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نظرة عامة على
فينشر كابيتال بنك

يعد فينشر كابيتال بنك أول بنك استثماري إسالمي في منطقة الخليج والشرق 
األوسط وشمال أفريقيا )مينا( يتخصص في االستثمار في المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة والناشئة. تأسس فينشر كابيتال بنك في مملكة البحرين في شهر 
أكتوبر 2005، ويمارس البنك عمله بموجب ترخيص كمصرف قطاع جملة استثماري 
)إسالمي( صادر عن مصرف البحرين المركزي، وبرأسمال مصرح به وقدره 500 مليون 

دوالر أمريكي، ورأسمال مدفوع بقيمة 190 مليون دوالر أمريكي، يحظى البنك 
بدعم مالي من مجموعة مختارة من المساهمين في المنطقة، ويضم فريق عمل 
يتمتع بخبرة عريقة في العمل المصرفي، كما يتمتع بشبكة مترابطة من الشركاء 

اإلستراتيجيين وشركاء العمل.

مهمتنا

مهمتنا هي ابتكار منوذج اقتصادي رائد والقيام بدور قيادي في تطوير 

االستثمار في قطاع املشاريع الناشئة في املنطقة.

ومن خالل إقامة شراكات إستراتيجية، فإننا نهدف إلى توفير الدعم 

والتشجيع للنمو والنهوض باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في منطقة 

اخلليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينا( التي حتتاج ملوارد ضرورية 

لضمان منوها وتوسعها. 

قيمنا

إن قيمنا املهنية في األداء واالبتكار واالهتمام بالعمالء والعمل كفريق 

والتقيد بأحكام وتعاليم الشريعة اإلسالمية الغراء هي التي حتدد مسار 

سلوكنا املهني.

كما أن تبنينا للمستويات العاملية والتطبيقات الدولية حتكم الطريقة التي 

ندير بها أعمال البنك في جميع املجاالت.

يوفر فينشر كابيتال بنك لعمالئه مجموعة متنوعة من اخلدمات الراقية 

والفرص االستثمارية الفريدة من نوعها ضمن عدد من مجاالت العمل 

الواعدة في أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا واململكة املتحدة. ويركز البنك نشاطه على 

االستثمار في املشاريع الناشئة وتطوير األعمال، واالستثمارات املباشرة، 

واالستثمارات العقارية املنتقاة بعناية فائقة.

 

وينفرد البنك مبكانته املتميزة في قيادة تطوير ومتويل املشاريع الناشئة 

والواعدة في املنطقة، وذلك من خالل توفير مستويات ال تضاهى من الدعم 

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تتميز بالقوة في األداء مع تدني 

قيمتها وحتتاج إلى موارد ضرورية لتحقيق النمو والتوسع. 

رؤيتنا

تتلخص رؤيتنا في أن نكون البنك االستثماري اإلسالمي اإلقليمي الرائد 

في االستثمار عبر متويل املشاريع الناشئة والواعدة، والعمل على حتقيق 

النمو لتلك املشاريع، ودعم التنمية االجتماعية واالقتصادية في منطقة 

اخلليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينا(.

نسعى إلى تعزيز القيمة والثروة ملساهمينا وعمالئنا، وإضافة أبعاد جديدة 

إلى صناعة اخلدمات املصرفية اإلسالمية. 
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•   تعاون فينشر كابيتال بنك مع شركة هانكو لالستحواذ على 

شركة بايرن إنفستمنت ليمتد وفق صفقة تبلغ قيمتها نحو 1٦0 

مليون دوالر أمريكي )٦00 مليون درهم إماراتي(. وتعد بايرن 

إنفستمنت ليمتد إحدى أكبر مزودي حلول تأجير املعدات 

واملباني النمطية وأكثرها تنوًعا في دول مجلس التعاون 

اخلليجي. 

�يستكمل فينشر كابيتال بنك في الوقت احلالي عملية شــراء  �•

أرا ٍض زراعية على مساحة 10 ماليني متر مربع في تركيا 

التي تعد إحدى أكبر منتجي الفواكه في العالم، بقيمة تبلغ 

43.5 مليون دوالر أمريكي. سيتم تأجير األراضي الزراعية 

إلى شركة جوكنور، الشركة التركية الرائدة في إنتاج وتصدير 

عصير الفاكهة املركز والتي ميلك فيها فينشر كابيتال بنك 

ومستثمروه نسبة %83.5.

•   واصلت شركة جوكنور خططها التوسعية مع شراء 5 ماليني 

متر مربع إضافية من األراضي الزراعية الستخدامها في 

زراعة الفاكهة لتصل بذلك إجمالي مساحة أراضي الشركة إلى 

10 ماليني متر مربع. كما بدأت جوكنور في تشغيل مصنعها 

الثالث في دينار مبقاطعة أفيون. 

•�  مت استكمال أعمال بناء املشروع العقاري ماي فير تشامبرز 

في موعده احملدد. تبلغ قيمة هذا املشروع 30 مليون جنيه 

استرليني ويقع في وسط لندن ويضم ستة شقق راقية. مت 

بيع أربعة شقق، ومن املتوقع بيع الشقتني املتبقيتني خالل 

النصف الثاني من عام 2014، بعدها سيتم التخارج من هذا 

االستثمار بالكامل.

•� استكملت عملية االستحواذ على مشروع بارك كريسنت 

ويست، املشروع السكني الراقي الواقع في إحدى أفخم 

املناطق السكنية املطلة على ريجنتس بارك في لندن. كما 

يجري تقدمي طلب للحصول على موافقة على املخطط من 

مجلس مدينة ويستمنستر. 

•   في إطار جهود البنك الرامية إلى تطبيق أسلوب أكثر منهجية 

إلستراتيجية التخارج في البنك، مت تشكيل جلنة جديدة 

للتخارج وتضم أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة. وقد 

حددت اللجنة عددًا من املشاريع احملتمل التخارج منها. 

•� سيستكمل البنك قريبًا االختبارات الالزمة كافة لتطبيق نظام 

إدارة عالقات العمالء اجلديد. ويتيح هذا النظام املتطور للبنك 

تزويد املساهمني واملستثمرين بخدمات أكثر استجابة وتركيزًا 

على احتياجاتهم. 

أهم اإلنجازات
التشغيـليـة   
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وتأكيدًا على األداء املالي القوي للبنك خالل العام املالي 2014، ارتفع 

إجمالي اإليرادات بنسبة 55 باملائة ليصل إلى 23.7 مليون دوالر أمريكي 

مقارنة مع 15.3 مليون دوالر أمريكي للعام السابق، بينما بلغ إجمالي 

املصروفات 13.2 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 10.2 مليون دوالر 

أمريكي في عام 2013. كما حافظ الدخل املتحقق من األنشطة املصرفية 

االستثمارية على معدالته اجليدة عند 1٦.9 مليون دوالر أمريكي. وعليه، 

ارتفع صافي أرباح الفترة بنسبة 84 باملائة ليصل إلى 15.1 مليون دوالر 

أمريكي قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مقارنة مع 8.1 مليون دوالر 

في العام السابق، وهو ما ميثل عائدًا على صافي رأس املال املدفوع 

بنسبة 8.3 باملائة. وتأتي هذه النتائج بعد احتساب خسارة القيمة العادلة 

ومخصصات االضمحالل بقيمة 4.٦0 مليون دوالر أمريكي في عام 

2014 )مقارنة مع 10.1 مليون دوالر أمريكي للعام املالي 2013(، التي مت 

احتسابها على ضوء أوضاع السوق احلالية.

وقد واصل البنك احلفاظ على قاعدة قوية لرأس املال مع زيادة  إجمالي 

األصول بنسبة 13 باملائة لتصل إلى 249.4 مليون دوالر أمريكي كما في 

30 يونيو 2014، مقارنة مع 221.٦ مليون دوالر أمريكي في نهاية العام 

املاضي مع االستمرار في عدم االرتباط بديون. وارتفعت حقوق املساهمني 

بنسبة 8 باملائة لتصل إلى 21٦ مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 200.5 

مليون دوالر أمريكي في نهاية العام املالي 2013. وكما هو في نهاية 

يونيو 2014 بلغ معدل مالءة رأس املال 44 باملائة، أي أعلى من متطلبات 

احلد األدنى ملصرف البحرين املركزي التي تبلغ 12 باملائة، بينما ارتفعت 

األصول حتت اإلدارة بنسبة 8 باملائة لتبلغ  1.24 مليار دوالر أمريكي 

مقارنة مع 1.1 مليار دوالر أمريكي في نهاية يونيو 2013. 

هذه النتائج املشجعة تؤكد قدرة البنك على مواصلة األداء املالي العالي 

الذي حققه على مدى العامني ونصف العام املاضيني. كما أنها تعكس 

جناح اإلجراءات التي اتخذها البنك خالل تلك الفترة بغية خفض 

التكاليف، واالستفادة من األصول بطرق أكثر كفاءة، فضاًل عن إعادة 

الهيكلة لتحسني الكفاءة وتعزيز التعاون. وتؤكد أيضًا جدوى إستراتيجيتنا 

التي تهدف إلى احلفاظ على الربحية، ودعم معدل السيولة، وبناء قاعدة 

متينة لتحقيق عوائد مقبولة للمساهمني. 

من ناحية أخرى، قام البنك خالل العام مبراجعة هيكل رأس املال في 

أعقاب اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية الذي عقد في 9 ديسمبر 

2013، وبعد استالم املوافقات التنظيمية من مصرف البحرين املركزي 

ووزارة الصناعة والتجارة. متت تسوية اخلسائر املتراكمة البالغ قيمتها 

71.2 مليون دوالر أمريكي مقابل عالوة إصدار السهم واالحتياطي 

املتوافر، إلى جانب خفض رأس املال املساهم إلى 190 مليون دوالر 

أمريكي بداًل من 250 مليون دوالر، وذلك للحفاظ على ميزانية أكثر قوة. 

وجتدر اإلشارة إلى أن حقوق املساهمني لم تتغير، ولكن متت مراجعة 

رأس املال املساهم واملكونات األخرى حلقوق املساهمني بغرض استبعاد 

عبء العجز املتراكم مبا يتماشى مع أفضل معايير السوق. ويعد هذا 

تطورًا إيجابيًا، حيث يساعد على دعم الهيكل االستثماري واألنشطة 

املالية، وميّكن البنك من تعزيز قدرته على توزيع األرباح في السنوات 

القادمة. 

من ناحية أخرى، نظم أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة خالل العام 

ورشة عمل إلجراء مراجعة سنوية إلستراتيجية البنك ومنوذج العمل مبا 

يتماشى مع ديناميكيات السوق املتغيرة. وقد حرص البنك على احلفاظ 

على الدعائم األساسية إلستراتيجيته مع تركيز أكبر على حتديد فرص 

التخارج احملتملة من االستثمارات القائمة. ويواصل فينشر كابيتال بنك 

دعم إلستراتيجيته وفلسفة العمل من خالل االلتزام باألنشطة املصرفية 

األخالقية، واحلوكمة املؤسسية القوية، وإدارة املخاطر. وهذا يتضمن 

تبني املعايير الدولية، وأفضل املمارسات العاملية، ومواكبة أحدث التغيرات 

التنظيمية التي طرحها مصرف البحرين املركزي. 

أما فيما يتعلق باألنشطة االستثمارية، فإنه يسرني أن أعلن بأن البنك 

استطاع استكمال صفقتني جديدتني بنجاح خالل العام. ويواصل تعزيز 

مكانته الرائدة باعتباره من أكثر البنوك االستثمارية نشاطًا في املنطقة 

مع إجناز صفقات استثمارية تزيد عن 485 مليون دوالر أمريكي منذ 

يناير 2012. وبالنظر إلى األوضاع االقتصادية العاملية احلافلة بالتحديات، 

وظروف السوق املضطربة خالل الفترة، فإن قيمة االستثمارات تشكل 

إجنازًا هامًا لبنك استثماري يركز نشاطه على منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. 

الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين.

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يطيب لي أن أرفع إليكم التقرير السنوي 
والبيانات المالية الموحدة لفينشر كابيتال بنك عن العام المالي المنتهي في 

30 يونيو 2014. ويسرني أن أعلن بأننا تمكنا، بفضل اهلل تعالى، من مواصلة جهودنا 
في تحسين األداء المالي للبنك، حيث ارتفع صافي األرباح بنسبة 84 بالمائة 

على مدى االثني عشر شهرًا الماضية بالرغم من استمرار حالة التذبذب وعدم 
التيقن التي سادت المنطقة بصفة عامة، وأثرت على قطاع الخدمات المصرفية 

االستثمارية على وجه التحديد. 

كـلمـة 
رئـيـس مجلس اإلدارة 
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إن األداء املالي والتشغيلي الذي حققه البنك خالل العام املالي 2014، 

وإجنازاتنا خالل العامني ونصف العام املاضيني تعزز تفاؤلنا بأداء البنك 

في املستقبل. فمن خالل االستفادة من إمكانياتنا الهائلة التي تتمثل 

في وجود مجلس إدارة متفهم وحريص على تقدمي الدعم الالزم، وفريق 

إدارة قوي، ومحفظة قوية خالية من الديون، وصفقات مجزية، ووضع 

مالي قوي، فإن البنك في حالة جيدة تتيح له، بإذن الله تعالى، االستفادة 

من حتسن ظروف السوق واالنتعاش االقتصادي واالستفادة من فرص 

األعمال اجلديدة. كما تبقى التوقعات لدول اخلليج ومنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا خالل 2015 مشجعة أيضًا، تدعمها العناصر االقتصادية 

اجلوهرية واستقرار أسعار النفط، مما يؤدي الى توقع مواصلة حتقيق منو 

راسخ في الناجت احمللي اإلجمالي ومن ثم احلفاظ على النظرة اإليجابية 

على املدى القصير. ولكن على ضوء خبراتنا السابقة، فإننا ندرك متامًا 

بأن املستقبل القريب سوف يحمل بعض التحديات واالضطرابات لقطاع 

اخلدمات املصرفية االستثمارية في املنطقة. 

بالنيابة عن مجلس اإلدارة، وباألصالة عن نفسي أود أن أتوجه بخالص 

االمتنان والتقدير إلى حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل مملكة البحرين املفدى، وصاحب السمو امللكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء املوقر، وصاحب السمو امللكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمني النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء على قيادتهم الرشيدة ملسيرة النمو في اململكة ودعمهم 

املتواصل للصناعة املصرفية اإلسالمية. وأتوجه بالشكر والتقدير إلى 

مصرف البحرين املركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئات احلكومية 

ذات الصلة على ما قدموه من مساندة ومشورة خالل تلك الفترة. 

كما يطيب لي أن أعبر عن خالص امتناني للمساهمني، والعمالء، وشركاء 

العمل على والئهم وتشجيعهم املستمر، والشكر موصول إلى هيئة الرقابة 

الشرعية إلرشاداتهم القّيمة، وإلى فريق اإلدارة وجميع العاملني في البنك 

على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في العمل. 

أسأل اهلل العلي القدير أن يهدينا سواء السبيل، وأن 
يسدد خطانا لتحقيق أهدافنا، وأن يمن علينا بالنجاح 

والتوفيق لتعزيز مسيرة فينشر كابيتال بنك. 

د. غسان أحمد السليمان 
رئيس مجلس اإلدارة 

كـلمـة 
رئـيـس مجلس اإلدارة 

تعكس هذه النتائج نجاح اإلجراءات 
التي اتخذها البنك خالل تلك الفترة 
بغية خفض التكاليف، واالستفادة 

من األصول بطرق أكثر كفاءة، فضاًل 
عن إعادة الهيكلة لتحسين الكفاءة 

وتعزيز التعاون.
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الدكتور غسان أحمد 
السليمان 

رئيس مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

صالح محمد الشنفري 
عضو مجلس اإلدارة

سلطنة عمان

عبدالفتاح محمدرفيع 
معرفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

دولة الكويت

مروان أحمد الغرير 
عضو مجلس اإلدارة

دولة اإلمارات العربية املتحدة

نضال صالح العوجان 
عضو مجلس اإلدارة

مملكة البحرين

مت إدراج نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة في القسم املخصص الستعراض احلوكمة املؤسسية من هذا التقرير.

أعضاء 
مجلس اإلدارة 

عبداللطيف محمد 
جناحي 

عضو مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي 

مملكة البحرين 
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سليمان إبراهيم الحديثي 
عضو مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

محمد عبدالعزيز
 السرحان 

عضو مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية 

ياسر محمد الجاراهلل 
عضو مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية 

عبد الهادي تريحيب 
بن نايفة الشهواني

عضو مجلس اإلدارة

دولة قطر 

محمد عبدالرزاق 
الكندري

عضو مجلس اإلدارة

دولة الكويت 

خالد عبدالعزيز 
المديهيم 

عضو مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

أعضاء 
مجلس اإلدارة 
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أعضاء 
هيئة الرقابة الشرعية 

الشيخ نظام محمد صالح 
يعقوبي 
رئيس الهيئة 

الشيخ الدكتور نظام حاصل على شهادة 

الدكتوراه في الدراسات االسالمية، وشهادة 

البكالوريوس في االقتصاد ومقارنة األديان 

من جامعة ماكجيل بكندا، باإلضافة إلى 

الدراسات التقليدية اإلسالمية، والتلقي عن 

العلماء واملشايخ من اململكة العربية السعودية، 

والبحرين، ومصر، واملغرب، والهند. والشيخ 

نظام كان خطيبًا في عدد من جوامع مملكة 

البحرين في مرحلة التسعينيات، وله دروس 

في العلوم الشرعية منذ عام 197٦ وحتى اآلن، 

وهو عضو بهيئة الرقابة الشرعية في عدد من 

البنوك واملؤسسات املالية واإلسالمية في مملكة 

البحرين، وعضو هيئة احملاسبة واملراجعة 

 ،)AAOIFI( للمؤسسات املالية اإلسالمية

وعضو بهيئة التصنيف اإلسالمي، وعضو 

باملجلس الشرعي ملصرف البحرين املركزي، 

وصندوق داو جونز اإلسالمي، وله حضور 

متميز وبارز في كثير من املؤمترات والندوات 

واملنتديات اإلسالمية.

الشيخ الدكتور عبدالستار 
عبدالكريم أبو غدة 

عضـو 

الشيخ الدكتور عبدالستار حاصل على شهادة 

الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية من األزهر 

الشريف، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

وهو عضو مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة 

املؤمتر اإلسالمي في جدة باململكة العربية 

السعودية، وكان في السابق يعمل باحثًا 

وخبيرًا في املوسوعة الفقهية التابعة لوزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية في دولة الكويت. 

وهو رئيس وعضو مشارك في كثير من هيئات 

الرقابة الشرعية ملجموعة من البنوك اإلسالمية، 

وعضو املجلس الشرعي ومجلس املعايير 

لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

اإلسالمية في مملكة البحرين )AAOIFI(، وله 

مجموعة مؤلفات متميزة ومتخصصة في فقه 

وفتاوى املعامالت احلديثة وغيرها، وله حضور 

متميز وبارز في كثير من املؤمترات والندوات 

واملنتديات اإلسالمية.

الشيخ الدكتور عيسى زكي 
عيسى 

عضـو 

الشيخ الدكتور عيسى زكي حاصل على 

شهادة الدكتوراه في الفقه املقارن من 

اجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة باململكة 

العربية السعودية. يشغل الشيخ الدكتور 

عيسى زكي منصب أستاذ مساعد في كلية 

التربية األساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب في دولة الكويت، ومشارك 

في هيئات فتوى وجلان شرعية عديدة. وأثرى 

املكتبة اإلسالمية مبجموعة من املؤلفات 

واألعمال العلمية، وله حضور متميز وبارز 

في كثير من املؤمترات والندوات واملنتديات 

اإلسالمية.
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اجتياز الصعوبات
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بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم.

يسرني أن أعلن بأن األداء الذي حققناه في العام المالي 2014  يؤكد أن فينشر كابيتال 
بنك يواصل اتخاذ الخطوات اإليجابية السليمة التي من شأنها تحقيق الربحية 

المستدامة وضمان نمو أعمالنا.   

بتوفيق من الله وبفضل جهود جميع العاملني في البنك، أثبتت اإلجراءات 

التي اتخذها البنك منذ عام 2011 والرامية إلى دعم قدرته على مواكبة 

ديناميكيات السوق املتغيرة والعودة إلى مسار الربحية جناحها. وهي 

تتضمن تطوير إستراتيجية مؤسسية جديدة وتعزيز منوذج العمل، مع 

إعادة توجيه أنشطتنا االستثمارية إلى بعض القطاعات واملناطق اجلغرافية 

املختارة بعناية، فضاًل عن خفض التكاليف من خالل عملية كبيرة إلعادة 

الهيكلة املؤسسية. 

وقد أسفرت تلك اإلجراءات عن حتقيق نتائج إيجابية، فقد سجل فينشر 

كابيتال بنك ربحية للربع العاشر على التوالي من العام. وارتفع صافي 

األرباح للعام املالي 2014 بنسبة 84 باملائة ليصل إلى 15.1 مليون دوالر 

أمريكي قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، بينما ارتفع إجمالي اإليرادات 

بنسبة 55 باملائة إلى 23.7 مليون دوالر أمريكي. واألهم من ذلك سجل 

الدخل املتحقق من األنشطة املصرفية االستثمارية 1٦.9 مليون دوالر 

أمريكي، مبا يعكس جناح إستراتيجية البنك في التركيز على القطاعات 

الرئيسية واملناطق اجلغرافية التي اكتسب فيها خبرات متخصصة، مبا في 

ذلك قطاع الرعاية الصحية، والزراعة، والنفط والغاز، والشحن، عالوة على 

التركيز على األسواق األكثر استقرارًا من الناحية السياسية واالقتصادية 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثل تركيا. 

وخالل العام، استكمل فينشر كابيتال بنك عددًا من الصفقات الهامة التي 

أسفرت عن جمع ٦5 مليون دوالر أمريكي من املستثمرين. األمر الذي 

ساهم في دعم محفظتنا االستثمارية وتعزيز تنوعها، فضاًل عن ترسيخ 

سمعتنا املرموقة في األسواق مبا نوفره من مشاريع وصفقات استثمارية 

مبتكرة ومجزية. ومن أبرز الصفقات اجلديدة شركة بايرن إنفستمنت 

ليمتد التي تعد إحدى أكبر مزودي حلول تأجير املعدات واملباني النمطية 

وأكثرها تنوًعا في دول مجلس التعاون اخلليجي. كما يستكمل فينشر 

كابيتال بنك في الوقت احلالي عملية شراء أراضٍ  زراعية على مساحة 10 

ماليني متر مربع في تركيا وهي إحدى أكبر منتجي الفواكه في العالم. ومت 

تأجير األراضي الزراعية إلى شركة جوكنور، الشركة التركية الرائدة في 

إنتاج وتصدير عصير الفاكهة املركز التي ميلك فيها فينشر كابيتال بنك 

ومستثمروه نسبة  83.5 باملائة، وهو ما سيساهم بدوره في دعم خطط 

التوسع لهذه الشركة االستراتيجية ضمن محفظة شركات البنك. 

أما فيما يتعلق باالستثمارات القائمة، فقد حققت الصفقتان العقاريتان 

في منطقة W1 الراقية في وسط لندن تقدمًا ملموسًا هذا العام، حيث 

استكملت أعمال بناء املشروع العقاري ماي فير تشامبرز في موعده 

احملدد. كما مت بيع أربعة شقق، ومن املتوقع بيع الشقتني املتبقيتني في 

أوائل العام املالي 2015. ومت أيضًا استكمال عملية االستحواذ على 

مشروع بارك كريسنت ويست مع تقدمي طلب للحصول على موافقة 

للمخطط من مجلس مدينة ويستمنستر. باإلضافة إلى ذلك، يسير العمل 

في املستشفى امللكي للوالدة في البحرين على املسار الصحيح، وقد مت 

االكتتاب في هذه الصفقة بالكامل بعد انضمام مستثمر إستراتيجي 

جديد. هذا إلى جانب، تأجير مبنى كامل في مشروع إسكان جبل علي 

للعمال، مع اهتمام األسواق باملبنيني املتبقيني، وتلقى برنامج السيولة 

التابع للبنك مساهمات إضافية جديدة.

وجتدر اإلشارة إلى أن استثمارات فينشر كابيتال بنك منذ يناير 2012 قد 

جتاوزت 485 مليون دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى الصفقتني اجلديدتني في 

2014، فقد تضمنت هذه االستثمارات شركة جوكنور في تركيا، كيو كون 

في قطر، ماي فير تشامبرز، بارك كريسنت ويست في اململكة املتحدة، 

املستشفى املتخصص في اخلبر باململكة العربية السعودية، إلى جانب 

برنامج السيولة وإدارة النقد. وقد جنح البنك في حتقيق هذا األداء القوي 

بالرغم من الظروف احلافلة بالتحديات التي تشهدها أسواق املنطقة وحالة 

الركود االقتصادي، فضال عن املنافسة العاتية من جانب الالعبني اآلخرين 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، األمر الذي يعزز املكانة الرائدة 

للبنك باعتباره من أكثر البنوك االستثمارية جناحًا في املنطقة، كما يعكس 

اجلهود احلثيثة التي يبذلها فريق العمل في االستثمارات وإدارة الثروات 

في البنك من ذوي اخلبرة والكفاءة العالية. 

من ناحية أخرى، أجرى أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة خالل 

عام 2014 مراجعة سنوية إلستراتيجية البنك ومنوذج العمل. وسوف 

يواصل البنك تركيز استثماراته على املشاريع الناشئة وتطوير األعمال 

واالسثمارات املباشرة. باإلضافة إلى الصفقات العقارية التي يتم 

اختيارها على أساس انتقائي التي تشمل مشاريع اإلسكان مناسبة 

التكاليف في دول مجلس التعاون اخلليجي، والعقارات السكنية املتميزة في 

اململكة املتحدة، واألصول السكنية والتجارية احملققة للدخل في الواليات 

املتحدة األمريكية. 

وقد أظهرت املراجعة أيضًا احلاجة إلى تركيز أكبر على تطبيق إستراتيجية 

التخارج في البنك. وفي إطار جهود فينشر كابيتال بنك الرامية إلى تطبيق 

أسلوب أكثر منهجية، مت تشكيل جلنة جديدة للتخارج وتضم أعضاء 

مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة. وقد حددت اللجنة عددًا من عمليات التخارج 

املجزية املتوقع استكمالها خالل العام املالي القادم. باإلضافة إلى ذلك، مت 

تشكيل فريق متابعة ملا بعد عمليات االستحواذ لتعزيز القيمة التي يضيفها 

البنك إلى محفظة شركاته من خالل توفير الدعم واملشاركة الفعالة. 

تقرير
الرئيس التنفيذي



15

وسوف يقوم الفريق اجلديد مبتابعة النمو الذي حتققه الشركات مقارنة 

بإستراتيجيات النمو وخطط األعمال، بهدف تعزيز أدائها املالي وقيمتها 

عند التخارج. 

إن النتائج املالية التي حققها البنك وإجنازاته التشغيلية خالل العامني 

ونصف العام املاضيني تعد خير دليل على معايير األداء العالية التي يلتزم 

بها فينشر كابيتال بنك ومدى  فعالية إستراتيجيتها االستثمارية السارية. 

وبإذن الله تعالى فإننا على ثقة من قدرة البنك على مواصلة أدائه املتميز، 

واالستفادة من التغيرات والفرص السانحة في األسواق. 

ميلك فينشر كابيتال بنك رأس مال جيد، وقاعدة أصول راسخة، ومجموعة 

متنوعة ومجزية من الصفقات االستثمارية، األمر الذي يؤكد إننا نسير 

على الطريق الصحيح نحو حتقيق املزيد من النمو في اإليرادات وخفض 

املصاريف التشغيلية، وذلك مبا يتماشى مع أهدافنا اإلستراتيجية 

وتطلعات العمل. وبالنظر إلى حتسن االقتصاد العاملي، وتوقع حتقيق 

معدالت إيجابية للناجت احمللي اإلجمالي في دول مجلس التعاون اخلليجي 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإننا نشعر بالثقة والتفاؤل في 

حتقيق املزيد من النجاحات خالل العام املالي اجلديد. 

وختامًا أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني للدعم املتواصل، والثقة 

الغالية، والتشجيع املستمر من جانب السادة أعضاء املجلس املوقرين. كما 

يسعدني أن أشيد بالثقة الغالية واملتواصلة ملستثمرينا الذين لم يألوا جهدًا 

في تقدمي الدعم الالزم في كل األوقات، والذين يساهمون بدور فعال في 

حتقيق جناح فينشر كابيتال بنك. وأتوجه أيضًا بالشكر والتقدير إلى فريق 

اإلدارة وموظفي البنك على تفانيهم وإخالصهم في العمل وجهودهم الدؤوبة 

الرامية إلى مواكبة التغييرات واالرتقاء بأدائهم ملواجهة التحديات اجلديدة، 

والتي بدونها لم يكن من املمكن أن يحقق البنك هذا األداء الناجح مرة 

أخرى. إننا نشعر بالفخر واالعتزاز لوجود مثل هذا الفريق الذي يتسم 

بالكفاءة املهنية العالية واحلماس واإلخالص في العمل.   

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عبداللطيف محمد جناحي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تقرير 
الرئيس التنفيذي

ارتفع صافي األرباح للعام المالي 
2014 بنسبة 84 بالمائة ليصل إلى 15.1 
مليون دوالر أمريكي قبل مكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة، بينما ارتفع 

إجمالي اإليرادات بنسبة 55 بالمائة 
إلى 23.7 مليون دوالر أمريكي
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عبداللطيف محمد 
جناحي

عضو مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي 

رئيس جلنة اإلدارة التنفيذية

سعد عبداهلل الخان 
مدير تنفيذي - 

االستثمارات 

نجوى عبداهلل مهنا 
مدير تنفيذي -

العمليات واملساندة 

منير أحمد
مدير - إدارة املخاطر

فيصل عبدالعزيز 
العباسي 

الرئيس التنفيذي لالستثمارات 

سانتوش جيكوب 
كاريبات 

مدير تنفيذي -

 الرقابة املالية 

محمد جاسم الشيخ 
مدير تنفيذي -

 رئيس إدارة الثروات 

خالد عبدالجليل 
المدني

مدير - االلتزام باألنظمة 

 وغسل األموال

مت إدراج نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية في القسم املخصص الستعراض احلوكمة املؤسسية من هذا التقرير.

فريق 
اإلدارة التنفيذية
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تعزيز نمو االستثمار
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إستراتيجية االستثمار في البنك 

تهدف اإلستراتيجية التي يتبناها فينشر كابيتال بنك 
إلى تحقيق عائدات عالية مقارنة بالمخاطر المحسوبة 

من فرص استثمارية عالية الجودة، مدروسة بعناية، 
ومهيكلة ومدارة بكفاءة عالية. ويتم تنويع 

المحفظة االستثمارية للبنك بين مختلف األسواق 
والقطاعات، وعبر مراحل مختلفة من نمو فرص 

االستثمارات المباشرة. ويهدف هذا التنوع إلى الحد 
من مخاطر التركيز على أماكن جغرافية أو قطاعات 

معينة. 

ويحرص البنك على التعاون مع شركاء متميزين في املجال التقني ومجال 

األعمال أو مستثمرين يشاركون البنك رؤيته الطموحة الرامية إلى إقامة 

شركات أو مشاريع رائدة حتمل في طياتها إمكانيات منو سريعة، مع 

اكتساب مكانة مرموقة في مجاالت عملها. كما يحرص فينشر كابيتال 

بنك أيضًا على حتديد مناذج األعمال العاملية الناجحة لتكرارها في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مبا يساهم في دعم االقتصاديات احمللية 

وتنويع نشاطها، وخلق فرص أعمال جديدة، واستبدال الواردات بسلع 

وخدمات محلية، وزيادة الصادرات. ويسعى البنك إلى إضافة القيمة إلى 

محفظة شركاته من خالل املشاركة الفعالة والدعم املتواصل، ومن ثم تعزيز 

قيمة التخارج الستثماراته. 

فلسفة االستثمار

تعتمد فلسفة االستثمار في فينشر كابيتال بنك على مبدأ أساسي مفاده 

أن احملدد الرئيسي لقيمة أي أصل هو التدفقات النقدية املتولدة عنه 

والربحية، وليس وضعه التقديري أو التوجه السائد. ويرى البنك بأن توفير 

الرعاية الواجبة الصارمة، واالعتماد على االفتراضات احلذرة في التوقعات 

املالية، وإتباع عمليات تقييم مدروسة ملختلف السيناريوهات تعد جميعها 

أفضل الطرق لتحقيق هذه األهداف. 

التركيز االستثماري 

يعتمد التركيز االستثماري األساسي لفينشر كابيتال بنك على صفقات 

االستثمارات املباشرة، مع التركيز على املشاريع الناشئة ومعامالت تطوير 

األعمال. كما تنحصر األنشطة العقارية على بعض املشاريع املختارة 

بعناية التي تشتمل اإلسكان مناسب التكاليف في دول مجلس التعاون 

اخلليجي، والعقارات السكنية في اململكة املتحدة، واألصول السكنية 

والتجارية احملققة للدخل في الواليات املتحدة األمريكية. وبغض النظر 

عن نوع االستثمار وطبيعته، فإن البنك يتبنى توجهًا استشاريًا يعتمد 

على املنهج التحليلي الذي يتيح له مراجعة وفحص كل مشروع بدقة 

متناهية واكتشاف فرص األعمال في مراحل مبكرة، مع تركيز كبير على 

قيمة املستهلك، والوضع اإلستراتيجي، والعناصر الديناميكية التنافسية، 

واستدامة منوذج األعمال، واإلمكانيات اإلدارية. 

استعراض 
النشاط االستثماري 
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األسواق

يحرص فينشر كابيتال بنك على اكتشاف الفرص االستثمارية على 

املستوى العاملي ولكن مع اهتمام أكبر مبنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا )مينا(. ويتم تنويع احملفظة االستثمارية للبنك بهدف جتنب التركيز 

على سوق معينة. ويكون التركيز األساسي الستثمارات البنك على أسواق 

دول مجلس التعاون اخلليجي، مع إيالء أهمية للسوق التركية، والسوق 

البريطانية على أساس انتقائي. ومن بني األسواق األخرى التي قد تتضمن 

صفقات هي دول منطقة مينا، ومنطقة الشرق األقصى، وآسيا، والغرب 

ولكن على أساس شديد االنتقاء. 

القطاعات 

يركز فينشر كابيتال بنك جهوده على القطاعات األساسية التي ميلك 

فيها البنك سجاًل ناجحًا من اإلجنازات، أو التي ميلك فيها فريق 

االستثمارات وأعضاء مجلس اإلدارة خبرة واسعة ومعرفة عميقة. وتشتمل 

هذه القطاعات على الرعاية الصحية، والزراعة، واألغذية، واألسمدة، 

والبتروكيماويات، وخدمات النفط والغاز، وبرامج السيولة، والعقارات 

الدولية. وقد مت حتديد القطاعات ذات األولوية القصوى التي تنطوي على 

إمكانيات منو وتطور هائلة في منطقة مينا مبا في ذلك التعليم والبنية 

التحتية. وتتم مراجعة القطاعات على أساس حالة بحالة، مبا في ذلك 

العقارات في املنطقة، والقطاعات املؤهلة لتحقيق مستويات عالية من النمو. 

إستراتيجية التخارج 

عند تقييم الفرص االستثمارية، تعتبر إستراتيجية التخارج واحدة من 

االعتبارات األساسية التي يدرسها البنك قبل الدخول في صفقة حقيقية. 

وعلى هذا األساس يركز البنك على االستثمار في الصناعات التي حتتمل 

الدمج واالستحواذ، أو تلك التي ميكن إدراجها في أسواق املال. وفي العام 

املالي 2014، مت تشكيل جلنة للتخارج وتضم أعضاء مجلس اإلدارة وفريق 

اإلدارة. وتعمل اللجنة في الوقت احلالي على مراجعة عدد من الصفقات 

املتوقع التخارج منها خالل العام املالي 2015. 

استعراض 
النشاط االستثماري 
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أهم االستثمارات خالل العام المالي 2014 

بايرن إنفستمنت ليمتد 
اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، 

سلطنة عمان 

تعاون فينشر كابيتال بنك مع شركة هانكو لالستحواذ على شركة بايرن 

إنفستمنت ليمتد وفق صفقة بقيمة 1٦0 مليون دوالر أمريكي تقريبًا )٦00 

مليون درهم(. وتعد بايرن إنفستمنت ليمتد إحدى أكبر شركات تأجير 

املعدات واملساحات النمطية في دول مجلس التعاون اخلليجي وأكثرها 

تنوعًا، وذلك من خالل العالمتني الراسختني بايرن لتأجير املعدات، 

وسبيس ميكر. أما شركة هانكو )شركة الطالع الدولية للنقل( فتعتبر شركة 

متخصصة في إدارة وتأجير أسطول من السيارات واملركبات ويقع مقرها 

الرئيسي في السعودية. تأسست هانكو عام 197٦ وتعد اليوم ضمن قائمة 

أفضل ثالث شركات للتأجير في اململكة العربية السعودية. 

فارم الند تركيا 
تركيا 

يستكمل  فينشر كابيتال بنك في الوقت احلالي عملية شراء أراضٍ  زراعية 

على مساحة 10 ماليني متر مربع في مناطق رئيسية في تركيا وفق صفقة 

بقيمة 43.5 مليون دوالر أمريكي. وتعد تركيا إحدى أكبر منتجي الفواكه 

في العالم. سوف يتم تأجير األراضي الزراعية إلى شركة جوكنور، الشركة 

التركية الرائدة في إنتاج وتصدير عصير الفاكهة املركز والتي ميلك فيها 

فينشر كابيتال بنك ومستثمروه نسبة 83.5%. وستقوم  جوكنور بإدارة 

املساحة الكلية وزراعتها وحصادها وتسويقها وبيعها. وقد مت اختيار أربع 

فواكه هي التفاح والكمثرى واخلوخ والكرز احلامض لزراعتها في األرض، 

وذلك على ضوء الطلب احمللي، ومالئمة تلك الفواكه لصناعة العصير 

املركز، فضال عن قيمتها اإلنتاجية. 

جوكنور 
تركيا 

واصلت جوكنور، أكبر شركة منتجة ومصدرة لعصير الفاكهة املركز 

وعجينة الفواكه في تركيا، خططها التوسعية مع شراء 5 ماليني متر مربع 

إضافية من األراضي الزراعية الستخدامها في زراعة الفاكهة ليصل 

بذلك إجمالي مساحة أراضي الشركة إلى 10 ماليني متر مربع. كما بدأت 

جوكنور تشغيل مصنعها الثالث في دينار مبقاطعة أفيون، ليكون أكبر 

مصنع من نوعه في أوروبا، وبدأت في إنتاج عجينة التفاح واخلوخ وعصير 

الطماطم. 

ماي فير تشامبرز 
لندن W1، المملكة المتحدة 

مت استكمال أعمال بناء هذا املشروع العقاري في موعده احملدد. تبلغ 

قيمة هذا املشروع 30 مليون جنيه استرليني ويقع في وسط لندن ويضم 

ستة شقق راقية. مت بيع أربعة شقق، ومن املتوقع بيع الشقتني املتبقيتني 

خالل النصف الثاني من عام 2014، بعدها سيتم التخارج من هذا 

االستثمار بالكامل. 

بارك كريسنت ويست 
لندن W1، المملكة المتحدة 

مت استكمال عملية االستحواذ على هذا املشروع السكني الراقي الواقع 

في إحدى أفخم املناطق السكنية املطلة على ريجنتس بارك في لندن. كما 

يجري تقدمي طلب للحصول على موافقة على املخطط من مجلس مدينة 

ويستمنستر. 

المستشفى الملكي للوالدة 
البحرين  

مت استكمال عملية االكتتاب بالكامل في هذا املشروع البالغة قيمته 

30.4 مليون دوالر أمريكي، وذلك بعد دخول مستثمر إستراتيجي جديد. 

ومن املخطط دفع سير العمل في مشروع املستشفى املتخصص، مبا 

في ذلك االنتهاء من أعمال البناء التحتي كافة، والهياكل الفوقية، وأعمال 

الطابوق اخلارجي. باإلضافة إلى ذلك، يجري تقييم العطاءات املقدمة 

للمعدات الطبية، كما مت استالم العروض اخلاصة مبرحلة ما قبل التشغيل 

والتشغيل التجريبي من مزودي اخلدمات الصحية في اململكة املتحدة 

والواليات املتحدة األمريكية. 

مشروع إسكان جبل علي للعمال 
اإلمارات العربية المتحدة

حتسنت ظروف السوق بشكل ملموس فيما يتعلق بتأجير سكن العمال 

في دبي مع عودة أسعار اإليجار إلى أكثر من 300 باملائة من األسعار 

املنخفضة التي سادت األسواق خالل األزمة املالية. وقد مت تأجير مبنى 

واحد بالكامل، ويتم بذل جهود دؤوبة لتأجير املبنيني املتبقيني. وقد تزايد 

عدد العروض واالستفسارات الواردة بشأن املشروع بشكل كبير مقارنة 

بالسنوات السابقة. واإلدارة شارفت على اإلنتهاء من تأجير املبنى الثاني. 

وفور احلصول على املوافقات احلكومية املتوقعة بنهاية العام اجلاري أو 

بداية العام اجلديد، سوف يتم تأجير املبنى الثالث. 

آي تي ووركس 
مصر 

شهدت الشركة نشاطًا قياسيًا خالل العام املالي 2013 فيما يتعلق بالنتائج 

املالية احملققة، ونشاط الشركة، وأداء بعض املشاريع الرئيسية. قامت آي 

تي ووركس بتعيني بنك دولي رائد إلدارة عملية البيع املخطط للشركة. 

مالحظة: ميكن التعرف على معلومات كاملة عن هذه االستثمارات في 

قسم »آخر التطورات في محفظة االستثمارات« من استعراض النشاط 

االستثماري«. 

استعراض 
النشاط االستثماري 



21

العصير املركز، فضال عن قيمتها اإلنتاجية. وقد وضعت الشركة خيارًا 

بإمكانية بيع األرض إلى جوكنور في نهاية فترة االستثمار املتوقع أن 

تكون ثماني سنوات. 

شركة جوكنور

تأسست شركة جوكنور لتصدير واستيراد وإنتاج األغذية عام 1993، 

وتعتبر أكبر شركة منتجة ومصدرة لعصير الفاكهة املركز وعجينة الفواكه 

في السوق التركية، حيث تستحوذ على 50 باملائة من سوق الصادرات 

التركية. وتصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من ٦0 دولة في جميع أنحاء 

العالم مع التركيز على أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وروسيا، كما 

تشمل قائمة عمالئها الرئيسيني شركة كوكاكوال، وبيبسي كوال، وسن توب، 

وهيرو، وسماكرز. ميلك فينشر كابيتال بنك ومستثمروه حصة في الشركة 

بنسبة 83.5 باملائة. وخالل العام، واصلت جوكنور خططها التوسعية مع 

شراء 5 ماليني متر مربع إضافية من األراضي الزراعية الستخدامها في 

زراعة الفاكهة ليصل بذلك إجمالي أراضي الشركة إلى 10 ماليني متر 

مربع. كما بدأت جوكنور تشغيل مصنعها الثالث في دينار في مقاطعة 

أفيون، ليكون أكبر مصنع من نوعه في أوروبا، وبدأت في إنتاج عجينة 

التفاح واخلوخ، وعصير الطماطم. حققت جوكنور ارتفاعًا في إجمالي 

العائدات واألرباح خالل عام 2013، وقامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة      

9 باملائة و٦.7 باملائة في عامي ٢٠١٢ و٢٠١١ على التوالي. 

