
إن فكرة إيجاد آلية لإلستثمار في المشاريع الناشئة والواعدة التي يبادر بطرحها 
هي  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليج  منطقة  في  بنك  كابيتال  فينشر 
األولى من نوعها من حيث صياغتها في مفهوم مصرفي استثماري. وبإدخال 
نظام اإلستثمار في المشاريع الناشئة والواعدة ضمن إطار استثمارات مصرفية 
ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية، فإن فينشر كابيتال بنك يضيف ُبعدًا جديدًا 
إن  والعالمي.  اإلقليمي  النطاق  على  االستثماري  اإلسالمي  المصرفي  للنظام 
بطرحها  يبادر  التي  والواعدة  الناشئة  المشاريع  في  لإلستثمار  آلية  إيجاد  فكرة 
هي  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليج  منطقة  في  بنك  كابيتال  فينشر 
األولى من نوعها من حيث صياغتها في مفهوم مصرفي استثماري. وبإدخال 
نظام اإلستثمار في المشاريع الناشئة والواعدة ضمن إطار استثمارات مصرفية 
ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية، فإن فينشر كابيتال بنك يضيف ُبعدًا جديدًا 
إن  والعالمي.  اإلقليمي  النطاق  على  االستثماري  اإلسالمي  المصرفي  للنظام 
بطرحها  يبادر  التي  والواعدة  الناشئة  المشاريع  في  لإلستثمار  آلية  إيجاد  فكرة 
هي  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليج  منطقة  في  بنك  كابيتال  فينشر 
األولى من نوعها من حيث صياغتها في مفهوم مصرفي استثماري. وبإدخال 
نظام اإلستثمار في المشاريع الناشئة والواعدة ضمن إطار استثمارات مصرفية 
ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية، فإن فينشر كابيتال بنك يضيف ُبعدًا جديدًا 
للنظام المصرفي اإلسالمي االستثماري على النطاق اإلقليمي والعالمي. إن فكرة 
التي يبادر بطرحها فينشر  الناشئة والواعدة  آلية لإلستثمار في المشاريع  إيجاد 
األولى  هي  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليج  منطقة  في  بنك  كابيتال 
من نوعها من حيث صياغتها في مفهوم مصرفي استثماري. وبإدخال نظام 
اإلستثمار في المشاريع الناشئة والواعدة ضمن إطار استثمارات مصرفية ملتزمة 
بأحكام الشريعة اإلسالمـية، فإن فينشـر كابيتال بنك يضيف ُبعدًا جديدًا للنظام 
المصرفي اإلسالمي االستثماري على النطاق اإلقليمي والعالمي. إن فكرة إيجـاد 
آلية لإلستثمار في المشـاريع الناشئـة والواعدة التي يبادر بطرحها فينشـر كابيتال 
بنك في منطقة الخليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا هي األولى من نوعها 
اإلستثمار  نظام  وبإدخال  استثماري.  مصرفي  مفهوم  في  صياغتها  حيث  من 

في المشاريع الناشئة والواعدة 
ضمن إطـار استثمارات مصرفية 
الشريعـة  بأحكـام  ملتزمـة 
كابيتال  فينشر  فإن  اإلسالمية، 
بنك يضيف ُبعدًا جديدًا للنظام 

فكرة  إن  والعالمي  اإلقليمي  النطاق  على  االستثماري  اإلسالمي  المصرفي 
التي يبادر بطرحها فينشر  الناشئة والواعدة  آلية لإلستثمار في المشاريع  إيجاد 
األولى  هي  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليج  منطقة  في  بنك  كابيتال 
من نوعها من حيث صياغتها في مفهوم مصرفي استثماري. وبإدخال نظام 
اإلستثمار في المشاريع الناشئة والواعدة ضمن إطار استثمارات مصرفية ملتزمة 
بأحكام الشريعة اإلسالمية، فإن فينشر كابيتال بنك يضيف ُبعدًا جديدًا للنظام 
فكرة  إن  والعالمي.  اإلقليمي  النطاق  على  االستثماري  اإلسالمي  المصرفي 
التي يبادر بطرحها فينشر  الناشئة والواعدة  آلية لإلستثمار في المشاريع  إيجاد 
األولى  هي  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليج  منطقة  في  بنك  كابيتال 
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فين�شر كابيتال بنك

 اإ�شافة ُبعد جديد للعمل

 امل�شرفي الإ�شالمي ال�شتثماري

اإن فكرة اإيجاد اآلية للإ�شتثمار في امل�شاريع النا�شئة �الواعدة التي يبادر بطرحها فين�شر كابيتال بنك في منطقة اخلليج 

�ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا هي الأ�ىل من نوعها من حيث �شياغتها في مفهوم م�شرفي ا�شتثماري.

ال�شريعـة  باأحكام  ملتزمة  م�شرفية  ا�شتثمارات  اإطار  �شمن  �الواعدة  النا�شئة  امل�شاريع  في  الإ�شتثمار  نظام  �باإدخال 

النـطاق  على  الإ�شــلمي  ال�شتثــماري  امل�شـرفي  للنظـام  جديـدًا  ُبعـدًا  ي�شيف  بنـك  كابيـتال  فين�شـر  فاإن  الإ�شلمـية، 

الإقليـمي �العاملـي.
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ر�ؤيتنا، مهمتنا،

قّيمنا

روؤيتنا

النا�شئة  امل�شاريع  متويل  عرب  ال�شتثمار  في  الرائد  الإقليمي  الإ�شلمي  ال�شتثماري  البنك  نكون  اأن  في  ر�ؤيتنا  تتلخ�ص 

�الواعدة، �العمل على حتقيق النمو لتلك امل�شاريع، �دعم التنمية الجتماعية �القت�شادية في منطقة اخلليج �ال�شرق 

الأ��شط ��شمال اأفريقيا )مينا(.

مهمتنا

في  امل�شارب  املال  راأ�ص  قطاع  في  ال�شتثمار  تطوير  في  قيادي  بد�ر  �القيام  رائد  اقت�شادي  ابتكار منوذج  هي  مهمتنا 

باملوؤ�ش�شات  �النهو�ص  للنمو  �الت�شجيع  الدعم  توفير  اإىل  فاإننا نهدف  ا�شرتاتيجية،  اإقامة �شراكات  املنطقة. �من خلل 

لنموها  �شر�رية  ملوارد  حتتاج  �التي  )مينا(  اأفريقيا  ��شمال  الأ��شط  �ال�شرق  اخلليج  منطقة  في  �املتو�شطة  ال�شغرية 

�تو�شعها.

قّيمنا

اإن قّيمنا املهنية في الأداء �البتكار �الهتمام بالعملء �العمل كفريق �التقيد باأحكام �تعاليم ال�شريعة الإ�شلمية الغراء 

هي التي حتدد م�شار �شلوكنا املهني. كما اأن تبنينا للم�شتويات العاملية �التطبيقات الد�لية حتكم الطريقة التي ندير بها 

اأعمال البنك في جميع املجالت.
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نـبــذة حـــول

فين�شر كابيتال بنك

يعت���ر فين�ش���ر كابيت���ال بن���ك اأول م�ش���رف ا�شتثم���اري اإ�شالمي ف���ي منطقة 

اخلليج وال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يتخ�ش�ش في ال�شتثمار في امل�شاريع 

النا�شئ���ة والواع���دة بهدف �شقل فر�ش النم���و والتو�شع في هذه امل�شاريع من 

خ���الل حماف���ظ وهي���اكل ا�شتثماري���ة مّقنن���ة حتق���ق عوائد مالئم���ة ملخاطر 

ال�شتثمار.

�منذ تاأ�شي�شه في مملكة البحرين في �شهر اأكتوبر 2005 فاإن البنك ميار�ص عمله مبوجب ترخي�ص مل�شرف ا�شتثماري 

اإ�شلمي �شادر عن م�شرف البحرين املركزي. �براأ�شمال م�شرح به �قدره  500 مليون د�لر اأمريكي �براأ�شمال مدفوع 

قدره  165 مليون د�لر اأمريكي، �يتمتع البنك بقاعدة متميزة �خمتارة من امل�شاهمني في د�ل جمل�ص التعا�ن �فريق عمل 

له خربة �ا�شعة �متنوعة في العمل امل�شرفي ��شبكة متما�شكة من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني ��شركاء العمل.

�يعمل فين�شر كابيتال بنك على توفير ت�شكيلة مبتكرة من اخلدمات الراقية �الفر�ص ال�شتثمارية الفريدة من نوعها �شمن 

عدد من جمالت العمل الواعدة في اأ�شواق د�ل جمل�ص التعا�ن اخلليجي �منطقة ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا )مينا(. 

املبا�شرة  �ال�شتثمارات  الأعمال  �تطوير  النا�شئة  امل�شاريع  في  ال�شتثمار  هي:  رئي�شية  جمالت  اأربعة  في  البنك  �يعمل 

�ال�شت�شارات املالية �ال�شتثمارات العقارية.

�ينفرد فين�شر كابيتال بنك مبكانته الفريدة في قيادة متويل امل�شاريع النا�شئة �الواعدة في املنطقة �ذلك بتوفير م�شتويات 

خمتلفة من الدعم للموؤ�ش�شات ال�شغرية �املتو�شطة التي تتميز بالقوة في الأداء �حتتاج اإىل موارد �شر�رية لتحقيق النمو 

�التو�شع.
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اكتتاب خا�ص بقيمة 120 مليون 

د�لر اأمريكي في �شركة ملي�شولر 

للملحة �ال�شفن �التي مت 

تاأ�شي�شها بهدف متلك �ت�شغيل 

اأ�شطول من ال�شفن التجارية 

املتخ�ش�شة.

اإطلق �شند�ق فين�شر كابيتال 

مليون   15 بقيمة  – البحرين 
د�لر اأمريكي بال�شراكة مع 

بنك البحرين للتنمية �متكني 

)�شند�ق العمل( �عدد من 

امل�شتثمرين ال�شرتاتيجيني.

تطوير م�شر�ع لإ�شكان املوظفني 

�العمال في منطقة جبل علي 

ال�شناعية في د�لة الإمارات 

العربية املتحدة. ��شيوفر هذا 

امل�شر�ع الذي ت�شل قيمته اإىل 

64 مليون د�لر اأمريكي خدمات 

�شكنية ملئمة، �مرافق دعم 

متكاملة. 

تاأ�شي�ص امل�شت�شفى الأملاين للعظام 

في مملكة البحرين مع �شركاء 

طبيني اأملان بهدف تقدمي العلج 

املتخ�ش�ص لأمرا�ص العظام 

بالإ�شافة اإىل اإعادة التاأهيل، 

بتكلفة ت�شل اإىل 17 مليون د�لر 

اأمريكي. 

اإطلق م�شر�ع �شفاف، �هو 

م�شر�ع �شكني فاخر يقع على 

الواجهة البحرية في جزيرة ريف 

في مملكة البحرين، مع مرافق 

�شاملة.

اإطلق �شركة ذي ل�جن التي 

تقدم مفهومًا جديدًا في جمال 

توفري خدمات مراكز الأعمال 

�امل�شاحات املكتبية املجهزة.

اإطلق م�شر�ع جريت هاربور 

في منطقة احلد في مملكة 

البحرين بتكلفة 73 مليون د�لر 

اأمريكي، �هو م�شر�ع راٍق متعدد 

ال�شتخدامات، �يحتوي على 

برجني �شكنيني ��حدات بيع 

بالتجزئة. 

تعزيز اأق�شام العمليات �امل�شاندة؛ 

بدء عمل اإدارة اخلزينة �اإن�شاء 

ق�شم جديد للعمليات، �موا�شلة 

ال�شتثمار في تعزيز البنية 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات. 

تعزيز نظام احلوكمة �اإدارة 

املخاطر �زيادة عدد املوظفني 

بن�شبة 60%، ��شغل جميع 

املنا�شب الرئي�شية.

اأ�شـواء على اأبــرز

اإجنازات عام 2008 
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مليون د�الر اأمريكي

مليون د�الر اأمريكي
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

واملر�شلني  الأنبياء  على خامت  وال�شالم  وال�شالة  احلمد هلل 

نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم 

نيابًة عن اأع�شاء جمل�ص الإدارة، ي�شعدين اأن اأقدم التقرير ال�شنوي الثالث 

لفين�شر كابيتال بنك للفرتة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008. �ي�شرين القول 

باأن عام 2008 كان عامًا اآخر من النجاح الباهر لعمليات البنك، �ياأتي هذا 

النجاح متمثًل في حتقيق نتائج مالية متميزة، �م�شاريع �ا�شتثمارات جديدة 

�فريدة من نوعها، �كذلك موا�شلة تعزيز القدرة املوؤ�ش�شية للبنك. 

ا�شتثمار  �عر��ص  م�شاريع  بنك  كابيتال  فين�شر  اأطلق  الفرتة،  هذه  �خلل 

ما  �هو  البنك،  عمل  منوذج  متيز  مدى  بجلء  تو�شح  �مبتكرة  جديدة 

�تركز  الراهنة.  العاملية  املالية  الأزمة  تداعيات  من  حمايتنا  على  �شاعد 

اإ�شرتاتيجيتنا على منطقة ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا �التي تكون عادًة 

جمال  في  جذابة  فر�ص  ا�شتهداف  �ت�شمل  الد�لية،  للأزمات  تعر�شًا  اقل 

متلك ال�شركات، �دعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية �املتو�شطة ذات الأ�ش�ص القوية 

امل�شاريع  من  خمتارة  جمموعة  اإطلق  اإىل  بالإ�شافة  جيد،  ب�شكل  �املدارة 

العقارية من اأجل توفري قيمة م�شتدامة �عوائد طويلة الأجل للم�شتثمرين. 

�اآثارها  الراهنة،  العاملية  املالية  للأزمة  �نظرا  اأنه  عليكم  يخفى  ل  كما 

املحتملة على د�ل جمل�ص التعا�ن اخلليجي �اأ�شواق منطقة ال�شرق الأ��شط 

النف�ص.  عن  بالر�شا  ن�شعر  اأن  ميكن  ل  اأننا  ندرك  فاإننا  اأفريقيا،  ��شمال 

�تبعا لذلك، عملنا على اتخاذ خطوات اإيجابية ل�شمان ا�شتمرار منو �ربحية 

البنك من خلل م�شاركة جمل�ص الإدارة �الإدارة التنفيذية في �ر�ص عمل 

اإ�شرتاتيجية �جل�شات للع�شف الذهني، تنا�لت عدد من امل�شائل احلا�شمة 

مثل اأف�شل املمار�شات العاملية، �احلوكمة، �ر�شد املخاطر �تخفيف اآثارها، 

�الوعي باملناف�شة، �الأهم من ذلك ��شع احللول املنا�شبة ملواجهة التحديات 

التي فر�شتها الأزمة املالية العاملية الراهنة �ا�شطراب الأ�شواق الإقليمية. 

08
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�لدعم اأن�شطتنا املتنامية، �ا�شلنا خلل عام 2008 في بناء القدرة املوؤ�ش�شية 

الإدارية، احلوكمة  عمل  اإطار  تعزيز  الرئي�شية  اأن�شطتنا  ف�شملت   للبنك 

لتقنية  التحتية  البنية  �حت�شني  الداخلية  �ال�شوابط  املخاطر  �اإدارة 

التعيينات  املهنيني من خلل عدد من  العمل من  فريق  �تو�شيع  املعلومات، 

اجلديدة في الإدارة. 

لقد حقق فين�شر كابيتال بنك اأرباحًا �شافية بلغت 47 مليون د�لر اأمريكي 

�عائدًا على حقوق امل�شاهمني بلغ 27% لعام 2008، �هو ما ميثل اأداءًا قيا�شيًا 

لبنك  ا�شتثنائيًا  عائدًا  ت�شكل  النتائج  هذة  ان  التوايل.  على  الثالثة  لل�شنة 

الأف�شل.  تكون  ان  تطمح  مالية  ملوؤ�ش�شة  التوقعات  كل  �يفوق  حديثا،  اأن�شئ 

هذه النتائج تعزز مكانة فين�شر كابيتال بنك كاأ�ل بنك اإ�شلمي ا�شتثماري 

في  احلجم  �املتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  في  ال�شتثمار  في  متخ�ش�ص 

منطقة ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا. 

عام  اأرباح  �شافي  من  التالية  باملخ�ش�شات  الإدارة  جمل�ص  اأ��شى  �عليه 

2008، بعد احل�شول على موافقة امل�شاهمني: 

الأرباح  �شافي  من   %10 متثل  اأمريكي  د�لر  مليون   4،7 مبلغ  حتويل   .1

ال�شركات التجارية في مملكة  اإىل الحتياطي القانوين مبقت�شى قانون 

البحرين. 

املال  راأ�ص  من   %10 متثل  اأمريكي  د�لر  مليون   16.5 مبلغ  تخ�شي�ص   .2

ال�شادر كاأرباح نقدية للم�شاهمني، �مبلغ 8.25 مليون د�لر اأمريكي متثل 

5% من راأ�ص مال البنك ال�شادر على هيئة اأ�شهم منحة للم�شاهمني. 

تخ�شي�ص مبلغ 1.5 مليون د�لر اأمريكي متثل حوايل 3.26% من �شافي   .3

الأرباح كمكافاآت لأع�شاء جمل�ص الإدارة �اللجان التابعة للمجل�ص. 

�عل�ة على ذلك، �لتعزيز امللءة املالية �تنفيذ خطط النمو التو�شعية في 

قدرها بزيادة  يو�شي  الإدارة  جمل�ص  فاإن  امل�شتقبلية،  البنك  اأن�شطة   كافة 

85 مليون د�لر اأمريكي في راأ�ص املال املدفوع لفين�شر كابيتال بنك، �ي�شمل 

ذلك برنامج متلك الأ�شهم للموظفني، مما �شيوؤدي اإىل زيادة اإجمايل راأ�ص 

املال ال�شادر �املدفوع اإىل 250 مليون د�لر اأمريكي. كما اأن املجل�ص يعمل 

مع الإدارة التنفيذية على اآليات لربنامج ال�شيولة للم�شاهمني، �الذي �شي�شمل 

تقييم د�ري للأ�شهم، الأمر الذي �شوف ي�شهل �ي�شرع في عملية الت�شييل. 

�ل ي�شعني اإل اأن اأعرب عن خال�ص تقديري ��شكري جلللة ملك البحرين 

��شاحب ال�شمو رئي�ص جمل�ص الوزراء ��شاحب ال�شمو �يل العهد نائب القائد 

اململكة،  ت�شهده  الذي  الإ�شلحي  للربنامج  احلكيمة  قيادتهم  على  الأعلى، 

�ت�شجيعهم الدائم لل�شناعة امل�شرفية الإ�شلمية. �اأعرب عن �شكري اأي�شا 

قدمته  ما  املوؤ�ش�شات احلكومية على  املركزي �غريه من  البحرين  مل�شرف 

من م�شورة �م�شاعدة خلل عام 2008. 

التجاريني  �ال�شركاء  �العملء  للم�شاهمني  امتناين  عن  اأعرب  اأن  اأ�د  كما 

اإدارة �اإىل  ال�شرعية،  �الرقابة  الفتوى  هيئة  �اإىل  �ت�شجيعهم؛   لولئهم 

نحن  معا،  �شاهمنا  لقد  العالية.  �مهنيتهم  تفانيهم  على  �املوظفني  البنك 

فين�شر  بدء عمليات  ال�شنوات جناحا منذ  �اأكرث  ثالث  في  �شركائنا  �جميع 

كابيتال بنك. 

اأن يهدينا �شواء ال�شبيل �اأن ي�شدد خطانا لتحقيق  اأ�شاأل اهلل العلي القدير 

اأهدافنا �اأن مين علينا بالنجاح �التوفيق في م�شرية فين�شر كابيتال بنك.

د. غ�شان اأحمد ال�شليمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة

لقد حقق فين�شر كابيتال بنك اأرباحًا �شافية بلغت 47 مليون د�لر 

اأمريكي �عائدًا على حقوق امل�شاهمني بلغ 27% لعام 2008، �هو 

ما ميثل اأداءًا قيا�شيًا لل�شنة الثالثة على التوايل. 
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اأع�شاء

جمل�س االإدارة

الدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان

رئي�ش جمل�ش الإدارة, اململكة العربية ال�شعودية

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة التمويل 

�ال�شتثمار، ع�شو في جلنة التعيينات �املكافاآت �احلوكمة.

 رئي�ش مجل�ش اإدارة: موؤ�ش�شة غ�شان اأحمد ال�شليمان للتجارة، 

موؤ�ش�شة غ�شان اأحمد عبداهلل ال�شليمان، �شركة غ�شان اأحمد 

ال�شليمان لتجارة املفر��شات املحد�دة )IKEA(، �شركة غ�شان 

اأحمد ال�شليمان ��شركائه املحد�دة )GASP(، �شركة بيت التطوير 

لتقنية املعلومات املحد�دة )HOD(، �شركة �شحاري املتخ�ش�شة 

خلدمات احلا�شب الآيل املحد�دة )SID(، �شركة العمارة الد�لية 

للتطوير �البناء، �شركة خدمات مراكز التدريب التعليمية 

املحد�دة )TESCO(، �شركة توظيف �تطوير �تدريب املوارد 

الب�شرية، �شركة غ�شان اأحمد ال�شليمان القاب�شة املحد�دة، �شركة 

خليج �شلمان للتطوير �العمران، �شركة �شراج كابيتال ال�شعودية.

ع�شو مجل�ش اإدارة: �شركة ا�شهار املتطورة لأعمال الت�شويق 

املحد�دة، �شركة بن �شليمان القاب�شة املحد�دة، �شركة اأبناء 

عبداهلل ال�شليمان للتنمية �التطوير املحد�دة، �شركة ال�شمنت 

العربية.

عبد الفتاح حممد رفيع معرفي

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة, دولة الكويت

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة التعيينات 

�املكافاآت �احلوكمة، �ع�شو في جلنة التمويل �ال�شتثمار. 

رئي�ص جمل�ص الإدارة �الع�شو املنتدب لل�شركة التجارية العقارية 

�ص.م.ك. رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة مزن ال�شتثمارية القاب�شة.

ع�شو مجل�ش اإدارة: الحتاد الكويتي مللك العقارات التجارية 

�ال�شتثمارية، جمموعة �شركات معرفي، البنك التجاري 

الكويتي، �شركة عمار للإجارة �التمويل، كلية العلوم الإدارية 

بجامعة الكويت.

عبد اللطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي, مملكة البحرين

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة الإدارة 

التنفيذية، �ع�شو في جلنة التمويل �ال�شتثمار.

رئي�ش مجل�ش اإدارة: �شركة م�شاريع اخلليج، �شركة ملي�شولر 

للملحة �ال�شفن، �شركة ��رلد ديفيلومبنت كومباين 

ليمتد،�شند�ق فين�شر كابيتال البحرين، �شركة جريت هاربور، 

�شركة اجلزيرة للبل�شتيك ��شركة اأ�ي�شي�ص ال�شرق الأ��شط 

القاب�شة. 

ع�شو مجل�ش اإدارة: �شركة ت�شالنجر، �شركة الأبي�ص للأ�شمدة 

�الكيما�يات الأردنية )جافكو(، ال�شركة الد�لية العمانية للتنمية 

العمرانية �ال�شتثمار )�رئي�ص جلنة ال�شتثمار(، �شركة اأ�شا�ص 

العقارية باململكة العربية ال�شعودية، �شركة مزن ال�شتثمارية 

القاب�شة باململكة املغربية ��شركة عمران البحرين.  

علي مو�شى املو�شى

ع�شو جمل�ش الإدارة, دولة الكويت

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة املخاطر.

رئي�ش جمل�ش الإدارة والع�شو املنتدب: �شركة جمموعة الأ�راق 

املالية.

 وزير التخطيط �شابقاً: د�لة الكويت.

 نائب حمافظ: بنك الكويت املركزي �شابقًا.

مروان اأحمد الغرير

ع�شو جمل�ش الإدارة, الإمارات العربية املتحدة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: جلنة التعيينات �املكافاآت 

�احلوكمة.

رئي�ش جمل�ش اإدارة: �شركة فنن للإ�شتثمار، �شركة فنن للمواد 

الغذائية، مدر�شة دبي الوطنية.

�شالح حممد ال�شنفري

ع�شو جمل�ش الإدارة, �شلطنة عمان

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: جلنة ال�شتثمار �التمويل.

 رئي�ش جمل�ش اإدارة: مزارع د�اجن ال�شفاء. ال�شركة الد�لية 

خلدمات احلا�شب الآيل، التلفاز للنتاج الإعلمي �التوزيع، 

اأحجار ظفار، الكوثر املتحدة للخدمات �التجارة.

الع�شو املنتدب: لل�شركة الد�لية العمانية للإ�شتثمار ��شركة 

الأنظمة النوعية.

ع�شو مجل�ش اإدارة: ال�شركة العاملية للمحاجر، ال�شركة العاملية 

للجب�ص، �شركة ظفار للإنتاج �الت�شويق الزراعي، �شوق م�شقط 

للأ�راق املالية، غرفة جتارة ��شناعة عمان، الباطنية للتنمية 

�ال�شتثمار القاب�شة. جمل�ص رجال الأعمال العماين الإماراتي 

امل�شرتك. جمل�ص رجال الأعمال العماين ال�شوري امل�شرتك.
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ن�شال �شالح العوجان

ع�شو جمل�ش الإدارة, مملكة البحرين

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة التدقيق 

�املراجعة.

رئي�ش تنفيذي: بنك البحرين للتنمية.

رئي�ش جمل�ش اإدارة: مركز جو�شلني لل�شكر. 

ع�شو جمل�ش اإدارة: م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي، مركز 

البحرين لتنمية ال�شناعات النا�شئة، ريتيل اأرابيا، �شركة 

البحرين الد�لية لرذاذ املعادن، �شركة دان اند براد�شرتيت 

ليمتد، ��شركة البحرين للت�شالت ال�شلكية �الل�شلكية 

)بتلكو(.

حممد بن �شليمان اأبامني

ع�شو جمل�ش الإدارة, اململكة العربية ال�شعودية

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: جلنة ال�شتثمار �التمويل.

ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة �شابك، �شركة ملذ للتاأمني، �شركة 

ا�شمنت الق�شيم، جريدة الوطن في اململكة العربية ال�شعودية.

�شلمان حممد ح�شن اجل�شي

ع�شو جمل�ش الإدارة, اململكة العربية ال�شعودية

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: جلنة ال�شتثمار �التمويل، 

جلنة التعيينات �املكافاآت �احلوكمة. 

رئي�ش: جمموعة �شركات �شلمان.

نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة: �شركة ال�شفاء للحقن الطبية، 

�شركة حممد ح�شن اجل�شي �اأ�لده، جمل�ص الأعمال ال�شعودي 

البحريني.

ع�شو جمل�ش اإدارة: ال�شركة ال�شعودية للتاأمني التعا�ين، 

�شركة التطوير الكيميائي، الغرفة التجارية ال�شناعية للمنطقة 

ال�شرقية، �شركة اأ�شا�ص العقارية.

�شليمان حيدر احليدر

ع�شو جمل�ش الإدارة, دولة قط�ر

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: جلنة التدقيق �املراجعة.

 رئي�ش جمل�ش اإدارة: �شركة �شليمان اأخوان.

ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة امللحة القطرية، ال�شركة القطرية 

الأملانية، غرفة جتارة ��شناعة قطر.

بدر غرم اهلل الزهراين

ع�شو جمل�ش الإدارة, اململكة العربية ال�شعودية

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: جلنة اإدارة املخاطر.

رئي�ش جمل�ش اإدارة: �شركة ايتاب.

الع�شو املنتدب: جمموعة �شركات زهران بالريا�ص.

مدير عام: �شركة امل�شرق الطبية للت�شغيل �ال�شيانة بالريا�ص.

ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة ع�شري للتطوير، ال�شركة ال�شعودية 

للمنظفات، اأكر� م�شر، نعيم م�شر.

كري�شتوفر براون

ع�شو جمل�ش الإدارة, الوليات املتحدة الأمريكية

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: جلنة اإدارة املخاطر.

 ،)GEM( ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة جلوبال امريجنغ ماركت�ص

��شركة ت�شالنجر ليمتد.
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اأع�شاء هيئة الفتوى

�الرقابة ال�شرعية

فريق اأع�شاء هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية )من اليمني اإىل الي�شار(

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي عي�شى،   ال�شيخ نظام حممد �شالح يعقوبي )رئي�ص الهيئة(   �ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار عبدالكرمي اأبو غدة
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ال�شيخ نظام حممد �شالح يعقوبي

رئي�شاً

يح�شر حاليًا اأطر�حة الدكتوراه في الفقه الإ�شلمي بجامعة �يلز باململكة 

املتحدة، �يحمل �شهادة البكالوريو�ص في القت�شاد �مقارنة الأديان من جامعة 

ماكجيل بكندا، بالإ�شافة اإىل الدرا�شات التقليدية الإ�شلمية، �التلقي عن 

العلماء �امل�شايخ اأمثال: ال�شيخ عبداهلل الفار�شي، �ال�شيخ يو�شف ال�شديقي، 

العبا�شي من مملكة البحرين، �ال�شيخ حممد يا�شني  �ال�شيخ حممد �شالح 

الفاداين من مكة املكرمة باململكة العربية ال�شعودية، �ال�شيخ حممد خاطر 

الهند،  الأعظمي من  الرحمن  �ال�شيخ حبيب  العربية،  من جمهورية م�شر 

�ال�شيخ عبداهلل بن ال�شديق الغماري من اململكة املغربية �غريهم. كان ال�شيخ 

نظام خطيبًا في عدد من جوامع البحرين في مرحلة الت�شعينات، �له در��ص 

في العلوم ال�شرعية منذ 1976 �حتى الآن، �هو ع�شو بهيئة الرقابة ال�شرعية 

لعدد من البنوك �املوؤ�ش�شات املالية �الإ�شلمية مبملكة البحرين، �هو ع�شو 

بالهيئة ال�شرعية لل�شوق الإ�شلمية الد�لية بالبحرين �ع�شو هيئة املحا�شبة 

�املراجعة للموؤ�ش�شات املالية �الإ�شلمية )AAIOFI(، �ع�شو بهيئة الت�شنيف 

��شند�ق املركزي  البحرين  مل�شرف  ال�شرعي  باملجل�ص  �ع�شو   الإ�شلمي، 

دا� جونز الإ�شلمي.

ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار عبدالكرمي اأبو غدة

ع�شواً

ع�شو جممع الفقه الإ�شلمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�شلمي بجدة باململكة 

العربية ال�شعودية، �ع�شو املجل�ص ال�شرعي �جمل�ص املعايري لهيئة املحا�شبة 

في  �م�شارك  البحرين،  مبملكة  الإ�شلمية  املالية  للموؤ�ش�شات  �املراجعة 

�كان  الإ�شلمية،  البنوك  من  ملجموعة  ال�شرعية  الرقابة  هيئات  من  كثري 

في ال�شابق يعمل باحثًا �خبريًا في املو�شوعة الفقهية التابعة لوزارة الأ�قاف 

�ال�شوؤ�ن الإ�شلمية بد�لة الكويت، مع العلم اأنه يحمل �شهادة الدكتوراه في 

ال�شريعة الإ�شلمية من الأزهر ال�شريف.

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي عي�شى

ع�شواً

من حملة �شهادة الدكتوراه في الفقه املقارن من اجلامعة الإ�شلمية باملدينة 

املنورة، �يعمل حاليًا اأ�شتاذًا م�شاعدًا بكلية الرتبية الأ�شا�شية التابعة للهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي �التدريب بد�لة الكويت، م�شارك في هيئات فتوى 

املوؤلفات  من  مبجموعة  الإ�شلمية  املكتبة  �اأثرى  عديدة،  �شرعية  �جلان 

�الأعمال العلمية، �له ح�شور مميز �بارز في كثري من املوؤمترات �الند�ات 

�املنتديات الإ�شلمية.
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

واملر�شلني  الأنبياء  على خامت  وال�شالم  وال�شالة  احلمد هلل 

�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم 

النجاح في اأن فين�شر كابيتال بنك قد حقق املزيد من  اأعلمكم  اأن   ي�شرين 

عام 2008 �لل�شنة الثالثة على التوايل،

الأكرث جناحّا  يعد  عام 2008  باأن  �شعادتكم  اإفادة  �شر�ري  د�اعي  اإنه من 

بف�شل اهلل �شبحانه �تعاىل بالن�شبة لفين�شر كابيتال بنك منذ بدء علمياته 

�الجنازات  حققناها  التي  القوية  املالية  النتائج  �اأن  �شنوات  ثلث  قبل 

العملية الرئي�شية بالإ�شافة اىل ال�شتثمار الكبري في املوارد الب�شرية �قدراتنا 

الوا�شعة تعك�ص النجاح امل�شتمر في تطبيق ا�شرتاتيجيتنا �املثابرة امل�شتمرة 

في تنفيذها رغم ما مير به العامل من اأزمة اقت�شادية غري م�شبوقة. 

لقد حقق البنك نتائج مالية قيا�شية خلل عام 2008. حيث حقق منو في 

مع  اأمريكي مقارنة  د�لر  مليون  اإىل 47  لت�شل  بن�شبة %47  الأرباح  �شافي 

32.3 مليون د�لر اأمريكي في عام 2007، مما اأدى اإىل حتقيق عائد على 

حقوق امل�شاهمني بلغ 27%. �ارتفع اإجمايل الدخل اإىل 82 مليون د�لر اأمريكي 

)2007: 54.4 مليون د�لر اأمريكي(. �بلغ اإجمايل الأ�شول في نهاية 2008، 

بلغ  بينما  اأمريكي(،  د�لر  مليون   222  :2007( اأمريكي  د�لر  مليون   243

جمموع حقوق امل�شاهمني قبل التخ�شي�ص 224 مليون د�لر اأمريكي )2007: 

202 مليون د�لر اأمريكي(. 

�حافظ البنك على معدل مرتفع مللءة راأ�ص املال بلغ 47 % �هو اأعلى بكثري 

من احلد الأدنى ملتطلبات م�شرف البحرين املركزي. كما اأ�د التاأكيد على 

�يتمتع  بالقرتا�ص،  معززة  �غري  قوية،  ت�شغيلية  ميزانية  ميتلك  البنك  اأن 

كذلك مب�شتويات �شحية من ال�شيولة �تدفقات نقدية مرتفعة �قدرات قوية 

على توظيف ال�شتثمار. 

