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القسم األول
نظرة عامة على فينشر كابيتال بنك

نبـذة عن فين�رش كابيتال بنك  5

ملخ�ص الن�شاط املايل  ٦

اأهم الإجنازات الت�شغيلية  ٧

القسم الثاني
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

٨  كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة

اأع�شاء جمل�ص الإدارة  ١٠

اأع�شاء هيئة الفتوى والرقابة ال�رشعية  ١٢

تقرير الرئي�ص التنفيذي  ١٤

فريق الإدارة التنفيذية  ١٦

القسم الثالث
استعراض األعمال

ا�شتعرا�ص الن�شاط ال�شتثماري  ١٨

اإدارة الرثوات  3٠

الوظائف املوؤ�ش�شية  3١

ا�شتعرا�ص عمليات اإدارة املخاطر  33

ا�شتعرا�ص احلوكمة املوؤ�ش�شية  3٤

هيكل احلوكمة املوؤ�ش�شية  ٤٨

القسم الرابع
البيانات المالية

البيانات املالية   5٠

اإف�شاحات عامة اإ�شافية  ٩3

نبذة عن المحتويات
فينشر كابيتال بنك

 نبـذة عن فينشر 
كابيتال بنك  

يعد فين�رش كابيتال بنك اأول بنك ا�شتثماري اإ�شالمي 

يف منطقة اخلليج وال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

)مينا( يتخ�ش�ص يف ال�شتثمار يف امل�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة والنا�شئة. بداأ فين�رش كابيتال بنك عملياته 

الت�شغيلية يف مملكة البحرين يف �شهر اأكتوبر ٢٠٠5، 

وميار�ص البنك عمله مبوجب ترخي�ص كم�رشف قطاع 

جملة ا�شتثماري )اإ�شالمي( �شادر عن م�رشف البحرين 

املركزي. وبراأ�شمال م�رشح به وقدره 5٠٠ مليون 

دولر اأمريكي، وراأ�شمال مدفوع بقيمة ١٩٠ مليون 

دولر اأمريكي. يحظى البنك بدعم مايل من جمموعة 

خمتارة من امل�شاهمني يف املنطقة، وي�شم فريق عمل 

يتمتع بخربة عريقة يف العمل امل�رشيف، كما يتمتع ب�شبكة 

مرتابطة من ال�رشكاء الإ�شرتاتيجيني و�رشكاء العمل.

يوفر فين�رش كابيتال بنك لعمالئه جمموعة متنوعة من 

اخلدمات الراقية والفر�ص ال�شتثمارية الفريدة من 

نوعها �شمن عدد من جمالت العمل الواعدة يف اأ�شواق 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي، ومنطقة ال�رشق الأو�شط، 

و�شمال اأفريقيا، وتركيا، واململكة املتحدة، والوليات 

املتحدة الأمريكية. ويركز البنك ن�شاطه على ال�شتثمار 

يف امل�شاريع النا�شئة وتطوير الأعمال، وال�شتثمارات 

املبا�رشة، وال�شتثمارات العقارية. 

رؤيتنا
تتلخ�ص روؤيتنا يف اأن نكون البنك ال�شتثماري الإ�شالمي الإقليمي الرائد يف ال�شتثمار عرب متويل امل�شاريع النا�شئة والواعدة، 

والعمل على حتقيق النمو لتلك امل�شاريع، ودعم التنمية الجتماعية والقت�شادية يف منطقة اخلليج وال�رشق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا )مينا(.

ن�شعى اإىل تعزيز القيمة والرثوة مل�شاهمينا وعمالئنا، واإ�شافة اأبعاد جديدة اإىل �شناعة اخلدمات امل�رشفية الإ�شالمية. 

مهمتنا
مهمتنا هي ابتكار منوذج اقت�شادي رائد والقيام بدور قيادي يف تطوير ال�شتثمار يف قطاع امل�شاريع النا�شئة يف املنطقة.

ومن خالل اإقامة �رشاكات ا�شرتاتيجية، فاإننا نهدف اإىل توفري الدعم والت�شجيع للنمو والنهو�ص باملوؤ�ش�شات ال�شغرية 

واملتو�شطة يف منطقة اخلليج وال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا )مينا( التي حتتاج ملوارد �رشورية ل�شمان منوها وتو�شعها. 

قيمنا
اإن قيمنا املهنية يف الأداء والبتكار والهتمام بالعمالء والعمل كفريق والتقيد باأحكام وتعاليم ال�رشيعة الإ�شالمية الغراء هي التي 

حتدد م�شار �شلوكنا املهني.

كما اأن تبنينا للم�شتويات العاملية والتطبيقات الدولية حتكم الطريقة التي ندير بها اأعمال البنك يف جميع املجالت.

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم األول
نظرة عامة على فينشر كابيتال بنك ٤5
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ملخص
النشاط المالي

أهم اإلنجازات 
التشغيلية

بالرغم من األجواء االقتصادية 
الحافلة بالتحديات التي 

شهدتها المنطقة وظروف 
السوق الصعبة، حقق فينشر 

كابيتال بنك أداًء ماليًا قويًا مرة 
أخرى في السنة المالية 2016.

صافي الربحبالدوالرات األمريكية 

٩٫٣ مليون  دولر اأمريكي
3٠ يونيو ٢٠١٦

١٤٫١ مليون دولر اأمريكي 3٠ يونيو ٢٠١5

مجموع اإليرادات

٣6٫6 مليون  دولر اأمريكي

مجموع األصول

٣٣٤٫٣ مليون  دولر اأمريكي
حقوق المساهمين

معدل مالءة رأس المال )%(مجموع األصول تحت اإلدارة

االستثمارات الجديدة 
مجموعة مادو، تركيا 

ال�شتحواذ على ح�شة بن�شبة ٤٩ باملائة من ال�شل�شلة الرائدة يف 

الآي�شكرمي واملقاهي ومتاجر احللويات. 

بريدجووتر وبرستون كريك، أطلنطا، 
الواليات المتحدة األمريكية

ال�شتحواذ على �شفقة عقارية ت�شم جممعني �شكنيني هما 

بريدجووتر وبر�شتون كريك يف اأطلنطا، الوليات املتحدة 

الأمريكية.

ويست هيفن في فينينجز، أطلنطا، 
الواليات المتحدة األمريكية

ال�شتحواذ على �شفقة عقارية هي وي�شت هيفن يف عقار 

فينينجز، اأطلنطا، جورجيا، الوليات املتحدة الأمريكية.

برنامج السيولة ٣ 

برنامج ال�شيولة الذي تدعمه اأ�شول تتمثل يف املبنى الثالث من 

جممع اإ�شكان جبل علي للعمال. 

عمليات التخارج االستثمارية 

بيرن إنفستمنت ليمتد

حققت عملية التخارج من قطاع ال�شتثمارات املبا�رشة عائدًا 

للم�شتثمرين بن�شبة ٤5 باملائة تقريبًا.

مجمع إسكان جبل علي للعمال 

ا�شتكمال عملية التخارج الكاملة من هذا ال�شتثمار مع تاأجري 

املبنى الثالث. 

عالقات المستثمرين 

مت تعزيز نظام اإدارة عالقات العمالء مبا يتما�شى مع املتطلبات 

اخلا�شة للعمالء. 

الحوكمة 

تطبيق اإطار عمل املكافاآت املتغري اجلديد وفق تعليمات م�رشف 

البحرين املركزي.

الموارد البشرية

ال�شتمرار يف تعيني املتخ�ش�شني يف جمالت العمل والدعم   • 
الرئي�شية.   

طرح برنامج لد عم خطة الإحالل الوظيفي للبنك.   •

تقنية المعلومات 

ت�شغيل موقع ا�شتعادة البيانات يف حالت الطوارئ.   •

اإجراء حتليل للمخاطر املتوقعة من الإنرتنت.   •

المسؤولية االجتماعية للبنك 

وا�شل البنك امل�شاهمة يف دعم جهود التنمية القت�شادية 

وحتقيق الرفاهية الجتماعية لأفراد املجتمع يف مملكة البحرين، 

ف�شال عن دعم النمو املتوا�شل لقطاع  اخلدمات امل�رشفية 

الإ�شالمية.

القسم األول
نظرة عامة على فينشر كابيتال بنك

22٤٫٣ مليون  دولر اأمريكي

%1٩٫٨ 1٫٤٩2 مليار  دولر اأمريكي

3٠ يونيو ٢٠١٦

٢5٠٫٨ مليون دولر اأمريكي 3٠ يونيو ٢٠١5

3٠ يونيو ٢٠١٦

١٫٢٧٤ مليار دولر اأمريكي 3٠ يونيو ٢٠١5

3٠ يونيو ٢٠١٦

١٦٫5 مليون دولر اأمريكي 3٠ يونيو ٢٠١5

3٠ يونيو ٢٠١٦

٢١٩٫5 مليون دولر اأمريكي 3٠ يونيو ٢٠١5

3٠ يونيو ٢٠١٦

3٦٫٩٪ 3٠ يونيو ٢٠١5
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

القسم الثاني
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

احلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�شاحلات وال�شالة وال�شالم على خامت الأنبياء واملر�شلني نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم ومن 

اتبع هداهم اإىل يوم الدين.

يطيب يل نيابة عن اأع�شاء جمل�ص الإدارة اأن اأعر�ص على ح�رشاتكم التقرير ال�شنوي والبيانات املالية املوحدة لفين�رش كابيتال بنك 

عن العام املايل املنتهي يف 3٠ يونيو ٢٠١٦، وذلك يف اأعقاب تولينا ملن�شب رئي�ص جمل�ص الإدارة بعد انتهاء العام نتيجة ا�شتقالة 

رئي�ص جمل�ص الإدارة الدكتور غ�شان ال�شليمان يف اأغ�شط�ص ٢٠١٦، بعد تعيينه يف من�شب حكومي يف اململكة العربية ال�شعودية 

بدرجة وزير  '' حمافظ الهيئة العامة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ''. ويف هذا ال�شدد، اأود اأن اأعرب عن خال�ص اعتزازي وتقديري 

بالت�رشف بالعمل عن قرب مع الدكتور غ�شان منذ تاأ�شي�ص فين�رش كابيتال بنك، واأمتنى له كل النجاح والتوفيق يف من�شبه اجلديد. 

ولقد ت�رشفت بانتخابي يف من�شب رئي�ص جمل�ص الإدارة اجلديد، واأتعهد ببذل ق�شارى جهدي لدعم م�شرية التطوير يف البنك. 

كما ي�رشين اأن اأعلن باأننا متّكنا بف�شل اهلل تعاىل من احلفاظ على ا�شتمرار م�شار الربحية التي حققها البنك يف ال�شنوات الأخرية، 

وموا�شلة العمل على تو�شعة اأن�شطتنا ال�شتثمارية، على الرغم من مواجهتنا لفرتة �شعبة اأخرى �شادت فيها تقلبات اقت�شادية 

كبرية يف الأ�شواق. 

حقــّق فين�ــرش كابيتــال بنــك مــرًة اأخــرى اأداًء ماليــًا قويــًا خالل العام املــايل ٢٠١٦، فقد ارتفع اإجمايل الإيرادات باأكــرث من ال�شعف 

لي�شــل اإىل 3٦٫٦ مليــون دولر اأمريكــي مقارنــًة باإجمــايل ١٦٫5 مليــون دولر اأمريكــي يف العــام املا�شــي، بينما بلغ اإجمايل 

امل�رشوفــات ١٦٫٢ مليــون دولر اأمريكــي مقابــل ١٢٫٦ مليــون دولر اأمريكــي يف العــام املــايل ٢٠١5. وكان �شــايف الدخل املحقق من 

الأن�شــطة امل�رشفيــة ال�شــتثمارية امل�شــاهم الأكــرب يف هــذا النمــو حيــث بلــغ 3١٫١ مليون دولر اأمريكي مقارنــة باإجمايل ١3٫٧ مليون 

دولر اأمريكــي يف العــام املا�شــي. وبلــغ �شــايف اأربــاح البنــك ٩٫3 مليــون دولر اأمريكي يف العام املــايل ٢٠١٦ مقارنة باإجمايل ١٤٫١ 

مليــون دولر اأمريكــي يف العــام ال�شــابق، اأي مــا يعــادل عائــدًا على �شايف راأ�ــص املال املدفوع بن�شــبة ٤٫٩ باملائة. وجتدر الإ�شــارة اإىل 

اأن هــذه النتائــج تاأتــي بعــد ت�شــجيل خ�شــائر القيمــة العادلــة وخم�ش�شــات الإ�شمحالل باإجمايل ٢٠٫5 مليــون دولر اأمريكي والتي 

قمنــا بقيدهــا يف الدفاتــر كاإجــراء حما�شــبي احرتازي يف �شوء الأو�شاع ال�شــائدة يف ال�شــوق.

هــذا وقــد وا�شــل البنــك احلفــاظ علــى قاعــدة راأ�شــمالية قوية، حيث بلغ اإجمــايل الأ�شول يف امليزانيــة العمومية 33٤٫3 مليون دولر 

اأمريكــي كمــا يف 3٠ يونيــو ٢٠١٦ مقارنــة باإجمــايل ٢5٠٫٨ مليــون دولر اأمريكــي كما يف نهاية ال�شــنة ال�شــابقة. كذلــك بلغت حقوق 

امل�شــاهمني ٢٢٤٫3 مليــون دولر اأمريكــي كمــا يف نهايــة العــام املــايل ٢٠١٦ مقابــل ٢١٩٫5 مليــون دولر اأمريكي كمــا يف نهاية العام 

املــايل ٢٠١5، بينمــا بلغــت ن�شــبة كفايــة راأ�ــص املــال ١٩٫٨ باملائــة، اأي اأعلى من احلد الأدنى الذي ي�شــرتطه م�ــرشف البحرين املركزي 

واملحــدد بن�شــبة ١٢٫5 باملائــة. كذلــك منــا اإجمــايل الأ�شــول حتــت الإدارة لي�شــل اإىل ١٫٤٩٢ مليار دولر اأمريكــي كما يف 3٠ يونيو 

٢٠١٦ مــن ١٫٢٧٤ مليــار دولر اأمريكــي كما يف نهاية ال�شــنة ال�شــابقة. 

تعك�ص هذه النتائج املالية مدى جناح اأعمالنا يف العام املايل 

٢٠١٦، والذي اأبرمنا خالله اأربع �شفقات جديدة، اأتاحت 

لنا انطالقًة قوية يف قطاع ال�شقق ال�شكنية العائلية يف الوليات 

املتحدة الأمريكية و�شوق املقاهي واحللويات يف تركيا. كما 

اأ�شهمت هذه ال�شفقات يف تعزيز وتنويع حمفظتنا ال�شتثمارية، 

وتو�شعنا يف الأ�شواق على امل�شتوى الإقليمي والعاملي وتدعيم 

الثقة بقدرتنا على تهيئة فر�ص ا�شتثمارية مبتكرة وجمزية 

لعمالئنا. وبالإ�شافة اإىل ذلك، تخارجنا من ا�شتثمارين، كان 

اأحدهما اأول تخارج تام للبنك يف قطاع ال�شتثمارات املبا�رشة. 

ويف نف�ص الوقت، حقق فين�رش كابيتال بنك تقدمًا ملمو�شًا يف 

عدد من ال�شتثمارات الرئي�شية احلالية. كذلك اأجرى البنك 

حت�شريات لعدد من �شفقات ال�شتحواذ والتخارج املرتقبة 

والتي ناأمل اإبرامها خالل العام املايل ٢٠١٧ اإن �شاء اهلل تعاىل. 

من ناحية اأخرى، اجتمع اأع�شاء جمل�ص اإدارة البنك وفريق 

الإدارة التنفيذية يف فرباير ٢٠١٦ ملراجعة وتعديل ا�شرتاتيجية 

البنك ومنوذج اأعماله يف �شوء التغريات امل�شتمرة يف الأحوال 

القت�شادية واأو�شاع ال�شوق. و�شوف يرّكز البنك ن�شاطه 

على ال�شتثمارات املبا�رشة بالدرجة الأوىل، ثم على ال�شتثمار 

العقاري املدر للدخل، مع احلكمة يف اتباع منهجية انتقائية 

يف ال�شتثمار يف امل�شاريع النا�شئة وفر�ص تطوير الأعمال. 

وترتكز ا�شرتاتيجيتنا على تطبيق اأعلى معايري احلوكمة، واإدارة 

املخاطر، واللتزام باأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية، والوفاء الدائم 

مب�شوؤولية البنك الجتماعية. 

هذا ول يزال فين�رش كابيتال بنك ي�شنف كاأحد اأكرث البنوك 

ال�شتثمارية ن�شاطًا يف املنطقة، �شواء من حيث ال�شتثمارات 

احلالية اأو من حيث �شفقات ال�شتحواذ والتخارج املرتقبة، 

حمققًا م�شتويات م�شجعة من التقدم مل تكن ممكنة لول 

اإخال�ص م�شاهمينا وعمالئنا، ولول ا�شرتاتيجية جمل�ص الإدارة 

والإدارة التنفيذية والقدرات املهنية العالية التي يتميز بها فريق 

ال�شتثمارات وفريق اإدارة الرثوات، والتزام اأق�شام اخلدمات 

امل�شاندة بالبنك. 

لقد �شهد البنك خالل ال�شنة تغيريات يف ع�شوية جمل�ص اإدارته. 

ويف هذا ال�شدد، اأود اأن اأتوجه بال�شكر والتقدير اإىل ال�شادة 

اأع�شاء املجل�ص امل�شتقيلني على اإ�شهاماتهم القّيمة يف خدمة 

البنك خالل فرتة ع�شويتهم. كما ي�شعدين اأن اأرحب بال�شادة 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة اجلدد الذين ميتازون بدرايتهم العميقة 

وخرباتهم الوا�شعة على امل�شتوى الإقليمي والتي من �شاأنها 

حتقيق فائدة عظيمة للمجل�ص و�شوف تنعك�ص يف اأداء البنك يف 

ال�شنوات القادمة باإذن اهلل تعاىل.  

ول �شك باأن العام ٢٠١٧ �شيكون عامًا اآخر مليئًا بالتحديات، ت�شود فيه تقلبات اأ�شعار النفط وعدم ال�شتقرار يف الأ�شواق، 

وموا�شلة حكومات منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا تنفيذ املزيد من الإ�شالحات القت�شادية واملالية بهدف تنويع م�شادر 

الدخل؛ اإىل جانب ا�شتمرار ال�شطرابات اجليو�شيا�شية يف بع�ص دول املنطقة. ولكن يف �شوء الأداء املايل والت�شغيلي القوي الذي 

حققه البنك خالل العام املايل ٢٠١٦، فاإن توقعاتنا لأداء البنك يف امل�شتقبل القريب تت�شم بتفاوؤل حذر. ومع بداية العقد الثاين على 

تاأ�شي�ص البنك، فاإن جمل�ص الإدارة على ثقة تامة بقدرته وخربته وكفاءته ومن خالل التعاون التام وامل�شتمر مع  الإدارة التنفيذية 

وفريق الإدارة على مواجهة التحديات ومواكبة التغريات التي يفر�شها الواقع القت�شادي اجلديد يف املنطقة.

وختامًا، اأود نيابًة عن جمل�ص الإدارة، التوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير اإىل ح�رشة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل مملكة البحرين املفدى، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، رئي�ص الوزراء املوقر، و�شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء على قيادتهم الر�شيدة وبرناجمهم 

الإ�شالحي، وت�شجعيهم لقطاع اخلدمات امل�رشفية الإ�شالمية. كما اأتوجه اأي�ًشا بال�شكر والتقدير اإىل م�رشف البحرين املركزي، 

ووزارة ال�شناعة والتجارة، والهيئات احلكومية املعنية على ما قدموه من دعم وم�شورة طيلة هذه الفرتة. 

ويطيــب يل اأن اأعــرب عــن عميــق امتنــاين مل�شــاهمينا وعمالئنــا و�ــرشكائنا علــى اإخال�شهــم امل�شــتمر وثقتهــم الدائمــة؛ ولهيئــة الرقابــة 

ال�ــرشعية علــى اإر�شــاداتها القّيمــة واإ�ــرشافها املتوا�شــل، ولفريــق الإدارة وجميــع العاملــني يف البنــك علــى جهودهــم الدوؤوبــة 

وتفانيهــم يف العمــل. 

اأ�شاأل اهلل العلي القدير اأن َيهدينا �شواء ال�شبيل، واأن ي�شدد خطانا لتحقيق اأهدافنا، واأن مين علينا بالنجاح والتوفيق لتعزيز م�شرية 

فين�رش كابيتال بنك. 

عبدالفتاح حممدرفيع معريف

رئي�ص جمل�ص الإدارة 

عبدالفتاح محمدرفيع معرفي
رئي�ص جمل�ص الإدارة املنتخب يف ٢٠١٦

دولة الكويت
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عبداللطيف محمد جناحي 
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محمد عبدالعزيز السرحان 
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة
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صالح محمد الشنفري 
ع�شو جمل�ص الإدارة
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خالد عبدالعزيز المديهيم 
ع�شو جمل�ص الإدارة
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سليمان عبدالرحمن الراشد 
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مروان أحمد الغرير 
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أعضاء هيئة
الفتوى و الرقابة 

الشرعية

ال�شيخ الدكتور نظام حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف الدرا�شات الإ�شالمية، و�شهادة البكالوريو�ص يف القت�شاد ومقارنة الأديان 

من جامعة ماكجيل بكندا، بالإ�شافة اإىل الدرا�شات التقليدية الإ�شالمية، والتلقي عن العلماء وامل�شايخ من اململكة العربية ال�شعودية، 

والبحرين، وم�رش، واملغرب والهند. وال�شيخ نظام كان خطيبًا يف عدد من جوامع مملكة البحرين يف مرحلة الت�شعينيات، وله درو�ص 

يف العلوم ال�رشعية منذ عام ١٩٧٦ وحتى الآن، وهو ع�شو بهيئة الرقابة ال�رشعية يف عدد من البنوك واملوؤ�ش�شات املالية والإ�شالمية 

يف مملكة البحرين، وع�شو هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية )AAOIFI(، وع�شو بهيئة الت�شنيف 

الإ�شالمي، وع�شو باملجل�ص ال�رشعي مل�رشف البحرين املركزي، و�شندوق داو جونز الإ�شالمي، وله ح�شور متميز وبارز يف كثري 

من املوؤمترات والندوات واملنتديات الإ�شالمية.

تضم هيئة الرقابة الشرعية 

نخبة من علماء الدين البارزين، 

وتتولى الهيئة التوجيه والمراجعة 

واإلشراف على أنشطة البنك، 

بما يضمن تماشيها مع أحكام 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء. ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف ال�رشيعة الإ�شالمية من الأزهر ال�رشيف، القاهرة، جمهورية م�رش 

العربية، وهو ع�شو جممع الفقه الإ�شالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي يف جدة باململكة العربية ال�شعودية، وكان يف ال�شابق 

يعمل باحثًا وخبريًا يف املو�شوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية يف دولة الكويت، ورئي�ص وع�شو م�شارك 

يف كثري من هيئات الرقابة ال�رشعية ملجموعة من البنوك الإ�شالمية، وع�شو املجل�ص ال�رشعي وجمل�ص املعايري لهيئة املحا�شبة 

واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية يف مملكة البحرين )AAOIFI(، وله جمموعة موؤلفات متميزة ومتخ�ش�شة بفقه وفتاوى 

املعامالت احلديثة وغريها، وله ح�شور متميز وبارز يف كثري من املوؤمترات والندوات واملنتديات الإ�شالمية.

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف الفقه املقارن من اجلامعة الإ�شالمية يف املدينة املنورة باململكة العربية 

ال�شعودية، ي�شغل ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي من�شب اأ�شتاذ م�شاعد يف كلية الرتبية الأ�شا�شية التابعة للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب يف دولة الكويت، وم�شارك يف هيئات فتوى وجلان �رشعية عديدة. واأثرى املكتبة الإ�شالمية مبجموعة من 

املوؤلفات والأعمال العلمية، وله ح�شور متميز وبارز يف كثري من املوؤمترات والندوات واملنتديات الإ�شالمية.

الشيخ الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي 

رئي�ص الهيئة 

الشيخ الدكتور عبدالستار عبدالكريم أبو غدة 

ع�شو 

الشيخ الدكتور عيسى زكي عيسى 

ع�شو 

١3
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تقرير الرئيس 
التنفيذي

القسم الثاني
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

عبداللطيف محمد جناحي 
ع�شو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي

مملكة البحرين

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على خامت الأنبياء واملر�شلني نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم. 

ي�رشين اأن اأعلن اأن فين�رش كابيتال بنك قد حقق اأداًء ت�شغيلًيا قوًيا ووا�شل حتقيق الأرباح وتنمية اأعماله على مدى العام املايل ٢٠١٦، 

على الرغم من تاأثر قطاع اخلدمات امل�رشفية ال�شتثمارية ب�شعوبات متفاقمة على �شعيد القت�شاد الكلي فاقت كل التوقعات، متثلت يف 

ا�شتمرار الرتاجع احلاد يف اأ�شعار النفط، والإقبال الكبري على بيع الأ�شهم يف جميع اأ�شواق دول جمل�ص التعاون، وا�شتداد حدة التوترات 

اجليو�شيا�شية يف املنطقة.

لقد حقق دخل البنك من الأن�شطة امل�رشفية ال�شتثمارية منًوا كبرًيا من ١3٫٧ مليون دولر اأمريكي يف العام املايل ٢٠١5 اإىل 3١٫١ 

مليون دولر اأمريكي يف العام املايل ٢٠١٦، والذي كان عاًما ناجًحا قمنا خالله بهيكلة وطرح وتوظيف اأربع �شفقات ا�شتثمارية 

جديدة، نتج عنها جمع راأ�شمال من امل�شتثمرين بلغ جمموعه حوايل ٢٠٠ مليون دولر اأمريكي. 

يف ال�شفقة الأوىل، ا�شتهل البنك ن�شاطه ال�شتثماري للعام املايل ٢٠١٦ يف الوليات املتحدة الأمريكية بالدخول اإىل قطاع ال�شقق ال�شكنية 

العائلية وا�شتحوذ على حمفظتني ا�شتثماريتني كبريتني يف مدينة اأطلنطا بولية جورجيا، ت�شمان حوايل ١٫5٠٠ وحدة �شكنية 

موزعة على ثالثة جممعات م�شورة عالية اجلودة يف مواقع ممتازة. اأما ال�شفقة الثانية فتعترب من اأكرب عمليات ال�شتحواذ يف قطاع 

ال�شتثمارات املبا�رشة التي يربمها البنك منذ تاأ�شي�شه، ا�شتحوذ فيها على ٤٩ باملائة من جمموعة مادو، وهي ال�رشكة الرتكية الرائدة 

يف اإنتاج الآي�شكرمي ومتلك اأ�شخم �شل�شلة مقاهي ومتاجر حلويات ومنح توكيالت المتياز يف تركيا، وتعمل على تو�شعة انت�شارها 

العاملي يف جميع اأنحاء اأوروبا وال�رشق الأو�شط. وبالإ�شافة اإىل ذلك، طرح فين�رش كابيتال بنك اأي�ًشا ثالث برنامج لل�شيولة و الذي 

حتظى اأ�شهمه ب�شمان اأحد الأ�شول الهامة للبنك و املتمثل يف املبنى الثالث من م�رشوع جممع اإ�شكان جبل علي للعمال والذي مت تاأجريه 

بالكامل لأحد امل�شتاأجرين املرموقني،  ليتم بذلك التخارج الكامل من هذا ال�شتثمار.

و يف تطور اآخر هام لفين�رش كابيتال بنك، تخارج البنك من ا�شتثماره يف �رشكة برين انف�شتمنت ليمتد يف �شفقة بلغت قيمتها الإجمالية 

3٩٫٢ مليون دولر اأمريكي، حمقًقا للم�شتثمرين عائداً بن�شبة ٤5 باملائة تقريبًا  للفرتة منذ ال�شتحواذ على ال�شتثمار يف العام ٢٠١٤. 

وبعد اإجراء مراجعة تف�شيلية ل�رشكات حمفظة البنك، حددنا اأي�شًا عدداً من الفر�ص املحتملة للتخارج والتي ن�شعى اإىل اإبرامها بهدف 

حتقيق تدفقات نقدية للم�شتثمرين وامل�شاهمني على مدى ال�شنتني اإىل الثالث �شنوات القادمة. 

اأما على �شعيد ا�شتثمارات البنك احلالية، فقد �شهدت تطورات هامة كان اأبرزها اإعادة تطوير بارك كري�شنت وي�شت يف لندن والذي 

يحقق تقدًما يف �شري الأعمال وفًقا للمخطط العام للم�رشوع؛ واإجناز اأعمال بناء وجتهيز امل�شت�شفى امللكي للولدة يف البحرين واملقرر 

افتتاحه يف الربع الأول من العام ٢٠١٧. كما وا�شلت �رشكة دلتا املحدودة، وهي �رشكة مقاولت متخ�ش�شة مقرها اململكة العربية 

ال�شعودية، و�رشكة قطر للهند�شة والإن�شاءات )كيو كون(، اإحدى 

اأكرب �رشكات املقاولت املتخ�ش�شة يف اأعمال الهند�شة وتاأمني 

امل�شرتيات والبناء، حتقيق اأداء قوي مع الفوز بعقود جديدة 

وزيادة عائداتها. 

وخالل العام اأي�شًا، �شارك اأع�شاء جمل�ص اإدارة البنك وفريق 

الإدارة التنفيذية يف ور�شة عمل ا�شرتاتيجية ملراجعة وتعديل 

ا�شرتاتيجية البنك ومنوذج اأعماله يف �شوء التغريات امل�شتمرة 

يف الأحوال القت�شادية واأو�شاع ال�شوق. و�شوف يوا�شل 

البنك تركيز ن�شاطه على ال�شتثمارات املبا�رشة ب�شكل رئي�شي، 

�شاماًل قطاعات الأغذية وامل�رشوبات، وجتارة التجزئة، والرعاية 

ال�شحية، والتعليم. و�شوف ترتكز ال�شتثمارات العقارية على 

تطوير امل�شاريع ال�شكنية يف دول اخلليج واململكة املتحدة، 

والعقارات املدرة للدخل يف الوليات املتحدة الأمريكية. كما اأن 

ا لال�شتثمار يف امل�شاريع النا�شئة  البنك �شوف يدر�ص اأي�شًا فر�شً

وتطوير الأعمال على اأ�شا�ص انتقائي جًدا. وقد اأكدت هذه املراجعة 

اأي�شًا احلاجة اإىل الرتكيز امل�شتمرعلى تنفيذ البنك ل�شرتاتيجية 

التخارج، والتي يديرها فريق اإدارة ال�شتثمارات بعد ال�شتحواذ 

باإ�رشاف جلنة التخارج من ال�شتثمارات. 

وت�شعى ا�شرتاتيجيتنا ال�شتثمارية اإىل حتقيق عائدات جمزية 

مع خماطر حم�شوبة حمققة من فر�ص ا�شتثمارية مدرو�شة 

بعناية فائقة، ومهيكلة بكفاءة، ومدارة وفق اأعلى امل�شتويات. 

وتتميز حمفظة البنك ال�شتثمارية بالتنوع بني خمتلف 

الأ�شواق والقطاعات، وعرب مراحل العائدات املختلفة من فر�ص 

ال�شتثمارات املبا�رشة. ويهدف هذا التنوع اإىل خف�ص املخاطر 

اجلغرافية وخماطر تركز القطاعات والذي يعزز قدرة البنك على 

حتمل تذبذب الأ�شواق. 

ويف اإطار جهوده الرامية اإىل حتقيق النمو والتطور يف امل�شتقبل 

وفًقا للخطط املو�شوعة، وا�شل فين�رش كابيتال بنك تعزيز قدراته 

املوؤ�ش�شية خالل العام املايل ٢٠١٦، وذلك من خالل ال�شتثمار 

امل�شتمر يف املوارد الب�رشية والبنية التحتية لتقنية املعلومات، مبا 

يف ذلك موا�شلة الرتكيز على اأمن املعلومات وتعيني املزيد من 

املوظفني املتخ�ش�شني يف الإدارات الرئي�شية والوظائف الأ�شا�شية 

بالبنك. 

اأما يف الفرتة القادمة، فاإننا نتوقع ا�شتمرار التقلبات يف اأ�شعار 

النفط واأ�شواق الأ�شهم والقيم ال�شوقية لالأ�شول، وموا�شلة 

عمل حكومات املنطقة على تنفيذ املزيد من الإ�شالحات املالية 

والقت�شادية خلف�ص الإعانات والدعم وتنويع م�شادر الدخل 

وتقلي�ص العتماد على املنتجات الهيدروكربونية؛ كما نتوقع 

ا�شتمرار ال�شطرابات ال�شيا�شية يف بع�ص دول منطقة ال�رشق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا. وبالإ�شافة اإىل ذلك، اأدى خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي اإىل اإثارة املخاوف على م�شتقبل القت�شاد 

الربيطاين والأوروبي والقت�شاد العاملي. لذا، يبدو اأن العام املايل ٢٠١٧ �شوف يكون عامًا اآخر مليئًا بالتحديات وال�شعوبات، مع تزايد 

حذر امل�شتثمرين  وجتنبهم للمخاطر عند درا�شة الفر�ص ال�شتثمارية اجلديدة.

وباإذن اهلل تعاىل �شوف نوا�شل العمل على ال�شتفادة من الأداء القوي الذي حققناه خالل العام املايل ٢٠١٦ وعلى مدى ال�شنوات 

املا�شية، بهدف مواكبة التغريات امل�شتجدة ومواجهة التحديات التي ت�شهدها الأ�شواق، وال�شتفادة من فر�ص الأعمال النا�شئة. كما 

اأود اأن اأوؤكد اأن فين�رش كابيتال بنك ميلك قاعدة راأ�شمالية جيدة وحمفظة اأ�شول متنوعة، بالإ�شافة اإىل التح�شري لعدد من �شفقات 

ال�شتحواذ والتخارج املرتقبة. ول نزال ننظر بتفاوؤل اإىل الفر�ص امل�شتقبلية املتاحة للبنك، موؤكدين ثقتنا يف قدرات فريق عملنا على 

حتقيق املزيد من النمو يف الإيرادات والربحية امل�شتدامة، مبا يتما�شى مع اأهدافنا وتطلعاتنا الطموحة. 

وختامًا اأود اأن اأعرب عن خال�ص �شكري وامتناين ملا نحظى به من دعم متوا�شل وثقة غالية وت�شجيع م�شتمر من ال�شادة اأع�شاء 

جمل�ص الإدارة. واأخ�ص بال�شكر رئي�ص جمل�ص اإدارتنا ال�شابق الدكتور غ�شان ال�شليمان، الذي ا�شتقال من البنك يف اأغ�شط�ص ٢٠١٦ بعد 

تعيينه يف من�شب حمافظ الهيئة العامة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة بدرجة وزير يف اململكة العربية ال�شعودية. اإن الكلمات تعجز عن 

التعبري عن مدى اعتزازنا وتقديرنا واحرتامنا جلهود الدكتور غ�شان خالل فرتة عمله وقيادته امل�شتنرية التي كان لها دوًرا هاًما يف 

توجيه واإر�شاد البنك على مدى ال�شنوات الع�رش الأوىل منذ تاأ�شي�شه. اأما على ال�شعيد ال�شخ�شي، فقد ت�رشفت بالعمل معه منذ تاأ�شي�ص 

فين�رش كابيتال بنك، كما اأنني اأتطلع اإىل العمل مع رئي�ص جمل�ص اإدارتنا اجلديد ال�شيد عبدالفتاح معريف والذي تربطني به عالقة عمل 

وطيدة على مدى الع�رش �شنوات املا�شية.   

كما ي�شعدين اأن اأ�شيد بالثقة الغالية واملتوا�شلة مل�شتثمرينا الذين مل ياألوا جهداً يف تقدمي الدعم الالزم يف كل الأوقات، والذين ي�شاهمون 

بدور فعال يف حتقيق جناح فين�رش كابيتال بنك. واأتوجه اأي�شًا بال�شكر والتقدير اإىل فريق الإدارة وموظفي البنك على تفانيهم 

واإخال�شهم يف العمل وجهودهم الدوؤوبة الرامية اإىل مواكبة التغريات والرتقاء باأدائهم ملواجهة التحديات اجلديدة، والتي بدونها مل 

يكن من املمكن اأن يحقق البنك هذا الأداء الناجح مرة اأخرى. اإننا ن�شعر بالفخر والعتزاز لوجود مثل هذا الفريق الذي يت�شم بالكفاءة 

املهنية العالية واحلما�ص والإخال�ص يف العمل.  

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

عبداللطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي



١٦
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(

١٧

فريق اإلدارة 
التنفيذية

يتم تفويض الرئيس التنفيذي من 

قبل أعضاء مجلس اإلدارة بمسؤولية 

األعمال اإلدارية اليومية للبنك. 

ويلقى الرئيس التنفيذي دعمًا من 

قبل فريق اإلدارة التنفيذية الذي 

يتمتع بالكفاءة العالية والخبرة 

الواسعة. وقد تم إدراج أسماء أعضاء 

اإلدارة التنفيذية ونبذة عن خبراتهم 

في القسم المخصص الستعراض 

الحوكمة المؤسسية من هذا التقرير.

عبداللطيف محمد جناحي
ع�شو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي

رئي�ص جلنة الإدارة التنفيذية

آسيا حسن 
مدير

رئي�ص التدقيق الداخلي

سانتوش جيكوب كاريبات 
مدير تنفيذي

رئي�ص الرقابة املالية 

فيصل عبدالعزيز العباسي 
الرئي�ص التنفيذي لال�شتثمارات 

محمد جاسم الشيخ 
مدير تنفيذي

رئي�ص اإدارة الرثوات 

خالد عبدالجليل المدني
مدير

رئي�ص اللتزام ومكافحة غ�شل الأموال

سعد عبداهلل الخان 
مدير تنفيذي اأول - ال�شتثمارات

سهيل مالك 
مدير تنفيذي

رئي�ص عمليات ما بعد ال�شتحواذ، ال�شتثمارات

جهاد حسن قمبر
مدير 

 رئي�ص اإدارة املوارد الب�رشية وامل�شاندة  

١٧



١٨
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(

١٩

استعراض
النشاط

االستثماري

استراتيجية االستثمار في البنك 

اجتمع اأع�شاء جمل�ص اإدارة البنك وفريق الإدارة التنفيذية يف 

فرباير ٢٠١٦ ملراجعة وتعديل ا�شرتاتيجية البنك ومنوذج 

اأعماله على �شوء املتغريات املت�شارعة يف الأو�شاع القت�شادية 

وظروف ال�شوق. و�شوف يركز البنك ن�شاطه على ال�شتثمارات 

املبا�رشة ب�شكل رئي�شي، �شاماًل قطاع الأغذية وامل�رشوبات، 

و جتارة التجزئة، والرعاية ال�شحية،  والتعليم. و�شيوا�شل 

ا�شتثماراته العقارية واإن كان بحجم اأقل، مع الرتكيز على 

تطوير امل�شاريع ال�شكنية يف دول اخلليج واململكة املتحدة، 

والعقارات املدرة للدخل يف الوليات املتحدة الأمريكية. هذا اإىل 

جانب ال�شتمرار يف امل�شاريع النا�شئة وفر�ص تطوير الأعمال 

على اأ�شا�ص انتقائي جدًا. 

وتهدف الإ�شرتاتيجية التي يتبناها فين�رش كابيتال بنك اإىل 

حتقيق عائدات عالية مقارنة باملخاطر املح�شوبة من فر�ص 

ا�شتثمارية عالية اجلودة، مدرو�شة بعناية، ومهيكلة ومدارة 

بكفاءة عالية. ويتم تنويع املحفظة ال�شتثمارية للبنك بني 

خمتلف الأ�شواق والقطاعات، وعرب مراحل خمتلفة من منو 

فر�ص ال�شتثمارات املبا�رشة. ويهدف هذا التنوع اإىل احلد من 

خماطر الرتكيز على اأماكن جغرافية اأو قطاعات معينة. 

ويحر�ص البنك على التعاون مع �رشكاء متميزين يف املجال 

التقني وجمال الأعمال اأو م�شتثمرين ي�شاركون البنك روؤيته 

الطموحة الرامية اإىل اإقامة �رشكات اأو م�شاريع رائدة حتمل 

يف طياتها اإمكانيات منو �رشيعة، مع اكت�شاب مكانة مرموقة 

يف جمالت عملها. كما يحر�ص فين�رش كابيتال بنك اأي�شًا 

على حتديد مناذج الأعمال العاملية الناجحة لتكرارها يف 

منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، مبا ي�شاهم يف دعم 

القت�شاديات املحلية وتنويع ن�شاطها، وخلق فر�ص اأعمال 

جديدة، وا�شتبدال الواردات ب�شلع وخدمات حملية، وزيادة 

ال�شادرات. وي�شعى البنك اإىل اإ�شافة القيمة اإىل حمفظة �رشكاته 

من خالل امل�شاركة الفعالة والدعم املتوا�شل بهدف تعزيز قيمة 

التخارج ل�شتثماراته. 