شركة مينا شيبكو

يتضمن هذا املشروع البالغة قيمته 33.5 مليون دوالر أمريكي عملية 

تأجير رأسمالي في قطاع النقل البحري من خالل البيع وإعادة التأجير 

على أساس بدون طاقم لثالث سفن سوبراماكس للشحن، عمرها سنة 

واحدة بوزن 57 ألف طن. مت شراء هذه السفن بسعر 28.3 مليون دوالر 

أمريكي وكان أقل بكثير من القيمة السوقية لسفن سوبراماكس التي 

يبلغ عمرها خمس سنوات في وقت االستحواذ، وتدار السفن الثالثة وفق 

اتفاقية جتمع بني عقود حسب الرحلة  وعقود على املدى القصير مع نظرة 

مستقبلية إيجابية للغاية وذلك على ضوء االنتعاش الذي تشهده األسواق. 

وفي العام املالي 2014، حافظت الشركة على توزيع أرباح بنسبة 10 باملائة. 

صندوق مينا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تأسس هذا الصندوق عام 200٦، وقد دعا إلى زيادة رأس ماله في عام 

2010 ثم أغلق االكتتاب في أعقاب استثماره في شركة كيو كون بإجمالي 

رأس مال بلغ 70.3 مليون دوالر أمريكي. وفي عام 2014، لم يحدد 

الصندوق أي مخصصات لرأس املال، ولكنه ركز على متابعة أداء محفظة 

الشركات القائمة والعمل على تعزيز منوها وحتقيق التخارج. بلغ إجمالي 

األرباح املوزعة على املستثمرين حتى العام املالي 2014 نحو 7.9 مليون 

دوالر أمريكي. تشتمل محفظة الصندوق على شركة تشالينجر ليمتد، 

وشركة جافكو، وآي تي ووركس، وكيو كون. وقد مت توضيح التقدم الذي 

حققته كل شركة بشكل منفصل أدناه. 

آخر التطورات في محفظة االستثمارات

االستثمارات المباشرة 

بايرن إنفستمنت ليمتد 

تعاون فينشر كابيتال بنك مع شركة هانكو لالستحواذ على شركة بايرن 

إنفستمنت ليمتد وفق صفقة بقيمة 1٦0 مليون دوالر أمريكي تقريبًا )٦00 

مليون درهم(. وتعد بايرن إنفستمنت ليمتد إحدى أكبر شركات تأجير 

املعدات واملساحات النمطية في دول مجلس التعاون اخلليجي وأكثرها 

تنوعًا، وذلك من خالل العالمتني الراسختني بايرن لتأجير املعدات، وسبيس 

ميكر. ميتد نشاط بايرن إيكويبمنت رنتال في جميع أنحاء دولة اإلمارات 

وقطر والسعودية وُعمان، وتوفر معدات ووحدات منطية للتأجير، فضاًل 

عن اخلدمات املساندة التي تشمل اخلدمات اللوجستية، وسحب مياه 

الصرف الصحي، وأعمال الرفع، وتوريد الوقود إلى مجموعة متنوعة من 

الشركات العاملة في قطاع اإلنشاءات، والنفط والغاز، واألعمال البحرية، 

والفعاليات، وإدارة املرافق. أما سبيس ميكر فتعد شركة رائدة في تصنيع 

املباني النمطية في دولة اإلمارات ومتلك إمكانيات تصميمية وهندسية 

عالية تؤهلها لتصنيع املباني التجارية والراقية املتخصصة املصممة حسب 

احتياجات العمالء والتي تناسب مختلف الصناعات، مبا في ذلك النفط 

والغاز واألعمال البحرية واإلنشاءات والضيافة. 

ومن املتوقع أن يزيد الطلب على خدمات التأجير في دول اخلليج، وذلك 

في ظل توجه الشركات إلى عمليات اإلسناد اخلارجي خلدماتها التي 

كانت تدار داخلًيا من قبل بسبب تخصيص رأس املال ونقص التمويل. 

وفي نفس الوقت، يتجاوز الطلب على الطاقة املعروض منها بشكل كبير، 

مع توقع زيادة هذه الفجوة على املدى املتوسط إلى الطويل على ضوء 

الطفرة في عدد السكان. إضافة إلى ذلك، تبرز منطقة اخلليج كمركز رائد 

للسياحة والرياضة والشؤون الدولية، مع زيادة أعداد الفعاليات في املنطقة 

والتي تتطلب معدات طاقة مؤقتة وحلول هياكل منطية.

من ناحية أخرى، تعتبر شركة هانكو )شركة الطالع الدولية للنقل( شركة 

متخصصة في إدارة وتأجير أسطول من السيارات واملركبات ويقع مقرها 

الرئيسي في السعودية. تأسست هانكو عام 197٦ وتعد اليوم على قائمة 

أفضل ثالث شركات للتأجير في اململكة العربية السعودية. حظيت هانكو 

بتقدير كبير من قبل العديد من جهات منح اجلوائز في منطقة مينا، حيث 

حصلت على جائزة »أفضل مزود خلدمات النقل في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا«، وكذلك تصنف بأنها إحدى أسرع الشركات منوًا في 

اململكة العربية السعودية.

فارم الند تركيا 

يستكمل فينشر كابيتال بنك في الوقت احلالي شراء أراض ٍ زراعية على 

مساحة 10 ماليني متر مربع في مناطق رئيسية في تركيا وفق صفقة 

بقيمة 43.5 مليون دوالر أمريكي، وذلك خالل العام املالي 2014. وسيتم 

تأجير األراضي الزراعية إلى شركة جوكنور، الشركة التركية الرائدة في 

إنتاج وتصدير عصير الفاكهة املركز التي ميلك فيها فينشر كابيتال بنك 

ومستثمروه نسبة 83.5 باملائة. وستقوم جوكنور بإدارة املساحة الكلية 

وزراعتها وحصادها وتسويقها وبيعها من خالل اتفاقية لإلدارة. ومت 

اختيار أربع فواكه هي التفاح والكمثرى واخلوخ والكرز احلامض لزراعتها 

في األرض، وذلك على ضوء الطلب احمللي، ومالئمة تلك الفواكه لصناعة 
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شركة تشالينجر ليمتد 

يتركز نشاط شركة تشالينجر ليمتد الواقع مقرها في ليبيا على أعمال 

حفر آبار النفط والغاز واخلدمات ذات الصلة، وتزاول أعمالها بصفة 

أساسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومع اضطراب الوضع 

السياسي في ليبيا خالل 2011، تبنت الشركة برنامجًا الستعادة وتطوير 

أصولها الرئيسية في 2012. من ناحية أخرى أثبت التزام تشالينجر بالبقاء 

في ليبيا خالل احلرب فائدته امللموسة. فاليوم متلك الشركة ست حفارات 

حتت التشغيل، مع التفاوض بشأن احلفارات املتبقية وتوقع تشغيلها خالل 

النصف الثاني من 2014. حققت تشالينجر زيادة في إجمالي العائدات 

واألرباح خالل العام املالي 2014. 

شركة جافكو

متاشيًا مع خطة إعادة الهيكلة التي تنفذها شركة األبيض لألسمدة 

والكيماويات األردنية )جافكو( على مدى 18 شهرًا حتت إدارة الرئيس 

التنفيذي اجلديد الذي مت تعيينه مؤخرًا، متكنت جافكو من خفض التكاليف 

التشغيلية الكلية من خالل تسريح 175 موظفًا من العمالة الفائضة عن 

احلاجة. وبالرغم من حتقيق منو في العائدات في العام املالي 2014، حققت 

جافكو صافي خسارة بسبب التأخير وجتاوز التكاليف املتعلقة مبشروع 

التوسعة. ومن املتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى نقطة التعادل 

عند 55 باملائة في نهاية 2014. ولكن جتدر اإلشارة إلى أن دراسة 

اجلدوى التي أعدتها شركة كيه بي إم جي  أظهرت اجلدوى االقتصادية 

واإلمكانيات التجارية التي يحملها مشروع التوسعة في جافكو، التي 

يعززها الطلب القوي على منتجات جافكو في األسواق املستهدفة.

آي تي ووركس

تعد آي تي ووركس واحدة من أكبر شركات اإلسناد اخلارجي خلدمات 

البرمجيات في مصر، ومتلك مكاتب في اململكة العربية السعودية، 

واإلمارات، وقطر، وأوروبا، والواليات املتحدة األمريكية. وقد كان 2013 

عامًا قياسيًا بالنسبة للشركة من حيث العائدات، ونشاط الشركة، وأدائها 

في معظم مشاريعها. وقد قامت الشركة باختيار بنك دولي رائد للمساعدة 

في إدارة بيع الشركة إلى املشترين احملتملني. وتخطط الشركة لفصل 

نشاط التعليم وحتويله إلى كيان قانوني منفصل يقع مقره في دبي، حيث 

أن هذا من شأنه جذب املزيد من املستثمرين احملتملني الذين قد يدفعون 

استثمارات ضخمة في هذا النشاط سريع الربحية واملتسارع النمو، على 

أن يتم بيع األقسام املتبقية في موعد الحق. 

شركة كيو كون 

ميلك فينشر كابيتال بنك حصة تبلغ 28 باملائة في شركة قطر للهندسة 

واإلنشاءات )كيو كون( التي تعد شركة رائدة في مجال األعمال الهندسية 

واملشتريات ومقاوالت اإلنشاءات، وتتخصص في املشاريع وصيانة 

الوحدات الصناعية في قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، واألسمدة، 

والطاقة، وغيرها من مشاريع البنية التحتية الصناعية في قطر. تأسست 

الشركة عام 1975 وقد جنحت خالل تلك الفترة في بناء مكانة متميزة 

واكتساب سمعة مرموقة من حيث اجلودة والسالمة في املجاالت الرئيسية 

التي تعمل بها. وخالل العام املالي 2013، حققت الشركة منــوًا بنسبة 

24 باملائة في العائدات ومن املقرر أن تستفيد كيو كون من العقود البالغ 

قيمتها 200 مليار دوالر أمريكي التي من املتوقع ترسيتها على ضوء 

استعدادات قطر الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتستعد 

الشركة للتخارج في عام 2015 أو أوائل 201٦، على حسب ظروف السوق. 

شركة ليمسولر للمالحة والسفن 

تدير شركة ليمسولر للمالحة والسفن أسطوال مكونًا من 4 سفن جتارية 

وحاويات متخصصة تعمل وفق عقود تأجير )للرحلة( إضافة إلى عقود على 

املدى القصير مع وجود مؤشرات إيجابية للغاية في ظل انتعاش األسواق 

في الوقت احلالي. وقد تأثرت ربحية الشركة خالل العام املالي 2014 بسبب 

تدهور قطاع الشحنات السائبة مع انخفاض مستويات اإليرادات املتحققة 

من العقود الفورية ألقل من املصروفات التشغيلية في الكثير من احلاالت، 

مما كان أثره سلبيًا على أداء اثنتني من سفن البضائع السائبة. وفي 

أعقاب تكهني عدد من السفن على مدى العامني املاضيني، تسعى ليمسولر 

إلى إعادة هيكلة قروضها بهدف جتديد أسطولها واالستفادة من أسعار 

األصول اجليدة السائدة في الوقت احلالي. وعلى ضوء انتعاش صناعة 

الشحن، فإن الشركة تسعى إلى حتقيق أسعار تأجير أعلى على املدى 

البعيد خالل السنوات القليلة القادمة.

شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية

تعد فينشر كابيتال االستثمارية السعودية شركة استثمارية يقع مقرها 

في السعودية ويبلغ رأس مالها املدفوع 100 مليون دوالر أمريكي. أقرت 

الشركة في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية املنعقد في أبريل 

2014 خفض رأس مال الشركة بنسبة 33 باملائة. ويتم استكمال املوافقات 

اخلاصة بهذا اإلجراء كافة. تركز الشركة نشاطها على االستثمار في 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة الواعدة في اململكة. وقد شهدت الشركة 

العديد من التطورات التي تشمل االستثمار في آي مينا وهي شركة 

قابضة ناشئة للتجارة اإللكترونية واإلنترنت مركزها األردن. كما تعاونت 

شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية أيضًا مع فينشر كابيتال بنك 

ضمن ائتالف شركات تقوده مجموعة رأسمال السعودية المتالك وتطوير 

مشروع سكني راٍق - بارك كريسنت ويست - في لندن، اململكة املتحدة. 

جنحت الشركة أيضًا في إعداد قائمة جيدة من الصفقات االستثمارية 

احملتملة الواعدة. 
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المستشفى األلماني للعظام 

آخر التطورات في محفظة االستثمارات 

المشاريع الناشئة 

برنامج فينشر كابيتال بنك للسيولة 

يعد هذا البرنامج قصير املدى املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

هو األول من نوعه، وقد استكمل عامه الثالث في العام املالي 2014. يوفر 

البرنامج معدل ربح يتراوح بني 4 و٦ باملائة، وتلقى شهادات الثقة قصيرة 

األجل التي يطرحها البرنامج دعمًا قويًا من أصول ممتازة تتمثل في مبنى 

فينشر كابيتال بنك )يرجى اإلطالع على نبذة عن شركة مشاريع اخلليج(. 

وقد استقطب البرنامج اهتمامًا ملموسًا من مستثمرين محتملني، مع األخذ 

في االعتبار أن أغلبية حاملي الشهادات هم من الشركات، واملؤسسات 

املالية، وشركات التأمني، فضال عن املستثمرين من األفراد. 

المستشفى األلماني للعظام 

منذ افتتاحه في عام 2010 جنح هذا املستشفى املتخصص في بناء 

سمعة مرموقة وتوفير خدمات عاملية املستوى ألمراض العظام واجلراحة 

في البحرين ودول مجلس التعاون اخلليجي، خاصة املنطقة الشرقية في 

اململكة العربية السعودية، وفي الكويت. فلم يعد املرضى اآلن بحاجة إلى 

السفر ألملانيا للحصول على عالج متخصص. وقد حقق املستشفى منوًا 

ملموسًا على أساس سنوي منذ افتتاحه في يونيو 2010. وفي أعقاب جناح 

هذا املشروع، جترى دراسة إمكانية إقامة مؤسسة طبية مماثلة في الوقت 

احلالي في مدينة الرياض، السعودية. ويؤكد مشروع املستشفى األملاني 

للعظام قدرة فينشر كابيتال بنك على اكتشاف الفرص املجزية في األسواق 

واالستفادة منها، مع إمكانية تكرار هذا النموذج الناجح في دول اخلليج 

األخرى. 

المستشفى الملكي للوالدة 

مت استكمال عملية االكتتاب بالكامل في هذا املشروع البالغة قيمته 30.4 

مليون دوالر أمريكي، بعد دخول مستثمر إستراتيجي جديد، وذلك في 

العام املالي ٢٠١٤. يرتكز هذا املستشفى على النموذج العاملي الناجح 

»الرعاية الصحية والضيافة«، وسوف يوفر خدمات أساسية ومتقدمة 

للرعاية الصحية وفق أعلى املستويات العاملية للنساء واألطفال. كما سيركز 

هذا املستشفى الذي يضم 22 سريرًا على توفير خدمات والدة كاملة 

متتد إلى ما قبل الوالدة، وما بعدها، فضاًل عن أمراض النساء. وحتقق 

أعمال البناء تقدمًا ملموسًا، مبا في ذلك استكمال أعمال البناء التحتية 

والفوقية وأعمال الطابوق اخلارجي كافة. كما تتقدم األعمال األسمنتية 

اخلارجية، واألعمال الكهربائية وامليكانيكية. باإلضافة إلى ذلك، يجري 

تقييم العطاءات املقدمة للمعدات الطبية، كما مت استالم العروض اخلاصة 

مبرحلة ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي من مزودي اخلدمات الصحية 

في اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. 

مستشفى الخبر المتخصص

يتعاون فينشر كابيتال بنك مع شركة العثمان القابضة لتطوير مستشفى 

جديد يضم 150 سريرًا ويقع في مدينة اخلبر، اململكة العربية السعودية. 

يقع املستشفى على مساحة 40 ألف متر مربع، وسيضم ثالثة مراكز للتميز 

متخصصة في صحة النساء وصحة األطفال واجلراحات اليومية، وهي 

جميعًا خدمات صحية يزداد الطلب عليها بشكل ملموس، وحتقق هوامش 

ربح عالية. إضافة إلى ذلك سوف يضم املستشفى مجموعة من العيادات 

املتخصصة للسكري، واألمراض اجللدية، واجلراحات التجميلية، والعيون، 

والقلب، واألنف واألذن واحلنجرة، والعظام. سوف يركز املستشفى على 

املنطقة احمليطة بالدمام واخلبر والظهران التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 

2.4 مليون نسمة ولكنه سيستقطب أيضًا املرضى من املناطق األخرى في 

اململكة. 

يعتبر قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات جذبًا في اململكة العربية 

السعودية حيث يشهد معدالت منو سريعة. ويرجع ذلك إلى تزايد عدد 

السكان، وظهور األمراض املتعلقة باحلياة العصرية مثل السكري، والتوتر، 

والسمنة، وأمراض القلب، إضافة إلى تدفق املرضى األجانب الراغبني 

في احلصول على عالج طبي الذين كانوا يحصلون في السابق على 

اخلدمات الطبية من املستشفيات العامة، هذا إلى جانب التغطية التأمينية 

الصحية اإلجبارية لألجانب، والتغيرات في األحكام التنظيمية والقوانني، 

ودعم احلكومة للقطاع اخلاص. ويعتمد هذا املشروع االستثماري اجلديد 

على اخلبرة الهائلة التي اكتسبها فينشر كابيتال بنك في مجال الرعاية 

الصحية من مشروع املستشفى األملاني للعظام واملستشفى امللكي للوالدة 

في البحرين، فضاًل عن خبرة شركة العثمان املكتسبة من استثماراتها في 

مستشفى االحساء الذي يضم 200 سرير ويقع في املنطقة الشرقية من 

اململكة العربية السعودية. 
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برنامج فينشر كابيتال بنك للسيولة 

ذي الونج

تأسست هذه الشركة املتخصصة في تأجير املساحات املكتبية املجهزة في 

البحرين عام 2008، وقد حققت تقدمًا ملموسًا منذ تأسيسها بالرغم من 

ظروف السوق الصعبة. وجنحت في احلفاظ على معظم عمالئها احلاليني. 

وفي ظل نسبة إشغال بلغت 90 باملائة، تكون الشركة قد حافظت على 

مستويات عائداتها. وتؤكد ذي الوجن التوجه الطموح للمشاريع الناشئة 

في فينشر كابيتال بنك الذي يعتمد على طرح مفاهيم جديدة في البحرين، 

ثم العمل على نشرها في أماكن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا )يرجى اإلطالع على نبذة عن شركة مزن - املغرب أدناه(.

جلوري

تساهم الشركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية واالستثمار )جلوري( 

في تزويد فينشر كابيتال بنك مبنصة استثمارية مجزية للفرص املتاحة 

في سلطنة عمان. وقد جنحت الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات في 

قطاع الضيافة واخلدمات اللوجستية، فضاًل عن بعض القطاعات الفرعية 

املرتبطة بقطاع العقارات مثل املساحات املكتبية. ومن أحدث التطورات 

التي شهدتها الشركة تأجير معظم مساحات عقار مكتبي الوطية، 

والتخطيط الستكمال فندق شذا مسقط في نهاية 2014، وتعيني الشركـة 

مديرًا للتطوير ملشروع شركة املطور العمانية، فضاًل عن استكمال املخطط 

الرئيسي ملشروع شركة سمارت لوجستكس، وحتقيق مستويات إشغال 

بلغت 80 باملائة في شركة آي إل إس عمان.

شركة بيان للتطوير العقاري 
تأسست شركة بيان للتطوير العقاري عام 2007 على يد نخبة من الشركات 

الرائدة واملستثمرين من القطاع اخلاص من السعودية والكويت والبحرين. 

تركز الشركة جهودها على التطوير العقاري، واالستحواذ على األرض 

للقيام بأعمال البناء، وصيانة املشاريع العقارية. وتلتزم الشركة باملشاريع 

العقارية التي تعتمد على الطلب وليس املضاربة في اململكة العربية 

السعودية. مت استكمال أعمال البنية التحتية كافة لباكورة مشاريعها 

جاردينيا العزيزية، وبدأت أعمال بناء املرحلة األولى. تبلغ تكلفة هذا 

املشروع السكني 800 مليون ريال سعودي ويقع على مساحة ٦25

ألف متر مربع في منطقة العزيزية في اخلبر، بالقرب من شاطئ نصف 

القمر وجامعة األمير محمد بن فهد. وخالل العام املالي 2014، باعت بيان 

حصتها – الند مارك 1 – للحصول على مكسب بنسبة 17.5 باملائة بعد 

خمس سنوات. يبحث فينشر كابيتال بنك في الوقت احلالي مع مشترين 

محتملني إمكانية التخارج من حصته في الشركة. 

شركة مزن االستثمارية القابضة 

تعد هذه الشركة مبثابة منصة استثمارية مثالية للبنك في اململكة املغربية. 

وقد مت تكرار شركة ذي الوجن - شركة متخصصة في املساحات املكتبية 

افتتحت في البحرين عام 2008 - بنجاح في الدار البيضاء. استكملت 

مزن بنجاح عمليات استثمارات في قطاع التعليم واإلسكان االقتصادي، 

كما حددت عددًا من فرص النمو اإلضافية. 

 

شركة مشاريع الخليج 

تعد هذه الشركة هي املالكة جزئيًا واملشّغلة ملبنى فينشر كابيتال بنك 

في املنطقة الدبلوماسية في املنامة مبملكة البحرين. ويعد مجمعًا متعدد 

االستخدامات يضم وحدات جتارية وجتزئة وموقف سيارات، وقد حقق 

املبنى خالل العام املالي 2014 نسبة إشغال بلغت 100 باملائة ملنطقة 

املكاتب، و70 باملائة ملواقف السيارات اخلاصة. باإلضافة إلى ذلك، أسفرت 

العقود اجلديدة مع شركتي كشته وسيني كافيه على حتقيق نسبة إشغال 

100 باملائة في قسم منافذ التجزئة للمأكوالت. ويعد مبنى فينشر كابيتال 

بنك األصل األساسي لشهادات السيولة القصيرة التي يطرحها فينشر 

كابيتال بنك )يرجى اإلطالع على الصفحة السابقة(. 

استعراض 
النشاط االستثماري 
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آخر التطورات في محفظة االستثمارات 

االستثمارات العقارية 

ماي فير تشامبرز

يقع مشروع ماي فير تشامبرز في منطقة ماي فير W1، احملافظة التي 

تعتبر إحدى أرقى املناطق السكنية في لندن، والثانية بعد SW1 في نايتس 

بريدج وبلجرافيا. وقد مت استكمال أعمال بناء هذا املشروع العقاري 

البالغة قيمته 30 مليون جنيه استرليني والواقع في وسط لندن، ويشتمل 

على ستة شقق راقية حسب اخلطة املوضوعة. مت بيع أربعة شقق، بينما 

من املتوقع بيع الشقتني املتبقيتني في النصف الثاني من عام 2014، 

وبعدها سيتم التخارج من املشروع. 

وجتدر اإلشارة إلى أن القطاع السكني الراقي والفاخر في لندن قد جنح 

في تخطي األزمة املالية، حيث ارتفعت القيمة احلالية للعقارات الراقية 

بنسبة 20 باملائة مقارنة مبستويات الذروة احملققة في عام 2007. ويتوقع 

أن تواصل السوق أدائها القوي مدفوعة بالوضع اآلمن في لندن، والعرض 

احملدود للبيوت اجلديدة. وتعتبر منطقة ماي فير منخفضة السعر مقارنة 

مبنطقتي نايتس بريدج وبلجرافيا، التي تزيد فيها القيمة عن 4000 جنيه 

استرليني للقدم املربع. ويتوافر عدد قليل للغاية من املجمعات السكنية 

اجلديدة أو اجلديدة نسبيًا من نفس احلجم واملستوى في هذه املنطقة 

السكنية الرائعة. 

بارك كريسنت ويست

انضم فينشر كابيتال بنك مع شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية 

إلى ائتالف شركات معروفة تقوده رأسمال لالستثمار واململوكة لعائلة 

الشواف في السعودية. ومن خالل شركتها املتخصصة في أعمال البناء 

وهي شركة البواني، جنحت املجموعة في تعزيز مكانتها كشركة مقاوالت 

رائدة في اململكة مع سجل ناجح من املشاريع في قطاع العقارات السكنية 

والرعاية الصحية. وقد استثمر ائتالف الشركات في عملية استحواذ 

وتطوير ملشروع سكني بارز يقع في إحدى أفخم املناطق السكنية في 

لندن املطلة على ريجنتس بارك. 

مت تصميم بارك كريسنت ويست ليكون واحدًا من البوابات الرئيسية 

املؤدية إلى ريجنتس بارك التي صممها املعماري املعروف جون ناش في 

أوائل القرن التاسع عشر. ويسعى ائتالف الشركات إلى االستحواذ على 

هذا املوقع التاريخي، وهدم األجزاء التجارية القائمة في الوقت احلالي، 

وإعادة تطويره وحتويله إلى مخطط سكني كامل يوفر 81 شقة عالية 

املواصفات وخمسة بيوت تقليدية )Mews Houses(، مع احملافظة على 

اللمسات املعمارية الساحرة للمصمم جون ناش. يقع بارك كريسنت ويست 

في قلب منطقة سكنية راقية في وسط لندن - W1 لندن، وهي منطقة 

تتسم بنقص في البيوت، وزيادة الطلب على السكن الراقي. وقد شهد 

املشروع تطورات رئيسية في العام املالي 2014، مبا في ذلك االستحواذ 

الناجح على العقار، والتقدم بطلب احلصول على موافقة مخطط املشروع 

من مجلس مدينة ويستمنستر. 

مشروع إسكان جبل علي للعمال 

يتضمن املشروع بناء ثالث مجمعات للعمال تقع في موقع إستراتيجي 

ضمن منطقة جبل علي الصناعية في دبي. وتتماشى تلك املجمعات مع 

أحدث األحكام التنظيمية التي وضعتها دولة اإلمارات لسكن العمال حيث 

ستوفر مستويات عالية اجلودة من املرافق السكنية واملرافق املساندة 

ألكثر من ٤36٠ عاماًل. ويشار إلى أن العناصر الديناميكية لسكن 

العمال قد تأثرت بشكل معاكس في السنوات األخيرة بسبب األزمة املالية 

واالقتصادية التي ضربت املنطقة. وقد شهدت منطقة اخلليج ركودًا حادًا 

في قطاع البناء الذي كان يساهم من قبل في تطوير قطاع سوق العمل 

بشكل كبير. ولكن بدأت ظروف السوق تشهد حتسنًا متسارعًا خاصة 

في ظل فوز دبي بحق استضافة معرض إكسبو ٢٠٢٠، األمر الذي أدى 

إلى ارتفاع أسعار اإليجار بنسبة تزيد على 3٠٠ باملائة. ويأتي الطلب 

على سكن العمال في الوقت احلالي من مجموعة متنوعة من الشركات مبا 

في ذلك شركات املقاوالت، وإدارة املرافق، والصناعات اخلفيفة، وشركات 

التنظيف والتجزئة. وقد مت تأجير مبنى واحد بالكامل، ويتم بذل جهود 

دؤوبة لتأجير املبنيني املتبقيني. وقد تزايد عدد العروض واالستفسارات 

الواردة بشأن املشروع بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. واإلدارة 

شارفت على االنتهاء من تأجير املبنى الثاني. وفور احلصول على املوافقات 

احلكومية املتوقعة بنهاية العام اجلاري أو بداية العام اجلديد، سوف يتم 

تأجير املبنى الثالث.

مشروع وان البحرين 

يقع هذا املشروع السكني والفندقي املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

على جزيرة ريف الكائنة على الساحل الشمالي للمنامة. وقد مت االستحواذ 

على هذه األرض من خالل مشروع مشترك مع شريك بحريني خالل 

عام 2008. يعد وان البحرين مشروعًا سكنيًا راقيًا ينقسم إلى مكونني 

رئيسيني: 1٦0 شقة سكنية/ شقة فندقية سيتم بيعها إلى املستخدمني 

النهائيني، و180 شقة فندقية ستديرها إحدى شركات إدارة الفنادق 

املعروفة. ويبدي املستثمرون من األفراد والشركات من دول مجلس التعاون 

اخلليجي واخلارج اهتمامًا بهذا املشروع.

ضفاف 

يقع هذا املشروع العقاري املتميز بطابعه املعماري املبهر على مساحة

 1٦ ألف متر مربع، ويتكون من برجني سكنيني يتمتعان مبوقع إستراتيجي 

على جزيرة ريف الواقعة قبالة الساحل الشمالي للمنامة في البحرين. 

ومتثل جزيرة ريف إحدى أهم املشاريع الراقية الرئيسية في البحرين من 

حيث املوقع وأنواع السكن. وقد مت شراء األرض، وإعداد الرسومات، 

واستكمال أعمال البناء األولية مثل وضع األساسات. وخالل العام املالي 

2014، مت إجراء إعادة تقييم لألرض الذي كشف عن االنتعاش الذي 

يشهده القطاع العقاري في مملكة البحرين. وقد أعيد طرح املشروع مرة 

أخرى للمناقصة على عدد من املقاولني. وفي نفس الوقت، تسلم املشروع 

استفسارات من الوكاالت العقارية بشأن بيع األرض.

استعراض 
النشاط االستثماري 
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جريت هاربور 

قام فينشر كابيتال بنك ومستثمروه اإلستراتيجيون بتأسيس شركة جريت هاربور مع شركاء محليني ملباشرة مشروع مختلط االستخدامات يشتمل على 

مكونات سكنية وأخرى للتجزئة ويقع على قطعة أرض تزيد مساحتها على 35 ألف متر مربع في منطقة احلد بالبحرين. وتتميز قطعة األرض مبوقعها الفريد 

املطل على البحر مبحاذاة حديقة الشيخ خليفة. وحتى اآلن، لم تدخل الشركة في أي اتفاقيات رئيسية مع مزودي اخلدمات مثل البنوك، أو االستشاريني، أو 

املعماريني، أو املقاولني. وحترص في الوقت احلالي على تقييم السوق وتعتقد إمكانية االستفادة من االنخفاض املتوقع في تكلفة البناء ومصاريف التطوير ذات 

الصلة. 

مشروع إسكان جبل علي للعمال 

ماي فير تشامبرز بارك كريسنت ويست

استعراض 
النشاط االستثماري 
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إدارة الثروات

إدارة الثروات
 

يتولى قسم إدارة الثروات مسؤولية تطوير وتعزيز 
العالقات القائمة بين البنك وشبكته الواسعة من 

المؤسسات االستثمارية واألفراد من أصحاب الثروات 
في جميع أنحاء دول الخليج. وقد نجح البنك أيضًا 

في بناء العديد من العالقات اإلستراتيجية مع بعض 
المؤسسات المعنية بأنواع معينة من العروض 

االستثمارية. 

يضم الفريق نخبة من املتخصصني من ذوي الكفاءة العالية واخلبرة 

الواسعة املسؤولني عن تغطية مملكة البحرين، ومناطق اململكة العربية 

السعودية، ودولة الكويت، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، 

وسلطنة عمان كافة. وقد أظهر الفريق قدرات فنية عالية مكنتهم من توظيف 

مجموعة واسعة من املنتجات عبر مختلف القطاعات. وباعتبارهم نقطة 

االتصال الرئيسية للمستثمرين، فإنهم يضطلعون مبهمة إعداد تقارير 

دورية عن آخر تطورات احملفظة االستثمارية للبنك، والتعريف بالفرص 

االستثمارية اجلديدة، وعرض رؤية متخصصة عن األسواق احمللية 

واإلقليمية، فضاًل عن تقدمي االستشارة املالية لعمالئهم باعتبارهم شركاء. 

وخالل العام املالي 2014، جنح فريق العمل في تعزيز عالقات وثيقة مع 

العمالء من خالل الزيارات املنتظمة إلى جميع أنحاء املنطقة. وقد متّكن من 

طرح مشروعني استثماريني جديدين هما بايرن إنفستمنت ليمتد وفارم الند 

تركيا. وقد حقق املشروعان جناحًا، وذلك بالرغم من األجواء االستثمارية 

املضطربة واملنافسة احلادة من جانب العبني آخرين في املنطقة. 

وتؤكد عملية االستحواذ على بايرن إنفستمنت ليمتد )إحدى أكبر شركات 

تأجير املعدات واملساحات النمطية في دول مجلس التعاون اخلليجي 

وأكثرها تنوعًا( اإلستراتيجية الطموحة التي يطبقها فينشر كابيتال بنك 

لتنويع محفظة استثماراته على حسب القطاع واملنطقة اجلغرافية من خالل 

إضافة شركات ناجحة متلك إمكانيات منو عالية. 

من ناحية أخرى، تأتي صفقة فارم الند تركيا التي تتضمن شراء أرا ٍض 

زراعية على مساحة 10 ماليني متر مربع في مناطق رئيسية في تركيا 

)إحدى أكبر منتجي الفواكه في العالم( مكملة الستثمار فينشر كابيتال 

بنك في شركة جوكنور، الشركة التركية الرائدة في إنتاج وتصدير عصير 

الفاكهة املركز والتي ميلك فيها فينشر كابيتال بنك ومستثمروه نسبة  

83.5 باملائة. وسوف يتم تأجير األراضي الزراعية إلى شركة جوكنور التي 

ستقوم بإدارة املساحة الكلية وزراعتها وحصادها وتسويقها وبيعها. 

ويظل توفير أعلى مستويات اخلدمة للعمالء على قمة أولويات البنك. 

وسيستكمل قريبًا االختبارات الالزمة كافة لتطبيق نظام إدارة عالقات 

العمالء اجلديد. ويتيح هذا النظام املتطور للبنك تزويد املساهمني 

واملستثمرين بخدمات أكثر استجابة وتركيزًا على احتياجاتهم.

من ناحية أخرى، القت خطة حتويل العام املالي للبنك من يناير- ديسمبر 

إلى يوليو- يونيو ترحيبًا من جانب العمالء. وتهدف هذه اخلطة إلى ضبط 

العام املالي للبنك مع الدورة السنوية للهيكلة االستثمارية والتوظيف 

االستثماري، واحلد من تأثير موسم اإلجازات، وهو ما يوفر للمستثمرين 

خدمة أكثر مالئمة وفي الوقت املناسب. 

وانطالقًا من حرص فينشر كابيتال بنك على تلبية احتياجات العمالء من 

خالل حلول أكثر تنوعًا إلدارة الثروات، يقوم البنك بتطوير خطط لتوسيع 

نطاق محفظة منتجاته. ومن أبرز املجاالت اجلاري دراستها في هذا 

الشأن إضافة برامج جديدة للسيولة، وتوفير أدوات جديدة للديون. كما 

يستكمل البنك في الوقت احلالي عددًا من عمليات التخارج االستثمارية 

املخطط تنفيذها مع توقع استكمال بعض الصفقات خالل العام املالي 

.2015

منذ تأسيس فينشر كابيتال بنك قبل تسع سنوات، جنح فريق إدارة 

الثروات في توظيف استثمارات البنك كافة، وهو ما يعكس األداء العالي 

لبنك استثماري إقليمي رائد. وال شك أنه لم يكن ممكنًا حتقيق ذلك لوال 

الثقة الغالية التي يوليها املستثمرون للبنك ودعمهم املتواصل ألعماله. 
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الوظائف المؤسسية 

الوظائف المؤسسية 

الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

واصل البنك تطبيق منهج حذر خلفض التكلفة في مجال املوارد البشرية، 

إال أنه استأنف عمليات التعيينات في البنك خالل العام لضمان توفير 

مستويات التوظيف املناسبة لدعم منو نشاطه وأعماله. وقد مت تعيني املزيد 

من التخصصات في بعض مجاالت العمل املختارة مبا في ذلك املوارد 

البشرية والشؤون اإلدارية واالستثمارات. وفي إطار سياسة استمرارية 

العمل التي يتبعها البنك، مت تشغيل موقع استعادة البيانات في حاالت 

الكوارث بكامل طاقته بعد نقله. كما جنح البنك أيضًا في خفض استخدام 

الورق والطابعات من خالل طرح أجهزة تابلت لالجتماعات مبا في ذلك 

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان. وقد أسفرت عمليات الهيكلة املؤسسية 

للبنك عن نقل مسؤولية دائرة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية مباشرة 

إلى الرئيس التنفيذي. 

التدريب والتطوير 

واصل البنك االستثمار في تطوير وتدريب املوارد البشرية مع التركيز على 

تشجيع املوظفني على اكتساب املؤهالت املهنية املتخصصة. وقد حصل 

اثنان من موظفي البنك على شهادة »موظف محترف« في املوارد البشرية 

والتعويضات، وذلك من خالل برنامج »متكني« للشهادات االحترافية. 

ويحرص البنك أيضًا على حتديد احتياجات التدريب الفردية ملوظفيه من 

خالل التقييم السنوي، وعليه يتم اختيار موظفني لالشتراك في دورات 

تدريبية في معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية أو أي معهد 

متخصص. وواصل فينشر كابيتال بنك توفير برامج التلمذة املهنية للطالب 

من جامعات البحرين، وبرنامج املتدربني التابع لوزارة التربية والتعليم، 

فضال عن توفير خبرة عملية لطالب الكليات. 

عالقات المستثمرين 

يظل توفير أعلى مستويات اخلدمة للعمالء على قمة أولويات البنك. 

وسيستكمل قريًبا االختبارات الالزمة كافة لتطبيق نظام إدارة عالقات 

العمالء اجلديد إذ مت خالل العام حتميل بيانات العمالء كافة. وفي 

إطار جهود فينشر كابيتال بنك لتلبية املتطلبات التنظيمية لقانون 

االلتزام الضريبي للحسابات اخلارجية األمريكية )فاتكا(، استعان 

البنك باستشاريني خارجيني إلجراء عمليات حتليل والتوصية بالعمليات 

واإلجراءات املناسبة. وقد مت دمج نظام إدارة عالقات العمالء في إدارة 

الثروات والرقابة املالية، مما سيمّكن البنك من تزويد مساهميه ومستثمريه 

بخدمات أكثر متيزًا وتركيزًا مع ضمان االستجابة السريعة. 

االتصاالت المؤسسية 

من أبرز التطورات التي شهدتها دائرة االتصاالت املؤسسية هي تدشني 

املوقع اإللكتروني اجلديد لفينشر كابيتال بنك الذي يتميز بسهولة التصفح 

وتعدد املزايا. ويستمرالبنك في التواصل مع جميع األطراف ذات الصلة 

وفق أسلوب يتميز باملهنية العالية والشفافية والوقت املناسب. وقد تركزت 

قنوات االتصال األساسية على االجتماع السنوي مع املساهمني، والتقرير 

السنوي، واملوقع اإللكتروني للبنك، واحلمالت التسويقية، والتصريحات 

الدورية في وسائل اإلعالم احمللية.  

تقنية المعلومات 

حافظ البنك على استثماراته في تقنية املعلومات خالل السنة، مع تركيزه 

على تعزيز جودة البنية التحتية لتقنية املعلومات واالتصاالت، وأصوله 

القيمة. ومن أهم التطورات التي شهدها هذا املجال تطوير التطبيقات 

الرئيسية التي يستخدمها املوظفون لتحسني األداء، وطرح خدمة الواي 

فاي في جميع أنحاء املقر الرئيسي خلدمة املوظفني والضيوف، إلى جانب 

تركيب الشبكة اخلاصة االفتراضية لتمكني فريق إدارة الثروات وغيرهم 

من املوظفني املصرح لهم بدخول نظام تقنية املعلومات عن ُبعد. باإلضافة 

إلى ذلك، مت استكمال خطة تشغيل وحدة املؤمترات املرئية اجلديدة 

لتعزيز التواصل مع الشركات التابعة وشركات احملفظة، واستخدامها في 

اجتماعات مجلس اإلدارة. 

وظل أمن املعلومات على قمة أولويات البنك مع إجراء اختبارات ناجحة 

على نظام منع التسرب من الداخل على يد موظف أمن املعلومات احلاصل 

على شهادة إيثكل هاكر املعتمدة )Certified Ethical Hacker(، كما سيبدأ 

قريًبا تشغيل املكان اجلديد ملوقع استعادة البيانات في حاالت الكوارث 

بكامل طاقته. وحقق البنك املزيد من النجاح في حتقيق هدفه الرامي 

إلى أن يكون مؤسسة خالية من األوراق من خالل التوسع في استخدام 

األجهزة الذكية والتابلت لالجتماعات )مبا في ذلك اجتماعات مجلس 

اإلدارة(، فضال عن فريق العمل في إدارة الثروات ودائرة االستثمارات. 

وسيستكمل البنك قريًبا االختبارات الالزمة كافة لتطبيق نظام إدارة 

عالقات العمالء اجلديد، وواصل تقدمي خدمات استشارية لتطبيق أنظمة 

إدارة مشاريع الرعاية الصحية ملشروع املستشفى امللكي للوالدة.

الرقابة المالية 

واصلت دائرة الرقابة املالية خالل العام املساهمة بدورها الفعال في 

دعم وتلبية احتياجات اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وفريقي االستثمار 

وإدارة الثروة من املعلومات ذات الصلة. وتعد الدائرة مسؤولة عن 

عمليات احملاسبة املالية والتدقيق كافة في البنك ومشاريعه االستثمارية، 

فضاًل عن إعداد وتقدمي مجموعة من تقارير املعلومات التحوطية إلى بنك 

البحرين املركزي، وتشمل هذه التقارير تقارير مالءة رأس املال والسيولة. 

كما ساهمت الدائرة خالل العام بدور هام في إدارة السيولة في البنك 

وتعزيز اإليرادات من خالل تقدمي خدمات إدارة النقد للمستثمرين التي 

من ضمنها برنامج السيولة، وإدارة النقد حملفظة شركات البنك. وقد 

حرصت الدائرة على تطوير سياساتها وإجراءاتها من خالل تطوير سياسة 

جديدة إلدارة السيولة خالل العام. وواصلت عمليات املكتب اخللفي في 

البنك توفير الدعم الالزم جلميع القطاعات في البنك، مبا في ذلك تنفيذ 

املعامالت. 
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استعراض عمليات إدارة المخاطر 

يتولى أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية إرساء المنهج 
الراسخ الذي يتبناه فينشر كابيتال بنك تجاه المخاطر، 

وضمان وضع إطار عمل متكامل إلدارة تلك المخاطر. 
ويحرص مجلس اإلدارة على مراجعة وتقييم 

سياسات وعمليات وإجراءات إدارة المخاطر في البنك 
بشكل دوري. ويعد رئيس إدارة المخاطر مسؤواًل 

مباشرة أمام لجنة المخاطر في مجلس اإلدارة، كما 
أنه مسؤول إداريًا أمام الرئيس التنفيذي للبنك. 