�يتميز فين�شر كابيتال بنك بهيكل تنظيمي قوي �مرن �يعترب ذلك احد اأهم 

من  العديد  التنفيذية  الإدارة  تبّنت  �عليه  املالية.  املوؤ�ش�شات  جناح  عوامل 

اخلطوات لتعزيز فاعلية الهيكل التنظيمي بهدف زيادة الفاعلية، �ت�شجيع 

البتكار، �ت�شهيل عملية النمو. �اعتمادا على اجنازاتنا منذ التاأ�شي�ص، عمل 

08

07

06

تقرير

الرئي�س التنفيذي

منو في �شافي الأرباح

%47

عبد اللطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ص الإدارة �الرئي�ص التنفيذي

�شافي الأرباح

47
مليون د�الر اأمريكي

مليون د�لر اأمريكياأ�شول تحت الإدارة

147

392

845
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فين�شر كابيتال بنك على تنفيذ �بنجاح العديد من امل�شاريع ال�شتثمارية في 

منطقة ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا، خلل عام 2008 ت�شمنت القطاع 

عديدة  ا�شتثمارية  �قطاعات  العقاري  �القطاع  ال�شحي  �القطاع  اخلدمي 

الرجوع  بالمكان  ال�شتثمارية  العر��ص  املعلومات حول  للمزيد من  اخرى. 

اىل الق�شم ال�شتثماري في هذا التقرير ال�شنوي.

كما �ا�شل البنك خلل عام 2008 تعزيز قدرته �طاقته املوؤ�ش�شية من اأجل 

دعم عمليات النمو �التطوير لأن�شطته. �تكللت جهودنا �هلل احلمد بالنجاح 

تعزيز  اإىل  اأدت  العالية  الكفاءات  الب�شرية من ذ�ي  الكوادر  ا�شتقطاب  في 

�اإدارة  بالأنظمة  �اللتزام  مثل اخلزانة  الرئي�شية  عدد من جمالت عملنا 

املخاطر �التدقيق الداخلي �العمليات، في حني بلغ اإجمايل عدد فريق عملنا 

�التطوير  التدريب  بتوفري  ملتزمني  مازلنا  �نحن  79 موظف.  العام  بنهاية 

على  �م�شاعدتهم  املهنية  حياتهم  في  التقدم  لتحقيق  ملوظفينا  املنا�شبني 

اكت�شاف اإمكاناتهم الكاملة �ال�شتفادة منها. 

حتى  حتققت  �التي  �الت�شغيلية  منها  ال�شتثمارية  البنك  اجنازات  �تعك�ص 

ال�شركات  في  ال�شتثمار  على  الرتكيز  في  البنك  ا�شرتاتيجية  جناح  الآن 

ال�شغرية �املتو�شطة املتميزة �الناجحة عرب خمتلف القطاعات في منطقة 

ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا، بالإ�شافة اإىل جمموعة خمتارة من امل�شاريع 

العقارية ذات فر�ص منو �اعدة. �يهدف البنك من خلل هذه ال�شتثمارات 

�التي هي بالطبع متوافقة مع اأحكام ال�شريعة، اإىل منح امل�شتثمرين عوائد 

تتنا�شب مع م�شتوى املخاطر بالإ�شافة اإىل حتقيق عوائد مل�شاهمينا �البنك. 

في  بنك  كابيتال  فين�شر  فاإن  املنطقة،  تواجه  التي  التحديات  اإىل  �بالنظر 

في  لل�شتثمار  املتزايدة  الفر�ص  من  الكاملة  ال�شتفادة  ميكنه  قوي  ��شع 

ح�ش�ص  �شراء  في  ال�شتثمار  فر�ص  كذلك  �املتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع 

امللكية في بع�ص ال�شركات اخلا�شة. 

�اأ�د ان ا�ؤكد لكم اأنه بالرغم من ظر�ف ال�شوق ال�شعبة خا�شًة هذه ال�شنة 

�التحديات التي قد تت�شمنها ال�شنوات القادمة، فاإنني ل اأزال على ثقة من اأن 

قدراتنا املالية �التنظيمية �اإمكانيات اأعمالنا �شتمكن البنك من ال�شتمرار 

الإ�شرتاتيجية  اأهدافنا  �حتقيق  الأطراف،  جميع  م�شالح  حماية  في 

الطموحة. 

لقد اأدت م�شاهمة جميع اأع�شاء فريق عمل البنك اإىل حتقيق نتائج ممتازة 

لفين�شر كابيتال بنك خلل عام 2008. �مل يكن لهذا النجاح اأن ي�شتمر د�ن 

دعم من رئي�ص �اأع�شاء جمل�ص الإدارة، �ثقة م�شاهمينا �عملئنا ��شركائنا، 

��لء �اإخل�ص الإدارة التنفيذية �املوظفني. 

م�شاهمات  من  قدموه  ما  على  امل�شاهمني  جميع  اأ�شكر  اأن  اأ�د  اخلتام،  في 

من  املزيد  لتحقيق  معكم  العمل  اإىل  اأتطلع  �اإنني   .2008 عام  خلل  قّيمة 

النجاح في عام 2009 �ما بعده باإذن اهلل تعاىل.

�ال�شلم عليكم �رحمة اهلل �بركاته

عبد اللطيف حممد جناحي 

ع�شو جمل�ص الإدارة �الرئي�ص التنفيذي

لقد حقق البنك نتائج مالية قيا�شية خلل عام 2008. حيث 

حقق منو في �شافي الأرباح بن�شبة 47% مما اأدى اإىل حتقيق 

عائد على حقوق امل�شاهمني بلغ %27  
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االإدارة

التنفيذية

عبداللطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي

تنفيذيًا  الرئي�شيني حيث عمل مديرًا  البنك  موؤ�ش�شي  �اأحد  بنك  كابيتال  فين�شر  مبادرة  من�شئ 

�هي  القاب�شة،  الأ��شط  ال�شرق  اأ�ي�شي�ص  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  هو  البنك.  تاأ�شي�ص  للجنة 

�شركة ا�شتثمارية قاب�شة مقرها البحرين كانت م�شئولة عن اإن�شاء �هيكلة �التخارج من م�شر�ع 

ال�شرق  في  العقاري  التطوير  م�شاريع  اأكرب  من  يعترب  الذي  عمان،  �شلطنة  في  الزرقاء  املدينة 

الأ��شط. كما يراأ�ص ال�شيد جناحي جمل�ص اإدارة �شركة م�شاريع اخلليج ��شركة ملي�شولر للملحة 

��شركة  البحرين  كابيتال  فين�شر  ��شند�ق  ليمتد  كومباين  ديفيلومبنت  ��رلد  ��شركة  �ال�شفن 

جريت هاربور ��شركة اجلزيرة للبل�شتيك. �هو اأي�شًا ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة ت�شالنجر ��شركة 

العمرانية  للتنمية  العمانية  الد�لية  �ال�شركة  الأردنية )جافكو(  �الكيما�يات  للأ�شمدة  الأبي�ص 

�ال�شتثمار )�رئي�ص جلنة ال�شتثمار( ��شركة اأ�شا�ص العقارية باململكة العربية ال�شعودية ��شركة 

مزن ال�شتثمارية القاب�شة باململكة املغربية ��شركة عمران البحرين. �قبل ذلك كان مدير ق�شم 

ال�شيد جناحي على درجة  البحرين. ح�شل  اأندر�شون في  اآرثر  الإدارية في �شركة  ال�شت�شارات 

اململكة  من  �التمويل  املحا�شبة  في  املاج�شتري  درجة  �على  البحرين  جامعة  من  البكالوريو�ص 

املتحدة �هو حما�شب اإداري قانوين من نقابة املحا�شبني الإداريني املوؤهلني في اململكة املتحدة.

الدكتور خالد عبداهلل عتيق

نائب الرئي�ش التنفيذي للعمليات وامل�شاندة

�التدقيق  �التمويل  امل�شرفية  الأعمال  �شنة في  تزيد على 25  الدكتور خالد عتيق بخربة  يتمتع 

للرقابة  التنفيذي  املدير  من�شب  ي�شغل  كان  بنك،  كابيتال  بفين�شر  اإلتحاقه  �قبل  �املحا�شبة. 

�مراقبة  �الإ�شراف  تاأ�شي�ص  عن  م�شئوًل  كان  حيث  املركزي،  البحرين  مب�شرف  امل�شرفية 

البحرين  التحاقه مب�شرف  البحرين. �قبل  التي تعمل في مملكة  املالية �امل�شرفية  املوؤ�ش�شات 

املركزي، كان اأ�شتاذًا م�شاعدًا في جامعة البحرين، كما كان يعمل في عدة �شركات �بنوك اأخرى. 

�الدكتور خالد عتيق حا�شل على درجة الدكتوراه في فل�شفة املحا�شبة من اململكة املتحدة.

�شريف اإبراهيم منفردي

 رئي�ش تنفيذي

الإ�شتثمارات املبا�شرة وال�شت�شارات املالية

قبل التحاقه بفين�شر كابيتال بنك، كان ال�شيد منفردي يعمل في بيت التمويل الكويتي بالبحرين 

حيث كان ي�شغل من�شب رئي�ص ال�شتثمارات املبا�شرة ملجموعة بيت التمويل الكويتي، �قبل ذلك، 

كان يعمل ملدة خم�ص �شنوات في مكاتب بنك البحرين الد�يل في نيويورك �لندن حيث اكت�شب 

الديون عالية  �اأ�شواق  املال  راأ�ص  الد�لية �هيكلة متويل  املبا�شرة  خربة �ا�شعة في ال�شتثمارات 

الأداء. �خلل عمله عقد ال�شيد منفردي العديد من �شفقات التمويل املبا�شر �هيكلة التمويل في 

الوليات املتحدة �ال�شرق الأ��شط �اأ�شرتاليا.

�نظم  الآيل  احلا�شب  في  ال�شرف(  )مبرتبة  البكالوريو�ص  درجة  على  حا�شل  منفردي  �ال�شيد 

املراقبة من اململكة املتحدة.

الدكتور اأحمد اجلوهري

 رئي�ش تنفيذي

امل�شاريع النا�شئة وتطوير الأعمال

قبل ان�شمامه اإىل فين�شر كابيتال بنك، كان الدكتور اجلوهري يعمل لدى بنك ال�شتثمار الد�يل 

�هو م�شرف اإ�شلمي مقره البحرين، حيث كان مديرًا لق�شم ال�شتثمارات الد�لية، م�شئوًل عن 

اإبرام �هيكلة �شفقات �ح�ش�ص ال�شتثمار املبا�شر في راأ�ص مال ال�شركات بالإ�شافة اإىل هيكلة 

للعديد  ا�شتثمارية  ا�شت�شارات  يقدم  م�شتقل  ا�شت�شاريا  كان  �قبل ذلك،  العقارية.  ال�شتثمارات 

من ال�شركات املالية املحلية �القليمية �العاملية، �كان ي�شارك في اإيجاد �تقييم �هيكلة العديد 

من ا�شتثمارات ح�ش�ص التملك املبا�شر في ر�ؤ��ص الأموال على م�شتوى عاملي، كما كان الدكتور 

اجلوهري مديرًا للربنامج املوازي �اأ�شتاذًا م�شاعدًا في جامعة البحرين، �قدم خلل هذه الفرتة 

املاج�شتري في  �هو حا�شل على درجة  �اخلا�شة.  امل�شاريع احلكومية  ا�شت�شارات حول عدد من 

اخلدمات امل�شرفية �املالية �درجة الدكتوراه في ا�شرتاتيجيات ال�شتثمارات الأجنبية �ال�شركات 

متعددة اجلن�شيات في الأ�شواق النا�شئة من اململكة املتحدة. 

خالد حبيب عبدالكرمي

 رئي�ش تنفيذي

ال�شتثمارات العقارية

ميلك ال�شيد خالد عبدالكرمي خربة تزيد على 15 عامًا في ال�شتثمارات العقارية �ال�شتثمارات 

املبا�شرة �الإدارة ال�شرتاتيجية �التدقيق. �قبل التحاقه بفين�شر كابيتال بنك، كان ي�شغل من�شب 

املدير التنفيذي لل�شتثمارات املبا�شرة في بيت التمويل اخلليجي. �قبل ذلك، كان يعمل مبن�شب 

الع�شو املنتدب في �شركة اخلليج لل�شتثمارات العربية �رئي�ص جمل�ص الإدارة �الع�شو املنتدب 

الدمج  عمليات  من  عدد  في  �شاهم  �قد  العقارية.  لل�شتثمارات  الأ�ر�بية  امل�شرية  لل�شركة 

في  زميل  عبدالكرمي  خالد  ال�شيد  املتعرثة.  ال�شركات  من  لعدد  الهيكلة  �اإعادة  �ال�شتحواذات 

جمعية املحا�شبني القانونيني في اململكة املتحدة �حا�شل على درجة البكالوريو�ص في املحا�شبة 

�علوم احلا�شب الآيل من جامعة �يلز باململكة املتحدة.

م�شعود اأحمد الب�شتكي

 رئي�ش تنفيذي

ت�شويق وتوظيف ال�شتثمارات

املعاملت  رئي�ص  من�شب  الب�شتكي  م�شعود  ال�شيد  �شغل  بنك،  كابيتال  بفين�شر  التحاقه  قبل 

امل�شرفية الإ�شلمية في بنك م�شقط الد�يل. �قبل ذلك، عمل لدى جيه بي مورغن ت�شي�ص بنك 

ملدة �شت �شنوات حيث كان رئي�شًا لق�شم اإدارة علقات العملء لد�ل جمل�ص التعا�ن اخلليجي، 

�قبل  الكبرية.  �ال�شركات  احلكومية  �اجلهات  املالية  املوؤ�ش�شات  مع  البنك  اأعمال  عن  �م�شئوًل 

مدير  من�شب  في  امل�شرفية  العربية  املوؤ�ش�شة  مع  �شنوات  خم�ص  م�شعود  ال�شيد  اأم�شى  ذلك، 

علقات العملء باملوؤ�ش�شة التي تغطي اأن�شطتها العديد من املناطق مبا فيها د�ل جمل�ص التعا�ن 

اخلليجي �ال�شرق الأ��شط �الأمريكتني، كما كان م�شئوًل عن اإن�شاء �هيكلة املعاملت بالإ�شافة 

اإىل التمويل امل�شرتك. �قد بداأ مهنته امل�شرفية مع بنك البحرين �الكويت حيث اأم�شى اأكرث من 

�شبع �شنوات في جمال متويل ال�شركات �امل�شاريع �ال�شتثمار �املوؤ�ش�شات املالية. �ال�شيد م�شعود 

الأعمال  اإدارة  �بكالوريو�ص  ال�شرف(  )مبرتبة  العليا  الدرا�شات  دبلوم  على  حا�شل  الب�شتكي 

)مبرتبة ال�شرف( من جامعة البحرين.
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ف��ريق الإدارة التنفيذية )من اليمني اإىل الي�شار(

�شريف اإبراهيم منفردي،  م�شعود اأحمد الب�شتكي،  عبداللطيف حممد جناحي )الرئي�ص التنفيذي(، 

الدكتور خالد عبداهلل عتيق،  الدكتور اأحمد اجلوهري،  خالد حبيب عبدالكرمي
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املحفظـة

اال�شتثمـاريـة

حققت املنتجات ال�شتثمارية �امل�شاريع �ال�شفقات 

املبتكرة التي اأبرمت بنجاٍح في عام 2006 �عام 2007 

تقدمًا ممتازًا خلل عام 2008.

كما �شهد عام 2008 طرح �تنفيذ العديد من امل�شاريع في 

خمتلف القطاعات ال�شتثمارية. 
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التوزيـع

الجغرافي

 امل�شاريع النا�شئة

وتطوير الأعمال

ي�شتهدف فين�شر كابيتال بنك الفر�ص 

ال�شتثمارية املتوفرة في قطاع 

اقت�شادي حيوي في منطقة ال�شرق 

الأ��شط ��شمال اأفريقيا غري خمد�م 

بالطريقة املثلى من قبل املوؤ�ش�شات 

املالية، يزخر بقاعدة عري�شة من 

�شفقات �اعدة لو مت ا�شتغللها ب�شكل 

فّعال.... 

تابـع �شفحة 20

 الإ�شتثمارات املبا�شرة

وال�شت�شارات املالية

يركز فين�شر كابيتال بنك �شمن 

ن�شاط ال�شتثمارات املبا�شرة على 

متلك ح�ش�ص خا�شة موؤثرة في 

�شركات تنتمي ملختلف القطاعات 

القت�شادية �التي ت�شعى للح�شول 

على م�شادر التمويل الكافية �على 

دعم فني �ت�شغيلي اإ�شافي من اأجل 

تعزيز عملية النمو �التو�شعة.

 الإ�شتثمارات

العقارية

حظي ال�شتثمار في القطاع العقاري 

في منطقة ال�شرق الأ��شط  ��شمال 

اإفريقيا باهتمام كبري من جانب 

امل�شتثمرين على مدى ال�شنوات 

العديدة املا�شية. �قد اأدرك 

فين�شر كابيتال بنك الد�ر احليوي 

الذي يلعبه ال�شتثمار العقاري في 

القت�شاديات الإقليمية، �اهتمام 

امل�شتثمرين بهذا القطاع.

)ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا(

ُعمــان

البحرين

الإمارات العربية املتحدة

الأردن

ليبيا

املغرب

م�شر

 اململكة

العربية ال�شعودية

تابـع �شفحة 28تابـع �شفحة 24



20

www.vc-bank.com

التقـــريـر ال�شـنـــوي 2008

امل�شاريع النا�شئة

�تطوير االأعمال

ف��ريق امل�شاريع النا�شئة وتطوير الأعمال

)من اليمني اإىل الي�شار(

اأبي�شك موكرجي

الهام الكوهجي

 د. اأحمد اجلوهري )رئي�ص تنفيذي-امل�شاريع النا�شئة

�تطوير الأعمال(

مرمي باقر

�شعيد حاجي

ي�شتهدف فين�شر كابيتال بنك الفر�ش ال�شتثمارية املتوفرة في قطاع اقت�شادي حيوي في منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا غري خمدوم بالطريقة املثلى من قبل املوؤ�ش�شات املالية, يزخر بقاعدة عري�شة من 

�شفقات واعدة لو مت ا�شتغاللها ب�شكل فّعال, ميكن اأن تقدم م�شدراً م�شتقراً لفر�ش ال�شتثمارات البديلة 

للم�شتثمرين. 

وفي �شياق قيامه بذلك, ي�شعى البنك لتحديد ال�شركات ال�شغرية ومتو�شطة احلجم القابلة للنمو والتي 

متتاز مبنتجاتها الواعدة ولديها اإمكانيات كبرية في تعزيز تواجدها في ال�شوق. ويقوم البنك با�شتخدام 

املرتبطة  املخاطر  التي ي�شتطيع من خاللها تخفي�ش  املتطورة واملبتكرة والهياكل ال�شتثمارية  الأدوات 

ب�شكل تقليدي مع ال�شتثمار في امل�شاريع النا�شئة والواعدة وفي نف�ش الوقت التاأكد من قدرته على تقدمي 

عوائد جمزية للم�شتثمرين. اإن ال�شتفادة من الفر�ش املتاحة في جمال ال�شتثمار في امل�شاريع النا�شئة 

املتميزة وت�شاعدهم على ال�شطالع  الأ�شول  البنك فر�شاً جديدة في فئات من  والواعدة متنح عمالء 

بدور اإيجابي في توجيه املبالغ امل�شتثمرة نحو اأن�شطة ا�شتثمارية جمدية تعزز النمو القت�شادي احلقيقي 

وتكون كفيلة بتنمية القت�شاديات الإقليمية على املدى املتو�شط والبعيد.
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ا�شتعرا�س اال�شتثمارات: 

امل�شاريع النا�شئة �تطوير االأعمال

ال�شتثمارات اجلديدة في 2008

�شند�ق فين�شر كابيتال - البحرين

حجم الكتتاب: 15 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: مملكة البحرين

طبيعة ال�شتثمار: ال�شتثمار في امل�شاريع النا�شئة

العام: 2008

لنمو  حمرك  مبثابة  �شيكون  جديدًا  �شند�قًا   2008 في  بنك  كابيتال  فين�شر  اأطلق 

اأمريكي �هو �شند�ق فين�شر  �املتو�شطة بقيمة 15 مليون د�لر  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات 

كابيتال – البحرين. �قد جاءت تلك املبادرة الطموحة في اإطار �شراكة بني فين�شر 

�بنك  البحرين(،  مملكة  في  العمل  ب�شند�ق  �شابقًا  )يعرف  �متكني  بنك،  كابيتال 

البحرين للتنمية، �عدد من امل�شتثمرين ال�شرتاتيجيني في �شند�ق ا�شتثماري بحيث 

يتوىل فين�شر كابيتال بنك هيكلة ال�شند�ق �اإدارته. 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية �املتو�شطة في مملكة  تلبية احتياجات  ��شيعمل ال�شند�ق على 

املال  راأ�ص  اأ�شا�ص  على  تقوم  اأموال  ر�ؤ��ص  من  ال�شتفادة  من  ��شيمكنهم  البحرين، 

األف  الإ�شلمية، �ترتا�ح قيمته ما بني 250  ال�شريعة  اأحكام  املتما�شي مع  امل�شارب 

د�لر اأمريكي � 3 مليون د�لر اأمريكي. �يعد �شند�ق فين�شر كابيتال - البحرين اأ�ل 

�غريها  البحرين  ت�شتهدف  التي  ال�شتثمارية  ال�شناديق  من  �شل�شلة  �شند�ق �شمن 

�شند�ق  ��شي�شعى  اإفريقيا.  ��شمال  الأ��شط  ال�شرق  منطقة  في  الواعدة  الد�ل  من 

فين�شر كابيتال - البحرين اإىل ا�شتك�شاف فر�ص فريدة �مبتكرة لراأ�ص املال امل�شارب 

اإداري متخ�ش�ص. ��شيوفر ال�شند�ق  اأعمال جادين، �فريق  مدعومة من قبل ر�اد 

راأ�ص املال اللزم ل�شمان ا�شتمرارية هذه امل�شاريع �شمن بيئة تناف�شية، �العمل على 

حت�شني ربحيتها، �دفعها نحو النمو �التو�شع.

امل�شت�شفى االأملاين للعظام

حجم الكتتاب: 17 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: مملكة البحرين

طبيعة ال�شتثمار: ال�شتثمار في امل�شاريع النا�شئة - اخلدمات الطبية

العام: 2008

حقق فين�شر كابيتال بنك تقدمًا ملمو�شًا في تنفيذ م�شر�ع تاأ�شي�ص امل�شت�شفى الأملاين 

للعظام في مملكة البحرين الذي �شمم لتلبية الطلب املتزايد على الرعاية ال�شحية 

املتخ�ش�شة في جمال العظام في منطقة د�ل جمل�ص التعا�ن اخلليجي. �يهدف هذا 

ال�شحية من  الرعاية  �شوق  القائمة في  الكبرية  الفجوة  �شد  اإىل  املتخ�ش�ص  املركز 

خلل توفري خدمات من الطراز الأ�ل لأمرا�ص العظام �اإعادة التاأهيل �فق املعايري 

الطبية الأملانية، �من قبل كوادر متخ�ش�شة من الأطباء �اجلراحني الأملان.

�من اأبرز التطورات التي حققها امل�شر�ع تاأ�شي�ص الكيان القانوين للم�شر�ع، �التوقيع 

من  الأ�لية  املوافقات  على  �احل�شول  الأملان،  ال�شركاء  مع  املوؤ�ش�شني  اتفاقية  على 

�زارة ال�شحة، �تاأمني موقع منا�شب ملرحلة الت�شغيل الأ�لية للم�شت�شفى، اإىل جانب 

التوقيع على عقد الت�شميم �الإن�شاء �النتهاء من مرحلة ت�شميم امل�شت�شفى. �من 

��شريكز   .2009 عام  من  الثاين  الن�شف  خلل  امل�شت�شفى  ت�شغيل  بدء  املخطط 

��قاية  جراحة  على  الأ�ىل  املرحلة  في  البحرين  في  للعظام  الأملاين  امل�شت�شفى 

العظام، �الطب الريا�شي مبا في ذلك الت�شخي�ص الف�شيولوجي للمحرتفني، �الطب 

الذين  �املنطقة  البحرين  من  املر�شى  ي�شتهدف  ��شوف  الآلم.  �علج  الباطني، 

يتدفقون �شنويًا اإىل اأملانيا بهدف ت�شخي�ص اأمرا�ص العظام �احل�شول على العلج 

اخلدمة  م�شتوى  �بنف�ص  �اقت�شاديًا  عمليًا  بديل  �شيكون  ثم  �من  التاأهيل.  �اإعادة 

املتوفرة في امل�شت�شفيات الأملانية الرائدة، �على اأيدي جراحني �فنيني اأملان.

�شركة ذي ال�جن للم�شاحات املكتبية

الدولة: مملكة البحرين

طبيعة ال�شتثمار: ال�شتثمار في امل�شاريع النا�شئة - اخلدمات

العام: 2008

مراكز  خدمات  توفري  جمال  في  جديد  مفهوم  باإطلق  بنك  كابيتال  فين�شر  قام 

هذه  تقدمي  �مت  حمرتف.  باأ�شلوب  �املدارة  املجهزة  املكتبية  �امل�شاحات  الأعمال 

تبلغ  �التي  ل�جن(  )ذي  املكتبية  للم�شاحات  ل�جن  ذي  �شركة  خلل  من  اخلدمات 

ح�شة البنك فيها 90%. �لقد اأطلقت ال�شركة باكورة مراكز الأعمال التابعة لها خلل 

الربع الثاين من عام 2008، �يقع في الطابق ال�شاد�ص من مبنى فين�شر كابيتال بنك 

في املنطقة الدبلوما�شية في البحرين، �خلل تلك الفرتة الق�شرية جنح املركز في 

اإ�شغال مرتفعة. اختري ا�شم ال�شركة بعناية ليعك�ص ر�ؤيتها الرامية اإىل  حتقيق ن�شبة 

اإيجاد بيئة مكتبية متخ�ش�شة، تتميز باأجواء راقية، �خ�شو�شية فريدة متيزها عن 

غريها من مراكز الأعمال. �يوفر ذي ل�جن الذي ميتد على م�شاحة 1200 مرت مربع 

اأكرث من 50 مكتب باأحجام �جتهيزات خمتلفة.  �بالإ�شافة اإىل موقعه ال�شرتاتيجي 

مملكة  في  الرائدة  املالية  �املوؤ�ش�شات  الرئي�شية  الوزارات  من  العديد  من  بالقرب 

البحرين، يقدم ذي ل�جن العديد من الت�شهيلت �املزايا الفريدة للم�شتاأجرين.

ال�شتثمارات القائمة 

)GLOREI( ال�شركة الد�لية العمانية للتنمية العمرانية �اال�شتثمار

حجم الكتتاب: 113 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: �شلطنة ُعمان

طبيعة ال�شتثمار: تطوير الأعمال - ال�شتثمار

العام: 2007

اأمريكي.  د�لر  مليون   113 قدره  مدفوع  براأ�شمال   2008 عام  في  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

في  القت�شادية  الأن�شطة  خمتلف  في  املت�شارع  النمو  من  ال�شتفادة  اإىل  �تهدف 

التطورات  اأهم  �من  املتاحة.  العديدة  الأعمال  فر�ص  من  �النتفاع  عمان،  �شلطنة 
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التي �شهدتها ال�شركة خلل 2008 تاأ�شي�ص جمل�ص الإدارة، �تعيني الرئي�ص التنفيذي، 

�تاأمني حمفظة �شغرية من الأ�شول.

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

حجم الكتتاب: 100 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: اململكة العربية ال�شعودية

طبيعة ال�شتثمار: تطوير العمال - ال�شتثمار

العام: 2007

التاأ�شي�ص،  حتت  حاليًا  �هي  اأمريكي  د�لر  مليون   100 راأ�شمالها  يبلغ  �شركة  هذه 

في  ال�شتثمارية  امل�شرفية  للأن�شطة  الهائلة  الإمكانيات  من  ال�شتفادة  اإىل  �تهدف 

اململكة العربية ال�شعودية. كما ت�شعى ال�شركة اإىل الرتكيز على خدمة قطاع املوؤ�ش�شات 

ال�شغرية �املتو�شطة. �لقد مت تقدمي طلب ترخي�ص اإىل هيئة �شوق املال في اأغ�شط�ص 

اأي متطلبات  2008، �يعمل فين�شر كابيتال بنك عن كثب مع هيئة �شوق املال لتلبية 

اإ�شافية من املعلومات من اأجل ت�شريع عملية الرتخي�ص. �قد تلقى البنك ردًا اإيجابيًا 

من هيئة �شوق املال ي�شري اإىل اأن عملية املوافقة على منح الرتاخي�ص ينبغي اأن تكتمل 

في غ�شون 6 اأ�شهر من تاريخ الطلب.

�شركة مزن اال�شتثمارية القاب�شة 

الدولة: اململكة املغربية

طبيعة ال�شتثمار: تطوير العمال - ال�شتثمار

العام: 2007

 2007 عام  في  اأمريكي  د�لر  مليون   20 راأ�شمالها  يبلغ  التي  ال�شركة  هذه  تاأ�ش�شت 

من قبل فين�شر كابيتال بنك �جمموعة من املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية من د�لة الكويت 

العرب  للم�شتثمرين  املتوفرة  العديدة  ال�شتثمارية  الفر�ص  من  ال�شتفادة  بهدف 

ال�شناعة  امل�شتهدفة  الرئي�شية  القطاعات  �ت�شمل  املغربية.  اململكة  في  �الأجانب 

2008ح�شلت  عام  �خلل  �ال�شتثمار.  املالية  �اخلدمات  �العقارات  �اخلدمات 

الإدارة  فريق  �تعيني  الإدارة  جمل�ص  تاأ�شي�ص  �مت  الر�شمي،  الرتخي�ص  على  ال�شركة 

التنفيذية لل�شركة. �لقد حددت مزن عددًا من امل�شاريع اجلذابة التي من �شاأنها اأن 

حتقق عائدات جمزية للم�شتثمرين.

فين�شر ا�شتيت�س/�شركة اأ�شا�س العقارية

حجم الكتتاب: 40 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: اململكة العربية ال�شعودية

طبيعة ال�شتثمار: تطوير العمال - ال�شتثمار

العام: 2006

تعد �شركة فين�شر ا�شتيت�ص هيكل ا�شتثماريًا مقننًا ميلك ح�شة قدرها 40% في �شركة 

اأ�شا�ص العقارية التي تتخذ من املنطقة ال�شرقية في اململكة العربية ال�شعودية مقرًا 

لها. �تركز ال�شركة على تطوير امل�شاريع العقارية التي ل تعتمد على امل�شاربة باململكة 

حمفظتها  عنا�شر  جتميع  في  ال�شركة  جنحت   2008 عام  خلل  ال�شعودية.  العربية 

من الأرا�شي �املواقع التي ميكن ال�شتفادة منها عندما تلوح في الأفق فر�ص مل�شاريع 

تطويرية جمدية ��اعدة. �تقوم ال�شركة حاليًا بدرا�شة �التفا��ص ب�شاأن عدة م�شاريع 

�شكنية �م�شاريع متعددة ال�شتخدامات في اململكة العربية ال�شعودية، مع حتديد عدد 

من املواقع لهذا الغر�ص.

�شركة م�شاريع الخليج

حجم الكتتاب: 27 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: مملكة البحرين

طبيعة ال�شتثمار: ال�شتثمار في امل�شاريع النا�شئة �الواعدة - اأ�شول ت�شغيلية

العام: 2006

لتوجهات  ياأتي تطبيقًا  للم�شاريع  ا�شتثمار فين�شر كابيتال بنك في �شركة اخلليج  اإن 

من  جمزية  عوائد  خللق  الواعدة  �الأفكار  النا�شئة  امل�شاريع  في  لل�شتثمار  البنك 

�يعترب م�شر�ع مبنى فين�شر  ت�شغيلية.  اأ�شول  اإىل  املمنوحة  خلل حتويل المتيازات 

جتارية  حملت  ي�شم  الذي   - اخلليج  م�شاريع  �شركة  م�شاريع  باكورة  بنك  كابيتال 

الدبلوما�شية  املنطقة  في  الطوابق  املتعددة  ال�شيارات  �مواقف  مكتبية  �م�شاحات 

في املنامة، مملكة البحرين. �يتميز م�شر�ع مبنى فين�شر كابيتال بنك بقدرته على 

دفع عوائد نقدية ربع �شنوية للم�شتثمرين خا�شة في ظل حتقيق ن�شبة ت�شغيل جلميع 

مكونات امل�شر�ع ت�شل اإىل 100% �قد مت توزيع العوائد الربع �شنوية على امل�شتثمرين 

ابتداًء من �شبتمرب 2007.

�شركة بيت التطوير 

حجم الكتتاب: 5 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: اململكة العربية ال�شعودية

طبيعة ال�شتثمار: تطوير الأعمال - تقنية املعلومات

العام: 2006

ا�شتحوذ فين�شر كابيتال بنك في عام 2006 على ح�شة الإدارة في اإحدى ال�شركات 

خططها  تنفيذ  على  مل�شاعدتها  �ذلك  املعلومات،  تقنية  حللول  املز�دة  ال�شعودية 

اأن�شطتها  تو�شيع  بهدف  نيويورك  في  لها  مكتب  اإن�شاء  ت�شمنت  التي  التو�شعية 

الت�شويقية في الوليات املتحدة الأمريكية. �ب�شبب التباطوؤ القت�شادي الذي ت�شهده 

منطقة  اإىل  تركيزها  بتحويل  موؤخرًا  ال�شركة  قامت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

للعتماد  فريدة  منهجية  تطوير  من  متكنت  �قد  اإفريقيا.  ��شمال  الأ��شط  ال�شرق 

من خللها  �التي ميكن  �الباركود  الت�شفري  تقنيات  با�شتخدام  اللكرت�ين  �التوثيق 

القطاعات.  ملختلف  الإنرتنت  تقنيات  على  قائمة  �توثيق  اعتماد  منتجات  تطوير 

�يحفل �شوق ال�شرق الأ��شط باإمكانيات جيدة تتيح تو�شيع اأن�شطة ال�شركة، �حتقيق 

النمو.
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االإ�شتثمارات املبا�شرة

�اال�شت�شارات املالية 

ف��ريق الإ�شتثمارات املبا�شرة وال�شت�شارات املالية

)من اليمني اإىل الي�شار(

حممود زينل

�شارة حممد �شالح

في�شل العبا�شي

�شريف منفردي )رئي�ص تنفيذي - الإ�شتثمارات املبا�شرة 

�ال�شت�شارات املالية(

حممد �شهيل ملك

جو�ص مارتن

يركز فين�شر كابيتال بنك �شمن ن�شاط ال�شتثمارات املبا�شرة على متلك ح�ش�ش خا�شة موؤثرة في �شركات 

تنتمي ملختلف القطاعات القت�شادية والتي ت�شعى للح�شول على م�شادر التمويل الكافية وعلى دعم فني 

وت�شغيلي اإ�شافي من اأجل تعزيز عملية النمو والتو�شعة. ومن خالل اإتباع اأ�شلوب الإدارة العملية والتعاون 

�شركة من  لكل  والنجاح  النمو  في �شمان حتقيق  ن�شط  بدور  البنك  يقوم  امل�شتويات  الفّعال على جميع 

ال�شركات امل�شتهدفة في املنطقة. 