استعراض النشاط االستثماري

شهد فينشر كابيتال بنك خالل 
العام المالي 2016 واحدًا من أنشط 

األعوام في القطاع المصرفي 
االستثماري، وذلك من خالل طرح 

أربعة استثمارات جديدة ساهمت 
في جمع حوالي 200 مليون دوالر 

أمريكي من العمالء، إلى جانب 
تنفيذ عمليتي تخارج من استثمارات 

البنك. كما ارتفع إجمالي الدخل 
المتحقق من األنشطة المصرفية 

االستثمارية ارتفاعًا ملموسًا إلى ٣1٫1 
مليون دوالر أمريكي، بما يعكس 

نجاح استراتيجية البنك في التركيز 
على القطاعات الرئيسية والمناطق 

الجغرافية التي اكتسب فيها خبرات 
متخصصة.

فلسفة االستثمار 

تعتمد فل�شفة ال�شتثمار يف فين�رش كابيتال بنك على مبداأ 

اأ�شا�شي مفاده اأن املحدد الرئي�شي لقيمة اأي اأ�شل هو التدفقات 

النقدية املتولدة عنه والربحية، ولي�ص و�شعه التقديري 

اأو التوجه ال�شائد. ويرى البنك باأن توفري الرعاية الواجبة 

ال�شارمة، والعتماد على الفرتا�شات احلذرة يف التوقعات 

املالية، واإتباع عمليات تقييم مدرو�شة ملختلف ال�شيناريوهات 

تعد جميعها اأف�شل الطرق لتحقيق هذه الأهداف.

التركيز االستثماري 

يعتمد الرتكيز ال�شتثماري الأ�شا�شي لفين�رش كابيتال بنك على 

�شفقات ال�شتثمارات املبا�رشة، تليها ال�شتثمارات العقارية 

مع الرتكيز ب�شكل اأقل على امل�شاريع النا�شئة ومعامالت تطوير 

الأعمال. وبغ�ص النظر عن نوع ال�شتثمار وطبيعته، فاإن البنك 

يتبنى توجهًا ا�شت�شاريًا يعتمد على املنهج التحليلي الذي يتيح 

له مراجعة وفح�ص كل م�رشوع بدقة متناهية واكت�شاف فر�ص 

الأعمال يف مراحل مبكرة، مع تركيز كبري على قيمة امل�شتهلك، 

والو�شع الإ�شرتاتيجي، والعنا�رش الديناميكية التناف�شية، 

وا�شتدامة منوذج الأعمال، والإمكانيات الإدارية.

األسواق 

يحر�ص فين�رش كابيتال بنك على اكت�شاف الفر�ص ال�شتثمارية 

على امل�شتوى العاملي ولكن مع اهتمام اأكرب مبنطقة ال�رشق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا )مينا(. ويتم تنويع املحفظة 

ال�شتثمارية للبنك بهدف جتنب الرتكيز على �شوق معينة. 

ويكون الرتكيز الأ�شا�شي ل�شتثمارات البنك على اأ�شواق دول جمل�ص التعاون اخلليجي، مع اإيالء اأهمية لل�شوق الرتكية والربيطانية 

والأمريكية. ومن بني الأ�شواق الأخرى التي قد تت�شمن �شفقات جمزية هي باقي دول منطقة مينا، ومنطقة ال�رشق الأق�شى واآ�شيا 

والغرب ولكن على اأ�شا�ص �شديد النتقاء. 

القطاعات 

يركز فين�رش كابيتال بنك جهوده على القطاعات الأ�شا�شية التي ميلك فيها البنك �شجاًل ناجحًا من الإجنازات، اأو التي ميلك فيها 

فريق ال�شتثمارات واأع�شاء جمل�ص الإدارة خربة وا�شعة ومعرفة عميقة. وت�شتمل هذه القطاعات على الرعاية ال�شحية، والزراعة، 

والأغذية، والأ�شمدة، والبرتوكيماويات، وخدمات النفط والغاز، وبرامج ال�شيولة، والعقارات الدولية. وقد مت حتديد القطاعات 

ذات الأولوية الق�شوى التي تنطوي على اإمكانيات منو وتطور هائلة يف منطقة مينا مبا يف ذلك التعليم والبنية التحتية. وتتم مراجعة 

القطاعات على اأ�شا�ص حالة بحالة، مبا يف ذلك العقارات يف املنطقة، والقطاعات املوؤهلة لتحقيق م�شتويات عالية من النمو. 

إدارة عمليات ما بعد االستحواذ 

يتوىل فريق عمليات ما بعد ال�شتحواذ متابعة واإدارة اأداء حمفظة �رشكات البنك والتاأكد اأنها تتما�شى مع خطط الأعمال 

ال�شرتاتيجية وا�شرتاتيجيات التخارج التي ينفذها البنك. ويتعاون فريق العمل ب�شكل وثيق مع ق�شم ال�شتثمارات وفريق اإدارة 

الرثوات لتقييم الأداء ال�شتثماري وتوفري تقارير عن اآخر امل�شتجدات والتطورات اخلا�شة بجميع �شفقات ومعامالت فين�رش 

كابيتال بنك على اأ�شا�ص دوري. 

إستراتيجية التخارج 

عند تقييم الفر�ص ال�شتثمارية، تعترب اإ�شرتاتيجية التخارج واحدة من العتبارات الأ�شا�شية التي يدر�شها البنك قبل الدخول يف 

�شفقة حقيقية. وعلى هذا الأ�شا�ص يركز البنك على ال�شتثمار يف ال�شناعات التي حتتمل الدمج وال�شتحواذ، اأو تلك التي ميكن 

اإدراجها يف اأ�شواق املال. و قد ا�شتكمل البنك يف العام املايل ٢٠١٦ عمليتي تخارج اأحدهما من �رشكة برين اإنف�شتمنت ليمتد و 

الأخرى من م�رشوع جممع اإ�شكان جبل علي للعمال. وعلى �شوء النتائج التف�شيلية خلطة العمل التي يقوم مبقت�شاها فريق 

عمليات ما بعد ال�شتحواذ بتقييم ال�شفقات على اأ�شا�ص حالة بحالة، تقوم جلنة التخارج ال�شتثماري التي ت�شم اأع�شاًء من 

جمل�ص الإدارة وفريق الإدارة بدرا�شة عدد من ال�شفقات املتوقع التخارج منها خالل العام املايل ٢٠١٧. وقد مت تعيني ا�شت�شاريني 

خارجيني مل�شاعدة فين�رش كابيتال بنك على بيع بع�ص الأ�شول املنا�شبة.  

القسم الثالت
استعراض األعمال
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أهم االستثمارات خالل العام 
المالي 2016 

االستثمارات الجديدة 

مجموعة مادو، تركيا 

ت�شكل هذه ال�شفقة اإحدى اأكرب عمليات ال�شتحواذ يف قطاع 

ال�شتثمارات املبا�رشة للبنك حتى تاريخه. فقد قام البنك 

بال�شتحواذ على ٤٩ باملائة من جمموعة مادو خالل العام املايل 

٢٠١٦ وفق �شفقة بقيمة اإجمالية تبلغ حوايل ١5٠ مليون 

دولر اأمريكي. 

تعد مادو جمموعة قاب�شة رائدة يقع مقرها يف تركيا وهي 

�شل�شلة للمقاهي والآي�شكرمي ومتاجر احللويات متلك �رشكة 

يا�شار داندورما، و�رشكة مادو بازارلما، و�رشكة اإيج 

داندورما، و�رشكة ناتيورال جيدا. تاأ�ش�شت ال�رشكة يف تركيا 

يف العام ١٩٦٢ كمحل واحد لبيع الآي�شكرمي، وقد منت ال�رشكة 

لت�شبح العالمة التجارية الرتكية الأوىل لالآي�شكرمي واأكرب 

�رشكة توكيل امتياز �شل�شلة مقاهي / متاجر حلويات يف البالد 

متلك 3٠٢ حمل توكيل امتياز يف ٤٩ مدينة يف اأنحاء تركيا. 

كما متلك املجموعة 33 حمال دولًيا يف بلغاريا، واأذربيجان، 

وناخ�شيفان، وقرب�ص، والعراق، اإ�شافة اإىل ال�شعودية، وقطر، 

والإمارات، والكويت، والبحرين. يقع املقر الرئي�شي لل�رشكة يف 

قهرمان مرع�ص، وت�شم نحو ١١5٠ موظفًا. 

متلك جمموعة مادو توكيل المتياز لعالمة مادو التي تقوم 

باإنتاج وت�شويق وبيع ت�شكيلة متنوعة من الأغذية التي حتمل 

عالمة مادو، وذلك عرب �شبكة مقاهي توكيالت المتياز وقناة 

البيع لل�رشكات واملوؤ�ش�شات. وت�شمل تلك املنتجات الآي�شكرمي، 

واحللويات القائمة على منتجات الألبان، واحللويات، والكعك، 

واملخبوزات، والوجبات، والع�شائر. وحتظى جمموعة مادو 

ب�شمعة مرموقة يف كل من تركيا وال�رشق الأو�شط باعتبارها 

عالمة/�شل�شلة رائدة لالآي�شكرمي.   

وفًقا ملا اأوردته يورومونيتور، تعترب �رشكة مادو حالًيا اأكرب 

�رشكة يف �شوق املقاهي / متاجر احللويات يف تركيا مع اأعلى 

ح�شة يف ال�شوق تقدر بحوايل �شعف ح�شة اأقرب مناف�شيها.  

بريدجووتر وبرستون كريك، أطلنطا، الواليات المتحدة األمريكية 

قام ائتالف �رشكات ي�شم فين�رش كابيتال بنك وم�رشف �شرية ال�شتثماري بال�شتحواذ على �شفقة عقارية بقيمة ٢٦٫5 مليون 

دولر اأمريكي خالل العام املايل ٢٠١٦. وتتكون هذه ال�شفقة من جممعني �شكنيني هما بريدجووتر وبر�شتون كريك يف اأطلنطا، 

جورجيا، الوليات املتحدة الأمريكية، وي�شتمالن على ٨٦٦ وحدة. ويعد هذا ال�شتثمار مبثابة اأول عملية ا�شتثمارية لالئتالف يف 

قطاع ال�شقق ال�شكنية العائلية يف الوليات املتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع �رشيك اأمريكي حملي يتمتع بخربة وا�شعة يف جمال 

اإدارة ال�شقق ال�شكنية العائلية. 

وبعد املراجعة والطالع على العديد من الفر�ص ال�شتثمارية يف خمتلف الوليات الأمريكية اختار الئتالف مدينة اأطلنطا ملا تتمتع 

به من عوامل اقت�شادية قوية والتي من املتوقع اأن ت�شتمر خالل فرتة الحتفاظ بال�شتثمار. ومن املعروف اأن اأطلنطا ت�شم اأكرب  

عدد من �رشكات فورت�شن 5٠٠ بعد مدن نيويورك وهيو�شنت ودال�ص. تتمتع اأطلنطا بن�شبة منو قوية يف عدد ال�شكان ومعدلت 

توظيف عالية، ومتثل �شوقًا عقارية جذابة مع اإمكانيات منو عالية لالإيجارات، و قيمة متزايدة وهو ما �شيوؤثر اإيجابيًا على قيمة 

ال�شتثمار.

يقع عقار بريدجووتر على م�شاحة ٢٦٠ األف مرت مربع من الأر�ص امل�شورة، ويتكون من 53٢ وحدة �شكنية متتد على 3٦ مبنى، 

بينما يقع عقار بر�شتون كريك على م�شاحة ٢٠٦ األف مرت مربع من الأر�ص امل�شورة وي�شتمل على 33٤ وحدة �شكنية موزعة على 

١٩ مبنى. وميتاز كل من املجمعني مبوقع ممتاز يف اأطلنطا، وي�شتمالن على العديد من املرافق الرتفيهية الراقية املحاطة باحلدائق 

اخل�رشاء.

وقد جاء اأداء هذه العقارات يف املحفظة متوافقًا حتى الآن مع توقعات العر�ص ال�شتثماري، ومتكن الئتالف من توزيع اأرباح 

جمزية خالل ثالثة اأرباع من ال�شنة مبا ميثل عائدًا �شنويًا للم�شتثمرين امل�شاركني يف هذه الفر�شة ال�شتثمارية بن�شبة ٨٫5 باملائة. 

ويست هيفن في فينينجز، أطلنطا، الواليات المتحدة األمريكية 

يف اإطار ال�شتثمار الثاين يف قطاع ال�شقق ال�شكنية العائلية يف الوليات املتحدة الأمريكية ا�شتحوذ فين�رش كابيتال بنك على ٩٠ باملائة 

من وي�شت هيفن يف عقار فينينجز يف اأطلنطا، جورجيا، الوليات املتحدة الأمريكية يف العام املايل ٢٠١٦ يف �شفقة بلغت قيمتها ٢5 

مليون دولر اأمريكي. العقار عبارة عن �شقق �شكنية بحدائق ت�شتمل على ٦١٠ وحدات تقع يف منطقة ال�شوق الفرعي يف �شمرينا، 

على بعد ١٢ ميال تقريبًا �شمال غرب مدينة اأطلنطا. 

تتكون وي�شت هيفن يف فينينجز من جمموعة من ال�شقق ال�شكنية العائلية التي ت�شم وحدات وا�شعة من غرفة نوم واحدة وغرفتني 

وثالث غرف مبنية وفق معايري فئة »اأ« مع عدد من املرافق الع�رشية التي متيزها عن غريها من العقارات يف ال�شوق. وت�شتمل هذه 

املرافق على اأربع برك �شباحة، واأربعة مالعب للتن�ص، ومركز للياقة، ومنطقة لل�شواء، ومركز لالأعمال، وناديني اجتماعيني، كل 

ذلك و�شط م�شاحات خ�رشاء �شا�شعة. اإن اجلمع بني هذه املرافق مع اخليارات املتنوعة من م�شاحات ال�شقق يعزز تناف�شية هذا 

العقار مقارنة بالعقارات الأخرى، ويف نف�ص الوقت ي�شاعد على جذب نطاق وا�شع من امل�شتاأجرين. 

يعزز موقع وي�شت هيفن يف فينينجز من قيمته العالية على املدى البعيد �شواء من حيث قربه من �شبكة املرتو اأو جاذبية املكان. 

وي�شتفيد العقار من اإمكانية الو�شول مبا�رشة اإىل منطقة كامربلند / جالرييا التجارية التي حتتوي على ١٧ مليون قدم مربع من 

امل�شاحات املكتبية، و3 ماليني قدم مربع من م�شاحات التجزئة. ومع �شهولة الو�شول اإىل الطرق ٧5 و٢٨5 ما بني الوليات، فاإن 

التوجه اإىل مناطق الطلب العايل مثل هوم ديبوت و�شن ترا�شت بارك، اأو منطقة مرتو اأطلنطا ي�شبح �شهال ومريحًا. 

القسم الثالت
استعراض األعمال

برنامج السيولة ٣ 

طــرح فين�ــرش كابيتــال بنــك برنامــج ال�شــيولة الثالــث يف العــام املايل ٢٠١٦. وحتظى الأ�شــهم اخلا�شة بهذا الربنامــج ب�شمان اأحد 

الأ�شــول الهامــة للبنــك واملتمثــل يف املبنــى الثالــث مــن جممــع اإ�شــكان جبل علــي للعمال والذي مت تاأجريه بالكامــل لعمالء مرموقني. 

يعتمــد هــذا الربنامــج علــى النجــاح الــذي حققــه كل مــن برنامج ال�شــيولة ١ وبرنامج ال�شــيولة ٢. وقــد طرح الربنامج الأول يف عام 

٢٠١٠ ويحظــى ب�شمــان مبنــى فين�ــرش كابيتــال بنــك الواقــع يف املنامــة، البحريــن، ويتكــون مــن مكاتــب، وحمــالت جتزئــة، 

وموقــف �شــيارات خا�ــص وعــام. اأمــا الربنامــج الثــاين الــذي طرحــه البنــك يف عــام ٢٠١5، فيلقــى دعمــًا مــن اأول مبنيــني مــن 

جممــع اإ�شــكان جبــل علــي للعمــال. 

برستون كريك، أطلنطا، الواليات المتحدة األمريكية

بريدجووتر، أطلنطا، الواليات المتحدة األمريكية
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عمليات التخارج االستثماري  

شركة بيرن إنفستمنت ليمتد

تخارج فين�رش كابيتال بنك من ا�شتثماره يف �رشكة برين 

اإنف�شتمنت ليمتد يف �شفقة بلغت قيمتها الإجمالية 3٩٫٢ مليون 

دولر اأمريكي، حمققًا للم�شتثمرين عائدًا بن�شبة ٤5 باملائة 

تقريبًا للفرتة منذ ال�شتحواذ على ال�شتثمار يف العام ٢٠١٤.

تعد برين اإنف�شتمنت ليمتد اإحدى اأكرب �رشكات تاأجري املعدات 

وامل�شاحات النمطية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي واأكرثها 

تنوعًا، وتعمل من خالل العالمتني الرا�شختني برين لتاأجري 

املعدات، و�شبي�ص ميكر. ميتد ن�شاط برين اإيكويبمنت رنتال يف 

جميع اأنحاء دولة الإمارات وقطر وال�شعودية وُعمان، وتوفر 

معدات ووحدات منطية للتاأجري، ف�شاًل عن اخلدمات امل�شاندة 

التي ت�شمل اخلدمات اللوج�شتية، و�شحب مياه ال�رشف 

ال�شحي، واأعمال الرفع، وتوريد الوقود اإىل جمموعة متنوعة 

من ال�رشكات العاملة يف قطاع الإن�شاءات، والنفط والغاز، 

والأعمال البحرية، والفعاليات، واإدارة املرافق. اأما �شبي�ص 

ميكر فتعد �رشكة رائدة يف ت�شنيع املباين النمطية يف دولة 

الإمارات ومتلك اإمكانيات ت�شميمية وهند�شية عالية توؤهلها 

لت�شنيع املباين التجارية والراقية املتخ�ش�شة امل�شممة ح�شب 

احتياجات العمالء والتي تنا�شب خمتلف ال�شناعات، مبا يف ذلك 

النفط والغاز والأعمال البحرية والإن�شاءات وال�شيافة. 

مجمع إسكان جبل علي للعمال 

بعــد جنــاح ال�ــرشكة يف تاأجــري املبنــى الثالث والأخري من جممع 

اإ�شــكان جبــل علــي للعمال خــالل العام املايل ٢٠١٦، يكون 

بذلــك قــد مت التخــارج الكامــل من هذا ال�شــتثمار من خالل طرح 

برنامــج ال�شــيولة 3 والــذي يدعمــه اأحد الأ�شول املتميــزة املتمثلة 

يف املبنــى الثالــث. وي�شــكل املبنيــني الأول والثاين الأ�شول 

الداعمــة لربنامج ال�شــيولة ٢. 

من ا�شتكمال م�شاريع ناجحة بقيمة تزيد على مليار دولر اأمريكي �شواء ب�شكل منف�شل اأو من خالل م�شاريع م�شرتكة. وت�شكل 

م�شاريع ال�رشكة مع الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية ال�شعودية نحو ٩٠ باملائة من اإجمايل اإيراداتها، مع الأخذ يف العتبار اأن �رشكة 

دلتا تعد ال�رشيك املف�شل لأعمال البنية التحتية لهذه الهيئات احلكومية. وخالل عام ٢٠١٦، وا�شلت ال�رشكة حتقيق اأداء قوي، 

م�شجلة زيادة يف اإيراداتها و�شايف اأرباحها. 

فارم الند تركيا 

يف اأعقاب قيام فين�رش كابيتال بنك خالل العام املايل ٢٠١5 ب�رشاء اأرا�ٍص زراعية على م�شاحة �شتة ماليني مرت مربع يف مناطق 

رئي�شية يف اأنحاء تركيا، مت تاأجري الأرا�شي الزراعية اإىل �رشكة جوكنور، ال�رشكة الرتكية الرائدة يف اإنتاج وت�شدير ع�شري الفاكهة 

املركز. و�شتقوم جوكنور باإدارة امل�شاحة الكلية وزراعتها وح�شادها وت�شويقها وبيعها من خالل اتفاقية لالإدارة وت�رشيف 

الإنتاج. ومت اختيار اأربع فواكه هي التفاح والكمرثى واخلوخ والكرز احلام�ص لزراعتها يف الأر�ص، وذلك على �شوء الطلب 

املحلي، ومالئمة تلك الفواكه ل�شناعة الع�شري املركز، ف�شال عن قيمتها الإنتاجية. وقد و�شعت ال�رشكة خيارًا باإمكانية بيع الأر�ص 

اإىل جوكنور يف نهاية فرتة ال�شتثمار املتوقع اأن تكون ثماين �شنوات.

شركة جوكنور

تاأ�ش�شت �رشكة جوكنور لت�شدير وا�شترياد واإنتاج الأغذية 

)جوكنور( عام ١٩٩3، وتعترب اأكرب �رشكة منتجة وم�شدرة 

لع�شري الفاكهة املركز وعجينة الفواكه يف ال�شوق الرتكية، 

حيث ت�شتحوذ على 5٠ باملائة من ال�شوق. وت�شدر ال�رشكة 

منتجاتها اإىل اأكرث من ٦٠ دولة يف جميع اأنحاء العامل مع الرتكيز 

على اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية ورو�شيا، كما ت�شمل 

قائمة عمالئها الرئي�شيني �رشكة كوكاكول، وبيب�شي كول، 

و�شن توب، وهريو، و�شماكرز. ميلك فين�رش كابيتال بنك 

وم�شتثمروه ح�شة يف ال�رشكة بن�شبة ٨3٫5 باملائة. 

وبالرغم من تاأثر ربحية جوكنور  لعام ٢٠١5بتدهور �شعر 

�رشف اللرية الرتكية، وانخفا�ص اإنتاج املحا�شيل ب�شبب 

الظروف املناخية القا�شية التي �شادت البالد، فاإنه من املتوقع 

اأن حتقق ال�رشكة ا�شتقرارًا يف اأدائها خالل عام ٢٠١٦. وبعد 

اإجراء مراجعة ا�شرتاتيجية لأعمال ال�رشكة، تقرر تركيز جهود 

جوكنور على تعزيز و�شعها احلايل يف ال�شوق الرتكية، ويف 

نف�ص الوقت العمل على ال�شتفادة من فر�ص التو�شع اجلغرايف. 

كما جتري ال�رشكة تقييمًا للخيارات ال�شرتاتيجية املتوفرة 

لتنويع خط اأعمالها واحلد من خماطر ال�شوق من خالل طرح 

خطوط اإنتاج جديدة مبتكرة.

آخر التطورات في محفظة االستثمارات

االستثمارات المباشرة 

شركة دلتا المحدودة 

ميلك فين�رش كابيتال بنك ٤5 باملائة من اأ�شهم �رشكة دلتا املحدودة، وهي �رشكة �شعودية متخ�ش�شة يف اأعمال املقاولت. تاأ�ش�شت 

�رشكة دلتا عام ١٩٧٦، وجنحت يف حتقيق النمو لتكون اإحدى �رشكات املقاولت الرائدة يف اململكة يف جمالت الطاقة الكهربائية 

ونقل وتوزيع الكهرباء، كما تن�شط ال�رشكة اأي�شًا يف قطاع البث، والت�شالت، وعمليات الت�شغيل، وال�شيانة. وقد متكنت ال�رشكة 

فارم الند تركيا 

شركة جوكنور

القسم الثالت
استعراض األعمال
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شركة ليمسولر للمالحة والسفن 

اأ�شفر ال�شعف املتوا�شل يف �شوق ال�شحن العاملي الذي و�شل 

اإىل اأقل انخفا�ص قيا�شي منذ 3٠ عامًا يف اأواخر عام ٢٠١5 عن 

اإعادة هيكلة �رشكة ليم�شولر، وحتويل اأغلبية بواخر ال�رشكة 

اإىل اخلردة. ويتكون اأ�شطول ال�رشكة يف الوقت احلايل من باخرة 

واحدة مرتبطة بعقد تاأجري طويل الأجل، كما متلك 3٠ باملائة 

يف ثالث بواخر �شوبراماك�ص من �رشكتها التابعة مينا �شيبكو. 

وخالل العام املايل ٢٠١٦، جنحت ال�رشكة يف التفاو�ص ب�شاأن 

احل�شول على خ�شم اإ�شايف ملمو�ص على قرو�شها احلالية 

مع اإحدى ال�رشكات ال�شتثمارية الدولية التي ا�شتحوذت على 

قرو�ص ال�رشكة من املقر�شني ال�شابقني. ويف حالة اإغالق �شفقة 

اإعادة التمويل احلالية، تعتزم ال�رشكة توحيد عملياتها مع مينا 

�شيبكو مبا �شيوؤدي اإىل اأ�شطول يتكون من اأربع بواخر. 

شركة مينا شيبكو

بالرغم من ال�شطرابات امللمو�شة التي �شهدتها �شناعة ال�شحن 

العاملية خالل العام، وا�شلت �رشكة مينا �شيبكو عملياتها. متلك 

ال�رشكة ثالث بواخر �شوبراماك�ص متطورة بوزن 5٧ األف طن، 

ويتم توظيفها يف الوقت احلايل على اأ�شا�ص عقود تاأجري ق�شرية 

الأجل مع �رشكات مرموقة يف خمتلف م�شارات ال�شحن العاملية. 

صندوق مينا للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة 

تاأ�ش�ص هذا ال�شندوق عام ٢٠٠٦، وقد دعا اإىل زيادة راأ�شماله 

يف عام ٢٠١٠ ثم اأغلق الكتتاب يف اأعقاب ا�شتثماره يف �رشكة 

كيو كون. وخالل العام املايل ٢٠١٦، وا�شل ال�شندوق متابعة 

واإدارة حمفظة �رشكاته واكت�شاف فر�ص التخارج املحتملة. ومل 

يتم تخ�شي�ص اأي راأ�شمال اإ�شايف خالل العام. ت�شتمل حمفظة 

ال�شندوق على �رشكة ت�شالينجر ليمتد، و�رشكة جافكو، واآي 

تي وورك�ص، وكيو كون. وقد مت تو�شيح التقدم الذي حققته 

كل �رشكة ب�شكل منف�شل يف هذا التقرير. 

شركة آي تي ووركس 

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

اخلارجي خلدمات الربجميات يف م�رش، ومتلك مكاتب يف اململكة 

العربية ال�شعودية، والإمارات، وقطر، واأوروبا، والوليات 

املتحدة الأمريكية. وخالل عام ٢٠١5، جنحت ال�رشكة يف 

الفوز بعدد من امل�شاريع اجلديدة التي �شاهمت يف حت�شني 

حالتها املالية. وقد ت�شمن ذلك م�رشوع بقيمة ١٠٫٦ مليون 

دولر اأمريكي للت�شغيل الرقمي لغرفة جتارة اأبوظبي ويعد 

اأكرب م�شاريع ال�رشكة حتى تاريخه، وم�رشوع اآخر بقيمة 

5٫١ مليون دولر اأمريكي لتجديد املوقع الإلكرتوين و�شبكة 

الإنرتانت الداخلية ل�رشكة وقود قطر )وقود(. بالإ�شافة اإىل 

ذلك، متلك اآي تي وورك�ص التعليمية جمموعة من املبادرات 

املقرر تنفيذها والتي مت اإعدادها بهدف زيادة عائدات ال�رشكة، 

اإىل جانب طرح برجميات تعليمية مبتكرة يف املنطقة، مبا يف ذلك 

برنامج جتريبي لتعليم الالجئني ال�شوريني يف لبنان. كما قامت 

اآي تي وورك�ص باإعادة تعيني بنك لزارد لإدارة بيع ال�رشكة 

يف العام املايل ٢٠١٧، مبا يتما�شى مع ا�شرتاتيجية التخارج 

ال�شتثماري لفين�رش كابيتال بنك. 

شركة تشالينجر ليمتد 

يرتكز ن�شاط �رشكة ت�شالينجر ليمتد الواقع مقرها يف ليبيا على اأعمال حفر اآبار النفط والغاز واخلدمات ذات ال�شلة، وتزاول اأعمالها 

ب�شفة اأ�شا�شية يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ويف ظل تفاقم الو�شع ال�شيا�شي يف ليبيا، تعتزم ال�رشكة نقل بع�ص 

حفاراتها  بدون ت�شغيل اأو طاقم اإىل دول اأخرى جماورة. 

ويف اإطار امل�رشوع امل�شرتك اجلديد مع �رشكة الكويت وال�شني للتجارة و�رشكة اآر جي برتو ما�شيرني، فازت ال�رشكة مبناق�شة 

م�رشوع بقيمة 3١ مليون دولر اأمريكي مع �رشكة نفط الكويت حلفارتني، مع طلب ٢٠ حفارة اأخرى. وت�شعى ت�شالينجر اإىل 

البحث عن فر�ص اأخرى يف املنطقة وت�شمل م�شاريع حفر اآبار على املدى البعيد يف م�رش. 

شركة جافكو

تركز �رشكة الأبي�ص لالأ�شمدة والكيماويات )جافكو( يف الوقت احلايل على حت�شني و�شع ال�شيولة يف ال�رشكة التي تاأثرت �شلبًيا 

ب�شبب الهبوط احلاد يف اأ�شعار فو�شفات البوتا�شيوم، والقيود التي تفر�شها م�رش على واردات املنتجات الكيميائية والتي تعد اأحد 

الأ�شواق الرئي�شية ل�رشكة جافكو. بالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن امل�شكالت الت�شغيلية يف ميناء العقبة الذي يتم من خالله ت�شدير معظم 

منتجات ال�رشكة قد اأثرت على تكاليف النقل وعلى قدرة ال�رشكة يف الوفاء بجداول الت�شليم لعمالئها. وتتفاو�ص اإدارة ال�رشكة يف 

الوقت احلايل مع املوؤ�ش�شات املالية لزيادة متويالت راأ�ص املال العامل لتح�شني و�شع ال�شيولة املتعرث يف ال�رشكة. وقد تاأثرت اإيرادات 

جافكو بالتاأخري يف الو�شول اإىل امل�شتويات املطلوبة لت�شغيل امل�شنع يف اأعقاب عمليات ال�شيانة، ولن يظهر اأي حت�شن ملمو�ص حتى 

ي�شل امل�شنع اإىل نقطة التعادل يف طاقته الإنتاجية. 

شركة كيو كون 

تعد قطر للهند�شة والإن�شاءات )كيو كون( �رشكة رائدة يف جمال اأعمال الهند�شة وتاأمني امل�شرتيات و البناء، وتتخ�ش�ص يف امل�شاريع 

و�شيانة الوحدات ال�شناعية يف قطاعات النفط والغاز، والبرتوكيماويات، والأ�شمدة، والطاقة، وغريها من م�شاريع البنية التحتية 

ال�شناعية يف قطر. تاأ�ش�شت ال�رشكة عام ١٩٧5 وجنحت يف بناء مكانة متميزة واكت�شاب �شمعة مرموقة من حيث اجلودة وال�شالمة 

يف املجالت الرئي�شية التي تعمل بها. 

ح�شلت �رشكة كيو كون على عدد من امل�شاريع اجلديدة يف قطر وكذلك يف اأبوظبي، حيث ت�شاعفت عائدات ال�رشكة باأكرث من 

ال�شعف على مدى العامني املا�شيني. ومتا�شيًا مع ا�شرتاتيجيتها الرامية اإىل حتقيق تنوع يف عائداتها على م�شتوى املناطق 

اجلغرافية، تبحث ال�رشكة فر�شة ا�شرتاتيجية يف ال�شعودية. وقد اأعلن اأي�شًا اأنها ال�رشكة التي تقدمت باأف�شل عطاء مل�رشوع اإغالق 

وحدات يف �رشكة اأبوظبي لتكرير النفط )تكرير( بقيمة تبلغ حوايل ٤٧ مليون دولر اأمريكي. 

شركة فينشر كابيتال االستثمارية السعودية

 �رشكة فين�رش كابيتال ال�شتثمارية ال�شعودية هي �رشكة ا�شتثمارية يقع مقرها يف ال�شعودية، حيث تركز على ال�شتثمار يف 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة الواعدة يف اململكة. وتوا�شل ال�رشكة اكت�شاف اإمكانيات امل�شاريع النا�شئة، وال�شتثمارات اخلا�شة، 

والفر�ص العقارية يف ال�شعودية وال�شواق العاملية. ويحر�ص جمل�ص الإدارة على مراجعة اأهداف ال�رشكة ال�شرتاتيجية وتوجهاتها، 

ويعتزم درا�شة عدد من اخليارات يف امل�شتقبل. 

شركة كيو كونشركة آي تي ووركس شركة ليمسولر للمالحة والسفن

القسم الثالت
استعراض األعمال
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آخر التطورات في محفظة 
االستثمارات 

المشاريع الناشئة وتطوير األعمال 

برنامج السيولة 1

يعد هذا الربنامج ق�شري املدى املتوافق مع اأحكام ال�رشيعة 

الإ�شالمية هو الأول من نوعه، وقد ا�شتكمل عامه ال�شاد�ص يف 

٢٠١٦. وقد مت الكتتاب بالكامل يف الربنامج مع قائمة انتظار 

طويلة. وتلقى �شندات الربنامج ق�شرية الأجل دعمًا قويًا من 

اأ�شول ممتازة تتمثل يف مبنى فين�رش كابيتال بنك يف املنامة، 

مملكة البحرين والذي ي�شتمل على جمموعة من امل�شاحات 

املكتبية، ووحدات التجزئة، ومواقف ال�شيارات اخلا�شة 

والعامة. يتمتع املبنى يف الوقت احلايل بن�شبة اإ�شغال تبلغ 

٩5 باملائة للم�شاحات املكتبية، واأكرث من ٩٠ باملائة ملواقف 

ال�شيارات اخلا�شة، بينما ت�شهد مواقف ال�شيارات العامة طلبًا 

قويًا م�شتمرًا وا�شتغالل كامال. وقد مت تاأجري وحدات التجزئة 

بالكامل يف اأعقاب التوقيع على عقود جديدة. 

برنامج السيولة 2 

طرح فين�رش كابيتال بنك برنامج ال�شيولة الثاين خالل العام 

املايل ٢٠١5. وحتظى اأ�شهم هذا الربنامج اجلديد ب�شمان 

ممتاز يتمثل يف اأول مبنيني من جممع اإ�شكان جبل علي للعمال 

الذين مت تاأجريهما بالكامل لعمالء مرموقني. 

المستشفى األلماني للعظام 

منذ افتتاحه يف عام ٢٠١٠ جنح هذا امل�شت�شفى املتخ�ش�ص يف 

بناء �شمعة مرموقة وتوفري خدمات عاملية امل�شتوى لأمرا�ص 

العظام واجلراحة يف البحرين ودول جمل�ص التعاون اخلليجي، 

خا�شة املنطقة ال�رشقية يف اململكة العربية ال�شعودية والكويت. 

فلم يعد املر�شى الآن بحاجة اإىل ال�شفر لأملانيا للح�شول على 

عالج متخ�ش�ص. ويوا�شل امل�شت�شفى حت�شني عائداته على 

اأ�شا�ص �شنوي، ويخطط لإجراء تو�شعات يف املرفق احلايل 

بهدف زيادة م�شادر العائدات، خا�شة من خدمة العالج 

الطبيعي والأ�شعة. 

المستشفى الملكي للوالدة 

يرتكز هذا امل�شت�شفى على النموذج العاملي الناجح »الرعاية ال�شحية وال�شيافة«، و�شوف يوفر خدمات اأ�شا�شية ومتقدمة للرعاية 

ال�شحية وفق اأعلى امل�شتويات العاملية للن�شاء والأطفال. كما �شريكز هذا امل�شت�شفى الذي ي�شم ٢٢ �رشيرًا على توفري خدمات ولدة 

كاملة متتد اإىل ما قبل الولدة، وما بعدها، ف�شاًل عن اأمرا�ص الن�شاء. مت ا�شتكمال اأعمال البناء تقريبًا، وو�شلت اأعمال التجهيزات اإىل 

مرحلة متقدمة، كما ت�شهد اأعمال تقنية املعلومات والت�شالت تقدمًا. ويف اأعقاب تعيني الرئي�ص التنفيذي للم�شت�شفى، جاري تعيني 

بع�ص الكوادر الهامة الأخرى، مبا يف ذلك مدير الق�شم الطبي ورئي�ص طاقم التمري�ص. ومن املقرر افتتاح امل�شت�شفى يف الربع الأول 

من العام ٢٠١٧ ب�رشط ا�شتكمال اأعمال التعيني واحل�شول على تراخي�ص عمل الأطباء.  

مستشفى الخبر المتخصص

تعــاون فين�ــرش كابيتــال بنــك مــع �ــرشكة العثمــان القاب�شــة لتطوير م�شت�شــفى جديد ي�شم ١5٠ �ــرشيرًا ويقع يف مدينــة اخلرب، اململكة 

العربيــة ال�شــعودية. يقــع امل�شت�شــفى علــى م�شــاحة ٤٠ األــف مــرت مربع، و�شــي�شم ثالثة مراكز للتميــز متخ�ش�شة يف �شحة الن�شــاء 

و�شحــة الأطفــال واجلراحــات اليوميــة، وهــي جميعــًا خدمات �شحية يزداد الطلب عليها ب�شــكل ملمو�ــص، وحتقق هوام�ــص ربح 

عاليــة. اإ�شافــة اإىل ذلــك �شــوف ي�شــم امل�شت�شــفى جمموعــة من العيادات املتخ�ش�شة لل�شــكري، والأمرا�ــص اجللدية، واجلراحات 

التجميليــة، والعيــون، والقلــب، والأنــف والأذن واحلنجــرة، والعظــام. ويعتمد هذا امل�ــرشوع ال�شــتثماري على اخلــربة الهائلة التي 

اكت�شــبها فين�ــرش كابيتــال بنــك يف جمــال الرعايــة ال�شحيــة وجناحه يف تطوير م�ــرشوعي امل�شت�شــفى الأملاين للعظام وامل�شت�شــفى 

امللكــي للــولدة يف البحريــن، ف�شــاًل عــن خــربة �ــرشكة العثمان املكت�شــبة من ا�شــتثماراتها يف م�شت�شــفى الأح�شــاء الذي ي�شم ٢٠٠ 

�ــرشير ويقــع يف املنطقــة ال�ــرشقية مــن اململكــة العربيــة ال�شــعودية. وقد و�شل امل�ــرشوع يف الوقت احلايل اإىل مرحلــة التطوير ويتقدم 

العمــل فيه وفــق اخلطة املو�شوعة.

ذي الونج

تاأ�ش�شت هذه ال�رشكة املتخ�ش�شة يف تاأجري امل�شاحات املكتبية 

املجهزة يف البحرين عام ٢٠٠٨، وقد حققت تقدمًا ملمو�شًا 

منذ تاأ�شي�شها بالرغم من ظروف ال�شوق ال�شعبة يف هذه 

الفرتة. وبعد اأن جنحت يف احلفاظ على معظم عمالئها وحققت 

م�شتويات اإ�شغال جيدة بلغت ٩٠-٩5 باملائة، متكنت من اإبقاء 

عائداتها عند م�شتويات م�شتقرة.

شركة جلوري

توفر ال�رشكة الدولية العمانية للتنمية العمرانية وال�شتثمار 

)جلوري( لفين�رش كابيتال بنك من�شة ا�شتثمارية للفر�ص 

املجزية يف �شلطنة عمان. وقد جنحت ال�رشكة يف تنفيذ العديد 

من ال�شفقات يف قطاع ال�شيافة واخلدمات اللوج�شتية، ف�شاًل 

عن بع�ص القطاعات الفرعية املرتبطة بقطاع العقارات مثل 

امل�شاحات املكتبية. ومن اأهم التطورات التي �شهدتها ال�رشكة 

حتى تاريخه تاأجري ٩٠ باملائة من امل�شاحات يف جممع مكتبي 

الوطية التجاري، وافتتاح مركز لالأعمال الذي ي�شمل 3٢ 

مكتبًا. ومن املتوقع افتتاح فندق م�شقط جراند ميلينيوم فئة 

خم�ص جنوم خالل عام ٢٠١٦، وهو اأول فندق متوافق مع 

اأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية يف ُعمان، و�شوف يحتوي على 

مم�شى على ارتفاع عاٍل يقود اإىل جممع م�شقط جراند مول. 

بالإ�شافة اإىل ذلك، حققت عمليات تاأجري م�رشوع املطور 

العمانية متعدد ال�شتخدامات ن�شبة اإ�شغال بلغت ٧٦ باملائة، 

اإىل جانب بيع ٤٠ �شقة مل�شرتين فرديني. اأما �رشكة اآي اإل اإ�ص 

ُعمان التي توفر �شل�شلة التوريدات ومزود اخلدمات اللوج�شتية يف ال�شلطنة والتي متلك فيها �رشكة جلوري ٢٤ باملائة من اأ�شهمها،  

فقد حققت ن�شبة اإ�شغال بلغت اأكرث من ٨٠ باملائة. 

شركة بيان للتطوير العقاري 

تركز �رشكة بيان للتطوير العقاري ب�شكل اأ�شا�شي على امل�شاريع العقارية التي تعتمد على الطلب ولي�ص امل�شاربة يف اململكة العربية 

ال�شعودية. ومن املتوقع ا�شتكمال املرحلة الأوىل من باكورة م�شاريع ال�رشكة جاردينيا العزيزية يف الربع الأول من عام ٢٠١٧. 

يتكون هذا امل�رشوع ال�شكني منا�شب التكاليف من ١5٦ وحدة �شكنية دوبلك�ص وفيالت م�شتقلة، ويقع يف منطقة العزيزية يف اخلرب 

بالقرب من �شاطئ ن�شف القمر وجامعة الأمري حممد بن فهد. 