يتركز الهدف الرئيسي لدائرة إدارة املخاطر في إعداد منهج كامل يسري 

على جميع إدارات البنك وأقسامه جتاه إدارة املخاطر، فضاًل عن حتديد 

ومتابعة وتقليل املخاطر كافة التي ينطوي عليها نشاط البنك، وإرساء 

معايير إدارة املخاطر، ونشر ثقافة يكون مبوجبها جميع موظفي البنك 

مسؤولني عن حمايته من املخاطر. وتقوم الدائرة مبراجعة وتقييم سياسات 

إدارة املخاطر وعملياتها وإجراءاتها في البنك بشكل دوري، وتقدمي 

املشورة فيما يتعلق بتعزيز الضوابط الداخلية. كما أنها مسؤولة أيضًا عن 

تطوير إطار عمل إلدارة املخاطر وتقييم عملية كفاية رأس املال الداخلي 

لضمان قيام البنك بإدارة رأس ماله وفق املعايير التي وضعها مصرف 

البحرين املركزي. 

ويتعرض فينشر كابيتال بنك ألنواع عديدة من املخاطر والتي يتم شرحها 

في إيضاحات القوائم املالية املوحدة )انظر اإليضاح رقم 37(، وفي 

إفصاحات احملور الثالث التفاقية بازل 2. 

مخاطر االستثمار

تنشأ تلك املخاطر من عمليات البنك في املشاريع الناشئة وتطوير 

األعمال واالستثمارات اخلاصة والعقارات، وتعد من املخاطر الرئيسية 

التي يتعرض لها البنك. ويسعى فينشر كابيتال بنك إلى إدارة مخاطر 

االستثمار خالل كل مرحلة من مراحل دورة االستثمار، مبا في ذلك 

البحث عن الصفقة، وعملية االستحواذ، وفترة االستثمار، والتخارج. 

ويشرف فريق االستثمارات على العمليات التشغيلية اليومية الستثمارات 

البنك، بينما تتولى دائرة إدارة املخاطر مراجعة االستثمارات كافة ومدى 

تأثيرها على ميزانية البنك وامتيازات العمالء. وقبل متويل أي استثمار 

بغض النظر عن حجمه، توفر الدائرة عمليات التقييم الالزمة كافة للفرصة 

االستثمارية مع إلقاء الضوء على املخاطر الرئيسية قبل االلتزام. 

يقوم فريق إدارة املخاطر بتحليل النموذج املالي لتحديد أداء االستثمار 

احملتمل وفق مختلف السيناريوهات، مع التركيز على اخلصائص املميزة 

لالستثمار إذا لزم األمر. ويتم حتديد املخاطر الرئيسية ومحفزات حتقيق 

العائدات املترتبة على االستثمار بغرض حتديد االحتماالت املختلفة لنتائج 

هذا االستثمار. ويجرى هذا التحليل إلى جانب قيام فريق االستثمارات 

بدراسات اجلدوى وبذل جهود العناية الواجبة كافة واالهتمام، فضاًل عن 

قياس مخاطر االستثمارات املستهدفة مقارنة باالستثمارات التي ينفذها 

فينشر كابيتال بنك، ومدى مالئمتها من وجهة نظر ميزانية البنك وامتيازات 

العمالء. 

وما أن يتم شراء االستثمار، تقوم دائرة إدارة املخاطر بتقييم تأثير 

مخاطر احملفظة االستثمارية على ميزانية البنك. ويجرى هذا التحليل 

بشكل دوري للتأكد من مدى تغير املخاطر في احملفظة االستثمارية مع 

مرور الوقت، وكيف ميكن ربطها باحلدود والتوجيهات الداخلية. كما يتم 

أيضًا إجراء حتليل ارتباطي حملفظة البنك على أساس منتظم بهدف 

حتديد أي تركز مفرط في قطاع أو منطقة جغرافية معينة. 

المخاطر التشغيلية 

يتم تعريف املخاطر التشغيلية بأنها مخاطر اخلسارة الناجتة عن عدم 

كفاية أو فشل العمليات أو األشخاص أو األنظمة الداخلية أو تلك الناجتة 

عن أحداث خارجية مثل الكوارث الطبيعية، وتغيير القوانني واألنظمة، أو 

إسناد العمليات التشغيلية لطرف خارجي. ويتولى فريق إدارة املخاطر 

إجراء تقييم املخاطر والرقابة الذاتية لكل خط عمل وعملية مراقبة، بهدف 

حتديد وتقييم املخاطر التشغيلية الرئيسية، وسبل الرقابة للحد من هذه 

املخاطر. وإذا لزم األمر يتم وضع خطة للحد من املخاطر بهدف حتسني 

عمليات الرقابة وحتديد الدائرة املختصة. كما يتم أيضًا حتديد وتعديل 

مؤشرات املخاطر الرئيسية لضمان تطبيق نظام متكامل وعالي الكفاءة 

للتنبيه ضد املخاطر. كما يشتمل إطار عمل املخاطر التشغيلية على تطبيق 

السياسات ذات الصلة كافة وتطوير سجل متكامل للمخاطر. ويتولى 

التدقيق الداخلي إجراء عمليات تقييم دورية ومستقلة عن بيئة الرقابة في 

البنك وإجراءاتها في جميع مجاالت املخاطر احملددة. 

ويجرى متابعة حاالت املخاطر التشغيلية وإعداد تقارير بشأنها ترفع 

إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة على أساس دوري. كما يتم تطبيق 

عملية إلعداد وفحص العمليات التشغيلية كجزء من إطار العمل. ومتاشيًا 

مع اتفاقية بازل، يحرص فينشر كابيتال بنك على تطبيق منهج املؤشر 

األساسي لقياس املخاطر التشغيلية. ووفق هذا املنهج، يتم ضرب متوسط 

إجمالي دخل فينشر كابيتال بنك على مدى ثالث سنوات مالية سابقة في 

معامل ألفا الثابت الذي مت حتديده عند نسبة 15 باملائة في إطار كفاية 

رأس املال التفاقية بازل 2 وفق تعليمات مصرف البحرين املركزي.  

برنامج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 

يتضمن برنامج التقييم الداخلي لكفاية رأس املال عملية تخصيص رأس 

املال لضمان تعزيز قدرة البنك على إدارة رأس ماله وفق أفضل املمارسات 

الدولية، وتلبية املعايير التي حددها مصرف البحرين املركزي. ويعتمد 

فينشر كابيتال بنك على هذا النموذج لتحديد مدى امتالكه رأس املال 

الكافي لتغطية مخاطر امليزانية كافة، مع احلفاظ على املرونة الالزمة لتنفيذ 

خطط النمو في املستقبل، وحماية البنك خالل الفترات الصعبة الطويلة 

املتعلقة ببيئة التشغيل، أو التنفيذ، أو األداء. 

استعراض 
عمليات إدارة المخاطر 
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استعراض الحوكمة المؤسسية

يلتزم فينشر كابيتال بنك بأعلى معايير الحوكمة 
المؤسسية في التماشي مع القوانين واألحكام 

التنظيمية السارية وأفضل الممارسات العالمية ذات 
الصلة. وتأسيسًا على ذلك، قام البنك بإعداد إطار 

عمل متكامل وراسخ )»اإلطار«( للحوكمة المؤسسية 
يهدف إلى تطبيق أعلى معايير السلوكيات األخالقية، 

والشفافية، وإعداد اإلفصاحات الحكيمة، وضمان 
فعالية العمليات التشغيلية، وفي الوقت نفسه 

حماية حقوق ومصالح جميع األطراف ذات الصلة. 
وقد تم إعداد وتطوير إطار العمل بما يتماشى 

مع المبادئ التسعة المتعلقة بقواعد الحوكمة 
المؤسسية لمملكة البحرين التي أصدرتها وزارة 

الصناعة والتجارة في مارس 2010، وتم تفعيلها الحقًا 
في أكتوبر 2010 من قبل مصرف البحرين المركزي 

وإدراجها ضمن قوانينها وإرشاداتها في نموذج 
المراقبة عالية المستوى. وتعتبر عملية تطبيق وتنفيذ 

مثل هذه األحكام التنظيمية، إلى جانب المراجعة 
المستمرة وااللتزام بإطار عمل الحوكمة المؤسسية 

في البنك هي مسؤولية مباشرة ألعضاء مجلس 
اإلدارة. 

أهم عناصر إطار عمل الحوكمة المؤسسية في فينشر 
كابيتال بنك: 

1-  املواثيق املتكاملة وأوصاف الوظائف التي حتدد بوضوح مهمات 

ومسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة وجلان املجلس واإلدارة 

التنفيذية ومهام املراقبة، فضاًل عن الوظائف الرئيسية األخرى داخل 

البنك. 

2-  مجموعة متكاملة من الكتيبات اإلرشادية للسياسات واإلجراءات التي 

تشكل جزءًا ال يتجزأ من اإلطار العام، مبا في ذلك احلدود التقديرية 

للصالحيات، وقواعد األخالقيات املهنية، وسياسة تضارب املصالح، 

وسياسة التبليغ عن املخالفات، وإطار عمل احلوكمة في الشركات 

االستثمارية، فضاًل عن سياسة استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة، 

وسياسة محاضر اجتماعات جلان اإلدارة، وسياسة التعامل مع 

شكاوى العمالء. 

3-  اإلشراف الفعال واملستقل ملجلس اإلدارة من خالل تشكيل خمس 

جلان إدارة مستقلة، ومن خالل إدارات املراقبة في البنك مع وضع 

خطوط عريضة واضحة ومباشرة لإلبالغ عن املخالفات. 

4-  توصيات هيئة الرقابة الشرعية التي تتمتع بسمعة مرموقة واستقاللية 

تامة. 

5-  تقييم ذاتي متكامل يجرى سنويًا ألعضاء مجلس اإلدارة وجلان اإلدارة. 

٦-  مجموعة فعالة من السياسات واإلجراءات التي تراقب أنشطة العمل 

في البنك والوظائف املساندة. 

7-  خطة إحالل رسمية مناسبة ومطورة للمناصب الرئيسية في البنك. 

أهم التطورات التي شهدتها الفترة محل المراجعة 

خالل الفترة املمتدة من 1 يوليو 2013 إلى 30 يونيو 2014، واصل فينشر 

كابيتال بنك تعزيز معرفة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وإطالعهم على أحدث التطورات والقضايا ذات الصلة. وفي هذا اإلطار 

تولى البنك رعاية املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية، وشارك جميع 

أعضاء جلنة اإلدارة التنفيذية بفعالية في هذا احلدث الهام. من ناحية 

أخرى، عقد أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية في البنك 

اجتماعًا استراتيجيًا عالي املستوى في تركيا تناول خالله بالتفصيل 

القضايا املتعلقة باالستثمارات كافة، والتحديات، واالجتاهات السائدة 

في األسواق، والقضايا املالية، وغيرها من القضايا املتعلقة باملخاطر. 

باإلضافة إلى ذلك، واصل البنك تقدمي وجهة نظره بشأن بعض أوراق 

العمل االستشارية الصادرة من قبل مصرف البحرين املركزي التي تهدف 

إلى تطوير املمارسات الكلية في صناعة اخلدمات املصرفية. 

أعضاء مجلس اإلدارة 

يعد أعضاء مجلس اإلدارة مركز القيادة في البنك، ويضطلعون مبسؤولية 

اإلشراف على نشاط البنك وإدارة شؤونه نيابة عن املساهمني. كما يتولى 

املجلـس أيضـًا مسؤولية حتقيق أهداف البنك وتنفيذ إستراتيجياته وحتديد 

قدرته على حتمل املخاطر بهدف تعزيز قيمة املساهم على املدى البعيد، 

مع احلفاظ على مصالح املساهمني اآلخرين، والتمسك بأعلى مستويات 

الشفافية واملصداقية. ويحرص أعضاء مجلس اإلدارة على ضمان االلتزام 

التام بأعلى املعايير األخالقية في جميع أقسام البنك، ومراجعة التزامه 

باألحكام التنظيمية الصادرة من مصرف البحرين املركزي بشكل دوري. 

ووفق النظام األساسي للبنك واتفاقية التأسيس يتكون املجلس من 

12 عضوًا ميثلون نخبة من أعلى الكفاءات واخلبرات املهنية املتنوعة، 

األغلبية هم أعضاء مستقلني غير تنفيذيني. وتخضع عملية اختيار 

أعضاء مجلس اإلدارة إلى موافقة مسبقة من مصرف البحرين املركزي 

واملساهمني، على أن يكون اختيارهم متماشيًا مع ما هو منصوص عليه 

في مجلد التوجيهات ملصرف البحرين املركزي. وقد مت إدراج اسماء 

أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة عن خبراتهم في نهاية هذا التقرير السنوي. 

استعراض 
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لجان مجلس اإلدارة 

يلقى مجلس اإلدارة دعمًا من 5 جلان هي: 

جلنة الترشيحات واملكافآت    •

•   جلنة احلوكمة املؤسسية

•   جلنة التدقيق

جلنة املخاطر    •

جلنة التمويل واالستثمار    •

العضوية في لجان مجلس اإلدارة 

منصب العضو اسم العضو   جلان اإلدارة 

 رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو

الدكتور غسان السليمان

السيد عبدالفتاح معرفي

السيد سليمان احلديثي

جلنة الترشيحات واملكافآت

 رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو

السيد عبدالفتاح معرفي

الدكتور غسان السليمان

السيد محمد السرحان

جلنة احلوكمة املؤسسية

 رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو

السيد نضال العوجان

السيد مروان الغرير

السيد ياسر اجلاراللّه

جلنة التدقيق

 رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو

السيد صالح الشنفري

السيد محمد السرحان

السيد عبدالهادي الشهواني

جلنة املخاطر

 رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

الدكتور غسان السليمان

 السيد عبدالفتاح معرفي

السيد عبداللطيف جناحي

السيد صالح الشنفري

السيد محمد الكندري

جلنة التمويل واالستثمار

لجنة الترشيحات والمكافآت 

يتعني على جلنة الترشيحات واملكافآت مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ 

عملية الترشيحات وفق سياسة عادلة ترتكز على مبادئ الشفافية، وذلك 

فيما يتعلق بتعيني ومكافأة أعضاء املجلس، وجلان اإلدارة األخرى، 

والرئيس التنفيذي، فضاًل عن فريق اإلدارة التنفيذية.

 

لجنة الحوكمة المؤسسية 

تتولى جلنة احلوكمة املؤسسية مساعدة مجلس اإلدارة على الوفاء 

مبسؤولياته املتعلقة باحلوكمة املؤسسية، وضمان توافق عمليات البنك مع 

املتطلبات القانونية والتنظيمية وأحكام الشريعة اإلسالمية بالتنسيق مع 

هيئة الرقابة الشرعية. 

لجنة التمويل واالستثمار 

يتركز الهدف من جلنة التمويل واالستثمار في اإلشراف على الشؤون 

املالية واالستثمارية للبنك، مبا في ذلك إدارة املوجودات واملطلوبات 

بالتنسيق مع جلنة اإلدارة التنفيذية. 

لجنة التدقيق 

تتولى جلنة التدقيق مهمة اإلشراف على إعداد التقارير املالية، واملراقبة 

الداخلية، وإدارة املخاطر، إلى جانب إجراء عمليات التدقيق الداخلية 

واخلارجية، وااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

لجنة المخاطر 

تتولى جلنة املخاطر اإلشراف على إطار عمل إدارة املخاطر في البنك، 

مبا في ذلك إطار عمل اتفاقية بازل 2 الذي يغطي جميع املخاطر التي 

يواجهها البنك، فضاًل عن عمليات املراقبة. 

استعراض 
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اجتماعات أعضاء املجلس 

املجلس 

اجتماعات 

جلنة التمويل 

واالستثمار 

اجتماعات 

جلنة املخاطر

اجتماعات 

جلنة التدقيق

اجتماعات 

جلنة احلوكمة 

املؤسسية 

اجتماعات جلنة 

الترشيحات 

واملكافآت 

2 من 2 ر3 من 43 من 4 ر5 من 5 رالدكتور غسان أحمد السليمان

2 من 2 3 من 3 ر4 من 4 5 من 5السيد عبدالفتاح محمدرفيع معرفي

4 من 4 5 من 5 السيد عبداللطيف محمد جناحي 

4 من 4 ر4 من 54 من 5السيد صالح محمد الشنفري 

4 من 54 من 5 السيد مروان أحمد الغرير

4 من 4 ر5 من 5 السيد نضال صالح العوجان 

2 من 42 من 5 السيد سليمان إبراهيم احلديثي

2 من 24 من 5 السيد عبدالهادي تريحيب الشهواني

4 من 4 5 من 5السيد محمد عبدالرزاق الكندري

3 من 43 من 4 5 من 5السيد محمد عبدالعزيز سرحان 

3 من 44 من 5السيد ياسر محمد اجلاراللّه

5 من 5السيد خالد عبدالعزيز املديهيم 

  ر – تشري إىل رئيس اللجنة 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

تضطلع جلنة الترشيحات واملكافآت مبسؤولية مساعدة مجلس اإلدارة على 

تطبيق عملية الترشيحات واملكافآت وفق سياسة عادلة ترتكز على مبادئ 

الشفافية، وذلك فيما يتعلق بتعيني ومكافأة أعضاء املجلس، وأعضاء جلان 

اإلدارة. وتدار أعمال هذه اللجنة على أساس ميثاق جلنة الترشيحات 

واملكافآت الذي يعتبر جزءًا من إطار العمل الكلي للحوكمة املؤسسية في 

البنك.

إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عبارة عن منهج متميز قائم على معادلة 

تعتمد على مستوى ربحية البنك وعدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي 

حضرها كل عضو. كما إنها تعكس حجم املسؤولية التي يناط بها كل 

عضو. وتشمل املكافآت اإلجمالية عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في واحدة 

أو أكثر من جلان اإلدارة. ويتم الكشف عن املكافآت الفعلية ألعضاء 

مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك وسياسة البنك في هذا اإلطار في التقرير 

السنوي للبنك. وهذه السياسة تدعم التزام البنك جتاه مساهميه فيما 

يتعلق باإلفصاح والكشف عن سياسات البنك اخلاصة باملكافآت. كما 

أن البنك بصدد استكمال عملية االلتزام باملتطلبات التنظيمية اجلديدة 

الصادرة عن مصرف البحرين املركزي املتعلقة بإتباع ممارسات صحيحة 

للمكافآت. وعليه، قام البنك بتعديل نظامه األساسي خالل االجتماع األخير 

للجمعية العمومية العادية واجلمعية العمومية غير العادية. 

جدول حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة من يوليو 2013  لغاية يونيو 2014

يحرص مجلس اإلدارة وجلانه املتخصصة على االجتماع بشكل دوري لضمان إجناز مسؤولياتهم على أكمل وجه. ويتم أدناه توضيح ملخص الجتماعات 

املجلس وجلانه.  

استعراض 
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مجلس اإلدارة وتطوير لجانه

تطوير أعضاء مجلس اإلدارة

تتيح خطة املعرفة والتوعية السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة أداء مهام 

وظائفهم اإلشرافية واالضطالع مبسؤولياتهم على أكمل وجه على ضوء 

آخر التطورات وظروف السوق السائدة وفق أسلوب فعال قائم على املعرفة. 

وتشتمل تلك اخلطة على موضوعات هامة، من بينها احلوكمة املؤسسية 

وااللتزام باألنظمة وإدارة املخاطر. وفي فبراير 2014، عقد البنك اجتماعًا 

استراتيجيًا في تركيا ألعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية، وذلك 

بهدف مراجعة خطة البنك اإلستراتيجية وأهداف العمل، فضاًل عن بحث 

القضايا املتعلقة باالستثمارات كافة، والتحديات، واالجتاهات السائدة في 

األسواق، والقضايا املالية، وغيرها من القضايا املتعلقة باملخاطر. 

تقييم أعضاء المجلس

يلتزم البنك بتطبيق برنامج متكامل لتقييم أعضاء مجلس اإلدارة. وقد 

صمم هذا البرنامج ملساعدة األعضاء على حتديد مجال تطورهم، ودعم 

مسؤولياتهم. ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة بإجراء تقييم ذاتي سنوي بشأن 

أداء املجلس وجلانه. 

هيئة الرقابة الشرعية 

تضم هيئة الرقابة الشرعية نخبة من علماء الدين البارزين، وتتولى الهيئة 

التوجيه واملراجعة واإلشراف على أنشطة البنك، لتضمن متاشيها مع 

أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء. وقد مت إدراج أسماء أعضاء 

هيئة الرقابة الشرعية ونبذة عن خبراتهم في صفحة رقم ١٠ من هذا 

التقرير السنوي. 

اإلدارة

يتم تفويض الرئيس التنفيذي من قبل أعضاء مجلس اإلدارة مبسؤولية 

األعمال اإلدارية اليومية للبنك. ويلقى الرئيس التنفيذي دعمًا من قبل فريق 

اإلدارة التنفيذية الذي يتمتع بالكفاءة العالية واخلبرة الواسعة. وقد مت 

إدراج أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية ونبذة عن خبراتهم في نهاية هذا 

التقرير السنوي. 

لجنة اإلدارة التنفيذية

تتكون جلنة اإلدارة التنفيذية من أعضاء من فريق اإلدارة التنفيذية. 

وتتولى اللجنة مسؤولية مساعدة الرئيس التنفيذي في اإلشراف على 

العمليات التشغيلية اليومية للبنك، ومتابعة أداء نشاط البنك وإداراته فيما 

يتعلق باإلستراتيجية، والسياسات، واألهداف، واحلدود، إلى جانب اتخاذ 

القرارات االستثمارية بناًء على تفويض من أعضاء مجلس اإلدارة وفق 

حدود الصالحيات االختيارية، إضافة إلى إدارة املوجودات واملطلوبات 

بالتنسيق مع جلنة الشؤون املالية واالستثمار.

بيان اإلستراتيجية

يعتبر فينشر كابيتال بنك أول بنك إسالمي استثماري في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا يتخصص في االستثمارات في املشاريع الناشئة 

للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة. يوفر البنك لعمالئه مجموعة متنوعة من 

املنتجات واخلدمات املتميزة في مختلف القطاعات الواعدة في املنطقة. 

وينشط البنك في مجال املشاريع الناشئة وتطوير األعمال، واالستثمارات 

املباشرة والعقارات االستثمارية. يتمتع البنك مبكانة متميزة تؤهله لتطوير 

صناعة املشاريع الناشئة في املنطقة، من خالل تقدمي مستويات ال تضاهى 

من الدعم للمؤسسات الصغيرة إلى املتوسطة القوية التي تفتقر إلى املوارد 

الالزمة لتحقيق النم و والتوسع. ويجرى مراجعة إستراتيجية البنك ومنوذج 

العمل سنويًا. 

قواعد السلوك المهني

حرص البنك على تطوير قواعد السلوك املهني التي تتضمن السلوكيات 

األخالقية، والتصرفات املهنية التي يجب إتباعها من قبل املدراء واملوظفني 

في البنك. وقد مت إعداد هذه القواعد إلرشاد جميع املدراء واملوظفني حول 

سبل الوفاء مبتطلبات وظائفهم وإجناز مسؤولياتهم والتزاماتهم جتاه 

مساهمي البنك مبا يتوافق مع جميع القوانني واألحكام السارية.

التواصل مع المساهم / المستثمر وتعزيز الوعي

يلتزم مجلس اإلدارة بالتواصل مع مساهميه ومستثمريه باسلوب مـهني 

متطور يعتمد على الشفافية والدقة والتوقيت املناسب، كما يتبنى عددًا 

من الطرق املختلفة التي يقوم من خاللها بتعزيز التواصل ودعم احلوار 

مع جميع األطراف ذات الصلة. ويتم ذلك من خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية السنوية، والتقارير السنوية، والتقارير املالية ربع السنوية، واملوقع 

اإللكتروني للبنك، واإلشعارات الدورية في وسائل اإلعالم احمللية. ويتوافر 

قسم تفصيلي خاص عن احلوكمة املؤسسية على موقع البنك اإللكتروني: 

http://www.vc-bank.com/en/about-us/corporate-gov-
 ernance.html
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شكاوى المستثمرين

يحرص فينشر كابيتال بنك على االلتزام بأعلى معايير املهنية والكفاءة 

في توفير خدماته ومنتجاته، فضاًل عن ضمان تقدمي املساعدة وسرعة 

االستجابة ألي استفسارات أو شكاوى. ويتعامل البنك مع مالحظات 

املستثمرين ومخاوفهم وشكواهم بعناية فائقة واهتمام بالغ. هذا التوجه 

ميثل عنصرًا أساسيًا في جهود البنك الرامية إلى حتسني معاييره 

وسياساته ومنتجاته وخدماته. وفي الوقت الذي يحرص فيه البنك على 

تقدمي خدمات ذات مستوى عاٍل من الكفاءة لعمالئه، إال أنه يدرك أنه قد 

حتدث بعض احلاالت التي ال يشعر فيها العميل برضا تام جتاه منتجات 

البنك أو خدماته أو استجاباته. وبالتالي فإن البنك يدعو جميع املستثمرين 

إلى االتصال به على الفور في أي وقت يشعرون فيه أن مستوى اخلدمات 

املقدم لهم ال يتناسب مع تطلعاتهم. ويتبنى البنك سياسة تسلسل صارمة 

وإطار زمني دقيق جتاه النظر إلى شكاوى املستثمرين والتعامل معها 

بسرعة واهتمام. ويتوافر قسم تفصيلي خاص عن إجراءات التعامل مع 

http://www.vc-bank.com/ :الشكاوى على موقع البنك اإللكتروني

ar/complaint-handling-procedure.html

سياسة التبليغ عن المخالفات

يلتزم مجلس إدارة فينشر كابيتال بنك واإلدارة التنفيذية بخلق ثقافة 

انفتاحية في البنك. وتأسيسًا على ذلك قام البنك بوضع سياسة التبليغ عن 

املخالفات التي تهدف إلى نقل أي مخاوف تتعلق بشبهة وجود أي حالة 

لسوء تصرف داخل فينشر كابيتال بنك، فضاًل عن تعزيز مبادئ الشفافية، 

وحماية سمعة ونزاهة البنك. وقد مت دمج سياسة التبليغ عن املخالفات 

في كتيب املوارد البشرية. إن سوء التصرف يشتمل على سبيل املثال 

ال احلصر التصرف بشكل يسيء إلى سمعة البنك، أو مخالفة األحكام 

التنظيمية السارية، أو مخالفة القواعد واحلدود الداخلية، أو ارتكاب 

انتهاكات جنائية أو تعريض صحة وسالمة أي شخص للخطر، أو التسبب 

في إلحاق الرضر بالبيئة، أو التستر املتعمد على أي سوء تصرف. وينطبق 

في ذلك مبدأ »إذا كان لديك أي شكوك - ال تتردد في طرحها«.

وظائف الرقابة والحوكمة 

باإلضافة إلى مسؤولياتها اخلاصة، تتعاون أقسام االلتزام باألنظمة، 

وإدارة املخاطر، والتدقيق الداخلي، والتنسيق واملراجعة الشرعية معًا في 

مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك على االلتزام بأعلى معايير 

احلوكمة املؤسسية. 

االلتزام

يأتي االلتزام بنتيجة فعالة في حالة تواجده وسط ثقافة مؤسسية تركز 

على معايير عالية من األمانة والنزاهة، وحيث يكون أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية مناذج واضحة يحتذى بها. في فينشر كابيتال بنك يعد 

االلتزام مسؤولية شخصية لكل موظف، بحيث ال يقتصر هذا االلتزام على 

املوظفني املسؤولني عن االلتزام باألنظمة فقط. ويعتبر االلتزام باملتطلبات 

التنظيمية والسياسات واإلجراءات الداخلية عملية مستمرة، وجزءًا ال يتجزأ 

من ثقافة البنك. يحرص فينشر كابيتال بنك على االلتزام التام بالقواعد 

واألحكام التنظيمية ملصرف البحرين املركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، 

وغيرها من القوانني والتنظيمات السارية، وأفضل املمارسات الدولية. 

ويبذل البنك جهودًا حثيثة لتحسني مستوى االلتزام في ممارسة عمله من 

خالل توعية موظفيه وزيادة وعيهم بقضايا االلتزام ومبادئه. 

تعد إدارة االلتزام في البنك نقطة مركزية جلميع عمليات االلتزام باألحكام 

التنظيمية، فضاًل عن االلتزام بسياسات وإجراءات البنك الداخلية. وتعتبر 

إدارة االلتزام مبثابة كيان مستقل وموضوعي في البنك يعمل بشكل 

مستقل عن باقي أنشطة البنك، وتقوم برصد عمليات وأنشطة البنك والتأكد 

من التزامها بقواعد وأنظمة مصرف البحرين املركزي مبا ذلك مكافحة 

غسل األموال. ترفع إدارة االلتزام تقاريرها مباشرة إلى جلنة احلوكمة 

املؤسسية، كما أنها مسؤولة إداريًا أمام الرئيس التنفيذي، وذلك لضمان 

حتقيق أهداف االلتزام من جانب البنك مبا يتماشى مع أعلى املعايير 

املهنية واألخالقية. وتعمل اإلدارة وفق إطار عمل راسخ موضح في الكتيب 

اإلرشادي املعتمد من مجلس إدارة البنك. ويهدف هذا الكتيب اإلرشادي 

إلى تسهيل عملية غرس ثقافة راسخة ترتكز على االلتزام في فينشر 

كابيتال بنك، فضاًل عن متكني البنك من االضطالع مبسؤولياته جتاه 

جميع متطلبات الهيئات التنظيمية، وضمان اإلدارة املناسبة ملخاطرااللتزام 

التي يواجهها البنك. 

مكافحة غسل األموال 

تعتمد إجراءات مكافحة غسل األموال في فينشر كابيتال بنك على ثالثة 

محاور رئيسية: 

1-   احملور األخالقي، من خالل املشاركة الفعالة في مكافحة اجلرائم 

املالية. 

2-    احملور املهني، من خالل منع استخدام البنك ومنتجاته كقناة لغسل 

األموال ومتويل اإلرهاب عن طريق إعادة تدوير عائدات هذه اجلرمية.

3-     احملور القانوني، من خالل االلتزام بالتشريعات والقوانني املتعلقة 

مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب والسارية في مملكة البحرين.

وقد مت تطوير كتيب مكافحة غسل األموال مبا يتماشى مع إرشادات 

مصرف البحرين املركزي، واملتطلبات املنصوص عليها في منوذج 

اجلرائم املالية من مجلد قواعد مصرف البحرين املركزي رقم 2 - البنوك 

اإلسالمية، وأفضل املمارسات الدولية التي طورها فريق العمل اخلاص 

باإلجراءات املالية املتمثلة في 40 توصية حول غسل األموال و9 توصيات 

خاصة بتمويل اإلرهاب، فضاًل عن إرشادات جلنة بازل حول العناية 

اخلاصة بالعمالء. ويوفر الكتيب مجموعة متكاملة من سياسات وإجراءات 

مكافحة غسل األموال التي توضح متطلبات تفصيلية تتعلق بتحديد هوية 

العمالء، وتقدمي الرعاية الواجبة للعمالء، واملتابعة املستمرة، وإعداد تقارير 

األنشطة املريبة، ومكافحة متويل اإلرهاب، واالحتفاظ بسجالت، وتوعية 

املوظفني وتدريبهم. 

وتتم متابعة التزام البنك باألحكام التنظيمية ملكافحة غسل األموال من قبل 

مسؤول مكافحة غسل األموال ونائبه، فضاًل عن تقييم هذا االلتزام بشكل 

مستقل سواء داخليًا أو خارجيًا من قبل املدقق الداخلي، واملدقق اخلارجي 
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للبنك على أساس سنوي. عالوة على ذلك يقوم مصرف البحرين املركزي 

بإجراء عمليات تفتيش دورية ورصد مدى التزام البنك باألحكام التنظيمية 

ملكافحة غسل األموال. 

والبنك اآلن في املراحل النهائية لتطبيق متطلبات قانون االلتزام الضريبي 

للحسابات اخلارجية األمريكية )فاتكا( بالكامل. 

إدارة المخاطر 

مت تغطية مسؤوليات ومهمات إدارة املخاطر في قسم منفصل عن 

استعراض إدارة املخاطر في هذا التقرير السنوي. 

التدقيق الداخلي

تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها مباشرة إلى جلنة التدقيق 

التابعة ملجلس اإلدارة، كما أنها مسؤولة إداريًا أمام الرئيس التنفيذي. 

يقوم فريق التدقيق الداخلي بتقييم مدى فعالية عمليات الرقابة وإدارة 

املخاطر واحلوكمة وتأكيد ذلك لإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة. 

وهذا يتضمن مراجعة مدى فاعلية وكفاءة معامالت البنك كافة وضمان 

متاشيها مع السياسات واملعايير واإلجراءات والقوانني السارية واألحكام 

التنظيمية املطبقة. كما تقوم اإلدارة بتدقيق أنشطة بعض الشركات املدرجة 

في محفظة البنك حيث يتحمل البنك مسؤولية اإلشراف عليها. وتقوم 

اإلدارة بعملها وفق خطة التدقيق املعتمدة من جلنة التدقيق. ويتم تطوير 

خطة التدقيق باستخدام منهجية قائمة على املخاطر بحيث تعكس كذلك 

أي مخاطر حددها فريق إدارة املخاطر، أو اإلدارة التنفيذية، أو املدققني 

اخلارجيني. تتولى اإلدارة رفع تقارير دورية عن أنشطة التدقيق الداخلي 

إلى جلنة التدقيق. ويقوم فريق التدقيق الداخلي بتزويد اإلدارة واملوظفني 

باملشورة والتوجيه.

التنسيق والمراجعة الشرعية

تعتبر الدائرة من الناحية الفنية تابعة لهيئة الرقابة الشرعية للبنك، وإداريًا 

تتبع الرئيس التنفيذي. وتتبنى اإلدارة منهجية مراجعة متميزة ومتواصلة 

بداًل من التدقيق السنوي، مع احلرص على مراجعة جميع املعامالت 

والصفقات حتى لو كانت سابقة. تشارك اإلدارة بشكل فعال في تطوير 

جميع املنتجات واالستثمارات، ومتابعة أنشطة املشاريع االستثمارية مثل 

املعامالت الفرعية، ومتابعة معامالت إدارة السيولة واملدفوعات والعمليات 

على أساس يومي.  تلعب اإلدارة دورًا محوريًا في إيصال جميع املعامالت 

والهياكل واملستندات اخلاصة بكل خطة عمل إلى هيئة الرقابة الشرعية 

للتأكد من أن جميع أنشطة البنك تتماشى مع أحكام ومبادئ الشريعة 

اإلسالمية. 

االلتزام بمتطلبات الحوكمة من مصرف البحرين المركزي 
)نموذج المراقبة عالية المستوى(

وفق متطلبات مصرف البحرين املركزي، يحرص فينشر كابيتال بنك على 

إجراء مراجعة دورية وحتليل تفصيلي للفجوة حول مدى التزام البنك 

مبتطلبات احلوكمة املنصوص عليها في منوذج املراقبة عالية املستوى 

ملصرف البحرين املركزي في كتيب قواعد البنك مجلد 2 - البنوك 

اإلسالمية. وقد أثمرت جهود البنك عن حتقيق مستوى عاٍل من االلتزام مع 

املبادئ التسعة، وقواعد وإرشادات احلوكمة املؤسسية ململكة البحرين. وقد 

تبنى البنك آلية »االلتزام« أو »التوضيح« فيما يتعلق مبستوى إرشاداته. 

كما أنه ملتزم متامًا مبتطلبات منوذج املراقبة عالية املستوى ملصرف 

البحرين املركزي، فيما عدا اإلرشادات املوضحة أدناه. ولكن يجب مالحظة 

بأنه في إطار جهود فينشر كابيتال بنك لاللتزام بأهداف مصرف البحرين 

املركزي، قام بتطبيق ترتيبات داخلية بديلة، كما هو موضح أدناه.

البند اإلرشادي HC-7.2.4: يجب أن يحتفظ البنك مبوقع إلكتروني 
يحتوي على قسم خاص يوضح حق املساهمني في املشاركة والتصويت 

في كل اجتماع للمساهمني، ووضع الوثائق املتعلقة باالجتماعات، وتوفير 

وسائل إلكترونية للتواصل مع املساهمني، مبا في ذلك تعيني وكالء. 

توضيح فينشر كابيتال بنك: قام البنك بإعادة تصميم وهندسة 
موقعه اإللكتروني مع إدخال بعض التحسينات. وسيستكمل البنك قريبًا 

االختبارات الالزمة كافة لتطبيق نظام إدارة عالقات العمالء اجلديد حيث 

سـيتم التواصل مع املساهمني من خالله، ولكن بسبب حجم مساهمي 

البنك حاليًا، ال توجد حاجة ماسة لتطبيق برنامج إلكتروني للتعامل مع 

عملية تعيني وكالء للمساهمني. ويعتبر املنهج اليدوي احلالي كافيًا، ولكن 

البنك سيأخذ هذا املوضوع في اعتباره عند إجراء حتسينات مستقبلية. 

البند اإلرشادي HC-9.2.4a : يجب أن يترأس جلنة احلوكمة 
املؤسسية عضو مستقل. 

توضيح فينشر كابيتال بنك: بالنظر إلى نسبة ملكية األسهم 
في البنك، فإن رئيس جلنة احلوكمة املؤسسية ال يعتبر عضوًا مستقاًل، 

وفي الوقت نفسه فهو عضو غير تنفيذي، مع األخذ بعني االعتبار أن بقية 

أعضاء اللجنة اآلخرين يعتبروا أعضاًء مستقلني وغير تنفيذيني. من هذا 

املنطلق ومع األخذ في االعتبار اخلبرة العريضة التي يتمتع بها رئيس 

جلنة احلوكمة املؤسسية في مجال احلوكمة املؤسسية، فضاًل عن مشاركته 

اإليجابية والفعالة خالل فترة عضويته السابقة، فإن مجلس اإلدارة يرى 

من وجهة نظره بأن التشكيل احلالي للجنة احلوكمة املؤسسية يعتبر كافيًا 

للغاية، وال يعطل اللجنة عن القيام مبسؤولياتها. 
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البند اإلرشادي HC-9.2.4b : يجب أن تتكون جلنة احلوكمة 
املؤسسية من ثالثة أعضاء على األقل، بحيث يكون أحد األعضاء من هيئة 

الرقابة الشرعية. 

توضيح فينشر كابيتال بنك: جتدر اإلشارة إلى أن فينشر 
كابيتال بنك قام بتشكيل جلنة متخصصة في احلوكمة املؤسسية منذ 

تأسيسه، وذلك انطالقًا من التزامه باحلفاظ على مستويات جيدة للحوكمة. 

وبالرغم من أن جلنة احلوكمة املؤسسية ال تضم عضوًا من هيئة الرقابة 

الشرعية، إال أن البنك يرى أنه ميكن حتقيق غاية هذا البند اإلرشادي 

ملصرف البحرين املركزي من خالل ترتيبات داخلية بديلة. وهذا يتضمن 

تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجدول أعمال اجتماعات جلنة احلوكمة 

املؤسسية مسبقًا. ووفقًا لذلك، فلهيئة الرقابة الشرعية مع املراجع الشرعي 

مطلق احلرية في حضور اجتماعات اللجنة، باإلضافة إلى تزويدهم 

مبحاضر اجتماعات جلنة احلوكمة لتحقيق قدر أعلى من الشفافية.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 

الدكتور غسان أحمد السليمان
رئيس مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية 

عضو مستقل وغير تنفيذي 

تعنّي في ٦ أكتوبر 2005 

خبرة 35 سنة 

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: رئيس جلنة التمويل 
واالستثمار، رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت، نائب رئيس جلنة احلوكمة 

املؤسسية. 

رئيس مجلس إدارة: شركة غسان السليمان للتطوير احملدودة، 
مؤسسة غسان السليمان للتجارة، شركة غسان السليمان لتجارة 

املفروشات )إيكيا(، شركة كيانات، شركة فينشر كابيتال االستثمارية 

السعودية، شركة عنيزة االستثمارية، شركة املذاق املتقدمة احملدودة، شركة 

الطالع للتجارة، شركة دلتا املتحدة احملدودة، شركة جوكنور لتصدير 

واستيراد وإنتاج األغذية في تركيا.

عضو مجلس إدارة: شركة بن سليمان القابضة، شركة مستشفيات 
مراكز املغربي، شركة  مناء. 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة المؤسسية: 
الشركة العربية لألسمنت. 

عبدالفتاح محمدرفيع معرفي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

دولة الكويت

عضو غير تنفيذي 

تعنّي في ٦ أكتوبر 2005 

خبرة 34 سنة

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: رئيس جلنة احلوكمة 
املؤسسية واللجنة العقارية، نائب رئيس جلنة التمويل واالستثمار، وجلنة 

الترشيحات واملكافآت.

رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب، رئيس اللجنة 
التنفيذية ولجنة الحوكمة: الشركة التجارية العقارية )التجارية(. 

رئيس مجلس إدارة ومدير عام، ورئيس اللجنة التنفيذية: 
شركة مزن االستثمارية القابضة.

عضو مجلس إدارة، ونائب رئيس لجنة استثمار األموال 
وعضو لجنة التدقيق: املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات وعضو لجنة 
التدقيق الداخلي والمخاطر: شركة عمار للتمويل واإلجارة.

عضو مجلس إدارة، رئيس لجنة الحوكمة المؤسسية، 
وعضو لجنة التمويل واالستثمار ولجنة الترشيحات 

والمكافآت: شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية.
عضو مجلس إدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية: شركة بيان 

العقارية.

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق والحوكمة 
المؤسسية: شركة جوكنور الستيراد وتصدير وإنتاج األغذية. 

عضو: املجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
عضو مجلس إدارة: جامعة الكويت. 

عضو مجلس لجنة أمناء: جائزة الدولة لالقتصاد املعرفي - مركز 
التميز في اإلدارة - كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت. 

عضو مجلس أمناء: مركز العمل التطوعي. 
عضو المجلس االستشاري: كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت. 
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عبداللطيف محمد جناحي 
عضو مجلس اإلدارة 

مملكة البحرين 

الرئيس التنفيذي 

تعنّي في ٦ أكتوبر 2005 

خبرة 31 سنة 

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: عضو في جلنة التمويل 
واالستثمار، رئيس جلنة اإلدارة التنفيذية. 

رئيس مجلس إدارة: شركة االستثمارات الصناعية واملالية في 
الكويت، املستشفى األملاني للعظام في البحرين، شركة رويال ماتيرنيتي 

هوسبيتال القابضة ذ.م.م، شركة ليمسولر للمالحة والسفن، شركة 

األبيض لألسمدة والكيماويات األردنية )جافكو(، شركة وورلد ديفلومبنت، 

شركة مشاريع اخلليج، صندوق فينشر كابيتال البحرين، شركة اجلزيرة 

للبالستيك.

نائب رئيس مجلس إدارة: شركة تشالينجر ليمتد، شركة جوكنور 
لتصدير واستيراد وإنتاج األغذية في تركيا.

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار: شركة جلوري في 
ُعمان.

