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ر�ؤيتنا

تتلخ�ص ر�ؤيتنا في اأن نكون البنك ال�شتثماري الإ�شالمي الإقليمي الرائد في ال�شتثمار عبر تمويل الم�شاريع النا�شئة �الواعدة، 

�العمل على تحقيق النمو لتلك الم�شاريع، �دعم التنمية الجتماعية �القت�شادية في منطقة الخليج �ال�شرق الأ��شط ��شمال 

اأفريقيا )مينا(.

مهمتنا

مهمتنا هي ابتكار نموذج اقت�شادي رائد �القيام بد�ر قيادي في تطوير ال�شتثمار في قطاع راأ�ص المال الم�شارب في المنطقة. 

�مـــن خـــالل اإقامة �شـــراكات ا�شتراتيجية، فاإننا نهدف اإلـــى توفير الدعم �الت�شجيـــع للنمو �النهو�ـــص بالموؤ�ش�شات ال�شغيرة 

�المتو�شطة في منطقة الخليج �ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا )مينا( �التي تحتاج لموارد �شر�رية لنموها �تو�شعها.

قّيمنا

اإن قّيمنا المهنية في الأداء �البتكار �الهتمام بالعمالء �العمل كفريق �التقيد باأحكام �تعاليم ال�شريعة الإ�شالمية الغراء هي 

التي تحدد م�شار �شلوكنا المهني. كما اأن تبنينا للم�شتويات العالمية �التطبيقات الد�لية تحكم الطريقة التي ندير بها اأعمال 

البنك في جميع المجالت.

نـبــذة حـــول فين�شر كابيتال بنكر�ؤيتنا، مهمتنا، قّيمنا

يعتبـــر فين�شر كابيتال بنك اأ�ل م�شرف ا�شتثماري اإ�شالمي في منطقة الخليج �ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا 

يتخ�ش�ص في ال�شتثمار في الم�شاريع النا�شئة �الواعدة بهدف �شقل فر�ص النمو �التو�شع في هذه الم�شاريع من 

خالل محافظ �هياكل ا�شتثمارية مّقننة تحقق عوائد مالئمة لمخاطر ال�شتثمار.

�منـــذ تاأ�شي�شـــه في مملكـــة البحرين في �شهر اأكتوبـــر 2005 فاإن البنك يمار�ـــص عمله بموجب ترخي�ـــص لم�شرف ا�شتثماري 

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

250 مليون د�لر اأمريكي، �يتمتع البنك بقاعدة متميزة �مختارة من الم�شاهمين في د�ل مجل�ص التعا�ن �فريق عمل له خبرة 

�ا�شعة �متنوعة في العمل الم�شرفي ��شبكة متما�شكة من ال�شركاء ال�شتراتيجيين ��شركاء العمل.

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

مـــن مجالت العمل الواعدة في اأ�شواق د�ل مجل�ـــص التعا�ن الخليجي �منطقة ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا )مينا(. �يعمل 

البنك في اأربعة مجالت رئي�شية هي: ال�شتثمار في الم�شاريع النا�شئة �تطوير الأعمال �ال�شتثمارات المبا�شرة �ال�شت�شارات 

المالية �ال�شتثمارات العقارية.

�ينفرد فين�شر كابيتال بنك بمكانته الفريدة في قيادة تمويل الم�شاريع النا�شئة �الواعدة في المنطقة �ذلك بتوفير م�شتويات 

مختلفـــة من الدعم للموؤ�ش�شـــات ال�شغيرة �المتو�شطة التي تتميز بالقوة في الأداء �تحتـــاج اإلى موارد �شر�رية لتحقيق النمو 

�التو�شع.
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اجمالي الدخل
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�شافي الرباح
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اجمالي الأ�شول
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اجمالي حقوق الم�شاهمي
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العائد على حقوق الم�شاهمين
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زيـــادة راأ�ـــص مـــال البنـــك ال�شـــادر �المدفـــوع من 165 

مليون د�لر اأمريكي اإلى 250 مليون د�لر اأمريكي لدعم 

م�شاريع نمو البنك

“الم�شت�شفـــى الملكـــي  فـــي م�شـــر�ع  اإغـــالق الكتتـــاب 

للـــولدة”، �هـــو الأ�ل فـــي ال�شـــرق الأ��شط حيـــث يوفر 

خدمـــات الولدة �الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية �المتقدمة 

للن�شاء �الأطفال

اإطـــالق برنامـــج مبتكر لل�شيولـــة تحت م�شمـــى �شهادات 

الثقـــة ق�شيرة الأجل المدعومة باأ�شول، بقيمة 55 مليون 

د�لر اأمريكـــي تم هيكلتها لترتبـــط بالتخارج من فين�شر 

لوجي�شتيك بر�برتيز

الح�شـــول علـــى موافقة هيئـــة ال�شوق الماليـــة ال�شعودية 

لتاأ�شي�ـــص �شركة فين�شـــر كابيتال ال�شتثماريـــة ال�شعودية 

براأ�شمال يبلغ 375 مليون ريال �شعودي

نالـــت �شركة الأبي�ـــص لالأ�شمـــدة �الكيما�يـــات الأردنية 

)جافكـــو( تمويال بقيمة 45 مليون د�لر اأمريكي للم�شي 

قدمـــا في م�شـــر�ع اإن�شـــاء المجمـــع ال�شناعـــي لت�شنيع 

الأ�شمدة �الكيما�يات

توقيـــع �شنـــد�ق فين�شر كابيتـــال البحرين علـــى اتفاقية 

�شراكة مع دت�ص دليـــت �هي �شركة بحرينية متخ�ش�شة 

في �شنع ال�شوكولته ذات الجودة العالية

قامت �شركة جبل علي للتطوير ��شركة �شوفاد للمقا�لت 

ذ.م.م بالتوقيـــع علـــى اتفاقيـــة لتطوير ثـــالث مجمعات 

�شكنية للعمال في المنطقة ال�شناعية بجبل علي

النتهاء من جميع مراحـــل التجهيز للم�شت�شفى الألماني 

للعظام، ليوفر بذلك مركز امتياز طبي لأمرا�ص العظام 

�اإعادة التاأهيل على اأيدي كادر طبي األماني متخ�ش�ص

5فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 42009 فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 2009



7فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 62009 فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 2009

تقرير رئي�ص مجل�ص الإدارة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـــد هلل �ال�شـــالة �ال�شـــالم علـــى خاتـــم الأنبياء 

�المر�شليـــن نبينـــا محمـــد �شلـــى اهلل عليه �علـــى اآله 

��شحبه ��شلم

د. غ�شان اأحمد ال�شليمان

رئي�ش مجل�ش الإدارة

بالنيابـــة عن اأع�شاء مجل�ص الإدارة يطيب لـــي اأن اأرفع اإليكم التقرير 

ال�شنـــوي الرابـــع لفين�شـــر كابيتـــال بنك عـــن ال�شنة المنتهيـــة في 31 

دي�شمبـــر 2009. كمـــا تعلمـــون �شعادتكـــم لقد �شهـــد العـــام الما�شي 

�شعوبات مالية �اقت�شادية غيـــر م�شبوقة ع�شفت بجميع الموؤ�ش�شات 

الماليـــة �الم�شرفية حـــول العالم، �لكن البنـــك �هلل الحمد نجح في 

مواجهـــة تلك التحديات بكفاءة عاليـــة �اأداء متميز ات�شم بال�شتقرار 

�اليجابية، كما �ا�شلـــت ا�شتثماراتنا �م�شاريعنا تحقيق نتائج جيدة، 

�ا�شتمر البنك في جهوده الرامية اإلى تعزيز اإمكانياته الموؤ�ش�شية �على 

راأ�شها ا�شتكمال العملية الثانية لزيادة راأ�ص المال بنجاح ملمو�ص. 

�فـــي ظـــل الظـــر�ف القت�شادية ال�شعبـــة، �اأجـــواء العمـــل الحافلة 

بالتحديـــات التي �شهدها عـــام 2009، �ا�شل البنك خطواته الناجحة 

تجاه تحقيق ر�ؤيته الهادفة اإلى تعزيز مكانة البنك كم�شرف اإ�شالمي 

اإقليمـــي رائد لال�شتثمار في الم�شاريع النا�شئـــة �الواعدة. �على �شوء 

التداعيات ال�شلبية لالأزمة الماليـــة العالمية، حر�ص البنك على تبني 

توجـــه حذر �متوازن للدخول في ا�شتثمـــارات جديدة �تركيز اهتمامه 

علـــى الم�شاريـــع �ال�شناديق القائمـــة، بما ي�شهم فـــي تحقيق اأهدافه 

المن�شـــودة �شواء من ناحيـــة القيمة الم�شافة للم�شاهـــم، اأ� من حيث 

الم�شاهمـــة الفعالـــة فـــي م�شيـــرة التنميـــة القت�شاديـــة �الجتماعية 

للمنطقة.

�مـــن اأبـــرز خ�شائ�ـــص اأداء البنك خالل العـــام المن�شـــرم الكفاءة 

العاليـــة �الفعالية الملمو�شة التي ات�شمت بها المبادرات ال�شتراتيجية 

الطموحـــة التي قـــام البنك بتطبيقهـــا خالل �شنوات عديـــدة اأ�شهمت 

فـــي نمو اأرباح �اأ�شـــول البنك، خا�شة في الفتـــرة التي �شهدت العديد 

مـــن التحديات القت�شادية �شواء علـــى الم�شتوى الإقليمي اأ� العالمي، 

تلـــك التحديـــات التي هزت العديد مـــن الموؤ�ش�شات الماليـــة العالمية 

الرا�شخـــة. �بالرغـــم من تلك الظـــر�ف، اإل اأن البنك نجح في تعزيز 

اأن�شطته، �الحفاظ على تما�شك اأدائه بجدارة �ا�شتحقاق. 

اأمـــا اأهـــم الموؤ�شرات التي توؤكد مدى قوة �متانـــة مركز البنك فتتمثل 

فـــي القوة المالية لراأ�شماله. ففـــي الربع الأ�ل من عام 2009، �افقت 

الجمعيـــة العمومية للبنـــك على زيـــادة راأ�ص المـــال المدفوع من165 

مليـــون د�لر اأمريكي اإلى 250 مليون د�لر اأمريكي، اأي بزيادة قدرها 

85 مليون د�لر. ��شوف ت�شاعد هذة الزيادة في موا�شلة خطط النمو 

�دعم ا�شتثمارات البنك �عملياته الت�شغيلية. 

هـــذا �لقد نجح البنك في تحقيق نتائج مالية اإيجابية مقارنة بظر�ف 

 ال�شـــوق ال�شائـــدة، فقـــد بلغ �شافـــي اأربـــاح البنك خالل عـــام 2009،

11 مليـــون د�لر اأمريكـــي، كما حقـــق عائًدا على حقـــوق الم�شاهمين 

بلـــغ 5.4 بالمائـــة. �من الجدير بالذكر ان البنـــك حافظ على �شافي 

اأرباحـــه منذ تاأ�شي�شه في عام 2005، �هو مـــا يمثل اأداًء متميًزا لبنك 

ا�شتثماري �اعد خا�شة في ظل حالة ال�شطراب التي بداأت مع الأزمة 

الماليـــة الحالية فـــي �شبتمبر 2008. كما حققـــت ميزانية البنك نمًوا 

ملحوًظـــا من 66 مليون د�لر منـــذ تاأ�شي�شه اإلى اإجمالي ميزانية بلغت 

356 مليـــون د�لر في الوقت الحالي، اأي بزيادة قدرها 4.5 مرة منذ 

التاأ�شي�ـــص، �48% مقارنـــة بالعـــام الما�شـــي. �حققـــت الأ�شول خارج 

الميزانية نمًوا بلغ 672 مليون د�لر كما في 31 دي�شمبر 2009. ل�شك 

اأن هذه النجاحات تعد موؤ�شًرا �ا�شًحا على متانة ��شع فين�شر كابيتال 

بنك كاأ�ل بنك اإ�شالمي ا�شتثماري يتخ�ش�ص في الم�شاريع ال�شغيرة 

�المتو�شطة في منطقة ال�شرق الأ��شط ��شمال اإفريقيا. 

خـــالل عـــام 2009 كذلك قـــام البنـــك بتد�شيـــن الم�شت�شفـــى الملكي 

للولدة، �هـــو م�شر�ع طموح يركز على تقديم اأعلى م�شتويات الرعاية 

ال�شحيـــة. �ياأتي هذا الم�شـــر�ع متما�شًيا مع اهتمـــام البنك بمنطقة 

ال�شـــرق الأ��شط ��شمـــال اإفريقيـــا، م�شتهدًفا فر�ـــص التملك الخا�ص 

المجزيـــة مـــن الم�شاريـــع ال�شغيـــرة �المتو�شطة الواعـــدة. كما طرح 

ـــا برنامج تخـــارج على هيئة �شهـــادات الثقـــة اأ� �شهادات  البنـــك اأي�شً

ال�شيولة بقيمـــة اإجمالية بلغت 55 مليون د�لر اأمريكي �هذا الم�شر�ع 

مكـــون من هيكل ا�شتثماري فـــي �شورة �شهـــادات متما�شية مع معايير 

ال�شريعـــة الإ�شالمية الغراء، تمت �شياغتها �فق عملية تخارج مجزية 

في �شفقـــة فين�شر لوج�شتيك بر�بتيز، حيـــث تمكن البنك من تحقيق 

معـــدل عائد داخلي بلغ 35%، �27% )قبل احت�شاب ر�شوم الداء( على 

الدفعتيـــن الأ�لى �الثانيـــة على التوالي. كما اتخـــذ البنك الإجراءات 

الالزمـــة لو�شـــع مخ�ش�شات اأينمـــا كان ذلك لزًمـــا لحماية م�شالح 

م�شتثمرينا من الأ��شاع الم�شطربة ال�شائدة.

�يحر�ـــص البنك على اتخـــاذ خطـــوات اإيجابية ل�شمـــان تعزيز النمو 

�الربحيـــة التي نجح البنك فـــي تحقيقها، �تنفيـــذ المبادرات بهدف 

تحقيـــق الأهـــداف المرجوة خـــالل ال�شنـــوات القادمة. �بعـــد اتخاذ 

خطـــوات طموحة فـــي هذا ال�شـــدد منذ عـــام 2008، �ا�شـــل مجل�ص 

الإدارة الم�شـــي قدًما في عمليـــة المراجعة ال�شتراتيجيـــة، بالتعا�ن 

مـــع الإدارة التنفيذية �الم�شت�شاريـــن الخارجيين، بما ي�شمن التعامل 

الفعال �المالئم مع الق�شايا الحيوية التي تواجه البنك مثل الحوكمة 

الموؤ�ش�شيـــة، �ر�شـــد المخاطـــر �تخفيف اآثارهـــا، �الأخـــذ بالعتبار 

المناف�شة ال�شديدة، ف�شال عن التحديات التي تفر�شها الأزمة المالية 

الحالية �حالة ال�شطراب ال�شائدة في الأ�شواق. 

�ل يجـــب اأن نغفـــل باأنه بعـــد مر�ر اأكثر مـــن عام علـــى الأزمة مازال 

العالـــم يمر عبر مرحلـــة بطيئة للغاية نحو التعافـــي القت�شادي، مما 

ي�شتلـــزم علينا النظـــر اإلى الم�شتقبل القريب بحـــذر �حكمة �شواء من 

حيـــث تنوع ال�شتثمـــارات، اأ� اقتنا�ـــص الفر�ص الواعـــدة، خا�شة �اأن 

هدفنـــا الأ�شا�شي يتركز فـــي حماية م�شالح م�شاهمينـــا، �اإيجاد بيئة 

عمـــل مثالية ت�شهم في تعزيز التنمية القت�شادية لمجتمعنا من خالل 

اإر�شاء اأبعاد جديدة للخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية الإ�شالمية. 

كمـــا انني اريـــد ان اأ��شح لكـــم ان ا�شتثمـــارات البنك فـــي الم�شاريع 

النا�شئـــة �الواعدة غالبـــًا ماتكون بعيدة المدى مع فتـــرات تخارج قد 

ت�شـــل اإلى �شبع �شنـــوات. �عليه فاإننـــا اليوم نغر�ص بـــذ�ر النجاح في 

الم�شتقبـــل لم�شاهمينـــا �م�شتثمرينا، �ذلك من خـــالل ال�شتفادة من 

الفر�ص ال�شتثنائية التي تطرحها الأزمة المالية العالمية في ال�شركات 

النا�شئة اأ� متو�شطة النمو �التي تزخر بالكثير من الإمكانيات الواعدة 

�ت�شعـــى اإلى الح�شول على راأ�ص المال �على الدعم التقني �الت�شغيلي 

الإ�شافي لتعزيز عملية النمو �التو�شع. 

اإننـــا على ثقة من تحقيـــق المزيد من النتائـــج الإيجابية في ال�شنوات 

القادمـــة الحافلـــة بال�شعوبات �التحديـــات، ف�شال عـــن التاأكيد باأن 

نموذج العمل الذي يطبقه البنك ي�شاهم فعلًيا في دعم القت�شاديات 

الإقليميـــة مـــن خالل ال�شتثمـــار في مختلـــف الم�شاريـــع ذات القيمة 

الم�شافـــة، بما ي�شاعد بد�ره على تحقيـــق النجاح لجميع الم�شاهمين 

�الم�شتثمرين. 

هـــذا �قـــد اأ��شـــى مجل�ـــص الإدارة بالتوزيعـــات التالية، بعـــد موافقة 

الم�شاهمين: 

• بالمائة من �شافي الربح  تحويـــل مبلغ 1.1 مليون د�لر تمثل 10	

اإلـــى الحتياطي القانوني بمقت�شى قانون ال�شركات التجارية في 

مملكة البحرين. 

• بالمائة  تخ�شي�ـــص مبلغ 18.9 مليون د�لر اأمريكـــي تمثل 5.8	

من راأ�ص المال ال�شادر كاأ�شهم منحة للم�شاهمين. 

اأخيـــرًا، بالنيابـــة عـــن مجل�ـــص الإدارة، �بالأ�شالة عن نف�شـــي اأ�د اأن 

اأتوجـــه بخال�ـــص المتنان �التقدير اإلى �شاحـــب الجاللة الملك حمد 

بـــن عي�شى اآل خليفـــة ملك مملكة البحرين المفـــدى، ��شاحب ال�شمو 

الملكـــي الأمير خليفـــة بن �شلمـــان اآل خليفة، رئي�ص الـــوزراء الموقر، 

��شاحـــب ال�شمو الملكـــي الأمير �شلمان بن حمـــد اآل خليفة �لي العهد 

الأميـــن نائب القائد الأعلى على قيادتهـــم الر�شيدة لم�شيرة النمو في 

المملكـــة �دعمهـــم المتوا�شـــل لل�شناعة الم�شرفيـــة الإ�شالمية. كما 

اأتوجـــه بال�شكـــر �التقدير اإلى م�شـــرف البحرين المركـــزي، ��زارة 

ال�شناعـــة �التجارة، �الهيئات الحكوميـــة ذات ال�شلة على ما قدمته 

من م�شاندة �م�شورة خالل عام 2009. 

كمـــا يطيب لـــي اأن اأعبر عن خال�ص امتنانـــي للم�شاهمين، �العمالء، 

�الم�شتثمريـــن، ��شـــركاء العمـــل على �لئهـــم �ت�شجيعهـــم الم�شتمر، 

�ال�شكـــر مو�شول اإلـــى الإدارة التنفيذية �جميـــع  العاملين في فين�شر 

كابيتـــال بنك على جهودهم الد�ؤ�بـــة �تفانيهم في العمل لتحقيق تلك 

النتائج الجيدة بالرغم من الظر�ف العالمية ال�شعبة. 

اأ�شـــاأل اهلل العلي القديـــر اأن يهدينا �شواء ال�شبيـــل، �اأن ي�شدد خطانا 

لتحقيـــق اأهدافنـــا، �اأن يمن علينـــا بالنجاح �التوفيـــق لتعزيز م�شيرة 

فين�شر كابيتال بنك. 

�ال�شالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته،،

د.غ�شان اأحمد ال�شليمان 

رئي�ص مجل�ص الإدارة



9فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 82009 فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 2009

مجل�ص الدارة

الدكتورغ�شان اأحمد ال�شليمان

رئي�ص مجل�ص الإدارة،المملكة العربية ال�شعودية

ع�شوية لجان فين�شركابيتال بنك : رئي�ص لجنة التمويل

�ال�شتثمار،  رئي�ص لجنة التعيينات �المكافاآت �ع�شو في لجنة 

الحوكمة.

�شركة عافية الد�لية، �شركة اأبناء عبداهلل  رئي�ص مجل�ص اإدارة : 

ال�شليمان للتنمية �التطوير المحد�دة، �شركة غ�شان اأحمد 

ال�شليمان للتطوير المحد�دة، �شركة غ�شان اأحمد ال�شليمان لتجارة 

�شركة غ�شان ال�شليمان ��شركاه،  المفر��شات المحد�دة )ايكيا(، 

�شركة غ�شان اأحمد ال�شليمان للتجارة ) دبي(، �شركة  بيت 

التطوير، �شركة تكنوميديا، �شركة �شراج كابيتال ) دبي (، �شركة 

تطوير  ��شط المدن، �شركة مدرار للتطوير، �شركة عنيزة للتطوير 

�ال�شتثمار، �شركة ال�شتثمار ال�شياحي. 

ع�شو مجل�ص اإدارة:  �شركة �شافول، �شركة ال�شمنت العربية، 

�شركة م�شت�شفيات �مراكز المغربي، �شركة توظيف �تطوير �تدريب 

الموارد الب�شرية المحد�دة، �شركة خدمات �مراكز التدريب 

التعليمية المحد�دة، �شركة ا�شهار لالعالم Propaganda، �شركة 

تطوير خليج �شلمان، �شركة النور التعليمية، �شركة الطالع للتجارة ) 

هانكو( ، �شركة اأمان للجودة �التجارة. 

عدد �شنوات الخبرة: 31 �شنة

علي مو�شى المو�شى

ع�شو مجل�ص الإدارة، د�لة الكويت

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص لجنة المخاطر.

رئي�ص مجل�ص الإدارة �الع�شو المنتدب: �شركة مجموعة الأ�راق 

المالية

ع�شو مجل�ص اإدارة: البنك ال�شناعي الكويتي.

�زيرالتخطيط �شابقًا: د�لة الكويت.

نائب محافظ: بنك الكويت المركزي �شابقًا.

عدد �شنوات الخبرة: 35 �شنة

مر�ان اأحمد الغرير

ع�شو مجل�ص الإدارة، الإمارات العربية المتحدة

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: ع�شو في لجنة الحوكمة 

رئي�ص مجل�ص اإدارة: �شركة فنن لالإ�شتثمار، �شركة فنن للمواد 

الغذائية، مدر�شة دبي الوطنية.

عدد �شنوات الخبرة: 20

�شالح محمدال�شنفري

ع�شو مجل�ص الإدارة، �شلطنة عمان

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: لجنة ال�شتثمار�التمويل.

رئي�ص مجل�ص اإدارة: �شركة مزارع د�اجن ال�شفاء �ال�شركة الد�لية لخدمات الحا�شب اللي 

�مجل�ص العمال العماني ال�شوداني.

نائب رئي�ص مجل�ص اإدارة: �شراج العقاريه �مجل�ص ادارة �شوق م�شقط لالأ�راق المالية �مجل�ص   

الأعمال العماني ال�شوري.

الع�شوالمنتدب: لل�شركة الد�لية العمانية لال�شتثمار.

ع�شو مجل�ص اإدارة: ال�شركة العالمية للمحاجر �ال�شركة العالمية للجب�ص ال�شركة الد�لية 

العمانية للتنمية العمرانية �ال�شتثمار � �شركة �شنيرجي ل�شت�شارات-الكويت �ال�شركة العمانية 

لل�شيارات �ال�شركة العمانية اللوج�شتية �المركز العماني لتر�يج ال�شتثمار �تنمية ال�شادرات 

�مجل�ص  العمال العماني الماراتي �مجل�ص العمال العماني ال�شعودي.

رئي�ص اللجنة التنفيذية: �شركة الباطنة للتنمية �ال�شتثمار القاب�شة.  

ع�شو لجنة ال�شتثمار: �شند�ق مينا للم�شاريع- البحرين.

ع�شو اللجنة القت�شادية: غرفة تجارة ��شناعة عمان.

ع�شو اللجنة ال�شت�شاريه: كلية الزراعه-جامعة ال�شلطان قابو�ص

عدد �شنوات الخبرة:  20 �شنة

عبدالفتاح محمدرفيع معرفي

نائب رئي�ص مجل�ص الإدارة ،د�لة الكويت

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص لجنة الحوكمة، �نائب رئي�ص 

لجنة التمويل �ال�شتثمار �لجنة التعيينات �المكافاآت. 

رئي�ص مجل�ص اإدارة: ال�شركة التجارية العقارية – د�لة الكويت، �شركة 

مزن ال�شتثمارية – المملكة المغربية، ��شركة الدرة التجارية – مملكة 

البحرين.

ع�شو مجل�ص اإدارة: �شركة عمار لالإجارة �التمويل، البنك التجاري 

الكويتي، الموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية، �شركة بيان العقارية، 

 ال�شند�ق الوقفي للتنمية العلمية �الجتماعية لالأمانة العامة لالأ�قاف.

 �هو اأي�شا ع�شو المجل�ص ال�شت�شاري بكلية العلوم الإدارية �ع�شو 

مجل�ص اأمناء مركز الدرا�شات الإ�شتراتيجية �الم�شتقبلية بجامعة 

الكويت، ع�شو مجل�ص اأمناء مركز العمل التطوعي �اأمين �شند�ق اتحاد 

العقاريين.

عدد �شنوات الخبرة: 30

عبداللطيف محمد جناحي

ع�شو مجل�ص الإدارة �الرئي�ص التنفيذي، مملكة البحرين

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص لجنة الإدارة التنفيذية، 

�ع�شو في لجنة التمويل �ال�شتثمار. �ع�شو في لجنة التعيينات 

�المكافاآت. 

رئي�ص مجل�ص اإدارة: �شركة اأ�ي�شي�ص ال�شرق الأ��شط القاب�شة ��شركة 

الجزيرة للبال�شتيك ��شركة م�شاريع الخليج، �شركة لمي�شولر للمالحة 

�ال�شفن ��شركة ��رلد ديفلوبمنت ��شند�ق فين�شر كابيتال البحرين 

��شركة جريت هاربر

�هو نائب رئي�ص مجل�ص اإدارة �شركة ت�شالنجر ��شركة الأبي�ص 

لالأ�شمدة �الكيما�يات الأردنية )جافكو( ، �جلوبال ريل ا�شتيت .

ع�شومجل�ص اإدارة: �شركة بيان العقارية بالمملكة العربية ال�شعودية، 

�شركة مزن ال�شتثمارية القاب�شة بالمملكة المغربية ، ال�شركة الد�لية 

العمانية للتنمية العمرانية �ال�شتثمار � )رئي�ص لجنة ال�شتثمار(.

عدد �شنوات الخبرة: 27
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مجل�ص الدارة

�شليمان اإبراهيم الحديثي 

ع�شو مجل�ص الإدارة، المملكة العربية ال�شعودية 

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: ع�شو في لجنة التدقيق 

مديرتنفيذي: �شركة جدة لال�شتثمار التجاري 

ع�شو مجل�ص اإدارة: المجموعة ال�شعودية لالأبحاث �الت�شويق، ال�شركة 

ال�شعودية للطباعة �التغليف، ال�شركة ال�شعودية للمختبرات الخا�شة، 

مجموعة نجمة المدائن، ال�شركة ال�شعودية للن�شر المتخ�ش�ص، 

ال�شركة ال�شعودية للمالحة �الخدمات البحرية.

عدد �شنوات الخبرة: 27 �شنة

عبدالهادي تريحيب بن نايفة ال�شهواني 

ع�شو مجل�ص الدارة، د�لة قطر

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: لجنة المخاطر 

رئي�ص مجل�ص اإدارة: مجموعة �شركات ال�شهواني بمافيها: بن 

نايف ال�شهواني الد�لية � مجموعة اأبناء هادي ��شركة الهاددي 

لل�شيارات �الالآت الثقيلة � م�شنع الخليج لرغا�ي مكافحة 

الحريق � ال�شهواني للحماية من الحريق �الخدمات التقنية. 

�نائب رئي�ص مجل�ص اإدارة ال�شركة القطرية لل�شناعات التحويلية 

�ع�شو مجل�ص اإدارة م�شرف قطر الإ�شالمي �ال�شركة القطرية 

للوقود �شابقًا.

عدد �شنوات الخبرة: 30 �شنة

ابراهيم حمد البابطين 

ع�شو مجل�ص الإدارة، المملكة العربية ال�شعودية 

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: نائب رئي�ص لجنة المخاطر 

رئي�ص مجل�ص اإدارة: �شركة البابطين للطاقة �الت�شالت 

�شركه م�شاهمه �شعوديه 

مديرتنفيذي: �شركة الموا�شاة الطبية ��شركة المكتبة للت�شويق 

ع�شو مجل�ص اإدارة: �شركة الموا�شاة للخدمات الطبيه - �شركه 

م�شاهمه �شعوديه، �شركة المكتبه للت�شويق - �شركه م�شاهمه 

�شعوديه مقفله، �شركة البابطين للطاقة �الت�شالت - �شركه 

م�شاهمه م�شريه مقفله، �شركة البابطين القاب�شه لال�شتثمار 

- ذ.م.م، �شركة البابطين لبالنك - ذ.م.م، �شركة البابطين 

للتجارة - ذ.م.م، �شركة البابطين للمقا�لت - ذ.م.م، �شركة 

البابطين لل�شناعات الهند�شيه - ذ.م.م، �شركة النخبه 

لتطوير قواعد المعلومات - ذ.م.م، مركز المعلومات ل�شواق 

المال العربيه - ذ.م.م

عدد �شنوات الخبرة: 25  �شنه

ن�شال �شالح العوجان

ع�شو مجل�ص الإدارة، مملكة البحرين

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص لجنة التدقيق 

�المراجعة.

رئي�ص تنفيذي: بنك البحرين للتنمية.

رئي�ص مجل�ص اإدارة: مركز الخليج التخ�ش�شي لل�شكر، ال�شركة 

العربية ل�شيارات الأجرة.

ع�شو مجل�ص اإدارة: م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي )اللجنة 

التنفيذية(، مركز البحرين لتنمية ال�شناعات النا�شئة، ريتيل 

اأرابيا، �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية �الال�شلكية (ع�شو في 

لجنة التدقيق(، بنك الإ�شكان )رئي�ص لجنة الإ�شتثمار(، �ال�شركة 

اليمنية للهاتف النقال )�شباأفون(.

عدد �شنوات الخبرة: 27

محمد �شليمان اأبانمي

ع�شومجل�ص الإدارة، المملكة العربية ال�شعودية

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: لجنة ال�شتثمار�التمويل.

ع�شو مجل�ص اإدارة: �شركة �شابك، �شركة مالذ للتاأمين، �شركة 

�جيف ، جريدة الوطن في المملكة العربية ال�شعودية.

ع�شو لجنة الإ�شتثمار: �شند�ق مينا للم�شاريع

عدد �شنوات الخبرة:  29 �شنه

عجالن عبدالعزيز العجالن 

ع�شو مجل�ص الإدارة، المملكة العربية ال�شعودية 

ع�شوية لجان فين�شر كابيتال بنك: لجنة التمويل �ال�شتثمار 

رئي�ص مجل�ص اإدارة: �شركة عجالن � �شركة اأبناء عبد العزيز 

بن عجالن ��شركة نمو للتطوير العقاري  ��شركة الأزياء 

العالمية المحد�دة � �شركة عبد اللطيف عبد الحميد العطار � 

�شركة ديلون للن�شيج � �شركة مارلين . 

عدد �شنوات الخبرة:30 �شنة
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اأع�شاء هيئة الفتوى �الرقابة ال�شرعية

فريق اأع�شاء هيئة الفتوى �الرقابة ال�شرعية )من اليمين اإلى الي�شار(

ال�شيـــخ الدكتور عي�شى زكي عي�شـــى،   ال�شيخ نظام محمد �شالـــح يعقوبي )رئي�ص الهيئة(   

�ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار عبدالكريم اأبو غدة

ال�شيخ نظام محمد �شالح يعقوبي

رئي�شاً

بالمملكة  �يلز  بجامعة  الإ�شالمي  الفقه  في  الدكتوراه  اأطر�حة  حاليًا  يح�شر 

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

عن  �التلقي  الإ�شالمية،  التقليدية  الدرا�شات  اإلــى  بالإ�شافة  بكندا،  ماكجيل 

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

يا�شين  محمد  �ال�شيخ  البحرين،  مملكة  من  العبا�شي  �شالح  محمد  �ال�شيخ 

الفاداني من مكة المكرمة بالمملكة العربية ال�شعودية، �ال�شيخ محمد خاطر من 

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

ال�شيخ  كــان  �غيرهم.  المغربية  المملكة  من  الغماري  ال�شديق  بن  عبداهلل 

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

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

�هو ع�شو  البحرين،  بمملكة  �الإ�شالمية  المالية  �الموؤ�ش�شات  البنوك  لعدد من 

المحا�شبة  هيئة  �ع�شو  بالبحرين  الد�لية  الإ�شالمية  لل�شوق  ال�شرعية  بالهيئة 

)AAIOFI(، �ع�شو بهيئة الت�شنيف  �المراجعة للموؤ�ش�شات المالية �الإ�شالمية 

��شند�ق المركزي  البحرين  لم�شرف  ال�شرعي  بالمجل�ص  �ع�شو   الإ�شالمي، 

دا� جونز الإ�شالمي.

ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار عبدالكريم اأبو غدة

ع�شواً

ع�شو مجمع الفقه الإ�شالمي التابع لمنظمة الموؤتمر الإ�شالمي بجدة بالمملكة 

المحا�شبة  لهيئة  المعايير  �مجل�ص  ال�شرعي  المجل�ص  �ع�شو  ال�شعودية،  العربية 

�المراجعة للموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية بمملكة البحرين، �م�شارك في كثير من 

هيئات الرقابة ال�شرعية لمجموعة من البنوك الإ�شالمية، �كان في ال�شابق يعمل 

باحثًا �خبيرًا في المو�شوعة الفقهية التابعة لوزارة الأ�قاف �ال�شوؤ�ن الإ�شالمية 

بد�لة الكويت، مع العلم اأنه يحمل �شهادة الدكتوراه في ال�شريعة الإ�شالمية من 

الأزهر ال�شريف.

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي عي�شى

ع�شواً

من حملة �شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من الجامعة الإ�شالمية بالمدينة 

للهيئة  التابعة  الأ�شا�شية  التربية  بكلية  م�شاعدًا  اأ�شتاذًا  حاليًا  �يعمل  المنورة، 

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

�الأعمال  الموؤلفات  من  بمجموعة  الإ�شالمية  المكتبة  �اأثــرى  عديدة،  �شرعية 

�المنتديات  �الند�ات  الموؤتمرات  �بارز في كثير من  �له ح�شور مميز  العلمية، 

الإ�شالمية.
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تقرير الرئي�ص التنفيذي

عبد اللطيف محمد جناحي

ع�شو مجل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـــد هلل �ال�شـــالة �ال�شـــالم علـــى خاتـــم الأنبياء 

�المر�شلين نبينا محمد �على اآله ��شحبه ��شلم

اإن اأهم ما يميز النتائج المالية المحققة بنهاية هذا العام المنتهي في 

31 دي�شمبـــر 2009 اأنها ت�شكل نقطة مف�شلية فـــي م�شيرة نمو فين�شر 

كابيتـــال بنك، كونها جاءت ��شط عام مالي �شهد من التحديات ما لم 

ينح�شـــر في الأ�شـــواق المحلية فقط، بل تعدتهـــا لت�شمل جل الأ�شواق 

العالمية. �اأنتهز هذه الفر�شة لأعبر عن ارتياحنا �تفا�ؤلنا من م�شتوى 

اأداء البنك ��شط تقلبات ال�شوق غير المتوقعة، �التي ك�شفت عن مدى 

ر�شانة �متانة خطتنا ال�شتثمارية.

خـــالل عام 2009 اأثبـــت نموذج عمل فين�شر كابيتـــال بنك مرة اأخرى 

قيمته �مر�نته في التعامل  مع مختلف الظر�ف القت�شادية. ��ا�شلنا 

خـــالل العـــام تطبيـــق منهجنا المميـــز باأن نكـــون م�شـــرف اإ�شالمي 

ا�شتثمـــاري �شامل �متنـــوع �ل يح�شر ن�شاطه �شمـــن اإطار محد�د بل 

ي�شعى اإلى الدخول في قطاعات جديدة لم تطرق من قبل.

لقد حقـــق فين�شر كابيتال بنك نتائج مالية اإيجابية خالل عام 2009، 

حيـــث بلغت �شافي الأرباح 11 مليون د�لر اأمريكي )2008: 47 مليون 

د�لر اأمريكـــي(، ممـــا اأدى اإلى تحقيق عائد على حقـــوق الم�شاهمين 

بلـــغ 5.4%. �بلغ اإجمالي الدخل 32.4 مليون د�لر اأمريكي، �اإجمالي 

الأ�شـــول فـــي نهاية 2009 بلغـــت 356 مليـــون د�لر اأمريكي، في حين 

بلـــغ مجموع حقـــوق الم�شاهمين قبـــل التخ�شي�ـــص 286 مليون د�لر 

اأمريكي.

�حافـــظ البنـــك علـــى معدل مرتفـــع لمالءة راأ�ـــص المـــال �ذلك �فقا 

لمعايير بازل2 يفوق بكثير المتطلبـــات التنظيمية لم�شرف البحرين 

المركـــزي. كما يمتلـــك البنـــك ميزانيـــة ت�شغيلية قوية �غيـــر معززة 

بالقترا�ـــص �يتمتع كذلك بم�شتويات �شحية مـــن ال�شيولة �التدفقات 

النقدية �قدرات قوية على توظيف ال�شتثمار.

�جـــاءت النتائج المالية فـــي ظل فترة ي�شهد فيهـــا القت�شاد العالمي 

تداعيـــات الأزمة المالية �الركود القت�شـــادي الذي يخيم على جميع 

د�ل العالـــم، اإل اأننـــا في فين�شـــر كابيتال بنـــك اتبعنـــا �شيا�شة تنويع 

ال�شتثمـــارات �الحر�ـــص ال�شديد علـــى النتقائية فـــي اختيار الفر�ص 

ال�شتثمارية التي ت�شب في م�شلحة الم�شاهمين �الم�شتثمرين، �على 

هـــذا الأ�شا�ص �ا�شل البنك جهوده في بناء �شيا�شة ا�شتثمارية قوية مع 

الأخذ في العتبار ال�شوابط �المعايير المهنية المتبعة بالإ�شافة اإلى 

تبنـــي اأف�شل الممار�شات في مجـــالت اإدارة المخاطر �الحوكمة. كما 

�ا�شلنـــا تعزيـــز القدرة الموؤ�ش�شيـــة للبنك من اأجل دعـــم عمليات نمو 

�تطوير الأن�شطة الم�شاحبة.

�ل يجب اأن نن�شى اأننا ن�شتطيع اأن نجد الفر�ص في اأكثر الظر�ف تحديا، 

فكمــــا �شهد عــــام 2009 ا�شطرابات ماليــــة لم ي�شبق لها مثيــــل، اإل اأنها 

خلقــــت العديد من الفر�ص ل�شناعــــة ال�شيرفة الإ�شالمية. فالم�شارف 

الإ�شالميــــة مثل فين�شر كابيتال بنك التي اأثبتــــت جدارتها خالل الأزمة 

المالية الحالية، بداأت في جذب الهتمام على الم�شتوى العالمي.

لقد كان لالأزمة المالية تاأثيرا �شلبيا على جميع القطاعات ال�شتثمارية 

اإل اأن هـــذا العام �شهد اإبرام العديد من ال�شفقات التي �شاعدت على 

تعزيـــز ا�شتثماراتنا الحالية حيث تلقى فين�شـــر كابيتال بنك الموافقة 

من هيئـــة ال�شوق الماليـــة ال�شعوديـــة لتاأ�شي�ص �شركة فين�شـــر كابيتال 

ال�شتثمارية ال�شعودية براأ�شمال يبلغ 375 مليون ريال �شعودي لتمار�ص 

هـــذه ال�شركة اأن�شطة الإدارة �الترتيب �تقديـــم الم�شورة �الحفظ في 

الأ�راق المالية.

كما نالـــت �شركة الأبي�ـــص لالأ�شمدة �الكيما�يـــات الأردنية )جافكو( 

تمويـــال بقيمة 45 مليون د�لر اأمريكي للم�شي قدما في م�شر�ع اإن�شاء 

المجمع ال�شناعي لت�شنيع الأ�شمدة �الكيما�يات. تاأكيدا على �شيا�شة 

تنويع ال�شتثمارات، ا�شتثمر �شند�ق فين�شر كابيتال البحرين في  عدة 

موؤ�ش�شـــات �شغيرة �متو�شطة ذات نمو �اعـــد تاأكيدا على نموذج عمل 

فين�شر كابيتال بنك لال�شتثمار في الم�شاريع النا�شئة التي تمثل جزءًا 

كبيرًا �موؤثرًا في جميع اقت�شاديات العالم.

هذا �اإذا نظرنا الى الم�شتقبل، فاإننا نرى التحديات �الفر�ص، �فين�شر 

كابيتـــال بنـــك في ��شع جيـــد للغاية يوؤهلـــه لي�ص فقـــط لمواجهة هذه 

التحديـــات �لكن لال�شتفادة اأي�شا من الفر�ـــص ال�شتثمارية المتاحة. 

اإن اإ�شتراتيجيتنـــا �ا�شحة، �نمتلك بف�شل اهلل جميع الموارد الالزمة 

لتحقيقها.

ربما قد تتغير البيئة المحيطة بنا ب�شكل دائم، اإل اأنني �زمالئي نوؤكد 

اأن التزامنـــا تجاه جميع الأطراف المعنيـــة المرتبطة بفين�شر كابيتال 

بنـــك لن يتغير اأبدًا. فنحن مـــا زلنا ملتزمون بخدمة المجتمعات التي 

نعمل بها. �نحن ل نزال نعتقد اأن نجاحنا على المدى الطويل يكمن في 

تقديم خدمات �عوائد ممتازة لعمالئنا �م�شتثمرينا. �نحن �شن�شتمر 

فـــي التزامنا في ال�شتثمار في المهارات �التطوير الم�شتقبلي لقاعدة 

موظفينـــا التي ي�شكل ال�شباب الغالبية العظمى منها، �خلق بيئة قائمة 

علـــى الجدارة الحقيقيـــة. ��شن�شتمر في �شعينا الدائـــم لتحقيق قيمة 

م�شتدامة لم�شاهمينا.

فـــي الختـــام اأ�د اأن اأ�شكر جميـــع اأع�شاء فريق العمل فـــي البنك على 

جهدهـــم �عملهم الدء�ب �اأثمـــن عاليا دعم رئي�ـــص �اأع�شاء مجل�ص 

الإدارة �ثقـــة الم�شاهميـــن �العمـــالء، اآمليـــن تحقيـــق المزيـــد مـــن 

النجازات �النجاح في 2010.

�ال�شالم عليكم �رحمة اهلل �بركاته

عبداللطيف محمد جناحي

ع�شو مجل�ص الإدارة �الرئي�ص التنفيذي
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الإدارة التنفيذية

فــريق الإدارة التنفيذية )من اليمين اإلى الي�شار(

�شعد الخان.  

في�شل العبا�شي. الدكتور خالد عبداهلل عتيق، عبداللطيف محمد جناحي )ع�شو مجل�ص الإدارة �الرئي�ص التنفيذي( الدكتور اأحمد الجوهري، م�شعود اأحمد الب�شتكي.

عبد اللطيف محمد جناحي

ع�شو مجل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي 

فين�شر كابيتال بنك 

من�شئ مبادرة فين�شر كابيتال بنك �اأحد موؤ�ش�شي البنك الرئي�شين. عمل 

ل�شركة  الإدارة  مجل�ص  رئي�ص  �هو  البنك،  تاأ�شي�ص  للجنة  تنفيذيًا  مديرًا 

قاب�شة  ا�شتثمارية  �شركة  �هــي  القاب�شة،  الأ��ــشــط(  )ال�شرق  اأ�ي�شي�ص 

مقرها البحرين كانت م�شئولة عن اإن�شاء �هيكلة م�شر�ع المدينة الزرقاء 

في �شلطنة عمان �التخارج منه، �يعتبر الم�شر�ع من اأكبر م�شاريع التطوير 

اإدارة  مجل�ص  رئي�ص  جناحي  ال�شيد  اأن  كما  الأ��شط.  ال�شرق  في  العقاري 

�شركة لمي�شولر للمالحة �ال�شفن ��شركة ��رلد ديفلوبمنت ��شركة م�شاريع 

��شركة  هاربر  جريت  ��شركة  البحرين  كابيتال  فين�شر  ��شند�ق  الخليج 

الجزيرة للبال�شتيك. �هو نائب رئي�ص مجل�ص اإدارة �شركة ت�شالنجر ��شركة 

اإدارة  مجل�ص  �ع�شو  )جافكو(،  الأردنية  �الكيما�يات  لالأ�شمدة  الأبي�ص 

�شركة بيان العقارية بالمملكة العربية ال�شعودية، ��شركة مزن ال�شتثمارية 

العمرانية  للتنمية  العمانية  الد�لية  �ال�شركة  المغربية،  بالمملكة  القاب�شة 

�ال�شتثمار)�رئي�ص لجنة ال�شتثمار(.