ذي الونج

المستشفى الملكي للوالدةالمستشفى األلماني للعظام

القسم الثالت
استعراض األعمال
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استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(

٢٩

استعراض
النشاط

االستثماري  )تتمة(

آخر التطورات في محفظة 
االستثمارات 

االستثمارات العقارية 

بارك كريسنت ويست

ان�شم فين�رش كابيتال بنك مع �رشكة فين�رش كابيتال 

ال�شتثمارية ال�شعودية اإىل ائتالف �رشكات معروفة تقوده 

جمموعة راأ�شمال لال�شتثمار الواقع مقرها يف اململكة العربية 

ال�شعودية والذي ا�شتثمر يف عملية ا�شتحواذ وتطوير مل�رشوع 

�شكني بارز يقع يف اإحدى اأفخم املناطق ال�شكنية يف لندن املطلة 

على ريجنت�ص بارك.

مت ت�شميم بارك كري�شنت وي�شت يف الأ�شا�ص ليكون واحدًا 

من البوابات الرئي�شية املوؤدية اإىل ريجنت�ص بارك التي �شممها 

املعماري املعروف جون نا�ص يف اأوائل القرن التا�شع ع�رش. 

ويت�شمن امل�رشوع هدم الأجزاء التجارية القائمة يف الوقت 

احلايل، واإعادة تطويره وحتويله اإىل خمطط �شكني كامل يوفر 

 Mews( ٨١ �شقة عالية املوا�شفات وخم�شة بيوت متال�شقة

Houses(، مع املحافظة على اللم�شات املعمارية ال�شاحرة 

للم�شمم جون نا�ص. يقع بارك كري�شنت وي�شت يف قلب منطقة 

�شكنية راقية يف و�شط لندن - W1 لندن، وهي منطقة تت�شم 

بنق�ص يف البيوت، وزيادة الطلب على ال�شكن الراقي.

وقد �شهد امل�رشوع تطورات رئي�شية متثلت يف ا�شتالم املوافقة 

على املخطط من جمل�ص مدينة وي�شتمن�شرت، والتوقيع على 

م�شتندات احل�شول على ت�شهيالت من بنك اأيه بي �شي 

يف اململكة املتحدة، بالإ�شافة اإىل تعيني �رشكة �شي اآي تي 

ديفلومبنت�ص ذ.م.م لتكون مدير التطوير اجلديد للم�رشوع. 

وبعد احل�شول على املوقع اخلايل بالكامل، ا�شتكمل فريق البناء 

مرحلة ما قبل الهدم وقاربت اأعمال الهدم على النتهاء يف الوقت 

احلايل، بحيث اأ�شبح امل�رشوع جاهزًا لالنتقال للمرحلة القادمة 

التي تتمثل يف و�شع الركائز. 

ريف الكائنة قبالة ال�شاحل ال�شمايل للمنامة، وقد مت ال�شتحواذ 

على اأر�ص امل�رشوع من خالل م�رشوع م�شرتك مع �رشيك 

بحريني. و�شيتم تطوير وان البحرين باعتباره م�رشوعًا �شكنًيا 

راقيًا ينق�شم اإىل مكونني رئي�شيني: ١٦٠ �شقة �شكنية/�شقة 

فندقية �شيتم بيعها على امل�شتخدمني النهائيني، و١٨٠ �شقة 

فندقية �شتديرها اإحدى �رشكات اإدارة الفنادق املعروفة. جاري 

اإعداد املناق�شة اخلا�شة باملقاول الرئي�شي. 

ضفاف

يتكون هذا امل�رشوع العقاري املتميز بطابعه املعماري الفريد 

من برجني �شكنيني يتمتعان مبوقع اإ�شرتاتيجي على جزيرة 

ريف الواقعة قبالة ال�شاحل ال�شمايل للمنامة يف البحرين. وقد 

مت �رشاء الأر�ص، واإعداد الر�شومات، وا�شتكمال اأعمال البناء 

الأولية مثل و�شع الأ�شا�شات. وقد ا�شتكمل فين�رش كابيتال 

بنك خالل ال�شنة املالية ٢٠١5 بنجاح خطة اإحياء هذا امل�رشوع 

على �شوء حت�شن الأو�شاع القت�شادية، وانتعا�ص �شوق 

العقارات، وزيادة الطلب على ال�شقق ال�شكنية يف البحرين. كما 

مت التوقيع على مذكرة تفاهم مع اأحد املقاولني لإجراء اأعمال 

الهند�شة القيمية وتطبيق اآليات اإعادة الت�شميم بهدف خف�ص 

تكاليف البناء والو�شول اإىل ال�شعر امل�شتهدف. بالإ�شافة اإىل 

ذلك قام البنك برتتيب زيادة يف راأ�ص املال بقيمة ١٨٫٧5 مليون 

دولر اأمريكي، بهدف ا�شتكمال عمليات البناء وتاأمني التمويل 

الالزم ل�شتكمال امل�رشوع. كما قام بتوقيع اتفاقية خلدمات ما 

قبل البناء مع اأحد املقاولني. ي�شعى امل�رشوع يف الوقت احلايل اإىل 

احل�شول على ترخي�ص البناء. 

جريت هاربور 

قام فين�رش كابيتال بنك وم�شتثمروه الإ�شرتاتيجيون بتاأ�شي�ص 

�رشكة جريت هاربور مع �رشكاء حمليني ملبا�رشة م�رشوع 

خمتلط ال�شتخدامات ي�شتمل على مكونات �شكنية واأخرى 

للتجزئة ويقع على قطعة اأر�ص تتميز مبوقعها الفريد املطل على 

البحر وتزيد م�شاحتها على 35 األف مرت مربع يف منطقة احلد 

بالبحرين. وقد �شهدت منطقة احلد موؤخرًا بع�ص التطورات 

الإيجابية مع الإعالن عن م�شاريع جديدة وافتتاح منتزه ال�شيخ 

خليفة. وحتى الآن، مل تدخل ال�رشكة يف اأي اتفاقيات رئي�شية 

2٤ باكينجهام جيت 

قام فين�رش كابيتال بنك خالل العام املايل ٢٠١5 بتقدمي اأعمال الهيكلة وامل�شورة ل�شفقة تبلغ قيمتها 3٠ مليون جنيه ا�شرتليني 

ملجموعة خمتارة من امل�شتثمرين لال�شتحواذ على موقع �شكني راٍق جاري اإعادة تطويره للتملك احلر يف لندن. يقع املوقع يف منطقة 

SW1 ، بالقرب من ق�رش باكينجهام و�شانت جيمز بارك، ويتكون ٢٤ باكينجهام جيت من ثماين �شقق حتتل كل �شقة طابقًا 

باأكمله، اإىل جانب وحدة بنتهاو�ص فاخرة تقع على طابقني. مت ت�شميم الوحدات ال�شكنية وفق الطابع املعماري الربيطاين املتميز مع 

ا�شتخدام املواد التقليدية مثل اأر�شيات خ�شب البلوط. وقد مت ا�شتكمال اأعمال اإعادة التطوير، وت�شليم العقار اإىل فريق ال�شتثمارات 

الذي يتعاون مع نايت فرانك وهامبتونز كوكالء م�شرتكني لبيع ال�شقق. 

ماي فير تشامبرز

يقع م�رشوع ماي فري ت�شامربز يف منطقة ماي فري W1 التي تعد من اأرقى املناطق ال�شكنية يف لندن، والثانية بعد SW1 يف نايت�ص 

بريدج وبلجرافيا. يتكون هذا امل�رشوع العقاري البالغة قيمته 3٠ مليون جنيه ا�شرتليني من �شت �شقق راقية، مت بيع خم�ص 

�شقق منها، مع ا�شتالم عرو�ص لل�شقة املتبقية. مت التخارج من هذا ال�شتثمار جزئيًا، مع ح�شول امل�شتثمرين على ٨٠ باملائة من 

راأ�شمالهم امل�شتثمر. 

مشروع وان البحرين 

يف ظل النتعا�ص الذي ي�شهده القطاع العقاري يف البحرين، حر�ص فين�رش كابيتال بنك على اتخاذ خطوات ملمو�شة لإحياء هذا 

امل�رشوع ال�شكني وبدء اأعمال البناء. وقد مت تطوير وحتديث النموذج املايل للم�رشوع بهدف دعوة م�شتثمرين اإ�شرتاتيجيني 

للم�شاهمة يف راأ�شمال �رشكة امل�رشوع. يقع هذا امل�رشوع ال�شكني والفندقي املتوافق مع اأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية على جزيرة 

مع مزودي اخلدمات مثل البنوك، اأو ال�شت�شاريني، اأو املعماريني، اأو املقاولني وهذا ما �شاعدها يف اإجراء تقييم لل�شوق وال�شتفادة 

من النخفا�ص املتوقع يف تكلفة البناء وم�شاريف التطوير ذات ال�شلة. ويدر�ص فريق العمل يف امل�رشوع حاليًا اإمكانية تق�شيم 

الأر�ص اإىل العديد من القطع، وهو ما قد يوفر فر�شة جمزية للتخارج بالن�شبة للم�شتثمرين. وقد مت تقدمي هذه اخلطة للح�شول 

على موافقة اجلهات املعنية. 

بارك كريسنت ويست

2٤ باكينجهام جيت

القسم الثالت
استعراض األعمال

ماي فير تشامبرز
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الوظائف
المؤسسية

إدارة الثروات

يتوىل ق�سم اإدارة الرثوات م�سوؤولية تطوير وتعزيز العالقات 

القائمة بني البنك و�سبكته الوا�سعة من املوؤ�س�سات 

ال�ستثمارية والأفراد من اأ�سحاب الرثوات يف جميع اأنحاء 

دول اخلليج. وقد جنح البنك اأي�سًا يف بناء العديد من 

العالقات ال�سرتاتيجية مع بع�ض املوؤ�س�سات املهتمة 

باأنواع معينة من العرو�ض ال�ستثمارية. 

ي�شم الفريق نخبة من املتخ�ش�شني من ذوي الكفاءة العالية 

واخلربة الوا�شعة امل�شوؤولني عن تغطية مملكة البحرين، 

ومناطق اململكة العربية ال�شعودية، ودولة الكويت، ودولة 

الإمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، و�شلطنة عمان كافة. وقد 

اأظهر الفريق قدرات فنية عالية مكنتهم من توظيف جمموعة 

وا�شعة من املنتجات عرب خمتلف القطاعات. وباعتبارهم نقطة 

الت�شال الرئي�شية للم�شتثمرين، فاإنهم ي�شطلعون مبهمة 

اإعداد تقارير دورية عن اآخر تطورات املحفظة ال�شتثمارية 

للبنك، والتعريف بالفر�ص ال�شتثمارية اجلديدة، وعر�ص روؤية 

متخ�ش�شة عن الأ�شواق املحلية والإقليمية، ف�شال عن تقدمي 

ال�شت�شارة املالية لعمالئهم. 

لقد اأثبت العام املايل ٢٠١٦ اإنه عام اآخر حافل بالتحديات، حيث 

�شهد تقلبات وتذبذبات حادة يف الأ�شواق، وانخفا�ص هائل يف 

اأ�شعار النفط، عالوة على الإ�شالحات القت�شادية واملالية 

من قبل حكومات دول املنطقة، وتفاقم التوترات ال�شيا�شية 

يف بع�ص املناطق يف ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ويف ظل 

هذه التحديات، جنح فريق العمل يف تعزيز عالقات وثيقة مع 

العمالء من خالل الزيارات املنتظمة اإىل جميع اأنحاء املنطقة. 

وقد متّكن البنك من طرح واإغالق عدد من ال�شتثمارات اجلديدة 

التي �شاهمت يف جمع راأ�شمال بلغ جمموعه حوايل ٢٠٠ مليون 

دولر اأمريكي. 

ويف واحدة من اأكرب عمليات ال�شتحواذ يف قطاع ال�شتثمارات 

املبا�رشة للبنك حتى الآن، قام فين�رش كابيتال بنك بال�شتحواذ 

على ٤٩ باملائة من جمموعة مادو خالل العام املايل ٢٠١٦ وفق 

�شفقة بقيمة  اإجمالية تبلغ حوايل ١5٠ مليون دولر اأمريكي. 

تاأ�ش�شت جمموعة مادو يف تركيا عام ١٩٦٢ كمحل لالآي�شكرمي، 

الموارد البشرية وخدمات المساندة  

وا�شل البنك تطبيق برناجمه للتعيينات خالل العام لدعم 

جهوده الرامية اإىل تعزيز النمو وتطوير اأعماله. وقد مت تعيني 

املزيد من املتخ�ش�شني يف املجالت الرئي�شية يف البنك مثل 

ال�شتثمارات، واإدارة الرثوات، ف�شال عن خدمات امل�شاندة 

الالزمة لتقنية املعلومات. ومن اأهم التطورات التي �شهدتها 

دائرة املوارد الب�رشية طرح برنامج خا�ص للتدريب والتطوير 

للدفعة الأوىل املكونة من ١٠ من كبار التنفيذيني، وذلك لدعم 

خطة الإحالل الوظيفي املعدلة للبنك. كما حر�ص فين�رش كابيتال 

بنك خالل العام على تعزيز اإطار عمل املكافاآت مبا يتنا�شب مع 

ممار�شات الأجور واملكافاآت ال�شليمة ال�شادرة من م�رشف 

البحرين املركزي. 

التدريب والتطوير 

وا�شل البنك ال�شتثمار يف تطوير وتدريب املوارد الب�رشية 

خالل العام. و�شارك موظفون من فريق العمل يف اإدارة الرثوات 

وعالقات امل�شتثمرين يف برنامج تدريبي خا�ص و�شهادة 

اعتماد من معهد البحرين للدرا�شات امل�رشفية واملالية، وذلك 

مبا يتوافق مع متطلبات م�رشف البحرين املركزي. ووا�شل 

البنك اأي�شًا دعم التطوير املهني ملوظفيه من خالل الدورات 

التدريبية املتخ�ش�شة التي يقدمها معهد البحرين للدرا�شات 

امل�رشفية واملالية، ف�شال عن ت�شجيع موظفيه على احل�شول 

على موؤهالت علمية متخ�ش�شة تتعلق بوظائفهم وموا�شلة 

درا�شاتهم العليا.  

عالقات المستثمرين 

تتعاون دائرة عالقات امل�شتثمرين عن قرب مع فريق العمل يف ق�شم ال�شتثمارات، واإدارة الرثوات، وعمليات ما بعد ال�شتحواذ، 

والرقابة املالية، واللتزام، وذلك ل�شمان توفري اأعلى م�شتويات اخلدمة للعمالء والتوافق مع متطلبات م�رشف البحرين املركزي 

املتعلقة بامل�شتثمرين. وخالل العام املايل ٢٠١٦م، مت تعزيز نظام اإدارة عالقات العمالء )CRM( مبا يلبي الحتياجات اخلا�شة 

للم�شاهمني وامل�شتثمرين. من ناحية اأخرى، مع  نظام الـ CRM، مت ا�شتكمال اأمتتة عملية الرعاية الواجبة للعمالء، مبا يف ذلك دمج 

املعلومات املتعلقة بقانون اللتزام ال�رشيبي للح�شابات اخلارجية الأمريكية )فاتكا(. كما اأتاح التح�شن امل�شتمر لنظام اإدارة عالقات 

العمالء تزويد امل�شاهمني وامل�شتثمرين بخدمات اأكرث ا�شتجابة وتركيزًا على احتياجاتهم، مبا يف ذلك توفري تقارير ن�شف �شنوية 

عن املحفظة ال�شتثمارية للبنك يف الأوقات املحددة. 

تقنية المعلومات 

حافظ البنك على ا�شتثماراته يف تقنية املعلومات خالل العام، مع املزيد من الرتكيز على تعزيز جودة البنية التحتية لتقنية املعلومات 

والت�شالت والأ�شول القيمة. وقد قام البنك بزيادة عدد فريق عمل تقنية املعلومات عن طريق اإ�شافة موظف جديد ميلك خربة 

خا�شة يف اأمن الأنظمة وال�شبكات. ومن اأهم التطورات التي �شهدتها تقنية املعلومات خالل العام املايل ٢٠١٦ حت�شني عمليات 

متابعة موارد تقنية املعلومات من خالل تقنية »التنبيه الوقائي« الذي يتيح التعرف على اأي م�شكلة قبل اأن يتم الإبالغ عنها من قبل 

املوظفني. كما مت خلق بيئة اختبار جديدة �شمن جتهيزات افرتا�شية عرب خادم اإلكرتوين )�شريفر( خم�ش�ص لذلك لت�شهيل اإجراء 

اأي تغيريات مطلوبة. وطرح البنك اأي�شًا نظام املحاكاة والت�شوير الذي يوفر بيانات احتياطية واإمكانيات التغلب على ف�شل النظام 

مبا ي�شاعد على توفري الوقت واجلهد. وخالل العام اأي�شًا، مت ت�شغيل موقع ا�شتعادة البيانات يف حالت الكوارث بكامل طاقته بعد 

جناح اختباره، مبا يدعم خطة ا�شتمرارية الأعمال يف البنك. وعلى �شوء متطلبات م�رشف البحرين املركزي اجلديدة، اأجرى البنك 

حتلياًل للمخاطر املتوقعة من الإنرتنت، مع تطبيق اإجراءات احرتازية والعمل على توعية امل�شتخدم. كما مت اأي�شًا تقييم اإجراءات 

الأمن يف مبنى فين�رش كابيتال بنك وتعزيز هذه الإجراءات من خالل تركيب مزيد من كامريات املراقبة التلفزيونية. وبعد تطبيق 

نظام اإدارة عالقات العمالء، راجع البنك اأعمال املدقق الفني اخلارجي لتحديد �شبل تطوير النظام يف امل�شتقبل. 

الرقابة المالية 

 ت�شتمل جمموعة الرقابة املالية للبنك على وحدات متخ�ش�شة للمحا�شبة املالية و التقارير النظامية و اإدارة النقد و العمليات. 

 وخالل العام، ا�شتمرت املجموعة يف لعب دور رئي�شي يف دعم و تلبية الحتياجات املعلوماتية ملجل�ص الإدارة، و الإدارة العليا،

و فريق ال�شتثمار، و اإدارة الرثوات، و فريق عالقات امل�شتثمرين. و ت�شمل م�شوؤوليات املجموعة جميع عمليات املحا�شبة املالية 

و اإعداد التقارير عن ن�شاط البنك و م�شاريعه ال�شتثمارية، ف�شاًل عن اإعداد و تقدمي جمموعة من تقارير املعلومات التحوطية اإىل 

م�رشف البحرين املركزي و التي من �شمنها تقارير مالءة راأ�ص املال و ال�شيولة. و جنحت املجموعة اأي�شًا يف طرح و تعزيز اإطار 

عمل املكافاآت املتغرية يف البنك مبا يتما�شى مع متطلبات م�رشف البحرين املركزي ب�شاأن ممار�شات الأجور و املكافاآت ال�شليمة.

و�رشعان ما حققت منوًا ملمو�شًا لت�شبح واحدة من اأهم العالمات التجارية الرتكية املتخ�ش�شة يف الآي�شكرمي، ف�شال عن اأكرب 

�شل�شلة للمقاهي واحللويات يف البالد، ومتلك 33 حمال دولًيا. مت اإغالق ال�شتثمار بالكامل خالل العام، مع مالحظة اأن الطبيعة 

اخلا�شة لقطاع الأغذية وامل�رشوبات التي ل تعتمد على الدورات القت�شادية اأ�شفرت عن زيادة اهتمام امل�شتثمرين بهذا القطاع يف 

جميع اأنحاء املنطقة.

من ناحية اأخرى، دخل فين�رش كابيتال بنك قطاع ال�شقق ال�شكنية العائلية يف الوليات املتحدة الأمريكية يف العام املايل ٢٠١٦، مع 

عمليتي ا�شتحواذ رئي�شتني يف اأطلنطا، جورجيا، الوليات املتحدة. يف ال�شفقة الأوىل قام ائتالف �رشكات ي�شم فين�رش كابيتال بنك 

وم�رشف �شرية ال�شتثماري بال�شتحواذ على �شفقة عقارية بقيمة ٢٦٫5 مليون دولر اأمريكي تتكون من جممعني �شكنيني هما 

بريدجووتر وبري�شتون كريك. وقد مت توظيف امل�رشوع بالكامل خالل العام. ويف ال�شتثمار الثاين البالغة قيمته ٢5 مليون دولر 

اأمريكي، ا�شتحوذ فين�رش كابيتال بنك على ٩٠ باملائة من عقار وي�شت هيفن يف فينينجز وجاري توظيفه يف الوقت احلايل. 

بالإ�شافة اإىل ذلك، ا�شتكمل البنك عمليتي تخارج اأحدهما من م�رشوع جممع اإ�شكان جبل علي للعمال و الأخرى من �رشكة برين 

اإنف�شتمنت ليمتد.

فقد طرح البنك برنامج ال�شيولة الثالث يف العام املايل ٢٠١٦. وحتظى الأ�شهم اخلا�شة بهذا الربنامج ب�شمان اأحد الأ�شول الهامة 

للبنك واملتمثل يف املبنى الثالث من جممع اإ�شكان جبل علي للعمال والذي مت تاأجريه بالكامل لعمالء مرموقني، ليتم بذلك التخارج 

الكامل من هذا ال�شتثمار. يعتمد هذا الربنامج على النجاح الذي حققه كل من برنامج ال�شيولة ١ وبرنامج ال�شيولة ٢. وقد طرح 

الربنامج الأول يف عام ٢٠١٠ ويحظى ب�شمان مبنى فين�رش كابيتال بنك الواقع يف املنامة، مملكة البحرين، ويتكون من مكاتب، 

وحمالت جتزئة، وموقف �شيارات خا�ص وعام. اأما الربنامج الثاين الذي طرحه البنك يف عام ٢٠١5، فيلقى دعمًا من اأول مبنيني 

من جممع اإ�شكان جبل علي للعمال واللذين مت تاأجريهما بالكامل.  

و من ناحية اأخرى تخارج فين�رش كابيتال بنك من ا�شتثماره يف �رشكة برين انف�شتمنت ليمتد بقيمة 3٩٫٢ مليون دولر اأمريكي 

خالل العام املايل ٢٠١٦، مبا حقق للم�شتثمرين عائدًا بن�شبة ٤5 باملائة تقريبًا منذ ال�شتحواذ على ال�رشكة يف عام ٢٠١٤.

ووا�شــل البنــك اللتــزام التــام بتقــدمي اأعلــى م�شــتويات اخلدمــة للعمالء. فقــد مت خالل العام تعزيز نظــام اإدارة عالقات العمالء مبا 

يلبــي احتياجاتهم. 

وانطالقًا من حر�ص فين�رش كابيتال بنك على تلبية احتياجات العمالء من خالل توفري حلول اأكرث تنوعًا لإدارة الرثوات، يدر�ص 

البنك يف الوقت احلايل طرح بع�ص املنتجات الإ�شافية. كما ا�شتكمل البنك اأي�شًا اإعداد جدول زمني لعمليات التخارج ال�شتثمارية 

املخططة، عالوة على حتديد بع�ص ال�شفقات اجلديدة املتوقع ا�شتكمالها خالل العام املايل ٢٠١٧. 

القسم الثالت
استعراض األعمال
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استعراض عمليات 
إدارة المخاطر

الوظائف
المؤسسية  )تتمة(

االتصاالت المؤسسية 

يتوىل فريق العمل يف دائرة الت�شالت املوؤ�ش�شية م�شوؤولية التوا�شل مع جميع الأطراف ذات ال�شلة وفق اأ�شلوب يتميز باملهنية 

العالية وال�شفافية والوقت املنا�شب. وترتكز قنوات الت�شال الأ�شا�شية على الجتماع ال�شنوي للم�شاهمني، والتقرير ال�شنوي، 

واملوقع الإلكرتوين للبنك، والت�رشيحات الدورية يف و�شائل الإعالم املحلية. كما تتوىل دائرة الت�شالت املوؤ�ش�شية مهمة تطبيق 

ومتابعة برنامج امل�شوؤولية الجتماعية للبنك. 

المسؤولية االجتماعية للبنك

يلتزم فين�رش كابيتال بنك التزامًا را�شخًا بامل�شاهمة يف دعم جهود التنمية القت�شادية وحتقيق الرفاهية الجتماعية لأفراد املجتمع 

يف مملكة البحرين، ف�شال عن دعم النمو املتوا�شل لقطاع  اخلدمات امل�رشفية الإ�شالمية، وذلك من خالل برناجمه الطموح 

للم�شوؤولية الجتماعية. وخالل العام املايل ٢٠١٦، قام البنك برعاية مبادرة طرحها م�رشف البحرين املركزي واملجل�ص الأعلى 

للمراأة لتعزيز دور املراأة يف القطاع املايل وامل�رشيف، وذلك �شمن الحتفالت بيوم املراأة البحرينية. كما وا�شل اأي�شًا رعايته للموؤمتر 

العاملي للم�شارف الإ�شالمية يف البحرين. هذا اإىل جانب تقدمي الدعم املايل لعدد من املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية التي ت�شاعد على 

حت�شني جودة احلياة لأفراد املجتمع البحريني. 

يتوىل اأع�ساء جمل�ض الإدارة م�سوؤولية اإر�ساء املنهج الرا�سخ 

الذي يتبناه فين�رش كابيتال بنك جتاه املخاطر، ويقوم 

املجل�ض بتفوي�ض جلنة املخاطر التابعة له مبهام الإ�رشاف 

على اإدارة املخاطر. 

ويف اإطار جهوده لإدارة املخاطر التي يتعر�ص لها وحماية 

الأموال املوؤمتن عليها من قبل امل�شتثمرين وامل�شاهمني، مت 

اإر�شاء اإطار عمل حلوكمة املخاطر مع احلر�ص على تطويره 

ب�شكل م�شتمر. يبداأ هذا الإطار باأدوات اإدارة املخاطر 

ال�شرتاتيجية مثل �شالحيات جلنة املخاطر، وقدرة البنك 

على حتمل املخاطر وال�شيا�شات ذات ال�شلة، ثم ت�شتخدم هذه 

الأدوات بعد ذلك لتطوير عملية اإدارة املخاطر على امل�شتوى 

الت�شغيلي. وتقوم جلنة املخاطر يف جمل�ص الإدارة بتقييم فعالية 

اإدارة املخاطر با�شتخدام التقارير ذات ال�شلة التي ترفع اإليها. 

وعلى �شوء هذه املعلومات، تقوم اللجنة بتقييم فعالية اإدارة 

املخاطر وحتديد جمالت التح�شني املطلوبة. 

يعد رئي�ص اإدارة املخاطر م�شوؤوًل مبا�رشة اأمام جلنة املخاطر 

يف جمل�ص الإدارة، كما اأنه م�شوؤول اإداريًا اأمام الرئي�ص التنفيذي 

للبنك. و تقوم الدائرة امل�شتقلة باإعداد منهج كامل ي�رشي على 

جميع اإدارات البنك واأق�شامه جتاه اإدارة املخاطر، ف�شاًل عن 

حتديد ومتابعة واحلد من كافة املخاطر التي ينطوي عليها ن�شاط 

البنك، واإر�شاء معايري اإدارة املخاطر، ون�رش ثقافة يكون مبوجبها 

جميع موظفي البنك م�شوؤولني عن حمايته من املخاطر. 

مخاطر االستثمار

تن�شاأ خماطر ال�شتثمار من اخل�شارة النا�شئة عن اتخاذ قرارات 

ا�شتثمارية غري �شليمة اأو الف�شل يف ال�شتثمار ويف عملية اإدارة 

املحفظة ال�شتثمارية. 

وميكن احلد من هذه املخاطر باتخاذ الآتي: 

اإر�شاء عملية را�شخة ل�شتحداث واعتماد املوافقات،   •

يتم اإعدادها لتقييم ومواجهة اإمكانية تعر�ص كل �شفقة 

مقرتحة ملخاطر. 

اإجراء اختبارات �شارمة لعوامل التعر�ص للمخاطر.   •

و�شع حدود للمخاطر على ح�شب الرتكزات القطاعية   •

واجلغرافية وغريها، وال�شعي لال�شتفادة من مزايا تنوع 

الرتكزات.

المخاطر التشغيلية 

يتم تعريف املخاطر الت�شغيلية باأنها خماطر اخل�شارة الناجتة عن عدم كفاية اأو ف�شل العمليات اأو الأ�شخا�ص اأو التكنولوجيا اأو 

تاأثري الأحداث اخلارجية.

وتعد املخاطر الت�شغيلية عن�رشًا اأ�شا�شيًا يف منوذج عمل فين�رش كابيتال بنك، نظرًا لتعقد عمليات البنك يف جمالت مثل اإدارة 

املعامالت، واإدارة املحفظة، واإعداد التقارير املالية والرقابة املالية، واحلفاظ على البنية التحتية الت�شغيلية الداخلية، وتقييم املخاطر.

ويطبق فين�رش كابيتال بنك اإطار عمل لإدارة املخاطر الت�شغيلية. وعلى �شوء هذا الإطار، يتعني على جميع فرق العمل الت�شغيلية 

امل�شاركة يف عملية ذاتية لتقييم ومراقبة املخاطر، يتم من خاللها مراقبة عمليات البنك والإبالغ عن املخاطر، ورقابة وتقييم املخاطر 

املحتملة وتاأثريها ورفعها اإىل دائرة اإدارة املخاطر. 

اأمثلة عن عوامل املخاطر الرئي�شية: 

العجز عن التوثيق ال�شليم، والتي كان من �شاأنها تعزيز حق البنك املتعلق باأ�شوله.   •

الأخطاء يف البيانات اأو احل�شابات.   •

خمالفة اللوائح التنظيمية اأو املتطلبات القانونية املتعلقة باجلرائم املالية، وغ�شل الأموال، وت�شارب امل�شالح، واحلفاظ الآمن   •

عن املعلومات والإف�شاح عنها. 

ا�شتغالل املعلومات املتعلقة بالأ�شعار يف حتقيق مكا�شب �شخ�شية للموظفني.   •

خ�شارة اأو ت�رشر اأحد املباين اأو اأنظمة تقنية املعلومات اأو املوظفني.   •

ف�شل يف اإدارة حمفظة الأ�شول القائمة مثل العجز عن احل�شول على امل�شتحقات اأو متابعتها.   •

ت�شارب امل�شالح وخمالفة مبداأ ال�رشية، مما قد ي�رش بالعمالء.   •

مخاطر السيولة 

تعرف خماطر ال�شيولة باأنها املخاطر التي قد يواجهها البنك ب�شبب عدم كفاية الأموال على املدى الق�شري لتلبية التزاماته عندما 

يحني موعد ا�شتحقاقها، اأو خماطر عدم كفاية اأو عدم مالئمة م�شادر التمويل. 

وميكن احلد من هذه املخاطر باإتخاذ الآتي: 

تويل الإدارة التنفيذية م�شوؤولية تقدمي توقعات ب�شاأن متطلبات النقد التي يحتاجها البنك يف عملياته الت�شغيلية وال�شتثمارية   •

�شواء امل�شتحقة عليه اأو التي يت�شلمها. 

احلفاظ على غطاء كاٍف لل�شيولة للوفاء بالحتياجات وقت ا�شتحقاقها.   •

جتديد هذا الغطاء وفق احلاجة من خالل الإقرا�ص الإ�شايف اأو التمويل.   •

برنامج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 

يت�شمن برنامج التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال عملية تخ�شي�ص راأ�ص املال ل�شمان تعزيز قدرة البنك على اإدارة راأ�شماله وفق 

اأف�شل املمار�شات الدولية، وتلبية املعايري التي حددها م�رشف البحرين املركزي. ويعتمد فين�رش كابيتال بنك على هذا النموذج 

لتحديد مدى امتالكه راأ�ص املال الكايف لتغطية خماطر امليزانية كافة، مع احلفاظ على املرونة الالزمة لتنفيذ خطط النمو يف امل�شتقبل، 

وحماية البنك خالل الفرتات ال�شعبة الطويلة املتعلقة ببيئة الت�شغيل اأو التنفيذ اأو الأداء. 

مت اإدراج معلومات تف�شيلية عن املخاطر التي يتعر�ص لها البنك يف اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة واإف�شاحات عامة اإ�شافية 

يف هذا التقرير ال�شنوي. 

القسم الثالت
استعراض األعمال



3٤
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
35التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

العضوية في لجان مجلس اإلدارة
املن�سب ال�سم  اللجان 

رئي�ص اللجنة  ال�شيد حممد العذل  جلنة الرت�شيحات واملكافاآت* 

ع�شو ال�شيد �شالح ال�شنفري   

ع�شو ال�شيد مروان الغرير   

رئي�ص اللجنة ال�شيد عبدالفتاح معريف  جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية 

نائب رئي�ص اللجنة الدكتور غ�شان ال�شليمان   

ع�شو ال�شيد خالد املديهيم   

رئي�ص اللجنة  ال�شيد مروان الغرير  جلنة التدقيق 

نائب رئي�ص اللجنة الدكتور حممد جمعان   

ع�شو ال�شيد عدوان العدواين   

رئي�ص اللجنة  ال�شيد �شالح ال�شنفري  جلنة املخاطر 

نائب رئي�ص اللجنة ال�شيد حممد العذل   

ع�شو ال�شيد �شليمان الرا�شد   

رئي�ص اللجنة  الدكتور غ�شان ال�شليمان  جلنة التمويل وال�شتثمار 

نائب رئي�ص اللجنة ال�شيد عبدالفتاح معريف   

ع�شو ال�شيد عبداللطيف جناحي   

ع�شو ال�شيد حممد ال�رشحان   

ع�شو ال�شيد حممد الكندري   

استعراض
الحوكمة

المؤسسية

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

املوؤ�س�س��ية يف التما�س��ي مع القوانني والأحكام التنظيمية 

ال�س��ارية واأف�سل املمار�س��ات العاملية ذات ال�سلة. 

وتاأ�سي�س��ًا على ذلك، قام البن��ك باإعداد اإطار عمل متكامل 

ورا�س��خ )»الإطار«( للحوكمة املوؤ�س�سية يهدف اإىل 

تطبيق اأعلى معايري ال�س��لوكيات الأخالقية، وال�س��فافية، 

واإع��داد الإف�ساحات احلكيمة، و�سم��ان فعالية العمليات 

الت�س��غيلية، ويف الوقت نف�س��ه حماية حقوق وم�سالح 

جمي��ع الأطراف ذات ال�سلة. 

وقــد مت اإعــداد وتطويــر اإطــار العمل مبا يتما�شــى مع املبادئ 

الت�شــعة املتعلقــة بقواعــد احلوكمــة املوؤ�ش�شــية ململكة البحرين 

التــي اأ�شدرتهــا وزارة ال�شناعــة والتجارة يف مار�ــص ٢٠١٠، 

ومت تفعيلهــا لحقــًا يف اأكتوبــر ٢٠١٠ مــن قبــل م�رشف البحرين 

املركــزي واإدراجهــا �شمن قوانينها واإر�شــاداتها يف منوذج 

املراقبــة عاليــة امل�شــتوى. وتعتــرب عملية تطبيــق وتنفيذ مثل هذه 

الأحــكام التنظيميــة، اإىل جانــب املراجعة امل�شــتمرة واللتزام 

باإطــار عمــل احلوكمة املوؤ�ش�شــية يف البنك هي م�شــوؤولية 

مبا�ــرشة لأع�شاء جمل�ــص الإدارة. 

أهم عناصر إطار عمل الحوكمة 

المؤسسية في فينشر كابيتال بنك: 

املواثيق املتكاملة واأو�شاف الوظائف التي حتدد بو�شوح   .١

مهمات وم�شوؤوليات و�شالحيات جمل�ص الإدارة وجلان 

املجل�ص والإدارة التنفيذية ومهام املراقبة، ف�شاًل عن 

الوظائف الرئي�شية الأخرى داخل البنك. 

جمموعة متكاملة من الكتيبات الإر�شادية لل�شيا�شات   .٢

والإجراءات التي ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من الإطار العام، 

مبا يف ذلك احلدود التقديرية لل�شالحيات، وقواعد 

الأخالقيات املهنية، و�شيا�شة ت�شارب امل�شالح، و�شيا�شة 

التبليغ عن املخالفات، واإطار عمل احلوكمة يف ال�رشكات 

ال�شتثمارية، ف�شاًل عن �شيا�شة ا�شتقاللية اأع�شاء جمل�ص 

الإدارة، و�شيا�شة حما�رش اجتماعات جلان الإدارة، 

و�شيا�شة التعامل مع �شكاوى العمالء. 

3.  الإ�رشاف الفعال وامل�شتقل ملجل�ص الإدارة من خالل ت�شكيل خم�ص جلان اإدارة م�شتقلة، ومن خالل اإدارات املراقبة يف البنك مع 

و�شع خطوط عري�شة وا�شحة ومبا�رشة لالإبالغ عن املخالفات. 

٤.  تو�شيات هيئة الرقابة ال�رشعية التي تتمتع ب�شمعة مرموقة وا�شتقاللية تامة. 

5.  تقييم ذاتي متكامل يجرى �شنويًا لأع�شاء جمل�ص الإدارة وجلان الإدارة. 

٦.  جمموعة فعالة من ال�شيا�شات والإجراءات التي تراقب اأن�شطة العمل يف البنك والوظائف امل�شاندة. 

٧.  خطة اإحالل ر�شمية منا�شبة ومطورة للمنا�شب الرئي�شية يف البنك. 

أعضاء مجلس اإلدارة 

يعد اأع�شاء جمل�ص الإدارة مركز القيادة يف البنك، وي�شطلعون مب�شوؤولية الإ�رشاف على ن�شاط البنك واإدارة �شوؤونه نيابة عن 

امل�شاهمني. كما يتوىل املجلـ�ص اأي�شـًا م�شوؤولية حتقيق اأهداف البنك وتنفيذ اإ�شرتاتيجياته وحتديد قدرته على حتمل املخاطر 

بهدف تعزيز قيمة امل�شاهم على املدى البعيد، مع احلفاظ على م�شالح امل�شاهمني الآخرين، والتم�شك باأعلى م�شتويات ال�شفافية 

وامل�شداقية. ويحر�ص اأع�شاء جمل�ص الإدارة على �شمان اللتزام التام باأعلى املعايري الأخالقية يف جميع اأق�شام البنك، ومراجعة 

التزامه بالأحكام التنظيمية ال�شادرة من م�رشف البحرين املركزي ب�شكل دوري. ووفق النظام الأ�شا�شي للبنك واتفاقية التاأ�شي�ص 

يتكون املجل�ص من ١٢ ع�شوًا ميثلون نخبة من اأعلى الكفاءات واخلربات املهنية املتنوعة، الأغلبية هم اأع�شاء م�شتقلني غري 

تنفيذيني. وتخ�شع عملية اختيار اأع�شاء جمل�ص الإدارة اإىل موافقة م�شبقة من م�رشف البحرين املركزي وامل�شاهمني، على اأن يكون 

اختيارهم متما�شيًا مع ما هو من�شو�ص عليه يف جملد التوجيهات مل�رشف البحرين املركزي. وقد مت اإدراج ا�شماء اأع�شاء جمل�ص 

الإدارة ونبذة عن خرباتهم يف نهاية هذا التقرير ال�شنوي.

نظام انتخاب و إنهاء خدمة أعضاء مجلس اإلدارة

يخ�شع نظام انتخاب اأع�شاء جمل�ص الإدارة و اإنهاء خدماتهم اإىل قانون ال�رشكات التجارية و النظام الأ�شا�شي لفين�رش كابيتال بنك 

لجنة الترشيحات والمكافآت )البند رقم ٢3 و البند رقم 3٢(. 

يتعني على جلنة الرت�شيحات واملكافاآت م�شاعدة جمل�ص الإدارة 

يف تنفيذ عملية الرت�شيحات وفق �شيا�شة عادلة ترتكز على 

مبادئ ال�شفافية، وذلك فيما يتعلق بتعيني ومكافاأة اأع�شاء 

املجل�ص، وجلان الإدارة الأخرى، والرئي�ص التنفيذي، ف�شاًل عن 

فريق الإدارة التنفيذية.

لجنة الحوكمة المؤسسية 

تتوىل جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية م�شاعدة جمل�ص الإدارة على 

الوفاء مب�شوؤولياته املتعلقة باحلوكمة املوؤ�ش�شية، و�شمان 

توافق عمليات البنك مع املتطلبات القانونية والتنظيمية واأحكام 

ال�رشيعة الإ�شالمية بالتن�شيق مع هيئة الرقابة ال�رشعية. 

لجنة التدقيق 

تتوىل جلنة التدقيق مهمة الإ�رشاف على اإعداد التقارير املالية، واملراقبة الداخلية، واإدارة املخاطر، اإىل جانب اإجراء عمليات التدقيق 

الداخلية واخلارجية، واللتزام باأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�شالمية. 

لجنة المخاطر 

تتوىل جلنة املخاطر الإ�رشاف على اإطار عمل اإدارة املخاطر يف البنك، مبا يف ذلك اإطار عمل اتفاقية بازل 3 الذي يغطي جميع املخاطر 

التي يواجهها البنك، ف�شاًل عن عمليات املراقبة. 

لجنة التمويل واالستثمار 

يرتكز الهدف من جلنة التمويل وال�شتثمار يف الإ�رشاف على ال�شوؤون املالية وال�شتثمارية للبنك، مبا يف ذلك اإدارة املوجودات 

واملطلوبات بالتن�شيق مع جلنة الإدارة التنفيذية.