وفي الوقت الذي متثل فيه منطقتا اخلليج وال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا الأ�شواق الأ�شا�شية لفين�شر 

كابيتال بنك, فان البنك �شيقوم بال�شتثمار اأي�شاً في فر�ش خارج هاتني املنطقتني حيثما وعندما تتاح 

الفر�ش لذلك من اأجل ا�شتغالل اخلرة والتقنية املتوفرة لدى ال�شركات امل�شتهدفة في ال�شواق العاملية 

حلوًل  لعمالئه  بنك  كابيتال  فين�شر  يقدم   كما  الرئي�شية.  البنك  اأ�شواق  وتطوير  م�شافة  قيمة  خللق 

اإمكانية قيامهم بتحليل الفر�ش ال�شتثمارية  املالية والتجارية التي ت�شمن  امل�شائل  �شاملة للعديد من 

وال�شتجابة للتحديات التي تواجهها ال�شركات ب�شكل م�شتمر.
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 اململكة

العربية ال�شعودية
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ا�شتثمارات جديدة في 2008

�شركة ملي�شولر للمالحة �ال�شفن

حجم الكتتاب: 120 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: مملكة البحرين

القطاع: امللحة �ال�شفن

العام: 2008

جنح فين�شر كابيتال بنك في عام 2007 في ترتيب اكتتاب خا�ص بقيمة 120 مليون 

د�لر اأمريكي في �شركة ملي�شولر للملحة �ال�شفن �التي مت تاأ�شي�شها بهدف متلك 

�ت�شغيل اأ�شطول من ال�شفن التجارية املتخ�ش�شة. �لقد حققت ال�شركة اأداًء جيدًا 

في  متخ�ش�شة  �شفن  خم�ص  من  مكون  مبدئي  اأ�شطول  خلل  من  اإن�شائها،  منذ 

نقل املنتجات الورقية، �متكنت من جتا�ز امليزانية املتوقعة. �من اأهم التطورات 

اأخرى متخ�ش�شة في نقل  ال�شركة خلل عام 2008 �شراء �شفينة  التي �شهدتها 

املنتجات الورقية، مت تاأجريها اإىل �شركة نقل غابات الكاريبي ملدة �شبع �شنوات، 

تاأجريها  مت  �حدة   2800 ب�شعة  حا�يات  �شفن  ثلث  على  ال�شتحواذ  عن  ف�شل 

قد  البحري  النقل  �شناعة  اأن  �رغم  �شنوات.  خم�ص  ملدة  اإيفرجرين  �شركة  اإىل 

اأجرة  �معدلت  البحري  النقل  موؤ�شر  انخفا�ص  مع  خا�شة  حادًا  هبوطًا  �شهدت 

اخلا�شة  ل�شرتاتيجيتها  نتيجة  بذلك  تتاأثر  مل  ال�شركة  اأن  اإل  البحري،  ال�شحن 

بعمليات ال�شتحواذ على ال�شفن املرتبطة باتفاقيات تاأجري طويلة الأجل مع كربى 

ال�شركات، اإىل جانب اتباع ا�شرتاتيجية حذرة لل�شتحواذ يديرها جمل�ص الإدارة. 

اأهدافها،  حتقيق  في  مت�شارعة  بخطى  تتقدم  ال�شركة  اأن  القول  ميكن  هنا  �من 

�ت�شعى اإىل توزيع الأرباح التي �عدت بها امل�شتثمرين لعام 2008.

ال�شتثمارات القائمة  

�شركة االأبي�س لالأ�شمدة �الكيما�يات االأردنية )جافكو( 

حجم الكتتاب: 24.85 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: اململكة الردنية الها�شمية

القطاع: الأ�شمدة الكيما�ية

العام: 2007

مت ا�شتخدام حم�شلت الكتتاب اخلا�ص في عام 2007 �البالغة قيمتها 24.85 

بنك  كابيتال  فين�شر  من  كل  ا�شتثمارات  اإىل  بالإ�شافة  اأمريكي،  د�لر  مليون 

منو  خطة  لتمويل  �املتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  في  لل�شتثمار  مينا  ��شند�ق 

متطور  �شناعي  جممع  �بناء  احلالية،  املرافق  تو�شعة  اخلطة  ت�شتمل  )جافكو(. 

متخ�ش�ص في �شناعة الأ�شمدة الكيما�ية �اأنواع اأخرى من املواد الكيميائية التي 

 ،2008 عام  �خلل  اإفريقيا.  ��شمال  الأ��شط  ال�شرق  منطقة  اإىل  حاليًا  ت�شتورد 

حققت جافكو نتائج هائلة بف�شل الأداء املتميز للم�شنع احلايل �حتقيق اإيرادات 

بن�شبة %92  اأعلى من 2007  �الإهلك  �ال�شرائب  الفائدة  قبل  �اأرباح  ملمو�شة، 

التو�شعة بخطوات �ا�شعة مبا  العمل في م�شر�ع  التوايل. كما يتقدم  �170% على 

يتجا�ز اجلد�ل املحدد �يتوقع ا�شتكماله مع بداية عام 2010. 

اآي تي ��رك�س املحد�دة 

حجم الكتتاب: 8 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: جمهورية م�شر العربية

القطاع: تطوير الربجمة 

العام: 2007

عام  في  �املتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  في  لل�شتثمار  مينا  �شند�ق  ا�شتحوذ 

مراكز  ال�شركة  �متلك  ��رك�ص.  تي  اآي  �شركة  من   %30 تبلغ  ح�شة  على   ،2007

ال�شعودية  العربية  اململكة  في  �الت�شويق  للمبيعات  �مكاتب  م�شر،  في  للتطوير 

يعزز  الذي  الأمر  الأمريكية،  املتحدة  �الوليات  املتحدة  العربية  الإمارات  �د�لة 

من مركزها كواحدة من اأكرب مطوري الربجميات في م�شر من حيث العائدات 

العملء.  من  �متنوعة  كبرية  ملجموعة  الربجميات  ��شيانة  �التطوير،  املتحققة، 

املحددة.  امليزانية  �فق  جيد  اأداء  حتقيق  ��رك�ص  تي  اآي  2008�ا�شلت  عام  �في 

في  عملئها  من  �اأرباحها  اإيراداتها  معظم  حتقيق  على  ال�شركة  داأبت  �لقد 

الوليات املتحدة الأمريكية، اإل اأنه في الآ�نة الأخرية حولت تركيزها اإىل منطقة 

الوليات  في  القت�شادي  الركود  اآثار  من  للحد  اإفريقيا  ��شمال  الأ��شط  ال�شرق 

املتحدة الأمريكية. 

ا�شتعرا�س اال�شتثمارات:

االإ�شتثمارات املبا�شرة �اال�شت�شارات املالية
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ت�شالنجر ليمتد

حجم الكتتاب: 42 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية ال�شرتاكية العظمى

القطاع: حفر اآبار النفط �الغاز

العام: 2006

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  في  لل�شتثمار  مينا  �شند�ق  ا�شتحوذ   ،2006 عام  في 

عاملية  �شركة  �هي  ليمتد،  ت�شالنجر  �شركة  من   %22.5 ح�شة  على  �املتو�شطة 

ب�شفة  اأعمالها  �تزا�ل  الياب�شة،  في  �الغاز  النفط  اآبار  حفر  في  متخ�ش�شة 

التي  النتائج  �تعترب  الأ��شط.  ال�شرق  في  اأخرى  �مناطق  ليبيا  في  اأ�شا�شية 

العائدات  ارتفاع  مع  تاريخها،  في  الأعلى  هي   2008 لعام  ت�شالنجر  حققتها 

 بن�شبة تزيد على 60%، �منو الأرباح قبل الفوائد �ال�شرائب �الإهلك باأكرث من

على  الطلب  �تزايد  اجلديدة،  العقود  من  عدد  توقيع  اإىل  ذلك  �يرجع   .%70

�الإنتاج  ال�شتك�شاف  ل�شركات  التعاقدية  لللتزامات  نتيجة  ليبيا  في  احلفارات 

.EPSA حتت اتفاقات

�شند�ق مينا للموؤ�ش�شات ال�شغرية �املتو�شطة 1  

حجم الكتتاب: 80 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا

القطاع: �شناديق ا�شتثمارية -  متنوع

العام: 2006

تاأ�ش�ص �شند�ق مينا للموؤ�ش�شات ال�شغرية �املتو�شطة 1 الذي تبلغ قيمته 80 مليون 

اأمريكي في عام 2006، �ت�شم حمفظته �شركة ت�شالنجر، ��شركة الأبي�ص  د�لر 

حقق  �قد  ليمتد.  ��رك�ص  تي  �اآي  )جافكو(،  الأردنية  �الكيما�يات  للأ�شمدة 

اأداًء جيدًا منذ تاأ�شي�شه. �في نهاية عام 2008 بلغت القيمة ال�شافية  ال�شند�ق 

اأمريكي  د�لر   15 قدرها  بزيادة  اأي  الواحد،  لل�شهم  اأمريكي  د�لر   65 لل�شهم 

لل�شهم اأ� 30% من زيادة على القيمة البدائية لل�شهم. �يعزى هذا النمو جزئيًا اإىل 

ا�شتحواذ �شركة بر�نكو حلفر اآبار النفط على ح�شة 25باملائة في ت�شالنجر ليمتد 

اإىل جانب التخارج اجلزئي بن�شبة 7% من  �بقيمة تفوق بكثري تكلفة ال�شند�ق، 

جافكو ل�شالح �شركة التعدين العربية. �بلغ جمموع الأرباح املوزعة للم�شتثمرين 

6.2 مليون د�لر اأمريكي.
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حظي ال�شتثمار في القطاع العقاري في منطقة ال�شرق الأو�شط  و�شمال اأفريقيا باهتمام كبري من جانب 

امل�شتثمرين على مدى ال�شنوات العديدة املا�شية. 

وقد اأدرك فين�شر كابيتال بنك الدور احليوي الذي يلعبه ال�شتثمار العقاري في القت�شاديات الإقليمية, 

واهتمام امل�شتثمرين بهذا القطاع. اإل اأن م�شاركة البنك في القطاع العقاري تركزت على اإتباع منهج خمتلف, 

حيث مت الرتكيز على بع�ش القطاعات املتخ�ش�شة ذات الدعائم الرا�شخة مثل اإ�شكان ذوي الدخل املحدود, 

واملنتجات املعتمدة على امل�شتخدم النهائي. ومن خالل هذا النهج حر�ش البنك على حتقيق الكفاءة في 

اإدارة املخاطر املرتبطة مبنتجاته العقارية من خالل تطبيق احلد الأدنى من القرتا�ش, اإن وجد. 

و�شيوا�شل فين�شر كابيتال بنك احلفاظ على ا�شرتاتيجيته املتوازنة واملتنوعة من خالل تقدمي عائدات 

جمزية بن�شب خماطر مقبولة اإىل قاعدة عمالئه. 

االإ�شتثمارات

العقارية

ف��ريق ال�شتثمارات العقارية

)من اليمني اإىل الي�شار(

�شالح بقاعني

عبداهلل نور الدين

خالد عبدالكرمي )رئي�ص تنفيذي - ال�شتثمارات العقارية(

اأحمد العبا�شي

�شعد اخلان

اإميان عبدالرحمن
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ُعمــان

البحرين

الإمارات العربية املتحدة
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ا�شتثمارات جديدة في 2008

م�شر�ع اإ�شكان جبل علي للعمال

حجم الكتتاب: 64 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: الإمارات العربية املتحدة

طبيعة ال�شتثمار: اإ�شكان للعمال

العام: 2008

مت تاأ�شي�ص �شركة جبل علي للتطوير ذ.م.م. بهدف تطوير ثلثة مواقع ا�شرتاتيجية 

الإمارات  د�لة  في  ال�شناعية  علي  جبل  منطقة  �شمن  العمال  اإ�شكان  ملجمعات 

اإىل 400 مليون درهم  قيمته  الذي ت�شل  امل�شر�ع  ��شيوفر هذا  املتحدة.  العربية 

اإماراتي )109 مليون د�لر اأمريكي تقريبًا( خدمات �شكنية جيدة، �مرافق دعم 

لأكرث من 4.000 عامل. �من املقرر اإجناز امل�شر�ع مع نهاية اإبريل 2010. 

يتميز هذا امل�شر�ع بالرتكيز على قطاع من ال�شوق العقاري ي�شهد ارتفاعًا ملمو�شًا 

في الطلب، مع انخفا�ص العر�ص، مما ميّكن امل�شتثمرين من تنويع ا�شتثماراتهم 

بعد 35 كيلومرت جنوب غرب مدينة  تقع منطقة جبل علي  العقاري.  القطاع  في 

دبي، �تعد جزءًا من اإمارة دبي في د�لة الإمارات العربية املتحدة. �ي�شم ميناء 

�اإمكانيات  مر�شى،   67 على  ي�شتمل  العامل  في  ا�شطناعي  مرفاأ  اأكرب  علي  جبل 

هائلة خلدمات احلو�ص اجلاف. كما يعد ميناء جبل علي اأكرب ميناء في ال�شرق 

الأ��شط، �ثامن اأكرب ميناء بحري في العامل. 

علي  جبل  منطقة  في  الد�يل  مكتوم  اآل  مطار  اإن�شاء  احلايل  الوقت  في  �يجرى 

املنطقة  ��شتكون  �الب�شائع.  الركاب  لنقل  العامل  في  اأكرب مركز  يكون  اأن  املقرر 

احلرة في جبل علي، املنطقة احلرة الوحيدة في العامل التي تقع بني اثنني من اأهم 

مراكز اخلدمات اللوج�شتية الرئي�شية، ف�شل عن املوانئ اجلوية �البحرية، مما 

يعزز مكانة جبل علي ال�شرتاتيجية على اخلارطة املحلية �الإقليمية.

م�شر�ع �شفاف - جزيرة الريف 

حجم الكتتاب: 65 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: مملكة البحرين

طبيعة ال�شتثمار: �شكني

العام: 2008

الذي  »�شفاف«  م�شر�ع  لتطوير  ذ.م.م.  القاب�شة  فين�شر  ريف  �شركة  تاأ�شي�ص  مت 

تبلغ قيمته الإجمالية 200 مليون د�لر اأمريكي، �هو م�شر�ع �شكني فاخر يقع في 

جزيرة ريف، البحرين. �يتكون م�شر�ع �شفاف من برجني من الوحدات ال�شكنية 

يحتويان على 425 �شقة ترتا�ح م�شاحاتها من غرفة اإىل ثلث غرف نوم بال�شافة 

�اإطللة رائعة  ال�شقق بواجهة بحرية خلبة  البنتها��ص، �تتمتع جميع  اإىل �شقق 

على املدينة. 

فين�شر  ريف  �شركة  اأ�شهم  من   %100 املحد�دة  �شفاف  تطوير  �شركة  متلك 

قيمته بلغت  الذي  اخلا�ص  الكتتاب  عر�ص  خلل  من  �ذلك  ذ.م.م،   القاب�شة 

65 مليون د�لر اأمريكي مما �شمح لفين�شر كابيتال بنك �م�شتثمريه بامل�شاركة معًا 

في تطوير هذا امل�شر�ع. 

�بالرغم من الظر�ف احلالية غري املواتية في ال�شوق العقارية، اإل اأنه قد مت بيع 

15% من جممل امل�شر�ع منذ اإطلقه في اأكتوبر 2008. �يو�شك العمل في مرحلة 

��شع الأ�شا�شات على النتهاء. �قد اتخذ جمل�ص اإدارة �شركة ريف فين�شر القاب�شة 

من  للم�شر�ع  مقا�ل  تعيني  بتاأجيل  ال�شوق  في  امل�شتجدات  ظل  في  قرارًا  ذ.م.م 

البناء �ذلك مل�شلحة  امل�شتمر في تكاليف  الكبري  اأجل ال�شتفادة من النخفا�ص 

امل�شتثمرين �امل�شرتين. 

تعترب جزيرة ريف �احدة من اأكرث امل�شاريع العقارية ال�شكانية فخامة �خ�شو�شية 

التعا�ن  جمل�ص  د�ل  من  م�شتثمرين  ا�شتقطاب  �ت�شتهدف  البحرين،  مملكة  في 

عن  الباحثني  النهائيني  امل�شتخدمني  عن  ف�شل  العاملية،  �الأ�شواق  اخلليجي 

تقع  ا�شطناعية  جزيرة  هي  ريف  جزيرة  اأن  اإىل  ي�شار  فاخرة.  �شكنية  �حدات 

ا�شرتاتيجي  مبوقع  �تتمتع  املنامة،  مدينة  �شاطئ  على  البحرين  مملكة  �شمال 

مميز، بالقرب من مرفاأ البحرين املايل، �خليج البحرين، �املنطقة الدبلوما�شية، 

�مركز مدينة املنامة، ��شاحية ال�شيف.

�شركة جريت هاربور - الحد

حجم الكتتاب: 73 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: مملكة البحرين

طبيعة ال�شتثمار: م�شر�ع تطويري متعدد ال�شتخدامات

العام: 2008

مع  بال�شرتاك  ذ.م.م.،  هاربور  �شركة جريت  بتاأ�شي�ص  بنك  كابيتال  فين�شر  قام 

اثنني من امل�شتثمرين ال�شرتاتيجيني، �قد قامت ال�شركة بتملك قطعة اأر�ص على 

الواجهة البحرية في منطقة احلد، في مملكة البحرين تتمتع باإمكانيات تطوير 

متميزة. 

اأ�شهم  من   %56.8 حوايل  امتلك  من  �م�شتثمريه  بنك،  كابيتال  فين�شر  متكن 

�شركة جريت هاربور ذ.م.م.، �ذلك عن طريق الكتتاب اخلا�ص في �شركة جريت 

خم�ش�شة  متلكها  مت  التي  الأر�ص  قطعة  اأن  بالذكر  �اجلدير  املحد�دة.  هاربور 

لأغرا�ص التطوير متعدد ال�شتخدامات مبا في ذلك العنا�شر ال�شكنية، ��حدات 

البيع بالتجزئة. 

�على �شوء التطورات الأخرية في �شوق العقارات في املنطقة، يدر�ص جمل�ص اإدارة 

ال�شريحة متو�شطة الدخل  اإقامة م�شر�ع ي�شتهدف  �شركة جريت هاربور ذ.م.م. 

في مملكة البحرين. 

 ا�شتعرا�س اال�شتثمارات:

اال�شتثمارات العقارية
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من  بالقرب  �تقع  مربع،  مرت   35.039 هاربور  جريت  اأر�ص  قطعة  م�شاحة  تبلغ 

ج�شر ال�شيخ خليفة بن �شلمان الذي يربط بني منطقة احلد �مدينة املنامة. كما 

اأن قطعة الأر�ص تتمتع مبوقع فريد يطل على الواجهة البحرية من جانبني. 

لدفن  كبرية  م�شاريع  الأخرية  الآ�نة  في  اجلديدة  احلد  منطقة  �شهدت  �لقد 

�ا�شت�شلح الأرا�شي كجزء من املخطط الرئي�شي الذي طرحته �زارة البلديات، 

الد�يل  البحرين  بعد دقائق فقط من مطار  ال�شرتاتيجي، على  �تتميز مبوقعها 

���شط املنامة.

ال�شتثمارات القائمة 

�شركة ��رلد ديفيلومبنت كومبني ليمتد

حجم الكتتاب: 36 مليون د�لر اأمريكي

الدولة: الإمارات العربية املتحدة

طبيعة ال�شتثمار: �شكني / ترفيهي

العام: 2007

م�شر�ع م�شرتك منا�شفًة بني فين�شر كابيتال بنك )�م�شتثمريه( ��شركة اأرابيان 

ليمتد  انرتنا�شيونال  هولدجنز  اأرابيان  تاأ�ش�شت  ليمتد.  انرتنا�شيونال  هولدجنز 

من  بالكامل  مملوكة  �هي  الربيطانية،  فريجن  جزر  �ت�شريعات  قوانني  ظل  في 

الإمارات  بد�لة  دبي  مقرها  خا�شة  ا�شتثمارية  �شركة  �هي  �شتارت،  برايت  قبل 

العربية املتحدة. 

يهدف ال�شتثمار اإىل تطوير م�شر�ع �شكني/ترفيهي راٍق يقع في املخطط الرئي�شي 

املتحدة. تغطي اجلزيرة  العربية  الإمارات  بد�لة  اإمارة دبي  »العامل« في  مل�شر�ع 

با�شم  املعر�فة  املنطقة  من  جزءًا  �تعترب  تقريبًا،  مربع  قدم   900.000 م�شاحة 

اعتماد  عن  ف�شل  �املتخ�ش�شني،  ال�شت�شاريني  جميع  تعيني  مت  �قد  ر��شيا. 

ناجحة  بيع  ا�شرتاتيجية  �تنفيذ  الرئي�شي،  املخطط  من  امل�شتلمة  الت�شميمات 

اأ�شفرت عن بيع نحو 20% من امل�شر�ع. 

م�شر�ع تطوير ��شط جدة

الدولة: اململكة العربية ال�شعودية

طبيعة ال�شتثمار: جتديد

العام: 2006

��شط  اإىل جتديد منطقة  يهدف  امل�شر�ع على حتديات كبرية حيث  ينطوي هذا 

البلد التي تعد من اأقدم املناطق في مدينة جدة �املنطقة التاريخية املتاخمة لها، 

ت�شدع  من  خطرية  م�شاكل  �تواجه  مربع،  مرت  مليون   5 تتجا�ز  م�شاحة  �تغطي 

العقارات �تهالك املرافق.

ي�شارك فين�شر كابيتال بنك في امل�شر�ع كع�شو في حتالف ا�شرتاتيجي اأ�شرف على 

عملية تطوير املخطط الرئي�شي للم�شر�ع، �بناء منوذج اقت�شادي بتعا�ن �ثيق مع 

بلدية جدة. �لقد ح�شل املخطط الرئي�شي على موافقة �مباركة خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل �رعاه.

�يعتقد فين�شر كابيتال بنك اأن هذا امل�شر�ع يعد �احدًا من اأكرث م�شاريع التجديد 

متيزًا في املنطقة �الذي �شي�شهم في حتديث منطقة ��شط جدة، مع احلفاظ على 

اإ�شافة قيمة كبرية لأع�شاء التحالف   املباين التاريخية القّيمة. �نتيجة لذلك مت 

من تدفق العائدات الناجتة عن اإدارة امل�شر�ع خلل مرحلة التنفيذ.

عمران البحرين 

الدولة: مملكة البحرين

طبيعة ال�شتثمار: �شركة تطوير ا�شتثمارات متنوعة

العام: 2006

�شركة عمران البحرين هي م�شر�ع م�شرتك مملوك منا�شفة بني فين�شر كابيتال 

ال�شركة  بقيادة  الكويتية  ال�شتثمارية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  من  �حتالف  بنك 

التجارية العقارية في الكويت. 

ت�شعى ال�شركة في املقام الأ�ل اإىل حتديد م�شاريع التطوير املحتملة، مع ال�شتفادة 

من اأدائها القوي لتكون مز�دًا للخدمات في عدد من املجالت املرتبطة بالقطاع 

العقاري مبا في ذلك تقدمي ال�شت�شارات الفنية �ا�شت�شارات التطوير. �بالإ�شافة 

العربية  الإمارات  بد�لة  القيوين  اأم  اإمارة  في  رينبو  اأبراج  م�شر�ع  تطوير  اإىل 

املتحدة، فقد حددت ال�شركة عددًا من امل�شاريع العقارية الأخرى في البحرين. 

�خلل عام 2008، قامت ال�شركة بزيادة راأ�شمالها اإىل 20 مليون د�لر اأمريكي 

بغر�ص متويل خطة النمو لل�شركة، حيث مت ال�شتثمار في عدد من الأرا�شي في 

موقع ا�شرتاتيجية في مملكة البحرين بهدف تطويرها.
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موظفًا   17 البنك  في  ال�شتثمارات  �توظيف  ت�شويق  فريق  ي�شم 

الدعم  �موظفي  الوا�شعة  �اخلـــربة  العالية  الــكــفــاءة  ذ�ي  مــن 

املتخ�ش�شني.

�قد جنح هذا الفريق في غ�شون ثلث �شنوات فقط، في ت�شويق 

ي�شكل  ما  �هــو  املطر�حة،  ال�شتثمارية  الفر�ص  جميع  �توظيف 

اإجنازًا ملمو�شًا لبنك جديد في ال�شوق الإقليمي. 

زمنية ق�شرية من  البنك خلل فرتة  في  العمل  فريق  �قد متكن 

من  به  يتمتع  ملا  نظرًا  �ذلك  ال�شوق،  في  مرموقة  �شمعة  اكت�شاب 

اإمكانيات تقنية هائلة، �كفاءة في العمل، ��شرعة في الأداء، ف�شل 

عن حرفيته العالية. 

د�ل  في  العملء  من  متميزة  نخبة  البنك  عملء  �شبكة  �ت�شم 

جمل�ص التعا�ن اخلليجي �ت�شتمل على �شركات كربى، �موؤ�ش�شات 

متكن  كما  ـــراد.  �الأف الأعــمــال  رجــال  من  �نخبة  معر�فة،  مالية 

الفريق اأي�شًا في بناء العديد من العلقات ال�شرتاتيجية مع بع�ص 

املوؤ�ش�شات املهتمة باأنواع معينة من العر��ص ال�شتثمارية. 

�على الرغم من الأزمة املالية العاملية فقد حقق فريق العمل اأداًء 

عاليًا خلل عام 2008 حيث جنح في ت�شويق جميع عر��ص البنك 

اجلديدة �املطر�حة لل�شتثمار.

ت�شويق �توظيـف

اال�شـتـثمـارات 
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ف��ريق اإدارة ت�شويق وتوظيف ال�شتثمارات )من اليمني اإىل الي�شار(

 1. حممد ال�شيخ   2. علي العلــوي   3. حممـد عبداهلل   4. فرا�ص اجل�شي   5. م�شعود الب�شتكي )رئي�ص تنفيذي - ت�شويق �توظيف ال�شتثمارات(   6. خالد عبدالغني

 7. هـادي احل�شيني   8. عــادل �شريف   9. �شــعـود احلمر   10. ب�شــام حـاجي   11. عبدالرحيم ال�شعيدي   12. جهاد قمرب
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خلل عام 2008، مت تعزيز �حدة العمليات �امل�شاندة في البنك. �اأ�شبحت 

الوحدة تتاألف الآن من �شت اإدارات متخ�ش�شة، هي: اإدارة اخلزانة، �اإدارة 

الرقابة املالية، �اإدارة العمليات، �اإدارة املوارد الب�شرية  �امل�شاندة، �اإدارة 

تقنية املعلومات، �الت�شالت املوؤ�ش�شية.

اخل��زان�ة

اخلارجي  التوظيف  خلل  من   2008 يونيو  في  اخلزانة  دائرة  تاأ�ش�شت 

برتكيب  مدعومة  طاقتها،  بكامل  تعمل  اأ�شبحت  ما  ��شرعان  �الداخلي 

اأنظمة �شويفت �بلومربج. �بالنظر اإىل الأزمة املالية العاملية الراهنة ��شعف 

الئتمان، فقد حر�ص فريق العمل خلل هذا العام على اإيلء اأهمية ق�شوى 

البنك  اأداء  تفاعلي متقن. �لقد مكن  البنك �فق منهج  ال�شيولة في  لإدارة 

املمتاز على مدى الثلث �شنوات املا�شية فريق اخلزانة من تطوير علقات 

�اإىل  الرائدة.  الإ�شلمية  املالية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  متميزة  م�شرفية 

�تدا�ل  للبيع  املتاحة  املدرجة  املالية  الأ�راق  من  ال�شغرية  املحفظة  جانب 

حمد�د للأ�شهم املدرجة، فاإن البنك يحتفظ بال�شيولة الفائ�شة من خلل 

الإيداع في عمليات توظيف ال�شتثمار املتاحة في ال�شوق مع بنوك ذات �شمعة 

جيدة تعمل �فق اأحكام ال�شريعة الإ�شلمية. اإن هذا النهج املحافظ، املدعوم 

بنموذج عمل متميز، �ا�شرتاتيجية ا�شتثمارية متنوعة، �م�شتويات جيدة من 

كابيتال  فين�شر  مركز  متانة  يوؤكد  اإمنا  للإ�شتدانة،  اللجوء  �عدم  ال�شيولة، 

�اإدارته  الراهنة  العاملية  املالية  الأزمة  مواجهة  على  العالية  �قدرته  بنك 

الفعالة للتمويل ال�شافي الناجت عن زيادة راأ�ص املال.

العمليات 

�شهد عام 2008 اإن�شاء دائرة العمليات في البنك، �تلعب هذه الدائرة د�رًا 

رئي�شيًا في بناء علقات العمل امل�شرتكة بني الرقابة املالية �اخلزانة �اإدارة 

ي�شمل  الذي  اللزم  اخللفي  �امل�شاندة  العمليات  فريق  �يقدم  ال�شتثمار. 

�الت�شويات،  �شويفت،  نظام  خلل  من  املعاملت  �ت�شوية  تنفيذ  جمالت 

�اإدارة  الأخرى،  البنوك  لدى  البنك  ح�شابات  �اإدارة  التلك�ص،  �حتويلت 

ح�شابات ال�شتثمار. 

املوارد الب�شرية وامل�شاندة

بهدف  ملمو�شًا  منوًا  �امل�شاندة  الب�شرية  املوارد  فريق  �شهد   2008 عام  في 

اأعماله.  اأن�شطة  �التو�شع في  البنك  املتزايد في عدد موظفي  النمو  مواكبة 

التوظيف  تت�شمن  �التي  الب�شرية  املوارد  مب�شوؤ�لية  الدائرة  هذه  �ت�شطلع 

�التدريب �التطوير �اأنظمة �شوؤ�ن املوظفني، بال�شافة اإىل م�شوؤ�لية امل�شاندة 

القانونية  �اخلدمات  الإداري  �الدعم  امل�شتثمرين  علقات  ت�شمل  �التي 

�شهدتها  التي  الرئي�شية  التطورات  اأبرز  ا�شتملت  �قد  �املباين.  �امل�شرتيات 

دائرة املوارد الب�شرية خلل هذا العام على النجاح في �شغل جميع املنا�شب 

�اإدخال  الوظيفي،  �التطوير  الإحلل  خطط  �تطوير  البنك،  في  الرئي�شية 

�خطط  املوظفني،  كفاءات  اأ�شا�ص  على  يقوم  الأداء  لتقييم  جديد  نظام 

التدريب �التطوير، �التو�شيف الوظيفي، �مراجعة �حت�شني جميع �شيا�شات 

مت  فقد  الإداري،  اجلانب  على  اأما  الب�شرية.  املوارد  �اإجراءات  �عمليات 

النتقال اإىل املقر الرئي�شي اجلديد في مبنى فين�شر كابيتال بنك.

تقنية املعلومات 

خلل عام 2008، مت تطوير �تنمية فريق تقنية املعلومات في البنك لتلبية 

فين�شر  اأن�شطة  في  التو�شع  �دعم  املوظفني،  من  املتزايد  العدد  احتياجات 

انقطاع  العام عدم  الرئي�شية لهذا  اأهم الإجنازات  كابيتال بنك. �كان من 

التطورات  اأما  اجلديد.  املقر  اإىل  النتقال  اأثناء  املعلومات  تقنية  خدمات 

الأخرى فت�شمل تعزيز مركز البيانات، �تركيب نظام �شويفت �نظام جديد 

للمحا�شبة، �تطوير نظام لإدارة علقات العملء، �ا�شتحداث نظام متطور 

موقع  اإن�شاء  مت  الأعمال،  ل�شتمرارية  البنك  �لدعم خطة  املعلومات.  لأمن 

ملواجهة الكوارث ح�شب املوا�شفات العاملية. �بالإ�شافة اإىل ذلك، مت اإجراء 

حتليل للثغرات بالتعا�ن مع اأق�شام امل�شاندة �الأعمال في البنك لتقييم مدى 

ر�شاهم عن اخلدمات احلالية، �حتديد الحتياجات امل�شتقبلية لتكنولوجيا 

املعلومات في جميع د�ائر البنك. 

الرقابة املالية 

دائرة  كانت  بنك،  كابيتال  فين�شر  عمليات  بدء  من  الأ�ىل  الفرتة  خلل 

الرقابة املالية م�شوؤ�لة عن عدد من املهام احليوية الإ�شافية، مبا في ذلك 

اإعادة  بعد  اأنه  اإل  الأموال.  التقارير حول مكافحة غ�شيل  �تقدمي  العمليات 

مت   ،2008 عام  خلل  البنك  في  �امل�شاندة  العمليات  �حدة  �تو�شعة  هيكلة 

نقل هذه الأن�شطة اإىل اإدارات اأخرى. �هذا من �شاأنه م�شاعدة فريق الرقابة 

املالية على الرتكيز على اأن�شطته الأ�شا�شية التي تت�شمن رفع التقارير املالية 

القرار،  �شنع  عملية  في  للم�شاعدة  املنا�شب  الوقت  في  العليا  الإدارة  اإىل 

�اإعداد البيانات املالية املوحدة الف�شلية �ال�شنوية، ��شمان تطبيق عمليات 

�اإجراءات املراقبة املالية الفعالة، �مراقبتها ب�شكل منتظم. 

 العمليات

�امل�شاندة
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الت�شالت املوؤ�ش�شية

كابيتال  فين�شر  املوؤ�ش�شية في  الت�شالت  تعزيز فريق  خلل عام 2008 مت 

بنك بان�شمام نخبة من املتخ�ش�شني �ذ�ي اخلربة في جمال الت�شالت 

املوؤ�ش�شية �العلقات العامة �الت�شويق بغية حت�شني اأداء البنك مع جميع ذ�ي 

العلقة �شواًء من م�شاهمني �م�شتثمرين �عملء. �من التطورات امللمو�شة 

كذلك خلل العام تعزيز العلقات مع ��شائل الإعلم الإقليمية �الد�لية، 

�تطوير الن�شرة الف�شلية للبنك املوجهة للعملء �امل�شتثمرين.

ف��ريق العمليات وامل�شاندة )من اليمني اإىل الي�شار(

�شانتو�ص جيكب  الفتح،   اأبو  �امل�شاندة(،  عبداهلل كاندي،  جنوى مهنا،  ه�شام  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  )نائب  �شلطان،  د. خالد عتيق  اأحمد  مي مرز�ق،  

مراد  �ح�شن 
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يحر�ص فين�شر كابيتال بنك على اللتزام باأعلى م�شتويات نظام احلوكمة من حيث اللتزام بالقوانني �الأحكام ذات ال�شلة، �اإتباع اأف�شل املمار�شات العاملية.  

�عليه حر�ص البنك على ��شع اإطار عمل را�شخ �متكامل للحوكمة يهدف اإىل �شمان حتقيق كفاءة الت�شغيل، �في نف�ص الوقت حماية حقوق �م�شالح ذ�ي 

ال�شلة من م�شاهمني، �م�شتثمرين، �عملء. 