�قبل ذلك كان مدير ق�شم ال�شت�شارات الإدارية في �شركة اآرثر اأندر�شون 

في البحرين. �هو محا�شب اإداري قانوني من نقابة المحا�شبين الإداريين 

�شهادة  على  حا�شل  جناحي  �ال�شيد  المتحدة.  المملكة  في  الموؤهلين 

المحا�شبه  في  الماج�شتير  �درجــة  البحرين  جامعة  من  البكالوريو�ص 

�التمويل من جامعة دي مونتفورت في المملكة المتحده.

الدكتور خالد عبداهلل عتيق

نائب الرئي�ش التنفيذي للعمليات والم�شاندة

يتمتع الدكتور خالد عتيق بخبرة تزيد على 30 �شنة في الأعمال الم�شرفية 

كان  بنك،  كابيتال  بفين�شر  التحاقه  �قبل  �المحا�شبة.  �التدقيق  �التمويل 

البحرين  بم�شرف  الم�شرفية  للرقابة  التنفيذي  المدير  من�شب  ي�شغل 

المالية  الموؤ�ش�شات  التراخي�ص �مراقبة  المركزي، حيث كان م�شئوًل عن 

�الم�شرفية التي تعمل في مملكة البحرين �الإ�شراف عليها. �قبل التحاقه 

البحرين،  في جامعة  م�شاعدًا  اأ�شتاذًا  كان  المركزي،  البحرين  بم�شرف 

كما كان يعمل في عدة �شركات �بنوك اأخرى. �الدكتور خالد عتيق حا�شل 

على درجة الدكتوراه في فل�شفة المحا�شبة من المملكة المتحدة. �هو ع�شو 

في لجنة الإدارة التنفيذية لفين�شر كابيتال بنك.

في�شل عبدالعزيز العبا�شي 

رئي�ش تنفيذي

ال�شتثمارات المبا�شرة وال�شت�شارات المالية

تتركـــز مهـــام ال�شيد في�شـــل العبا�شي علـــى اإيجـــاد �هيكلـــة ال�شتثمارات 

المبا�شـــرة فـــي ال�شـــركات الخا�شة. اكت�شـــب ال�شيد في�شـــل العبا�شي، من 

خـــالل عمله مع العديد من اأبـــرز الموؤ�ش�شات المالية فـــي ال�شرق الأ��شط، 

خبـــرة طويلة في مجال ال�شتثمار فـــي ح�ش�ص الملكية في م�شاريع القطاع 

الخا�ص �اأعمـــال البنوك ال�شتثمارية تفوق 11 �شنة. فقبل اللتحاق بالعمل 

في فين�شـــر كابيتال بنك، �شغل في�شل من�شًبا رفيًعا �شمن فريق ال�شتثمار 

فـــي ح�ش�ص الملكية في ال�شـــرق الأ��شط لدى بنك يونيكـــورن اإنف�شتمنت. 

�قبـــل ذلك، كان يعمل في مجموعة ال�شتثمارات المبا�شرة في بيت التمويل 

الكويتي – البحرين، �ق�شم ال�شتثمار في بنك البحرين �الكويت. كما كان 

ع�شـــوًا في مجل�ص اإدارة �شركة الكندي لل�شيدلة في الأردن. �يحمل في�شل 

درجة البكالوريو�ص في المحا�شبة من جامعة البحرين.

الدكتور اأحمد الجوهري 

رئي�ش تنفيذي – الم�شاريع النا�شئة وتطوير الأعمال

بداأ الدكتور الجوهري حياته العملية في القطاع المالي منذ عام 1993، �قبل 

ان�شمامه اإلى فين�شر كابيتال بنك، كان الدكتور الجوهري يعمل لدى بنك 

ال�شتثمار الد�لي �هو م�شرف اإ�شالمي مقره البحرين، حيث كان مديرًا 

لق�شم ال�شتثمارات الد�لية، م�شئوًل عن التفا��ص �اإبرام �هيكلة �شفقات 

�ح�ش�ص ال�شتثمار المبا�شر في راأ�ص مال ال�شركات بالإ�شافة اإلى هيكلة 

ال�شتثمارات العقارية. �قبل ذلك، كان ا�شت�شاريًا م�شتقاًل يقدم ا�شت�شارات 

ا�شتثمارية للعديد من ال�شركات المالية المحلية �الإقليمية �العالمية. �كان 

اإن�شاء �تقييم �هيكلة العديد من ا�شتثمارات ح�ش�ص التملك  ي�شارك في 

في ر�ؤ��ص الأموال على م�شتوى عالمي. كما كان الدكتور الجوهري مديرًا 

خالل  �قــدم  البحرين،  جامعة  في  م�شاعدًا  �اأ�شتاذا  الموازي  للبرنامج 

�الخا�شة. الحكومية  الم�شاريع  من  عــدد  حــول  ا�شت�شارات  الفترة  هــذه 

�هو حا�شل على درجة الماج�شتير في الخدمات الم�شرفية �المالية من 

المملكة المتحدة �درجة الدكتوراه في ا�شتراتيجيات ال�شتثمارات الأجنبية 

لجنة  في  ع�شو  �هو  النا�شئة.  الأ�شواق  في  الجن�شيات  متعددة  �ال�شركات 

الإدارة التنفيذية لفين�شر كابيتال بنك.

�شعد عبداهلل الخان

قائم باأعمال الرئي�ش التنفيذي – ال�شتثمارات العقارية

ال�شتثمارات  في  التنفيذي  الرئي�ص  باأعمال  هوالقائم  الخان  �شعد  ال�شيد 

ال�شيرفة  قطاع  فــي  �شنوات  ع�شر  على  تربو  بخبرة  �يمتع  العقارية، 

ال�شيد  كان  بنك،  كابيتال  فين�شر  لدى  بالعمل  التحاقه  قبل  الإ�شالمية. 

�شغل  كما  الإ�شالمي.  البركة  ببنك  العليا  الإدارة  فريق  في  ع�شوا  الخان 

من�شب مدير ال�شتثمارات �الت�شويق. خالل فترة عمليه لدى بنك البركة 

الإ�شالمي، اكت�شب معرفة كبيرة باأن�شطة الخدمات الم�شرفية الإ�شالمية 

الإمارات  د�لة  في  �تحديدا  العالقات  من  �ا�شعة  �شبكة  اإقامة  في  �نجح 

من  المحا�شبة  في  بكالوريو�ص  على  حائز  الخان  �شعد  المتحدة.  العربية 

جامعة البحرين.

م�شعود اأحمد الب�شتكي

رئي�ش تنفيذي – ت�شويق وتوظيف ال�شتثمارات

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

�قبل  الد�لي.  م�شقط  بنك  في  الإ�شالمية  الم�شرفية  المعامالت  رئي�ص 

ذلك، عمل لدى جيه بي مورجان ت�شي�ص بنك لمدة �شت �شنوات حيث كان 

رئي�شًا لق�شم اإدارة عالقات العمالء لد�ل مجل�ص التعا�ن الخليجي، �م�شئوًل 

�ال�شركات  الحكومية  �الجهات  المالية  الموؤ�ش�شات  مع  البنك  اأعمال  عن 

الكبيرة. �قبل ذلك، اأم�شى خم�ص �شنوات مع الموؤ�ش�شة العربية الم�شرفية 

في من�شب مدير عالقات العمالء بالموؤ�ش�شة التي تغطي اأن�شطتها العديد 

الأ��شط  �ال�شرق  الخليجي  التعا�ن  مجل�ص  د�ل  فيها  بما  المناطق  من 

�الأمريكتين، كما كان م�شئوًل عن اإن�شاء �هيكلة المعامالت بالإ�شافة اإلى 

�الكويت  البحرين  الم�شرفية مع بنك  بداأ مهنته  الم�شترك. �قد  التمويل 

�الم�شاريع  ال�شركات  اأكثر من �شبع �شنوات في مجال تمويل  اأم�شى  حيث 

على  حا�شل  الب�شتكي  م�شعود  �ال�شيد  المالية.  �الموؤ�ش�شات  �ال�شتثمار 

البحرين.  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  �بكالوريو�ص  العليا  الدرا�شات  دبلوم 

�هو ع�شو في لجنة الإدارة التنفيذية لفين�شر كابيتال بنك.
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المحفظـة ال�شتثمـاريـة

حققت المنتجات ال�شتثمارية �الم�شاريع �ال�شفقات المبتكرة التي 

2007 �عام 2008 تقدمًا ممتازًا خالل عام  اأبرمت بنجاٍح في عام 

.2009

2009 طرح �تنفيذ العديد من الم�شاريع في مختلف  كما �شهد عام 

القطاعات ال�شتثمارية.
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�شركة دت�ص دليتالم�شت�شفى الألماني للعظام

الم�شاريع النا�شئة

�تطوير الأعمال

�فر�ص  الهائلة  الإمكانيات  من  ال�شتفادة  بنك  كابيتال  فين�شر  ي�شتهدف 

اأ�شواق د�ل  الم�شتغلة خا�شة في ظل �جود فجوة �ا�شعة في  الأعمال غير 

اأن  البنك  يعتقد  حيث  اإفريقيا،  ��شمال  الأ��شط  �ال�شرق  الخليج  منطقة 

قطاع الم�شاريع النا�شئة يزخر بالإمكانيات الواعدة التي لو تم ا�شتغاللها 

ب�شكل فعال، يمكن اأن تقدم م�شدًرا م�شتقًرا لفر�ص ال�شتثمارات البديلة 

اإلى  البنك  ي�شعى  الهدف،  هذا  لتحقيق  م�شاعيه  اإطار  �في  للم�شتثمرين. 

من  متو�شطة  اإلــى  مبكرة  بمراحل  تت�شم  التي  الواعدة  ال�شركات  تحديد 

النمو، �تمتلك اإمكانيات كبيرة ت�شمن تعزيز تواجدها في ال�شوق.

يقوم البنك با�شتخدام اأد�ات مبتكرة �هياكل ا�شتثمارية متطورة ي�شتطيع 

الم�شاريع  في  بال�شتثمار  عادة  المرتبطة  المخاطر  الحد من  من خاللها 

ال�شتثمارات  هذه  قدرة  من  التاأكد  الوقت  نف�ص  �في  �الواعدة،  النا�شئة 

على تحقيق عوائد مجزية للم�شتثمرين. اإن ال�شتفادة من ال�شتثمارات في 

متميزة من  فئة  في  ا جديدة  فر�شً البنك  تمنح عمالء  النا�شئة  الم�شاريع 

الأموال  توجيه  في  اإيجابي  بد�ر  ال�شطالع  على  ت�شاعدهم  كما  الأ�شول، 

الم�شتثمرة نحو اأن�شطة ا�شتثمارية مجزية تعزز النمو القت�شادي الحقيقي، 

�ت�شاهم في دعم جهود تنمية القت�شاديات الإقليمية على المدى المتو�شط 

�البعيد.

�بغ�ص النظر عن الأزمة المالية العالمية �الإقليمية، فاإن عام 2009 كان 

في  الأعمال  �تطوير  النا�شئة  الم�شاريع  لوحدة  المقايي�ص  بكل  ا�شتثنائًيا 

البنك، حيث �شهد العام العديد من عمليات ال�شتحواذ الجديدة، �اإغالق 

ا�شتثمارية  منتجات  �طرح  تخارج،  عمليات  عن  ف�شال  ال�شفقات،  بع�ص 

جديدة.

�على �شبيل المثال، تمكن فين�شر كابيتال بنك خالل عام 2009 من اإغالق 

ال�شرق  في  الأ�ل  �هو  للولدة«،  الملكي  »الم�شت�شفى  م�شر�ع  في  الكتتاب 

الأ��شط حيث يوفر خدمات متخ�ش�شة للولدة �الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية 

�المتقدمة للن�شاء �الأطفال في مملكة البحرين �الد�ل المجا�رة. 

لقطاع  نوعية  نقلة  اإحــداث  في  كبير  اأثر  للم�شر�ع  يكون  اأن  المتوقع  �من 

مركز  تطوير  خالل  من  �ذلــك  البحرين،  مملكة  في  ال�شحية  الخدمات 

�الأطفال  للن�شاء  ال�شحية  �الرعاية  الخدمات  اأف�شل  يوفر  الطبي  للتميز 

في اأجواء �شبيهة بالمنتجعات.

�تقوم فكرة الم�شت�شفى الملكي للولدة على تقديم خدمات �شاملة للولدة 

�الرعاية ال�شحية، تمتد من فترة ما قبل الولدة اإلى فترة الرعاية ما بعد 

للولدة  الملكي  الم�شت�شفى  �يهدف  الن�شاء.  اأمرا�ص  عن  ف�شال  الــولدة، 

الن�شاء  اأمرا�ص  ت�شمل  تدريجًيا  متطورة  طبية  مجالت  ا�شتحداث  اإلــى 

الجراحات  اإلى  اإ�شافة  �العقم،  �الت�شخي�ص  الأطفال  �طب  �الخ�شوبة 

الترميمية �الأ�رام �اأمرا�ص الأع�شاب.

فين�شر  �شيعمل  للولدة«  الملكي  »الم�شت�شفى  الكتتاب في م�شر�ع  �بانتهاء 

�شيقام  حيث  قريًبا،  الم�شر�ع  تنفيذ  اأعمال  في  البدء  على  بنك  كابيتال 

مربع،  متر   40،000 تبلغ  م�شاحه  على  ا�شتراتيجي  موقع  في  الم�شر�ع 

مملكة  في  المرموقة  ال�شكنية  الم�شاريع  اأكثر  اأحد  من  مقربة  على  �يقع 

البحرين.

للولدة  الملكي  الم�شت�شفى  الم�شتثمر�ن في م�شر�ع  اأن يحقق  المتوقع  من 

مدة  خــالل   %20 حوالي  اإلــى  ي�شل  ال�شتثمار  على  داخلي  عائد  معدل 

ال�شتثمار التي ت�شل اإلى خم�شة �شنوات. �قد تم طرح م�شر�ع الم�شت�شفى 

كمنتج ا�شتثماري موجه ب�شكل اأ�شا�شي اإلى فئة من الم�شتثمرين المهتمين 

بالقطاع ال�شحي، �المتوقع اأن ي�شاهموا بد�ر فعال في اإ�شافة قيمة فعلية 

لهذا الم�شر�ع المتميز طوال جميع مراحل تنفيذه اأ� في ظل اإمكانية التو�شع  

في مدن خليجية اأخرى.

ا،  اأعلن فين�شر كابيتال بنك عن النتهاء  �في قطاع الرعاية ال�شحية اأي�شً

من جميع مراحل التجهيز للم�شت�شفى الألماني للعظام الذي يقع في الطابق 

هذا  �يعد  المنامة.  العا�شمة  قلب  في  الطبي  البحرين  مجمع  من  الثالث 

الم�شر�ع مركًزا طبًيا متطوًرا لأمرا�ص العظام �اإعادة التاأهيل على اأيدي 

جراحين متخ�ش�شين �كوادر طبية من جمهورية األمانيا التحادية.

�ياأتي هذا الم�شر�ع المتميز في اإطار خطة طموحة �ا�شعة النطاق يتبناها 

اإن�شاء �شل�شلة من المراكز الطبية عالية  اإلى  فين�شر كابيتال بنك �تهدف 

البحرين،  مملكة  في  الطبية  �الفر�ع  التخ�ش�شات  مختلف  في  الم�شتوى 

باأ�شرها  �المنطقة  البحرين  مكانة  تعزيز  جهود   في  الم�شاهمة  ثم  �من 

كوجهة للرعاية ال�شحية الد�لية.

الأطباء  مــن  فــريــق  مــن  للم�شت�شفى  الرئي�شي  الطبي  الــطــاقــم  يتكون 

تخ�ش�شات  مختلف  في  بعناية  اختيارهم  تم  الألمان  �الخت�شا�شيين 

الطبيعي  �العالج  التخدير  �اأطباء  الجراحين  ذلك  �ي�شمل  العظام  طب 

�اإعادة  العظام  طب  مجال  في  �ا�شعة  خبرة  يملكون  ممن  �الممر�شات 

هاينز  الدكتور  البر�في�شور  الفريق  هذا  اإدارة  على  ��شي�شرف  التاأهيل. 

�شغل في  �قد  العالمي  الم�شتوى  ر�تينجر، �هو جراح عظام معر�ف على 

ال�شابق عدة منا�شب قيادية في العديد من الم�شت�شفيات على م�شتوى األمانيا 

التحادية ��شاهم بد�ر حيوي في تاأ�شي�ص �ت�شغيل هذه الم�شت�شفيات.

م�شر�ع  تو�شيع  جــد�ى  الحالي  الوقت  في  بنك  كابيتال  فين�شر  �يدر�ص 

لي�شمل  القادمة  القليلة  ال�شنوات  مدى  على  للعظام  الألماني  الم�شت�شفى 

مركز طبي األماني متخ�ش�ص لإجراء التحليالت �الفحو�ص الطبية، ف�شال 

عن اإن�شاء مركز عالمي لإعادة التاأهيل الطبي.

يرتكز م�شر�ع الم�شت�شفى الألماني للعظام على اأهمية اإن�شاء مركز للتميز 

الطبي في مجال عالج �جراحة العظام يخدم مملكة البحرين �المنطقة، 

�خا�شة  الغرب  اإلى  المتوجهة  العالجية  لل�شياحة  الفعال  البديل  �يقدم 

جمهورية األمانيا التحادية.

�ا�شتمراًرا ل�شيا�شة التنوع التي ينتهجها البنك، قام �شند�ق فين�شر كابيتال 

مع  �شراكة  اتفاقية  على  بالتوقيع   ،2008 عام  في  تاأ�ش�ص  الذي  البحرين 

�شركة دت�ص دليت، �هي �شركة بحرينية متخ�ش�شة في �شنع ال�شوكولته 

ذات الجودة العالية �التي ت�شنع يد�ًيا.

�الم�شاريع  بالطاقات  البنك  اإيــمــان  مــع  متما�شية  ال�شراكة  هــذه  تــاأتــي 

بنك  كابيتال  فين�شر  عمل  �نموذج  ال�شند�ق  لفل�شفة  �تاأكيًدا  البحرينية، 

�الم�شاريع  �المتو�شطة  ال�شغيرة  ال�شركات  في  ال�شتثمار  على  القائم 

النا�شئة.

�باعتبارها �شركة بحرينية ناجحة، فاإن دت�ص دليت توفر منتجات متميزة، 

�تعد  الكفاءة.  عالية  اإداريــة  كــوادر  اإلى  اإ�شافة  للنمو،  باإمكانيات  �تتمتع 

�شناعة ال�شوكولته بمثابة �شوق ديناميكية كبيرة في مختلف اأنحاء العالم، 

على  م�شطرًدا  تزايًدا  ال�شناعة  هذه  في  العالمية  المبيعات  ت�شهد  حيث 

مدى ال�شنوات القليلة الما�شية.

�الد�لية من  المحلية  ال�شركات  من  2009، ا�شتفادت العديد  عام  خالل 

مجموعة الخدمات التي يقدمها مركز الأعمال التابع ل�شركة ذي ل�نج 

المناف�شين في هذا  اأقوى  المكتبية المجهزة، مما يجعلها من  للم�شاحات 

المجال في ال�شوق.

�نتيجة لهذا النجاح، بداأت ال�شركة في التو�شع خارج نطاق منطقة الخليج. 

تمثيل  اأ�ل  اإن�شاء  خالل  من  المغربية  المملكة  اإلى  ال�شركة  دخول  �يمثل 

لل�شركة في مدينة الدار البي�شاء انجاًزا مميًزا خالل العمر الق�شير ل�شركة 

جديدة في �شنتها الفعلية الأ�لى، �دللة حقيقية على ما تقدمه »ذي ل�نج« 

احتالل  على  قدرتها  �كذلك  المتميزة،  �الخدمات  الت�شهيالت  جودة  من 

مكانة قوية في �شوق تناف�شية لها متطلباتها الخا�شة.

فــريق الم�شاريع النا�شئة �تطوير الأعمال )من اليمين اإلى الي�شار(

)جلو�شا( �شعيد حاجي، الدكتور اأحمد الجوهري )الرئي�ص التنفيذي - الم�شاريع النا�شئة �تطوير الأعمال(، ابي�شك موخرجي.  

)�قوفا( الهام الكوهجي، بي جو مينون، مريم باقر. 
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�في الوقت الحالي تعمل �شركة »ذي ل�نج« للم�شاحات المكتبية المجهزة 

في  تواجدها  �تعزيز  اأن�شطتها  تو�شيع  في  الطموحة  خطتها  تنفيذ  على 

اأ� من خالل  المتياز  ترتيبات حقوق  �شواء من خالل  الإقليمية،  الأ�شواق 

ال�شتثمار ال�شتراتيجي في هذه الأ�شواق ح�شب خطة تدريجية محكمة.

كما �شرع البنك خالل عام 2009 في اإطالق برنامج مبتكر لل�شيولة تحت 

م�شمى �شهادات الثقة/ ال�شيولة ق�شيرة الأجل المدعومة باأ�شول بقيمة 55 

مليون د�لر اأمريكي ت�شمل �شهادات متوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 

تمت هيكلتها لترتبط بالتخارج من فين�شر لوجي�شتيك�ص بر�برتيز، �الذي 

لل�شريحتين   %27  �  %35 بلغ  داخلي ممتاز  بمعدل عائد  منها  التخارج  تم 

الأ�لى �الثانية على التوالي.

توفر �شهادات الثقة/ال�شيولة  ق�شيرة الأجل المدعومة باأ�شول اأداة جديدة 

للم�شتثمرين من اأفراد �موؤ�ش�شات، �تختلف عن ما هو مطر�ح �متوفر حالًيا 

الإ�شالمية.  ال�شيرفة  �شناعة  في  ال�شيولة  ل�شتثمار  �منتجات  اأد�ات  من 

�ت�شتهدف الآلية الجديدة �شمان الإدارة المثلى لل�شيولة مع اإتاحة فر�شة 

الت�شييل �ال�شترداد المبكر على فترات متفا�تة تترا�ح بين 30 يوًما �90 

يوًما �180 يوًما، مما ي�شفي الكثير من المر�نة على قدرة الم�شتثمر على 

اإدارة تدفقاته النقدية �في نف�ص الوقت تحقيق معدل عائد مجٍز.

�على هذا الأ�شا�ص يمثل هذا البرنامج نقلة �ا�شعة ل�شد الفجوة الكبيرة في 

الطرق المتاحة لإدارة ال�شيولة الإ�شالمية، كما يعتبر بمثابة بداية لإيجاد 

اأد�ات مماثلة ذات جودة عالية مدعومة باأ�شول م�شمونة تتيح للم�شتثمرين 

ال�شريعة  اأحــكــام  �فــق  مجزية  عــائــدات  �تحقيق  لل�شيولة  اأف�شل  اإدارة 

الإ�شالمية. �من المتوقع اأن تحقق �شهادات الثقة/ال�شيولة لحامليها عائًدا 

ي�شل اإلى 6% �شنوًيا.

المنطقة  في  المبا�شرة  ال�شتثمارات  �شوق  باأن  بنك  كابيتال  فين�شر  يوؤمن 

ا مجزية  زاخرة بالإمكانيات الهائلة  التي يمكن اأن توفر للم�شتثمرين فر�شً

�عوائد جيدة اإذا ما قامت على اأ�ش�ص قوية �هيكل مدر��ص بعناية، �اإدارة 

فعالة ��شليمة. �من خالل معرفتنا العميقة باأ�شواق الخليج �ال�شرق الأ��شط 

��شمال اإفريقيا، �بف�شل ال�شبكه الإ�شتراتيجية �ا�شعة النطاق من ال�شركاء 

باأن  توؤهله  بمكانة  يتميز  بنك  كابيتال  فين�شر  فاإن  �العالميين،  الإقليميين 

ي�شبح م�شتثمًرا اإقليمًيا رائًدا في مجال ال�شتثمارات المبا�شرة، �اأن يتيح 

لم�شتثمريه ال�شتفادة من الفر�ص ال�شتثمارية الواعدة. 

في  ال�شتثمار  على  التركيز  بهدف  بنك  كابيتال  فين�شر  تاأ�شي�ص  تم  لقد 

ال�شركات التي تعاني من �شعف التمويل �راأ�ص المال في مختلف القطاعات 

القت�شادية،  �التي ت�شعى اإلى الح�شول على المزيد من التمويل �الدعم 

الفني �الت�شغيلي، �ذلك بهدف تملك ح�ش�ص الأغلبية في تلك ال�شركات، 

�تحويلها اإلى موؤ�ش�شات ذات ربحية �قيمة م�شافه.

�في الوقت التي ت�شكل فيه منطقة الخليج �ال�شرق الأ��شط ��شمال اإفريقيا 

ا اإلى ال�شتثمار  الأ�شواق الرئي�شية لفين�شر كابيتال بنك ، ي�شعى البنك اأي�شً

اأينما  المناطق  هذه  خارج  العاملة  �المتو�شطة  ال�شغيرة  الموؤ�ش�شات  في 

�شركات  �تقنيات  خبرات  من  ال�شتفادة  بغية  لذلك،  الفر�شة  �جــدت 

المحفظة ال�شتثمارية لخلق قيمة م�شافة �تطوير اأ�شواق البنك الرئي�شية.

الأمور  من  للعديد  �شاملة  حلول  لعمالئه  بنك  كابيتال  فين�شر  يقدم  كما 

التجارية �المالية، بما ي�شاعدهم على تحليل الفر�ص ال�شتثمارية بكفاءة، 

�ال�شتجابة لتلك الفر�ص بفعالية،  �مواجهة التحديات الم�شتمرة. 

ا�شتمر فريق ال�شتثمارات المبا�شرة �ال�شت�شارات المالية خالل عام 2009 

في التركيز على بناء المزيد من القيمة الم�شافه لل�شركات التي يمتلكها 

الأ��شاع  من  �بالرغم  ال�شتثمارية.  محفظته  �شمن  بنك  كابيتال  فين�شر 

القت�شادية ال�شعبة ��شح التمويل، تمكن فين�شر كابيتال بنك من تحقيق 

العديد من النجازات �التقدم في ا�شتثماراته الحالية.

حيث ح�شلت �شركة الأبي�ص لالأ�شمدة �الكيما�يات الأردنية )جافكو( على 

 45 اإدارة البنك الأهلي الأردني بقيمة  تمويل من خالل تجمع بنكي تحت 

مليون د�لر اأمريكي، �ذلك للم�شي قدًما في تعزيز اإنتاجها من الأ�شمدة 

�الكيما�يات  الأ�ــشــمــدة  اإنــتــاج  نطاق  فــي  التنوع  �تحقيق  �الكيما�يات، 

عليها  يــزداد  التي  المنتجات  توفير  بغية  العالية  القيمة  ذات  �م�شتقاتها 

الطلب �التي �شيتم بيعها اإقليمًيا �عالمًيا.

اأطلقا  قد  الأردنية  الفو�شفات  مناجم  ��شركة  بنك  كابيتال  فين�شر  �كان 

م�شر�ع التو�شعة ل�شركة الأبي�ص لالأ�شمدة �الكيما�يات الأردنية )جافكو( 

بين  �شراكة  الم�شر�ع  �يعد  اأمريكي.  د�لر  مليون   120 تبلغ  اإن�شاء  بكلفة 

فين�شر كابيتال بنك، ��شركة مناجم الفو�شفات، �ال�شركة العربية للتعدين، 

بنك  كابيتال  فين�شر  يمثل  ا�شتراتجيين حيث  اأردنيين  �شركاء  اإلى  اإ�شافة 

الم�شاهم الأكبر فيها.

في  )جافكو(  الأردنــيــة  �الكيما�يات  لالأ�شمدة  الأبي�ص  �شركة  �نجحت 

من  بالرغم  التو�شعة  م�شر�ع  ل�شتكمال  المطلوب  التمويل  على  الح�شول 

من  المقدمة  الت�شهيالت  ندرة  عليها  ترتب  التي  الراهنة  المالية  الأزمــة 

البنوك. �هذا يدل على اأهمية �جد�ى الم�شر�ع، علًما باأن ال�شركاء قاموا 

ال�شتثمارات المبا�شرة

�ال�شت�شارات المالية

ذي ل�نج للم�شاحات المكتبية المجهزة

مبنى فين�شر كابيتال بنك

فــريق ال�شتثمارات المبا�شرة �ال�شت�شارات المالية )من اليمين اإلى الي�شار(

 جو�ص مارتن، �شاره محمد �شالح، محمود زينل، محمد �شهيل مالك، 

في�شل العبا�شي )الرئي�ص التنفيذي - ال�شتثمارات المبا�شرة �ال�شت�شارات المالية(
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الم�شتثمر.  المال  راأ�ــص  خالل  من  التو�شعة  م�شر�ع  من   %55 نحو  بتمويل 

�ياأتي هذا التمويل البنكي ل�شتكمال الم�شر�ع.

اأتمت �شركة ت�شالنجر ليمتد �شفقة تمويلية مع بنك  ال�شياق  نف�ص  �في 

�هو بنك اأ�ر�بي متخ�ش�ص في قطاع النفط    ،”Natixis“ ناتيك�ش�ص

�الغاز لتح�شل ت�شالنجر بموجبة على 60 مليون د�لر اأمريكي ت�شهيالت 

تمويلية تمّكنها من تحقيق خططها التو�شعية.

لفين�شر  التابع  �المتو�شطة  ال�شغيرة  للموؤ�ش�شات  مينا  �شند�ق  �كــان 

كابيتال بنك قد ا�شتحوذ في عام 2006 على 22.5 % من �شركة ت�شالنجر 

�الغاز  النفط  اآبار  ��شيانة  حفر  اأعمال  في  المتخ�ش�شة  ال�شركة  ليمتد، 

اأخرى في  ليبيا �مناطق  اأ�شا�شية في  اأعمالها ب�شفة  الياب�شة، �تزا�ل  في 

ال�شرق الأ��شط.

الراهنة  ��شعوبة الح�شول على ت�شهيالت  من الأزمــة المالية  �بالرغم 

تمويلية، تمكنت ت�شالنجر ليمتد من الح�شول على هذا التمويل، مما يدل 

باإمكانيات  على ثقة الموؤ�ش�شات المالية في قدرات ت�شالنجر �معرفتهم 

تحقيق النمو. 

�كانت �شركة ت�شالنجر ليمتد قد ح�شلت على جائزة “اأف�شل مقا�ل حفر 

لعام 2009 في �شناعة النفط �الغاز، �ذلك من قبل مجلة �رلد فاينن�ص. 

�ل�شك اأن هذه الجائزة رفيعة الم�شتوى توؤكد المكانة الرائدة التي تتمتع 

بها ال�شركة، �مدى قوتها �ا�شتقرارها. 

اأما ليم�شولر للمالحة �ال�شفن �التي تاأ�ش�شت في البحرين منت�شف 2008، 

المتخ�ش�شة  ال�شفن  بين  ما  تترا�ح  �شفن   9 ي�شم  متنوًعا  اأ�شطول  فتدير 

عقود  بموجب  تعمل  �كلها  الحا�يات،  ��شفن  الورقية  المنتجات  نقل  في 

تاأجير طويلة الأجل مع �شركات د�لية معر�فة تغطي قطاعات منتقاة من 

الزبائن، �المناطق الجغرافية، �الأن�شطة المتميزة. �بالأخذ في العتبار 

انهيار قطاع ال�شحن البحري نتيجة لالأزمة المالية العالمية، فاإن ليم�شولر 

قد حققت اأداًء جيًدا في عام 2009 مما مكنها من دفع 9% كاأرباح موزعة 

ا في تقييمات ال�شفن،  كما كان متوقعًا. �في ظل بيئة عمل ت�شهد انخفا�شً

تحمل  اإلى  اأدى  �الذي  الكبرى  الم�شتاأجرة  ال�شركات  من  العديد  �انهيار 

معظم �شركات ال�شحن البحري في العالم لخ�شائر ملمو�شة، فاإن ال�شركة 

تكون بذلك قد نجحت في تحقيق م�شتويات جيدة من الإيرادات �الربحية 

مع الحفاظ على ال�شيولة، �قيمة اأ�شولها.  

كما نجحت كل من اآي تي ��رك�ص المحد�دة في جمهورية م�شر العربية، 

��شركة بيت التطوير �هي اإحدى ال�شركات المز�دة لحلول اأمن المعلومات 

ال�شوق.  في  موقعها  على  المحافظة  في  �اأمريكا،  ال�شعودية  من  كل  في 

�تمكنت تلك ال�شركتين من تحقيق نتائج اإيجابية توؤهلهما للم�شي قدًما في 

خططهما لتحقيق النمو المن�شود في الم�شتقبل القريب.

موافقة  على  بنك  كابيتال  فين�شر  ح�شل  ال�شعودية  العربية  المملكة  �في 

هيئة ال�شوق المالية لتاأ�شي�ص �شركة فين�شر كابيتال ال�شتثمارية ال�شعودية 

براأ�شمال يبلغ 375 مليون ريال �شعودي. ��شتتركز اأن�شطة ال�شركة الجديدة 

على الإدارة �الترتيب �تقديم الم�شورة �الحفظ في الأ�راق المالية. 

ال�شعودية جزءًا من خطة فين�شر  تمثل �شركة فين�شر كابيتال ال�شتثمارية 

�ذلك  اإفريقيا،  ��شمال  الأ��شط  ال�شرق  منطقة  في  للتو�شع  بنك  كابيتال 

اأن  المهم  ال�شتثمار، حيث من  ال�شعودية في قطاع  ال�شوق  باأهمية  اإدراًكا 

يكون البنك جزًءا من �شوًقا مالية ديناميكية �اعدة  ت�شاعد على ال�شتفادة 

من الفر�ص المتنامية التي يوفرها القت�شاد ال�شعودي.

في  ال�شعودية  ال�شتثمارية  كابيتال  فين�شر  �شركة  تاأ�شي�ص  عملية  ت�شاهم 

خالل  من  الخا�ص  �القطاع  الكلي  لالقت�شاد  قيمة  خلق  اإمكانيات  تعزيز 

التنويع القت�شادي، �اإيجاد فر�ص العمل، �تح�شين �شر�ط التجارة، �اإن�شاء 

اأ�شواق لراأ�ص المال عالية الكفاءة.

فترة  اإفريقيا  ��شمال  الأ��شط  ال�شرق  منطقة  في  العقارية  ال�شوق  �شهدت 

من النمو الملمو�ص في ظل توفر مكونات اأ�شا�شية قوية في الأ�شواق، �ذلك 

قبل بدء الأزمة المالية العالمية. �لكن تلك المكونات الأ�شا�شية المرتبطة 

قيمة  �ارتفاع  النقط،  اأ�شعار  ارتفاع  ت�شمنت  )�التي  العقارية  بال�شوق 

البنوك(  من  �الإقــرا�ــص  التمويلية  الت�شهيالت  توفر  جانب  اإلــى  الأ�شهم 

المالية.  الأزمة  تداعيات  2009 في ظل  قوية خالل عام  ل�شربة  تعر�شت 

�على اإثر ذلك �شهد القطاع حالة من الركود مع هبوط قيمة الأ�شهم على 

في  الإ�شتثمار  في  لرغبته  الم�شتثمر  �فقدان  �الد�لي  الإقليمي  الم�شتوى 

القطاع العقاري.  

ال�شتثمار  به  ي�شاهم  الذي  الحيوي  الد�ر  بنك  كابيتال  فين�شر  اأدرك  �قد 

منهج  اإتباع  على  حر�ص  ثم  �من  الإقليمية،  القت�شاديات  في  العقاري 

ا�شتثماري مختلف في ممار�شة ن�شاطه في هذا القطاع. �من خالل تطبيق 

المخاطر  اإدارة  في  الكفاءة  تحقيق  اإلــى  البنك  �شعى  الحذر  النهج  هذا 

المرتبطة بمنتجاته العقارية من خالل تطبيق الحد الأدنى من القترا�ص. 

كما حر�ص على اختيار الم�شاريع ذات الحجم المعقول �الواقعة في مناطق 

ا�شتراتيجية متميزة. 

قام فين�شر كابيتال بنك في عام 2008 بتاأ�شي�ص �شركة جبل علي للتطوير 

العمال  اإ�شكان  لمجمعات  ا�شتراتيجية  مواقع  ثالثة  تطوير  بهدف  ذ.م.م. 

المتحدة.  العربية  الإمــارات  د�لة  في  ال�شناعية  علي  جبل  منطقة  �شمن 

�قد تم تطوير الم�شر�ع على ثالث من الأرا�شي المتجا�رة �على م�شاحة 

اأر�ص تبلغ 11،000 متر مربع، �م�شاحة بناء 41،000 متر مربع. ��شيوفر 

هذا الم�شر�ع خدمات �شكنية عالية الجودة لنحو 4،327 عامل في اإجمالي 

1،279 غرفة.  

خالل هذا العام، عكف الفريق الإداري في ال�شركة على اإدارة هيكل التكلفة 

الخا�ص بالم�شر�ع. �قد ت�شمن ذلك التفا��ص مع مختلف �شركات البناء 

الجودة  م�شتوى  تعزيز  بغية  قّيمة  هند�شية  ممار�شات  �تطبيق  �الإن�شاء 

�خف�ص التكاليف الإجمالية للم�شر�ع.

للمقا�لت  �شوفاد  ��شركة  ذ.م.م  للتطوير  علي  جبل  �شركة  قامت  �عليه 

باإبرام اتفاقية في 18 نوفمبر 2009 لتطوير المجمعات الثالثة ل�شكن العمل 

بقيمة اإجمالية بلغت 22 مليون د�لر اأمريكي. �تمثل القيمة الإجمالية للعقد 

بـ 38 مليون  التي قدرت  40% من تكلفة الإن�شاءات الأ�شلية  توفيًرا بن�شبة 

د�لر اأمريكي عندما تم تد�شين الم�شر�ع. 

ال�شتثمارات العقارية

فــريق ال�شتثمارات العقارية )من اليمين اإلى الي�شار(

)جلو�شا( �شالح بقاعين، اأحمد العبا�شي، اإيمان عبد الرحمن.

)�قوفا( عبداهلل نور الدين، �شعد الخان )القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي - ال�شتثمارات العقارية(

3.  �شركة ليم�شولر للمالحة �ال�شفن 2. �شركة الأبي�ص لالأ�شمدة �الكميا�يات الأردنية »جافكو«   1. ت�شالنجر ليمتد 
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حيث  مت�شارعة،  بخطوات  الحالي  الوقت  في  الم�شر�ع   في  العمل  ي�شير 

تم  �قد   .2009 دي�شمبر   13 في  الإن�شائية  الأعمال  بدء  موعد  تحديد  مع 

تحديد فترة تطوير الم�شر�ع في التفاقية بـ 12 �شهًرا، �بالتالي يتوقع اأن 

 12 في  الم�شر�ع  بت�شليم  �تقوم  العمل  للمقا�لت  �شوفاد  �شركة  ت�شتكمل 

يناير 2010. 

ذلك  في  )بما  �شركات  ثالث  من  المكون  التحالف  فاز  اأخــرى  ناحية  من 

فين�شر كابيتال بنك(  بعقد من اأمانة محافظة جدة للقيام باأعمال تطوير 

منطقة  تجديد  لم�شر�ع  القت�شادي  النموذج  �بناء  الرئي�شي  المخطط 

9.5 مليون متر مربع في منطقة ��شط البلد في جدة  �اقعة على م�شاحة 

�المنطقة التاريخية المتاخمة لها. �تقود �شركة تطوير ��شط المدن اأعمال 

تحالف ال�شركات.  

حيث  المكرمة  �مكة  جدة  لمدينتي  كبيرة  باأهمية  الم�شر�ع  هذا  يحظى 

المعمارية  �الخ�شائ�ص  العريق  التراثي  التاريخ  على  الحفاظ  اإلى  يهدف 

تلك  في  البيئية  الق�شايا  من  العديد  مع  يتعامل  كما  الم�شر�ع،  لمنطقة 

الرائدة  مكانتها  �اإحياء  الو�شطى  المنطقة  تطوير  جانب  اإلى  المنطقة، 

كمركز لالأن�شطة القت�شادية. 

الحرمين  خــادم  �مباركة  موافقة  على  الرئي�شي  المخطط  ح�شل  �لقد 

اآل �شعود حفظه اهلل �رعاه، مع  الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�شريفين 

الأ�شا�شي  المطور  ليكون  �شابق  �قت  في  تعيينه  تم  التي  ال�شركات  تحالف 

للم�شر�ع. 

�شركة  ان�شمام   ،2009 عام  �شهدها  التي  الهامة  الأخــرى  التطورات  �من 

الخزامى لالإدارة اإلى تحالف �شركة تطوير ��شط المدن. ففي ظل القيمة 

العالية لأ�شهم �شركة تطوير ��شط المدن، قامت �شركة الخزامى بالتفاق 

اأ�شهم �شركة تطوير ��شط المدن.    30% في  مع التحالف بال�شتحواذ على 

المملكة  ب�شمعة مرموقة في  تتمتع  الخزامى لالإدارة  اأن �شركة  �المعر�ف 

العربية ال�شعودية، �من المتوقع اأن ت�شاهم بد�ر هام في نجاح الم�شر�ع، 

�بالتالي نجاح �شركة تطوير ��شط المدن.  

ا تعيين كبرى الموؤ�ش�شات ال�شت�شارية العالمية مثل  كما تم خالل العام اأي�شً

مجموعة �شونبران ماكان �ماكويري. �تهدف تلك التفاقيات اإلى ا�شتفادة 

التي  الهائلة  �الإمكانيات  الوا�شعة  الخبرة  المدن من  ��شط  تطوير  �شركة 

�الخدمات  العقاري،  ال�شتثمار  مجال  في  الموؤ�ش�شات  تلك  بها  تتمتع 

ال�شت�شارية المالية، �التطوير العمراني. 

كما تعمل �شركة ريف فين�شر القاب�شة في الوقت الحالي على تقييم �درا�شة 

العقارية  م�شاريعها  لأ�ل  الرئي�شي  المقا�ل  لختيار  المقدمة  العطاءات 

من  مكون  فاخر  �شكني  عقاري  تطوير  م�شر�ع  �هــو  »�شفاف«،  م�شر�ع 

16،000 متر  تبلغ  اأر�ص  �يقع على م�شاحة  ال�شكنية  الوحدات  برجين من 

مربع. يتميز الم�شر�ع بموقعه ال�شتراتيجي على جزيرة ريف، �هي جزيرة 

�احدًا من  الم�شر�ع  �يعد  المنامة،  �شاحل  قبالة  تطويرها  تم  ا�شطناعية 

اأرقى الم�شاريع العقارية �اأكثرها خ�شو�شية في مملكة البحرين.  

مدينة جدة

تطوير  م�شوؤ�لية  بنك  كابيتال  فين�شر  في  ال�شتثمار  توظيف  فريق  يتولى  

من  �شواء  الم�شتثمرين  من  الوا�شعة  �شبكته  مع  البنك  عالقات  �تعزيز 

بناء  في  الفريق  نجح  �قد  الثر�ات.  اأ�شحاب  من  الأفــراد  اأ�  الموؤ�ش�شات 

باأنواع  المهتمة  الموؤ�ش�شات  بع�ص  مع  ال�شتراتيجية  العالقات  من  العديد 

معينة من العر��ص ال�شتثمارية.

الوا�شعة الذين  العالية �الخبرة  يتكون الفريق من نخبة من ذ�ي الكفاءة 

يغطي ن�شاطهم اأ�شواق مملكة البحرين، �المملكة العربية ال�شعودية )جميع 

المناطق(، �الكويت، �د�لة الإمارات العربية المتحدة )جميع الإمارات(، 

تقنية  قدرة  الفريق  اأع�شاء  اأظهر  �لقد  عمان.  ��شلطنة  قطر  اإلى  اإ�شافة 

عالية على توظيف مجموعة �ا�شعة من المنتجات في مختلف القطاعات. 

الم�شاريع  بنك  كابيتال  فين�شر  في  الأ�شا�شية  ال�شتثمار  اأن�شطة  �تغطي 

ال�شت�شارية  �الخدمات  الخا�شة،  �الأ�شهم  الأعــمــال،  �تطوير  النا�شئة 

المالية، �العقارات.

يعد اأع�شاء فريق توظيف ال�شتثمار بمثابة نقطة ات�شال بين الم�شتثمرين 

باآخر  الم�شتثمرين  تز�يد  من  التاأكد  على  الفريق  يحر�ص  كما  �البنك، 

عن  ف�شال  منتظم،  ب�شكل  ا�شتثماراتهم  بمحفظة  المتعلقة  الم�شتجدات 

ال�شتثمارية  بالفر�ص  الخا�شة  التو�شيحية  العر��ص  اأد�ات  جميع  اإعداد 

الجديدة، �اإطالعهم على التطورات في الأ�شواق المحلية �الإقليمية.

ت�شويق �توظيف ال�شتثمارات

خالل عام 2009، �بالرغم من التحديات الهائلة الناتجة عن حالة الركود 

القت�شادي التي �شادت الأ�شواق العالمية، �على خالف معظم الموؤ�ش�شات 

المالية، نجح فريق توظيف ال�شتثمار في فين�شر كابيتال بنك في الحفاظ 

على خطواته الرا�شخة، �تمكن من توظيف ما يزيد على 150 مليون د�لر 

اأمريكي في ا�شتثمارات جديدة.

�تتمثل اأهم اإنجازات فريق توظيف ال�شتثمار خالل عام 2009 في زيادة 

راأ�ص مال البنك من 165 مليون د�لر اأمريكي اإلى 250 مليون د�لر، �اإغالق 

�هي  البحرين  مملكة  في  متخ�ش�شة  �لدة  م�شت�شفى  اأ�ل  في  الكتتاب 

الثقة المدعومة  للولدة«، ف�شال عن ت�شويق �شهادات  الملكي  »الم�شت�شفى 

بالأ�شول ق�شيرة الأجل.