* مت اإعادة هيكلة جلنة الرت�شيحات واملكافاآت خالل العام بناء على طلب م�رشف البحرين املركزي بهدف التوافق مع معيار HC5.3.1-A. وي�رشي الت�شكيل اجلديد للجنة املذكورة اعتبارًا من ١٨ 

مايو ٢٠١٦. 

القسم الثالت
استعراض األعمال
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جدول حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة من يوليو 2015  لغاية يونيو 2016

يحر�ص جمل�ص الإدارة وجلانه املتخ�ش�شة على الجتماع ب�شكل دوري ل�شمان اإجناز م�شوؤولياتهم على اأكمل وجه. ويتم اأدناه تو�شيح ملخ�ص لجتماعات املجل�ص وجلانه خالل العام املايل ٢٠١٦:

اجتماعات جلنة اجتماعات جلنة  اجتماعات جلنة      

الرت�شيحات احلوكمة  اجتماعات  اجتماعات جلنة  التمويــل  اجتماعات   اأع�شاء املجل�ص 

واملكافاآت  املوؤ�ش�شــية  جلنة التدقيق  املخاطر  وال�شــتثمار  املجل�ص   

الدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان ٦ من ٦ ر 3 من 3 ر   3 من 3 ٢ من ٢ ر

ال�شيد عبدالفتاح حممدرفيع معريف ٦ من ٦  3 من 3   3 من 3 ر  ٢ من ٢

 ال�شيد حممد عبدالعزيز ال�رشحان 5 مــن ٦  ١ من ٢  ١ من ١   ١ من ١  ١ من ١

 ال�شيد عبداللطيف حممد جناحي  ٦ من ٦  3 من 3    

 ال�شيد �شالح حممد ال�شنفري ٦ من ٦ ١ من ١  3 من 3 ر   

ال�شيد مروان اأحمد الغرير  5 مــن ٦   ٤ من ٤  

ال�شيد حممد عبدالرزاق الكندري  ٦ من ٦  3 من 3    

 ال�شيد خالد عبدالعزيز املديهيم ٦ مــن ٦     ٢ من ٢ 

 ال�شيد عدوان حممد العدواين 3 مــن 3    ٢ من ٢  

ع�شو جديد انتخب يف ٨ دي�شمرب ٢٠١5

 الدكتور حممد اأحمد جمعان  3 مــن 3    ٢ من ٢  

ع�شو جديد انتخب يف ٨ دي�شمرب ٢٠١5 

 ال�شيد �شليمان عبدالرحمن الرا�شد  3 مــن 3   ٢ من ٢   

ع�شو جديد انتخب يف ٨ دي�شمرب ٢٠١5 

 ال�شيد حممد �شالح العذل  3 مــن 3   ١ من ٢   

ع�شو جديد انتخب يف ٨ دي�شمرب ٢٠١5

 ال�شيد ن�شال �شالح العوجان  ٢ مــن 3   ٢ من ٢ ر  

 انتهت ع�شويته يف ٨ دي�شمرب ٢٠١5 

ال�شيد �شليمان اإبراهيم احلديثي  ٢ مــن 3     ١ من ١

انتهت ع�شويته يف ٨ دي�شمرب ٢٠١5 

ال�شيد عبدالهادي تريحيب ال�شهواين  ٢ مــن 3  ١ من ١   

انتهت ع�شويته يف ٨ دي�شمرب ٢٠١5

ال�شيد يا�رش حممد اجلاراهلّل ٢ مــن 3   ٢ من ٢  

انتهت ع�شويته يف ٨ دي�شمرب ٢٠١5

ر- ت�شري اإىل رئي�ص اللجنة

استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(

مجلس اإلدارة ودعم نشاط لجانه 

دعم نشاط أعضاء مجلس اإلدارة

تتيح خطة املعرفة والتوعية ال�شنوية لأع�شاء جمل�ص الإدارة 

اأداء مهام وظائفهم الإ�رشافية وال�شطالع مب�شوؤولياتهم على 

اأكمل وجه على �شوء اآخر التطورات وظروف ال�شوق ال�شائدة 

وفق اأ�شلوب فعال قائم على املعرفة. وعادة ما ت�شتمل تلك اخلطة على مو�شوعات هامة، من بينها احلوكمة املوؤ�ش�شية واللتزام 

واإدارة املخاطر. ويف فرباير ٢٠١٦، عقد البنك اجتماعًا ا�شرتاتيجيًا يف مملكة البحرين لأع�شاء جمل�ص الإدارة وفريق الإدارة 

التنفيذية، وذلك بهدف مراجعة خطة البنك الإ�شرتاتيجية واأهداف العمل، ف�شاًل عن تطوير ركائز جديدة لتعزيز ال�شرتاتيجية 

التي متت مراجعتها. عالوة على ذلك، ركز الجتماع على اأهمية الإطار العام املتعلق بال�شتثمارات، والطريقة التي يدير بها البنك 

ا�شتثماراته طوال فرتة ال�شتثمار، وطرق حت�شني الأداء الكلي ملحفظة البنك ال�شتثمارية. 

تقييم أعضاء المجلس

يلتزم البنك بتطبيق برنامج متكامل لتقييم اأع�شاء جمل�ص 

الإدارة. وقد �شمم هذا الربنامج مل�شاعدة الأع�شاء على حتديد 

جمال تطورهم، ودعم م�شوؤولياتهم. ويقوم اأع�شاء جمل�ص 

الإدارة باإجراء تقييم ذاتي �شنوي ب�شاأن اأداء املجل�ص وجلانه. 

هيئة الرقابة الشرعية 

ت�شم هيئة الرقابة ال�رشعية نخبة من علماء الدين البارزين، 

وتتوىل الهيئة التوجيه واملراجعة والإ�رشاف على اأن�شطة البنك، 

لت�شمن متا�شيها مع اأحكام ومبادئ ال�رشيعة الإ�شالمية 

الغراء. وقد مت اإدراج اأ�شماء اأع�شاء هيئة الرقابة ال�رشعية 

ونبذة عن خرباتهم يف �شفحة رقم ١٢ من هذا التقرير 

ال�شنوي. 

اإلدارة

يتم تفوي�ص الرئي�ص التنفيذي من قبل اأع�شاء جمل�ص الإدارة 

مب�شوؤولية الأعمال الإدارية اليومية للبنك. ويلقى الرئي�ص 

التنفيذي دعمًا من قبل فريق الإدارة التنفيذية الذي يتمتع 

بالكفاءة العالية واخلربة الوا�شعة. وقد مت اإدراج اأ�شماء اأع�شاء 

الإدارة التنفيذية ونبذة عن خرباتهم يف نهاية هذا التقرير 

ال�شنوي. 

لجنة اإلدارة التنفيذية

تتكون جلنة الإدارة التنفيذية من اأع�شاء من فريق الإدارة 

التنفيذية. وتتوىل اللجنة م�شوؤولية م�شاعدة الرئي�ص التنفيذي 

يف الإ�رشاف على العمليات الت�شغيلية اليومية للبنك، ومتابعة 

اأداء ن�شاط البنك واإداراته فيما يتعلق بالإ�شرتاتيجية، 

وال�شيا�شات، والأهداف، واحلدود، اإىل جانب اتخاذ القرارات 

ال�شتثمارية بناًء على تفوي�ص من اأع�شاء جمل�ص الإدارة وفق 

حدود ال�شالحيات الختيارية، اإ�شافة اإىل اإدارة املوجودات 

واملطلوبات بالتن�شيق مع جلنة ال�شوؤون املالية وال�شتثمار.

بيان اإلستراتيجية

يعترب فين�رش كابيتال بنك اأول بنك اإ�شالمي ا�شتثماري يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يتخ�ش�ص يف ال�شتثمارات يف 

امل�شاريع النا�شئة للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. يوفر البنك لعمالئه جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتميزة يف 

خمتلف القطاعات الواعدة يف املنطقة. وين�شط البنك يف جمال امل�شاريع النا�شئة وتطوير الأعمال، وال�شتثمارات املبا�رشة والعقارات. 

يتمتع البنك مبكانة متميزة توؤهله لتطوير �شناعة امل�شاريع النا�شئة يف املنطقة، من خالل تقدمي م�شتويات ل ت�شاهى من الدعم 

للموؤ�ش�شات ال�شغرية اإىل املتو�شطة القوية التي تفتقر اإىل املوارد الالزمة لتحقيق النمو والتو�شع. ويجرى مراجعة اإ�شرتاتيجية البنك 

ومنوذج العمل �شنويًا. 

قواعد السلوك المهني

حر�ص البنك على تطوير قواعد ال�شلوك املهني التي تت�شمن ال�شلوكيات الأخالقية، والت�رشفات املهنية التي يجب اإتباعها من قبل 

املدراء واملوظفني يف البنك. وقد مت اإعداد هذه القواعد لإر�شاد جميع املدراء واملوظفني حول �شبل الوفاء مبتطلبات وظائفهم واإجناز 

م�شوؤولياتهم والتزاماتهم جتاه م�شاهمي البنك مبا يتوافق مع جميع القوانني والأحكام ال�شارية.

التواصل مع المساهم / المستثمر وتعزيز الوعي

يلتزم جمل�ص الإدارة بالتوا�شل مع م�شاهميه وم�شتثمريه باأ�شلوب مـهني متطور يعتمد على ال�شفافية والدقة والتوقيت املنا�شب، 

كما يتبنى عددًا من الطرق املختلفة التي يقوم من خاللها بتعزيز التوا�شل ودعم احلوار مع جميع الأطراف ذات ال�شلة. ويتم 

ذلك من خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية، والتقارير ال�شنوية، والتقارير املالية ربع ال�شنوية، واملوقع الإلكرتوين للبنك، 

والإ�شعارات الدورية يف و�شائل الإعالم املحلية. ويتوافر ق�شم تف�شيلي خا�ص عن احلوكمة املوؤ�ش�شية على موقع البنك الإلكرتوين:

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

شكاوي المستثمرين

يحر�ص فين�رش كابيتال بنك على اللتزام باأعلى معايري املهنية والكفاءة يف توفري خدماته ومنتجاته، ف�شاًل عن �شمان تقدمي 

امل�شاعدة و�رشعة ال�شتجابة لأي ا�شتف�شارات اأو �شكاوى. ويتعامل البنك مع مالحظات امل�شتثمرين وخماوفهم و�شكواهم 

بعناية فائقة واهتمام بالغ. هذا التوجه ميثل عن�رشًا اأ�شا�شيًا يف جهود البنك الرامية اإىل حت�شني معايريه و�شيا�شاته ومنتجاته 

وخدماته. ويف الوقت الذي يحر�ص فيه البنك على تقدمي خدمات ذات م�شتوى عاٍل من الكفاءة لعمالئه، اإل اأنه يدرك اأنه قد حتدث 

بع�ص احلالت التي ل ي�شعر فيها العميل بر�شا تام جتاه منتجات البنك اأو خدماته اأو ا�شتجاباته. وبالتايل فاإن البنك يدعو جميع 

امل�شتثمرين اإىل الت�شال به على الفور يف اأي وقت ي�شعرون فيه اأن م�شتوى اخلدمات املقدم لهم ل يتنا�شب مع تطلعاتهم. ويتبنى 

البنك �شيا�شة ت�شل�شل �شارمة واإطار زمني دقيق جتاه النظر اإىل �شكاوى امل�شتثمرين والتعامل معها ب�رشعة واهتمام. ويتوافر 

ق�شم تف�شيلي خا�ص عن اإجراءات التعامل مع ال�شكاوى على موقع البنك الإلكرتوين:

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

القسم الثالت
استعراض األعمال
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سياسة التبليغ عن المخالفات

يلتزم جمل�ص اإدارة فين�رش كابيتال بنك والإدارة التنفيذية 

بخلق ثقافة انفتاحية يف البنك. وتاأ�شي�شًا على ذلك قام البنك 

بو�شع �شيا�شة التبليغ عن املخالفات التي تهدف اإىل نقل اأي 

خماوف تتعلق ب�شبهة وجود اأي حالة ل�شوء ت�رشف داخل 

فين�رش كابيتال بنك، ف�شاًل عن تعزيز مبادئ ال�شفافية، 

وحماية �شمعة ونزاهة البنك. وقد مت دمج �شيا�شة التبليغ عن 

املخالفات يف كتيب املوارد الب�رشية. اإن �شوء الت�رشف ي�شتمل 

على �شبيل املثال ل احل�رش الت�رشف ب�شكل ي�شيء اإىل �شمعة 

البنك، اأو خمالفة الأحكام التنظيمية ال�شارية، اأو خمالفة القواعد 

واحلدود الداخلية، اأو ارتكاب انتهاكات جنائية اأو تعري�ص 

�شحة و�شالمة اأي �شخ�ص للخطر، اأو الت�شبب يف اإحلاق ال�رشر 

بالبيئة، اأو الت�شرت املتعمد على اأي �شوء ت�رشف. وينطبق يف 

ذلك مبداأ »اإذا كان لديك اأي �شكوك - ل ترتدد يف طرحها«.

وظائف الرقابة والحوكمة 

بالإ�شافة اإىل م�شوؤولياتها اخلا�شة، تتعاون اأق�شام اللتزام، 

واإدارة املخاطر، والتدقيق الداخلي، والتن�شيق واملراجعة 

ال�رشعية معًا يف م�شاعدة جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك 

على اللتزام باأعلى معايري احلوكمة املوؤ�ش�شية. 

االلتزام

ياأتي اللتزام بنتيجة فعالة يف حالة تواجده و�شط ثقافة 

موؤ�ش�شية تركز على معايري عالية من الأمانة والنزاهة، وحيث 

يكون اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية مناذج وا�شحة 

يحتذى بها. يف فين�رش كابيتال بنك يعد اللتزام م�شوؤولية 

�شخ�شية لكل موظف، بحيث ل يقت�رش هذا اللتزام على 

املوظفني امل�شوؤولني عن اللتزام بالأنظمة فقط. ويعترب اللتزام 

باملتطلبات التنظيمية وال�شيا�شات والإجراءات الداخلية عملية 

م�شتمرة، وجزءًا ل يتجزاأ من ثقافة البنك. 

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

والأحكام التنظيمية مل�رشف البحرين املركزي، ووزارة 

ال�شناعة والتجارة، وغريها من القوانني والتنظيمات ال�شارية، 

واأف�شل املمار�شات الدولية. ويبذل البنك جهودًا حثيثة لتح�شني 

م�شتوى اللتزام يف ممار�شة عمله من خالل توعية موظفيه 

وزيادة وعيهم بق�شايا اللتزام ومبادئه. 

تعد اإدارة اللتزام يف البنك نقطة مركزية جلميع عمليات اللتزام بالأحكام التنظيمية، ف�شاًل عن اللتزام ب�شيا�شات واإجراءات 

البنك الداخلية. وتعترب اإدارة اللتزام مبثابة كيان م�شتقل ومو�شوعي يف البنك يعمل ب�شكل م�شتقل عن باقي اأن�شطة البنك، وتقوم 

بر�شد عمليات واأن�شطة البنك والتاأكد من التزامها بقواعد واأنظمة م�رشف البحرين املركزي مبا ذلك مكافحة غ�شل الأموال. ترفع 

اإدارة اللتزام تقاريرها مبا�رشة اإىل جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية، كما اأنها م�شوؤولة اإداريًا اأمام الرئي�ص التنفيذي، وذلك ل�شمان حتقيق 

اأهداف اللتزام من جانب البنك مبا يتما�شى مع اأعلى املعايري املهنية والأخالقية. وتعمل الإدارة وفق اإطار عمل را�شخ مو�شح 

يف الكتيب الإر�شادي املعتمد من جمل�ص اإدارة البنك. ويهدف هذا الكتيب الإر�شادي اإىل ت�شهيل عملية غر�ص ثقافة را�شخة ترتكز 

على اللتزام يف فين�رش كابيتال بنك، ف�شاًل عن متكني البنك من ال�شطالع مب�شوؤولياته جتاه جميع متطلبات الهيئات التنظيمية، 

و�شمان الإدارة املنا�شبة ملخاطر اللتزام التي يواجهها البنك.

مكافحة غسل األموال 

تعتمد اإجراءات مكافحة غ�شل الأموال يف فين�رش كابيتال بنك على ثالثة حماور رئي�شية: 

املحور الأخالقي، من خالل امل�شاركة الفعالة يف مكافحة اجلرائم املالية.   .١

املحور املهني، من خالل منع ا�شتخدام البنك ومنتجاته كقناة لغ�شل الأموال ومتويل الإرهاب عن طريق اإعادة تدوير عائدات   .٢

هذه اجلرمية.

املحور القانوين، من خالل اللتزام بالت�رشيعات والقوانني املتعلقة مبكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وال�شارية يف   .3

مملكة البحرين.

وقد مت تطوير كتيب مكافحة غ�شل الأموال مبا يتما�شى مع اإر�شادات م�رشف البحرين املركزي، واملتطلبات املن�شو�ص عليها يف 

منوذج اجلرائم املالية من جملد قواعد م�رشف البحرين املركزي رقم ٢ - البنوك الإ�شالمية، واأف�شل املمار�شات الدولية التي 

طورها فريق العمل اخلا�ص بالإجراءات املالية املتمثلة يف ٤٠ تو�شية حول غ�شل الأموال و٩ تو�شيات خا�شة بتمويل الإرهاب، 

ف�شاًل عن اإر�شادات جلنة بازل حول العناية اخلا�شة بالعمالء. ويوفر الكتيب جمموعة متكاملة من �شيا�شات واإجراءات مكافحة 

غ�شل الأموال التي تو�شح متطلبات تف�شيلية تتعلق بتحديد هوية العمالء، وتقدمي الرعاية الواجبة للعمالء، واملتابعة امل�شتمرة، 

واإعداد تقارير الأن�شطة املريبة، ومكافحة متويل الإرهاب، والحتفاظ ب�شجالت، وتوعية املوظفني وتدريبهم. 

وتتــم متابعــة التــزام البنــك بالأحــكام التنظيميــة ملكافحــة غ�شــل الأموال من قبل م�شــوؤول مكافحة غ�شــل الأمــوال ونائبه، ف�شاًل عن 

تقييــم هــذا اللتــزام ب�شــكل م�شــتقل �شــواء داخليــًا اأو خارجيــًا مــن قبل املدقق الداخلي، واملدقق اخلارجي للبنك على اأ�شا�ــص �شــنوي. 

عــالوة علــى ذلــك يقــوم م�ــرشف البحريــن املركــزي باإجراء عمليات تفتي�ــص دورية ور�شد مــدى التزام البنك بالأحــكام التنظيمية 

ملكافحة غ�شــل الأموال. 

إدارة المخاطر 

مت تغطية م�شوؤوليات ومهمات اإدارة املخاطر يف ق�شم منف�شل عن ا�شتعرا�ص اإدارة املخاطر يف هذا التقرير ال�شنوي. 

التدقيق الداخلي

تقوم اإدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها مبا�رشة اإىل جلنة 

التدقيق التابعة ملجل�ص الإدارة، كما اأنها م�شوؤولة اإداريًا اأمام 

الرئي�ص التنفيذي. يقوم فريق التدقيق الداخلي بتقييم مدى 

فعالية عمليات الرقابة واإدارة املخاطر واحلوكمة وتاأكيد ذلك 

لالإدارة التنفيذية واأع�شاء جمل�ص الإدارة. وهذا يت�شمن 

مراجعة مدى فاعلية وكفاءة معامالت البنك كافة و�شمان 

متا�شيها مع ال�شيا�شات واملعايري والإجراءات والقوانني 

ال�شارية والأحكام التنظيمية املطبقة. كما تقوم الإدارة بتدقيق 

اأن�شطة بع�ص ال�رشكات املدرجة يف حمفظة البنك حيث يتحمل 

البنك م�شوؤولية الإ�رشاف عليها. وتقوم الإدارة بعملها وفق 

خطة التدقيق املعتمدة من جلنة التدقيق. ويتم تطوير خطة 

التدقيق با�شتخدام منهجية قائمة على املخاطر بحيث تعك�ص 

كذلك اأي خماطر حددها فريق اإدارة املخاطر، اأو الإدارة 

التنفيذية، اأو املدققني اخلارجيني. تتوىل الإدارة رفع تقارير 

دورية عن اأن�شطة التدقيق الداخلي اإىل جلنة التدقيق. ويقوم 

فريق التدقيق الداخلي بتزويد الإدارة واملوظفني بامل�شورة 

والتوجيه.

التنسيق والمراجعة الشرعية

تعترب الدائرة من الناحية الفنية تابعة لهيئة الرقابة ال�رشعية 

للبنك، واإداريًا تتبع الرئي�ص التنفيذي. وتتبنى الإدارة منهجية 

مراجعة متميزة ومتوا�شلة بدًل من التدقيق ال�شنوي، مع 

احلر�ص على مراجعة جميع املعامالت وال�شفقات حتى 

لو كانت �شابقة. ت�شارك الإدارة ب�شكل فعال يف تطوير 

جميع املنتجات وال�شتثمارات، ومتابعة اأن�شطة امل�شاريع 

ال�شتثمارية مثل املعامالت الفرعية، ومتابعة معامالت اإدارة 

ال�شيولة واملدفوعات والعمليات على اأ�شا�ص يومي. تلعب 

الإدارة دورًا حموريًا يف اإي�شال جميع املعامالت والهياكل 

وامل�شتندات اخلا�شة بكل خطة عمل اإىل هيئة الرقابة ال�رشعية 

للتاأكد من اأن جميع اأن�شطة البنك تتما�شى مع اأحكام ومبادئ 

ال�رشيعة الإ�شالمية. 

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

وفــق متطلبــات م�ــرشف البحريــن املركــزي، يحر�ــص فين�ــرش كابيتــال بنك على اإجراء مراجعــة دورية وحتليــل تف�شيلي للفجوة 

حــول مــدى التــزام البنــك مبتطلبــات احلوكمــة املن�شو�ــص عليهــا يف منوذج املراقبة عالية امل�شــتوى مل�رشف البحريــن املركزي يف كتيب 

قواعــد البنــك جملــد ٢ - البنــوك الإ�شــالمية. وقــد اأثمــرت جهــود البنــك عن حتقيق م�شــتوى عاٍل من اللتزام مع املبادئ الت�شــعة، 

وقواعــد واإر�شــادات احلوكمــة املوؤ�ش�شــية ململكــة البحريــن. وقــد تبنــى البنك اآلية »اللتــزام« اأو »التو�شيح« فيما يتعلق مب�شــتوى 

اإر�شــاداته. كمــا اأنــه ملتــزم متامــًا مبتطلبــات منــوذج املراقبة عالية امل�شــتوى مل�ــرشف البحرين املركزي، فيما عــدا البند املو�شح اأدناه. 

ولكــن يجــب مالحظــة باأنــه يف اإطــار جهــود فين�ــرش كابيتال بنــك لاللتزام باأهداف م�ــرشف البحرين املركزي، قــام بتطبيق ترتيبات 

داخليــة بديلــة، كمــا هو مو�شح اأدناه.

: HC9.2.4B  البند اإلرشادي

يجب اأن تتكون جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية من ثالثة اأع�شاء على الأقل، بحيث يكون اأحد الأع�شاء من هيئة الرقابة ال�رشعية. 

توضيح فينشر كابيتال بنك:

جتدر الإ�شارة اإىل اأن فين�رش كابيتال بنك قام بت�شكيل جلنة متخ�ش�شة يف احلوكمة املوؤ�ش�شية منذ تاأ�شي�شه، وذلك انطالقًا من 

التزامه باحلفاظ على م�شتويات جيدة للحوكمة. وبالرغم من اأن جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية ل ت�شم ع�شوًا من هيئة الرقابة 

ال�رشعية، اإل اأن البنك يرى اأنه ميكن حتقيق غاية هذا البند الإر�شادي مل�رشف البحرين املركزي من خالل ترتيبات داخلية بديلة. 

وهذا يت�شمن تزويد هيئة الرقابة ال�رشعية بجدول اأعمال اجتماعات جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية م�شبقًا. ووفقًا لذلك، فلهيئة الرقابة 

ال�رشعية مع املراجع ال�رشعي مطلق احلرية يف ح�شور اجتماعات اللجنة، بالإ�شافة اإىل تزويدهم مبحا�رش اجتماعات جلنة 

احلوكمة لتحقيق قدر اأعلى من ال�شفافية.

القسم الثالت
استعراض األعمال
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الجزاءات المالية 
خالل العام املايل ٢٠١٦، فر�ص م�رشف البحرين املركزي اجلزاءات املالية التالية على البنك، وذلك مبا يتما�شى مع الق�شم EN-6.2A من كتيب قواعد البنك- جملد ٢:

املبلغ )د.ب( التاريخ املقدم اإىل  طبيعة اجلزاء املايل   املرجعية  

م�رشف البحرين املركزي    

مادة )62( من قانون التاأخري يف ن�رش احل�شابات النهائية يف �شحيفتني حمليتني  

١٤ اأكتوبر ٢٠١5  ١٫٤٠٠  م�رشف البحرين املركزي  يوميتني اأحدهما باللغة العربية والثانية باللغة الإجنليزية 

BR-A.2.1 كتيب قواعد التاأخري يف تقدمي البيانات املالية ال�شنوية املدققة اإىل 

3٫٦٠٠ 5 نوفمرب ٢٠١5  م�رشف البحرين املركزي – جملد ٢  م�رشف البحرين املركزي 

التاأخري يف تاأكيد املعلومات املذكورة يف    BR-4A. 1.1 كتيب قواعد 

 ٧٠٠ ٢٧ يناير ٢٠١٦  م�رشف البحرين املركزي – جملد ٢  نظام املعلومات املوؤ�ش�شية 

٧ فرباير ٢٠١٦ التاأخري يف تقدمي تقرير احل�شابات الإدارية لل�رشكات  

  5٫٨٠٠ و٢٢ فرباير ٢٠١٦   BR-3.1.7C التابعة غري امل�رشفية للفرتة املنتهية يف 3١ دي�شمرب ٢٠١5 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 
فريق اإلدارة التنفيذية

تقدم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت التابعة ملجل�ص الإدارة 

امل�شاعدة للمجل�ص يف حتديد مكافاآت وتعوي�شات اأع�شاء جمل�ص 

الإدارة واأع�شاء فريق الإدارة التنفيذية، �شاملًة حوافز املديرين 

التنفيذيني واأي ا�شتحقاقات بالأ�شهم اأو اأي ا�شتحقاقات اأخرى. 

ويتم الإف�شاح يف التقرير ال�شنوي عن اأع�شاء جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت واجتماعاتها خالل ال�شنة.

اتخذ البنك خطوات ملراجعة وحتديث �شيا�شة املكافاآت 

والتعوي�شات، مبا يتوافق مع التوجيهات ال�شادرة من م�رشف 

البحرين املركزي ب�شاأن مكافاآت اأع�شاء جمل�ص الإدارة واأع�شاء 

فريق الإدارة التنفيذية. وقد قام البنك مبراجعة �شيا�شات 

واإجراءات املكافاآت املعدلة التي مت اإعدادها يف عام ٢٠١5 

مب�شاعدة �رشكة ا�شت�شارية متخ�ش�شة كما مت اعتمادها من 

قبل امل�شاهمني يف اجلمعية العمومية التي عقدت يف ٨ دي�شمرب 

٢٠١5، حيث مت حتديثها على �شوء مالحظات م�رشف 

البحرين املركزي ومراجعات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت يف 

العام احلايل. كما مت اعتماد هذه ال�شيا�شات و الإجراءات املحّدثة 

من قبل جمل�ص الإدارة بعد تفوي�شه بذلك من جانب اجلمعية 

العمومية. ويلتزم البنك بال�شتيفاء التام لل�رشوط التي و�شعها 

م�رشف البحرين املركزي وت�شمل املكافاآت ال�شليمة والتي 

تنعك�ص يف ال�شيا�شات والإجراءات املعدلة والتي بداأ تطبيقها. 

تقوم جلنة الرت�شيحات و املكافاآت مبراجعة �شيا�شة و اإجراءات 

املكافاآت يف فين�رش كابيتال بنك على اأ�شا�ص �شنوي.

مت اإعداد �شيا�شة املكافاآت املعدلة بحيث حتقق الآتي:

•   جذب وت�شجيع واحلفاظ على املوظفني الرئي�شيني. 

•   �شمان ربط املكافاآت باملخاطر واأن تتما�شى مع اأهداف الأداء على املدى البعيد. 

•   ت�شجيع املوظفني على تعزيز اأدائهم مع خف�ص التكلفة. 

تتكون تعوي�شات املوظفني من ن�شبة ثابتة متثل الرواتب واملزايا، اإ�شافة اإىل ن�شبة متغرية يتم حتديدها على اأ�شا�ص اأداء كل من 

البنك واملوظف مبا يتوافق مع املخاطر التي يواجهها البنك. وتوؤجل ن�شبة ملمو�شة من مكافاآت كبار املوظفني ل�شدادها على مدى 

ثالث �شنوات، ويتم ربطها بالأ�شهم، ومن ثم قد يتم ا�شتقطاعها نتيجة لأي تغيريات تالية يف الأداء املايل.

تتاألف تعوي�شات جمل�ص الإدارة من اأتعاب ح�شور اجتماعات املجل�ص، اإ�شافة اإىل املكافاآت ال�شنوية التي متنح لالأع�شاء بناء على 

تو�شيات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت وتخ�شع ملوافقة اجلمعية العمومية. وقد مت الإف�شاح عن مكافاآت املجل�ص يف اإي�شاحات 

القوائم املالية. وح�شل اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت على اأتعاب ح�شور الجتماعات بقيمة ١٢٫٠٠٠ دولر اأمريكي يف 

ال�شنة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٦ )٢٠١5: ١٨٫٠٠٠ دولر اأمريكي(. 

تتاألف تعوي�شات اأع�شاء هيئة الرقابة ال�رشعية من اأتعاب �شنوية ثابتة بالإ�شافة اإىل م�شاريف ال�شفر والتكاليف املتعلقة 

بخدماتهم.

تتاألف تعوي�شات اأع�شاء فريق الإدارة التنفيذية من مزيج من التعوي�شات الثابتة واملتغرية مبا يتوافق مع �رشوط م�رشف 

البحرين املركزي ب�شاأن املكافاآت ال�شليمة. وت�شتمل التعوي�شات الثابتة على رواتب ومزايا مبا يتما�شى مع ما هو متعارف عليه 

يف ال�شوق والقطاع ب�شكل عام مل�شتويات الدراية واخلربة والأقدمية واملعرفة التي يتميز بها الع�شو. بينما تتاألف املكافاآت املتغرية 

من حوافز �شنوية يتم حتديدها بناًء على اأداء البنك وربحيته، اإىل جانب الأداء الفردي وم�شاهمة املوظفني املعنيني. ويتم اتخاذ 

الالزم لتحقيق التوافق بني التعوي�شات املتغرية مع املخاطر التي تواجه البنك، وذلك ل�شمان متا�شي م�شالح املوظفني مع م�شالح 

امل�شاهمني، ف�شال عن تعزيز ربحية البنك على املدى البعيد. و مت�شيًا مع اأف�شل املمار�شات ي�شتخدم البنك معايري وطرق قيا�ص 

موؤ�ش�شية و فردية منا�شبة لقيا�ص العائدات و املخاطر يف حتديد مبلغ التعوي�شات وطرق التوزيع على املوظفني. 

مبوجب اللوائح اجلديدة، يتم تعوي�ص الرئي�ص التنفيذي ونوابه الرئي�شيني، مبن فيهم كبار اأع�شاء فريق ال�شتثمار واإدارة الرثوات، 

بناًء على اأداء البنك مع الأخذ يف العتبار املخاطر والتعر�شات 

ونتائج املخاطر. ويتم تاأجيل ن�شبة ملمو�شة من مكافاآتهم 

املتغرية ل�شدادها على مدى فرتة ل تقل عن ثالث �شنوات. 

ويكون اجلزء املوؤجل ٦٠باملائة للرئي�ص التنفيذي ونوابه 

الرئي�شيني، و5٠باملائة جلميع اأع�شاء الفريق الآخرين الذين 

يتحملون خماطر �شمن وظائفهم اأو ي�شغلون منا�شب رقابية، 

ممن تتجاوز تعوي�شاتهم ال�شنوية الإجمالية ١٠٠٫٠٠٠ دينار 

بحريني، وفًقا ل�رشوط م�رشف البحرين املركزي. وبالإ�شافة 

اإىل ذلك، يتم منح كافة املكافاآت املتغرية املوؤجلة على �شكل وحدات 

ح�ش�ص تعاقدية م�رشوطة ب�شايف القيمة الدفرتية لأ�شهم البنك 

العادية.

تاأخذ �شيا�شة التعوي�شات يف احل�شبان كافة املخاطر الرئي�شية 

التي يتعر�ص لها البنك، وذلك لتحديد قيمة احلافز وطريقة 

التوزيع، مبا ي�شمن توافق التعوي�شات مع كل من املخاطر 

التي يحملها البنك، ومع الدخل املتحقق. ويف هذا ال�شدد، تقوم 

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بدرا�شة لالأداء الكلي لل�شنة من 

خالل مراجعة اأداء العمليات ال�شتثمارية للبنك مقابل العائدات 

امل�شتهدفة، ف�شال عن �شايف الدخل الفعلي للبنك والعائد املحقق 

مقابل املحدد يف امليزانية، وغريها، وذلك للو�شول اإىل مقيا�ص 

لالأداء الكلي للبنك. ول يتم دفع اأي حوافز ما مل يتم حتقيق 

٧٠باملائة من الأداء الكلي )اأو احلد الأدنى لأي قيا�ص يحدده 

البنك(. بالإ�شافة اإىل ذلك، يتم الأخذ يف العتبار الأداء الفردي 

لكل موظف على اأ�شا�ص عمليات تقييم الأداء التي يجريها البنك 

بهدف حتديد توزيع احلافز، ومن ثم �شمان الأخذ يف احل�شبان 

ب�شكل منا�شب كل من عنا�رش اأداء البنك واملوظف يف حتديد و 

توزيع مكافاآت الأداء. 

يتم ا�شتخدام طرق القيا�ص واملعايري التالية يف هذا ال�شدد: �شايف 

الدخل الفعلي مقابل الدخل امل�شتهدف، دخل التخارج مقابل 

الدخل امل�شتهدف، متو�شط معدل العائد الداخلي املرجح املتحقق 

على امل�شاريع ال�شتثمارية خالل الفرتة مقابل امل�شتهدف، 

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

اإجنازات املوظف. 

يلتزم البنك بالمتثال التام لتوجيهات م�رشف البحرين 

املركزي التي تقوم عليها �شيا�شة املكافاآت والتي ت�شرتط 

باأن تكون التعوي�شات متنا�شبة مع نتائج املخاطر، وباأن يتم 

ترجيح تعوي�شات املوظفني الذين ي�شغلون وظائف رقابية، 

كالتدقيق الداخلي، واإدارة املخاطر، واللتزام، والرقابة املالية، 

بحيث متيل اإىل اأن تكون ثابتة، مع اإعطاء وزن اأكرب للتعوي�شات 

املتغرية للموظفني امل�شنفني على اأنهم يتحملون خماطر جوهرية يف وظائف ال�شتثمار واإدارة الرثوات. كما ل تعتمد حوافز 

املوظفني العاملني يف وظائف تتعلق بالرقابة على اأداء وحدات العمل، ب�رشط حتقيق املعايري اجلوهرية للحد الأدنى من الأداء 

امل�شتهدف للبنك. وتاأخذ �شيا�شة املكافاآت يف العتبار جميع هذه اجلوانب واملتطلبات، وتربطها بظروف واأن�شطة حمددة للبنك. 

و�شوف تخ�شع �شيا�شة املكافاآت املعدلة ملراجعة �شنوية ل�شمان اأنها تعك�ص ب�شكل منا�شب اأعمال وخماطر البنك من حني اإىل اآخر 

من اأجل حتقيق الهدف املن�شود، األ وهو �شمان تعوي�ص املوظفني مبا يتنا�شب مع الأداء مع اأخذ املخاطر يف العتبار.

مل يتم منح اأي مكافاآت �شنوية م�شمونة خالل ال�شنة اأو ال�شنة ال�شابقة.

مل يكن هناك ما يدل على وجود مكافاآت مدفوعة خالل ال�شنة اأو ال�شنة ال�شابقة.

مل يتم �شداد اأي دفعات اإنهاء خدمات خالل ال�شنة اأو ال�شنة ال�شابقة.

ملخص التعويضات للسنة المنتهية في 30 يونيو 2016

الإجمايل املتغري   الثابت    

باآلف الدولرات موؤجل  مدفوع  مدفوع  العدد  التفا�سيل 

٢,٧٠٤  5٨٠  3٨٧  ١,٧3٧  ٤ الأ�شخا�ص املعتمدون يف وحدات الأعمال   

١,٢٩٧  ٤٠  ١5٦  ١,١٠١  ٨ الأ�شخا�ص املعتمدون يف وظائف الرقابة وامل�شاندة  

ل يوجد اأي اأ�شخا�ص يتحملون املخاطر بخالف الأ�شخا�ص املعتمدين يف وحدات الأعمال. 

مت دفع هذه املبالغ نقدًا. وتتكون املبالغ املوؤجلة من وحدات ح�ش�ص مدفوعة نقدًا على مدى فرتة التاأجيل، وذلك على اأ�شا�ص القيمة 

الدفرتية ال�شافية يف نهاية كل �شنة على مدى فرتة التاأجيل املمتدة ثالث �شنوات.

ملخص التعويضات المؤجلة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2016

القيمة  باآلف �سايف قيمة  عدد وحدات   

الدولرات الأ�سول بالدولر  احل�س�ض بالآلف  التفا�سيل 

٤5٨  ١,١3  ٤٠5 ر�شيد اأول املدة 

٦٢٠  ١,١٨  5٢5 املمنوحة خالل ال�شنة ور�شيد اآخر املدة  

-  -  - التعوي�شات املدفوعة خالل ال�شنة 

٢٠  ٠,٠5 التغيريات يف القيمة خالل ال�شنة  

١,٠٩٨  ١,١٨  ٩3٠ ر�شيد اآخر املدة 

ملخص التعويضات للسنة السابقة المنتهية في 30 يونيو 201٥

الإجمايل املتغري   الثابت    

باآلف الدولرات موؤجل  مدفوع  مدفوع  العدد  التفا�سيل 

٢,3٩5  ٤3١  ٢٨٧  ١,٦٧٧  ٤ الأ�شخا�ص املعتمدون يف وحدات الأعمال   

١,٢٤٢  ٢٧  ٩5  ١,١٢١  ٩ الأ�شخا�ص املعتمدون يف وظائف الرقابة وامل�شاندة  

  



استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(

٤٢
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٤3التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور غسان أحمد السليمان
رئي�ص جمل�ص الإدارة امل�شتقيل يف ٢٠١٦

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف ٦ اأكتوبر ٢٠٠5

خربة 3٧ �شنة

ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: رئي�ص جلنة التمويل وال�شتثمار، نائب رئي�ص جلنة 

احلوكمة املوؤ�ش�شية، رئي�ص جلنة الرت�شيحات واملكافاآت )لغاية ٢٢ مار�ص ٢٠١٦(.

رئي�ض جمل�ض اإدارة: �رشكة غ�شان اأحمد ال�شليمان للتطوير املحدودة، موؤ�ش�شة غ�شان اأحمد 

ال�شليمان للتجارة، �رشكة غ�شان اأحمد ال�شليمان لتجارة املفرو�شات )اإيكيا(، �رشكة كيانات، 

�رشكة فين�رش كابيتال ال�شتثمارية ال�شعودية، �رشكة عنيزة ال�شتثمارية، �رشكة املذاق املتقدمة 

املحدودة، �رشكة الطالع للتجارة، �رشكة دلتا املتحدة املحدودة، �رشكة جوكنور لت�شدير 

وا�شترياد واإنتاج الأغذية يف تركيا، �رشكة توريدات املطورة املحدودة.

ع�سو جمل�ض اإدارة: �رشكة بن �شليمان القاب�شة، �رشكة م�شت�شفيات مراكز املغربي، �رشكة مناء.

ع�سو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة احلوكمة املوؤ�س�سية: ال�رشكة العربية لالأ�شمنت.

عبدالفتاح محمدرفيع معرفي 
رئي�ص جمل�ص الإدارة املنتخب يف ٢٠١٦ 

دولة الكويت

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٦ اأكتوبر ٢٠٠5 

خربة 3٦ �شنة

ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: رئي�ص جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية، نائب رئي�ص جلنة التمويل 

وال�شتثمار، ونائب رئي�ص جلنة الرت�شيحات واملكافاآت )لغاية ٢٢ مار�ص ٢٠١٦(.

 رئي�ض جمل�ض اإدارة: ال�رشكة التجارية العقارية يف الكويت، ال�رشكة التجارية للتطوير العقاري 

يف البحرين. 

 رئي�ض جمل�ض اإدارة ومدير عام: �رشكة مزن ال�شتثمارية القاب�شة يف املغرب. 

 ع�سو جمل�ض اإدارة ونائب رئي�ض جلنة ا�ستثمار الأموال: املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 

الجتماعية يف الكويت.