هيكل نظام احلوكمة

نظام الحوكمة

جلنة التمويل وال�شتثمار
 جلنة التعيينات

واملكافاآت واحلوكمة 
جلنة املخاطرجلنة التدقيق واملراجعة

اإدارة املخاطر التدقيق الداخلي اللتزام املراجع ال�شرعي

 هيئة الفتوى

والرقابة ال�شرعية

رئي�ش تنفيذي ت�شويق

وتوظيف ال�شتثمارات

رئي�ش تنفيذي - امل�شاريع

النا�شئة وتطوير الأعمال

رئي�ش تنفيذي - ال�شتثمارات 

املبا�شرة وال�شت�شارات املالية

رئي�ش تنفيذي

ال�شتثمارات العقارية

نائب الرئي�ش التنفيذي

للعمليات وامل�شاندة

جمل�ش الإدارة

امل�شاهمون

الرئي�ش التنفيذي
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جمل�ش الإدارة 

عن  نيابة  �ن�شاطه  البنك  اأعمال  على  الإ�شراف  مب�شوؤ�لية  الإدارة  جمل�ص  ي�شطلع 

امل�شاهمني، بهدف تعزيز قيمة امل�شاهمة على املدى البعيد، مع حماية حقوق �م�شالح 

م�شتويات  اأعلى  على  �احلفاظ  �عملء،  �م�شتثمرين،  م�شاهمني،  من  ال�شلة  ذ�ي 

ال�شفافية �امل�شداقية جميع اأع�شاء جمل�ص الإدارة هم اأع�شاء م�شتقلني غري تنفيذيني 

باإ�شتثناء الرئي�ص التنفيذي. 

اأع�شاء املجل�ش

الدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان - رئي�ص جمل�ص الإدارة  .1

عبد الفتاح حممدرفيع معرفي - نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة  .2

عبد اللطيف حممد جناحي )الرئي�ص التنفيذي(  .3

علي مو�شى املو�شى  .4

مر�ان اأحمد الغرير  .5

�شالح حممد ال�شنفري  .6

ن�شال �شالح العوجان  .7

حممد بن �شليمان اأبامني  .8

�شلمان حممد ح�شن اجل�شي  .9

�شليمان حيدر احليدر  .10

بدر غرم اهلل الزهراين  .11

كري�شتوفر برا�ن  .12

هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية 

تقوم هيئة الرقابة ال�شرعية بتوجيه، �مراجعة، �الإ�شراف على اأن�شطة البنك ل�شمان 

متا�شيها مع اأحكام �مبادئ ال�شريعة الإ�شلمية. 

اأع�شاء اللجنة

ال�شيخ نظام حممد �شالح يعقوبي - رئي�ص اللجنة  .1

ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار عبدالكرمي اأبو غدة  .2

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي عي�شى  .3

جلان جمل�ش الإدارة 

جلنة التعيينات واملكافاآت واحلوكمة

تقوم اللجنة بالإ�شراف على امل�شائل املتعلقة برت�شيح اأع�شاء جمل�ص الإدارة اجلدد، 

�تقييم املجل�ص �جلانه �اأع�شائه، اإىل جانب الإ�شراف على مكافاآت اأع�شاء املجل�ص 

�الإدارة التنفيذية. 

اأع�شاء اللجنة

عبد الفتاح حممدرفيع معرفي - رئي�ص اللجنة  .1

الدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان  .2

مر�ان اأحمد الغرير  .3

�شلمان حممد ح�شن اجل�شي  .4

جلنة ال�شوؤون املالية وال�شتثمارية 

تهدف هذه اللجنة اإىل الإ�شراف على ال�شوؤ�ن املالية �ال�شتثمارية اخلا�شة بالبنك، مبا 

في ذلك اإدارة الأ�شول �املطلوبات بالتن�شيق مع جلنة الإدارة التنفيذية.

اأع�شاء اللجنة

الدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان  - رئي�ص اللجنة  .1

عبد الفتاح حممدرفيع معرفي  .2

�شالح حممد ال�شنفري  .3

عبد اللطيف حممد جناحي  .4

�شلمان حممد ح�شن اجل�شي  .5

جلنة التدقيق واملراجعة

تتوىل جلنة التدقيق �املراجعة القيام بعمليات اإعداد التقارير املالية، �اإدارة الرقابة 

الداخلية �املخاطر، ف�شل عن القيام بعمليات التدقيق الداخلي �اخلارجي، �مببادئ 

�اأحكام ال�شريعة الإ�شلمية. 

اأع�شاء اللجنة

ن�شال �شالح العوجان - رئي�ص اللجنة  .1

�شليمان حيدر احليدر  .2

جايلز كات�شبول )من غري اأع�شاء جمل�ص الإدارة(  .3

جلنة اإدارة املخاطر 

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

ذلك اإطار عمل جلنة بازل التي تغطي جميع املخاطر التي يواجهها البنك، ف�شل عن 

�شبل التحكم فيها. 

اأع�شاء اللجنة

علي مو�شى املو�شى - رئي�ص اللجنة  .1

بدر غرم اهلل الزهراين  .2

كري�شتوفر برا�ن  .3

منري ال�شهري )من غري اأع�شاء جمل�ص الإدارة(  .4

جلنة الإدارة التنفيذية 

ت�شطلع جلنة الإدارة التنفيذية مبهمة الإ�شراف على العمليات اليومية للبنك، �متابعة 

�الأهداف،  �ال�شيا�شات،  بال�شرتاتيجية،  يتعلق  فيما  �الد�ائر  العمل  خطوط  اأداء 

املالية  ال�شوؤ�ن  جلنة  مع  بالتن�شيق  �املطلوبات  الأ�شول  اإدارة  اإىل  اإ�شافة  �احلد�د، 

�ال�شتثمارية. 

اأع�شاء اللجنة

عبداللطيف حممد جناحي - رئي�ص اللجنة  .1

الدكتور خالد عبداهلل عتيق  .2

�شريف اإبراهيم منفردي  .3

الدكتور اأحمد اجلوهري  .4

خالد حبيب عبدالكرمي  .5

م�شعود اأحمد الب�شتكي  .6
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نظـام

الحّوكمـة )تـابـــع(

اللتزام بالأنظمة 

الإدارة.  بالأنظمة في فين�شر كابيتال بنك من جمل�ص  اللتزام  تبداأ عملية 

التنفيذية عمليات اللتزام الفعال  اإدارة البنك �الإدارة  حيث يقود جمل�ص 

في  املتمثلة  الخلقية  املعايري  اأعلى  على  التاأكيد  خلل  من  بالأنظمة، 

اأن�شطة  جميع  في  الأعمال  ممار�شة  عند  �ال�شدق  �النزاهة  ال�شفافية 

�اإدارات البنك. 

لقد كان البنك حري�شًا على اإن�شاء اإدارة قوية �م�شتقلة لللتزام بالأنظمة 

مل�شاعدة الإدارة التنفيذية في اإدارة خماطر اللتزام بالأنظمة التي يواجهها 

مبا�شر  ب�شكل  تقاريرها  بالأنظمة  اللتزام  اإدارة  ترفع  فعال.  ب�شكل  البنك 

للجنة التعيينات �املكافاآت �احلوكمة في جمل�ص الإدارة اإل اأنها تتبع الرئي�ص 

التنفيذي في عملياتها الإدارية. 

البنك  في  اللتزام  �مهام  برنامج  على  بالأنظمة  اللتزام  اإدارة  ت�شرف 

بو�شفها هيئة م�شتقلة �مو�شوعية تقوم مبراجعة �تقييم �شوؤ�ن البنك املتعلقة 

باللتزام. كما تر�شد عمليات �اأن�شطة البنك �التاأكد من التزامها بقواعد 

اأ� غريها  �التجارة،  ال�شناعة  ��زارة  املركزي،  البحرين  �اأنظمة م�شرف 

من القوانني اأ� الأنظمة املطبقة.

كما تقوم اإدارة اللتزام بالأنظمة بر�شد ال�شلوك العام في البنك للتاأكد من 

توعية  التنفيذية في  الإدارة  �ت�شاعد  الأخلقية،  البنك  متا�شيه مع معايري 

البنك. �يدعم ذلك �شيا�شات  اإدارات  املوظفني بق�شايا اللتزام في جميع 

�اإجراءات �شاملة ��شعت ل�شمان اللتزام القانوين �التنظيمي، مبا في ذلك 

مكافحة غ�شيل الأموال �اإعداد التقارير.

اإدارة املخاطر 

ترفع اإدارة املخاطر تقاريرها ب�شكل مبا�شر للجنة املخاطر في جمل�ص الإدارة 

الأهداف  �ترتكز  الإدارية.  عملياتها  في  التنفيذي  الرئي�ص  تتبع  اأنها  اإل 

الرئي�شية لفريق اإدارة املخاطر في ��شع اإطار عمل متكامل لإدارة املخاطر 

للموؤ�ش�شة  بالن�شبة  املخاطر  اإدارة  الأدنى من معايري  للبنك، �حتديد احلد 

عن  م�شوؤ�لني  البنك  موظفي  جميع  مبوجبها  يكون  ثقافة  �ن�شر  باأكملها، 

حماية البنك من املخاطر. �من اأبرز التطورات الرئي�شية التي �شهدها هذا 

العام القيام مبراجعة �تقييم �شيا�شات �عمليات �اإجراءات اإدارة املخاطر 

في البنك، �تقدمي امل�شورة فيما يتعلق بتعزيز ال�شوابط الداخلية، �حتديد 

املخاطر الرئي�شية التي قد يتعر�ص لها فين�شر كابيتال بنك، �تطوير خمتلف 

املبادرات الرامية اإىل اإدارة �ر�شد �احلد من هذه املخاطر. 

التدقيق الداخلي 

في  التدقيق  للجنة  مبا�شر  ب�شكل  تقاريرها  الداخلي  التدقيق  اإدارة  ترفع 

جمل�ص الإدارة اإل اأنها تتبع الرئي�ص التنفيذي في عملياتها الإدارية. �كانت 

موظفي  عدد  منو  مع  �لكن  �يونغ،  اأرن�شت  ل�شركة  اأ�شندت  قد  املهمة  هذه 

البنك، �التو�شع في اأن�شطته التجارية، ارتاأى جمل�ص الإدارة اأن �جود قدرات 

�من  بنك.  كابيتال  لفين�شر  فعالية  اأكرث  �شيكون  املهمة  هذه  لتنفيذ  داخلية 

لعمليات  ال�شاملة  املراجعة  العام  خلل  تنفيذها  مت  التي  املبادرات  اأهم 

على  قائم  للتدقيق  منهج  �اعتماد  احلالية،  الداخلية  البنك  �اإجراءات 

اإطار  على  حت�شينات  اإدخال  ب�شاأن  البنك  لإدارة  امل�شورة  �تقدمي  املخاطر، 

عمل ال�شيا�شات الداخلية. �يعمل فريق التدقيق الداخلي عن كثب مع اإدارة 

امل�شورة  تقدمي  على  الرتكيز  اإىل  بالإ�شافة  بالأنظمة،  �اللتزام  املخاطر 

�التوجيهات الحرتازية، �اخلطوط الإر�شادية للإدارة التنفيذية.

ف��ريق اإدارة املخاطر واللتزام بالأنظمة 

والتدقيق الداخلي  

)من اليمني اإىل الي�شار(

تات ثونغ تان، كربى علي، خالد املدين 

�فيفك �شينوي
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اإىل ح�شرات ال�شادة امل�شاهمني, فين�شر كابيتال بنك �ش.م.ب )مقفلة(

املنامة - مملكة البحرين

تقرير حول البيانات املالية املوحدة 

)مقفلة(  �س.م.ب  بنك  كابيتال  لفين�شر  املرفقة  املوحدة  دققنا البيانات املالية  لقد 

العمومية  امليزانية  من  تتكون  والتي  )»املجموعة«(  له  التابعة  وال�شركات  )»البنك«( 

املوحدة كما في 31 دي�شمرب 2008، وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات في حقوق امللكية 

املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد، وبيان ح�شابات اال�شتثمار املقيدة املوحد، وبيان 

املنتهية  لل�شنة  املوحد  والزكاة  اخلريية  االأعمال  �شندوق  اأموال  وا�شتخدامات  م�شادر 

بذلك التاريخ، وملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية واالإي�شاحات الهامة االأخرى.

م�شئولية اأع�شاء جمل�ش الإدارة عن البيانات املالية املوحدة 

ان اأع�شاء جمل�س االإدارة م�شئولون عن اإعداد البيانات املالية املوحدة وعر�شها ب�شكل 

للموؤ�ش�شات  واملراجعة  املحا�شبة  ال�شادرة عن هيئة  املالية  املحا�شبة  ملعايري  وفقًا  عادل 

تت�شمن  امل�شئولية  هذه  اإن  املالية.  التقارير  الإعداد  الدولية  واملعايري  االإ�شالمية  املالية 

ت�شميم وتنفيذ واإتباع اأنظمة رقابة داخلية معنية باإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة 

اأو  اأية معلومات جوهرية خاطئة �شواء ناجتة عن اختال�شات  ب�شورة عادلة وخالية من 

تقديرات حما�شبية  وعمل  منا�شبة  �شيا�شات حما�شبية  وتطبيق  اختيار  وكذلك  اأخطاء، 

معقولة ومالئمة في ظل االأو�شاع القائمة. اإن اأع�شاء جمل�س االإدارة اأي�شًا م�شئولون عن 

التزام املجموعة بالعمل وفقًا الأحكام ومبادئ ال�شريعة االإ�شالمية.

م�شئولية املدققني 

ان م�شئوليتنا هي اإبداء الراأي في هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملا قمنا به من اأعمال 

املحا�شبة  هيئة  عن  ال�شادرة  التدقيق  معايري  من  لكل  وفقًا  تدقيقنا  مت  لقد  التدقيق. 

واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية ومعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام 

على  احل�شول  بهدف  التدقيق  اأعمال  وتنفيذ  وتخطيط  العالقة،  ذات  املهنية  باملبادئ 

تاأكيدات معقولة من خلو البيانات املالية املوحدة من اأي معلومات جوهرية خاطئة.

 

للمبالغ  موؤيدة  تدقيق  اأدلة  على  للح�شول  معينة  باإجراءات  القيام  التدقيق  ي�شمل 

واالإي�شاحات الواردة في البيانات املالية املوحدة. تعتمد اإجراءات التدقيق املختارة على 

تقديراتنا، مبا فيها تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات املالية 

يتم  املخاطر  هذه  تقييم  وعند  اأخطاء.  اأو  اختال�شات  عن  ناجتة  كانت  �شواء  املوحدة، 

االأخذ في االعتبار اأنظمة الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة 

ب�شورة عادلة والتي متكننا من ت�شميم اإجراءات تدقيق منا�شبة في ظل االأو�شاع القادمة، 

ي�شمل  كما  للبنك.  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  فاعلية  مدى  في  راأي  اإبداء  بغر�س  ولي�س 

التقديرات  املتبعة ومدى معقولية  املحا�شبية  املبادئ  تقييم مدى مالئمة  اأي�شًا  التدقيق 

املحا�شبية التي جتريها االإدارة باالإ�شافة اإىل تقييم عام لعر�س البيانات املالية املوحدة.

اننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�س �شليم للراأي 

الذي تو�شلنا اإليه.

الــراأي

في كل اجلوانب اجلوهـرية،  املوحدة تظهر ب�شـورة عادلة،  براأينا اأن البيانات املالية 

وتدفقاتها  املايل  دي�شمرب 2008 واأدائها   31 كما في  للمجموعة  املوحد  املـركز املايل 

النقدية والتغريات في حقوق امللكية والتغريات في ح�شابات اال�شتثمار غري املقيدة وبيان 

لل�شنة املنتهية  املوحد  والزكاة  اخلريية  االأعمال  �شندوق  اأموال  وا�شتخدامات  م�شادر 

بذلك التاريخ، وذلك وفقا ملعايري املحا�شبة املالية ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة 

هيئة  عن  ال�شادرة  االإ�شالمية  ال�شريعة  وقواعد  ومبادئ  االإ�شالمية  املالية  للموؤ�ش�شات 

الرقابة ال�شرعية للبنك

 

باالإ�شافة، فاإنه براأينا ان البيانات املالية املوحدة تظهر ب�شورة عادلة، في كل اجلوانب 

املايل  واأدائها   2008 دي�شمرب   31 في  كما  للمجموعة  املوحد  املايل  املركز  اجلوهرية 

الإعداد  الدولية  للمعايري  وفقًا  وذلك  التاريخ  بذلك  املنتهية  لل�شنة  النقدية  وتدفقاتها 

التقارير املالية.

 

تقرير حول الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى

باالإ�شافة اإىل ذلك، فاإنه براأينا ان البنك مي�شك �شجالت حما�شبية منتظمة وان البيانات 

املالية املوحدة تتفق معها. لقد قمنا مبراجعة تقرير رئي�س جمل�س االإدارة املرفق ونوؤكد 

باأن املعلومات الواردة به متفقة مع البيانات املالية املوحدة. مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية 

خمالفات خالل ال�شنة لقانون ال�شركات التجارية البحريني ل�شنة 2001 اأو الأحكام قانون 

م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ل�شنة 2006 اأو ل�شروط ترخي�س البنك اأو 

اأثر جوهري على اأعمال  الأحكام عقد التاأ�شي�س والنظام االأ�شا�شي، ميكن ان يكون لها 

البنك اأو مركزه املايل. ولقد ح�شلنا من االإدارة على جميع االإي�شاحات واملعلومات التي 

طلبناها الأغرا�س التدقيق.

املنامة - مملكة البحرين  

4 فرباير 2009

كي بي ام جي فخرو

التدقيق

الدور اخلام�س، 

مبنى الغرفة التجارية

�س.ب: 710، املنامة - مملكة البحرين

�س.ت: 6220

هاتف: 807 224 17 973+

فاك�س: 443 227 17 973+

www.kpmg.com.bh :االإنرتنت

لقوانني وفقًا  م�شجلة  مهنية  ت�شامن  �شركة  فخرو،  جي  ام  بي   كي 

مملكة البحرين. ع�شو في كي بي ام جي الدولية امل�شجلة في �شوي�شرا.

 تقرير مدققي

احل�شابات
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 امليزانية العمومية

املــوحــــــدة
كما في 31 دي�شمرب2008 

31 دي�شمرب 2008اإي�شاحات

باآلف الدولرات الأمريكية

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

املوجودات

1.093170نقد واأر�شدة لدى البنوك

331.71869.823ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية 

45.7206.084ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

5116.06869.376ا�شتثمارات في اأوراق مالية

616.9463.034ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

-723.044موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع

88.4429.380ا�شتثمارات عقارية

9.31634.509ذمم مدينة من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية

926.07726.503موجودات اأخرى

105.1713.127معدات

243.595222.006جمموع املوجودات

املطلوبات

112888.674ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

14.5358.821م�شتحقات املوظفني

3.5721.896مطلوبات اأخرى

18.39519.391جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

 12165.000165.000راأ�س املال

13.53313.533عالوة اإ�شدار

)15.000()15.000(اأ�شهم »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني« مل ت�شتحق

9.3144.552احتياطي قانوين

180)85(احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات

3.0731.800احتياطي »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني«

31.887 49.352اأرباح م�شتبقاة

225.187201.952جمموع حقوق امللكية املن�شوبة اإىل م�شاهمي البنك

13663حقوق الأقلية

225.200202.615جمموع حقوق امللكية )�شفحة 44(

243.595222.006جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بنود غري م�شمنة في امليزانية العمومية

4.6155.110ح�شابات اال�شتثمارات املقيدة )�شفحة 46(

اعتمدت البيانات املالية املوحدة املن�شورة على ال�شفحات من 42 اإىل 71 من قبل جمل�س االإدارة في 4 فرباير 2009 ووقعها بالنيابة عن املجل�س:

عبداللطيف حممد جناحيد. غ�شان ال�شليمان

ع�شو جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذيرئي�س جمل�س االإدارة

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 36 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 بيـان الـدخـــل

املــوحــــــد
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008 

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 36 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

31 دي�شمرب 2008اإي�شاحات

باآلف الدولرات الأمريكية

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

1367.52339.143اإيراد اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية

1.0772.073اإيراد ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

4572.735اإيراد التمويالت االإ�شالمية 

1410.3689.179اإيراد ا�شتثمارات في اأوراق مالية

-1.462اإيراد بيع عقارات ا�شتثمارية

365900اإيراد ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

795368اإيرادات اأخرى

82.04754.398جمموع الإيرادات 

1520.48115.245تكلفة املوظفني

162.3062.432م�شروفات ال�شفر وتطوير االأعمال

176.5631.708خم�ش�شات االنخفا�س في القيمة 

28459م�شروفات التمويل

184.4202.218م�شروفات ت�شغيلية اأخرى

33.79822.062جمموع امل�شروفات 

48.24932.336ربح ال�شنة من الأعمال امل�شتمرة

-)1.208(7خ�شائر موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع

47.04132.336ربح ال�شنة

املن�شوب اإىل:

47.62132.301م�شاهمي البنك

35)580(حقوق االأقلية

47.04132.336

العائد لكل �شهم )�شنت اأمريكي(

3431.7539.10 العائد االأ�شا�شي 

3430.6037.82العائد املخف�س
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 بيان التغريات في حقوق

امللكية املوحد
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008

جمموع

حقوق امللكية

حقوق

الأقلية

املن�شوب اإىل م�شاهمي ال�شركة الأم باآلف الدولرات الأمريكية

املجموع

اأرباح

م�شتبقاة

احتياطي

»خطة مّتلك اأ�شهم 

البنك من قبل 

املوظفني«

احتياطي

القيمة العادلة

لال�شتثمارات

احتياطي

قانوين

اأ�شهم »خطة

 مّتلك اأ�شهم البنك 

من قبل املوظفني«

مل ت�شتحق

 

عالوة 

اإ�شدار

 

راأ�ش

املـــــال 2008

202.615 663 201.952 31.887 1.800 180 4.552 )15.000( 13.533 165.000 الر�شيد في 1 يناير 2008

)265( - )265( - - )265( - - - - تغريات القيمة العادلة 

)265( - )265( - - )265( - - - -

 �شافي امل�شروفات املحت�شبة مبا�شرة

  في حقوق امللكية

47.041 )580( 47.621 47.621 - - - - - - ربح ال�شنة

46.776 )580( 47.356 47.621 - )265( - - - - جمموع الإيرادات وامل�شروفات املحت�شبة

- - - )4.762( - - 4.762 - - - حمول اإىل االحتياطي القانوين

)23.775( - )23.775( )23.775( - - - - - - اأرباح معلنة ل�شنة 2007

)1.310( - )1.310( )1.310( - - - - - -

 مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة

  معلنة ل�شنة 2007

1.273 - 1.273 - 1.273 - - - - -

 تكلفة االأ�شهم املمنوحة للموظفني

  التي ا�شتحقت

)309( - )309( )309( - - - - - - زكاة معلنة ل�شنة 2007

3.858 3.858 - - - - - - - -

 ح�شة حقوق االأقلية في املوجودات املحتفظ

   بها بر�شم البيع )اإي�شاح 7( 

)3.928( )3.928( - - - - - - - -

 اإلغاء توحيد حقوق االأقلية ناجتة عن

  بيع جزئي في  �شركة تابعة

225.200 13 225.187 49.352 3.073 )85( 9.314 )15.000( 13.533 165.000 الر�شيد في 31 دي�شمرب 2008

جمموع

حقوق امللكية

حقوق

االأقلية

املن�شوب اإىل م�شاهمي ال�شركة االأم باآالف الدوالرات االأمريكية

املجموع

اأرباح

م�شتبقاة

احتياطي

»خطة مّتلك اأ�شهم 

البنك من قبل 

املوظفني«

احتياطي

القيمة العادلة

لال�شتثمارات

احتياطي

قانوين

اأ�شهم »خطة

 مّتلك اأ�شهم البنك 

من قبل املوظفني«

مل ت�شتحق

 

عالوة 

اإ�شدار

 

راأ�س

املـــــال 2007

79.837 614 79.223 11.901 - - 1.322 - - 66.000 الر�شيد في 31 يناير 2007

180 - 180 - - 180 - - - - تغريات القيمة العادلة

180 - 180 - - 180 - - - -

 �شافي االإيرادات املحت�شبة مبا�شرة

  في حقوق امللكية

32.336 35 32.301 32.301 - - - - - - ربح ال�شنة

32.516 35 32.481 32.301 - 180 - - - - جمموع االإيرادات وامل�شروفات املحت�شبة

- - - )3.230( - - 3.230 - - - حمول اإىل االحتياطي القانوين

)4.950( - )4.950( )4.950( - - - - - - اأرباح معلنة ل�شنة 2006

)835( - )835( )835( - - - - - - مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة ل�شنة 2006

- - - )3.300( - - - - - 3.300 اإ�شدار اأ�شهم منحة

94.233 - 94.233 - - - - - 13.533 80.700 اإ�شدار اأ�شهم عادية

15.000 - 15.000 - - - - - - 15.000

 اإ�شدار اأ�شهم »خلطة متّلك اأ�شهم

  البنك من قبل املوظفني«

1.800 - 1.800 - 1.800 - - - - -

 تكلفة االأ�شهم املمنوحة للموظفني

  التي ا�شتحقت

)15.000( - )15.000( - - - - )15.000( - - االأ�شهم املمنوحة للموظفني التي مل ت�شتحق

14 14 - - - - - - - - حقوق االأقلية

202.615 663 201.952 31.887 1.800 180 4.552 )15.000( 13.533 165.000 الر�شيد في 31 دي�شمرب 2007

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 36 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 36 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

اأن�شطة الت�شغيل

1.0772.073اأرباح مرابحات م�شتلمة

1.158352اأرباح اأ�شهم م�شتلمة

795229اإيرادات اأخرى م�شتلمة

4572.735اأرباح م�شتلمة من التمويالت االإ�شالمية املدينة

1.956)742(�شافي متويل املوجودات االإ�شالمية

-1.600ر�شوم عر�س واإدارة وا�شت�شارات

92.8928.324ر�شوم اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية

)46.475()62.553(�شراء ا�شتثمارات في اأوراق مالية

)93(-�شراء عقارات ا�شتثمارية

-)22.516(�شراء موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع

10.33227.796بيع ا�شتثمارات في اأوراق مالية

)8.943()13.446(مدفوعات مدفوعة مقدمًا ل�شراء ا�شتثمارات

)835()1.310(مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة مدفوعة

)6.353()13.473(مدفوعات مل�شروفات املوظفني

)4.207()5.573(مدفوعات مل�شروفات اأخرى

)23.441()11.302(التدفقات النقدية من اأن�شطة الت�شغيل

اأن�شطة ال�شتثمار

)3.121()2.845(�شراء معدات

)3.121()2.845(التدفقات النقدية من اأن�شطة ال�شتثمار

اأن�شطة التمويل

93.881-مقبو�شات من اإ�شدار اأ�شهم عادية اإ�شافية

13-حقوق االأقلية

392)151(ذمم متويالت اإ�شالمية دائنة، �شايف

)4.875()22.575(اأرباح اأ�شهم مدفوعة

-)309(زكاة مدفوعة

89.411)23.035(التدفقات النقدية من اأن�شطة التمويل

62.849)37.182()النق�ش( / الزيادة في النقد وما في حكمه

69.9937.144النقد وما في حكمه في بداية ال�شنة

32.81169.993النقد وما في حكمه في نهاية ال�شنة

النقد وما في حكمه كما في امليزانية العمومية 

1.093170نقد واأر�شدة لدى البنوك

31.71869.823ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

32.81169.993

 بيان التدفقات

النقدية املوحد
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008 
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 الر�شيد في

31 دي�شمرب 2008

ر�شوم البنك

كوكيل

م�شروفات

اإدارية

اأرباح

مدفوعة

اإجمايل

الدخل

ت�شويات اإعادة

تقييم 

ال�شتثمارات

املتوفرة للبيع

اأموال

امل�شتثمرين

املدفوعة

اأموال

امل�شتثمرين

امل�شتلمة

الر�شيد يف

1 يناير 2008

باآالف الدوالرات االأمريكية 

 2008

4.615 - - - 30 )226( )299( - 5.110

 �شندوق اأ�شهم �شركات خليجية قبل

  طرحها لالكتتاب العام

4.423 يتمثل مبا يلي:

192 ا�شتثمارات في اأ�شهم 

�شناديق في مرابحات ق�شرية االأجل

4.615

 الر�شيد في

31 دي�شمرب 2007

ر�شوم البنك

كوكيل

م�شروفات

اإدارية

اأرباح

مدفوعة

اإجمايل

الدخل

ت�شويات اإعادة

تقييم 

اال�شتثمارات

املتوفرة للبيع

اأموال

امل�شتثمرين

املدفوعة

اأموال

امل�شتثمرين

امل�شتلمة

الر�شيد يف

1 يناير 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية 

 2007

5.110 - - - 52 )459( )1.807( - 7.324

 �شندوق اأ�شهم �شركات خليجية قبل

  طرحها لالكتتاب العام

4.927 يتمثل مبا يلي:

183 ا�شتثمارات في اأ�شهم ملكية

�شناديق في مرابحات ق�شرية االأجل

5.110

ي�شتهدف �شندوق اأ�شهم ال�شركات اخلليجية التي في مرحلة ما قبل طرحها لالكتتاب العام، ا�شتثمارات في عدة �شركات خليجية في مرحلة ما قبل طرح اأ�شهمها لالكتتاب العام 

بغر�س اال�شتفادة من فر�س الربح املتوقعة بعد االكتتاب العام. يحدد امل�شتثمرون اأ�شهم معينة يرغبون بامل�شاركة بها من �شمن جمموعة اأ�شهم �شركات في مرحلة ما قبل طرحها 

لالكتتاب العام ويحدد امل�شتثمر املبالغ التي يرغب ا�شتثمارها في كل �شركة من ال�شركات التي مت اختيارها. ي�شتلم امل�شتثمر عائد بعد طرح ر�شوم البنك بواقع 20% الزائد على %10 

من العائد االأ�شا�شي.

 بيان التغريات في ح�شابات

ال�شتثمارات املقيدة املوحد
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 36 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

م�شادر �شندوق الأعمال اخلريية والزكاة

-309تربعات البنك

-309جمموع امل�شادر

ا�شتخدامات �شندوق الأعمال اخلريية والزكاة

-309تربعات ملوؤ�ش�شات خريية

-309جمموع ال�شتخدامات

--زيادة امل�شادر على ال�شتخدامات

--ر�شيد �شندوق االأعمال اخلريية والزكاة غري املوزع في 1 يناير

--ر�شيد �شندوق الأعمال اخلريية والزكاة غري املوزع في 31 دي�شمرب

 بيان م�شادر وا�شتخدامات اأموال �شندوق

الأعمال اخلريية والزكاة املوحد
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 36 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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1. الن�شاأة والن�شاط

فين�شر كابيتال بنك )�س.م.ب( )»البنك«( �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة تاأ�ش�شت في مملكة البحرين بتاريخ 26 �شبتمرب 2005، مبوجب ال�شجل التجاري رقم 58222 ال�شادر من 

اأن�شطة البنك لقوانني  قبل وزارة ال�شناعة والتجارة مبملكة البحرين. يعمل البنك كوحدة م�شرفية ا�شتثمارية اإ�شالمية مبوحب ترخي�س من م�شرف البحرين املركزي. تخ�شع 

واإ�شراف م�شرف البحرين املركزي.

ت�شتمل اأن�شطة البنك الرئي�شية على تاأ�شي�س املوؤ�ش�شات اجلديدة واال�شتثمار في العقارات واال�شتثمارات احل�ش�س اخلا�شة وخدمات اال�شت�شارات اال�شتثمارية املتعلقة بها. ميار�س 

البنك اأن�شطته وفقًا الأحكام ومبادئ ال�شريعة االإ�شالمية وحتت اإ�شراف ومتابعة الهيئة ال�شرعية للبنك ومبا يتوافق مع القوانني والقواعد ذات العالقة. 

ت�شتمل البيانات املالية املوحدة على البيانات املالية للبنك وال�شركات التابعة له )»املجموعة«(.

2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة

فيما يلي ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املطبقة في اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة. مت تطبيق هذه ال�شيا�شات املحا�شبية لكل الفرتات املن�شورة في هذه البيانات املالية املوحدة من 

قبل املجموعة على نحو ثابت.

اأ. املعايري املتبعة

مت اإعداد هذه البيانات املالية وفقًا لكل من معايري املحا�شبة املالية ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية واملعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.

 ب. اأ�شا�ش الإعداد 

العملة امل�شتعملة في اإعداد البيانات املالية للمجموعة هي الدوالر االأمريكي، وتعد العملة الرئي�شية ملعامالت املجموعة. اأعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، 

ماعدا القيا�س بالقيمة العادلة لال�شتثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة وبع�س اال�شتثمارات املتوفرة للبيع.

اإن اإعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية الإعداد البيانات املالية يتطلب ا�شتخدام بع�س التقديرات املحا�شبية الهامة. كما يتطلب اأي�شًا من االإدارة اجتهاد في تطبيق ال�شيا�شات 

املحا�شبية للمجموعة. ان االأمور التي تتطلب قدر كبري من االجتهاد اأو املعقدة اأو التي تتطلب فر�شيات وتقديرات موؤثرة على البيانات املالية املوحدة مبينة في اإي�شاح )27(.

ج. اأ�شا�ش التوحيد

1. ال�شركات التابعة

ال�شركات التابعة هي موؤ�ش�شات )وت�شمل ال�شركات ذات االأغرا�س اخلا�شة( خا�شعة ل�شيطرة البنك. توجد �شيطرة عندما يكون للبنك �شلطة ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة في 

اإدارة ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية ملوؤ�ش�شة من اأجل احل�شول على منافع من اأن�شطتها. يتم توحيد البيانات املالية لل�شركات التابعة من تاريخ احل�شول على ال�شيطرة ويتم التوقف عن 

التوحيد عند فقدان ال�شيطرة. يتم ت�شجيل فائ�س تكلفة ال�شراء على القيمة العادلة لن�شيب املجموعة في �شافي املوجودات امل�شرتاة التي ميكن حتديدها ك�شهرة.

2. ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة

ال�شركات الزميلة هي موؤ�ش�شات ميلك البنك فيها، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، اأكرث من 20% من حق الت�شويت وميار�س عليها تاأثريًا جوهريًا، من دون التحكم، في �شيا�شاتها 

املالية والت�شغيلية. امل�شاريع امل�شرتكة هي عبارة عن عقود توافقية مل�شاريع تقام من قبل طرفني اأو اأكرث للقيام بعمل اقت�شادي خا�شع لل�شيطرة امل�شرتكة. عند االحت�شاب املبدئي 

ال�شتثمار في �شركة زميلة اأو مل�شروع م�شرتك، تقوم املجموعة باختيار ال�شيا�شة املحا�شبية اأما باحت�شاب اال�شتثمار بطريقة حقوق امللكية اأو كا�شتثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�شارة.