في  �شنوات  اأربــع  من  اأقــل  غ�شون  في  ال�شتثمار  توظيف  فريق  نجح  �قد 

توظيف �ت�شويق جميع الفر�ص ال�شتثمارية المطر�حة، �هو ما يمثل اأداًء 

متميًزا لبنك حديث التاأ�شي�ص ل يملك �شجال طويال في المنطقة.

فــريق اإدارة ت�شويق �توظيف ال�شتثمارات )من اليمين اإلى الي�شار(

 حمد الجميري، عادل �شريف، محمد عبدهلل، ه�شام اأبو الفتح، م�شعود الب�شتكي )رئي�ص تنفيذي - ت�شويق �توظيف ال�شتثمارات(

 جهاد قمبر،  هادي الح�شيني، خالد عبد الغني، محمد ال�شيخ، ب�شام حاجي،    

جبل علي
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المعايير  اأرقى  بنك  كابيتال  فين�شر  في  �الم�شاندة  العمليات  قطاع  يتبنى 

عمل  لت�شهيل  الالزمة  �الم�شاندة  الدعم  توفير  على  �يحر�ص  المهنية، 

القطاعات ال�شتثمارية �توظيف ال�شتثمار. �يتركز الهدف الرئي�شي لهذا 

القطاع منذ تاأ�شي�شه في تقديم خدمات متميزة �م�شاندة فعالة للقطاعات 

الأخرى في البنك، �فق اأعلى م�شتويات الأمانة �النزاهة. �ي�شكل القطاع 

من  �ذلــك  البنك،  عمليات  لمجمل  القيمة  خلق  في  حيوًيا  عن�شًرا  الآن 

خالل تح�شين عوائد العمليات، �العمل في ذات الوقت على خف�ص م�شتوى 

المخاطر الم�شاحبة ��شبط الم�شاريف الت�شغيلية من خالل اإتباع �شيا�شة 

جهودهم  القطاع  هذا  في  العاملين  جميع  �يوا�شل  الم�شاريف.  خف�ص 

ا�شتراتيجية  تحقيق  على  عالية  بقدرة  يتمتع  قــوي  فريق  لبناء  الــدء�بــة 

البنك.

وحدة العمليات 

اإن �حدة العمليات هي �حدة اأ�شا�شية توفر الدعم الكامل للبنك �هي تتولى 

م�شوؤ�لية التاأكد من تنفيذ جميع المعامالت البنكية بدقة ��شهولة ��شرعة 

�على درجة عالية من الجودة �النوعية. �خالل عام 2009 تم اإن�شاء هذه 

العمل  عالقات  بناء  في  اأ�شا�شي  بــد�ر  تقوم  اأن  �شاأنها  من  التي  الوحدة 

الم�شتركة بين الرقابة المالية �الخزانة �اإدارة ال�شتثمار �بذلك تم تعزيز 

قطاع العمليات �الم�شاندة بهذه الوحدة.

اإدارة الخزانة

تقوم اإدارة الخزانة بد�ر رئي�شي فعال في اإدارة �شيولة فين�شر كابيتال بنك 

�تاأمين الح�شول على التمويل الالزم لدعم متطلبات اأعمال البنك الحالية 

من  الحد  م�شوؤ�لية  الإدارة  تلك  على  تقع  ذلك  اإلى  اإ�شافة  �الم�شتقبلية. 

التعر�ص لمخاطر العمالت الأجنبية �معدلت الأرباح. 

�على �شوء الأزمة المالية العالمية الراهنة ��شعف الئتمان، فقد حر�ص 

فريق العمل خالل هذا العام على اإيالء اأهمية ق�شوى لإدارة ال�شيولة في 

البنك �فق منهج تفاعلي متقن.

اإدارة الموارد الب�شرية والدعم

الب�شرية  بالموارد  المتعلقة  الجوانب  كافة  الإدارة  تلك  م�شوؤ�لية  تت�شمن 

�التي ت�شتمل على التوظيف �التدريب �التطوير �اأنظمة �شوؤ�ن الموظفين، 

اإ�شافة اإلى م�شوؤ�لية الم�شاندة �التي ت�شمل عالقات الم�شتثمرين �الدعم 

البنك  حقق  �لقد  �المباني  �الم�شتريات  القانونية  �الخدمات  الإداري 

نجاحًا باهرًا في اإيجاد �اجتذاب اأف�شل الخبرات المتخ�ش�شة في �شناعة 

عالي  اإداري  فريق  البنك  لدى  �اأ�شبح  �ال�شتثمارية  الت�شغيلية  الخدمات 

الرئي�شية  �الوظائف  العمل  ا�شتكمال جميع فر�ص  اأي�شًا  تم  �قد  الم�شتوى 

للدعم �الم�شاندة.

الموارد  �تعزيز  بتمكين  المتوا�شل  التزامها  على  الإدارة  حافظت  �قد 

الب�شرية حتى في خ�شم الأزمة القت�شادية، حيث نجح فين�شر كابيتال بنك 

في الحتفاظ براأ�شماله من القوى الب�شرية العاملة، �لم ي�شطر اإلى اللجوء 

اإلى عمليات تقلي�ص الموظفين بل �تمكن من تنفيذ الخطة المر�شومة له 

م�شبقًا من قبل مجل�ص الإدارة.

اإدارة تقنية المعلومات

�الهامة  الأ�شا�شية  العنا�شر  من  اليوم  المعلومات  تقنية  اأ�شبحت  لقد 

اأ�ش�ص  �عليه  ال�شتثمارية،  المالية  للموؤ�ش�شات  الم�شافة  القيمة  لتحقيق 

بحيث  المهام  اإليها  �اأ�عــز  المعلومات  لتقنية  اإدارة  بنك  كابيتال  فين�شر 

جديد  �نــظــام  �شويفت،  نظام  �تركيب  البيانات،  مركز  تعزيز  ت�شمل 

�ا�شتحداث  العمالء،  عالقات  لإدارة  نظام  تطوير  عن  ف�شال  للمحا�شبة، 

اإلى دعم خطة  الرامية  الجهود  اإطار  المعلومات. �في  نظام متطور لأمن 

ا�شتمرارية الأعمال في البنك، تم اإن�شاء موقع لمواجهة الكوارث �فق اأعلى 

الموا�شفات العالمية.

اإدارة الرقابة المالية

المالية  التقارير  رفع  المالية  الرقابة  لفريق  الأ�شا�شية  الأن�شطة  تت�شمن 

اإلى الإدارة العليا ب�شورة د�رية �في الوقت المنا�شب للم�شاعدة في عملية 

الموحدة  المالية  البيانات  اإعداد  باإعداد  الإدارة  تقوم  �كما  القرار،  �شنع 

الف�شلية �ال�شنوية، اإلى جانب �شمان تطبيق عمليات �اإجراءات المراقبة 

المالية الفعالة، �مراقبتها ب�شكل منتظم.

الت�شالت الموؤ�ش�شية

الت�شالت  مجال  فــي  العالمية  المعايير  اأعــلــى  باعتماد  البنك  يلتزم 

مع جميع  التوا�شل  ل�شمان  �اإجــراءات  �شيا�شات  ��شع  تم  �قد  الموؤ�ش�شية 

البنك  قام  �لقد  �دقيق،  �شفاف  مهني  ب�شكل  �خارجيًا  داخليًا  المعنيين 

باإن�شاء عالقة تفاعلية بحيث يعمل ق�شم الت�شالت الموؤ�ش�شية على تعزيز 

ن�شر  جانب  اإلــى  هــذا  �الد�لية.  الإقليمية  الإعــالم  ��شائل  مع  العالقات 

الأخبار ال�شحافية ب�شكل دائم،  �اإطالع الم�شتثمرين من خالل الن�شرات 

اآخر التطورات �الم�شتجدات في الم�شاريع ال�شتثمارية  الربع �شنوية على 

التابعة للبنك.

العمليات �الم�شاندة

فــريق العمليات �الم�شاندة )من اليمين اإلى الي�شار(

مي مرز�ق، اأحمد �شلطان، د.خالد عتيق )نائب الرئي�ص التنفيذي للعمليات �الم�شاندة(، عبداهلل كاندي، نجوى مهنا،

�شانتو�ص جيكوب �ح�شن مراد
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يلتزم فين�شر كابيتال بنك باأعلى معايير الحوكمة في التما�شي مع القوانين �الأحكام التنظيمية ال�شارية �اأف�شل الممار�شات العالمية ذات ال�شلة. �تاأ�شي�ًشا 

على ذلك قام البنك باإعداد اإطار عمل متكامل �را�شخ للحوكمة يهدف اإلى �شمان فعالية العمليات الت�شغيلية، �في نف�ص الوقت حماية حقوق �م�شالح 

جميع الأطراف ذات ال�شلة. 

�قد نجح فين�شر كابيتال بنك في التم�شك باأف�شل ممار�شات الحوكمة �حر�ص على اللتزام ال�شارم بها من خالل الآتي: 

اأغلبية اأع�شاء مجل�ص الإدارة اأع�شاء الم�شتقلين.  1 .

يتم تعيين اأع�شاء مجل�ص الإدارة لخبراتهم المالية، �درايتهم الوا�شعة بال�شناعة �الن�شاط ذي ال�شلة.  2 .

اإيجاد �حدة م�شتقلة للتدقيق.  3 .

اإيجاد �حدة م�شتقلة معنية باأمور اللتزام بالأنظمة.  4 .

تطبيق مجموعة من القواعد �الممار�شات الأخالقية التي ت�شري على جميع اأع�شاء مجل�ص الإدارة، �الم�شوؤ�لين، �الموظفين.  5 .

تطبيق �شيا�شة ال�شفافية �الإبالغ عن المخالفات.  6 .

تطبيق �شيا�شات �اإجراءات �شاملة لإدارة البنك.  7 .

�شمان هيكل فعال للجان.  8 .

ت�شجيع م�شاركة اأع�شاء مجل�ص الإدارة الم�شتقلين.  9 .

التحقق من الإدارة المالية للبنك من خالل مدققين خارجيين.  10 .

تطبيق خطة بديلة ، �مراجعتها �شنوًيا ل�شمان مالئمتها.  11 .

اإجراء تقييم ذاتي �شنوي لمجل�ص الإدارة.   12 .

نظام الحوكمة

هيكل الح�كمة الم�ؤ�س�سية 

الم�شاهمون

هيئة الرقابة ال�شرعية اأع�شاء مجل�ص الإدارة

لجنة المخاطر
لجنة ال�شوؤ�ن المالية 

�ال�شتثمار

لجنة التر�شيحات 

�المكافاآت
لجنة التدقيق

لجنة المخاطر

�الحوكمة الموؤ�ش�شية

الرئي�ص التنفيذي

المراجع ال�شرعيةاإدارة المخاطرالتدقيق الداخلياللتزام بالأنظمة

رئي�ص الم�شاريع 

النا�شئة �تطوير 

الأعمال

رئي�ص ال�شتثمارات 

المبا�شرة �ال�شت�شارات 

المالية

 نائب الرئي�ص 

التنفيذي للعمليات 

�الم�شاندة

 نائب الرئي�ص 

التنفيذي لال�شتثمارات 

العقارية

رئي�ص 

توظيف ال�شتثمارات
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اأع�ساء مجل�س الإدارة 

تمت مراجعة �اإعادة اإنتخاب مجل�ص الإدارة خالل عام 2009، حيث تم 

اختيار اأربعة اأع�شاء جدد خالل انعقاد الجمعية العمومية للبنك في 4 

انتهت د�رتهم.  الذين  المتقاعدين  الأع�شاء  ليحلوا محل   2009 مار�ص 

�يتكون المجل�ص الجديد من اثني ع�شر ع�شًوا. 

�اإدارة  البنك  ن�شاط  على  الإ�شراف  بم�شوؤ�لية  الإدارة  مجل�ص  ي�شطلع 

على  الم�شاهم  قيمة  بتعزيز  اللتزام  مع  الم�شاهمين،  عن  نيابة  �شوؤ�نه 

�التم�شك  الآخرين،  الم�شاهمين  �الحفاظ على م�شالح  البعيد،  المدى 

الإدارة  مجل�ص  اأع�شاء  جميع  �الم�شداقية.  ال�شفافية  م�شتويات  باأعلى 

هم اأع�شاء م�شتقلين غير تنفيذيين فيما عدا الرئي�ص التنفيذي. 

الأع�ساء

ع�شو  1 . – الإدارة  مجل�ص  – رئي�ص  ال�شليمان  اأحمد  غ�شان  الدكتور 

م�شتقل غير تنفيذي 

 - الإدارة  مجل�ص  رئي�ص  نائب  2 . – معرفي  رفيع  محمد  الفتاح  عبد 

ع�شو م�شتقل غير تنفيذي

ع�شو تنفيذي  عبد اللطيف محمد جناحي )الرئي�ص التنفيذي( – . 3

علي مو�شى المو�شى - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 4 .

مر�ان اأحمد الغرير - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 5 .

�شالح محمد ال�شنفري - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 6 .

ن�شال �شالح العوجان - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 7 .

محمد بن �شليمان اأبانمي - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 8 .

�شليمان اإبراهيم الحديثي - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 9 .

عجالن عبدالعزيز العجالن - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 10 .

اإبراهيم حمد البابطين - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 11 .

عبد الهادي تريحيب ال�شهواني - ع�شو م�شتقل غير تنفيذي 12 .

هيئة الرقابة ال�سرعية 

�الإ�شراف  �المراجعة  التوجيه  ن�شوؤ�لية  ال�شرعية  الرقابة  هيئة  تتولى 

ال�شريعة  �مبادئ  اأحكام  مع  تما�شيها  ي�شمن  بما  البنك،  اأن�شطة  على 

الإ�شالمية الغراء. 

الأع�ساء

رئي�ص الهيئة  ال�شيخ نظام محمد �شالح يعقوبي – . 1

ال�شيخ الدكتور عبد ال�شتار عبد الكريم اأبوغدة  2 .

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي عي�شى  3 .

لجان مجل�س الإدارة 

تمت مراجعة �اإعادة هيكلة مجل�ص الإدارة خالل عام 2009، �من اأهم 

التغييرات التي جرت هي ف�شل لجنة التر�شيحات �المكافاآت �الحوكمة 

اإلى لجنتين منف�شلتين، اأحدهما لجنة التر�شيحات �المكافاآت، �الأخرى 

لجنة الحوكمة. 

لجنة التر�سيحات والمكافاآت 

الإدارة  مجل�ص  م�شاعدة  �المكافاآت  التر�شيحات  لجنة  على  يتعين 

مبادئ  على  ترتكز  عادلة  �شيا�شة  �فق  التر�شيحات  عملية  تطبيق  في 

المجل�ص،  اأعــ�ــشــاء  �مــكــافــاأة  بتعيين  يتعين  فيما  �ذلـــك  ال�شفافية، 

الإدارة  فريق  عن  ف�شال  التنفيذي،  �الرئي�ص  الأخــرى،  الإدارة  �لجان 

التنفيذية. 

الأع�ساء

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

نائب رئي�ص اللجنة  عبد الفتاح محمد رفيع معرفي – . 2

ع�شو  عبد اللطيف محمد جناحي – . 3

لجنة الح�كمة 

بم�شوؤ�لياته  الوفاء  على  الإدارة  مجل�ص  م�شاعدة  الحوكمة  لجنة  تتولى 

مع  البنك  عمليات  تما�شي  ��شمان  الموؤ�ش�شية،  بالحوكمة  المتعلقة 

المتطلبات القانونية �التنظيمية �اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. 

الأع�ساء 

رئي�ص اللجنة  عبد الفتاح محمد رفيع معرفي – 1. 

نائب رئي�ص اللجنة  الدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان – . 2

مر�ان اأحمد الغرير - ع�شو 3 .

)ع�شو م�شتقل من غير اأع�شاء مجل�ص الإدارة( منير ال�شهري – . 4

لجنة ال�س�ؤون المالية وال�ستثمار 

على  الإ�شراف  في  �ال�شتثمار  المالية  ال�شوؤ�ن  لجنة  من  الهدف  يتركز 

الموجودات  اإدارة  ذلك  في  بما  للبنك،  �ال�شتثمارية  المالية  ال�شوؤ�ن 

�المطلوبات بالتن�شيق مع لجنة الإدارة التنفيذية. 

الأع�ساء 

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

نائب الرئي�ص  عبد الفتاح محمدرفيع معرفي – . 2

ع�شو  �شالح محمد ال�شنفري – . 3

ع�شو  عبد اللطيف محمد جناحي – . 4

محمد �شليمان اأبانمي  - ع�شو  5 .

ع�شو  عجالن عبد العزيز العجالن – . 6

لجنة التدقيق 

المالية،  التقارير  اإعـــداد  على  الإ�ــشــراف  مهمة  التدقيق  لجنة  تتولى 

�المراقبة الداخلية، �اإدارة المخاطر، اإلى جانب اإجراء عمليات التدقيق 

الداخلية �الخارجية، �اللتزام باأحكام �مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية. 

الأع�ساء 

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

نائب رئي�ص اللجنة  �شليمان اإبراهيم الحديثي – . 2

اأع�شاء  غير  من  م�شتقل  )ع�شو  3 . – الم�شحكي  جواهر  الدكتورة 

مجل�ص الإدارة(

لجنة المخاطر 

تتولى لجنة المخاطر الإ�شراف على اإطار عمل اإدارة المخاطر في البنك، 

بما في ذلك اإطار عمل اتفاقية بازل II الذي يغطي جميع المخاطر التي 

يواجهها البنك، ف�شال عن عمليات المراقبة. 

الأع�ساء

رئي�ص اللجنة  علي مو�شى المو�شى – 1. 

نائب رئي�ص اللجنة  اإبراهيم حمد البابطين – . 2

ع�شو  عبد الهادي تريحيب ال�شهواني – . 3

لجان اأخرى

 

لجنة الإدارة التنفيذية 

تتولى لجنة الإدارة التنفيذية م�شوؤ�لية م�شاعدة الرئي�ص التنفيذي على 

ن�شاط  اأداء  �متابعة  للبنك،  اليومية  الت�شغيلية  العمليات  على  الإ�شراف 

البنك �اإداراته فيما يتعلق بال�شتراتيجية، �ال�شيا�شات، 

�الأهداف، �الحد�د، اإلى جانب اتخاذ القرارات ال�شتثمارية بناء على 

تفوي�ص من اأع�شاء مجل�ص الإدارة �فق حد�د ال�شالحيات الختيارية، 

ال�شوؤ�ن  لجنة  مع  بالتن�شيق  �المطلوبات  الموجودات  اإدارة  اإلى  اإ�شافة 

المالية �ال�شتثمار. 

الأع�ساء 

رئي�ص اللجنة  عبد اللطيف محمد جناحي – . 1

ع�شو  الدكتور خالد عبد اهلل عتيق – . 2

ع�شو  الدكتور اأحمد الجوهري – . 3

ع�شو   م�شعود اأحمد الب�شتكي – . 4

ع�شو  في�شل عبدالعزيز العبا�شي – . 5

ع�شو  �شعد الخان – . 6

مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة 

اإن المبادئ التي ترتكز عليها عملية منح مكافاآت اأع�شاء مجل�ص الإدارة 

اإطار عمل  اإيجاد  اإلى  الرامية  الأهداف  تعك�ص  بنك  كابيتال  فين�شر  في 

�شليم للحوكمة، �التي ت�شتهدف خلق قيمة لم�شاهمي البنك على المدى 

اإطار  تطبيق  على  البنك  اإدارة  مجل�ص  حر�ص  تاأ�شي�شه  منذ  البعيد. 

�منطقية  عادلة  عملية  ل�شمان  ال�شفافية  مبادئ  على  يرتكز  قوي  عمل 

لم�شاهمي  القيمة  تعزيز  ي�شمن  بما  الإدارة،  مجل�ص  اأع�شاء  لمكافاآت 

البنك، �في نف�ص الوقت ا�شتقطاب الكوادر عالية الجودة الالزمة لقيادة 

�اإدارة البنك في ظل بيئة عمل عالية التناف�شية مع �شمان الحتفاظ بها 

�تحفيزها على الد�ام. 

اإدارة فين�شر كابيتال بنك بت�شكيل  �لتحقيق تلك الأهداف، قام مجل�ص 

لجنة تعرف با�شم لجنة التر�شيحات �المكافاآت لم�شاعدة مجل�ص الإدارة 

مبادئ  على  ترتكز  عادلة  �شيا�شة  �فق  التر�شيحات  عملية  تطبيق  على 

�لجان  المجل�ص،  اأع�شاء  �مكافاأة  بتعيين  يتعين  فيما  �ذلك  ال�شفافية، 

الإدارة الأخرى، �الرئي�ص التنفيذي، ف�شال عن فريق الإدارة التنفيذية. 

�تدار اأعمال تلك اللجنة على اأ�شا�ص ميثاق لجنة التر�شيحات �المكافاآت 

الذي يعتبر جزًءا من اإطار العمل الكلي للحوكمة في البنك. 

�ت�شطلع اللجنة بم�شوؤ�لية اإ�شدار التو�شيات لمجل�ص الإدارة حول اإطار 

�التي  العليا  الإدارة  �فريق  المجل�ص  لأع�شاء  الممنوحة  المكافاآت  عمل 

ال�شارية  التنظيمية  �الأحكام  المحلية  القوانين  مع  تتما�شى  اأن  يجب 

�قانون   ،2001 لعام  البحرين  في  التجارية  ال�شركات  قانون  )خا�شة 

العمل 

اإلى  المركزي،  البحرين  م�شرف  �توجيهات  لوائح  �كتاب  البحريني، 

جانب عقد تاأ�شي�ص البنك �النظام الأ�شا�شي(. 

�قد قام اأع�شاء مجل�ص الإدارة باعتماد �شيا�شة مكافاآت البنك في عام 

2007، �تمت مراجعتها من قبل لجنة التر�شيحات �المكافاآت خالل عام 

2009 بما ي�شمن مالئمتها مع احتياجات البنك، �هي تعك�ص اأي تغييرات 

في الأحكام التنظيمية اأ� ممار�شات ال�شوق. 

بنك عبارة عن منهج  كابيتال  فين�شر  اإدارة  اأع�شاء مجل�ص  اإن مكافاآت 

متميز قائم على معادلة تعتمد على م�شتوى ربحية البنك �عدد اجتماعات 

مجل�ص الإدارة التي ح�شرها كل ع�شو. كما اإنها تعك�ص حجم الم�شوؤ�لية 

على  ا  اأي�شًَ الأع�شاء  مكافاآت  اإجمالي  ي�شتمل  ع�شو.  كل  بها  يناط  التي 

�التي  الإدارة  اأكثر من لجان  اأ�  الإدارة في �احد  ع�شوية ع�شو مجل�ص 

تتبع منهج المكافاآت الأ�شا�شية لع�شوية مجل�ص الإدارة المذكور اأعاله. 

مجل�س الإدارة وتط�ر لجانه

برنامج تعريف لأع�ساء مجل�س الإدارة 

اأع�شاء  للبنك، يجب على جميع  الداخلية  اللوائح  تطبيقات  تما�شيًا مع 

مجل�ص الإدارة المعينين حديًثا ا�شتكمال برنامج تعريف �تهيئة اإجباري. 

ال�شلة  ذات  الجوانب  مــن  العديد  على  ال�شوء  البرنامج  هــذا  يلقي 

لكل ع�شو  الأ�شا�شية  �الم�شوؤ�ليات  المهام  بينها  البنك، من  بالعمل في 

الإر�شادية  �الخطوط  المختلفة  التنظيمية  �الأحكام  القوانين  بموجب 

�التعّرف على  بالإطالع على عر��ص موجزة،  الأع�شاء  يقوم  المطبقة. 

�عملياته  �اأن�شطته،  للبنك  المالية  بالجوانب  الخا�شة  التطورات  اآخر 

�كافة  �الحوكمة،  الداخلي،  �التدقيق  المخاطر،  �اإدارة  الت�شغيلية، 

التغييرات المتعلقة بالت�شريعات �القوانين �القواعد المنظمة من الإدارة 

التنفيذية �الخبراء المتخ�ش�شين. 

تط�ير اأع�ساء مجل�س الإدارة 

ح�شر اأع�شاء مجل�ص اإدارة فين�شر كابيتال بنك �الإدارة التنفيذية �ر�شتي 

الموؤ�ش�شية  �الحوكمة  بالأنظمة  �اللتزام  المخاطر  اإدارة  حول  تدريب 

اأن هذا يعك�ص حر�ص المجل�ص �الإدارة على  2009. �ل�شك  خالل عام 

المخاطر  اإدارة  مجال  في  �المتغيرات  الم�شتجدات  اآخر  على  التعرف 

�الحوكمة في الأ�شواق العالمية خا�شة خالل الأزمة المالية. 

تقييم المجل�س 

في ظل اأجواء العمل ال�شائدة في عالمنا اليوم، تتعر�ص البنوك للمزيد 

الأخالقية،  المعايير  لأعلى  مواكبتها  لإثــبــات  ال�شغوط  من  �المزيد 

�التنظيمية، �الإ�شرافية، �الحوكمة. �يلتزم اأع�شاء مجل�ص اإدارة فين�شر 

اإعداده لم�شاعدتهم على  يتم  باإجراء تقييم ذاتي متكامل  كابيتال بنك 

تحديد مجال تطورهم، �تعزيز م�شوؤ�لياتهم، ف�شال عن م�شاعدة البنك 

على تحقيق المزيد من النجاح. خالل عام 2009 نجح البنك في تطبيق 

المرحلة الأ�لى من برنامج تقييم اأع�شاء مجل�ص الإدارة من خالل اإجراء 

الثانية عبارة  المرحلة  ��شتكون  المجل�ص،  تقييم ذاتي على م�شتوى  اأ�ل 

المرحلة  �شتجرى  بينما  المجل�ص،  لجان  م�شتوى  على  ذاتي  تقييم  عن 

الأخيرة على م�شتوى فردي لأع�شاء المجل�ص. 

اللتزام بالأنظمة 

ي�شبح اللتزام بالأنظمة اأكثر فعالية في ظل ثقافة موؤ�ش�شية تركز على 

�اأع�شاء  البنك  اإدارة  مجل�ص  يكون  بحيث  �النزاهة،  الأمانة  معايير 

الإدارة العليا بمثابة نماذج ُيحتذى بها في ��شط هذه الثقافة. 

القمة.  من  يبداأ  بنك  كابيتال  فين�شر  في  بالأنظمة  اللــتــزام  فــاإن  لــذا 

الفعال  اللتزام  العليا عمليات  �الإدارة  البنك  اإدارة  يقود مجل�ص  حيث 

�النزاهة  ال�شفافية  بمعايير  التام  التم�شك  خالل  من  �ذلك  بالأنظمة، 

اأن  القول  البنك. من هنا يمكن  اإدارات  في ممار�شة الأعمال في جميع 

اللتزام بالأنظمة يعد م�شوؤ�لية كل فرد يعمل في البنك، كما اأنه جزء ل 

يتجزاأ من ثقافة البنك، �ل تقت�شر تلك الم�شوؤ�لية على فريق العمل في 

اإدارة اللتزام بالأنظمة. 
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لاللتزام  �م�شتقلة  قوية  اإدارة  اإن�شاء  على  ا  حري�شً البنك  كــان  لقد 

لمخاطر  الفعالة  الإدارة  �شمان  في  العليا  الإدارة  لم�شاعدة  بالأنظمة 

بالأنظمة  اإدارة اللتزام  البنك. �ترفع  التي يواجهها  بالأنظمة  اللتزام 

اأمام  ــا  اإدارًي م�شوؤ�لة  اأنها  كما  الحوكمة،  لجنة  اإلى  مبا�شرة  تقاريرها 

الرئي�ص التنفيذي فيما يتعلق بالم�شائل الإدارية ل�شمان تحقيق اأهداف 

اللتزام  اإدارة  اأعــمــال  �ت�شتقل  بالأنظمة.  اللــتــزام  حيث  من  البنك 

بالأنظمة عن باقي اأن�شطة البنك، حيث يقوم فريق العمل في تلك الإدارة 

باإنجاز م�شوؤ�ليات اللتزام بالأنظمة بد�ن العمل في تلك الأن�شطة التي 

قد تم�ص ا�شتقالليتها اأ� مو�شوعيتها، �اإن كانت تتولى م�شوؤ�لية مكافحة 

غ�شيل الأموال �الذي هو معتمد من م�شرف البحرين المركزي. 

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

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

المتعلقة باللتزام بالأنظمة. كما تر�شد عمليات �اأن�شطة البنك �التاأكد 

��زارة  المركزي،  البحرين  م�شرف  �اأنظمة  بقواعد  التزامها  من 

ال�شناعة �التجارة، اأ� غيرها من القوانين اأ� الأنظمة المطبقة. �تتولى 

ا متابعة ال�شلوك في الموؤ�ش�شة للتاأكد من تما�شيه مع معايير  الإدارة اأي�شً

البنك الأخالقية، �م�شاعدة الإدارة العليا في توعية الموظفين  

�شيا�شات  ذلــك  �يــدعــم  البنك.  اإدارات  جميع  فــي  اللــتــزام  بق�شايا 

�اإجراءات �شاملة ��شعت ل�شمان اللتزام القانوني �التنظيمي، بما في 

ذلك مكافحة غ�شيل الأموال �اإعداد التقارير.

المخاطر  اإدارتــــي  مــع  قــرب  عــن  بالنظمة  ــتــزام  الل فريق  يعمل  كما 

�التدقيق الداخلي، �يركز جهوده على تز�يد الإدارة التنفيذية بالم�شورة 

�التوجيه. 

اإدارة المخاطر 

في  المخاطر  لجنة  اأمــام  مبا�شرة  م�شوؤ�ل  المخاطر  اإدارة  فريق  يعد 

للبنك.  التنفيذي  الرئي�ص  اأمام  اإدارًيــا  م�شوؤ�ل  اأنه  كما  الإدارة،  مجل�ص 

عمل  اإطار  ��شع  في  المخاطر  اإدارة  لفريق  الرئي�شية  الأهــداف  تتركز 

متكامل لإدارة المخاطر للبنك، �تحديد الحد الأدنى من معايير اإدارة 

المخاطر بالن�شبة للموؤ�ش�شة باأكملها، �ن�شر ثقافة يكون بموجبها جميع 

موظفي البنك م�شوؤ�لين عن حماية البنك من المخاطر.

 �من اأبرز التطورات الرئي�شية التي �شهدها هذا العام القيام بمراجعة 

�تقييم �شيا�شات �عمليات �اإجراءات اإدارة المخاطر في البنك، �تقديم 

المخاطر  �تحديد  الداخلية،  ال�شوابط  بتعزيز  يتعلق  فيما  الم�شورة 

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

المبادرات الرامية اإلى اإدارة �ر�شد �الحد من هذه المخاطر. كما بداأت 

ا في تطوير اإطار عمل لعمليات اإدارة المخاطر �تقييم كفاية  الإدارة اأي�شً

قيام  المال ل�شمان  لراأ�ص  يت�شمن عملية تخ�شي�ص  �الذي  المال  راأ�ص 

م�شرف  ��شعها  التي  المعايير  �فق  الداخلي  ماله  راأ�ص  بــاإدارة  البنك 

البحرين المركزي. 

التدقيق الداخلي 

يقوم فريق التدقيق الداخلي بتقييم مدى فعالية عمليات الرقابة �اإدارة 

المخاطر �الحوكمة، �تاأكيد ذلك لالإدارة �اأع�شاء مجل�ص اإدارة البنك، 

البنك  اإدارة  قامت  التي  العمليات  �كفاية  مالئمة  �شمان  عن  ف�شال 

باإعدادها �تطبيقها �التاأكد اأنها تعمل �فق الأهداف المن�شودة. كما يقوم 

العمليات �تما�شيها مع  الداخلي بمراجعة فعالية �كفاءة  التدقيق  فريق 

ال�شيا�شات �المعايير �الإجراءات �القوانين ال�شارية �الأحكام التنظيمية 

المطبقة. 

من الناحية الإدارية تقوم اإدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها مبا�شرة 

تقريرها  ترفع  التدقيق  م�شائل  جميع  في  �لكن  التنفيذي،  الرئي�ص  اإلى 

اإلى لجنة التدقيق التابعة لمجل�ص الإدارة �تقوم اإدارة التدقيق الداخلي 

باإجراء عمليات التدقيق �فق خطة التدقيق المعتمدة من لجنة التدقيق. 

�يتم تطوير خطة التدقيق با�شتخدام منهجية قائمة على المخاطر بحيث 

التنفيذية،  الإدارة  اأ�  المخاطر،  اإدارة  اأي مخاطر حددها فريق  تعك�ص 

اأ� المدققين الخارجيين. �تقوم الإدارة برفع تقارير د�رية عن اأن�شطة 

التدقيق الداخلي اإلى لجنة التدقيق. 

كما يعمل فريق التدقيق الداخلي عن قرب مع اإدارتي اللتزام بالأنظمة 

�اإدارة المخاطر، �يركز جهوده على تز�يد الإدارة التنفيذية بالم�شورة 

�التوجيه. 

من�سق/مراجع ال�سريعة 

ي�شارك من�شق/مراجع ال�شريعة في فين�شر كابيتال بنك في تطوير جميع 

المنتجات �ال�شتثمارات، �يلعب د�ًرا محورًيا في نقل جميع المعامالت 

�الهياكل �الم�شتندات الخا�شة بكل خطة عمل اإلى هيئة الرقابة ال�شرعية 

لتلك  المبا�شر  لالإ�شراف  تخ�شع  البنك  اأن�شطة  جميع  اأن  من  للتاأكد 

الهيئة. كما يقوم من�شق/مراجع ال�شريعة بد�ر هام في العمليات اليومية 

من حيث �شمان التزام جميع اأعمال البنك بتو�شيات �اآراء �م�شورة هيئة 

الرقابة ال�شرعية. 

الت�ا�سل مع الم�ساهم/الم�ستثمر 

يدرك مجل�ص الإدارة اأهمية الت�شال الد�ري بالم�شاهمين �الم�شتثمرين 

الأطــراف ذات  الحوار مع  التوا�شل �دعم  لتعزيز  عبر عدد من الطرق 

ال�شنوية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  خــالل  مــن  ذلــك  �يتم  ال�شلة. 

الم�شاهمين،  اإلــى  المر�شلة  الد�ريه  �المذكرات  ال�شنوية،  �التقارير 

التي  �الإ�شعارات  الإعالنات  من  �غيرها  �شنوية،  ربع  المالية  �التقارير 

�الم�شتثمر�ن  الم�شاهمون  ي�شتطيع  بحيث  العام  البنك خالل  ي�شدرها 

مراجعة اأداء البنك �عملياته. 

تدريب الم�ظفين 

يحر�ص  العمل،  فريق  اإمكانيات  لتطوير  الد�ؤ�بة  البنك  جهود  اإطار  في 

التي  لموظفيه  التدريب  برامج  من  �ا�شعة  مجموعة  توفير  على  البنك 

تتيح  التي  �المهارات  بالمعرفة  �تز�يدهم  مواهبهم  �شقل  �شاأنها  من 

اللتزام  مجال  في  العمل  �متطلبات  الم�شتقبل  تحديات  مواجهة  لهم 

�اأحدث  المنظمة  الداخلية �القواعد  بالأنظمة �ال�شيا�شات �الإجراءات 

المهارات  توفير  �يتم  الأمـــوال.  غ�شيل  مكافحة  مجال  في  التطورات 

التعليمية المتوا�شلة للعاملين في البنك من خالل التدريبات الداخلية، 

الم�شتلهمة  �الق�شايا  الحالت  �ا�ش�شتعرا�ص  ال�شبكة،  عبر  �التدريبات 

من الواقع. كما يخ�شع الموظفون الجدد في البنك لبرنامج تعريفي يتيح 

الأموال  غ�شيل  عمليات  مكافحة  طرق  على  اأف�شل  ب�شكل  الإطــالع  لهم 

�تمويل الإرهاب.

فــريق اإدارة المخاطر �اللتزام بالأنظمة �التدقيق الداخلي �المراجع ال�شرعي )من اليمين اإلى الي�شار(

)جلو�شا( كبرى علي، خالد الجا�شم، �فيفك �شينوي

)�قوفا( تات ثونغ تان، خالد المدني.
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ت�شكل الإي�شاحات المرفقة من 1 اإلى 42 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

تقرير مدققي 

احل�شابات اإىل ح�شرات 

ال�شادة امل�شاهمني 

فين�شر كابيتال بنك �ص.م.ب )مقفلة(
15 مار�ص 2010

تقرير ح�ل البيانات المالية الم�حدة 

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لفين�شر كابيتال بنك �ص.م.ب )مقفلة( )“ البنك “( �ال�شركات التابعة له )“المجموعة”( �التي تتكون من 

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 دي�شمبر 2009، �بيان الدخل الموحد �بيان الدخل ال�شامل الموحد �بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد �بيان 

التدفقات النقدية الموحد، �بيان ح�شابات ال�شتثمار المقيدة الموحد، � بيان م�شادر �ا�شتخدامات اأموال �شند�ق الأعمال الخيرية �الزكاة الموحد لل�شنة 

المنتهية بذلك التاريخ، �ملخ�ص ال�شيا�شات المحا�شبية �الإي�شاحات الهامة الأخرى.

م�سئ�لية اأع�ساء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية امل�حدة

ان اأع�شاء مجل�ص الإدارة م�شئولون عن اإعداد البيانات المالية الموحدة �عر�شها ب�شكل عادل �فقًا لمعايير المحا�شبة المالية ال�شادرة عن هيئة المحا�شبة 

�المراجعة للموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية �المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية. اإن هذه الم�شئولية تت�شمن ت�شميم �تنفيذ �اإتباع اأنظمة رقابة داخلية 

معنية باإعداد �عر�ص البيانات المالية الموحدة ب�شورة عادلة �خالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة �شواء ناتجة عن اختال�شات اأ� اأخطاء، �كذلك 

اختيار �تطبيق �شيا�شات محا�شبية منا�شبة �عمل تقديرات محا�شبية معقولة �مالئمة في ظل الأ��شاع القائمة. اإن اأع�شاء مجل�ص الإدارة اأي�شًا م�شئولون 

عن التزام المجموعة بالعمل �فقًا لأحكام �مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

م�سئ�لية المدققين

التدقيق  لكل من معايير  تدقيقنا �فقًا  تم  لقد  التدقيق.  اأعمال  به من  لما قمنا  �فقًا  الموحدة  المالية  البيانات  الراأي في هذه  اإبداء  ان م�شئوليتنا هي 

ال�شادرة عن هيئة المحا�شبة �المراجعة للموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية �معايير التدقيق الد�لية التي تتطلب منا اللتزام بالمبادئ المهنية ذات العالقة، 

�تخطيط �تنفيذ اأعمال التدقيق بهدف الح�شول على تاأكيدات معقولة من خلو البيانات المالية الموحدة من اأي معلومات جوهرية خاطئة.

اإجراءات  تعتمد  الموحدة.  المالية  البيانات  في  الواردة  �الإي�شاحات  للمبالغ  موؤيدة  تدقيق  اأدلة  على  للح�شول  معينة  باإجراءات  القيام  التدقيق  ي�شمل 

التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر �جود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية الموحدة، �شواء كانت ناتجة عن اختال�شات 

اأ� اأخطاء. �عند تقييم هذه المخاطر يتم الأخذ في العتبار اأنظمة الرقابة الداخلية المعنية باإعداد �عر�ص البيانات المالية الموحدة ب�شورة عادلة �التي 

تمكننا من ت�شميم اإجراءات تدقيق منا�شبة في ظل الأ��شاع القائمة، �لي�ص بغر�ص اإبداء راأي في مدى فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية للبنك. كما ي�شمل 

التدقيق اأي�شًا تقييم مدى مالئمة المبادئ المحا�شبية المتبعة �مدى معقولية التقديرات المحا�شبية التي تجريها الإدارة بالإ�شافة اإلى تقييم عام لعر�ص 

البيانات المالية الموحدة.

اننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية �منا�شبة لتكوين اأ�شا�ص �شليم  للراأي الذي تو�شلنا اإليه.

الراأي

براأينا اأن البيانات المالية الموحدة تعطي �شورة حقيقية �عادلة، للمـركز المالي للمجموعة كما في 31 دي�شمبر 2009 �نتائج اأعمالها �تدفقاتها النقدية 

�التغيرات في حقوق الملكية �التغيرات في ح�شابات ال�شتثمار غير المقيدة �التغيرات في م�شادر �ا�شتخدامات اأموال �شند�ق الأعمال الخيرية �الزكاة 

�مبادئ  الإ�شالمية  المالية  للموؤ�ش�شات  �المراجعة  المحا�شبة  ال�شادرة عن هيئة  المالية  المحا�شبة  لمعايير  �فقا  �ذلك  التاريخ،  بذلك  المنتهية  لل�شنة 

�قواعد ال�شريعة الإ�شالمية ال�شادرة عن هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك

2009 �اأدائها المالي �تدفقاتها  31 دي�شمبر  بالإ�شافة، فاإنه براأينا ان البيانات المالية تعطي �شورة حقيقية �عادلة للمركز المالي للمجموعة كما في 

النقدية لل�شنة المنتهية بذلك التاريخ �ذلك �فقًا للمعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية.

تقرير ح�ل الأم�ر القان�نية والتنظيمية الأخرى

بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإنه براأينا ان البنك يم�شك �شجالت محا�شبية منتظمة �ان البيانات المالية الموحدة تتفق معها. لقد قمنا بمراجعة تقرير رئي�ص 

مجل�ص الإدارة  المرفق �نوؤكد باأن المعلومات الواردة به متفقة مع البيانات المالية الموحدة. لم يرد اإلى علمنا �قوع اأية  مخالفات خالل ال�شنة لقانون 

البنك  ترخي�ص  ل�شر�ط  اأ�   2006 ل�شنة  المالية  �الموؤ�ش�شات  المركزي  البحرين  م�شرف  قانون  لأحكام  اأ�   2001 ل�شنة  البحريني  التجارية  ال�شركات 

اأ� مركزه المالي. �لقد ح�شلنا من الإدارة على جميع  البنك  اأعمال  اأثر جوهري على  التاأ�شي�ص �النظام الأ�شا�شي، يمكن ان يكون لها  اأ� لأحكام عقد 

الإي�شاحات �المعلومات التي طلبناها لأغرا�ص التدقيق.