عضو مجلس إدارة: شركة قطر للهندسة واإلنشاءات )كيو كون(، 
شركة بيان العقارية في اململكة العربية السعودية، شركة مزن االستثمارية 

القابضة في املغرب، شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية.

مروان أحمد الغرير 
عضو مجلس اإلدارة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة 

عضو مستقل وغير تنفيذي 

تعنّي في ٦ أكتوبر 2005 

خبرة 24 سنة

عضوية لجان فينشر كابتيال بنك: عضو جلنة التدقيق. 

رئيس مجلس إدارة: شركة فنن لالستثمار، شركة فنن للمواد 
الغذائية، مدرسة دبي الوطنية. 

عضو مجلس إدارة: شركة األبيض لألسمدة والكيماويات األردنية 
)جافكو(.

صالح محمد الشنفري 
عضو مجلس اإلدارة 

سلطنة عمان 

عضو مستقل وغير تنفيذي 

تعنّي في ٦ أكتوبر 2005 

خبرة 2٦ سنة  

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: رئيس جلنة املخاطر، عضو 
جلنة التمويل واالستثمار.

رئيس مجلس إدارة: الشركة الدولية خلدمات احلاسب اآللي، الصفاء 
لألغذية، الصفاء لتصنيع اللحوم، شركة الصفاء الزراعية النتاج بيض 

املائدة، جبكور الهند ذ.م.م 

الرئيس التنفيذي: الشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة. 
عضو مجلس إدارة: الشركة الدولية العمانية لالستثمار، الشركة 

العاملية للمحاجر، الشركة العاملية للجبس، الشركة العاملية لأللواح 

اجلبسية، الشركة العمانية للخدمات اللوجستية، الشركة الدولية العمانية 

للتنمية العمرانية واالستثمار )جلوري(، العربية إلنتاج وتصنيع الدواجن 

في السودان، شركة جوكنور لتصدير واستيراد وإنتاج األغذية في تركيا، 

شركة سراج العقارية، كيه إم سي )ُعمان( للمقاوالت، سنتشري إكسبريس 

)دبي(. 

عضويات أخرى: رئيس: جلنة األمن الغذائي في غرفة التجارة العمانية، 
عضو اللجنة االستشارية بكلية الزراعة والعلوم البحرية في جامعة 

السلطان قابوس، جلنة التعمني في قطاع  الزراعة وصيد األسماك. 

عضويات سابقة: العضو املنتدب للشركة الدولية العمانية لالستثمار، 
تأجير للتمويل،  الباطنة لالستثمار القابضة، مجموعة الروابي )اإلمارات(، 

الروابي لأللبان )اإلمارات(، خزف ُعمان، املصنع الوطني للعبوات، معهد 

التطوير اإلداري والتدريب. 

نضال صالح العوجان 
عضو مجلس اإلدارة 

مملكة البحرين 

عضو مستقل وغير تنفيذي 

تعنّي في ٦ أكتوبر 2005 

خبرة 31 عامًا

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: رئيس جلنة التدقيق.

رئيس تنفيذي: بنك البحرين للتنمية.
رئيس مجلس إدارة: مركز اخلليج التخصصي للسكر، الشركة 
العربية لسيارات األجرة، شركة زاوية الشرق األوسط لالستشارات.

عضو مجلس إدارة:  شركة ريتيل أربيا. 
رئيس اللجنة التنفيذية: مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة.

سليمان إبراهيم الحديثي 
عضو مجلس اإلدارة 

اململكة العربية السعودية 

عضو مستقل وغير تنفيذي 

تعنّي في 4 مارس 2009 

خبرة 31 سنة

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: عضو جلنة الترشيحات 
واملكافآت. 

استعراض 
الحوكمة المؤسسية
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العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: املجموعة السعودية 
لألبحاث والتسويق.

رئيس مجلس ادارة: الشركة السعودية للطباعة والتغليف، الشركة 
السعودية للمختبرات اخلاصة.

عضو مجلس إدارة: املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق، شركة 
عسير للتجارة والسياحة والصناعة، مجموعة جنمة املدائن، شركة فينشر 

كابيتال االستثمارية السعودية.

عبد الهادي تريحيب الشهواني
عضو مجلس اإلدارة 

دولة قطر 

عضو مستقل وغير تنفيذي 

تعنّي في 4 مارس 2009 

خبرة 41 سنة 

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: عضو جلنة املخاطر.

رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب: مجموعة شركات الشهواني 
وتشمل: شركة بن نايفه الشهواني الدولية، مجموعة أبناء هادي، شركة 

الهادي للسيارات واآلالت الثقيلة، مصنع اخلليج لرغاوي مكافحة احلريق، 

شركة قطر لطفايات مكافحة احلريق، شركة الشهواني للحماية من احلريق 

واخلدمات التقنية.

عضو مجلس إدارة: شركة قطر وعمان لالستثمار)مساهمة عامة( 
ورئيس اللجنة التنفيذية واالستثمار.

محمد عبدالعزيز السرحان
عضو مجلس اإلدارة 

اململكة العربية السعودية 

عضو مستقل وغير تنفيذي 

تعنّي في 25 أبريل 2012  

خبرة 37 سنة 

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: عضو جلنة املخاطر، وجلنة 
احلوكمة املؤسسية. 

رئيس مجلس إدارة: شركة الصافي دانون. 
نائب رئيس مجلس إدارة: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.
عضو مجلس إدارة واستشاري أول: مجموعة الفيصلية القابضة. 

عضو مجلس إدارة: بنك االستثمار اإلسالمي األوروبي، الشركة 
السعودية لأللبان، الشركة السعودية للنقل اجلماعي، الشركة السعودية 

القابضة للطيران املدني، شركة قطر للهندسة واإلنشاءات )كيو كون(. 

عضو مجلس أمناء: جامعة اليمامة في الرياض.

محمد عبدالرزاق الكندري 
عضو مجلس اإلدارة 

دولة الكويت 

عضو غير تنفيذي 

تعنّي في 25 أبريل 2012 

خبرة 14 سنة 

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: عضو جلنة التمويل 
واالستثمار. 

نائب الرئيس التنفيذي: مجموعة االوراق املالية في الكويت. 
نائب رئيس مجلس إدارة: شركة اخلليج للطاقة القابضة  في 

الكويت. 

عضو مجلس إدارة: الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية 
في الكويت، شركة اجيال العقارية الترفيهية فى الكويت، الشركة االولى 

لالستثمار فى الكويت، شركة تكنولوجيا إلنتاج الغازات الصناعية في 

الكويت.

ياسر محمد الجاراهلل 
عضو مجلس اإلدارة

اململكة العربية السعودية

عضو مستقل وغير تنفيذي

تعنّي في 25 أبريل 2012 

خبرة 11 سنة

عضوية لجان فينشر كابيتال بنك: عضو جلنة التدقيق.

شريك مؤسس ورئيس تنفيذي: شركة ثروة لالستثمار. 
عضو مجلس إدارة: شركة ثروة لالستثمار، شركة بن جارالله 

القابضة، شركة اإلمناء للخدمات الطبية، وشركة ثروة إسكان لالستثمار.

خالد عبدالعزيز المديهيم  
عضو مجلس اإلدارة 

اململكة العربية السعودية 

عضو مستقل وغير تنفيذي 

تعنّي في 23 يناير 2013 

خبرة 41 سنة

مالك ورئيس مجلس إدارة: مؤسسة خالد املديهيم التجارية.
شريك: شركة الطليعة للتجارة والصناعة، شركة أراد العقارية.

استعراض 
الحوكمة المؤسسية
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نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية 

FCMA  ،عبداللطيف محمد جناحي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  

عضو جلنة التمويل واالستثمار

رئيس جلنة اإلدارة التنفيذية 

انضم إلى فينشر كابيتال بنك في 2005 

خبرة 31 سنة

أحد منشئي ومؤسسي فينشر كابيتال بنك الرئيسيني. عمل السيد جناحي 

مديرًا تنفيذيًا للجنة تأسيس البنك، وهو رئيس مجلس إدارة شركة 

االستثمارات الصناعية واملالية في الكويت، املستشفى األملاني للعظام 

في البحرين، شركة رويال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة ذ.م.م، شركة 

ليمسولر للمالحة والسفن، شركة األبيض لألسمدة والكيماويات األردنية 

)جافكو(، شركة ورلد ديفلومبنت، شركة مشاريع اخلليج، صندوق فينشر 

كابيتال البحرين، وشركة اجلزيرة للبالستيك. كما يشغل السيد جناحي 

منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تشالينجر ليمتد، وشركة جوكنور 

لتصدير واستيراد وإنتاج األغذية. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة في 

شركة قطر للهندسة واإلنشاءات )كيو كون(، شركة بيان العقارية في 

اململكة العربية السعودية، مزن القابضة في املغرب، شركة فينشر كابيتال 

االستثمارية السعودية، وعضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة االستثمارية 

في شركة جلوري في ُعمان. كان السيد جناحي سابقًا أحد املؤسسني 

الرئيسيني و عضو جلنة تأسيس بنك االستثمار الدولي وهو مصرف 

إسالمي مقره مملكة البحرين. شغل السيد جناحي قبل ذلك منصب مدير 

قسم االستشارات اإلدارية في شركة آرثر أندرسون في البحرين. السيد 

جناحي محاسب إداري قانوني من نقابة احملاسبني اإلداريني املؤهلني في 

اململكة املتحدة. حاصل على ماجستير في احملاسبة والتمويل من كلية 

ليستر لألعمال، جامعة دي مونتفورت في اململكة املتحدة، وبكالوريوس في 

احملاسبة من جامعة البحرين.

فيصل عبدالعزيز العباسي 
الرئيس التنفيذي لالستثمارات  

عضو جلنة اإلدارة التنفيذية 

انضم إلى فينشر كابيتال بنك في 2005 

خبرة 15 سنة

ميلك السيد فيصل العباسي خبرة عريضة ومتخصصة في مجال 

االستثمارات املباشرة واخلدمات املصرفية االستثمارية، حيث عمل مع 

العديد من املؤسسات املالية الرائدة في منطقة الشرق األوسط. وقبل 

انضمامه إلى فينشر كابيتال بنك، كان عضوًا بارزًا في فريق االستثمارات 

املباشرة للشرق األوسط في بنك اخلير )سابقًا بنك يونيكورن لالستثمار(. 

وقبل ذلك كان يعمل في مجموعة االستثمار املباشر في بيت التمويل 

الكويتي البحرين، وفي قسم االستثمار في بنك البحرين والكويت. السيد 

العباسي حاصل على بكالوريوس في احملاسبة من جامعة البحرين.

سعد عبداهلل الخان 
مدير تنفيذي - االستثمارات

عضو جلنة اإلدارة التنفيذية 

انضم إلى فينشر كابيتال بنك في 2007 

خبرة 17 سنة

يتمتع السيد سعد اخلان بخلفية متخصصة في مجال اخلدمات املصرفية 

اإلسالمية. وقبل التحاقه بفينشر كابيتال بنك كان يشغل منصب مدير أول 

بقسم االستثمارات والتسويق في بنك البركة اإلسالمي. وخالل عمله في 

بنك البركة اكتسب خبرة واسعة في أنشطة اخلدمات املصرفية االستثمارية 

اإلسالمية، كما جنح في بناء شبكة واسعة من العالقات اإلقليمية خاصة 

في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويتولى السيد سعد اخلان في فينشر 

كابيتال بنك مسؤولية اإلشراف على احملفظة العقارية للبنك مع التركيز 

على اكتشاف وهيكلة الفرص االستثمارية في املنطقة واألسواق الدولية. 

السيد سعد اخلان حاصل على بكالوريوس في احملاسبة من جامعة 

البحرين.

FCA  ،سانتوش جيكب كاريبات
مدير تنفيذي - الرقابة املالية

عضو جلنة اإلدارة التنفيذية 

انضم إلى فينشر كابيتال بنك في 200٦

خبرة 32 سنة

يتمتع السيد كاريبات بخبرة طويلة في احملاسبة والتمويل، وتقييم وحتليل 

االستثمارات، والتدقيق، والضوابط الداخلية، واإلدارة العامة. وقد اكتسب 

هذه اخلبرات من خالل عمله ألكثر من عشرين عامًا مع أكبر أربع شركات 

محاسبة في اململكة املتحدة والشرق األوسط. وشغل السيد كاريبات قبل 

التحاقه بفينشر كابيتال بنك منصب مدير التدقيق واالستشارات في شركة 

كي بي إم جي البحرين وقطر. أما قبل ذلك، فقد عمل حلساب ديلويت آند 

توش في الرياض وجدة باململكة العربية السعودية، وحلساب كوبرز آند 

ليبراند في اململكة املتحدة. السيد كاريبات محاسب معتمد )زميل معهد 

احملاسبني القانونيني في إجنلترا وويلز(، وهو حاصل على درجة املاجستير 

في العلوم اإلدارية )متويل األعمال( من معهد العلوم والتكنولوجيا في 

جامعة مانشستر باململكة املتحدة، ودبلوما في احملاسبة من ساندرالند 

بوليتكنك، اململكة املتحدة. 

استعراض 
الحوكمة المؤسسية
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CPA  ،نجوى عبد اهلل مهنا
مدير تنفيذي- العمليات واملساندة

عضوة جلنة اإلدارة التنفيذية 

انضمت إلى فينشر كابيتال بنك في 200٦

خبرة 29 سنة

قبل ترقيتها إلى منصب املدير التنفيذي- العمليات واملساندة، كانت 

السيدة جنوى عبدالله مهنا ترأس دائرة املوارد البشرية واملساندة، إضافة 

إلى إدارة قسم دعم املساهمني واملستثمرين. وقد ساهمت بدور بارز في 

تأسيس شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية. وقد شغلت السيدة 

جنوى قبل التحاقها بالعمل لدى فينشر كابيتال بنك، عدة مناصب عليا 

في شركة نفط البحرين - بابكو )شركة نفط البحرين الوطنية سابقًا(، 

وتعددت مسؤولياتها لتشمل قسمي اإلدارة واملالية حيث كانت مسؤولة عن 

تقارير وحتليل األرباح، والتكاليف وامليزانية، واملبيعات الدولية، مبا في ذلك 

الرواتب وغيرها. كما شاركت في قيادة مشروع التخطيط االستراتيجي 

وتخطيط األعمال في بابكو، إلى جانب إسهاماتها الكبيرة في مختلف 

املشاريع واألنشطة الرئيسية املتعلقة مبشاريع االندماج. السيدة جنوى 

مهنا محاسبة قانونية حاصلة على شهادة )CPA( من مجلس احملاسبة في 

والية أوريجون بالواليات األمريكية املتحدة. 

محمد جاسم الشيخ
مدير تنفيذي- رئيس إدارة الثروات 

عضو جلنة اإلدارة التنفيذية 

انضم إلى فينشر كابيتال بنك في 200٦

خبرة 12 سنه

قبل انضمامه إلى فينشر كابيتال بنك، حتمل السيد محمد جاسم الشيخ 

مسؤولية اإلشراف على فريق توظيف االستثمارات في بيت التمويل 

الكويتي، البحرين. وقبل ذلك كان يعمل في دائرة اخلدمات املصرفية 

اخلاصة في بنك طيب البحرين، حيث كان يتولى مسؤولية تسويق مجموعة 

متنوعة من املنتجات االستثمارية ألصحاب الثروات واملؤسسات. بدأ 

السيد محمد جاسم حياته املهنية مع مجموعة الشيخ في منصب مدير 

املبيعات. السيد محمد الشيخ حاصل على ماجستير من جامعة نيويورك، 

وبكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص متويل واقتصاد( من جامعة 

ساوث فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية.

منير أحمد 
مدير - إدارة املخاطر 

عضو جلنة اإلدارة التنفيذية

انضم إلى فينشر كابيتال بنك في 2013 

خبرة 29 سنة 

ميلك السيد منير أحمد خبرة عريضة في مجاالت إدارة املخاطر، واخلزينة، 

والتدقيق. وقبل انضمامه إلى فينشر كابيتال بنك، شغل العديد من 

املناصب العليا مع بنك أوسيس كابيتال، وبنك انفستكورب في البحرين. 

وقبل ذلك، قضى السيد منير أكثر من 20 عامًا في العمل مع عدد من 

املؤسسات في لندن، من بينها دويتشه بنك، وبانكرز تراست، وأيه بي 

إن أمرو، وشل، وإرنست ويونغ. والسيد منير محاسب معتمد )معهد 

احملاسبني املعتمدين في اجنلترا وويلز(، وعضو في احتاد أمناء اخلزائن 

في اململكة املتحدة، وهو حاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في 

الفيزياء والهندسة اإللكترونية من جامعة مانشستر، اململكة املتحدة. 

CIPA ،خالد عبدالجليل المدني
مدير - االلتزام باألنظمة وغسل األموال 

عضو جلنة اإلدارة التنفيذية

انضم إلى فينشر كابيتال بنك في 2008 

خبرة 11 سنة

متت ترقية السيد خالد املدني ملنصبه احلالي في عام 2012، وقد انضم 

إلى فينشر كابيتال بنك في 2008 في وظيفة نائب مسؤول االلتزام باألنظمة 

وغسل األموال. وقبل ذلك قضى خمس سنوات في العمل مع مصرف 

البحرين املركزي، حيث كان آخر منصب شغله هو محلل أول في إدارة 

اإلشراف على املؤسسات املالية اإلسالمية. السيد خالد حاصل على 

تصنيف محاسب إسالمي متخصص معتمد من هيئة احملاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية في عام ٢٠٠٩، وحاصل على اعتماد 

اختصاصي مكافحة غسل األموال من جمعية متخصصي مكافحة غسل 

األموال، ودبلوما احملاسبني املعتمدين في االلتزام باألنظمة من مدرسة 

مانشستر لألعمال - جامعة مانشستر، وشهادة مهنية متخصصة في 

االلتزام باألنظمة )MCP( من األكادميية الدولية لإلدارة املالية. والسيد 

خالد حاصل على بكالوريوس في احملاسبة من جامعة البحرين.

استعراض 
الحوكمة المؤسسية
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
مساهمي فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لفينشر كابيتال بنك 

ش.م.ب.)مقفلة( )»البنك«( وشركاته التابعة )املشار إليهم معًا 

»باملجموعة«(، التي تشمل القائمة املوحدة للمركز املالي كما في 30 يونيو 

2014 والقوائم املوحدة للدخل والتغيرات في احلقوق والتدفقات النقدية 

والتغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير املدرجة في امليزانية 

للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات احملاسبية 

واملعلومات اإليضاحية األخرى. إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وإلتزام 

املجموعة بالعمل وفقًا ملبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية هو من مسئولية 

مجلس إدارة املجموعة. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم 

املالية املوحدة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. 

لقد متت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا ملعايير التدقيق للمؤسسات 

املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

اإلسالمية. تتطلب منا هذه املعايير تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول 

على تأكيدات معقولة بأن القوائم املالية املوحدة خالية من أخطاء جوهرية. 

يتضمن التدقيق فحص األدلة املؤيدة للمبالغ واإليضاحات املفصح عنها 

في القوائم املالية املوحدة على أساس العينة. ويتضمن التدقيق أيضًا 

تقييم املبادئ احملاسبية املتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها اإلدارة 

وكذلك تقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة. باعتقادنا أن إجراءات 

التدقيق التي قمنا بها توفر أساسًا معقواًل إلبداء رأينا.

الرأي

في رأينا أن القوائم املالية املوحدة تعبر بصورة عادلـة، من جميع النواحي 

اجلوهرية، عن املركز املالي للمجموعة كما في 30 يونيو 2014، وعن نتائج 

أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق املالك والتغيرات في حقوق 

حاملي حسابات اإلستثمار غير املدرجة في امليزانية للسنة املنتهية في ذلك 

التاريخ وفقًا ملعايير احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى 

وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي 

ملصرف البحرين املركزي )املجلد رقم 2(، نفيد بأن :

1(  البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم املالية 

املوحدة تتفق مـع تلك السجالت؛ و

2(  املعلومات املالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع 

القوائـم املاليـة املوحدة.

وحسب علمنا أنه لم تقع خالل السنة املنتهية في 30 يونيو 2014 أية 

مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو ألحكام قانون 

مصرف البحرين املركزي وقانون املؤسسات املالية أو الدليل اإلرشادي 

ملصرف البحرين املركزي )املجلد رقم 2 واألحكام النافذة من املجلد رقم 

٦( وتوجيهات مصرف البحرين املركزي أو ألحكام عقد التأسيس والنظام 

األساسي للبنك على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط البنك أو 

مركزه املالي. وقد حصلنا من اإلدارة على جميع املعلومات واإليضاحات 

التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. وكما التزم البنك مببادئ وقواعد 

الشريعة اإلسالمية احملددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.

18 سبتمبر 2014

املنامة، مملكة البحرين

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(
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إيضاح

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

املوجودات 

2,7975,903أرصدة لدى البنوك

89,4144,720إيداعات لدى مؤسسات مالية

9145,741131,5٦7استثمارات 

1027,84725,033استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة مبوجب طريقة احلقوق

9,130-11استثمار عقاري 

1231,33513,192مبالغ مستحقة القبض 

1314,08312,858متويل شركات املشاريع 

148,9019,24٦موجودات أخرى

159,2849,912عقارات ومعدات 

249,402221,5٦1مجموع املوجودات 

املطلوبات

١620,18813,011متويل إسالمي مستحق الدفع 

5,9694,109مستحقات املوظفني 

177,2273,9٦3مطلوبات أخرى

33,38421,083مجموع املطلوبات

احلقوق

18190,000250,000رأس املال

28,429-18عالوة إصدار أسهم

)22,7٦4()10,000(18أسهم غير مكتسبة مبوجب خطة ملكية أسهم املوظفني 

183,52510,414إحتياطي قانوني

181,196245إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات 

5,349-18إحتياطي خطة ملكية أسهم املوظفني 

)71,195(31,297أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة( 

216,018200,478مجموع احلقوق

249,402221,5٦1مجموع املطلوبات واحلقوق

بنود غير مدرجة في امليزانية

3,8793,740حقوق حاملي حسابات االستثمار

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

د. غسان السليمان
رئيس مجلس اإلدارة

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القائمة الموحدة للمركز المالي 
كما في 30 يونيو 2014
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إيضاح

السنة املنتهية

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

اإليرادات

1916.93135.053دخل من اخلدمات املصرفية االستثمارية 

20202585دخل التمويل 

1.5643.858دخل أرباح األسهم 

213.2742.٦74دخل اإليجار ودخل آخر 

21.97142.170مجموع اإليرادات

املكاسب )اخلسائر( األخرى

خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

ضمن األرباح أو اخلسائر - صافي
22)2.233()7.315(

237001.143مكاسب أخرى من استثمارات - صافي 

-113.253مكسب من بيع استثمار عقاري

23.69135.998مجموع الدخل

املصروفات 

247.7848.452تكاليف املوظفني 

522912مصروفات السفر وتطوير األعمال

1.1361.050أتعاب قانونية ومهنية 

208482٦9مصروفات التمويل 

156401.887اإلستهالك 

2٦2.2813.404مصروفات أخرى 

13.21115.974مجموع املصروفات

10.48020.024الربح قبل مخصصات اإلضمحالل وحصة املجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع مشترك

25411.230مخصصات إضمحالل انتفت احلاجة إليها - صافي 

254.9491.703إسترداد متويل مضمحل لشركة املشاريع 

)1.812()453(10حصة املجموعة من خسائر شركات زميلة ومشروع مشترك، صافي

15.01721.145الربح قبل مكافأة مجلس اإلدارة 

-28428مكافأة مجلس اإلدارة املوصى بتوزيعها

14.58921.145صافي الربح للسنة / الفترة بعد مكافأة مجلس اإلدارة

د. غسان السليمان
رئيس مجلس اإلدارة

عبد اللطيف محمد جناحي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القائمة الموحدة للدخل 
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاح 

رأس

املال

ألف دوالر

 أمريكي

عالوة 

إصدار 

أسهم 

ألف دوالر 

أمريكي

أسهم غير مكتسبة 

مبوجب خطة ملكية 

أسهم املوظفني

ألف دوالر 

أمريكي

إحتياطي 

قانوني

ألف دوالر 

أمريكي

إحتياطي 

القيمة العادلة 

لالستثمارات 

ألف دوالر 

أمريكي

إحتياطي خطة 

ملكية أسهم 

املوظفني 

ألف دوالر 

أمريكي

أرباح مبقاة /

خسائر

متراكمة

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر 

أمريكي

الرصيد في

200.478)71.195(10.4142455.349)22.7٦4(250.00028.429 1 يوليو 2013

إعادة هيكلة 

-91.428)5.349(-)10.414(12.7٦4)28.429()٦0.000(18درأس املال

14.58914.589------صافي الربح للسنة

محول إلى اإلحتياطي 

-)3.525(--3.525---18ب و18دالقانوني

التغيرات املتراكمة 

في القيمة العادلة

لالستثمارات 

املتاحة للبيع

----951--951

الرصيد 

في 30 يونيو 2014
190.000-)10.000(3.5251.196-31.297216.018

الرصيد 

في 1 يناير 2012
250.00028.429)22.7٦4(10,414٦285.349)92.340(179.71٦

21.14521.145------صافي الربح للفترة 

التغيرات املتراكمة 

في القيمة العادلة 

لالستثمارات 

املتاحة للبيع

----)383(--)383(

الرصيد في 30 يونيو 

2013250.00028.429)22.764(10.4142455.349)71.195(200.478

القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق 
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاح

السنة 

املنتهية 

في 30 يونيو 

2014
ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى

30 يونيو 2013
ألف دوالر أمريكي

األنشطة التشغيلية

14,58921,145صافي الربح للسنة / الفترة 

تعديالت للبنود غير النقدية التالية:

)1,143()700(23مكسب من استثمارات 

حصة املجموعة من نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك احملتسبة 

مبوجب طريقة احلقوق
104531,812

)1,230()41(25مخصصات إضمحالل انتفت احلاجة إليها – صافي

15٦401,887اإلستهالك 

)100()3(مكسب من استبعاد عقارات ومعدات 

)3,858()1,5٦4(دخل أرباح األسهم 

-)3,253(11مكسب من بيع استثمار عقاري

خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن 

األرباح أو اخلسائر – صافي 
22)2,233()7,315(

7,88811,198الربح التشغيلي قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

تغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

استثمارات
)8,813()4,043(

)٦,822()15,440(مبالغ مستحقة القبض من اخلدمات املصرفية االستثمارية 

)4,957()2,901(متويل شركات املشاريع 

)2,589(1,909موجودات أخرى 

)2,214(1,8٦0مستحقات املوظفني 

3,2٦498مطلوبات أخرى

)9,329()12,233(صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

1,0802,291أرباح أسهم مستلمة

)٦57()9(15عقارات ومعدات - صافي

-5,573متحصالت من استثمارات مت بيعها واستردادها 

٦,٦441,٦34صافي النقد من األنشطة االستثمارية

النشاط التمويلي

7,1774,380متويل إسالمي مستحق الدفع 

7,1774,380صافي النقد من النشاط التمويلي

)3,315(1,588صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

10,٦2313,938النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة  

12,21110,٦23النقد وما في حكمه في نهاية السنة/ الفترة 

يشتمل على:

2,7975,903أرصدة لدى البنوك

89,4144,720إيداعات لدى مؤسسات مالية 

12,21110,٦23

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية  
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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     التغيرات خالل السنة

2014

الرصيد كما في

 1 يوليو 2013 

ألف دوالر أمريكي

استثمارات/ 

سحوبات

ألف دوالر أمريكي

تغيرات القيمة العادلة/ 

)اإلضمحالل(

ألف دوالر أمريكي

إجمالي 

الدخل

ألف دوالر أمريكي

أتعاب البنك كوكيل 

ألف دوالر أمريكي

الرصيد كما في 

30 يونيو

2014 

ألف دوالر أمريكي

صندوق أسهم دول مجلس التعاون اخلليجي قبل 

3,879--15٦)17(3,740الطرح املبدئي العام 

------مشاريع املضاربات االستثمارية لفينشر كابيتال بنك

3,740)17(15٦--3,879

التغيرات خالل السنة

2013

الرصيد كما في 

1 يناير 2012 

إستثمارات/ 

سحوبات

تغيرات القيمة العادلة/ 

)اإلضمحالل(

إجمالي 

الدخل

أتعاب البنك 

كوكيل 

الرصيد كما في 

30 يونيو

2013 

صندوق أسهم دول مجلس التعاون اخلليجي قبل 

3,740-4234)17(3,٦81الطرح املبدئي العام 

-)18(257-)13,404(13,1٦5مشاريع املضاربات االستثمارية لفينشر كابيتال بنك

1٦,84٦)13,421(42291)18(3,740

2014

ألف دوالر أمريكي

2013

ألف دوالر أمريكي

3,8773,722استثمار في أسهم حقوق امللكية 

218أرصدة لدى البنوك

3,8793,740املجموع كما في 30 يونيو 

يستهدف صندوق أسهم دول مجلس التعاون اخلليجي قبل الطرح املبدئي العام االستثمارات في أسهم حقوق امللكية في عدة شركات في دول مجلس التعاون 

اخلليجي في مرحلة ما قبل الطرح املبدئي العام بهدف االستفادة من املكاسب السوقية احملتملة املتوقعة بأن تنتج من طرحها املبدئي العام. يرشح املستثمرون 

أسهم حقوق ملكية محددة. التي يرغبون في املشاركة بها من ضمن مجموعة من أسهم حقوق امللكية في شركات دول مجلس التعاون اخلليجي قبل الطرح 

املبدئي العام، حتديد مبالغ كل منها، واحلصول على جميع العوائد بعد حسم أتعاب البنك بنسبة 20 باملائة زيادة على 10 باملائة من العائد األساسي.

توفر مشاريع املضاربات اإلستثمارية لفينشر كابيتال بنك فرصًا للمستثمرين الكتساب عوائد مجزية من خالل تقدمي متويل سيولة ملشاريع استثمارية مختارة 

من محفظة املشاريع التي تدعمها املجموعة. 

 

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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التأسيس واألنشطة    1

التأسيس   
تأسس فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة( )»البنك«( كشركـة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين بتاريخ 2٦ سبتمبر 2005 مبوجب سجل جتاري رقـم   

58222 الصادر من قبل وزارة الصناعة والتجارة. يعمل البنك مبوجب ترخيص مصرفي إسالمي باجلملة صادر عن مصرف البحرين املركزي ويعمل حتت 

إشراف وتنظيم مصرف البحرين املركزي. عنوان البنك املسجل هو بناية رقم 247، طريق 1704، مجمع 31، املنطقة الدبلوماسية، مملكة البحريـن. 

األنشطة  
تشتمل األنشطة الرئيسية للبنك على محاصة رأس املال واالستثمارات العقارية ومعامالت استثمارات أسهم حقوق امللكية اخلاصة واخلدمات االستشارية   

االستثمارية ذات الصلة. يقوم البنك بإجراء أنشطته كافة وفقًا ملبادئ الشريعة اإلسالمية حتت إشراف وتوجيه هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وبااللتزام 

بالقوانني واألنظمة املعمول بها. 

التغير في فترة إعداد التقارير المالية   
بعد احلصول على موافقة مساهمي البنك في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية املنعقد بتاريخ 25 أبريل 2012 وبعد احلصول على موافقات اجلهات   

التنظيمية الالزمة، قام البنك بتغيير فترة إعداد تقاريره املالية إلى 30 يونيو. وفقًا لذلك، تغطي أرقام املقارنة املتضمنة في القوائم املوحدة للدخل 

والتغيرات في احلقوق والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير املدرجة في امليزانية واملعلومات اإليضاحية ذات الصلة 

فترة 18 شهرًا املنتهية في 30 يونيو 2013، وبالتالي فهي غير قابلة للمقارنة بالضرورة. مت إعداد هذه القوائم املالية املوحدة لفترة 12 شهرًا املنتهية في 30 

يونيو 2014.

تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة )املشار إليهما معًا »باملجموعة«(، ملزيد من التفاصيل عن الشركات التابعة للبنك   

راجع إيضاح ٦. 

لقد مت اعتماد إصدار هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا لقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21 يوليو 2014.  

أسس اإلعداد  2

بيان بااللتزام  
أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقًا ملعايير احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وطبقًا لقانون   

الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية والدليل اإلرشادي ملصرف البحرين املركزي )املجلد رقم 2 واألحكام 

النافذة من املجلد رقم ٦( وتوجيهات مصرف البحرين املركزي وألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك. وفقًا ملتطلبات هيئة احملاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية، لألمور التي ال تنطوي حتت مظلة معايير احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

تستخدم املجموعة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولي.

العرف المحاسبي   
أعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية املعدل إلعادة قياس االستثمارات في األوراق املالية املدرجة بالقيمة العادلة، ومت عرضها بالدوالر   

األمريكي لكونها العملة الرئيسية لعمليات املجموعة. مت تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دوالر أمريكي إال إذا ذكر خالف ذلك.  

أسس التوحيد  
تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة كما في 30 يونيو من كل سنة. إن الشركة التابعة هي املؤسسة التي متارس عليها   

املجموعة السيطرة للحصول على املنافع اإلقتصادية فيما عدا تلك احملتفظ بها بصفة ائتمانية. يتم إعداد املعلومات املالية للشركة التابعة باستخدام 

سياسات محاسبية متوافقة مع سياسة البنك.

يتم توحيد الشركة التابعة بالكامل من تاريخ اإلقتناء، الذي يعد التاريخ الذي حصلت فيه املجموعة على السيطرة ويستمر توحيدها حتى التاريخ الذي   

يتم فيه إيقاف هذه السيطرة. تتحقق السيطرة عندما تكون لدى املجموعة القدرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم في إدارة السياسات املالية 

والتشغيلية للمؤسسة لإلنتفاع من أنشطتها. يتم تضمني نتائج الشركات التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل السنة في القائمة املوحدة للدخل من تاريخ 

اإلقتناء أو لغاية تاريخ اإلستبعاد، أيهما أنسب.

مت استبعاد جميع األرصدة واملعامالت والدخل واملصروفات واألرباح واخلسائر الناجتة من املعامالت البينية بالكامل عند التوحيد.   

متثل احلقوق غير املسيطرة، إن وجدت، جزءًا من صافي املوجودات غير اململوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل املجموعة ويتم عرضها كبند   

منفصل في القائمة املوحدة للدخل وضمن حقوق املالك في القائمة املوحدة للمركز املالي، منفصلة عن حقوق مساهمي الشركة األم.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة  3

إن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة يتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وفرضيات وآراء قد تؤثر على املبالغ املدرجة في القوائم املالية املوحدة ولكن عدم   

التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات ميكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات التي تتأثر في 

الفترات املستقبلية. إن أهم استخدامات التقديرات والفرضيات هي كاآلتي: 

مبدأ االستمرارية   
قامت إدارة املجموعة بعمل تقييم لقدرة املجموعة على املواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن املجموعة لديها املصادر لالستمرار   

في أعمالها في املستقبل املنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير مؤكدة من املمكن أن تسبب شكوكًا جوهرية حول قدرة 

املجموعة على املواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، مت إعداد القوائم املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  

تصنيف االستثمارات  
عند اقتناء املوجودات املالية تقرر اإلدارة ما إذا كان يتوجب تصنيفها »كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر« أو »متاحة للبيع« أو »محتفظ   

بها حتى االستحقاق«. يعكس تصنيف كل استثمار من االستثمارات عن نية اإلدارة فيما يتعلق بكل استثمار من االستثمارات وتخضع ملعاجلات 

محاسبية مختلفة بناًء على التصنيف.

القيمة العادلة لألدوات المالية   
يتم تسجيل القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية في القائمة املوحدة للمركز املالي التي ال ميكن اشتقاقها من األسواق النشطة، يتم حتديدها   

باستخدام تقنيات تقييم متضمنة مناذج التدفقات النقدية املخصومة. إن مدخالت هذه النماذج مأخوذة من معلومات ميكن مالحظتها في السوق كلما 

أمكن ذلك، وعندما تكون غير ملحوظة في السوق، فإنه يتطلب عمل فرضيات لتحديد القيم العادلة. تتضمن الفرضيات اعتبارات ملدخالت مثل مخاطر 

البلد وتخفيض السيولة وغيرها. إن التغيرات في الفرضيات حول هذه العوامل ميكن أن تؤثر على القيمة العادلة لألدوات املالية املقدم تقرير بشأنها.

مت اإلفصاح عن تفاصيل التقديرات حتليل احلساسية ذات الصلة في اإليضاحني رقم 37 و38.   

إضمحالل الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة   
يتطلب من اإلدارة عمل فرضيات في تقدير املبالغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية عند حتديد خسارة اإلضمحالل. عند تقدير هذه التدفقات النقدية،   

تقوم املجموعة بعمل فرضيات حول السيولة املوجودة للمشروع، والدليل على التدهور املالي للمشروع وتأثيرات التأخير في عملية التنفيذ وصافي القيمة 

املتوقع حتقيقها للموجودات املعنية. إن هذه التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات حول عوامل متعددة ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج 

عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه املخصصات. يتم تقييم استحقاق كل موجود من املوجودات وإستراتيجية إستردادها ويتم تقييم التدفقات النقدية 

املقدرة التي يعتقد بأنها قابلة لالسترداد بشكل منفصل من قبل قسم إدارة املخاطر واملعتمدة من قبل جلنة التمويل واالستثمار.

إضمحالل االستثمارات المتاحة للبيع   
تقوم املجموعة بتسجيل مخصصات إضمحالل على االستثمارات أسهم حقوق امللكية املتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل األمد في   

القيمة العادلة لالستثمارات مقارنة بتكلفتها. حتديد ما إذا كان »انخفاض هام« أو »طويل األمد« يتطلب رأيَا ويتم تقييم كل استثمار على حدة. في حالة 

سندات أسهم حقوق امللكية املسعرة، تعتبر املجموعة االنخفاض بنسبة أكثر من 30 باملائة في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها بأنها انخفاض هام وتعتبر 

االنخفاض أدنى من تكلفتها التي استمرت ألكثر من ستة أشهر على أنها طويلة األمد. عند عمل هذا الراي، تقيم املجموعة، من بني العوامل األخرى، 

التغيرات في أسعار األسهم التاريخية ومدتها واحلد الذي كانت فيها القيمة العادلة لالستثمارات أدنى من تكلفتها.

 

حيثما تكون القيم العادلة غير متوافرة بسهولة، ومت إدراج االستثمارات بالتكلفة، فإنه يتم تقدير املبلغ القابل لالسترداد لهذه االستثمارات لتقييم   

اإلضمحالل. عند عمل رأي عن اإلضمحالل، تقيم املجموعة من بني العوامل األخرى، الدليل على التدهور املالي للمشروع وتأثيرات التأخير في عملية 

التنفيذ واألداء القطاعي والصناعي والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. فمن املمكن إلى حٍد معقول، استنادًا على املعرفة 

القائمة بأن تقييم اإلضمحالل احلالي قد يتطلب تعدياًل جوهريًا على القيمة املدرجة لالستثمارات خالل السنة املالية القادمة نتيجة للتغيرات الهامة في 

الفرضيات املترتبة على هذه التقييمات.
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التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

توحيد الشركات ذات األغراض الخاصة   
تكفل املجموعة تأسيس الشركات ذات األغراض اخلاصة أساسًا لغرض السماح للعمالء باالحتفاظ باالستثمارات. تقدم املجموعة املرشحني وإدارة   

الشركات وخدمات إدارة االستثمارات واخلدمات االستشارية لهذه الشركات ذات األغراض اخلاصة، والتي تتضمن صناع قرارات املجموعة نيابًة 

عن هذه الشركات. حتكم وتدير املجموعة هذه الشركات نيابًة عن عمالئها، الذين هم أطراف كبيرة أخرى واملستفيدين االقتصاديني من اإلستثمارات 

املعنية. لم تقم املجموعة بتوحيد الشركات ذات األغراض اخلاصة التي ال متتلك القدرة على السيطرة عليها. لتحديد ما إذا كانت املجموعة لديها القدرة 

على السيطرة على الشركات ذات األغراض اخلاصة، فإنه يتم عمل فرضيات حول أهداف أنشطة الشركات ذات األغراض اخلاصة وتعرضها للمخاطر 

واملكافآت وكذلك عن نية وقدرة املجموعة على اتخاذ القرارات التشغيلية للشركات ذات األغراض اخلاصة وما إذا كانت املجموعة تستمد مكافآت من هذه 

القرارات. 

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   4

معايير صادرة ونافذة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2013   
إن السياسات احملاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية املوحدة هي مطابقة لتلك التي مت استخدامها في السنة املالية السابقة، باستثناء تطبيق املعيار   

اجلديد التالي النافذ اعتبارًا من 1 يناير 2013:

معيار المحاسبة المالي رقم 26 المتعلق »باإلستثمار العقاري«  
قامت املجموعة بتطبيق معيار احملاسبة املالي رقم 2٦ الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي يغطي اإلثبات والقياس   

والعرض واإلفصاح عن االستثمار العقاري الذي مت احلصول عليه لغرض حتقيق دخل دوري أو استفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما. يتم تسجيل 

االستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة، والتي تعد بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع وتكاليف اإلقتناء املرتبطة بالعقار. بعد اإلثبات املبدئي، لدى املؤسسة 

خيار تطبيق إما منوذج القيمة العادلة أو منوذج التكلفة فإنه يجب عليها تطبيق تلك السياسة بصورة مستمرة على جميع استثماراتها العقارية. لقد 

اختارت املجموعة تطبيق منوذج التكلفة. إن تطبيق معيار احملاسبة املالي رقم 2٦ ليس له أي تأثير على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد للتطبيق  
ال توجد معايير محاسبية أو تفسيرات صادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية التي هي إلزامية ألول مرة للسنة املالية املبتدئة   

في أو بعد 1 يناير 2014 التي يتوقع بأن يكون لها تأثير جوهري على املجموعة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة   5

معامالت العمالت األجنبية  )أ(     

)1(  العملة الرئيسية الوظيفية وعملة العرض
    يتم قياس البنود املتضمنة في القوائم املالية املوحدة باستخدام العملة الرئيسية للبيئة اإلقتصادية التي تعمل فيها الوحدة )العملة الوظيفية 

الرئيسية(. مت عرض القوائم املالية املوحدة بالدوالر األمريكي لكونها العملة الوظيفية الرئيسية وعملة العرض للبنك.

المعامالت واألرصدة    )2(
   يتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ املعاملة. يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات 

النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ القائمة املوحدة للمركز املالي. وترحل جميع الفروق إلى القائمة 

املوحدة للدخل.

  يعاد حتويل البنود غير النقدية املقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ املعامالت املبدئية وال يتم 

الحقًا إعادة عرضها. يتم حتويل البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ 

الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة ويتم تضمني الفروق في احلقوق كجزء من تعديل القيمة العادلة للبنود ذات الصلة. ترحل فروق القيمة 

العادلة الناجتة من االستثمارات في الشركات الزميلة بالعملة األجنبية إلى »إحتياطي حتويل العمالت األجنبية« كجزء من احلقوق. 