زميلة«،  �شركات  في  »اال�شتثمارات   )28( رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  مبوجب  به  م�شموح  هو  كما  م�شرتكة،  م�شاريع  اأو  زميلة  �شركات  في  ا�شتثماراتها  بع�س  املجموعة  ت�شنف 

الدويل رقم )39( املحا�شبة  اأو اخل�شارة وفقًا ملعيار  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  امل�شرتكة«، كا�شتثمارات تظهر  امل�شاريع  الدويل رقم )31( »احل�ش�س في  املحا�شبة   ومعيار 

)اإي�شاح 2 )ز((.

اأرباح وخ�شائر  اأو م�شروع م�شرتك، فاإن البيانات املالية املوحدة ت�شتمل على ح�شة املجموعة من اإجمايل  اإذا مت اختيار طريقة حقوق امللكية الحت�شاب اال�شتثمار في �شركة زميلة 

ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك. عندما تتعدى ح�شة املجموعة من اخل�شائر ح�شتها في ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك، يتم تخفي�س القيمة الدفرتية اإىل ال �شيء ويتم وقف 

احت�شاب اأي خ�شائر اإ�شافية، ماعدا في حالة تكبدت املجموعة التزامات قانونية اأو اإعتيادية اأو قامت بدفع مبالغ بالنيابة عن ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك.

3. معامالت مت ا�شتبعادها عند توحيد البيانات املالية 

مت ا�شتبعاد جميع املعامالت واالأر�شدة واأي خ�شائر واأرباح غري حمققة والناجتة عن عمليات مع �شركات املجموعة عند اإعداد البيانات املالية املوحدة. مت اأي�شًا ا�شتبعاد اخل�شائر غري 

املحققة بالطريقة نف�شها فقط حلد اأن ال يكون هناك دالئل انخفا�س في القيمة. يتم تغيري ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة التابعة وال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة عند ال�شرورة، 

للتاأكد من توافقها مع تلك التي تطبقها املجموعة.
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د. معامالت بالعملة الأجنبية

1. العملة امل�شتعملة في اجناز املعامالت والعملة امل�شتعملة في اإعداد البيانات املالية 

يتم قيا�س بنود البيانات املالية املوحدة با�شتخدام العملة االقت�شادية الرئي�شية للبيئة التي يعمل فيها هذا البنك )عملة التعامل(. يتم اإعداد البيانات املالية املوحدة بالدوالر االأمريكي 

وهي العملة امل�شتعملة من قبل البنك في معامالته والعملة امل�شتخدمة في اإعداد البيانات املالية. 

 

2. املعامالت واالأر�شدة

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل عملة التعامل لكل وحدة باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة في تاريخ اإجراء املعاملة. تدرج اأرباح وخ�شائر فروقات العملة الناجتة عن 

�شداد مثل هذه املعامالت ومن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت االأجنبية ب�شعر ال�شرف ال�شائد في تاريخ امليزانية العمومية في بيان الدخل املوحد. تدرج 

فروقات حتويل البنود غري النقدية املحت�شبة بالقيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع في احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات.

3.  �شركات املجموعة

ان العمالت االأخرى امل�شتعملة من قبل �شركات املجموعة في معامالتها اإما الدوالر االأمريكي اأو عمالت اأخرى مرتبطة فعليًا بالدوالر االأمريكي. وعليه مل تنتج فروقات من حتويل 

البيانات املالية ل�شركات املجموعة والتي لها عملة معامالت تختلف عن العملة امل�شتعملة في اإعداد البيانات املالية املوحدة.

هـ. املوجودات واملطلوبات املالية

1. االحت�شاب واإلغاء االحت�شاب

يتم مبدئيًا احت�شاب ودائع املوؤ�ش�شات املالية وموجودات التمويالت االإ�شالمية والذمم املدينة ومطلوبات التمويالت االإ�شالمية بالتاريخ التي تن�شاأ فيه. يتم احت�شاب جميع املوجودات 

واملطلوبات املالية االأخرى بتاريخ املتاجرة، اأي التاريخ الذي تتعاقد فيه املجموعة ل�شراء اأو بيع االأ�شل، وت�شبح فيه املجموعة طرفًا في ال�شروط التعاقدية لالأداة املالية. 

يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وهي املبلغ املدفوع ) في حالة املوجودات( اأو امل�شتلم ) في حالة املطلوبات(، مبا في ذلك تكاليف املعاملة املن�شوبة 

مبا�شرة ل�شرائها اأو اإ�شدارها.

تقوم املجموعة باإلغاء احت�شاب املوجودات املالية عندما ينتهي حق ا�شتالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية اأو عندما تقوم املجموعة بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�شكل 

جوهري. تقوم املجموعة ب�شطب بع�س املوجودات املالية عندما يتم حتديدها باأنها غري قابلة للتح�شيل. تقوم املجموعة باإلغاء احت�شاب املطلوبات املالية عند الوفاء بااللتزامات 

التعاقدية اأو اإلغائها اأو انتهائها.

2. مبادئ القيا�س

يتم قيا�س املوجودات املالية اإما بالقيمة العادلة اأو التكلفة املطفاأة اأو في بع�س احلاالت بالتكلفة التاريخية. 

قيا�ش القيمة العادلة

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة اأ�شل اأو �شداد اإلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى اأ�ش�س جتارية بتاريخ القيا�س. 

تقوم املجموعة بقيا�س القيمة العادلة لالأداة با�شتخدام االأ�شعار املدرجة في �شوق ن�شط لهذه االأداة متى ما توافرت هذه االأ�شعار. يعترب ال�شوق �شوقًا ن�شطًا عندما تتوافر فيه االأ�شعار 

ب�شهولة وب�شكل منتظم ومتثل معامالت �شوق حقيقية ومتكررة بانتظام على اأ�ش�س جتارية. كما تقوم املجموعة بتحديد القيمة العادلة با�شتخدام طرق تقييم عندما يكون ال�شوق غري 

ن�شط، وت�شمل طرق التقييم ا�شتخدام معامالت جتارية حديثة بني طرفني ملمني، اإن وجد، وحتليل التدفقات النقدية املح�شومة وطرق تقييم اأخرى ذات مناهج اقت�شادية مقبولة 

لت�شعري االأدوات املالية.

قيا�ش التكلفة املطفاأة

اإن التكلفة املطفاأة لال�شل اأو االلتزام املايل هو املبلغ الذي يتم من خالله قيا�س االأ�شل اأو االلتزام املايل في االحت�شاب املبدئي، مطروحًا منه املبالغ املدفوعة، م�شافًا اإليه اأو مطروحًا 

منه االإطفاء املرتاكم با�شتخدام طريقة معدل الربح الفعلي الأي فرق بني املبلغ املحت�شب مبدئيًا ومبلغ اال�شتحقاق، مطروحًا منه خم�ش�س االنخفا�س في القيمة. يت�شمن احت�شاب 

معدل الربح الفعلي كل االأتعاب املدفوعة اأو امل�شتلمة والتي ت�شكل جزءًا اأ�شا�شيًا من معدل الربح الفعلي.

و. ذمم التمويالت الإ�شالمية املدينة 

تقوم املجموعة مبدئيًا باحت�شاب ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة بتاريخ ن�شاأتها. يتم احت�شاب ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة بالتكلفة املطفاأة مطروحًا منها خم�ش�س انخفا�س 

القيمة. يتم قيا�س خ�شائر انخفا�س القيمة كالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�شل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة املح�شومة مبعدل الربح الفعلي لالأ�شل. وفي حالة وجود 

خ�شارة يتم احت�شابها في بيان الدخل وتعك�س �شمن خم�ش�س الهبوط في القيمة.

ز. ا�شتثمارات في اأوراق مالية 

فيما عدا اال�شتثمارات في �شركات تابعة و�شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة، ت�شنف املجموعة ا�شتثماراتها في االأوراق املالية كما يلي: ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

اخل�شارة وا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق، وا�شتثمارات متوفرة للبيع. يتم ت�شنيف هذه اال�شتثمارات من قبل اإدارة املجموعة عند بداية احت�شابها.
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )يتبع(

1. الت�شنيف

اال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة هي موجودات مالية حمتفظ بها لغر�س املتاجرة، اأو التي مت ت�شنيفها من قبل املجموعة عند االحت�شاب املبدئي كا�شتثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة.

ت�شنف املوجودات املالية على انها حمتفظ بها للمتاجرة اإذا مت �شرائها ب�شكل رئي�شي لغر�س بيعها اأو اإعادة �شرائها في امل�شتقبل القريب اأو اإذا كانت جزءًا من حمفظة اأدوات مالية 

حمددة يتم اإدارتها معًا والتي يوجد ب�شاأنها دليل على منو فعلي حديث جلني االرباح ق�شرية االأجل. ت�شمل هذه اال�شتثمارات في االأ�شهم املدرجة.

ت�شنف املجموعة املوجودات املالية كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة فقط عند اإدارتها وتقييمها وعر�شها على االإدارة داخليًا على اأ�شا�س القيمة العادلة. 

تت�شمن هذه املوجودات ا�شتثمارات في ح�ش�س خا�شة وا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة )راجع اإي�شاح 2)ج(-2(.

 اال�شتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق هي عبارة عن موجودات مالية لها تاريخ ا�شتحقاق حمدد ودفعات حمددة ومقدرة وللمجموعة النية واملقدرة على االحتفاظ بها حتى 

تاريخ اال�شتحقاق والتي ال يتم ت�شنيفها كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة اأو ا�شتثمارات متوفرة للبيع. ت�شمل هذه اال�شتثمارات في �شكوك اإ�شالمية.

اال�شتثمارات املتوفرة للبيع هي ا�شتثمارات ال ت�شنف كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة اأو كا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق اأو قرو�س وذمم 

مدينة وت�شتمل على ا�شتثمارات في اأوراق مالية مدرجة وغري مدرجة.

2. االحت�شاب

يتم مبدئيا قيا�س اال�شتثمارات في االأوراق املالية بالقيمة العادلة، م�شافًا اإليه تكاليف املعاملة جلميع املوجودات املالية غري امل�شنفة كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأو اخل�شارة. يتم  اأو اخل�شارة بالقيمة العادلة، ويتم احت�شاب تكاليف املعاملة كم�شروفات في الربح  اأو اخل�شارة. يتم مبدئيًا قيا�س اال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

الحقًا احت�شاب اال�شتثمارات في االأوراق املالية، اعتمادًا على ت�شنيفها كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة اأو ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق اأو 

كا�شتثمارات متوفرة للبيع.

3. القيا�س الالحق

يتم الحقًا قيا�س اال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة اأو اال�شتثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة. يتم قيا�س اال�شتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق 

بالتكلفة املطفاأة مطروحًا منها خم�ش�شات انخفا�س القيمة. اال�شتثمارات املتوفرة للبيع التي ال يوجد لها اأ�شعار �شوق مدرجة اأو طرق اأخرى منا�شبة الحت�شاب قيمة عادلة موثوقة، 

فاإنها تظهر بالتكلفة مطروحًا منها خم�ش�شات انخفا�س القيمة.  

4. اأرباح وخ�شائر القيا�س الالحق

يتم  تن�شاأ فيها. كما  التي  الفرتة  الدخل في  بيان  الربح واخل�شارة في  العادلة من خالل  بالقيمة  العادلة لال�شتثمارات  القيمة  الناجتة من تغريات  االأرباح واخل�شائر  يتم احت�شاب 

احت�شاب االأرباح واخل�شائر الناجتة من تغريات القيمة العادلة لال�شتثمارات املتوفرة للبيع في احتياطي منف�شل للقيمة العادلة في حقوق امللكية. حتول االأرباح واخل�شائر املرتاكمة 

على اال�شتثمارات املباعة اأو التي مت التخل�س منها اأو اأ�شبحت �شعيفة االأداة والتي احت�شبت �شابقًا في احتياطي القيمة العادلة اإىل بيان الدخل.

5. مبادئ قيا�س القيمة العادلة

القيمة العادلة لال�شتثمارات املدرجة هي �شعر الطلب بال�شوق املعرو�س. يتم حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات غري املدرجة االأخرى باال�شتناد اإىل اأ�شعار اأحدث املعامالت في اأ�شهم 

هذه اال�شتثمارات اأو على اأ�شا�س مناذج تقييم داخلية معرتف بها. ت�شتخدم املجموعة مناذج تقييم خا�شة بها مبنية على اأ�شا�س مناذج تقييم معرتف بها لتقييم بع�س اال�شتثمارات 

املتوفرة للبيع وا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة �شنفت كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة. 

ان بع�س اأو كل املدخالت لهذه النماذج قد ال تكون م�شتمدة من اأ�شعار اأو معدالت ال�شوق واإمنا مبنية على اأ�شا�س فر�شيات. يعدل التقييم لالأخذ باالعتبار مبخاطر منوذج التقييم 

وخماطر هام�س اأ�شعار العر�س والطلب، وخماطر ال�شيولة وعوامل اأخرى. واأنه براأي االإدارة اأن هذه التعديالت �شرورية ومنا�شبة الإظهار القيمة العادلة لهذه اال�شتثمارات.

6. انخفا�س قيمة اال�شتثمارات في اأوراق مالية 

تقوم املجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل مو�شوعي يثبت انخفا�س قيمة ا�شتثمار في اأوراق مالية.

في حالة اال�شتثمارات في االأ�شهم امل�شنفة كاال�شتثمارات املتوفرة للبيع، يتم االأخذ في االعتبار وجود انخفا�س جوهري اأو انخفا�س لفرتة طويلة في القيمة العادلة باأقل من �شعر التكلفة. 

 في حالة اال�شتثمارات في االأوراق املالية املدرجة في اأ�شواق ن�شطة، تعترب املجموعة االنخفا�س مبقدار 20% في القيمة العادلة مقارنة ب�شعر التكلفة اأو االنخفا�س امل�شتمر الأكرث من

6 اأ�شهر دلياًل على انخفا�س قيمة اال�شتثمار. اإذا وجد هذا الدليل بالن�شبة لال�شتثمارات املتوفرة للبيع، فاإن اخل�شارة املرتاكمة، ومتثل الفرق بني تكلفة ال�شراء والقيمة العادلة احلالية 

مطروحًا منها اأي خ�شائر انخفا�س في قيمة اال�شتثمار احت�شبت �شابقًا في الربح اأو اخل�شارة، يتم حتويلها من حقوق امللكية اإىل بيان الدخل. ال ميكن عك�س خ�شائر انخفا�س قيمة 

اأدوات حقوق امللكية املتوفرة للبيع من خالل بيان الدخل.
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )يتبع(

في حالة اال�شتثمارات املتوفرة للبيع وامل�شجلة بالتكلفة، تقوم املجموعة بعمل تقييم لتحديد وجود دليل مو�شوعي يثبت انخفا�س قيمة كل ا�شتثمار عن طريق تقييم املوؤثرات املالية 

واملوؤثرات الت�شغيلية واالقت�شادية االأخرى. حتت�شب اخل�شائر املرتتبة من االنخفا�س عندما يتم تقدير القيمة املتوقع ا�شرتجاعها باأقل من القيمة الدفرتية لال�شتثمار.

في حالة اال�شتثمارات املحتفظ بها حتى اال�شتحقاق املحت�شبة بالتكلفة املطفاأة فاأن خ�شائر االنخفا�س يتم قيا�شها في الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

املقدرة املح�شومة با�شتخدام معدل الربح الفعلي االأ�شلي لالأ�شل. يتم احت�شاب اخل�شائر في بيان الدخل ويتم اإظهارها في ح�شاب خم�ش�س الهبوط في القيمة. عندما يت�شبب حدث 

الحق بخف�س قيمة اخل�شائر، يتم عك�س خ�شائر االنخفا�س من خالل بيان الدخل.

ح. ال�شتثمارات العقارية

اال�شتثمارات العقارية هي عقارات حمتفظ بها لغر�س التاأجري اأو ارتفاع قيمتها اأو كليهما. يتم قيا�س اال�شتثمارات العقارية وفقًا لطريقة التكلفة.

ط. النقد وما في حكمه

لغر�س اإعداد بيان التدفقات النقدية، ي�شتمل النقد وما في حكمه على النقد واأر�شدة لدى البنوك واأدوات مالية ق�شرية االأجل عالية ال�شيولة )مرابحات ال�شلع( ت�شتحق خالل ثالثة 

اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ �شرائها وهي غري معر�شة لتغري القيمة العادلة وت�شتخدم من قبل املجموعة الإدارة االلتزامات ق�شرية االأجل.

ي. موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع 

1. الت�شنيف

ت�شنف املجموعة املوجودات غري املتداولة وجمموعات الت�شرف كموجودات حمتفظ بها بر�شم البيع اإذا كان �شيتم ا�شرتداد قيمتها الدفرتية ب�شكل رئي�شي من خالل معاملة بيع 

ولي�س من خالل اال�شتخدام امل�شتمر لفرتة اإثنا ع�شر �شهرًا. جمموعة الت�شرف هي جمموعة من املوجودات يتم الت�شرف بها معًا، بالبيع اأو غري ذلك كمجموعة في معاملة واحدة 

وااللتزامات املرتبطة مبا�شرة بتلك املوجودات التي �شيتم نقلها نتيجة املعاملة. ت�شنف ال�شركة التابعة امل�شرتاة باالأ�شا�س لغر�س اإعادة البيع كمجموعة الت�شرف وتظهر اإيراداتها 

وم�شروفاتها كجزء من العمليات املتوقفة وفقًا للمعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )5( »املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها بر�شم البيع والعمليات املتوقفة«.

عندما ال ت�شتوفي املجموعة متطلبات املعيار لت�شنيف املوجودات كموجودات حمتفظ بها بر�شم البيع، تتوقف املجموعة عن ت�شنيف املوجود )اأو جمموعة الت�شرف( كموجود حمتفظ 

به بر�شم البيع ويتم قيا�س املوجود بالقيمة الدفرتية قبل ت�شنيفه كموجود حمتفظ به بر�شم البيع معدل باال�شتهالك واالإطفاء اأو اإعادة التقييم، اإن وجد، التي كانت �شتحت�شب لو مل 

يتم ت�شنيف املوجود )اأو جمموعة الت�شرف( كاأ�شل )اأو جمموعة الت�شرف( حمتفظ به بر�شم البيع اأو القيمة القابلة لال�شرتداد اأيهما اأقل. ي�شتمر البنك بت�شنيف املوجودات غري 

املتداولة اأو جمموعات الت�شرف كا�شتثمارات حمتفظ بها بر�شم البيع عندما تكون هناك ظروف اأو اأحداث خارج �شيطرة البنك توؤدي اإىل متديد فرتة اإكمال البيع اإىل ما بعد اثنا 

ع�شر �شهرًا في حني يبقى البنك ملتزمًا بالبيع.

2. القيا�س

تقا�س املوجودات غري املتداولة وجمموعات الت�شرف امل�شنفة كموجودات حمتفظ بها بر�شم البيع، غري االأدوات املالية املقا�شة وفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )39( »االأدوات املالية: 

االحت�شاب والقيا�س«، بالقيمة الدفرتية اأو القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، اأيهما اأقل. يتم ت�شجيل االأدوات املالية التي تعد موجودات غري متداولة وحمتفظ بها بر�شم البيع 

بالقيمة العادلة بالتوافق مع معيار املحا�شبة الدويل رقم )39(.

ك. املعدات

تظهر املعدات بالتكلفة مطروحًا منها االإ�شتهالك املرتاكم. يتم اإحت�شاب االإ�شتهالك وفقًا لطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر للموجودات من 2 اإىل 4 �شنوات. يتم 

مراجعة القيمة املتبقية والعمر االإنتاجي للموجودات وتعديلها اإذا تتطلب االأمر في تاريخ كل ميزانية عمومية.

ل. اإنخفا�س قيمة املوجودات االأخرى

يتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات املجموعة عدا املوجودات املالية في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد دالئل اإنخفا�س في القيمة. اإذا وجد مثل هذا الدليل يتم تقدير القيمة 

املتوقع اإ�شرتجاعها من هذه املوجودات. وحتت�شب اخل�شائر الناجتة من االإنخفا�س اإذا فاقت القيمة الدفرتية الأي اأ�شل من املوجودات القيمة املتوقع اإ�شرتجاعها. وحتمل هذه اخل�شائر 

القيمة امل�شرتجعة  التقديرات امل�شتخدمة في حتديد  اإنخفا�س في قيمة االأ�شل وهناك تغيري في  ا�شتمرار وجود  بيان الدخل. يتم عك�س اخل�شارة فقط عند وجود دليل بعدم  على 

لالأ�شل.

م. مطلوبات التمويالت

العادلة زائدًا تكاليف  التمويلية مبدئيًا بالقيمة  للبنك. تقا�س املطلوبات  مطلوبات التمويالت تتكون من ت�شهيالت من موؤ�ش�شات مالية لتمويل �شراء معدات واالأن�شطة اال�شتثمارية 

املعاملة، ثم يعاد قيا�شها بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الربح الفعلي. 

ن. الأرباح ومكافاأة اأع�شاء جمل�ش الإدارة 

حتت�شب اأرباح امل�شاهمني ومكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة كمطلوبات في الفرتة التي يتم االإعالن عنها.
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )يتبع(

�ش. اإحت�شاب الإيراد

املتعلقة  الهامة  االأعمال  البنك باجناز جميع  قيام  يتم عادة عند  والذي  االإيراد،  وا�شتحقاق  والهيكلة عند تقدمي اخلدمة  ال�شتثمارية  اإيراد اخلدمات ال�شت�شارية  يتم احت�شاب 

باملعاملة ومن املحتمل ان تتدفق املنافع االقت�شادية املرتبطة باملعاملة للبنك. يتم حتديد االأعمال الهامة املتعلقة باملعاملة وفقًا لل�شروط املذكورة في مذكرة اأو عقود طرح االأ�شهم 

اخلا�س لكل معاملة. اإن حتديد ما اإذا كانت املنافع االقت�شادية املرتبطة باملعاملة �شتتدفق اإىل البنك يعتمد على احل�شول على التزامات ملزمة قانونيًا من امل�شتثمرين اخلارجيني 

ال�شتثمار جوهري في املعاملة. يحت�شب االإيراد بالتنا�شب مع هذه االلتزامات امل�شتلمة في تاريخ اإعداد البيانات املالية.

يتم احت�شاب اإيراد الر�شوم من اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية عند اال�شتحقاق وعند تقدمي اخلدمات ذات العالقة. 

يتم احت�شاب اإيراد ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية على اأ�شا�س الفرتة الزمنية التي يغطيها العقد.

يتم احت�شاب اإيراد ال�شتثمارات في �شكوك على مدى الفرتة الزمنية التي تغطيها ال�شكوك.

يتم احت�شاب اإيراد ال�شتثمارات )اأرباح الأ�شهم( عند التاأكد من وجود حق اال�شتالم وهو عادة تاريخ الف�شل ال�شتالم اأرباح االأ�شهم.

ع. ح�شابات ال�شتثمار املقيدة

اأ�شا�س عقود  اإما على  اأموال حاملي ح�شابات اال�شتثمار املقيدة وما �شابهها، حيث تدار من قبل البنك كمدير ا�شتثمار  متثل ح�شابات اال�شتثمار املقيدة موجودات مقتناة بوا�شطة 

م�شاربة اأو ب�شفة وكالة. يتم ا�شتثمار ح�شابات اال�شتثمار املقيدة في م�شاريع حمددة بناءًا على توجيهات اأ�شحاب هذه احل�شابات. املوجودات املحتفظ بها حتت هذا الت�شنيف غري 

مت�شمنة كموجودات للبنك في البيانات املالية املوحدة.

ف. منافع املوظفني

1. املنافع ق�شرية االأجل

تقا�س منافع املوظفني ق�شرية االأجل على اأ�شا�س غري خم�شوم ويتم ت�شجيلها كم�شروفات متى مت تقدمي اخلدمة ذات العالقة. يتم عمل خم�ش�س للمبلغ املتوقع دفعه �شمن املكافاآت 

النقدية ق�شرية االأجل اأو خطط امل�شاركة في االأرباح، اإذا كان على املجموعة التزام قانوين اأو اعتيادي كنتيجة خلدمات �شابقة قام املوظفون بتقدميها، وانه باالإمكان قيا�س هذا 

االلتزام ب�شورة موثوقة. 

2. منافع ما بعد نهاية اخلدمة

يتم تغطية حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية اخلا�شة باملوظفني البحرينني ح�شب نظام الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية وهو نظام »ا�شرتاكات حمددة«، والذي يتم مبوجبه 

حت�شيل ا�شرتاكات �شهرية من البنك والعاملني على اأ�شا�س ن�شبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم احت�شاب م�شاهمات البنك كم�شروف في بيان الدخل متى ا�شتحقت.

ي�شتحق املوظفون االأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لن�شو�س قانون العمل البحريني للقطاع اخلا�س ل�شنة 1976 على اأ�شا�س مدة اخلدمة واآخر 

راتب �شهري. مت عمل خم�ش�س لهذا االلتزام غري املمول، على افرتا�س اأن جميع املوظفني قد تركوا العمل بتاريخ امليزانية العمومية.

تعترب هذه املنافع كنظام »منافع حمددة«، ويتم احت�شاب اأي زيادة اأو نق�شان في هذا االلتزام في بيان الدخل. 

3. معامالت الدفع على اأ�شا�س االأ�شهم

قامت املجموعة بو�شع »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني« والتي مبوجبها يحق للموظفني �شراء وحدات في اخلطة على اأ�شا�س الدفع املوؤجل. وحتمل كل وحدة منافع امللكية 

في �شهم واحد عند ا�شتكمال فرتة 5 �شنوات في خدمة البنك. متثل التكلفة اإىل املجموعة القيمة العادلة للوحدات املعرو�شة والتي مت حتديدها من قبل موؤ�ش�شة حما�شبية م�شتقلة 

با�شتخدام منوذج بالك اآند �شولز )Black and Scholes Model(، وحتت�شب هذه القيمة كم�شروف في بيان الدخل املوحد على فرتة ا�شتحقاق تبلغ 5 �شنوات مع زيادة مقابلة في 

احتياطي »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني« كعن�شر م�شتقل �شمن بيان تغريات حقوق امللكية املوحد. يتم تعديل املبلغ املحت�شب كم�شروف ليعك�س عدد االأ�شهم املمنوحة 

مقابل ال�شروط التي يجب حتقيقها وبالتايل فان تلك املبالغ امل�شجلة ب�شورة نهائية هي على اأ�شا�س عدد االأ�شهم املمنوحة التي حققت �شروط اخلدمة في تاريخ املنح.

�ش. الحتياطي القانوين 

مبوجب متطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ل�شنة 2001، يتم حتويل 10% من ربح ال�شنة اإىل احتياطي قانوين والذي ال يتم توزيعه عادة اال في حالة ت�شفية البنك. ويجوز 

اإيقاف هذا اال�شتقطاع عندما يبلغ االحتياطي 50% من راأ�س مال البنك املدفوع.

ق. املخ�ش�شات

يتم احت�شاب خم�ش�شات التزامات قانونية اأو نا�شئة عن حدث �شابق وميكن قيا�شها بطريقة موثوقة، و�شيتطلب ذلك تدفق منافع اقت�شادية ل�شداد ذلك االلتزام.
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3. ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية 

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

70.074 31.726 اإجمايل مرابحات ال�شلع 

)251( )8( يطرح: اأرباح موؤجلة

69.823 31.718

يقوم البنك ب�شفقات مرابحات ال�شلع ق�شرية االأجل الأغرا�س اإدارة ال�شيولة مع بنوك حملية واإقليمية ذات تقييم اإئتماين جيد بعد اإجراء تقييم االئتمان.

4. ذمم التمويالت الإ�شالمية املدينة

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

6.875 5.806  اإجمايل متويل املرابحات 

)791( )86( يطرح: اأرباح موؤجلة

6.084 5.720

ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة تتكون ب�شكل اأ�شا�شي من متويالت ق�شرية االأجل مل�شاريع يروج لها البنك. 

5. ا�شتثمارات في اأوراق مالية

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

35.932 74.466 ا�شتثمارات في اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة

7.800 - ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق 

25.644 41.602 ا�شتثمارات متوفرة للبيع

69.376 116.068

اأ. ا�شتثمارات في اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

1.396 4.646 حمتفظ بها لغر�س املتاجرة – اأ�شهم مدرجة

ا�شتثمارات حمددة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة:

4.940 - �شركات زميلة غري مدرجة 

13.278 33.172 م�شاريع م�شرتكة غري مدرجة

8.218 29.092 اأ�شهم ملكية غري مدرجة

8.100 7.556 �شناديق ا�شتثمارية غري مدرجة

35.932 74.466

قام البنك خالل ال�شنة باحت�شاب اأرباح القيمة العادلة البالغة 11.156 األف دوالر اأمريكي )2007: 3.626 األف دوالر اأمريكي( ناجتة من اإعادة قيا�س ا�شتثمارات حمددة بالقيمة 

اأو اخل�شارة. مت احت�شاب 3.330 األف دوالر اأمريكي )2007: 3.108 األف دوالر اأمريكي( من جمموع تغريات القيمة العادلة املحت�شبة على اال�شتثمارات  العادلة من خالل الربح 

اأمريكي األف دوالر  اأ�شهم ال�شركات امل�شتثمر فيها، ومت احت�شاب 7.826  اأ�شعار معامالت حديثة في  اأو اخل�شارة خالل ال�شنة، بناًء على   املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

)2007: 518 األف دوالر اأمريكي( بناًء على ا�شتخدام تقنيات التثمني. 
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5. ا�شتثمارات في اأوراق مالية )يتبع(

فيما يلي معلومات مالية خمت�شرة لال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�شارة في م�شاريع م�شرتكة وفي �شركات زميلة مل يتم ت�شويتها بن�شبة ملكية املجموعة:

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

31.278 118.676  جمموع املوجودات

1.005 50.757 جمموع املطلوبات

981 10.398 جمموع االإيرادات

)1.027( 5.037 �شافي الربح )اخل�شارة( خالل ال�شنة

ب. ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

7.800 - ا�شتثمارات في �شكوك

7.800 -

ج. ا�شتثمارات في اأوراق مالية متوفرة للبيع

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

11.448 5.277 ا�شتثمارات في اأوراق مالية مدرجة

14.196 36.325 ا�شتثمارات في اأوراق مالية غري مدرجة 

25.644 41.602

تظهر ا�شتثمارات غري مدرجة بقيمة 36.325 األف دوالر اأمريكي )2007: 14.196 األف دوالر اأمريكي( بالتكلفة مطروحًا منها خم�ش�س انخفا�س في القيمة لعدم وجود م�شدر 

موثوق لقيا�س القيمة العادلة. ميتلك البنك ح�شة غري موؤثرة في هذه ال�شركات وعلى هذا االأ�شا�س مل يكن باالإمكان احل�شول على املعلومات الالزمة للقيام بتقييم لهذه اال�شتثمارات. 

اإن مثل هذه اال�شتثمارات اإما ا�شتثمارات في ح�ش�س خا�شة مدارة من قبل مدراء ا�شتثمارات خارجيني اأو متثل ا�شتثمارات في م�شروع ي�شوق له من قبل املجموعة. تنوي املجموعة 

التخارج من هذه اال�شتثمارات ب�شكل رئي�شي عن طريق عر�شها على م�شرتين ا�شرتاجتيني اأو عن طريق عر�شها في طرح مبدئي عام.

6. ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة           

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

2.134 16.246 �شركات زميلة

900 700 م�شاريع م�شرتكة

3.034 16.946

التغريات في اال�شتثمارات في ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة املحت�شبة بطريقة حقوق امللكية كما يلي:

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

- 3.034 الر�شيد يف1 يناير

2.134 8.613 ا�شتحواذات خالل ال�شنة

- 5.834 اإعادة ت�شنيف بيع جزئي من موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع )اإي�شاح 7(

- )900( ا�شتبعادات خالل ال�شنة

900 365 �شافي ح�شة البنك من اأرباح ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة

3.034 16.946

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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6. ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة )يتبع( 

في ما يلي ملخ�س البيانات املالية لال�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة غري معدلة لتعك�س ن�شبة ملكية املجموعة في هذه ال�شركات:

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

12.671 54.762  جمموع املوجودات

226 16.444 جمموع املطلوبات

1.922 22 جمموع االأرباح

1.576 )966( �شافي اأرباح ال�شنة

7. موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع 

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

- 23.044  ا�شتثمار في م�شروع م�شرتك

- 23.044

خالل ال�شنة، ومن خالل اأعماله االعتيادية، قام البنك ب�شراء 50% من اأ�شهم �شركة م�شروع م�شرتك، وهو في طور هيكلة وعر�س هذا اال�شتثمار على امل�شتثمرين.

باالإ�شافة لذلك، قام البنك خالل ال�شنة با�شتثمار اإ�شافي في �شركة زميلة حمددة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة مع نية االحتفاظ بهذ اال�شتثمار لفرتة ق�شرية، بعد اأن 

كانت النية هي بيع جزء من اال�شتثمار فورًا. اأدى اال�شتثمار االإ�شافي حل�شول ال�شركة على ملكية �شيطرة بلغت 51.9 % لفرتة 9 اأ�شهر. تبعًا لذلك، مت ت�شنيف موجودات ومطلوبات 

ال�شركة التابعة التي مت توحيدها خالل ال�شنة مت ت�شنيفها »كمحتفظ بها بر�شم البيع«، ومت عر�س اإيرادات وم�شروفات هذه ال�شركة التابعة كجزء العمليات املتوقفة وفقًا للمعيار 

الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )5( »املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها بر�شم البيع والعمليات املتوقفة«. قبل نهاية ال�شنة، قامت املجموعة بعملية بيع نتج عنها هبوط في 

ملكيتها الأقل من 50%، مما اأدى لفقدانها ال�شيطرة. مت ت�شنيف اال�شتثمار االآن كا�شتثمار في �شركة زميلة- حمت�شبة بطريقة حقوق امللكية، ومت اإلغاء توحيد املوجودات واملطلوبات 

املحتفظ بها بر�شم البيع، من البيانات املالية املوحدة للبنك. 

8. ا�شتثمارات عقارية

ت�شمل هذه اال�شتثمارات على قطعة اأر�س في مملكة البحرين مت �شراوؤها لغر�س اال�شتثمار. القيمة العادلة كما في 31 دي�شمرب 2008 تبلغ 30 مليون دوالر اأمريكي )2007: 20.6 مليون 

دوالر اأمريكي( بناءًا على تقييم من قبل مقيم خارجي م�شتقل.