بيان المركز

المالي الموحد    
باآلف الد�لرات الأمريكية كما  في 31  دي�شمبر 2009 

اإي�شاحات

31 دي�سمبر

2009

31 دي�شمبر

2008

الم�ج�دات

14.2871.093نقد �اأر�شدة لدى البنوك

350.78931.718اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية 

4129.259116.068ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

536.81417.147ا�شتثمارات في �شركات زميلة �م�شاريع م�شتركة

22.843-6موجودات محتفظ بها بر�شم البيع

762.8848.442ا�شتثمارات عقارية

9.9259.316ذمم مدينة من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية

814.4189.544ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ال�شركات

923.61822.253موجودات اأخرى

1014.0075.171عقارات �معدات

356.001243.595مجم�ع الم�ج�دات

المطل�بات

1113.428288ذمم تمويالت دائنة

-741.737م�شتحقات �شراء عقارات ا�شتثمارية 

5.76714.535م�شتحقات الموظفين

129.2723.572مطلوبات اأخرى

70.20418.395مجم�ع المطل�بات

حق�ق الملكية

13173.250165.000راأ�ص المال

13.53313.533عال�ة اإ�شدار

-1464.905مبالغ م�شتلمة لزيادة راأ�ص المال

)15.000()15.000(اأ�شهم »خطة تّملك اأ�شهم البنك من قبل الموظفين« لم ت�شتحق

10.4149.314احتياطي قانوني

)85(1.496احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات

4.2113.073احتياطي »خطة تّملك اأ�شهم البنك من قبل الموظفين«

32.98849.352اأرباح م�شتبقاة

285.797225.187مجموع حقوق الملكية المن�شوبة اإلى م�شاهمي البنك

13-15ح�سة غير م�سيطرة

285.797225.200مجم�ع حق�ق الملكية )�سفحة 9(

356.001243.595مجم�ع المطل�بات وحق�ق الملكية

16.7794.615ح�سابات ال�ستثمار المقيدة )�شفحة 12(

اعتمدت البيانات المالية الموحدة المن�شورة على ال�شفحات من 6 اإلى 63 من قبل مجل�ص الإدارة في 15 مار�ص 2010 ��قعها بالنيابة عن  المجل�ص :

عبداللطيف محمد جناحيد. غ�شان ال�شليمان

ع�شو مجل�ص الإدارة �الرئي�ص التنفيذيرئي�ص مجل�ص الإدارة

كي بي ام جي فخرو

�ص.ت: 6220 التدقيق 

هاتف: 807 224 17 973+ الد�ر اخلام�ص، 

فاك�ص: 443 227 17 973+ مبنى الغرفة التجارية 

الإنرتنت:  �ص.ب: 710، املنامة - مملكة البحرين 

المنامة - مملكة البحرين

15 مار�ص 2010

لقوانين �فــقــًا  م�شجلة  مهنية  ت�شامن  �شركة  فــخــر�،  جــي  ام  بــي  كــي 

مملكة البحرين. ع�شو في كي بي ام جي الد�لية الم�شجلة في �شوي�شرا.
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ت�شكل الإي�شاحات المرفقة من 1 اإلى 42 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.ت�شكل الإي�شاحات المرفقة من 1 اإلى 42 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان الدخل

الموحــــــد    
باآلف الد�لرات الأمريكية لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009 

اإي�شاحات

31 دي�سمبر

2009

31 دي�شمبر

2008

1624.61967.523اإيراد الخدمات الم�سرفية ال�ستثمارية

225941.077اإيراد �دائع لدى موؤ�ش�شات مالية

102457اإيراد التمويالت المدينة  

177.00510.368اإيراد ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

1.462-اإيراد بيع عقارات ا�شتثمارية

365)2.234(5ح�شة )الخ�شارة( / الربح من �شركات زميلة �م�شاريع م�شتركة

2.387795اإيرادات اأخرى

32.47382.047مجم�ع الإيرادات  

189.76320.481تكلفة الموظفين

191.4142.306م�شر�فات ال�شفر �تطوير الأعمال

206.4106.563  مخ�ش�شات النخفا�ص في القيمة

222828م�شر�فات التمويل

101.343801ال�شتهالك

212.5113.619م�شر�فات اأخرى

21.46933.798مجم�ع الم�سروفات  

11.00448.249ربح ال�سنة من الأعمال الم�ستمرة

)1.208(-6خ�سائر م�ج�دات محتفظ بها بر�سم البيع

11.00447.041ربح ال�سنة

المن�شوب اإلى :

11.01347.621م�شاهمي ال�شركة الأم

)580()9(ح�شة غير م�شيطرة

11.00447.041

العائد لكل �سهم )�شنت اأمريكي(

396.9930.24العائد الأ�شا�شي  

396.8528.20العائد المخف�ص

   

   

بيان الدخل

ال�شامل الموحد    
باآلف الد�لرات الأمريكية لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009 

 31 دي�سمبر

2009

31 دي�شمبر

2008

11.00447.041ربح ال�سنة

الدخل ال�سامل الآخر

التغير في اإحتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات المتوفرة للبيع

)265(1.581احتياطي القيمة العادلة

12.58546.776مجم�ع الدخل ال�سامل لل�سنة

المن�س�ب اإلى :

12.59447.356م�شاهمي ال�شركة الأم

)580()9(ح�شة غير م�شيطرة

 

12.58546.776
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ت�شكل الإي�شاحات المرفقة من 1 اإلى 42 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.ت�شكل الإي�شاحات المرفقة من 1 اإلى 42 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التغيرات

في حقوق الملكية الموحد
باآلف الد�لرات الأمريكية لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009 

المجم�ع

ح�سة 

غير

م�سيطرة

المن�س�ب اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم

المجم�ع2009

اأرباح

م�ستبقاة

احتياطي

“خطة 
تّملك

اأ�سهم البنك

من قبل

الموظفين”

احتياطي

القيمة

العادلة

لال�ستثمارات

احتياطي

قان�ني

اأ�سهم »خطة

تّملك اأ�سهم

البنك من 

قبل

الموظفين” 

لم

ت�ستحق

مبالغ 

م�ستلمة 

لزيادة 

راأ�س 

المال

عالوة

اإ�سدار

راأ�س

المال

225.200 13 225.187 49.352 3.073 )85( 9.314 )15.000( - 13.533 165.000

الر�شيد في 1 

يناير 2009

11.004 )9( 11.013 11.013 - - - - - - - ربح ال�شنة

1.496 - 1.496 - - 1.496 - - - - -

التغير في احتياطي 

القيمة العادلة 

لال�شتثمارات 

المتوفرة للبيع

85 - 85 - - 85 - - - - -

 المحول لبيان 

الدخل لالنخفا�ص 

في القيمة

12.585 )9( 12.594 11.013 - 1.581 - - - - -

مجم�ع الدخل 

ال�سامل

- - - )1.100( - - 1.100 - - - -

محول اإلى 

الحتياطي 

القانوني

)16.293( - )16.293( )16.293( - - - - - - -

اأرباح معلنة ل�شنة 

2008

)1.534( - )1.534( )1.534( - - - - - - -

مكافاأة اأع�شاء 

مجل�ص الإدارة 

معلنة ل�شنة 2008

- - - )8.250( - - - - - - 8.250

اأ�شهم منحة 

�شادرة ل�شنة 2008 

64.905 - 64.905 - - - - - 64.905 - -

زيادة راأ�ص المال 

في طور التنفيذ    

)191( - )191( )191( - - - - - - -

زكاة معلنة ل�شنة 

2008

تكلفة ا�شتحقاق 

الأ�شهم بموجب 

خطة تملك اأ�شهم

1.138 - 1.138 - 1.138 - - - - - -

البنك من قبل 

الموظفين

)13( )4( )9( )9( - - - - - - -

�شراء ح�شة غير 

م�شيطرة )راجع 

اإي�شاح 15(

285.797 - 285.797 32.988 4.211 1.496 10.414 )15.000( 64.905 13.533 173.250

الر�سيد في 31 

دي�سمبر 2009

بيان التغيرات في

حقوق الملكية الموحد
باآلف الد�لرات الأمريكية لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009   )يتبع( 

المجم�ع

ح�سة غير 

م�سيطرة

المن�س�ب اإلى م�ساهمي ال�سركة الأم

المجم�ع2008

اأرباح

م�ستبقاة

احتياطي

»خطة 

تّملك

اأ�سهم البنك 

من قبل

الموظفين«

احتياطي

القيمة

العادلة

لال�ستثمارات

احتياطي

قان�ني

اأ�سهم »خطة

 تّملك اأ�سهم

البنك من 

قبل

الموظفين« 

لم

ت�ستحق

 

عالوة 

اإ�سدار

راأ�س

المال

202.615 663 201.952 31.887 1.800 180 4.552 )15.000( 13.533 165.000

الر�شيد في 1 يناير 

2008

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

)265( - )265( - - )265( - - - - تغيرات القيمة العادلة 

46.776 )580( 47.356 47.621 - )265( - - - -

مجموع الدخل 

ال�شامل

- - - )4.762( - - 4.762 - - -

محول اإلى الحتياطي 

القانوني

)23.775( - )23.775( )23.775( - - - - - -

اأرباح معلنة ل�شنة 

2008

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

مكافاأة اأع�شاء مجل�ص 

الإدارة معلنة ل�شنة 

2008

تكلفة ا�شتحقاق 

الأ�شهم بموجب خطة 

تملك اأ�شهم

1.273 - 1.273 - 1.273 - - - - -

البنك من قبل 

الموظفين

)309( - )309( )309( - - - - - -

زكاة معلنة ل�شنة 

2008

 

ح�شة حقوق الأقلية 

في الموجودات 

المحتفظ بها

3.858 3.858 - - - - - - - -

بر�شم البيع )اإي�شاح 

 )6

اإلغاء توحيد حقوق 

الأقلية ناتجة عن بيع 

جزئي في

)3.928( )3.928( - - - - - - - - �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�شمبر 2008
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ت�شكل الإي�شاحات المرفقة من 1 اإلى 42 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.ت�شكل الإي�شاحات المرفقة من 1 اإلى 42 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التدفقات

النقدي الموحد    
باآلف الد�لرات الأمريكية لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009 

31 دي�سمبر

2009

31 دي�شمبر

2008

اأن�سطة الت�سغيل

5941.077اأرباح مرابحات م�شتلمة

4861.158اأرباح اأ�شهم م�شتلمة

897510مقبو�شات اأخرى

1.2371.600ر�شوم عر�ص �اإدارة �ا�شت�شارات م�شتلمة

22.53792.892ر�شوم الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية م�شتلمة

-8.234تكلفة م�شاريع م�شترجعة

)22.516()712(�شراء موجودات محتفظ بها بر�شم البيع

)62.553()3.555(�شراء اأ�راق مالية لغر�ص المتاجرة

3.81110.332بيع اأ�راق مالية لغر�ص المتاجرة

)13.446()19.908(مدفوعات مدفوعة مقدمًا ل�شراء ا�شتثمارات

)1.310()1.534(مكافاأة اأع�شاء مجل�ص الإدارة مدفوعة

-)6.125(تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ال�شركات 

)13.473()19.038(مدفوعات لم�شر�فات الموظفين

)5.573()5.288(مدفوعات لم�شر�فات اأخرى

)11.302()18.364(التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل

اأن�سطة ال�ستثمار

)2.845()293(�شراء عقارات �معدات  

)2.845()293(التدفقات النقدية من اأن�شطة ال�شتثمار

اأن�سطة التم�يل

-57.099مبالغ م�شتلمة لزيادة راأ�ص المال

)151()151(ذمم تمويالت دائنة، �شافي

)22.575()5.836(اأرباح اأ�شهم مدفوعة

)309()190(زكاة مدفوعة

)23.035(50.922التدفقات النقدية من اأن�سطة التم�يل

)37.182(32.265الزيادة / )النق�س( في النقد وما في حكمه

32.81169.993النقد �ما في حكمه في بداية ال�شنة

65.07632.811النقد �ما في حكمه في نهاية ال�شنة

النقد �ما في حكمه كما في الميزانية العمومية 

14.2871.093نقد �اأر�شدة لدى البنوك

50.78931.718�دائع لدى موؤ�ش�شات مالية

65.07632.811

 بيان التغيرات في ح�شابات

ال�شتثمار المقيدة الموحد
باآلف الد�لرات الأمريكية                                                                                                          لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009 

  

الر�سيد

في 31 

دي�سمبر

2009

ر�س�م البنك

ك�كيل

م�سروفات

اإدارية

اأرباح

مدف�عة

اإجمالي

الدخل

ت�س�يات اإعادة

تقييم 

ال�ستثمارات

المت�فرة 

للبيع

اأم�ال

الم�ستثمرين

المدف�عة

اأم�ال

الم�ستثمرين

الم�ستلمة

الر�سيد في

1 يناير 

2009   2009

4.471 - - - 129 )127( )146( - 4.615

�شند�ق اأ�شهم �شركات 

خليجية قبل طرحها 

لالكتتاب العام

12.308 )23( - - 331 - - 12.000 -

م�شاريع المرابحة 

ال�شتثمارية لفين�شر 

كابيتال بنك 

16.779 )23( - - 460 )127( )146( 12.000 4.615

يتمثل بما يلي :

4.276 ا�شتثمارات في اأ�شهم 

12.503

اأموال في مرابحات 

ق�شيرة الأجل

16.779

الر�شيد

في 31 

دي�شمبر

2008

ر�شوم البنك

كوكيل

م�شر�فات

اإدارية

اأرباح

مدفوعة

اإجمالي

الدخل

ت�شويات اإعادة

تقييم 

ال�شتثمارات

المتوفرة للبيع

اأموال

الم�شتثمرين

المدفوعة

اأموال

الم�شتثمرين

الم�شتلمة

الر�شيد في

1 يناير 

2007 2008

4.615 - - - 30 )226( )299( - 5.110

�شند�ق اأ�شهم �شركات 

خليجية قبل طرحها 

لالكتتاب العام

يتمثل بما يلي :

4.423 ا�شتثمارات في اأ�شهم  

192

اأموال في مرابحات 

ق�شيرة الأجل

4.615

ي�شتهدف �شند�ق اأ�شهم ال�شركات الخليجية التي في مرحلة ما قبل طرحها لالكتتاب العام، ا�شتثمارات في عدة �شركات خليجية في مرحلة ما قبل طرح 

اأ�شهمها لالكتتاب العام بغر�ص ال�شتفادة من فر�ص الربح المتوقعة بعد الكتتاب العام. يحدد الم�شتثمر�ن مبالغ �اأ�شهم معينة يرغبون بالم�شاركة بها 

من �شمن مجموعة اأ�شهم �شركات في مرحلة ما قبل طرحها لالكتتاب العام. ي�شتلم الم�شتثمر عائد بعد طرح ر�شوم البنك بواقع 20% الزائد على %10 

من العائد الأ�شا�شي.

م�شاريع المرابحة ال�شتثمارية لفين�شر كابيتال بنك )“المرابحة”( تمول ال�شيولة لعدد معين من الم�شاريع ال�شتثمارية من محفظة م�شاريع ير�ج لها 

7% يتم توزيع عائد المرابحات على الم�شتثمرين عند ا�شتحقاق هذا  7% مطر�حًا منه ح�شة البنك من الربح كم�شارب من  البنك. عائد المرابحات 

الح�شاب. 
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ت�شكل الإي�شاحات المرفقة من 1 اإلى 42 جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

بيان م�شادر �ا�شتخدامات اأموال �شند�ق 

الأعمال الخيرية �الزكاة الموحد
باآلف الد�لرات الأمريكية لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009 

31 دي�سمبر

2009

31 دي�شمبر

2008

م�سادر �سندوق الأعمال الخيرية والزكاة

191309م�شاهمة البنك

191309مجم�ع الم�سادر

ا�ستخدامات �سندوق الأعمال الخيرية والزكاة

191309تبرعات لموؤ�ش�شات خيرية

191309مجم�ع ال�ستخدامات

--ر�سيد �سندوق الأعمال الخيرية والزكاة غير الم�زع في 31 دي�سمبر

الن�ساأة والن�ساط 1 .

فين�شر كابيتال بنك )�ص.م.ب( )» البنك »( �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة تاأ�ش�شت في مملكة البحرين بتاريخ 26 �شبتمبر 2005، بموجب ال�شجل 

التجاري رقم 58222 ال�شادر من قبل �زارة ال�شناعة �التجارة بمملكة البحرين. يعمل البنك كوحدة م�شرفية اإ�شالمية بالجملة بموجب ترخي�ص 

من م�شرف البحرين المركزي. تخ�شع اأن�شطة البنك لقوانين �اإ�شراف م�شرف البحرين المركزي.

ت�شتمـــل اأن�شطة البنك الرئي�شية على تاأ�شي�ص الموؤ�ش�شات الجديدة �ال�شتثمار في العقارات �ال�شتثمارات الح�ش�ص الخا�شة �خدمات ال�شت�شارات 

ال�شتثمارية المتعلقة بها. يمار�ص البنك اأن�شطته �فقًا لأحكام �مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية �تحت اإ�شراف �متابعة الهيئة ال�شرعية للبنك �بما يتوافق 

مع القوانين �القواعد ذات العالقة. 

ت�شتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك �ال�شركات التابعة له )»المجموعة«(.

ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة 2 .

فيمـــا يلـــي ال�شيا�شـــات المحا�شبية الهامة المطبقة فـــي اإعداد هذه البيانات المالية الموحـــدة. تم  تطبيق هذه ال�شيا�شـــات المحا�شبية لكل الفترات 

المن�شورة في هذه البيانات المالية الموحدة من قبل المجموعة على نحو ثابت، فيما عدا التغيرات الناتجة من التعديالت على المعايير المحا�شبية 

)اأنظر اإي�شاح 2 )ج( (.

  

أ. بيان اللتزام

تم اإعداد هذه البيانات المالية �فقًا لكل من معايير المحا�شبة المالية ال�شادرة عن هيئة المحا�شبة �المراجعة للموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية 

�المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية �متطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ل�شنة 2001.

ب. اأ�سا�س الإعداد 

العملـــة الم�شتعملـــة في اإعداد البيانات الماليـــة للمجموعة هي الد�لر الأمريكي، �تعد العملة الرئي�شيـــة لمعامالت المجموعة. اأعدت البيانات 

الماليـــة الموحـــدة �فقًا لمبداأ التكلفة التاريخية، ماعـــدا القيا�ص بالقيمة العادلة لال�شتثمارات التي تظهـــر بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� 

الخ�شارة �بع�ص ال�شتثمارات المتوفرة للبيع. ت�شنف المجموعة م�شر�فاتها با�شتخدام طريقة طبيعة الم�شر�ف.

اإن اإعـــداد البيانـــات المالية �فقًا للمعاييـــر الد�لية لإعداد البيانات المالية يتطلب ا�شتخدام بع�ص التقديـــرات المحا�شبية الهامة. كما يتطلب 

اأي�شـــًا مـــن الإدارة اجتهاد في تطبيق ال�شيا�شـــات المحا�شبية للمجموعة. يتم مراجعة التقديرات �الفر�شيـــات ب�شورة م�شتمرة. يتم احت�شاب 

التعديـــالت علـــى التقديـــرات المحا�شبية في الفتـــرة التي يتم فيها هذا التعديـــل �اأي فترات م�شتقبليـــة متاأثرة. تعتقـــد الإدارة اأن الفر�شيات 

الم�شتخدمة منا�شبة، �اأن البيانات المالية تعر�ص الو�شع المالي �النتائج ب�شكل عادل. ان الأمور التي تتطلب قدر كبير من الجتهاد اأ� المعقدة 

اأ� التي تتطلب فر�شيات �تقديرات موؤثرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في اإي�شاح )32(.

المعايير والتعديالت والتف�سيرات ال�سارية المفع�ل من 1 يناير 2009	. 

المعايير �التعديالت �التف�شيرات التالية اأ�شبحت �شارية المفعول بداية من �شنة 2009، تعتبر ذات عالقة بالمجموعة: 

المعيار المحا�سبي الدولي رقم )1( )المعدل( - »عر�س البيانات المالية« 

خـــالل ال�شنة، قامت المجموعـــة بتطبيق معيار المحا�شبة الد�لي المعدل رقم )1( »عر�ص البيانات المالية« بتاريخ �جوب تطبيقه في 1 يناير 

2009. يقدم معيار المحا�شبة الد�لي رقم )1( المعدل م�شطلح »الدخل ال�شامل الآخر« �الذي يمثل التغيرات في حقوق الملكية، ما عدا تلك 

الناتجـــة مـــن المعامالت مع المالكين ب�شفتهم مالكين. يمكن عر�ص مجموع الدخـــل ال�شامل اإما : 1( بيان �احد للدخل ال�شامل )فعليًا بدمج 

بيـــان الدخـــل � جميع التغيرات في حقـــوق الملكية لغير المالكين(، اأ� 2( في بيان الدخل � بيان منف�شـــل للدخل ال�شامل.  اختارت المجموعة 

عر�ص بيانين منف�شلين – بيان الدخل، �بيان الدخل ال�شامل. اإن تطبيق المعيار المحا�شبي الد�لي المعدل رقم )1( اأثر على طبيعة الإف�شاح 

في المعلومات المالية الموحدة، �لكن لم يوؤثر على الأرباح المعلنة اأ� المركز المالي للبنك. ��فقًا لذلك، تم ت�شمين بيان جديد للدخل ال�شامل 

في البيانات المالية الموحدة. ��فقًا لمتطلبات المرحلة النتقالية للمعيار المعدل، قدمت المجموعة اأرقام مقارنة كاملة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم )2( – »مدف�عات على اأ�سا�س الأ�سهم« – �سروط ال�ستحقاق والإلغاء 

تتعلـــق التغييـــرات ب�شكل رئي�شـــي بتعريف �شر�ط �نظم اإلغاء خطة من قبل طرف اآخر غير ال�شركة. تو�شـــح هذه التغييرات �شر�ط ال�شتحقاق 

هي �شر�ط خدمة �اأداء فقط. نتيجة لتعريف �شر�ط ال�شتحقاق المعدل، يجب الآن اأخذ �شر�ط عدم ال�شتحقاق بالعتبار عند تقدير القيمة 

العادلـــة لأد�ات حقـــوق الملكية الممنوحة. بالإ�شافة لذلك، فاإن المعيار ي�شرح المعالجة الالحقة اإذا لم يتم ا�شتيفاء �شر�ط ال�شتحقاق �عدم 

ال�شتحقـــاق. تتطلـــب هذه التعديالت تطبيقًا باأثر رجعي. بناًء على تقدير المجموعـــة، فاإن اأثر التعديالت على المعيار الد�لي لإعداد التقارير 

المالية رقم )2( على البيانات المالية الموحدة غير جوهرية.
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اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )يتبع(  .2

المعايير �التعديالت �التف�شيرات ال�شارية المفعول من 1 يناير 2009 )يتبع( ج. 

التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم )7( - الإف�ساح عن الأدوات المالية

تتطلب هذه التعديالت تح�شين م�شتوى الإف�شاح عن طرق قيا�ص القيمة العادلة �مخاطر ال�شيولة. �تتطلب التعديالت بالخ�شو�ص اإف�شاح عن 

قيا�ـــص القيمـــة العادلة ح�شب م�شتوى تراتبية القيمة العادلة. ان تطبيق هـــذه التعديالت نتج عنها اإف�شاحات اإ�شافية �لكن لي�ص لها تاأثير على 

الو�شـــع المالـــي اأ� الدخل ال�شامل للمجموعة. تم عر�ص هذه الإف�شاحات الإ�شافية فـــي البيانات المالية الحالية، ��فقًا للمتطلبات النتقالية، 

لم يتم تقديم اأرقام المقارنة.

 المعيار الدولي لإعداد التقارير الدولية المالية رقم )8( - القطاعات الت�سغيلية 

اأ�شبـــح المعيـــار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم )8( - القطاعات الت�شغيلية �شاري المفعول مـــن اأ� بعد 1 يناير 2009. يقدم هذا المعيار 

»نهـــج الإدارة« لإعـــداد تقارير القطاعات �الذي يتطلـــب تغييرًا في العر�ص �الإف�شاح عن معلومات القطاع بنـــاًء على التقارير الداخلية �التي 

تراجـــع ب�شـــورة منتظمة مـــن قبل »�شانع القـــرارات الت�شغيلية الرئي�شـــي« للمجموعة، بهدف تقييـــم اأداء كل قطاع  �تخ�شي�ـــص الموارد لهذه 

القطاعـــات. تزا�ل المجموعـــة اأن�شطتها ب�شكل اأ�شا�شي كبنك ا�شتثماري � تتكون خطوط الأعمال الرئي�شيـــة من تاأ�شي�ص الموؤ�ش�شات الجديدة، 

�ا�شتثمـــارات الح�ش�ـــص الخا�شة �ال�شتثمـــار في العقارات. حتى �قت قريب، كانـــت اإيرادات المجموعة تراجع علـــى اأ�شا�ص خطوط الأعمال 

الرئي�شيـــة، اأمـــا الم�شر�فات �النتائج فكانت تراجـــع على م�شتوى المجموعة، �بالتالـــي، لم يتم تقديم بيانات منف�شلـــة لنتائج القطاعات اأ� 

اإف�شاحات اإ�شافية في هذه البيانات المالية الموحدة. 

التط�يرات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

التطويـــرات علـــى المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية �ال�شادرة في مايو 2008 ت�شتمل على العديد من التعديالت غير الم�شتعجلة �لكنها 

�شر�ريـــة. ت�شتمـــل التطويـــرات على المعاييـــر الد�لية لإعداد التقاريـــر المالية على تعديالت نتـــج عنها تعديالت في عر�ـــص البيانات المالية 

�الحت�شاب �القيا�ص كما هناك تعديل في بع�ص الم�شطلحات �بع�ص التعديالت التحررية للعديد من المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية. 

ان هـــذه التعديـــالت �شارية المفعول لل�شنوات المالية المبتدئـــة في اأ� بعد 1 يناير 2009 �لم ينتج عن هذه التعديالت اأية تغيرات جوهرية على 

ال�شيا�شات المحا�شبية.

د. اأ�سا�س الت�حيد

ال�شركات التابعة i .

ال�شـــركات التابعة هي موؤ�ش�شات )�ت�شمل ال�شركات ذات الأغرا�ـــص الخا�شة( خا�شعة ل�شيطرة البنك. توجد �شيطرة عندما يكون للبنك �شلطة 

ب�شـــورة مبا�شـــرة اأ� غيـــر مبا�شرة فـــي اإدارة ال�شيا�شات المالية �الت�شغيليـــة لموؤ�ش�شة من اأجـــل الح�شول على منافع مـــن اأن�شطتها. يتم توحيد 

البيانات المالية لل�شركات التابعة من تاريخ الح�شول على ال�شيطرة �يتم التوقف عن التوحيد عند فقدان ال�شيطرة. 

اإن ال�شـــركات ذات الأغرا�ـــص الخا�شة هي �شركات اأن�شاأت لتحقيق هدف دقيق �محدد جيدًا، كتورق اأ�شول معينة، اأ� تنفيذ معاملة اقترا�ص اأ� 

ا�شتثمـــار معيـــن. يتم توحيد بيانـــات ال�شركة ذات الأغرا�ص الخا�شة ، بناًء على تقييم جوهر عالقتها مـــع المجموعة �مخاطر �منافع ال�شركة 

ذات الأغرا�ص الخا�شة، اإذا ا�شتنتجت المجموعة اأنها ت�شيطر على ال�شركة ذات الأغرا�ص الخا�شة. يتم تقييم ما اإذا كانت المجموعة تمار�ص 

ال�شيطـــرة علـــى ال�شركـــة ذات الأغرا�ص الخا�شـــة عند التاأ�شي�ص، �عادة ل يعـــاد قيا�شها في حالة عدم �جود اأي تغيـــرات على هيكل اأ� �شر�ط 

ال�شركـــة ذات الأغرا�ص الخا�شة، اأ� معامالت اإ�شافية بين المجموعـــة �ال�شركة ذات الأغرا�ص الخا�شة. �في حالة اإتخاذ المجموعة قرارات 

اختياريـــة، كاإقرا�ـــص مبالغ تفوق ت�شهيالت ال�شيولة الحالية اأ� تمديد ال�شر�ط لحد اأكثر مـــن ال�شر�ط الأ�شلية، تغير العالقة بين المجموعة � 

ال�شركة ذات الأغرا�ص الخا�شة، فاإن المجموعة تقوم باإعادة تقييم ال�شيطرة على ال�شركة ذات الأغرا�ص الخا�شة. 

تقوم المجموعة ب�شفتها كو�شي باإدارة الموجودات المحتفظ بها ب�شفة الأمانة �اأد�ات ال�شتثمارات الأخرى نيابة عن الم�شتثمرين. البيانات 

الماليـــة لهـــذه ال�شركات ذات الأغرا�ص الخا�شة لم يتم توحديها في هـــذه البيانات المالية الموحدة، اإل اإذا كانت المجموعة تمار�ص ال�شيطرة 

على ال�شركة. يت�شمن اإي�شاح رقم 35 معلومات عن الموجودات تحت الإدارة من قبل المجموعة.
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اأ�شا�ص التوحيد )يتبع( د. 

اندماج الأعمال ii .

ان المعالجــــة المحا�شبيــــة لإ�شتحواذ ال�شركات التابعــــة تخ�شع للمعيار الد�لي لإعــــداد التقارير المالية رقم )3( »اإندماج الأعمــــال«. تطبق المعالجة 

المحا�شبية لإندماجات الأعمال على اأ�شا�ص المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم )3( فقط عندما تكون هذه الأعمال م�شتحوذ عليها. ت�شتخدم 

طريقــــة الإ�شتحــــواذ المحا�شبية في الإ�شتحواذات التي تتفق مع تعريف م�شطلح الأعمال. اإن الفائ�ص من تكلفة الإ�شتحواذ عن القيمة العادلة لح�شة 

المجموعــــة فــــي �شافي الموجودات الم�شتحوذ عليها القابلــــة للتحديد ي�شجل ك�شهرة. تخ�شع اأي �شهرة ناتجة عــــن القيا�ص المبدئي لإختبار انخفا�ص 

القيمــــة �شنويــــًا علــــى الأقل اأ� عندما ت�شير الدلئل تغيرات في الظــــر�ف �الأحداث اإلى �جود انخفا�ص في القيمة. عندما تكــــون تكلفة الإ�شتحواذ اأقل 

مــــن القيمــــة العادلة لح�شة المجموعة في �شافــــي الموجودات الم�شتحوذ عليها القابلة للتحديد، فاإن الفرق ي�شجــــل مبا�شرة في بيان الدخل الموحد. 

فــــي الإ�شتحــــواذات التي ل تتفق مع تعريف م�شطلح الأعمــــال، تقوم المجموعة بتوزيع التكلفة بين الموجــــودات �المطلوبات الفردية القابلة للتحديد. 

تحت�شب الموجودات �المطلوبات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ الإ�شتحواذ طبقًا لمعيار المحا�شبة الد�لي رقم )39( »الأد�ات المالية : الحت�شاب 

�القيا�ص« �يوزع الر�شيد المتبقي من تكلفة �شراء الموجودات �المطلوبات على الموجودات �المطلوبات الأخرى الفردية غير المالية على اأ�شا�ص القيم 

العادلة في تاريخ الإ�شتحواذ.

ح�شة غير م�شيطرة iii .

ت�شجـــل الح�شـــة غير المن�شوبة لل�شركة الأم في حقوق الملكية لل�شركات التابعة في بيان حقوق الملكية الموحد كح�شة غير م�شيطرة. تحت�شب 

الح�شـــة غيـــر الم�شيطرة مبدئيًا بن�شبتها فـــي الموجودات القابلة للتحديد �المطلوبـــات الطارئة الناتجة عن احت�شـــاب ال�شراء م�شتثنى منها 

ال�شهرة.يتـــم ت�شجيـــل الأرباح اأ�الخ�شائر �التغيرات في الدخل ال�شامل الآخر المن�شوبة للح�شة غير الم�شيطرة ب�شكل منف�شل في بيان الدخل 

الموحد �بيان الدخل ال�شامل.

تطبق المجموعة �شيا�شة معالجة المعامالت الخا�شة بالح�شة غير م�شيطرة كمعامالت مع مالكي الحقوق للمجموعة. عند ال�شراء 

من ح�شة غير م�شيطرة، يتم ت�شجيل الفرق بين اأي مبلغ �شراء مدفوع �بين الح�شة الم�شتراة للقيمة الدفترية ل�شافي موجودات 

ال�شركـــة التابعـــة في حقوق الملكية. كما يتم اأي�شـــًا ت�شجيل الأرباح اأ� الخ�شائر الناتجة عن ا�شتبعـــاد الح�شة غير الم�شيطرة في 

حقوق الملكية.

ال�شركات الزميلة �الم�شاريع الم�شتركة iv .

ال�شركات الزميلة هي موؤ�ش�شات تملك المجموعة فيها، ب�شورة مبا�شرة اأ� غير مبا�شرة، ما بين 20% - 50% من حق الت�شويت �يمار�ص عليها 

تاأثيـــرًا جوهريـــًا، من د�ن التحكم، في �شيا�شاتها المالية �الت�شغيلية. الم�شاريع الم�شتركة هـــي عبارة عن عقود توافقية لم�شاريع تقام من قبل 

طرفيـــن اأ� اأكثـــر للقيام بعمل اقت�شادي خا�شع لل�شيطـــرة الم�شتركة. عند الحت�شاب المبدئي ل�شتثمار في �شركـــة زميلة اأ� لم�شر�ع م�شترك، 

تقـــوم المجموعة باختيـــار ال�شيا�شة المحا�شبية اأما باحت�شاب ال�شتثمار بطريقة حقوق الملكية اأ� كا�شتثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� 

الخ�شارة.

ت�شنـــف المجموعـــة كموؤ�ش�شة لتاأ�شي�ص ال�شركات الجديدة بع�ص ا�شتثماراتها في �شركات زميلة اأ� م�شاريع م�شتركة، كما هو م�شموح به بموجب 

معيـــار المحا�شبـــة الد�لي رقـــم )28( »ال�شتثمارات في �شـــركات زميلة »، �معيار المحا�شبـــة الد�لي رقم )31(  )»الح�ش�ـــص في الم�شاريع 

الم�شتركـــة«(، كا�شتثمـــارات تظهـــر بالقيمة العادلة من خـــالل الربح اأ� الخ�شارة �فقًا  لمعيـــار المحا�شبة الد�لي رقـــم )39( )اإي�شاح 2 )ز( 

.))1(

اإذا تــــم اختيــــار طريقــــة حقوق الملكية لحت�شاب ال�شتثمار في �شركــــة زميلة اأ� م�شر�ع م�شترك يتم احت�شاب ال�شتثمــــارات مبدئيًا بالتكلفة، �يتم زيادة 

اأ� خف�ــــص القيمــــة الدفترية لحت�شــــاب ن�شيب الم�شتثمر من ربح اأ� خ�شارة ال�شركة الم�شتثمر فيها بعد تاريــــخ ال�شراء. التوزيعات الم�شتلمة من ال�شركة 

الم�شتثمــــر فيهــــا تخف�ص القيمــــة الدفترية لال�شتثمار. قد تكــــون التعديالت على القيمة الدفتريــــة �شر�رية للتغيرات في ن�شيــــب الم�شتثمر في ال�شركة 

الم�شتثمــــر فيهــــا �الناتجة من تغيــــرات الدخل ال�شامل الآخر لل�شركة الم�شتثمر فيها. عندما تتعدى ح�شــــة المجموعة من الخ�شائر ح�شتها في ال�شركة 

الزميلــــة اأ� الم�شــــر�ع الم�شتــــرك، يتم تخفي�ــــص القيمة الدفترية اإلى �شفــــر �يتم �قف احت�شــــاب اأي خ�شائر اإ�شافية ماعدا في حــــال تكبدت المجموعة 

التزامات قانونية اأ� اإعتبارية اأ� قامت بدفع مبالغ بالنيابة عن ال�شركة الزميلة اأ� الم�شر�ع الم�شترك.

معامالت تم ا�شتبعادها عند توحيد البيانات المالية  v .

تـــم ا�شتبعـــاد جميع المعامالت �الأر�شـــدة �اأي خ�شائر �اأرباح غير محققـــة �الناتجة عن عمليات مع �شركات المجموعـــة عند اإعداد البيانات 

الماليـــة الموحـــدة. يتم اأي�شًا ا�شتبعـــاد الأرباح الناتجة من المعامالت بيـــن المجموعة مع ال�شركات الزميلة �الم�شاريـــع الم�شتركة المحت�شبة 

بطريقـــة حقـــوق الملكية اإلى حد ن�شيب المجموعة من هذه ال�شـــركات. تم اأي�شًا ا�شتبعاد الخ�شائر غير المحققـــة بالطريقة نف�شها فقط لحد 

اأن ل يكـــون هنـــاك دلئل انخفا�ص في القيمة. يتم تغيير ال�شيا�شات المحا�شبية لل�شركـــة التابعة �ال�شركات الزميلة � الم�شاريع الم�شتركة عند 

ال�شر�رة، للتاأكد من توافقها مع تلك التي تطبقها المجموعة.

49فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 482009 فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 2009
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	. معامالت بالعملة الأجنبية

العملة الم�شتعملة في انجاز المعامالت �العملة الم�شتعملة في اإعداد البيانات المالية  i .

يتـــم قيا�ص بنـــود البيانات المالية الموحدة با�شتخـــدام العملة القت�شادية الرئي�شيـــة للبيئة التي يعمل فيها هذا البنـــك )عملة التعامل(. يتم 

اإعداد البيانات المالية الموحدة بالد�لر الأمريكي �هي العملة الم�شتعملة من قبل البنك في معامالته �العملة الم�شتخدمة في اإعداد البيانات 

المالية. 

 

المعامالت �الأر�شدة vi .

يتـــم تحويـــل المعامـــالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى عملة التعامـــل لكل �حدة باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة في تاريـــخ اإجراء المعاملة. تدرج 

اأرباح �خ�شائر فر�قات العملة الناتجة عن �شداد مثل هذه المعامالت �من تحويل الموجودات �المطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت الأجنبية 

ب�شعـــر ال�شـــرف ال�شائد في تاريـــخ الميزانية العمومية في بيان الدخل الموحـــد. تدرج فر�قات تحويل البنود غير النقديـــة المحت�شبة بالقيمة 

العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع في احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات.

�شركات المجموعة vii .

لي�ـــص لـــدى المجموعة ا�شتثمارات مهمة في بيئة اأجنبية لديها عملة تعامل تختلف عن العملة الم�شتعملة في اإعداد البيانات المالية للمجموعة. 

العملة الم�شتعملة لإنجاز المعامالت لمعظم �شركات المجموعة هي الد�لر الأمريكي اأ� عمالت اأخرى مرتبطة فعليًا بالد�لر الأمريكي. �عليه 

لـــم تنتـــج فر�قات من تحويل البيانات الماليـــة ل�شركات المجموعة �التي لها عملة معامالت تختلف عن العملـــة الم�شتعملة في اإعداد البيانات 

المالية الموحدة.

و. الم�ج�دات والمطل�بات المالية

الحت�شاب  �اإلغاء الحت�شاب i .

تتكـــون الموجـــودات المالية للمجموعة مـــن اأر�شدة البنوك، �اإيداعـــات لدى موؤ�ش�شات مالية �اأخـــرى، �ا�شتثمارات فـــي الأ�راق المالية )عدا 

ال�شتثمار في ال�شركات الزميلة اأ� الم�شاريع الم�شتركة المحت�شبة بطريقة حقوق الملكية(، �ذمم مدينة من الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية، 

�ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ال�شركات �اأر�شدة مدينة اأخرى. تتكون المطلوبات المالية للمجموعة من ذمم تمويالت دائنة، �اأر�شدة 

دائنة اأخرى.

يتـــم احت�شـــاب جميع الموجودات المالية )ما عدا ال�شتثمارات في الأ�راق الماليـــة( �المطلوبات المالية بالتاريخ التي تن�شاأ فيه. يتم احت�شاب 

ا�شتثمـــارات الأ�راق المالية بتاريـــخ المتاجرة، اأي التاريخ الذي تتعاقد فيه المجموعة ل�شراء اأ� بيع الموجود، �ت�شبح فيه المجموعة طرفًا في 

ال�شر�ط التعاقدية لالأداة المالية. 

يتـــم قيا�ـــص الموجودات � المطلوبـــات المالية مبدئيًا بالقيمـــة العادلة، � هي المبلغ المدفـــوع ) في حالة الموجـــودات( اأ� الم�شتلم )في حالة 

المطلوبات(.

تقوم المجموعة باإلغاء احت�شاب الموجودات المالية عندما ينتهي حق ا�شتالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية اأ� عندما تقوم المجموعة 

بنقـــل جميـــع مخاطـــر �عوائد الملكية ب�شـــكل جوهري. تقـــوم المجموعة ب�شطب بع�ـــص الموجودات المالية عندمـــا يتم تحديدها باأنهـــا غير قابلة 

للتح�شيل. تقوم المجموعة باإلغاء احت�شاب المطلوبات المالية عند الوفاء باللتزامات التعاقدية اأ� اإلغائها اأ� انتهائها.

ت�شنيف الموجودات �المطلوبات المالية ii .

ت�شنـــف المجموعـــة الموجودات المالية �فقًا لفئات المعيار المحا�شبي الد�لي رقم 39 التالية: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

اأ� الخ�شـــارة، �قر��ـــص �ذمم مدينة �ا�شتثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق  �موجودات مالية متوفرة للبيع. ما عدا ا�شتثمارات الأ�راق 

الماليـــة )راجـــع اإي�شـــاح 2)ز((، فاإن المجموعة ت�شنف جميـــع الموجودات المالية الأخـــرى كقر��ص �ذمم مدينة. ت�شنـــف جميع المطلوبات 

المالية للمجموعة بالتكلفة المطفاأة. تحدد الإدارة ت�شنيف اأد�اتها المالية عند الحت�شاب المبدئي.

مبادئ القيا�ص iii .

يتم قيا�ص الموجودات المالية اإما بالقيمة العادلة اأ� التكلفة المطفاأة اأ� في بع�ص الحالت بالتكلفة التاريخية. 

قيا�ص القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة اأ�شل اأ� �شداد اإلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة �على اأ�ش�ص تجارية بتاريخ القيا�ص.  

تقـــوم المجموعـــة بقيا�ص القيمة العادلـــة لالأداة با�شتخدام الأ�شعار المدرجة فـــي �شوق ن�شط لهذه الأداة متى ما توافـــرت هذه الأ�شعار. يعتبر 

ال�شـــوق �شوقًا ن�شطًا عندما تتوافر فيه الأ�شعـــار ب�شهولة �ب�شكل منتظم �تمثل معامالت �شوق حقيقية �متكررة بانتظام على اأ�ش�ص تجارية. كما 

تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة با�شتخدام طرق تقييم عندما يكون ال�شوق غير ن�شط، �ت�شمل طرق التقييم ا�شتخدام معامالت تجارية 

حديثـــة بيـــن طرفين ملمين، اإن �جد، �تحليل التدفقات النقدية المح�شومة �طرق تقييم اأخرى ذات مناهج اقت�شادية مقبولة لت�شعير الأد�ات 

المالية.
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مبادئ القيا�ص )يتبع(  .iii
قيا�ص التكلفة المطفاأة

اإن التكلفة المطفاأة لال�شل اأ� اللتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قيا�ص الأ�شل اأ� اللتزام المالي في الحت�شاب المبدئي، مطر�حًا 

منـــه المبالغ المدفوعـــة، م�شافًا اإليه اأ� مطر�حًا منه الإطفاء المتراكم با�شتخدام طريقة معـــدل الربح الفعلي لأي فرق بين المبلغ المحت�شب 

مبدئيـــًا �مبلـــغ ال�شتحقاق، مطر�حـــًا منه مخ�ش�ص النخفا�ص فـــي القيمة. يت�شمن احت�شاب معـــدل الربح الفعلي كل الأتعـــاب المدفوعة اأ� 

الم�شتلمة �التي ت�شكل جزءًا اأ�شا�شيًا من معدل الربح الفعلي.

ز. ا�ستثمارات في اأوراق مالية 

ت�شنـــف المجموعة ال�شتثمارات فـــي الأ�راق المالية، ما عدا ال�شتثمارات في ال�شركات التابعة �ال�شـــركات الزميلة المحت�شبة بطريقة حقوق 

الملكيـــة )راجـــع اإي�شاح 2 )د( )4(، �شمن الفئات التالية : ا�شتثمارات بالقيمة العادلة مـــن خالل الربح اأ� الخ�شارة �ا�شتثمارات محتفظ بها 

لتاريخ ال�شتحقاق، �ا�شتثمارات متوفرة للبيع. 

الت�شنيف i .

ال�شتثمـــارات بالقيمـــة العادلـــة من خالل الربح اأ� الخ�شارة هي موجـــودات مالية محتفظ بها لغر�ص المتاجـــرة، اأ� التي تم ت�شنيفها من قبل 

المجموعة عند الحت�شاب المبدئي كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة.

ت�شنف الموجودات المالية على انها محتفظ بها للمتاجرة اإذا تم �شرائها ب�شكل رئي�شي لغر�ص بيعها اأ� اإعادة �شرائها في الم�شتقبل القريب اأ� 

اإذا كانـــت جـــزءًا من محفظة اأد�ات مالية محددة يتم اإدارتها معًا �التي يوجد ب�شاأنها دليل على نمو فعلي حديث لجني الرباح ق�شيرة الأجل. 

ت�شمل هذه ال�شتثمارات في الأ�شهم المدرجة

ت�شنـــف المجموعـــة الموجودات المالية كا�شتثمارات بالقيمـــة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة فقط عنـــد اإدارتها �تقييمها �عر�شها على 

الإدارة داخليـــًا علـــى اأ�شا�ص القيمة العادلة. تت�شمن هذه الموجودات ا�شتثمارات في ح�ش�ـــص خا�شة �ا�شتثمارات في �شركات زميلة �م�شاريع 

م�شتركة )راجع اإي�شاح 2)د( )4((.

 ال�شتثمـــارات المحتفـــظ بهـــا حتى تاريـــخ ال�شتحقاق هي عبـــارة عن موجودات ماليـــة لها تاريخ ا�شتحقـــاق محدد �دفعات محـــددة �مقدرة 

�للمجموعـــة النيـــة �المقدرة على الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق �التي ل يتـــم ت�شنيفها كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� 

الخ�شارة اأ� ا�شتثمارات متوفرة للبيع. حاليًا ل يملك البنك اأي ا�شتثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق.

ال�شتثمـــارات المتوفـــرة للبيع هي ا�شتثمارات ل ت�شنف كا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خـــالل الربح اأ� الخ�شارة اأ� كا�شتثمارات محتفظ بها 

حتى تاريخ ال�شتحقاق اأ� قر��ص �ذمم مدينة �ت�شتمل على ا�شتثمارات في اأ�راق مالية مدرجة �غير مدرجة.

الحت�شاب ii .

يتـــم مبدئيا قيا�ـــص ال�شتثمارات في الأ�راق المالية بالقيمة العادلـــة، م�شافًا اإليه تكاليف المعاملة لجميع الموجـــودات المالية غير الم�شنفة 

كا�شتثمـــارات بالقيمـــة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة. يتـــم احت�شاب تكاليف المعاملة لال�شتثمارات بالقيمـــة العادلة من خالل الربح اأ� 

الخ�شارة كم�شر�فات في بيان الدخل عند تكبدها.

القيا�ص الالحق iii .

يتم لحقًا قيا�ص ال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة اأ� ال�شتثمارات المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة. يتم احت�شاب الأرباح 

�الخ�شائر الناتجة من تغيرات القيمة العادلة لال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة  في بيان الدخل في الفترة التي تن�شاأ 

فيهـــا. يتـــم احت�شاب الأربـــاح �الخ�شائر الناتجة من تغيرات القيمة العادلة لال�شتثمارات المتوفرة للبيـــع  في بيان الدخل ال�شامل. عند بيع، اأ� 

انخفا�ـــص قيمـــة، اأ� تح�شيل، اأ� التخل�ص من ال�شتثمارات المتوفرة للبيع، تحول الأربـــاح اأ� الخ�شائر المتراكمة التي احت�شبت �شابقًا في بيان 

الدخـــل ال�شامـــل اإلى بيان الدخل. يتم قيا�ـــص ال�شتثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق بالتكلفـــة المطفاأة مطر�حًا منها مخ�ش�شات 

انخفا�ص القيمة. ال�شتثمارات المتوفرة للبيع التي ل يوجد لها اأ�شعار �شوق مدرجة اأ� طرق اأخرى منا�شبة لحت�شاب قيمة عادلة موثوقة، فاإنها 

تظهر بالتكلفة مطر�حًا منها مخ�ش�شات انخفا�ص القيمة.     

مبادئ قيا�ص القيمة العادلة iv .