 ع�سو جمل�ض اإدارة: �رشكة عمار للتمويل والإجارة يف الكويت، �رشكة فين�رش كابيتال 

الإ�شتثمارية ال�شعودية يف اململكة العربية ال�شعودية، �رشكة بيان العقارية يف اململكة العربية 

ال�شعودية، �رشكة جوكنور ل�شترياد وت�شدير واإنتاج الأغذية يف تركيا، �رشكة توب�شو  

 TOPSU TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM

ŞİRKETİ يف تركيا

 ع�سو: املجل�ص الأعلى للتخطيط والتنمية يف الكويت

محمد عبدالعزيز السرحان
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�شعودية 

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي   

انتخب يف ٢5 اأبريل ٢٠١٢

خربة 3٩ �شنة 

 ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: ع�شو جلنة التمويل وال�شتثمار، وع�شو جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت )لغاية ٢٢ مار�ص ٢٠١٦(. 

رئي�ض جمل�ض اإدارة: �رشكة ال�شايف دانون. 

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة: ال�رشكة الوطنية ال�شعودية للنقل البحري.

ع�سو جمل�ض اإدارة وا�ست�ساري اأول: جمموعة الفي�شلية القاب�شة. 

ع�سو جمل�ض اإدارة: بنك ال�شتثمار الإ�شالمي الأوروبي، ال�رشكة ال�شعودية لالألبان، ال�رشكة 

ال�شعودية للنقل اجلماعي، ال�رشكة ال�شعودية القاب�شة للطريان املدين، �رشكة قطر للهند�شة 

والإن�شاءات )كيو كون(. 

ع�سو جمل�ض اأمناء: جامعة اليمامة يف الريا�ص. 

عبداللطيف محمد جناحي 
ع�شو جمل�ص الإدارة 

مملكة البحرين 

الرئي�ص التنفيذي 

انتخب يف ٦ اأكتوبر ٢٠٠5 

خربة 33 �شنة 

ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: ع�شو جلنة التمويل وال�شتثمار.

رئي�ض جمل�ض اإدارة: �رشكة الأبي�ص لالأ�شمدة والكيماويات الأردنية )جافكو(، امل�شت�شفى 

الأملاين للعظام يف البحرين، �رشكة رويال ماترينيتي هو�شبيتال القاب�شة ذ.م.م، �رشكة ليم�شولر 

للمالحة وال�شفن، �رشكة ال�شتثمارات ال�شناعية واملالية يف الكويت.

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة: �رشكة ت�شالينجر ليمتد، �رشكة جوكنور لت�شدير وا�شترياد واإنتاج 

الأغذية يف تركيا.

ع�سو جمل�ض اإدارة: �رشكة قطر للهند�شة والإن�شاءات )كيو كون(، �رشكة بيان العقارية يف اململكة 

العربية ال�شعودية، �رشكة فين�رش كابيتال ال�شتثمارية ال�شعودية.

ع�سو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة ال�ستثمار: �رشكة جلوري يف ُعمان. 

مروان أحمد الغرير 
ع�شو جمل�ص الإدارة 

دولة الإمارات العربية املتحدة 

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٦ اأكتوبر ٢٠٠5 

خربة ٢٦ �شنة

ع�سوية جلان فين�رش كابتيال بنك: رئي�ص جلنة التدقيق، ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

)اعتبارًا من ١٨ مايو ٢٠١٦(.

رئي�ض جمل�ض اإدارة: �رشكة فنن لال�شتثمار، �رشكة �شمكان القاب�شة ، مدر�شة دبي الوطنية. 

ع�سو جمل�ض اإدارة: �رشكة الأبي�ص لالأ�شمدة والكيماويات الأردنية )جافكو(.

صالح محمد الشنفري 
ع�شو جمل�ص الإدارة 

�شلطنة عمان 

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٦ اأكتوبر ٢٠٠5 

خربة ٢٨ �شنة

ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: رئي�ص جلنة املخاطر، ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

)اعتبارًا من ١٨ مايو ٢٠١٦(.

رئي�ض جمل�ض اإدارة: النماء للدواجن

 رئي�ض اللجنة التنفيذية: مزون لاللبان، ال�رشكة الدولية خلدمات احلا�شب الآيل.

الرئي�ض التنفيذي: ال�رشكة العمانية لال�شتثمار الغذائي القاب�شة. 

ع�سو جمل�ض اإدارة: ال�رشكة الدولية العمانية لال�شتثمار، ال�رشكة العاملية للمحاجر، ال�رشكة 

العاملية للجب�ص، ال�رشكة العاملية لالألواح اجلب�شية، ال�رشكة العمانية للخدمات اللوج�شتية، ال�رشكة 

الدولية العمانية للتنمية العمرانية وال�شتثمار )جلوري(، العربية لإنتاج وت�شنيع الدواجن يف 

ال�شودان، �رشكة جوكنور لت�شدير وا�شترياد واإنتاج الأغذية يف تركيا، �رشكة �رشاج العقارية، كيه 

اإم �شي )ُعمان( للمقاولت، �شنت�رشي اإك�شربي�ص )دبي(. 

ع�سويات اأخرى: رئي�ض: جلنة الأمن الغذائي يف غرفة التجارة العمانية، ع�سو اللجنة 

ال�ست�سارية: كلية الزراعة والعلوم البحرية يف جامعة ال�شلطان قابو�ص، جلنة التعمني يف قطاع 

الزراعة و�شيد الأ�شماك. 

عدوان محمد عبدالعزيز العدواني
دولة الكويت

ع�شو غري تنفيذي

انتخب يف ٢٤ يناير٢٠١٦ 

خربة ٤١ �شنة

 ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك:  ع�شو جلنة التدقيق.

 رئي�ض جمل�ض اإدارة: �رشكة ال�شاملية جروب لتنمية امل�شاريع يف الكويت.

 نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة، ورئي�ض جلنة املكافاآت والرت�سيحات، وع�سو اللجنة التنفيذية: 

ال�رشكة التجارية العقارية يف الكويت.

 نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة وع�سو جلنة التدقيق وع�سو اللجنة التنفيذية: �رشكة بيان 

العقارية يف اململكة العربية ال�شعودية.

 نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة: ال�رشكة التجارية للتطوير العقاري �ص.�ص.و يف البحرين.

 ع�سو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة التدقيق ورئي�ض اللجنة التنفيذية وال�ستثمار: �رشكة 

ال�شتثمارات ال�شناعية واملالية يف الكويت.

 ع�سو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة املكافاآت والرت�سيحات، ونائب رئي�ض جلنة التدقيق 

واملخاطر: ال�رشكة الكويتية للمنتزهات يف الكويت.

 ع�سو جمل�ض اإدارة: �رشكة برين لال�شتثمار املحدودة،�رشكة توب�شو

TOPSU TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 يف تركيا، �رشكة مزن ال�شتثمارية القاب�شة يف املغرب.

خالد عبدالعزيز المديهيم
ع�شو جمل�ص الإدارة 

اململكة العربية ال�شعودية 

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٢3 يناير ٢٠١3 

خربة ٤3 �شنة

ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: ع�شو جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية. 

مالك ورئي�ض جمل�ض اإدارة: موؤ�ش�شة خالد املديهيم التجارية.

�رشيك: �رشكة الطليعة للتجارة وال�شناعة، �رشكة اأراد العقارية.  

القسم الثالت
استعراض األعمال
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استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(

محمد عبدالرزاق الكندري 
ع�شو جمل�ص الإدارة 

دولة الكويت 

ع�شو غري تنفيذي 

انتخب يف ٢5 اأبريل ٢٠١٢ 

خربة  ١٦  �شنة 

ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: ع�شو جلنة التمويل وال�شتثمار. 

نائب الرئي�ض التنفيذي لال�ستثمار: جمموعة الأوراق املالية يف الكويت. 

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة: �رشكة اخلليج للطاقة القاب�شة يف الكويت، ال�رشكة الكويتية ال�شعودية 

لل�شناعات الدوائية يف الكويت.

ع�سو جمل�ض اإدارة:  �رشكة اجيال العقارية الرتفيهية يف الكويت، ال�رشكة الأوىل لال�شتثمار يف 

الكويت، �رشكة تكنولوجيا لإنتاج الغازات ال�شناعية يف الكويت.

الدكتور محمد أحمد جمعان 
ع�شو جمل�ص الإدارة

مملكة البحرين

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٢٤ يناير ٢٠١٦ 

خربة 3٤ �شنة

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

ع�سو جمل�ض اإدارة: اجلامعة امللكية للبنات، �رشكة تي.اي. جي �شوفت وير، �رشكة مينا 

ايرو�شبي�ص انرتبراي�شي�ص، �رشكة بان ارابني جورميه، ذا مولز للتطوير العقاري �ص.م.ب مقفلة، 

اأوليف ڤي اف ام  ذ.م.م.

  .F.B.C.S  جمعية الكمبيوتر الربيطانية ،)FRAes( ع�سو زميل: جمعية الطريان امللكية

ع�سو اأول: معهد الهند�شة الكهربائية والإلكرتونيات.

مهند�ص معتمد

سليمان عبدالرحمن الراشد
ع�شو جمل�ص الإدارة 

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٢٤ يناير ٢٠١٦ 

خربة ١٠ �شنوات

ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: ع�شو جلنة املخاطر.

ع�سو جمل�ض اإدارة: �رشكة عبدالرحمن �شعد الرا�شد واأولده، الرا�شد للتكنولوجيا والطاقة، 

ال�رشكة ال�شعودية لالأطعمة املميزة املحدودة.

رئي�ض تنفيذي: �رشكة عبد الرحمن �شعد الرا�شد واأولده.

محمد صالح العذل
ع�شو جمل�ص اإدارة

مملكة البحرين

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف ٢٤ يناير ٢٠١٦ 

خربة ع�رش �شنوات

ع�سوية جلان فين�رش كابيتال بنك: نائب رئي�ص جلنة املخاطر، رئي�ص جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت )اعتبارًا من ١٨ مايو ٢٠١٦(.

ع�سو جمل�ض اإدارة: �رشكــة ت�شنيــع مواد التعبئــة والتغلــيـــف )فيبكو(، �رشكة مالذ للتاأمــني 

واإعادة التاأمني.

 نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية

FCMA ،عبداللطيف محمد جناحي
ع�شو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي 

ع�شو جلنة التمويل وال�شتثمار

رئي�ص جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠5 

خربة 33 �شنة

اأحد من�شئي وموؤ�ش�شي فين�رش كابيتال بنك الرئي�شيني. وهو رئي�ص جمل�ص اإدارة �رشكة الأبي�ص 

لالأ�شمدة والكيماويات الأردنية )جافكو( ، امل�شت�شفى الأملاين للعظام يف البحرين، �رشكة رويال 

ماترينيتي هو�شبيتال القاب�شة ذ.م.م، �رشكة ليم�شولر للمالحة وال�شفن، و�رشكة ال�شتثمارات 

ال�شناعية واملالية يف الكويت. كما ي�شغل ال�شيد جناحي من�شب نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �رشكة 

ت�شالينجر ليمتد، و�رشكة جوكنور لت�شدير وا�شترياد واإنتاج الأغذية. وهو اأي�شًا ع�شو جمل�ص 

اإدارة يف �رشكة قطر للهند�شة والإن�شاءات )كيو كون(، �رشكة بيان العقارية يف اململكة العربية 

ال�شعودية، �رشكة فين�رش كابيتال ال�شتثمارية ال�شعودية، وع�شو جمل�ص اإدارة ورئي�ص اللجنة 

ال�شتثمارية يف �رشكة جلوري يف ُعمان. كان ال�شيد جناحي �شابقًا اأحد املوؤ�ش�شني الرئي�شيني 

وع�شو جلنة  تاأ�شي�ص بنك ال�شتثمار الدويل وهو م�رشف اإ�شالمي مقره مملكة البحرين. �شغل 

ال�شيد جناحي قبل ذلك من�شب مدير ق�شم ال�شت�شارات الإدارية يف �رشكة اآرثر اأندر�شون يف 

البحرين. ال�شيد جناحي حما�شب اإداري قانوين من نقابة املحا�شبني الإداريني املوؤهلني يف اململكة 

املتحدة. حا�شل على ماج�شتري يف املحا�شبة والتمويل من كلية لي�شرت لالأعمال، جامعة دي 

مونتفورت يف اململكة املتحدة، وبكالوريو�ص يف املحا�شبة من جامعة البحرين.

فيصل عبدالعزيز العباسي 
الرئي�ص التنفيذي لال�شتثمارات  

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠5 

خربة ١٧ �شنة

ميلك ال�شيد في�شل العبا�شي خربة عري�شة ومتخ�ش�شة يف جمال ال�شتثمارات املبا�رشة 

واخلدمات امل�رشفية ال�شتثمارية، حيث عمل مع العديد من املوؤ�ش�شات املالية الرائدة يف منطقة 

ال�رشق الأو�شط. وقبل ان�شمامه اإىل فين�رش كابيتال بنك، كان ع�شوًا بارزًا يف فريق ال�شتثمارات 

املبا�رشة لل�رشق الأو�شط يف بنك اخلري)�شابقًا  بنك يونيكورن لال�شتثمار(.  وقبل ذلك كان يعمل 

يف جمموعة ال�شتثمار املبا�رش يف بيت التمويل الكويتي البحرين، ويف ق�شم ال�شتثمار يف بنك 

البحرين والكويت. ال�شيد العبا�شي حا�شل على بكالوريو�ص يف املحا�شبة من جامعة البحرين.

سعد عبداهلل الخان 
مدير تنفيذي اأول - ال�شتثمارات

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠٧ 

خربة ١٩ �شنة

يتمتع ال�شيد �شعد اخلان بخلفية متخ�ش�شة يف جمال اخلدمات امل�رشفية الإ�شالمية. وقبل 

التحاقه  بفين�رش كابيتال بنك كان ي�شغل من�شب مدير اأول بق�شم ال�شتثمارات والت�شويق يف بنك 

الربكة الإ�شالمي. وخالل عمله يف بنك الربكة اكت�شب خربة وا�شعة يف اأن�شطة اخلدمات امل�رشفية 

ال�شتثمارية الإ�شالمية، كما جنح يف بناء �شبكة وا�شعة من العالقات الإقليمية خا�شة يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. ويتوىل ال�شيد �شعد اخلان يف فين�رش كابيتال بنك م�شوؤولية الإ�رشاف 

على املحفظة العقارية للبنك مع الرتكيز على اكت�شاف وهيكلة الفر�ص ال�شتثمارية يف املنطقة 

والأ�شواق الدولية. ال�شيد �شعد اخلان حا�شل على بكالوريو�ص يف املحا�شبة من جامعة البحرين.

FCA ،سانتوش جيكب كاريبات
مدير تنفيذي - رئي�ص الرقابة املالية

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠٦

خربة 3٤ �شنة

يتمتع ال�شيد كاريبات بخربة طويلة يف املحا�شبة والتمويل، وتقييم وحتليل ال�شتثمارات، 

والتدقيق، والرقابة الداخلية، واإدارة املخاطر. وقد اكت�شب هذه اخلربات من خالل عمله لأكرث من 

3٤ عامًا مع اأكرب اأربع �رشكات حما�شبة يف اململكة املتحدة وال�رشق الأو�شط، ويف قطاع اخلدمات 

امل�رشفية ال�شتثمارية. كما ميلك معرفة وا�شعة وخربة عميقة يف تطبيق املعايري املحا�شبية 

مثل املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS(، وهيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات 

املالية الإ�شالمية )AAOIFI(، ويف املتطلبات واللوائح التنظيمية التف�شيلية للبنوك. وقبل 

التحاقه بفين�رش كابيتال بنك يف اأوائل عام ٢٠٠٦ �شغل ال�شيد كاريبات من�شب مدير التدقيق 

وال�شت�شارات يف �رشكة كي بي اإم جي البحرين وقطر. 

اأما قبل ذلك، فقد عمل حل�شاب ديلويت اآند تو�ص يف الريا�ص وجدة باململكة العربية ال�شعودية، 

وحل�شاب كوبرز اآند ليرباند يف اململكة املتحدة. ال�شيد كاريبات حما�شب معتمد )زميل معهد 

املحا�شبني القانونيني يف اإجنلرتا وويلز(، وهو حا�شل على درجة املاج�شتري يف العلوم الإدارية 

)متويل الأعمال( من معهد العلوم والتكنولوجيا يف جامعة مان�ش�شرت باململكة املتحدة، ودبلوما يف 

املحا�شبة من �شاندرلند بوليتكنك، اململكة املتحدة.

القسم الثالت
استعراض األعمال
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استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(

محمد جاسم الشيخ
مدير تنفيذي- رئي�ص اإدارة الرثوات 

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠٦

خربة ١٤ �شنة

قبل ان�شمامه اإىل فين�رش كابيتال بنك، حتمل ال�شيد حممد جا�شم ال�شيخ م�شوؤولية الإ�رشاف على 

فريق توظيف ال�شتثمارات يف بيت التمويل الكويتي، البحرين . وقبل ذلك كان يعمل يف دائرة 

اخلدمات امل�رشفية اخلا�شة يف بنك طيب البحرين، حيث كان يتوىل م�شوؤولية ت�شويق جمموعة 

متنوعة من املنتجات ال�شتثمارية لأ�شحاب الرثوات واملوؤ�ش�شات. بداأ ال�شيد حممد جا�شم حياته 

املهنية مع جمموعة ال�شيخ يف من�شب مدير املبيعات. ال�شيد حممد ال�شيخ حا�شل على ماج�شتري 

من جامعة نيويورك، وبكالوريو�ص يف اإدارة الأعمال  )تخ�ش�ص متويل واقت�شاد(  من جامعة 

�شاوث فلوريدا، الوليات املتحدة الأمريكية.

سهيل مالك
مدير تنفيذي - رئي�ص عمليات ما بعد ال�شتحواذ، ال�شتثمارات

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠٧

خربة ٢٢ �شنة

ال�شيد �شهيل مالك رئي�ص عمليات ما بعد ال�شتحواذ يف ق�شم ال�شتثمارات وع�شو جمل�ص 

اإدارة عدة ا�شتثمارات لفين�رش كابيتال بنك. يتمتع ال�شيد �شهيل بخربة تزيد على ٢٠ عامًا يف 

تقدمي ال�شت�شارات وخدمات ال�شمان للقطاعات املالية والأ�شهم اخلا�شة واخلدمات امل�رشفية 

ال�شتثمارية يف منطقة ال�رشق الأو�شط واململكة املتحدة. وهو م�شوؤول ب�شكل اأ�شا�شي عن متابعة 

عمليات ما بعد التملك فيما يتعلق بال�شتثمارات املبا�رشة وال�شتثمارات يف امل�شاريع النا�شئة، 

ف�شال عن اإبرام ال�شفقات والإ�رشاف على تنفيذها. قبل التحاقه بالعمل لدى فين�رش كابيتال 

بنك، �شغل من�شب املدير التنفيذي يف ارن�شت اآند يونغ امل�شوؤول عن خدمات خماطر ال�رشكات 

يف البحرين، حيث �شاعد على تعزيز اأطر عمل العمليات الت�شغيلية واملخاطر واحلوكمة للعديد 

من املوؤ�ش�شات املالية الرائدة العاملة يف منطقة ال�رشق الأو�شط واأوروبا والوليات املتحدة 

الأمريكية.  ال�شيد �شهيل مالك ع�شو جمعية املحا�شبني القانونني يف اململكة املتحدة، وحائز 

على اعتماد مدقق اأنظمة املعلومات من الوليات املتحدة الأمريكية، كما اأنه حا�شل على درجة 

البكالوريو�ص يف املحا�شبة واملالية من جامعة ويلز باململكة املتحدة. واأكمل اأي�شًا اختبار ال�شهادة 

العامة للتعامل يف الأوراق املالية )CME-1( من هيئة ال�شوق املالية. 

جهاد حسن قمبر 
مدير - رئي�ص املوارد الب�رشية وامل�شاندة 

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠5 

خربة ٢٧ �شنة 

ميلك ال�شيد جهاد قمرب خربة عري�شة يف جمال املوارد الب�رشية واملالية واخلدمات امل�رشفية 

ال�شتثمارية. وقبل �شغل من�شبه احلايل يف فين�رش كابيتال بنك عام ٢٠١٦، كان يتوىل من�شب 

مدير يف ق�شم اإدارة الرثوات. وقبل التحاقه بفين�رش كابيتال بنك، �شغل ال�شيد جهاد من�شب 

مدير اإدارة املوارد الب�رشية واملالية يف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة يف مملكة البحرين، 

بالإ�شافة اإىل من�شب املدير بالإنابة لإدارة ال�شوؤون الفنية. كما عمل �شابقًا رئي�شًا ل�شمان اجلودة 

يف ديوان اخلدمة املدنية. ال�شيد جهاد قمرب حا�شل على ماج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

جالمورجان، ويلز، اململكة املتحدة. 

CPA ،آسيا حسن
مدير - التدقيق الداخلي

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�شمت اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠١5

خربة ١٨�شنة  

متلك الآن�شة اآ�شيا ح�شن خربة دولية واإقليمية متخ�ش�شة يف جمال الرقابة والتدقيق واملمار�شات 

املهنية املتخ�ش�شة. كما اأن لها باع طويل يف توفري خدمات اجلودة املالية يف املوؤ�ش�شات املالية 

الدولية، ف�شال عن اأنها متخ�ش�شة يف الرقابة على عمليات الإقرا�ص التي تقدمها ال�شناديق 

النقدية ملواجهة العجز املايل يف ميزانيات الدول وتعزيز ميزان املدفوعات والحتياطيات النقدية 

يف البنوك املركزية. وقبل ان�شمامها اإىل فين�رش كابيتال بنك، كانت ع�شوًا بارًزا يف دائرة التمويل 

يف �شندوق النقد العربي، حيث كانت م�شوؤولة عن تقييم املخاطر واللتزام بالأنظمة يف عمليات 

الإقرا�ص للدول الأع�شاء يف ال�شندوق. وقبل عملها يف �شندوق النقد العربي، عملت الآن�شة اآ�شيا 

يف �شندوق النقد الدويل، حيث كانت ت�شطلع مب�شوؤولية اإجراء تقييمات احلماية املالية للبنوك 

املركزية يف الدول الأع�شاء املقرت�شة من ال�شندوق، وذلك بهدف اإدارة خماطر ا�شتخدامات 

املوارد املالية لل�شندوق. وكانت م�شوؤولية الآن�شة اآ�شيا خالل عملها مع �شندوق النقد الدويل متتد 

ملناطق جغرافية وا�شعة النطاق، ت�شمل الدول الأع�شاء يف اأمريكا اجلنوبية، وجنوب �رشق اآ�شيا، 

وغرب اأفريقيا، واأوروبا، وال�رشق الأو�شط. 

وقبل العمل مع املوؤ�ش�شات املالية الدولية، �شغلت الآن�شة اآ�شيا العديد من املنا�شب يف جمال 

التدقيق الداخلي، والتدقيق اخلارجي، والتفتي�ص على اأعمال البنوك، حيث كانت تتوىل من�شب 

مدير اأول التدقيق الداخلي يف البنك الأهلى املتحد- البحرين، ومن�شب مفت�ص اأول البنوك 

واملوؤ�ش�شات املالية يف اإدارة الرقابة امل�رشفية يف م�رشف البحرين املركزي، ومدقق اأول يف ق�شم 

اخلدمات املالية مع �رشكة اإرن�شت اآند يونغ- البحرين. 

الآن�شة اآ�شيا حما�شب قانوين معتمد من جمل�ص كاليفورنيا للمحا�شبة القانونية- الوليات املتحدة 

الأمريكية ، كما اأنها حا�شلة على ماج�شتري يف التمويل من جامعة دي بول لالأعمال، �شيكاغو- 

الوليات املتحدة الأمريكية، وبكالوريو�ص يف املحا�شبة من جامعة البحرين. 

القسم الثالت
استعراض األعمال

CIPA ،خالد عبدالجليل المدني
مدير - اللتزام ومكافحة غ�شل الأموال 

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف ٢٠٠٨ 

خربة ١3 �شنة 

متت ترقية ال�شيد خالد املدين ملن�شبه احلايل يف عام ٢٠١٢، وقد ان�شم اإىل فين�رش كابيتال بنك يف 

٢٠٠٨ يف وظيفة نائب م�شوؤول اللتزام بالأنظمة وغ�شل الأموال. وقبل ذلك ق�شى خم�ص �شنوات 

يف العمل مع م�رشف البحرين املركزي، حيث كان اآخر من�شب �شغله هو حملل اأول يف اإدارة 

الإ�رشاف على املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية. ال�شيد خالد حا�شل على ت�شنيف حما�شب اإ�شالمي 

متخ�ش�ص معتمد من هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية يف عام ٢٠٠٩، 

وحا�شل على اعتماد اخت�شا�شي مكافحة غ�شل الأموال من جمعية متخ�ش�شي مكافحة غ�شل 

الأموال،  والدبلوم الدويل يف اللتزام من جمعية المتثال الدويل بالتعاون مع مدر�شة مان�ش�شرت 

لالأعمال- جامعة مان�ش�شرت، و�شهادة مهنية متخ�ش�شة يف اللتزام بالأنظمة )  MCP ( من 

الأكادميية الدولية لالإدارة املالية. وال�شيد خالد حا�شل على بكالوريو�ص يف املحا�شبة من جامعة 

البحرين.



٤٨
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
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استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(

٤٩

هيكل الحوكمة 
المؤسسية  )تتمة(

المساهمون

سكرتير رئيس
مجلس ا�دارة

ومجلس ا�دارة

أعضاء
مجلس
ا�دارة

هيئة الرقابة
الشرعية

مراجع
الشريعة

الرئيس
لجنة التدقيقلجنة المخاطرالتنفيذي

لجنة
الترشيحات
والمكافآت

لجنة التمويل
واالستثمار

لجنة الحوكمة
المؤسسية

سكرتير
إدارة المخاطرتنفيذي ل�دارة

التدقيق
الداخلي

الرئيس
التنفيذي

لالستثمارات

الرقابة الماليةاالستثمارات
تقنية

المعلومات
العمليات

والمساندة
إدارة الثروات

إدارة ا�لتزام
و مكافحة

غسل ا¡موال

حقّق فينشر كابيتال بنك مرًة أخرى أداًء ماليًا هيكل الحوكمة المؤسسية

قويًا خالل العام المالي 2016، فقد ارتفع إجمالي 

اإليرادات بأكثر من الضعف ليصل إلى ٣6٫6 مليون 

دوالر أمريكي مقارنًة بإجمالي 16٫5 مليون دوالر 

أمريكي في العام الماضي، بينما بلغ إجمالي 

المصروفات 16٫2 مليون دوالر أمريكي مقابل 12٫6 

مليون دوالر أمريكي في العام المالي 2015. وبلغ 

صافي أرباح البنك ٩٫٣ مليون دوالر أمريكي في 

العام المالي 2016 مقارنة بإجمالي 1٤٫1 مليون 

دوالر أمريكي في العام السابق، أي ما يعادل 

عائدًا على صافي رأس المال المدفوع بنسبة ٤٫٩ 

بالمائة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النتائج تأتي 

بعد تسجيل خسائر القيمة العادلة ومخصصات 

اإلضمحالل بإجمالي 20٫5 مليون دوالر أمريكي. 

٤٩
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استعراض
الحوكمة

المؤسسية )تتمة(
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فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

البيانات المالية

تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية   5١

5٢  تقرير مدققي احل�شابات

القائمة املوحدة للمركز املايل   53

القائمة املوحدة للدخل   5٤

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق   55

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية   5٦

5٧  القائمة املوحدة للتغريات يف حقوق حاملي

ح�شابات الإ�شتثمار غري املدرجة يف امليزانية  

اإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة   5٨

اإف�شاحات عامة اإ�شافية  ٩3

المحتويات

القسم الرابع
البيانات المالية 5٠



5٢
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
53التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

تقرير مدققي 
الحسابات

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي

فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لفين�رش كابيتال بنك �ص.م.ب. )مقفلة ( )البنك( 

و�رشكاته التابعة »املجموعة»ا، التي ت�شمل القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٦ 

والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف احلقوق والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق حاملي 

ح�شابات ال�شتثمار غري املدرجة يف امليزانية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص لأهم 

ال�شيا�شات املحا�شبية واملعلومات الإي�شاحية الأخرى. تقع م�شئولية هذه القوائم املالية املوحدة 

وم�شئولية اإلتزام املجموعة بالعمل وفقًا ملبادئ وقواعد ال�رشيعة الإ�شالمية على م�شئولية جمل�ص 

اإدارة البنك. اإن م�شئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�شتنادًا اإىل اأعمال 

التدقيق التي قمنا بها.

لقد متت اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا ملعايري التدقيق للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية 

ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية. تتطلب منا هذه املعايري 

تخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية 

من اأخطاء جوهرية. يت�شمن التدقيق فح�ص الأدلة املوؤيدة للمبالغ والإي�شاحات املف�شح عنها 

يف القوائم املالية املوحدة على اأ�شا�ص العينة. ويت�شمن التدقيق اأي�شًا تقييم املبادئ املحا�شبية 

املتبعة والتقديرات الهامة التي اأجرتها الإدارة وكذلك تقييم العر�ص العام للقوائم املالية املوحدة. 

باعتقادنا اأن اإجراءات التدقيق التي قمنا بها توفر اأ�شا�شًا معقوًل لإبداء راأينا.

الراأي

يف راأينا اأن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز 

املايل للمجموعة كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٦، وعن نتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية والتغريات يف 

حقوق املالك والتغريات يف حقوق حاملي ح�شابات الإ�شتثمار غري املدرجة يف امليزانية لل�شنة 

املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�شبة املالية ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة 

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

وفقًا ملتطلبات قانون ال�رشكات التجارية البحريني والدليل الإر�شادي مل�رشف البحرين املركزي 

)املجلد ٢ (، نفيد باأن البنك يحتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة واأن القوائم املالية املوحدة تتفق 

مع تلك ال�شجالت واأن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�ص الإدارة تتفق مع القوائم املالية 

املوحدة.

وح�شب علمنا اأنه مل تقع خالل ال�شنة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٦ اأية خمالفات لأحكام قانون 

ال�رشكات التجارية البحريني اأو لأحكام قانون م�رشف البحرين املركزي وقانون املوؤ�ش�شات 

املالية اأو الدليل الإر�شادي مل�رشف البحرين املركزي )املجلد رقم ٢ والأحكام النافذة من املجلد 

رقم ٦ ( وتوجيهات م�رشف البحرين املركزي اأو لأحكام عقد التاأ�شي�ص والنظام الأ�شا�شي للبنك 

على وجه قد يوؤثر ب�شكل جوهري �شلبًا على ن�شاط البنك اأو مركزه املايل املوحد. وقد ح�شلنا من 

الإدارة على جميع املعلومات والإي�شاحات التي راأيناها �رشورية لأغرا�ص تدقيقنا. واإن التزم 

البنك مببادئ وقواعد ال�رشيعة الإ�شالمية املحددة من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية للمجموعة.

�شجل قيد ال�رشيك رقم: ٤5

٢3 نوفمرب ٢٠١٦

املنامة، مملكة البحرين

القائمة الموحدة 
 للمركز المالي

كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من ١ اإىل 3٨ جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 

 .الموحدة ءاً من هذه القوائم الماليةجز 38 إلى 1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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  مركز الماليلل الموحدةقائمة ال
 2016يونيو  30كما في 

 يونيو 30  
2016 

 يونيو 30
2015 

  
 ضاحإي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

     الموجودات
 2.724 8.282 8 بنوكأرصدة وإيداعات لدى 

 163.045 188.255 9 إستثمارات 
إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة بموجب 

 27.816 28.046 10 طريقة الحقوق
 - 40.993 11 مستثمر فيهاالشركات للتمويل المرابحة 

 27.345 38.030 12 بالغ مستحقة القبض م
 13.860 4.231 13 شركات المشاريع لتمويل 

 7.197 18.030 14 موجودات أخرى
 8.833 8.434 15 عقارات ومعدات 

  ────────── ────────── 
 250.820 334.301  مجموع الموجودات 

  ══════════
═ 

══════════
═     

    المطلوبات
 20.011 101.734 16 مستحق الدفع  تمويل إسالمي

 6.131 3.746  مستحقات الموظفين 
 5.211 4.527 17 مطلوبات أخرى

  ────────── ────────── 
 31.353 110.007  مجموع المطلوبات

  ──────────
─ 

──────────
    الحقوق ─

 190.000 190.000 18 رأس المال
 (10.000) - 18 الموظفين  أسهم غير مكتسبة بموجب خطة ملكية أسهم

 4.931 5.859 18 إحتياطي قانوني
 (175) (127)  إحتياطي تحويل العمالت األجنبية  

 34.711 28.562  أرباح مبقاة 
  ──────────

─ 
──────────

 219.467 224.294  مجموع الحقوق ─
  ──────────

─ 
──────────

 250.820 334.301  مجموع المطلوبات والحقوق ─
  ══════════ ══════════ 

    بنود غير مدرجة في الميزانية
 3.833 3.756  ستثمار حقوق حاملي حسابات اإل

  ══════════ ══════════ 
 
 
 
 
 

 

 معرفي رفيعمحمد عبدالفتاح 
 رئيس مجلس اإلدارة

 عبد اللطيف محمد جناحي 
 عضو مجلس اإلدارة 

 التنفيذي رئيسوال

القسم الرابع
البيانات المالية
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  دخللل الموحدة قائمةال
 2016يونيو  30المنتهية في  نةللس

  2016 2015 
  

 إيضاح
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    اإليرادات

 13.732 31.126 19 دخل من الخدمات المصرفية اإلستثمارية 
 212 128 20 دخل التمويل 

 304 837  دخل أرباح األسهم 
 2.285 4.550 21 دخل اإليجار ودخل آخر 

  ────────── ────────── 
 16.533 36.641  مجموع اإليرادات

    
    خرىاأل المكاسب
 مكاسب القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة / )خسائر( 

 1.673 (17.508) 22 العادلة ضمن األرباح أو الخسائر 
 7.117 6.397 23 مكسب من بيع إستثمارات

  ────────── ────────── 
 25.323 25.530  مجموع الدخل 

  ────────── ────────── 
    

    المصروفات 
 7.263 8.066 24 تكاليف الموظفين 

 509 575  مصروفات السفر وتطوير األعمال
 1.263 903  أتعاب قانونية ومهنية 

 664 3.047 20 مصروفات التمويل 
 507 477 15 إستهالك 

 2.392 3.101 26 مصروفات أخرى 
  ────────── ────────── 

 12.598 16.169  المصروفات مجموع 
  ────────── ────────── 
    

 الربح قبل مخصصات اإلضمحالل وحصة المجموعة من 
 12.725 9.361  شركات زميلة ومشروع مشترك  خسائر

    
 (3.703) (3.005) 25  محتسبة ضمحالل اإلمخصصات 

 5.560 3.690 25  ةمضمحلذمم مدينة إسترداد 
 (524) (402) 10 صافي -خسائر شركات زميلة ومشروع مشترك  حصة المجموعة من

  ────────── ────────── 
 14.058 9.644  الربح قبل مكافأة مجلس اإلدارة 

    
 - (365) 28 مكافأة مجلس اإلدارة

  ────────── ────────── 
 صافي الربح للسنة 

 14.058 9.279  بعد مكافأة مجلس اإلدارة 
  ══════════ ══════════ 
 
 
 
 

  

 معرفيمحمد رفيع عبدالفتاح 
 رئيس مجلس اإلدارة

 عبد اللطيف محمد جناحي 
 عضو مجلس اإلدارة 

 التنفيذي رئيسوال

 القائمة الموحدة
 للتغيرات في الحقوق

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من ١ اإىل 3٨ جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة. ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من ١ اإىل 3٨ جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

القسم الرابع
البيانات المالية

 القائمة الموحدة
 للدخل

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 حقوق التغيرات في لل الموحدة قائمةال
 2016يونيو  30المنتهية في لسنة ل

  

 
 

 رأس
 المال

أسهم غير 
بموجب  مكتسبة

سهم خطة ملكية أ
 الموظفين 

 حتياطي إ
 قانوني

 إحتياطي 
القيمة العادلة 
 لإلستثمارات 

 إحتياطي 
تحويل العمالت 

  األجنبية 
 أرباح 
 المجموع مبقاة 

 إيضاح  
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 يدوالر أمريك
 ألف

 دوالر أمريكي
         

 219.467 34.711 (175) - 4.931 (10.000) 190.000  2015 يوليو 1الرصيد في 
سهم خطة ملكية أسهم أل الكلياإللغاء 

 وإصدار أسهم منحة  الموظفين
 - 10.000 - - - (10.000) - 

 (4.500) (4.500) - - - - - 27ج و 18 2015أرباح األسهم لسنة 
 9.279 9.279 - - - - - د18 سنةصافي الربح لل

 - (928) - - 928 - -  محول إلى اإلحتياطي القانوني
فرق تحويل العمالت األجنبية على 

 48 - 48 - - - -  زميلة الشركة الستثمار في اإل
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 224.294 28.562 (127) - 5.859 - 190.000  2016يونيو  30الرصيد في 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 216.018 31.297 - 1.196 3.525 (10.000) 190.000  2014 يوليو 1الرصيد في 
 (9.238) (9.238) - - - - - د18 2014أرباح األسهم لسنة 

 14.058 14.058 - - - - -  سنةصافي الربح لل
 - (1.406) - - 1.406 - -  محول إلى اإلحتياطي القانوني

فرق تحويل العمالت األجنبية على 
 (175) - (175) - - - -  زميلة الشركة الستثمار في إلا

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 (1.196) - - (1.196) - - -  لإلستثمارات المتاحة للبيع

  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 219.467 34.711 (175) - 4.931 (10.000) 190.000  2015يونيو  30الرصيد في 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 



5٦
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
5٧التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

 القائمة الموحدة
 للتغيرات في حقوق حاملي حسابات 

 اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية
للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من ١ اإىل 3٨ جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من ١ اإىل 3٨ جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 

 .الموحدة ءاً من هذه القوائم الماليةجز 38 إلى 1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 دفقات النقدية للت ةالموحد قائمةال
 2016يونيو  30المنتهية في  سنة لل

 يونيو  30  
2016 

 يونيو  30
2015 

 إيضاح 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
    األنشطة التشغيلية
 14.058 9.279   صافي الربح للسنة 

    التالية:غير النقدية  تعديالت للبنود
 (7.117) (6.397) 23 مكسب من إستثمارات 

محتسبة ة ومشروع مشترك يلحصة المجموعة من نتائج شركات زم
 524 402 10 بموجب طريقة الحقوق
 3.703 3.005 25 صافي  –مخصصات اإلضمحالل 

 507 477 15 إستهالك 
 (304) (837)  دخل أرباح األسهم 

القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  (مكاسب)خسائر 
 1.673 17.508 22 صافي  –ضمن األرباح أو الخسائر 

  ───────── ───────── 
 9.698 23.437  التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالربح 

    التشغيلية:الموجودات والمطلوبات  تغيرات في    
 (11.435) (36.713)  إستثمارات 

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة بموجب طريقة 
 (668) (632)  الحقوق

 - (40.993)  مستثمر فيهاالشركات للالمرابحة تمويل 
 3.520 (11.529)  مبالغ مستحقة القبض 

 (1.077) 9.033  شركات المشاريع لتمويل 
 802 (11.306)  موجودات أخرى 

 (159) (2.385)  مستحقات الموظفين 
 (2.016) (684)  مطلوبات أخرى

  ───────── ───────── 
 (1.335) (71.772)  األنشطة التشغيلية قد المستخدم فيصافي الن

  ───────── ───────── 
    االستثماريةاألنشطة 

 1.173 137  أرباح أسهم مستلمة 
 (8.917) (4.500)  مدفوعة أرباح أسهم

 (56) (78) 15 صافي -عقارات ومعدات 
  ───────── ───────── 

 (7.800) (4.441)  الستثماريةاألنشطة ا ستخدم فيالم صافي النقد
  ───────── ───────── 

    ط التمويلياالنش
 (177) 81.723  تمويل إسالمي مستحق الدفع 

  ───────── ───────── 
 (177) 81.723  ط التمويلياالنش)المستخدم في( من  صافي النقد

  ───────── ───────── 
 (175) 48  تعديالت تحويل العمالت األجنبية

  ─────── ─────── 
 (9.487) 5.558  في النقد وما في حكمه)النقص( الزيادة / صافي 

    
 12.211 2.724   السنة بداية النقد وما في حكمه في 

  ───────── ───────── 
 2.724 8.282  نهاية السنةالنقد وما في حكمه في 

  ════════════ ════════════ 
    يشتمل على:

 2.314 8.155 8  في حسابات جارية وتحت الطلبة أرصد
 410 127 8  قصيرة األجلإيداعات 

  ───────── ───────── 
  8.282 2.724 
  ════════════ ════════════ 

القسم الرابع
البيانات المالية

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 

 .الموحدة جزءاً من هذه القوائم المالية 38إلى  1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 الميزانيةغير المدرجة في  حقوق حاملي حسابات اإلستثمارتغيرات في لل الموحدة قائمةال
 2016يونيو  30المنتهية في  للسنة

 

 
لمبدئي في مرحلة ما قبل الطرح افي دول مجلس التعاون الخليجي  حقوق الملكية في عدة شركاتستثمارات في أسهم اإلالطرح المبدئي العام دول مجلس التعاون الخليجي قبل أسهم صندوق يستهدف 

بها من ضمن مجموعة  ون المشاركة رغبيالتي أسهم حقوق ملكية محددة ن والمستثمريرشح . أن تنتج من طرحها المبدئي العامبالمتوقعة المحتملة السوقية المكاسب العام بهدف أساسي لالستفادة من 
 %10زيادة على  %20البنك بنسبة  أتعابالعوائد بعد حسم ، والحصول على جميع ا، تحديد مبالغ كل منهلعاممن أسهم حقوق الملكية في شركات دول مجلس التعاون الخليجي قبل الطرح المبدئي ا

 من العائد األساسي.
 