9. موجودات اأخرى

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

6.650 3.655 مبالغ م�شتحقة من بيع ا�شتثمارات

8.964 16.702 مبالغ مدفوعة مقدمًا ل�شراء ا�شتثمارات

8.424 - مبالغ م�شتحقة من ا�شتحقاق ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق

1.980 4.950 تكاليف م�شروع قابلة لال�شرتداد

485 770 مبالغ م�شتحقة اأخرى

26.503 26.077

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008



www.vc-bank.com

التقـــريـر ال�شـنـــوي 562008

10. مـعــدات

جمموع

2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

جمموع

 2008

باآلف الدولرات الأمريكية مركبات

اأثاث

وتركيبات

كمبيوتر

ومعدات

التكلفة

310 3.431 506 2.626 299 في 1 يناير

3.121 2.845 28 2.145 672 اإ�شافات

3.431 6.276 534 4.771 971 في 31 دي�شمرب 

ال�شتهالك

112 304 93 115 96 في 1 يناير

192 801 132 515 154 ا�شتهالك الفرتة

304 1.105 225 630 250 في 31 دي�شمرب

3.127 5.171 309 4.141 721 �شافي القيمة الدفرتية في 31 دي�شمرب

11. ذمم التمويالت الإ�شالمية الدائنة

متثل متويل مرابحة من موؤ�ش�شة مالية حيث حتمل ن�شبة ربح 4.70% �شنويًا وت�شتحق في �شبتمرب 2011.

12. راأ�ش املــال

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

500.000 500.000 امل�شرح: 500.000.000 اأ�شهم عادية بقيمة 1 دوالر اأمريكي 

165.000 165.000 ال�شادر واملدفوع بالكامل: 165.000.000 �شهم بقيمة 1 دوالر اأمريكي  )2007: 165.000.000 �شهم بقيمة 1 دوالر اأمريكي(

13. اإيرادات اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

38.147 63.504 اإيراد ا�شت�شارات ا�شتثمارية وهيكلة ا�شتثمارات

346 2.309 ر�شوم اإدارة ور�شوم ا�شت�شارية

650 1.710 ر�شوم عر�س وترتيب اأ�شهم

39.143 67.523

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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14. اإيراد ا�شتثمارات في اأوراق مالية

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

446 )3.611( ا�شتثمارات لغر�س املتاجرة

7.690 12.308 ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة

935 127 ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق

108 1.349 ا�شتثمارات متوفرة للبيع

- 195 اإيراد من بيع اأ�شهم ح�شة �شيطرة في �شركة تابعة

9.179 10.368

تفا�شيل االإيرادات بح�شب طبيعتها كما يلي:

باآالف الدوالرات االأمريكية

جمموع

2008

باآلف الدولرات الأمريكية اأخرى

ا�شتثمارات

متوفرة للبيع

ا�شتثمارات حمتفظ 

بها حتى تاريخ

ال�شتحقاق

ا�شتثمارات حمددة 

بالقيمة العادلة

ا�شتثمارات

لغر�ش املتاجرة 2008

7.382 - - - 11.156 )3.774( اأرباح/ )خ�شائر( القيمة العادلة 

1.701 195 557 - 918 31 اأرباح بيع

1.158 - 792 - 234 132 اأرباح اأ�شهم

127 - - 127 - - اإيرادات فوائد

10.368 195 1.349 127 12.308 )3.611(

جمموع

2007

باآالف الدوالرات االأمريكية اأخرى

ا�شتثمارات

متوفرة للبيع

ا�شتثمارات حمتفظ 

بها حتى تاريخ

اال�شتحقاق

ا�شتثمارات حمددة

بالقيمة العادلة

ا�شتثمارات

لغر�س املتاجرة 2007

4.081 - 108 - 3.626 347 اأرباح القيمة العادلة 

4.058 - - - 4.005 53 اأرباح بيع

105 - - - 59 46 اأرباح اأ�شهم

935 - - 935 - - اإيرادات فوائد

9.179 - 108 935 7.690 446

15. تكلفة املوظفني

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

14.831 19.757 الرواتب واملنافع

397 719 م�شروفات التاأمني االإجتماعي

17 5 م�شروفات املوظفني االأخرى

15.245 20.481

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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16. م�شروفات ال�شفر وتطوير الأعمال

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

1.207 1.637 ال�شفر وال�شكن

1.225 669 القانونية واملهنية

2.432 2.306

17. خم�ش�شات النخفا�ش في القيمة

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

1.708 6.390 ا�شتثمارات متوفرة للبيع

- 173 مبالغ مدفوعة مقدمًا ل�شراء ا�شتثمارات

1.708 6.563

18. م�شروفات اأخرى

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

1.013 2.190 اإيجار وم�شروفات مكتبية

497 835 م�شروفات دعاية واإعالنات وموؤمترات 

348 536 م�شروفات جمل�س االإدارة وهيئة الرقابة ال�شرعية

192 801 ا�شتهالك

168 58 م�شروفات اأخرى

2.218 4.420

19. جمموع اإيرادات وم�شروفات التمويل 

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

جمموع اإيرادات وم�شروفات التمويل

2.735 457 اإيرادات التمويل االإ�شالمي

2.073 1.077 اإيرادات ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية 

935 127 اإيرادات �شكوك حمتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق

5.743 1.661

جمموع م�شروفات التمويل

)459( )28( م�شروفات التمويل االإ�شالمي

5.284 1.633 �شافي اإيرادات التمويل

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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20. خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني

في 1 اأكتوبر 2007، و�شعت املجموعة »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني« والتي مبوجبها يتم عر�س وحدات في اخلطة لل�شراء من قبل املوظفني ب�شعر القيمة الدفرتية الأ�شهم 

 البنك كما مت حتديده بتاريخ منح هذه الوحدات. متثل كل وحدة احلقوق في منافع �شهم واحد في البنك و�شيتم �شداد قيمة �شراء هذه الوحدات على دفعات على فرتة ا�شتحقاق تبلغ

اأ�شهم البنك مبا يعادل عدد هذه الوحدات. هذه الوحدات حتمل جميع حقوق االأ�شهم التي متنحها وت�شمل االأرباح ب�شرط  5 �شنوات، وعند انتهاء هذه الفرتة �شيتم منح املوظفني 

ا�شتكمال فرتة اال�شتحقاق البالغة 5 �شنوات و�شداد تكلفة الوحدات. ان التكلفة للبنك ممثلًة في القيمة العادلة للوحدات املعرو�شة للموظفني مت حتديدها من قبل �شركة حما�شبية 

)Black and Scholes Model( ومت احت�شابه كم�شروف في بيان الدخل املوحد على فرتة اال�شتحقاق البالغة 5 �شنوات، ويقابلها زيادة  م�شتقلة با�شتخدام منوذج بالك اآند �شولز 

م�شاوية في احتياطي »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني« كعن�شر م�شتقل في بيان حقوق امللكية املوحد.

وافق امل�شاهمون على منح 15 مليون �شهم )كحد اأق�شى( اإىل هذه اخلطة. قام البنك بتاأ�شي�س �شركة فين�شر كابيتال خلطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني )�شركة ذات اأغرا�س 

خا�شة( لتحتفظ باالأ�شهم مل�شلحة املوظفني امل�شرتكني اإىل حني اأن ت�شتحق هذه االأ�شهم. مت اإ�شدار اأ�شهم اخلطة اإىل هذه ال�شركة، ويتم احت�شابها كاأ�شهم خزينة للبنك اإىل حني اأن 

ت�شتحق للم وظفني بدون قيد اأو �شرط. 

حتى 2007، قام البنك مبنح 8.5 مليون وحدة وفقًا للخطة قام البنك خالل ال�شنة مبنح 6.15 مليون وحدة اإ�شافية للموظفني وفقًا ل�شروط خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني. 

بلغت القيمة العادلة للوحدات املمنوحة 2.91 مليون دوالر اأمريكي ومت احت�شاب 0.44 مليون دوالر اأمريكي منها في ح�شاب الدخل املوحد خالل ال�شنة وم�شمنة في تكلفة املوظفني. بلغت 

تكلفة املنح املرتاكمة لل�شنة، �شافي من العك�س ب�شبب الغرامات، 1.27 مليون دوالر اأمريكي. مت ت�شوية تكاليف املنح املحت�شبة ليعك�س العدد احلقيقي الأ�شهم املنحة التي ا�شتحقت. 

اإن املدخالت امل�شتخدمة في منوذج التقييم لتحديد القيمة العادلة للوحدات املمنوحة في 2008 كانت كالتايل: القيمة العادلة لل�شهم بتاريخ منح االأ�شهم بلغت 1.06 دوالر اأمريكي 

لل�شهم الواحد، �شعر املمار�شة بلغ 1.12 دوالر اأمريكي لل�شهم الواحد، معدل تقلبات قيمة ال�شهم املتوقعة 17.56%، معدل االأرباح املوزعة )االأرباح املوزعة املتوقعة( ال �شيء ومعدل 

الربح اخلايل من املخاطر بلغ 2.53%. مت حتديد معدل تقلبات �شهم البنك على اأ�شا�س معدل تقلبات �شهم �شركة م�شابهة مدرجة.

21. معامالت مع اأطراف ذوي عالقة

يتم اإعتبار االأطراف كاأطراف ذوي عالقة عندما يكون الأحد االأطراف قدرة ال�شيطرة على الطرف االآخر اأو يكون له نفوذ يوؤثر على ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية للطرف االآخر. ي�شمل 

االأطراف ذوي عالقة على �شركات متار�س املجموعة عليها نفوذ موؤثرة وم�شاهمني رئي�شيني واأع�شاء جمل�س االإدارة واأع�شاء االإدارة التنفيذية للمجموعة.

ينتج جزء جوهري من اإيرادات املجموعة من ر�شوم عر�س ور�شوم اإدارة اال�شتثمار من معامالت مع موؤ�ش�شات ميار�س البنك عليها نفوذ موؤثر.

اأخرى واملنتفعني  اأطراف  الغالب  بالنيابة عن عمالئها والذين هم في  املوؤ�ش�شات  باإدارة هذه  اأن املجموعة تقوم  اإال  اأطراف ذوي عالقة،  املوؤ�ش�شات تعترب  على الرغم من ان هذه 

اقت�شاديًا من هذه اال�شتثمارات ونتيجة لذلك فاأن الطبيعة احلقيقية ملعامالت املجموعة مع هذه املوؤ�ش�شات تتم على اأ�ش�س و�شروط جتارية اعتيادية. يتم اعتماد �شروط واأحكام هذه 

املعامالت من قبل جمل�س اإدارة املجموعة.

في ما يلي اأر�شدة املعامالت مع اأطراف ذوي عالقة املدرجة في البيانات املالية املوحدة:

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

املوجودات

16.256 33.945 ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�شارة

7.075 21.959 ا�شتثمارات في �شركات زميلة

7.957 23.762 ا�شتثمارات في م�شاريع م�شرتكة

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

الإيرادات

- 908 ر�شوم عر�س اأ�شهم ور�شوم اإدارة اال�شتثمار

2.735 457 اإيراد التمويالت االإ�شالمية

- 8.316 اإيراد اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية

- 8.022 اإيراد االأوراق املالية

900 365 الن�شيب من اأرباح ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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21. معامالت مع اأطراف ذوي عالقة )يتبع(

يتكون اأع�شاء االإدارة الرئي�شيون من اأع�شاء جمل�س االإدارة واأع�شاء االإدارة التنفيذيني الرئي�شيني الذين ميار�شون �شلطة وم�شوؤلية التخطيط والتوجيه والتحكم في اأن�شطة البنك. 

وفيما يلي حوافز اأع�شاء االإدارة الرئي�شيني:

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

1.310 1.534 مكافاأة جمل�س االإدارة

106 139 اأتعاب اأع�شاء جمل�س االإدارة

7.473 10.436 رواتب ومزايا ق�شرية االأجل لالإدارة التنفيذية

22. الـزكـاة

ح�شب النظام اال�شا�شي، ال يقوم البنك بجمع اأو دفع الزكاة بالنيابة عن امل�شاهمني اأو ا�شحاب احل�شابات اال�شتثمارية املقيدة، على اأن يقوم البنك باحت�شاب وابالغ امل�شاهمني االأفراد 

بن�شبتهم في الزكاة لكل �شهم. ويقوم البنك بح�شاب الزكاة امل�شتحقة الدفع من قبل امل�شاهمني بالطريقة التي حتددها هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك ويتم اإبالغ امل�شاهمني بها �شنويًا. 

بلغت قيمة الزكاة امل�شتحقة من قبل امل�شاهمني لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008 مبلغ 0.5360 �شنت اأمريكي مقابل كل �شهم حمتفظ به )31 دي�شمرب 2007: 1.9461 �شنت 

اأمريكي مقابل كل �شهم حمتفظ به(.

23. اإيرادات خمالفة لل�شريعة الإ�شالمية 

تلتزم املجموعة بعدم اإحت�شاب اأي اإيراد من م�شدر يتنافى مع ال�شريعة االإ�شالمية. ووفقًا لذلك، حتول اأرباح امل�شادر غري االإ�شالمية اإىل ح�شاب االأعمال اخلريية الذي ت�شتخدمه 

املجموعة لالأعمال اخلريية. مل يوجد اأي اإيرادات خمالفة لل�شريعة االإ�شالمية لهذه الفرتة.

24. هيئة الرقابة ال�شرعية

تتكون هيئة الرقابة ال�شرعية للمجموعة من ثالثة علماء دين يقومون مبراجعة مدى توافق اأعمال املجموعة مع اأحكام و�شروط ال�شريعة االإ�شالمية العامة والفتاوى اخلا�شة ال�شادرة 

عن الهيئة. ت�شتمل املراجعة على فح�س للم�شتندات واالأنظمة املطبقة من قبل املجموعة للتاأكد من توافق اأن�شطة املجموعة مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية.

25. امل�شئولية الجتماعية

تقوم املجموعة بالوفاء بواجباتها االجتماعية من خالل التربعات اإىل امل�شاريع واملوؤ�ش�شات اخلريية.

26. تخ�شي�شات مقرتحة

يقرتح جمل�س االإدارة التوزيعات التالية واخلا�شعة ملوافقة امل�شاهمني في اجلمعية العمومية ال�شنوية: 

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

23.775 16.500 اأرباح اأ�شهم مقرتحة – )نقدي(

- 8.250 اأرباح اأ�شهم مقرتحة – )اأ�شهم منحة(

1.310 1.534 مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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27. التقديرات املحا�شبية الهامة والجتهاد في تطبيق هذه التقديرات

تقوم املجموعة بعمل تقديرات وفر�شيات توؤثر على املبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات. يتم تقييم التقديرات والفر�شيات ب�شكل م�شتمر بناءًا على اخلربة وعوامل اأخرى مبا فيها 

التوقعات لالأحداث امل�شتقبلية يعتقد انها معقولة حتت الظروف العادية.

الأحكام 

ت�شنيف اال�شتثمارات

خالل عملية تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة، تقرر االإدارة عند �شراء ا�شتثمار ما اإذا كان يجب ت�شنيفه كا�شتثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة اأو كا�شتثمار 

حمتفظ به حتى اال�شتحقاق اأو كا�شتثمارات متوفرة للبيع. ت�شنيف كل ا�شتثمار يعك�س نية االإدارة بالن�شبة لكل ا�شتثمار، ويكون هذا اال�شتثمار خا�شع ملعاملة حما�شبية خمتلفة بناًء 

على هذه الت�شنيف ) راجع اإي�شاح 2 ) ز((.

باالإ�شافة لذلك، ت�شنف املجموعة املوجودات غري املتداولة اأو جمموعات الت�شرف كموجودات حمتفظ بها بر�شم البيع اإذا كان من املتوقع ا�شرتداد القيمة الدفرتية ب�شكل رئي�شي من 

خالل معاملة بيع بداًل من اال�شتمرار في ا�شتعمالها، باالإ�شافة اإىل ذلك، من املتوقع اأن يكون البيع خالل �شنة من تاريخ الت�شنيف. اإن الوقت املتوقع للبيع وخطة االإدارة للبيع تعتمد 

على فر�شيات االإدارة بخ�شو�س حالة املوجودات واالأداء احلايل ويحتاج ذلك لالجتهاد من قبل االإدارة. ال تاأكيد بتنفيذ واإنهاء قيد البيع واإىل تغري في خطة البيع باجلملة، وبالتايل 

اأ�شا�س االحت�شاب والعر�س واالإف�شاح في البيانات املالية املوحدة.

  

�شركات ذات اأغرا�س خا�شة

تقوم املجموعة بتاأ�شي�س �شركات ذات اأغرا�س خا�شة )SPEs( باالأ�شا�س لغر�س ال�شماح مل�شتثمري البنك بامل�شاركة في ا�شتثمارات البنك. تقوم املجموعة بتقدمي خدمات االإدارة واإدارة 

اال�شتثمار واال�شت�شارة اإىل هذه ال�شركات، حيث تت�شمن اتخاذ القرارات من قبل املجموعة بالنيابة عنهم. كما تقوم املجموعة باإدارة هذه ال�شركات بالنيابة عن م�شتثمرين البنك 

وهم عبارة عن اأطراف ثالثة كبرية وهم امل�شتفيدون االقت�شاديون لال�شتثمارات االأ�شا�شية. ال تقوم املجموعة بتوحيد بيانات ال�شركات ذات االأغرا�س اخلا�شة التي ال متار�س عليها 

�شالحية ال�شيطرة. في احلاالت التي ي�شعب حتديد ما اإذا كانت املجموعة متار�س �شالحية ال�شيطرة، تقوم املجموعة بعمل اجتهادات على اأهداف اأن�شطة ال�شركات ذات االأغرا�س 

اخلا�شة وحتديد مدى تعر�شها ملخاطر ومنافع هذه ال�شركات وكذلك قدرتها على اتخاذ قرارات ت�شغيلية لها وحتديد ما اإذا كانت املجموعة حت�شل على منافع من هذه القرارات.

م�شادر التقديرات غري املوؤكدة الهامة

1. القيمة العادلة لال�شتثمارات

يتم حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات غري املدرجة في اأ�شواق ن�شطة با�شتخدام اأ�شاليب تقييم. عند ا�شتخدام مناذج التقييم لتحديد القيمة العادلة )النماذج مثاًل(، يتم التاأكد 

من �شحتها ويتم مراجعتها ب�شكل دوري من قبل اأ�شخا�س موؤهلني م�شتقلني عن االإدارات التي قامت بو�شع هذه النماذج. يتم حتديد القيمة العادلة في وقت معني على اأ�شا�س ظروف 

ال�شوق ومعلومات عن ال�شركات/ال�شناديق امل�شتثمر فيها. تت�شمن هذه التقديرات اأمور غري موؤكدة وحتتاج اإىل درجة عالية من االجتهاد، وعليه ال ميكن حتديدها بدقة متناهية. ال 

ميكن القطع ب�شاأن االأحداث امل�شتقبلية، )كا�شتمرار االأرباح الت�شغيلية والقوة املالية(، وانه من املمكن، بناءًا على املعلومات املتوفرة حاليًا، اختالف النتائج خالل ال�شنة املالية التالية 

عن الفر�شيات مما يتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفرتية لال�شتثمارات. 

مت تقدير التدفقات النقدية امل�شتقبلية من قبل االإدارة على اأ�شا�س معلومات ومناق�شات مع ممثلي اإدارة ال�شركات امل�شتثمر فيها وعلى اأ�شا�س اأحدث بيانات مدققة وغري مدققة لهذه 

ال�شركات. مت تقدير التدفقات النقدية لفرتة مبدئية تراوحت بني �شنتني اإىل 5 �شنوات ومت اإ�شافة قيمة نهائية مت تقديرها بتطبيق معدل منو م�شتمر بلغ 2- 3% على التدفقات النقدية 

املح�شومة الآخر �شنة. اإن معدالت احل�شم امل�شتخدمة في احت�شاب القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية تراوحت بني 10.75% اإىل 17.5%. مت الو�شول اإىل معدالت اخل�شم 

بعد االأخذ في االعتبار املعدل اخلايل من املخاطر، عالوة خماطر ال�شوق املتوقعة، خماطر البلد وخماطر خا�شة بكل �شركة م�شتثمر فيها. اإن االأثر املتوقع على اإيرادات البنك نتيجة 

للزيادة اأو النق�شان مبعدل 1% في معدالت احل�شم والذي يعترب متغري مهم في مناذج التقييم، �شينتج عنه نق�شان في القيمة العادلة مبقدار 4.292 األف دوالر اأمريكي اأو زيادة 

مبقدار 4.209 الف دوالر اأمريكي على التوايل. اإن االأثر املتوقع على اإيرادات البنك نتيجة للزيادة اأو النق�شان مبعدل مكرر 0.5 في م�شاعفات ال�شوق والذي يعترب متغري مهم في 

مناذج التقييم، �شينتج عنه زيادة في القيمة العادلة مبقدار 1.908 األف دوالر اأمريكي اأو هبوط مبقدار 2.741 الف دوالر اأمريكي على التوايل.

2. انخفا�ش في قيمة ال�شتثمارات املتوفرة للبيع

حتدد املجموعة وجود انخفا�س في قيمة اال�شتثمارات املتوفرة للبيع عندما يوجد انخفا�س جوهري اأو لفرتة طويلة في القيمة العادلة باأقل من التكلفة. ويتطلب ذلك اجتهادًا من قبل 

االإدارة ويحدد لكل ا�شتثمار على حدة. في حالة اال�شتثمارات في االأوراق املالية املدرجة، تعترب املجموعة انخفا�س القيمة العادلة الأكرث من 20% باأقل من التكلفة انخفا�شًا جوهريًا، 

وتعترب انخفا�س القيمة باأقل من التكلفة ملدة اأكرث من 6 اأ�شهر انخفا�شًا لفرتة طويلة.

عند عدم توافر قيم عادلة واحت�شاب اال�شتثمار بالتكلفة، يتم تقدير القيمة التي ميكن ا�شرتدادها من اال�شتثمار لتحديد مدى انخفا�س قيمة اال�شتثمار. اإن جزءًا كبريًا من ا�شتثمارات 

املجموعة املتوفرة للبيع تتكون من ا�شتثمارات في م�شاريع عقارية طويلة االأجل، ولتحديد دالئل انخفا�س في هذه اال�شتثمارات، تقوم املجموعة بتقييم عدة عوامل منها وجود دالئل 

تدهور في الو�شع املايل للم�شروع واأثر التاأخري على امل�شروع واأداء القطاع والتغريات التقنية والتدفقات النقدية الت�شغيلية والتمويلية. من املحتمل على اأ�شا�س املعلومات املتوفرة حاليًا 

باأن التقييم احلايل النخفا�س قيمة اال�شتثمارات قد يتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفرتية لهذه اال�شتثمارات خالل ال�شنة املالية القادمة نتيجة لتغري جوهري في االفرتا�شات 

امل�شتخدمة في هذا التقييم. 

 اإي�شاحات حول البيانات
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28. مواعيد ال�شتحقاق

العقارية  اأدوات حقوق امللكية واال�شتثمارات  التعاقدية املتبقية غري املح�شومة ملوجودات ومطلوبات املجموعة، ماعدا اال�شتثمارات في  التايل يو�شح مواعيد اال�شتحقاقات  اجلدول 

واملعدات وبع�س املوجودات واملطلوبات االأخرى، والتي حتدد وفقًا لتقديرات االإدارة للقيمة املمكن ا�شرتدادها:

املجموع اأكرث من 3 �شنوات 1 اإىل 3 �شنوات 6 اأ�شهر اإىل �شنة 3 اإىل 6 اأ�شهر لغاية 3 اأ�شهر

2008

باآلف الدولرات الأمريكية

املوجودات 

1.093 - - - - 1.093 نقد واأر�شدة لدى البنوك

31.718 - - - - 31.718 ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

5.720 - - - 5.720 - ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

116.068 74.820 40.295 953 - - ا�شتثمارات في اأوراق مالية

16.946 16.946 - - - - ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

23.044 - - 23.044 - - موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع

8.442 8.442 - - - - ا�شتثمارات عقارية

9.316 - 1.870 - 6.962 484 ذمم من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية

26.077 16.039 - 4.850 3.810 1.378 موجودات اأخرى

5.171 5.171 - - - - معدات

243.595 121.418 42.165 28.847 16.492 34.673 جمموع املوجودات

املطلوبات 

288 - 288 - - - ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

14.535 - 2.509 - - 12.026 مبالغ م�شتحقة للموظفني

3.572 - - - - 3.572 مطلوبات اأخرى

18.395 - 2.797 - - 15.598 جمموع املطلوبات

بنود غري مقيدة في امليزانية العمومية

4.615 4.423 - - - 192 ح�شابات اال�شتثمار املقيدة

املجموع اأكرث من 3 �شنوات 1 اإىل 3 �شنوات 6 اأ�شهر اإىل �شنة 3 اإىل 6 اأ�شهر لغاية 3 اأ�شهر

2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

املوجودات 

170 - - - - 170 نقد واأر�شدة لدى البنوك

69.823 - - - - 69.823 ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

6.084 - - - 3.538 2.546 ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

69.376 39.536 18.735 3.305 - 7.800 ا�شتثمارات في اأوراق مالية

3.034 3.034 - - - - ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

9.380 - 9.380 - - - ا�شتثمارات عقارية

34.509 - - - 34.509 - ذمم من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية

26.503 - - 10.318 6.400 9.785 موجودات اأخرى

3.127 3.127 - - - - معدات

222.006 45.697 28.115 13.623 44.447 90.124 جمموع املوجودات

املطلوبات 

8.674 411 - - - 8.263 ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

مبالغ م�شتحقة للموظفني

10.717 - - - - 10.717 مطلوبات اأخرى

19.391 411 - - - 18.980 جمموع املطلوبات

بنود غري مقيدة في امليزانية العمومية

5.110 4.928 - - - 182 ح�شابات اال�شتثمار املقيدة

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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29. متركز املوجودات واملطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املقيدة

اأ. التمركز القطاعي

املجموع اأخــرى ال�شحن التكنولوجيا ال�شحة

النفظ

والغاز العقار 

البنوك

واملوؤ�ش�شات

املالية

التجارة

وال�شناعة

2008

باآلف الدولرات الأمريكية

املوجودات

1.093 - - - - - - 1.093 - نقد واأر�شدة لدى البنوك

31.718 - - - - - - 31.718 - ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

5.720 - - - - - - - 5.720 ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

116.068 2.983 14.174 - - 14.109 70.560 837 13.405 ا�شتثمارات في اأوراق مالية

16.946 4.958 - 5.834 3.722 700 1.732 - - ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة 

23.044 - - - - - 23.044 - - موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع

8.442 - - - - - 8.442 - - ا�شتثمارات عقارية

9.316 563 525 295 4.647 - 2.947 - 339 ذمم اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية املدينة

26.077 12.637 34 780 951 218 11.364 - 93 موجودات اأخرى

5.171 5.171 - - - - - - - معدات

243.595 26.312 14.733 6.909 9.320 15.027 118.089 33.648 19.557 جمموع املوجودات

املطلوبات 

288 - - - - - - 288 - ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

14.535 14.535 - - - - - - - مبالغ م�شتحقة للموظفني

3.572 3.572 - - - - - - - مطلوبات اأخرى

18.395 18.107 - - - - - 288 - جمموع املطلوبات

بنود غري مقيدة في امليزانية العمومية

4.615 - - - - - 1.305 3.310 - ح�شابات اال�شتثمار املقيدة

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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29. متركز املوجودات واملطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املقيدة )يتبع(

اأ. التمركز القطاعي )يتبع(

املجموع اأخــرى ال�شحن التكنولوجيا ال�شحة

النفظ

والغاز العقار 

البنوك

واملوؤ�ش�شات

املالية

التجارة

وال�شناعة

2007 

باآالف الدوالرات االأمريكية

املوجودات 

170 - - - - - - 170 - نقد واأر�شدة لدى البنوك

69.823 - - - - - - 69.823 - ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

6.084 3.538 - - - - 2.546 - - ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

69.376 18.235 3.305 4.941 - 9.913 23.052 8.721 1.209 ا�شتثمارات في اأوراق مالية

3.034 2.900 - - - - 134 - - ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

9.380 - - - - - 9.380 - - ا�شتثمارات عقارية

34.509 - - 100 - - 24.857 - 9.552 ذمم اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية املدينة

26.503 5.595 14.358 6.550 - - - - - موجودات اأخرى

3.127 3.127 - - - - - - - معدات

222.006 33.395 17.663 11.591 - 9.913 59.969 78.714 10.761 جمموع املوجودات

املطلوبات 

8.674 - - - - - - 8.674 - ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

8.821 8.821 - - - - - - - مبالغ م�شتحقة للموظفني

1.896 1.896 - - - - - - - مطلوبات اأخرى

19.391 10.717 - - - - - 8.674 - جمموع املطلوبات

بنود غري مقيدة في امليزانية العمومية

5.110 - - - - - 1.830 3.280 - ح�شابات اال�شتثمار املقيدة

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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29. متركز املوجودات واملطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املقيدة )يتبع(

ب. التمركز اجلغرايف

املجموع

جزر الكامين/ 

الأمريكيتني  دولياً

دول اأخرى في ال�شرق

الأو�شط و�شمال اأفريقيا

دول جمل�ش

التعاون اخلليجي  2008

املوجودات

1.093 - - - 1.093 نقد واأر�شدة لدى البنوك

31.718 - - - 31.718 ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

5.720 - - 5.720 - ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

116.068 100 13.000 20.571 82.397 ا�شتثمارات في اأوراق مالية

16.946 700 - 1.958 14.288 ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

23.044 - - - 23.044 موجودات حمتفظ بها بر�شم البيع

8.442 - - - 8.442 ا�شتثمارات عقارية

9.316 - 524 375 8.417 ذمم اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية املدينة

26.077 218 34 198 25.627 موجودات اأخرى

5.171 - - - 5.171 معدات

243.595 1.018 13.558 28.822 200.197 جمموع املوجودات

املطلوبات 

288 - - - 288 ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

14.535 - - - 14.535 مبالغ م�شتحقة للموظفني

3.572 - - 368 3.204 مطلوبات اأخرى

18.395 - - 368 18.027 جمموع املطلوبات

بنود غري مقيدة في امليزانية العمومية

4.615 - - - 4.615 ح�شابات اال�شتثمار املقيدة

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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29. متركز املوجودات واملطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املقيدة )يتبع(

ب. التمركز اجلغرافي )يتبع(

املجموع

جزر الكامين/ 

االأمريكيتني  دوليًا

دول اأخرى في ال�شرق

االأو�شط و�شمال اأفريقيا

دول جمل�س

التعاون اخلليجي  2007

املوجودات 

170 - - - 170 نقد واأر�شدة لدى البنوك

69.823 - - - 69.823 ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

6.084 - - - 6.084 ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

69.376 8.100 - 5.239 56.037 ا�شتثمارات في اأوراق مالية

3.034 900 - 2.000 134 ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

9.380 - - - 9.380 ا�شتثمارات عقارية

34.509 - - 9.552 24.957 ذمم اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية املدينة

26.503 242 5.934 13.067 7.260 موجودات اأخرى

3.127 - - - 3.127 معدات

222.006 9.242 5.934 29.858 176.972 جمموع املوجودات

املطلوبات 

8.674 - - - 8.674 ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

8.821 - - - 8.821 مبالغ م�شتحقة للموظفني

1.896 - - - 1.896 مطلوبات اأخرى

19.391 - - - 19.391 جمموع املطلوبات

بنود غري مقيدة في امليزانية العمومية

5.110 - - - 5.110 ح�شابات اال�شتثمار املقيدة

30 . موجودات حتت الإدارة 

كاأمني على  املجموعة  ويت�شمن هذا متثيل  مل�شاريعها  بتاأ�شي�شها  تقوم  التي  امل�شاريع  ل�شركات  اال�شت�شارية  اال�شتثمارات واخلدمات  واإدارة  االإدارية  بتوفري اخلدمات  املجموعة  تقوم 

املوجودات اأو اتخاذ قرارات بالنيابة عن هذه ال�شركات حتت �شفة الو�شاية. ان املوجودات املحتفظ بها بهذه ال�شفة غري مدرجة في هذه البيانات املالية املوحدة. بلغت املوجودات 

حتت االإدارة في تاريخ امليزانية العمومية 650 مليون دوالر امريكي )2007: 181 مليون دوالر اأمريكي(. 

31. التزامات حمتملة وارتباطات

التزامات ال�شتثمار

قامت املجموعة باإ�شدار خطاب �شمان بقيمة 17.48 مليون دوالر امريكي )2007: 2.66 مليون دوالر اأمريكي( متعلق مب�شاريع البنك التطورية وال يتوقع تكبد اأي خ�شائر منه. كما 

يوجد على املجموعة التزامات في 31 دي�شمرب 2008 لال�شتثمار مببلغ 2.27 مليون دوالر اأمريكي ) 2007: 27.17 مليون دوالر امريكي(. 

التزامات الإيجار الت�شغيلي

قامت املجوعة بتوقيع عقد اإيجار طويل االأجل للح�شول على م�شاحة مكاتب في مبنى مواقف بالزا الكائن باملنطقة الدبلوما�شية في البحرين، ويكون االإيجار امل�شتحق كاالآتي:

 

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

م�شتحقات

858 1.040 خالل �شنة واحدة

3.433 2.394 خالل 2 - 5 �شنوات

4.291 3.434

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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32. اإدارة املخاطر وراأ�ش املال

يوجد لدى املجموعة ق�شم داخلي الإدارة املخاطر يتوىل مهام اإدارة املخاطر والتاأكد من وجود قاعدة راأ�شمالية مالئمة مت�شيًا مع اأف�شل املمار�شات ووفقًا ملتطلبات وقوانني م�شرف 

البحرين املركزي. اإن جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة م�شوؤولة ب�شورة عامة عن هذا الق�شم واملدارة من قبل جلنة االإدارة التنفيذية من خالل دائرة اإدارة املخاطر.

تقوم دائرة اإدارة املخاطر بتحديد وتقييم املخاطر في كل عر�س لال�شتثمار وتقوم مبراقبة دورية وقيا�س للمخاطر على م�شتوى اال�شتثمار وعلى م�شتوى امليزانية العمومية. اإن رئي�س 

دائرة اإدارة املخاطر هو �شكرتري جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة وله كل ال�شالحيات بالتوا�شل مع جمل�س االإدارة.

اإن املجموعة معر�شة ملخاطر االئتمان وخماطر التمركز وخماطر ال�شيولة وخماطر ال�شوق )التي تتكون من خماطر اأ�شعار اأدوات حقوق امللكية وخماطر معدل هام�س الربح وخماطر 

العملة( اإ�شافًة اإىل خماطر الت�شغيل. اإن طريقة املجموعة في مراقبة وقيا�س واإدارة هذه املخاطر م�شروحة اأدناه.

اأ. خماطر الئتمان

تتمثل خماطر االئتمان في عدم التزام اأحد اأطراف االأدوات املالية من الوفاء بالتزاماته، االأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف االآخر خ�شائر مالية. املجموعة معر�شة ملخاطر االئتمان 

على النقد واأر�شدة لدى البنوك وودائع لدى موؤ�ش�شات مالية وذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة وا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق )�شكوك( وبع�س املوجودات االأخرى 

كاملبالغ امل�شتحقة من اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية ور�شوم الهيكلة واملبالغ امل�شتحقة من ا�شرتداد ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق.