)3(  شركات المجموعة  
  ال متلك املجموعة استثمارات جوهرية في العمليات اخلارجية بعملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض للمجموعة. إن العملة الوظيفية ألغلبية 

شركات املجموعة هي الدوالر األمريكي أو عمالت مثبتة بشكل فعال بالدوالر األمريكي، وبالتالي، ال ينتج عن حتويل القوائم املالية لوحدات 

املجموعة التي لديها عملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض فروق حتويل جوهرية.
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الموجودات والمطلوبات المالية   )ب(    

اإلثبات واالستبعاد  )1(
تشتمل املوجودات املالية للمجموعة على نقد وأرصدة لدى البنوك وإيداعات لدى مؤسسات مالية واستثمارات )فيما عدا الشركات الزميلة   

واملشروع املشترك احملتسبة مبوجب طريقة احلقوق(، ومبالغ مستحقة القبض من اخلدمات املصرفية االستثمارية ومتويل شركات املشاريع 

وموجودات أخرى. تشتمل املطلوبات املالية للمجموعة على متويل إسالمي مستحق الدفع ومستحقات املوظفني ومطلوبات أخرى. يتم إثبات 

جميع املوجودات املالية )باستثناء االستثمارات في األوراق املالية( واملطلوبات املالية بالتاريخ الذي نشأت فيه. يتم إثبات االستثمارات في 

األوراق املالية بتاريخ السداد، وهو التاريخ الذي تتعاقد فيه املجموعة بشراء أو بيع املوجود، وهو التاريخ الذي تصبح فيه املجموعة طرفًا في 

املخصصات التعاقدية لألداة.

يتم مبدئيًا قياس املوجود املالي أو املطلوب املالي بالقيمة العادلة الذي يعد املقابل املدفوع )في حالة املوجود املالي( أو املستلم )في حالة   

املطلوب املالي(. 

يتم استبعاد املوجود املالي )أو أي جزء من املوجود املالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة( عند:  

)أ(   إنقضاء احلق في استالم التدفقات النقدية من املوجود؛   

)ب(   احتفظت املجموعة بحقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث   

مبوجب »ترتيب سداد«؛ أو

واملكافآت  )ج(   قيام املجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود سواًء )أ( قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر    

اجلوهرية املتعلقة باملوجود أو )ب( عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع املخاطر واملكافآت اجلوهرية للموجودات، ولكنها قامت بنقل السيطرة 

على املوجودات.

عندما قامت املجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من موجود ولم يتم نقل أو إبقاء جميع املخاطر واملكافآت اجلوهرية للموجود   

ولم يتم نقل السيطرة على املوجود، فإنه يتم إثبات املوجود إلى حد استمرار مشاركة املجموعة في املوجود.

تقوم املجموعة باستبعاد املطلوب املالي عندما يكون اإللتزام مبوجب العقد  قد مت إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته.  

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية   )2(  
تصنف املجموعة املوجودات املالية وفقًا للفئات التالية: املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر؛ والقروض واملبالغ      

املستحقة القبض واملوجودات املالية محتفظ بها حتى االستحقاق ومتاحة للبيع. بإستثناء االستثمارات في األوراق املالية، تصنف املجموعة جميع    

املوجودات املالية األخرى كقروض ومبالغ مستحقة القبض. يتم تصنيف جميع املطلوبات املالية للمجموعة بالتكلفة املطفأة. حتدد اإلدارة تصنيف    

أدواتها املالية عند اإلثبات املبدئي.  

 

أسس القياس   )3(  
يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية إما بالقيمة العادلة أو بالتكلفة املطفأة أو في بعض احلاالت تدرج بالتكلفة.   

قياس القيمة العادلة  
عندما تكون متوافرة، تقيس املجموعة القيمة العادلة لألداة املالية باستخدام األسعار املدرجة في السوق النشطة لتلك األداة. يعتبر السوق سوقًا   

نشطًا إذا توافرت األسعار املدرجة بسهولة وبصورة منتظمة ومتثل املعامالت الفعلية التي حتدث بصورة منتظمة دون شروط تفضيلية. إذا لم 

تتوافر سوق نشطة لألداة املالية، تقوم املجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام تقنية التقييم. تتضمن تقنيات التقييم استخدام أحدث معامالت 

السوق دون شروط تفضيلية بني أطراف لديهم املعرفة والرغبة )إن وجد(، باإلضافة إلى حتليل التدفقات النقدية املخصومة أو مناذج التقييم 

األخرى ذات منهجيات إقتصادية مقبولة لتسعير األدوات املالية.

التكلفة المطفأة  
إن التكلفة املطفأة للموجود املالي أو املطلوب املالي هو املبلغ الذي مبوجبه يتم قياس املوجود املالي أو املطلوب املالي عند اإلثبات املبدئي،   

محسومًا منه املدفوعات الرئيسية، أو مضافًا إليه أو محسومًا منه اإلستهالك املتراكم باستخدام طريقة الربح الفعلي ألي فرق بني املبلغ املبدئي 

املثبت واملبلغ املستحق، محسومًا منه أي مخصص لإلضمحالل. تتضمن عملية حساب معدل الربح الفعلي جميع األتعاب املدفوعة أو املستلمة 

والتي هي جزًء ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  5

استثمارات  )ج(   
   تصنف املجموعة استثماراتها باستثناء االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة واملشاريع املشتركة احملتسبة مبوجب طريقةاحلقوق، 

ضمن الفئات التالية: استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر؛ استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق، واستثمارات

متاحة للبيع.   

التصنيف   )1(
   االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر هي موجودات مالية يتم اإلحتفاظ بها لغرض املتاجرة أو التي يتم تصنيفها 

عند اإلثبات املبدئي كاستثمارات على النحو التي حتددها املجموعة.

يتم تصنيف االستثمارات كمحتفظ بها لغرض املتاجرة إذا مت اقتنائها أساسًا لغرض بيعها أو إعادة شرائها في املدى القريب أو كجزء من   

محفظة األدوات املالية احملددة التي يتم إدارتها معًا والتي يوجد بشأنها دليل حديث لنمو فعلي لتحقيق األرباح القصيرة األجل. تتضمن 

هذه استثمارات في أسهم حقوق امللكية املسعرة. 

تصنيف املجموعة االستثمارات في األوراق املالية بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسارة فقط عندما يتم إدارتها وتقييمها وتقدميها   

داخليًا على أساس القيمة العادلة.  تتضمن هذه بعض استثمارات أسهم حقوق امللكية اخلاصة، مبا في ذلك االستثمارات في بعض 

الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة.

االستثمارات احملتفظ بها حتى االستحقاق هي عبارة عن استثمارات لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ استحقاق محددة والتي   

لدى املجموعة النية والقدرة اإليجابية لالحتفاظ بها حتى االستحقاق، وال يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر أو 

كمتاحة للبيع. ال حتتفظ املجموعة حاليًا بأي استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق.

االستثمارات املتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية والتي ليست استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر أو   

محتفظ حتى االستحقاق أو قروض ومبالغ مستحقة القبض وينوى االحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة والتي ميكن بيعها لتلبيًة احتياجات 

السيولة أو استجابة لتغيرات في ظروف السوق. تتضمن هذه استثمارات في بعض سندات أسهم حقوق امللكية املسعرة وغير املسعرة.

اإلثبات المبدئي  )2(
يتم مبدئيًا إثبات استثمارات بالتكلفة، مضافًا إليها تكاليف املعاملة جلميع املوجودات املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو   

اخلسائر. يتم احتساب تكاليف املعاملة لالستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر كمصروفات في القائمة املوحدة 

للدخل عند تكبدها.

 

القياس الالحق  )3(
بعد اإلثبات املبدئي، يتم إعادة قياس االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر واالستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة   

العادلة. يتم إثبات املكاسب واخلسائر الناجتة من التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو 

اخلسائر في القائمة املوحدة للدخل في الفترة التي تنتج فيها. يتم إثبات املكاسب أو اخلسائر الناجتة من التغيرات في القيمة العادلة 

لالستثمارات املتاحة للبيع في القائمة املوحدة للدخل ويتم عرضها في »إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات« ضمن احلقوق. عندما يتم بيع 

أو إضمحالل أو حتصيل أو استبعاد االستثمارات املتاحة للبيع، فإنه يتم حتويل املكسب أو اخلسارة املتراكمة املسجلة مسبقًا في احلقوق 

إلى القائمة املوحدة للدخل. تدرج االستثمارات املتاحة للبيع التي ال توجد لديها أسعار سوقية مسعرة أو طرق أخرى مناسب التي ميكن من 

خاللها اشتقاق قيم عادلة موثوق بها بالتكلفة بعد حسم مخصصات اإلضمحالل.

تدرج االستثمارات احملتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة املطفأة بعد حسم أي مخصصات لإلضمحالل.   

أسس قياس القيمة العادلة  )4(
يعتمد حتديد القيمة العادلة لالستثمارات على السياسات احملاسبية املوضحة أدناه:  

 

)1(    يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات املتداولة في السوق النشطة بالرجوع إلى أسعار املسعرة السوق السائدة بتاريخ إعداد   

التقارير املالية؛

)2(    يتم حتديد القيم العادلة الستثمارات الوحدات في الصناديق بناًء على أحدث تقييم لصافي قيمة املوجود املقدم من قبل مدير   

الصندوق؛ و
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)3(  بالنسبة لالستثمارات غير املسعرة، التي ال ميكن اشتقاق قيمتها العادلة من األسواق النشطة، فإنه يتم حتديد القيم العادلة 

باستخدام تقنيات تقييم متنوعة متضمنة استخدام مناذج حسابية. إن مدخالت هذه النماذج مأخوذة من معلومات ميكن مالحظتها 

في السوق كلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال تتوافر معلومات ميكن مالحظتها في السوق، فإنه يتطلب عمل فرضيات لتحديد القيم 

العادلة. تتضمن الفرضيات اعتبارات ملدخالت مثل مخاطر السيولة ومدخالت لنماذج مثل التدفقات النقدية املتوقعة واحلجم املتوقع 

للنشاط مضاعفات اإليرادات قبل احتساب الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء ومعدالت اخلصم.

بالنسبة لبعض االستثمارات، تستخدم املجموعة مناذج امللكية اخلاصة، والتي يتم عادة وضعها من مناذج التقييم املثبتة لتقييم   

العادل. قد تكون بعض أو جميع املدخالت في هذه النماذج ال ميكن مالحظتها في السوق، ولكنها تستند على عدة تقديرات 

وافتراضات. متثل مدخالت تقنيات التقييم بشكل معقول توقعات السوق وقياس عوامل مخاطر العوائد الكامنة في األداة املالية. 

يتم تسجيل تعديالت التقييم للسماح بتوزيع مخاطر العطاءات ومخاطر السيولة وكذلك العوامل األخرى. تعتقد اإلدارة بأن تعديالت 

التقييم هذه ضرورية ومناسبة لإلدراج العادل لقيم هذه االستثمارات. 

إضمحالل االستثمارات   )5(
تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ إعداد كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت بأن االستثمارات غير املدرجة بالقيمة   

العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر هي مضمحلة. يتم تقييم اإلضمحالل بشكل فردي لكل استثمار ويتم مراجعتها مرتني في السنة. 

في حالة سندات أسهم حقوق امللكية املتاحة للبيع املدرجة بالقيمة العادلة، يعتبر االنخفاض الهام أو الطويل األمد في القيمة العادلة   

للسندات أدنى من تكلفتها دلياًل موضوعيًا لإلضمحالل مما ينتج عنه إثبات خسارة إضمحالل. إذا وجد أي دليل موضوعي يثبت  إضمحالل 

االستثمارات املتاحة للبيع، فإنه يتم قياس اخلسارة املتراكمة كفرق بني تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة احلالية، بعد حسم أي خسارة 

إضمحالل على ذلك املوجود املالي املثبت مسبقًا ضمن األرباح أو اخلسائر -  ويتم إلغائها من احلقوق وإثباتها في القائمة املوحدة للدخل. 

خسائر االضمحالل املثبتة في القائمة املوحدة للدخل ألدوات أسهم حقوق امللكية ال يتم استرجاعها من خالل القائمة املوحدة للدخل.

بالنسبة لالستثمارات املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة، تقوم املجموعة بعمل تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل   

كل استثمار من االستثمارات عن طريق تقييم املؤشرات املالية والتشغيلية واالقتصادية األخرى. يتم إثبات اإلضمحالل إذا مت تقييم املبلغ 

القابل لإلسترداد املقدر بأنه أدنى من تكلفة االستثمار. 

 

موجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة  )د(  
تصنف جميع املوجودات املالية األخرى كقروض وذمم مدينة وتدرج بالتكلفة املطفأة بعد حسم مخصصات اإلضمحالل. يتم قياس خسارة   

اإلضمحالل كفرق بني القيمة املدرجة للموجود املالي والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املخصومة املقدرة مبعدل الربح الفعلي للموجودات األصلية. 

عند وجود خسائر، فانه يتم إثباتها في القائمة املوحدة للدخل ويتم عكسها في حساب املخصص مقابل املوجود املالي املعني.

استثمارات في شركات زميلة محتسبة بموجب طريقة الحقوق )هـ( 
حتتسب استثمارات املجموعة في شركاتها الزميلة واملؤسسات التي متارس املجموعة عليها نفوذًا مؤثرًا باستخدام طريقة احلقوق.  

مبوجب طريقة احلقوق، يتم إثبات االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة املدرجة لإلستثمار إلثبات التغيرات في حصة   

املجموعة من صافي املوجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ اإلقتناء. يتم تضمني الشهرة املتعلقة بالشركات الزميلة في القيمة املدرجة لالستثمار وال 

يتم إطفاؤها أو فحصها لإلضمحالل بشكل فردي. 

تعكس القائمة املوحدة للدخل حصة املجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة. أينما وجدت تغييرات قد أثبتت مباشرًة في حقوق الشركة   

الزميلة، تقوم املجموعة بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في القائمة املوحدة للتغيرات في احلقوق. يتم 

إستبعاد املكاسب أو اخلسائر غير احملققة الناجتة من معامالت بني املجموعة وشركتها الزميلة إلى حد حصة املجموعة في الشركة الزميلة. 

يتم إظهار حصة املجموعة في ربح الشركات الزميلة في مقدمة القائمة املوحدة للدخل. هذا هو الربح الذي ينسب إلى حاملي أسهم الشركة الزميلة   

ولذلك فهو الربح بعد الضريبة واحلقوق غير املسيطرة في الشركات التابعة والزميلة. 
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  5

استثمارات في شركات زميلة محتسبة بموجب طريقة الحقوق )تتمة( )هـ( 
تعد القوائم املالية للشركات الزميلة لنفس الفترة املنتهية في 31 ديسمبر. وعندما يكون ضروريًا، يتم إجراء التعديل لوضع السياسات احملاسبية   

وفقًا للسياسات التي تتبعها املجموعة. 

بعد تطبيق طريقة احلقوق، تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة إضمحالل إضافية حلصة استثمارات املجموعة في شركاتها   

الزميلة. تقوم املجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل االستثمار في الشركات الزميلة. ففي 

هذه احلالة تقوم املجموعة باحتساب قيمة اإلضمحالل الذي يعد الفرق بني القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها املدرجة وإثبات املبلغ 

ضمن »حصة املجموعة من خسارة الشركات الزميلة واملشروع املشترك« في القائمة املوحدة للدخل.

عند فقدان التأثير على الشركة الزميلة تقيس وتثبت املجموعة أي اسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بني القيمة املدرجة   

للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ املؤثر والقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به واملتحصالت من االستبعاد في القائمة املوحدة للدخل.

استثمار في مشروع مشترك محتسب بموجب طريقة الحقوق  )و( 
املشروع املشترك هو نوع من أنواع الترتيبات املشتركة التي مبوجبها يحصل األطراف الذين ميتلكون السيطرة املشتركة في الترتيب احلق في   

صافي موجودات املشروع املشترك. املشروع املشترك هو اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على الترتيب، والتي تكون موجودة فقط عندما يتطلب 

اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة باحلصول على املوافقة باإلجماع من األطراف املتقاسمة للسيطرة. يتم احتساب حصة استثمارات 

املجموعة في املشروع املشترك باستخدام طريقة احلقوق في مقدمة القائمة املوحدة للدخل في »حصة خسارة الشركات واملشروع املشترك«.

لدى املجموعة حصة في املشروع املشترك، التي مبوجبها يكون لدى أصحاب املشروع ترتيبًا تعاقديًا يحدد السيطرة املشتركة على األنشطة   

االقتصادية للشركة. تتطلب االتفاقية موافقة باإلجماع على اتخاذ القرارات املالية والتشغيلية بني أصحاب املشروع.

يتم إجراء التعديالت في القوائم املالية املوحدة للمجموعة الستبعاد حصة املجموعة في األرصدة واملعامالت واملكاسب واخلسائر غير احملققة فيما   

بني املجموعة ملثل هذه املعامالت ما بني املجموعة ومشروعها املشترك. يتم إثبات اخلسائر من املعامالت مباشرًة إذا قدمت اخلسارة دلياًل على 

انخفاض في صافي القيمة احملققة للموجودات املتداولة أو خسارة اإلضمحالل.

 

عند فقدان السيطرة املشتركة، تقيس وتثبت املجموعة استثمارها املتبقي بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بني القيمة املدرجة للشركة اخلاضعة   

للسيطرة املشتركة السابقة عند فقدان السيطرة املشتركة والقيمة العادلة لالستثمار املتبقي واملتحصالت من اإلستبعاد في القائمة املوحدة 

للدخل. وعندما يشكل االستثمار املتبقي تأثيرًا هامًا، يتم احتسابه كاستثمار في الشركة الزميلة ويحتسب مبوجب طريقة احلقوق. 

االستثمارات العقارية  )ز( 
يتم تصنيف العقارات احملتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما والتي ال يتم استخدامها من قبل شركات   

كاستثمارات عقارية ويتم احتسابها بطريقة التكلفة بعد حسم االستهالك املتراكم. تشتمل االستثمارات العقارية على األراضي مملوكة  املجموعة  

ملكًا حرًا واملباني. 

إذا قررت املؤسسة بيع االستثمارات العقارية، ويتوقع بأن حتدث عملية البيع خالل اثني عشر شهرًا في نهاية فترة إعداد التقارير املالية، فإنه   

يجب إعادة تصنيف االستثمارات في قائمة املركز املالي »كاستثمارات عقارية محتفظ بها لغرض البيع« يتم إيقاف استهالك االستثمارات 

العقارية املدرجة بالتكلفة من تاريخ إعادة التصنيف ويجب إدراج االستثمارات بأدنى من تكلفتها املدرجة والقيمة العادلة املتوقعة ناقصًا تكلفة 

البيع )صافي القيمة املتوقع حتقيقها(. يجب إثبات أي تعديل في القائمة املوحدة للدخل.

ومع ذلك، إذا لم يتم بيع االستثمارات العقارية خالل اثنا عشر شهرًا )باستثناء التأخير في إنهاء إبرام معاملة بيع ضمن أعمالها االعتيادية   

خارجة عن سيطرة املؤسسة( أو مت إيقاف خطة بيعها، فإنه يتم إعادة تصنيف املوجودات إلى تصنيفها السابق. بالنسبة لالستثمارات العقارية 

املدرجة بالتكلفة، فإنه يتم إعادة قياس املوجودات بأدنى من قيمتها القابلة لالسترداد وقيمتها املدرجة التي كان من املمكن إثباتها إذا لم يتم 

تصنيف املوجودات »كمحتفظ بها لغرض البيع«. يتم إثبات التعديالت الناجتة في القائمة املوحدة للدخل في الفترة التي مت فيها عمل إعادة 

التصنيف.
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النقد وما في حكمه )ح( 
لغرض القائمة املوحدة للتدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى البنوك وإيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ   

استحقاق أصلية لفترة 90 يومًا أو أقل.

عقارات ومعدات )ط( 
تدرج العقارات واملعدات مبدئيًا بالتكلفة بعد حسم االستهالك املتراكم. يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت إلظهار تكلفة   

املوجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية املتوقعة التالية. ال يتم حساب االستهالك على األراضي. يتم مراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية، 

ويتم تعديلها إذا تطلب األمر، بتاريخ إعداد كل تقرير. 

40 سنة مبنى    

4   سنوات معدات مكتبية    

5   سنوات أثاث وتركبيات    

4   سنوات مركبات    

إضمحالل موجودات غير مالية  )ي( 
تقوم املجموعة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر بأن املوجود املالي ميكن أن يكون مضمحاًل. إذا وجد   

مثل هذا املؤشر أو عندما يتطلب عمل فحص اضمحالل سنوي للموجود، تقوم املجموعة بتقدير قيمة املوجودات القابلة لالسترداد. يتم إظهار 

املوجودات باملبلغ القابل لالسترداد أو الوحدة املنتجة للنقد والذي يعد األعلى من بني قيمتها العادلة ناقصًا تكلفة البيع والقيمة املستخدمة. عندما 

تزيد القيمة املدرجة للموجود أو الوحدة املنتجة للنقد عن قيمها القابلة لالسترداد، فإن املوجود يعتبر مضمحاُل، ويتم إظهار املوجود باملبلغ القابل 

لالسترداد.

عندما يتم تقييم القيمة املستخدمة للموجود، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية إلى قيمتها احلالية باستخدام معدل خصم ما قبل   

الضريبة والذي يعكس التقييمات احلالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلاصة باملوجود. عند حتديد القيمة العادلة بعد حسم تكاليف 

البيع، فإنه يتم استخدام منوذج تقييم مناسب. هذه احلسابات يتم تأييدها من قبل مضاعفات التقييم، أسعار األسهم املعلنة للشركات التابعة 

املتداولة العامة أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة. 

بالنسبة للموجودات بإستثناء الشهرة، يتم عمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر االضمحالل   

املثبتة مسبقًا لم تعد موجودة أو قد مت تخفيضها. إذا وجد مثل هذا املؤشر، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة 

املنتجة للنقد. يتم استرجاع خسارة االضمحالل املثبتة مسبقًا فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات املستخدمة لتحديد مبلغ املوجودات 

القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة اضمحالل. إن قيمة االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة املدرجة للموجود قيمتها القابلة 

لالسترداد، وأال تتجاوز القيمة املدرجة التي مت حتديدها، بعد حسم االستهالك كما لو لم يتم إثبات خسارة اضمحالل للموجود في السنوات 

السابقة. يتم إثبات هذه االسترجاعات في القائمة املوحدة للدخل. ال ميكن استرجاع خسائر اإلضمحالل املتعلقة بالشهرة في الفترات املستقبلية.

التمويل اإلسالمي المستحق الدفع  )ك( 
يتم قياس التمويل اإلسالمي املستحق الدفع بالقيمة العادلة مضافًا إليه تكاليف املعاملة، ويتم قياسها الحقًا بتكلفتها املطفأة باستخدام طريق   

معدل الربح الفعلي. يتم إثبات مصروفات التمويل في القائمة املوحدة للدخل على أساس التناسب الزمني مبعدل الربح الفعلي. 

ضمانات مالية )ل( 
الضمانات املالية هي العقود التي تتطلب من املجموعة عمل مدفوعات محددة لتعويض حامل الضمان عن اخلسارة التي يتكبدها نتيجة لفشل   

مدين معني في سداد املدفوعات عندما يحني موعد استحقاقها وفقًا لشروط أداة الدين. يتم إثبات عقد الضمان املالي من تاريخ إصداره. يتم 

إثبات املطلوب الناجت عن عقد الضمان املالي بالقيمة احلالية ألي مدفوعات متوقعة، عندما تصبح املدفوعات مبوجب الضمان محتملة. تصدر 

املجموعة الضمانات املالية فقط لدعم مشاريعها قيد التطوير والشركات املستثمر فيها.

أرباح أسهم )م( 
يتم إثبات أرباح أسهم املساهمني كمطلوبات في الفترة التي تتم املوافقة عليها من قبل املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية للبنك.  
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  5

رأس المال واإلحتياطي القانوني  )ن( 
يتم تصنيف األسهم العادية الصادرة من قبل البنك كأسهم حقوق امللكية. تصنف املجموعة أدوات رأس املال كمطلوبات مالية أو أدوات أسهم   

حقوق ملكية وفقُا ملضمون الشروط التعاقدية لألدوات املالية. يتم خصم التكاليف اإلضافية التي تنسب مباشرة إلى إصدار أدوات أسهم حقوق 

امللكية من القياس املبدئي ألدوات أسهم حقوق امللكية.

أسهم خزانة  
يتم إثبات املقابل املدفوع متضمنًا جميع التكاليف املنسوبة مباشرًة املتكبدة في ما يتعلق باقتناء أسهم خزانة في احلقوق. يتم عرض املقابل   

املستلم من بيع أسهم اخلزانة في القوائم املالية كتغير في أسهم حقوق امللكية. لم يتم إثبات مكسب أو خسارة في القائمة املوحدة للدخل 

للمجموعة من بيع أسهم اخلزانة.

إحتياطي قانوني  
يتطلب قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 بأن يتم تخصيص 10 باملائة من الربح السنوي إلى اإلحتياطي القانوني وهو عادًة غير   

قابل للتوزيع إال عند تصفية البنك. يجوز إيقاف التخصيصات عندما يبلع اإلحتياطي القانوني 50 باملائة من رأس املال املدفوع.

إثبات اإليراد )س( 
يتم إثبات اإليراد إلى احلد الذي من احملتمل أن تتدفق منه املنافع اإلقتصادية إلى املجموعة بحيث ميكن قياس مبالغ اإليرادات مبوثوقية،   

بغض النظر عن متى يتم استالم املدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو الذمم املدينة، مع األخذ في االعتبار الشروط 

التعاقدية احملددة للدفع. يجب استيفاء معايير اإلثبات التالية قبل إثبات اإليراد. 

دخل من الخدمات المصرفية االستثمارية   
يشتمل الدخل من اخلدمات املصرفية االستثمارية على الدخل من االستشارات االستثمارية ودخل الهيكلة وأتعاب االستشارة وطرح االستثمار   

وأتعاب الترتيب واألتعاب األخرى الناجتة من األنشطة ذات الصلة، كما هو موضح بالتفصيل أدناه:

 

دخل االستشارات االستثمارية والهيكلة      )1(
   يتم إثبات دخل االستشارات االستثمارية والهيكلة عند تقدمي اخلدمات واكتساب الدخل. ويتم ذلك عادًة عندما تقوم املجموعة بتنفيذ جميع 

األعمال الهامة املتعلقة باملعامالت ومن احملتمل أن تتدفق املنافع اإلقتصادية إلى املجموعة.

دخل األتعاب  )2(
يتم إثبات دخل األتعاب عند اكتسابها ومت تقدمي اخلدمات ذات الصلة و/ أو عند حتقيق األداء املطلوب.  

دخل من إيداعات لدى مؤسسات مالية   )3(
يتم إثبات الدخل من املؤسسات املالية على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد.  

دخل أرباح األسهم   )4(
يتم إثبات دخل أرباح األسهم عند وجود احلق في إستالم مدفوعاتها.  

عقود التأجير التشغيلية )ع( 
يتم إثبات املدفوعات التي يتم عملها مبوجب عقود التأجير التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى عقد التأجير في القائمة  

املوحدة للدخل.  

حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة بالميزانية  )ف( 
متثل حقوق حاملي حسابات االستثمار غير املدرجة بامليزانية املوجودات املقتناة باستخدام األموال املستلمة من قبل حاملي حسابات     

االستثمار املقيدة ويتم إدارتها من قبل املجموعة كمدير استثمار إما على أساس عقد املضاربة أو عقد الوكالة. تقتصر حسابات   

االستثمار املقيدة بشكل خاص لغرض استثمارها في مشاريع محددة وفقًا لتوجيهات حاملي حسابات االستثمار. ال يتم    

تضمني املوجودات احملتفظ بها لهذا الغرض كموجودات للمجموعة في القوائم املالية املوحدة.
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مكافآت الموظفين  )ص( 

مكافآت قصيرة األجل   )1(
   يتم قياس مكافأة املوظفني القصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم احتسابها كمصروفات عند تقدمي اخلدمات ذات  

إثبات مخصص للمبلغ املتوقع دفعه مبوجب املكافآت النقدية القصيرة األجل أو خطط تقاسم األرباح إذا كان لدى  الصلة. يتم  

املجموع إلتزام حالي قانوني أو متوقع لدفع هذا املبلغ كنتيجة خلدمات سابقة مقدمة من قبل املوظفني وميكن قياس اإللتزام بواقعية.

مكافآت ما بعد التوظيف  )2(
  يتم تغطية معاشات التقاعد واملكافآت االجتماعية األخرى للموظفني البحرينيني بنظام الهيئة للتأمني االجتماعي البحريني، وهو »نظام ذو 

مساهمة محددة« والتي مبوجبها يقوم البنك واملوظفني باملساهمة على أساس شهري بنسبة ثابتة من الرواتب. يتم إثبات املساهمات من 

قبل البنك كمصروفات في القائمة املوحدة للدخل. تقتصر التزامات البنك على هذه املساهمات، ويتم احتسابها عند تكبدها.

  كما يستحق املوظفني مكافآت نهاية اخلدمة بناًء على مدة اخلدمة وآخر راتب شهري. مت عمل املخصص لهذا اإللتزام غير املمول، وهو 

»نظام مزايا احملدود«، عن طريق افتراض بأن جميع املوظفني قد تركوا العمل بتاريخ قائمة املركز املالي. يتم إثبات أي زيادة أو نقصان 

في اإللتزام باملزايا في القائمة املوحدة للدخل.

معامالت الدفع على أساس األسهم   )3(
  لقد قامت املجموعة بوضع خطة ملكية أسهم املوظفني التي مبوجبها يحق للموظفني شراء وحدات في خطة ملكية أسهم املوظفني على 

أساس الدفع املؤجل. حتمل كل وحدة احلق في منافع امللكية في سهم واحد من أسهم البنك عند استكمال خدمة ملدة خمس سنوات في 

البنك. متثل التكلفة على املجموعة، القيمة العادلة للوحدات املعروضة، والتي يتم حتديدها من قبل شركة محاسبية مستقلة باستخدام 

مناذج تسعير خيار بالك شولز، ويتم إثباتها كمصروف في القائمة املوحدة للدخل على مدى فترة االكتساب، مع عمل زيادة مماثلة 

في إحتياطي خطة ملكية أسهم املوظفني ويتم إثباتها كبند منفصل في القائمة املوحدة للتغيرات في احلقوق. ويتم تعديل املبلغ املثبت 

كمصروف لعكس عدد األسهم املمنوحة مقابل الشروط التي يجب استيفاؤها، على أن يكون املبلغ املثبت في النهاية كمصروف هو على 

أساس عدد األسهم املمنوحة التي تستوفي شروط اخلدمة ذات الصلة بتاريخ االكتساب.

 

المخصصات  )ق( 
يتم إثبات املخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على املجموعة ناجت عن حدث سابق، ومن احملتمل أن يتطلب وجود تدفق خارجي   

للموارد يشمل املنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه اإللتزامات. يتم عرض املصروفات املتعلقة 

كمخصص في القائمة املوحدة للدخل بعد حسم أي تسويات. 

تقارير القطاعات  )ر( 
تعمل املجموعة بصورة رئيسية كبنك استثماري وتشتمل خطوط أعماله على محاصة رأس املال وأسهم امللكية اخلاصة والعقارات. يتم مراجعة   

إيرادات املجموعة في الوقت احلاضر على أساس خطوط األعمال ويتم مراجعة املصروفات والنتائج على مستوى املجموعة ولذلك، لم يتم تقدمي 

نتائج منفصلة أو إفصاحات أخرى عن القطاعات التشغيلية في هذه القوائم  املالية املوحدة.

الزكاة )ش( 
نظرًا لعدم تكليف البنك بدفع الزكاة نيابًة عن املساهمني، فإن مسئولية دفع الزكاة تقع على عاتق مساهمي املجموعة أنفسهم. مت تقدمي مبلغ   

الزكاة للسهم الواحد في إيضاح 29. 

مقاصة األدوات المالية   )ت( 
يتم عمل مقاصة للموجودات واملطلوبات املالية وإظهار صافي املبلغ في القائمة املوحدة للمركز املالي فقط إذا كان هناك حق قانوني أو ديني   

)على أساس الشريعة اإلسالمية( قابل للتنفيذ ملقاصة املبالغ املثبتة وتنوي املجموعة تسويتها على أساس صافي املبلغ. 

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية  )ث( 
يتم إثبات جميع املشتريات العادية ومبيعات املوجودات املالية في تاريخ املتاجرة أي التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة بالشراء أو بيع املوجود.  
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إستثمارات في شركات تابعة   6

الشركات التابعة للمجموعة هي كالتالي. ال توجد تغيرات في نسبة امللكية احملتفظ بها في الشركات التابعة خالل السنة وجمعيها مملوكة 

بالكامل.  

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسسنة التأسيس أسم الشركة التابعة

متلك حصة ملكية وإدارة بناية فينشر كابيتال بنك مملكة البحرين1998شركة مشاريع اخلليج ذ.م.م.

إدارة صندوق مينا أس أم إي 1 أل بي.جزر كيمن 200٦مدير صندوق مينا أس أم أي احملدودة 

مطعم ليم 

خلدمات اإلدارة والتموين ذ.م.م.
مملكة البحرين 2007

إمتالك وتشغيل وإدارة املطاعم وشركات خدمات التموين.

إمتالك وتشغيل وإدارة املكاتب اخلدماتية في البحرين وإقليميا. مملكة البحرين 2007شركة الوجن خلدمات املكاتب ذ.م.م. 

شركة فينشر كابيتال بنك خلطة متلك أسهم البنك 

ش.ش.و.
مملكة البحرين 2008

حتتفظ بأسهم املوظفني مبوجب خطة ملكية األسهم نيابًة عن 

موظفي البنك.
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في 30 يونيو 2014

مدرجة بالقيمة العادلة 

ضمن األرباح أو 

اخلسائر

ألف دوالر أمريكي

متاحة 

للبيع 

ألف دوالر أمريكي

مدرجة بالتكلفة املطفأة 

/التكلفة 

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر أمريكي

املوجودات 

2,7972,797--أرصدة لدى البنوك 

9,4149,414--إيداعات لدى مؤسسات مالية  

145,741-93,65752,084استثمارات 

31,33531,335--مبالغ مستحقة القبض من اخلدمات املصرفية اإلستثمارية 

14,08314,083--متويل شركات املشاريع 

8,6268,626--موجودات أخرى 

93.65752.08466.255211.996مجموع املوجودات املالية

20,18820,188--متويل إسالمي مستحق الدفع 

3,5503,550--مطلوبات أخرى 

23,73823,738--مجموع املطلوبات املالية 

3,87723,879-حقوق حاملي حسابات االستثمار

في 30 يونيو 2013

مدرجة بالقيمة العادلة 

ضمن األرباح أو 

اخلسائر

ألف دوالر أمريكي

متاحة 

للبيع 

ألف دوالر أمريكي

مدرجة بالتكلفة املطفأة 

/التكلفة 

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر أمريكي

موجودات

5,9035,903--رصدة لدى البنوك

4,7204,720--ايداعات لدى مؤسسات مالية 

131,5٦7-84,55947,008استثمارات 

13,19213,192--مبالغ مستحقة القبض من اخلدمات املصرفية االستثمارية 

12,85812,858--متويل شركات املشاريع 

8,9788,978--موجودات أخرى 

84,55947,00845,٦51177,218مجموع املوجودات املالية

13,01113,011--متويل إسالمي مستحق الدفع 

927927--مطلوبات أخرى 

13,93813,938--مجموع املطلوبات املالية

بنود غير مدرجة في امليزانية

حقوق حاملي حسابات االستثمار
-3,722183,740

تصنيف األدوات المالية   7

مت تصنيف األدوات املالية للمجموعة على النحو التالي: 
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إيداعات لدى مؤسسات مالية   8

إستثمارات   9

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

9,4284,725إيداعات قصيرة األجل

)5()14(محسومًا منها: أرباح مؤجلة

9,4144,720

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

14,38811,21٦مشاريع عقارية 

16,1921٦,192مشاريع تطوير األعمال 

12,96010,1٦0مشاريع الرعاية الصحية 

1,9153,248خدمات مالية 

4,1014,101الشحن 

514-النفط والغاز 

49,55645,431

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر

89793أسهم حقوق امللكية املسعرة احملتفظ بها لغرض املتاجرة

غير مسعرة:

79,31470,495سندات أسهم حقوق امللكية

13,44613,971صناديق

93,65784,559

استثمارات متاحة للبيع

2,5281,577أسهم حقوق امللكية املسعرة

48,37642,918أسهم حقوق امللكية غير املسعرة 

13-صناديق مدارة -  صافي قيمة املوجود

1,1802,500شهادات سيولة قصيرة األجل 

52,08447,008

145,741131,5٦7

األجل على مرابحات السلع وصفقات الوكالة التي مت الدخول فيها ألغراض إدارة السيولة النقدية لدى البنوك اإلسالمية احمللية التي لديها معدالت ائتمانية 

جيدة. حتمل هذه معدالت أرباح سنوية تتراوح ما بني 0.20% و 2.00% )2013: 1.75% و 3.90%( وتستحق خالل 90 يومًا من تاريخ اإليداع  املبدئي.

تعتبر املجموعة وعود الشراء في عقود املرابحات ملزمًا لطالب الشراء. 

يتم إدراج االستثمارات في أسهم حقوق امللكية غير املسعرة بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل في حال عدم وجود قياس موثوق به للقيمة العادلة. وتشتمل 

شهادات السيولة القصيرة األجل على شهادات بضمان موجودات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية والتي قيمها املدرجة تقارب قيمها العادلة.

تشتمل هذه االستثمارات على أسهم حقوق امللكية في قطاعات السوق التالية:

تخطط املجموعة الستبعاد استثمارات أسهم حقوق امللكية غير املسعرة من خالل املبيعات التجارية على مدى فترة تتراوح ما بني 3 إلى 5 سنوات. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة بموجب طريقة الحقوق   10

لدى املجموعة الشركات الزميلة واملشروع املشترك احملتسبة مبوجب طريقة احلقوق التالي كما في 30 يونيو:

 
نسبة امللكية %

بلد التأسيس طبيعة األعمالأسم الشركة الزميلة
30 يونيو

2014

30 يونيو

2013

2020اململكة املغربية تطوير االستثماراتشركة مزن القابضة إس إيه

3030مملكة البحرينمستشفى العظام التخصصياملركز األملاني الطبي البحرين

4343مملكة البحرينتطوير العقاراتشركة داري القابضة

49-اململكة العربية السعوديةتطوير برامج احلاسوببيت التنمية*

3030مملكة البحرينشركات صندوق االستثمار الصغيرة واملتوسطةصندوق فينشر كابيتال البحرين

* خالل السنة، قام البنك بتخارج استثماراته في بيت التنمية من خالل معاملة بيع ألحدى مساهمي بيت التنمية.

30 يونيو

2014

ألف دوالر 

أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر 

أمريكي
تشمل القيمة املدرجة: 

3,6994,114شركات زميلة

24,14820,919مشروع مشترك

27,84725,033

فيما يلي التغييرات في استثمارات املجموعة في الشركات الزميلة واملشروع املشترك احملتسبة مبوجب طريقة احلقوق:

السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر 

أمريكي

من 1 يناير 

2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر 

أمريكي

25,03329,474في 1 يوليو / 1 يناير

)2,370(- استثمارات مت استردادها / بيعها 

-3,267رسملة التمويل *

)1,812()453(حصة املجموعة من خسائر الشركات الزميلة واملشروع املشترك، صافي

)259(-مخصص االضمحالل )إيضاح 25(

27,84725,033في 30 يونيو 

 * خالل السنة، قامت املجموعة برسملة متويالتها املقدمة للمشروع املشترك كجزء من رأسمال املشروع املشترك، مع عدم وجود أي تغيرات في حصة امللكية احملتفظ بها من قبل املجموعة.  

 
نسبة امللكية %

بلد التأسيس طبيعة األعمالاسم املشروع املشترك
30 يونيو

2014

30 يونيو

2013

5050مملكة البحرينتطوير العقاراتشركة غلوبال العقارية ذ.م.م.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

86,49692,152مجموع املوجودات

27,03338,823مجموع املطلوبات

697٦,70٦مجموع اإليرادات للسنة / الفترة

)5,805()1,077(مجموع صافي اخلسارة للسنة / الفترة

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

31,68022,893مبالغ مستحقة القبض من اخلدمات املصرفية االستثمارية 

-9,906مبالغ مستحقة القبض من بيع استثمار عقاري )إيضاح 28(

41,58622,893

)9,701()10,251(محسومًا منها: مخصص إضمحالل محدد

31,33513,192

فيما يلي التغيرات في مخصص إضمحالل املبالغ املستحقة القبض من اخلدمات املصرفية االستثمارية:

السنة املنتهة في

30 يونيو 2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

9,70110,209في 1 يوليو / 1 يناير

)1٦0(-استرجاع

)٦53(-مبالغ مشطوبة 

150-محول من مخصص إضمحالل جامعي

550155املخصص للسنة / الفرتة )إيضاح 25(

10,2519,701في 30 يونيو 

استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة بموجب طريقة الحقوق )تتمة(  10

فيما يلي ملخص للمعلومات املالية الستثمارات املجموعة في الشركات الزميلة واملشروع املشترك احملتسبة مبوجب طريقة احلقوق: 

استثمار عقاري  11

يشتمل اإلستثمار العقاري على قطة أرض موجودة في مملكة البحرين والتي ميتلك البنك فيها حصة ملكية بنسبة 90%. خالل السنة باع البنك حصة 

ملكيته بالكامل في االستثمار العقاري للمشروع قيد التطوير املقترح والذي ميتلك فيه اثنني من أعضاء مجلس إدارة البنك أغلبية حصة امللكية 

)راجع إيضاح 28(. سيمتلك البنك حصة بنسبة 18% في شركة التنمية املقترحة والتي مت تصنيفها كاستثمار متاح للبيع. كما في 30 يونيو 2014، إن 

اإلجراءات القانونية والتنظيمية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية هي قيد التنفيذ.

حقق البنك مكسبًا مببلغ وقدره 3.253 ألف دوالر أمريكي من عملية البيع والذي مت إثباته في القائمة املوحدة للدخل.

