
2019  -  2018



3 فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك2



5فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - 4٢٠١٩ فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩

   لمحة عامة عن فينشر كابيتال بنك

نبذة عن فين�رش كابيتال بنك  5

6  كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

اأع�ضاء جمل�س الإدارة  8

اأع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة ال�رشعية  10

تقرير الرئي�س التنفيذي  12

فريق الإدارة التنفيذية  14

   استعراض األعمال

16   ا�ضتعرا�س الن�ضاط ال�ضتثماري

الوظائف املوؤ�ض�ضية  24

ا�ضتعرا�س احلوكمة املوؤ�ض�ضية  25

هيكل احلوكمة املوؤ�ض�ضية  42

   البيانات المالية

تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية   45

46  تقرير مدققي احل�ضابات

القائمة املوحدة للمركز املايل   48

القائمة املوحدة للدخل   49

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق   50

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية   51

52  القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق حاملي

ح�ضابات الإ�ضتثمار غري املدرجة يف امليزانية  

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة   53

اإف�ضاحات املحور الثالث لتفاقية بازل   96

لمحة عامة عن المحتويات
فينشر كابيتال بنك

نبـذة عن فينشر كابيتال بنك  

يعد فين�رش كابيتال بنك اأول بنك ا�ستثماري 

اإ�سالمي يف منطقة اخلليج وال�رشق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا )مينا( يتخ�س�ص يف ال�ستثمار 

يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة والنا�سئة.

بداأ فين�رش كابيتال بنك عملياته الت�سغيلية 

يف مملكة البحرين يف �سهر اأكتوبر ٢٠٠٥، 

وميار�ص البنك عمله مبوجب ترخي�ص 

كم�رشف قطاع جملة ا�ستثماري )اإ�سالمي( 

�سادر عن م�رشف البحرين املركزي. 

وبراأ�سمال م�رشح به وقدره ٥٠٠ مليون 

دولر اأمريكي، وراأ�سمال مدفوع بقيمة ١٩٠ 

مليون دولر اأمريكي، يحظى البنك بدعم مايل 

من جمموعة خمتارة من امل�ساهمني يف املنطقة، 

وي�سم فريق عمل يتمتع بخربة عريقة يف 

العمل امل�رشيف، كما يتمتع ب�سبكة مرتابطة من 

ال�رشكاء الإ�سرتاتيجيني و�رشكاء العمل.

يوفر فين�رش كابيتال بنك لعمالئه جمموعة 

متنوعة من اخلدمات الراقية والفر�ص 

ال�ستثمارية الفريدة من نوعها �سمن عدد من 

جمالت العمل الواعدة يف اأ�سواق دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، ومنطقة ال�رشق الأو�سط، 

و�سمال اأفريقيا، وتركيا، واململكة املتحدة، 

 والوليات املتحدة الأمريكية. ويركز

البنك ن�ساطه على الإ�ستثمرات العقارية املدرة 

للدخل وفر�ص الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش 

واإ�ستثمارات انتقائية جدًا يف اأ�سهم ال�رشكات 

اخلا�سة.

رؤيتنــــا

تتلخ�ص روؤيتنا يف اأن نكون البنك ال�ستثماري الإ�سالمي الإقليمي الرائد يف ال�ستثمار عرب متويل امل�ساريع النا�سئة 

والواعدة، والعمل على حتقيق النمو لتلك امل�ساريع، ودعم التنمية الجتماعية والقت�سادية يف منطقة اخلليج وال�رشق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا )مينا(. ن�سعى اإىل تعزيز القيمة والرثوة مل�ساهمينا وعمالئنا، واإ�سافة اأبعاد جديدة اإىل 

�سناعة اخلدمات امل�رشفية الإ�سالمية.

مهمتنا

مهمتنا هي ابتكار منوذج اقت�سادي رائد والقيام بدور قيادي يف تطوير ال�ستثمار يف قطاع امل�ساريع النا�سئة يف 

املنطقة. ومن خالل اإقامة �رشاكات ا�سرتاتيجية، فاإننا نهدف اإىل توفري الدعم والت�سجيع للنمو والنهو�ص باملوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة يف منطقة اخلليج وال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )مينا( التي حتتاج ملوارد �رشورية ل�سمان 

منوها وتو�سعها.

قيمنــــا

اإن قيمنا املهنية يف الأداء والبتكار والهتمام بالعمالء والعمل كفريق والتقيد باأحكام وتعاليم ال�رشيعة الإ�سالمية 

الغراء هي التي حتدد م�سار �سلوكنا املهني. كما اأن تبنينا للم�ستويات العاملية والتطبيقات الدولية حتكم الطريقة التي 

ندير بها اأعمال البنك يف جميع املجالت.
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�ساحلات وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ومن اتبع هداهم اإىل يوم الدين.

يطيب يل بالنيابة عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأن اأعر�س عليكم التقرير ال�ضنوي والقوائم املالية املوحدة لفين�رش كابيتال 

بنك للعام املايل املنتهي يف 30 يونيو 2019، والذي كان كما توقعنا فرتة اأخرى �ضعبة جًدا على قطاع اخلدمات 

امل�رشفية ال�ضتثمارية يف املنطقة.

لقد �سادت القت�ساد والأ�سواق خالل ال�سنة درجة عالية من ال�سبابية، مع ا�ستمرار تقلبات اأ�سعار النفط، وتفاقم 

التوترات اجليو�سيا�سية على امل�ستوى الإقليمي ب�سكل خا�ص، وتزايد املخاوف من ت�ساعد احلرب التجارية العاملية 

وتعذر التو�سل اإىل اتفاق لتنظيم خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، والتي �سكلت جميعها بع�ص العوامل 

الرئي�سية التي ا�ستمرت يف التاأثري �سلًبا على اإقبال امل�ستثمرين.

يف ظ��ل ه��ذه ال�سعوب��ات، عق��د جمل���ص الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية ور�س��ة العمل ال�س��رتاتيجية ال�س��نوية 

ملراجع��ة ا�س��رتاتيجية البن��ك ال�س��تثمارية وت�سحي��ح م�س��ارها. وجرى اإخ�ساع ���رشكات املحفظ��ة لختبارات جهد 

ا�س��تثماري ودرا�س��ات حتليلي��ة للتاأك��د م��ن تقييمه��ا باأعل��ى درجة م��ن الواقعية يف �سوء اأو�ساع ال�س��وق الراهنة، 

بينم��ا مت اتخ��اذ املزي��د م��ن اخلط��وات نح��و ت���رشيع التخارج من عدد من امل�س��اريع احلالية الت��ي تاأثرت بالتطورات 

املالية والقت�سادية وم�س��تجدات الأ�س��واق وال�س��وؤون اجليو�سيا�س��ية، والتي ت�س��تغرق الكثري من وقت وجهد 

الإدارة وفري��ق ال�س��تثمار وفري��ق اإدارة املحفظ��ة ال�س��تثمارية بع��د ال�س��تحواذ. وعلى الرغم من �سعف الن�س��اط 

ال�س��تثماري خ��الل ال�س��نة، جن��ح فري��ق فين���رش كابيت��ال بنك يف اإجناز راب��ع �سفقة ا�س��تحواذ واأول �سفقة تخارج 

يف ���رشيحة املجمع��ات متع��ددة الأ���رش يف الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة الت��ي تتميز بقدرتها عل��ى ال�سمود يف مواجهة 

العوام��ل القت�سادية املتغرية.

ومن اأجل حتقيق اأق�سى منفعة للم�ساهمني وامل�ستثمرين، قرر جمل�ص الإدارة وفريق الإدارة  التنفيذية اإلغاء 

عملية ا�ستحواذ البنك على �رشكة مادو يف تركيا، ب�سبب ا�ستمرار حالة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي وتذبذب العملة 

والتي اأثرت �سلبيًا على عمليات ال�رشكة والنظرة ال�ستثمارية امل�ستقبلية لها. وعلى هذا الأ�سا�ص، قام البنك بعك�ص 

قيد املكا�سب التي حتققت م�سبقًا من هذه ال�سفقة والتي بلغت قيمتها ١6.4 مليون دولر اأمريكي. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، وعلى �سوء ا�ستمرار حتديات ال�سوق، ويف 

اإطار اجلهود املبذولة لإعادة البنك اإىل م�سار النمو مع 

حمفظة ا�ستثمارات خالية من امل�ساكل، قرر البنك احلد 

من ا�سمحالل قيمة املحفظة ال�ستثمارية يف امل�ستقبل 

والتعر�ص خل�سائر يف القيمة العادلة بهدف حماية 

امليزانية العمومية وتقدمي بيان املركز املايل للبنك بدقة 

واأمانة. بناًء على ذلك، قمنا خالل ال�سنة بتجنيب 

خم�س�سات لال�سمحالل وخ�سائر القيمة العادلة بقيمة 

اإجمالية 3٥.٠7 مليون دولر اأمريكي خالل العام. 

وقد نتج عن ذلك اإعالن البنك عن خ�سارة بلغت ١8.٥8 

مليون دولر اأمريكي للعام املايل ٢٠١٩.

اإىل جانب ذلك، يدرك البنك متاًما مدى احلاجة اإىل 

موا�سلة العمل على حت�سني اإدارة التكاليف وحتليل 

تاأثريات الأنظمة واللوائح الأكرث ت�سدًدا مبقت�سى اتفاق 

بازل 4، والتي ت�سكل عوامل جناح هامة واأ�سا�سية 

لتمكني البنك من العودة اإىل الربحية وحت�سني العوائد 

للم�ساهمني وحماية م�سالح جميع املعنيني.

وبالنظر اإىل التحول اجلذري يف مناذج اأعمال اخلدمات 

امل�رشفية ال�ستثمارية يف املنطقة والذي يعترب الأكرث 

�سمولية منذ الأزمة املالية العاملية التي ن�ساأت قبل 

ع�رش �سنوات، بداأ جمل�ص الإدارة وفريق الإدارة 

بدرا�سة كيفية تغيري بنوك ال�ستثمار الأخرى القائمة 

يف مملكة البحرين لنماذجها الت�سغيلية وما ميليه ذلك 

من تعديالت يف الرتاخي�ص ال�سادرة لها من الهيئات 

الرقابية، بهدف الوقوف على التاأثريات املحتملة لتلك 

التدابري على فين�رش كابيتال بنك.

واجلدير بالذكر اأن الن�ساط الرئي�سي لفين�رش كابيتال 

بنك هو اإدارة الأ�سول البديلة مع الرتكيز على 

ال�ستثمارات العقارية املدرة للدخل وفر�ص ال�ستثمار 

الأجنبي املبا�رش وا�ستثمارات انتقائية جًدا يف اأ�سهم 

ال�رشكات اخلا�سة. ونحن ل نقبل الودائع اأو نقدم 

القرو�ص، كما اأننا ل منار�ص اأي ن�ساط يف ال�سوق املالية. 

ولذلك يرى جمل�ص الإدارة وفريق الإدارة اأن تغيري 

ترخي�ص البنك من م�رشف قطاع جملة ا�ستثماري اإىل 

�رشكة ا�ستثمارية ميكن اأن يكون اأكرث مالءمًة لنموذج 

اأعمال فين�رش كابيتال بنك، وعلى الأخ�ص بالنظر اإىل 

تزايد الأعباء الإدارية والتكاليف التي تن�ساأ عن الأنظمة 

واللوائح الرقابية الأكرث ت�سدًدا التي ت�رشي على جوانب 

منها ال�سيولة، واإدارة املخاطر، وكفاية راأ�ص املال.

وبعد املناق�سات الأولية الإيجابية التي اأجريناها مع 

م�رشف البحرين املركزي، قمنا بتعيني �رشكة ا�ست�سارية 

متخ�س�سة لإجراء درا�سة حتليلية لتقييم التاأثريات. 

وبناًء على تقرير تلك ال�رشكة، �سوف يقدم جمل�ص الإدارة 

التو�سيات املنا�سبة للم�ساهمني ب�ساأن التوجه امل�ستقبلي 

للبنك لدرا�ستها واعتمادها.

من جهة اأخرى، �س��هد جمل���ص الإدارة بع�ص التغيريات 

خ��الل ال�س��نة. واأود هن��ا الرتحيب بال�س��يد عادل حممد 

اأبوني��ان ال��ذي انتخ��ب يف اأكتوبر ٢٠١8 ع�سو جمل���ص 

اإدارة م�س��تقل غري تنفيذي، وهو ميلك خربة وا�س��عة يف 

قطاع الأعمال وال�س��تثمارات و�س��وف ي�س��هم يف حتقيق 

منفع��ة كب��رية ملجل���ص الإدارة. كذلك اأتوجه بال�س��كر اإىل 

اأع�س��اء جمل���ص الإدارة الثالث��ة املنتهية وليتهم ال�س��ادة 

يا���رش حممد اجلاراهلل وحممد �سالح العذل و�س��ليمان 

عبدالرحم��ن الرا�س��د، عل��ى م�س��اهماتهم اجلليلة على 

م��دى ال�س��نوات املا�سي��ة، متمنًي��ا لهم دوام التوفيق 

والنجاح.

وبالنظر اإىل امل�ستقبل، نتوقع اأن تكون ال�سنة القادمة 

فرتة اأخرى مليئة ب�سعوبات جّمة ل ميكن توقع 

نتائجها، ت�ستمر فيها املوؤثرات التي �سادت خالل 

العام املايل ٢٠١٩. غري اأن قرارنا بتجنيب خم�س�سات 

متحفظة جًدا والإعالن عن خ�سارة هذه ال�سنة �سوف 

يتيح لفين�رش كابيتال بنك بدء العام املايل ٢٠٢٠ مبركز 

اأكرث قوة وثباًتا، تعززه ميزانية عمومية اأكرث خلًوا من 

الأعباء، وحمفظة ا�ستثمارات قوية، و�سيولة كافية، 

و�سفقات ا�ستثمارية جديدة واعدة مرتقبة، و�سفقات 

تخارج جمزية م�ستهدفة. وبالرغم من ذلك، ويف اإطار 

�سعي البنك اإىل التخارج من حمفظته ال�ستثمارية 

القدمية لإيجاد الموال الالزمة لال�ستثمارات اجلديدة، 

فاإنه قد يكون عر�سة ملزيد من اخل�سائر، اإىل جانب 

اإمكانيات التعايف وا�ستعادة م�سار النمو، وذلك تبعًا 

لتطور ظروف ال�سوق. 

اإن جمل�ص الإدارة على ثقة تامة بقدرة فريق اإدارة 

ال�رشكة على اللتزام بامل�سار ال�سرتاتيجي املعدل 

وموا�سلة حت�سني كفاءة ال�رشكة وفعاليتها، ويظل 

متفائاًل بحذر بالأداء املتوقع للبنك يف العام املايل ٢٠٢٠ 

على الرغم من كرثة ما حتمله املرحلة القادمة من 

حتديات و�سبابية. 

وختاًما، اأتوجه نيابًة عن جمل�ص الإدارة بخال�ص 

المتنان والتقدير اإىل ح�رشة �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 النائب 

الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء على قيادتهم الر�سيدة 

وبرناجمهم الإ�سالحي يف اململكة ودعمهم املتوا�سل 

لقطاع اخلدمات امل�رشفية الإ�سالمية.

كما اأتوجه اأي�ًسا بال�سكر والتقدير اإىل م�رشف البحرين 

املركزي، ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، 

والهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى ذات ال�سلة 

على ما قدموه من م�سورة مهنية وم�ساندة متخ�س�سة 

م�ستمرة خالل الفرتة. 

كما يطيب يل اأن اأعرب عن خال�ص امتناين مل�ساهمينا 

وعمالئنا و�رشكائنا يف الأعمال على ولئهم امل�ستمر 

وثقتهم الدائمة، ولهيئة الرقابة ال�رشعية على اإر�ساداتها 

القّيمة املتوا�سلة واإ�رشافها احلري�ص، ولفريق الإدارة 

وجميع العاملني يف البنك على جهودهم الدوؤوبة 

وتفانيهم يف العمل على مدى �سنة �سعبة اأخرى. 

اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يهدينا �سواء ال�سبيل، واأن 

ي�سدد خطانا لتحقيق اأهدافنا، واأن ميّن علينا بالنجاح 

والتوفيق لتعزيز م�سرية فين�رش كابيتال بنك. 

عبدالفتاح حممد رفيع معريف

رئي�ص جمل�ص الإدارة  

عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
رئي�ص جمل�ص الإدارة 

دولة الكويت
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يرى مجلس اإلدارة وفريق 
اإلدارة أن تغيير ترخيص 

البنك  من مصرف قطاع 
جملة استثماري إلى 

شركة استثمارية يمكن 
أن يكون أكثر مالءمة 
لنموذج أعمال فينشر 

كابيتال بنك، وعليه، سوف 
نقدم التوصيات المناسبة 

للمساهمين بشأن 
التوجه المستقبلي للبنك 

لدراستها واعتمادها.
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أعضاء
مجلس اإلدارة
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عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
رئي�س جمل�س الإدارة

دولة الكويت

عبداللطيف محمد جناحي 
ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

مملكة البحرين

محمد عبدالعزيز السرحان 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اململكة العربية ال�ضعودية

مروان أحمد الغرير 
ع�ضو جمل�س الإدارة

دولة الإمارات العربية املتحدة

صالح محمد الشنفري 
ع�ضو جمل�س الإدارة

�ضلطنة عمان

محمد عبدالرزاق الكندري

ع�ضو جمل�س الإدارة

دولة الكويت

عدوان محمد العدواني

ع�ضو جمل�س الإدارة

دولة الكويت

الدكتور محمد أحمد جمعان

ع�ضو جمل�س الإدارة

مملكة البحرين

عادل محمد أبو نيان

ع�ضو جمل�س الإدارة

اململكة العربية ال�ضعودية
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أعضاء هيئة
الفتوى و الرقابة الشرعية

ال�سيخ الدكتور نظام حا�سل على �سهادة الدكتوراه 

يف الدرا�سات الإ�سالمية، و�سهادة البكالوريو�ص يف 

القت�ساد ومقارنة الأديان من جامعة ماكجيل بكندا، 

بالإ�سافة اإىل الدرا�سات التقليدية الإ�سالمية، والتلقي 

عن العلماء وامل�سايخ من اململكة العربية ال�سعودية، 

والبحرين، وم�رش، واملغرب والهند. وال�سيخ نظام 

كان خطيبًا يف عدد من جوامع مملكة البحرين يف مرحلة 

الت�سعينيات، وله درو�ص يف العلوم ال�رشعية منذ عام 

١٩76 وحتى الآن، وهو ع�سو بهيئة الرقابة ال�رشعية يف 

عدد من البنوك واملوؤ�س�سات املالية والإ�سالمية يف مملكة 

البحرين، وع�سو هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات 

املالية الإ�سالمية )AAOIFI(، وع�سو بهيئة الت�سنيف 

الإ�سالمي، وع�سو باملجل�ص ال�رشعي مل�رشف البحرين 

املركزي، و�سندوق داو جونز الإ�سالمي، وله ح�سور 

متميز وبارز يف كثري من املوؤمترات والندوات واملنتديات 

الإ�سالمية.