  التغيرات خالل السنة  
الرصيد كما  

يوليو  1في 
 توزيعات  2015

تغيرات القيمة 
العادلة/ 

 )اإلضمحالل(
 صافي 
 الدخل

 أتعاب 
 البنك 

 كوكيل 

 الرصيد كما في 
 يونيو 30

2016 
 ألف 2016

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 والر أمريكيد
       

 3.756 - 20 (52) (45) 3.833 صندوق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي قبل الطرح المبدئي العام 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
       
  السنةالتغيرات خالل   
الرصيد كما  

يناير  1في 
 توزيعات  2014

تغيرات القيمة 
/ العادلة

 )اإلضمحالل(
 إجمالي 

 الدخل

 أتعاب 
 البنك 

 كوكيل 

 الرصيد كما في 
 يونيو 30

 2015 
 ألف 2015

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
       

 3.833 - (152) 135 (29) 3.879 صندوق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي قبل الطرح المبدئي العام 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2016 2015 
 ألف     

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
       

 3.806 3.754     إستثمار في أسهم حقوق الملكية 
 25 -     أرباح أسهم مستحقة القبض

 2 2     بنوكأرصدة لدى 
     ──────── ──────── 

 3.833 3.756     يونيو  30المجموع كما في 
     ════════ ════════ 

القائمة الموحدة 
 للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



5٨
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
5٩التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 
 واألنشطة التأسيس  1
 

 التأسيس 
 2005سبتمبر  26في مملكة البحرين بتاريخ مقفلة ركـة مساهمة )"البنك"( كش)مقفلة( ش.م.ب. تأسس فينشر كابيتال بنك 
إسالمي  ترخيص مصرفييعمل البنك بموجب . الصادر من قبل وزارة الصناعة والتجارة 58222بموجب سجل تجاري رقـم 

 مسجلالالبحرين المركزي. عنوان البنك الصادر عن مصرف البحرين المركزي ويعمل تحت إشراف وتنظيم مصرف  بالجملة
 ن. ـمملكة البحريالمنامة، ، ةالمنطقة الدبلوماسي، 31مجمع  ،1704، طريق 247هو بناية رقم 

 
 األنشطة
الملكية الخاصة حقوق أسهم قارية ومعامالت إستثمارات واإلستثمارات الع رأس المالعلى محاصة األنشطة الرئيسية للبنك تشتمل 

ً أنشطته كافة بإجراء البنك  يقوم ذات الصلة.اإلستثمارية االستشارية والخدمات  الشريعة اإلسالمية تحت إشراف  لمبادئ وفقا
 المعمول بها.  األنظمةولقوانين اب وبااللتزامالرقابة الشريعة للبنك،  هيئةتوجيه و
 

لمزيد من التفاصيل عن  .بالمجموعة"(المشار إليهما معاً ") ةته التابعاالقوائم المالية للبنك وشركعلى القوائم المالية الموحدة تشتمل 
 . 6الشركات التابعة للبنك راجع إيضاح 

 
 .2016يوليو  4الصادر بتاريخ البنك  إدارةوفقاً لقرار مجلس القوائم المالية الموحدة  هذه إصدار اعتمادلقد تم 

 
 أسس اإلعداد 2
 

 بيان بااللتزام
ً لمعايير المحاسبللمجموعة أعدت القوائم المالية الموحدة  ة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وفقا

ً لاإلسالمية   والدليل اإلرشاديالبحريني وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية  ةقانون الشركات التجاريوطبقا
وألحكام رف البحرين المركزي وتوجيهات مص (6رقم  ة من المجلدذواألحكام الناف 2المجلد رقم مصرف البحرين المركزي )ل

ً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، لألمور التي ال  عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك. وفقا
تستخدم المجموعة اجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمر

تعارض مع قواعد تال شريطة أ، عن مجلس معايير المحاسبة الدولي معايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرةال
 .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةلواإلطار المفاهيمي اإلسالمية الشريعة ومبادئ 

 
 العرف المحاسبي 

ً  أعدت القوائم المالية الموحدة بالقيمة المدرجة المعدل إلعادة قياس اإلستثمارات في األوراق المالية التاريخية لمبدأ التكلفة  وفقا
إلى أقرب ألف دوالر  القيمتم تقريب جميع لكونها العملة الرئيسية لعمليات المجموعة. بالدوالر األمريكي  هاتم عرضوالعادلة، 
  . إال إذا ذكر خالف ذلك أمريكي

 
 دس التوحيأس

إن الشركة التابعة هي يونيو من كل سنة.  30تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 
يتم  .ائتمانيةيما عدا تلك المحتفظ بها بصفة للحصول على المنافع اإلقتصادية فالسيطرة  المجموعةعليها  تمارس المؤسسة التي

 .سياسات محاسبية متوافقة التابعة باستخدام  لية للشركاتالقوائم الماإعداد 
 

التابعة بالكامل من تاريخ اإلقتناء، الذي يعد التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة ويستمر  يتم توحيد الشركات
القدرة بصورة مباشرة أو غير  لمجموعةدى االسيطرة. تتحقق السيطرة عندما تكون ل تلكتوحيدها حتى التاريخ الذي يتم فيه إيقاف 

يتم تضمين نتائج الشركات التابعة  .إدارة السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسة لإلنتفاع من أنشطتهافي التحكم على مباشرة 
 .المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القائمة الموحدة للدخل من تاريخ اإلقتناء أو لغاية تاريخ اإلستبعاد، أيهما أنسب

 
تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت البينية بالكامل عند 

 التوحيد.
 

بصورة مباشرة أو غير الموجودات غير المملوكة  الدخل وصافي صافيمن  جزءً ، إن وجدت، تمثل الحقوق غير المسيطرة
القائمة الموحدة للدخل وضمن حقوق المالك في القائمة الموحدة للمركز عرضها كبند منفصل في من قبل المجموعة ويتم مباشرة 
 مساهمي الشركة األم.العائدة إلى حقوق المنفصلة عن المالي، 

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 
 التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة 3
 

في القوائم يتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وفرضيات وآراء قد تؤثر على المبالغ المدرجة الموحدة لقوائم المالية اهذه إن إعداد 
عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري  ،ولكن .المالية الموحدة

إن أهم استخدامات التقديرات والفرضيات هي لتي تتأثر في الفترات المستقبلية. ا تو المطلوباأللمبالغ المدرجة للموجودات 
 كاآلتي: 

 
 مبدأ االستمرارية 

قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها 
المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير مؤكدة التي  المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل

من الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم 
 المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  

 
 ستثماراتإلتصنيف ا

أو "متاحة  "كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر"تقرر اإلدارة ما إذا يتوجب تصنيفها الموجودات المالية  اقتناء عند
يعكس تصنيف كل إستثمار من اإلستثمارات عن نية اإلدارة فيما يتعلق بكل إستثمار من . "االستحقاقمحتفظ بها حتى "أو للبيع" 

 .التصنيفعلى  جات محاسبية مختلفة بناءً ع لمعالاإلستثمارات وتخض
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
ا من األسواق لمركز المالي التي ال يمكن اشتقاقهالموحدة لقائمة الالعادلة للموجودات والمطلوبات المالية في  ةيتم تسجيل القيم

ج التدفقات النقدية المخصومة. إن مدخالت هذه النماذج بإستخدام تقنيات تقييم متضمنة نماذقيمها العادلة  النشطة، يتم تحديد
ً مأخوذة من معلومات يمكن مالحظتها في السوق كلما أمكن ذلك،  ، فأنه يتطلب عمل فرضيات لتحديد ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا
التغيرات في أن تؤثر يمكن . وغيرهاالسيولة  وخصوماتالبلد القيم العادلة. تتضمن الفرضيات اعتبارات لمدخالت مثل مخاطر 
 الفرضيات حول هذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية.

 
 . 38و 37اإليضاحين رقم في ذات الصلة التقديرات تحليل الحساسية تفاصيل تم اإلفصاح عن 

 
 المطفأة  ةضمحالل الموجودات المدرجة بالتكلفإ

عند تقدير  .خسارة اإلضمحاللوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد المبالغ وتعمل فرضيات في تقدير  اإلدارةمن يتطلب 
 ،مشروعتدهور المالي للالالدليل على حول السيولة الموجودة للمشروع، وهذه التدفقات النقدية، تقوم المجموعة بعمل فرضيات 

إن هذه التقديرات مبنية بالضرورة على المعنية.  وصافي القيمة المتوقع تحقيقها للموجوداتالتنفيذ عملية وتأثيرات التأخير في 
  فرضيات حول عوامل متعددة ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه المخصصات.

 
 متاحة للبيع ال ستثماراتإلإضمحالل ا

هام عندما يكون هناك انخفاض حقوق الملكية المتاحة للبيع أسهم إستثمارات إضمحالل على  اتمخصص لتقوم المجموعة بتسجي
 رايا  " يتطلب طويل األمدهام" أو "نخفاض االتحديد ما إذا كان "لإلستثمارات مقارنة بتكلفتها. يل األمد في القيمة العادلة أو طو
 %30أكثر من بنسبة في حالة سندات أسهم حقوق الملكية المسعرة، تعتبر المجموعة االنخفاض  .إستثمار على حدة تقييم كلويتم 

ألكثر من ستة أشهر على استمرت  التيوتعتبر االنخفاض أدنى من تكلفتها أدنى من تكلفتها بأنها انخفاض هام  في القيمة العادلة
التغيرات في أسعار األسهم التاريخية ومدتها  ،خرىاألعوامل ، من بين الالمجموعةقيم ت، الرايعمل هذا عند األمد.  ةطويلأنها 

 ستثمارات أدنى من تكلفتها.والحد الذي كانت فيها القيمة العادلة لإل
 

لهذه المبلغ القابل لالسترداد فأنه يتم تقدير ، تم إدراج اإلستثمارات بالتكلفةو بسهولةغير متوفرة القيم العادلة ما تكون حيث
ر اإلستثمارات لتقييم اإلضمحالل. عند عمل راي عن اإلضمحالل، تقيم المجموعة من بين العوامل األخرى، الدليل على التدهو

وتأثيرات التأخير في عملية التنفيذ واألداء القطاعي والصناعي والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية المالي للمشروع 
على المعرفة القائمة بأن تقييم اإلضمحالل الحالي قد يتطلب تعديل التشغيلية والتمويلية. فمن الممكن إلى حداً معقول، استناداً 

المدرجة لإلستثمارات خالل السنة المالية القادمة نتيجة للتغيرات الهامة في الفرضيات المترتبة على هذه جوهري على القيمة 
 التقييمات.

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٦٠
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٦١التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة(التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة  3
 

 توحيد شركات ذات أغراض خاصة 
ً لغرض السماح للعمالء تكفل المجموع باإلستثمارات. تقدم المجموعة  لالحتفاظة تأسيس الشركات ذات األغراض الخاصة أساسا

المرشحين وإدارة الشركات وخدمات إدارة اإلستثمارات والخدمات االستشارية لهذه الشركات ذات األغراض الخاصة، والتي 
تدير المجموعة هذه الشركات نيابًة عن عمالئها، الذين هم تحكم و تتضمن صناع قرارات المجموعة نيابًة عن هذه الشركات.

االقتصاديين من اإلستثمارات المعنية. لم تقم المجموعة بتوحيد الشركات ذات األغراض  نأطراف كبيرة أخرى والمستفيدي
على السيطرة على الشركات ذات  تحديد ما إذا كانت المجموعة لديها القدرةلالخاصة التي ال تمتلك القدرة على السيطرة عليها. 

لخاصة وتعرضها للمخاطر والمكافآت، األغراض الخاصة، فأنه يتم عمل فرضيات حول أهداف أنشطة الشركات ذات األغراض ا
للشركات ذات األغراض الخاصة وما إذا كانت المجموعة تستمد  التشغيليةوكذلك عن نية وقدرة المجموعة على اتخاذ القرارات 

 هذه القرارات.  مكافآت من
 
 جديدة ومعدلة معايير وتفسيرات  4
 

  2015يناير  1تطبيق اعتبارًا من لصادرة ونافذة لمعايير 
 .إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة هي مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة المالية السابقة

 
 تطبيقللة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد معايير وتعديالت وتفسيرات جديد

التي هي إلزامية ألول  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةال توجد معايير محاسبية أو تفسيرات صادرة عن 
 التي يتوقع بأن يكون لها تأثير جوهري على المجموعة. 2015يناير  1مرة للسنة المالية المبتدئة في أو بعد 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   5
 

 العمالت األجنبية معامالت  )أ(
 
 العملة الرئيسية الوظيفية وعملة العرض (1)

يتم قياس البنود المتضمنة في القوائم المالية الموحدة بإستخدام العملة الرئيسية للبيئة اإلقتصادية التي تعمل فيها الوحدة )العملة 
 رض القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي لكونها العملة الوظيفية الرئيسية وعملة العرض للبنك.الوظيفية الرئيسية(. تم ع

 
 المعامالت واألرصدة  (2)

ً بأسعار العمالت األجنبية تسجيل المعامالت بيتم   تحويل يعاد. المعاملةإجراء تاريخ بالسائدة  العملة الرئيسيةصرف مبدئيا
 .القائمة الموحدة للمركز الماليالسائدة بتاريخ  العملة الرئيسيةبأسعار صرف  بالعمالت األجنبيةالنقدية  الموجودات والمطلوبات

 وترحل جميع الفروق إلى القائمة الموحدة للدخل.
 

للمعامالت دئية تواريخ المبالببأسعار الصرف السائدة المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية تحويل البنود غير النقدية يعاد 
ً إعادة عرضها.  يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف وال يتم الحقا

لة. ويتم تضمين الفروق في الحقوق كجزء من تعديل القيمة العادلة للبنود ذات الص السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة
ترحل فروق القيمة العادلة الناتجة من اإلستثمارات في الشركات الزميلة بالعملة األجنبية إلى "إحتياطي تحويل العمالت األجنبية" 

 كجزء من الحقوق. 
 
 شركات المجموعة (3)

وعة. إن العملة ال تملك المجموعة إستثمارات جوهرية في العمليات الخارجية بعملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض للمجم
الوظيفية ألغلبية شركات المجموعة هي الدوالر األمريكي أو عمالت مثبتة بشكل فعال بالدوالر األمريكي، وبالتالي، ال ينتج عن 

 تحويل القوائم المالية لوحدات المجموعة التي لديها عملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض فروق تحويل جوهرية.
 

 

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةالمالية حول القوائم  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 5
 
  الموجودات والمطلوبات المالية  (ب)
 
 اإلثبات واالستبعاد (1)

ا عدا الشركات م)في ستثماراتوإبنوك وإيداعات لدى مؤسسات مالية دة لدى على نقد وأرصالموجودات المالية للمجموعة تشتمل 
، ومبالغ مستحقة القبض من الخدمات المصرفية اإلستثمارية المحتسبة بموجب طريقة الحقوق( والمشروع المشتركيلة الزم

الدفع ومستحقات  ة للمجموعة على تمويل إسالمي مستحق. تشتمل المطلوبات الماليوموجودات أخرى المشاريعتمويل شركات و
المطلوبات المالية اإلستثمارات في األوراق المالية( و ءدات المالية )بإستثناالموظفين ومطلوبات أخرى. يتم إثبات جميع الموجو

المجموعة على  فيهتتعاقد وهو التاريخ الذي يتم إثبات اإلستثمارات في األوراق المالية بتاريخ السداد، . االتاريخ الذي نشأت فيهب
ً  وهو التاريخ الذي تصبح فيه ،الموجودبيع أو شراء   لألداة.المخصصات التعاقدية في  المجموعة طرفا

 
لم يتم مبدئياً قياس الموجود المالي أو المطلوب المالي بالقيمة العادلة والذي يعد المقابل المدفوع )في حالة الموجود المالي( أو المست

 )في حالة المطلوب المالي(. 
 

 :( عندةمشابهالمالية الموجودات الموعة من من مجي جزء من الموجود المالي أو جزء أو أيتم إستبعاد الموجود المالي )
 
 ؛ الموجودالحق في إستالم التدفقات النقدية من إنقضاء  (أ)
 
بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى  تعهدتولكنها في إستالم التدفقات النقدية من موجود  المجموعة بحقوقها تفظتحا (ب)

 "؛ أوسداد"ترتيب طرف ثالث بموجب 
 
حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر بنقل جموعة الم تقام (ج)

المخاطر والمكافآت الجوهرية  جميعنقل أو إبقاء المجموعة ب تقمبالموجود أو )ب( عندما لم والمكافآت الجوهرية المتعلقة  
 .داتسيطرة على الموجوالبنقل  قامت اولكنهت، للموجودا 

 
 المخاطر والمكافآت عندما قامت المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من موجود ولم يتم نقل أو إبقاء جميع

 الموجود.إلى حد استمرار مشاركة المجموعة في ، فإنه يتم إثبات الموجود سيطرة على الموجودال ولم يتم نقل الجوهرية للموجود
 

 تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته.قد  العقد عندما يكون اإللتزام بموجب  المطلوب المالي دبإستبعا تقوم المجموعة
 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  (2)

ً للفئات التالية: الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر؛  تصنف المجموعة الموجودات المالية وفقا
متاحة للبيع. بإستثناء اإلستثمارات في المحتفظ بها حتى اإلستحقاق والض والمبالغ المستحقة القبض والموجودات المالية والقرو

األوراق المالية، تصنف المجموعة جميع الموجودات المالية األخرى كقروض ومبالغ مستحقة القبض. يتم تصنيف جميع 
 ة. تحدد اإلدارة تصنيف أدواتها المالية عند اإلثبات المبدئي.المطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأ

 
 أسس القياس  (3)

 يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية إما بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة أو في بعض الحاالت تدرج بالتكلفة.
 

 قياس القيمة العادلة
لألداة المالية بإستخدام األسعار المدرجة في السووق النشوطة لتلوك األداة. يعتبور عندما تكون متوفرة، تقيس المجموعة القيمة العادلة 

السوق سوقاً نشطاً إذا توفرت األسعار المدرجة بسهولة وبصوورة منتظموة وتمثول المعوامالت الفعليوة التوي تحودث بصوورة منتظموة 
بتحديد القيموة العادلوة بإسوتخدام تقنيوة التقيويم. تتضومن  دون شروط تفضيلية. إذا لم تتوفر سوق نشطة لألداة المالية، تقوم المجموعة

)إن وجود(، باإلضوافة إلوى  لديهم المعرفوة والرغبوةتقنيات التقييم إستخدام أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية بين أطراف 
 األدوات المالية.نماذج التقييم األخرى ذات منهجيات إقتصادية مقبولة لتسعير حليل التدفقات النقدية المخصومة وت
 

 التكلفة المطفأة
إن التكلفة المطفأة للموجود المالي أو المطلوب المالي هو المبلغ الذي بموجبه يتم قياس الموجود المالي أو المطلوب المالي عند 

طريقة الربح الفعلي  اإلثبات المبدئي، محسوم منه المدفوعات الرئيسية، أو مضافاً إليه أو محسوم منه اإلستهالك المتراكم بإستخدام
ألي فرق بين المبلغ المبدئي المثبت والمبلغ المستحق، محسوم منه أي مخصص لإلضمحالل. تتضمن عملية حساب معدل الربح 

 الفعلي جميع األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي هي جزًء ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي.

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٦٢
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٦3التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30ي كما ف

 
 
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  5
 

 اإلستثمارات العقارية  )ج(
ً بالتكلفةيتم  26بموجب معيار المحاسبة المالي رقم  والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع ، تسجيل اإلستثمارات العقارية مبدئيا

فأنه  نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفةبتطبيق إما لدى المؤسسة خيار لمبدئي، عقار. بعد اإلثبات ابالوتكاليف اإلقتناء المرتبطة 
 عليها تطبيق تلك السياسة بصورة مستمرة على جميع إستثماراتها العقارية. لقد اختارت المجموعة تطبيق نموذج التكلفة. يجب

 
 إستثمارات  (د)

ي الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة بإستثناء اإلستثمارات ف اإستثماراتهالمجموعة تصنف 
ثمارات محتفظ بها جب طريقة الحقوق، ضمن الفئات التالية: إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر؛ إستبمو

 وإستثمارات متاحة للبيع.حتى اإلستحقاق، 
 
 التصنيف (1)

مة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر هي موجودات مالية يتم اإلحتفاظ بها لغرض المتاجرة أو التي يتم اإلستثمارات المدرجة بالقي
 .المجموعة الذي تحددهعلى النحو تصنيفها عند اإلثبات المبدئي كإستثمارات 

 
ً لغرض بيعها أو إعادة ش اقتنائهايتم تصنيف اإلستثمارات كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم  في المدى القريب أو رائها أساسا

 ً نمو الفعلي لتحقيق األرباح لحديث لدليل بشأنها والتي يوجد كجزء من محفظة األدوات المالية المحددة التي يتم إدارتها معا
  .المسعرة إستثمارات في أسهم حقوق الملكيةعلى القصيرة األجل. تتضمن هذه 

 
عندما يتم إدارتها وتقييمها  فقطبالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسارة  ف المجموعة اإلستثمارات في األوراق الماليةتصن

ً على أساس القيمة العادلة.  تتضمن هذه بعض إستثمارات أسهم حقوق الملكية الخاصة، بما في ذلك اإلستثمارات  وتقديمها داخليا
 في بعض الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

 
وتواريخ إستحقاق قابلة للتحديد ثابتة أو مدفوعات تى اإلستحقاق هي عبارة عن إستثمارات لديها المحتفظ بها حستثمارات اإل

وال يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن ، لالحتفاظ بها حتى االستحقاقاإليجابية المجموعة النية والقدرة والتي لدى محددة 
 .أي إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاقبجموعة حالياً األرباح أو الخسائر أو كمتاحة للبيع. ال تحتفظ الم

 
ليست إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو التي اإلستثمارات المتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية و

محددة والتي يمكن  الخسائر أو محتفظ حتى اإلستحقاق أو قروض ومبالغ مستحقة القبض وينوى االحتفاظ بها لفترة زمنية غير
في ظروف السوق. تتضمن هذه إستثمارات في بعض سندات أسهم حقوق  اترالسيولة أو استجابة لتغياحتياجات لتلبيًة بيعها 

 الملكية المسعرة وغير المسعرة.
 
 اإلثبات المبدئي (2)

ً إليها تكاليف المعاملة لجميع الموجو ً إثبات إستثمارات بالتكلفة، مضافا دات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ضمن يتم مبدئيا
مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر كمصروفات في لإلستثمارات التكاليف المعاملة يتم احتساب األرباح أو الخسائر. 

 القائمة الموحدة للدخل عند تكبدها.
 
 القياس الالحق (3)

ثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر واإلستثمارات المتاحة للبيع بعد اإلثبات المبدئي، يتم إعادة قياس اإلست
بالقيمة العادلة. يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن 

الخسائر الناتجة من التغيرات في ي تنتج فيها. يتم إثبات المكاسب والت األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة للدخل في الفترة
"إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات" ضمن للتغيرات في الحقوق في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع في القائمة الموحدة 

لمتاحة للبيع، فأنه يتم تحويل المكسب أو الخسارة الحقوق. عندما يتم بيع أو إضمحالل أو تحصيل أو إستبعاد اإلستثمارات ا
المتراكمة المسجلة مسبقاً في الحقوق إلى القائمة الموحدة للدخل. تدرج اإلستثمارات المتاحة للبيع التي ال توجد لديها أسعار سوقية 

 حسم مخصصات اإلضمحالل.قيم عادلة موثوق بها بالتكلفة بعد  قالتي يمكن من خاللها اشتقا ةمسعرة أو طرق أخرى مناسب
 

 إلضمحالل. كلفة المطفأة بعد حسم أي مخصصات اتدرج اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق بالت
 

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  5
 
 )تتمة( استثمارات (د)
 
 لعادلةقياس القيمة ا أسس (4)

 لإلستثمارات على السياسات المحاسبية الموضحة أدناه: العادلة  ةتحديد القيميعتمد 
 
   السائدة بتاريخ المسعرة  السوق إلى أسعار بالرجوعالسوق النشطة في  يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة (1)

 ؛إعداد التقارير المالية
 
  المقدم من قبل  ودموجقيمة الصافي ل تقييم على أحدث ارات الوحدات في الصناديق بناءً ثمالعادلة إلست ةيتم تحديد القيم  (2)

 و  بتاريخ إعداد التقارير المالية؛ مدير الصندوق
 
 ، فإنه يتم تحديد القيم العادلةها العادلة من األسواق النشطةالتي ال يمكن اشتقاق قيمبالنسبة لإلستثمارات غير المسعرة،  (3)

يات تقييم متنوعة متضمنة إستخدام نماذج حسابية. إن مدخالت هذه النماذج مأخوذة من معلومات يمكن بإستخدام تقن
مالحظتها في السوق كلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال تتوافر معلومات يمكن مالحظتها في السوق، فأنه يتطلب عمل 

ومدخالت لنماذج مثل التدفقات مخاطر السيولة  فرضيات لتحديد القيم العادلة. تتضمن الفرضيات اعتبارات لمدخالت مثل
 مضاعفات اإليرادات قبل احتساب الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاءنشاط نقدية المتوقعة والحجم المتوقع لال

 ومعدالت الخصم.
 

التقيويم المثبتوة لتقيويم  والتوي يوتم عوادة وضوعها مون نمواذج، الخاصوةنمواذج الملكيوة مجموعوة ال تستخدم، ستثماراتبعض اإللبالنسبة 
هووا تسووتند علووى عوودة تقووديرات نموواذج ال يمكوون مالحظتهووا فووي السوووق، ولكنالموودخالت فووي هووذه الجميووع قوود تكووون بعووض أو العووادل. 

الكامنوة فوي األداة الماليوة. عوائود عوامل مخواطر ال اتوقياستوقعات السوق بشكل معقول تقنيات التقييم مدخالت تمثل . تافتراضاو
تعوديالت أن تعتقد اإلدارة بتوزيع مخاطر العطاءات ومخاطر السيولة وكذلك العوامل األخرى. يل تعديالت التقييم للسماح بم تسجيت

 هذه االستثمارات. لإلدراج العادل لقيم ضرورية ومناسبة التقييم هذه 
 
 إضمحالل اإلستثمارات  (5)

ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت بأن اإلستثمارات غير المدرجة تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ إعداد كل تقرير لتحديد 
بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر هي مضمحلة. يتم تقييم اإلضمحالل بشكل فردي لكل إستثمار ويتم مراجعتها مرتين في 

 السنة. 
 

نخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة اال يعتبر، المدرجة بالقيمة العادلة متاحة للبيعال أسهم حقوق الملكيةسندات حالة في 
ً لإلضمحالل مما ينتج عنه إثبات خسارة إضمحالل. إذا وجد أي  أدنى من تكلفتهاللسندات  يثبت   دليل موضوعيدليالً موضوعيا

القيمة العادلة الحالية، بعد حسم الخسارة المتراكمة كفرق بين تكلفة اإلقتناء ويتم قياس  فإنه، اإلستثمارات المتاحة للبيع ضمحاللإ
ً الموجود المالي  ذلكضمحالل على أي خسارة إ وإثباتها في من الحقوق يتم إلغائها و  -األرباح أو الخسائر  ضمنالمثبت مسبقا

اعها من ال يتم استرجأسهم حقوق الملكية المثبتة في القائمة الموحدة للدخل ألدوات دخل. خسائر االضمحالل لل الموحدةقائمة ال
 القائمة الموحدة للدخل.خالل 

 
موا إذا كوان هنواك دليول موضووعي يثبوت لتحديود بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجوة بالتكلفوة، تقووم المجموعوة بعمول تقيويم 

بات اإلضمحالل إضمحالل كل إستثمار من اإلستثمارات عن طريق تقييم المؤشرات المالية والتشغيلية واالقتصادية األخرى. يتم إث
 أدنى من تكلفة اإلستثمار. بأنه إذا تم تقييم المبلغ القابل لإلسترداد المقدر 

 
 موجودات مالية أخرى مدرجة بالتكلفة المطفأة  )هـ(

تصنف جميع الموجودات المالية األخرى كقروض وذمم مدينة وتدرج بالتكلفة المطفأة بعد حسم مخصصات اإلضمحالل. يتم 
ضمحالل كفرق بين القيمة المدرجة للموجود المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة المقدرة بمعدل قياس خسارة اإل

الربح الفعلي للموجودات األصلية. عند وجود خسائر، فانه يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل ويتم عكسها في حساب المخصص 
 مقابل الموجود المالي المعني.

 

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٦٤
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٦5التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  5
 
 بموجب طريقة الحقوقمحتسبة  إستثمارات في شركات زميلة (و)

ام بإستخد نفوذاً مؤثراً عليها  المجموعةمارس تالتي المؤسسات التي تعد والزميلة  شركاتهاتحتسب إستثمارات المجموعة في 
 .حقوقالطريقة 

 
ً بالتكلفةطريقة الحقوق، يتم إثبات اإلستثمار في  بموجب . يتم تعديل القيمة المدرجة لإلستثمار إلثبات الشركة الزميلة مبدئيا

يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركات  موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ اإلقتناء.غيرات في حصة المجموعة من صافي الت
  وال يتم إطفاؤها أو فحصها لإلضمحالل بشكل فردي.ي القيمة المدرجة لإلستثمار الزميلة ف

 
الزميلة. أينما وجدت تغييرات قد أثبتت مباشرًة في  اتتعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشرك

الموحدة قائمة الح عن هذا، إذا استلزم األمر في حقوق الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفص
إلى حد  بين المجموعة وشركتها الزميلةمن معامالت الناتجة  غير المحققة يتم إستبعاد المكاسب أو الخسائرحقوق. اللتغيرات في ل

 الزميلة.  ةحصة المجموعة في الشرك
 

الذي ينسب إلى حاملي  . هذا هو الربحائمة الموحدة للدخلفي مقدمة الق الزميلة اتيتم إظهار حصة المجموعة في ربح الشرك
 الزميلة. للشركات التابعة  ة والحقوق غير المسيطرة في الشركاتفهو الربح بعد الضريب ،الزميلة ولذلك أسهم الشركات

 
 تالسياسالوضع  تاء التعديال. وعندما يكون ضرورياً، يتم إجرديسمبر 31لفترة المنتهية في لتعد القوائم المالية للشركات الزميلة 

 المجموعة.  تتبعهاالمحاسبية وفقاً للسياسات التي 
 

ً إثبات خسارة إضمحالل إضافية لحصة إستثمارات  بعد تطبيق طريقة الحقوق، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريا
إضمحالل دليل موضوعي يثبت إذا كان هناك  المجموعة في شركاتها الزميلة. تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير بتحديد ما

يعد الفرق بين القيمة القابلة  ياإلستثمار في الشركات الزميلة. ففي هذه الحالة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة اإلضمحالل الذ
مشروع لإلسترداد للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة وإثبات المبلغ ضمن "حصة المجموعة من خسارة الشركات الزميلة وال

 .مشترك" في القائمة الموحدة للدخلال
 

عند فقدان التأثير على الشركة الزميلة تقيس وتثبت المجموعة أي إسثتمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة 
في القائمة  دت من اإلستبعاالمدرجة للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصال

 .الموحدة للدخل
 
 بموجب طريقة الحقوق محتسب ستثمار في مشروع مشترك إ (ز)

نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون السيطرة المشتركة في المشروع المشترك هو 
والتي  لسيطرة على الترتيب،اتقاسم روع المشترك هو اتفاق تعاقدي لالترتيب الحق في صافي موجودات المشروع المشترك. المش

موافقة باإلجماع من األطراف بالحصول على القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة يتطلب اتخاذ العندما تكون موجودة فقط 
الحقوق في مقدمة القائمة  طريقةيتم احتساب حصة إستثمارات المجموعة في المشروع المشترك بإستخدام  لسيطرة.ة لتقاسمالم

 " حصة المجموعة من خسارة الشركات الزميلة والمشروع المشتركالموحدة للدخل في "
 

ً يحدد السيطرة المشتركة التي بموجبها ، المشتركمشروع الفي حصة لدى المجموعة  يكون لدى أصحاب المشروع ترتيباً تعاقديا
موافقة باإلجماع على اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية بين أصحاب الية تتطلب االتفاق على األنشطة االقتصادية للشركة.

 .المشروع
 

يتم إجراء التعديالت في القوائم المالية الموحدة للمجموعة الستبعاد حصة المجموعة في األرصدة والمعامالت والمكاسب 
جموعة ومشروعها المشترك. يتم إثبات الخسائر من والخسائر غير المحققة فيما بين المجموعة لمثل هذه المعامالت ما بين الم

 المعامالت مباشرًة إذا قدمت الخسارة دليالً على انخفاض في صافي القيمة المحققة للموجودات المتداولة أو خسارة اإلضمحالل.
 

فرق بين القيمة المدرجة  عند فقدان السيطرة المشتركة، تقيس وتثبت المجموعة إستثمارها المتبقي بقيمته العادلة. يتم إثبات أي
ة عند فقدان السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من اإلستبعاد في القائم سابقالللمشروع المشترك 

ريقة ستثمار المتبقي تأثيراً هاماً، يتم احتسابه كإستثمار في الشركة الزميلة ويحتسب بموجب طالموحدة للدخل. وعندما يشكل اإل
 الحقوق. 

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 

15 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  5
 

 اإلستثمارات العقارية  ()ح
ل يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما والتي ال يتم إستخدامها من قب

التكلفة بعد حسم اإلستهالك المتراكم. تشتمل اإلستثمارات العقارية ويتم احتسابها بطريقة شركات المجموعة كإستثمارات عقارية 
 مباني. المملوكة ملكاً حراً والراضي األعلى 

 
نهاية فترة إعداد التقارير  في خالل اثني عشر شهراً إذا قررت المؤسسة بيع اإلستثمارات العقارية، ويتوقع بأن تحدث عملية البيع 

فأنه يجب إعادة تصنيف اإلستثمارات في قائمة المركز المالي "كإستثمارات عقارية محتفظ بها لغرض البيع" يتم إيقاف ، المالية
رجة ويجب إدراج اإلستثمارات بأدنى من تكلفتها المدتصنيف الإعادة إستهالك اإلستثمارات العقارية المدرجة بالتكلفة من تاريخ 

 .القائمة الموحدة للدخلأي تعديل في إثبات يجب والقيمة العادلة المتوقعة ناقصاً تكلفة البيع )صافي القيمة المتوقع تحقيقها(. 
 

معاملة بيع ضمن أعمالها إبرام إنهاء )باستثناء التأخير في  اإلستثمارات العقارية خالل اثنا عشر شهراً ومع ذلك، إذا لم يتم بيع 
فأنه يتم إعادة تصنيف الموجودات إلى تصنيفها السابق. بالنسبة ، هابيعتم إيقاف خطة ( أو المؤسسةخارجة عن سيطرة  االعتيادية

لإلستثمارات العقارية المدرجة بالتكلفة، فأنه يتم إعادة قياس الموجودات بأدنى من قيمتها القابلة لإلسترداد وقيمتها المدرجة التي 
لم يتم تصنيف الموجودات "كمحتفظ بها لغرض البيع". يتم إثبات التعديالت الناتجة في القائمة الموحدة  كان من الممكن إثباتها إذا

 للدخل في الفترة التي تم فيها عمل إعادة التصنيف.
 
 النقد وما في حكمه (ط)

يداعات لدى مؤسسات مالية بنوك وإما في حكمه على نقد وأرصدة لدى ، يشتمل النقد والموحدة للتدفقات النقديةقائمة اللغرض 
 يوماً أو أقل. 90بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة 

 
 عقارات ومعدات (ي)

ً بالتكلفة بعد حسم  تدرج . يتم احتساب اإلستهالك بإستخدام طريقة القسط الثابت اإلستهالك المتراكمالعقارات والمعدات مبدئيا
يتم مراجعة القيم ال يتم حساب اإلستهالك على األراضي.  .متوقعة التاليةإلظهار تكلفة الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية ال

 المتبقية واألعمار اإلنتاجية، ويتم تعديلها إذا تطلب األمر، بتاريخ إعداد كل تقرير. 
 

 

 سنة 40 نيامب
 سنوات 4 معدات مكتبية 

 واتسن 5 أثاث وتركبيات 
 سنوات 4 مركبات

 
 لية إضمحالل موجودات غير ما (ك)

لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر بأن الموجود المالي يمكن أن يكون  إعداد كل تقرير،في تاريخ  تقييمعمل تقوم المجموعة ب
سنوي للموجود، تقوم المجموعة بتقدير قيمة المؤشر أو عندما يتطلب عمل فحص اضمحالل . إذا وجد مثل هذا مضمحالً 

والذي يعد األعلى من بين أو الوحدة المنتجة للنقد الموجودات بالمبلغ القابل لالسترداد  يتم إظهارالموجودات القابلة لالسترداد. 
ً تكلفة البيع والقيمة المستخدمة.  عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة قيمتها العادلة ناقصا

 .بالمبلغ القابل لالسترداد الموجودظهار يتم إلإلسترداد، فإن الموجود يعتبر مضمحالُ، و
 

التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما ه يتم خصم يتم تقييم القيمة المستخدمة للموجود، فان اعندم
. عند تحديد القيمة العادلة قبل الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجود

من قبل مضاعفات التقييم، أسعار األسهم  ابعد حسم تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. هذه الحسابات يتم تأييده
 المعلنة للشركات التابعة المتداولة العامة أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة. 

 

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٦٦
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٦٧التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  5
 
 )تتمة(إضمحالل موجودات غير مالية  (ك)

بالنسبة للموجودات بإستثناء الشهرة، يتم عمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر 
ً لم تعد  بتقدير المبلغ القابل لالسترداد  البنكقوم يموجودة أو قد تم تخفيضها. إذا وجد مثل هذا المؤشر، االضمحالل المثبتة مسبقا

. يتم استرجاع خسارة االضمحالل المثبتة مسبقاً فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة أو الوحدة المنتجة للنقد للموجود
اضمحالل. إن قيمة االسترجاع محددة بحيث ال تتجاوز  ةتاريخ إثبات آخر خسار لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ

ال تتجاوز القيمة المدرجة التي تم تحديدها، بعد حسم اإلستهالك كما لو لم يتم جود قيمتها القابلة لالسترداد، وأالقيمة المدرجة للمو
 استرجاع. ال يمكن دخلللالموحدة قائمة اله االسترجاعات في إثبات خسارة اضمحالل للموجود في السنوات السابقة. يتم إثبات هذ

 خسائر اإلضمحالل المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
 
 التمويل اإلسالمي المستحق الدفع  (ل)

ً  يتم قياس التمويل اإلسالمي المستحق الدفع ً إليه تكاليف المعاملةبالقيمة العا مبدئيا ً بتكلفتها المطفأة ، ويتم قياسها الدلة مضافا حقا
بمعدل القائمة الموحدة للدخل على أساس التناسب الزمني بإستخدام طريق معدل الربح الفعلي. يتم إثبات مصروفات التمويل في 

 الربح الفعلي. 
 
 ضمانات مالية (م)

 كبدهايتلخسارة التي عن االضمان  لتعويض حامل ةمحددعمل مدفوعات مجموعة من العقود التي تتطلب الالضمانات المالية هي 
ً لشروط أداة الدين. يتم إثبات  استحقاقهانتيجة لفشل مدين معين بسداد المدفوعات عندما يحين موعد  عقد الضمان المالي من وفقا

ات بالقيمة الحالية ألي مدفوعات متوقعة، عندما تصبح المدفوع عقد الضمان الماليعن يتم إثبات المطلوب الناتج ره. اصدإتاريخ 
 بموجب الضمان محتملة. تصدر المجموعة الضمانات المالية فقط لدعم مشاريعها قيد التطوير والشركات المستثمر فيها.

 
 أرباح أسهم  (ن)

الجمعية العمومية  اجتماعفي  المساهمينالموافقة عليها من قبل تتم يتم إثبات أرباح أسهم المساهمين كمطلوبات في الفترة التي 
 .للبنكالسنوي 

 
  رأس المال واإلحتياطي القانوني (س)

ة أو يتم تصنيف األسهم العادية الصادرة من قبل البنك كأسهم حقوق الملكية. تصنف المجموعة أدوات رأس المال كمطلوبات مالي
 ً مباشرة إلى  لمضمون الشروط التعاقدية لألدوات المالية. يتم خصم التكاليف اإلضافية التي تنسب أدوات أسهم حقوق ملكية وفقا

 إصدار أدوات أسهم حقوق الملكية من القياس المبدئي ألدوات أسهم حقوق الملكية.
 

 أسهم خزانة
ما يتعلق بإقتناء أسهم خزانة في الحقوق. يتم عرض يف المنسوبة مباشرًة المتكبدة فييتم إثبات المقابل المدفوع متضمناً جميع التكال

في القوائم المالية كتغير في أسهم حقوق الملكية. لم يتم إثبات مكسب أو خسارة في القائمة  المقابل المستلم من بيع أسهم الخزانة
 الموحدة للدخل للمجموعة من بيع أسهم الخزانة.