مبالغ مستحقة القبض  12

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

34,80240,117إجمالي التمويل

)27,259()20,719(محسومًا منه: مخصص اإلضمحالل 

14,08312,858

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

7,0657,353مبالغ مدفوعة مقدمًا القتناء استثمارات

1,5921,497تكاليف مشروع قابلة لالسترداد

9931,075أرباح أسهم مستحقة القبض

1,5861,٦5٦ذمم مدينة أخرى

)2,335()2,335(محسومًا منها: مخصص إضمحالل محددة

8,9019,24٦

السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

27,25932,5٦7في 1 يوليو / 1 يناير

)2,597(-مبالغ مشطوبة 

)2,534(-محول من مخصص إضمحالل جماعي إلى مخصص محدد

1,884-محول من مخصص إضمحالل جماعي

260871مخصص إضمحالل محدد للسنة / الفترة )إيضاح 25(

5402,3٦8مخصص إضمحالل جماعي للسنة / الفترة )إيضاح 25(

-)4,949(إسترداد متويل مضمحل لشركة املشاريع )إيضاح 25(

)5,300()2,391(مخصص إضمحالل جماعي انتفت احلاجة إليه )إيضاح 25( 

20,71927,259في 30 يونيو 

تمويل شركات المشاريع  13

تتعلق هذه بالتمويل املقدم للمشاريع واالستثمارات التي تدعمها املجموعة. ال تستحق عادًة أية أرباح على التسهيالت التمويلية وال توجد لديها شروط 

سداد محددة ولكن يتوقع بأن يتم استردادها بالكامل ضمن أعمال تطوير املشروع أو حتقيق التدفقات النقدية من بيع املوجودات املعنية أو من 

خالل عملياتها. مت تسجيل مخصصات اإلضمحالل حيثما كان ضروريًا لتعكس التأخير في الدفع والشكوك حول حتصيل املبالغ بناًء على تقييمات 

اإلضمحالل املنتظمة للمجموعة.

فيما يلي التغيرات في مخصص اإلضمحالل لتمويل مشاريع الشركات: 

موجودات أخرى  14

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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فيما يلي التغيرات في مخصصات االضمحالل احملددة:

السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف  دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف  دوالر أمريكي

2,3351,٦80في 1 يوليو / 1 يناير

)145(-استرجاع املخصص

500-محول من مخصص إضمحالل جماعي 

300-املخصص للسنة / الفترة )إيضاح 25(

2,3352,335في 30 يونيو

مباٍن

ألف دوالر أمريكي

معدات

مكتبية

ألف دوالر أمريكي

أثاث وتركيبات

ألف دوالر أمريكي

مركبات

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر أمريكي

التكلفة

10,0981,5284,8414831٦,950في 1 يوليو 2013

12--12-إضافات خالل السنة

--)11٦(11٦-إعادة تصنيف املوجودات الثابتة  

)28(-)28(--استبعاد

10,0981,6564,69748316,934في 30 يونيو 2014

االستهالك

97٦1,4114,4٦518٦7,038في 1 يوليو 2013

2781٦111289٦40املخصص للسنة

)28(-)28(--استبعاد

1,2541,5724,5492757,٦50في 30 يونيو 2014

8,844841482089,284صافي القيمة الدفترية في 30 يونيو 2014

9,12211737٦2979,912صافي القيمة الدفترية في 30 يونيو 2013

عقارات ومعدات  15

تمويل إسالمي مستحق الدفع   16

1٦.1  حتمل اإلقتراضات املتوسطة األجل البالغة 10 ماليني دوالر أمريكي )2013: ال شيء( ربح مبعدل 7.75% سنويًا وتستحق السداد في 9 أكتوبر 201٦. مت ضمان 

اإلقتراضات من قبل حصة املجموعة في العقار املشغول من قبلها.  

1٦.2  تشتمل هذه على إقتراضات الوكالة القصيرة األجل من البنوك اإلسالمية احمللية باستحقاقات ال تتعدى شهر واحد. حتمل  هذه اإلقتراضات معدالت أرباح 

تتراوح بني 0.50% إلى 2.50% )2013: 0.75% إلى %2.85(.

موجودات أخرى )تتمة(  14

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

-1٦.110,174اقتراضات  متوسطة األجل

1٦.210,01413,011اقتراضات  قصيرة األجل

20,18813,011

إيضاح
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30 يونيو

2014 

ألف 

دوالرأمريكي 

30 يونيو

2013

ألف 

دوالر أمريكي

3,550927مبالغ مستحقة الدفع 

1,8171,٦03مخصصات ومستحقات 

1,3481,294دخل مؤجل

-428مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 28(

84139أخرى

7,2273,9٦3

30 يونيو

2014

ألف 

دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف 

دوالر أمريكي

500,000500,000املصرح به: 500.000.000 سهم عادي بقيمة أسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم

الصادر واملدفوع بالكامل: 190.000.000 سهم عادي بقيمة أسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم )2013: 250.000.000 

سهم بقيمة قدرها واحد دوالر أمريكي للسهم(
190,000250,000

مطلوبات أخرى  17

رأس المال  18

عالوة إصدار أسهم أ( 
تتم معاملة املبالغ املتحصلة التي تفوق القيمة االسمية لرأس املال الصادر خالل أي إصدار جديد لألسهم، بعد حسم مصروفات اإلصدار، على أنها   

عالوة إصدار أسهم. إن هذا املبلغ غير قابل للتوزيع ولكن ميكن استخدامه في األوجه املنصوص عليها في قانون الشركات التجارية البحريني وبعد 

موافقة مصرف البحرين املركزي.

االحتياطي القانوني ب( 
وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، يتم حتويل ١٠% من ربح السنة والبالغ ١.5٠٢ ألف دوالر أمريكي )٢٠١3: ال   

شيء( إلى االحتياطي القانوني. باإلضافة إلى ذلك، مت أيضًا حتويل مبلغ وقدره ٢.٠٢3 ألف دوالر أمريكي )٢٠١3: ال شيء( إلى االحتياطي القانوني 

في 3١ ديسمبر ٢٠١3 كما هو موضح أدناه في الفقرة )د(، ليبلغ إجمالي املبلغ احملول إلى االحتياطي القانوني للسنة 3.5٢5 ألف دوالر أمريكي 

)٢٠١3: ال شيء(. يجوز للبنك إيقاف مثل هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ االحتياطي القانوني 5٠% من رأس املال املدفوع. إن هذا االحتياطي غير 

قابل للتوزيع، إال في احلاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد احلصول على موافقة مصرف البحرين املركزي. 

احتياطي القيمة العادلة لالستثمار ج( 
يتم تسجيل مكاسب أو خسائر القيمة العادلة غير احملققة الناجتة عن إعادة تقييم االستثمارات املتاحة للبيع، إذا لم يتم حتديدها كمضمحلة ضمن   

احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات في احلقوق. عند استبعاد مثل هذه املوجودات، يتم حتويل املكاسب أو اخلسائر املتراكمة ذات الصلة إلى القائمة 

املوحدة للدخل.

إعادة هيكلة رأس المال  د( 
بعد احلصول املوافقات التنظيمية الالزمة، في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية للمساهمني املنعقد بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١3، قرر املساهمون   

حتميل اخلسائر املتراكمة السابقة للبنك مقابل األرصدة املتوافرة في عالوة إصدار األسهم واالحتياطي القانوني وإحتياطي خطة ملكية أسهم 

املوظفني بإجمالي ٤٤.١٩٢ ألف دوالر أمريكي وخفض رأس املال املدفوع للبنك بنحو ٤7.٢36 ألف دوالر أمريكي. كما وافق املساهمون على خفض 

األسهم املخصصة خلطة ملكية أسهم املوظفني إلى ١٠.٠٠٠ ألف دوالر أمريكي من ٢٢.76٤ ألف دوالر أمريكي احلالية.

عالوة على ذلك، في اجتماع اجلمعية العمومية السنوي للمساهمني املنعقدة بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١3، قرر املساهمني حتويل مبلغ وقدره ٢.٠٢3 ألف   

دوالر أمريكي من صافي األرباح للفترة املنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١3 إلى االحتياطي القانوني. مت إدراج تأثير تلك القرارات في رأس املال املدفوع 

للبنك واالحتياطيات املسجلة في هذه القوائم املالية املوحدة.

أرباح أسهم موصى بتوزيعها  هـ( 
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح أسهم نقدية بواقع 5 سنتات أمريكية للسهم وبإجمالي ٩.٢38 ألف دوالر أمريكي من األرباح املبقاة لسنة ٢٠١٤   

)٢٠١3: ال شيء(. يخضع دفع أرباح األسهم هذه ملوافقة مصرف البحرين املركزي وموافقة املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية السنوي للمساهمني.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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19  دخل من الخدمات المصرفية اإلستثمارية 

دخل ومصروفات التمويل    20

السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

12,71828,474دخل من هيكلة استثمارات

4,213٦,579أتعاب إدارة االستثمار وأتعاب الترتيب

16,93135,053

السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

دخل التمويل

202350دخل من إيداعات لدى مؤسسات مالية 

235-دخل من متويل شركات املشاريع 

202585

مصروفات التمويل

)2٦9()848(ربح من اقتراضات املرابحة والوكالة 

31٦)646(صافي )مصروف( دخل التمويل

السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

1,4472,٦47دخل اإليجار ودخل إدارة العقار 

1,82727أخرى

3,2742,٦74

دخل اإليجار ودخل آخر    21

تشتمل اإليرادات األخرى للسنة املنتهية في 30 يونيو 2014 أساسًا على مبلغ وقدره 1.294 ألف دوالر أمريكي )2013: ال شيء(  من الربح املثبت واحملصل من التمويل 

امليزانني املقدم لشركة املشاريع. لم يتم إثباته مسبقًا نتيجة لعدم التيقني حول قدرة املشروع على الدفع.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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خسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر - صافي   22

مكاسب أخرى من االستثمارات - صافي   23

السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

)15(17أوراق مالية محتفظ بها لغرض املتاجرة 

)7,300()2,250(استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر

)2,233()7,315(

فيما يلي تفاصيل املكاسب واخلسائر حسب نوع االستثمارات:

السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

1,124 427مكسب من بيع إستثمارات متاحة للبيع – صافي 

-273مكسب من بيع إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر 

19-أخرى

7001,143

30 يونيو 2014

محتفظ بها لغرض املتاجرة

ألف دوالر أمريكي

مدرجة 

بالقيمة العادلة

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر أمريكي

17-17مكاسب القيمة العادلة

)2,250()2,250(-خسائر القيمة العادلة

17)2,250()2,233(

30 يونيو 2013

محتفظ بها لغرض املتاجرة

ألف دوالر أمريكي

مدرجة 

بالقيمة العادلة

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر أمريكي

---مكاسب القيمة العادلة

)7,315()7,300()15(خسائر القيمة العادلة

)15()7,300()7,315(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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السنة املنتهة

في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوالر أمريكي

7,3667,744رواتب ومزايا

414٦99مصروفات التأمني االجتماعي

49مصروفات املوظفني األخرى

7,7848,452

تتعلق مخصصات اإلضمحالل احملددة بـ

30 يونيو 2014

استثمارات 

ألف دوالر أمريكي

استثمارات في 

شركات زميلة 

ومشروع مشترك 

ألف دوالر أمريكي

مبالغ مستحقة 

القبض من 

اخلدمات املصرفية 

اإلستثمارية

)إيضاح 12(

ألف 

دوالر أمريكي

متويل لشركات 

املشاريع 

)إيضاح 13(

ألف 

دوالر أمريكي

موجودات 

أخرى 

)إيضاح 14(

ألف 

دوالر أمريكي

مخصص 

إضمحالل 

جماعي* 

)إيضاح 13(

ألف 

دوالر أمريكي

املجموع

ألف 

دوالر أمريكي

)73,118()3,859()2,335()23,400()9,701()5,173()28,٦50(املخصص في بداية الفترة 

)2,350()540(-)2٦0()550(-)1,000(املخصص للسنة

مخصص إضمحالل جماعي انتفت 

احلاجة إليه 
-----2,3912,391

مخصصات إضمحالل )مخصص( / انتفت 

احلاجة إليها 
)1,000(-)550()2٦0(-1,85141

4,949--4,949---استرداد متويل مضمحل لشركة املشاريع 

910-----910مبالغ مشطوبة 

)٦7,218()2,008()2,335()18,711()10,251()5,173()28,740(املخصص في نهاية السنة

* يتعلق مخصص اإلضمحالل اجلماعي بتمويل شركات املشاريع )راجع إيضاح 13(.

تكاليف الموظفين  24

مخصصات إضمحالل انتفت الحاجة إليها - صافي   25

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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مخصصات إضمحالل انتفت الحاجة إليها - صافي )تتمة(   25

مصروفات أخرى  26

تتعلق مخصصات اإلضمحالل احملددة بـ

30 يونيو 2013

استثمارات 

ألف دوالر أمريكي

استثمارات في 

شركات زميلة 

ومشروع مشترك 

ألف دوالر 

أمريكي

مبالغ مستحقة 

القبض من 

اخلدمات املصرفية 

االستثمارية

)إيضاح 12(

ألف دوالر

 أمريكي

متويل لشركات 

املشاريع 

)إيضاح 13(

ألف دوالر أمريكي

موجودات أخرى 

)إيضاح 14(

ألف دوالر 

أمريكي

مخصص 

إضمحالل 

جماعي* 

)إيضاح 13(

ألف دوالر 

أمريكي

املجموع

ألف دوالر 

أمريكي

)79,٦٦1()9,325()1,٦80()23,242()10,209()4,442()30,7٦3(املخصص في بداية الفترة 

)4,070()2,3٦8()300()871()155()259()117(املخصص للسنة 

مخصص إضمحالل جماعي انتفت 

احلاجة إليه 
-----5,3005,300

مخصصات إضمحالل )مخصص( / انتفت 

احلاجة إليها
)117()259()155()871()300(2,9321,230

)1,589(----)472()1,117(حتويالت 

-2,534)500()1,884()150(--محول من مخصص إضمحالل جماعي 

3,٦52-145-1٦0-3,347إسترجاعات 

3,250--٦532,597--مبالغ مشطوبة 

)73,118()3,859()2,335()23,400()9,701()5,173()28,٦50(املخصص في نهاية الفترة

* يتعلق مخصص اإلضمحالل اجلماعي بتمويل شركات املشاريع )راجع إيضاح 13(.

السنة املنتهية في 30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

1 يناير 2012 إلى 30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

1,6082,595مصروفات اإليجار ومصروفات مكتبية 

149182إعالنات ومؤمترات وترويج

466583مصروفات مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية

5844أخرى

2,2813,404

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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30 يونيو 2013 30 يونيو 2014

عدد الوحدات

)باآلالف(

متوسط سعر 

الشراء املرجح

دوالر أمريكي

عدد الوحدات 

)باآلالف(

متوسط سعر 

الشراء املرجح

دوالر أمريكي

5,٦371.088٦,٦571.085القائم في 1 يوليو 2013 / 1 يناير 2012

1.0٦4)1,020(--متعلقة باملوظفني الذين تركوا العمل خالل السنة / الفترة 

5,٦371.0885,٦371.088القائم في 30 يونيو باستثناء استحقاقات أسهم املنحة  

78٦78٦استحقاقات الوحدات ألسهم املنحة من أرباح أسهم السابقة  

٦,423٦,423مجموع الوحدات متضمنة استحقاقات أسهم املنحة 

خطة ملكية أسهم الموظفين   27

  في 1 أكتوبر 2007، قامت املجموعة بإنشاء خطة ملكية أسهم املوظفني التي مبوجبها يتم عرض وحدات على املوظفني في خطة ملكية أسهم 

املوظفني لشراء أسهم حقوق ملكية البنك بقيمة دفترية كما مت حتديدها في تاريخ املنحة. متثل كل وحدة من الوحدات احلق في منافع امللكية في 

سهم واحد من أسهم البنك ويجب أن يدفع سعر الشراء على أقساط على مدى خمس سنوات من فترة اكتساب اخلدمة والتي مبوجبها سيتم 

تخصيص أسهم للموظفني في تلك الوحدات املعنية. حتمل هذه الوحدات احلق في جميع حقوق األسهم املمنوحة مبا في ذلك املشاركة في أرباح 

األسهم وحقوق أسهم املنحة شريطة إمتام خمس سنوات من اخلدمة ويتم تسوية تكلفة الوحدات. متثل التكلفة على البنك )القيمة العادلة للوحدات 

املعروضة بتاريخ منح كل سهم، والتي يتم حتديدها من قبل شركة استشارية مستقلة باستخدام تقنيات تقييم مناسبة(، ويتم إثباتها كمصروف 

في القائمة املوحدة للدخل على مدى فترة االكتساب، مع عمل زيادة مماثلة في إحتياطي خطة ملكية أسهم املوظفني ضمن احلقوق. الحقًا لعملية 

خفض رأس املال التي مت االنتهاء منها خالل السنة كما هو مفصح عنه في إيضاح 18، مت خفض هذا االحتياطي بنحو ال شيء دوالر أمريكي كما 

في 30 يونيو 2014 )30 يونيو 2013: 5.349 مليون دوالر أمريكي(.

  لقد صرح املساهمون بإصدار أسهم لغاية 10 ماليني سهم )2013: 24.852 مليون سهم ( خلطة ملكية أسهم املوظفني مبوجب هذا النظام. قامت 

املجموعة بتأسيس شركة فينشر كابيتال خلطة ملكية أسهم املوظفني )شركة ذات غرض خاص(، لالحتفاظ باألسهم لصالح املوظفني املشاركني 

حتى يتم اكتسابهم. إن األسهم الصادرة خلطة ملكية أسهم املوظفني يتم معاملتها كأسهم خزانة حتى يتم اكتسابهم بصورة غير مشروطة ملصلحة 

املوظفني.

  بلغ مخصص االكتساب للسنة احلالية واملبالغ املستردة خالل السنة للموظفني الذين تركوا اخلدمة ال شيء دوالر أمريكي )2013: بلغ مخصص 

االكتساب ال شيء دوالر أمريكي وبلغت املبالغ املستردة 244 ألف دوالر امريكي(. 

               التغيرات في وحدات خطة ملكية أسهم الموظفين خالل السنة:
  يوضح اجلدول التالي العدد واملتوسط املرجح لسعر الشراء والتغيرات في وحدات خطة ملكية أسهم املوظفني خالل السنة:

مبوجب قواعد خطة ملكية أسهم املوظفني، يتم اكتساب الوحدات بعد انتهاء مدة خدمة قدرها 5 سنوات ويتم سداد سعر الشراء بالكامل )مع تلبية 

كال الشرطني(. ظل االكتفاء بهذه الشروط التي يتواجب توافرها كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤ و بناًء عليه ، لم تخضع أية وحدات لالكتساب كما في 

3٠ يونيو ٢٠١٤. ومع ذلك، كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤، قامت املجموعة مبراجعة خطة ملكية أسهم املوظفني في ظل إعادة هيكلة رأس املال )إيضاح 

١8( وأنظمة املكافآت اجلديدة ملصرف البحرين املركزي. تتوقع اإلدارة بأن القرارات فيما يتعلق باالكتساب والتغيرات احملتملة في خطة ملكية أسهم 

املوظفني سيتم إجرائها عند االنتهاء من املراجعة.

معامالت مع أطراف ذات عالقة  28

  متثل أطراف ذات العالقة املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيني للمجموعة وشركات تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو 

املتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطراف. 

  إن جزءًا هامًا من دخل املجموعة من اخلدمات املصرفية االستثمارية وأتعاب اإلدارة هي من مؤسسات متارس املجموعة عليها نفوذًا مؤثرًا. على 

الرغم من أن هذه املؤسسات تعتبر أطراف ذات عالقة، تقوم املجموعة بإدارة تلك املؤسسات بالنيابة عن عمالئها، والذين في الغالب يشكلون 

أطرافًا أخرى واملنتفعني االقتصاديني من االستثمارات املعنية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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30 يونيو 2014

شركات زميلة ومشروع 

مشترك

ألف دوالر أمريكي

أعضاء مجلس اإلدارة/ 

موظفو اإلدارة الرئيسيني/ 

هيئة الرقابة الشرعية / 

مدققني خارجيني

ألف دوالر أمريكي

مساهمون رئيسيون/  

شركات ألعضاء مجلس 

اإلدارة حصص فيها

ألف دوالر أمريكي

موجودات حتت اإلدارة 

)متضمنة شركات ذات 

أغراض خاصة(

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر 

أمريكي

املوجودات

1,098-1,098--أرصدة لدى البنوك

981-981--إيداعات لدى مؤسسات مالية

47,278-47,278--إستثمارات 

27,847---27,847إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

1٦,385-2,0539,90٦4,42٦مبالغ مستحقة القبض 

8,019-2,808-5,211متويل شركات املشاريع

283-225-58موجودات أخرى

 املطلوبات

1,58٦--1,58٦-مستحقات املوظفني

428-428-مطلوبات أخرى

الدخل

2,218---2,218دخل من اخلدمات املصرفية االستثمارية

حصة املجموعة من خسائر الشركات الزميلة 

)453(---)453(واملشروع املشترك احملتسبة مبوجب طريقة احلقوق

1,981-1,981--دخل آخر

3,253--3,253-مكسب محقق من بيع استثماري عقاري 

املصروفات )باستثناء تعويضات موظفي اإلدارة 

الرئيسيني(

-----مخصصات اضمحالل مقابل إستثمارات

2٦0---2٦0مخصصات اضمحالل مقابل ذمم مدينة

95٦---95٦ارتباطات والتزامات

-----حقوق حاملي حسابات االستثمار 

معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(  28

فيما يلي األرصدة واملعامالت الهامة التي متت مع أطراف ذات عالقة واملتضمنة في هذه القوائم املالية املوحدة:   

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(  28

30 يونيو 2013

شركات زميلة ومشروع 

مشترك

ألف دوالر أمريكي

أعضاء مجلس اإلدارة/ 

موظفو اإلدارة الرئيسيني/ 

هيئة الرقابة الشرعية / 

مدققني خارجيني

ألف دوالر أمريكي

مساهمون رئيسيون/  

شركات ألعضاء مجلس 

اإلدارة حصص فيها

ألف دوالر أمريكي

موجودات حتت اإلدارة 

)متضمنة شركات ذات 

أغراض خاصة(

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر 

أمريكي

املوجودات

1,080-1,080--أرصدة لدى البنوك

920-920--إيداعات لدى مؤسسات مالية

4٦,٦23-4٦,٦23--استثمارات 

25,033---25,033استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

3,834-3,800-34مبالغ مستحقة القبض 

10,108-2,794-7,314متويل شركات املشاريع

145-89-5٦موجودات أخرى

املطلوبات

1,397--1,397-مستحقات املوظفني

الدخل

2,344---2,344دخل من اخلدمات املصرفية االستثمارية

)1,812(---)1,812(حصة املجموعة من خسائر الشركات الزميلة 

واملشروع املشترك احملتسبة مبوجب طريقة احلقوق

4,192-2,992-1,200دخل آخر

املصروفات )باستثناء تعويضات موظفي اإلدارة 

الرئيسيني(

259---259مخصصات اضمحالل مقابل استثمارات

758-٦37-121مخصصات اضمحالل مقابل ذمم مدينة

824---824ارتباطات والتزامات

-----حقوق حاملي حسابات االستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014
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معامالت مع أطراف ذات عالقة  28

موظفو اإلدارة الرئيسيين  

  يشتمل موظفو اإلدارة الرئيسيني للمجموعة على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيني الذين لديهم الصالحيات واملسئوليات لتخطيط 

وتوجيه ومراقبة أنشطة املجموعة.

فيما يلي تفاصيل حصص أعضاء مجلس اإلدارة في األسهم العادية للبنك كما في نهاية السنة / الفترة:   

الفئات *

30 يونيو 2013 30 يونيو 2014

عدد

األسهم 
عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة 

عدد 

األسهم

عدد أعضاء

مجلس اإلدارة 

9,393,34179,393,3417أقل من %1

35,520,848535,520,8485من 1% لغاية أقل من %5

* كنسبة من مجموع األسهم القائمة للبنك.

فيما يلي تفاصيل العقود اجلوهرية املشتملة على أعضاء مجلس اإلدارة:

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

45,46523,909مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في االستثمارات التي تدعمها املجموعة 

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني:

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

298289أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

1,7311,859رواتب ومكافآت أخرى قصيرة األجل 

2,0292,148

بنود وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة  
  تدخل املجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات مع أطراف ذات عالقة ضمن األعمال االعتيادية مبعدالت وأتعاب أرباح جتارية. نتجت املعامالت 

واألرصدة املذكورة أعاله ضمن األعمال االعتيادية للمجموعة. إن األرصدة القائمة في نهاية الفترة هي غير مضمونة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
  خالل السنة وافقت جلنة الترشيحات واملكافآت التابعة للمجلس على دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة البالغة ٤٢8 ألف دوالر امريكي )٢٠١3: ال 

شيء(، سوف يخضع دفع املكافأة ملوافقة املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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الزكاة  29

  وفقًا للنظام األساسي، ال يتطلب من البنك حتصيل أو دفع الزكاة بالنيابة عن مساهميه أو حقوق حاملي حسابات االستثمار غير املدرجة في 

امليزانية وخالل الفترة املنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١3 والفترة السابقة، لم يقم البنك بدفع الزكاة نيابًة عن مساهميه، وفقًا لذلك، لم يتم عرض قائمة 

مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة في القوائم املالية. إال أنه يتطلب من البنك احتساب وإخطار املساهمني األفراد بالتناسب مع حصتهم 

في الزكاة املستحقة على كل سهم من األسهم احملتفظ بها في البنك. يتم احتساب الزكاة مستحقة الدفع من قبل املساهمني بناًء على الطريقة 

احملددة من قبل الرقابة الشرعية للبنك. بلغت قيمة الزكاة مستحقة الدفع من قبل املساهمني فيما يتعلق بأسهمهم ٠.7٩ سنت أمريكي لكل سهم 

محتفظ به للفترة املنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٤ )٢٠١3: ٠.575٢ سنت أمريكي لكل سهم محتفظ به(. يجب أن يكون املستثمرين على علم بأن 

املسئولية النهائية الحتساب ودفع الزكاة املستحقة تقع على عاتقهم.

 

اإليرادات المحظورة شرعًا  30

  تلتزم املجموعة بتجنب إثبات أي دخل ينتج من مصادر غير إسالمية. وفقًا لذلك، يتم حتويل جميع اإليرادات الناجتة من مصادر غير إسالمية إلى 

حساب التبرعات اخليرية حيث تستخدمها املجموعة ألغراض التمويل اخليرية. ال توجد أية إيرادات من مصادر غير إسالمية خالل السنة احلالية 

)٢٠١3: ال شيء(.

هيئة الرقابة الشرعية  31

  تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من ثالثة علماء مسلمني يقومون مبراجعة التزام املجموعة باملبادئ العامة للشريعة اإلسالمية والفتاوي 

املتعلقة والقواعد واإلرشادات الصادرة. تتضمن مراجعتهم فحص األدلة املتعلقة بالتوثيق واإلجراءات املتبناة من قبل املجموعة للتأكد من أن 

أنشطتها تدار وفقًا لتلك املبادئ.

المسئولية االجتماعية  32

تؤدي املجموعة مسئولياتها االجتماعية من خالل التبرعات للجمعيات اخليرية واملؤسسات اإلجتماعية.  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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بيان االستحقاق  33

  يوضح اجلدول التالي بيان استحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة وااللتزامات غير املثبتة بناًء على تواريخ استحقاقاتها املتوقعة. إن مبلغ 

التدفقات النقدية من هذه األدوات قد يختلف بصورة جوهرية عن هذا التحليل. بالنسبة لالستحقاق التعاقدي للمطلوبات املالية، راجع إيضاح 37 )ج(.

30 يونيو 2014

استحقاق غير 

ثابت 

ألف دوالر 

أمريكي 

لغاية 3

أشهر 

ألف دوالر 

أمريكي 

من 3 إلى ٦ 

أشهر

ألف دوالر 

أمريكي 

من ٦ أشهر

 إلى سنة 

واحدة

ألف دوالر 

أمريكي 

املجموع 

لغاية سنة 

واحدة

ألف دوالر 

أمريكي 

من 1 إلى 3 

سنوات

ألف دوالر 

أمريكي 

أكثر من 3 

سنوات 

ألف دوالر 

أمريكي 

املجموع 

ألف دوالر أمريكي 

املوجودات

2,797--2,797--2,797-أرصدة لدى البنوك

9,414--2789,414-9,13٦-إيداعات لدى مؤسسات مالية

145,741--1,1801,180--144,5٦1إستثمارات 

إستثمارات في شركات زميلة 

27,847------27,847ومشروع مشترك

--------إستثمار عقاري

18,10011,٦991,53٦31,335-2,89415,20٦-مبالغ مستحقة القبض

11,9572,12٦14,083-----متويل شركات املشاريع

55791,8435,5147,3٦٦9٦8108,901موجودات أخرى

9,284------9,284عقارات ومعدات

182,24914,83٦17,049٦,97238,85724,٦243,٦72249,402مجموع املوجودات

املطلوبات

20,188-10,01410,174--10,174-متويل إسالمي مستحق الدفع 

5,9٦9--1,500-1,500-4,4٦9مستحقات املوظفني 

182021,90٦3952,5033,0501,٦5٦7,227مطلوبات أخرى

4,48710,21٦3,40٦39514,01713,2241,٦5٦33,384مجموع املطلوبات

177,7٦24,٦2013,٦43٦,57724,84011,4002,01٦240,858صافي فجوة السيولة

-177,7٦2182,38219٦,025202,٦02227,442238,842240,858فجوة السيولة املتراكمة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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بيان االستحقاق  )تتمة(  33

30 يونيو 2013

إستحقاق غير 

ثابت 

ألف دوالر 

أمريكي 

لغاية 3

أشهر 

ألف دوالر 

أمريكي 

من 3 إلى ٦ 

أشهر

ألف دوالر 

أمريكي 

من ٦ أشهر

 إلى سنة 

واحدة

ألف دوالر 

أمريكي 

املجموع 

لغاية سنة 

واحدة

ألف دوالر 

أمريكي 

من 1 إلى 3 

سنوات

ألف دوالر 

أمريكي 

أكثر من 3 

سنوات 

ألف دوالر 

أمريكي 

املجموع 

ألف دوالر 

أمريكي 

املوجودات

5,903--5,903--5,903-أرصدة لدى البنوك

4,720--4,720--4,720-إيداعات لدى مؤسسات مالية

131,5٦7--2,5002,500--129,0٦7استثمارات 

استثمارات في شركات زميلة 

25,033------25,033ومشروع مشترك

9,130------9,130استثمار عقاري

2,7248,9331,53513,192-742,٦50-مبالغ مستحقة القبض

4,227٦,3052,23٦12,858--4,227-متويل شركات املشاريع

٦,9571,2٦758,229954٦39,24٦-موجودات أخرى

9,912------9,912عقارات ومعدات

173,14221,8813,9172,50528,3031٦,1923,924221,5٦1مجموع املوجودات

املطلوبات

13,011--13,011--13,011-متويل إسالمي مستحق الدفع 

4,1094,109------مستحقات املوظفني 

3011,19٦7372,2345801,1493,9٦3-مطلوبات أخرى

13,3121,19٦73715,2455805,25821,083-مجموع املطلوبات

213,53٦)1,334(173,1428,5٦92,7211,7٦813,05815,٦12صافي فجوة السيولة

-173,142181,711184,43218٦,200199,258214,870213,53٦فجوة السيولة املتراكمة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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تركز الموجودات والمطلوبات واالرتباطات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار   34

أ( القطاع الصناعي  

30 يونيو 2014

التجارة والتصنيع 

ألف دوالر أمريكي

البنوك 

واملؤسسات 

املالية 

ألف دوالر 

أمريكي

العقارات 

ألف دوالر 

أمريكي

النفط 

والغاز 

ألف دوالر 

أمريكي

الرعاية

 الصحية 

ألف دوالر 

أمريكي

التكنولوجيا

ألف دوالر 

أمريكي

الشحن 

ألف دوالر 

أمريكي

أخرى 

ألف دوالر 

أمريكي

املجموع

ألف دوالر 

أمريكي

املوجودات

2,797------2,797-أرصدة لدى البنوك

9,414------9,414-إيداعات لدى مؤسسات مالية

28,08023,22417,87811,48312,9٦11,95010,32939,83٦145,741استثمارات 

استثمارات في شركات زميلة 

ومشروع مشترك  محتسبة 

2,89027,847--809-24,148--مبوجب طريقة احلقوق 

---------إستثمار عقاري 

9558014,1781,8382,٦304331,8159,40٦31,335مبالغ مستحقة القبض 

14,083--3,8٦41,34٦-8.07221780متويل شركات املشاريع

257232٦5,5722,8178,901-38٦موجودات أخرى 

8٦49,284----8,420--عقارات ومعدات

37,49335,53٦٦5,42913,39320,2٦73,75517,71٦55,813249,402مجموع املوجودات

املطلوبات

20,188------20,188-متويل إسالمي مستحق الدفع 

5,9٦95,9٦9-------مستحقات املوظفني 

7,2277,227-------مطلوبات أخرى

13,19٦33,384----   -20,188-مجموع املطلوبات

45,٦82--340--12,09810,00023,244ارتباطات والتزامات 

حقوق حاملي حسابات 

7813,879-----3,098-االستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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تركز الموجودات والمطلوبات واالرتباطات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار )تتمة(  34

أ( القطاع الصناعي )تتمة(  

30 يونيو 2013

التجارة والتصنيع 

ألف دوالر أمريكي

البنوك 

واملؤسسات 

املالية 

ألف دوالر 

أمريكي

العقارات 

ألف دوالر 

أمريكي

النفط 

والغاز 

ألف دوالر 

أمريكي

الرعاية

 الصحية 

ألف دوالر 

أمريكي

التكنولوجيا

ألف دوالر 

أمريكي

الشحن 

ألف دوالر 

أمريكي

أخرى 

ألف دوالر 

أمريكي

املجموع

ألف دوالر 

أمريكي

املوجودات

5,903------5,903-أرصدة لدى البنوك

4,720------4,720-إيداعات لدى مؤسسات مالية

22,37124,54213,91813,04810,1٦01,88711,32934,312131,5٦7إستثمارات 

إستثمارات في شركات زميلة  

ومشروع مشترك  محتسبة 

1,39225,033--1,0٦٦-1,٦5٦20,919-مبوجب طريقة احلقوق 

9,130-----9,130--إستثمار عقاري 

1,8154,19013,192-20-٦992,2844,184مبالغ مستحقة القبض 

12,858--3,9151,784-٦,٦097543متويل شركات املشاريع

1175,٦032,5009,24٦-31014801موجودات أخرى 

1,1899,912----8,723--عقارات ومعدات

29,98939,12٦58,21813,04815,1٦23,٦8818,74743,583221,5٦1مجموع املوجودات

املطلوبات

13,011------13,011-متويل إسالمي مستحق الدفع 

4,1094,109-------مستحقات املوظفني 

3,9٦33,9٦3-------مطلوبات أخرى

8,07221,083-----13,011-مجموع املطلوبات

3٦,٦51-----12,09810,00014,553ارتباطات والتزامات 

حقوق حاملي حسابات 

٦243,740-----3,11٦-اإلستثمار 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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تركز الموجودات والمطلوبات واإلرتباطات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار )تتمة(  34

ب( اإلقليم الجغرافي   

يوضح اجلدول التالي موجودات ومطلوبات املجموعة، املصنفة إلى أقاليم جغرافية بناًءً على موقع مقر املؤسسة للسنة / للفترة املنتهية:  

30 يونيو 2014

دول مجلس التعاون 

اخلليجي

ألف دوالر أمريكي

دول منطقة الشرق 

األوسط

وشمال أفريقيا األخرى 

ألف دوالر أمريكي

أوروبا 

ألف دوالر أمريكي

جزر كامين/ دول 

أمريكية

ألف دوالر أمريكي

عاملي 

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر 

أمريكي

املوجودات

2,797----2,797أرصدة لدى البنوك

9,414----9,414إيداعات لدى مؤسسات مالية

10,328145,741-79,85752,2343,322استثمارات 

استثمارات في شركات زميلة  ومشروع مشترك  

محتسبة مبوجب طريقة احلقوق 
2٦,5141,333---27,847

------استثمار عقاري 

1٦,38٦10,3982,73٦11,81431,335مبالغ مستحقة القبض 

14,083-1,34٦-4,٦٦58,072متويل شركات املشاريع

5,5728,901--1,53٦1,793موجودات أخرى 

9,284----9,284عقارات ومعدات

150,45373,830٦,0581,34717,714249,402مجموع املوجودات

املطلوبات

20,188----20,188متويل إسالمي مستحق الدفع 

5,9٦9----5,9٦9مستحقات املوظفني 

7,227----7,227مطلوبات أخرى

33,384----33,384مجموع املطلوبات

45,٦82-340-33,24412,098ارتباطات والتزامات 

3,879----3,879حقوق حاملي حسابات االستثمار 
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تركز الموجودات والمطلوبات واالرتباطات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار )تتمة(  34

ب( اإلقليم الجغرافي  )تتمة(

30 يونيو 2013

دول مجلس التعاون 

اخلليجي

ألف

دوالر أمريكي

دول منطقة الشرق 

األوسط

وشمال أفريقيا األخرى 

ألف دوالر أمريكي

أوروبا 

ألف دوالر أمريكي

جزر كامين/ دول 

أمريكية

ألف دوالر أمريكي

عاملي 

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر 

أمريكي

املوجودات

5,903----5,903أرصدة لدى البنوك

4,720----4,720إيداعات لدى مؤسسات مالية

11,329131,5٦7-٦8,49850,2401,500استثمارات 

استثمارات في شركات زميلة  ومشروع مشترك  

محتسبة مبوجب طريقة احلقوق 
23,٦411,392---25,033

9,130----9,130استثمار عقاري 

3,3973,0872,٦502,2441,81413,192مبالغ مستحقة القبض 

12,858-1,783-4,4٦٦٦,٦09متويل شركات املشاريع

1,53٦1,2427897٦5,٦039,24٦موجودات أخرى 

9,912----9,912عقارات ومعدات

131,203٦2,5704,9394,10318,74٦221,5٦1مجموع املوجودات

املطلوبات

13,011----13,011متويل إسالمي مستحق الدفع 

4,109----4,109مستحقات املوظفني 

3,9٦3----3,9٦3مطلوبات أخرى

21,083----21,083مجموع املطلوبات

3٦,٦51---24,55312,098ارتباطات والتزامات 

3,740----3,740حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

الموجودات االئتمانية تحت اإلدارة  35

تقدم املجموعة خدمات إدارة الشركات وإدارة االستثمارات واخلدمات االستشارية لشركات مشاريعها، حيث تعمل املجموعة فيها كأمني على 

املوجودات أو اتخاذ القرارات بالنيابة عن تلك املؤسسات بصفة ائتمانية. ال يتم تضمني املوجودات احملتفظ بها بصفة إئتمانية في هذه القوائم املالية 

املوحدة. في 30 يونيو 2014، كان لدى املجموعة موجودات ائتمانية حتت اإلدارة بإجمالي 993 مليون دوالر أمريكي )30 يونيو 2013: 925 مليون دوالر 

أمريكي(.

ارتباطات والتزامات  36

أصدرت املجموعة ضمانات مالية بقيمة 34.73 مليون دوالر أمريكي )30 يونيو 2013: 23.97 مليون دوالر أمريكي( فيما يتعلق بعدد من الشركات 

املستثمر فيها، والتي ال يتوقع بأن ينتج عنها أية خسائر. كما يوجد لدى املجموعة التزامات متويلية بإجمالي 0.9٦ مليون دوالر أمريكي )30 يونيو 

2013: 2.9٦ مليون دوالر أمريكي( والتزامات استثمارية بإجمالي 10.00 مليون دوالر أمريكي )30 يونيو 2013: 10.00 مليون دوالر أمريكي(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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إدارة المخاطر وكفاية رأس المال  37

لدى املجموعة عملية إدارة مخاطر داخلية لإلشراف على إدارة املخاطر وذلك لضمان احلفاظ على قاعدة رأسمال كافية متاشيًا مع أفضل املمارسات 

واإللتزام بأنظمة مصرف البحرين املركزي. لدى جلنة مخاطر مجلس اإلدارة املسئولية الكاملة لهذه العملية، والتي يتم إدارتها من قبل جلنة اإلدارة 

التنفيذية من خالل قسم إدارة املخاطر.

يحدد ويقيم قسم إدارة املخاطر بصورة مستقلة املخاطر فيما يتعلق بكل مقترح إستثماري، ويراقب ويقيس بصورة دورية املخاطر على مستوى 

االستثمار وقائمة املركز املالي. إن رئيس إدارة املخاطر هو أمني سر جلنة املخاطر ملجلس اإلدارة ولديه صالحية الوصول ملجلس اإلدارة. 

تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر التركز ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق )والتي تتضمن مخاطر أسعار األسهم ومخاطر معدل الربح 

ومخاطر العملة(، باإلضافة إلى املخاطر التشغيلية. إن نهج املجموعة ملراقبة وقياس وإدارة هذه املخاطر هي موضحة أدناه.

أ(  مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل بالوفاء بالتزاماته بتواريخ استحقاقها األمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف اآلخر 

خلسارة مالية. تنتج مخاطر ائتمان املجموعة بصورة رئيسية من األرصدة لدى البنوك وإيداعات لدى مؤسسات مالية ومبالغ مستحقة القبض من 

اخلدمات املصرفية االستثمارية ومتويل شركات املشاريع وموجودات أخرى معينة كمبالغ مدفوعة مقدمًا القتناء االستثمارات وتكاليف املشروع 

القابلة لالسترداد واملبالغ األخرى املستحقة القبض. 

قامت املجموعة بوضع سياسات وإجراءات إلدارة مخاطر االئتمان للتأكد من أن املخاطر يتم تقييمها بدقة ويتم املوافقة عليها بصورة صحيحة، 

ومراقبتها بصورة منتظمة. يتم تطبيق حدود ائتمانية رسمية على مستوى الطرف اآلخر واملدين الفردي. يتم تقييم التعرضات العامة، متضمنة 

التعرضات الكبيرة، على أساس شهري لضمان تنويع واسع للمخاطر من قبل األطراف األخرى وحدود التركز اجلغرافي والصناعي.

مخاطر االرتباطات المتعلقة باالئتمان
ضمن أعمالها االعتيادية، ميكن للمجموعة تقدمي ضمانات لشركات مشاريعها االستثمارية والتي قد تتطلب من املجموعة عمل مدفوعات نيابة 

عنها. يتم حتصيل تلك املدفوعات من املشاريع بناًء على شروط الضمانات. أنها تعرض املجموعة ملخاطر مماثلة لعقود التمويل ويتم تخفيفها 

بالسياسات والعمليات الرقابية ذاتها. 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان على املوجودات املالية للمجموعة هي القيمة املدرجة للموجودات املالية كما في 30 يونيو 2014. ال 

حتتفظ املجموعة بأية ضمانات مقابل أي من تعرضاتها كما في 30 يونيو 2014 )30 يونيو 2013: ال شيء(. 

فات موعد استحقاقها

إن املبالغ املستحقة القبض للمجموعة تكون عادًة بدون أرباح وليس لها شروط سداد محددة، ولكن يتوقع استردادها بالكامل ضمن سياق تطوير 

املشاريع وعند حتقيق التدفقات النقدية من بيع املوجودات املعنية وعملياتها. ال تعتبر املجموعة تلك املبالغ قد فات موعد استحقاقها بناًء على 

التدفقات النقدية املتوقعة لشركات املشاريع. ملعرفة اإلطار الزمني املتوقع السترداد تلك األرصدة راجع إيضاح 33.

موجودات مالية مضمحلة

إن املوجودات املالية املضمحلة هي تلك التي حتدد املجموعة بأنها من غير احملتمل ستكون قادرة على حتصيل جميع املبالغ الرئيسية واألرباح 

املستحقة وفقًا للشروط التعاقدية للتعرض. يتم تقييم االضمحالل على أساس فردي لكل تعرض من التعرضات. 