تضم هيئة الرقابة الشرعية 

نخبة من علماء الدين البارزين، 

وتتولى الهيئة التوجيه 

والمراجعة واإلشراف على 

أنشطة البنك، بما يضمن 

تماشيها مع أحكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية الغراء. ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار حا�سل على �سهادة 

الدكتوراه يف ال�رشيعة الإ�سالمية من الأزهر ال�رشيف، 

القاهرة، جمهورية م�رش العربية، وهو ع�سو جممع 

الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف جدة 

باململكة العربية ال�سعودية، وكان يف ال�سابق يعمل باحثًا 

وخبريًا يف املو�سوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف 

وال�سوؤون الإ�سالمية يف دولة الكويت، ورئي�ص وع�سو 

م�سارك يف كثري من هيئات الرقابة ال�رشعية ملجموعة من 

البنوك الإ�سالمية، وع�سو املجل�ص ال�رشعي وجمل�ص 

املعايري لهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية 

الإ�سالمية يف مملكة البحرين )AAOIFI(، وله 

جمموعة موؤلفات متميزة ومتخ�س�سة بفقه وفتاوى 

املعامالت احلديثة وغريها، وله ح�سور متميز وبارز يف 

كثري من املوؤمترات والندوات واملنتديات الإ�سالمية.

ال�سيخ الدكتور عي�سى زكي حا�سل على �سهادة 

الدكتوراه يف الفقه املقارن من اجلامعة الإ�سالمية 

يف املدينة املنورة باململكة العربية ال�سعودية، ي�سغل 

ال�سيخ الدكتور عي�سى زكي من�سب اأ�ستاذ م�ساعد يف 

كلية الرتبية الأ�سا�سية التابعة للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب يف دولة الكويت، وم�سارك يف هيئات 

فتوى وجلان �رشعية عديدة. واأثرى املكتبة الإ�سالمية 

مبجموعة من املوؤلفات والأعمال العلمية، وله ح�سور 

متميز وبارز يف كثري من املوؤمترات والندوات واملنتديات 

الإ�سالمية.
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الشيخ الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي 

رئي�س الهيئة 

الشيخ الدكتور عبدالستار عبدالكريم أبو غدة 

ع�ضو 

الشيخ الدكتور عيسى زكي عيسى 

ع�ضو  
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تقرير الرئيس 
التنفيذي

عبداللطيف محمد جناحي 

ع�سو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي

مملكة البحرين

ب�س��م اهلل الرحم��ن الرحيم

احلم��د هلل وال�س��الة وال�س��الم عل��ى خ��امت الأنبي��اء واملر�س��لني نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�س��لم. 

اأظه��رت الأح��داث الت��ي �س��هدتها ف��رتة الثني ع���رش �س��هًرا الأخرية اأنن��ا نعمل الآن يف مناخ اأكرث �سعوبًة بكثري، ت�س��ود 

في��ه حتدي��ات وخم��اوف منه��ا التقلب��ات القت�سادي��ة املتزايدة وعوامل ال�س��وق املتغ��رية والتقنيات الثورية والإجراءات 

الرقابية امل�س��ددة.

يف �س��وء ه��ذه التط��ورات، اأج��رى جمل���ص الإدارة وفري��ق الإدارة مراجعة �س��املة ل�س��رتاتيجية البنك ومنوذج اأعماله، 

وا�س��تخل�ص اجلوان��ب الرئي�س��ية الت��ي يج��ب معاجلته��ا، ومنه��ا اإعادة توجيه اأن�س��طة البنك ال�س��تثمارية، واإيجاد 

امليزاني��ة العمومي��ة املثل��ى، وخف���ص قاع��دة التكالي��ف، واإع��ادة هيكلة البن��ك مبا ي�سمن حت�س��ني الكفاءة وحتقيق 

اأق�س��ى التكام��ل بني خمتلف اأن�س��طة اأعماله.

لق��د اتخذن��ا ع��دًدا م��ن اخلط��وات الت�سحيحية يف اإطار تعديل م�س��ارنا ال�س��رتاتيجي، ا�س��تملت على مراجع��ٍة ملحفظتنا 

ال�س��تثمارية بح�س��ب فئ��ات الأ�س��ول والقطاع��ات واملناط��ق اجلغرافية وم��ا تنطوي عليه من خماط��ر، واإعادة تقييم 

لبع���ص اأ�سولن��ا وفًق��ا لأو�س��اع ال�س��وق الراهن��ة. واإىل جانب ذل��ك، عملنا على تعديل ا�س��رتاتيجيتنا ال�س��تثمارية 

م��ع الرتكي��ز بدرج��ة اأك��رب عل��ى الأ�س��ول العقارية امل��درة للدخل يف كل من الوليات املتح��دة الأمريكية واأوروبا، مع 

اجتاهنا اإىل جتميد ن�س��اطنا ال�س��تثماري يف اأ�س��هم ال���رشكات اخلا�سة يف امل�س��تقبل املنظور.

اأم��ا عل��ى امل�س��توى الت�س��غيلي، فق��ط اتخذن��ا ق��راًرا �سعًب��ا بخف�ص ع��دد موظفينا مبعدل الثل��ث، ف�سال عن خف�ص 

الروات��ب ب�س��كل كب��ري جلمي��ع املنا�س��ب عل��ى م�س��توى الإدارة واملنا�سب الأعل��ى، وقمنا بتنفيذ ذلك م��ع اإتباع اأق�سى 

درج��ة م��ن احلر���ص عل��ى مراع��اة حقوق املوظف��ني وم�ساحلهم. كما اتخذن��ا اأي�ًسا خطوات مدرو�س��ة لتفادي جميع 

تكالي��ف الت�س��غيل غري ال�رشورية.

واجلدي��ر بالذك��ر اأن الإجراءات الت��ي اتخذناها يف العام 

املايل ٢٠١٩ �س��وف ت�س��هم يف حتويل فين���رش كابيتال 

بن��ك اإىل موؤ�س�س��ة اأك��رث قدرة عل��ى حتقيق القيمة، 

واأك��رث كف��اءًة وتركي��ًزا، قائمة على اأ�س���ص مالية قوية. 

و�س��وف نتمك��ن بذل��ك من ال�س��تمرار يف حماية م�سالح 

جمي��ع املعني��ني بالبن��ك والعم��ل على حتقيق اأهداف 

ا�س��رتاتيجيتنا املعدل��ة ومن��وذج اأعمالنا. و�س��وف يتمكن 

فين���رش كابيت��ال بن��ك نتيجة قرارنا جتني��ب خم�س�سات 

متحفظ��ة ج��ًدا والإعالن عن خ�س��ارة لهذه ال�س��نة، من 

ب��دء الع��ام امل��ايل ٢٠٢٠ مبركز اأقوى يع��زز قدرتنا على 

حتقي��ق ه��دف العودة اإىل الربحية.

ويف اإط��ار تنفيذن��ا ل�س��رتاتيجيتنا ال�س��تثمارية املعدلة، 

اأبرمن��ا راب��ع �سفقة ا�س��تحواذ لنا يف ���رشيحة املجمعات 

ال�س��كنية متع��ددة الأ���رش يف الولي��ات املتحدة الأمريكية 

م�س��تفيدين من الدراية ال�س��املة واخلربات الوا�س��عة 

الت��ي ح�سلن��ا عليه��ا يف ه��ذا املجال منذ العام ٢٠١٥، 

حي��ث قمن��ا بالتع��اون مع ���رشيكنا يف الوليات املتحدة 

ال��ذي تربطن��ا ب��ه عالقة طويلة وميلك خربة وا�س��عة 

يف اإدارة وت�س��غيل املجمعات ال�س��كنية متعددة الأ���رش، 

ب���رشاء جمم��ع جلينربي��دج مانورز يف مدينة �سين�س��يناتي 

بولي��ة اأوهاي��و. وه��ذه املدينة مق��ر لثماٍن من اأكرب ٥٠٠ 

���رشكة على قائمة فورت�س��ون، وهي ت�س��هد اأ���رشع معدل 

من��و اقت�س��ادي يف الولي��ة، ومتت��از بارتفاع معدلت منو 

فر���ص العم��ل يف قطاع��ات متنوعة، منها الرعاي��ة ال�سحية 

والتعلي��م واحلكوم��ة واخلدمات املالي��ة وال�سناعات 

التحويلي��ة وجت��ارة التجزئ��ة والنقل واملوا�سالت.

يتاأل��ف جلينربي��دج مانورز من ٢74 �س��قة ف�س��يحة 

م�سمم��ة كمن��ازل ريفي��ة متال�سق��ة حتيط بها حدائق 

جميل��ة، وي�س��م الكث��ري من املرافق امل�س��اندة. ويقع هذا 

املجم��ع يف اإح��دى اأك��رث املناطق ال�س��كنية اإقباًل يف الغرب 

  A - الأو�س��ط الأمريك��ي، وه��و م�سّنف بالفئة الأوىل

جلودت��ه النوعي��ة العالي��ة، وبالفئ��ة الأوىل - A  ملوقعه 

املمت��از، وم��ن املتوق��ع اأن يحقق للم�س��تثمرين اأرباًحا 

موزع��ة رب��ع �س��نوية مبا يعادل عائًدا نقدًيا �س��نوًيا 

بن�س��بة 8.٥%، اأي م��ا مياث��ل م��ا حققته حتى اليوم 

املجمعات ال�س��كنية متعددة الأ���رش التي ميلكها فين���رش 

كابيت��ال بن��ك حالًي��ا يف مدينة اأتالنتا.

اإىل جان��ب ذل��ك، اأجنزن��ا اأي�ًس��ا اأول تخارج لنا يف هذا 

القط��اع ببي��ع جممع��ي بريدج ووتر وبري�س��تون كريك 

ال�س��كنيني متع��ددي الأ���رش يف اأتالنت��ا بولية جورجيا 

الأمريكي��ة، وهم��ا يتاألفان من 866 وحدة �س��كنية 

موؤج��رة بالكام��ل. وكان هذان املجمع��ان قد خ�سعا 

لربنام��ج جتدي��د �س��امل بعد ال�س��تحواذ عليهما يف العام 

٢٠١٥. وق��د حقق��ت �سفق��ة التخارج هذه للم�س��تثمرين 

عائ��ًدا على ال�س��تثمار بن�س��بة 4٩%، م��ا يعزز مقومات 

ج��دوى ال�س��تثمار يف ه��ذا القطاع ويربز مدى قدرته 

عل��ى ال�سم��ود يف مواجه��ة التقلب��ات. وبالإ�سافة اإىل 

ذل��ك، يعم��ل البنك حالًيا على درا�س��ة فر�ص ا�س��تثمار 

يف عق��ارات اأخ��رى يف مدن اأمريكي��ة كربى تتميز 

بق��وة منوه��ا القت�س��ادي وقدرتها على اجتذاب 

ال�ستثمارات.

اأما يف تركيا، فقد مت اإلغاء ا�ستحواذ فين�رش كابيتال بنك 

على �رشكة مادو ب�سبب م�سائل قانونية ناجتة عن عدم 

ا�ستيفاء البائع ل�رشوط م�سبقة معينة. ولكن يف ظل 

ا�ستمرار حالة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي وتذبذب العملة 

والتي اأثرت �سلبيًا على النظرة ال�ستثمارية امل�ستقبلية 

لل�رشكة، راأينا اأنه لي�ص من احلكمة ال�ستمرار يف هذه 

ال�سفقة. وبالتايل اأ�سبحت ا�ستثمارات البنك يف تركيا 

تقت�رش الآن على جوكنور، وفارمالند تركيا، واأوبا 

معكرونة، وجميعها حتقق اأداًء جيًدا.

وم��ن جه��ة اأخ��رى، نتوقع اأن يبداأ فين���رش كابيتال بنك 

يف الأ�س��هر الثن��ي ع���رش القادمة بجن��ي ثمار التدابري 

الت�سحيحي��ة الت��ي �س��بق اتخاذها على مدى ال�س��نة 

املا�سي��ة. فق��د اأ�سب��ح البنك اليوم موؤ�س�س��ًة اأكرث كفاءًة 

وتركي��ًزا قائم��ة على اأ�س���ص مالية قوي��ة وتتميز بقدرة 

اأكربعل��ى حتقي��ق القيم��ة واإبرام �سفقات ا�س��تثمارية 

جدي��دة واع��دة مرتقب��ة و�سفقات تخارج جمزية 

م�س��تهدفة، وال�س��تفادة من فر�ص الأعمال النا�س��ئة مبا 

يع��زز ا�س��تدامة الربحي��ة وا�س��تمرار تنمي��ة البنك  ملا فيه 

منفع��ة جميع املعنيني.

اإننا ندرك بال �س��ك اأن منطقة ال���رشق الأو�س��ط و�س��مال 

اإفريقيا �س��وف ت�س��هد يف العام املايل ٢٠٢٠ فرتة اأخرى 

مليئ��ة بال�سعوب��ات والتحدي��ات، ت�س��تمر خاللها تاأثريات 

العوائ��ق والعقب��ات الت��ي برزت هذه ال�س��نة. ولكن على 

الرغ��م م��ن ذل��ك، يتوقع �سن��دوق النقد الدويل والبنك 

ال��دويل ا�س��تمرار منو النواجت املحلي��ة الإجمالية لدول 

املنطق��ة يف العام��ني ٢٠١8 و٢٠١٩ مبع��دلت متوا�سعة، 

ولذل��ك فاإنن��ا نتم�س��ك بنظرتن��ا التفاوؤلية احلذرة 

لإمكاني��ات البنك امل�س��تقبلية.

وختاًم��ا اأود اأن اأع��رب عن خال�ص �س��كري وامتناين 

للدع��م املتوا�س��ل والت�س��جيع امل�س��تمر من جانب 

ال�س��يد رئي���ص جمل���ص الإدارة وال�س��ادة اأع�ساء جمل�ص 

الإدارة املوقري��ن. كم��ا ي�س��عدين اأن اأ�س��يد بالثقة الغالية 

واملتوا�سل��ة مل�س��تثمرينا الذي��ن مل ياأل��وا جهًدا يف تقدمي 

الدع��م ال��الزم يف كل الأوقات، والذين ي�س��اهمون بدور 

فع��ال يف حتقي��ق جن��اح فين���رش كابيتال بنك. واأخ�ص 

بال�س��كر اأي�ًس��ا فري��ق الإدارة وموظفي البن��ك لتفانيهم 

واإخال�سه��م يف العم��ل وجهوده��م الدوؤوبة الرامية اإىل 

مواكب��ة التغ��ريات والرتقاء باأدائه��م ملواجهة التحديات 

اجلدي��دة. ونح��ن ن�س��عر بالفخر والعتزاز لوجود 

مث��ل ه��ذا الفريق الذي يت�س��م بالكف��اءة املهنية العالية 

واحلما���ص والإخال�ص يف العمل.  

اأ�س��األ اهلل اأن ي�س��دد خطان��ا ويعينن��ا عل��ى حتقيق اأهدافنا 

مل��ا في��ه جناح فين���رش كابيتال بنك.

وال�س��الم عليك��م ورحمة اهلل وبركاته،،،

عبداللطي��ف حممد جناحي

ع�سو جمل���ص الإدارة والرئي���ص التنفيذي

وفي إطار تنفيذنا 
الستراتيجيتنا االستثمارية 

المعدلة، أبرمنا رابع صفقة 
استحواذ لنا في شريحة 

المجمعات السكنية 
متعددة األسر في الواليات 

المتحدة األمريكية، 
مستفيدين من الدراية 

الشاملة والخبرات الواسعة 
التي حصلنا عليها في هذا 

المجال منذ العام ٢٠١5. 
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فريق اإلدارة 
التنفيذية

يتم تفويض الرئيس التنفيذي من 

قبل أعضاء مجلس اإلدارة بمسؤولية 

األعمال اإلدارية اليومية للبنك. 

ويلقى الرئيس التنفيذي دعمًا من 

قبل فريق اإلدارة التنفيذية الذي 

يتمتع بالكفاءة العالية والخبرة 

الواسعة. وقد تم إدراج أسماء أعضاء 

اإلدارة التنفيذية ونبذة عن خبراتهم 

في القسم المخصص الستعراض 

الحوكمة المؤسسية من هذا التقرير.

عبداللطيف محمد جناحي

ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

رئي�س جلنة الإدارة التنفيذية

فيصل عبدالعزيز العباسي 

الرئي�ص التنفيذي لال�ستثمارات 

روبرت ويجيز

مدير تنفيذي اأول - رئي�س ال�ضتثمارات وعمليات 

ما بعد ال�ضتحواذ 

أحمد حسن العباسي 

مدير ال�ضتثمارات

هدى فيصل جناحي 

رئي�س اإدارة املخاطر

سحر جعفر خنجي 

رئي�س عالقات امل�ضتثمرين

جهاد حسن قمبر 

رئي�س املوارد الب�رشية وامل�ضاندة 

محمد خالد عتيق 

رئي�س اللتزام ومكافحة غ�ضل الأموال

آسيا حسن 

رئي�س التدقيق الداخلي 

محمود محمد زينل 

مدير ال�ضتثمارات

ك
بن

 ال
ن

 ع
مة

عا
ة 

ح
لم

ل
ما

ألع
ض ا

را
ع

ست
ا

ية
ال

لم
ت ا

نا
يا

لب
ا



17فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - 16٢٠١٩ فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩

استعراض النشاط
االستثماري

االستثمار الجديد

مجمع جلينبريدج مانورز، 
سينسيناتي، أوهايو، الواليات 

المتحدة األمريكية  

ا�ستحوذ فين�رش كابيتال بنك على ٩٠ باملائة من اأ�سهم 

هذا املجمع امل�سور املقام وفق طابع احلدائق ووحدات 

التاون هاو�ص والذي يتاألف من ٢74 �سقة ف�سيحة 

حماطة باحلدائق اجلميلة واملرافق املتميزة. يقع هذا 

املجمع يف اإحدى اأكرث املناطق ال�سكنية اإقباًل يف الغرب 

 A -  الأو�سط الأمريكي، وهو م�سّنف بالفئة الأوىل

جلودته والنوعية العالية، وبالفئة الأوىل - A  ملوقعه 

املمتاز. وقد مت اختيار مدينة �سين�سيناتي لتكون موقعًا 

لأحدث ا�ستثمارات فين�رش كابيتال بنك و�رشيكها 

الأمريكي يف قطاع املجمعات ال�سكنية متعددة الأ�رش 

نظرًا لالإمكانيات القت�سادية والتجارية القوية التي 

تزخر بها هذه املدينة التي هي مقر لثماٍن من اأكرب ٥٠٠ 

�رشكة على قائمة فورت�سون، وت�سهد اأ�رشع معدل منو 

اقت�سادي يف ولية اأوهايو، ومتتاز بارتفاع معدلت منو 

فر�ص العمل يف قطاعات متنوعة، منها الرعاية ال�سحية 

والتعليم واحلكومة واخلدمات املالية وال�سناعات 

التحويلية وجتارة التجزئة والنقل واملوا�سالت. ومن 

املتوقع اأن يحقق للم�ستثمرين اأرباًحا موزعة ربع 

�سنوية مبا يعادل عائًدا نقدًيا �سنوًيا بن�سبة 8.٥ باملائة، 

اأي ما مياثل ما حققته حتى اليوم املجمعات ال�سكنية 

متعددة الأ�رش التي ميلكها فين�رش كابيتال بنك حالًيا يف 

مدينة اأتالنتا، جورجيا. 