القيمـــة العادلـــة لال�شتثمارات المدرجـــة هي �شعر الطلب بال�شوق المعر��ص. يتـــم تحديد القيمة العادلة لال�شتثمـــارات غير المدرجة الأخرى 

بال�شتناد اإلى اأ�شعار اأحدث المعامالت في اأ�شهم هذه ال�شتثمارات اأ� على اأ�شا�ص نماذج تقييم داخلية معترف بها. ت�شتخدم المجموعة نماذج 

تقييـــم خا�شـــة بها مبنية على اأ�شا�ص نماذج تقييم معترف بها لتقييم بع�ـــص ال�شتثمارات. ان بع�ص اأ� كل المدخالت لهذه النماذج قد ل تكون 

مر�شودة من ال�شوق �اإنما مبينة على اأ�شا�ص فر�شيات. يعدل التقييم لالأخذ بالعتبار بمخاطر نموذج التقييم �مخاطر هام�ص اأ�شعار العر�ص 

�الطلب، �مخاطر ال�شيولة �عوامل اأخرى. �اأنه براأي الإدارة اأن هذه التعديالت �شر�رية �منا�شبة لإظهار القيمة العادلة لهذه ال�شتثمارات.

51فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 502009 فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 2009
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انخفا�ص قيمة ال�شتثمارات في اأ�راق مالية    v .

تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد �جود دليل مو�شوعي يثبت انخفا�ص قيمة ا�شتثمار في اأ�راق مالية.

يتم تقييم النخفا�ص في القيمة على اأ�شا�ص فردي لكل ال�شتثمارات في الأ�راق المالية على حدة �تتم المراجعة مرة �احدة لكل �شنة. ل تقوم 

المجموعة بتقييم النخفا�ص في قيمة ال�شتثمارات في الأ�راق المالية ب�شكل جماعي ب�شبب الختالف في المخاطر �موا�شفات الئتمان لكٍل 

من تعر�شات ال�شتثمار.

فـــي حالة ال�شتثمارات المحتفظ بهـــا حتى ال�شتحقاق المحت�شبة بالتكلفة المطفاأة فاأن خ�شائر النخفا�ـــص يتم قيا�شها في الفرق بين القيمة 

الدفتريـــة �القيمـــة الحالية للتدفقات النقديـــة المقدرة المح�شومة با�شتخدام معدل الربح الفعلي الأ�شلـــي لالأ�شل. يتم احت�شاب الخ�شائر في 

بيـــان الدخـــل �يتم اإظهارها في ح�شـــاب مخ�ش�ص الهبوط في القيمة. عندمـــا يت�شبب حدث لحق بخف�ص قيمة الخ�شائـــر، يتم عك�ص خ�شائر 

النخفا�ص من خالل بيان الدخل.

في حالة ال�شتثمارات في الأ�شهم الم�شنفة كال�شتثمارات المتوفرة للبيع �التي تظهر بالقيمة العادلة، يتم الأخذ في العتبار �جود انخفا�ص 

جوهـــري اأ� انخفا�ـــص لفتـــرة طويلة في القيمـــة العادلة باأقل من �شعر التكلفة. في حالـــة ال�شتثمارات في الأ�راق الماليـــة المدرجة في اأ�شواق 

ن�شطـــة، تعتبـــر المجموعة النخفا�ص بمقدار 20% في القيمة العادلة مقارنة ب�شعر التكلفة اأ� النخفا�ص الم�شتمر لأكثر من 6 اأ�شهر دلياًل على 

انخفا�ص قيمة ال�شتثمار. اإذا �جد هذا الدليل بالن�شبة لال�شتثمارات المتوفرة للبيع ، فاإن الخ�شارة المتراكمة، �تمثل الفرق بين تكلفة ال�شراء 

�القيمـــة العادلـــة الحالية مطر�حًا منها اأي خ�شائر انخفا�ص في قيمة ال�شتثمار احت�شبت �شابقًا في الربح اأ� الخ�شارة، يتم تحويلها من حقوق 

الملكية اإلى بيان الدخل. ل يمكن عك�ص خ�شائر انخفا�ص قيمة اأد�ات حقوق الملكية المتوفرة للبيع من خالل بيان الدخل.

فـــي حالـــة ال�شتثمارات المتوفرة للبيع �الم�شجلة بالتكلفة، تقوم المجموعة بعمـــل تقييم لتحديد �جود دليل مو�شوعي يثبت انخفا�ص قيمة كل 

ا�شتثمـــار عـــن طريق تقييم الموؤثرات المالية �الموؤثرات الت�شغيلية �القت�شادية الأخرى. تحت�شب الخ�شائر المترتبة من النخفا�ص عندما يتم 

تقدير القيمة المتوقع ا�شترجاعها باأقل من القيمة الدفترية لال�شتثمار.

الموجودات المالية الأخرى التي تظهر بالتكلفة المطفاأة  vi .

جميع الموجودات المالية الأخرى، ما عدا عدد محدد من الأ�راق المالية يتم ت�شنيفها كقر��ص �ذمم مدينة �يتم اإظهارها بالتكلفة المطفاأة 

مطر�حـــًا منهـــا مخ�ش�ص النخفا�ص. يتم قيا�ص خ�شائر النخفا�ـــص �ذلك باحت�شاب الفرق بين القيمة الدفتريـــة �القيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المقدرة المح�شومة با�شتخدام معدل الربح الفعلي الأ�شلي لالأ�شل. عند �جود خ�شائر، يتم احت�شابها في بيان الدخل �يتم عك�شها في 

ح�شاب المخ�ش�ص مقابل الأ�شل المالي.

	. ال�ستثمارات العقارية

هي تلك ال�شتثمارات المحتفظ بها للح�شول على اإيرادات الإيجار طويل الأجل اأ� لح�شد الإرتفاع في اأ�شعارها اأ� كالهما معًا، �التي ل ت�شغلها 

�شـــركات المجموعـــة الموحدة ت�شنف كا�شتثمارات عقاريـــة �التي تحت�شب بالتكلفة مطر�حًا منها ال�شتهـــالك المتراكم. ت�شتمل ال�شتثمارات 

العقاريـــة علـــى اأر�ص �مبنى. ل يحت�شب ال�شتهالك على الأر�ص. يتم احت�شاب ال�شتهـــالك على المبنى �فقًا لطريقة الق�شط الثابت على مدى 

العمر الفترا�شي له �هو 20 �شنة.

قـــد تكون العقارات م�شغولة جزءيًا من قبل المجموعـــة، مع الحتفاظ بالجزء الآخر لغر�ص الح�شول على اإيراد الإيجارات اأ� لح�شد الرتفاع 

في اأ�شعارها. اإذا كان جزء العقار الم�شغول من قبل المجموعة ممكن بيعه ب�شكل منف�شل، فاإن المجموعة تعامل ذلك الجزء ب�شكل منف�شل.

يتـــم احت�شاب الجـــزء الم�شغول من قبل المالك علـــى اأ�شا�ص معيار المحا�شبة الد�لـــي رقم )16( »عقارات �من�شاآت �معـــدات« �يعامل الجزء 

المحتفظ به لغر�ص الح�شول على اإيراد الإيجارات اأ� لح�شد الرتفاع في �شعره اأ� كالهما معًا كا�شتثمارات عقارية بموجب معيار المحا�شبة 

الد�لي رقم )40( »ال�شتثمارات العقارية«.

تحـــد الأجزاء التي تحتاج اإلى توزيع بين العقـــارات الم�شغولة من قبل المالك �ال�شتثمارات العقارية على اأ�شا�ص الحجم الن�شبي للعقار �الذي 

يقا�ص بالمتر المربع.

يتـــم احت�شـــاب ال�شتثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة �ت�شمل تكلفة المعاملـــة. �يتم لحقًا اإ�شافة الم�شر�فات على قيمة الأ�شل الدفترية فقط 

عندما يكون هنام منافع اقت�شادية م�شتقبلية اداخل المجموعة �يمكن قيا�ص الوحدة ب�شورة موثوقة. تحمل كل تكاليف الإ�شالحات �ال�شيانة 

على بيان الدخل الموحد خالل الفترة المالية التي تكبدت فيها.

ط. النقد وما في حكمه

لغر�ص اإعداد بيان التدفقات النقدية، ي�شتمل النقد �ما في حكمه على النقد �اأر�شدة لدى البنوك �اأد�ات مالية ق�شيرة الأجل عالية ال�شيولة 

)اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية( ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر اأ� اأقل من تاريخ �شرائها �هي غير معر�شة لتغير القيمة العادلة � ت�شتخدم من قبل 

المجموعة لإدارة اللتزامات ق�شيرة الأجل.
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	. م�ج�دات محتفظ بها بر�سم البيع

الت�شنيف i .

ت�شنـــف المجموعـــة الموجـــودات غير المتدا�لـــة �مجموعات الت�شرف كموجـــودات محتفظ بها بر�شـــم البيع اإذا كان �شيتـــم ا�شترداد قيمتها 

الدفتريـــة ب�شـــكل رئي�شي من خالل معاملة بيع �لي�ـــص من خالل ال�شتخدام الم�شتمر لفترة اإثنا ع�شر �شهـــرًا. مجموعة الت�شرف هي مجموعة 

مـــن الموجـــودات يتم الت�شرف بها معًا، بالبيع اأ� غير ذلك كمجموعة في معاملة �احدة �اللتزامات المرتبطة مبا�شرة بتلك الموجودات التي 

�شيتم نقلها نتيجة المعاملة. ت�شنف ال�شركة التابعة الم�شتراة بالأ�شا�ص لغر�ص اإعادة البيع كمجموعة الت�شرف �تظهر اإيراداتها � م�شر�فاتها 

كجـــزء مـــن العمليات المتوقفة �فقًا للمعيار الد�لي لإعـــداد التقارير المالية رقم )5( » الموجودات غيـــر المتدا�لة المحتفظ بها بر�شم البيع 

�العمليات المتوقفة«.

عندمـــا ل ت�شتوفـــي المجموعة متطلبات المعيـــار لت�شنيف الموجودات كموجودات محتفـــظ بها بر�شم البيع، تتوقـــف المجموعة عن ت�شنيف 

الموجـــود )اأ� مجموعـــة الت�شرف( كموجود محتفظ به بر�شـــم البيع �يتم قيا�ص الموجود بالقيمة الدفترية قبـــل ت�شنيفه كموجود محتفظ به 

بر�شم البيع معدل بال�شتهالك �الإطفاء اأ� اإعادة التقييم، اإن �جد، التي كانت �شتحت�شب لو لم يتم ت�شنيف الموجود )اأ� مجموعة الت�شرف( 

كاأ�شـــل )اأ� مجموعـــة الت�شرف( محتفظ بـــه بر�شم البيع اأ� القيمـــة القابلة لال�شترداد اأيهمـــا اأقل. ي�شتمر البنك بت�شنيـــف الموجودات غير 

المتدا�لـــة اأ� مجموعـــات الت�شرف كا�شتثمارات محتفظ بها بر�شم البيع عندما تكون هنـــاك ظر�ف اأ� اأحداث خارج �شيطرة البنك توؤدي اإلى 

تمديد فترة اإكمال البيع اإلى ما بعد اثنا ع�شر �شهرًا  في حين يبقى البنك ملتزمًا بالبيع.

القيا�ص ii .

تقا�ـــص الموجودات غيـــر المتدا�لة �مجموعات الت�شرف الم�شنفة كموجـــودات محتفظ بها بر�شم البيع، غيـــر الأد�ات المالية المقا�شة �فقًا 

لمعيـــار المحا�شبـــة الد�لي رقم )39( )»الأد�ات المالية : الحت�شـــاب �القيا�ص«(، بالقيمة الدفترية اأ� القيمـــة العادلة مطر�حًا منها تكاليف 

البيع، اأيهما اأقل. يتم ت�شجيل الأد�ات المالية التي تعد موجودات غير متدا�لة �محتفظ بها بر�شم البيع بالقيمة العادلة �فقًا لمعيار المحا�شبة 

الد�لي رقم )39(.

	. العقارات والمعدات

تظهر العقارات �المعدات بالتكلفة مطر�حًا منها الإ�شتهالك المتراكم. يتم اإحت�شاب الإ�شتهالك �فقًا لطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر 

الإنتاجي المقدر للموجودات من 4 اإلى 20 �شنة. يتم مراجعة القيمة المتبقية �العمر الإنتاجي للموجودات �تعديلها اإذا تتطلب الأمر في تاريخ 

كل بيان مركز مالي.

ل. اإنخفا�س قيمة الم�ج�دات الأخرى

يتـــم مراجعـــة القيمة الدفترية لموجـــودات المجموعة )عدا الموجودات الماليـــة(  في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديـــد دلئل اإنخفا�ص في 

القيمـــة. اإذا �جـــد مثل هذا الدليل يتم تقدير القيمة المتوقع اإ�شترجاعها من هـــذه الموجودات. �تحت�شب الخ�شائر الناتجة من الإنخفا�ص اإذا 

فاقـــت القيمـــة الدفترية لأي اأ�شل مـــن الموجودات القيمة المتوقع اإ�شترجاعهـــا. �تحمل هذه  الخ�شائر على بيان الدخـــل. يتم عك�ص الخ�شارة 

فقـــط عنـــد �جود دليل بعدم ا�شتمرار �جود اإنخفا�ص في قيمة الأ�شل �هناك تغييـــر في التقديرات الم�شتخدمة في تحديد القيمة الم�شترجعة 

لالأ�شل.

م. مطل�بات التم�يالت

مطلوبـــات التمويـــالت تتكون من ت�شهيالت مـــن موؤ�ش�شات مالية لتمويـــل �شراء معدات � الأن�شطـــة ال�شتثمارية للمجموعـــة. تقا�ص المطلوبات 

التمويلية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة، ثم يعاد قيا�شها بالتكلفة المطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الربح الفعلي. يتم احت�شاب 

م�شر�فات التمويل في بيان الدخل ح�شب الفترة الزمنية المحددة على اأ�شا�ص طريقة معدل الربح الفعلي. 

ن. �سمانات مالية

ال�شمانـــات الماليـــة هي العقود التي تتطلب من المجموعـــة القيام بدفعات محددة لتعوي�ص حامل ال�شمان عـــن الخ�شارة التي يتكبدها ب�شبب 

ف�شل مدين معين عن ت�شديد دفعات عند حلول اأجلها �فقًا ل�شر�ط اأداة الدين. يحت�شب عقد ال�شمان المالي ابتداًء من تاريخ اإ�شداره. تحت�شب 

المطلوبـــات النا�شئة من عقـــد ال�شمانة المالية بالقيمة الحالية للدفعـــات المقدرة، عندما ي�شبح �فقًا لل�شمـــان محتمل. اأ�شدرت المجموعة 

�شمانات مالية لدعم م�شاريع التطوير الخا�شة بها )راجع اإي�شاح 36(.

	. الأرباح ومكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة  

تحت�شب اأرباح الم�شاهمين �مكافاأة اأع�شاء مجل�ص الإدارة كمطلوبات في الفترة التي يتم الإعالن عنها.
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ع. راأ�س المال والحتياطيات

ت�شنـــف الأ�شهـــم العادية �شمن حقوق الملكيـــة. ت�شنف المجموعة اأد�ات راأ�ص المـــال كمطلوبات مالية اأ� اأد�ات حقـــوق ملكية �فقًا لم�شمون 

ل�شر�ط التعاقدية لالأد�ات. تتكون اأد�ات حقوق الملكية للمجموعة من اأ�شهم عادية، �عن�شر الملكية للمدفوعات على اأ�شا�ص الأ�شهم، �اأد�ات 

قابلة للتحويل. تطرح التكاليف الإ�شافية التي يمكن ن�شبها مبا�شرة لإ�شدار اأد�ات حقوق الملكية من القيا�ص المبدئي لأد�ات حقوق الملكية.

 

اأ�شهم الخزينة

يحت�شـــب المبلـــغ المدفوع ل�شراء اأ�شهم الخزينة في حقوق الملكية، بما في ذلك جميع الم�شر�فـــات المبا�شرة المتكبدة التي يمكن ن�شبها اإلى 

عمليـــة ال�شـــراء. يظهر المبلغ الم�شتلم من بيع اأ�شهم الخزينة في البيانـــات المالية كتغير في حقوق الملكية. ل يحت�شب ربح اأ� خ�شارة في بيان 

الدخل عن بيع اأ�شهم الخزينة.    

 الحتياطي القانوني

بموجـــب متطلبـــات ال�شركات التجارية البحرينـــي ل�شنة 2001، يتم تحويل 10% مـــن �شافي الربح ال�شنوي اإلى احتياطـــي قانوني �الذي ل يتم 

توزيعه اإل في حالة ت�شفية البنك. يجوز اإيقاف هذا ال�شتقطاع عندما يبلغ الحتياطي 50% من راأ�ص المال المدفوع.        

	. اإحت�ساب الإيراد

يمثـــل اإيـــراد الخدمات الم�شرفيـــة ال�شتثمارية من اإيـــراد من ا�شت�شـــارات ا�شتثمارية �هيكلة ا�شتثمـــارات �ر�شوم ا�شتثمـــارات �ر�شوم عر�ص 

�ترتيب اأ�شهم. �ر�شوم اأخرى ن�شاأت من اأن�شطة ذات عالقة. يتم احت�شاب اإيراد الخدمات ال�ست�سارية ال�ستثمارية و الهيكلة عند تقديم 

الخدمة �ا�شتحقاق الإيراد، �الذي يتم عادة عند قيام البنك بانجاز جميع الأعمال الهامة المتعلقة بالمعاملة �من المحتمل ان تتدفق المنافع 

القت�شاديـــة المرتبطـــة بالمعاملـــة للبنك. يتم تحديد الأعمـــال الهامة المتعلقة بالمعاملـــة �فقًا لل�شر�ط المذكورة في مذكـــرة اأ� عقود طرح 

الأ�شهم الخا�ص لكل معاملة. 

يتم احت�شاب اإيراد الر�س�م  من الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية عند ال�شتحقاق � عند تقديم الخدمات ذات العالقة. 

يتم احت�شاب اإيراد ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية على اأ�شا�ص الفترة الزمنية التي يغطيها العقد.

 يتـــم احت�شـــاب اإي��راد ال�ستثم��ارات )اأرباح الأ�سهم( عند التاأكـــد من �جود حق ال�شتالم �هـــو عادة تاريخ الف�شل ل�شتـــالم اأرباح الأ�شهم.

	. الإيجار الت�سغيلي

يتم احت�شاب المدفوعات لالإيجارات الت�شغيلية في بيان الدخل على اأ�شا�ص الق�شط الثابت خالل الفترة الزمنية للعقد.

ق. ح�سابات ال�ستثمار المقيدة

تمثـــل ح�شابات ال�شتثمـــار المقيدة موجودات مقتناة بوا�شطة اأموال حاملي ح�شابات ال�شتثمار المقيدة �ما �شابهها، حيث تدار من قبل البنك 

كمدير ا�شتثمار اإما على اأ�شا�ص عقود م�شاربة اأ� ب�شفة �كالة. يتم ا�شتثمار ح�شابات ال�شتثمار المقيدة في م�شاريع محددة بناءًا على توجيهات 

اأ�شحاب هذه الح�شابات. الموجودات المحتفظ بها تحت هذا الت�شنيف غير مت�شمنة كموجودات للبنك في البيانات المالية الموحدة.

ر. منافع الم�ظفين

. i المنافع ق�شيرة الأجل

تقا�ـــص منافـــع الموظفين ق�شيرة الأجل على اأ�شا�ص غير مخ�شوم � يتم ت�شجيلها كم�شر�فـــات متى تم تقديم الخدمة ذات العالقة. يتم عمل 

مخ�ش�ـــص للمبلـــغ المتوقع دفعه �شمن المكافاآت النقدية ق�شيرة الأجل اأ� خطط الم�شاركة في الأرباح، اإذا كان على المجموعة التزام قانوني 

اأ� اعتيادي كنتيجة لخدمات �شابقة قام الموظفون بتقديمها، �انه بالإمكان قيا�ص هذا اللتزام ب�شورة موثوقة. 

منافع ما بعد نهاية الخدمة ii .

يتـــم تغطيـــة حقوق التقاعد �الحقـــوق الجتماعية الخا�شـــة بالموظفين البحرينين ح�شب نظـــام الهيئة العامة للتاأميـــن الجتماعي �هو نظام 

»ا�شتـــراكات محـــددة« �فقًا لمعيار المحا�شبة الد�لي رقم 19، �الذي يتم بموجبـــه تح�شيل ا�شتراكات �شهرية من البنك �العاملين على اأ�شا�ص 

ن�شبة مئوية ثابتة من الراتب. يتم احت�شاب م�شاهمات البنك كم�شر�ف في بيان الدخل متى ا�شتحقت.

كمـــا ي�شتحـــق الموظفون على مكافاأة نهاية الخدمة ح�شب مدة الخدمة �اآخر راتب �شهـــري. يتم عمل مخ�ش�ص لهذا اللتزام غير الممول �هو 

نظـــام »منافـــع محددة« �فقًا لمعيار المحا�شبة الد�لي رقم 19، على افترا�ـــص اأن جميع الموظفين قد تركوا العمل بتاريخ بيان المركز المالي. 

�يتم احت�شاب اأي زيادة اأ� نق�شان في هذا اللتزام في بيان الدخل. 
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معامالت الدفع على اأ�شا�ص الأ�شهم iii .

قامـــت المجموعـــة بو�شع »خطة تّملك اأ�شهم البنك من قبل الموظفيـــن« �التي بموجبها يحق للموظفين �شراء �حـــدات في الخطة على اأ�شا�ص 

الدفـــع الموؤجـــل. �تحمـــل كل �حدة منافع الملكية في �شهم �احد عنـــد ا�شتكمال فترة 5 �شنوات في خدمة البنك. تمثـــل التكلفة اإلى المجموعة 

 Black and( القيمـــة العادلـــة للوحدات المعر��شة �التي تـــم تحديدها من قبل موؤ�ش�شة محا�شبية م�شتقلة با�شتخدام نمـــوذج بالك اآند �شولز

Scholes Model(، �تحت�شب هذه القيمة كم�شر�ف في بيان الدخل الموحد على فترة ا�شتحقاق تبلغ 5 �شنوات مع زيادة مقابلة في احتياطي 
“خطـــة تّملـــك اأ�شهم البنـــك من قبل الموظفيـــن” كعن�شر م�شتقل �شمن بيـــان تغيرات حقوق الملكيـــة الموحد. يتم تعديـــل المبلغ المحت�شب 
كم�شـــر�ف ليعك�ـــص عدد الأ�شهم الممنوحة مقابـــل ال�شر�ط التي يجب تحقيقها �بالتالـــي فان تلك المبالغ الم�شجلة ب�شـــورة نهائية هي على 

اأ�شا�ص عدد الأ�شهم الممنوحة التي حققت �شر�ط الخدمة في تاريخ المنح.

	. المخ�س�سات

يتـــم احت�شـــاب مخ�ش�شات التزامات قانونية اأ� نا�شئة عن حدث �شابق � يمكن قيا�شها بطريقة موثوقة، ��شيتطلب ذلك تدفق منافع اقت�شادية 

ل�شداد ذلك اللتزام.

	. التقارير القطاعية

ت�شمـــل اأن�شطـــة المجموعة الرئي�شية كبنك ا�شتثماري علـــى تاأ�شي�ص الموؤ�ش�شات الجديدة �ال�شتثمارات فـــي الح�ش�ص الخا�شة �ال�شتثمار في 

العقـــارات. حتى �قت قريب، كانت اإيـــرادات المجموعة تراجع اأ�شا�ص خطوط الأعمال الرئي�شية، اأما الم�شر�فات �النتائج فكانت تراجع على 

م�شتوى المجموعة، �بالتالي، لم يتم تقديم بيانات منف�شلة لنتائج القطاعات اأ� اإف�شاحات اإ�شافية.

اإيداعات لدى م�ؤ�س�سات مالية   3 .
31 دي�شمبر 2008 

باآلف الد�لرات 

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009 

باآلف الد�لرات 

الأمريكية

31.726 50.827 اإجمالي اإيداعات ق�شيرة الأجل  

)8( )38( يطرح : اأرباح موؤجلة

31.718 50.789

تمثـــل اإيداعـــات ق�شيرة الأجل �شفقات مرابحات ال�شلع �معامالت �كالة لأغرا�ـــص اإدارة ال�شيولة مع بنوك محلية �اإقليمية ذات تقييم اإئتماني جيد 

بعد اإجراء تقييم الئتمان.

ا�ستثمارات في اأوراق مالية 4 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات 

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

ا�شتثمارات في اأ�راق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة 

4.646 1.351 - مدرجة

69.820 75.011 - غير مدرجة

ا�شتثمارات متوفرة للبيع 

5.543 6.074 - مدرجة

36.059 46.823 - غير مدرجة

116.068 129.259

. i ا�شتثمارات في اأ�راق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة

31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

4.646 1.351 محتفظ بها لغر�ص المتاجرة – اأ�شهم مدرجة

ا�شتثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة:

33.172 28.671 - م�شاريع م�شتركة غير مدرجة

29.092 33.383 - اأ�شهم ملكية غير مدرجة

7.556 12.957 - �شناديق ا�شتثمارية غير مدرجة

74.466 76.362
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ا�شتثمارات في اأ�راق مالية )يتبع(  .4

)يتبع( الخ�شارة  اأ�  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  اأ�راق  في  ا�شتثمارات   .i
قام البنك خالل ال�شنة باحت�شاب �شافي خ�شائر القيمة العادلة البالغة 1.670 األف د�لر اأمريكي )2008: 11.156 األف د�لر اأمريكي( ناتجة من 

اإعـــادة قيا�ـــص ا�شتثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة. تـــم احت�شاب اأرباح 3.830 األف د�لر اأمريكي )2008: 3.330 األف 

د�لر اأمريكـــي( مـــن مجموع تغيرات القيمة العادلة المحت�شبة على ال�شتثمارات المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة خالل ال�شنة، 

بنـــاًء علـــى اأ�شعار معامالت حديثة في اأ�شهم ال�شركات الم�شتثمر فيها، �تـــم احت�شاب خ�شائر 2.000 األف د�لر اأمريكي )2008: 7.826 األف د�لر 

اأمريكي ربح( بناًء على ا�شتخدام تقنيات التثمين.    

فيما يلي معلومات مالية مخت�شرة لال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح � الخ�شارة في م�شاريع م�شتركة � في �شركات زميلة لم يتم ت�شويتها 

بن�شبة ملكية المجموعة:

31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

118.676 104.622 مجموع الموجودات

50.757 56.544 مجموع المطلوبات

10.398 )5.371( مجموع الإيرادات

5.037 )10.322( �شافي )الخ�شارة( / الربح خالل ال�شنة

ا�شتثمارات في اأ�راق مالية متوفرة للبيع ii .

تظهـــر ا�شتثمـــارات غير مدرجة بقيمة دفترية 46.823 األف د�لر اأمريكي )2008 : 36.325 األف د�لر اأمريكي( بالتكلفة مطر�حًا منها مخ�ش�ص 

انخفا�ص في القيمة لعدم �جود م�شدر موثوق لقيا�ص القيمة العادلة. يمتلك البنك ح�شة غير موؤثرة في هذه ال�شركات �على هذا الأ�شا�ص لم يكن 

بالإمكان الح�شول على المعلومات الالزمة للقيام بتقييم لهذه ال�شتثمارات. اإن مثل هذه ال�شتثمارات اإما ا�شتثمارات في ح�ش�ص خا�شة مدارة من 

قبل مدراء ا�شتثمارات خارجيين اأ� تمثل ا�شتثمارات في م�شاريع عقارات تطويرية / موؤ�ش�شات نا�شئة ير�ج لها من قبل المجموعة. تنوي المجموعة 

التخارج من هذه ال�شتثمارات ب�شكل رئي�شي عن طريق عر�شها على م�شترين ا�شتراتجيين اأ� عن طريق عر�شها في طرح مبدئي عام.

فيما يلي حركة مخ�ش�ص النخفا�ص في الأ�شهم غير المدرجة :

31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

- - في 1 يناير 

- 2.950 اإ�شافات خالل ال�شنة 

- 2.950 31 دي�شمبر

ا�ستثمارات في �سركات زميلة وم�ساريع م�ستركة 5 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

16.246 14.721 �شركات زميلة

700 22.093 م�شاريع م�شتركة

17.147 36.814

التغيرات في ال�شتثمارات في ال�شركات الزميلة �الم�شاريع الم�شتركة المحت�شبة بطريقة حقوق الملكية كما يلي :

31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

3.034 17.147 الر�شيد في1  يناير

8.613 459 ا�شتحواذات / اإ�شافات ا�شتثمارات خالل ال�شنة

- 22.843 اإعادة ت�شنيف من موجودات محتفظ بها بر�شم البيع )راجع اإي�شاح 6(

- )1.358( دمج الم�شاريع الم�شتركة عند ال�شتحواذ الكلي )راجع اإي�شاح 23(

6.035 - اإعادة ت�شنيف بيع جزئي من موجودات محتفظ بها بر�شم البيع )اإي�شاح 6(

)900( - توزيعات خالل ال�شنة

- )43( اإعادة ت�شنيف اإلى ال�شتثمارات المتوفرة للبيع – نتيجة انخفا�ص ن�شبة الملكية

365 )2.234( �شافي ح�شة البنك من )خ�شائر( / اأرباح ال�شركات الزميلة �الم�شاريع الم�شتركة، �شافي

17.147 36.814

ا�شتثمارات في �شركات زميلة �م�شاريع م�شتركة )يتبع(  .5

فيم يلي ملخ�ص البيانات المالية لال�شتثمارات في �شركات زميلة �م�شاريع م�شتركة غير معدلة لتعك�ص ن�شبة ملكية المجموعة في هذه ال�شركات:

31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

54.762 100.840 مجموع الموجودات

16.444 22.481 مجموع المطلوبات

22 460 مجموع الإيرادات

)966( 6.469 �شافي اأرباح ال�شنة

م�ج�دات محتفظ بها بر�سم البيع    6 .

خـــالل ال�شنـــة الما�شية، �من خالل اأعماله العتيادية، قـــام البنك ب�شراء 50% من اأ�شهم �شركة م�شر�ع م�شترك مقابـــل 22.843 األف د�لر اأمريكي �قد 

كان فـــي طـــور الهيكلة لعر�شه على م�شتثمرين. ��فقًا لذلك تم ت�شنيف ال�شتثمار كموجـــودات محتفظ بها بر�شم البيع. �لكن خالل العام الحالي �ب�شبب 

التغيرات في خطة البيع تم اإعادة ت�شنيف ال�شتثمار اإلى ا�شتثمارات في �شركات زميلة محت�شبة بطريقة حقوق الملكية.

خالل العام 2008، قام البنك با�شتثمار اإ�شافي في �شركة زميلة محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة مع نية الحتفاظ بهذ ال�شتثمار 

لفترة ق�شيرة، بعد اأن كانت النية هي بيع جزء من ال�شتثمار فورًا. اأدى ال�شتثمار الإ�شافي لح�شول ال�شركة على ملكية �شيطرة بلغت 51.9 % لفترة 

9 اأ�شهـــر. تبعـــًا لذلك، تـــم ت�شنيف موجودات �مطلوبات ال�شركة التابعـــة التي تم توحيدها خالل العام الما�شي تـــم ت�شنيفها »كمحتفظ بها بر�شم 

البيع«، � تم عر�ص اإيرادات � م�شر�فات هذه ال�شركة التابعة كجزء من العمليات المتوقفة �فقًا للمعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم )5( » 

الموجودات غير المتدا�لة المحتفظ بها بر�شم البيع �العمليات المتوقفة«. قبل نهاية 31 دي�شمبر 2008، قامت المجموعة بعملية بيع نتج عنها هبوط 

في ملكيتها لأقل من 50%، مما اأدى لفقدانها ال�شيطرة.  

ا�ستثمارات  عقارية 7 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

8.442 9.130 قطة اأر�ص ب�شعر التكلفة

- 53.754 بناية

8.442 62.884

ت�شمـــل العقـــارات ال�شتثمارية على اأر�ص �بنايـــة بالبحرين محتفظ بها لغر�ص التاأجير �ارتفاع قيمتها. القيمـــة ال�شوقية لالأر�ص بتاريخ 31 دي�شمبر 

2009 تقدر بـ 15 مليون د�لر اأمريكي )2008: 30 مليون د�لر اأمريكي( �القيمة ال�شوقية للبناية هو 63.66 مليون د�لر اأمريكي تم تقيمه من قبل 

مقيم خارجي م�شتقل.

بتاريـــخ 24 دي�شمبـــر 2009، قامت المجموعة بالإ�شتحواذ على بناية فين�شر كابيتل بنك �ذلك ب�شـــراء 100% من اأ�شهم راأ�ص المال ل�شركة م�شاريع الخليج 

)ذ.م.م(. تتكون بناية فين�شر كابيتل بنك من عدة طوابق لمكاتب �مواقف �شيارات في المنطقة الدبلوما�شية في المنامة بمملكة البحرين. 

تم احت�شاب الإ�شتحواذ على البناية ك�شراء اأ�شول. لقد نتج عن الإ�شتحواذ، احت�شاب البناية �الأ�شول المتعلقة بها �المطلوبات في البيانات المالية 

الموحدة للمجموعة في ذلك التاريخ.

تـــم ت�شنيـــف الجزء الم�شتخدم من قبل المجموعة كعقارات م�شغولة من قبل المالـــك )راجع اإي�شاح 10( �الجزء المتبقي تم ت�شنيفه كا�شتثمارات 

عقاريـــة. نتـــج عن الأ�شول الم�شتحوذ عليها اإفترا�ص مطلوبات مالية بمبلغ 13.26 مليون د�لر اأمريكي م�شتحقة اإلى موؤ�ش�شات مالية )راجع اإي�شاح 

11(. تكلفـــة ال�شـــراء الم�شتحقة عن اإ�شتحـــواذ البناية ت�شل اإلى 41.74 مليـــون د�لر اأمريكي لم يتم دفعه حتى 31 دي�شمبـــر 2009 )راجع اإي�شاح 

.)24

ذمم تم�يالت ف�سيرة الأجل لم�ساريع ال�سركات   8 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

9.544 15.568 اإجمالي التمويل

- )1.150( مطر�حًا : مخ�ش�ص النخفا�ص

9.544 14.418
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ذمم تمويالت ف�شيرة الأجل لم�شاريع ال�شركات )يتبع(  .8

تتمثـــل هـــذه الذمم المدينة من تمويالت موؤقتة ق�شيرة الأجل لم�شاريع �ا�شتثمارات ر�جت من قبل البنك. في العموم تكون ت�شهيالت التمويل بد�ن 

فوائـــد �بـــد�ن �شر�ط محددة ل�شداد التمويل، �لكن يتوقع ت�شديد المبالغ بالكامل عند اإن�شـــاء الم�شر�ع �تحقيق تدفقات نقدية من بيع هذه الأ�شول 

�من ت�شغيلها.

م�ج�دات اأخرى 9 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

3.655 - مبالغ م�شتحقة من بيع ا�شتثمارات

17.451 22.633 مبالغ مدفوعة مقدمًا ل�شراء ا�شتثمارات

1.195 1.798 تكاليف م�شر�ع قابلة لال�شترداد

701 115 مبالغ م�شتحقة اأخرى

)749( )928( مطر�حًا : مخ�ش�ص النخفا�ص

22.253 23.618

التغير في مخ�ش�ص النخفا�ص :

31 دي�شمبر2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

576 749 في 1 يناير 

173 179 اإ�شافات خالل ال�شنة 

749 928 31 دي�شمبر

عقارات ومعدات 10 .

باآلف الد�لرات الأمريكية 

مجموع

2008

مجم�ع

 2009 مركبات

اأثاث

وتركيبات

كمبي�تر

ومعدات مباني 

التكلفة

3.431 6.276 534 4.771 971 - في 1 يناير

2.845 10.182 - 49 219 9.914 اإ�شافات

- )3( - )3( - - ا�شتبعادات

6.276 16.455 534 4.817 1.190 9.914 في 31 دي�سمبر 

ال�ستهال	

304 1.105 226 630 249 - في 1 يناير

801 1.343 133 932 278 - ا�شتهالك ال�شنة

1.105 2.448 359 1.562 527 - في 31 دي�سمبر

5.171 14.007 175 3.255 663 9.914 �سافي القيمة الدفترية في 31 دي�سمبر

خـــالل ال�شنـــة. اإ�شتحوذت المجموعـــة على بناية فين�شر كابيتال بنك )راجع اإي�شاح 7( �تم ت�شنيف الجـــزء الم�شتغل من قبل المالك تحت عقارات 

�معدات طبقًا للمعيار المحا�شبي الد�لي رقم )16(.

ذمم تم�يالت دائنة 11 .

تتكـــون مـــن ت�شهيالت تمويالت المرابحـــة من الموؤ�ش�شات المالية �تحمل معدل ربـــح 5.85% �شنويًا �ت�شتحق في �شبتمبـــر 2011 �تمويالت اإجارة بـ 

13.26 مليـــون د�لر اأمريكـــي �شاملة كنتيجة لإ�شتحواذ الأ�شول )راجع اإي�شاح 7(. تاريخ ا�شتحقاق تمويل الأجارة في يوليو 2011 �تحمل معدل ربح 

8% �شنويًا، ت�شتحق الدفع نهاية كل ربع �شنة.

مطل�بات اأخرى 12 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

512 2.782 الذمم الدائنة

- 3.613 ذمم مدينة ل�شراء ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

3.060 1.594 المخ�ش�شات �الم�شتحقات

- 1.283 اأرباح الأ�شهم الدائنة

3.572 9.272

راأ�س المال 13 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

500.000 500.000 الم�سرح : 500.000.000 اأ�شهم عادية بقيمة 1 د�لر اأمريكي 

165.000 173.250

ال�سادر والمدف�ع بالكامل :  173.250.000 �شهم بقيمة 1 د�لر اأمريكي

)2008 : 165.000.000 �شهم بقيمة �احد د�لر اأمريكي(

في اجتماع الجمعية العمومية ال�شنوي المنعقد في 4 مار�ص 2009، �شادق الم�شاهمون على التالي :

• مليون د�لر اأمريكي  اإ�شدار اأ�شهم منحة بواقع 5% من الأ�شهم القائمة بتاريخ 31 دي�شمبر 2008 �تبعًا لذلك زاد راأ�ص المال المدفوع من 165	

اإلى 173.25 مليون د�لر اأمريكي.

• د�لر اأمريكي لكل �شهم(. اأرباح اأ�شهم نقدية بواقع %15 )0.15	

• األف د�لر اأمريكي. مكافاأة مجل�ص الإدارة بمبلغ 1.310	

• األف د�لر اأمريكي. تحويل اإلى الحتياطي القانوني مبلغ 3.230	

مبالغ م�ستلمة لزيادة راأ�س المال    14 .
قـــرر الم�شاهمـــون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 4 مار�ـــص 2009، زيادة راأ�ص مال البنك بمبلغ 87.75 مليون د�لر اأمريكي 

عـــن طريـــق حقوق اأ�لوية للم�شاهمين الحاليين بمبلغ 60.75 مليون د�لر اأمريكي �ب�شعر 1.20 د�لر اأمريكي لكل �شهم �اإ�شدار اأ�شهم للم�شتثمرين 

الجـــدد بمبلـــغ 27 مليـــون د�لر اأمريكي ب�شعر 1.60 د�لر اأمريكـــي لكل �شهم. بالإ�شافة اإلى ذلك تم الم�شادقة علـــى تخ�شي�ص 4.25 مليون �شهم 

اإ�شافي بالقيمة الأ�شمية �ذلك تحت خطة تملك البنك من قبل الموظفين.

حتى 31 دي�شمبر 2009، ح�شل البنك على ا�شتراكات بقيمة 64.91 مليون د�لر اأمريكي �قرر مجل�ص الإدارة اإغالق زيادة راأ�ص المال بهذا المبلغ. 

الإجراءات القانونية لت�شجيل �اإ�شدار اأ�شهم جديدة هي حاليًا في طور التنفيذ.

ال�ستح�اذ على ح�سة غير م�سيطر عليها    15 .
اإ�شتحــــوذت المجموعــــة بتاريخ 6 دي�شمبر 2009 على الن�شبة المتبقية في �شركــــة ل�نج لإدارة اأعمال المكاتب �ذلك من الح�شة غير الم�شيطر عليها �بذلك 

تكون ال�شركة تابعة بالكامل للبنك. تم الإ�شتحواذ ب�شعر التكلفة في بداية ال�شنة. تم احت�شاب الخ�شارة بتاريخ الإ�شتحواذ في حقوق الملكية.

اإيرادات الخدمات الم�سرفية ال�ستثمارية 16 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

63.504 21.433 اإيراد ا�شت�شارات ا�شتثمارية �هيكلة ا�شتثمارات

2.309 3.096 ر�شوم اإدارة �ر�شوم ا�شت�شارية

1.710 90 ر�شوم عر�ص �ترتيب اأ�شهم

67.523 24.619

اإيراد ا�ستثمارات في اأوراق مالية. 17
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

)3.611( 642 ا�شتثمارات لغر�ص المتاجرة

12.308 2.301 ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأ� الخ�شارة

127 - ا�شتثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق

1.349 4.062 ا�شتثمارات متوفرة للبيع

195 - اأخرى

10.368 7.005
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اإيراد ا�شتثمارات في اأ�راق مالية )يتبع(  .17

تفا�شيل الإيرادات بح�شب طبيعتها كما يلي :

باآلف الد�لرات الأمريكية

مجم�ع

2009 اأخرى

ا�ستثمارات

مت�فرة

للبيع

ا�ستثمارات

محتفظ بها

حتى تاريخ

ال�ستحقاق

ا�ستثمارات

محددة

بالقيمة

العادلة

ا�ستثمارات

لغر�س

المتاجرة 2009

3.440 - 3.750 - )670( 360 اأرباح القيمة العادلة  

1.297 - - - 1.141 156 اأرباح بيع

2.268 - 312 - 1.830 126 اأرباح اأ�شهم

7.005 - 4.062 - 2.301 642

باآلف الد�لرات الأمريكية

مجموع

2009 اأخرى

ا�شتثمارات

متوفرة

للبيع

ا�شتثمارات

محتفظ بها

حتى تاريخ

ال�شتحقاق

ا�شتثمارات

محددة

بالقيمة

العادلة

ا�شتثمارات

لغر�ص

المتاجرة 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(

تكلفة الم�ظفين 18 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر  2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

19.757 8.974 الر�اتب �المنافع

719 778 م�شر�فات التاأمين الإجتماعي

5 11 م�شر�فات الموظفين الأخرى

20.481 9.763

م�سروفات ال�سفر وتط�ير الأعمال. 19
31 دي�شمبر

2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر

2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

1.637 906 ال�شفر �ال�شكن

669 508 القانونية �المهنية

2.306 1.414

مخ�س�سات النخفا�س في القيمة. 20
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

6.390 4.001 ا�شتثمارات متوفرة للبيع

173 - مبالغ مدفوعة مقدمًا ل�شراء ا�شتثمارات

- 1.080 ذمم مدينة من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية

- 1.150 ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ال�شركات

- 179 موجودات اأخرى

6.563 6.410

م�سروفات اأخرى. 21
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

2.190 1.896 اإيجار �م�شر�فات مكتبية

835 203 م�شر�فات دعاية �اإعالنات �موؤتمرات 

536 356 م�شر�فات مجل�ص الإدارة �هيئة الرقابة ال�شرعية

58 56 م�شر�فات اأخرى

3.619 2.511

مجم�ع اإيرادات وم�سروفات التم�يل  22 .
31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

مجموع اإيرادات �م�شر�فات التمويل

457 - اإيرادات ذمم التمويالت

- 102 ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ال�شركات

1.077 594 اإيرادات اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية  

127 - اإيرادات �شكوك محتفظ بها لتاريخ ال�شتحقاق

1.661 696

مجم�ع م�سروفات التم�يل

)28( )28( م�شر�فات التمويل الإ�شالمي

1.633 668 �سافي اإيرادات التم�يل

اإندماج الأعمال   23 .

اإمتلكـــت المجموعـــة على 50% من ال�شتثمار في Mena SME Fund Manager Limited ، تم تاأ�شي�ـــص هذا الكيان ليعمل ك�شريك عام ل�شند�ق 

Mena SME Fund LP ي�شتثمـــر ال�شند�ق في م�شر�عات الملكيـــات الخا�شة في منطقة ال�شرق الأ��شط ��شمال اأفريقيا. كان للمجموعة ترتيبات 
�شابقـــة لال�شتـــراك في اإدارة ال�شند�ق مع مدير �شند�ق اآخـــر للملكيات الخا�شة. تم ت�شنيف ال�شتثمار كا�شتثمـــارات في م�شر�عات م�شتركة �تم 

احت�شابه با�شتخدام طريقة حقوق الملكية.

 Mena SME Fund Manager بتاريـــخ 22 دي�شمبـــر 2009، قامت المجموعة بالإ�شتحواذ علـــى الر�شيد المتبقي )الـ 50%( من اأ�شهم راأ�ص المال لـ

Limited تحت ترتيب �شراء الموجودات ب�شورة اأ��شع من الم�شاهمين الآخرين �تبعًا لذلك نتج عن الإ�شتحواذ من قبل المجموعة على ح�شة النتفاع 
الحالية �الم�شتقبلية من الذمم المدينة لر�شوم الإيرادات لإدارة ال�شند�ق. لقد نتج عن ذلك احت�شاب 1.560 األف د�لر اأمريكي بالزيادة عن القيمة 

العادلة ل�شافي الأ�شول على قيمة الأ�شل المدفوعة، �التي تم احت�شابها في بيان الدخل تحت “اإيرادات اأخرى”.

اأحدث لحقة   24 .