بناًء على تقدير استرداد تلك املبالغ مستحقة القبض، قامت املجموعة بعمل مخصصات إضمحالل محددة بقيمة ١.8 مليون دوالر أمريكي 

)٢٠١3: ٢.٩ مليون دوالر أمريكي( مقابل تعرضاتها املستحقة القبض خالل السنة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

22,20015,٦12مبالغ مستحقة القبض 

34,80240,117متويل شركات املشاريع

7,8137,114موجودات أخرى

64,815٦2,843املجموع

  

إدارة المخاطر وكفاية رأس المال )تتمة(  37

              أ( مخاطر االئتمان )تتمة(
                  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان )تتمة(

فيما يلي إجمالي مبالغ التعرضات املضمحلة حسب فئة املوجودات املالية:  

ب(  مخاطر التركز
تنشأ مخاطر التركز عندما يدخل عدد من األطراف املتعاملة في أنشطة جتارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم اجلغرافي أو عندما 

تكون لها نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات في الظروف 

اإلقتصادية أو السياسية أو أي تغيرات أخرى. تسعى املجموعة إلدارة مخاطر تركزها عن طريق وضع حدود تركز حسب التوزيع اجلغرافي 

والتركز الصناعي. إن التوزيع اجلغرافي والصناعي للموجودات واملطلوبات هي موضحة في إيضاح 34. 

في 30 يونيو 2014، بلغ مجموع التعرضات االئتمانية لألطراف األخرى الفردية التي تشتمل على 10 باملائة أو أكثر من أسهم حقوق امللكية 

للمجموعة 43.03 مليون دوالر أمريكي واملتعلقة بطرف واحد )30 يونيو 2013: 38.01 مليون دوالر أمريكي متعلقة بثالثة أطراف(.

ج(   مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة بأنها املخاطر التي تواجهه فيها املؤسسة صعوبة في تلبية التزاماتها املرتبطة باملطلوبات املالية التي يتم تسويتها عن 

طريق تسليم املبالغ النقدية أو موجود مالي آخر. إن نهج املجموعة إلدارة السيولة هو ضمن، قدر املستطاع، بأن لديها دائمًا سيولة كافية للوفاء 

مبطلوباتها املالية عندما يحني موعد استحقاقها، سواء حتت الظروف االعتيادية والضغوطات، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو املخاطرة بسمعة 

املجموعة.

يوضح اجلدول أدناه التدفقات النقدية غير املخصومة للمطلوبات املالية للمجموعة، متضمنة عقود الضمانات املالية الصادرة، والتزامات متويل 

غير مثبتة على أساس أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن. بالنسبة لعقود الضمانات املالية الصادرة، يتم تخصيص املبلغ األقصى للضمان 

ألقرب فترة ميكن فيها استدعاء الضمان. قد تختلف التدفقات النقدية املتوقعة للمجموعة لتلك األدوات بشكل جوهري عن هذا التحليل. راجع 

إيضاح 33 لبيان االستحقاق املتوقع للموجودات واملطلوبات.
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إجمالي التدفقات النقدية غير املخصومة 

30 يونيو 2014

لغاية 3

أشهر 

ألف دوالر أمريكي

3 أشهر إلى ٦ أشهر

ألف دوالر أمريكي

٦ أشهر

إلى سنة واحدة

ألف دوالر أمريكي

سنة واحدة إلى 3 

سنوات

ألف دوالر أمريكي

أكثر من 3 سنوات

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر أمريكي

 املطلوبات

21,977-11,9٦3--10,014متويل إسالمي مستحق الدفع 

5,9٦9---4,4٦91,500مستحقات املوظفني 

2201,90٦3953,0501,٦5٦7,227مطلوبات أخرى

14,7033,40٦39515,0131,٦5٦35,173مجموع املطلوبات املالية 

34045,٦82--22,09823,244ارتباطات والتزامات

3,879-3,877--2حقوق حاملي حسابات االستثمار 

إجاميل التدفقات النقدية غري املخصومة 

30 يونيو 2013

لغاية 3

أشهر 

ألف دوالر أمريكي

3 أشهر إلى ٦ أشهر

ألف دوالر أمريكي

٦ أشهر

إلى سنة واحدة

ألف دوالر أمريكي

سنة واحدة إلى 3 

سنوات

ألف دوالر أمريكي

أكثر من 3 سنوات

ألف دوالر أمريكي

املجموع

ألف دوالر أمريكي

املطلوبات

13,011----13,011متويل إسالمي مستحق الدفع 

4,1094,109----مستحقات املوظفني 

3011,19٦7375801,1493,9٦3مطلوبات أخرى

13,3121,19٦7375805,25821,083مجموع املطلوبات املالية 

2507,3391,35915,٦0512,0983٦,٦51ارتباطات والتزامات

3,740-3,722--18حقوق حاملي حسابات االستثمار 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014



88

إدارة المخاطر وكفاية رأس المال )تتمة(  37

د(  مخاطر السوق  
مخاطر السوق هي مخاطر بأن التغيرات في أسعار السوق، مثل معدل الربح ومعدل أسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت األجنبية وهامش 

االئتمان سوف تؤثر على دخل املجموعة أو قيمة األدوات املالية احملتفظ بها. تشتمل مخاطر السوق على أربعة أنواع من  املخاطر: مخاطر العملة 

ومخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر األسعار األخرى. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة تعرضات مخاطر 

السوق ضمن املعايير املقبولة، مع حتقيق عائد مجٍز على املخاطر.

)1(  مخاطر معدل الربح    
تنتج مخاطر معدل الربح نتيجة الختالف توقيت إعادة تسعير موجودات ومطلوبات املجموعة. إن املوجودات واملطلوبات املالية 

الهامة احلساسة ملعدل الربح هي إيداعات لدى مؤسسات مالية ومتويل مستحق القبض ومتويل مستحق الدفع. أن تعرضات 

املجموعة ملخاطر معدل الربح محدودة نظرًا للطبيعة القصيرة األجل لتلك املوجودات نسبيًا. إن متوسط معدالت الربح على األدوات 

املالية هي:

30 يونيو

2014

30 يونيو

2013

2,27%1,07%إيداعات لدى مؤسسات مالية

2,20%2,1٦%متويل إسالمي مستحق الدفع

30 يونيو

2014

ألف دوالر أمريكي

30 يونيو

2013

ألف دوالر أمريكي

3,2931,590دينار كويتي

٦,0584,938جنية استرليني 

1110يورو

 

التأثر على القائمة 

املوحدة للدخل

زيادة / )نقص( مبقدار 100 نقطة أساسية متوازية

30 يونيو

2014

30 يونيو

2013

47 ±94 ±إيداعات لدى مؤسسات مالية

7٦ ±141 ±متويل لشركات املشاريع

130±202±متويل إسالمي مستحق الدفع

تحليل الحساسية
فيما يلي حتليل حساسية املجموعة للزيادة أو النقص في معدالت ربح السوق )بافتراض عدم وجود تغييرات غير متماثلة في منحنى العائد وقائمة 

ثابتة للمركز املالي(:

بشكل عام، يتم إدارة مراكز مخاطر معدل الربح من قبل قسم خزانة املجموعة، الذي يستخدم إيداعات من / لدى مؤسسات مالية إلدارة املركز 

العام الناجت من أنشطة املجموعة.

)2(   مخاطر العملة 
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة املالية، نتيجة للتغيرات السلبية في معدالت صرف العمالت األجنبية. تتعرض املجموعة ملخاطر 

العملة على بعض التمويالت املستحقة القبض واالستثمارات املرتبطة بالدينار الكويتي واليورو واجلنية االسترليني. تسعى املجموعة إلدارة مخاطر 

العملة عن طريق مراقبة معدالت وتعرضات صرف العمالت األجنبية بصورة مستمرة. 

لدى املجموعة التعرضات بالعمالت اجلوهرية التالية كما في 30 يونيو

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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30 يونيو 2013 30 يونيو 2014 

التغير في أسعار العمالت 

التأثير على

صافي الربح 

ألف دوالر أمريكي

التأثير 

على احلقوق 

ألف دوالر أمريكي

التأثير على

صافي الربح 

ألف دوالر أمريكي

التأثير 

على احلقوق 

ألف دوالر أمريكي

7٦2531158+10%الدينار الكويتي

230133344150+10%اجلنية االسترليني

-1-1+10%اليورو

-)159(-)329(-10%الدينار الكويتي

-)494(-)3٦3( -10%اجلنية االسترليني

-)1(-)1(-10%اليورو

30 يونيو 302013 يونيو 2014

التأثير على

صافي الربح 

ألف دوالر أمريكي

التأثير 

على احلقوق 

ألف دوالر أمريكي

التأثير على

صافي الربح 

ألف دوالر أمريكي

التأثير 

على احلقوق 

ألف دوالر أمريكي

أوراق مالية محتفظ بها لغرض املتاجرة 
%1+9-1-

1٦-25-+1%متاحة للبيع 

)1()9(-1%أوراق مالية محتفظ بها لغرض املتاجرة 

)1٦(-)25(--1%متاحة للبيع 

إدارة المخاطر وكفاية رأس المال )تتمة(  37

د(   مخاطر السوق )تتمة(

)2(  مخاطر العملة )تتمة(
يشير اجلدول التالي إلى العمالت التي لدى املجموعة تعرضات جوهرية عليها كما في 30 يونيو 2014 و30 يونيو 2013 على 

موجوداتها ومطلوباتها النقدية. يوضح التحليل أدناه تأثير التغييرات احملتملة املمكنة في سعر العملة مقابل الدوالر األمريكي، 

مع االحتفاظ بجميع املتغيرات األخرى ثابتة للقائمة املوحدة للدخل )نتيجة للقيمة العادلة حلساسية العملة للموجودات واملطلوبات 

النقدية احملتفظ بها لغرض غير املتاجرة( واحلقوق. متثل املبالغ السلبية في اجلدول أدناه صافي انخفاض محتمل في القائمة 

املوحدة للدخل أو احلقوق، بينما تعكس املبالغ املوجبة صافي الزيادة احملتملة.

)3(  مخاطر أسعار أخرى
 تتعرض استثمارات أسهم حقوق امللكية املتاحة للبيع للمجموعة املدرجة بالتكلفة ملخاطر التغيرات في قيم األسهم. راجع إيضاح 3 

للتقديرات واآلراء الهامة فيما يتعلق بتقييم إضمحالل استثمارات أسهم حقوق امللكية املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة. تدير املجموعة 

التعرضات ملخاطر األسعار األخرى من خالل مراقبة أداء سندات األسهم بصورة نشطة.

)4(  مخاطر أسعار األسهم على أسهم حقوق الملكية المسعرة 
 إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة ألسهم حقوق امللكية نتيجة حدوث تغيرات في قيمة أسهم 

الشركات الفردية. إن التأثير على أسهم احلقوق، كنتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق امللكية احملتفظ بها لغرض 

املتاجرة وأدوات أسهم حقوق امللكية احملتفظ بها لغرض البيع، نتيجة للتغيرات احملتملة املمكنة في مؤشرات أسعار األسهم أو 

صافي قيم املوجودات، مع االحتفاظ بجميع التغيرات األخرى ثابتة، هي كالتالي:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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30 يونيو 

2014

ألف دوال ر أمريكي 

30 يونيو 

2013

ألف دوال ر أمريكي 

770,344٦79,8٦3اجمالي املوجودات املرجحة للمخاطر 

320,215323,٦91رأس املال فئة 1

17,135110رأس املال فئة 2 

337,350323,801مجموع الرأس املال التنظيمي

مجموع الرأس املال التنظيمي كنسبة من مجموع 

املوجودات املرجحة للمخاطر
%43.79%47.٦3

12%12%احلد األدنى املطلوب

 

إدارة المخاطر وكفاية رأس المال )تتمة(  37

هـ(  المخاطر التشغيلية
املخاطر التشغيلية هي مخاطر اخلسائر الناجتة عن خلل في األنظمة والرقابة أو التجاوزات أو حدوث األخطاء البشرية التي قد تؤدي إلى 

خسارة مالية وتسبب ضررًا على السمعة، ويكون لها آثار قانونية أو تنظيمية. تدير املجموعة املخاطر التشغيلية من خالل الرقابة املناسبة، 

وعملية الفصل بني الوجبات والضوابط واألرصدة الداخلية، مبا في ذلك عملية التدقيق الداخلي وااللتزام. إن قسم إدارة املخاطر هو املسئول 

عن حتديد ومراقبة وإدارة املخاطر التشغيلية للبنك. لدى املجموعة سياسة معتمدة مسبقًا ملثل هذه العملية كما أن جميع البني التحتية التنظيمية 

واملادية املطلوبة جاهزة.

و(    مخاطر أسعار االستثمارات العقارية 
مخاطر أسعار اإلستثمارات العقارية هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لالستثمارات العقارية نتيجة لهبوط في سوق العقارات. وينتج التعرض 

ملخاطر أسعار االستثمارات العقارية من االحتفاظ املجموعة باألرض. تدرج املجموعة استثماراتها في األرض بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل.

ز(     إدارة رأس المال 
يقوم منظمي البنك ومصرف البحرين املركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس املال ككل للمجموعة. ويتطلب من املجموعة االلتزام بنموذج كفاية 

رأس املال التابع ملصرف البحرين املركزي )بناًء على إطار عمل اتفاقية بازل٢ ومجلس اخلدمات املالية اإلسالمية( فيما يتعلق برأس املال 

التنظيمي. ولتطبيق املتطلبات احلالية لرأس املال، يتطلب مصرف البحرين املركزي من املجموعة احملافظة على نسبة محددة من إجمالي رأس 

املال إلى املوجودات املرجحة للمخاطر. مت تصنيف عمليات البنك إما كمحفظة متاجرة أو محفظة مصرفية، ويتم حتديد املوجودات املرجحة 

للمخاطر وفقًا ملتطلبات محددة التي تسعى لتعكس املستويات املختلفة للمخاطر املرتبطة باملوجودات والتعرضات غير املدرجة بامليزانية.

تتمثل سياسة املجموعة في احلفاظ على قاعدة رأسمالية قوية بغرض احملافظة على ثقة املستثمرين والدائنني والسوق وحتقيق التطوير املستقبلي 

للعمل واستدامته.

فيما يلي مركز الرأس املال التنظيمي للمجموعة كما في 30 يونيو:

يتكون رأس املال فئة 1 من أسهم رأس املال وعالوة إصدار أسهم واالحتياطي القانوني واألرباح املبقاه وإجمالي املكاسب غير احملققة 

الناجتة عن التقييم العادل لسندات أسهم حقوق امللكية املتاحة للبيع )تخضع لنسبة اقتطاع 55 باملائة( وحقوق األقلية في الشركات 

التابعة املوحدة محسومًا منها اخلسائر غير احملققة الناجتة عن التقييم العادل ألسهم حقوق امللكية و50 باملائة من املبالغ الفائضة فوق 

احلد األقصى املسموح به حلدود التعرضات الكبيرة.

يتكون رأس املال فئة 2 من املكاسب غير احملققة الناجتة من التقييم العادل لسندات أسهم حقوق امللكية )تخضع لنسبة اقتطاع 

55 باملائة( و50 باملائة من املبالغ الفائضة فوق احلد األقصى املسموح به حلدود التعرضات الكبيرة. مت عمل بعض التعديالت على 

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية واملعايير الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بناًء على النتائج 

واالحتياطيات، كما هو منصوص عليه من قبل مصرف البحرين املركزي.

قد التزم البنك بجميع متطلبات رأس املال املفروضة خارجيًا طوال الفترة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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القيمة العادلة    38

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   

يوضح اجلدول التالي التسلسل الهرمي لألدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم. مت حتديد املستويات املختلفة على النحو 

التالي:

املستوى 1: األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛  •

•  املستوى 2: التقنيات األخرى التي ميكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير اجلوهري على القيمة العادلة املسجلة إما بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة.

•  املستوى 3: التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير اجلوهري على القيمة العادلة املسجلة التي ال تستند على معلومات ميكن مالحظتها في 

السوق. 

يتطلب هذا التسلسل الهرمي استخدام املعلومات التي ميكن مالحظتها في السوق عند توافرها. لم تكن هناك أي حتويالت بني مستويات التقييم خالل 

الفترة / السنة:

السنة املنتهة

في 3٠ يونيو

٢٠١٤

ألف دوال ر أمريكي 

من 1 يناير 2012 إلى 30 

يونيو 2013

ألف دوال ر أمريكي 

84,4٦٦7٦,050الرصيد في 1 يوليو / 1 يناير 

)7,300()2,250(خسائر القيمة العادلة املثبتة في القائمة املوحدة للدخل - صافي

10,54415,71٦استثمارات مقتناه خالل السنة / الفترة - صافي 

92,7٦084,4٦٦في 30 يونيو 

 

يوضح اجلدول التالي تسوية بني الرصيد االفتتاحي واخلتامي للموجودات املالية ضمن املستوى 3 املسجلة بالقيمة العادلة:

30 يونيو 2014

املستوى 1

ألف 

دوالر أمريكي

املستوى 2

ألف 

دوالر أمريكي

املستوى 3

ألف 

دوالر أمريكي

املجموع

ألف 

دوالر أمريكي

897--897محتفظ بها لغرض املتاجرة 

92,7٦092,7٦0--مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر

2,528--2,528استثمارات متاحة للبيع

3.425-92.7٦09٦.185

30 يونيو 2013

املستوى 1

ألف 

دوالر أمريكي

املستوى 2

ألف 

دوالر أمريكي

املستوى 3

ألف 

دوالر أمريكي

املجموع

ألف 

دوالر أمريكي

93--93محتفظ بها لغرض املتاجرة 

84.4٦٦84.4٦٦--مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر

1.590-1.57713استثمارات متاحة للبيع

1.٦701384.4٦٦8٦.149
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القيمة العادلة )تتمة(  38

يتضمن حتديد القيمة العادلة ضمن املستوى 3 على استخدام تقنيات التقييم مثل منوذج التدفقات النقدية املخصومة. مت تقدير التدفقات النقدية 

املستقبلية من قبل اإلدارة، استنادًا إلى املعلومات واملناقشات التي متت مع ممثلي إدارة الشركات املستثمر فيها، وبناًء على أحدث القوائم املالية 

املدققة أو غير املدققة املتوافرة . مت إعادة تقدير التدفقات النقدية ملدة 3 سنوات ومن ثم يتم تقدير القيمة النهائية باستخدام مزيج من القيم على 

أساس املضاعفات اآلجلة ومناذج النمو الدائمة التي مت تطبيقها على التدفقات النقدية التقديرية للسنة السابقة. تتراوح املعدالت املخصومة 

املستخدمة الحتساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية بني 8  باملائة إلى 17 باملائة وتتراوح معدالت النمو املستخدمة بني 2 باملائة إلى ٦ 

باملائة. وقد مت التوصل إلى معدالت اخلصم بعد األخذ في االعتبار املعدل اخلالي من املخاطر وعالوة السوق املتوقعة ومخاطر البلد واملخاطر الفنية 

املتعلقة بكل شركة من الشركات املستثمر فيها. كما قامت املجموعة باالستفادة من عدم توافر السيولة وخصومات التسويق حيثما كان ذلك مناسبًا.

إن التأثير احملتمل للتغير في الدخل مبعدل ١ باملائة، زيادة في معدالت اخلصم، والذي يعد املتغير الرئيسي املستخدم في تقنيات التقييم، سيخفض 

القيم العادلة مبا يقارب مبقدار ٩٤١ ألف دوالر أمريكي، في حني أن االنخفاض مبعدل ١ باملائة في معدالت اخلصم سيزيد القيم العادلة مبا يقارب 

مبقدار ٩7١ ألف دوالر أمريكي. أن التأثير املتحمل للتغير في الدخل ٠.5 مرات، على أي من الطرفني، في مضاعفات السوق، والذي يعد املتغير 

الرئيسي املستخدم في تقنيات التقييم، سيزيد القيم العادلة مبا يقارب مبقدار ٢.73٢ ألف دوالر أمريكي أو سيخفض القيم العادلة مبا يقارب 

مبقدار ٢.73٢ ألف دوالر أمريكي على التوالي.

أرقام المقارنة   39

مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة في القوائم املالية املوحدة املدققة للمجموعة للسنة املنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٤ لتقدمي عرض أكثر وضوحًا 

للقائمتني املوحدتني للمركز املالي والدخل والتي لم ينتج عنها أي تغيرات في املركز املالي أو الدخل املبينة مسبقًا.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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المقدمة   -1

لقد مت إعداد هذه اإلفصاحات وفقًا لتوجيهات ومتطلبات مصرف البحرين املركزي احملددة في منوذج االفصاحات العامة الفصل 1-3 من أنظمة 

مصرف البحرين املركزي، املجلد 2 للمصارف اإلسالمية. كما تعكس هذه اإلفصاحات أحكام احملور الثالث التفاقية بازل 2 وإفصاحات مجلس 

اخلدمات املالية اإلسالمية، ويجب قراءتها مع اإلفصاحات املدرجة في القوائم املالية املدققة للبنك عن السنة املنتهية في 30 يونيو 2014. 

مت إعداد متطلبات احملور الثالث لتعزيز انضباط السوق واإلفصاحات من خالل تقدمي معلومات عن تعرضات املخاطر في البنك، وعمليات إدارة 

املخاطر. ويقوم البنك بإعداد هذه اإلفصاحات على أساس متكامل مشتمل على املعلومات الكمية والنوعية سنويًا، وعلى أساس مقيد نصف سنوي. 

يستخدم البنك املنهج املوحد لتقييم مرجح تعرضات مخاطر االئتمان ومخاطر السوق، بينما يستخدم منهج املؤشر األساسي لقياس املخاطر 

التشغيلية  لتحديد متطلبات رأسماله.

يستخدم البنك املنهج املوحد لتقييم مرجح تعرضات مخاطر االئتمان ومخاطر السوق، بينما يستخدم منهج املؤشر األساسي لقياس املخاطر 

التشغيلية  لتحديد متطلبات رأسماله. وكما في 3٠ يونيو ٢٠١٤، بلغ إجمالي مخاطر األصول املرجحة 77٠ مليون دوالر أمريكي، بينما بلغ رأس 

املال فئة ١، وإجمالي رأس املال التنظيمي 3٢٠ مليون دوالر أمريكي و338 مليون دوالر أمريكي على التوالي. وعليه، بلغ رأس املال فئة ١، وإجمالي 

معدل كفاية رأس املال ٤٢ باملائة و٤٤ باملائة على التوالي، وهو ما يتجاوز متطلبات احلد األدنى ملصرف البحرين املركزي التي تبلغ ١٢باملائة. 

هيكلية رأس المال   -2

2-1 قاعدة رأس المال 
يبلغ رأس مال فينشر كابيتال بنك املصرح به 500 مليون دوالر أمريكي، يتكون من 500 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.   

بلغ رأس املال املبدئي املدفوع للبنك ٦٦ مليون دوالر أمريكي، ومت زيادته إلى 150 مليون دوالر أمريكي في عام 2007 عن طريق إصدار أسهم 

احلقوق واالكتتاب اخلاص ملستثمرين إستراتيجيني جدد. باإلضافة إلى ذلك، مت التصريح بتخصيص 15 مليون سهم إضافي خلطة ملكية أسهم 

املوظفني. 

قام البنك بزيادة رأس املال مرة أخرى في سنة 2009، مما أدى إلى زيادة رأس ماله املدفوع إلى 250 مليون دوالر أمريكي خالل سنة 2010،   

مشتملة على 250 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم متضمنة 24.85 مليون سهم مخصصة خلطة ملكية أسهم 

املوظفني. وخالل عام 2013، قام البنك مبراجعة هيكلية رأس املال الستبعاد اخلسائر املتراكمة مقابل عالوة إصدار أسهم واحتياطيات متاحة 

وخفض في رأس املال الصادر بنسبة 20.8 باملائة. باإلضافة إلى ذلك، قام البنك بخفض مخصصات أسهم خطة ملكية املوظفني ألسهم البنك 

بنسبة 5٦ باملائة إلى 10 ماليني دوالر أمريكي كما هو موضح بالتفصيل في اجلدول أدناه. وقد وافق املساهمون على هذه التغييرات في اجتماع 

اجلمعية العمومية غير العادية الذي انعقد في 9 ديسمبر 2013، فضاًل عن احلصول على موافقات اجلهات التنظيمية. 

إفصاحات المحور الثالث التفاقية بازل2  
30 يونيو 2014

تفاصيل هيكلية رأس املال 

 قبل   

 كما في 3٠ يونيو ٢٠١3 

 )مباليني الدوالرات األمريكية(       

بعد 
 كما في 3٠ يونيو ٢٠١3 

)مباليني الدوالرات األمريكية(       

حاليًا 

 كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤ 

 )مباليني الدوالرات األمريكية(       

 180.00  180.00  227.24 رأس املال املساهم 

 10.00  10.00  22.7٦ أسهم خطة ملكية املوظفني ألسهم البنك   

 190.00  190.00  250.00 اإلجمالي 

 4.72  2.27  44.44 عالوة إصدار أسهم واحتياطي 

 -    -    28.43 عالوة إصدار أسهم 

 3.53  2.02  10.41 احتياطي قانوني  

 1.20  0.25  0.25 استثمارات احتياطي القيمة العادلة  

 -    -    5.35 احتياطي خطة ملكية أسهم املوظفني 

 31.30  18.21  )71.20(أرباح مستبقاة )عجز(

 21٦.02  200.48  200.48 مجموع حقوق املساهمني )باستثناء أسهم اخلزينة(  

القيمة الدفترية للسهم )باستثناء أسهم اخلزينة - خطة ملكية أسهم 

املوظفني( – بالدوالر
 0.88  1.11  1.20 
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2-2  هيكلية المجموعة: 

   لدى البنك الشركات التابعة التالية التي مت توحيدها بالكامل في قوائمه املالية املوحدة: 

نسبة امللكية   رأس املال               الدولة          الشركة التابعة                          

100% 1,000,000 دينار بحريني مملكة البحرين  شركة مشاريع اخلليج ذ.م.م

100% 20,000 دينار بحريني مملكة البحرين شركة ذي لوجن للمساحات املكتبية املجهزة ذ.م.م 

100% 20,000 دينار بحريني مملكة البحرين شركة المي خلدمات التموين وإدارة املطاعم ذ.م.م

100% 2 دوالر أمريكيجزر الكاميان مدير صندوق مينا للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

التفاصيل 

يونيو 

 2014

ديسمرب 2013 

)نصف العام(

يونيو 2013 

)18 شهراً(

ديسمبر 

2012

ديسمبر

2011

ديسمرب

2010

 ديسمرب

2009 

صافي األرباح )مليون دوالر أمريكي( 

 14,59  4.29  21.15  18.51 )58.٦7( )47.٦0(  10.88 

٦.3%-18.٦%-22.9%7.2%5.5%4.8%8.1%العائد على رأس املال املدفوع 

 73  7٦  ٦٦  42  45  4٦  45 عدد املوظفني

مجموع االستثمارات إلى مجموع 

٦4%71%7٦%7٦%75%٦7%70%املوجودات

الرافعة املالية )مجموع املطلوبات/

25%4%10%٦%11%20%15%مجموع احلقوق(

20%-7%-30%-23%-22%14%17%األرباح املستبقاة إلى رأس املال املدفوع 

2-3  مراجعة األداء المالي: 

بدأ البنك عملياته التشغيلية في أكتوبر 2005 وحقق عوائد ممتازة في السنوات األولى. وقد تأثرت النتائج احملققة في سنة 2010 و2011        

باالضطرابات التي شهدتها األسواق اإلقليمية، وعليه مت تسجيل مخصصات اضمحالل جوهرية وخسائر في القيمة العادلة مما نتج عنه 

صافي خسائر لعامي 2010 و2011. ولكن من ناحية أخرى شهد البنك حتواًل كبيرًا خالل الفترة احلالية، مسجاًل صافي ربح بلغ 21 مليون دوالر 

أمريكي لفترة الـ 18 شهرًا املنتهية في 30 يونيو 2013، تبعها تسجيل صافي ربح بقيمة 14.59 مليون دوالر أمريكي للسنة املنتهية في 30 يونيو 

.2014

كما هو موضح في القوائم املالية املوحدة، فإن الدخل املتحقق من اخلدمات املصرفية االستثمارية ميثل املساهم األساسي في صافي الدخل.   

وميلك فريق االستثمارات في البنك صفقات استثمارية محتملة التي من املتوقع أن تؤدي إلى منو املوجودات املدارة، ومن ثم زيادة نصيب 

الدخل املتحقق من الرسوم اإلدارية لتوفير مستويات من الدخل املستدام. 

هيكلية رأس المال )تتمة(  -2
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هيكلية رأس المال )تتمة(  -2

برنامج إدارة كفاية رأس المال

2-4    يضمن برنامج إدارة كفاية رأس مال البنك بأن البنك ال يلتزم فقط مبتطلبات رأس املال التنظيمي، وإمنا يستمر أيضًا في احملافظة على قاعدة 

رأسمالية قوية من شأنها دعم منو أنشطته التجارية. 

2-5    إلدارة رأس ماله، يطبق البنك مقاييس مخاطر معدلة لكفاية رأس املال )أي نسبة كفاية رأس املال( على أساس األنظمة احمللية املطبقة من 

قبل مصرف البحرين املركزي، مبا يتوافق مع توجيهات اتفاقية بازل 2 الصادرة من قبل جلنة بازل حول اإلجراءات الدولية اخلاصة باإلشراف 

املصرفي على قياس رأس املال ومعايير رأس املال. 

2-٦    اعتبارًا من يناير 2008، طلب مصرف البحرين املركزي من جميع املؤسسات املصرفية العاملة في البحرين تنفيذ احملور األول من اتفاقية بازل 

2 التي تتعامل مع احملافظة على احلد األدنى من رأس املال احملتسب للمحاور الثالث الرئيسية لتعرضات املخاطر مثل مخاطر االئتمان )مبا 

في ذلك املخاطر االستثمارية(، واملخاطر التشغيلية، ومخاطر السوق. 

2-7     يستخدم البنك املنهج املوحد لتقييم مرجح تعرضات مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومنهج املؤشر األساسي لقياس املخاطر التشغيلية. 

1-   ميكن حساب مخاطر االئتمان املرجحة بثالثة طرق مختلفة تتفاوت حسب درجات تطورها، وهي املنهج املوحد، واملنهج القائم على أساس 

التصنيف الداخلي األساسي، واملنهج القائم على أساس التصنيف الداخلي املتقدم. لقد طبق البنك املنهج املوحد لقياس مخاطر االئتمان 

الذي يعتمد على مخاطر مرجحة ثابتة ملختلف فئات مخاطر االئتمان. 

2-     ميكن حساب تعرضات مخاطر السوق املرجحة باستخدام املنهج املوحد الذي يعتمد على رسوم رأس املال الثابتة لفئات محددة من 

مخاطر السوق، أو نهج النماذج الداخلية اخلاضعة ملوافقة مسبقة من مصرف البحرين املركزي. ويستخدم البنك املنهج املوحد لقياس 

مخاطر السوق. 

3-   بالنسبة للمخاطر التشغيلية توجد ثالثة أساليب وهي املؤشر األساسي، واملنهج املوحد، ومنهج القياس املتقدم. يستخدم البنك منهج 

املؤشر األساسي الذي يعتمد على متوسط إجمالي الدخل على مدى الثالث سنوات السابقة كأساس حلساب رسوم رأس املال للمخاطر 

التشغيلية. 

2-8    عند حتديد نسبة كفاية رأس ماله، يقوم البنك باحتساب موجوداته التي مت تعديل مخاطرها، والتي يتم تقسيمها بعد ذلك على رأس املال املتاح 

حسب متطلبات الهيئات التنظيمية بدال من رأس املال املساهم املدرج في ميزانية البنك، ويتكون رأس املال التنظيمي من عنصرين: 

1-  رأس املال فئة 1 وهي القيمة االسمية لرأس املال املدفوع، واألرباح املستبقاة املدققة، واالحتياطيات املتراكمة الناجتة عن مخصصات 

الدخل للسنة احلالية والسنوات السابقة و/أو األرباح املستبقاة محسومًا منها أسهم اخلزانة، أو حقوق األقلية، أو احتياطيات القيمة العادلة 

السالبة، وكما تتطلب بعض األنظمة احمللية خصم بعض االستثمارات أو تعرضات املخاطر من رأس املال فئة 1. 

2-  رأس املال فئة 2 والذي يتكون من اجلزء املؤهل من القروض املساندة واملكاسب غير احملققة الناجتة من التقييم العادل. مبوجب أنظمة 

مصرف البحرين املركزي، فإن املبلغ اإلجمالي لرأس املال املؤهل فئة 2 الذي يتم تضمينه في نسبة كفاية رأس املال يكون محدودًا مبا ال يزيد 

عن 100 باملائة من رأس املال فئة 1. 

2-9    مبا أنه ليس لدى البنك أي فروع تعمل خارج مملكة البحرين، فإنه يخضع فقط ملتطلبات رأس املال اخلاصة مبصرف البحرين املركزي التي 

تتطلب من جميع املؤسسات املالية العاملة في البحرين احملافظة على معدل كفاية رأس املال بنسبة 12 باملائة في احلد األدنى، و12.5 باملائة 

ملعدل كفاية رأس املال األولي. 

2-10   يتم مراجعة مركز البنك من حيث كفاية رأس املال وإجراء فحوصات دورية ملختلف الظروف التي قد يتعرض لها مع األخذ في االعتبار طبيعة 

استثمارات البنك في املوجودات البديلة. ويقوم املدققون اخلارجيون بتقدمي تقارير حول كفاية رأس مال البنك على أساس ربع سنوي ملصرف 

البحرين املركزي.  

2-11   خالل السنة املنتهية في 30 يونيو 2014، استمر البنك في تطوير وتعزيز إدارة مخاطره وإطار عمل كفاية رأس املال الداخلي. 

2-12   في إطار إجراءات التخفيف من املخاطر، يحرص البنك على إتباع سياسة تنويع األنشطة، ويسعى إلى تقليص املخاطر التي ميكن أن 

يتعرض لها في بعض املناطق اجلغرافية، أو مخاطر الطرف اآلخر، أو األدوات، أو أنواع النشاط. 

إفصاحات المحور الثالث التفاقية بازل2  
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تفاصيل رأس املال التنظيمي املؤهل   

بآالف الدوالرات األمريكية

فئة ١ 

بآالف الدوالرات األمريكية

فئة ٢

190,000أسهم عادية صادرة ومدفوعة بالكامل 

)10,000(محسومًا منها: خطة حوافز أسهم املوظفني املمولة من قبل البنك )القائمة( 

3,525احتياطيات قانونية/إجبارية 

7,3٦0األرباح املستبقاة املرحلة  

4,207مكاسب غير محققة ناجتة من التقييم العادل ألسهم حقوق امللكية )45% فقط(  

125,123حقوق األقلية في الشركات التابعة 

320,215رأس املال فئة ١ قبل اخلصومات 

14,589أرباح السنة احلالية  

538مكاسب غير محققة ناجتة من التقييم العادل ألسهم حقوق امللكية )%45(

2,008مخصصات خسارة انخفاض القيمة املجمعة 

17,135رأس املال فئة 2 قبل اخلصومات  

337,350مجموع رأس املال املتوافر  

320,21517,135صافي رأس املال املتوافر  

337,350مجموع رأس املال املؤهل 

هيكلية رأس المال )تتمة(  -2

2-13 كفاية رأس املال

يوضح اجلدول التالي التفاصيل الكمية لنسبة كفاية رأس مال البنك:

الجدول 1 : رأس المال التنظيمي المؤهل كما في 30 يونيو 2014  

إفصاحات المحور الثالث التفاقية بازل2  
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هيكلية رأس المال )تتمة(  -2

2-13 كفاية رأس املال

الجدول 2: رأس المال التنظيمي المؤهل كما في 30 يونيو 2014  

تفاصيل تعرضات املخاطر ومتطلبات رأس املال 
باآلالف الدوالرات 

األمريكية 

مخاطر االئتمان: 
إجاميل تعرضات 

املخاطر

التعرضات املرجحة 

للمخاطر 

رسوم رأس املال 

2٦,33٦5,2٦9٦32التعرض ملخاطر البنوك 

38,84738,8474,٦٦2التعرض ملخاطر الشركات 

3,4203,420410استثمارات في أسهم حقوق امللكية مدرجة في الدفاتر املصرفية 

175,٦072٦3,41031,٦09استثمارات في أسهم حقوق امللكية غير مدرجة في الدفاتر املصرفية

84,٦271٦9,25320,310استثمارات 

8,81٦8,81٦1,058املباني التي يشغلها البنك  

149,111149,11117,893تعرضات املخاطر األخرى  

48٦,7٦4٦38,12٦7٦,574مجموع تعرضات مخاطر االئتمان وفق منهج النموذج املوحد

مخاطر السوق: 

8971,793215مركز تداول أسهم حقوق امللكية 

7٦,0137٦,0139,122مركز صرف العمالت األجنبية 

7٦,91077,80٦9,337مجموع تعرضات مخاطر السوق وفق منهج النموذج املوحد 

املخاطر التشغيلية مبوجب منهج املؤشر األساسي

 )مشار إليه أدناه(
54,411٦,529

770,34392,440املجموع 

337,350مجموع رأس املال املؤهل )فئة 1 + فئة 2( 

320,215مجموع رأس املال املؤهل – فئة 1  

43.79%مجموع نسبة كفاية رأس املال – )فئة 1+ فئة 2(  

41.57%نسبة كفاية رأس املال للفئة 1 

متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية )منهج املؤشر األساسي( 

2014*20132011

)8,9٦7(30,57827,4٦0إجمالي الدخل للسنوات الثالث السابقة  

29,019متوسط إجمالي الدخل للسنوات الثالث السابقة )باستثناء خسارة السنوات(  

4,353متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية )%15( 

54,411تعرضات املخاطر املرجحة للمخاطر التشغيلية  

* سنويا

ألف دوالر أمريكي

مجموع )خسائر( مكاسب القيمة العادلة غير احملققة: 
  السنة املنتهية في يونيو 

 2014

)2,233()خسائر(  مكاسب القيمة العادلة غير احملققة املثبتة في الدخل  

951مكاسب )خسائر( القيمة العادلة غير احملققة املثبتة في احلقوق خالل السنة  

1,19٦مكاسب )خسائر( القيمة العادلة غير احملققة املثبتة في احلقوق في نهاية السنة 

3,9٦1مكاسب مجمعة متحققة من املبيعات خالل العام 

إفصاحات المحور الثالث التفاقية بازل2  
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2-13 كفاية رأس املال )تتمة(

       اجلدول التالي يوضح تفاصيل احلد األقصى واحلد األدنى للقيم لكل فئة من فئات تعرضات مخاطر السوق خالل الفترة:

الجدول 3  تفصيل التعرضات المرجحة لمخاطر السوق  

ألف دوالر أمريكي

التفاصيل

30 يونيو     

  2014

31 مارس

2014

31 ديسمبر

2013

30 سبتمبر 

  2013

30 يونيو

2013

31 مارس  

2013

31 ديسمبر 

 2012

30 سبتمبر

   2012

30 يونيو  

 2012

31 مارس    

 2012

احلد        

األقصى    

احلد 

األدنى                       

مخاطر السوق 

أسهم حقوق 

امللكية املدرجة 

احملتفظ  بها 

897880115100939587847711٦11٦77لغرض التداول 

تعرضات مخاطر 

صرف العمالت 

7٦,013٦5,25٦78,88783,49373,11975,103٦4,27478,9٦٦1,3311,38783,4931,331األجنبية*        

رسوم مخاطر السوق 

أسهم حقوق 

امللكية املدرجة 

احملتفظ  بها 

143141181٦15151413121914312لغرض التداول 

تعرضات مخاطر 

صرف العمالت 

٦,0815,220٦,311٦,٦795,850٦,0085,142٦,31710٦111٦,٦7910٦األجنبية

مجموع رسوم 

٦,2255,3٦1٦,329٦,٦955,8٦4٦,0235,15٦٦,331119130٦,823119مخاطر السوق 

التعرضات 

املرجحة 

ملخاطر السوق

أسهم حقوق 

امللكية املدرجة 

احملتفظ  بها 

1,7931,7٦123019918٦1901731٦91542321,793154لغرض التداول 

تعرضات مخاطر 

صرف العمالت 

7٦,013٦5,25٦78,88783,49373,11975,103٦4,27478,9٦٦1,3311,38783,4931,331األجنبية

مجموع 

التعرضات 

املرجحة

77,80٦٦7,01779,11783,٦9273,30575,293٦4,44779,1351,4851,٦1983,٦921,485 ملخاطر السوق 

* تشتمل تعرضات العمالت األجنبية على تعرضات الليرة التركية بسبب االستثمار في تركيا )شركة مينا جوس ليمتد(، وذلك ألغراض التنظيمية.

الجدول 4 – تفاصيل المخاطر االئتمانية المرجحة لعقود التمويل اإلسالمية كما في 30 يونيو 2014 التي تم   
عرضها على أساس متوسط التعرضات خالل السنة: 

ألف دوالر أمريكي

املخاطر االئتمانية املرجحة التعرض االئتماني للموجودات فئات املوجودات ملخاطر االئتمان 

2,3822,382سلع املرابحات للمشاريع

13,70915,857قرض حسن بدون ربح  للمشاريع 

1٦,09118,239مجموع عقود التمويل اإلسالمية  
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إدارة المخاطر   -3

هيكل حوكمة المخاطر   

3-1   كبنك استثماري إسالمي يتعامل أساسًا في املوجودات البديلة، فإن البنك معرض ألنواع مختلفة من املخاطر ضمن أعماله االعتيادية، وتتضمن 

تلك املخاطر: 

مخاطر االئتمان ومخاطر ائتمان الطرف اآلخر.  أ- 

مخاطر السوق.  ب- 

ج- املخاطر التشغيلية. 

د-  مخاطر األسهم في دفاتر البنك )مخاطر االستثمار(. 

هـ- مخاطر السيولة.

و-  مخاطر معدل هامش الربح في الدفاتر املصرفية. 

ز-  مخاطر سوء التوظيف التجاري. 

3-2   إن تفهم طبيعة املخاطر وتبني منهج مبنى على الشفافية جتاه تلك املخاطر يعتبر من العناصر الرئيسية التي ترتكز عليها إستراتيجية البنك. 

يحرص البنك على إتباع منهج حذر صارم جتاه املخاطر، ويتضمن عملية مهيكلة جيدًا إلدارة املخاطر كجزء ال يتجزأ من قرار البنك مبمارسة 

النشاط. تنقسم عملية إدارة املخاطر إلى ثالثة مكونات رئيسية تتكون من: 

حتديد املخاطر وقياسها أ- 

إجراءات حتديد وقياس املخاطر.   -1  

2- استخدام النموذج الكمي والكيفي لتقييم وإدارة املخاطر.   

مخاطر الرقابة  ب- 

1- حتديد التعرض للمخاطر بوضوح.   