عمليات التخارج من استثمارات 
البنك التي تم استكمالها

بريدج ووتر وبريستون كريك، 
أتالنتا، جورجيا، الواليات المتحدة 

األمريكية

اأجرى فين�رش كابيتال بنك اأول تخارج من قطاع 

املجمعات ال�سكنية متعددة الأ�رش يف الوليات املتحدة 

الأمريكية ببيع جممعي بريدج ووتر وبري�ستون كريك 

ال�سكنيني يف اأتالنتا بولية جورجيا الأمريكية، وهما 

يتاألفان من 866 وحدة �سكنية موؤجرة بالكامل. وكان 

هذان املجمعان قد خ�سعا لربنامج جتديد �سامل بعد 

ال�ستحواذ عليهما يف العام ٢٠١٥. وقد بلغ اإجمايل قيمة 

البيع ١٠4 مليون دولر اأمريكي، كما  حققت �سفقة 

التخارج هذه للم�ستثمرين عائًدا على ال�ستثمار بن�سبة 

4٩ باملائة، مع معدل عائد داخلي بلغ ١3 باملائة على 

مدى فرتة ال�ستثمار التي تبلغ اأربع �سنوات. 

مستشفى الخبر المتخصص

تخارج فين�رش كابيتال بنك من ا�ستثماره يف هذا 

امل�ست�سفى املتخ�س�ص الذي مت تطويره بالتعاون مع 

�رشكة العثمان القاب�سة يف مدينة اخلرب، اململكة العربية 

ال�سعودية. يقع امل�ست�سفى على م�ساحة 4٠ األف مرت 

مربع، وي�سم ٢٥٠ �رشيرًا )مع اإمكانية زيادة عدد 

الأ�رّشة اإىل 4٠٠ �رشير(. و�سوف ي�سم ثالثة مراكز 

للتميز متخ�س�سة يف �سحة الن�ساء و�سحة الأطفال 

واجلراحات اليومية، وهي خدمات �سحية يزداد الطلب 

عليها ب�سكل ملمو�ص، وحتقق هوام�ص ربح عالية. 

اإ�سافة اإىل ذلك �سوف ي�سم امل�ست�سفى جمموعة من 

العيادات املتخ�س�سة لل�سكري، والأمرا�ص اجللدية، 

واجلراحات التجميلية، والعيون، والقلب، والأنف 

والأذن واحلنجرة، والعظام. 

استثمارات جاهزة للتخارج

شركة جوكنور

تاأ�س�ست �رشكة جوكنور لت�سدير وا�سترياد واإنتاج 

الأغذية )جوكنور( عام ١٩٩3، وتعترب اأكرب �رشكة 

منتجة وم�سدرة لع�سري الفاكهة املركز وعجينة 

الفواكه يف ال�سوق الرتكية. ميلك فين�رش كابيتال بنك 

وم�ستثمروه ح�سة يف ال�رشكة بن�سبة 83.٥ باملائة. 

وملواجهة التحديات اجلارية التي تتمثل يف ال�سطرابات 

القت�سادية وتذبذبات العمالت، حددت ال�رشكة عددًا 

من ال�سرتاتيجيات التي من �ساأنها مواجهة هذه 

التحديات وتعزيز خطة عملها. وقد جنحت ال�رشكة يف 

تطبيق مبادرات النمو التي تركز على التو�سع اجلغرايف. 

وقد تت�سمن ذلك ت�سجيل مكتب لل�رشكة يف منطقة خالية 

من ال�رشائب يف ليانياجناجن يف �رشق ال�سني، وا�ستئجار 

م�ستودع لتقييم ال�سوق قبل بناء جممعها اللوج�ستي 

اخلا�ص. وقد اأبدى عدد من امل�سرتين اهتمامهم ب�رشاء 

ال�رشكة. 

شركة جافكو

تتخ�س�ص �رشكة الأبي�ص لالأ�سمدة والكيماويات 

)جافكو( يف ت�سنيع الأ�سمدة الكيميائية، بالإ�سافة 

اإىل جمموعة من املواد الكيميائية ال�سناعية. وقد مت 

ا�ستئناف العمليات الت�سغيلية لل�رشكة بنجاح وفق 

خطة اإعادة الهيكلة و�سخ راأ�ص مال جديد مع ت�سغيل 

�سبعة مفاعل بن�سبة ت�سغيل تزيد عن ٩٠ باملائة، وبدء 

عمليات اإنتاج الفو�سفات ثنائي الكال�سيوم. وجتري 

حاليًا مباحثات مع عدد من امل�ستثمرين ال�سرتاتيجيني 
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بريدج ووتر، اأتالنتا
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مقهى كاريبو

استعراض النشاط
االستثماري  )تتمة(

شركة آي تي ووركس

تعد �رشكة اآي تي وورك�ص واحدة من اأكرب �رشكات 

الإ�سناد اخلارجي خلدمات الربجميات يف م�رش، ومتلك 

مكاتب يف اململكة العربية ال�سعودية، والإمارات، وقطر، 

واأوروبا، والوليات املتحدة الأمريكية. ويف اإطار 

اجلهود الرامية اإىل احلد من انخفا�ص العائدات يف عام 

٢٠١8 ب�سبب حتديات ال�سوق يف قطر وال�سعودية، 

قامت ال�رشكة باإعادة تركيز ن�ساطها على اأمريكا 

ال�سمالية والإمارات العربية املتحدة بهدف ال�ستفادة 

من الطلب القوي على عمليات الأمتتة، واخلدمات 

الرقمية، وخدمات العمالء الذكية. وقد اأ�سفر ذلك عن 

فوز �رشكة اآي تي وورك�ص باأول �سفقة رقمية �ساملة 

مع دائرة النقل يف دبي. اأما فيما يتعلق بخطة التخارج 

املخططة، فاإن ال�رشكة قد و�سلت اإىل املراحل النهائية من 

املناق�سات مع اأحد الأطراف املهتمة بال�سفقة والواقع 

مقرها يف دولة الإمارات ل�رشاء ق�سم التعليم. ومن 

املتوقع ا�ستكمال ال�سفقة يف نهاية العام. 

شركة كيو كون

تاأ�س�ست �رشكة قطر للهند�سة والإن�ساءات)كيو كون( 

عام ١٩7٥، وهي �رشكة رائدة يف جمال اأعمال ال�سيانة 

والهند�سة وامل�سرتيات والبناء. وقد اأدى قطع العالقات 

بني قطر من جانب وال�سعودية والإمارات والبحرين 

وم�رش من جانب اآخر يف يونيو ٢٠١7 اإىل التاأثري 

على اأعمال �رشكة كيو كون يف اأبوظبي وال�سعودية 

وقطر ب�سكل حاد. ويف ظل الو�سع ال�سيا�سي احلايل، 

يبحث فين�رش كابيتال بنك عن طرق اإما لإعادة هيكلة 

ا�ستثماراتها اأو التخارج، وذلك للحد من اأي �رشر على 

ال�رشكة وتعزيز قيمة امل�ستثمر. 

المستشفى األلماني للعظام

منذ افتتاحه يف عام ٢٠١٠ جنح هذا امل�ست�سفى 

املتخ�س�ص يف بناء �سمعة مرموقة وتوفري خدمات عاملية 

امل�ستوى لأمرا�ص العظام واجلراحة يف البحرين ودول 

جمل�ص التعاون اخلليجي، خا�سة املنطقة ال�رشقية يف 

اململكة العربية ال�سعودية والكويت. وقد مت طرح عدد 

من مبادرات حت�سني الأداء والتي تهدف اإىل تعزيز 

ربحية امل�ست�سفى ودعم ال�سيولة. ويبحث فين�رش 

كابيتال بنك يف الوقت احلايل اإمكانية ال�ستحواذ على 

امل�ست�سفى وذلك مع عدد من الأطراف الذين اأبدوا 

اهتمامهم. 

جريت هاربور

تعد جريت هاربور قطعة اأر�ص تتميز مبوقعها الفريد 

املطل على البحر وتزيد م�ساحتها عن 3٥ األف مرت 

مربع يف منطقة احلد، البحرين. وفق خطة التخارج التي 

اختارها البنك، مت تق�سيم الأر�ص اإىل ١4 قطعة، وقام 

فين�رش كابيتال بنك بتزويد امل�ستثمرين بثالث بدائل 

للتخارج لالختيار من بينها. 

مشروع العالم

ميلك فين�رش كابيتال بنك قطعة اأر�ص يف م�رشوع العامل، 

وهو جمتمع �سكني وترفيهي راٍق يقع قبالة �ساحل 

دبي، الإمارات. الأر�ص خالية من اأي التزامات، وتتمتع 

بقيمة اأ�سا�سية نظرًا لأنها ت�ستمل على درا�سات عن 

امل�رشوع، وت�سميمات تف�سيلية، وموافقات من الهيئات 

التنظيمية املعنية. وقد قامت جمموعة من امل�ستثمرين 

املهتمني بامل�رشوع بدفع مبلغ كوديعة لعملية ال�رشاء 

املقرتحة لالأر�ص يف عام ٢٠١8. ولكن ب�سبب عدم 

الوفاء بتاريخ ا�ستكمال امل�رشوع املخطط، قد يتم حتويل 

الأمر للتقا�سي. 

االستثمارات المباشرة

أوبا مكارنة

قام فين�رش كابيتال بنك - بال�رشاكة مع م�رشف الطاقة 

الأول - بالتوقيع على اتفاقية بيع و�رشاء لال�ستحواذ 

على ٥٠ باملائة من الأ�سهم يف �رشكة اأوبا مكارنة 

لل�سناعة والتجارة  )OBA Makarna(. وهي �رشكة 

با�ستا ت�سنف الأوىل يف تركيا والثانية يف العامل من 

حيث الطاقة الإنتاجية التي تعادل طحن ١٥٠٠ طن من 

القمح يوميًا، واإنتاج ١٠٠٠ طن من البا�ستا يوميًا. توفر 

ال�رشكة 4٠ نوعًا خمتلفًا من املنتجات ويتم ت�سديرها 

اإىل 8٥ دولة، من بينها اململكة املتحدة واأملانيا واأفريقيا 

وال�سني وكوريا اجلنوبية والهند ومنطقة ال�رشق 

الأو�سط.

فدركرز وكاريبو

ميلك فين�رش كابيتال بنك 6٠ باملائة من اأ�سهم مطعم 

فدركرز ومقهى كاريبو كافيه يف مملكة البحرين، وذلك 

يف قطاع يتميز بنمو العائدات النقدية. يعمل كل من 

فدركرز وكاريبو يف البحرين منذ عام ١٩٩٥ و٢٠٠7 

على التوايل. ويبلغ عدد مطاعم فدركرز يف البحرين الآن 

6 مطاعم، اإ�سافة اإىل ٢٢ فرعًا لكاريبو يف خمتلف اأنحاء 

البحرين. ويف اأعقاب عملية ال�ستحواذ، مت جتديد العديد 

من املحالت القدمية، بينما من املخطط افتتاح عدد من 

املحالت اجلديدة يف امل�ستقبل القريب. 

شركة دلتا المحدودة

ميلك فين�رش كابيتال بنك 4٥ باملائة من اأ�سهم �رشكة دلتا 

املحدودة، وهي �رشكة مقاولت رائدة يف اململكة العربية 

ال�سعودية ومتخ�س�سة يف جمالت الطاقة الكهربائية 

ونقل وتوزيع الكهرباء. وا�ستجابة لديناميكيات ال�سوق 

والتغيريات اجلارية يف قطاع البناء والإن�ساء يف اململكة، 

حر�ست ال�رشكة على مراجعة ا�سرتاتيجيتها وتعديل 

هيكلها التنظيمي. وقد جنحت �رشكة دلتا يف احلفاظ 

على ربحيتها، وفازت موؤخرًا بعقد للطاقة بقيمة 

76،3 مليون ريال �سعودي من احلكومة، كما تقدمت 

بعطاءاتها لثالثة عقود اإ�سافية. 

اي تي وورك�ص
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امل�ست�سفى الأملاين للعظام

من أهم الركائز األساسية 
التي ترتكز عليها استراتيجية 

االستثمارات في فينشر 
كابيتال بنك هي تحديد فرص 

االستثمار الجديدة والواعدة.
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استعراض النشاط
االستثماري  )تتمة(

شركة فارم الند تركيا 

كما يف دي�سمرب ٢٠١8، بلغ اإجمايل م�ساحة الأر�ص 

التي متلكها ال�رشكة ١١.7 مليون مرت مربع مع اإجمايل 

م�ساحة مزروعة تبلغ 7.٩ مليون مرت مربع، واأكرث من 

مليون �سجرة. وقد تاأثر مو�سم احل�ساد يف العام ٢٠١8 

د والثلج، ولكن ت�ستهدف  ب�سكل حاد ب�سبب �سقوط الرَبَ

ال�رشكة خالل العام ٢٠١٩ زراعة حوايل مليون �سجرة 

جديدة، وزيادة احل�ساد اإىل ١3،٥ مليون كلغ، مع بيع 

الثمار يف �سوق الفواكه الطازجة. وتوا�سل ال�رشكة اإىل 

تطبيق املبادرات واخلطط التي تهدف اإىل زيادة الكفاءة 

والربحية، ف�سال عن تنويع ن�ساطها. وي�سمل ذلك بناء 

م�سنع جديد لالإنتاج، ووحدات للتخزين البارد للفواكه 

الطازجة، ف�سال عن تربية ١٠٠٠ راأ�ص من الأغنام، 

وال�ستحواذ على ١،٥ مليون مرت مربع اإ�سافية من 

الأر�ص خالل الثالث �سنوات القادمة. 

شركة ليمسولر للمالحة والسفن

تدير ال�رشكة اأ�سطول يتكون من اأربع بواخر جتارية 

متخ�س�سة وحاويات )اأحدهم مملوكة ب�سكل مبا�رش 

ل�رشكة ليم�سولر، والثالث بواخر الأخرى مملوكة 

جزئيًا من خالل ا�ستثمار يف مينا �سيبكو(. وقد مت تاأجري 

البواخر باأ�سعار تزيد عن تكاليفهم الت�سغيلية اليومية. 

ونظرًا ل�ستحقاق التزامات ال�رشكة يف الوقت احلايل 

وظروف ال�سوق ال�سائدة، بداأت عمليات بيع البواخر. 

ومن املتوقع بيع البواخر الأربع يف دي�سمرب ٢٠١٩. 

شركة مينا شيبكو

متلك مينا �سيبكو ثالث بواخر من نوع �سوبراماك�ص 

احلديثة بوزن ٥7 األف طن، ويتم توظيفها يف الوقت 

احلايل على اأ�سا�ص عقود تاأجري ق�سرية الأجل مع 

�رشكات مرموقة يف خمتلف م�سارات ال�سحن العاملية. 

وحتقق ال�سفن الآن معدلت ربح جمزية، ويتم تاأجريها 

باأ�سعار اأعلى من تكاليف ت�سغيلها اليومي. نظرًا 

ل�ستحقاق التزامات ال�رشكة يف الوقت احلايل وظروف 

ال�سوق ال�سائدة، بداأت عمليات بيع البواخر. ومن املتوقع 

بيع البواخر الثالث يف دي�سمرب ٢٠١٩. 

عملياتها يف ليبيا من خالل خم�ص حفارات ن�سطة، 

وتعمل على اإعداد �ست حفارات اإ�سافية لتكون جاهزة 

لعقود جديدة مع حت�سن ن�ساط ال�سوق. كما تركز 

ال�رشكة اأي�سًا على جتميع بياناتها املالية وحتديثها، مبا 

يتيح لها تقييم الإجراءات الأكرث مالئمة والتي �سوف 

ت�ساعد على تعزيز القيمة للم�ساهمني. 

شركة فينشر كابيتال االستثمارية 
السعودية

�رشكة فين�رش كابيتال ال�ستثمارية ال�سعودية هي �رشكة 

ا�ستثمارية يقع مقرها يف اململكة العربية ال�سعودية، 

حيث تركز على ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة الواعدة يف اململكة. ويف ظل توا�سل ظروف 

ال�سوق ال�سعبة، تتبنى ال�رشكة خطة خلف�ص راأ�ص املال 

على دفعتني خلف�ص اإجمايل 3٠٠ مليون ريال �سعودي 

اأو 8٠ باملائة حالل العامني القادمني. وتهدف هذه 

اخلطة اإىل احلفاظ على القيمة للم�ستثمرين واإعادة معظم 

راأ�ص املال اإىل امل�ساهمني.

صندوق مينا للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

تاأ�س�ص هذا ال�سندوق عام ٢٠٠6، وت�ستمل حمفظته على 

�رشكة جافكو، واآي تي وورك�ص، وكيو كون )متت تغطية 

ن�ساط كل �رشكة يف ق�سم ال�ستثمارات اجلاهزة للتخارج 

يف هذا  ال�ستعرا�ص(، و�رشكة ت�سالينجر ليمتد املو�سح 

ن�ساطها  اأدناه.

شركة تشالينجر ليمتد

تعد �رشكة ت�سالينجر ليمتد مزودًا دوليًا لعقود حفر 

اآبار النفط والغاز واخلدمات ذات ال�سلة، ويقع مقرها 

الرئي�سي يف م�رش وتعمل ب�سكل اأ�سا�سي يف ليبيا من 

خالل حفاراتها الربية. ويبدو الو�سع يف ليبيا غري 

وا�سح مع ا�ستمرار الأو�ساع ال�سيا�سية امل�سطربة يف 

البالد، بالرغم من اأن املنطقة ال�رشقية من ليبيا تبدو 

على و�سك ال�ستقرار. وقد ا�ستاأنفت �رشكة ت�سالينجر 
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 المشاريع الناشئة وتطوير األعمال

برامج السيولة 1 و2 و3 من فينشر 
كابيتال بنك

يوفر فين�رش كابيتال بنك ثالثة برامج مبتكرة ق�سرية 

الأجل لل�سيولة متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية مع 

�سندات ثقة واأ�سهم مدعومة باأ�سول عقارية ذات مردود 

جيد يف البحرين ودبي. مدة كل برنامج �سنة واحدة يف 

احلد الأق�سى. ويرتاوح معدل الربح ما بني 6 باملائة 

للم�ستثمرين ملدة ١٢ �سهرًا، و4 باملائة ملدة �سهر واحد مع 

توزيع اأرباح على اأ�سا�ص ربع �سنوي. مت طرح الربنامج 

الأول يف عام ٢٠١٠ ويلقى دعمًا من مبنى فين�رش 

كابيتال بنك الواقع يف املنطقة الدبلوما�سية يف املنامة، 

مملكة البحرين، وي�ستمل على جمموعة من امل�ساحات 

املكتبية، ووحدات التجزئة، ومواقف ال�سيارات اخلا�سة 

والعامة. وقد مت طرح الربناجمني الثاين والثالث يف ٢٠١٥ 

و٢٠١6، ويلقيا دعمًا من اأول مبنيني واملبنى الثالث على 

التوايل من جممع اإ�سكان جبل علي للعمال يف دبي. 