 
 إحتياطي قانوني

من الربح السنوي إلى اإلحتياطي القانوني وهو  %10بأن يتم تخصيص  2001يتطلب قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 
من رأس المال  %50ادًة غير قابل للتوزيع إال عند تصفية البنك. يجوز إيقاف التخصيصات عندما يبلع اإلحتياطي القانوني ع

 المدفوع.
 
 إثبات اإليراد ع()

ت يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس مبالغ اإليرادا
المدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذمم المدينة، مع األخذ  استالمبموثوقية، بغض النظر عن متى يتم 

 ثبات التالية قبل إثبات اإليراد.في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع. يجب استيفاء معايير اإل
 

 مارية دخل من الخدمات المصرفية اإلستث
يشتمل الدخل من الخدمات المصرفية اإلستثمارية على الدخل من اإلستشارات اإلستثمارية ودخل الهيكلة وأتعاب االستشارة 

 وطرح اإلستثمار وأتعاب الترتيب واألتعاب األخرى الناتجة من األنشطة ذات الصلة، كما هو موضح بالتفصيل أدناه:

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 ةالموحدحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  5
 
 )تتمة( إثبات اإليراد (ع)
 
 الهيكلة دخل اإلستشارات اإلستثمارية و (1)

يتم إثبات دخل اإلستشارات اإلستثمارية والهيكلة عند تقديم الخدمات واكتساب الدخل. ويتم ذلك عادًة عندما تقوم المجموعة بتنفيذ 
 األعمال الهامة المتعلقة بالمعامالت ومن المحتمل أن تتدفق المنافع اإلقتصادية إلى المجموعة. جميع

 
 دخل األتعاب (2)
 وتم تقديم الخدمات ذات الصلة و/ أو عند تحقيق األداء المطلوب. م إثبات دخل األتعاب عند اكتسابهيت
 
 دخل من إيداعات لدى مؤسسات مالية  (3)

 المؤسسات المالية على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد. اإليداعات لدىويتم إثبات الدخل 
 

 دخل أرباح األسهم 
 يتم إثبات دخل أرباح األسهم عند وجود الحق الستالم مدفوعاتها.

 
 عقود التأجير التشغيلية (ف)

التأجير في فترة قسط الثابت على مدى عقد على أساس اليتم إثبات المدفوعات التي يتم عملها بموجب عقود التأجير التشغيلية 
 .الموحدة للدخلقائمة ال
 
  غير المدرجة بالميزانيةحسابات االستثمار حقوق حاملي  (ص)

من قبل حاملي األموال المستلمة بإستخدام  المقتناةموجودات الحقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة بالميزانية تمثل 
ة ويتم إدارتها من قبل المجموعة كمدير إستثمار إما على أساس عقد المضاربة أو عقد الوكالة. تقتصر حسابات اإلستثمار المقيد

ً لتوجيهات حاملي حسابات اإلستثمار. ال يتم حسابات اإلستثمار المقيدة  بشكل خاص لغرض إستثمارها في مشاريع محددة وفقا
 موعة في القوائم المالية الموحدة.كموجودات للمجلهذا الغرض بها ن الموجودات المحتفظ يتضم

 
 مكافآت الموظفين  (ق)
 
 مكافآت قصيرة األجل  (1)

يتم قياس مكافأة الموظفين القصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم احتسابها كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة. 
 ةاألجل أو خطط تقاسم األرباح إذا كان لدى المجموعيتم إثبات مخصص للمبلغ المتوقع دفعة بموجب المكافآت النقدية القصيرة 

 المبلغ كنتيجة لخدمات سابقة مقدمة من قبل الموظفين ويمكن قياس اإللتزام بواقعية. ذلكإلتزام حالي قانوني أو متوقع لدفع 
 
 مكافآت ما بعد التوظيف (2)

وهو ، البحريني لتأمين االجتماعيرينيين بنظام الهيئة لللموظفين البحاالجتماعية األخرى لمكافآت وايتم تغطية معاشات التقاعد 
يقوم البنك والموظفين بالمساهمة على أساس شهري بنسبة ثابتة من الرواتب. يتم إثبات  بموجبهذي وال محددة"مساهمة ذو نظام "

عند  صرفهامساهمات، ويتم تقتصر التزامات البنك على هذه ال المساهمات من قبل البنك كمصروفات في القائمة الموحدة للدخل.
 .إستحقاقها

 
وآخر راتب شهري. تم عمل المخصص لهذا اإللتزام غير خدمة العلى مدة  بناءً كما يستحق الموظفين مكافآت نهاية الخدمة 

تم بأن جميع الموظفين قد تركوا العمل بتاريخ قائمة المركز المالي. يعن طريق احتساب ، "ةدذو مزايا محدلممول، وهو "نظام ا
 إثبات أي زيادة أو نقصان في اإللتزام بالمزايا في القائمة الموحدة للدخل.

 

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٦٨
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٦٩التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 5
 
 معامالت الدفع على أساس األسهم  (3)

على أساس خطة ملكية أسهم الموظفين لتي بموجبها يحق للموظفين شراء وحدات في اخطة ملكية أسهم الموظفين المجموعة  لدى
في سنوات خدمة لمدة خمس الاستكمال البنك عند من أسهم سهم واحد في ملكية منافع الالحق في تحمل كل وحدة الدفع المؤجل. 

باستخدام نماذج تسعير خيار بالك  يتم تحديدها والتيالتكلفة على المجموعة، القيمة العادلة للوحدات المعروضة، تمثل  .البنك
ويتم إثباتها كمصروف في القائمة الموحدة للدخل على مدى فترة االكتساب، مع عمل زيادة مماثلة في إحتياطي خطة ملكية شولز، 

عكس يكمصروف لمثبت الويتم تعديل المبلغ أسهم الموظفين ويتم إثباتها كبند منفصل في القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق. 
المثبت في النهاية كمصروف هو على أساس عدد ، على ان يكون المبلغ ااألسهم الممنوحة مقابل الشروط التي يجب استيفاؤهعدد 

بإلغاء الخطة خالل السنة الحالية المجموعة  قامت األسهم الممنوحة التي تستوفي شروط الخدمة ذات الصلة بتاريخ االكتساب.
 .(17راجع إيضاح )
 
 المخصصات  (ر)

ومن المحتمل إن يتطلب وجود يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على المجموعة ناتج عن حدث سابق، 
يتم عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات. ويمكن زامات تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللت

 لدخل بعد حسم أي تسويات. الموحدة لقائمة الفي  مخصصبالعرض المصروفات المتعلقة 
 
 تقارير القطاعات  (ش)

الملكية الخاصة أسهم وعلى محاصة رأس المال  هتشمل خطوط أعمالتعمل المجموعة بصورة رئيسية كبنك استثماري و
يتم مراجعة المصروفات وعلى أساس خطوط األعمال الحاضر الحالي في الوقت يتم مراجعة إيرادات المجموعة عقارات. وال

والنتائج على مستوى المجموعة ولذلك، لم يتم تقديم نتائج منفصلة أو إفصاحات أخرى عن القطاعات التشغيلية في هذه القوائم  
 المالية الموحدة.

 
 الزكاة (ت)

تم ن مسئولية دفع الزكاة تقع على عاتق مساهمي المجموعة أنفسهم. ع الزكاة نيابًة عن المساهمين، فإدفالبنك ب م تكليفلعدنظراً 
 . 29تقديم مبلغ الزكاة للسهم الواحد في إيضاح 

 
  مقاصة األدوات المالية  (ث)

لمركز المالي فقط إذا كان هناك حق الموحدة ل قائمةالإظهار صافي المبلغ في وم عمل مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية يت
على أساس صافي  تسويتهاقابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة  )على أساس الشريعة اإلسالمية(ديني قانوني أو 

 المبلغ. 
 
 المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية  (خ)

في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي تلتزم فيه "بالطريقة العادية" دات المالية يتم إثبات جميع المشتريات العادية ومبيعات الموجو
 المجموعة بالشراء أو بيع الموجود.

 
  إستثمارات في شركات تابعة 6
 
ال توجد تغيرات في نسبة الملكية المحتفظ بها في الشركات التابعة خالل السنة وجمعيها هي كالتالي.  للمجموعةتابعة الشركات ال

 مملوكة بالكامل. 
 

 أسم الشركة التابعة
 سنة 

 التأسيس 
 بلد 

 األنشطة الرئيسية  التأسيس
    

فينشر تدير مبنى تملك حصة ملكية و مملكة البحرين 1998 شركة مشاريع الخليج ذ.م.م.
 كابيتال بنك 

     
 مطعم ليم 

 ذ.م.م.تموين الدارة واإلخدمات ل
غيل وإدارة المطاعم وشركات وتش متالكإ مملكة البحرين  2007

وتمت )غير نشطة  خدمات التموين
 (.التصفية الحقاً للسنة المنتهية

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 2016يونيو  30كما في 

 
 )تتمة( إستثمارات في شركات تابعة 6
 

 أسم الشركة التابعة
 سنة 

 التأسيس 
 بلد 

 األنشطة الرئيسية  التأسيس
  في البحرين وإقليميا. ةالمكاتب الخدماتي وتشغيل وإدارة إمتالك مملكة البحرين  2007 ذ.م.م. شركة الونج لخدمات المكاتب     
خطة مليكة شركة فينشر كابيتال بنك     

 ش.ش.و.أسهم الموظفين 
ية األسهم نيابًة عن تحتفظ بأسهم الموظفين بموجب خطة ملك مملكة البحرين  2008

 27هو موضح في إيضاح  كماموظفي البنك وتم حالياً إلغائه 
 

 تصنيف األدوات المالية  7
 

 تم تصنيف األدوات المالية للمجموعة على النحو التالي: 

 2016يونيو  30في 
مدرجة بالقيمة 

العادلة ضمن األرباح 
 أو الخسائر

 متاحة 
 للبيع 

مدرجة بالتكلفة 
 المجموع المطفأة /التكلفة 

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 لف أ
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

     الموجودات
 8.282 8.282 - - بنوكلدى وإيداعات أرصدة 

 188.255 - 65.235 123.020 إستثمارات 
 للشركات المستثمر فيهاالمرابحة تمويل 

 مستثمر فيهاالشركات لل
- - 40.993 40.993 

 38.030 38.030 - - ستحقة القبض مبالغ م
 4.231 4.231 - - ات المشاريع شركلتمويل 

 16.255 16.255 - - موجودات أخرى 
 ───────── ─────── ─────── ─────── 

 296.046 107.791 65.235 123.020 مجموع الموجودات المالية
 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     المطلوبات 
 101.734 101.734 - - تمويل إسالمي مستحق الدفع 

 1.473 1.473 - - لوبات أخرى مط
 ───────── ─────── ─────── ─────── 

 103.207 103.207 - - مجموع المطلوبات المالية
 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     بنود غير مدرجة في الميزانية
 3.756 2 3.754 - ستثمارحقوق حاملي حسابات اإل

 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════  

 بالقيمة  مدرجة 2015يونيو  30في 
العادلة ضمن األرباح 

 رأو الخسائ
 متاحة 
 للبيع 

مدرجة بالتكلفة 
 المجموع المطفأة /التكلفة 

 ألف  
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

     الموجودات
 2.724 2.724 - - بنوكأرصدة لدى 
 163.045 - 54.117 108.928 إستثمارات 

 27.345 27.345 - - مبالغ مستحقة القبض 
 13.860 13.860 - - شركات المشاريع لتمويل 

 6.934 6.934 - - موجودات أخرى 
 ───────── ─────── ─────── ─────── 

 213.908 50.863 54.117 108.928 مجموع الموجودات المالية
 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 المطلوبات      
 لو

    
 20.011 20.011 - - تمويل إسالمي مستحق الدفع 

 2.125 2.125 - - مطلوبات أخرى 
 ───────── ─────── ──────── ─────── 

 22.136 22.136 - - مجموع المطلوبات المالية
 ═════════ ═══════ ════════ ═══════ 

     بنود غير مدرجة في الميزانية
 3.833 27 3.806 - ستثمارحقوق حاملي حسابات اإل

 ═════════ ════════ ════════ ═══════ 

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٧٠
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٧١التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
  أرصدة وإيداعات لدى بنوك 8

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 
   

 أرصدة في حسابات جارية وتحت الطلب 8.155 2.314
 إيداعات قصيرة األجل 133 411

 محسوماً منها: أرباح مؤجلة (6) (1)
────────── ──────────  

2.724 8.282  
════════ ════════  

 

لسيولة النقدية لدى البنوك تشتمل اإليداعات القصيرة األجل على مرابحات السلع وصفقات الوكالة التي تم الدخول فيها ألغراض إدارة ا
ً اإلسالمية   % 2.5و  % 1.25التي لديها معدالت ائتمانية جيدة. تحمل هذه معدالت أرباح سنوية تتراوح ما بين المؤسسة محليا

 المبدئي.يوماً من تاريخ اإليداع  90خالل ( وتستحق %2.50و 1.60%: 2015)
 

  لزماً لطالب الشراء.تعتبر المجموعة وعود الشراء في عقود المرابحات م
 
 ات ستثمارإ 9

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 

 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر  
 أسهم حقوق الملكية المسعرة المحتفظ بها لغرض المتاجرة 5.038 2.816

 غير مسعرة:  
 دات أسهم حقوق الملكية سن 103.748 93.376 

 صناديق 14.234 12.736
───────── ─────────  108.928 123.020  
 إستثمارات متاحة للبيع    ───────── ─────────

 أسهم حقوق الملكية المسعرة 1.380 1.472
 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  48.915 51.645
 شهادات سيولة قصيرة األجل  14.940 1.000

───────── ─────────  54.117 65.235  
───────── ─────────  163.045 188.255  
═══════ ═══════  

 
قياس  غير المسعرة بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل في حال عدم وجودالمتاحة للبيع يتم إدراج اإلستثمارات في أسهم حقوق الملكية 

سيولة القصيرة األجل على شهادات بضمان موجودات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية والتي تشتمل شهادات الموثوق به للقيمة العادلة. 
 قيمها المدرجة تقارب قيمها العادلة.

 
 في قطاعات السوق التالية:إستثمارات على المتاحة للبيع غير المسعرة ستثمارات تشتمل هذه اإل

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 الر أمريكيدو

 

   
 مشاريع عقارية  32.768 23.260
 مشاريع تطوير األعمال  14.152 13.570
 مشاريع الرعاية الصحية  14.080 14.080
 خدمات مالية  2.855 1.735

───────── ─────────  52.645 63.855  
═══════ ═══════  

 

 3ير المسعرة من خالل المبيعات التجارية على مدى فترة تتراوح ما بين إستبعاد إستثمارات أسهم حقوق الملكية غتخطط المجموعة 
 سنوات.  5إلى 

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 بموجب طريقة الحقوقمحتسبة ستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك إ 10 

 
 يونيو: 30ى المجموعة الشركات الزميلة والمشروع المشترك المحتسبة بموجب طريقة الحقوق التالي كما في لد
 
 %نسبة الملكية    

 
 بلد التأسيس  طبيعة األعمال أسم الشركة الزميلة

 يونيو 30
2016 

 يونيو 30
2015 

 
 20 20 المملكة المغربية  ستثماراتتطوير اإل شركة مزن القابضة إس إيه

 30 30 مملكة البحرين مستشفى العظام التخصصي المركز األلماني الطبي البحرين
 43 43 مملكة البحرين تطوير العقارات شركة داري القابضة

شركات صندوق االستثمار  صندوق فينشر كابيتال البحرين
 30 30 مملكة البحرين الصغيرة والمتوسطة

 

 % نسبة الملكية   

 بلد التأسيس  طبيعة األعمال تركاسم المشروع المش
 يونيو 30

2016 
 يونيو 30

2015 
     

 50 50 مملكة البحرين تطوير العقارات شركة غلوبال العقارية ذ.م.م.
      

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 يدوالر أمريك

 ألف 
 تشمل القيمة المدرجة:  يدوالر أمريك

   
 شركات زميلة 3.331 3.110

 مشروع مشترك 24.715 24.706
─────── ───────  

27.816 28.046  
═════════ ═════════  

 
 :هي كالتالي التغييرات في استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشروع المشترك المحتسبة بموجب طريقة الحقوقخالل السنة، إن 

 

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 لف أ
 دوالر أمريكي

 

   
  يوليو 1في  27.816 27.847

 رسملة التمويل * 584 668
 ق صرف العمالت األجنبية فرو 48 (175)
 حصة المجموعة من خسائر الشركات الزميلة والمشروع المشترك، صافي (402) (524)

─────── ───────  
 يونيو  30في  28.046 27.816

════════ ════════  
 

المقدمة للمشروع المشترك كجزء من رأسمال المشروع المشترك، مع عدم وجود  ا، قامت المجموعة برسملة تمويالتهالحالية والسابقة الل السنة* خ
 ة المحتفظ بها من قبل المجموعة. أي تغيرات في حصة الملكي

 
 لمشروع المشترك المحتسبة بموجب طريقة الحقوق: فيما يلي ملخص للمعلومات المالية إلستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة وا

 
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   

 مجموع الموجودات 80.539 86.730
 تمجموع المطلوبا 61.114 28.362
 مجموع اإليرادات للسنة  1.080 5.974

 مجموع صافي الخسارة للسنة  (508) (2.613)

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٧٢
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٧3التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 مستثمر فيهاالشركات للالمرابحة تمويل  11

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

 تمويل للشركات المستثمر فيها في القطاعات التالية:   
 الشحن 34.750 -

 
 تعمل في قطاع الشحن مستثمر فيهاالشركة لل

 بالمملكة المتحدة عقارات  6.243 -
─────── ───────  

 يونيو 30في  40.993 -
════════ ════════  

 
هيئة  في  مستثمر فيها مع المقرضين الخارجيينال سداد مدفوعات الشركاتالمقدم من قبل المجموعة لتسهيل إعادة هيكلة الديون والتمويلي الدعم هذا مثل ي

 .فيها للمجموعة الموجودات األساسية للشركات المستثمربرهن سنوياً وهي مضمونة بالكامل  ٪6بنسبة السلع بمعدالت ربح  عقود مرابحات
 

 مبالغ مستحقة القبض  12
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

 خدمات المصرفية اإلستثمارية ال نمبالغ مستحقة القبض م 32.984 35.762   
 مبالغ مستحقة القبض من بيع إستثمار  9.167 -

─────── ───────  
35.762 42.151  

 محسوم منها: مخصص إضمحالل محدد (4.121) (8.417)
─────── ───────  

27.345 38.030  
════════ ════════  

 في مخصص اإلضمحالل.  اتتغيرلل 25راجع إيضاح 
 

 مويل شركات المشاريعت 13
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 إجمالي التمويل 19.780 31.543

 محسوماً منها: مخصص اإلضمحالل  (15.549) (17.683)
─────── ───────  

13.860 4.231  
════════ ════════  

 
لمشاريع واإلستثمارات التي تدعمها المجموعة. ال تستحق عادًة أية أرباح على التسهيالت التمويلية وال توجد لديها ف المختلبالتمويل المقدم هذا  يتعلق

ولكن يتوقع بأن يتم استردادها بالكامل ضمن أعمال تطوير المشروع أو تحقيق التدفقات النقدية من بيع الموجودات المعنية أو من  ،شروط سداد محددة
ً لتعكس التأخير في الدفع والشكوك حول تحصيل المبالغ بناًء على تقييمات خالل عمليات ها. تم تسجيل مخصصات اإلضمحالل حيثما كان ضروريا

 في مخصص اإلضمحالل. اتتغيرلل 25راجع إيضاح  اإلضمحالل المنتظمة للمجموعة.
 

 موجودات أخرى 14
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 مبالغ مدفوعة مقدماً القتناء استثمارات 13.616 3.995
 تكاليف مشروع قابلة لالسترداد 1.899 2.440

 أرباح أسهم مستحقة القبض 824 124
 ذمم مدينة أخرى 4.320 2.728

 محسوماً منها: مخصص إضمحالل محدد (2.629) (2.090)
─────── ───────  

7.197 18.030  
════════ ════════  

 . ات في مخصص اإلضمحاللتغيرلل 25راجع إيضاح 

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 عقارات ومعدات 15

 مركبات المجموع
أثاث 

 وتركيبات
 معدات
  مباني مكتبية

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 ييكدوالر أمر

 ألف
  دوالر أمريكي

 التكلفة     
 2015يوليو  1في  10.098 1.712 4.697 483 16.990

 إضافات خالل السنة - 59 - 19 78
──────── ────────

── 
────────

── 
────────

─ 
────────

── 
 

 2016يونيو  30في  10.098 1.771 4.697 502 16.068
──────── ────────

── 
────────

── 
────────

─ 
────────

── 
 

 االستهالك     
 2015يوليو  1في  1.532 1.629 4.632 364 8.157

 المخصص للسنة 278 40 65 94 477
──────── ────────

── 
────────

── 
────────

─ 
────────

── 
 

 2016يونيو  30في  1.810 1.669 4.697 458 8.634
──────── ────────

── 
────────

── 
────────

─ 
────────

── 
 

 2016يونيو  30صافي القيمة الدفترية في  8.288 102 - 44 8.434
════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════  

 2015يونيو  30صافي القيمة الدفترية في  8.566 83 65 119 8.833
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════  

  تإقتراضا 16
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
  

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

  

    
 مستحقة الدفع  متوسطة األجلإسالمية  تمويالت 16.1 70.687 -

 مستحقة الدفع  األجل إسالمية قصيرة تمويالت 16.2 31.047 20.011
────── ──────   

20.011 101.73
4 

  
═══════ ═══════   

 

دفعه التمويل ويسدد ، %6بنسبة سنوي بمعدل ربح خالل السنة الذي تم الحصول عليه األجل  سطالوكالة المتو تمويل يمثل هذا 16.1
 .سنوات مع خيار السداد المبكر للمقترض بعد سنتين 4واحدة بنهاية  

 
ً سالمية اإلبنوك المن المستحقة الدفع الوكالة القصيرة األجل تموالت تشتمل هذه على  16.2 ال  تحقاقتواريخ اسبالمؤسسة محليا

  (2.5 :2015) 3.5إلى  % 2.5ت سنوية تتراوح من معدالب ربحالتمويالت اإلسالمية المستحقة الدفع تتعدى شهر واحد. تحمل هذه 
 

 مطلوبات أخرى 17
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   

 مبالغ مستحقة الدفع  1.473 2.125
 مخصصات ومستحقات  1.511 1.386
 دخل مؤجل 1.351 1.551

 أخرى 192 149
────── ───────

── 
 

5.211 4.527  
════════ ════════  

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٧٤
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٧5التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦
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 2016يونيو  30كما في 

 
 رأس المال 18
 يونيو 30 

2016 
 يونيو 30

2015 
 ألف  

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 500.000 500.000 سهملدوالر أمريكي ل واحد سمية قدرهاإ بقيمة عادي سهم 500.000.000: صرح بهالم
 ════════ ════════ 

دوالر سمية قدرها واحد إ بقيمة عادي سهم 190.000.000 :الصادر والمدفوع بالكامل
 190.000 190.000 (سهملدوالر أمريكي ل واحد سهم بقيمة قدرها 190.000.000: 2015)سهم لأمريكي ل

 ════════ ════════ 
 االحتياطي القانوني (أ

 ً ألف دوالر  928سنة والبالغ لل ربحال من %10 تحويل يتمالنظام األساسي للبنك، و قانون الشركات التجارية البحريني متطلباتل وفقا
ة السنويه التحويالت هذإيقاف مثل ر إن يقريجوز للبنك  القانوني. االحتياطيإلى ألف دوالر أمريكي(  1.406: 2015أمريكي )

نص عليها يفي الحاالت التي إال  من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع %50القانوني  االحتياطيعندما يبلغ 
  .مصرف البحرين المركزيموافقة بعد الحصول على قانون الشركات التجارية البحريني و

 
 لة لإلستثماراحتياطي القيمة العاد ج(

ستثمارات المتاحة للبيع، إذا لم يتم تحديدها كمضمحلة محققة الناتجة من إعادة تقييم اإليتم تسجيل مكاسب أو خسائر القيمة العادلة غير ال
راكمة إلستثمارات في الحقوق. عند إستبعاد مثل هذه الموجودات، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتالقيمة العادلة لضمن احتياطي 

 ذات الصلة إلى القائمة الموحدة للدخل.
 

  أسهم غير مكتسبة بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين د(
، قرر 2015ديسمبر  8بعد الحصول الموافقات التنظيمية الالزمة، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 

مليون  10خاصة بالبنك وإلغاء األسهم المخصصة لخطة ملكية أسهم الموظفين البالغة حل خطة أسهم ملكية الموظفين الالمساهمون 
 .دوالر أمريكي وسداد للمشتركين مستحقاتهم

 
  مدفوعةالنقدية وأرباح األسهم سهم األأرباح  هـ(

والحصول على  2015 ديسمبر 8اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  حصول على موافقة مساهمي البنك فيبعد ال
بإجمالي نقدية مليون دوالر أمريكي وأرباح أسهم  10المنحة البالغة ، قامت المجموعة بتوزيع أرباح أسهم الالزمةالموافقات التنظيمية 

 مليون دوالر أمريكي أي 9.24: أرباح أسهم نقدية بإجمالي 2015) سنتات أمريكية للسهم 2.5بواقع أي دوالر أمريكي مليون  4.5
 .سنتات أمريكية للسهم( 5يواقع 

 

 اإلستثمارية مصرفية الخدمات الدخل من   19
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 دخل من هيكلة إستثمارات 26.350 9.954
 أتعاب إدارة اإلستثمار وأتعاب الترتيب 4.776 3.778

─────── ───────  
13.732 31.126  

════════ ════════  
 دخل ومصروفات التمويل   20

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

 دخل التمويل  
 دخل من إيداعات لدى مؤسسات مالية  128 212

─────── ────────
─── 

 مصروفات التمويل   
 مستحق الدفع ربح من تمويل إسالمي  (3.047) (664)

 صافي مصروف التمويل (2.919) (452)  ─────── ───────
════════ ════════  

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 آخر   لدخل اإليجار ودخ 21
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 دخل اإليجار ودخل إدارة العقار  1.901 1.928

  (25)إيضاح  انتفت الحاجة إليهجماعي  إضمحاللمخصص  1.306 -
 (27)إيضاح  خطة ملكية أسهم الموظفينمبالغ مستردة من حل  416 -

 دخل آخر 927 357
───────

──── 
───────

──── 
 

2.285 4.550  
════════ ════════  

 
التي لم تعد فائضة إسترداد مستحقات ستردادت تكلفة المشروع وشهادة برنامج السيولة وإ أساساً على 2016يشتمل الدخل اآلخر لسنة 

 .(وإسترداد مستحقات فائضة التي لم تعد هناك حاجة لهاتكلفة المشروع ستردادت إ :2015)هناك حاجة لها 
 

 ضمن األرباح أو الخسائر  القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلةمكاسب / )خسائر(  22
 

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  (459) (327)

 صافي  –إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر  (17.049) 2.000
─────── ───────  1.673 (17.508)  
════════ ════════  

 صافي  –مكاسب من بيع اإلستثمارات  23
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 صافي  –مكسب من بيع إستثمارات متاحة للبيع  4.020 7.117

 الخسائر مكسب من بيع إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو  2.377 -
─────── ───────  

7.117 6.397  
═════════ ═════════  

 تكاليف الموظفين 24
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 رواتب ومزايا 7.625 6.827

 مصروفات التأمين االجتماعي 408 428
 مصروفات الموظفين األخرى 33 8

─────── ───────  
7.263 8.066  

═════════ ═════════  

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦



٧٦
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٧٧التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 مصروفات أخرى 26

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 مصروفات اإليجار ومصروفات مكتبية  1.739 1.682

 إعالنات ومؤتمرات وترويج 162 224
 رة وهيئة الرقابة الشرعيةمصروفات مجلس اإلدا 571 431

 صرف عمالت  ةرخسا 574 -
 أخرى 55 55

─────────── ───────────  
2.392 3.101  

═════════
══ 

═════════  
 الموظفين أسهم خطة ملكية  27

 
خطة ملكية  يتم عرض وحدات على الموظفين فيالتي بموجبها و 2007في سنة قامت المجموعة بإنشاء خطة ملكية أسهم الموظفين 

سياسات نتيجة لمراجعة ومع ذلك، . أسهم الموظفين لشراء أسهم حقوق ملكية البنك بقيمة دفترية كما تم تحديدها في تاريخ المنحة
اليي أجراها الخبير االستشاري المستقل الذي تم تعينه دراسة العلى توصيات  ، وبناءً 2015سنة للبنك التي تمت خالل المكافآت 

المنعقد مساهمي البنك في الجمعية العمومية غير العادية ة المكافآت المحددة من قبل مصرف البحرين المركزي، قرر لمراجعة أنظم
 مشاركين مستحقاتهم.وسداد للخطة ملكية أسهم الموظفين  على إلغاء 2015ديسمبر  8بتاريخ 

 
وقام جميع ، بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين كتسبمغير مليون سهم  10ونتيجة لقرار الجمعية العامة غير العادية، تم الغاء 

)شركة ذات غرض  ،لخطة ملكية أسهم الموظفين بنك شركة فينشر كابيتالإلغاء إجراءات إن . المشاركين بسداد مستحقاتهم بالكامل
 هي قيد التنفيذ خطة ملكية أسهم الموظفينأسهم التي تحتفظ بخاص(، 

 
 الموظفين خالل السنة: التغيرات في وحدات خطة ملكية أسهم

 خالل السنة:والمطلوبات يوضح الجدول التالي العدد والتغيرات في وحدات خطة ملكية أسهم الموظفين 
 

 

 عامالت مع أطراف ذات عالقةم 28
 

أو سيطرة لل خاضعةوشركات مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة أعضاء و تمثل أطراف ذات العالقة المساهمين
 . طرافاألمن قبل هذه  بشكل جوهري المتأثرةمشتركة أو السيطرة ال
 

إن جزء هام من دخل المجموعة من الخدمات المصرفية االستثمارية وأتعاب اإلدارة هي من مؤسسات تمارس المجموعة عليها نفوذاً 
مالئها، والذين مؤثراً. على الرغم من أن هذه المؤسسات تعتبر أطراف ذات عالقة، تقوم المجموعة بإدارة تلك المؤسسات بالنيابة عن ع

 في الغالب يشكلون أطراف أخرى والمنتفعين االقتصاديين من اإلستثمارات المعنية.

  2016يونيو  30  2015يونيو  30
مطلوبات خطة 

ملكية أسهم 
 الموظفين

 عدد 
 الوحدات

مطلوبات خطة  
ملكية أسهم 

 الموظفين
 عدد 

 الوحدات

 

  )باآلالف( دوالر أمريكي  الف()باآل دوالر أمريكي
      

 الرصيد في بداية السنة 6.423 3.301  6.423 3.013
 إلغاء خالل السنة (6.423) -  - -

  مودعة أرباح األسهم - -  - 288
 مستحقات المشاركين تسوية  - (2.885)  - -
 إستردادت - (416)  - -

 الرصيد في نهاية السنة - -  6.423 3.301  ────────── ──────────  ────────── ──────────
════════ ════════  ════════ ════════  

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة( صافي –انتفت الحاجة إليها )مخصصات( /  ضمحاللمخصصات اإل 25
  مخصصات اإلضمحالل المحددة بـق تتعل  

 المجموع

مخصص 
إضمحالل 

 *جماعي 
 (13)إيضاح 

 موجودات 
 أخرى 

 (14)إيضاح 

تمويل لشركات 
 المشاريع 
 (13)إيضاح 

مبالغ مستحقة 
 القبض

 (12)إيضاح 

إستثمارات في 
شركات زميلة 

  إستثمارات  ومشروع مشترك 
 ألف 

 يدوالر أمريك
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 والر أمريكيد
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 2015يونيو  30 دوالر أمريكي
        

  السنةالمخصص في بداية  (28.740) (5.173) (10.251) (18.711) (2.335) (2.008) (67.218)
 المخصص للسنة  (1.900) - (470) (750) (33) (550) (3.703)

 مخصص إضمحالل جماعي انتفت الحاجة إليه  (400) - - 520 (120) - -
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────  

 مخصصات إضمحالل (2.300) - (470) (230) (153) (550) (3.703)
        

 مستردة خالل السنة - - 1.704 3.816 40 - 5.560
 مستبعدةمخصص انتفت الحاجة إليه متعلق بإستثمارات  10.137 - - - - - 10.137

 مبالغ مشطوبة  - - 600 - 358 - 958
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────  

12.952 (550) 245 4.586 1.834 - 7.837  
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────  

 المخصص في نهاية السنة (20.903) (5.173) (8.417) (15.125) (2.090) (2.558) (54.266)
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 
 (.13شركات المشاريع )راجع إيضاح ل* يتعلق مخصص اإلضمحالل الجماعي بتمويل 

 

 )مقفلة( ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 ضمحالل )مخصصات( اإلمخصصات  25
  بـمحددة الضمحالل اإلمخصصات تتعلق   

 المجموع

مخصص 
إضمحالل 

  *جماعي
 (13)إيضاح 

 موجودات 
 أخرى 

 (14)إيضاح 

تمويل لشركات 
 ريع المشا

 (13)إيضاح 

مبالغ مستحقة 
 القبض 

 (12)إيضاح 

إستثمارات في 
شركات زميلة 

  إستثمارات  ومشروع مشترك 
 ألف 

 يدوالر أمريك
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 2016يونيو  30 دوالر أمريكي
        

  السنةالمخصص في بداية  (20.903) (5.173) (8.417) (15.125) (2.090) (2.558) (54.266)
 المخصص للسنة  (1.092) - (844) (596) (473) - (3.005)

 تحويالت - - 700 1.534 (124) (2.011) -
        
 ضمحالل اإلمخصصات  (1.092) - (144) 938 (597) (2.011) (3.005)

        
 السنة  لخالمستردة  - - 1.632 - 58 2.000 3.690
 مستبعدة إستثمارات مخصص انتفت الحاجة إليه متعلق ب 4.029 - 8 - - - 4.037
 محددعلى المخصص المخصص جماعي انتفت الحاجة إليه مطبق  - - - - - 1.306 1.306

 مبالغ مشطوبة  - - 2.800 - - - 2.800 
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────  

8.828 1.196 (539) 938 4.296 - 2.937  
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────  

 السنةالمخصص في نهاية  (17.966) (5.173) (4.121) (14.187) (2.629) (1.362) (45.438)
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 
 (.13شركات المشاريع )راجع إيضاح ل* يتعلق مخصص اإلضمحالل الجماعي بتمويل 

٢٥ خم�س�سات الإ�سمحالل



٧٨
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٧٩التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة( عامالت مع أطراف ذات عالقةم 28
  القوائم المالية الموحدة:هذه منة في المتضومع أطراف ذات عالقة الهامة التي تمت معامالت الرصدة واألفيما يلي 

 المجموع

 موجودات
)متضمنة شركات مدارة

 ذات أغراض خاصة(

مساهمون 
رئيسيون/  شركات 

ألعضاء مجلس 
 حصص فيها ةاإلدار

أعضاء مجلس اإلدارة/ 
الرئيسيين/  اإلدارةموظفو 

هيئة الرقابة الشرعية / 
 مدققين خارجيين

شركات زميلة 
  ومشروع مشترك

 ألف
 والر أمريكيد

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 2016يونيو  30 دوالر أمريكي

 الموجودات     
 لدى بنوكوإيداعات أرصدة  - - 733 - 733

 ستثمارات إ 40.815 - 14.234 - 55.049
 ستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشتركإ 28.046 - - - 28.046
 للشركات المستثمر فيها المرابحة تمويل  34.750  -  34.750

 
 
 

 مستثمر فيهاللشركات ال

 مبالغ مستحقة القبض  841 - - - 841
 تمويل لشركات المشاريع 3.862 - - - 3.862
 موجودات أخرى 3.254 - 706 - 3.960

      
 المطلوبات     

 الموظفين مستحقات - 750 - - 750
 أخرىات مطلوب - - 302 - 302

      
 الدخل     

 دخل من الخدمات المصرفية اإلستثمارية - - 2.920 - 2.920

(402) - - - (402) 
محتسبة مشترك شركات زميلة ومشروع خسارة من المجموعة حصة 

 الحقوق بموجب طريقة 
 دخل آخر - - 751 - 751

      
 ئيسيين(المصروفات )باستثناء تعويضات موظفي اإلدارة الر     
 ستثماراتاإلضمحالل مقابل مخصصات اإل - - - - -

 مدينةالذمم الضمحالل مقابل إلمخصصات ا 1.182 - - - 1.182
 ارتباطات والتزامات 20.829 - - - 20.829      

 

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة( عامالت مع أطراف ذات عالقةم 28

 المجموع

 مدارةموجودات 
)متضمنة شركات ذات 

 أغراض خاصة(

مساهمون رئيسيون/  
شركات ألعضاء 

 ةمجلس اإلدار
 حصص فيها

أعضاء مجلس اإلدارة/ 
الرئيسيين/  اإلدارةموظفو 

هيئة الرقابة الشرعية / 
 مدققين خارجيين

شركات زميلة 
  ومشروع مشترك

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 ر أمريكيدوال

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 2015يونيو  30 دوالر أمريكي

 الموجودات     
 لدى بنوكوإيداعات أرصدة  - - 1.705 - 1.705

 ستثمارات إ - - 43.395 - 43.395
 ستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشتركإ 27.816 - - - 27.816
 مبالغ مستحقة القبض  - - 4.401 - 4.401
 شركات المشاريعلتمويل  4.458 - 3.403 - 7.861

 موجودات أخرى 25 - 259 - 284
      
 المطلوبات     

 الموظفين مستحقات - 1.698 - - 1.698
 أخرىمطلوبات  - - - - -
      
 الدخل     

 ستثماريةاإلمصرفية الخدمات الدخل من  316 - - - 316

(524) - - - (524) 
محتسبة مشترك شركات زميلة ومشروع ئر خسامن المجموعة حصة 

 الحقوق بموجب طريقة 
 دخل آخر - - 2.033 - 2.033

 مكسب محقق من بيع إستثماري عقاري  - - - - -
      
 المصروفات )باستثناء تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين(     

 مدينةالذمم الضمحالل مقابل إلمخصصات ا 750 - - - 750
      

 ارتباطات والتزامات 40 - - - 40
        



٨٠
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٨١التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 )تتمة( عامالت مع أطراف ذات عالقةم 28

 

 موظفو اإلدارة الرئيسيين
الصالحيات  يشتمل موظفو اإلدارة الرئيسيين للمجموعة على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لديهم

 المجموعة.والمسئوليات لتخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة 
 

 كما في نهاية السنة:  العادية للبنكفي أسهم مجلس اإلدارة أعضاء حصص فيما يلي تفاصيل 
 

 الفئات* 2016يونيو  30  2015يونيو  30
 أعضاءعدد 

 مجلس اإلدارة 
 عدد 

 ألسهما
 عدد أعضاء 

 مجلس اإلدارة 
 عدد

 األسهم 
 

     
 %1أقل من  5.851.549 10 5.492.616 6
 %5لغاية أقل من  %1من  32.051.156 2 30.085.146 6

 
 * كنسبة من مجموع األسهم القائمة للبنك.

 

 فيما يلي تفاصيل العقود الجوهرية المشتملة على أعضاء مجلس اإلدارة:
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 ر أمريكيدوال

 

   
 مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في اإلستثمارات التي تدعمها المجموعة  190.577 124.646

════════ ════════  
 موظفي اإلدارة الرئيسيين:أعضاء مجلس اإلدارة وفيما يلي تعويضات 

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 مجلس اإلدارة حضور إجتماعاتأتعاب  338 298

 مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة 365 -
 رواتب ومكافآت أخرى قصيرة األجل  1.604 1.612

────────── ──────────  
1.910 2.307  

════════ ════════  
 المعامالت مع أطراف ذات عالقة طشرووبنود 

ع أطراف ذات عالقة ضمن األعمال االعتيادية بمعدالت وأتعاب أرباح تجارية. تدخل المجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات م
نتجت المعامالت واألرصدة المذكورة أعاله ضمن األعمال االعتيادية للمجموعة. إن األرصدة القائمة في نهاية الفترة هي غير 

 .سفن 4الشحن والتي هي مضمونه برهن  المرابحات المستحقة القبض من الشركة المستثمر فيها في قطاعاء نبإستث مضمونة
 

 مكافأة مجلس اإلدارة
 8السنوي المنعقد بتاريخ  الجمعية العمومية. وافق المساهمين في اجتماع 2016سنة خالل لم يوصى بأي مكافأة لمجلس اإلدارة 

التي  2015يونيو  30المنتهية في سنة بالوالمتعلقة امريكي ألف دوالر  365البالغة مجلس اإلدارة مكافأة دفع على  2015 ديسمبر
 .2016م صرفها في سنة ت
 

 الزكاة 29
 

ً للنظام األساسي، ال يتطلب من البنك تحصيل أو دفع الزكاة بالنيابة عن مساهميه أو حقوق حاملي حسابات االستثمار غير  وفقا
م البنك بدفع الزكاة نيابًة عن مساهميه، وفقاً لم يق والفترة السابقة، 2016يونيو  30المدرجة في الميزانية وخالل الفترة المنتهية في 

لذلك، لم يتم عرض قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة في القوائم المالية. إال أن يتطلب من البنك احتساب وإخطار 
البنك. يتم احتساب الزكاة  المساهمين األفراد بالتناسب مع حصتهم في الزكاة المستحقة على كل سهم من األسهم المحتفظ بها في

على الطريقة المحددة من قبل الرقابة الشرعية للبنك. بلغت قيمة الزكاة مستحقة الدفع من قبل  حقة الدفع من قبل المساهمين بناءً مست
 0.316: 2015) 2016يونيو  30سنتات أمريكية لكل سهم محتفظ به للفترة المنتهية في  0.262المساهمين فيما يتعلق بأسهمهم 

سنتات أمريكية لكل سهم محتفظ به(. يجب أن يكون المستثمرين على علم بأن المسئولية النهائية الحتساب ودفع الزكاة المستحقة تقع 
 على عاتقهم.