ب�شورة  مراقبتها  يتم  وانه  نظامية  ب�شورة  ومعتمد  ب�شورة �شحيحة،  االئتمان  تقييم خماطر  من  املجموعة  والتي متكن  االئتمان  الإدارة خماطر  �شيا�شات حمددة  املجموعة  لدى 

م�شتمرة. يتم تقييم جمموع تعر�س املجموعة ملخاطر االئتمان ب�شورة �شهرية مبا فيها التعر�شات الكبرية وذلك ل�شمان توزيع خماطر االئتمان على االأطراف االآخرين وو�شع حدود 

لتمركز املخاطر على م�شتوى املناطق اجلغرافية اأو القطاعات االقت�شادية. 

متثل القيمة الدفرتية للموجودات املالية احلد االأق�شى من خماطر االئتمان التي ميكن اأن تتعر�س لها املجموعة كما في 31 دي�شمرب 2008، ال يحتفظ البنك باأي �شمانات مقابل هذه 

التعر�شات. ال يوجد لدى البنك ذمم مدينة جوهرية متاأخرة.

املوجودات املالية منخف�شة القيمة

املوجودات املالية منخف�شة القيمة هي تلك التي يحددها البنك باأنه غري قادر على حت�شيل كل املبالغ واالأرباح امل�شتحقة وفقًا لل�شروط التعاقدية لعقود املوجودات املالية، ويتم تقييم 

االنخفا�س ب�شكل فردي لكل تعر�س. بلغ اإجمايل القيمة الدفرتية لال�شتثمارات املتوفرة للبيع املنخف�شة القيمة 12.250 األف دوالر اأمريكي )2007: 8.143 األف دوالر اأمريكي( وكان 

خم�ش�س انخفا�س القيمة املرتاكم املحت�شب 8.972 األف دوالر اأمريكي )2007: 7.264 األف دوالر اأمريكي(.

ب.  خماطر التمركز

تنتج خماطر التمركز عندما يعمل عدة اأطراف من اأن�شطة اقت�شادية مت�شابهة اأو اأن�شطة في نف�س املنطقة اجلغرافية اأو لهم خ�شائ�س اقت�شادية مت�شابهة قد توؤثر بدرجة مت�شابهة 

على مقدرتهم ل�شداد التزاماتهم نتيجة لتغريات في املناخ االقت�شادي اأو ال�شيا�شي اأو ظروف اأخرى. ت�شعى املجموعة الإدارة خماطر التمركز بو�شع ومراقبة حدود للتمركز اجلغرافي 

واالقطاعي. اإن التوزيع اجلغرافي واالقطاعي للموجودات واملطلوبات مو�شح في اإي�شاح )29(.

ج. خماطر ال�شيولة

اإن خماطر ال�شيولة هي خماطر عدم مقدرة املجموعة احل�شول على متطلباتها من ال�شيولة للوفاء بالتزاماتها عند حلول اأجلها. تهدف طريقة املجموعة في اإدارة ال�شيولة اإىل التاأكد 

من توافر ال�شيولة في كل االأحوال ل�شداد التزاماتها عند حلول اأجلها �شواء في الظروف االعتيادية اأو ال�شعبة دون تكبد خ�شائر غري مقبولة اأو خ�شارة ال�شمعة التجارية للبنك.

اإدارة املراقبة املالية برتتيب البيانات من اخلزينة ووحدات العمل االأخرى فيما يتعلق ب�شيولة موجوداتها ومطلوباتها املالية وتفا�شيل التدفقات النقدية املتوقعة الناجتة من  تقوم 

امل�شاريع امل�شتقبلية املتوقعة. تقوم اإدارة املراقبة املالية باإر�شال املعلومات لوحدة اخلزينة، التي تقوم باإدارة حمفظة البنك من املوجودات ال�شائلة ق�شرية االأجل، والتي تتكون ب�شكل 

كبري من ودائع ق�شرية االأجل لدى بنوك اأخرى وبع�س الت�شهيالت البنكية االأخرى، وذلك بهدف التاأكد من توافر �شيولة كافية لدى البنك ككل. 

مواعيد ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات مو�شحة في اإي�شاح )28(.

د. خماطر ال�شوق 

خماطر ال�شوق هي خماطر تغري اأ�شعار ال�شوق مثل معدل الربح واأ�شعار االأ�شهم ومعدل �شعر ال�شرف وهام�س االئتمان والتي لها تاأثري على دخل املجموعة اأو قيمة اأدواتها املالية. تتكون 

خماطر ال�شوق من ثالث خماطر: خماطر العملة وخماطر معدل الربح وخماطر ال�شوق االأخرى. اإن الهدف من اإدارة خماطر ال�شوق هو اإدارة ومراقبة تعر�شات خماطر ال�شوق في 

حدود االإطارات املقبولة مع حتقيق عائد جمزي على املخاطر. 

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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32. اإدارة املخاطر وراأ�ش املال )يتبع(

خماطر معدل الربح

تنتج خماطر معدل الربح عن اختالف اأوقات اإعادة ت�شعري موجودات ومطلوبات املجموعة. اإن املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة الهامة ذات احل�شا�شية للتغري في معدل هام�س 

الربح هي الودائع لدى موؤ�ش�شات مالية وذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة واال�شتثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق وذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة. اإن تعر�س املجموعة 

ملخاطر تغري هام�س الربح حمدود نتيجة لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات الق�شرية االأجل. متو�شط معدل هام�س الربح على هذه االأدوات هو كالتايل:

31 دي�شمرب 2007 31 دي�شمرب 2008

%5.00 %3.09 ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية 

%15.00 %3.00 ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

%7.20 - ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق

%5.85 %4.70 ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة 

خماطر العملة

تنتج خماطر العملة من تغري قيمة االأدوات املالية من جراء تغري اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية. اإن املجموعة معر�شة ملخاطر العملة على بع�س ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة 

اأوراق مالية مقومة بالدينار الكويتي والريال ال�شعودي والدرهم االإماراتي. ت�شعى املجموعة الإدارة خماطر العملة عن طريق املتابعة امل�شتمرة الأ�شعار ال�شرف.  واال�شتثمارات في 

فيما يلي عر�س للتعر�شات اجلوهرية الناجتة عن اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية كما في 31 دي�شمرب:

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

4.783 3.338 الدينار الكويتي

13.326 5.751 الريال ال�شعودي

28.759 - الدرهم االماراتي

- 18 اليورو

اأمريكي دوالر  األف   334 مببلغ  الربح  �شافي  في  انخفا�س  عنه  �شينتج  كان   2008 دي�شمرب   31 في   %10 بن�شبة  الكويتي  الدينار  مقابل  االأمريكي  الدوالر  قيمة  نق�شان  زيادة/   اإن 

)2007: 478 األف دوالر اأمريكي(. هذا التحليل يفرت�س باأن العوامل االأخرى وباالأخ�س معدل هام�س الربح تظل ثابتة.

اإن الريال ال�شعودي والدرهم االإماراتي مرتبطني بالدوالر االأمريكي وعليه فاإن املجموعة غري معر�شة ملخاطر تغري في �شعر هذه العمالت.

 خماطر ال�شعر الأخرى

اإن االأوراق املالية للمجموعة املتوفرة للبيع وامل�شجلة بالتكلفة معر�شة اإىل خماطر التغري في قيمها. راجع اإي�شاح )27( املتعلق بال�شيا�شات املحا�شبية لتقييم انخفا�س قيمة اال�شتثمارات 

في االأ�شهم املتوفرة للبيع وامل�شجلة بالتكلفة. تقوم املجموعة باإدارة التعر�س اإىل خماطر ال�شعر االأخرى عن طريق املراقبة الن�شطة امل�شتمرة الأداء االأوراق املالية. يتم تقييم االأداء 

ب�شكل ربع �شنوي ويتم رفع التقرير للجنة التمويل واال�شتثمار في جمل�س االإدارة.

خماطر �شعر حق امللكية

خماطر �شعر ال�شهم هي املخاطر التي تنتج عن نق�شان في القيمة العادلة نتيجة التغريات في قيمة اأ�شهم ال�شركات الفردية. ال يوجد للمجموعة تعر�شات جوهرية الأدوات ا�شتثمارية 

مدرجة. اإن تعر�س املجموعة مو�شح في اإي�شاح )5( حول هذه البيانات املالية.

هـ. خماطر الت�شغيل

خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�شائر الناجتة عن ف�شل االأنظمة واأنظمة الرقابة واالختال�شات واالأخطاء الب�شرية والتي قد توؤدي اإىل خ�شائر مالية وال�شمعة التجارية وما يتبعها 

من م�شائالت قانونية وتنظيمية. يدير البنك خماطر الت�شغيل عن طريق اتباع اأنظمة رقابة داخلية منا�شبة والتاأكد من ف�شل املهام واملراجعة الداخلية واملطابقة مبا فيها التدقيق 

الداخلي ورقابة االلتزام. ق�شم اإدارة املخاطر م�شئول عن حتديد، ومراقبة، واإدارة املخاطر الت�شغيلية في البنك. يوجد لدى البنك �شيا�شة معتمدة للقيام بذلك، مع توافر جميع البنى 

التحتية والتنظيمية واملادية.

و. اإدارة راأ�ش املال

املجموعة  امل�شرف من  يتطلب  املتطلبات  لتنفيذ هذه  املجموعة.  لكل  املال  راأ�س  متطلبات  ومراقبة  بتحديد  للبنك  الرئي�شية  الرقابية  الهيئة  وهو  املركزي  البحرين  يقوم م�شرف 

املحافظة على معدل حمدد ملجموع راأ�س املال ن�شبة اإىل جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر. ت�شنف العمليات امل�شرفية للمجموعة اإما عمليات متاجرة اأو عمليات م�شرفية وحتدد 

املوجودات املوزونة باملخاطر وفقًا ملتطلبات حمددة تعك�س امل�شتويات املختلفة للمخاطر املرتبطة باملوجودات والبنود غري امل�شمنة في امليزانية العمومية.

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
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32. اإدارة املخاطر وراأ�ش املــال )يتبع(

و. اإدارة راأ�ش املــال )يتبع(

اإن �شيا�شة املجموعة تتمثل في املحافظة على قاعدة راأ�س مال قوية من اأجل املحافظة على ثقة امل�شتثمرين والدائنني وال�شوق وا�شتدامة التطور امل�شتقبلي للن�شاط التجاري. مت االلتزام 

مبتطلبات م�شرف البحرين املركزي اخلا�شة مبالئمة راأ�س املال على مدار ال�شنة.

بدءًا من 1 يناير 2008، مطلوب من البنك االلتزام با�شرتاطات منوذج كفاية راأ�س املال املعدل ال�شادر عن م�شرف بنك البحرين املركزي )معدل بناًء على اإطار بازل 2( فيما 

يتعلق براأ�س املال التنظيمي. لقد تبنى البنك النهج املوحد الإدارة خماطر االئتمان والت�شغيل وفقًا لالإطار املعدل. مل يكن هناك تغري جوهري في مبلغ راأ�س املال التنظيمي املتوفر 

وفقًا للقاعدتني. باالإ�شافة لذلك، ومبا اأن البنك مل ينتقل ال�شتخدام النهج املتطور في ح�شاب املوجودات املوزونة باملخاطر، ومل ي�شتخدم اأي من املنافع من تخفيف خماطر االئتمان 

امل�شموح بها، لذلك ال يوجد فرق جوهري في قيا�س املوجودات املوزونة باملخاطر ملخاطر االئتمان. 

 اإن و�شع راأ�س املال النظامي للمجموعة في 31 دي�شمرب 2008 كما يلي:

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية راأ�ش املـــال

229.430 463.494 جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر

165.517 174.149 الفئة االأوىل لراأ�س املال

32.481 41.485 الفئة الثانية لراأ�س املال

197.998 215.634 جمموع راأ�ش املايل التنظيمي

%86 %47 جمموع راأ�ش املايل التنظيمي كن�شبة من جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر

لقد التزم البنك خالل ال�شنة بجميع متطلبات راأ�س املال املفرو�شة عليه خارجيًا. 

33. القيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة الأي اأ�شل من االأ�شول في املبلغ الذي ميكن مبادلته به، اأو في �شداد اأي التزام بني طرفني ملمني بتفا�شيل املعاملة وعلى اأ�ش�س جتارية. فيماعدا بع�س اال�شتثمارات 

املتوفرة للبيع غري املدرجة بقيمة 36.325 األف دوالر اأمريكي )2007: 14.196 األف دوالر اأمريكي( وا�شتثمارات في �شكوك بقيمة ال �شيء األف دوالر اأمريكي )2007: 7.800 األف 

دوالر اأمريكي( الظاهرة بالتكلفة، فاإن القيمة العادلة املقدرة لالأدوات املالية االأخرى للمجموعة ال تختلف اختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفرتية.

اجلدول التايل يو�شح ت�شنيف املجموعة لكل نوع من املوجودات واملطلوبات املالية:

اإجمايل القيمة

الدفرتية

بالتكلفة

املطفاة

متوفرة 

للبيع

قرو�ش

وذمم مدينة

حمتفظ بها حتى 

تاريخ ال�شتحقاق

حمددة

لغر�ش املتاجرة بالقيمة العادلة 2008

املوجودات

1.093 - - 1.093 - - - نقد واأر�شدة لدى البنوك

31.718 - - 31.718 - - - ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

5.720 - - 5.720 - - - ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

116.068 - 41.602 - - 69.820 4.646 ا�شتثمارات في اأوراق مالية

9.316 - - 9.316 - - - ذمم اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية املدينة

26.077 - - 26.077 - - - موجودات اأخرى

189.992 - 41.602 73.924 - 69.820 4.646 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات 

288 288 - - - - - ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

3.572 3.572 - - - - - مطلوبات اأخرى

3.860 3.860 - - - - - جمموع املطلوبات املالية

بنود غري مقيدة في امليزانية العمومية

4.615 - 4.423 192 - - - ح�شابات اال�شتثمار املقيدة

 اإي�شاحات حول البيانات
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33. القيمة العادلة )يتبع(

اإجمايل القيمة

الدفرتية

بالتكلفة

املطفاة

متوفرة 

للبيع

قرو�ش

وذمم مدينة

حمتفظ بها حتى 

تاريخ ال�شتحقاق

حمددة

لغر�ش املتاجرة بالقيمة العادلة 2007

املوجودات

170 - - 170 - - - نقد واأر�شدة لدى البنوك

69.283 - - 69.283 - - - ودائع لدى موؤ�ش�شات مالية

6.084 - - 6.084 - - - ذمم التمويالت االإ�شالمية املدينة

69.376 - 25.644 - 7.800 34.536 1.396 ا�شتثمارات في اأوراق مالية

34.509 - - 34.509 - - - ذمم اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية املدينة

26.503 - - 26.503 - - - موجودات اأخرى

205.925 - 25.644 136.549 7.800 34.536 1.396 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات 

8.674 8.674 - - - - - ذمم التمويالت االإ�شالمية الدائنة

10.717 10.717 - - - - - مطلوبات اأخرى

19.391 19.391 - - - - - جمموع املطلوبات املالية

بنود غري مقيدة في امليزانية العمومية

5.110 - 4.927 183 - - - ح�شابات اال�شتثمار املقيدة

 

34. العائد على الأ�شهم

العائد الأ�شا�شي لكل �شهم

مت احت�شاب العائد االأ�شا�شي لكل �شهم على اأ�شا�س �شافي ربح ال�شنة مق�شومًا على املعدل املوزون لعدد اأ�شهم امللكية ال�شادرة خالل الفرتة املنتهية في 31 دي�شمرب كالتايل:

 

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

32.301 47.621 ربح الفرتة املن�شوب مل�شاهمي ال�شركة االأم

82.602 150.000 متو�شط عدد اأ�شهم حقوق امللكية )باآالف الدوالرات االأمريكية(

39.10 31.75 العائد االأ�شا�شي على ال�شهم )بال�شنت االأمريكي(

العائد املخف�ش لكل �شهم

مت احت�شاب العائد املخف�س لكل �شهم على اأ�شا�س �شافي ربح ال�شنة مق�شومًا على املعدل املوزون لعدد االأ�شهم ال�شادرة خالل الفرتة املنتهية في 31 دي�شمرب بعد ح�شاب تاأثري االأ�شهم 

املحتمل اإ�شدارها اإىل »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني« احت�شبت كالتايل:

 

31 دي�شمرب 2007

باآالف الدوالرات االأمريكية

31 دي�شمرب 2008

باآلف الدولرات الأمريكية

32.301 47.621 ربح ال�شنة املن�شوب مل�شاهمي ال�شركة االأم

82.602 150.000 متو�شط عدد اأ�شهم حقوق امللكية - اأ�شا�شي )باآالف الدوالرات االأمريكية(

2.885 5.641 تاأثري اأ�شهم »خطة مّتلك اأ�شهم البنك من قبل املوظفني )باالآالف(

85.487 155.641 متو�شط عدد اأ�شهم حقوق امللكية - خمف�س )باآالف الدوالرات االأمريكية(

37.78 30.60 العائد املخف�س على ال�شهم )بال�شنت االأمريكي(

 اإي�شاحات حول البيانات
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35. املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتف�شريات اجلديدة التي مل يتم تطبيقها بعد من قبل املجموعة

مت خالل ال�شنة اإ�شدار املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية والتف�شريات التالية املتعلقة باأن�شطة املجموعة والتي مل يكن تطبيقها اإجباريًا من قبل املجموعة:

معيار املحا�شبة الدويل )1( – عر�س البيانات املالية )معدل( )�شاري املفعول لل�شنة املالية من اأو بعد 1 يناير 2009(. 	•

معيار املحا�شبة الدويل )23( – تكاليف االقرتا�س )�شاري املفعول لل�شنة املالية من اأو بعد 1 يناير 2009(. 	•

املعيار الدويل الإعداد التقارير )2( – الدفع على اأ�شا�س االأ�شهم: �شروط املنح واالإلغاء )�شاري املفعول لل�شنة املالية من اأو بعد 1 يناير 2009(. 	•

الت�شفية الناجتة من  وااللتزامات  اآجاًل  بيعًا  املباعة  املالية  املالية:االأدوات  البيانات  – عر�س  الدويل )1(  املحا�شبة  ومعيار  املالية  – االأدوات  الدويل )32(  املحا�شبة  معيار  	•�
)�شاري املفعول لل�شنة املالية من اأو بعد 1 يناير 2009(.

ان تطبيق هذه املعايري والتف�شريات وبع�س التعديالت للمعايري احلالية وال�شارية املفعول في تواريخ خمتلفة وال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية، ال يتوقع اأن يكون له اأي 

اأثر جوهري على البيانات املالية.

36. اأرقام املقارنة

مت اإعادة ت�شنيف بع�س اأرقام املقارنة للفرتة املا�شية الإعطاء مقارنة عادلة مع عر�س ال�شنة احلالية. اإعادة الت�شنيف هذه مل توؤثر على �شافي الربح اأو حقوق امللكية املعلنة �شابقًا.

 اإي�شاحات حول البيانات

املــاليـة املـوحـدة
لل�شنة املنتهية في 31 دي�شمرب 2008
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بـــازل 2

املـحـور 3
كما في 31 دي�شمرب 2008

هيكل راأ�ش املــال   -1

قاعدة راأ�ش املـــال 

يبلغ راأ�س مال فين�شر كابيتال بنك امل�شرح به 500 مليون �شهم، قيمة ال�شهم الواحد دوالر اأمريكي. خالل عام 2007 قام البنك بزيادة راأ�س املال املدفوع من 66 مليون دوالر   1-1

ا�شرتاتيجيني جدد. مل�شتثمرين  واالكتتاب اخلا�س  اإ�شدار احلقوق  اأمريكي، وذلك من خالل  الواحد دوالر  ال�شهم  �شهم، قيمة   اإىل 150 مليون دوالر مكونة من 150 مليون 

كما اأ�شدر امل�شاهمون تفوي�شًا بـ 15 مليون �شهم اإ�شايف، قيمة ال�شهم الواحد دوالر اأمريكي تخ�ش�س خلطة ملكية املوظفني الأ�شهم البنك. 

في اأوائل عام 2009 خطط فين�شر كابيتال بنك لزيادة راأ�س املال من 165 مليون دوالر اإىل 250 مليون دوالر. هذه الزيادة من �شاأنها دعم قاعدة البنك مما يتيح له:   2-1

اال�شتفادة من ظروف ال�شوق احلالية من خالل اقتنا�س الفر�س واال�شتحواذ على االأ�شول ذات اجلودة العالية بقيمة منخف�شة.  اأ- 

دعم اإمكانيات التو�شع، وتعزيز فر�س احل�شول على ال�شفقات ال�شخمة واملجزية.  ب- 

تعزيز مركزه اال�شرتاتيجي في املنطقة، ومواجهة الظروف التناف�شية احلالية ال�شائدة في االأ�شواق.  ج- 

توفري احلماية للبنك �شد اأي ظروف �شوقية معاك�شة في امل�شتقبل.  د- 

وباالإ�شافة اإىل تلك االأهداف االأ�شا�شية، فاإن زيادة راأ�س املال من �شاأنها ا�شتقطاب م�شتثمرين ا�شرتاتيجيني جدد �شي�شكلون بدورهم دعامة مالية را�شخة، واأداة فعالة لدعم   3-1

ا�شتقرار البنك، ف�شال عن اإعداد البنك لطرح اكتتاب اأويل خا�س. 

هيكل املجموعة:   4-1

ميتلك البنك ال�شركات التابعة التالية املدجمة بالكامل في بياناته املالية واملدرجة لغر�س ح�شاب راأ�س املال:   

ن�شبة امللكية راأ�ش املـــال الدولة ال�شركة التابعة 

90% 20.000 دينار بحريني البحرين �شركة ذي لوجن للم�شاحات املكتبية املجهزة ذ.م.م 

100% 20.000 دينار بحريني البحرين �شركة المي خلدمات التموين واإدارة املطاعم ذ.م. 

ا�شتعرا�س االأداء املايل:   5-1

بداأ البنك عملياته الت�شغيلية في اأكتوبر 2005 براأ�س مال مدفوع بقيمة 66 مليون دوالر اأمريكي، وقد حقق عائدات ملمو�شة على مدى الثالث �شنوات املا�شية كما هو مو�شح   

اأدناه: 

2008 2007 2006 التفا�شيل 

13.2632.347.0�شافي االأرباح )باملليون دوالر اأمريكي( 

27% 33%20% العائد على ال�شهم 

43% 41%46% معدل التكلفة اإىل الدخل 

25% 28%25% تكاليف املوظفني اإىل اإجمايل الدخل 

79 2650عدد املوظفني 

69% 36% 43% اإجمايل اال�شتثمارات اإىل اإجمايل االأ�شول 

8% 10% 14% اإجمايل املطلوبات/اإجمايل االأ�شهم 

22% 8% 6% العائدات امل�شتبقاة اإىل راأ�س املال املدفوع 

كما هو مو�شح في البيانات املالية، فاإن الدخل املتحقق من اال�شت�شارات اال�شتثمارية والهيكلية يعد امل�شاهم االأ�شا�شي في �شافي االأرباح، مبا ميثل 75% من اإجمايل الدخل على 

مدى الثالث �شنوات القادمة. ومع تنامي االأ�شول املدارة، يتوقع البنك زيادة ن�شيب الدخل املتحقق من ر�شوم االإدارة لتوفري م�شتويات متزايدة من الدخل امل�شتدام. 

ويعتزم البنك تعزيز عملية النمو من خالل دعم ال�شفقات اال�شتثمارية وجذب امل�شتثمرين. اإن زيادة راأ�س مال البنك كما هو مو�شح في البند 1-2 اأعاله ميثل جزءًا هامًا من 

خطته امل�شتقبلية. 

برنامج اإدارة كفاية راأ�ش املال 

اإن برنامج اإدارة كفاية راأ�س املال ي�شمن مواكبة البنك ملتطلبات راأ�س املال، وي�شاهم اأي�شًا في تعزيز قاعدة راأ�س املال الرا�شخة التي من �شاأنها دعم منو االأن�شطة.   6-1

التي ينفذها م�شرف  التنظيمية املحلية  اأ�شا�س االإجراءات  املال( على  راأ�س  املال )معدل كفاية  راأ�س  التحكم في املخاطر لكفاية  اإجراءات  البنك  راأ�س ماله، يطبق  الإدارة   7-1

البحرين املركزي والتي تتما�شى مع اخلطوط االإر�شادية التفاقية بازل II ال�شادرة من قبل جلنة بازل حول االإجراءات الدولية اخلا�شة باالإ�شراف امل�شرفي على قيا�س راأ�س 

املال ومعايري راأ�س املال.
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بـــازل 2

املـحـور 3 )يتبــع(
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 II اعتبارًا من يناير 2008 طلب م�شرف البحرين املركزي من جميع املوؤ�ش�شات امل�شرفية العاملة في البحرين تطبيق الدعامة االأوىل من اخلطوط االإر�شادية التفاقية بازل  8-1

التي تتناول احلفاظ على احلد االأدنى من راأ�س املال املح�شوب على اأ�شا�س ثالث عنا�شر رئي�شية للتعر�س للمخاطر وهي خماطر االئتمان )مبا في ذلك املخاطر اال�شتثمارية(، 

وخماطر الت�شغيل، وخماطر ال�شوق. 

يتبنى فين�شر كابيتال بنك “منهج النموذج املوحد” لتقييم خماطر االئتمان وخماطر ال�شوق، ف�شال عن “منهج املوؤ�شر االأ�شا�شي” لقيا�س خماطر الت�شغيل.   9-1

الداخلي  الت�شنيف  اأ�شا�س  على  القائم  واملنهج  املوحد،  النموذج  منهج  وهي  تطورها،  درجات  تختلف ح�شب  متنوعة  بثالث طرق  االئتمان  اأوزان خماطر  ميكن ح�شاب  اأ. 

االأ�شا�شي، واملنهج القائم على اأ�شا�س الت�شنيف الداخلي املتقدم. وقد تبنى فين�شر كابيتال بنك منهج النموذج املوحد لقيا�س خماطر االئتمان والذي يعتمد على اأوزان 

املخاطر الثابتة ملختلف فئات خماطر االئتمان. 

ميكن ح�شاب اأوزان خماطر ال�شوق با�شتخدام منهج النموذج املوحد الذي يعتمد على ر�شوم راأ�س املال الثابتة لفئات حمددة من خماطر ال�شوق اأو منهج النماذج الداخلية  ب. 

الذي يجب اأن يخ�شع ملوافقة م�شبقة من م�شرف البحرين املركزي. وي�شتخدم البنك منهج النموذج املوحد لقيا�س خماطر ال�شوق. 

بالن�شبة ملخاطر الت�شغيل توجد ثالثة مناهج – منهج املوؤ�شر االأ�شا�شي، ومنهج النموذج املوحد، ومنهج القيا�س املتقدم. ي�شتخدم البنك منهج املوؤ�شر االأ�شا�شي الذي يعتمد  ج. 

على متو�شط اإجمايل الدخل على مدى الثالث �شنوات املا�شية كاأ�شا�س حل�شاب ر�شوم راأ�س املال ملخاطر الت�شغيل. 

عند ح�شاب معدل كفاية راأ�س املال، يقوم البنك بح�شاب اأ�شوله التي متت ت�شوية خماطرها، ثم يتم تق�شيمها على راأ�س املال املقبول ح�شب متطلبات الهيئات التنظيمية بدال   10-1

من راأ�س املال امل�شاهم املدرج في ميزانية البنك. ويتكون راأ�س املال التنظيمي من عن�شرين: 

�شريحة 1 من راأ�س املال وهي القيمة االأ�شمية لراأ�س املال املدفوع، واالإيرادات امل�شتبقاة املدققة، واالحتياطيات املرتاكمة النا�شئة عن خم�ش�شات الدخل لل�شنة احلالية  اأ. 

وال�شنوات املا�شية و/اأو االإيرادات امل�شتبقاة ناق�شًا اأي خم�ش�س للخزانة، اأو حقوق االأقلية، اأو احتياطيات �شلبية للقيمة العادلة. وت�شتلزم االأحكام التنظيمية املحلية خ�شم 

بع�س اال�شتثمارات اأو املخاطر من راأ�س املال �شريحة 1. 

�شريحة 2 من راأ�س املال التي تتكون من اجلزء املقبول من القرو�س امل�شاندة واملكا�شب غري املحققة النا�شئة عن التقييم العادل. ووفق اأحكام م�شرف البحرين املركزي،  ب. 

فاإن املبلغ الرتاكمي من �شريحة راأ�س املال 2 الذي يتم ت�شمينه في معدل كفاية راأ�س املال يكون حمدودًا مبا ال يزيد عن 100% من �شريحة راأ�س املال 1. 

نظرًا الأن البنك ال يدير فروعًا ت�شغيلية خارج مملكة البحرين، فاإنه يخ�شع فقط ملتطلبات راأ�س املال اخلا�شة مب�شرف البحرين املركزي، والتي تلزم جميع املوؤ�ش�شات املالية   11-1

العاملة في البحرين على احلفاظ على معدل كفاية راأ�س املال عند 12% في احلد االأدنى.

 

تتم مراجعة مركز البنك من حيث كفاية راأ�س املال، واإجراء اختبارات اجهاد  دورية ملختلف الظروف التي قد يتعر�س لها، مع االأخذ في االعتبار طبيعة ا�شتثمارات البنك من   12-1

االأ�شول البديلة. ويتم حفظ التقارير اخلا�شة بكفاية راأ�س املال لدى م�شرف البحرين املركزي ب�شكل ربع �شنوي. 

يقوم البنك في الوقت احلايل مبراجعة ا�شرتاتيجيات العمل، وتطوير برناجمه الإدارة راأ�س املال، مبا في ذلك تطوير برنامج داخلي لتقييم كفاية راأ�س املال. ومن املخطط   13-1

االنتهاء من هذه العملية هذا العام، على اأن تت�شمن ت�شديق جمل�س االإدارة على اال�شرتاتيجية والربنامج . 

وفي اإطار اإجراءات التخفيف من املخاطر، يحر�س البنك على اإتباع �شيا�شة تنويع االأن�شطة، وي�شعى اإىل تقلي�س املخاطر التي ميكن اأن يتعر�س لها في بع�س املناطق اجلغرافية،   14-1

اأو خماطر االأطراف املقابلة، اأو االأدوات، اأو اأنواع الن�شاط. 

اجلدول التايل ي�شري اإىل التفا�شيل الكمية ملعدل كفاية راأ�س املال:   15-1
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املـحـور 3
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جدول 1: راأ�ش املال املقبول من الهيئات الرقابية 

باآلف الدولرات الأمريكيةتفا�شيل قاعدة راأ�ش املال املقبول 

�شريحة راأ�ش املال 1 

165.000راأ�س املال امل�شاهم 

)15.000(ناق�شًا: االأ�شهم غري املكت�شبة في خطة ملكية املوظفني الأ�شهم البنك

13.533اأق�شاط ال�شهم 

9.314احتياطي قانوين 

6.802اأرباح م�شتبقاة من العام ال�شابق 

31.704اأرباح م�شتبقاة من ال�شنة احلالية 

13حقوق االأقلية 

ناق�شًا: اخل�شومات 

)3.430(ال�شهرة 

)85(خ�شائر غري حمققة في احتياطي البيانات املالية ال�شنوية 

)309(غريها 

207.542اإجمايل �شريحة راأ�ش املال 1 

�شريحة راأ�ش املال 2

3.073احتياطي اأ�شهم برنامج خطة ملكية املوظفني الأ�شهم البنك 

5.020مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة )%45( 

8.093اإجمايل �شريحة راأ�ش املال 2

215.635اإجمايل راأ�ش املال املقبول )�شريحة 1 + �شريحة 2(
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جــدول 2: تفا�شيل املخاطر 

تفا�شيل املخاطر ومتطلبات راأ�ش املال )باآالف الدوالرات االأمريكية(

اإجمايل

املخاطر

اأوزان

املخاطر

ر�شوم

راأ�ش املال

خماطر االئتمان: 

32.8116.650798التعر�س ملخاطر البنوك 

40.92040.9204.910التعر�س ملخاطر ال�شركات 

5.2775.277633ا�شتثمارات في اأ�شهم مدرجة في الدفاتر امل�شرفية 

72.597108.89613.067ا�شتثمارات في اأ�شهم غري مدرجة في الدفاتر امل�شرفية 

83.115166.23019.948ا�شتثمارات في عقارات 

22.49422.4942.699خماطر اأخرى 

257.213350.46642.056اإجمايل خماطر الئتمان وفق منهج النموذج املوحد 

خماطر ال�شوق: 

4.6469.2921.115مركز تداول االأ�شهم 

3.0453.045365مركز ال�شرف االأجنبي 

7.69112.3371.480اإجمايل خماطر ال�شوق وفق منهج النموذج املوحد

100.6928.055خماطر الت�شغيل وفق منهج املوؤ�شر االأ�شا�شي )انظر اأدناه(

463.49451.592الإجمايل 

215.635اإجمايل راأ�ش املال املقبول – )�شريحة 1 + �شريحة 2(

207.542اإجمايل راأ�ش املال املقبول – �شريحة 1

47%اإجمايل معدل كفاية راأ�ش املال )�شريحة 1+ �شريحة 2(

45%معدل كفاية راأ�ش املال ل�شريحة 1 

200620072008متطلبات راأ�ش املال ملخاطر الت�شغيل )منهج املوؤ�شر الأ�شا�شي( )باآالف الدوالرات االأمريكية(

24.66054.39882.048اإجمايل الدخل ملدة �شنة 

53.702اإجمايل الدخل ملتو�شط ال�شنوات الثالث املا�شية 

8.055متطلبات راأ�س املال ملخاطر الت�شغيل )%15( 

100.692اأوزان خماطر الت�شغيل 

جدول 2-1 – تقا�شيل اأوزان خماطر ال�شوق )باآالف الدوالرات االأمريكية(

احلد الأدنىاحلد الأق�شى31 دي�شمرب 302008 �شبتمرب 302008 يونيو 312008 مار�ش 2008التفا�شيل

خماطر ال�شوق

3.1853.4993.8724.6464.6463.185االأ�شهم املدرجة املتاحة للتداول

5.8896.4214.8703.0456.4213.045خماطر ال�شرف االأجنبي

اأوزان خماطر ال�شوق

6.3706.9997.7449.2929.2926.370االأ�شهم املدرجة املتاحة للتداول

5.8896.4214.8703.0456.4213.045خماطر ال�شرف االأجنبي

12.25913.42012.61412.337اإجمايل اأوزان خماطر ال�شوق
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اإدارة املخاطر   -2

هيكل الرقابة على املخاطر 

باعتبار فين�شر كابيتال بنك م�شرفًا اإ�شالميًا ا�شتثماريًا يتعامل اأ�شا�شًا في االأ�شول البديلة، فاإن البنك معر�س الأنواع خمتلفة من املخاطر في نطاق ن�شاطه االعتيادي. وت�شتمل   1-2

تلك املخاطر على: 

خماطر االئتمان وخماطر عجز الطرف االآخر اأ. 