ذي الونج

منذ اأن تاأ�س�ست هذه ال�رشكة املتخ�س�سة يف تاأجري 

امل�ساحات املكتبية املجهزة عام ٢٠٠8 يف الطابق 

ال�ساد�ص من مبنى فين�رش كابيتال بنك الواقع يف املنطقة 

الدبلوما�سية بالبحرين، جنحت يف حتقيق تقدم ملمو�ص 

من حيث العائدات امل�ستقرة، واحلفاظ على امل�ستاأجرين، 

وم�ستويات الإ�سغال العالية. ولتلبية احتياجات الطلب 

املتنامي على امل�ساحات املكتبية املدارة، قامت ذي لوجن 

بتاأجري طابق اإ�سايف خالل العام ٢٠١8، وتخطط 

لتاأجري طابق اآخر يف العام ٢٠١٩.  

شركة بيان للتطوير العقاري

تتكون املرحلة الأوىل من اأول م�رشوع �سكني منا�سب 

التكاليف لل�رشكة - جاردينيا العزيزية - من ١٥6 

وحدة �سكنية دوبلك�ص وفيالت م�ستقلة، ويقع يف 

منطقة العزيزية يف اخلرب بالقرب من �ساطئ ن�سف 

القمر وجامعة الأمري حممد بن فهد. وتعد عملية تق�سيم 

الأر�ص وحتويلها اإىل قطع �سغرية ب�سندات ملكية 

منف�سلة رهن ا�ستكمال الإجراءات القانونية املطلوبة، 

مع الأخذ يف العتبار اأن تق�سيم الأر�ص مطلوب لبدء 

عمليات البيع. 

فارم لند تركيا

برامج ال�سيولة من فين�رش كابيتال بنك

شركة جلوري

توفر ال�رشكة الدولية العمانية للتنمية العمرانية 

وال�ستثمار )جلوري( لفين�رش كابيتال بنك من�سة 

ا�ستثمارية للفر�ص املجزية يف �سلطنة عمان. وقد جنحت 

ال�رشكة يف تنفيذ العديد من ال�سفقات يف قطاع ال�سيافة 

واخلدمات اللوج�ستية، ف�ساًل عن بع�ص القطاعات 

الفرعية املرتبطة بقطاع العقارات، بالإ�سافة اإىل عدد من 

امل�ساريع اجلديدة الواعدة.
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استعراض النشاط
االستثماري  )تتمة(

�سفاف، البحرين

ك
بن

 ال
ن

 ع
مة

عا
ة 

ح
لم

ل
ما

ألع
ض ا

را
ع

ست
ا

ية
ال

لم
ت ا

نا
يا

لب
ا

االستثمارات العقارية 

ويست هيفن في فينينجز، 
الواليات المتحدة األمريكية

ميلك فين�رش كابيتال بنك وم�ستثمروه ٩٠ باملائة من 

وي�ست هيفن يف عقار فينينجز يف اأطلنطا، جورجيا، 

الوليات املتحدة الأمريكية. العقار يتكون من 6١٠ 

وحدات �سكنية بحديقة وطابع ع�رشي، ويقع يف منطقة 

�سكنية رئي�سية يف اأطلنطا. تتكون وي�ست هيفن يف 

فينينجز من جمموعة من ال�سقق ال�سكنية العائلية التي 

ت�سم وحدات وا�سعة من غرفة نوم واحدة وغرفتني 

وثالث غرف مبنية وفق معايري فئة »اأ« مع عدد من 

املرافق الع�رشية التي متيزها عن غريها من العقارات 

يف ال�سوق. وقد قارب برنامج التجديد ال�سامل للوحدات 

على النتهاء، و�سوف ي�ساهم يف تعزيز القوة التناف�سية 

للم�رشوع. ونظرًا لالأداء املتميز للعقار حتى الآن، مت 

توزيع اأرباح ربع �سنوية مبا يتما�سى مع العائد النقدي 

ال�سنوي املتوقع للم�ستثمرين امل�ساركني يف هذه الفر�سة 

ال�ستثمارية بن�سبة 8.٥ باملائة.

ريجنتس كريسنت، المملكة 
المتحدة

ا�ستثمر فين�رش كابيتال بنك يف عملية ا�ستحواذ وتطوير 

مل�رشوع �سكني بارز يقع يف اإحدى اأفخم املناطق 

ال�سكنية يف لندن. مت ت�سميم املبنى من البداية ليكون 

واحدًا من البوابات الرئي�سية املوؤدية اإىل ريجنت�ص بارك 

التي �سممها املعماري املعروف جون نا�ص يف اأوائل 

القرن التا�سع ع�رش. ويت�سمن امل�رشوع هدم الأجزاء 

التجارية القائمة يف الوقت احلايل، واإعادة تطويره 

وحتويله اإىل خمطط �سكني راٍق يوفر 76 وحدة �سكنية 

عالية املوا�سفات، مع املحافظة على اللم�سات املعمارية 

املبهرة للم�سمم جون نا�ص. بداأت اأن�سطة بيع وت�سويق 

امل�رشوع يف منت�سف ٢٠١٩ وجاري ا�ستكمال اأعمال 

البناء ح�سب اجلدول املخطط ليتم اإنهاء العمل يف الن�سف 

الأول من العام ٢٠٢٠. 

24 باكينجهام جيت، المملكة 
المتحدة

يقع ٢4 باكينجهام جيت يف قلب وي�ستمن�سرت، ويتكون 

من ت�سع �سقق فخمة حتتل كل �سقة طابقًا باأكمله، اإىل 

جانب وحدة بنتهاو�ص فاخرة تقع على طابقني. وقد مت 

ا�ستكمال اأعمال اإعادة التطوير، ويجري حاليًا اإجناز 

اأعمال الت�سويق والبيع. كما بيعت �ست �سقق من بني 

ت�سع �سقق، مع عر�ص الثالث �سقق املتبقية يف الوقت 

احلايل للبيع.  

ضفاف، البحرين

يتمتع هذا امل�رشوع العقاري املتميز بطابعه املعماري 

الفريد مبوقع اإ�سرتاتيجي على جزيرة الريف يف املنامة، 

مملكة البحرين. يتكون امل�رشوع من برجني �سكنيني 

�ساهقني ي�سمالن ٥34 وحدة �سكنية، اإ�سافة اإىل مرافق 

متعددة مثل حمام �سباحة و�سالة األعاب جمنازيوم. 

بداأت اأعمال البناء يف اأكتوبر ٢٠١8. وقد مت احل�سول 

على موافقات الرتخي�ص املطلوبة من موؤ�س�سة التنظيم 

العقاري، وبداأت اأعمال البيع يف ال�سوق املفتوحة. 

وان البحرين

يتمتع هذا امل�رشوع املتميز مبوقع رئي�سي على جزيرة 

ريف يف املنامة، مملكة البحرين. ي�ستمل الربج على 

١6٠ وحدة �سكنية للبيع للم�ستخدمني النهائيني، 

و١8٠ �سقة فندقية تديرها �رشكة متخ�س�سة معرو�سة 

للم�ستثمرين العقاريني من الأفراد وال�رشكات. ومن 

اأحدث التطورات بدء اأعمال و�سع الأ�سا�سات.

شركة ويفز للتطوير، البحرين

تقوم ال�رشكة بتطوير قطعة اأر�ص ذات واجهة بحرية 

تقع يف منطقة البديع، اإحدى اأ�سهر املناطق ال�سكنية 

العائلية يف البحرين. �سوف ي�ستمل امل�رشوع على 

جمموعة من الفيالت وال�سقق ب�سعر متو�سط. وقد مت 

النتهاء من ت�سميم ٥3 فيال و84 �سقة خالل العام، 

على اأن تبداأ اأعمال البناء بعد احل�سول على موافقة 

التق�سيم النهائية. 

عمليات ما بعد االستحواذ

متا�سيًا مع �سيا�سة اإعادة التنظيم ال�سرتاتيجي، 

يتبنى فين�رش كابيتال بنك منهجًا نوعيًا جديدًا جتاه 

اإدارة عمليات ما بعد ال�ستحواذ ل�رشكات حمفظته 

ال�ستثمارية. ويت�سمن ذلك حتليال م�ستفي�سًا 

لل�رشكات والأ�سواق التي تعمل بها، مع الرتكيز على 

حتديد الأ�سول التي تتطلب املزيد من الهتمام والأكرث 

جدوى للتخارج على املدى الق�سري اإىل املتو�سط.

ويرتكز الهدف الرئي�سي لفريق عمليات ما بعد 

ال�ستحواذ على تعزيز قيمة اأ�سول املحفظة 

ال�ستثمارية للبنك، وهذا ينطوي على تفهم كل اأ�سل 

من الأ�سول، وذلك من خالل تقييمه مب�ساعدة خرباء 

من اخلارج ممن ميلكون دراية جيدة بال�سوق والقطاع. 

كما ت�ستمل هذه التقييمات على ال�ستفادة من التقنيات 

التحليلية املتطورة واأف�سل املمار�سات الدولية التي 

تعترب جديدة على املنطقة.

ويتوىل فريق العمل اأي�ًسا مهمة انتقاء الفر�ص ال�ستثمارية 

اجلديدة. ويحر�ص يف هذا الإطار على التعاون مع دائرة 

ال�ستثمارات وغريها من الدوائر لتقييم ال�رشكات 

املر�سحة والتاأكد من مالئمتها وجدواها ال�سرتاتيجية، 

و�سمان وجود طرق تخارج منا�سبة وقابلة للتنفيذ قبل 

بدء عملية ال�ستحواذ.

وخالل العام املايل ٢٠١٩، ووا�سلت �رشكات املحفظة 

اخل�سوع لختبارات ال�سغط ال�ستثماري والتحليل، 

وذلك لتحديد اأكرث التقييمات واقعية. ويف نف�ص الوقت 

مت اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية منا�سبة لإحياء بع�ص 

امل�ساريع التي تاأثرت بالظروف املالية والقت�سادية 

وال�سوقية وال�سيا�سية اجلغرافية، وحتديد ال�ستثمارات 

اجلاهزة للتخارج. وقد مت ا�ستعرا�ص التطورات 

الرئي�سية خالل العام يف ق�سم »ا�ستعرا�ص الن�ساط 

ال�ستثماري«.

وي�ست هيفن يف فينينجز، الوليات املتحدة

تركز فلسفة االستثمارات 
التي يطبقها البنك على 

عمليات االستحواذ وإدارة 
العقارات المحققة 

للعائدات. 
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استعراض الحوكمة
المؤسسية

الوظائف المؤسسية

إدارة الثروات

يتوىل ق�سم اإدارة الرثوات م�سوؤولية تطوير وتعزيز 

العالقات القائمة بني البنك و�سبكته الوا�سعة من 

املوؤ�س�سات ال�ستثمارية والأفراد من اأ�سحاب الرثوات 

يف جميع اأنحاء دول اخلليج. وقد جنح البنك اأي�سًا يف بناء 

العديد من العالقات ال�سرتاتيجية مع بع�ص املوؤ�س�سات 

املهتمة باأنواع معينة من العرو�ص ال�ستثمارية. ي�سم 

الفريق نخبة من املتخ�س�سني من ذوي الكفاءة العالية 

واخلربة الوا�سعة الذين يتمتعون بقدرات فنية عالية 

مكنتهم من توظيف جمموعة وا�سعة من املنتجات عرب 

خمتلف القطاعات. وباعتبارهم نقطة الت�سال الرئي�سية 

للم�ستثمرين، فاإن فريق العمل يف دائرة اإدارة الرثوات 

ي�سطلعون مبهمة اإعداد تقارير دورية عن اآخر تطورات 

املحفظة ال�ستثمارية للبنك، والتعريف بالفر�ص 

ال�ستثمارية اجلديدة، وعر�ص روؤية متخ�س�سة 

عن الأ�سواق املحلية والإقليمية، ف�سال عن تقدمي 

ال�ست�سارة املالية لعمالئهم.

وقد جاء العام املايل ٢٠١٩ ليكون عامًا اآخر حافال 

بالتحديات مع ا�ستمرار امل�ستثمرين يف تبني توجهات 

اأكرث حذرًا وانتقائية جتاه الفر�ص ال�ستثمارية اجلديدة. 

ويف ظل هذه الظروف، جنح فريق العمل يف احلفاظ على 

عالقات وطيدة مع عمالئه من خالل الزيارات الدورية 

اإىل جميع اأنحاء املنطقة، وتعريف العمالء احلاليني 

واجلدد بو�سع املحفظة ال�ستثمارية احلالية للبنك، 

ف�سال عن العرو�ص ال�ستثمارية اجلديدة املحتملة 

وخطط التخارج. 

يلتزم فين���رش كابيتال بن��ك باأعلى معايري احلوكمة 

املوؤ�ض�ض��ية يف التما�ض��ي مع القوانني والأحكام 

التنظيمية ال�ض��ارية واأف�ضل املمار�ض��ات العاملية 

ذات ال�ضل��ة. وتاأ�ضي�ض��ًا على ذلك، قام البنك 

باإعداد اإطار عمل متكامل ورا�ض��خ )»الإطار«( 

للحوكم��ة املوؤ�ض�ض��ية يهدف اإىل تطبيق اأعلى 

معايري ال�ض��لوكيات الأخالقية، وال�ضفافية، واإعداد 

الإف�ضاح��ات احلكيمة، و�ضم��ان فعالية العمليات 

الت�ض��غيلية، ويف الوقت نف�ض��ه حماية حقوق 

وم�ضال��ح جميع الأطراف ذات ال�ضلة.

وقد مت اإعداد وتطوير اإطار العمل مبا يتما�ض��ى 

م��ع املبادئ الأحد ع���رش املتعلقة بقواعد احلوكمة 

املوؤ�ض�ض��ية ململك��ة البحرين التي اأ�ضدرتها وزارة 

ال�ضناع��ة والتجارة وال�ض��ياحة، ومت تفعيلها من قبل 

م���رشف البحرين املركزي. وتعت��ر عملية تطبيق 

وتنفي��ذ مثل هذه الأح��كام التنظيمية، اإىل جانب 

املراجع��ة امل�ض��تمرة واللتزام باإطار عمل احلوكمة 

املوؤ�ض�ض��ية يف البنك هي م�ض��وؤولية مبا�رشة لأع�ضاء 

جمل�س الإدارة.

أهم عناصر إطار عمل الحوكمة 
المؤسسية في فينشر كابيتال 

بنك:

١- املواثيق املتكاملة واأو�ساف الوظائف التي حتدد 

بو�سوح مهمات وم�سوؤوليات و�سالحيات جمل�ص 

الإدارة وجلان املجل�ص والإدارة التنفيذية ومهام 

املراقبة، ف�ساًل عن الوظائف الرئي�سية الأخرى داخل 

البنك.

2- جمموعة متكاملة من الكتيبات الإر�سادية لل�سيا�سات 

والإجراءات التي توجه ثقافة احلوكمة يف البنك.

3- الإ�رشاف الفعال وامل�ستقل ملجل�ص الإدارة من خالل 

ت�سكيل اأربع جلان اإدارة م�ستقلة، ومن خالل اإدارات 

املراقبة يف البنك مع و�سع خطوط عري�سة وا�سحة 

ومبا�رشة لالإبالغ عن املخالفات.

4- تو�سيات هيئة الرقابة ال�رشعية التي تتمتع ب�سمعة 

مرموقة وا�ستقاللية تامة.

5- تقييم ذاتي متكامل يجرى �سنويًا لأع�ساء جمل�ص 

الإدارة وجلان الإدارة.

6- جمموعة فعالة من ال�سيا�سات والإجراءات التي 

تراقب اأن�سطة العمل يف البنك والوظائف امل�ساندة.

7- خطة اإحالل ر�سمية منا�سبة ومطورة للمنا�سب 

الرئي�سية يف البنك.

أهم التطورات التي شهدها 
البنك خالل العام

• ا�س��تقالة ال�س��ادة يا���رش حممد اجلاراهلل، وحممد 
�سال��ح العذل، و�س��ليمان عبدالرحمن الرا�س��د من 

جمل���ص الإدارة يف اأكتوبر ٢٠١8. 

• انتخ��اب ال�س��يد ع��ادل حممد اأبونيان كع�سو جمل���ص 
اإدارة م�س��تقبل غ��ري تنفي��ذي يف اأكتوبر ٢٠١8. 

• بلغ عدد اأع�ساء جمل���ص الإدارة ت�س��عة اأع�ساء يف 
نهاي��ة العام املايل. 

• مت ح��ل جلن��ة التخارج يف دي�س��مرب ٢٠١8. 

أعضاء مجلس اإلدارة

يعد اأع�ساء جمل�ص الإدارة مركز القيادة يف فين�رش 

كابيتال بنك، وي�سطلعون مب�سوؤولية الإ�رشاف على 

ن�ساط البنك واإدارة �سوؤونه نيابة عن امل�ساهمني. كما 

يتوىل املجل�ص اأي�سًا م�سوؤولية حتقيق اأهداف البنك 

وتنفيذ اإ�سرتاتيجياته وحتديد قدرته على حتمل املخاطر 

بهدف تعزيز قيمة امل�ساهم على املدى البعيد، مع احلفاظ 

على م�سالح امل�ساهمني الآخرين، والتم�سك باأعلى 

م�ستويات ال�سفافية وامل�سداقية. ويحر�ص اأع�ساء 

جمل�ص الإدارة على �سمان اللتزام التام باأعلى املعايري 

الأخالقية يف جميع اأق�سام البنك، ومراجعة التزامه 

بالأحكام التنظيمية ال�سادرة من م�رشف البحرين 

املركزي ب�سكل دوري. ووفق النظام الأ�سا�سي للبنك 

واتفاقية التاأ�سي�ص يتكون املجل�ص من ١3 ع�سوًا بحد 

اأق�سى ميثلون نخبة من اأعلى الكفاءات واخلربات املهنية 

املتنوعة، الأغلبية هم اأع�ساء م�ستقلني غري تنفيذيني. 

وتخ�سع عملية اختيار اأع�ساء جمل�ص الإدارة اإىل موافقة 

م�سبقة من م�رشف البحرين املركزي وامل�ساهمني، على 

اأن يكون اختيارهم متما�سيًا مع ما هو من�سو�ص عليه 

يف كتيب التوجيهات مل�رشف البحرين املركزي. وقد مت 

اإدراج ا�سماء اأع�ساء جمل�ص الإدارة ونبذة عن خرباتهم 

يف نهاية هذا التقرير ال�سنوي.