بعـــد تاريـــخ بيـــان المركز المالي، بادر البنك ببرنامـــج �شيولة ق�شير الأجل لإحـــراز 55 مليون د�لر اأمريكي لتمويل تخـــارج الم�شتثمرين من �شركة 

الخليـــج للم�شاريـــع )ذ.م.م( �الإ�شتحـــواذ على بناية فين�شـــر كابيتل بنك )راجع اإي�شاح 7(. مـــن اأجل ت�شهيل المعاملة، قام البنـــك بتاأ�شي�ص �شركة 

�هي �شركة التمويل �ال�شيولة )ذ.م.م( )Liquidity Finco Limited( �شوف ت�شدر �شركة التمويل اأر�شدة ا�شتالم ��دائع ق�شيرة الأجل مع تاريخ 

ا�شتحقاق يمتد من 3 �شهور اإلى 12 �شهر، �يحقق عائد معدل الربح الفعلي بواقع 3% اإلى 6.5% على التوالي خالل فترة ال�شتحقاق.

�شيتم دعم المدفوعات تحت برنامج ال�شيولة من التدفقات النقدية لالإيجارات العائدة من بناية فين�شر كابيتال بنك. تكون الودائع م�شمونة مقابل 

بناية فين�شر كابيتال بنك.

بتاريـــخ البيانـــات المالية الموحدة، ح�شلت �شركة التمويل �ال�شيولة على التزام مغطى من قبل م�شتثمرين لمبلغ 55 مليون د�لر اأمريكي لال�شتراك 

فـــي برنامـــج ال�شيولة. كذلك لدى البنك خطـــة اإ�شراك موؤ�ش�شات مالية اأخـــرى �مز�دين �شيولة لدعم �شداد الودائع ق�شيـــرة الأجل ح�شب الفترات 

الزمنية �الفترات المحددة ح�شب �شر�ط برنامج ال�شيولة.

يتوقع من هذا البرنامج، تخفي�ص ب�شورة جوهرية تعر�شات البنك من مخاطر الئتمان �ال�شيولة النا�شئة عن برنامج ال�شيولة.

خطة تّملك اأ�سهم البنك من قبل الم�ظفين 25 .

فـــي 1 اأكتوبـــر2008، ��شعـــت المجموعة “خطـــة تّملك اأ�شهم البنك من قبـــل الموظفين” �التي بموجبهـــا يتم عر�ص �حدات في الخطـــة لل�شراء من قبل 

الموظفين ب�شعر القيمة الدفترية لأ�شهم البنك كما تم تحديده بتاريخ منح هذه الوحدات. تمثل كل �حدة الحقوق في منافع �شهم �احد في البنك ��شيتم 

�شداد قيمة �شراء هذه الوحدات على دفعات على فترة ا�شتحقاق تبلغ 5 �شنوات، �عند انتهاء هذه الفترة �شيتم منح الموظفين اأ�شهم البنك بما يعادل عدد 

هـــذه الوحـــدات. هذه الوحدات تحمل جميع حقوق الأ�شهم التـــي تمنحها �ت�شمل الأرباح ب�شرط ا�شتكمال فترة ال�شتحقـــاق البالغة 5 �شنوات ��شداد تكلفة 

الوحدات. ان التكلفة للبنك ممثلًة في القيمة العادلة للوحدات المعر��شة للموظفين تم تحديدها من قبل �شركة محا�شبية م�شتقلة با�شتخدام نموذج بالك 

اآنـــد �شولـــز )Black and Scholes Model( �تـــم احت�شابه كم�شر�ف في بيان الدخـــل الموحد على فترة ال�شتحقاق البالغـــة 5 �شنوات، �يقابلها زيادة 

م�شا�ية في احتياطي “خطة تّملك اأ�شهم البنك من قبل الموظفين” كعن�شر م�شتقل في بيان حقوق الملكية الموحد.
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خطة تّملك اأ�شهم البنك من قبل الموظفين )يتبع(  .25

�افـــق الم�شاهمـــون على منح 25 مليون �شهم )كحد اأق�شى( اإلى هذه الخطة. قام البنك بتاأ�شي�ص �شركة فن�شر كابيتال لخطة تّملك اأ�شهم البنك من 

قبل الموظفين )�شركة ذات اأغرا�ص خا�شة(  لتحتفظ بالأ�شهم لم�شلحة الموظفين الم�شتركين اإلى حين اأن ت�شتحق هذه الأ�شهم. تم اإ�شدار اأ�شهم 

الخطة اإلى هذه ال�شركة، �يتم احت�شابها كاأ�شهم خزينة للبنك اإلى حين اأن ت�شتحق للموظفين بد�ن قيد اأ� �شرط. 

حتـــى 31 دي�شمبـــر 2009، بلغـــت الوحدات الممنوحة تحت خطة تملك اأ�شهـــم البنك من قبل الموظفين مبلغ 11.38 مليـــون د�لر اأمريكي )2008: 

14.63 مليون د�لر اأمريكي(. خالل العام 2009، لم يتم منح الموظفين �حدات جديدة. 

الوحدات الم�شتحقة خالل العام بالقيمة ال�شافية من ال�شترجاعات تبلغ 1.138 الف د�لر اأمريكي )2008: 1.273 األف د�لر اأمريكي(.   

معامالت مع اأطراف ذوي عالقة 26 .

يتـــم اإعتبـــار الأطراف كاأطـــراف ذ�ي عالقة عندما يكون لأحد الأطراف قـــدرة ال�شيطرة على الطرف الآخر اأ� يكون له نفـــوذ يوؤثر على ال�شيا�شات 

الماليـــة �الت�شغيليـــة للطرف الآخـــر. ي�شمل الأطراف ذ�ي عالقة على �شـــركات تمار�ص المجموعة عليها نفوذ موؤثـــرة �م�شاهمين رئي�شيين �اأع�شاء 

مجل�ص الإدارة �اأع�شاء الإدارة التنفيذية للمجموعة.

ينتج جزء جوهري من اإيرادات المجموعة من ر�شوم عر�ص �ر�شوم اإدارة ال�شتثمار من معامالت مع موؤ�ش�شات يمار�ص البنك عليها نفوذ موؤثر. على 

الرغم من ان هذه الموؤ�ش�شات تعتبر اأطراف ذ�ي عالقة، اإل اأن المجموعة تقوم باإدارة هذه الموؤ�ش�شات بالنيابة عن عمالئها �الذين هم في الغالب 

اأطـــراف اأخـــرى �المنتفعين اقت�شاديًا من هذه ال�شتثمارات �نتيجة لذلك فاأن الطبيعة الحقيقية لمعامالت المجموعة مع هذه الموؤ�ش�شات تتم على 

اأ�ش�ص ��شر�ط تجارية اعتيادية. يتم اعتماد �شر�ط �اأحكام هذه المعامالت من قبل مجل�ص اإدارة المجموعة.

في ما يلي اأر�شدة المعامالت مع اأطراف ذ�ي عالقة المدرجة في البيانات المالية الموحدة :

باآلف الد�لرات الأمريكية

المجم�ع

م�ج�دات تحت 

الإدارة �ساملة �سركات 

ذات اأغرا�س خا�سة

م�ساهمين رئي�سين/ 

�سركات لأع�ساء 

مجل�س الإدارة ح�س�س 

فيها

اأع�ساء الإدارة 

الرئي�سيين

�سركات زميلة وم�ساريع 

م�ستركة 2009

الم�ج�دات

127 - 127 - - نقد �اأر�شدة لدى البنوك

265 - 265 - - اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

 54.023 52.395 1.628 - - ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

77.276 - - - 77.276

زميلة  �شركات  في  ا�شتثمارات 

�م�شاريع م�شتركة

10.490 7.160 - - 3.330

ذمـــــم مـــديـــنـــة مــــن خـــدمـــات 

م�شرفية ا�شتثمارية

8.237 1.170 3.466 - 3.601

الأجل  ق�شيرة  تمويالت  ذمــم 

لتمويل م�شاريع ال�شركات

28.155 28.141 - - 14 موجودات اأخرى

المطل�بات

1.670 - - 1.670 - م�شتحقات الموظفين

41.737 - - - 41.737

ا�شتثمارات  �ــشــراء  م�شتحقات 

عقارية

1.270 - - - 1.270 ذمم دائنة

اليرادات

10.160 - - - 10.160

الم�شرفية  الــخــدمــات  ــــراد  اإي

ال�شتثمارية

100 - - - 100

اأ�راق  فــي  ا�ــشــتــثــمــارات  اإيــــراد 

مالية

)2.234( - - - )2.234(

من  ـــارة(  )الـــخـــ�ـــش  / ـــح  ـــرب ال

زميلة  �ــشــركــات  فـــي  الــحــ�ــشــة 

�م�شاريع م�شتركة تم ا�شتخدام 

طريقة حقوق الملكية

626 - - - 626 اإيرادات اأخرى

الم�سروفات )ماعدا المكافاآت 

التنفيذيين  الإدارة  لأعــ�ــشــاء 

الرئي�شيين(

400 - - - 400 مخ�ش�ص النخفا�ص

- - - - - التزامات محتملة �اإرتباطات

12.308 - - - 12.308 ح�شابات ال�شتثمارات المقيدة

معامالت مع اأطراف ذ�ي عالقة )يتبع(  .26

باآلف الد�لرات الأمريكية

المجموع

موجودات تحت الإدارة 

�شاملة �شركات ذات 

اأغرا�ص خا�شة

م�شاهمين رئي�شين/ 

�شركات لأع�شاء 

مجل�ص الإدارة 

ح�ش�ص فيها

اأع�شاء الإدارة 

الرئي�شيين

�شركات زميلة 

�م�شاريع م�شتركة 2008

الموجودات

85 - 85 - - نقد �اأر�شدة لدى البنوك

351 - 351 - - اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

61.642 61.642 - - - ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

54.654 - 18.936 - 35.718

زميلة  �شركات  في  ا�شتثمارات 

�م�شاريع م�شتركة

22.843 - - - 22.843

بر�شم  بها  محتفظ  موجودات 

البيع

8.668 3.726 4.647 - 295

ذمـــــم مـــديـــنـــة مــــن خـــدمـــات 

م�شرفية ا�شتثمارية

6.393 5.720 570 - 103

الأجل  ق�شيرة  تمويالت  ذمم 

لتمويل م�شاريع ال�شركات

16.364 16.364 - - - موجودات اأخرى

المطلوبات

1.455 - - 1.455 - م�شتحقات الموظفين

اليرادات

680 - - - 680

الم�شرفية  الــخــدمــات  ـــراد  اإي

ال�شتثمارية

7.826 - - - 7.826

اأ�راق  فــي  ا�شتثمارات  ـــراد  اإي

مالية

365 - - - 365

من  )الـــخـــ�ـــشـــارة(   / الـــربـــح 

زميلة  �ــشــركــات  فــي  الح�شة 

با�شتخدام  م�شتركة  �م�شاريع 

طريقة حقوق الملكية

484 - - - 484 اإيرادات اأخرى

- - - - - التزامات محتملة �اإرتباطات

- - - - - ح�شابات ال�شتثمار المقيدة

اأع�ساء الإدارة الرئي�سيين

يتكـــون اأع�شـــاء الإدارة الرئي�شيون من اأع�شاء مجل�ص الإدارة �اأع�شـــاء الإدارة التنفيذيين الرئي�شيين الذين يمار�شـــون �شلطة �م�شوؤلية التخطيط � 

التوجيه �التحكم في اأن�شطة البنك. 

فيما يلي تفا�شيل ح�ش�ص اأع�شاء مجل�ص الإدارة في اأ�شهم البنك في نهاية ال�شنة :

عدد اأع�ساء

مجل�س الإدارة عدد الأ�سهم الفئات *

3 3.574.167 اأقل من %1

2 6.628.539 1% حتى اأقل من %5

* مح�شوبة كن�شبة من مجموع عدد اأ�شهم البنك القائمة.

تفا�شيل العقود الجوهرية التي كان اأع�شاء مجل�ص الإدارة طرف فيها كالتالي :

2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

13.056 13.974 م�شاركة اأع�شاء مجل�ص الإدارة في ا�شتثمارات تر�ج لها المجموعة

�فيما يلي حوافز اأع�شاء الإدارة الرئي�شيين:

31 دي�شمبر 2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

1.534 - مكافاأة مجل�ص الإدارة

139 142 اأتعاب اأع�شاء مجل�ص الإدارة

831 549 مدفوعات على اأ�شا�ص الأ�شهم

9.605 2.262 ر�اتب �مزايا ق�شيرة الأجل لالإدارة التنفيذية

63فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 622009 فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 2009



اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

الزكاة 27 .

ح�شب النظام ال�شا�شي، ل يقوم البنك بجمع اأ� دفع الزكاة بالنيابة عن الم�شاهمين اأ� ا�شحاب الح�شابات ال�شتثمارية المقيدة، على اأن يقوم البنك 

باحت�شـــاب � ابـــالغ الم�شاهمين اآلفراد بن�شبتهم في الزكاة لكل �شهم. �يقوم البنك بح�شاب الـــزكاة الم�شتحقة الدفع من قبل الم�شاهمين بالطريقة 

التي تحددها هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك �يتم اإبالغ الم�شاهمين بها �شنويًا. بلغت قيمة الزكاة الم�شتحقة من قبل الم�شاهمين لل�شنة المنتهية في 31 

دي�شمبر 2009 مبلغ 0.1807 �شنت اأمريكي مقابل كل �شهم محتفظ به )31 دي�شمبر 2008 : 0.5360 �شنت اأمريكي مقابل كل �شهم محتفظ به(.

طبقـــًا لهيئـــة الرقابـــة ال�شرعية، تم ا�شتثنـــاء المبالغ الم�شتلمة مقدمًا لزيـــادة راأ�ص المال من تحديد الـــزكاة لأنها ا�شتلمت فـــي نهاية العام 2009. 

الم�شتثمر�ن الم�شاركون في زيادة راأ�ص المال يجب عليهم مالحظة ذلك �ان على عاتقهم تقع م�شئولية احت�شاب �دفع الزكاة.

اإيرادات مخالفة لل�سريعة الإ�سالمية  28 .

تلتزم المجموعة بعدم اإحت�شاب اأي اإيراد من م�شدر يتنافى مع ال�شريعة الإ�شالمية. ��فقًا لذلك، تحول اأرباح الم�شادر غير الإ�شالمية اإلى ح�شاب 

الأعمال الخيرية الذي ت�شتخدمه المجموعة لالأعمال الخيرية. لم يوجد اأي اإيرادات مخالفة لل�شريعة الإ�شالمية لهذه الفترة.

هيئة الرقابة ال�سرعية 29 .

تتكون هيئة الرقابة ال�شرعية للمجموعة من ثالثة علماء دين يقومون بمراجعة مدى توافق اأعمال المجموعة مع اأحكام �مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية 

العامـــة �الفتـــا�ى الخا�شة ال�شادرة عن الهيئة. ت�شتمل المراجعـــة على فح�ص للم�شتندات �الأنظمة المطبقة من قبـــل المجموعة للتاأكد من توافق 

اأن�شطة المجموعة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

الم�سئ�لية الجتماعية 30 .

تقوم المجموعة بالوفاء بواجباتها الجتماعية من خالل التبرعات اإلى الم�شاريع �الموؤ�ش�شات الخيرية.

تخ�سي�سات مقترحة 31 .

يقترح مجل�ص الإدارة التوزيعات التالية �الخا�شعة لموافقة الم�شاهمين في الجمعية العمومية ال�شنوية: 

31 دي�شمبر

2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�شمبر

2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

16.500 - اأرباح اأ�شهم مقترحة – نقدي

8.250

1.534

18.977

-

اأرباح اأ�شهم مقترحة – اأ�شهم منحة

مكافاأة اأع�شاء مجل�ص الإدارة

191 79 الزكاة

التقديرات المحا�سبية الهامة والجتهاد في تطبيق هذ	 التقديرات 32 .

تقوم المجموعة بعمل تقديرات �فر�شيات توؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات �المطلوبات. يتم تقييم التقديرات �االفر�شيات ب�شكل م�شتمر بناءًا 

على الخبرة �عوامل اأخرى بما فيها التوقعات لالأحداث الم�شتقبلية يعتقد انها معقولة تحت الظر�ف العادية.

الأحكام

ت�شنيف ال�شتثمارات i .

خـــالل عمليـــة تطبيق ال�شيا�شـــات المحا�شبية للمجموعة، تقرر الإدارة عند �شـــراء ا�شتثمار ما اإذا كان يجب ت�شنيفـــه كا�شتثمار بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأ� الخ�شارة اأ� كا�شتثمار محتفظ به حتى ال�شتحقاق اأ� كا�شتثمارات متوفرة للبيع. ت�شنيف كل ا�شتثمار يعك�ص نية الإدارة بالن�شبة لكل 

ا�شتثمار، � يكون هذا ال�شتثمار خا�شع لمعاملة محا�شبية مختلفة بناًء على هذه الت�شنيف ) راجع اإي�شاح 2 ) ز((.

بالإ�شافـــة لذلـــك، ت�شنـــف المجموعة الموجودات غير المتدا�لة اأ� مجموعـــات الت�شرف كموجودات محتفظ بها بر�شم البيـــع اإذا كان من المتوقع 

ا�شتـــرداد القيمـــة الدفترية ب�شكل رئي�شـــي من خالل معاملة بيع بدًل من ال�شتمرار فـــي ا�شتعمالها، بالإ�شافة اإلى ذلك، مـــن المتوقع اأن يكون البيع 

خالل �شنة من تاريخ الت�شنيف. اإن الوقت المتوقع للبيع �خطة الإدارة للبيع تعتمد على فر�شيات الإدارة بخ�شو�ص حالة الموجودات �الأداء الحالي 

�يحتاج ذلك لالجتهاد من قبل الإدارة. ل يوجد تاأكيد قاطع بتنفيذ �اإنهاء قيد البيع �ان اأي تغير في خطة البيع قد يوؤدي اإلى اإعادة ت�شنيف مجموعة 

الت�شرف، �بالتالي اأ�شا�ص الحت�شاب �العر�ص �الإف�شاح في البيانات المالية الموحدة.

التقديرات المحا�شبية الهامة �الجتهاد في تطبيق هذه التقديرات )يتبع(  .32

�شركات ذات اأغرا�ص خا�شة ii .

تقوم المجموعة بتاأ�شي�ص �شركات ذات اأغرا�ص خا�شة )SPEs( بالأ�شا�ص لغر�ص ال�شماح لم�شتثمري البنك بالم�شاركة في ا�شتثمارات البنك. تقوم 

المجموعة بتعيين ممثل �تقديم خدمات الإدارة � اإدارة ال�شتثمار �ال�شت�شارة اإلى هذه ال�شركات، حيث تت�شمن اتخاذ القرارات من قبل المجموعة 

بالنيابـــة عنهـــم. كمـــا تقوم المجموعة باإدارة هذه ال�شـــركات بالنيابة عن م�شتثمرين البنـــك �هم عبارة عن اأطراف ثالثة كبيـــرة �هم الم�شتفيد�ن 

القت�شاديون لال�شتثمارات الأ�شا�شية. ل تقوم المجموعة بتوحيد بيانات ال�شركات ذات الأغرا�ص الخا�شة التي ل تمار�ص عليها �شالحية ال�شيطرة. 

في الحالت التي ي�شعب تحديد ما اإذا كانت المجموعة تمار�ص �شالحية ال�شيطرة، تقوم المجموعة بعمل اجتهادات على اأهداف اأن�شطة ال�شركات 

ذات الأغرا�ص الخا�شة �تحديد مدى تعر�شها لمخاطر �منافع هذه ال�شركات �كذلك قدرتها على اتخاذ قرارات ت�شغيلية لها �تحديد ما اإذا كانت 

المجموعة تح�شل على منافع من هذه القرارات.

م�سادر التقديرات غير الم�ؤكدة الهامة

القيمة العادلة لال�شتثمارات i .

يتـــم تحديـــد القيمـــة العادلة لال�شتثمارات غيـــر المدرجة البالغـــة 77.511 الف د�لر اأمريكـــي )2008: 69.800 األـــف د�لر اأمريكي( با�شتخدام 

اأ�شاليـــب تقييـــم. عند ا�شتخدام اأ�شاليب نماذج التقييم  لتحديد القيمة العادلة )النماذج مثاًل(، يتم التاأكد من �شحتها �يتم مراجعتها ب�شكل د�ري 

مـــن قبـــل اأ�شخا�ـــص موؤهلين م�شتقلين عـــن الإدارات التي قامت بو�شع هذه النماذج. يتـــم تحديد القيمة العادلة في �قت معيـــن على اأ�شا�ص ظر�ف 

ال�شـــوق �معلومات عـــن ال�شركات/ال�شناديق الم�شتثمر فيها. تت�شمن هذه التقديرات اأمور غير موؤكدة �تحتاج اإلى درجة عالية من الجتهاد، �عليه 

ل يمكن تحديدها بدقة متناهية. ل يمكن القطع ب�شاأن الأحداث الم�شتقبلية، )كا�شتمرار الأرباح الت�شغيلية �القوة المالية(، �انه من الممكن، بناءًا 

علـــى المعلومـــات المتوفرة حاليًا، اختالف النتائج خالل ال�شنـــة المالية التالية عن الفر�شيات مما يتطلب تعديـــالت جوهرية على القيمة الدفترية 

لال�شتثمارات. 

تفا�شيل التقديرات �تحليل الح�شا�شية المتعلقة به تم الإف�شاح عنها في اإي�شاح 38 )ب(.

انخفا�ص في قيمة ال�شتثمارات المتوفرة للبيع ii .

تحـــدد المجموعـــة �جود انخفا�ص فـــي قيمة ال�شتثمارات المتوفرة للبيع عندما يوجد انخفا�ص جوهري اأ� لفتـــرة طويلة في القيمة العادلة باأقل من 

التكلفة. �يتطلب ذلك اجتهادًا من قبل الإدارة �يحدد لكل ا�شتثمار على حدة. في حالة ال�شتثمارات في الأ�راق المالية المدرجة، تعتبر المجموعة 

انخفا�ـــص القيمـــة العادلـــة لأكثر مـــن 20% باأقل من التكلفـــة انخفا�شًا جوهريـــًا، � تعتبر انخفا�ص القيمـــة باأقل من التكلفة لمدة اأكثـــر من 6 اأ�شهر 

انخفا�شًا لفترة طويلة.

عنـــد عـــدم توافر قيم عادلة �احت�شـــاب ال�شتثمار بالتكلفة، يتم تقديـــر القيمة التي يمكـــن ا�شتردادها من ال�شتثمار لتحديد مـــدى انخفا�ص قيمة 

ال�شتثمـــار. اإن جـــزءًا كبيـــرًا من ا�شتثمـــارات المجموعة المتوفـــرة للبيع تتكون مـــن ا�شتثمارات في م�شاريـــع عقارية طويلة الأجـــل، �لتحديد دلئل 

انخفا�ص في هذه ال�شتثمارات، تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل منها �جود دلئل تدهور في الو�شع المالي للم�شر�ع �اأثر التاأخير على الم�شر�ع 

�اأداء القطـــاع �التغيـــرات التقنية �التدفقات النقدية الت�شغيلية �التمويلية. من المحتمل على اأ�شا�ـــص المعلومات المتوفرة حاليًا باأن التقييم الحالي  

لنخفا�ـــص قيمـــة ال�شتثمارات قد يتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفترية لهذه ال�شتثمارات خـــالل ال�شنة المالية القادمة نتيجة لتغير جوهري 

في اآلفترا�شات الم�شتخدمة في هذا التقييم. 

النخفا�ص في قيمة ذمم التمويالت ق�شيرة الأجل للم�شاريع ال�شركات iii .

يتـــم تقييـــم النخفا�ص في القيمة لكل التعر�شات ب�شورة منفردة �ذلـــك بناءًا على اأف�شل تقديرات الإدارة للقيمـــة الحالية للتدفقات النقدية التي 

يتوقـــع ا�شتالمهـــا. عند تقدير هذه التدفقات النقدية، تقـــوم الإدارة بتقييم عوامل اأخرى من �شيولة الم�شر�ع �ظهـــور �شواهد بهبوط الو�شع المالي 

للم�شر�ع �اأثر التاأخير في تنفيذ الم�شر�ع �القيمة التي يمكن ا�شتردادها من موجودات الم�شر�ع.

يتـــم تقييـــم مميزات كل اأ�شل �تقييم مدى اإنجاز الإ�شتراتيجية �تقديرات التدفقات النقدية المتوقع ا�شتردادها ب�شورة م�شتقلة من قبل ق�شم اإدارة 

لمخاطر �يتم اعتماده من قبل مجل�ص الإدارة.

م�اعيد ال�ستحقاق 33 .

الجـــد�ل التالـــي يو�شح مواعيـــد ال�شتحقاقات التعاقديـــة المتبقية غير المح�شومة لموجـــودات �مطلوبات المجموعة، �اللتزامـــات غير المحت�شبة 

للمجموعـــة بنـــاًء على تواريخ التحقق / الدفـــع المتوقع، �مواعيد ا�شتحقاق التعاقديـــة للمجموعة، �اإن مبلغ التدفقـــات النقدية من هذه الأد�ات قد 

يختلف ب�شورة جوهرية عن هذا التحليل. بالن�شبة لمواعيد ال�شتحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية، راجع اإي�شاح 37 )ج(.
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اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

مواعيد ال�شتحقاق )يتبع(  .33

باآلف الد�لرات الأمريكية

المجم�ع

اأكثر من

3 �سن�ات

1 اإلى

3 �سن�ات

6 اأ�سهر

اإلى �سنة

3  اإلى

6 اأ�سهر

لغاية

3 اأ�سهر 2009

الموجودات 

14.287 - - - - 14.287 نقد �اأر�شدة  لدى البنوك

50.789 - - - - 50.789 اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

129.259 85.598 42.634 1.027 - - ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

ا�شتثمارات في �شركات زميلة

36.814 14.721 - 22.093 - - �م�شاريع م�شتركة  

62.884 62.884 - - - - ا�شتثمارات عقارية

9.925 1.712 1.833 3.247 2.810 323 ذمم من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية

ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل 

14.418 4.294 5.090 - 5.034 - لم�شاريع ال�شركات

23.618 415 905 126 22.172 - موجودات اأخرى

14.007 14.007 - - - - عقارات �معدات

356.001 183.631 50.462 26.493 30.016 65.399 مجم�ع الم�ج�دات

المطلوبات 

13.428 - 71 48 47 13.262 ذمم تمويالت دائنة

م�شتحقات �شراء ا�شتثمارات

41.738 - 11.204 11.434 12.535 6.564 عقارية

5.767 3.781 - - 1.486 500 مبالغ م�شتحقة للموظفين

9.272 - - - - 9.272 مطلوبات اأخرى

70.204 3.781 11.275 11.482 14.068 29.598 مجموع المطلوبات

37.381 16.103 21.278 - - - التزامات محتملة �اإرتباطات

16.779 - 4.276 12.308 - 195 ح�شابات ال�شتثمار المقيدة

باآلف الد�لرات الأمريكية

المجموع

اأكثر من

3 �شنوات

1 اإلى

3 �شنوات

6 اأ�شهر

اإلى �شنة

3  اإلى

6 اأ�شهر

لغاية

3 اأ�شهر 2008

الموجودات 

1.093 - - - - 1.093 نقد �اأر�شدة  لدى البنوك

31.718 - - - - 31.718 اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

116.068 74.820 40.295 953 - - ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

ا�شتثمارات في �شركات زميلة

17.147 17.147 - - - - �م�شاريع م�شتركة  

22.843 - - 22.843 - - موجودات محتفظ 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

ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل 

9.544 - - - 9.544 - لم�شاريع ال�شركات

22.253 12.215 - 4.850 3.810 1.378 موجودات اأخرى

5.171 5.171 - - - - عقارات �معدات

243.595 117.795 42.165 28.646 20.316 34.673 مجموع الموجودات

المطلوبات 

288 - 184 52 52 - ذمم تمويالت دائنة

14.535 - 2.509 - - 12.026 مبالغ م�شتحقة للموظفين

3.572 - - - - 3.572 مطلوبات اأخرى

18.395 - 2.693 52 52 15.598 مجموع المطلوبات

19.750 17.480 - - - 2.270 التزامات محتملة �اإرتباطات

4.615 4.423 - - - 192 ح�شابات ال�شتثمار المقيدة

تمركز الم�ج�دات والمطل�بات وح�سابات ال�ستثمار المقيدة 34 .

أ. التمركز القطاعي

المجم�ع اأخرى ال�سحن التكن�ل�جيا ال�سحة

النفظ

والغاز العقار 

البن�	

والم�ؤ�س�سات

المالية

التجارة

وال�سناعة 2009 

الم�ج�دات 

14.287 - - - - - - 14.287 - نقد �اأر�شدة لدى البنوك

50.789 - - - - - - 50.789 - اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

129.259 15.902 17.255 2.073 2.650 20.027 57.556 991 12.805 ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

36.814 4.808 - 4.636 3.363 - 24.007 - -

ا�شتثمارات في �شركات زميلة 

�م�شاريع م�شتركة  

62.884 - - - - - 62.884 - - ا�شتثمارات عقارية

9.925 772 - 200 1.966 - 3.650 3.127 210

الم�شرفية  الخدمات  ذمــم  

ال�شتثمارية المدينة

14.418 - - 2.607 3.864 - 6.777 - 1.170

الأجل  تمويالت ق�شيرة  ذمم 

لتمويل ال�شركات

23.618 21.659 - 473 562 5 463 285 171 موجودات اأخرى

14.007 787 - - - - 9.914 3.306 - عقارات �معدات

356.001 43.928 17.255 9.989 12.405 20.032 165.251 72.785 14.356 مجم�ع الم�ج�دات

المطل�بات 

13.428 - - - - - - 13.428 - ذمم تمويالت دائنة

41.737 41.737 - - - - - - -

ا�شتثمارات  �شراء  م�شتحقات 

عقارية

5.767 5.767 - - - - - - - مبالغ م�شتحقة للموظفين

9.272 5.162 313 - - - - 3.300 497 مطلوبات اأخرى

70.204 52.666 313 - - - - 16.728 497 مجم�ع المطل�بات

37.381 - - - 7.300 - 21.644 - 8.437 التزامات محتملة �اإرتباطات

16.779 1.179 - - - - 12.308 3.292 - ح�شابات ال�شتثمار المقيدة
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اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

تمركز الموجودات �المطلوبات �ح�شابات ال�شتثمار المقيدة )يتبع(  .34

التمركز القطاعي )يتبع( اأ. 

المجموع اأخرى ال�شحن التكنولوجيا ال�شحة

النفظ

�الغاز العقار 

البنوك

�الموؤ�ش�شات

المالية

التجارة

�ال�شناعة 2008 

الموجودات 

1.093 - - - - - - 1.093 - نقد �اأر�شدة لدى البنوك

31.718 - - - - - - 31.718 - اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

116.068 2.983 14.174 - - 14.109 70.560 837 13.405 ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

17.147 4.958 - 6.035 3.722 700 1.732 - -

ا�شتثمارات في �شركات زميلة 

�م�شاريع م�شتركة  

22.843 - - - - - 22.843 - -

بر�شم  بها  موجودات محتفظ 

البيع

8.442 - - - - - 8.442 - - ا�شتثمارات عقارية

9.316 563 525 295 4.647 - 2.947 - 339

الم�شرفية  الخدمات  ذمــم  

ال�شتثمارية المدينة

9.544 - - - 352 - 3.472 - 5.720

الأجل  تمويالت ق�شيرة  ذمم 

لتمويل ال�شركات

22.253 12.637 34 780 599 218 7.892 - 93 موجودات اأخرى

5.171 - 226 - - - - 4.945 - عقارات �معدات

243.595 21.141 14.959 7.110 9.320 15.027 117.888 38.593 19.557 مجموع الموجودات

المطلوبات 

288 - - - - - - 288 - ذمم تمويالت دائنة

14.535 14.535 - - - - - - - مبالغ م�شتحقة للموظفين

3.572 3.572 - - - - - - - مطلوبات اأخرى

18.395 18.107 - - - - - 288 - مجموع المطلوبات

19.750 2.270 - - - - 14.822 2.658 - التزامات محتملة �اإرتباطات

4.615 1.305 - - - - - 3.310 - ح�شابات ال�شتثمار المقيدة

تمركز الموجودات �المطلوبات �ح�شابات ال�شتثمار المقيدة )يتبع(  .34

ب.  التمركز الجغرافي

المجم�ع

جزر الكايمن/  

الأمريكيتين  دوليًا

دول اأخرى

في ال�سرق

الأو�سط

و�سمال اأفريقيا

دول مجل�س

التعاون

الخليجي  2009

الم�ج�دات 

14.287 - - 85 14.202 نقد �اأر�شدة لدى البنوك

50.789 - - 266 50.523 اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

129.259 - 16.227 30.811 82.221 ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

36.814 - 4.637 1.859 30.318 ا�شتثمارات في �شركات زميلة �م�شاريع م�شتركة

62.884 - - - 62.884 ا�شتثمارات عقارية

9.925 3.127 200 454 6.144 ذمم الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية المدينة

14.418 - 2.607 1.170 10.641 ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لتمويل ال�شركات

23.618 12 - 463 23.143 موجودات اأخرى

14.007 - - 811 13.196 عقارات �معدات

356.001 3.139 23.671 35.919 293.272 مجم�ع الم�ج�دات

المطل�بات 

13.428 - - - 13.428 ذمم تمويالت دائنة

41.737 41.737 - - - م�شتحقات ا�شتثمارات عقارية

5.767 - - - 5.767 مبالغ م�شتحقة للموظفين

9.272 - 3.613 497 5.162 مطلوبات اأخرى

70.204 41.737 3.613 497 24.357 مجم�ع المطل�بات

37.381 - - 8.438 28.943 التزامات محتملة �اإرتباطات

16.779 - - - 16.779 ح�شابات ال�شتثمار المقيدة

المجموع

جزر الكايمن/  

الأمريكيتين  د�ليًا

د�ل اأخرى

في ال�شرق

الأ��شط

��شمال اأفريقيا

د�ل مجل�ص

التعا�ن

الخليجي 2008

الموجودات 

1.093 - - - 1.093 نقد �اأر�شدة لدى البنوك

31.718 - - - 31.718 اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

116.068 100 13.000 20.571 82.397 ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

17.147 700 - 1.958 14.489 ا�شتثمارات في �شركات زميلة �م�شاريع م�شتركة

22.843 - - - 22.843 موجودات محتفظ بها بر�شم البيع

8.442 - - - 8.442 ا�شتثمارات عقارية

9.316 - 524 375 8.417 ذمم الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية المدينة

9.544 - - 5.720 3.824 ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لتمويل ال�شركات

22.253 218 34 198 21.803  موجودات اأخرى

5.171 - - - 5.171 عقارات �معدات

243.595 1.018 13.558 28.822 200.197 مجموع الموجودات

المطلوبات 

288 - - - 288 ذمم تمويالت دائنة

14.535 - - - 14.535 مبالغ م�شتحقة للموظفين

3.572 - - 368 3.204 مطلوبات اأخرى

18.395 - - 368 18.027 مجموع المطلوبات

19.750 - - - 19.750 التزامات محتملة �اإرتباطات

4.615 - - - 4.615 ح�شابات ال�شتثمار المقيدة
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اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
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اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

م�ج�دات تحت الإدارة  35 .

تقـــوم المجموعـــة بتوفير الخدمات الإدارية �اإدارة ال�شتثمارات �الخدمات ال�شت�شارية ل�شركات الم�شاريع التي تقوم بتاأ�شي�شها لم�شاريعها �يت�شمن 

هـــذا تمثيل المجموعة كاأمين علـــى الموجودات اأ� اتخاذ قرارات بالنيابة عن هذه ال�شركات تحت �شفة الو�شاية. ان الموجودات المحتفظ بها بهذه 

ال�شفـــة غيـــر مدرجة في هـــذه البيانات المالية الموحدة. بلغـــت الموجودات تحت الإدارة فـــي تاريخ 31 دي�شمبـــر 2009. 672 مليون د�لر امريكي 

)2008: 650 مليون د�لر اأمريكي(. 

التزامات محتملة وارتباطات 36 .

قامت المجموعة باإ�شدار خطاب �شمان بقيمة 16.10 مليون د�لر امريكي )2008: 17.48 مليون د�لر اأمريكي(  متعلق بم�شاريع البنك التطورية 

�ل يتوقـــع تكبـــد اأي خ�شائر منـــه. كما يوجد على المجموعة التزامات في 31 دي�شمبر 2009 للتمويل بمبلـــغ 11.4 مليون د�لر اأمريكي )31 دي�شمبر 

2008: ل �شيء( �التزام لال�شتثمار بمبلغ 9.8 مليون د�لر اأمريكي ) 2008: 2.27 مليون د�لر امريكي(. 

اإدارة المخاطر وكفاية راأ�س المال 37 .

يوجد لدى المجموعة ق�شم داخلي لإدارة المخاطر يتولى مهام اإدارة المخاطر �التاأكد من �جود قاعدة راأ�شمالية مالئمة تم�شيًا مع اأف�شل الممار�شات 

��فقـــًا لمتطلبات �قوانين م�شرف البحرين المركـــزي. اإن لجنة المخاطر المنبثقة عن مجل�ص الإدارة م�شوؤ�لة ب�شورة عامة عن هذه المهمة �تدار 

من قبل لجنة الإدارة التنفيذية من خالل دائرة اإدارة المخاطر.

تقـــوم دائـــرة اإدارة المخاطر بتحديد �تقييـــم المخاطر في كل عر�ص لال�شتثمار �تقـــوم بمراقبة د�رية �قيا�ص للمخاطر على م�شتـــوى ال�شتثمار �على م�شتوى 

الميزانية العومية. اإن رئي�ص دائرة اإدارة المخاطر هو �شكرتير لجنة المخاطر المنبثقة عن مجل�ص الإدارة �له كل ال�شالحيات بالتوا�شل مع مجل�ص الإدارة.

اإن المجموعة معر�شة لمخاطر الئتمان �مخاطر التمركز �مخاطر ال�شيولة �مخاطر ال�شوق )التي تتكون من مخاطر اأ�شعار اأد�ات حقوق الملكية �مخاطر 

معدل هام�ص الربح �مخاطر العملة( اإ�شافًة اإلى مخاطر الت�شغيل. اإن طريقة المجموعة في مراقبة �قيا�ص �اإدارة هذه المخاطر م�شر�ح اأدناه.

أ. مخاطر الئتمان

تتمثـــل مخاطـــر الئتمان في عدم التزام اأحد اأطراف الأد�ات المالية من الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف الآخر خ�شائر 

ماليـــة. المجموعـــة معر�شة لمخاطر الئتمان على النقد �اأر�شدة لدى البنوك �اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية �ذمم التمويالت المدينة �بع�ص 

الموجودات الأخرى كالمبالغ الم�شتحقة من الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية �ر�شوم الهيكلة.

لدى المجموعة �شيا�شات محددة لإدارة مخاطر الئتمان �التي تمكن المجموعة من تقييم مخاطر الئتمان ب�شورة �شحيحة، �معتمدة ب�شورة 

نظاميـــة �يتـــم مراقبتهـــا ب�شورة م�شتمرة. يتـــم تحديد �شقف الئتمان علـــى م�شتوى الطرف المقابـــل �المقتر�ص. يتم تقييـــم مجموع تعر�ص 

المجموعـــة لمخاطـــر الئتمان ب�شورة �شهرية بما فيها التعر�شات الكبيرة �ذلك ل�شمان توزيع مخاطر الئتمان على الأطراف الآخرين ���شع 

حد�د لتمركز المخاطر على م�شتوى المناطق الجغرافية اأ� القطاعات القت�شادية. 

تمثـــل القيمـــة الدفترية للموجودات المالية الحد الأق�شى من مخاطر الئتمان التي يمكن تتعر�ص لها المجموعة كما في 31 دي�شمبر 2009، ل 

يحتفظ البنك باأي �شمانات مقابل هذه التعر�شات كما في 31 دي�شمبر 2009.

المتاأخرات

بتاريـــخ 31 دي�شمبـــر 2009، لـــدى البنك ذمم مدينة من اإيراد ا�شتثمـــارات الخدمات الم�شرفية �التمويالت ق�شيـــرة الأجل لتمويل الم�شاريع 

�م�شر�فـــات قابلـــة لال�شترداد �ذلك بمبلغ 26.14 مليون د�لر اأمريكي )2008: 20.05 مليـــون د�لر اأمريكي(. هذه الذمم المدينة ب�شورة 

عامة بد�ن فوائد �ل توجد �شر�ط محددة للت�شديد �لكن يتوقع ا�شترداد جميع المبالغ عند اإن�شاء الم�شر�ع �تحقيق تدفقات نقدية من الت�شغيل 

�بيع الأ�شول المتعلقة بالأ�شل. ل يعتبر البنك هذه الذمم المدينة كمتاأخرات بناءًا على التدفق النقدي المتوقع من م�شاريع ال�شركات. التوقع 

الزمنى ل�شترداد هذه الأر�شدة راجع مالحظة رقم 33.

الموجودات المالية منخف�شة القيمة

الموجـــودات الماليـــة منخف�شة القيمة هي تلك التي يحددها البنك باأنه غير قادر على تح�شيـــل كل المبالغ �الأرباح الم�شتحقة �فقًا لل�شر�ط 

التعاقدية لعقود الموجودات المالية، � يتم تقييم النخفا�ص ب�شكل فردي لكل تعر�ص. بناءًا على تقديرات �ا�شترداد هذه الذمم المدينة، قامت 

المجموعة بعمل مخ�ش�ص انخفا�ص بمبلغ 1.869 األف د�لر اأمريكي )2008: 173 األف د�لر اأمريكي( مقابل تعر�ص الذمم المدينة.
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الحركة في مخ�ش�ص النخفا�ص

باآلف الد�لرات الأمريكية

المجم�ع

م�ج�دات

اأخرى

ذمم تم�يالت 

ق�سيرة الأجل 

لم�ساريع ال�سركات

ذمم مدينة من

ا�ستثمارات في

خدمات م�سرفية 2009

749 749 - - في 1 يناير

2.409 179 1.150 1.080 اإ�شافات خالل ال�شنة

3.158 928 1.150 1.080

باآلف الد�لرات الأمريكية

المجموع

موجودات

اأخرى

ذمم تمويالت 

ق�شيرة الأجل 

لم�شاريع ال�شركات

ذمم مدينة من

ا�شتثمارات في

خدمات م�شرفية 2008

576 576 - - في 1 يناير

173 173 - - اإ�شافات خالل ال�شنة

749 749 - -

ب. مخاطر التمركز

تنتـــج مخاطـــر التمركز عندما يعمل عدة اأطراف مقابلة فـــي اأن�شطة اقت�شادية مت�شابهة اأ� اأن�شطة في نف�ص المنطقـــة الجغرافية اأ� لهم خ�شائ�ص 

اقت�شاديـــة مت�شابهـــة قـــد توؤثر بدرجـــة مت�شابهة على مقدرتهـــم ل�شداد التزاماتهم نتيجـــة لتغيرات في المنـــاخ القت�شـــادي اأ� ال�شيا�شي اأ� ظر�ف 

اأخـــرى. ت�شعى المجموعـــة لإدارة مخاطر التمركز بو�شع �مراقبة حد�د للتمركز الجغرافي �القطاعي. اإن التوزيع الجغرافي �القطاعي للموجودات 

�المطلوبات مو�شح في اإي�شاح )34(.

	. مخاطر ال�سي�لة

اإن مخاطـــر ال�شيولـــة هي مخاطر عدم مقدرة المجموعـــة الح�شول على متطلباتها من ال�شيولة للوفاء بالتزاماتهـــا عند حلول اأجلها. تهدف طريقة 

المجموعة في اإدارة ال�شيولة اإلى التاأكد من توافر ال�شيولة في كل الأحوال ل�شداد التزاماتها عند حلول اأجلها �شواء في الظر�ف العتيادية اأ� ال�شعبة 

د�ن تكبد خ�شائر غير مقبولة اأ� خ�شارة ال�شمعة التجارية للبنك.

يقـــوم ق�شـــم الرقابة المالية بتجميع �ترتيب المعلومات من ق�شم الخزينـــة �الإدارات الأخرى فيما يتعلق بمدى ال�شيولة لالأ�شول �المطلوبات المالية 

�يقـــوم بتف�شيل التدفقات النقديـــة المتوقعة النا�شئة عن الأعمال الم�شتقبلية المتوقعة. كذلك يقوم ق�شـــم الرقابة المالية بتز�يد المعلومات لق�شم 

الخزينة الذي يدير محفظة البنك لالأ�شول الم�شالة على المدى الق�شير. كذلك يعمل ق�شم الخزينة ب�شكل كبير على عمل �دائع ق�شيرة الأجل مع 

بنوك اأخرى �ت�شهيالت اأخرى بين البنك �ذلك للتاأكد من الحتفاظ ب�شيولة كافية للبنك ب�شورة كاملة.

اإن الجـــد�ل اأدنـــاه يو�شح التدفقات النقدية غيـــر المخ�شومة على المطلوبات الماليـــة للمجموعة، بما في ذلك عقود ال�شمانـــات المالية ال�شادرة 

�اللتزامـــات الماليـــة غير المحت�شبة بناًء على اأقرب تاريـــخ ا�شتحقاقاتها التعاقدية. بالن�شبة لعقود ال�شمانات الماليـــة ال�شادرة، فاإن اأق�شى مبلغ 

لل�شمان يخ�ش�ص لأقرب فترة التي يمكن ا�شتدعاء ال�شمان فيها. قد تختلف التدفقات النقدية المقدرة لهذه الأد�ات المالية اختالفًا جوهريًا عن 

هذا التحليل. راجع اإي�شاح رقم 35 لال�شتحقاقات التعاقدية للموجودات �المطلوبات.