معايير قبول املخاطر تعتمد على أساس املخاطر والعوائد وغيرها من العوامل األخرى.   -2  

تخفيف املخاطر من خالل تنويع استثمارات احملفظة باإلضافة إلى وسائل أخرى إن أمكن.   -3  

االلتزام بسياسات وإجراءات تشغيل قوية وراسخة.   -4  

5- احلصول على التفويض واملوافقة املناسبة من قبل جلنة اإلدارة بشأن املعامالت االستثمارية.   

ج- متابعة املخاطر وإعداد التقارير ذات الصلة

املراجعة املستمرة للمخاطر من قبل دائرة إدارة املخاطر مبا في ذلك إعداد التقارير بشكل دوري.   -1  

التدقيق الداخلي الدوري ألدوات الرقابة والتحكم في املخاطر.   -2  

3-3   يضطلع مجلس إدارة البنك من خالل جلنة املخاطر )جلنة منبثقة من مجلس اإلدارة( مبسؤولية ضمان وضع وتفعيل إطار عمل متكامل إلدارة 

املخاطر للبنك. كما متلك دائرة إدارة املخاطر )دائرة ترفع تقاريرها إلى جلنة املخاطر( الصالحية لتحديد وتقييم املخاطر التي ميكن أن تنشأ 

عن األنشطة االستثمارية والتشغيلية للبنك، فضال عن التوصية مباشرة وبشكل مستقل إلى جلنة اإلدارة التنفيذية مبنع أو اتخاذ أي إجراءات 

للحد من تلك املخاطر متى ارتأت ذلك. كما تقوم دائرة التدقيق الداخلي املستقلة متامًا عن الوحدات التشغيلية واالستثمارية في البنك بتقدمي 

املساعدة في عملية إدارة املخاطر، حيث تتولى تلك الدائرة على وجه اخلصوص إجراء مراجعة دورية ملدى فعالية سياسات البنك ووسائل 

الرقابة الداخلية، مبا في ذلك تلك الوسائل املرتبطة بعملية إدارة املخاطر. 

3-4   تطبق دائرة التدقيق الداخلي منهجًا تدقيقيًا على أساس املخاطر، حيث يتم حتديد طبيعة وتوقيت التدقيق ونطاقه على ضوء املخاطر املتعلقة 

بكل وحدة من وحدات العمل، أو وحدة مساندة في البنك. ويتم إجراء تقييم سنوي للمخاطر لتحديد املخاطر الرئيسية التي تواجهها كل وحدة 

من تلك الوحدات. وبناء عليه يتم إعداد خطة تدقيق سنوية من قبل دائرة التدقيق الداخلي، ويتم اعتمادها من جلنة التدقيق التابعة ملجلس 

اإلدارة. وتنص اخلطة السنوية - من بني أمور أخرى- على تغطية إدارة املخاطر وإدارة االلتزام. 

      كما يتم إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر التشغيلية واختبار فعالية وسائل الرقابة الداخلية املصممة للحد من املخاطر )تغطي كل عنصر من 

عناصر املخاطر كما هو موضح أعاله( وفقًا للخطة السنوية للتدقيق. كما يجرى متابعة عمليات التدقيق للتأكد من تنفيذ املالحظات التي أبداها 

التدقيق الداخلي أو اخلارجي، وذلك في إطار خطة التدقيق السنوية. 

    ويتم رفع تقرير بالنتائج الرئيسية للعمل الذي يقوم به التدقيق الداخلي إلى جلنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة العليا للبنك.
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إدارة املخاطر ومخاطر الطرف اآلخر )بند 22-3-1 + 3-1-2٦( 

3-5    تعرف مخاطر االئتمان بأنها املخاطر التي تنجم عن عدم قدرة املقترض أو أحد األطراف على الوفاء بالتزامه حسب البنود املتفق عليها. 

3-٦   ال يقوم البنك مبنح تسهيالت ائتمانية ضمن أعماله االعتيادية، كما أنه ال يعمل في اخلدمات املصرفية لألفراد، وبالتالي ال يستخدم منوذج 

»تسجيل« االئتمان. 

3-7   إن مخاطر االئتمان التي يواجهها البنك تتعلق بالسيولة قصيرة األجل اخلاصة به املتعلقة بإيداعات لدى مؤسسات مالية أخرى والتمويل 

االستثماري للمشاريع. تنشأ مخاطر متويل االستثمارات في نطاق األنشطة املصرفية االستثمارية االعتيادية، وعادة ما يتم التعامل معها بدون 

تواريخ استحقاق تعاقدية أو ضمانات أو أي وسائل أخرى للحد من مخاطر االئتمان. وتتم مراجعة جميع هذه املخاطر دوريًا الستردادها 

ووضع مخصصات محددة إذا لزم األمر حسب طبيعة املخاطر وتقييم مدى إمكانية حتصيلها. باإلضافة إلى ذلك، مت تسجيل مخصص 

اضمحالل جماعي ليعكس مخاطر السوق العامة وظروف السوق السلبية. وكما في 30 يونيو 2014، بلغ مجموع مخصصات االضمحالل   

2.08 مليون دوالر أمريكي. 

 

3-8   يستخدم البنك منهج النموذج املوحد وفق إطار اتفاقية بازل 2 لقياس مخاطر االئتمان. ونظرًا لعدم استخدام البنك لنظام داخلي »لتسجيل« 

االئتمان، فإنه يعتمد – إذا أتيح له ذلك- على التصنيفات االئتمانية ملؤسسات خارجية معترف بها من قبل مصرف البحرين املركزي لتقدمي 

مخاطر الطرف اآلخر. وفي حالة عدم توافر مثل هذه التصنيفات اخلارجية على سبيل املثال في حالة وجود شركة مستثمرة، يقوم فريق 

االستثمار بإجراء تقييم تفصيلي ملخاطر ائتمان املقترض ويتم مراجعته بشكل مستقل من قبل دائرة إدارة املخاطر، عالوة على ذلك، ال يتعرض 

البنك ألي مخاطر جتاه »مؤسسات نسبة قروضها عالية«. 

3-9   تخضع جميع حدود ائتمان الطرف اآلخر إلى مراجعة سنوية من قبل مجلس اإلدارة. كما تتم مراجعة احلدود بشكل مستمر لضمان متاشيها 

مع اإلستراتيجيات االستثمارية للبنك، ومع األخذ في االعتبار آخر التطورات في األسواق. وبالنظر إلى طبيعة عمل البنك، فإنه مييل إلى 

استخدام املبالغ املتضمنة في امليزانية العمومية مبا في ذلك الفوائد املستحقة واملبالغ األخرى مستحقة القبض كوسيلة لقياس املخاطر. وبصفة 

عامة تعمد إدارة البنك إلى األخذ في االعتبار السياسات واإلجراءات التي تشكل منهجًا معقواًل إلدارة مخاطر االئتمان في األنشطة التي 

يتعامل فيها البنك. 

تداول السندات  
3-10  ال يشارك البنك عادة في أنشطة تداول السندات فيما يتعلق باالئتمان، أو بصفته راٍع أو مزودًا للسيولة، أو مزودًا لتسهيالت االئتمان، أو 

مزودًا خلدمات املبادلة. كما أنه ال يقوم بتداول أي من موجوداته، ومن ثم ليس عليه أي التزامات وفق تلك املعامالت كما هو محدد في »مهمة 

حتقيق االستقرار املالي«. 

        ومع ذلك قام البنك بهيكلة وترتيب »برنامج السيولة«، وقد جنح هذا البرنامج خالل عام 2010 في جمع 55 مليون دوالر أمريكي من خالل إصدار 

سندات سيولة ملدة سنة متماشية مع أحكام الشريعة اإلسالمية بخيارات استرداد ملدة 30 يومًا و90 يومًا و180 يومَا بعائدات مجزية. وقد مت 

االكتتاب بالكامل في هذه األسهم من قبل املستثمرين. يتم دعم هذه الشهادات من قبل املستثمرين بحصة ملكية بنسبة 84.٦1 باملائة في عائد 

إيجار مبنى فينشر كابيتال بنك، وهو عقار جتاري متميز يقع في املنطقة الدبلوماسية في مملكة البحرين. وكما في 30 يونيو 2014، يقوم البنك 

بدور مزود السيولة وفقًا اللتزام البنك بالسداد املبكر ملبلغ يصل إلى 10 ماليني دوالر أمريكي لم يتحمله املستثمرون وفق هذا البرنامج. 

البنود غير المدرجة في الميزانية   
3-11 تتكون البنود غير املدرجة في ميزانية البنك من: 

تعرضات طارئة بقيمة 34.73 مليون دوالر أمريكي مرتبطة بإصدار خطابات ضمان لعمليات متويل استثمارية من قبل مؤسسات مالية  أ- 

ملشاريع البنك االستثمارية. ونظرًا ألن هذا البند قد ينتهي تاريخ استحقاقه بدون السحب منه، فإن إجمالي مبالغ العقود ال ميثل 

بالضرورة متطلبات النقد في املستقبل. 

التزامات بتمويل واستثمار بقيمة 10.9٦ مليون دوالر أمريكي. ب- 

ج-   حقوق حاملي حسابات االستثمار بقيمة 3.88 مليون دوالر أمريكي )ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على التغييرات في احلقوق غير 

املدرجة حلاملي حسابات االستثمار في القوائم املالية(. 

إدارة المخاطر )تتمة(  -3
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إدارة المخاطر )تتمة(  -3

مخاطر التمركز   

3-12  ينشأ متركز املخاطر عندما يتعامل عدد من املقترضني أو األطراف األخرى أو املستثمرين في أنشطة جتارية مماثلة، أو في أنشطة في نفس 

املنطقة اجلغرافية، أو أنشطة لديها خصائص اقتصادية مماثلة مما يؤثر على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتعرضهم لتغيرات 

اقتصادية أو سياسية أو غيرها من الظروف. وبالتالي ميكن القول أن هذا التمركز يشير إلى احلساسية النسبية ألداء البنك جتاه املشاريع 

املؤثرة على صناعة أو منطقة معينة. 

3-13  قام البنك بوضع قيود على أساس املناطق اجلغرافية والقطاعات الصناعية. وتضع سياسة املخاطر الكبيرة للبنك تفاصيل تلك احلدود وسياسة 

البنك التي تتماشى مع حدود متركز املخاطر التي وضعها مصرف البحرين املركزي. 

3-14  مت توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في اجلداول التالية التي متثل الوضع القائم خالل الفترة، ومتوسط التعرضات بناء 

على ذلك: 

أ-  اجلدول 5: توزيع تعرضات البنك حسب اإلقليم اجلغرافي كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤ 

 ألف دوالر أمريكي 

القطاع اجلغرافي 

دول مجلس التعاون 

اخلليجي  

دول الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا 

أوروبا  األخرى

جزر كاميان/

املجموع العالم األمريكتان 

املوجودات 

2,797----2,797أرصدة لدى بنوك

9,414----9,414إيداعات لدى مؤسسات مالية 

10,328145,741-79,85752,2343,322استثمارات

27,847---2٦,5141,333استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

1٦,38٦10,3982,73٦11,81431,335ذمم مدينة 

14,083-1,34٦-4,٦٦58,072متويل لشركات املشاريع 

5,5728,901--1,53٦1,793موجودات أخرى 

9,284----9,284عقارات ومعدات  

150,45373,830٦,0581,34717,714249,402مجموع املوجودات 

بنود غير مدرجة في امليزانية  

3,879----3,879حقوق حاملي حسابات االستثمار  

45,٦82-340-33,24412,098إلتزامات وبنود طارئة 

187,57٦85,928٦,0581,٦8717,714298,9٦3

إيضاح: إن حتديد تعرض البنك للمخاطر يرتكز على بلد املخاطر للموجودات.
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3-14  مت توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في اجلداول التالية والتي متثل الوضع القائم خالل الفترة، ومتوسط التعرضات بناء 

على ذلك:)تتمة( 

     ب - اجلدول 6: توزيع تعرضات البنك حسب القطاع الصناعي كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤ 

توزيع تعرضات البنك حسب القطاع الصناعي                                                                                                                        ألف دوالر أمريكي 

القطاع الصناعي

جتاري 

وصناعي

بنوك 

ومؤسسات 

متعلقة 

نفط وغاز بالعقارات 

رعاية 

املجموعأخرى شحن تكنولوجيا صحية 

املوجودات 

2,797------2,797-أرصدة لدى بنوك

9,414------9,414-إيداعات لدى مؤسسات مالية 

28,08023,22417,87811,48312,9٦11,95010,32939,83٦145,741استثمارات

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع 

2,89027,847--809-24,148--مشتركة

9558014,1781,8382,٦304331,8159,40٦31,335ذمم مدينة 

14,083--3,8٦41,34٦-8,07221780متويل لشركات املشاريع 

257232٦5,5722,8178,901-38٦موجودات أخرى 

8٦49,284----8,420--عقارات ومعدات  

37,49335,53٦٦5,42913,39320,2٦73,75517,71٦55,813249,402مجموع املوجودات 

بنود غير مدرجة في امليزانية  

7813,879-----3,098-حقوق حاملي حسابات االستثمار  

45,٦82--340--12,09810,00023,244إلتزامات وبنود طارئة 

49,59148,٦3488,٦7313,39320,2٦74,09517,71٦5٦,594298,9٦3

إدارة المخاطر )تتمة(  -3
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إدارة المخاطر )تتمة(  -3

3-14  مت توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في اجلداول التالية والتي متثل الوضع القائم خالل الفترة، ومتوسط التعرضات بناء 

على ذلك:)تتمة( 

       ج- اجلدول 7: تعرضات املخاطر حسب االستحقاق كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤ 

تعرضات املخاطر حسب االستحقاق                                                                                                                                                 ألف دوالر أمريكي

استحقاق 

لغاية 3 أشهر غير محدد

من 3 إلى ٦ 

أشهر 

من ٦ أشهر إلى 

سنة واحدة

لغاية سنة 

واحدة 

من 1 إلى 3 

سنوات

أكثر من 3 

املجموع سنوات 

املوجودات 

2,797--2,797--2,797-أرصدة لدى بنوك

9,414--2789,414-9,13٦-إيداعات لدى مؤسسات مالية 

145,741--1,1801,180--144,5٦1استثمارات

استثمارات في شركات زميلة 

27,847------27,847ومشاريع مشتركة

18,10011,٦991,53٦31,335-2,89415,20٦-ذمم مدينة 

11,9572,12٦14,083-----متويل لشركات املشاريع 

55791,8435,5147,3٦٦9٦8108,901موجودات أخرى 

9,284------9,284عقارات ومعدات 

182,24914,83٦17,049٦,97238,85724,٦243,٦72249,402مجموع املوجودات 

بنود غير مدرجة في امليزانية  

حقوق حاملي حسابات 

3,879-3,877----2االستثمار  

34045,٦82-23,244--22,09823,244إلتزامات وبنود طارئة 

204,34938,08017,049٦,972٦2,10128,5014,012298,9٦3

إيضاح: ال توجد مبالغ مستحقة من املتوقع أن تكون ملدة تزيد عن 5 سنوات. 
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3-14  مت توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في اجلداول التالية والتي متثل الوضع القائم خالل الفترة، ومتوسط التعرضات بناء 

على ذلك:)تتمة( 

    د- معامالت مع أطراف ذات عالقة 

     يدخل البنك ضمن أعماله االعتيادية في معامالت مع أطراف ذات عالقة من غير شروط تفضيلية وبعد املوافقة عليها من قبل اإلدارة. يوضح      

اجلدول التالي حتليل ملعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة: 

     اجلدول 8: معامالت مع أطراف ذات عالقة كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤. 

معامالت مع أطراف ذات عالقة                                                                                                                                                    ألف دوالر أمريكي 

شركات زميلة ومشاريع 

مشتركة 

أعضاء مجلس اإلدارة/كبار 

موظفي اإلدارة/أعضاء 

هيئة الرقابة الشرعية/

املدققون اخلارجيون 

مساهمون رئيسيون/

شركات لدى أعضاء 

مجلس اإلدارة حصص 

املجموعفيها

 املوجودات 

1,0981,098--أرصدة لدى بنوك

981981--إيداعات لدى مؤسسات مالية 

47,27847,278--استثمارات 

27,847--27,847استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

2,0539,90٦4,42٦1٦,385ذمم مدينة 

2,8088,019-5,211متويل لشركات املشروع 

225283-58موجودات أخرى 

املطلوبات 

1,58٦-1,58٦-مستحقات املوظفني 

428428مطلوبات أخرى 

الدخل 

2,218--2,218دخل من اخلدمات املصرفية االستثمارية 

احلصة من خسارة الشركات الزميلة  واملشروع املشترك احملتسبة 

)453(--)453(مبوجب طريقة احلقوق 

1,9811,981--دخل آخر 

3,253-3,253-مكاسب محققة من مبيعات العقارات االستثمارية 

مصروفات )باستثناء مستحقات كبار موظفي اإلدارة(

----عالوة انخفاض القيمة مقابل االستثمارات 

2٦0--2٦0عالوة انخفاض القيمة مقابل الذمم املدينة 

إدارة المخاطر )تتمة(  -3
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إدارة المخاطر )تتمة(  -3

إدارة مخاطر السوق: 
3-١5  مخاطر السوق هي عبارة عن مخاطر اخلسائر في مراكز البنك املدرجة وغير املدرجة في امليزانية الناجتة عن احلركات في أسعار السوق. 

وتكون املخاطر خاضعة لتلك املتطلبات: 

  أ-  تلك املخاطر املتعلقة مبعدل الربح اخلاص باألدوات وأسهم حقوق امللكية املدرجة في محفظة التداول. 

  ب-  مخاطر صرف العمالت األجنبية واملخاطر املرتبطة بالسلع في جميع دوائر البنك. 

3-١6  تنتج تعرضات مخاطر السوق للبنك في الغالب من محفظة التداول اخلاصة باألسهم املدرجة، ومحفظة صغيرة من املوجودات املعروضة 

بالعمالت األجنبية غير املرتبطة بالدوالر األمريكي. وال تشكل مخاطر السوق مصدرًا رئيسيًا للمخاطر للبنك في الوقت احلالي ألن إستراتيجية 

العمل في البنك ال تتضمن حتمل مخاطر عن األسهم املدرجة أو األصول املقومة بالعمالت األجنبية. ويقيس البنك مخاطر السوق التي يتعرض 

لها باستخدام منهج النموذج املوحد وفقًا التفاقية بازل ٢. 

إدارة المخاطر التشغيلية: 
3-١7  تعرف املخاطر التشغيلية بأنها مخاطر اخلسارة املباشرة وغير املباشرة الناجتة عن عدم كفاية أو فشل العمليات أو األشخاص أو األنظمة أو 

تلك الناجتة عن أحداث خارجية. هذا التعريف يتضمن املخاطر القانونية ولكنه يستبعد املخاطر االستراتيجية، وتلك املخاطر املرتبطة بالسمعة. 

تختلف املخاطر التشغيلية عن مخاطر اخلدمات املصرفية في أنها ال يتم حتملها مباشرة مقابل عائد متوقع، ولكنها تظهر في اإلطار االعتيادي 

لنشاط البنك وهو ما يؤثر على عملية إدارة املخاطر. 

3-١8   يتعرض البنك للمخاطر التشغيلية نتيجة للطبيعة املعقدة ملنتجاته االستثمارية البديلة، واملتطلبات املستندية والقانونية، وغيرها من املتطلبات 

التنظيمية التي تتعلق باملعامالت االستثمارية. تنتج املخاطر التشغيلية من وحدات البنك كافة. 

3-١٩  يستخدم البنك منهج املؤشر األساسي وفقًا إلطار عمل اتفاقية بازل ٢ لقياس املخاطر التشغيلية. وميارس البنك نشاطه في الوقت احلالي من 

موقع واحد، ومن ثم فإن عدد عالقات العمالء وحجم املعامالت في البنك أقل من املؤسسات التي تتعدد مواقعها أو عملياتها املصرفية لألفراد. 

3-٢٠  تتم عمليات البنك التشغيلية وفقًا إلجراءات وعمليات محددة بوضوح. هذه اإلجراءات تشمل نظامًا للرقابة الداخلية مبا في ذلك فصل 

املسؤوليات وغيرها من أعمال املراجعة الداخلية مثل فصل املسؤوليات وغيرها واملصممة ملنع أخطاء العاملني أو اإلقدام على عمل محظور من 

قبل املوظف قبل إنهاء املعاملة. كما يحرص البنك على متابعة سجالت احملاسبة وإجراء مراجعة يومية للنقد، وحسابات البنك والسندات وغيرها 

من عمليات املراجعة التي تتيح له التعرف في الوقت املناسب على أي عملية تنطوي على أخطاء أو أي عملية غير صحيحة. 

3-٢١  يعمل البنك في الوقت احلالي على تعزيز إطار عمل إدارة املخاطر التشغيلية التي من شأنها: 

املساعدة على اكتشاف اخلسائر التشغيلية أو أي مخاطر محتملة، فضاًل عن اإلبالغ عن هذه األخطاء على أساس منتظم.  أ- 

حتسني عملية تخفيف خسارة البنك، ومن ثم تعزيز اإلطار العام الكلي إلدارة املخاطر التشغيلية.  ب- 

  إضافة إلى ذلك، يقوم البنك مبراجعة وحتديث خطة استمرارية العمل للحد من مخاطر اخلسارة الناجتة عن اضطراب العمل نتيجة ألحداث 

غير متوقعة. 

المخاطر القانونية: 
3-٢٢  تشتمل املخاطر القانونية على مخاطر عدم االلتزام بالقوانني واألنظمة املطبقة أو عدم تنفيذ التزامات الطرف اآلخر في إطار العقود املبرمة أو 

املخاطر اإلضافية غير املقصودة الناجتة عن الفشل في هيكلية املعامالت أو العقود بشكل صحيح. 

3-٢3  يتم احلد من املخاطر القانونية للبنك من خالل املراجعة القانونية للعمليات والوثائق. كما يعتمد البنك - إذا كان ذلك مناسبًا- استخدام الصيغ 

املوحدة اخلاصة مبعامالته لتجنب أي تورط محتمل في عمليات غسل األموال، إذ قام البنك بتصميم وتطبيق مجموعة شاملة من السياسات 

واإلجراءات. كما أنه يحرص على التزام العاملني بسياساته وإجراءاته من خالل توفير التدريب الكافي وإجراء املراجعة الداخلية واخلارجية. 

وكما هو في تاريخ إعداد هذا التقرير ليس لدى البنك أي مشكالت قانونية مبا في ذلك إجراءات قانونية معلقة. 
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مطابقة أحكام الشريعة اإلسالمية: 
3-٢٤   تضطلع هيئة الرقابة الشرعية مبهمة التوجيه واملراجعة واإلشراف على أنشطة البنك وضمان مطابقتها لقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية. 

كما قام البنك بتخصيص مراقب داخلي خاص ملراقبة أمور الشريعة، حيث يقوم مبراجعة دورية ملدى التماشي مع فتاوى وأحكام هيئة الرقابة 

الشرعية فيما يتعلق باملنتجات والعمليات، فضاًل عن مراجعة مدى مطابقة املنتجات واخلدمات كافة مع متطلبات معايير الشريعة الصادرة 

من هيئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية. وتقوم هيئة الرقابة الشرعية مبراجعة واعتماد املنتجات واخلدمات كافة قبل 

طرحها، كما جتري مراجعة دورية ملعامالت البنك. وتصدر هيئة الرقابة الشرعية تقريرًا سنويًا تؤكد فيه التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة 

اإلسالمية. 

مخاطر األسهم في الدفاتر المصرفية )المخاطر االستثمارية( 
3-٢5   يستثمر البنك بشكل رئيسي في ثالثة قطاعات أساسية في املوجودات البديلة وهي املشاريع الناشئة واألسهم اخلاصة والعقارات بهدف 

حتقيق عوائد مجزية من االستثمارات عالية اجلودة املرتكزة على أسس قوية وهيكل جيد وإدارة فعالة وسليمة بقدر معقول من املخاطر. 

       وينوي البنك الحًقا بيع تلك االستثمارات بنية حتقيق ربح للمستثمرين اإلستراتيجيني سواء من خالل االكتتاب اخلاص أو البيع التجاري. 

3-٢6   يستخدم البنك منهج النموذج املوحد وفق إطار عمل اتفاقية بازل ٢ لقياس مخاطر استثماراته التي تعتبر جزءًا من »دفاتره املصرفية«. يدير 

البنك مخاطر استثماراته عند املستوى احملدد من االستثمارات من خالل عملية مدروسة حذرة تطبق قبل دخوله االستثمار، ويرتكز على 

مجموعة املبادئ التوجيهية واملعايير وكذلك املتابعة املستمرة الفعالة لفريق االستثمارات. كما يسعى البنك إلى تنويع استثماراته ليس فقط من 

الناحية اجلغرافية والقطاعية، ولكن أيضًا عبر مختلف مراحل حتقيق العوائد االستثمارية. 

3-٢7   كما تقوم دائرة إدارة املخاطر بعمل مراجعة مستقلة، وإبداء الرأي في مختلف مجاالت املخاطر املتعلقة باالستثمارات احملتملة في مرحلة 

مبكرة. ومن خالل التعاون الوثيق مع فرق االستثمار ذات الصلة، تساعد عمليات مراجعة املخاطر على دعم عملية اتخاذ قرار االستثمار من 

خالل التقييم النوعي والتحليل الكمي. 

مكاسب )خسائر( القيمة العادلة غير المحققة: 
3-٢8   يتم إعادة تقييم استثمارات البنك املصنفة عند القيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة بشكل نصف سنوي، ويتم إدراج املكاسب/

)اخلسائر( في قائمة الدخل وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. ويتم إجراء التقييم من خالل األقسام االستثمارية للبنك باستخدام 

مناذج التقييم الداخلية املناسبة مع مدخالت وفرضيات السوق ذات الصلة. وثم تتم مراجعة تلك التقييمات بصورة مستقلة من قبل دائرة 

إدارة املخاطر، واملدققني اخلارجيني، ويتم عرضها على جلنة الشؤون املالية واالستثمارية التابعة ملجلس اإلدارة العتمادها. 

اجلدول ٩: مكاسب )خسائر( القيمة العادلة غير احملققة

ألف دوالر أمريكي

التفاصيل 

12 شهرًا املنتهية 

في يونيو 2014 

18 شهرًا 

املنتهية 

في يونيو 2013 

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر 2012 

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر 2011

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر2010

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر 2009 

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر 2008 

استثمارات أسهم حقوق امللكية اخلاصة – 

3,8303,300-)1,711()2,000()7,300()2,250()خسائر( مكاسب القيمة العادلة 

استثمارات عقارية – )خسائر( مكاسب 

٦,500)750()15,100()13,572(---القيمة العادلة 

استثمارات األسهم املدرجة –  )خسائر( 

3٦03,774)58()131()20()15(17مكاسب القيمة العادلة 

مجموع )خسارة( مكسب القيمة العادلة غير 

احملققة 
)2,233()7,315()2,020()15,414()15,158(3,44013,574

إدارة المخاطر )تتمة(  -3
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إدارة المخاطر )تتمة(  -3

إدارة مخاطر السيولة:
3-٢٩  تعرف مخاطر السيولة بأنها املخاطر التي قد يواجهها البنك بسبب عدم كفاية األموال لتلبية التزاماته عندما يحني موعد استحقاقها، أي 

مخاطر عدم القدرة على تغطية التزامات بدون اضمحالل قيمة رأس املال نتيجة لتعارض في توقيت التدفقات النقدية. 

3-3٠  ال يوجد لدى البنك في الوقت احلالي أي قروض بخالف قرض قصير األجل بقيمة ١٠ ماليني دوالر، وقرض متوسط األجل بقيمة ١٠ ماليني 

دوالر ملدة 3 سنوات. كما قام البنك أيضًا بتمديد بعض الضمانات وااللتزامات التي تعهد بها لدعم مشاريعه االستثمارية كما هو مدرج في 

إيضاحات القوائم املالية املوحدة. 

3-3١  بالرغم من أن ذلك يؤدي إلى رفع مستوى مخاطر متويل السيولة، تراقب اإلدارة بدقة السيولة من خالل عمل توقعات دورية معدة من قبل قسم 

خزانة البنك، وذلك بالتشاور مع الدوائر املالية مع األخذ في االعتبار سيناريوهات الضغوطات. كما يوجد لدى البنك محفظة لسندات أسهم 

حقوق امللكية مسعرة متاحة لتغطية أي عجز غير متوقع في متطلبات التمويل. وبناًء عليه تعتقد اإلدارة بأن البنك غير معرض ألي مخاطر 

سيولة جوهرية.

3-3٢  ميول البنك موجوداته بصورة رئيسية من خالل املستحقات الداخلية وحقوق املساهمني. ويتمتع البنك مبركز قوي فيما يتعلق بالسيولة خالل 

الفترة. وقد بلغ معدل السيولة )النقد وما في حكمه باإلضافة إلى األوراق املالية القابلة للطرح في األسواق إلى إجمالي املطلوبات( 5٠ باملائة 

كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤. 

     اجلدول ١٠: معدل السيولة كما في 3٠ يونيو ٢٠١٤

ألف دوالر أمريكي  

2,797نقد لدى البنك 

9,414إيداعات لدى البنك 

897أوراق مالية تسويقية  

2,529أوراق مالية متاحة للبيع  

1,180شهادات سيولة على املدى القصير  

1٦,817مجموع املوجودات السائلة

33,384مجموع املطلوبات

10,013جزء منها، مستحق خالل عام واحد 

23,371غير جارية، مستحقة بعد سنة أو أكثر 

50%معدل السيولة / إجمالي املطلوبات 

معدل السيولة/ املطلوبات اجلارية )مستحقة

1٦8% خالل سنة واحدة(  

إدارة مخاطر معدل هامش الربح في الدفاتر المصرفية: 
3-33   باعتباره وسيطًا ماليًا، فإن البنك قد يتعرض ملخاطر هامش الربح التي تنشأ من الفارق في التوقيت بني تواريخ االستحقاق وإعادة تسعير 

موجودات ومطلوبات البنك. وفي حني أن عمليات إعادة التسعير تعد من األمور األساسية لألنشطة املصرفية، فإنها قد تعرض دخل البنك 

والقيمة االقتصادية لتقلبات غير متوقعة مع اختالف هوامش الربح. ويتأثر هامش الربح بشكل أساسي بعوامل السوق والعوامل االقتصادية 

مبا في ذلك التضخم ومعدالت النمو. وال تعتبر مخاطر معدل هامش الربح مصدرًا أساسيًا للمخاطر بالنسبة للبنك بسبب عدم وجود أصول 

ومطلوبات سريعة التأثر بهذا املعدل، كما هو موضح أدناه. وبالرغم من ذلك يحرص البنك على متابعة مخاطر األصول واملطلوبات سريعة 

التأثر باملعدل، وقد قام في هذا الصدد بتطبيق سياسة إدارة السيولة خالل العام وتغطي اآلتي:

 

اخلطوات واإلجراءات العملية إلدارة السيولة على أساس يومي.  أ( 

إعداد افتراضات وتوقعات دورية عن السيولة ومراجعتها.   ب( 

 ج(  إعداد تقرير عن وضع السيولة واالفتراضات ذات الصلة، مبا في ذلك االفتراضات املشددة. 

 د(   إعداد خطة السيولة في حاالت الطوارئ لتحديد كيفية التعامل بشكل مهني وفعال مع األحداث غير املتوقعة التي تتضمن أي اضطرابات 

في وضع السيولة. 
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ألف دوالر أمريكي

املركز كما في 30 يونيو 2014 

فترة إعادة التسعير

معدل حساسية 

الفجوة املتراكمة الفجوة معدل حساسية املطلوبات املوجودات 

تأثير التغيير مبعدل 

200 نقطة أساسية

-----يوم واحد 

)4()877()877(9,13٦10,013< يوم إلى 3 أشهر

-)877(---< 3 أشهر إلى ٦ أشهر 

1,18030224-1,180< ٦ أشهر إلى 12 شهًرا 

)779()7,490()7,793(2,38210,174< سنة واحدة إلى 5 سنوات 

-)7,490(---< 5 سنوات 

- 20,188- 12,٦97اإلجمالي

8%5%كنسبة من إجمالي امليزانية

3-34  اجلدول 11:  حتليل حساسية هامش الربح في الدفاتر املصرفية للبنك 

3-35   مع تطبيق متطلبات بازل 2 لقياس التأثير الكمي على قيمة صافي دخل هامش الربح عند التغيير مبعدل 200 نقطة أساسية في معدالت 

األرباح، يتم مالحظة ما يلي: 

احتمال انخفاض صافي دخل هامش ربح البنك لفترة إعادة التسعير من يوم 1 إلى 3 أشهر مبقدار 4 آالف دوالر أمريكي، إذا زاد معدل  أ- 

هامش الربح بواقع 200 نقطة أساسية. 

احتمال ارتفاع صافي دخل هامش ربح البنك لفترة إعادة التسعير من ٦ أشهر إلى 12 شهرًا مبقدار 24 ألف دوالر أمريكي، إذا زاد  ب- 

معدل هامش الربح بواقع 200 نقطة أساسية. 

ج- احتمال انخفاض صافي دخل هامش ربح البنك لفترة إعادة التسعير من سنة إلى 12 سنة مبقدار 779 ألف دوالر أمريكي، إذا زاد معدل 

هامش الربح بواقع 200 نقطة أساسية. 

حقوق حاملي حسابات االستثمار ومخاطر سوء التوظيف التجاري: 
3-3٦    إن تعرض البنك ملخاطر سوء التوظيف التجاري تكون مقتصرة على حقوق حاملي حسابات االستثمار التي تتكون من اآلتي: 

صندوق االكتتاب األولي للشركات اخلليجية الذي تأسس في سنة 200٦ لالستثمار في األسهم غير املدرجة للشركات اخلليجية في مرحلة   أ- 

ما قبل االكتتاب. يعد إجمالي حجم املشروع صغيرًا نسبيًا بقيمة تبلغ 3.7 مليون دوالر أمريكي. يدير البنك الصندوق كمضارب مقابل 

أتعاب بنسبة 20% لعوائد فوق 10% من العوائد البسيطة. إن االستثمارات في صندوق االكتتاب األولي للشركات اخلليجية معرض ملخاطر 

سوق األسهم العامة السائدة في دول مجلس التعاون اخلليجي، باإلضافة إلى القطاع العقاري والبتروكيماويات. 

املشاريع االستثمارية )مضاربة( التي تأسست سنة 2009 لتوفير التمويل الالزم لبعض املشاريع االستثمارية املختارة للبنك. تضم   ب- 

املضاربة استثمارات بقيمة 12 مليون دوالر أمريكي، وحتقق عائدًا بنسبة 7% محسومًا منها حصة البنك في الربح كمضارب من نسبة 

7% التي يتم توزيعها على املستثمرين في تاريخ االستحقاق. وخالل عام 2012 جنح البنك في تسوية املبلغ األصلي والربح مستحق الدفع 

املتعلق باملشاريع االستثمارية املضاربة. وقد تعرض االستثمار في املشاريع االستثمارية املضاربة إلى املخاطر السائدة في القطاع 

العقاري في البحرين. 

إدارة المخاطر )تتمة(  -3
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إدارة المخاطر )تتمة(  -3

حقوق حاملي حسابات االستثمار ومخاطر سوء التوظيف التجاري )تتمة( 

ج- العوائد التاريخية حلقوق حاملي حسابات االستثمار كما هو موضح في اجلدول أدناه. 

اجلدول ١٢: معلومات عن العوائد التاريخية ملدة 5 سنوات حلقوق حاملي حسابات االستثمار

ألف دوالر أمريكي 

12 شهرًا املنتهية 

في يونيو 2014 

18 شهرًا املنتهية 

في يونيو 2013 

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر 2012 

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر 2011

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر 2010

12 شهرًا املنتهية 

في ديسمبر 2009 

صندوق ما قبل االكتتاب للشركات اخلليجية  

129)1,40٦(71-34-صافي الربح )اخلسارة(

3,8793,7403,٦783,٦813,8784,471مجموع املوجودات 

3,8793,7403,٦783,٦813,8784,471مجموع حقوق املساهمني 

3%- 3٦%2%0%1%0%العائد على املوجودات 

3%- 3٦%2%0%1%0%العائد على حقوق املساهمني 

املشاريع االستثمارية )املضاربة( لفينشر كابيتال بنك 

88٦887331غ/مغ/مغ/مصافي الربح 

12,331   14,10513,219غ/مغ/مغ/ممجموع املوجودات 

13,1٦512,34112,308غ/مغ/مغ/ممجموع حقوق املساهمني 

3%7%٦%غ/مغ/مغ/مالعائد على املوجودات 

3%7%7%غ/مغ/مغ/مالعائد على حقوق املساهمني

3-37   يدرك البنك مسؤولياته في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار. ويتم الدخول في معامالت مع حاملي حسابات االستثمار على أساس 

املساهمات املوقعة واتفاقيات االستثمار فقط. ولدى البنك سياسات داخلية واضحة إلدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار بكفاءة عالية 

والتعامل مع تلك املسؤوليات )يرجى اإلطالع على بيان التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير املدرجة في امليزانية وذلك في 

القوائم املالية(. 

مخصصات االضمحالل  4
 

4-1 يتبع البنك سياسة حذرة تعتمد على املراجعة املنتظمة جلميع املوجودات لالضمحالل. ويتم إدراج االضمحالل في قائمة الدخل عندما تشير 

الظروف إلى وجود شك في إمكانية استرداد االستثمار، أو عدم حتقيق االستثمار كما هو متوقع. 

إن املخصصات العامة متثل اضمحالاًل جماعيًا مقابل تعرضات لم يتم حتديدها إال إنها حتمل مخاطر للخسارة أكبر مما مت توقعه في   

األساس. 

تشتمل تسهيالت التمويل اإلسالمي املندرجة حتت مخصصات االضمحالل على احلاالت التي تشير فيها الظروف إلى وجود شك في   

إمكانية االسترداد الكامل )القروض القابلة للتحصيل( للمبلغ األصلي و/أو الربح أو تعتبر غير قابلة للتحصيل بسبب عدم وجود حماية 

كافية بسبب ضعف قدرة العميل )أو الطرف اآلخر( على الدفع أو بسبب  ضمانات مصرفية إن وجدت. 
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دوالر أمريكي

مخصصات االضمحالل املسجلة  خالل 

السنة املنتهية في 30 يونيو 2014 

املخصصات املتراكمة كما في 

في يونيو 2014 

متراكم  محددمتراكم محدد إجمالي التعرضات التفاصيل 

صافي القيمة 

املدرجة 

17,842-28,740-4٦,5821,000استثمارات 

--5,173--5,173استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

11,949-10,251-22,200550ذمم مدينة

34,8022٦054018,7122,00814,082متويل ملشاريع الشركات  

5,478-2,335--7,813موجودات أخرى 

11٦,5701,810540٦5,2112,00849,351املجموع 

اجلدول 14: مخصصات االضمحالل – حسب  القطاع الصناعي 

ألف دوالر أمريكي 

مخصصات االضمحالل املسجلة خالل 

السنة املنتهية في 30 يونيو 2014 

املخصصات املتراكمة كما في 

في يونيو 2014

صايف القيمة املدرجة مرتاكم  محددمرتاكم محدد إجاميل التعرضات التفاصيل )ألف دوالر(

52,5811,00054037,0352,00813,538عقاري

4,11٦-1,300--5,41٦ رعاية صحية 

1,34٦-14,112-15,4582٦0تكنولوجيا 

--18--18نفط وغاز 

10,٦48-1,125--11,773مواصالت 

19,703-11,٦21-31,324550أخرى

11٦,5701,810540٦5,2112,00849,351املجموع 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية     5

5-1  تتولى جلنة الترشيحات واملكافآت في مجلس اإلدارة مساعدة املجلس على حتديد املكافآت والتعويضات املستحقة ألعضاء املجلس 

واإلدارة التنفيذية، مبا في ذلك احلوافز التنفيذية ومستحقات خطة ملكية أسهم املوظفني. 

5-2  تتكون تعويضات مجلس اإلدارة من املكافآت التي تستحق على أساس منهج معني يعكس ربحية البنك، واملشاركة في اجتماعات املجلس، 

وعالوات حضور االجتماعات. 

5-3  تتكون تعويضات اإلدارة التنفيذية من الرواتب التي تتماشى مع املعايير السائدة في القطاع، إلى جانب احلوافز املعتمدة على مستويات 

الربحية واألداء واملشاركة في خطة ملكية أسهم املوظفني.

4-2 اجلدول أدناه يلخص مخصصات االضمحالل املسجلة:

اجلدول ١3: مخصصات االضمحالل حسب فئة املوجود 

مخصصات االضمحالل )تتمة(  4
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الحوكمة المؤسسية والشفافية   6
 

تتضمن اإلفصاحات حول احلوكمة املؤسسية والشفافية مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اإلدارة املوضحة في التقرير السنوي للعام املنتهي في 30 

يونيو 2014. وتوضح اجلداول التالية تفاصيل توزيع األسهم حسب اجلنسية ونسبة ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. 

6-١ اجلدول ١5 توزيع املساهمني حسب اجلنسية:  

٦-2 اجلدول 1٦: توزيع املساهمني حسب حجم نسبة امللكية:

ميلك ثالثة من مساهمي البنك حصة ملكية تزيد عن 5%، واملساهمون الثالثة من الشركات هم املذكورين أدناه: 

الشركة التجارية العقارية ش.م.ك )مقفلة( - حصة ملكية 6.7٩ باملائة   -

خطة ملكية أسهم املوظفني في فينشر كابيتال بنك ش.ش.و - حصة ملكية 6.١3 باملائة ولكن غير مستثمرة.   -

مجموعة األوراق املالية ش.م.ك )مقفلة( - حصة ملكية 5.65 باملائة   -

6-3   نسبة ملكية األسهم من قبل احلكومة: 

  ميتلك بنك البحرين للتنمية ش.م.ب )مقفلة(- مؤسسة قطاع عام مملوكة من قبل حكومة البحرين- حصة ملكية بنسبة ١.٠7 باملائة في 

رأس املال املساهم للبنك. 

6-٤  نسبة ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة: 

ميلك سبعة من أعضاء مجلس اإلدارة حصة ملكية تتراوح بني ٠.١٤ باملائة إلى ٢.36 باملائة من إجمالي رأس املال. باإلضافة إلى ذلك،   

يقوم عدد من أعضاء مجلس اإلدارة بتمثيل الشركات املساهمة بحصة ملكية تتراوح من ٠.٤5 باملائة إلى 5.65 باملائة. 

ويضطلع مجلس اإلدارة مبسؤولية اإلشراف على نشاط البنك وشؤونه نيابة عن املساهمني، والسعي إلى تعزيز قيمة املساهمني على املدى   

البعيد مع األخذ في االعتبار مصالح األطراف األخرى ذات الصلة، واحلفاظ على معايير الشفافية واملصداقية. يتكون مجلس اإلدارة من 

١٢ عضوًا، كلهم أعضاء مستقلني غير تنفيذيني فيما عدا الرئيس التنفيذي. 

نسبة امللكية %البلد 

3.3%اإلمارات 

21.٦% الكويت 

51.8% اململكة العربية السعودية 

4.3% قطر 

2.3% ُعمان

1٦.7% مملكة البحرين 

100%املجموع 

عدد املساهمني نسبة امللكية  

149أقل من %1

%2-%11٦

%3-%25

%4-%32

%5-%40

3 أكرث من %5 

175املجموع 
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