خماطر ال�شوق ب. 

خماطر الت�شغل  ج. 

خماطر االأ�شهم في دفاتر البنك )خماطر اال�شتثمار( د. 

خماطر ال�شيولة  هـ. 

خماطر معدل هام�س الربح في دفاتر البنك  و. 

خماطر �شوء التوظيف التجارية  ز. 

اإن تفهم طبيعة املخاطر وتبني منهج مبنى على ال�شفافية جتاه تلك املخاطر يعترب من العنا�شر الرئي�شية التي ترتكز عليها ا�شرتاتيجية فين�شر كابيتال بنك. يحر�س البنك على   2-2

اتباع منهج حذر �شارم جتاه املخاطر، ويت�شمن عملية مهيكلة جيدًا الإدارة املخاطر كجزء ال يتجزاأ من قرار البنك مبمار�شة الن�شاط. تنق�شم عملية اإدارة املخاطر اإىل ثالثة 

مكونات رئي�شية تتكون من: 

تعريف املخاطر وقيا�شها  اأ. 

اإجراءات التعريف وقيا�س املخاطر   .i
ا�شتخدام النموذج الكمي والكيفي لتقييم واإدارة املخاطر  .ii

التحكم في املخاطر  ب. 

حدود وا�شحة للتعر�س للمخاطر   .i
معايري لقبول املخاطر تعتمد على املخاطر، والعائدات، وغريها من العوامل االأخرى  .ii

تنوع املحفظة، واإتباع اإجراءات تخفيف املخاطر اإذا اأمكن  .iii
االإلتزام ب�شيا�شات واإجراءات ت�شغيل قوية ورا�شخة  .iv

حتديد �شالحيات منا�شبة للجنة جمل�س االإدارة واعتماد املعامالت اال�شتثمارية  .v
متابعة املخاطر واإعداد التقارير ذات ال�شلة  ج. 

املراجعة امل�شتمرة للمخاطر من قبل دائرة اإدارة املخاطر مبا في ذلك اإعداد التقارير ب�شكل دوري  .i
التدقيق الداخلي الدوري الأدوات الرقابة والتحكم في املخاطر  .ii

ي�شطلع جمل�س اإدارة البنك من خالل جلنة املخاطر )جلنة منبثقة من جمل�س االإدارة( مب�شوؤولية �شمان و�شع وتفعيل اإطار عمل متكامل الإدارة املخاطر في البنك. كما متلك   3-2

دائرة اإدارة املخاطر )دائرة ترفع تقاريرها اإىل جلنة املخاطر( ال�شالحية لتحديد وتقييم املخاطر التي ميكن اأن تن�شاأ عن االأن�شطة اال�شتثمارية والت�شغيلية للبنك، ف�شال 

عن التو�شية مبا�شرة وب�شكل م�شتقل اإىل اللجنة التنفيذية مبنع اأو اتخاذ اأي اإجراءات للحد من تلك املخاطر متى ارتاأت ذلك. كما تقوم دائرة التدقيق الداخلي امل�شتقلة متامًا 

اإدارة  الو�شائل املرتبطة بعملية  الداخلية، مبا في ذلك تلك  الرقابة  البنك وو�شائل  باإجراء مراجعة دورية ملدى فعالية �شيا�شات  البنك  الت�شغيل واال�شتثمار في  عن وحدات 

املخاطر. 

تطبق دائرة التدقيق الداخلي في البنك منهجًا تدقيقيًا للمخاطر، حيث يتم حتديد طبيعة التدقيق ووقته ونطاقه على �شوء املخاطر املتعلقة بكل وحدة عمل، اأو وحدة م�شاندة   4-2

في البنك. ويتم اإجراء تقييم �شنوي للمخاطر لتحديد املخاطر الرئي�شية التي تواجهها كل وحدة عمل اأو وحدة م�شاندة. وبناء عليه يتم اإعداد خطة تدقيق �شنوية من قبل دائرة 

التدقيق الداخلي يتم اعتمادها من جلنة التدقيق التابعة ملجل�س االإدارة. وت�شع اخلطة ال�شنوية ت�شورًا لدور دائرة اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية وغريها من الدوائر. 

كما يتم اإجراء تقييم تف�شيلي ملخاطر الت�شغيل، واختبار مدى فعالية و�شائل الرقابة الداخلية امل�شممة للحد من املخاطر )تغطي كل عن�شر من عنا�شر املخاطر كما هو مو�شح   

في البند 2 اأعاله( وفق خطة التدقيق ال�شنوية. كما يقوم التدقيق الداخلي بتقييم كفاءة برنامج اإدارة راأ�س املال في البنك خا�شة ICAAP وذلك فور ا�شتحداث هذا الربنامج 

ر�شميًا في عام 2009. كما يجرى التخطيط ملتابعة عمليات التدقيق للتاأكد من تنفيذ املالحظات التي اأبداها التدقيق الداخلي اأو اخلارجي وذلك خالل عام 2009. 

ويتم رفع تقرير بالنتائج الرئي�شية للعمل الذي يقوم به التدقيق الداخلي اإىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�س االإدارة، واأع�شاء االإدارة العليا في البنك.   
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اإدارة خماطر الئتمان وعجز الطرف الآخر )بند 22-3-1 + 26-3-1( 

تعرف خماطر االئتمان باأنها املخاطر التي تنجم من عدم قدرة املقرت�س من البنك اأو اأحد االأطراف على الوفاء بالتزاماته ح�شب البنود املتفق عليها.   5-2

ال يقوم البنك مبنح ت�شهيالت ائتمانية �شمن نطاق عمله االعتيادي. كما اأنه ال يعمل في اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، ومن ثم ال ي�شتخدم منوذج “ح�شاب” االئتمان.   6-2

اإن خماطر االئتمان التي يواجهها فين�شر كابيتال بنك ترتبط بال�شيولة على املدى الق�شري املتعلقة باالإيداع مع املوؤ�ش�شات املالية االأخرى، والتمويل اال�شتثماري للم�شاريع. وتن�شاأ   7-2

املخاطر املرتبطة باال�شتثمار �شمن نطاق االأن�شطة امل�شرفية اال�شتثمارية االعتيادية للبنك، وعادة ما يتم التعامل معها بدون تواريخ ا�شتحقاق تعاقدية، اأو اأي و�شائل للحد من 

خماطر االئتمان. ويتم مراجعة كل هذه املخاطر دوريًا ال�شتعادتها وو�شع خم�ش�شات اإذا لزم االأمر على ح�شب طبيعة املخاطرة وتقدير مدى اإمكانية حت�شيلها. ونظرًا لطبيعة 

خماطر االئتمان التي يتعر�س لها البنك، فاإن هذا االإجراء يعد اأكرث مالئمة من خم�ش�شات خف�س القيمة. 

ي�شتخدم فين�شر كابيتال بنك منهج النموذج املوحد وفق اإطار عمل اتفاقية بازل II لقيا�س خماطر االئتمان. ونظرًا لعدم ا�شتخدام البنك لنظام داخلي “لت�شجيل” االئتمان،   8-2

اإنتليجزنز لتقدير  اآند بي، فيت�س، مووديز، وكابيتال  اإ�س  اإحدى موؤ�ش�شات تقييم االئتمان اخلارجي املعتمدة من م�شرف البحرين املركزي مثل  فاإنه يعتمد على ت�شنيفات 

التعر�س ملخاطر عجز الطرف االآخر. وفي حالة عدم توفر مثل هذا الت�شنيف اخلارجي مثال في حالة �شركة م�شتثمرة، يقوم فريق اال�شتثمار باإجراء تقييم ملخاطر االئتمان 

ويتم مراجعته من قبل دائرة اإدارة املخاطر. عالوة على ذلك ال يتعر�س البنك الأي خماطر جتاه موؤ�ش�شة عالية االإقرتا�س. 

تخ�شع جميع حدود ائتمان الطرف االآخر اإىل مراجعة �شنوية من قبل جمل�س االإدارة. كما تتم مراجعة احلدود ب�شكل م�شتمر ل�شمان متا�شيها مع اال�شرتاتيجيات اال�شتثمارية   9-2

التي يتبناها البنك، ولالأخذ في االعتبار اآخر التطورات في االأ�شواق. وبالنظر اإىل طبيعة عمل البنك، فاإنه مييل اإىل ا�شتخدام املبالغ املت�شمنة في امليزانية العمومية مبا في 

ذلك الفوائد امل�شتحقة وغريها من الذمم املدينة كو�شيلة لقيا�س املخاطر. وب�شفة عامة 

تعمد اإدارة البنك اإىل االأخذ في االعتبار ال�شيا�شات واالإجراءات التي ت�شكل منهجًا معقوال في اإدارة خماطر االئتمان في االأن�شطة التي يتعامل فيها البنك.   

تداول ال�شندات

ال ي�شارك فين�شر كابيتال بنك في اأن�شطة تداول ال�شندات فيما يتعلق باالئتمان، اأو كجهة راعية، اأو مزود لل�شيولة، اأو مزود لت�شهيالت تعزيز االئتمان، اأو مزود خلدمات املبادلة.   10-2

كما اأنه ال يقوم بتداول اأي من اأ�شوله، ومن ثم لي�س عليه اأي التزامات وفق تلك املعامالت كما هو حمدد في “مهمة حتقيق اال�شتقرار املايل”. 

البنود غري املت�شمنة في امليزانية 

تتكون البنود غري املت�شمنة في ميزانية البنك  11-2

البنك  ا�شتثمارية من قبل موؤ�ش�شات مالية مل�شاريع  ائتمان على املدى الق�شري و�شمانات لعمليات متويل  باإ�شدار خطابات  مبالغ �شغرية )17.5 مليون دوالر( مرتبطة  اأ. 

اال�شتثمارية. ونظرًا الأن هذا البند ينتهي تاريخ ا�شتحقاقه بدون ال�شحب منه، فاإن اإجمايل مبالغ العقود ال ميثل بال�شرورة متطلبات النقد في امل�شتقبل. 

ح�شابات ا�شتثمارية مقيدة بقيمة 4.6 مليون دوالر )ملزيد من التفا�شيل يرجى االإطالع على البيانات املالية(.  ب. 

خماطر الرتكيز 

اأو ميلكون نف�س اخل�شائ�س  ن�شاط مماثل في نف�س املنطقة اجلغرافية  امل�شتثمرين في  اأو  االأخرى،  االأطراف  اأو  يتعامل عدد من املقرت�شني،  تن�شاأ خماطر الرتكيز عندما   12-2

االقت�شادية التي قد توؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وتعر�شهم لتغيريات اقت�شادية اأو �شيا�شية اأو غريها من الظروف. وبالتايل ميكن القول اأن هذا الرتكز 

ي�شري اإىل احل�شا�شية الن�شبية الأداء البنك جتاه امل�شاريع املوؤثرة على �شناعة اأو منطقة معينة. 

قام فين�شر كابيتال بنك بو�شع قيود على اأ�شا�س املناطق اجلغرافية والقطاعات ال�شناعية. وت�شع �شيا�شة املخاطر الكبرية للبنك تفا�شيل تلك احلدود، و�شيا�شة البنك التي   13-2

تتما�شى مع حدود تركز املخاطر التي و�شعها م�شرف البحرين املركزي. 
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تو�شح اجلداول التالية التفا�شيل الكمية ملخاطر االئتمان في البنك والتي متثل مركز البنك خالل الفرتة:   14-2

اأ- توزيع املخاطر التي يتعر�س لها البنك ح�شب املنطقة اجلغرافية 

القطاع اجلغرافي 

دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي 

 دول

ال�شرق الأو�شط 

العامل و�شمال اإفريقيا 

كاميان/

الأمريكتان 

الإجمايل 

باآلف الدولرات الأمريكية

الأ�شول

1.093---1.093نقد واأر�شدة لدى بنوك

31.718---31.718اإيداعات مع موؤ�ش�شات مالية 

5.720--5.720-ذمم متويل اإ�شالمية 

82.39720.57113.000100116.068�شندات ا�شتثمارية 

70016.946-14.2881.958ا�شتثمارات في م�شاريع تابعة وم�شرتكة 

23.044---23.044اأ�شول متاحة للبيع 

8.442---8.442عقارات ا�شتثمارية 

9.316-8.417375525ذمم مدينة من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية 

25.6291983421826.077اأ�شول اأخرى 

5.171---5.171معدات 

200.19728.82213.5591.018243.595اإجمايل الأ�شول 

اأ�شول غري مت�شمنة في امليزانية العمومية 

4.615---4.615ح�شابات ا�شتثمارية مقيدة 

17.477---17.477بنود طارئة 

222.28928.82213.5591.018265.687

100%0.4%5%11%84%ن�شبة التعر�س للمخاطر ح�شب القطاع اجلغرافي 

ملحوظة: اإن حتديد تعر�س البنك للمخاطر يرتكز على بلد املخاطر لالأ�شول. 
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ب - جدول 4: توزيع املخاطر التي يتعر�س لها البنك ح�شب القطاع ال�شناعي 

القطاع ال�شناعي

التجارة 

والت�شنيع 

البنوك 

واملوؤ�ش�شات 

املالية 

القطاعات 

ذات ال�شلة 

النفط والغاز بالعقارات 

الرعاية 

غريها ال�شحن التكنولوجيا ال�شحية 

الإجمايل 

باآلف الدولرات 

الأمريكية

بنود مت�شمنة في امليزانية 

1.093------1.093-نقد واأر�شدة لدى البنوك 

31.718------31.718-اإيداعات مع موؤ�ش�شات مالية 

5.720-------5.720ذمم مدينة من متويل اإ�شالمي 

14.17419.531116.068--13.40583754.01214.109�شندات ا�شتثمارية 

4.95816.945-1.7327003.7225.834--ا�شتثمارات في امل�شاريع التابعة وامل�شرتكة 

23.044-----23.044--اأ�شول متاحة للبيع 

8.442-----8.442--عقارات ا�شتثمارية 

4.6472955255639.316-2.947-339ذمم مدينة من خدمات ا�شتثمارية م�شرفية 

11.3642189517803412.63726.077-93اأ�شول اأخرى

5.1715.171-------معدات 

19.55733.648101.54115.0279.3206.90914.73342.859243.595الإجمايل في امليزانية العمومية 

خماطر غري مت�شمنة في امليزانية 

4.615-----3.3101.305-اأر�شدة ا�شتثمارية مقيدة 

17.477-----14.713-2.764بنود طارئة 

22.32136.958117.55915.0279.3206.90914.73342.859265.687اإجمايل خماطر الئتمان 

100% 16% 6%3%4%6% 44% 14% 8% ن�شبة اإجمايل التعر�س للمخاطر ح�شب القطاع 

ملحوظة: تختلف ت�شنيفات خماطر القطاعات عن تلك املو�شحة في البند 29 اأ من البيانات املالية فيما يتعلق ببع�س ال�شندات اال�شتثمارية الأ�شباب تتعلق بالتقارير االإدارية الداخلية، 

حيث يتم ت�شنيف اال�شتثمارات البالغة قيمتها االإجمالية 16.548 دوالر على خالف العقارات نظرًا لطبيعتها. 

ج- جدول 5: التعر�س للمخاطر ح�شب اال�شتحقاق 

خماطر الئتمان ح�شب ال�شتحقاق 

حتى

3 �شهور 

3 اإىل

6 �شهور 

6 �شهور

ل�شنة 

�شنة اإىل

3 �شنوات 

اأكرث من

3 �شنوات 

الإجمايل

باآلف الدولرات الأمريكية

االأ�شول

.093----1.093نقد واأر�شدة لدى البنوك 

31.718----31.718اإيداعات مع موؤ�ش�شات مالية 

5.720---5.720-ذمم مدينة من متويل اإ�شالمي 

95340.29574.820116.068--�شندات ا�شتثمارية 

16.94616.946----ا�شتثمارات في امل�شاريع التابعة وامل�شرتكة وفق طريقة االأ�شهم 

23.04423.044--اأ�شول متاحة للبيع

8.4428.442----عقارات ا�شتثمارية 

9.316-1.870-4846.962ذمم مدينة من خدمات ا�شتثمارية م�شرفية 

16.03926.077-1.3783.8104.850اأ�شول اأخرى

5.1715.171----معدات 

34.67316.49228.84742.165121.418243.595اإجمايل الأ�شول 

خماطر غري مت�شمنة في امليزانية 

1924.4234.615اأر�شدة ا�شتثمارية مقيدة 

17.47817.478بنود طارئة 

34.86516.49228.84759.643125.841265.688

ملحوظة: ال توجد م�شتحقات والتي من املتوقع اأن تكون على مدة تزيد على 5 �شنوات. 
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اإدارة خماطر ال�شوق 

2-15 خماطر ال�شوق هي عبارة عن خماطر اخل�شارة في مراكز البنك املت�شمنة وغري املت�شمنة في امليزانية النا�شئة عن احلركات في اأ�شعار ال�شوق. وتكون املخاطر اخلا�شعة لتلك 

املتطلبات: 

اأ- تلك املخاطر اخلا�شة باالأدوات املتعلقة مبعدل االأرباح واالأ�شهم املدرجة في دفرت التداول.  

ب- خماطر ال�شرف االأجنبي، واملخاطر املرتبطة بال�شلع في جميع دوائر البنك.   

2-16 اإن خماطر ال�شوق التي يتعر�س لها فين�شر كابيتال بنك تن�شاأ من حمفظة التداول اخلا�شة باالأ�شهم املدرجة، وحمفظة �شغرية من اأ�شول ال�شرف االأجنبي الغري مرتبطة 

بالدوالر. وترى االإدارة اأن خماطر ال�شوق في البنك ال ت�شكل م�شدرًا رئي�شيًا للمخاطر الأن ا�شرتاتيجية العمل في البنك ال تت�شمن حتمل خماطر ال�شوق ب�شكل ملمو�س. ويقوم 

 .II البنك بقيا�س خماطر ال�شوق التي يتعر�س لها با�شتخدام منهج النموذج املوحد وفق اإطار عمل اتفاقية بازل

اإدارة خماطر الت�شغيل 

2-17 تعرف خماطر الت�شغيل باأنها خماطر اخل�شارة املبا�شرة وغري املبا�شرة النا�شئة عن عدم كفاية اأو ف�شل العمليات، اأو االأ�شخا�س، اأو االأنظمة، اأو تلك الناجتة عن اأحداث خارجية. 

هذا التعريف يت�شمن املخاطر القانونية، ولكنه ي�شتبعد املخاطر اال�شرتاتيجية، وتلك املخاطر املرتبطة بال�شمعة. تختلف خماطر الت�شغيل عن خماطر اخلدمات امل�شرفية في 

اإنها ال يتم حتملها مبا�شرة مقابل عائد متوقع، ولكنها تظهر في االإطار االعتيادي لن�شاط املوؤ�ش�شة، وهو ما يوؤثر على عملية اإدارة املخاطر. 

2-18 يتعر�س البنك ملخاطر الت�شغيل نتيجة للطبيعة املعقدة ملنتجاته اال�شتثمارية البديلة، واملتطلبات امل�شتندية، والقانونية، وغريها من املتطلبات الرقابية التي تتعلق باملعامالت 

اال�شتثمارية. تنتج خماطر الت�شغيل من كافة وحدات البنك بدءًا من املكاتب االأمامية اإىل املكاتب اخللفية، ومناطق الدعم، ولي�س فقط الدوائر الت�شغيلية. 

2-19 ي�شتخدم فين�شر كابيتال بنك منهج املوؤ�شر االأ�شا�شي وفق اإطار عمل اتفاقية بازل II لقيا�س خماطر الت�شغيل. وميار�س البنك ن�شاطه في الوقت احلايل من موقع واحد. ومن ثم 

فاإن عدد عالقات العمالء، وحجم املعامالت في فين�شر كابيتال بنك اأقل من املوؤ�ش�شات التي تتعدد مواقعها، اأو عملياتها امل�شرفية لالأفراد. 

كما اأن عمليات البنك الت�شغيلية تتم وفق اإجراءات وعمليات حمددة بو�شوح. هذه االإجراءات ت�شمل نظامًا للرقابة الداخلية مبا في ذلك ف�شل امل�شوؤوليات وغريها من اأعمال املراجعة   20-2

الداخلية امل�شممة ملنع اأخطاء العاملني اأو االإقدام على عمل حمظور من قبل املوظف قبل اإنهاء املعاملة. كما يحر�س البنك اأي�شًا على متابعة �شجالت املحا�شبة، واإجراء مراجعة يومية 

للنقد، وح�شابات البنك وال�شندات، وغريها من عمليات املراجعة التي تتيح له التعرف في الوقت املنا�شب على اأي عملية تنطوي على اأخطاء اأو اأي عملية غري �شحيحة. 

يعمل البنك في الوقت احلايل على تعزيز اإطار عمل اإدارة خماطر الت�شغيل التي من �شاأنها:   21-2

امل�شاعدة على اكت�شاف اخل�شائر الت�شغيلية اأو اأي خماطرة حمتملة، ف�شال عن االإبالغ عن هذه االأخطاء على اأ�شا�س منتظم.  اأ- 

دعم عملية احلد من املخاطر لدى البنك، ومن ثم تعزيز االإطار العام الكلي الإدارة خماطر الت�شغيل.  ب- 

اإ�شافة اإىل ذلك فاإن البنك ي�شع خطة ا�شتمرارية العمل للحد من خماطر اخل�شارة النا�شئة عن ا�شطراب العمل ب�شبب اأحداث غري متوقعة. 

املخاطر القانونية 

االإ�شافية غري  اأو املخاطر  العقود املربمة،  االآخر وفق  الطرف  التزامات  قانونية  اأو عدم  ال�شارية،  واالأحكام  بالقوانني  االلتزام  القانونية على خماطر عدم  ت�شتمل املخاطر   22-2

املق�شودة النا�شئة عن الف�شل في هيكلة املعامالت اأو العقود ب�شكل �شحيح. 

يتم احلد من املخاطر القانونية في فين�شر كابيتال بنك من خالل املراجعة القانونية للعمليات والوثائق. كما يعمد البنك – اإذا كان ذلك منا�شبًا – اإىل ا�شتخدام ال�شيغ   23-2

املوحدة للم�شتندات اخلا�شة مبعامالته. ولتجنب اأي تورط حمتمل في عمليات غ�شيل االأموال، قام البنك بت�شميم وتطبيق جمموعة �شاملة من ال�شيا�شات واالإجراءات. كما 

اأنه يحر�س على التزام العاملني ب�شيا�شاته واإجراءاته من خالل توفري التدريب الكايف، واإجراء املراجعة الداخلية واخلارجية. وحتى تاريخ هذا التقرير فاإن البنك ال يواجه اأي 

التزامات قانونية، مبا في ذلك اإجراءات قانونية معلقة.

الإلتزام باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية

ت�شطلع هيئة الرقابة ال�شرعية مب�شوؤولية توجيه، ومراجعة، واالإ�شراف على اأن�شطة البنك بهدف �شمان متا�شيها مع اأحكام ومبادئ ال�شريعة االإ�شالمية. كما ي�شم البنك اأي�شًا   24-2

مراجع �شريعة داخلي يقوم باملراجعة امل�شتمرة التي ت�شمن االإلتزام بالفتاوى واالأحكام التي ت�شدرها هيئة الرقابة ال�شرعية على املنتجات واملعامالت، ف�شال عن مراجعة 

اأن�شطة البنك مع متطلبات معايري ال�شريعة ايل ت�شدرها منظمة املحا�شبة والتدقيق للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية.  وتقوم هيئة الرقابة ال�شرعية باأعمال املراجعة  متا�شي 

والت�شديق على جميع املنتجات واخلدمات قبل طرحها على الزبائن، اإىل جانب اإجراء مراجعات دورية على معامالت البنك. وت�شدر الهيئة تقرير تدقيق �شنوي يوؤكد متا�شي 

البنك مع اأحكام ومبادئ ال�شريعة االإ�شالمية. 
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خماطر الأ�شهم في الدفاتر امل�شرفية )املخاطر ال�شتثمارية( 

من  جمزية  عائدات  حتقيق  بهدف  والعقارات  اخلا�شة،  واالأ�شهم  امل�شارب،  املال  راأ�س  وهي  البديلة  االأ�شول  في  اأ�شا�شية  قطاعات  ثالثة  في  بنك  كابيتال  فين�شر  ي�شتثمر   25-2

اال�شتثمارات املرتكزة على اأ�ش�س قوية، وهيكل جيد، واإدارة فعالة و�شليمة بقدر معقول من املخاطر. وتهدف تلك اال�شتثمارات اإىل بيعها الحقًا مع حتقيق ربح للم�شتثمرين 

اال�شرتاتيجيني �شواء من خالل االكتتاب اخلا�س اأو البيع التجاري. 

ويدير البنك خماطر ا�شتثماراته  يعتمد البنك على منهج النموذج املوحد وفق اإطار عمل اتفاقية بازل II لقيا�س خماطر ا�شتثماراته التي تعترب جزءًا من “دفاتره امل�شرفية”.   26-2

عند م�شتوى حمدد من اال�شتثمارات من خالل عملية عميقة حذرة تطبق قبل دخوله اال�شتثمار، وترتكز على جمموعة من املعايري واخلطوط االإر�شادية، ف�شال عن املتابعة 

امل�شتمرة الفعالة لفريق اال�شتثمارات. كما ي�شعى البنك اأي�شًا اإىل تنويع ا�شتثماراته لي�س فقط من الناحية اجلغرافية والقطاعية، ولكن عرب خمتلف مراحل حتقيق العائدات 

اال�شتثمارية اأي�شًا. 

كما تقوم دائرة اإدارة املخاطر باملراجعة امل�شتقلة، واإبداء الراأي في خمتلف جماالت املخاطر املتعلقة باال�شتثمارات املحتملة في مرحلة مبكرة. ومن خالل التعاون الوثيق مع   27-2

فرق اال�شتثمار ذات ال�شلة، ت�شاعد عمليات مراجعة املخاطر على دعم عملية اتخاذ قرار اال�شتثمار من خالل التقييم النوعي، والتحليل الكمي. 

خم�ش�شات انخفا�ش القيمة 

يلتزم فين�شر كابيتال بنك باإتباع �شيا�شة حذرة تعتمد على املراجعة املنتظمة النخفا�س القيمة. ويتم اإدراج انخفا�س القيمة في بيان الدخل عندما يت�شح وجود �شك في اإمكانية   28-2

ا�شتعادة اال�شتثمار، اأو عدم حتقيق اال�شتثمار لالأداء املتوقع. 

يو�شح اجلدول التايل تفا�شيل خم�ش�شات انخفا�س القيمة للعام 2008:   29-2

التفا�شيل )باآلف الدولرات الأمريكية( 

انخفا�ش القيمة كما هو

مدون في �شجالت 2008 

انخفا�ش القيمة كما هو

مدون في ال�شنوات ال�شابقة 

اإجمايل عمليات

القيمة املرحلة انخفا�ش القيمة 

 ال�شندات املدرجة في البيانات املالية ال�شنوية

6.3902.5838.9735.276  لدول جمل�س التعاون اخلليجي

173576749م�شاريع ا�شتثمارية لفين�شر كابيتال بنك

6.5633.1599.7225.276الإجمايل 

مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة 

يتم اإعادة تقييم ا�شتثمارات البنك امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل كل ن�شف عام، ويتم اإدراج املكا�شب/اخل�شائر في بيان الدخل وفق معايري اإعداد البيانات املالية.   30-2

ويجرى التقييم من خالل وحدات البنك اال�شتثمارية با�شتخدام مناذج التقييم الداخلية مع افرتا�شات ال�شوق ذات ال�شلة. ثم يتم مراجعة تلك التقييمات ب�شكل م�شتقل من 

قبل دائرة اإدارة املخاطر، واملدققني اخلارجيني، على اأن يتم عر�شها واعتمادها من قبل جلنة ال�شوؤون املالية واال�شتثمار التابعة ملجل�س االإدارة. 

الإجمايل20082007التفا�شيل 

3.3003.1086.408ا�شثتمارات االأ�شهم اخلا�شة

7.826-7.826اال�شتثمارات العقارية 

518518-ا�شتثمارات راأ�س املال امل�شارب

11.1263.62614.752اإجمايل مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة 

اإدارة خماطر ال�شيولة 

تعّرف خماطر ال�شيولة باأنها املخاطر التي قد يواجهها البنك ب�شبب عدم كفاية النقد الالزم للوفاء بالتزاماته في تواريخ ا�شتحقاقها، اأي خماطر عدم القدرة على تغطية   31-2

االلتزامات بدون خف�س قيمة راأ�س املال. 

ال يدين فين�شر كابيتال بنك باأي قرو�س اأو التزامات اأخرى قد تعر�شه ملخاطر ال�شيولة، حيث يقوم البنك بتمويل اأ�شوله من خالل م�شتحقاته الداخلية، وحقوق امل�شاهمني.   32-2

انظر االإي�شاح رقم 28 من البيانات املالية. 

وبالرغم من ذلك تقوم دائرة اخلزانة في البنك باإعداد توقعات دورية بالت�شاور مع الدوائر املخت�شة باالأن�شطة وال�شوؤون املالية في البنك. وترى الدائرة باأن فين�شر كابيتال   33-2

بنك غري معر�س الأي خماطر �شيولة. متتع البنك مبركز �شيولة قوي خالل العام. فقد بلغت ن�شبة ال�شيولة )النقد وما �شابه، اإ�شافة اإىل ال�شندات القابلة للتداول في ال�شوق اإىل 

اإجمايل املطلوبات( 204% في 31 دي�شمرب 2008، و368% في 31 دي�شمرب 2007. 
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20082007ن�شبة ال�شيولة 

1.093170نقد لدى البنوك

31.71869.823اإيداعات لدى بنوك 

4.6461.396�شندات قابلة للتداول 

37.45771.389اإجمايل االأ�شول ال�شائلة 

18.39619.392املطلوبات 

368%204%ن�شبة ال�شيولة 

اإدارة خماطر معدل هام�ش الربح في الدفاتر امل�شرفية 

باعتباره و�شيطًا ماليًا، فاإن فين�شر كابيتال بنك قد يتعر�س ملخاطر هام�س الربح التي تن�شاأ من الفارق في التوقيت بني تواريخ اال�شتحقاق واإعادة ت�شعري اأ�شول ومطلوبات   34-2

البنك. ورغم اأن عمليات اإعادة الت�شعري تعد من االأمور االأ�شا�شية للن�شاط امل�شريف، فاإنها قد تعر�س دخل البنك، والقيمة االقت�شادية لتذبذبات غري متوقعة مع اختالف 

هوام�س الربح. ولكن ال ميكن اعتبار هذا االأمر م�شدرًا اأ�شا�شيًا للمخاطر بالن�شبة للبنك.

اجلدول التايل يو�شح حتليل ح�شا�شية هام�س الربح في الدفاتر امل�شرفية للبنك  35-2

املركز كما في 31 دي�شمرب 2008

فرتة اإعادة الت�شعري  )باآالف الدوالرات االأمريكية(

معدل ح�شا�شية 

الأ�شول 

معدل ح�شا�شية 

الفجوة املطلوبات 

الفجوة

الرتاكمية 

اأثر التغيري بواقع 

200 نقطة اأ�شا�شية 

----يوم واحد

32.810.832.810.832.810.8656.2< يوم اإىل 3 �شهور

-32.810.8---< 3�شهور اإىل 6 �شهور 

-32.810.8---< 6 �شهور اإىل 12 �شهرًا

-32.810.8---< �شنة اإىل 5 �شنوات

32.552.65.8)288.2(288.2-< 5 �شنوات

بتطبيق متطلبات اتفاقية بازل II الرامية اإىل التحديد الكمي لالأثر على قيمة �شافي دخل هام�س الربح عند التغيري مبوجب 200 نقطة اأ�شا�شية في معدالت االأرباح، ميكن   36-2

مالحظة التايل: 

انخفا�س �شافي دخل هام�س الربح لفرتة الت�شعري < يوم واحد اإىل 3 �شهور بقيمة 656 األف دوالر اأمريكي اإذا انخف�س معدل هام�س الربح 200 نقطة اأ�شا�شية.  اأ- 

انخفا�س �شافي دخل هام�س الربح لفرتة الت�شعري < 5 �شنوات بقيمة 6 األف دوالر اأمريكي اإذا انخف�س معدل هام�س الربح 200 نقطة اأ�شا�شية.  ب- 

ح�شابات ال�شتثمارات املقيدة وخماطر �شوء التوظيف التجاري 

تعترب خماطر �شوء التوظيف التجاري التي قد يواجهها فين�شر كابيتال بنك حمدودة ب�شندوق ما قبل االكتتاب اخلا�س لدول جمل�س التعاون اخلليجي، وهو عبارة عن ح�شاب   37-2

ا�شتثماري مقيد يهدف اإىل اال�شتثمار في اأ�شهم ال�شركات اخلليجية غري املدرجة في مرحلة ما قبل االكتتاب اخلا�س. يعترب اإجمايل حجم ال�شندوق �شغريًا ن�شبيًا، حيث يبلغ اإجمايل 

�شندوق امل�شتثمرين 5.14 مليون دوالر فقط. يدير البنك هذا ال�شندوق كم�شارب مقابل ر�شم بن�شبة 20% من العائدات على عائدات ب�شيطة بن�شبة 10%. يدرك البنك م�شوؤولياته في 

 اإدارة ح�شابات اال�شتثمارات املقيدة ويتبنى �شيا�شات وا�شحة في ابراء ذمته جتاه هذه امل�شوؤوليات. وميكن التعرف على اأداء هذا ال�شندوق بالتف�شيل في بيان التغريات  يف ح�شابات

اال�شتثمارات املقيدة املوحد من البيانات املالية املدققة. 

اإن كل منتج من منتجات ح�شاب اال�شتثمار املقيد مير عرب عملية ا�شتثمارية عادية داخل البنك. وال يعترب ح�شاب اال�شتثمار املقيد منتجًا عامًا للبنك، وبالتايل يوجد ح�شاب   

ا�شتثمار مقيد واحد وهو �شندوق ما قبل االكتتاب لل�شركات اخلليجية. للتعرف على مزيد من التفا�شيل عن اال�شتثمارات واالأ�شول حل�شاب اال�شتثمار املقيد، يرجى الرجوع 

اإىل بيان ح�شاب اال�شتثمار املقيد في البيانات املالية. اأما بالن�شبة ال�شيا�شة املحا�شبية للبنك اإىل ح�شاب اال�شتثمار املقيد فريجي الرجوع اإىل البند 2 )ط( في البيانات املالية. 

وكما يت�شح من تلك البيانات، فقد تاأثر �شندوق ما قبل االكتتاب لل�شركات اخلليجية باالأداء ال�شعيف ل�شوق االأ�شهم في دول اخلليج في العام املا�شي، وعليه انخف�شت قيمة 

ا�شتثمارات ال�شندوق بنحو 685 األف دوالر اأمريكي. ولكن من املتوقع اأن تعود ا�شتثمارات ال�شندوق امل�شتثمرة في �شركات مدارة جيدًا اإىل م�شتوياتها. 