عالقات المستثمرين 

تهدف دائرة عالقات امل�ستثمرين اإىل م�ساعدة العمالء 

وامل�ساهمني على اتخاذ قرارات ا�ستثمارية مدرو�سة من 

خالل توفري معلومات حديثة وعر�ص اآخر التطورات 

اخلا�سة بالعمليات الت�سغيلية للبنك، واإ�سدار تقارير 

منتظمة عن حمفظته ال�ستثمارية. وتتعاون الدائرة 

فيما يتعلق بهذه الوظيفة امل�ستقلة التي يتم رفع نتائجها 

مبا�رشة اإىل الرئي�ص التنفيذي للبنك مع فرق العمل يف 

ق�سم ال�ستثمارات، وعمليات ما بعد ال�ستحواذ، واإدارة 

الرثوات، والرقابة املالية، واإدارة املخاطر واللتزام، وذلك 

ل�سمان توفري اأعلى م�ستويات اخلدمة للعمالء والتوافق 

مع متطلبات م�رشف البحرين املركزي. وخالل العام، 

مت تعزيز تقارير املحفظة ن�سف ال�سنوية التي ت�سدرها 

الدائرة، وذلك من خالل اإ�سافة القيم العادلة، مما يقدم 

العمالء �سورة اأو�سح عن القيمة احلقيقية ل�ستثماراتهم.

ويحر�ص فين�رش كابيتال بنك على اللتزام ال�سارم 

والكامل باملتطلبات التنظيمية للمعايري املوحدة لالإبالغ 

ال�رشيبي )CRS(، وهو معيار للمعلومات يخت�ص 

بالتبادل التلقائي للمعلومات ال�رشيبية واملالية على 

م�ستوى عاملي ملكافحة التهرب من ال�رشائب ومياثل 

قانون اللتزام ال�رشيبي للح�سابات اخلارجية الأمريكية 

 )CRM( وقد �ساهم نظام اإدارة عالقات العمالء .)فاتكا(

املعزز الذي يطبقه البنك يف تقدمي تقارير املعايري املوحدة 

لالإبالغ ال�رشيبي وقانون الفاتكا يف وقت مبكر اإىل 

م�رشف البحرين املركزي يف مايو ٢٠١٩. وقد حر�ص 

البنك على حتديث نظام اإدارة عالقات العمالء، مبا يواكب 

اأحدث التغيريات التنظيمية، ليوفر بذلك اأعلى م�ستويات 

الدعم للعمالء وامل�ستثمرين.  
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وقد حرص البنك على 
تحديث نظام إدارة 

عالقات العمالء، بما 
يواكب أحدث التغييرات 

التنظيمية، ليوفر بذلك أعلى 
مستويات الدعم للعمالء 

والمستثمرين.
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نظام انتخاب و إنهاء خدمة أعضاء مجلس اإلدارة

يخ�سع نظام انتخاب اأع�ساء جمل�ص الإدارة واإنهاء خدماتهم اإىل قانون ال�رشكات التجارية والنظام الأ�سا�سي لفين�رش كابيتال بنك )البند رقم ٢3 والبند رقم 3٢(.

العضوية في لجان مجلس اإلدارة

املن�ضب ا�ضم الع�ضو اللجان

رئي�ص اللجنة

نائب رئي�ص اللجنة

ع�سو 

حممد ال�رشحان

عبدالفتاح معريف

�سالح ال�سنفري

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية 

رئي�ص اللجنة

نائب رئي�ص اللجنة

ع�سو 

مروان الغرير

حممد جمعان

عدوان العدواين

جلنة التدقيق

رئي�ص اللجنة 

نائب رئي�ص اللجنة

ع�سو 

�سالح ال�سنفري

عادل اأبونيان

حممد الكندري

جلنة املخاطر

العضوية في اللجنة محددة الغرض  
املن�ضب ا�ضم الع�ضو اللجان

رئي�س اللجنة

نائب رئي�س اللجنة

ع�ضو

ع�ضو 

عبدالفتاح معريف

حممد جمعان

عدوان العدواين

عادل اأبونيان

جلنة ال�ضتثمارات العقارية
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لجنة الترشيحات والمكافآت 
والحوكمة المؤسسية

يتعني على جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة 

املوؤ�س�سية م�ساعدة جمل�ص الإدارة يف تنفيذ عملية 

الرت�سيحات وفق �سيا�سة عادلة ترتكز على مبادئ 

ال�سفافية، وذلك فيما يتعلق بتعيني ومكافاأة اأع�ساء 

املجل�ص، وجلان الإدارة الأخرى، والرئي�ص التنفيذي، 

ف�ساًل عن فريق الإدارة التنفيذية. هذا اإىل جانب م�ساعدة 

جمل�ص الإدارة على الوفاء مب�سوؤولياته املتعلقة باحلوكمة 

املوؤ�س�سية، والتطوير والتو�سية بالتغيريات الالزمة من 

وقت لآخر يف اإطار عمل �سيا�سة احلوكمة املوؤ�س�سية، 

والإ�رشاف على توافق البنك مع املتطلبات التنظيمية، 

ف�سال عن التن�سيق مع هيئة الرقابة ال�رشعية.

مجلس اإلدارة ودعم نشاط لجانه

دعم نشاط أعضاء مجلس اإلدارة

تتيح خطة التوعية ال�سنوية لأع�ساء جمل�ص الإدارة اأداء 

مهام وظائفهم الإ�رشافية وال�سطالع مب�سوؤولياتهم 

على اأكمل وجه على �سوء اآخر التطورات التنظيمية 

وظروف ال�سوق ال�سائدة وفق طريقة فعالة ترتكز على 

املعرفة. وعادة ما ت�ستمل تلك اخلطة على موا�سيع هامة، 

من بينها احلوكمة املوؤ�س�سية واللتزام واإدارة املخاطر. 

وخالل العام، عقد البنك ور�سة عمل لأع�ساء جمل�ص 

الإدارة، وذلك بهدف تعزيز خطة البنك الإ�سرتاتيجية 

واأهداف العمل، ف�ساًل عن مراجعة ال�سرتاتيجية مبا 

يتوافق مع ظروف ال�سوق. 

لجنة التدقيق

تتوىل جلنة التدقيق مهمة الإ�رشاف على اإعداد التقارير 

املالية، واملراقبة الداخلية، واإدارة املخاطر، اإىل جانب 

اإجراء عمليات التدقيق الداخلية واخلارجية، واللتزام 

باأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية. كما اأن اللجنة 

م�سوؤولة عن تقدمي تو�سياتها ب�ساأن املدققني اخلارجيني، 

وحتديد ر�سوم التدقيق والتعوي�سات، والإ�رشاف على 

اأعمال املدققني، ومراجعة توافق البنك مع املتطلبات 

القانونية.

تقييم أعضاء المجلس

يلتزم البنك بتطبيق برنامج متكامل لتقييم اأع�ساء 

جمل�ص الإدارة. وقد �سمم هذا الربنامج مل�ساعدة 

الأع�ساء على حتديد جمال تطورهم، ودعم 

م�سوؤولياتهم. وتقوم جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

واحلوكمة املوؤ�س�سية باإجراء تقييم ذاتي �سنوي ب�ساأن 

اأداء املجل�ص وجلانه.

هيئة الرقابة الشرعية

ت�سم هيئة الرقابة ال�رشعية نخبة من علماء الدين 

البارزين، وتتوىل الهيئة التوجيه واملراجعة والإ�رشاف 

على اأن�سطة البنك، لت�سمن متا�سيها مع اأحكام ومبادئ 

ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء. وقد مت اإدراج اأ�سماء اأع�ساء 

لجنة المخاطر

تتوىل جلنة املخاطر الإ�رشاف على اإطار عمل اإدارة 

املخاطر يف البنك، �ساماًل اإطار عمل اتفاقية بازل 3، مبا 

يغطي جميع املخاطر التي يواجهها البنك، ف�ساًل عن 

عمليات املراقبة.

هيئة الرقابة ال�رشعية ونبذة عن خرباتهم يف �سفحة رقم 

8 من هذا التقرير ال�سنوي.

اإلدارة

يتم تفوي�ص الرئي�ص التنفيذي من قبل اأع�ساء جمل�ص 

الإدارة مب�سوؤولية الأعمال الإدارية اليومية للبنك. 

ويلقى الرئي�ص التنفيذي دعمًا من قبل فريق الإدارة 

التنفيذية الذي يتمتع بالكفاءة العالية واخلربة الوا�سعة. 

وقد مت اإدراج اأ�سماء اأع�ساء الإدارة التنفيذية ونبذة عن 

خرباتهم يف نهاية هذا التقرير ال�سنوي.

جدول حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة من يوليو 2018 لغاية يونيو 2019 

يحر�ص جمل�ص الإدارة وجلانه املتخ�س�سة على الجتماع ب�سكل دوري ل�سمان اإجناز م�سوؤولياتهم على اأكمل وجه. ويتم اأدناه تو�سيح ملخ�ص لجتماعات املجل�ص وجلانه 

خالل العام املايل ٢٠١٩:

 اجتماعات  جلنة

التخارج

 اجتماعات  جلنة

 ال�ضتثمارات

العقارية

اجتماعات جلنة

الرت�ضيحات

 واملكافاآت

 واحلوكمة

املوؤ�ض�ضية

اجتماعات جلنة

املخاطر

اجتماعات

جلنة التدقيق

اجتماعات

املجل�س
اأع�ضاء املجل�س

4 من 4 ٢ من ٢ 8 من 8 عبدالفتاح معريف

١ من ١ ٢ من ٢  8 من 8 حممد ال�رشحان

٢ من ٢ 4 من 4 8 من 8 �سالح حممد ال�سنفري

٢ من ٢ 8 من 8 عبداللطيف حممد جناحي

١ من ١ 4 من4  8 من 8 مروان اأحمد الغرير

١ من ١ 4 من 4   ٢ من ٢*** 4 من 8 عدوان العدواين

١ من ٢  �سليمان الرا�سد* ٠ من 4 ٠ من ٢

٠ من ١ ١ من ٢ 3 من 4 حممد العذل*

١ من ١ 7 من 8   ٢ من ٢*** حممد الكندري

4 من 4 4 من 4 8 من 8 حممد جمعان

٢ من ٢ ٢ من ٢ 3 من 4 يا�رش اجلاراهلل*

١ من ٢ 3 من 4   ١ من ٢*** عادل حممد اأبونيان**

ا�ستقال من جمل�ص الإدارة يف اأكتوبر ٢٠١8.  *

مت انتخابه كع�سو جمل�ص اإدارة م�ستقل غري تنفيذي يف اأكتوبر ٢٠١8.   * *

مت انتخابه كع�سو جلنة يف دي�سمرب ٢٠١8.   * * *

استعراض الحوكمة
المؤسسية  )تتمة(
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استعراض الحوكمة
المؤسسية  )تتمة(

لجنة اإلدارة التنفيذية

تتكون جلنة الإدارة التنفيذية من اأع�ساء من فريق 

الإدارة التنفيذية. وتتوىل اللجنة م�سوؤولية م�ساعدة 

الرئي�ص التنفيذي يف الإ�رشاف على العمليات الت�سغيلية 

اليومية للبنك، ومتابعة اأداء ن�ساط البنك واإداراته 

فيما يتعلق بالإ�سرتاتيجية، وال�سيا�سات، والأهداف، 

واحلدود، اإىل جانب اتخاذ القرارات ال�ستثمارية بناًء 

على تفوي�ص من اأع�ساء جمل�ص الإدارة وفق حدود 

ال�سالحيات الختيارية، اإ�سافة اإىل اإدارة املوجودات 

واملطلوبات.

بيان اإلستراتيجية

يعترب فين�رش كابيتال بنك اأول بنك اإ�سالمي ا�ستثماري 

يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يتخ�س�ص يف 

ال�ستثمارات يف امل�ساريع النا�سئة للموؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة. يوفر البنك لعمالئه جمموعة متنوعة من 

املنتجات واخلدمات املتميزة يف خمتلف القطاعات الواعدة 

يف املنطقة. ويركز البنك ن�ساطه على ال�ستثمارات 

العقارية املحققة للعائدات، وفر�ص تطوير الأعمال، 

وال�ستثمارات املبا�رشة التي يتم اختيارها بعناية فائقة. 

ويجرى مراجعة اإ�سرتاتيجية البنك ومنوذج العمل 

�سنويًا.

قواعد السلوك المهني

حر�ص البنك على تطوير قواعد ال�سلوك املهني التي 

تت�سمن ال�سلوكيات الأخالقية، والت�رشفات املهنية التي 

يجب اإتباعها من قبل املدراء واملوظفني يف البنك. وقد مت 

اإعداد هذه القواعد لإر�ساد جميع املدراء واملوظفني حول 

�سبل الوفاء مبتطلبات وظائفهم واإجناز م�سوؤولياتهم 

والتزاماتهم جتاه م�ساهمي البنك مبا يتوافق مع جميع 

القوانني والأحكام ال�سارية.

التواصل مع المساهم / 
المستثمر 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 عددًا 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، والإ�سعارات الدورية يف و�سائل 

الإعالم املحلية. 

ويوجد ق�سم تف�سيلي خا�ص عن احلوكمة املوؤ�س�سية 

على موقع البنك الإلكرتوين:

http://www.vc-bank.com/en/
about-us/corporate-governance.

html.

شكاوى المستثمرين

يتعامل البنك مع مالحظات امل�ستثمرين وخماوفهم 

و�سكواهم بعناية فائقة واهتمام بالغ. هذا التوجه ميثل 

عن�رشًا اأ�سا�سيًا يف جهود البنك الرامية اإىل حت�سني 

معايريه و�سيا�ساته ومنتجاته وخدماته. ويف الوقت 

الذي يحر�ص فيه البنك على تقدمي خدمات ذات م�ستوى 

عاٍل من الكفاءة لعمالئه، اإل اأنه يدرك اأنه قد حتدث 

بع�ص احلالت التي ل ي�سعر فيها العميل بر�سا تام 

جتاه منتجات البنك اأو خدماته اأو ا�ستجاباته. وبالتايل 

فاإن البنك يدعو جميع امل�ستثمرين اإىل الت�سال به على 

الفور يف اأي وقت ي�سعرون فيه اأن م�ستوى اخلدمات 

املقدم لهم ل يتنا�سب مع تطلعاتهم. ويتبنى البنك 

�سيا�سة ت�سل�سل �سارمة واإطار زمني دقيق جتاه النظر 

اإىل �سكاوى امل�ستثمرين والتعامل معها ب�رشعة واهتمام. 

ويوجد ق�سم تف�سيلي خا�ص عن اإجراءات التعامل مع 

ال�سكاوى على موقع البنك الإلكرتوين:  

http://www.vc-bank.com/en/
complaint-handling-procedure.

html.

سياسة التبليغ عن المخالفات

قام البنك بو�سع �سيا�سة التبليغ عن املخالفات التي 

تهدف اإىل نقل اأي خماوف تتعلق ب�سبهة وجود اأي حالة 

ل�سوء ت�رشف داخل فين�رش كابيتال بنك، ف�ساًل عن 

تعزيز مبادئ ال�سفافية، وحماية �سمعة ونزاهة البنك. 

وقد مت دمج �سيا�سة التبليغ عن املخالفات يف كتيب 

املوارد الب�رشية. اإن �سوء الت�رشف ي�ستمل على �سبيل 

املثال ل احل�رش الت�رشف ب�سكل ي�سيء اإىل �سمعة البنك، 

اأو خمالفة الأحكام التنظيمية ال�سارية، اأو خمالفة القواعد 

واحلدود الداخلية، اأو ارتكاب انتهاكات جنائية اأو 

تعري�ص �سحة و�سالمة اأي �سخ�ص للخطر، اأو الت�سبب 

يف اإحلاق ال�رشر بالبيئة، اأو الت�سرت املتعمد على اأي �سوء 

ت�رشف. وينطبق يف ذلك مبداأ »اإذا كان لديك اأي �سكوك - 

ل ترتدد يف طرحها«.
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وظائف الرقابة والحوكمة

بالإ�ساف��ة اإىل م�س��وؤولياتها اخلا�سة، تتعاون اأق�س��ام 

اللت��زام، واإدارة املخاط��ر، والتدقيق الداخلي، 

والتن�س��يق واملراجعة ال���رشعية معًا يف م�س��اعدة جمل���ص 

الإدارة والإدارة التنفيذي��ة للبن��ك عل��ى اللتزام باأعلى 

معاي��ري احلوكمة املوؤ�س�س��ية.

االلتزام

يعد اللتزام يف فين���رش كابيتال بنك م�س��وؤولية �س��خ�سية 

ل��كل موظ��ف، بحي��ث ل يقت���رش هذا اللتزام على 

املوظف��ني امل�س��وؤولني ع��ن اللتزام بالأنظم��ة فقط. ويعترب 

اللت��زام باملتطلب��ات التنظيمية وال�سيا�س��ات والإجراءات 

الداخلي��ة عملي��ة م�س��تمرة، وج��زءًا ل يتجزاأ من ثقافة 

البنك.

يحر�ص فين�رش كابيتال بنك على اللتزام التام بالقواعد 

والأحكام التنظيمية مل�رشف البحرين املركزي، ووزارة 

ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، وغريها من القوانني 

والتنظيمات ال�سارية، واأف�سل املمار�سات الدولية. 

ويبذل البنك جهودًا حثيثة لتح�سني م�ستوى اللتزام يف 

ممار�سة عمله من خالل توعية موظفيه وزيادة وعيهم 

بق�سايا اللتزام ومبادئه.

تع��د اإدارة اللت��زام يف البن��ك نقط��ة مركزية جلميع 

عملي��ات اللت��زام بالأح��كام التنظيمية، ف�ساًل عن 

اللت��زام ب�سيا�س��ات واإجراءات البن��ك الداخلية. وتعترب 

اإدارة اللت��زام مبثاب��ة كيان م�س��تقل ومو�سوعي يف 

البنك يعمل ب�س��كل م�س��تقل عن باقي اأن�س��طة البنك، 

وتق��وم بر�س��د عملي��ات واأن�س��طة البنك والتاأكد من 

التزامه��ا بقواع��د واأنظم��ة م���رشف البحرين املركزي مبا 

ذل��ك مكافحة غ�س��ل الأموال. 

ترف��ع اإدارة اللت��زام تقاريرها مبا���رشة اإىل جلنة 

الرت�س��يحات واملكاف��اآت واحلوكم��ة املوؤ�س�س��ية، كما اأنها 

م�س��وؤولة اإداري��ًا اأمام الرئي���ص التنفي��ذي، وذلك ل�سمان 

حتقي��ق اأه��داف اللت��زام من جانب البنك مبا يتما�س��ى مع 

اأعل��ى املعاي��ري املهني��ة والأخالقية. وتعمل الإدارة وفق 

اإط��ار عم��ل را�س��خ مو�سح يف الكتيب الإر�س��ادي املعتمد 

من جمل���ص اإدارة البنك.