القيمة

الدفترية

اإجمالي التدفقات النقدية غير المح�س�مة

2009

اأكثر من

3 �سن�ات

1 اإلى

3 �سن�ات

6 اأ�سهر

اإلى �سنة

3  اإلى

6 اأ�سهر

لغاية

3 اأ�سهر

المطلوبات

13.428 - 71 48 47 13.262 ذمم التمويالت الإ�شالمية الدائنة

41.737 - 11.204 11.434 12.535 6.564 ذمم مدينة ل�شراء ا�شتثمارات عقارية

5.767 3.781 - - 1.486 500 مبالغ م�شتحقة للموظفين

9.272 - - - - 9.272 مطلوبات اأخرى

70.204 3.781 11.275 11.482 14.068 29.598 مجموع المطلوبات المالية

37.381 16.103 21.278 - - - التزامات محتملة �اإرتباطات

71فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 702009 فين�شــــر كابيتــــال بنــــك التقريــــر ال�شنــــوي 2009



اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

اإي�شاحات حول

البيانات المالية الموحدة
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009
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القيمة

الدفترية 

اإجمالي التدفقات النقدية غير المح�شومة

2008

اأكثر من

3 �شنوات

1 اإلى

3 �شنوات

6 اأ�شهر

اإلى �شنة

3  اإلى

6 اأ�شهر

لغاية

3 اأ�شهر

المطلوبات

288 - 184 52 52 - ذمم التمويالت الإ�شالمية الدائنة

14.535 - 2.509 - - 12.026 مبالغ م�شتحقة للموظفين

3.572 - - - - 3.572 مطلوبات اأخرى

18.395 - 2.693 52 52 15.598 مجموع المطلوبات المالية

19.750 17.480 - - - 2.270 التزامات محتملة �اإرتباطات

د. مخاطر ال�س�ق 

مخاطـــر ال�شـــوق هي مخاطـــر تغير اأ�شعار ال�شوق مثل معدل الربح �اأ�شعار الأ�شهم �معدل �شعر ال�شـــرف �هام�ص الئتمان  �التي لها تاأثير على دخل 

المجموعـــة اأ� قيمـــة اأد�اتها المالية. تتكـــون مخاطر ال�شوق من ثالث مخاطر : مخاطـــر العملة �مخاطر معدل الربح �مخاطـــر ال�شوق الأخرى. اإن 

الهدف من اإدارة مخاطر ال�شوق هو اإدارة �مراقبة تعر�شات مخاطر ال�شوق في حد�د الإطارات المقبولة مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر. 

مخاطر معدل الربح

تنتـــج مخاطر معدل الربح عن اختالف اأ�قات اإعـــادة ت�شعير موجودات �مطلوبات المجموعة. اإن الموجودات �المطلوبات المالية للمجموعة الهامة 

ذات الح�شا�شيـــة للتغيـــر في معدل هام�ص الربح هـــي اإيداعات لدى موؤ�ش�شات ماليـــة  �ذمم التمويالت المدينة �ال�شتثمـــارات المحتفظ بها لتاريخ 

ال�شتحقاق �ذمم التمويالت الدائنة. اإن تعر�ص المجموعة لمخاطر تغير هام�ص الربح محد�د نتيجة لطبيعة هذه الموجودات �المطلوبات الق�شيرة 

الأجل. متو�شط معدل هام�ص الربح على هذه الأد�ات هو كالتالي :

2008 2009

%3.09 %1.26 اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية  

%3.00 %3.00 ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ا�شتثمارية

%5.85 %6.93 ذمم التمويالت الدائنة  

تحليل الح�سا�سية

الجد�ل التالي يظهر نتائج اإختبار الح�شا�شية للزيادة اأ� النحفا�ص في معدل الربح لل�شوق )على فر�شية اأن العوامل الأخرى تبقى ثابتة �ثبات بيان 

المركزالمالي( :

2008 2009 100 نقطة زيادة / )هبوط(

± 349 ± 471 �دائع لدى موؤ�ش�شات مالية  

± 152 ± 34 تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ا�شتثمارية

± 5 ± 137 ذمم التمويالت الدائنة  

ب�شورة عامة، تتم اإدارة مراكز مخاطر معدل الفائدة من قبل ق�شم الخزانة، حيث يتم ا�شتخدام اإيداعات من �مع الموؤ�ش�شات المالية لإدارة المركز 

العام النا�شئ عن ن�شاطات المجموعة.

مخاطر العملة

تنتج مخاطر العملة من تغير قيمة الأد�ات المالية في جزاء تغير اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. اإن المجموعة معر�شة لمخاطر العملة على بع�ص 

ذمـــم التمويـــالت الإ�شالمية المدينة  �ال�شتثمارات في اأ�راق مالية مقومة بالدينار الكويتي �الريال ال�شعودي �الدرهم الإماراتي. ت�شعى المجموعة 

لإدارة مخاطر العملة عن طريق المتابعة الم�شتمر’ لأ�شعار ال�شرف. 

فيما يلي عر�ص للتعر�شات الجوهرية الناتجة عن اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية كما في 31 دي�شمبر :

31 دي�شمبر 2008 

باآلف الد�لرات 

الأمريكية

31 دي�سمبر 2009 

باآلف الدولرات 

الأمريكية

3.338 3.171 الدينار الكويتي

5.751 38.433 الريال ال�شعودي*

- 11.557 الدرهم الماراتي*

18 12 اليور�

8.570 8.570 الريال العماني*

- 124 الدينار الأردني*

* مرتبطة بالد�لر الأمريكي

اإدارة المخاطر �كفاية راأ�ص المال )يتبع(  .37

مخاطر ال�شوق )يتبع( د. 

اإن زيـــادة / نق�شـــان قيمة الـــد�لر الأمريكي بن�شبة 10% في 31 دي�شمبـــر 2009 كان �شينتج عنه انخفا�ص / زيادة في الربـــح بمبلغ 318 األف د�لر 

اأمريكي )2008 : 334 األف د�لر اأمريكي(. هذا التحليل يفتر�ص باأن العوامل الأخرى �بالأخ�ص معدل هام�ص الربح تظل ثابتة.

المجموعة غير معر�شة لمخاطر تغير في �شعر العمالت المرتبطة بالد�لر الأمريكي.

مخاطر ال�سعر الأخرى

اإن الأ�راق الماليـــة للمجموعـــة المتوفـــرة للبيـــع �الم�شجلـــة بالتكلفة معر�شة اإلى مخاطـــر التغير في قيمها. راجـــع اإي�شاح 32 المتعلـــق بال�شيا�شات 

المحا�شبيـــة لتقييم انخفا�ص قيمة ال�شتثمارات في الأ�شهم المتوفـــرة للبيع �الم�شجلة بالتكلفة. تقوم المجموعة باإدارة التعر�ص اإلى مخاطر ال�شعر 

الأخرى عن طريق المراقبة الن�شطة الم�شتمرة لأداء الأ�راق المالية. يتم تقييم الأداء ب�شكل ربع �شنوي � يتم رفع التقرير للجنة التمويل �ال�شتثمار 

في مجل�ص الإدارة.

مخاطر �سعر الأ�سهم

مخاطـــر �شعـــر ال�شهم هي المخاطر التي تنتج عن نق�شان في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في  قيمة اأ�شهم ال�شركات الفردية. ل يوجد للمجموعة 

تعر�شات جوهرية لأد�ات ا�شتثمارية مدرجة. اإن تعر�ص المجموعة مو�شح في اإي�شاح )4( من هذه البيانات المالية.

	. مخاطر الت�سغيل

مخاطر الت�شغيل هي مخاطر الخ�شائر الناتجة عن ف�شل الأنظمة �اأنظمة الرقابة �الختال�شات �الأخطاء الب�شرية �التي قد توؤدي اإلى خ�شائر مالية 

�ال�شمعة التجارية �ما يتبعها من م�شائالت قانونية �تنظيمية. يدير البنك مخاطر الت�شغيل عن طريق اتباع اأنظمة رقابة داخلية منا�شبة �التاأكد من 

ف�شل المهام �المراجعة الداخلية �المطابقة بما فيها التدقيق الداخلي �رقابة اللتزام. ق�شم اإدارة المخاطر م�شئول عن تحديد، �مراقبة، �اإدارة 

المخاطر الت�شغيلية في البنك. يوجد لدى البنك �شيا�شة معتمدة للقيام بذلك، مع توافر جميع البنى التحتية �التنظيمية �المادية.

 

و. اإدارة راأ�س المال

يقـــوم م�شـــرف البحريـــن المركزي �هـــو الهيئة الرقابية للبنـــك بو�شع �مراقبـــة متطلبات راأ�ص المال لـــكل المجموعة. يتطلب مـــن البنك اللتزام 

با�شتراطـــات نمـــوذج كفايـــة راأ�ص المال المعدل ال�شـــادر عن م�شرف بنـــك البحرين المركزي )الم�شتنـــد اإلى اإطار بازل 2 �اإطـــار مجل�ص معايير 

الموؤ�ش�شـــات الإ�شالميـــة( فيما يتعلق براأ�ص المال التنظيمي. يقوم م�شرف البحرين المركزي �هو الهيئة الرقابية الرئي�شية للبنك بتحديد �مراقبة 

متطلبات راأ�ص المال لكل المجموعة. لتنفيذ هذه المتطلبات يطلب الم�شرف من المجموعة المحافظة على معدل محدد لمجموع راأ�ص المال ن�شبة 

اإلـــى مجموع الموجودات الموز�نة بالمخاطر. ت�شنف العمليات الم�شرفية للمجموعـــة اإما عمليات متاجرة اأ� عمليات م�شرفية �تحدد الموجودات 

الموز�نـــة بالمخاطـــر �فقًا لمتطلبات محـــددة تعك�ص الم�شتويات المختلفـــة للمخاطر المرتبطة بالموجـــودات �البنود غير الم�شمنـــة في الميزانية 

العمومية.

اإن �شيا�شة المجموعة تتمثل في المحافظة على قاعدة راأ�ص مال قوية من اأجل المحافظة على ثقة الم�شتثمرين �الدائنين �ال�شوق �ا�شتدامة التطور 

الم�شتقبلي للن�شاط التجاري. 

 اإن ��شع راأ�ص المال النظامي للمجموعة في 31 ديم�شبر 2009 كما يلي :

31 دي�شمبر 2008 

باآلف الد�لرات 

الأمريكية

31 دي�شمبر 2009 

باآلف الد�لرات 

الأمريكية

راأ�ص المال

463.036 647.781 مجموع الموجودات الموز�نة بالمخاطر

215.635 328.690 الفئة الأ�لى لراأ�ص المال

- - الفئة الثانية لراأ�ص المال

215.635 328.690 مجموع راأ�ص المالي التنظيمي

%46.52 %51 مجموع راأ�ص المالي التنظيمي كن�شبة من مجموع الموجودات الموز�نة بالمخاطر

لقد التزم البنك خالل ال�شنة بجميع متطلبات راأ�ص المال المفر��شة عليه خارجيًا. 
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	. القيمة العادلة للم�ج�دات والمطل�بات المالية

تتمثـــل القيمـــة العادلـــة لأي اأ�شل من الأ�شول في المبلغ الـــذي يمكن مبادلته به، اأ� في �شداد اأي التزام بين طرفيـــن ملمين بتفا�شيل المعاملة �على 

اأ�ش�ـــص تجاريـــة. فيماعدا بع�ص ال�شتثمارات المتوفرة للبيع غير المدرجة بقيمة 46.823 األف د�لر اأمريكي )2008: 36.059 األف د�لر اأمريكي( 

�ا�شتثمـــارات فـــي �شكوك بقيمة  ل �شـــيء األف د�لر اأمريكي )2008: 7.800 األـــف د�لر اأمريكي( الظاهرة بالتكلفة، فـــاإن القيمة العادلة المقدرة 

لالأد�ات المالية الأخرى للمجموعة ل تختلف اختالفًا جوهريًا عن قيمها الدفترية.

الجد�ل التالي يو�شح ت�شنيف المجموعة لكل نوع من الموجودات �المطلوبات المالية:

اإجمالي 

القيمة 

الدفترية

بالتكلفة 

المطفاة

مت�فرة 

للبيع

قرو�س 

وذمم 

مدينة

محتفظ بها 

حتى تاريخ 

ال�ستحقاق

محددة 

بالقيمة 

العادلة

لغر�س 

المتاجرة 2009

الم�ج�دات

14.287 - - 14.287 - - - نقد �اأر�شدة لدى البنوك

50.789 - - 50.789 - - - اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

129.259 - 43.660 - - 84.248 1.351 ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

9.925 - - 9.925 - - - ذمم الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية المدينة

14.418 - - 14.418 - - - ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ال�شركات

23.618 - - 23.618 - - - موجودات اأخرى

242.296 - 43.660 113.037 - 84.248 1.351 مجم�ع الم�ج�دات المالية

المطل�بات 

13.428 13.428 - - - - - ذمم التمويالت الدائنة

41.737 41.737 - - - - - م�شتحقات �شراء ا�شتثمارات عقارية

7.678 7.678 - - - - - مطلوبات اأخرى

62.843 62.843 - - - - - مجم�ع المطل�بات المالية

16.779 - 4.276 12.503 - - - ح�شابات ال�شتثمار المقيدة

اإجمالي 

القيمة 

الدفترية

بالتكلفة 

المطفاة

متوفرة 

للبيع

قر��ص 

�ذمم 

مدينة

محتفظ بها 

حتى تاريخ 

ال�شتحقاق

محددة 

بالقيمة 

العادلة

لغر�ص 

المتاجرة 2008

الموجودات

1.093 - - 1.093 - - - نقد �اأر�شدة لدى البنوك

31.718 - - 31.718 - - - اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية

116.068 - 41.602 - - 69.820 4.646 ا�شتثمارات في اأ�راق مالية

9.316 9.316 - - - ذمم الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية المدينة

9.544 - - 9.544 - - - ذمم تمويالت ق�شيرة الأجل لم�شاريع ال�شركات

22.253 - - 22.253 - - - موجودات اأخرى

189.992 - 41.602 73.924 - 69.820 4.646 مجموع الموجودات المالية

المطلوبات 

288 288 - - - - - ذمم التمويالت الدائنة

512 512 - - - - - مطلوبات اأخرى

800 800 - - - - - مجموع المطلوبات المالية

4.615 - 4.423 192 - - - ح�شابات ال�شتثمار المقيدة

د. تراتبية القيمة العادلة

الجد�ل التالي يحلل الأد�ات المالية المقا�شة بالقيمة العادلة ح�شب طريقة التقييم. تم تحديد الم�شتويات المختلف كالتالي:

•  اأ�شعار ال�شوق المدرجة )غير المعدلة( في �شوق ن�شط لأداة مالية مماثلة. ي�شمل هذا الم�شتوى الأ�شهم المدرجة �الممكن تبادلها. الم�ست�ى1:	

، �التي يمكن ر�شدها للموجـــودات �المطلوبات، اإما مبا�شرًة )مثل  • الم�ست���ى 2: مدخـــالت عدا الأ�شعار المدرجة المت�شمنة فـــي الم�شتوى 1	

الأ�شعار( اأ� بطريقة غير مبا�شرة )م�شتقة من الأ�شعار(.

• مدخـــالت للموجودات �المطلوبات غير مبنية على معلومات �شوقية مر�شودة )مدخـــالت غير مر�شودة(. ي�شمل هذا الم�شتوى  الم�ست���ى 3:	

على ا�شتثمارات في ا�شهم غير مدرجة مع جزء مهم غير مر�شود.

تتطلـــب تراتيبيـــة القيمة العادلة ا�شتخدام معلومات �شوقيـــة مر�شودة متى كانت متاحة. لم يكن هناك اأي تحويـــالت بين م�شتويات التقييم في عام 

.2009
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باآلف الد�لرات الأمريكية

المجموع الم�شتوى 3 الم�شتوى 2 الم�شتوى 1 2009

1.351 - - 1.351 ا�شتثمارات  لغر�ص المتاجرة

75.011 75.011 - - ا�شتثمارات محددة بالقيمة العادلة

6.074 - - 6.074 ا�شتثمارات متوفرة للبيع

82.436 75.011 - 7.425

الجد�ل التالي يو�شح الت�شويات للتغيرات في قيمة ال�شتثمارات المقا�شة با�شتخدام مدخالت الم�شتوى 3 :

باآلف الد�لرات 

الأمريكية 2009

69.820 الر�شيد في 1 يناير

مجموع الأرباح �الخ�شائر

)670( - في الربح اأ� الخ�شارة

- - في الدخل ال�شامل الآخر

8.848 الم�شتريات

)2.987( المبيعات / المدفوعات

75.011 31 دي�سمبر

لتحديـــد القيمة العادلة للم�شتوى 3 يتم اأ�شتخـــدام اأ�شاليب تقييم مثل نموذج التدفقات النقدية المح�شومة. تم تقدير التدفقات النقدية الم�شتقبلية 

مـــن قبـــل الإدارة على اأ�شا�ص معلومـــات �مناق�شات مع ممثلي اإدارة ال�شـــركات الم�شتثمر فيها �على اأ�شا�ص اأحدث بيانـــات مدققة �غير مدققة لهذه 

ال�شـــركات. تـــم تقدير التدفقات النقدية لفتـــرة مبدئية ترا�حت بين �شنتين اإلى 5 �شنـــوات �تم اإ�شافة قيمة نهائية تـــم تقديرها بتطبيق معدل نمو 

م�شتمـــر بلـــغ 2- 3% علـــى التدفقات النقدية المح�شومة لآخر �شنـــة. اإن معدلت الح�شم الم�شتخدمة في احت�شاب القيمـــة الحالية للتدفقات النقدية 

الم�شتقبليـــة ترا�حـــت بيـــن 10.75% اإلى 21.7%. تم الو�شـــول اإلى معدلت الخ�شم بعد الأخـــذ في العتبار المعدل الخالي مـــن المخاطر، عال�ة 

مخاطـــر ال�شـــوق المتوقعة، مخاطر البلد �مخاطر خا�شة بكل �شركة  م�شتثمر فيها. اإن الأثر المتوقع على اإيرادات البنك نتيجة للزيادة اأ� النق�شان 

بمعدل 1% في معدلت الح�شم �الذي يعتبر متغير مهم في نماذج التقييم، �شينتج عنه نق�شان في القيمة العادلة بمقدار 6.387 األف د�لر اأمريكي 

اأ� زيـــادة بمقـــدار 2.812 الـــف د�لر اأمريكي على التوالي. اإن الأثر المتوقـــع على اإيرادات البنك نتيجة للزيـــادة اأ� النق�شان بمعدل مكرر 0.5 في 

م�شاعفـــات ال�شـــوق �الذي يعتبر متغيـــر مهم في نماذج التقييم، �شينتج عنه زيـــادة في القيمة العادلة بمقدار 4.372 األـــف د�لر اأمريكي اأ� هبوط 

بمقدار 4.372 الف د�لر اأمريكي على التوالي.
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العائد الأ�سا�سي لكل �سهم

تـــم احت�شـــاب العائـــد الأ�شا�شي لكل �شهم على اأ�شا�ـــص �شافي ربح ال�شنة مق�شومًا علـــى المعدل الموز�ن لعدد اأ�شهم الملكيـــة ال�شادرة خالل الفترة 

المنتهية في 31 دي�شمبر كالتالي:

31 دي�شمبر 2008 

باآلف الد�لرات 

الأمريكية

31 دي�شمبر 2009 

باآلف الد�لرات 

الأمريكية

47.621 11.013 ربح الفترة المن�شوب لم�شاهمي ال�شركة الأم

157.500 157.500 متو�شط عدد اأ�شهم حقوق الملكية )باآلف الد�لرات الأمريكية(

30.24 6.99 العائد الأ�شا�شي على ال�شهم )بال�شنت الأمريكي(
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العائد المخف�س لكل �سهم

تم احت�شاب العائد المخف�ص لكل �شهم على اأ�شا�ص �شافي ربح ال�شنة مق�شومًا على المعدل الموز�ن لعدد الأ�شهم ال�شادرة خالل الفترة المنتهية في 

31 دي�شمبر بعد ح�شاب تاأثير الأ�شهم المحتمل اإ�شدارها اإلى »خطة تّملك اأ�شهم البنك من قبل الموظفين« احت�شبت كالتالي:

31 دي�شمبر

2008

باآلف الد�لرات

الأمريكية

31 دي�سمبر

2009

باآلف الد�لرات

الأمريكية

47.621 11.013 ربح ال�شنة المن�شوب لم�شاهمي ال�شركة الأم

157.500 157.500 متو�شط عدد اأ�شهم حقوق الملكية - اأ�شا�شي )باآلف الد�لرات الأمريكية(

11.378 3.204 تاأثير اأ�شهم »خطة تّملك اأ�شهم البنك من قبل الموظفين )بالآلف(

168.848 160.704 متو�شط عدد اأ�شهم حقوق الملكية -  مخف�ص )باآلف الد�لرات الأمريكية(

28.20 6.85 العائد المخف�ص على ال�شهم )بال�شنت الأمريكي(

المعايي��ر الدولية لإعداد التقاري��ر المالية والتف�سيرات الجديدة التي لم ت�سب��ح �سارية المفع�ل لتطبيقها من قبل  40 .

المجم�عة

تم خالل ال�شنة اإ�شدار المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية �التف�شيرات التالية، �التي تعد اإلزامية التطبيق من قبل المجموعة للفترات المالية 

التي تبداأ من اأ� بعد 1 يناير 2010، �التي يتوقع اأن تكون ذات عالقة باأن�شطة المجموعة:

أ. المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية �التف�شيرات التي اأ�شدرها مجل�ص معايير المحا�شبة الد�لي :

• » ت�حيد العمليات«: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3	

اإن المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية المعدل رقم 3 – توحيد العمليات )2008( اأدخل التغييرات التالية، �التي يتوقع اأن تكون ذات عالقة 

بعمليات المجموعة:

•تم تو�شيع تعريف الأعمال، �الذي من �شاأنه معالجة العديد من عمليات ال�شتحواذ كتوحيد للعمليات.  	
•�شيتم قيا�ص مبالغ الطواريء بالقيمة العادلة، مع احت�شاب التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في بيان الدخل. 	

•تكاليف المعامالت، عدا تكاليف اإ�شدار الأ�شهم �اأد�ات الدين، �شيتم ت�شجيلها كم�شر�فات عند تكبدها. 	
•اأي معدل فوائد موجودة م�شبقًا في �شركة م�شتحوذة �شيتم قيا�شها بالقيمة العادلة، ��شيتم احت�شاب اأي اأرباح اأ� خ�شائر في بيان الدخل. 	

•اأي ح�ش�ـــص غيـــر م�شيطرة �شيتم قيا�شها اإمـــا بالقيمة العادلة، اأ� بن�شبة متنا�شقـــة في الموجودات �المطلوبات القابلـــة للتحديد في ال�شركة  	
الم�شتحوذة، على اأ�شا�ص كل معاملة على حدة.

�شتقـــوم المجموعـــة بتطبيـــق المعيار الد�لي لإعـــداد التقارير المالية المعدل رقم 3 باأثـــر رجعي لكل معامالت توحيد العمليـــات من 1 يناير 2010، 

�بالتالي، لن يكون هناك اأي اأثر على الفترات ال�شابقة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة لل�شنة المنتهية في 2010.

) • معيار المحا�سبة الدولي رقم 27 - البيانات المالية المنف�سلة والم�حدة )معدل في 2008	

يتطلـــب المعيـــار المعـــدل ت�شجيل اآثار جميع المعامالت مـــع ح�ش�ص غير م�شيطرة في حقوق الملكية اإذا لم يكن هنـــاك تغير في ال�شيطرة، �اإذا لن 

ينتـــج عـــن هذه المعامالت �شهرة اأ� اأرباح اأ� خ�شائر. كما يحدد المعيار طريقة المحا�شبـــة حين يتم فقدان ال�شيطرة. يتم اإعادة قيا�ص اأي ح�ش�ص 

متبقيـــة فـــي ال�شركة القيمة العادلة، �يتم احت�شـــاب اأي اأرباح اأ� خ�شائر في بيان الدخل. كما �شتقوم المجموعة بتطبيق معيار المحا�شبة الد�لي رقم 

27 )المعـــدل( باأثـــر رجعي لمعامالت الح�ش�ص غير الم�شيطرة من 1 يناير 2010. في الم�شتقبـــل، �شينتج عن هذا التوجيه تذبذب اأكثر في حقوق 

الملكية �/ اأ� الأرباح ذات العالقة بال�شتحواذ على ح�ش�ص من قبل المجموعة.

• »ت�زيع الأ�س�ل غير مالية على المالكين« تف�سير لجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 17	

تم اإ�شدار تف�شير لجنة المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية رقم 17 في نوفمبر 2009. يتعامل هذا التف�شير مع قيا�ص اأرباح الأ�شهم غير المالية 

الموزعـــة علـــى الم�شاهمين. يتم احت�شـــاب التزام اأرباح الأ�شهم عند الح�شول على التفوي�ص  من ال�شركـــة ذات العالقة، �اإذا اأ�شبحت خارج �شلطة 

ال�شركة.يجـــب احت�شـــاب التزام اأربـــاح الأ�شهم بالقيمة العادلة ل�شافي الموجـــودات التي �شيتم توزيعها. يجب احت�شاب الفـــرق بين الأرباح الأ�شهم 

المدفوعـــة �مبلـــغ �شافي الموجودات الموزعة المرحل في بيان الدخل. يجب عر�ص اإف�شاحات اإ�شافيـــة اإذا كانت �شافي الموجودات المحتفظ بها 

للتوزيـــع علـــى المالك تفي بتعريف العمليات المتوقفة. ل يوجد اأي تاأثير لتطبيق  تف�شير لجنة المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية رقم 17 على 

البيانات المالية الموحدة.
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»الأدوات المالية«  • المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم )9( – 	

تم اإ�شدار المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية رقم )9( في نوفمبر 2009. يحل هذا المعيار محل اأجزاء ت�شنيف �قيا�ص الموجودات المالية من 

معيار المحا�شبة الد�لي رقم )39(، �اأهم خ�شائ�شه الآتي : 

ت�شنيـــف الموجـــودات الماليـــة على نوعين من القيا�ص: تلك التي يتم قيا�شها لحقًا بالقيمة العادلة �تلك التـــي تم قيا�شها لحقًا على اأ�شا�ص التكلفة 

المطفـــاأة. يجـــب اأن يحدد القـــرار من العتراف المبدئي. يعتمد الت�شنيف علـــى طريقة اإدارة المن�شاأة لأد�اتها الماليـــة �خ�شائ�ص تدفقات النقد 

التعاقديـــة لـــالأداة. قيا�ـــص الأداة لحقًا بالتكلفـــة المطفاأة فقط عندما تكون اأداة ديـــن �عندما ي�شكل كل من الهدف من طريقـــة اإدارة المن�شاأة من 

الحتفـــاط بالأ�شـــل لتح�شيـــل التدفقات النقديـــة التعاقدية �عندما تمثل التدفقـــات النقدية التعاقديـــة مدفوعات المبلغ الأ�شا�شـــي �الفوائد فقط 

)مميزات القر�ص الب�شيط(. كل اأد�ات الدين الأخرى يجب قيا�شها بالقيمة العادلة من خالل الربح �الخ�شارة.

قيا�ـــص اأد�ات الملكيـــة لحقًا بالقيمة العادلـــة. اأد�ات الملكية التي يتم الحتفاظ بها لغر�ص المتاجرة يتم قيا�شهـــا بالقيمة العادلة من خالل الربح 

�الخ�شارة. اأما بالن�شبة ل�شتثمارات الأ�شهم الأخرى، فاإنه يتم عمل خيار غير قابل للنق�ص عند الإدراك المبدئي باإدراك الأرباح �الخ�شائر المحققة 

�غير المحققة خالل الدخل ال�شامل الآخر بدًل من الربح �الخ�شارة. ان هذا الخيار يمكن تطبيقه لكل اأداة على حده. يتم عر�ص اأرباح الأ�شهم في 

الربـــح �الخ�شـــارة طالما تمثل عائد على ال�شتثمارات. ان تطبيق المعيار الد�لي لإعداد التقارير المالية �شاري المفعول  بدءًا من 1 يناير 2013 �ان 

التطبيق المبكر م�شموح به.

تدر�ـــص المجموعـــة حاليًا ترتبات، �اأثر تطبيـــق المعيار على البيانات المالية. نظرًا لطبيعة عمليات المجموعـــة، يتوقع اأن يكون لتطبيق هذا المعيار 

اأثرًا �ا�شعًا على البيانات المالية.

•التط�يرات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  	
تـــم اإجـــراء العديد من التطويرات على المعايير الد�لية لإعـــداد التقارير المالية في اأبريل 2009 �ل يرى مجل�ـــص المعايير الد�لية لإعداد التقارير 

الماليـــة اأنهـــا طارئة �لكـــن �شر�رية. »التطويرات على المعاييـــر الد�لية لإعداد التقارير الماليـــة« ت�شمل التطويرات المحا�شبيـــة لعر�ص �اإدراك اأ� 

اأغرا�ص قيا�ص �كما ت�شمل الم�شطلحات اأ� التعديالت التحررية المتعلقة بالعديد من المعايير الد�لية لإعداد التقارير المالية. 

ت�شـــري هـــذه التطويـــرات بدءًا من اأ� بعـــد 1 يناير 2010 مـــع ال�شماح للتطبيق المبكـــر. ل يتوقع اأن يكون هنـــاك اأي تغيير جوهري علـــى ال�شيا�شات 

المحا�شبية نتيجة لهذه التعديالت.

ب.  معايير المحا�شبة المالية ال�شادرة عن عن هيئة المحا�شبة �المراجعة للموؤ�ش�شات المالية الإ�شالمية  

� ) • معيار المحا�شبة المالي رقم 23 – التوحيد )�شاري المفعول للفترات المالية التي تبداأ من اأ� بعد 1 يناير 2010	

.) • معيار المحا�شبة المالي رقم 24 – ال�شتثمارات في ال�شركات الزميلة )�شاري المفعول للفترات المالية التي تبداأ من اأ� بعد 1 يناير 2010	

اإن متطلبـــات هـــذه المعايير تتوافق ب�شكل كبير مع ال�شيا�شات الحالية المتبعة من قبل المجموعة لمحا�شبة ال�شركات التابعة �ال�شركات الزميلة، �ل 

يتوقـــع اأن يكـــون لتطبيقها اأي اأثر جوهـــري على البيانات المالية الموحدة. لـــم تقم المجموعة خالل �شنة 2009 بالتطبيـــق المبكر لأي من المعايير 

الجديدة اأ� المعدلة. 

ال�سركات التابعة للبنك 41 .

ال�شركات التابعة الرئي�شية للبنك �المملوكة بالكامل �كما في 31 دي�شمبر 2008 :

الن�ساط الأ�سا�سيبلد التاأ�سي�سال�سركة التابعة

تملك �تدير بناية فين�شر كابيتال بنكمملكة البحرين�شركة م�شاريع الخليج )ذ.م.م( )راجع اإي�شاح 7(

اإي�شاح  )راجــع  المحد�دة  المكاتب  لخدمات  ل�نج  �شركة 

جزر الكايمن15(

فين�شر  مبنى  في  موؤثثة  �غير  موؤثثة  مكاتب  �تدير  توؤجر 

كابيتال بنك

مملكة البحرينمطعم ليم ذ.م.م

تملك الحق في ا�شتخدام محالت مبيعات البيع الفردي في 

بناية فين�شر كابيتال.

تدير �شند�ق مينا ا�ص ام ايجزر الكايمنمدير �شند�ق مينا ا�ص ام اأي المحد�د )اإي�شاح 23(

�شركة فين�شر كابيتال بنك لخطة تملك اأ�شهم البنك من قبل 

تحتفظ بالأ�شهم لم�شلحة موظفي البنك الم�شتركينمملكة البحرينالموظفين )�شركة ذات اأغرا�ص خا�شة(

اأرقام المقارنة 42 .

تـــم اإعـــادة ت�شنيف بع�ص اأرقام المقارنة للفترة الما�شية لإعطاء مقارنة عادلة مع عر�ص ال�شنة الحالية. اإعادة الت�شنيف هذه لم توؤثر على  �شافي 

الربح اأ� حقوق الملكية المعلنة �شابقًا.
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مقدمة  1 .

اإن المعايير الإر�شادية لتفاقية بازل II التابعة لم�شرف البحرين المركزي �المحِددة لهيكل كفاية راأ�ص المال للبنوك العاملة في مملكة البحرين 

قـــد اأ�شبحـــت �شارية مـــن 1 يناير 2008. �قد تم اإعـــداد تلك المعايير �فق متطلبات م�شـــرف البحرين المركزي الواردة فـــي “نموذج الإي�شاحات 

الف�شـــل 1-3 من كتـــاب اأحكام م�شرف البحريـــن المركزي، مجلد 2 للبنـــوك الإ�شالمية. كمـــا تعك�ص تلك الإي�شاحـــات اأحكام الدعامة  العـــام”، 

3 لتفاقيـــة بـــازل II، �الإي�شاحات الخا�شـــة بالبنوك الإ�شالمية لمجل�ص الخدمـــات المالية الإ�شالمية، �يجب قراءتها مـــع الإي�شاحات التف�شيلية 

للمخاطر �اإدارة راأ�ص المال الواردة في التقرير ال�شنوي للبنك للعام المنتهي في 31 دي�شمبر 2009. 

توفـــر تلـــك الإي�شاحـــات الخا�شة بالدعامة 3 معلومـــات كمية �كيفية حول اإي�شاحات مخاطـــر البنك، �عمليات اإدارة المخاطـــر. �يقدم البنك هذه 

الإي�شاحات �شنوًيا على اأ�شا�ص متكامل ي�شتمل على معلومات كمية �كيفية، �على اأ�شا�ص مقيد في تقرير ن�شف العام. 

هيكل راأ�س المال  2 .

قاعدة راأ�ص المال  2.1 

يبلغ راأ�ص مال فين�شر كابيتال بنك الم�شرح به 500 مليون �شهم، قيمة ال�شهم الواحد د�لر اأمريكي. �يبلغ راأ�ص المال المدفوع 66 مليون د�لر 

تمـــت زيادتهـــا خالل عام 2007 اإلى 150 مليون د�لر، �ذلك من خالل اإ�شدار الحقوق �الكتتاب الخا�ص لم�شتثمرين ا�شتراتيجيين جدد. كما 

ا بـ 15 مليـــون �شهم اإ�شافي، قيمة ال�شهم الواحـــد د�لر اأمريكي تخ�ش�ص لخطة ملكيـــة الموظفين لأ�شهم البنك.  اأ�شـــدر الم�شاهمـــون تفوي�شً

�خالل عام 2009 خطط فين�شر كابيتال بنك لزيادة راأ�ص المال مرة اأخرى، �قد تحقق ذلك في نهاية العام �ارتفع راأ�ص المال اإلى 250 مليون 

د�لر، تتكون من 250 مليون �شهم بقيمة د�لر �احد لل�شهم، �ت�شمل 85،24 مليون �شهم  تم تخ�شي�شها لخطة ملكية الموظفين لأ�شهم البنك 

بعد موافقة الم�شاهمين على ذلك في الجمعية العمومية التي اأقيمت في 22 مار�ص 2010. 

هذه الزيادة من �شاأنها دعم قاعدة البنك مما يتيح له: 

أ. ال�شتفادة من ظر�ف ال�شوق الحالية من خالل اقتنا�ص الفر�ص �ال�شتحواذ على الأ�شول ذات الجودة العالية بقيمة منخف�شة. 

ب. دعم اإمكانيات التو�شع، �تعزيز فر�ص الح�شول على ال�شفقات ال�شخمة �المجزية.

ج. تعزيز مركزه ال�شتراتيجي في المنطقة، �مواجهة الظر�ف التناف�شية الحالية ال�شائدة في الأ�شواق. 

د. توفير الحماية للبنك �شد اأي ظر�ف �شوقية معاك�شة في الم�شتقبل. 

�بالإ�شافـــة اإلى تلـــك الأهداف الأ�شا�شية، فاإن زيـــادة راأ�ص المال ا�شتقطبت م�شتثمريـــن ا�شتراتيجيين جدد �شي�شكلـــون بد�رهم دعامة مالية  2.2 

را�شخة، �اأداة فعالة لدعم ا�شتقرار البنك، ف�شال عن اإعداد البنك لطرح اكتتاب اأ�لي خا�ص. 

هيكل المجموعة:  2.3 

يمتلك البنك ال�شركات التابعة التالية المدمجة بالكامل في بياناته المالية: 

ن�سبة الملكية   راأ�س المال الدولة  ال�سركة التابعة 

البحرين �شركة ذي لونج للم�شاحات المكتبية المجهزة ذ.م.م 

20.000 دينار 

100% بحريني 

100% 1.000.000البحرين �شركة م�شاريع الخليج ذ.م.م 

البحرين �شركة ليم لخدمات التموين �اإدارة المطاعم ذ.م. 

20.000 دينار 

100% بحريني 

ا�شتعرا�ص الأداء المالي:  2.4 

بـــداأ البنـــك عملياته الت�شغيلية في اأكتوبر 2005 براأ�ص مال مدفوع بقيمة 66 مليـــون د�لر اأمريكي، �قد حقق عائدات ملمو�شة على مدى الأربع 

�شنوات الما�شية كما هو مو�شح اأدناه. �قد تاأثرت النتائج المحققة لعام 2009 بالأزمة المالية التي �شهدتها الأ�شواق موؤخًرا. �عليه تم  ت�شجيل 

بع�ص مخ�ش�شات انخفا�ص القيمة �خ�شائر في القيمة العادلة، كما هو �ارد في اإي�شاحات البيانات المالية. 

2006200720082009التفا�شيل 

13.2632.347.011.0�شافي الأرباح )بالمليون د�لر اأمريكي( 

5.4%26.6%33%20%العائد على ال�شهم 

66%43%41%46%معدل التكلفة اإلى الدخل 

30%25%28%25%تكاليف الموظفين اإلى اإجمالي الدخل 

26507973عدد الموظفين 

70%68%36%43%اإجمالي ال�شتثمارات اإلى اإجمالي الأ�شول 

25%8%10%14%اإجمالي المطلوبات/اإجمالي الأ�شهم 

9%22%8%6%العائدات الم�شتبقاة اإلى راأ�ص المال المدفوع 

كما هو مو�شح في البيانات المالية، فاإن الدخل المتحقق من الخدمات الم�شرفية ال�شتثمارية يعد الم�شاهم الأ�شا�شي في �شافي الأرباح، بما 
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يمثل 85% من اإجمالي الدخل للعام 2009 �82% من اإجمالي الدخل للعام 2008. �مع تنامي الأ�شول المدارة، يتوقع البنك زيادة ن�شيب الدخل 

المتحقق من ر�شوم الإدارة لتوفير م�شتويات متزايدة من الدخل الم�شتدام. 

�يعتزم البنك تعزيز عملية النمو من خالل دعم ال�شفقات ال�شتثمارية �جذب تدفقات الم�شتثمرين عالية الجودة. اإن زيادة راأ�ص مال البنك 

كما هو مو�شح في البند 2-1 اأعاله يمثل جزًءا هاًما من هذه الخطة الم�شتقبلية. 

برنامج اإدارة كفاية راأ�ص المال 

ا في تعزيز قاعدة راأ�ص المال الرا�شخة التي من  اإن برنامج اإدارة كفاية راأ�ص المال ي�شمن مواكبة البنك لمتطلبات راأ�ص المال، �ي�شاهم اأي�شً 2.5 

�شاأنها دعم نمو الأن�شطة. 

لإدارة راأ�ص ماله، يطبق البنك اإجراءات التحكم في المخاطر لكفاية راأ�ص المال )معدل كفاية راأ�ص المال( على اأ�شا�ص الإجراءات التنظيمية  2.6 

المحليـــة التـــي ينفذها م�شرف البحرين المركزي �التي تتما�شى مع الخطوط الإر�شاديـــة لتفاقية بازل II ال�شادرة من قبل لجنة بازل حول 

الإجراءات الد�لية الخا�شة بالإ�شراف الم�شرفي على قيا�ص راأ�ص المال �معايير راأ�ص المال. 

اعتبـــاًرا مـــن يناير 2008 2.7 طلب م�شـــرف البحرين المركزي من جميع الموؤ�ش�شات الم�شرفية العاملة فـــي البحرين تطبيق الدعامة الأ�لى من 

الخطـــوط الإر�شاديـــة لتفاقيـــة بازل II التي تتنا�ل الحفـــاظ على الحد الأدنى من راأ�ـــص المال المح�شوب على اأ�شا�ص ثـــالث عنا�شر رئي�شية 

للتعر�ص للمخاطر �هي مخاطر الئتمان )بما في ذلك المخاطر ال�شتثمارية(، �مخاطر الت�شغيل، �مخاطر ال�شوق. 

 ” يتبنى فين�شر كابيتال بنك “منهج النموذج الموحد” لتقييم مخاطر الئتمان �مخاطر ال�شوق المرجحة، ف�شال عن “منهج الموؤ�شر الأ�شا�شي 2.8

لقيا�ص مخاطر الت�شغيل. 

أ. يمكن ح�شاب مخاطر الئتمان المرجحة بثالث طرق متنوعة تختلف ح�شب درجات تطورها، �هي منهج النموذج الموحد، �المنهج القائم 

علـــى اأ�شا�ص الت�شنيـــف الداخلي الأ�شا�شي، �المنهج القائم على اأ�شا�ص الت�شنيف الداخلي المتقـــدم. �قد تبنى فين�شر كابيتال بنك منهج 

النموذج الموحد لقيا�ص مخاطر الئتمان �الذي يعتمد على المخاطر الثابتة المرجحة  لمختلف فئات مخاطر الئتمان. 

ب. يمكـــن ح�شاب مخاطـــر ال�شوق المرجحة با�شتخدام منهج النمـــوذج الموحد الذي يعتمد على ر�شوم راأ�ص المـــال الثابتة لفئات محددة من 

مخاطر ال�شوق، اأ� مناهج النماذج الداخلية التي يجب اأن تخ�شع لموافقة م�شبقة من م�شرف البحرين المركزي. �ي�شتخدم البنك منهج 

النموذج الموحد لقيا�ص مخاطر ال�شوق. 

منهج الموؤ�شر الأ�شا�شـــي، �منهج النموذج الموحد، �منهج القيا�ـــص المتقدم. ي�شتخدم  بالن�شبـــة لمخاطـــر الت�شغيل توجد ثالثـــة مناهج – ج. 

البنـــك منهج الموؤ�شـــر الأ�شا�شي الذي يعتمد على متو�شط اإجمالي الدخل على مدى الثالث �شنـــوات الما�شية كاأ�شا�ص لح�شاب ر�شوم راأ�ص 

المال لمخاطر الت�شغيل. 

عند ح�شاب معدل كفاية راأ�ص المال، يقوم البنك بح�شاب اأ�شوله التي تمت ت�شوية مخاطرها، ثم يتم تق�شيمها على راأ�ص المال المقبول ح�شب  2.9 

متطلبات الهيئات التنظيمية بدل من راأ�ص المال الم�شاهم المدرج في ميزانية البنك. �يتكون راأ�ص المال التنظيمي من عن�شرين: 

�شريحـــة 1أ.  من راأ�ص المال �هي القيمـــة ال�شمية لراأ�ص المال المدفوع، �الإيرادات الم�شتبقاة المدققـــة، �الحتياطيات المتراكمة النا�شئة 

ا اأي مخ�ش�ص للخزانة، اأ� حقوق الأقلية، اأ�  عـــن مخ�ش�شـــات الدخل لل�شنة الحالية �ال�شنوات الما�شية �/اأ� الإيرادات الم�شتبقـــاة ناق�شً

احتياطيات �شلبية للقيمة العادلة. �ت�شتلزم الأحكام التنظيمية المحلية خ�شم بع�ص ال�شتثمارات اأ� المخاطر من راأ�ص المال �شريحة 1. 

�شريحة 2ب.  من راأ�ص المال التي تتكون من الجزء المقبول من القر��ص الم�شاندة �المكا�شب غير المحققة النا�شئة عن التقييم العادل. ��فق 

اأحـــكام م�شـــرف البحرين المركزي، فاإن المبلـــغ التراكمي من �شريحة راأ�ص المال 2 الذي يتم ت�شمينه فـــي معدل كفاية راأ�ص المال يكون 

محد�ًدا بما ل يزيد عن 100% من �شريحة راأ�ص المال 1. 

نظـــًرا لأن البنـــك ل يدير فر�ًعا ت�شغيلية خارج مملكة البحرين، فاإن يخ�شع فقط لمتطلبات راأ�ص المال الخا�شة بم�شرف البحرين المركزي،  2.10 

�التي تلزم جميع 

الموؤ�ش�شـــات الماليـــة العاملة فـــي البحرين على الحفاظ على معدل كفايـــة راأ�ص المال عند 12% في الحد الأدنـــى، �5،12% لمعدل كفاية راأ�ص 

المال الأ�لي.

 

تتـــم مراجعـــة مركز البنك من حيث كفاية راأ�ص المال، �اإجراء اختبـــارات د�رية لمختلف الظر�ف التي قد يتعر�ص لها، مع الأخذ في العتبار  2.11 

طبيعـــة ا�شتثمـــارات البنـــك من الأ�شول البديلة. �يتـــم حفظ التقارير الخا�شة بكفايـــة راأ�ص المال لدى م�شرف البحريـــن المركزي كل ثالثة 

�شهور. 

خالل عام 2009 2.12 بداأ البنك بتطوير �تعزيز برنامجه لإدارة راأ�ص المال �هيكل العمل الداخلي الخا�ص بكفاية راأ�ص المال. هذا الهيكل يت�شمن 

عمليـــة لتخ�شي�ص راأ�ص المال، ف�شال عن عملية تو�شيحية لتحليـــل ا�شتراتيجية البنك. �ما اأن يتم النتهاء من مراجعة هذا الهيكل �تطبيقه، 

فاإنه �شيتم توفير تفا�شيل كمية لراأ�ص المال المخ�ش�ص لكل ن�شاط، ف�شال عن �شيناريو لتحليل ا�شتراتيجية البنك. 