مكافحة غسل األموال

تعتمد اإجراءات مكافحة غ�س��ل الأموال يف فين���رش 

كابيت��ال بن��ك على ثالثة حماور رئي�س��ية:

١- املح��ور الأخالق��ي، من خالل امل�س��اركة الفعالة يف 

مكافح��ة اجلرائم املالية.

٢ - املح��ور املهن��ي، م��ن خالل منع ا�س��تخدام البنك 

ومنتجات��ه كقن��اة لغ�س��ل الأموال ومتويل الإرهاب عن 

طري��ق اإعادة تدوي��ر عائدات هذه اجلرمية.

3 - املح��ور القان��وين، م��ن خالل اللتزام بالت���رشيعات 

والقوان��ني املتعلق��ة مبكافحة غ�س��ل الأموال ومتويل 

الإره��اب وال�س��ارية يف مملكة البحرين.

وق��د مت تطوي��ر كتي��ب مكافحة غ�س��ل الأموال مبا 

يتما�س��ى مع اإر�س��ادات م�رشف البحرين املركزي، 

واملتطلب��ات املن�سو���ص عليه��ا يف من��وذج اجلرائم املالية 

م��ن جمل��د قواع��د م���رشف البحرين املركزي رقم ٢ - 

البن��وك الإ�س��المية، واأف�سل املمار�س��ات الدولية التي 

طوره��ا فري��ق العم��ل اخلا�ص بالإجراءات املالي��ة املتمثلة 

يف 4٠ تو�سي��ة ح��ول مكافح��ة غ�س��ل الأموال ومتويل 

الإرهاب ومنع انت�س��اره، ف�ساًل عن اإر�س��ادات جلنة 

ب��ازل حول العناي��ة اخلا�سة بالعمالء. 

ويوف��ر الكتي��ب جمموعة متكاملة من �سيا�س��ات 

واإج��راءات مكافحة غ�س��ل الأموال التي تو�س��ح متطلبات 

تف�سيلي��ة تتعل��ق بتحدي��د هوية العم��الء، وتقدمي الرعاية 

الواجب��ة للعم��الء، واملتابعة امل�س��تمرة، واإعداد تقارير 

الأن�س��طة املريب��ة، ومكافح��ة متويل الإرهاب، والحتفاظ 

ب�س��جالت، وتوعي��ة املوظفني وتدريبهم.

وتت��م متابع��ة التزام البن��ك بالأح��كام التنظيمية ملكافحة 

غ�س��ل الأموال من قبل م�س��وؤول مكافحة غ�س��ل الأموال 

ونائب��ه، ف�س��اًل عن تقييم هذا اللتزام ب�س��كل م�س��تقل 

�س��واء داخلي��ًا اأو خارجي��ًا من قب��ل املدقق الداخلي، 

واملدقق اخلارجي للبنك على اأ�سا���ص �س��نوي.
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استعراض الحوكمة
المؤسسية  )تتمة(

القسم الثالت
استعراض األعمال
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إدارة المخاطر

يتبنى فين�رش كابيتال بنك منهجًا متميزًا لإدارة املخاطر 

يتم تطبيقه على م�ستوى البنك باأكمله وي�رشي على 

جميع الدوائر والأق�سام، مع احلر�ص على غر�ص 

هذا املنهج يف الثقافة املوؤ�س�سية للبنك بحيث ي�سبح 

جميع موظفيه م�سوؤولني ب�سكل فردي عن حمايته من 

املخاطر، مع الأخذ يف العتبار اأن اإدارة املخاطر ت�ساهم 

بدور حيوي يف عملية اتخاذ القرار يف البنك. ويتوىل 

جمل�ص اإدارة فين�رش كابيتال بنك ال�سطالع بامل�سوؤولية 

الكاملة عن الإ�رشاف على اإدارة املخاطر، ويقوم 

بتفوي�ص جلنة املخاطر التابعة له باإجناز هذه املهمة. من 

ناحية اأخرى تعد دائرة اإدارة املخاطر م�سوؤولة مبا�رشة 

اأمام جلنة املخاطر التابعة مبا�رشة ملجل�ص الإدارة. 

وتعد الدائرة م�سوؤولة عن �سمان اإدارة جميع املخاطر 

املرتبطة بكافة الأن�سطة امل�رشفية، وذلك وفق �سيا�سة 

املخاطر املقبولة املعتمدة من قبل جمل�ص اإدارة فين�رش 

كابيتال بنك. وتقوم الدائرة امل�ستقلة بتحديد ومتابعة 

واحلد من كافة املخاطر التي ينطوي عليها ن�ساط البنك 

بهدف حماية الأ�سول القّيمة للبنك، وحتقيق دخل جمٍز، 

وتعزيز العائدات امل�ستحقة مل�ساهميه.

ويف اإطار عمل املخاطر الت�سغيلية للبنك، يتعني على 

جميع فرق العمل الت�سغيلية امل�ساركة يف عملية �سنوية 

ذاتية لتقييم ومراقبة املخاطر، يتم من خاللها مراقبة 

عمليات البنك والإبالغ عن املخاطر، ورقابة وتقييم 

املخاطر املحتملة وتاأثريها ورفعها اإىل دائرة اإدارة 

املخاطر. اإن الهدف الكلي للرقابة والتقييم الذاتي 

مل�ستوى املخاطرة هو موا�سلة تعزيز جودة كافة 

الأن�سطة التي تقدمها فرق العمل الت�سغيلية. ويت�سمن 

برنامج التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال عملية 

تخ�سي�ص راأ�ص املال ل�سمان تعزيز قدرة البنك على 

اإدارة راأ�ص ماله وفق اأف�سل املمار�سات الدولية، وتلبية 

املعايري التي حددها م�رشف البحرين املركزي. ويعتمد 

فين�رش كابيتال بنك على هذا النموذج لتحديد مدى 

امتالكه راأ�ص املال الكايف لتغطية خماطر امليزانية كافة، 

مع احلفاظ على املرونة الالزمة لتنفيذ خطط النمو يف 

امل�ستقبل، وحماية البنك خالل الفرتات ال�سعبة الطويلة 

املتعلقة ببيئة الت�سغيل اأو التنفيذ اأو الأداء.

التدقيق الداخلي 

تقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها مبا�رشة 

اإىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص الإدارة، كما اأنها 

م�سوؤولة اإداريًا اأمام الرئي�ص التنفيذي. يقوم فريق 

التدقيق الداخلي بتقييم مدى فعالية عمليات الرقابة 

واإدارة املخاطر واحلوكمة وتاأكيد ذلك لالإدارة التنفيذية 

واأع�ساء جمل�ص الإدارة. وهذا يت�سمن مراجعة مدى 

فاعلية وكفاءة معامالت البنك كافة و�سمان متا�سيها 

مع ال�سيا�سات واملعايري والإجراءات والقوانني ال�سارية 

والأحكام التنظيمية املطبقة. كما تقوم الدائرة بتدقيق 

اأن�سطة بع�ص ال�رشكات املدرجة يف حمفظة البنك حيث 

يتحمل البنك م�سوؤولية الإ�رشاف عليها. وتقوم الدائرة 

بعملها وفق خطة التدقيق املعتمدة من جلنة التدقيق. 

ويتم تطوير خطة التدقيق با�ستخدام منهجية قائمة 

على املخاطر بحيث تعك�ص كذلك اأي خماطر حددها 

فريق اإدارة املخاطر، اأو الإدارة التنفيذية، اأو املدققني 

اخلارجيني. تتوىل الدائرة رفع تقارير دورية عن اأن�سطة 

التدقيق الداخلي اإىل جلنة التدقيق. ويقوم فريق التدقيق 

الداخلي بتزويد الإدارة واملوظفني بامل�سورة والتوجيه.

التنسيق والمراجعة الشرعية 

تعترب الدائرة من الناحية الفنية تابعة لهيئة الرقابة 

ال�رشعية للبنك، واإداريًا تتبع الرئي�ص التنفيذي. 

وتتبنى الدائرة منهجية مراجعة متميزة ومتوا�سلة 

بدًل من التدقيق ال�سنوي، مع احلر�ص على مراجعة 

جميع املعامالت وال�سفقات حتى لو كانت �سابقة. 

ت�سارك الدائرة ب�سكل فعال يف تطوير جميع املنتجات 

وال�ستثمارات، ومتابعة اأن�سطة امل�ساريع ال�ستثمارية 

مثل املعامالت الفرعية، ومتابعة معامالت اإدارة ال�سيولة 

واملدفوعات والعمليات على اأ�سا�ص يومي. تلعب الدائرة 

دورًا حموريًا يف اإي�سال جميع الأن�سطة ال�ستثمارية 

والهياكل وامل�ستندات اخلا�سة بكل خطة عمل اإىل هيئة 

الرقابة ال�رشعية للتاأكد من اأن جميع اأن�سطة البنك 

تتما�سى مع اأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.

االلتزام بمتطلبات الحوكمة من 
مصرف البحرين المركزي )نموذج 

المراقبة عالية المستوى(

وفق متطلبات م�رشف البحرين املركزي، يحر�ص 

فين�رش كابيتال بنك على اإجراء مراجعة دورية للتاأكد 

من توافق والتزام البنك مبتطلبات احلوكمة املن�سو�ص 

عليها يف منوذج املراقبة عالية امل�ستوى مل�رشف 

البحرين املركزي يف كتيب قواعد البنك جملد ٢ - البنوك 

الإ�سالمية. وقد اأثمرت جهود البنك عن حتقيق م�ستوى 

عاٍل من اللتزام مع املبادئ الأحد ع�رش، وقواعد 

واإر�سادات احلوكمة املوؤ�س�سية ململكة البحرين. وقد 

تبنى البنك اآلية »اللتزام« اأو »التو�سيح« فيما يتعلق 

مب�ستوى اإر�ساداته. كما اأنه ملتزم متامًا مبتطلبات 

منوذج املراقبة عالية امل�ستوى مل�رشف البحرين 

املركزي، فيما عدا البندين املو�سحني اأدناه. ولكن 

يجب مالحظة باأنه يف اإطار جهود فين�رش كابيتال بنك 

لاللتزام باأهداف م�رشف البحرين املركزي، قام بتطبيق 

ترتيبات داخلية بديلة، كما هو مو�سح فيما يلي:

:HC- 1.3.4 البند اإلرشادي

ح�سور اأع�ساء جمل�ص الإدارة ب�سكل فردي ن�سبة %7٥ 

على الأقل من جميع اجتماعات جمل�ص الإدارة يف عام 

مايل معني )مل يتمكن ٢ من اأع�ساء املجل�ص من ح�سور 

7٥% من اجتماعات جمل�ص الإدارة خالل العام املايل(.

توضيح فينشر كابيتال بنك

اإن عدم قدرة اأحد اأع�ساء جمل�ص الإدارة على ح�سور 

7٥% على الأقل من جميع اجتماعات املجل�ص كان يرجع 

اإىل اإلتزامات عمل م�سبقة، ورحالت عمل غري متوقعة 

خارج البالد. وقد مت لفت انتباه الع�سوين اللذين مل 

يتمكنا من الوفاء باحلد الأدنى من ح�سور الجتماعات 

لتاليف ذلك يف امل�ستقبل. 

:HC- 9.2.4B البند اإلرشادي

يجب اأن تتكون جلنة احلوكمة املوؤ�س�سية من ثالثة 

اأع�ساء على الأقل، بحيث يكون اأحد الأع�ساء من هيئة 

الرقابة ال�رشعية.

توضيح فينشر كابيتال بنك:

جتدر الإ�سارة اإىل اأن فين�رش كابيتال بنك قام بت�سكيل 

جلنة متخ�س�سة يف الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة 

املوؤ�س�سية، وذلك انطالقًا من التزامه باحلفاظ على 

م�ستويات جيدة للحوكمة. وبالرغم من اأن جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية ل ت�سم 

ع�سوًا من هيئة الرقابة ال�رشعية، اإل اأن البنك يرى اأنه 

ميكن حتقيق غاية هذا البند الإر�سادي مل�رشف البحرين 

املركزي من خالل ترتيبات داخلية بديلة. وهذا يت�سمن 

تزويد هيئة الرقابة ال�رشعية بجدول اأعمال اجتماعات 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية 

م�سبقًا. ووفقًا لذلك، فلهيئة الرقابة ال�رشعية مع املراجع 

ال�رشعي احلق الكامل يف ح�سور اجتماعات اللجنة، 

بالإ�سافة اإىل تزويدهم مبحا�رش اجتماعات اللجنة 

لتحقيق قدر اأعلى من ال�سفافية.

الجزاءات المالية 

خالل العام املايل ٢٠١8، فر�ص م�رشف البحرين 

املركزي جزاءًا ماليًا واحدًا على البنك مبا يتما�سى مع 

الق�سم  EN-6-2A من كتيب قواعد م�رشف البحرين 

املركزي- جملد ٢، وذلك بقيمة 5٠،٠٠١ د.ب للتاأخري 

يف اإدراج البيانات املالية الربع �سنوية يف 3٠ �سبتمرب 

٢٠١8 اخلا�سة ب�سفقة متويل جتاري بقيمة 5،7 مليون 

دولر.

وتتبنى الدائرة منهجية 
مراجعة متميزة ومتواصلة 

بداًل من التدقيق السنوي، 
مع الحرص على مراجعة 

جميع المعامالت 
والصفقات حتى لو كانت 

سابقة.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وأعضاء فريق اإلدارة التنفيذية

تقدم جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية 

التابعة ملجل�ص الإدارة امل�ساعدة للمجل�ص يف حتديد 

مكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء جمل�ص الإدارة واأع�ساء 

فريق الإدارة التنفيذية، �ساملًة حوافز املديرين 

التنفيذيني واأي ا�ستحقاقات بالأ�سهم اأو اأي ا�ستحقاقات 

اأخرى. ويتم الإف�ساح يف التقرير ال�سنوي عن اأع�ساء 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية 

واجتماعاتها خالل ال�سنة.

ويلتزم البنك بال�ستيفاء التام لل�رشوط التي و�سعها 

م�رشف البحرين املركزي وت�سمل املكافاآت ال�سليمة 

والتي تنعك�ص يف ال�سيا�سات والإجراءات املعدلة 

والتي بداأ تطبيقها. تقوم جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

واحلوكمة املوؤ�س�سية مبراجعة �سيا�سة و اإجراءات 

املكافاآت يف فين�رش كابيتال بنك على اأ�سا�ص �سنوي.

مت اإعداد �سيا�سة املكافاآت املعدلة بحيث حتقق الآتي:

جذب وت�سجيع واحلفاظ على املوظفني الرئي�سيني  •

�سمان ربط املكافاآت باملخاطر واأن تتما�سى مع   •

اأهداف الأداء على املدى البعيد

ت�سجيع املوظفني على تعزيز اأدائهم مع خف�ص   •

التكلفة

تتكون تعوي�سات املوظفني من ن�سبة ثابتة متثل 

الرواتب واملزايا، اإ�سافة اإىل ن�سبة متغرية يتم حتديدها 

على اأ�سا�ص اأداء كل من البنك واملوظف مبا يتوافق مع 

املخاطر التي يواجهها البنك. وتوؤجل ن�سبة ملمو�سة من 

مكافاآت كبار املوظفني ل�سدادها على مدى ثالث �سنوات، 

ويتم ربطها بالأ�سهم، ومن ثم قد يتم ا�ستقطاعها نتيجة 

لأي تغيريات لحقة يف الأداء املايل.

تتاألف تعوي�سات جمل�ص الإدارة من اأتعاب ح�سور 

اجتماعات املجل�ص، اإ�سافة اإىل املكافاآت ال�سنوية التي 

متنح لالأع�ساء بناء على تو�سيات جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية، وتخ�سع ملوافقة 

اجلمعية العمومية. وقد مت الإف�ساح عن مكافاآت املجل�ص 

عن ال�سنة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٩ يف اجلدول 

املو�سح يف �سفحة رقم 34. وح�سل اأع�ساء جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية على اأتعاب 

ح�سور الجتماعات بقيمة ١4.٠٠٠ دولر اأمريكي 

خالل ال�سنة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٩ )٢٠١8: 

١6.٠٠٠ دولر اأمريكي(.

تتاألف تعوي�سات اأع�ساء هيئة الرقابة ال�رشعية من 

اأتعاب �سنوية ثابتة بالإ�سافة اإىل م�ساريف ال�سفر 

والتكاليف املتعلقة بخدماتهم. وقد مت الك�سف عن 

مكافاآت اأع�ساء هيئة الرقابة ال�رشعية لل�سنة املنتهية يف 

3٠ يونيو ٢٠١٩ يف اجلدول املو�سح يف �سفحة رقم 34.

تتاألف تعوي�سات اأع�ساء فريق الإدارة التنفيذية من 

مزيج من التعوي�سات الثابتة واملتغرية مبا يتوافق 

مع �رشوط م�رشف البحرين املركزي ب�ساأن املكافاآت 

ال�سليمة. وت�ستمل التعوي�سات الثابتة على رواتب 

ومزايا مبا يتما�سى مع ما هو متعارف عليه يف ال�سوق 

والقطاع ب�سكل عام مل�ستويات الدراية واخلربة 

والأقدمية واملعرفة التي يتميز بها الع�سو. بينما تتاألف 

املكافاآت املتغرية من حوافز �سنوية يتم حتديدها بناًء 

على اأداء البنك وربحيته، اإىل جانب الأداء الفردي 

وم�ساهمة املوظفني املعنيني. ويتم اتخاذ الالزم لتحقيق 

التوافق بني التعوي�سات املتغرية مع املخاطر التي تواجه 

البنك، وذلك ل�سمان متا�سي م�سالح املوظفني مع 

م�سالح امل�ساهمني، ف�سال عن تعزيز ربحية البنك على 

املدى البعيد. و مت�سيًا مع اأف�سل املمار�سات ي�ستخدم 

البنك معايري وطرق قيا�ص موؤ�س�سية وفردية منا�سبة 

لقيا�ص العائدات واملخاطر وحتديد مبلغ التعوي�سات 

وطرق التوزيع على املوظفني.