�فـــي اإطـــار اإجراءات التخفيف مـــن المخاطر، يحر�ص البنك على اإتباع �شيا�شـــة تنويع الأن�شطة، �ي�شعى اإلى تقلي�ـــص المخاطر التي يمكن اأن  2.13 

يتعر�ص لها في بع�ص المناطق الجغرافية، اأ� مخاطر الطرف الآخر، اأ� الأد�ات، اأ� اأنواع الن�شاط. 

الجد�ل التالي ي�شير اإلى التفا�شيل الكمية لمعدل كفاية راأ�ص المال:  2.14 

جد�ل 1: راأ�ص المال المقبول من الهيئات التنظيمية 

تفا�سيل قاعدة راأ�س المال المقب�ل

باآلف الد�لرات 

الأمريكية 

�سريحة 2�سريحة 1           

173.250راأ�ص المال الم�شاهم 

ا: الأ�شهم غير المكت�شبة في خطة ملكية الموظفين لأ�شهم البنك )15.000(ناق�شً

13.533اأق�شاط ال�شهم 

9.315احتياطي قانوني 

23.274اأرباح م�شتبقاة من العام ال�شابق 

)2.932(خ�شم على المكا�شب غير المحققة الم�شجلة في الأرباح الم�شتبقاة )%55( 

11.004عائدات العام الحالي )مدققة( 

)4.169(خ�شم على المكا�شب غير المحققة الم�شجلة في الأرباح الم�شتبقاة )%55( 

54.047حقوق الأقلية لمينا للم�شر�عات ال�شغيرة �المتو�شطة 1 مجمعة لأ�شباب تتعلق بكفاية راأ�ص المال 

ا: الخ�شومات  ناق�شً

)3.232(ال�شهرة

-خ�شائر غير محققة في احتياطي البيانات المالية ال�شنوية

)190(غيرها

258.901اإجمالي �شريحة راأ�ص المال 1

64.905دفعة مقدمة لزيادة راأ�ص المال

4.211احتياطي اأ�شهم برنامج خطة ملكية الموظفين لأ�شهم البنك

673مكا�شب القيمة العادلة غير المحققة )%45(

69.789اإجمالي �شريحة راأ�ص المال 2

-مبالغ اإ�شافية على الحد الأق�شى للمخاطر

258.90169.789�شافي راأ�ص المال

328.690اإجمالي راأ�س المال المقب�ل )�سريحة 1 + �سريحة 2( 

جد�ل 2: تفا�شيل المخاطر 

تفا�شيل المخاطر �متطلبات راأ�ص المال                     بالآلف الد�لرات الأمريكية 

اإجمالي المخاطرمخاطر الئتمان:

المخاطر              

           المرجحة

ر�شوم 

           المرجحة           

64.78213.0521.566التعر�ص لمخاطر البنوك 

108.571108571601التعر�ص لمخاطر ال�شركات 

5.0095.009601ا�شتثمارات في اأ�شهم مدرجة في الدفاتر الم�شرفية

135.493203.23924.389ا�شتثمارات في اأ�شهم غير مدرجة في الدفاتر الم�شرفية

103.248206.49624.779ا�شتثمارات في عقارات

5.0985.098612مخاطر اأخرى

422.201541.46564.976اإجمالي مخاطر الئتمان �فق منهج النموذج الموحد

مخاطر ال�س�ق: 
1.3512.703324مركز تدا�ل الأ�شهم 

2.9212.921351مركز ال�شرف الأجنبي 

4.2735.624675اإجمالي مخاطر ال�شوق �فق منهج النموذج الموحد

100.69212.083مخاطر الت�سغيل وفق منهج الم�ؤ�سر الأ�سا�سي )انظر اأدنا	(

647378177.734الإجمالي 

328.690اإجمالي راأ�س المال المقب�ل – )�سريحة 1 + �سريحة 2(
258.901اإجمالي راأ�س المال المقب�ل – �سريحة 1 

51%اإجمالي معدل كفاية راأ�س المال )�سريحة 1+ �سريحة 2(
40%معدل كفاية راأ�س المال ل�سريحة 1 
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بـــــازل 2

الـمـحــــــور 3 )يـتـبــع(
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

بـــــازل 2

الـمـحــــــور 3 )يـتـبــع(
لل�شنة المنتهية  في 31  دي�شمبر  2009

200820072006متطلبات راأ�س المال لمخاطر الت�سغيل )منهج الم�ؤ�سر الأ�سا�سي(

82.04854.39824.660اإجمالي الدخل للثالث �شنوات الما�شية 

53.702اإجمالي الدخل لمتو�شط الثالث �شنوات الما�شية 

8.055متطلبات راأ�ص المال لمخاطر الت�شغيل )%15( 

100.692المخاطر المرجحة للمخاطر الت�شغيلية  

2009200820072006اإجمالي مكا�سب / )الخ�سائر( القيمة العادلة غير المحققة

-3.0809.8003.626مكا�شب القيمة العادلة غير المحققة في الدخل 

-180)85(1.496مكا�شب القيمة العادلة غير المحققة في الأ�شهم  

الجد�ل التالي يو�شح بالتف�شيل الحد الأدنى �الحد الأق�شى من القيم الخا�شة بكل فئة من مخاطر ال�شوق خالل العام: 

جد�ل 2-1 – تفا�شيل مخاطر ال�شوق المرجحة

التفا�سيل

باآلف 

الدولرات 

الأمريكية

31 مار�س 

2009

30 يونيو 

2009

30 �سبتمبر 

2009

31 دي�سمبر 

الحد الأدنىالحد الأق�سى 2009

مخاطر ال�س�ق

2.8131.6701.3841.3512.8131.351الأ�شهم المدرجة المتاحة للتدا�ل

2.3982.8723.0952.9213.0952.395مخاطر ال�شرف الأجنبي

ر�س�م مخاطر ال�س�ق

450267221216450216الأ�شهم المدرجة المتاحة للتدا�ل

192230248234248192مخاطر ال�شرف الأجنبي

642497469450698408اإجمالي ر�شوم مخاطر ال�شوق

مخاطر ال�س�ق المرجحة

5.6263.3412.7682.7035.6262.703الأ�شهم المدرجة المتاحة للتدا�ل

2.3982.7823.0952.9213.0952.398مخاطر ال�شرف الأجنبي

8.0246.2135.8635.6248.7215.101اإجمالي مخاطر ال�س�ق المرجحة

اإدارة المخاطر    .3

هيكل الرقابة على المخاطر 

باعتبار فين�شر كابيتال بنك م�شرًفا اإ�شالمًيا ا�شتثمارًيا يتعامل اأ�شا�ًشا في الأ�شول البديلة، فاإن البنك معر�ص لأنواع مختلفة من المخاطر في  3.1 

نطاق ن�شاطه العتيادي. �ت�شتمل تلك المخاطر على: 

أ. مخاطر الئتمان �مخاطر عجز الطرف الآخر

ب. مخاطر ال�شوق

ج. مخاطر الت�شغيل 

د. مخاطر الأ�شهم في دفاتر البنك )مخاطر ال�شتثمار(

ه. مخاطر ال�شيولة 

�. مخاطر معدل هام�ص الربح في دفاتر البنك 

ز. مخاطر �شوء التوظيف التجاري 

اإن تفهـــم طبيعـــة المخاطـــر �تبني منهج مبنى على ال�شفافية تجاه تلـــك المخاطر يعتبر من العنا�شر الرئي�شية التـــي ترتكز عليها ا�شتراتيجية  3.2 

فين�شر كابيتال بنك. يحر�ص البنك على اتباع منهج حذر �شارم تجاه المخاطر، �يت�شمن عملية مهيكلة جيًدا لإدارة المخاطر كجزء ل يتجزاأ 

من قرار البنك بممار�شة الن�شاط. تنق�شم عملية اإدارة المخاطر اإلى ثالثة مكونات رئي�شية تتكون من: 

أ. تعريف المخاطر �قيا�شها 

. iii اإجراءات التعريف �قيا�ص المخاطر 

. iv ا�شتخدام النموذج الكمي �الكيفي لتقييم �اإدارة المخاطر

ب. التحكم في المخاطر 

حد�د �ا�شحة للتعر�ص للمخاطر   i .

معايير لقبول المخاطر تعتمد على اأ�شا�ص المخاطر �العائدات �غيرها من العوامل الأخرى ii .

تنوع المحفظة، �اإتباع اإجراءات تخفيف المخاطر اإذا اأمكن iii .

اللتزام ب�شيا�شات �اإجراءات ت�شغيل قوية �را�شخة iv .

تحديد �شالحيات منا�شبة للجنة مجل�ص الإدارة �اعتماد المعامالت ال�شتثمارية v .

ج. متابعة المخاطر �اإعداد التقارير ذات ال�شلة 

المراجعة الم�شتمرة للمخاطر من قبل دائرة اإدارة المخاطر بما في ذلك اإعداد التقارير ب�شكل د�ري  i .

التدقيق الداخلي الد�ري لأد�ات الرقابة �التحكم في المخاطر ii .

ي�شطلـــع مجل�ـــص اإدارة البنك من خالل لجنة المخاطر )لجنـــة منبثقة من مجل�ص الإدارة( بم�شوؤ�لية �شمان ��شـــع �تفعيل اإطار عمل متكامل  3.3 

لإدارة المخاطر في البنك. كما تملك دائرة اإدارة المخاطر )دائرة ترفع تقاريرها اإلى لجنة المخاطر( ال�شالحية لتحديد �تقييم المخاطر 

التـــي يمكـــن اأن تن�شاأ عن الأن�شطة ال�شتثماريـــة �الت�شغيلية للبنك، ف�شال عن التو�شيـــة مبا�شرة �ب�شكل م�شتقل اإلى اللجنـــة التنفيذية بمنع اأ� 

اتخاذ اأي اإجراءات للحد من تلك المخاطر متى ارتاأت ذلك. كما تقوم دائرة التدقيق الداخلي الم�شتقلة تماًما عن �حدات الت�شغيل �ال�شتثمار 

فـــي البنك في تقديـــم الم�شاعدة في عملية اإدارة المخاطر، حيث تتولى تلك الدائرة على �جـــه الخ�شو�ص اإجراء مراجعة د�رية لمدى فعالية 

�شيا�شات البنك ���شائل الرقابة الداخلية، بما في ذلك تلك الو�شائل المرتبطة بعملية اإدارة المخاطر. 

تطبق دائرة التدقيق الداخلي في البنك منهًجا تدقيقًيا للمخاطر، حيث يتم تحديد طبيعة التدقيق ��قته �نطاقه على �شوء المخاطر المتعلقة  3.4 

بـــكل �حدة عمـــل، اأ� �حدة م�شاندة في البنك. �يتم اإجراء تقييم �شنوي للمخاطر لتحديد المخاطـــر الرئي�شية التي تواجهها كل �حدة عمل اأ� 

�حـــدة م�شانـــدة. �بناء عليه يتم اإعداد خطـــة تدقيق �شنوية من قبل دائرة التدقيـــق الداخلي يتم اعتمادها من لجنـــة التدقيق التابعة لمجل�ص 

الإدارة. �ت�شع الخطة ال�شنوية ت�شوًرا لد�ر دائرة اإدارة المخاطر �الرقابة الداخلية �غيرها من الد�ائر. 

كمـــا يتـــم اإجراء تقييـــم تف�شيلي لمخاطر الت�شغيـــل، �اختبار مدى فعالية ��شائل الرقابـــة الداخلية الم�شممة للحد مـــن المخاطر )تغطي كل 

عن�شر من عنا�شر المخاطر كما هو مو�شح اأعاله( �فق خطة التدقيق ال�شنوية. كما تعتزم دائرة التدقيق الداخلي تقييم كفاءة برنامج اإدارة 

راأ�ـــص المـــال فـــي البنك في �قت لحق من عام 2010. كما يجـــرى متابعة عمليات التدقيق للتاأكد من تنفيذ المالحظـــات التي اأبداها التدقيق 

الداخلي اأ� الخارجي، �ذلك في اإطار خطة التدقيق ال�شنوية. 

�يتـــم رفـــع تقرير بالنتائج الرئي�شية للعمل الذي يقوم به التدقيق الداخلي اإلى لجنة التدقيق التابعة لمجل�ص الإدارة، �اأع�شاء الإدارة العليا في 

البنك.  

اإدارة مخاطر الئتمان �عجز الطرف الآخر )بند 22-3-1 + 26-3-1( 

تعـــرف مخاطـــر الئتمان باأنها المخاطر التي تنجم من عدم قدرة المقتر�ص من البنك اأ� اأحـــد الأطراف على الوفاء بالتزاماته ح�شب البنود  3.5 

المتفق عليها. 

ل يقـــوم البنـــك بمنح ت�شهيالت ائتمانية �شمـــن نطاق عمله العتيادي. كما اأنه ل يعمل في الخدمـــات الم�شرفية لالأفراد، �من ثم ل ي�شتخدم  3.6 

نموذج “ت�شجيل” الئتمان. 

3-7 3.7 اإن مخاطـــر الئتمـــان التي يواجههـــا فين�شر كابيتال بنك ترتبط بال�شيولة علـــى المدى الق�شير المتعلقة بالإيداع مـــع الموؤ�ش�شات المالية 

الأخـــرى، �التمويـــل ال�شتثماري للم�شاريع. هذه المخاطـــر تن�شاأ في نطاق الأن�شطـــة الم�شرفية ال�شتثمارية العتياديـــة للبنك، �عادة ما يتم 

التعامل معها بد�ن تواريخ ا�شتحقاق تعاقدية، اأ� اأي ��شائل للحد من مخاطر الئتمان. �يتم مراجعة كل هذه المخاطر د�رًيا لتح�شيلها ���شع 

مخ�ش�شـــات اإذا لـــزم الأمـــر على ح�شب طبيعة المخاطرة �تقدير مـــدى اإمكانية تح�شيلها. �نظًرا لطبيعة مخاطـــر الئتمان التي يتعر�ص لها 

البنك، فاإن هذا الإجراء يعد اأكثر مالئمة من مخ�ش�شات خف�ص القيمة. 

ي�شتخـــدم فين�شـــر كابيتـــال بنك منهج النموذج الموحد �فق اإطار عمل اتفاقية بازل II 3.8 لقيا�ـــص مخاطر الئتمان. �نظًرا لعدم ا�شتخدام البنك 

لنظام داخلي “لت�شجيل” الئتمان، فاإنه يعتمد 

على ت�شنيفات اإحدى موؤ�ش�شات تقييم الئتمان الخارجي المعتمدة من م�شرف البحرين المركزي مثل اإ�ص اآند بي، فيت�ص، مو�ديز، �كابيتال 

اإنتليجزنـــز لتقديـــر التعر�ص لمخاطر عجز الطرف الآخر. �في حالة عدم توفر مثل هـــذا الت�شنيف الخارجي مثال في حالة �شركة م�شتثمرة، 
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يقـــوم فريـــق ال�شتثمار باإجراء تقييم لمخاطر الئتمان �يتـــم مراجعته من قبل دائرة اإدارة المخاطر. عال�ة علـــى ذلك ل يتعر�ص البنك لأي 

مخاطر تجاه موؤ�ش�شة عالية القترا�ص. 

تخ�شع جميع حد�د ائتمان الطرف الآخر اإلى مراجعة �شنوية من قبل مجل�ص الإدارة. كما تتم مراجعة الحد�د ب�شكل م�شتمر ل�شمان تما�شيها  3.9 

مـــع ال�شتراتيجيـــات ال�شتثمارية التي يتبناهـــا البنك، �لالأخذ في العتبار اآخر التطورات في الأ�شـــواق. �بالنظر اإلى طبيعة عمل البنك، فاإنه 

يميـــل اإلـــى ا�شتخدام المبالـــغ المت�شمنة في الميزانية العموميـــة بما في ذلك الفوائـــد الم�شتحقة �غيرها من الذمم المدينـــة كو�شيلة لقيا�ص 

المخاطر. �ب�شفة عامة تعمد اإدارة البنك اإلى الأخذ في العتبار ال�شيا�شات �الإجراءات التي ت�شكل منهًجا معقول في اإدارة مخاطر الئتمان 

في الأن�شطة التي يتعامل فيها البنك. 

تدا�ل ال�شندات

ل ي�شـــارك فين�شـــر كابيتال بنك في اأن�شطة تدا�ل ال�شندات فيما يتعلق بالئتمان، اأ� كجهـــة راعية، اأ� مز�د لل�شيولة، اأ� مز�د لت�شهيالت تعزيز  3.10 

الئتمان، اأ� مز�د لخدمات المبادلة. كما اأنه ل يقوم بتدا�ل اأي من اأ�شوله، �من ثم لي�ص عليه اأي التزامات �فق تلك المعامالت كما هو محدد 

في “مهمة تحقيق ال�شتقرار المالي”. �لكن خالل عام 2009، قام البنك بهيكلة �ترتيب “برنامج ال�شيولة” لإلغاء اأ�شهم فين�شر لوج�شتك�ص 1 

�2 )تمثل اأ�شهم الملكية في �شركة م�شاريع الخليج ذ.م.(. �قد ترتب على هذا البرنامج جمع 55 مليون د�لر من خالل اإ�شدار �شهادات �شيولة 

ا، �180 يوًما بعائدات مجزية. �قد تم ال�شتراك  لمـــدة عـــام متما�شية مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية بخيارات ا�شترداد لمدة 30 يوًما، �90 يوَمً

الكامـــل فـــي هذه الأ�شهم من قبل الم�شتثمرين. �يتفا��ص البنك في الوقـــت الحالي مع كبرى الموؤ�ش�شات المالية الرائدة لإيجاد مز�دي �شيولة 

للفترات المبكرة التي لم يتم الكتتاب فيها على الفور من قبل الم�شتثمرين �فق هذا البرنامج. 

البنود غير المت�شمنة في الميزانية 

تتكون البنود غير المت�شمنة في ميزانية البنك 3.11 

مبالـــغ �شغيـــرة )1،16أ.  مليون د�لر( مرتبطة باإ�شـــدار خطابات ائتمان على المدى الق�شير ��شمانات لعمليـــات تمويل ا�شتثمارية من قبل 

موؤ�ش�شات مالية لم�شاريع البنك ال�شتثمارية. �نظًرا لأن هذا البند قد ينتهي تاريخ ا�شتحقاقه بد�ن ال�شحب منه، فاإن اإجمالي مبالغ العقود 

ل يمثل بال�شر�رة متطلبات النقد في الم�شتقبل. 

التزامات تمويل �ا�شتثمار بقيمة 2،21ب.  مليون د�لر. 

ح�شابات ا�شتثمارية مقيدة بقيمة 8،16ج.  مليون د�لر )لمزيد من التفا�شيل يرجى الإطالع على البيانات المالية(. 

مخاطر التركيز 

تن�شاأ مخاطر التركيز عندما يتعامل عدد من المقتر�شين، اأ� الأطراف الأخرى، اأ� الم�شتثمرين في ن�شاط مماثل في نف�ص المنطقة الجغرافية  3.12 

اأ� يملكـــون نف�ـــص الخ�شائ�ص القت�شادية التي قد توؤثـــر على قدرتهم على الوفـــاء بالتزاماتهم التعاقدية، �تعر�شهم لتغييـــرات اقت�شادية اأ� 

�شيا�شيـــة اأ� غيرهـــا من الظر�ف. �بالتالي يمكن القول اأن هذا التركز ي�شير اإلى الح�شا�شيـــة الن�شبية لأداء البنك تجاه الم�شاريع الموؤثرة على 

�شناعة اأ� منطقة معينة. 

قـــام فين�شر كابيتال بنك بو�شع قيود على اأ�شا�ص المناطق الجغرافية �القطاعـــات ال�شناعية. �ت�شع �شيا�شة المخاطر الكبيرة للبنك تفا�شيل  3.13 

تلك الحد�د، ��شيا�شة البنك التي تتما�شى مع حد�د تركز المخاطر التي ��شعها م�شرف البحرين المركزي. 

تو�شح الجدا�ل التالية التفا�شيل الكمية لمخاطر الئتمان في البنك �تمثل مركز البنك خالل الفترة:   3.14 

توزيع المخاطر التي يتعر�ص لها البنك ح�شب المنطقة الجغرافية  -1

14 تو�شح الجدا�ل التالية التفا�شيل الكمية لمخاطر الئتمان في البنك: 

اأ- توزيع المخاطر التي يتعر�ص لها البنك ح�شب المنطقة الجغرافية 

القطاع الجغرافي 

د�ل مجل�ص التعا�ن 

الخليجي  

د�ل ال�شرق الأ��شط 

كايمان/الأمريكتان العالم ��شمال اإفريقيا 

الإجمالي 

باآلف الد�لرات 

الأمريكية 

الأ�س�ل 

14.287--14.20285نقد �اأر�شدة لدى بنوك

50.789--50.523266اإيداعات مع موؤ�ش�شات مالية 

129.259-82.22130.81116.227�شندات ا�شتثمارية 

36.814-30.3181.8594.637ا�شتثمارات في م�شاريع تابعة �م�شتركة 

62.884---62.884عقارات ا�شتثمارية 

6.1444542003.1279.925ذمم مدينة من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية 

14.418-10.6411.1702.607تمويل ق�شير المدى لل�شركات 

1223.618-23.143463اأ�شول اأخرى 

14.007--13.196811معدات

293.27235.91923.6713.139356.001

اإجمالي الأ�س�ل 

اأ�س�ل غير مت�سمنة في الميزانية 

16.779---16.779العم�مية 

37.381--28.9438.438ح�شابات ا�شتثمارية مقيدة 

338.99444.35723.6713.139410.161بنود طارئة 

943،28357،4423 ،671139،3 161،410

ملحوظة: اإن تحديد تعر�ص البنك للمخاطر يرتكز على بلد المخاطر لالأ�شول.

ب - جد�ل 4: توزيع المخاطر التي يتعر�ص لها البنك ح�شب القطاع ال�شناعي 

القطاع ال�شناعي

التجارة 

والت�سنيع 

البن�	 

والم�ؤ�س�سات 

المالية 

القطاعات 

ذات ال�سلة 

بالعقارات 

النفط 

والغاز 

الرعاية 

غيرها ال�سحن التكن�ل�جيا ال�سحية 

الإجمالي 

باآلف 

الدولرات 

الأمريكية  

 بنود مت�شمنة في الميزانية 

14.287------14.287-نقد �اأر�شدة لدى البنوك 

50.789------50.789-اإيداعات مع موؤ�ش�شات مالية  

12.80599157.55620.0272.6502.07317.25515.902129.259�شندات ا�شتثمارية 

الم�شاريع  ــي  ف ا�ــشــتــثــمــارات 

36.80836.814-3.3634.636-24.007التابعة �الم�شتركة 

62.884-----62.884--عقارات ا�شتثمارية 

ــة مـــن خــدمــات  ــن ذمــــم مــدي

7729.925-1.966200-2103.1273.650ا�شتثمارية م�شرفية 

تــــمــــويــــل قـــ�ـــشـــيـــر الــــمــــدى 

14.418--3.8642.607-6.777-1.170لل�شركات 

21.65923.618-1712854635562473اأ�شول اأخرى

78714.007----3.3069.914-معدات 

الميزانية  فـــي  ـــي  الإجـــمـــال

14.35672.785165.25120.03212.4059.90817.25543.928356.001العمومية 

في  مت�شمنة  غــيــر  مــخــاطــر 

الميزانية 

1.17916.779----3.29212.308-اأر�شدة ا�شتثمارية مقيدة 

37.381---7.300-21.644-8.437بنود طارئة  

22.79376.077199.20320.03219.7059.98917.25545.107410.161اإجمالي مخاطر الئتمان 

التعر�ص  اإجـــمـــالـــي  نــ�ــشــبــة 

100%11%4%2%5%5%49%19%6%للمخاطر ح�شب القطاع
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ج- جد�ل 5: التعر�ص للمخاطر ح�شب ال�شتحقاق 

مخاطر الئتمان ح�شب ال�شتحقاق 

6 �سه�ر ل�سنة 3 اإلى 6 �سه�ر حتى 3 �سه�ر  

�سنة اإلى 3 

�سن�ات 

اأكثر من 3 

�سن�ات 

الإجمالي باآلف 

الدولرات 

الأمريكية 

الأ�س�ل

14.287----14.287نقد �اأر�شدة لدى البنوك 

50.789----50.789اإيداعات مع موؤ�ش�شات مالية  

1.02742.63485.598129.259--�شندات ا�شتثمارية 

14.72136.814-22.093--ا�شتثمارات في الم�شاريع التابعة �الم�شتركة 

62.88462.884----عقارات ا�شتثمارية 

3232.8103.2471.8331.7129.925ذمم مدينة من خدمات ا�شتثمارية م�شرفية 

5.0904.29414.418-5.034-تمويل ق�شير المدى لل�شركات 

22.17212690541523.618-اأ�شول اأخرى

14.00714.007----معدات 

65.39930.01626.49350.462183.631356.001اإجمالي الأ�س�ل  

بن�د غير مت�سمنة في الميزانية 

16.779-12.3084.276-195اأر�شدة ا�شتثمارية مقيدة 

21.27816.10337.381--بن�د طارئة  

65.59430.01638.80176.016199.734410.161

ملحوظة: ل توجد م�شتحقات �التي من المتوقع اأن تكون على مدة تزيد على 5 �شنوات. 

معامالت الأطراف ذات ال�شلة

بالآلف الد�لرات 

الأمريكية

بيان الدخل 

ال�سركات التابعة 

والم�ستركة 

10.160الدخل من الخدمات الم�سرفية ال�ستثمارية 

100الدخل من ال�شندات ال�شتثمارية 

-2.234م�شاركة الربح/)الخ�شارة( لل�شركات التابعة �الم�شتركة 

626م�شادر دخل اأخرى 

-400مخ�ش�شات انخفا�ص القيمة 

8.252اإجمالي الأطراف ذات ال�سلة 

بالآلف الد�لرات 

الأمريكية

الميزانية 

ال�سركات التابعة 

والم�ستركة 

كبار الم�ساهمين/

الم�ؤ�س�سات محل 

الهتمام 

الأ�س�ل المدارة بما 

في ذلك الم�ؤ�س�سات 

ذات الأغرا�س 

اإجمالي الخا�سة 

0127127نقد �اأر�شدة لدى بنوك

0265265اإيداعات مع موؤ�ش�شات مالية 

01.62852.39554.023�شندات ا�شتثمارية 

77.2760077.276ا�شتثمارات في م�شاريع تابعة �م�شتركة 

3.33007.16010.490ذمم مدينة من خدمات م�شرفية ا�شتثمارية 

3.6013.4661.1708.237تمويل ق�شير المدى لل�شركات 

14028.14128.155اأ�شول اأخرى 

84.2215.48688.866178.573اإجمالي الأطراف ذات ال�سلة 

اإدارة مخاطر ال�شوق 

مخاطـــر ال�شـــوق هي عبارة عن مخاطر الخ�شـــارة في مراكز البنك المت�شمنة �غير المت�شمنة في الميزانيـــة النا�شئة عن الحركات في اأ�شعار  3.15 

ال�شوق. �تكون المخاطر الخا�شعة لتلك المتطلبات: 

أ. تلك المخاطر الخا�شة بالأد�ات المتعلقة بمعدل الأرباح �الأ�شهم المدرجة في دفتر التدا�ل.

ب. مخاطر ال�شرف الأجنبي، �المخاطر المرتبطة بال�شلع في جميع د�ائر البنك. 

اإن مخاطـــر ال�شـــوق التي يتعر�ص لها فين�شر كابيتال بنك تن�شـــاأ من محفظة التدا�ل الخا�شة بالأ�شهم المدرجـــة، �محفظة �شغيرة من اأ�شول  3.16 

ال�شرف الأجنبي الغير مرتبطة بالد�لر. �ترى الإدارة اأن مخاطر ال�شوق في البنك ل ت�شكل م�شدًرا رئي�شًيا للمخاطر لأن ا�شتراتيجية العمل 

فـــي البنـــك ل تت�شمن تحمل مخاطر ال�شوق ب�شـــكل ملمو�ص. �يقوم البنك بقيا�ـــص مخاطر ال�شوق التي يتعر�ص لهـــا با�شتخدام منهج النموذج 

 .II الموحد �فق اإطار عمل اتفاقية بازل

اإدارة مخاطر الت�شغيل 

تعرف مخاطر الت�شغيل باأنها مخاطر الخ�شارة المبا�شرة �غير المبا�شرة النا�شئة عن عدم كفاية اأ� ف�شل العمليات، اأ� الأ�شخا�ص، اأ� الأنظمة،  3.17 

اأ� تلـــك الناتجـــة عن اأحـــداث خارجية. هذا التعريـــف يت�شمن المخاطـــر القانونية، �لكنه ي�شتبعـــد المخاطر ال�شتراتيجيـــة، �تلك المخاطر 

المرتبطة بال�شمعة. تختلف مخاطر الت�شغيل عن مخاطر الخدمات ال�شرفية في اإنها ل يتم تحملها مبا�شرة مقابل عائد متوقع، �لكنها تظهر 

في الإطار العتيادي لن�شاط الموؤ�ش�شة، �هو ما يوؤثر على عملية اإدارة المخاطر. 

يتعر�ـــص البنـــك لمخاطر الت�شغيـــل نتيجة للطبيعة المعقـــدة لمنتجاته ال�شتثمارية البديلـــة، �المتطلبات الم�شتنديـــة، �القانونية، �غيرها من  3.18 

المتطلبـــات التنظيميـــة التـــي تتعلق بالمعامالت ال�شتثماريـــة. تنتج مخاطر الت�شغيل من كافـــة �حدات البنك بدًءا من المكاتـــب الأمامية اإلى 

المكاتب الخلفية، �مناطق الدعم، �لي�ص فقط الد�ائر الت�شغيلية. 

ي�شتخدم فين�شر كابيتال بنك منهج الموؤ�شر الأ�شا�شي �فق اإطار عمل اتفاقية بازل II 3.19 لقيا�ص مخاطر الت�شغيل. �يمار�ص البنك ن�شاطه في الوقت 

الحالي من موقع �احد. �من ثم فاإن عدد عالقات العمالء، �حجم المعامالت في فين�شر كابيتال بنك اأقل من الموؤ�ش�شات التي تتعدد مواقعها، 

اأ� عملياتها الم�شرفية لالأفراد. 

كما اأن عمليات البنك الت�شغيلية تتم �فق اإجراءات �عمليات محددة بو�شوح. هذه الإجراءات ت�شمل نظاًما للرقابة الداخلية بما في ذلك ف�شل  3.20 

الم�شوؤ�ليـــات �غيرهـــا من اأعمال المراجعة الداخلية الم�شممة لمنع اأخطاء العاملين اأ� الإقدام على عمل محظور من قبل الموظف قبل اإنهاء 

ا على متابعـــة �شجالت المحا�شبة، �اإجراء مراجعة يومية للنقد، �ح�شابـــات البنك �ال�شندات، �غيرها من  المعاملـــة. كمـــا يحر�ص البنك اأي�شً

عمليات المراجعة التي تتيح له التعرف في الوقت المنا�شب على اأي عملية تنطوي على اأخطاء اأ� اأي عملية غير �شحيحة. 

3-21 3.21 يعمل البنك في الوقت الحالي على تعزيز اإطار عمل اإدارة مخاطر الت�شغيل التي من �شاأنها: 

ج. د- الم�شاعدة على اكت�شاف الخ�شائر الت�شغيلية اأ� اأي مخاطرة محتملة، ف�شال عن الإبالغ عن هذه الأخطاء على اأ�شا�ص منتظم. 

د. هـ- دعم عملية الحد من المخاطر لدى البنك، �من ثم تعزيز الإطار العام الكلي لإدارة مخاطر الت�شغيل. 

ه. اإ�شافـــة اإلـــى ذلك فـــاإن البنك ي�شع خطة ا�شتمراريـــة العمل للحد من مخاطر الخ�شـــارة النا�شئة عن ا�شطراب العمـــل ب�شبب اأحداث غير 

متوقعة. 

المخاطر القانونية 

ت�شتمـــل المخاطـــر القانونيـــة على مخاطر عـــدم اللتزام بالقوانين �الأحـــكام ال�شارية، اأ� عـــدم قانونية التزامات الطـــرف الآخر �فق العقود  3.22 

المبرمة، اأ� المخاطر الإ�شافية غير المق�شودة النا�شئة عن الف�شل في هيكلة المعامالت اأ� العقود ب�شكل �شحيح. 

اإذا كان ذلك  يتـــم الحـــد مـــن المخاطر القانونية في فين�شر كابيتال بنك من خالل المراجعة القانونية للعمليـــات �الوثائق. كما يعمد البنك –  3.23

منا�شًبـــا – اإلـــى ا�شتخدام ال�شيـــغ الموحدة للم�شتندات الخا�شة بمعامالته. �لتجنب اأي تورط محتمل فـــي عمليات غ�شيل الأموال، قام البنك 

بت�شميـــم �تطبيـــق مجموعة �شاملة مـــن ال�شيا�شات �الإجراءات. كما اأنه يحر�ـــص على التزام العاملين ب�شيا�شاتـــه �اإجراءاته من خالل توفير 

التدريـــب الكافـــي، �اإجراء المراجعـــة الداخلية �الخارجية. �كما هو في تاريخ اإعداد هذا التقرير ل يملـــك البنك اأي م�شكالت قانونية بما في 

ذلك اإجراءات قانونية معلقة. 

مطابقة اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 

ت�شطلـــع هيئة الرقابة ال�شرعية بمهمة توجيـــه �مراجعة �الإ�شراف على اأن�شطة البنك ��شمان مطابقتهـــا لقواعد �اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية  3.24 

ال�شمحاء. كما قام البنك بتخ�شي�ص مراقب داخلي خا�ص لمراقبة اأمور ال�شريعة، حيث يقوم بمراجعة د�رية لمدى التما�شي مع فتا�ى �اأحكام 

هيئة الرقابة ال�شريعة فيما يتعلق بمنتجات البنك 

�عملياتـــه، ف�شال عن مراجعة مدى مطابقة اأن�شطة البنك مع متطلبـــات معايير ال�شريعة ال�شادرة من هيئة المراجعة �المحا�شبة للموؤ�ش�شات 
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المالية الإ�شالمية. �تقوم هيئة الرقابة ال�شرعية بمراجعة �اعتماد كافة المنتجات �الخدمات قبل طرحها، كما تجري مراجعة د�رية لمعامالت 

البنك. �ت�شدر هيئة الرقابة ال�شرعية تقريًرا �شنوًيا توؤكد فيه تما�شي البنك مع اأحكام �مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية. 

مخاطر الأ�شهم في الدفاتر الم�شرفية )المخاطر ال�شتثمارية( 

ي�شتثمـــر فين�شر كابيتال بنك في ثالثة قطاعـــات اأ�شا�شية في الأ�شول البديلة �هي راأ�ص المال الم�شارب، �الأ�شهم الخا�شة، �العقارات بهدف  3.25 

تحقيق عائدات مجزية من ال�شتثمارات عالية الجودة المرتكزة على اأ�ش�ص قوية، �هيكل جيد، �اإدارة فعالة ��شليمة بقدر معقول من المخاطر. 

�تهدف تلك ال�شتثمارات اإلى بيعها لحًقا مع تحقيق ربح للم�شتثمرين ال�شتراتيجيين �شواء من خالل الكتتاب الخا�ص اأ� البيع التجاري. 

 . يعتمد البنك على منهج النموذج الموحد �فق اإطار عمل اتفاقية بازل II لقيا�ص مخاطر ا�شتثماراته التي تعتبر جزًءا من “دفاتره الم�شرفية” 3.26

�يديـــر البنـــك مخاطر ا�شتثماراته عند الم�شتوى المحدد من ال�شتثمارات من خـــالل عملية عميقة حذرة تطبق قبل دخوله ال�شتثمار، �ترتكز 

ا اإلى تنويع  على مجموعة من المعايير �الخطوط الإر�شادية، ف�شال عن المتابعة الم�شتمرة الفعالة لفريق ال�شتثمارات. كما ي�شعى البنك اأي�شً

ا.  ا�شتثماراته لي�ص فقط من الناحية الجغرافية �القطاعية، �لكن عبر مختلف مراحل تحقيق العائدات ال�شتثمارية اأي�شً

كما تقوم دائرة اإدارة المخاطر بالمراجعة الم�شتقلة، �اإبداء الراأي في مختلف مجالت المخاطر المتعلقة بال�شتثمارات المحتملة في مرحلة  3.27 

مبكـــرة. �من خالل التعـــا�ن الوثيق مع فرق ال�شتثمار ذات ال�شلة، ت�شاعد عمليات مراجعة المخاطـــر على دعم عملية اتخاذ قرار ال�شتثمار 

من خالل التقييم النوعي، �التحليل الكمي. 

مخ�ش�شات انخفا�ص القيمة 

يلتزم فين�شر كابيتال بنك باإتباع �شيا�شة حذرة تعتمد على المراجعة المنتظمة لنخفا�ص القيمة. �يتم اإدراج انخفا�ص القيمة في بيان الدخل  3.28 

عندما يت�شح �جود �شك في اإمكانية ا�شتعادة ال�شتثمار، اأ� عدم تحقيق ال�شتثمار لالأداء المتوقع. 

يو�شح الجد�ل التالي موجز لمخ�ش�شات انخفا�ص القيمة:  3.29 

التفا�سيل )باآلف الدولرات الأمريكية( 

انخفا�س القيمة كما 

ه� مدون في �سجالت 

 2009

انخفا�س القيمة 

كما ه� مدون في 

ال�سن�ات ال�سابقة  

اإجمالي عمليات 

القيمة المّرحلة انخفا�س القيمة 
ال�شندات المدرجة في البيانات المالية ال�شنوية لد�ل مجل�ص 

9418.9739.9144.256التعا�ن الخليجي م�شنفة على اأ�شا�ص اأنها متاحة للبيع 

5.4697496.21813.020م�شاريع ا�شتثمارية لفين�شر كابيتال بنك

6.4109.72216.13217.276الإجمالي 

 مكا�شب القيمة العادلة غير المحققة 

تتـــم اإعادة تقييم ا�شتثمارات البنك الم�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل كل ن�شف عام، �يتم اإدراج المكا�شب/)الخ�شائر(   30-25

فـــي بيـــان الدخل �فق معايير اإعداد البيانـــات المالية. �يجرى التقييم من خالل �حدات البنك ال�شتثماريـــة با�شتخدام نماذج التقييم الداخلية مع 

افترا�شـــات ال�شـــوق ذات ال�شلة. ثم تتم مراجعة تلك التقييمات ب�شكل م�شتقل من قبل دائـــرة اإدارة المخاطر، �المدققين الخارجيين، على اأن يتم 

عر�شها �اعتمادها من قبل لجنة ال�شوؤ�ن المالية �ال�شتثمار التابعة لمجل�ص الإدارة. 

الإجمالي200920082007التفا�شيل )بالآلف الد�لرات الأمريكية( 

3.8303.3003.10810.238ا�شتثمارات الأ�شهم الخا�شة

5.750-6.500-750ال�شتثمارات العقارية 

518518--ا�شتثمارات راأ�ص المال الم�شارب

3.0809.8003.26216.506اإجمالي مكا�شب القيمة العادلة غير المحققة 

اإدارة مخاطر ال�شيولة 

تعـــّرف مخاطـــر ال�شيولة باأنها المخاطـــر التي قد يواجهها البنك ب�شبب عدم كفاية النقد الالزم للوفـــاء بالتزاماته في تواريخ ا�شتحقاقها، اأي  3.30 

مخاطر عدم القدرة على تغطية اللتزامات بد�ن خف�ص قيمة راأ�ص المال. 

فيما عدا برنامج ال�شيولة البالغة قيمته 55 مليون د�لر اأمريكي الذي �شمم عام 2009 3.31 لتمويل اللتزامات المرتبطة بال�شتحواذ على عقارات 

ا�شتثماريـــة �طـــرح فـــي عام 2010، فاإن فين�شر كابيتال بنك ل يدين بـــاأي قر��ص اأ� التزامات اأخرى قد تعر�شـــه لمخاطر ال�شيولة، حيث يقوم 

البنك بتمويل اأ�شوله من خالل م�شتحقاته الداخلية، �حقوق الم�شاهمين. انظر الإي�شاح رقم 24 من البيانات المالية. 

�بالرغـــم مـــن ذلك تقوم دائرة الخزانة في البنك باإعداد توقعات د�رية بالت�شا�ر مع الد�ائر المخت�شة بالأن�شطة �ال�شوؤ�ن المالية في البنك.  3.32 

�ترى الدائرة باأن فين�شر كابيتال بنك غير معر�ص لأي مخاطر �شيولة. 

تمتـــع البنـــك بمركز قوي فيما يتعلق بال�شيولـــة خالل العام. �قد بلغ معدل ال�شيولـــة )النقد �ما �شابه اإ�شافة اإلى ال�شنـــدات القابلة للطرح في 

الأ�شواق اإلى اإجمالي المطلوبات( 95% كما في 31 دي�شمبر 2009. 

معدل ال�شيولة: 

31 دي�شمبر 2009 

بالآلف الد�لرات

31 دي�شمبر 2008 

بالآلف الد�لرات 

31 دي�شمبر 2007 

بالآلف الد�لرات 

14.2871.093170النقد في البنك 

50.78931.71869.823اإيداعات لدى البنك 

1.3514.6461.396�شندات قابلة للبيع

66.42737.54771.389اإجمالي الأ�شول ال�شائلة 

70.20418.39519.392المطلوبات 

368%204%95%معدل ال�شيولة 

اإدارة مخاطر معدل هام�ص الربح في الدفاتر الم�شرفية 

باعتبـــاره ��شيًطا مالًيـــا، فاإن فين�شر كابيتال بنك قد يتعر�ص لمخاطر هام�ص الربح التي تن�شاأ مـــن الفارق في التوقيت بين تواريخ ال�شتحقاق  3.33 

�اإعـــادة ت�شعيـــر اأ�شول �مطلوبات البنك. �رغم اأن عمليات اإعادة الت�شعير تعـــد من الأمور الأ�شا�شية للن�شاط الم�شرفي، فاإنها قد تعر�ص دخل 

البنـــك، �القيمـــة القت�شادية لتذبذبـــات غير متوقعة مع اختالف هوام�ص الربـــح. �لكن ل يمكن اعتبار هذا الأمر م�شـــدًرا اأ�شا�شًيا للمخاطر 

بالن�شبة للبنك.

الجد�ل التالي يو�شح تحليل ح�شا�شية هام�ص الربح في الدفاتر الم�شرفية للبنك 3.34 

المركز كما في 31 دي�شمبر 2009

فترة اإعادة الت�شعير 

معدل ح�شا�شية 

الأ�شول 

معدل ح�شا�شية 

الفجوة التراكمية الفجوة المطلوبات 

اأثر التغيير 

بواقع 200 نقطة 

اأ�شا�شية 

-----يوم �احد 

�شهور  3 اإلى  50.7898.19042.59942.599852< يوم 

�شهور   6 اإلى  )132(36.019)6.580(6.580-< 3�شهور 

�شهًرا   12 اإلى  �شهور   6 >-5.390)5.390(30.629)108(

�شنوات   5 اإلى  )700()4.377()35.006(35.006-< �شنة 

�شنوات  5 >---)4.377(-

بتطبيـــق متطلبـــات اتفاقيـــة بازل II الرامية اإلـــى التحديد الكمي لالأثر على قيمة �شافـــي دخل هام�ص الربح عند التغييـــر بموجب 200 3.35 نقطة 

اأ�شا�شية في معدلت الأرباح، يمكن مالحظة التالي: 

انخفا�ص �شافي دخل هام�ص الربح لفترة الت�شعير < يوم �احد اإلى 3 �شهور بقيمة 887أ.  األف د�لر اأمريكي اإذا انخف�ص معدل هام�ص الربح 

200 نقطة اأ�شا�شية. 

زيـــادة �شافـــي دخل هام�ص الربـــح كما هو في الجد�ل اأعاله لفترة الت�شعير < 3ب.  �شنوات كما هو مو�شح اأعاله اإذا ارتفع معدل هام�ص الربح 

200 نقطة اأ�شا�شية. 

ح�شابات ال�شتثمار المقيدة �مخاطر �شوء التوظيف التجاري   

اإن مخاطر �شوء التوظيف التجاري تكون مقت�شرة على ح�شابات ال�شتثمار المقيدة التي تتكون من الآتي:  3.36 

�شند�ق ما قبل الكتتاب لل�شركات الخليجية الذي تاأ�ش�ص في عام  i .2006 لال�شتثمار في الأ�شهم غير المدرجة لل�شركات   

الخليجية في مرحلة ما قبل الكتتاب. يعد اإجمالي حجم الم�شر�ع �شغير ن�شبًيا بقيمة تبلغ 5،4 مليون د�لر. يدير البنك 

ال�شند�ق كم�شارب مقابل ر�شم بن�شبة 20% من العائدات على ن�شبة 10% عائدات ب�شيطة. 

 

ال�شتثمارية  الم�شاريع  بع�ص  التمويل  لتوفير   ii .2009 عام  تاأ�ش�شت  “م�شاربة” التي  ال�شتثمارية  كابيتال  فين�شر  م�شاريع 

ا ن�شيب  المختارة من قبل البنك. ت�شم م�شاريع م�شاربة ا�شتثمارات بقيمة 12 مليون د�لر، �تحقق عائًدا بن�شبة 7% ناق�شً

ال�شركة في الربح كم�شارب من ن�شبة الـ 7% �التي يتم توزيعها على الم�شتثمرين في تاريخ ال�شتحقاق. 

يـــدرك البنـــك م�شوؤ�لياته في اإدارة ح�شابات ال�شتثمار المقيدة، �يملك �شيا�شات �ا�شحة حول التعامل مع تلك الم�شوؤ�ليات. �يتم تو�شيح اأداء 

ح�شابات ال�شتثمار المقيدة في ال�شفحة رقم 13 من البيانات المالية المدققة.
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