مبوجب اللوائح اجلديدة، يتم تعوي�ص الرئي�ص التنفيذي 

ونوابه الرئي�سيني، مبن فيهم كبار اأع�ساء فريق 

ال�ستثمار واإدارة الرثوات، بناًء على اأداء البنك مع الأخذ 

يف العتبار املخاطر والتعر�سات ونتائج املخاطر. ويتم 

تاأجيل ن�سبة ملمو�سة من مكافاآتهم املتغرية ل�سدادها 

على مدى فرتة ل تقل عن ثالث �سنوات. ويكون اجلزء 

املوؤجل 6٠ باملائة للرئي�ص التنفيذي ونوابه الرئي�سيني، 

و٥٠ باملائة جلميع اأع�ساء الفريق الآخرين الذين 

يتحملون خماطر �سمن وظائفهم اأو ي�سغلون منا�سب 

رقابية، ممن تتجاوز تعوي�ساتهم ال�سنوية الإجمالية 

١٠٠.٠٠٠ دينار بحريني، وفًقا ل�رشوط م�رشف 

البحرين املركزي. وبالإ�سافة اإىل ذلك، يتم منح كافة 

املكافاآت املتغرية املوؤجلة على �سكل وحدات ح�س�ص 

تعاقدية م�رشوطة ب�سايف القيمة الدفرتية لأ�سهم البنك 

العادية، وبالتايل تخ�سع للتعديل على �سوء التغيريات 

الالحقة يف الأداء املايل للبنك.

تاأخذ �سيا�سة التعوي�سات يف احل�سبان كافة املخاطر 

الرئي�سية التي يتعر�ص لها البنك، وذلك لتحديد قيمة 

احلافز وطريقة التوزيع، مبا ي�سمن توافق التعوي�سات 

مع كل من املخاطر التي يتحملها البنك، ومع الدخل 

املتحقق. ويف هذا ال�سدد، تقوم جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية بدرا�سة لالأداء الكلي 

لل�سنة من خالل مراجعة اأداء العمليات ال�ستثمارية 

للبنك مقابل العائدات امل�ستهدفة، ف�سال عن �سايف الدخل 

الفعلي للبنك مقابل املحدد يف امليزانية، وغريها، وذلك 

للو�سول اإىل مقيا�ص لالأداء الكلي للبنك. ول يتم دفع اأي 

حوافز ما مل يتم حتقيق 7٠ باملائة من الأداء الكلي )اأو 

احلد الأدنى لأي قيا�ص يحدده جمل�ص الإدارة(.

بالإ�سافة اإىل ذلك، يتم الأخذ يف العتبار الأداء الفردي 

لكل موظف على اأ�سا�ص عمليات تقييم الأداء التي 

يجريها البنك بهدف حتديد توزيع احلافز، ومن ثم 

�سمان الأخذ يف احل�سبان ب�سكل منا�سب كل من عنا�رش 

اأداء البنك واملوظف يف حتديد وتوزيع مكافاآت الأداء.

يتم ا�ستخدام طرق القيا�ص واملعايري التالية يف هذا 

ال�سدد: �سايف الدخل الفعلي مقابل الدخل امل�ستهدف، 

دخل التخارج مقابل الدخل امل�ستهدف، متو�سط 

معدل العائد الداخلي املرجح املتحقق على امل�ساريع 

ال�ستثمارية خالل الفرتة مقابل امل�ستهدف، معدل 

كفاءة راأ�ص املال، اإ�سافة اإىل الأداء الفردي الذي يعك�ص 

اإجنازات املوظف.

يلتزم البنك بالمتثال التام لتوجيهات م�رشف البحرين 

املركزي التي تقوم عليها �سيا�سة املكافاآت والتي ت�سرتط 

باأن تكون التعوي�سات متنا�سبة مع نتائج املخاطر، وباأن 

يتم ترجيح تعوي�سات املوظفني الذين ي�سغلون وظائف 

رقابية، كالتدقيق الداخلي، واإدارة املخاطر، واللتزام، 

والرقابة املالية، بحيث متيل اإىل اأن تكون ثابتة، مع اإعطاء 

وزن اأكرب للتعوي�سات املتغرية للموظفني امل�سنفني على 

اأنهم يتحملون خماطر جوهرية. كما ل تعتمد حوافز 

املوظفني العاملني يف وظائف تتعلق بالرقابة على اأداء 

وحدات العمل، ب�رشط حتقيق املعايري اجلوهرية للحد 

الأدنى من الأداء امل�ستهدف للبنك. وتاأخذ �سيا�سة 

املكافاآت املحّدثة يف العتبار جميع هذه اجلوانب 

واملتطلبات، وتربطها بظروف واأن�سطة حمددة للبنك. 

وتخ�سع �سيا�سة املكافاآت ملراجعة �سنوية ل�سمان اأنها 

تعك�ص ب�سكل منا�سب اأعمال وخماطر البنك من حني اإىل 

اآخر من اأجل حتقيق الهدف املن�سود، األ وهو �سمان 

تعوي�ص املوظفني مبا يتنا�سب مع الأداء مع اأخذ املخاطر 

يف العتبار.

و تمشيًا مع أفضل 
الممارسات يستخدم 

البنك معايير وطرق قياس 
مؤسسية وفردية مناسبة 

لقياس العائدات والمخاطر 
وتحديد مبلغ التعويضات 

وطرق التوزيع على 
الموظفين.
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ملخص التعويضات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019

الع����������ددالتفا�ضي����������ل

الإجمايل باآلف املتغرية*الثابت�ة

الدولرات
موؤجل��������ةمدفوع��������ةمدفوع��������ة

3٥٥--٩3٥٥اأع�ساء جمل�ص الإدارة

8٥--38٥اأع�ساء هيئة الرقابة ال�رشعية

٢.88٢--3٢.88٢الأ�سخا�ص املعتمدون يف وحدات الأعمال

١،3٩6--8١،3٩6الأ�سخا�ص املعتمدون يف وظائف الرقابة وامل�ساندة

٢.36٥--3٩٢.36٥موظفون اآخرون

7.٠83--7.٠83الإجمايل

*  مل يكن هناك تعوي�سات متغرية لل�سنة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١8. وقد مت دفع كافة املبالغ نقدًا.

*  مت حتويل املبالغ املوؤجلة اإىل وحدات ح�س�ص بالقيمة الدفرتية احلالية، مع دفعها نقدًا على مدى فرتة التاأجيل املمتدة ثالث �سنوات، وذلك على اأ�سا�ص القيمة الدفرتية ال�سافية 

يف نهاية كل �سنة.

ملخص   التعويضات   المؤجلة   كما   في   30   يونيو 2019   

 القيمة باآلف الدولرات                  �ضايف قيمة الأ�ضول بالدولرعدد وحدات احل�ض�س بالآلفمكافاآت موؤجلة

487٠.874٢4ر�سيد اأول املدة

---املمنوحة خالل ال�سنة

)٢7٠(٠.87)3١٠(املدفوعة خالل ال�سنة

)٥٩()٠.33(-التغيريات يف القيمة خالل ال�سنة

١77٠.٥4٩6ر�سيد اآخر املدة

مل يتم منح اأي مكافاآت �سنوية م�سمونة خالل ال�سنة اأو ال�سنة ال�سابقة.

مل يتم منح اأي مكافاآت ان�سمام م�سبق خالل ال�سنة اأو ال�سنة ال�سابقة.

مل يتم �سداد اأي دفعات اإنهاء خدمات خالل ال�سنة اأو ال�سنة ال�سابقة.

مت الإف�ساح عن مكافاآت املجل�ص يف اإي�ساحات القوائم املالية.

ملخص التعويضات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018

الع����������ددالتفا�ضي����������ل

الإجمايل باآلف املتغرية*الثابت�ة

الدولرات
موؤجل��������ةمدفوع��������ةمدفوع��������ة

386--١٢386اأع�ساء جمل�ص الإدارة

٩4--3٩4اأع�ساء هيئة الرقابة ال�رشعية

١.774--4١.774الأ�سخا�ص املعتمدون يف وحدات الأعمال

76٢--676٢الأ�سخا�ص املعتمدون يف وظائف الرقابة وامل�ساندة

٢.834--4٥٢.834موظفون اآخرون

٥.8٥٠--٥.8٥٠الإجمايل

* مل يكن هناك تعوي�سات متغرية لل�سنة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١8. وقد مت دفع كافة املبالغ نقدًا. 

* مت حتويل املبالغ املوؤجلة اإىل وحدات ح�س�ص بالقيمة الدفرتية احلالية، مع دفعها نقدًا على مدى فرتة التاأجيل املمتدة ثالث �سنوات، وذلك على اأ�سا�ص القيمة الدفرتية ال�سافية 

يف نهاية كل �سنة.

ملخص   التعويضات   المؤجلة   كما   في   30   يونيو 2018   

 القيمة باآلف الدولرات                  �ضايف قيمة الأ�ضول بالدولرعدد وحدات احل�ض�س بالآلفمكافاآت موؤجلة

---املمنوحة خالل ال�سنة

)٢74(٠.٩٠)3٠6(املدفوعة خالل ال�سنة

)١3()٠.٠3(-التغيريات يف القيمة خالل ال�سنة

487٠.874٢4ر�سيد اآخر املدة

مل يتم منح اأي مكافاآت �سنوية م�سمونة خالل ال�سنة اأو ال�سنة ال�سابقة.

مل يتم منح اأي مكافاآت ان�سمام م�سبق خالل ال�سنة اأو ال�سنة ال�سابقة.

مل يتم �سداد اأي دفعات اإنهاء خدمات خالل ال�سنة اأو ال�سنة ال�سابقة.

مت الإف�ساح عن مكافاآت املجل�ص يف اإي�ساحات القوائم املالية.
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استعراض الحوكمة
المؤسسية  )تتمة(

نبذة   عن   أعضاء   مجلس   اإلدارة        

عبدالفتاح محمدرفيع معرفي 
رئي�س جمل�س الإدارة

دولة الكويت

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

انتخب يف 6 اأكتوبر ٢٠١6 

)�سغل من�سب نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة خالل الفرتة 

٢٠٠٥/١٠/6 حتى ١٠/٥/٢٠١6( 

خربة 3٩ �سنة

ع�ضوية جلان فين�رش كابيتال بنك: رئي�ص جلنة 

ال�ستثمارات العقارية، نائب رئي�ص جلنة الرت�سيحات 

واملكافَات واحلوكمة املوؤ�س�سية.

رئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام: �رشكة مزن 

ال�ستثمارية القاب�سة يف املغرب.

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي: �رشكة 

املتاجرة العقارية يف الكويت.

رئي�س جمل�س اإدارة: ال�رشكة التجارية العقارية يف 

الكويت، ال�رشكة التجارية للتطوير العقاري يف البحرين، 

�رشكة توب�سو

 TOPSU TARIM HAYVANCILIK
 GIDA SANAYİ VE TİCARET

 ANONİM ŞİRKETİ
)فارم لند تركيا(.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة:  مربة املرحوم حممد رفيع 

ح�سني معريف اخلريية يف الكويت.

ع�ضو جمل�س اإدارة: �رشكة عمار للتمويل والإجارة يف 

الكويت، �رشكة برج هاجر العقارية يف الكويت،  �رشكة 

اجلهراء ال�سياحية يف الكويت، �رشكة بيان العقارية يف 

اململكة العربية ال�سعودية، �رشكة جوكنور ل�سترياد 

وت�سدير واإنتاج الأغذية يف تركيا.

مروان أحمد الغرير 

ع�ضو جمل�س الإدارة 

دولة الإمارات العربية املتحدة 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

انتخب يف 6 اأكتوبر ٢٠٠٥ 

خربة ٢٩ �سنة

ع�ضوية جلان فين�رش كابتيال بنك: رئي�ص جلنة 

التدقيق، ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافَات واحلوكمة 

املوؤ�س�سية.

رئي�س جمل�س اإدارة: �رشكة فنن لال�ستثمار يف دبي، 

�رشكة �سمكان القاب�سة يف دبي ، مدر�سة دبي الوطنية. 

ع�ضو جمل�س اإدارة: �رشكة الأبي�ص لالأ�سمدة 

والكيماويات الأردنية )جافكو(.

صالح محمد الشنفري
ع�ضو جمل�س الإدارة

�سلطنة عمان

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي

انتخب يف 6 اأكتوبر ٢٠٠٥

خربة 3١ �سنة

ع�ضوية جلان فين�رش كابيتال بنك: رئي�ص جلنة 

املخاطر، ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة 

املوؤ�س�سية.

رئي�س جمل�س اإدارة: النماء للدواجن يف �سلطنة عمان، 

 ال�رشكة الدولية خلدمات احلا�سب الآيل

يف �سلطنة عمان.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة: �رشكة الب�سائر للحوم.

 رئي�س اللجنة التنفيذية: مزون لالألبان

يف �سلطنة عمان.

الرئي�س التنفيذي: ال�رشكة العمانية لال�ستثمار الغذائي 

القاب�سة.

ع�ضو جمل�س اإدارة: ال�رشكة الدولية العمانية 

لال�ستثمار، ال�رشكة العاملية للمحاجر يف �سلطنة عمان، 

ال�رشكة العاملية للجب�ص يف �سلطنة عمان، ال�رشكة العاملية 

لالألواح اجلب�سية يف �سلطنة عمان، ال�رشكة الدولية 

العمانية للتنمية العمرانية وال�ستثمار )جلوري(، �رشكة 

جوكنور لت�سدير وا�سترياد واإنتاج الأغذية يف تركيا، 

�رشكة �رشاج العقارية، كيه اإم �سي )ُعمان( للمقاولت.

ع�ضويات اأخرى: رئي�ص جلنة الأمن الغذائي يف غرفة 

جتارة و�سناعة عمان، ع�سو اللجنة ال�ست�سارية 

بكلية الزراعة والعلوم البحرية يف جامعة ال�سلطان 

قابو�ص،ع�سو اجلمعية القت�سادية العمانية، واجلمعية 

البيئية العمانية.

عدوان محمد عبدالعزيز العدواني
ع�ضو جمل�س الإدارة

دولة الكويت

ع�سو غري م�ستقل وغري تنفيذي

انتخب يف 8 دي�سمرب ٢٠١٥ 

خربة 44 �سنة

ع�ضوية جلان فين�رش كابيتال بنك:  ع�سو جلنة 

التدقيق، ع�سو جلنة التخارج.

رئي�س جمل�س اإدارة والرئي�س التنفيذي: �رشكة 

ال�ساملية جروب لتنمية امل�ساريع يف الكويت.

رئي�س جمل�س اإدارة: ال�رشكة الكويتية للمنتزهات يف 

الكويت.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة: ال�رشكة التجارية العقارية 

يف الكويت، ال�رشكة التجارية للتطوير العقاري �ص.�ص.و 

يف البحرين، �رشكة بيان العقارية يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

 ع�ضو جمل�س اإدارة: �رشكة توب�سو

 TOPSU TARIM HAYVANCILIK GIDA

 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

)فارم لند تركيا(، �رشكة مزن ال�ستثمارية القاب�سة يف 

 Vacation Club Venture  املغرب ، �رشكة

BV يف  دبي - الإمارات العربية املتحدة.

محمد عبدالعزيز السرحان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

اململكة العربية ال�سعودية 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٢٥ اأبريل ٢٠١٢

خربة 4٢ �سنة 

ع�ضوية جلان فين�رش كابيتال بنك: رئي�ص جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�س�سية.

رئي�س جمل�س اإدارة: �رشكة ال�سايف دانون يف اململكة 

العربية ال�سعودية ، اآيكيا يف اململكة العربية ال�سعودية 

والبحرين ، �رشكة فلو للخدمات اللوج�ستية يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة: ال�رشكة الوطنية ال�سعودية 

للنقل البحري.

ع�ضو جمل�س اإدارة وا�ضت�ضاري اأول: جمموعة 

الفي�سلية القاب�سة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

ع�ضو جمل�س اإدارة: الهيئة الوطنية ملنتجي اللبان ، 

�رشكة قطر للهند�سة والإن�ساءات )كيو كون(. 

ع�ضو جمل�س اأمناء: جامعة اليمامة يف الريا�ص، اململكة 

العربية ال�سعودية.

عبداللطيف محمد جناحي 
ع�ضو جمل�س الإدارة 

مملكة البحرين 

الرئي�ص التنفيذي 

انتخب يف 6 اأكتوبر ٢٠٠٥ 

خربة 36 �سنة 

رئي�س جمل�س اإدارة: �رشكة الأبي�ص لالأ�سمدة 

والكيماويات الأردنية )جافكو(، �رشكة �سفاف العقارية 

يف البحرين، امل�ست�سفى الأملاين للعظام يف البحرين، 

�رشكة ليم�سولر للمالحة وال�سفن، جريت هاربور يف 

البحرين، �رشكة م�ساريع اخلليج يف البحرين.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة: �رشكة ت�سالينجر ليمتد، �رشكة 

جوكنور لت�سدير وا�سترياد واإنتاج الأغذية يف تركيا،

 TOPSU TARIM HAYVANCILIK GIDA 

 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

) فارم لند تركيا(

ع�ضو جمل�س اإدارة: �رشكة قطر للهند�سة والإن�ساءات 

)كيو كون(، �رشكة بيان العقارية يف اململكة العربية 

ال�سعودية، ريجنت�ص كري�سنت وي�ست يف لندن، وجمعية 

م�سارف البحرين.
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محمد عبدالرزاق الكندري 
ع�ضو جمل�س الإدارة 

دولة الكويت 

ع�سو غري م�ستقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٢٥ اأبريل ٢٠١٢ 

خربة  ١٩�سنة 

 ع�ضوية جلان فين�رش كابيتال بنك: نائب رئي�ص جلنة 

التخارج، ع�سو جلنة ال�ستثمارات العقارية.  

نائب الرئي�س التنفيذي لال�ضتثمار: جمموعة الأوراق 

املالية يف الكويت. 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة: �رشكة اخلليج للطاقة 

القاب�سة يف الكويت، ال�رشكة الكويتية ال�سعودية 

لل�سناعات الدوائية يف الكويت.

ع�ضو جمل�س اإدارة: �رشكة اأجيال العقارية الرتفيهية 

يف الكويت، ال�رشكة الأوىل لال�ستثمار يف الكويت، �رشكة 

تكنولوجيا لإنتاج الغازات ال�سناعية يف الكويت، �رشكه 

ايا�ص للتعليم الكادميى و التقني يف الكويت.

نبذة   عن   أعضاء   اإلدارة   التنفيذية 

عبداللطيف محمد جناحي، 
FCMA

ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 

رئي�ص جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠٥ 

خربة 36 �سنة

عبداللطيف جناحي هو اأحد من�سئي وموؤ�س�سي فين�رش 

كابيتال بنك الرئي�سيني، حيث توىل من�سب ع�سو 

جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي للبنك منذ تاأ�سي�سه. 

كما اأنه كان �سابقًا اأحد املوؤ�س�سني الرئي�سيني وع�سو 

جلنة تاأ�سي�ص بنك ال�ستثمار الدويل وهو م�رشف 

قطاع جملة متوافق مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يقع 

مقره يف مملكة البحرين. �سغل عبداللطيف جناحي 

قبل ذلك من�سب مدير ق�سم ال�ست�سارات الإدارية يف 

�رشكة اآرثر اأندر�سون يف البحرين. عبداللطيف جناحي 

حما�سب اإداري قانوين من نقابة املحا�سبني الإداريني 

املوؤهلني يف اململكة املتحدة. حا�سل على ماج�ستري يف 

املحا�سبة والتمويل من كلية لي�سرت لالأعمال، جامعة دي 

مونتفورت يف اململكة املتحدة، وبكالوريو�ص يف املحا�سبة 

من جامعة البحرين.

فيصل عبدالعزيز العباسي 
الرئي�س التنفيذي لال�ضتثمارات  

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠٥ 

خربة ٢٠ �سنة

ميلك في�سل العبا�سي خربة عري�سة ومتخ�س�سة 

يف جمال ال�ستثمارات املبا�رشة واخلدمات امل�رشفية 

ال�ستثمارية، حيث عمل مع العديد من املوؤ�س�سات 

املالية الرائدة يف منطقة ال�رشق الأو�سط. وقبل ان�سمامه 

اإىل فين�رش كابيتال بنك، كان ع�سوًا بارزًا يف فريق 

ال�ستثمارات املبا�رشة لل�رشق الأو�سط يف بنك اخلري. 

وقبل ذلك كان يعمل يف جمموعة ال�ستثمار املبا�رش يف 

بيت التمويل الكويتي - البحرين، ويف ق�سم ال�ستثمار يف 

بنك البحرين والكويت الذي يعد م�رشفًا رائدًا خلدمات 

الأفراد يف مملكة البحرين. في�سل العبا�سي حا�سل على 

بكالوريو�ص يف املحا�سبة من جامعة البحرين.

CFA, CAIA, FRM  ،روبرت ويجيز
مدير تنفيذي اأول - رئي�س ال�ضتثمارات وعمليات ما 

بعد ال�ضتحواذ 

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية

ان�سم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف٢٠١7

خربة 34 �سنة

ميلك روبرت ويجيز خربة وا�سعة يف حتديد وتنفيذ 

واإدارة ال�ستثمارات اخلا�سة املبا�رشة عرب خمتلف 

القطاعات يف الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا 

ومنطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واآ�سيا. وقبل 

ان�سمامه اإىل فين�رش كابيتال بنك، �سغل روبرت من�سب 

املدير التنفيذي ل�رشكة جازيل كابيتال اإنف�ستورز الواقع 

مقرها يف اأمريكا، وتعد �رشكة ا�ست�سارية تقدم خدمات 

ا�ست�سارية للمكاتب ال�ستثمارية العائلية. وقبل ذلك، 

راأ�ص روبرت ق�سم ال�ستثمارات املبا�رشة يف �رشكة 

الإمارات الدولية لال�ستثمار، ذراع ال�ستثمارات يف 

ال�رشكة الوطنية القاب�سة يف اأبوظبي، دولة الإمارات 

العربية املتحدة، ومن�سب املدير التنفيذي لال�ستثمارات 

املبا�رشة يف �رشكة اأبوظبي لال�ستثمار اململوكة حلكومة 

اأبوظبي. وقبل ذلك، ق�سى روبرت ١7 �سنة يف العمل مع 

�رشكة كا�سيل هارلن، ال�رشكة الرائدة يف قطاع ال�سوق 

املتو�سط الواقع مقرها يف نيويورك، حيث ترقى يف عدة 

منا�سب لي�سل اإىل من�سب ال�رشيك. روبرت حا�سل 

على درجة ماج�ستري يف احلو�سبة املالية واإدارة املخاطر 

من جامعة وا�سنطن، الوليات املتحدة الأمريكية، 

ودرجة بكالوريو�ص يف الكيمياء من جامعة برن�ستون، 

الوليات املتحدة الأمريكية، كما اأنه حملل مايل معتمد، 

وحملل ا�ستثماري بديل معتمد، وحا�سل على �سهادة 

مدير املخاطر املالية.

الدكتور محمد أحمد جمعان 
ع�ضو جمل�س الإدارة

مملكة البحرين

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٢4 يناير ٢٠١6 

خربة 37 �سنة

ع�ضوية جلان فين�رش كابيتال بنك: نائب رئي�ص جلنة 

التدقيق، ع�سو جلنة ال�ستثمارات العقارية.

ع�ضو جمل�س اإدارة: اجلامعة امللكية للبنات يف البحرين، 

�رشكة تي.اي. جي �سوفت وير يف البحرين، �رشكة 

مينا ايرو�سبي�ص انرتبراي�سي�ص يف البحرين، �رشكة بان 

ارابني جورميه، ذا مولز للتطوير العقاري يف البحرين. 

ع�ضو زميل: جمعية الطريان امللكية )FRAeS(، جمعية 

  )FBCS( .الكمبيوتر الربيطانية

ع�ضو اأول: معهد الهند�سة الكهربائية والإلكرتونيات.

مهند�ص معتمد

ع�ضو �ضابق يف جمل�س اإدارة : بنك الإ�سكان ، بنك 

البحرين للتنمية، �رشكة اأوليف يف اأف اأم.

عادل محمد أبو نيان
ع�ضو جمل�س الإدارة

اململكة العربية ال�سعودية

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي

انتخب يف ٢4 اأكتوبر٢٠١8 

خربة ٢4 �سنة

ع�ضوية جلان فين�رش كابيتال بنك :ع�سو جلنة 

املخاطر، ع�سو جلنة ال�ستثمارات العقارية.

ع�ضو جمل�س اإدارة : �رشكة حممد را�سد اأبو نيان 

للتجارة والإ�ستثمار املحدودة، املدير العام ورئي�ص 

اللجنة العقارية وال�ستثمارية لل�رشكة، و�رشكة دلتا 

املحدودة.

ممثل �رشكة حممد را�سد اأبونيان للتجارة والإ�ستثمار 

يف كل من :-

- �رشكة اإحتاد ال�ساحلية �رشكة م�ساهمة مقفلة.

 - ممثل الع�سوية مبجل�ص الإدارة يف جمموعة 

    م�ست�سفيات فينك�ص الطبية - لندن.   
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محمود محمد زينل

مدير- ال�ضتثمارات 

ان�سم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠8 

خربة ١6 �سنة 

ميلك حممود زينل خربة وا�سعة يف اخلدمات امل�رشفية 

ال�ستثمارية يف جميع اأنحاء منطقة ال�رشق الأو�سط. 

وتت�سع خرباته لت�سمل اإعداد وتوجيه ال�سفقات 

والتقييمات وو�سع مناذج الأعمال، ف�سال عن اإدارة 

اأعمال ما بعد ال�ستثمار، واأعمال العناية الواجبة، 

مع تركيز خا�ص على العقارات والأ�سهم اخلا�سة. 

وقبل ان�سمامه اإىل فين�رش كابيتال بنك، عمل ملدة 

خم�ص �سنوات يف بيت التمويل الكويتي - البحرين، 

يف ق�سم ال�ستثمارات واخلدمات امل�رشفية لالأفراد 

وخدمات الزبائن. بداأ حممود حياته املهنية مع اأمريكان 

اإك�سربي�ص، البحرين، وهو حا�سل على بكالوريو�ص 

من كلية جون مول�سون لالأعمال يف جامعة كونكورديا، 

مونرتيال، يف كندا. كما �سارك يف برامج القيادة التنفيذية 

التي نظمتها مدر�سة اآيفي لالأعمال، يف جامعة وي�سرتن 

اأونتاريو، كندا. 

أحمد حسن العباسي 

مدير - ال�ضتثمارات 

ان�سم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠6 

خربة ١8 �سنة 

يعد اأحمد العبا�سي خبريًا متخ�س�سًا يف جمال 

ال�ستثمارات مع خربة وا�سعة يف الأ�سهم اخلا�سة، 

والعقارات، وال�ست�سارات املالية. وقد اكت�سب خربة 

متخ�س�سة يف اإعداد وتوجيه ال�سفقات، وهيكلة 

وهند�سة ال�ستثمارات، وال�ستحواذ، وا�سرتاتيجية 

التحول، وعمليات متابعة ما بعد ال�ستحواذ، وتخطيط 

عمليات التخارج. قبل ان�سمامه اإىل فين�رش كابيتال بنك، 

كان ي�سغل رئي�ص ال�ستثمارات ال�سرتاتيجية واملبا�رشة 

يف �رشكة البحرين الوطنية القاب�سة. اأحمد حا�سل 

 ،)FRM( على �سهادة مدير املخاطر املالية املعتمد

وزميل الرابطة العاملية للمتخ�س�سني يف اإدارة املخاطر 

)GARP(، الوليات املتحدة الأمريكية، وهو حا�سل 

على �سهادة املاج�ستري يف التمويل وال�ستثمارات من 

جامعة اإك�سرت يف اململكة املتحدة، وبكالوريو�ص يف اإدارة 

الأعمال من جامعة البحرين. 

آسيا حسن، عضو المجمع 
األمريكي للمحاسبين القانونيين

رئي�س التدقيق الداخلي 

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سمت اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠١٥

خربة ٢١�سنة 

متلك اآ�سيا ح�سن خربة وا�سعة يف جمالت التدقيق 

واملمار�سات املحا�سبية املهنية املتخ�س�سة، ف�سال 

عن اأنها متخ�س�سة يف الرقابة على عمليات الإقرا�ص 

التي تقدمها ال�سناديق ال�سيادية، وتطبيق اإجراءات 

احلماية املالية للبنوك املركزية املقرت�سة من املوؤ�س�سات 

املالية وال�سناديق النقدية الدولية ملواجهة العجز املايل 

يف ميزانيات الدول وتعزيز ميزان املدفوعات. وقبل 

ان�سمامها اإىل فين�رش كابيتال بنك، كانت ع�سوًا بارًزا 

يف دائرة التمويل يف �سندوق النقد العربي، حيث كانت 

م�سوؤولة عن الإقرا�ص للدول الأع�ساء يف ال�سندوق. 

وقبل عملها يف �سندوق النقد العربي، عملت اآ�سيا يف 

�سندوق النقد الدويل، حيث كانت ت�سطلع مب�سوؤولية 

اإجراء تقييمات احلماية املالية للبنوك املركزية يف الدول 

الأع�ساء املقرت�سة من ال�سندوق. وقبل الن�سمام 

اإىل املوؤ�س�سة املالية الدولية، �سغلت اآ�سيا من�سب مدير 

اأول التدقيق الداخلي يف البنك الأهلي املتحد- البحرين، 

ومن�سب مفت�ص اأول البنوك واملوؤ�س�سات املالية يف اإدارة 

الرقابة امل�رشفية يف م�رشف البحرين املركزي، ومدقق 

اأول يف ق�سم اخلدمات املالية مع �رشكة اإرن�ست اآند يونغ 

- البحرين. اآ�سيا حما�سب قانوين معتمد من جمل�ص 

كاليفورنيا للمحا�سبة القانونية - الوليات املتحدة 

الأمريكية، كما اأنها حا�سلة على ماج�ستري يف التمويل من 

جامعة دي بول، �سيكاغو - الوليات املتحدة الأمريكية، 

وبكالوريو�ص يف املحا�سبة من جامعة البحرين. 

  محمد       خالد عتيق
CAMS, AMLCA, INT. DIP 

(Comp)

رئي�س اللتزام ومكافحة غ�ضل الأموال

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية

ان�سم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠١8

خربة ١4 �سنة

ميلك حممد عتيق خربة متخ�س�سة يف جمال اللتزام، 

ومكافحة غ�سل الأموال، واإدارة ال�ستثمارات. وقبل 

ان�سمامه اإىل فين�رش كابيتال بنك، تراأ�ص ق�سم احلوكمة 

يف �رشكة اإيزي للخدمات املالية، وهي �رشكة بحرينية 

رائدة للتكنولوجيا املالية متخ�س�سة يف خدمات 

تكنولوجيا الدفع بالب�سمة، كما اأنها اأول �رشكة تطرح 

تقنية الدفع بالب�سمة يف اأجهزة ال�رشاف الآيل يف جميع 

اأنحاء البحرين.. وقبل ذلك، كان ي�سغل من�سب رئي�ص 

اللتزام ومكافحة غ�سل الأموال للمجموعة يف م�رشف 

ال�سالم-البحرين، حيث ان�سم اإىل البنك يف وظيفة حملل 

اأول يف اإدارة ال�ستثمار. بداأ حممد عتيق حياته املهنية 

كمحا�سب يف دائرة ال�ستثمار يف بنك اأركابيتا، البحرين. 

ويعد متخ�س�سًا معتمدًا يف مكافحة غ�سل الأموال 

من ACAMS، ميامي، فلوريدا بالوليات املتحدة 

الأمريكية، كما اأنه حا�سل على �سهادة احرتافية معتمدة 

يف مكافحة غ�سل الأموال من جامعة فلوريدا بالتعاون 

مع جمعية امل�رشفيني يف فلوريدا بالوليات املتحدة 

الأمريكية. حممد عتيق حا�سل على دبلوما يف اللتزام 

من جمعية اللتزام الدولية، جامعة مان�س�سرت لالأعمال، 

اململكة املتحدة. كما اأنه حا�سل على بكالوريو�ص يف 

الأعمال امل�رشفية واملالية من جامعة البحرين.

 هدى فيصل جناحي،
 CIPA، APRM

رئي�س اإدارة املخاطر

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية

ان�سمت اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠7

خربة ١٥ �سنة

تتمتع هدى جناحي بخربة وا�سعة يف جمالت اإدارة 

املخاطر، والتدقيق الداخلي، وتوظيف ال�ستثمارات، 

وعمليات اخلزينة. وقد ان�سمت اإىل فين�رش كابيتال 

بنك يف فريق اإدارة الرثوات وبعدها انتقلت اإىل دائرة 

التدقيق الداخلي يف عام ٢٠١٠. وبعدها ب�سنتني، انتقلت 

اإىل دائرة اإدارة املخاطر، حيث متت ترقيتها اإىل وظيفة 

رئي�ص الدائرة بالإنابة يف عام ٢٠١6، ثم اإىل املن�سب 

احلايل يف عام ٢٠١8. وقبل ان�سمامها اإىل فين�رش 

كابيتال بنك، عملت هدى يف املكتب اخللفي لعمليات 

اخلزينة يف �سيتي بنك، البحرين، وهي حما�سبة قانونية 

اإ�سالمية معتمدة، وع�سو اجلمعية الدولية ملدراء اإدارة 

املخاطر يف الوليات املتحدة الأمريكية. وهي حا�سلة 

على بكالوريو�ص يف املحا�سبة من جامعة البحرين. 

جهاد حسن قمبر 
رئي�س املوارد الب�رشية وامل�ضاندة 

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠٥ 

خربة 3٠ �سنة 

ميلك جهاد قمرب خربة عري�سة يف جمال املوارد الب�رشية 

واملالية واخلدمات امل�رشفية ال�ستثمارية. وقبل 

�سغل من�سبه احلايل يف عام ٢٠١6، كان يتوىل من�سب 

مدير يف ق�سم اإدارة الرثوات يف البنك. وقبل التحاقه 

بفين�رش كابيتال بنك، كان ي�سغل من�سب مدير اإدارة 

املوارد الب�رشية واملالية يف املوؤ�س�سة العامة لل�سباب 

والريا�سة يف مملكة البحرين، بالإ�سافة اإىل من�سب 

املدير بالإنابة لإدارة ال�سوؤون الفنية. كما عمل �سابقًا 

رئي�سًا ل�سمان اجلودة يف ديوان اخلدمة املدنية. جهاد 

قمرب حا�سل على ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

جالمورجان، ويلز، اململكة املتحدة. 

ACIPD ،سحر جعفر خنجي
رئي�س عالقات امل�ضتثمرين 

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سمت اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠7 

خربة ١٢ �سنة 

جنحت �سحر خنجي خالل حياتها املهنية وحتى الآن 

مع فين�رش كابيتال بنك يف تطوير خرباتها املتخ�س�سة 

يف جمالت عالقات امل�ستثمرين واملوارد الب�رشية 

والت�سالت املوؤ�س�سية. وقبل تويل من�سبها احلايل يف 

عام ٢٠١6، كانت ت�سغل من�سب م�سوؤول اأول يف ق�سم 

العمليات وامل�ساندة وتتحمل م�سوؤوليات عديدة ت�سمل 

عالقات امل�ستثمرين واملوارد الب�رشية والت�سالت 

املوؤ�س�سية. �سحر زميل معهد ت�سارترد لالأفراد 

والتنمية )CIPD( يف بريطانيا، كما اأنها حا�سلة على 

بكالوريو�ص يف الأعمال )القت�ساد والتمويل( من جامعة 

�سنرتال كوينزلند يف اأ�سرتاليا. 
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هيكل الحوكمة 
المؤسسية

 

المساهمون

سكرتير رئيس
مجلس ا�دارة

ومجلس ا�دارة

أعضاء
مجلس
ا�دارة

هيئة الرقابة
الشرعية

رئيس قسم
الشريعةالشريعة

الرئيس
التنفيذي

سكرتير
تنفيذي
ل�دارة

الرئيس
التنفيذي

لالستثمرات

االستثمرات

لجنة التدقيقلجنة المخاطر
لجنة الترشيحات

والمكافآت 
والحوكمة
المؤسسية

لجنة
االستثمرات

العقارية
لجنة التخارج

رئيس إدارة
المخاطر

رئيس
التدقيق
الداخلي

رئيس ا�لتزام
ومكافحة

غسل ا�موال

التدقيقإدارة المخاطر
الداخلي

ا�لتزام
ومكافخة

غسل ا�موال

رئيس عمليات
ما بعد

االستحواذ

رئيس
العمليات

رئيس الرقابة
المالية

رئيس تقنية
المعلمومات

رئيس الموارد 
البشرية 

والمسائدة

رئيس عالقات
المستثمرين

رئيس
إدارة الثروات

عمليات
ما بعد

الستحواذ

العمليات
إدارة النقد – 

الخزينة
الرقابة المالية

تقنية
المعلومات

رئيس الموارد
البشرية

والمساندة

عالقات
المستثمرين

إدارة الثروات
اتصاالت

الشركات
والتسويق

هيكل الحوكمة المؤسسية

تساعد وظائف الرقابة المستقلة في 

البنك كل من مجلس اإلدارة وأعضاء 

اإلدارة التنفيذية في اإللتزام بتطبيق 

أعلى معايير األحكام التنظيمية وأفضل 

ممارسات القطاع.
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   البيانات المالية

تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية   45

46  تقرير مدققي احل�ضابات

القائمة املوحدة للمركز املايل   48

القائمة املوحدة للدخل   49

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق   50

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية   51

52  القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق حاملي

ح�ضابات الإ�ضتثمار غري املدرجة يف امليزانية  

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة   53

اإف�ضاحات املحور الثالث لتفاقية بازل   96

المحتويات
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(
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ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 38 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة. ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 38 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

 القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

 القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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 القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 38 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 38 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق حاملي 
 حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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إفصاحات عامة إضافية
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117فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - 116٢٠١٩ فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩
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119فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - 118٢٠١٩ فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩
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121فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - 120٢٠١٩ فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩
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إفصاحات عامة إضافية
٣٠ يونيو ٢٠١٩
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٣٠ يونيو ٢٠١٩



123فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - 122٢٠١٩ فـيـنشــر  كــابـيـتــال  بـنـك            التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩
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