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
30  ً  اإليرادات المحظورة شرعا

 
ً لذلك، يتم تحويل جميع اإليرادات الناتجة من مصادر تلتزم المجموعة بتجنب إثبات أي دخ ل ينتج من مصادر غير إسالمية. وفقا

غير إسالمية إلى حساب التبرعات الخيرية حيث تستخدمها المجموعة ألغراض التمويل الخيرية. ال توجد أية إيرادات من مصادر 
 (.ء: ال شي2015غير إسالمية خالل السنة الحالية )

 
 ابة الشرعيةهيئة الرق 31

 
علماء مسلمين يقومون بمراجعة امتثال المجموعة للمبادئ العامة للشريعة ثالثة تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من 

 المطبقة واإلرشادات الصادرة. تتضمن مراجعتهم فحص األدلة المتعلقة بالتوثيق واإلجراءات والفتاوي المتعلقة والقواعد اإلسالمية 
 .الشريعة اإلسالمية جموعة للتأكد من أن أنشطتها تدار وفقاً لمبادئمن قبل الم

 
 المسئولية االجتماعية 32

 
 التبرعات للجمعيات الخيرية والمؤسسات اإلجتماعية. تؤدي المجموعة مسؤولياتها االجتماعية من خالل

 
 بيان اإلستحقاق 33

 
تواريخ إستحقاقاتها وعة وااللتزامات غير المثبتة بناًء على موجودات ومطلوبات المجمبيان إستحقاق الجدول التالي يوضح 

التعاقدي للمطلوبات  قهذه األدوات قد يختلف بصورة جوهرية عن هذا التحليل. بالنسبة لإلستحقالالمتوقعة. إن مبلغ التدفقات النقدية 
 )ج(. 37المالية، راجع إيضاح 

 

 
إستحقاق غير 

 ثابت 
 3لغاية 
 أشهر 

 6إلى  3من 
 رأشه

 أشهر 6من 
 ى سنةإل 

 واحدة

 المجموع 
لغاية سنة 

 واحدة
 3ى إل 1من 

 سنوات
 3أكثر من 
 المجموع  سنوات 

 ألف 2016يونيو  30
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 دوالر أمريكي  

 ألف 
 كي دوالر أمري

         الموجودات
إيداعات أرصدة و

 بنوكلدى 
8.155 

127 - - 127 - - 8.282 
 188.255 - - 14.940 8.100 - 6.840 173.315 إستثمارات 

إستثمارات في 
 شركات زميلة 

 28.046 - - - - - - 28.046 ومشروع مشترك   
 المرابحة تمويل 

مستثمر للشركات ال
 40.993 34.750 - 6.243 - 3.243 3.000 - فيها

 38.030 - 4.065 33.965 - 20.780 13.185 - مبالغ مستحقة القبض 
شركات لتمويل 

 4.231 - 4.231 - - - - - المشاريع
 18.030 265 1.012 16.415 909 5.592 9.914 338 موجودات أخرى 
 8.434 - - - - - - 8.434 عقارات ومعدات

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 334.301 35.015 9.308 71.690 9.009 29.615 33.066 218.288 مجموع الموجودات

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
         المطلوبات

تمويل إسالمي 
 101.734 - 70.687 31.047 - - 31.047 - الدفع  قمستح

 3.746 - - 1.500 - 1.500 - 2.246 مستحقات الموظفين 
 4.527 1.630 362 2.501 141 518 1.842 34 مطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 110.007 1.630 71.049 35.048 141 2.018 32.889 2.280 مجموع المطلوبات

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 224.294 33.385 (61.741) 36.642 8.868 27.597 177 216.008 صافي فجوة السيولة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
فجوة السيولة 
 - 224.294 190.909 712.617 252.650 243.782 216.185 216.008 المتراكمة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
         

 38.484 - 920 37.564 - 7.040 30.524 - ارتباطات والتزامات
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

6
6
6



٨٢
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٨3التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(بيان االستحقاق  33
 

 
إستحقاق غير 

 ثابت 
 3لغاية 
 أشهر 

 6إلى  3من 
 أشهر

 أشهر 6ن م
 إلى سنة واحدة 

 المجموع 
لغاية سنة 

 واحدة
 3إلى  1من 

 سنوات
 3أكثر من 
 المجموع  سنوات 

 2015يونيو  30
 ألف

 دوالر 
  يأمريك

 ألف
 دوالر  

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر

 أمريكي  
         الموجودات

إيداعات وأرصدة 
 2.724 - - 2.724 285 - 2.439 - بنوكلدى 

 163.045 - 1.776 1.000 1.000 - - 160.269 إستثمارات 
إستثمارات في 

 شركات زميلة 
 27.816 - - - - - - 27.816 ومشروع مشترك   

 27.345 470 13.840 13.035 2.500 7.855 2.680 - مبالغ مستحقة القبض 
شركات لتمويل 

 13.860 596 13.079 185 185 - - - المشاريع
 7.197 10 981 6.033 566 5.397 70 173 موجودات أخرى 
 8.833 - - - - - - 8.833 عقارات ومعدات

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 250.820 1.076 29.676 22.977 4.536 13.252 5.189 197.091 مجموع الموجودات

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
         المطلوبات

تمويل إسالمي 
 20.011 - - 20.011 - - 20.011 - مستحق الدفع 

 6.131 - - 1.000 - 1.000 - 5.131 مستحقات الموظفين 
 5.211 1.630 978 2.569 677 219 1.673 34 مطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 31.353 1.630 978 23.580 677 1.219 21.684 5.165 مجموع المطلوبات

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 219.467 (554) 28.698 (603) 3.859 12.033 (16.495) 191.926 صافي فجوة السيولة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
فجوة السيولة 
 - 219.467 220.021 554.218 191.323 187.464 175.431 191.926 المتراكمة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
         

 46.362 - - 46.362 - 22.158 24.204 - ارتباطات والتزامات
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 
 

 

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 تركز الموجودات والمطلوبات واالرتباطات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار  34
 
 القطاع الصناعي أ(

 
 

التجارة 
 والتصنيع 

البنوك 
والمؤسسات 

 الغاز النفط و العقارات  المالية 
 الرعاية

 أخرى  الشحن  التكنولوجيا الصحية  
 

 المجموع

 2015يونيو  30
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 أمريكيدوالر 
 ألف

 أمريكيدوالر 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 أمريكيدوالر 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
          

          الموجودات
 8.282 - - - - - - 8.282 - بنوكلدى وإيداعات أرصدة 

 188.255 48.269 7.829 2.065 14.080 10.719 53.325 17.765 34.203 إستثمارات 
 إستثمارات في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك  محتسبة   
 28.046 2.426 - - 905 - 24.715 - - بموجب طريقة الحقوق    

ت للشركاالمرابحة تمويل 
 40.993 - 34.750 - - - 6.243 - - مستثمر فيهاال

 38.030 32.639 841 19 58 80 4.342 40 11 مبالغ مستحقة القبض 
 4.231 - - - 3.862 - 369 - - شركات المشاريعلتمويل 

 18.030 4.852 - 238 12 19 9.601 51 3.257 موجودات أخرى 
 8.434 569 - - - - 7.865 - - عقارات ومعدات

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ─────── 
 334.301 88.755 43.420 2.322 18.917 10.818 106.460 26.138 37.471 مجموع الموجودات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
          المطلوبات
 101.734 71.744 - - - - - 29.990 - مي مستحق الدفع تمويل إسال

 3.746 3.746 - - - - - - - مستحقات الموظفين 
 4.527 4.527 - - - - - - - مطلوبات أخرى

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ─────── 
 110.007 80.017 - - - - - 29.990 - مجموع المطلوبات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 38.484 - - - 920 - 7.040 10.000 20.524 (36)إيضاح ارتباطات والتزامات 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 3.756 657 - - - - - 3.099 - حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة( تركز الموجودات والمطلوبات واالرتباطات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار  34
 
 ()تتمةالقطاع الصناعي  أ(

 
 

التجارة 
 والتصنيع 

البنوك 
والمؤسسات 

 النفط والغاز  العقارات  المالية 
 الرعاية

 أخرى  الشحن  التكنولوجيا الصحية  
 

 المجموع

 2015يونيو  30
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 أمريكيدوالر 
 ألف

 أمريكيدوالر 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 أمريكيدوالر 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
          

          الموجودات
 2.724 - - - - - - 2.724 - بنوكأرصدة وإيداعات لدى 

 163.045 49.196 13.529 1.847 14.080 10.797 27.531 16.650 29.415 إستثمارات 
 إستثمارات في شركات زميلة 

 ومشروع مشترك  محتسبة   
 27.816 2.532 - - 578 - 24.706 - - ة الحقوق بموجب طريق   

 27.345 15.877 1.685 396 - 1.679 6.775 - 933 مبالغ مستحقة القبض 
 13.860 - - 596 3.861 185 845 - 8.373 شركات المشاريعلتمويل 

 7.197 2.890 3.636 134 4 72 116 39 306 موجودات أخرى 
 8.833 702 - - - - 8.131 - - عقارات ومعدات

 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ─────── 
 250.820 71.197 18.850 2.973 18.523 12.733 68.104 19.413 39.027 مجموع الموجودات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
          المطلوبات

 20.011 - - - - - - 20.011 - ويل إسالمي مستحق الدفع تم
 6.131 6.131 - - - - - - - مستحقات الموظفين 

 5.211 5.211 - - - - - - - مطلوبات أخرى
 ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── ─────── 

 31.353 11.342 - - - - - 20.011 - مجموع المطلوبات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 46.362 - - -  - 22.158 10.000 14.204 (36)إيضاح ارتباطات والتزامات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3.833 734 - - - - - 3.099 - حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 



٨٤
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٨5التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 )تتمة(تركز الموجودات والمطلوبات واإلرتباطات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار  34

 

 اإلقليم الجغرافي   (ب
 المنتهية:اً على موقع مقر المؤسسة للسنة جدول التالي موجودات ومطلوبات المجموعة، المصنفة إلى أقاليم جغرافية بناءيوضح ال

 

 
 

 دول 
مجلس التعاون 

 الخليجي

دول منطقة 
 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا 

 أوروبا  األخرى 
جزر كايمن/ 
 عالمي  دول أمريكية

 
 المجموع

 2016يونيو  30
 ألف

 أمريكيدوالر 
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
       

       الموجودات
 8.282 - - - - 8.282 بنوكلدى وإيداعات أرصدة 

 188.255 7.829 1.289 6.112 73.581 99.444 إستثمارات 
 28.046 - - - 1.132 26.914 سبة بموجب طريقة الحقوق إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محت

 40.993 34.750 - 6.243 - - مستثمر فيهاللشركات الالمرابحة تمويل 
 38.030 841 1.552 1.000 17.492 17.145 مبالغ مستحقة القبض 

 4.231 - - - - 4.231 شركات المشاريعلتمويل 
 18.030 233 6.632 2.930 3.427 4.808 موجودات أخرى 
 8.434 - - - - 8.434 عقارات ومعدات

 ─────── ────── ─────── ────── ────── ─────── 
 334.301 43.653 9.473 16.285 95.632 169.258 مجموع الموجودات

 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ 
       المطلوبات

 101.734 - - - - 101.734 تمويل إسالمي مستحق الدفع 
 3.746 - - - - 3.746 مستحقات الموظفين 

 4.527 - - - - 4.527 مطلوبات أخرى
 ─────── ────── ─────── ────── ────── ─────── 

 110.007 - - - - 110.007 مجموع المطلوبات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 38.484 - - - 20.524 17.960 ارتباطات والتزامات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3.756 - - - - 3.756 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 )تتمة(اطات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار تركز الموجودات والمطلوبات واإلرتب 34

 
 )تتمة(اإلقليم الجغرافي  (ب
 
 دول  

مجلس التعاون 
 الخليجي

دول منطقة 
 الشرق األوسط
وشمال أفريقيا 

 أوروبا  األخرى 
جزر كايمن/ 
 عالمي  دول أمريكية

 
 المجموع

 ألف 2015يونيو  30
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       
       الموجودات

 2.724 - - - - 2.724 بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 163.045 13.529 - 3.974 62.078 83.464 إستثمارات 

 27.816 - - - 1.112 26.704 إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة بموجب طريقة الحقوق 
 27.345 1.684 - 855 8.983 15.823 مبالغ مستحقة القبض 

 13.860 - 596 - 8.557 4.707 شركات المشاريعلتمويل 
 7.197 3.753 - 46 490 2.908 موجودات أخرى 
 ─────── ────── ────── ─────── ────── ───────  8.833 - - - - 8.833 عقارات ومعدات

 250.820 18.966 596 4.875 81.220 145.163 مجموع الموجودات
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ 

       المطلوبات
 20.011 - - - - 20.011 تمويل إسالمي مستحق الدفع 

 6.131 - - - - 6.131 مستحقات الموظفين 
 ─────── ────── ────── ─────── ────── ───────  5.211 - - - - 5.211 مطلوبات أخرى

 31.353 - - - - 31.353 مجموع المطلوبات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 46.362 - - - 14.204 32.158 ارتباطات والتزامات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 3.833 - - - - 3.833 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 المدارة الموجودات االئتمانية  35
 

تقدم المجموعة خدمات إدارة الشركات وإدارة االستثمارات والخدمات االستشارية لشركات مشاريعها، حيث تعمل المجموعة فيها 
الموجودات أو اتخاذ القرارات بالنيابة عن تلك المؤسسات بصفة ائتمانية. ال يتم تضمين الموجودات المحتفظ بها كأمين على 

بإجمالي  مدارة، كان لدى المجموعة موجودات ائتمانية 2016يونيو  30بصفة إئتمانية في هذه القوائم المالية الموحدة. في 
 مليون دوالر أمريكي(. 1.023: 2015يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 1.158

 
 ارتباطات والتزامات 36

 
مليون دوالر أمريكي( فيما  36.32: 2015يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 22.47أصدرت المجموعة ضمانات مالية بقيمة 

تمويلية  إرتباطاتيتعلق بعدد من الشركات المستثمر فيها، والتي ال يتوقع بأن ينتج عنها أية خسائر. كما يوجد لدى المجموعة 
 16.01ستثمارية بإجمالي وإرتباطات إمليون دوالر أمريكي(  0.04: 2015يونيو  30مليون دوالر أمريكي )ال شيء بإجمالي 

 مليون دوالر أمريكي(. 10.00: 2015يونيو  30مليون دوالر أمريكي )
 

 إدارة المخاطر وكفاية رأس المال 37
 

لإلشراف على إدارة المخاطر وذلك لضمان الحفاظ على قاعدة رأسمال كافية تماشياً  اخليةلدى المجموعة عملية إدارة مخاطر د
مع أفضل الممارسات واإللتزام بأنظمة مصرف البحرين المركزي. لدى لجنة مخاطر مجلس اإلدارة المسئولية الكاملة لهذه 

 سم إدارة المخاطر.العملية، والتي يتم إداراتها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية من خالل ق
 

يحدد ويقيم قسم إدارة المخاطر بصورة مستقلة المخاطر فيما يتعلق بكل مقترح إستثماري، ويراقب ويقيس بصورة دورية 
المخاطر على مستوى االستثمار وقائمة المركز المالي. إن رئيس إدارة المخاطر هو أمين سر لجنة المخاطر لمجلس اإلدارة ولديه 

 مجلس اإلدارة. صالحية الوصول ل
 

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر التركز ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق )والتي تتضمن على مخاطر أسعار 
نهج المجموعة لمراقبة وقياس وإدارة هذه  ناألسهم ومخاطر معدل الربح ومخاطر العملة(، باإلضافة إلى المخاطر التشغيلية. إ

 المخاطر هي موضحة أدناه.
 
 مخاطر االئتمان (أ

األمر الذي ينتج عنه تحمل بالتزاماته بتواريخ استحقاقها الوفاء بفي عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل  االئتمانتتمثل مخاطر 
تنتج مخاطر ائتمان المجموعة بصورة رئيسية من أرصدة لدى بنوك وإيداعات لدى مؤسسات مالية  مالية. لخسارةالطرف اآلخر 

أخرى معينة كمبالغ مدفوعة  تتحقة القبض من الخدمات المصرفية اإلستثمارية وتمويل شركات المشاريع وموجوداومبالغ مس
 مقدماً القتناء اإلستثمارات وتكاليف المشروع القابلة لالسترداد والمبالغ األخرى المستحقة القبض. 

 
ها د من أن المخاطر يتم تقييمها بدقة ويتم الموافقة عليقامت المجموعة بوضع سياسات وإجراءات إلدارة مخاطر االئتمان للتأك

ومراقبتها بصورة منتظمة. يتم تطبيق حدود ائتمانية رسمية على مستوى الطرف اآلخر والمدين الفردي. يتم بصورة صحيحة 
ألطراف األخرى تقييم التعرضات العامة، متضمنة التعرضات الكبيرة، على أساس شهري لضمان تنويع واسع للمخاطر من قبل ا

 وحدود التركز الجغرافي والصناعي.
 

 المتعلقة باالئتمان االرتباطاتمخاطر 
عمل رية والتي قد تتطلب من المجموعة م ضمانات لشركات مشاريعها اإلستثمايضمن أعمالها االعتيادية، يمكن للمجموعة تقد

لى شروط الضمانات. أنها تعرض المجموعة إلى مخاطر علك المدفوعات من المشاريع بناًء مدفوعات نيابة عنهم. يتم تحصيل ت
 مماثلة لعقود التمويل ويتم تخفيفها بالسياسات والعمليات الرقابية ذاتها. 

 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

 30ية كما في إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات المالية للمجموعة هي القيمة المدرجة للموجودات المال
 (. ء: ال شي2015يونيو  30) 2016يونيو  30. ال تحتفظ المجموعة بأية ضمانات مقابل أي من تعرضاتها كما في 2016يونيو 

 



٨٦
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٨٧التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  حاتإيضا
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر وكفاية رأس المال  37
 

 )تتمة( مخاطر السيولة ج(
يوضح الجدول أدناه التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة، متضمنة عقود الضمانات المالية الصادرة، 

ة على أساس أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن. بالنسبة لعقود الضمانات المالية الصادرة، يتم والتزامات تمويل غير مثبت
الضمان. قد تختلف التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة لتلك  ضمان ألقرب فترة يمكن فيها استدعاءتخصيص المبلغ األقصى لل

 الستحقاق المتوقع للموجودات والمطلوبات.لبيان ا 33األدوات بشكل جوهري عن هذا التحليل. راجع إيضاح 
 

  إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة  

 المجموع
 3أكثر من 

 سنوات
سنة واحدة إلى 

 سنوات 3
 أشهر 6

 إلى سنة واحدة
 6أشهر إلى  3

 أشهر
 3لغاية 
 2016يونيو  30 أشهر 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 الر أمريكيدو

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

 المطلوبات      

116.862 - 85.815 - - 31.047 
تمويل إسالمي 
 مستحق الدفع 

 مستحقات الموظفين  2.246 1.500 - - - 3.746
 مطلوبات أخرى 1.876 518 141 362 1.630 4.527

────────── ────────── ─────────
─ 

─────────
─ 

─────────
─811 

─────────
─  

125.135 1.630 86.177 141 2.018 35.169 
مجموع المطلوبات 

 المالية 
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 ارتباطات والتزامات 30.524 7.040 - 920 - 38.484
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

3.756 - 3.754 - - 2 
حقوق حاملي حسابات 

 االستثمار 
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 
  إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة  

 المجموع
 3أكثر من 

 سنوات
سنة واحدة إلى 

 سنوات 3
 أشهر 6

 إلى سنة واحدة
 6أشهر إلى  3

 أشهر
 3لغاية 
 2015يونيو  30 أشهر 

 ألف 
 كيدوالر أمري

 ألف 
 أمريكي دوالر

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

 المطلوبات      

20.042 - - - - 20.042 
تمويل إسالمي 
 مستحق الدفع 

 مستحقات الموظفين  5.131 1.000 - - - 6.131
 مطلوبات أخرى 1.707 219 677 978 1.630 5.211

────────── ────────── ─────────
─ 

─────────
─ 

─────────
─811 

─────────
─  

31.384 1.630 978 677 1.219 26.880 
مجموع المطلوبات 

 المالية 
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 ارتباطات والتزامات 24.204 22.158 - - - 46.362
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

3.833 - 3.806 - - 27 
حقوق حاملي حسابات 

 االستثمار 
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 
 مخاطر السوق  د(

التغييرات في أسعار السوق، مثل معدل الربح ومعدل أسعار األسهم ومعدالت صرف العمالت مخاطر السوق هي مخاطر بأن 
مخاطر السوق على أربعة  لش االئتمان سوف تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة األدوات المالية المحتفظ بها. تشتماألجنبية وهام

الهدف من  نهم: مخاطر العملة ومخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر األسعار األخرى. إالمخاطر من أنواع 
 السوق ضمن المعايير المقبولة، مع تحقيق عائد مجزى على المخاطر.تعرضات مخاطر رقابة وإدارة مخاطر السوق هو إدارة 

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر وكفاية رأس المال  37
 
 )تتمة( مخاطر االئتمان (أ

 
 )تتمة(قصى للتعرض لمخاطر االئتمان الحد األ

 
 فات موعد استحقاقها

إن المبالغ المستحقة القبض للمجموعة تكون عادًة بدون أرباح وليس لها شروط سداد محددة، ولكن يتوقع استردادها بالكامل ضمن 
تعتبر المجموعة تلك المبالغ قد فات  سياق تطوير المشاريع وعند تحقيق التدفقات النقدية من بيع الموجودات المعنية وعملياتها. ال

على التدفقات النقدية المتوقعة لشركات المشاريع. لمعرفة اإلطار الزمني المتوقع السترداد تلك األرصدة ها بناًء موعد استحقاق
 .33راجع إيضاح 

 
 موجودات مالية مضمحلة

غير المحتمل ستكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ إن الموجودات المالية المضمحلة هي تلك التي تحدد المجموعة بأنها من 
 تقييم االضمحالل على أساس فردي لكل تعرض من التعرضات.  مالرئيسية واألرباح المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية للتعرض. يت

 
ن دوالر أمريكي مليو 1.31بإجمالي المجموعة بعمل مخصصات قامت استرداد تلك المبالغ مستحقة القبض،  بناًء على تقدير

 .لمخصصات اإلضمحالل الجماعيةمليون دوالر أمريكي(  0.550 مخصص بمبلغ وقدره :2015)
 

 فيما يلي إجمالي مبالغ التعرضات المضمحلة حسب فئة الموجودات المالية:
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 قة القبض مبالغ مستح 7.412 23.579
 تمويل شركات المشاريع 19.781 31.358
 موجودات أخرى 2.641 2.443

────────── ──────────  
 المجموع 29.834 57.380

════════ ════════  
 مخاطر التركز (ب

فس اإلقليم أو في أنشطة في ن ةاألطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهعدد من دخل يعندما  تنشأ تركزات مخاطر اإلئتمان
الجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة 

تسعى المجموعة إلدارة مخاطر تركزها عن طريق  سياسية أو أي تغيرات أخرى.القتصادية أو في الظروف اإلبروز تغيرات 
توزيع الجغرافي والتركز الصناعي. إن التوزيع الجغرافي والصناعي للموجودات والمطلوبات هي وضع حدود تركز حسب ال

  .34موضحة في إيضاح 
 

أو أكثر من أسهم  %10، بلغ مجموع التعرضات االئتمانية لألطراف األخرى الفردية التي تشتمل على 2016يونيو  30في 
مليون دوالر أمريكي  53.97: 2015يونيو  30كي والمتعلقة بطرف واحد )مليون دوالر أمري 152.4حقوق الملكية للمجموعة 

 (.واحد فبطرمتعلقة 
 
 مخاطر السيولة (ج

صعوبة في تلبية التزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم  المجموعةتواجهه فيها التي بأنها المخاطر مخاطر السيولة تعرف 
ن، قدر المستطاع، بأن وضممإن نهج المجموعة إلدارة السيولة هو  ة أو موجود مالي آخر.تسويتها عن طريق تسليم المبالغ النقدي

لديها دائماً سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها المالية عندما يحين موعد استحقاقها، سواء تحت الظروف االعتيادية والضغوطات، دون 
 تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

 



٨٨
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٨٩التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 

42 

 الموحدةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر وكفاية رأس المال  37
 
 )تتمة(مخاطر السوق  د(
 
 )تتمة(مخاطر العملة  (2)

لى ع 2015يونيو  30و 2016يونيو  30 يشير الجدول التالي إلى العمالت التي لدى المجموعة تعرضات جوهرية عليها كما في
الممكنة في سعر العملة مقابل الدوالر األمريكي، مع المحتملة . يوضح التحليل أدناه تأثير التغييرات موجوداتها ومطلوباتها النقدية

لقيمة العادلة لحساسية العملة للموجودات والمطلوبات نتيجة للدخل )الموحدة لقائمة للاالحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة 
قائمة المحتمل في صافي انخفاض المبالغ السلبية في الجدول أدناه  تمثلالحقوق. بها لغرض غير المتاجرة( و المحتفظالنقدية 

 المبالغ الموجبة صافي الزيادة المحتملة.تعكس لدخل أو الحقوق، بينما الموحدة ل
 

   2016يونيو  30  2015يونيو  30

 التأثير 
 على الحقوق 

 التأثير على
 صافي الربح 

 ثير التأ
 على الحقوق 

 التأثير على
 صافي الربح 

التغير في 
أسعار 

  العمالت 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

   دوالر أمريكي
      
 الدينار الكويتي 10%+ 493 - 269 -
 الجنية االسترليني 10%+ 751 - 488 -
 الليرة التركية 10%+ 4.412 - 2.609 -
      
 الدينار الكويتي 10%- (493) - (269) -
 الجنية االسترليني 10%- (751) - (488) -
 الليرة التركية 10%- (4.412) - (2.609) -

 
 مخاطر أسعار أخرى (3)

جع إيضاح را قيم األسهم.التغيرات في مخاطر للمجموعة المدرجة بالتكلفة إستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع لتتعرض 
تدير  المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة.حقوق الملكية أسهم راء الهامة فيما يتعلق بتقييم إضمحالل إستثمارات للتقديرات واآل 3

 أداء سندات األسهم بصورة نشطة. مراقبة خالل منخرى األسعار األالمجموعة التعرضات لمخاطر 
 
 ة المسعرة مخاطر أسعار األسهم على أسهم حقوق الملكي (4)

نتيجة حدوث تغيرات في قيمة أسهم الشركات حقوق الملكية ألسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة إن مخاطر أسعار األسهم 
حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض أسهم ألدوات عادلة كنتيجة للتغيير في القيمة ال أسهم الحقوق،الربح والفردية. إن التأثير على 

ي مؤشرات أسعار األسهم أو الممكنة فالمحتملة للتغييرات نتيجة المحتفظ بها لغرض البيع،  حقوق الملكيةأسهم  وأدواتالمتاجرة 
 ، هي كالتالي:اظ بجميع التغييرات األخرى ثابتةالموجودات، مع االحتف صافي قيم

 
   2016يونيو  30  2015يونيو  30

 التأثير 
 على الحقوق 

 التأثير على
 صافي الربح 

 تأثير ال
 على الحقوق 

 التأثير على
   صافي الربح 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
   دوالر أمريكي

- 28 - 50 +1% 
أوراق مالية محتفظ بها 

 لغرض المتاجرة 
 متاحة للبيع  1%+ - 14 - 15

      

- (28) - (50) -1% 
أوراق مالية محتفظ بها 

 تاجرة لغرض الم
 متاحة للبيع  1%- - (14) - (15)
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر وكفاية رأس المال  37
 
 )تتمة(مخاطر السوق  د(
 

 مخاطر معدل الربح (1)
سعير موجودات ومطلوبات المجموعة. إن الموجودات والمطلوبات المالية تنتج مخاطر معدل الربح نتيجة الختالف توقيت إعادة ت

 نهي إيداعات لدى مؤسسات مالية وتمويل مستحق القبض وتمويل مستحق الدفع. أللمجموعة الهامة الحساسة لمعدل الربح 
بياً. إن متوسط معدالت الربح لطبيعة القصيرة األجل لتلك الموجودات نسلتعرضات المجموعة لمخاطر معدل الربح محدودة نظراً 

 على األدوات المالية هي:
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

   
 إيداعات لدى مؤسسات مالية 1.50% 1.95%
 تمويل إسالمي مستحق الدفع 6.00% 2.50%

 
 تحليل الحساسية

دم وجود تغييرات غير متماثلة في فيما يلي تحليل حساسية المجموعة للزيادة أو النقص في معدالت ربح السوق )بافتراض ع
 منحنى العائد وقائمة ثابتة للمركز المالي(:

 التأثر على القائمة 
 الموحدة للدخل

 

 يونيو 30
2015 

 يونيو 30
2016 

 

 نقطة أساسية متوازية 100زيادة / )نقص( بمقدار   
   
 إيداعات لدى مؤسسات مالية ±1 ±4
 تمويل لشركات المشاريع ±42 ±139
 تمويل إسالمي مستحق الدفع ±1.017 ±200

 
بشكل عام، يتم إدارة مراكز مخاطر معدل الربح من قبل قسم خزانة المجموعة، الذي يستخدم إيداعات من / لدى مؤسسات مالية 

 إلدارة المركز العام الناتج من أنشطة المجموعة.
 
 مخاطر العملة  (2)

سلبية في معدالت صرف العمالت األجنبية. تتعرض التغيرات لل، نتيجة المالية إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة
والجنية  مرتبطة بالدينار الكويتي واليوروالستثمارات اإلمستحقة القبض والمخاطر العملة على بعض التمويالت لالمجموعة 
العمالت األجنبية بصورة  ت صرف. تسعى المجموعة إلدارة مخاطر العملة عن طريق مراقبة معدالت وتعرضااالسترليني

 مستمرة 
 

 :يونيو 30 كما فيبالعمالت الجوهرية التالية تعرضات اللدى المجموعة 
 يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2016 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 

   
 دينار كويتي 4.931 2.695
 جنية استرليني  7.506 4.875

 ليرة تركية 44.122 26.089



٩٠
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٩١التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30في  كما
 
 

 القيمة العادلة  38
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بإستخدام تقنيات التقييم. تم تحديد المستويات 

 المختلفة على النحو التالي:
 

  نشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق ال :1المستوى 

  والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إماالتقنيات األخرى : 2المستوى 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

  مسجلة والتي ال تستند على ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة ال مدخالتالتي تستخدم التقنيات : 3المستوى
 معلومات يمكن مالحظتها في السوق. 

 
تحويالت بين عند توفرها. لم تكن هناك أي في السوق يمكن مالحظتها المعلومات التي هذا التسلسل الهرمي استخدام يتطلب 

 السنة:خالل مستويات التقييم 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 2016يونيو  30
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
     

 5.038 - - 5.038 محتفظ بها لغرض المتاجرة 
 مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح

 117.982 117.982 - - أو الخسائر
 1.380 - - 1.380 إستثمارات متاحة للبيع

 ────────
7.07 

──────── ───────
─ 

───────
─  6.418 - 117.982 124.400 

 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 2015يونيو  30
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
     

 2.816 - - 2.816 محتفظ بها لغرض المتاجرة 
 ة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباحمصنف

 106.112 106.112 - - أو الخسائر
 1.472 - - 1.472 إستثمارات متاحة للبيع

 ────────
7.07 

──────── ───────
─ 

───────
─  4.288 - 106.112 110.400 

 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
 

 المسجلة بالقيمة العادلة: 3حي والختامي للموجودات المالية ضمن المستوى يوضح الجدول التالي تسوية بين الرصيد االفتتا
 
 يونيو 30 

2016 
 يونيو 30

2015 
 ألف  

 دوال ر أمريكي 
 ألف 

 دوال ر أمريكي 
   

 92.760 106.112 يوليو  1في 
 2.000 (17.049) صافي -القيمة العادلة المثبتة في القائمة الموحدة للدخل / مكاسب )خسائر( 

 11.352 28.919 صافي  -خالل السنة إضافية تم عملها إستثمارات 
 ────────── ────────── 

 106.112 117.982 يونيو  30في 
 ════════ ════════ 

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30كما في 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر وكفاية رأس المال  37

 

 المخاطر التشغيلية هـ(
ألخطاء البشرية مما قد أو حدوث ا التجاوزاتالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن خلل في األنظمة والرقابة أو 

. تدير المجموعة المخاطر التشغيلية من لها آثار قانونية أو تنظيميةيكون سبب ضرر على السمعة، وويتؤدي إلى خسارة مالية 
بين الوجبات والضوابط واألرصدة الداخلية، متضمنة بما في ذلك عملية التدقيق الداخلي فصل وعملية الخالل الرقابة المناسبة، 

للبنك. لدى المجموعة سياسة معتمدة  ةمراقبة وإدارة المخاطر التشغيليرة المخاطر هو المسئول عن تحديد وإن قسم إداتزام. واالل
 مسبقاً لمثل هذه العملية كما أن جميع البني التحتية التنظيمية والمادية المطلوبة جاهزة.

 

 العقارية  ستثماراتاطر أسعار اإلمخ و(
. رية نتيجة لهبوط في سوق العقاراتستثمارات العقاانخفاض القيمة العادلة لإلهي مخاطر  يةالعقارات رستثماار اإلسعأمخاطر 

في األرض تدرج المجموعة إستثماراتها المجموعة باألرض. احتفاظ من اإلستثمارات العقارية  راسعألمخاطر ينتج التعرض و
 ضمحالل.بالتكلفة بعد حسم اإل

 

 إدارة رأس المال  ز(
طلب من المجموعة . ويتللمجموعةككل مصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال منظمي البنك و يقوم

مجلس الخدمات المالية و 3بازل اتفاقية إطار عمل على بناًء التابع لمصرف البحرين المركزي )كفاية رأس المال بنموذج االلتزام 
مركزي من لرأس المال، يتطلب مصرف البحرين ال حاليةال متطلباتمي. ولتطبيق اليتعلق برأس المال التنظي فيما (اإلسالمية

عمليات البنك إما تم تصنيف . المرجحة للمخاطرموجودات اللى إإجمالي رأس المال المحافظة على نسبة محددة من المجموعة 
ً موجودات المرجحة للمخاطر الد يتحديتم وكمحفظة متاجرة أو محفظة مصرفية،  عكس تتسعى لالتي  ةمتطلبات محددلوفقا

 .غير المدرجة بالميزانيةتعرضات الالمستويات المختلفة للمخاطر المرتبطة بالموجودات و
 

السوق وتحقيق أسمالية قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين ول سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رثتتم
 ته.دامستالتطوير المستقبلي للعمل وا

 

 :يونيو 30نظيمي للمجموعة كما في فيما يلي مركز رأس المال الت
 يونيو  30 

2016 
 يونيو  30

2015 
 ألف  

 دوال ر أمريكي 
 ألف 

 دوال ر أمريكي 
 834.230 1.141.752 إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر    
 ════════ ════════ 
   

 213.702 224.294  1فئة األسهم العادية رأس المال 
 91.344 - اإلضافي  1فئة رأس المال 
 2.558 1.362  2فئة  رأس المال

 ────────── ────────── 
 307.604 225.656 مجموع رأس المال التنظيمي

 ────────── ────────── 
 مجموع رأس المال التنظيمي كنسبة من مجموع 

 %36.87 %19.76 الموجودات المرجحة للمخاطر    
 ════════ ════════ 
 %12.5 %12.5 الحد األدنى المطلوب   
 ════════ ════════ 

 

إجمالي المكاسب غير المبقاه وحتياطي القانوني واألرباح أسهم رأس المال وعالوة إصدار أسهم واالمن  1 فئةمال اليتكون رأس 
قلية في حقوق األ( و%55تخضع لنسبة اقتطاع للبيع ) لسندات أسهم حقوق الملكية المتاحةالمحققة الناتجة عن التقييم العادل 

ً الشركات التابعة الموحدة  المبالغ من  %50الملكية وحقوق التقييم العادل ألسهم منها الخسائر غير المحققة الناتجة عن محسوما
 .الفائضة فوق الحد األقصى المسموح به لحدود التعرضات الكبيرة

 

التقييم العادل لسندات أسهم حقوق الملكية )تخضع لنسبة اقتطاع من  الناتجة محققةالسب غير مكاالمن  2 فئة مالاليتكون رأس 
تم عمل بعض التعديالت على  .ةالمبالغ الفائضة فوق الحد األقصى المسموح به لحدود التعرضات الكبيرمن  %50( و55%

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بناًء على  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير الصادرة عن هيئة
 منصوص عليه من قبل مصرف البحرين المركزي. على النحوالنتائج واالحتياطيات، 

 

 .  السنة طوالخارجياً  المفروضةالبنك بجميع متطلبات رأس المال  لقد التزم



٩٢
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٩3التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

إيضاحات حول 
القوائم المالية 

 الموحدة
كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

 لة()مقف ش.م.ب.فينشر كابيتال بنك 
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2016يونيو  30في كما 
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على استخدام تقنيات التقييم مثل نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تم تقدير  3المستوى يتضمن تحديد القيمة العادلة ضمن 
ة الشركات المستثمر فيها، التدفقات النقدية المستقبلية من قبل اإلدارة، استناداً إلى المعلومات والمناقشات التي تمت مع ممثلي إدار

سنوات ومن ثم يتم تقدير  3تم عادة تقدير التدفقات النقدية لمدة ي. دققة المتوفرةغير المى أحدث القوائم المالية المدققة وعل وبناءً 
القيمة النهائية باستخدام مزيج من القيم على أساس المضاعفات اآلجلة ونماذج النمو الدائمة التي تم تطبيقها على التدفقات النقدية 

إلى  %8.94حتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بين المستخدمة الخصم معدالت التقديرية للسنة السابقة. تتراوح ال
وقد تم التوصل إلى معدالت الخصم بعد األخذ في االعتبار  .%6إلى  %2وتتراوح معدالت النمو المستخدمة بين  19.58%

كل شركة من الشركات مستثمر فيها. المعدل الخالي من المخاطر وعالوة السوق المتوقعة ومخاطر البلد والمخاطر الفنية المتعلقة ب
كما قامت المجموعة  معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي للمناطق االقتصادية للشركات المستثمر فيها. علىتستند معدالت النمو 

 باالستفادة من عدم توفر السيولة وخصومات التسويق حيثما كان ذلك مناسباً.
 

تقنيات متغير الرئيسي المستخدم في اليعد الذي و، معدالت الخصمزيادة في ، %1 بمعدلإن التأثير المحتمل للتغيير في الدخل 
في معدالت الخصم  %1االنخفاض بمعدل أن أمريكي، في حين ألف دوالر  1.562 نحوبما يقارب القيم العادلة  ضسيخفالتقييم، 

مرات، على أي من  0.5ر المتحمل للتغيير في الدخل أن التأثيألف دوالر أمريكي.  1.565 نحوبما يقارب سيزيد القيم العادلة 
 نحويقارب بما القيم العادلة سيزيد التقييم، تقنيات متغير الرئيسي المستخدم في الوالذي يعد ، في مضاعفات السوق، الطرفين
 .على التواليألف دوالر أمريكي  4.551 نحوبما يقارب أو سيخفض القيم العادلة أمريكي ألف دوالر  4.551

 
ً منها مخصص ألف د 63.855ستثمارات المدرجة بالتكلفة مبلغ وقدره بلغت اإل القيمة المدرجة إضمحالل والر أمريكي محسوما

 .2016يونيو  30التي تقارب قيمتها العادلة كما في 
 

إفصاحات عامة إضافية

املقدمة   94

هيكلية راأ�ض املال  94

اإدارة املخاطر   101

خم�س�سات ال�سمحالل  113

احلوكمة املوؤ�س�سية و ال�سفافية   114

المحتويات



٩٤
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٩5التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

إفصاحات المحور الثالث - 30 يونيو 2016
("ا") (م) ش.ب.م  ل 

 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٢ 

١ -  دا 
اتوذجاددةارزيارنرفوطتوتوً اتھذهإدادمد

لان٣- ١اظرفأنرازي،ادررف٢اا .سھذه
راءوب،اوكااادتسوإت٣زلاأمات
  . ٢٠١٦وو٣٠اانكادااوامادرات

  
لناوقواطزز" اثاور" اتمإراتاھذه إدادم

اتھذهداداكووم. اطرإدارةوتاك،اطررتنوتدم
 . ويفدسأو،وً واوااوتللأس

 
سااؤردماوق،وطرانطرماودااكدم

  . رأطتددااطر
  

وو٣٠و٢٠١٦،طرإولارون١,١٤٢اردو،رأتما
،دلورأساا١،لرأسوإاظون٢٢٤.٣اردو،رون٢٢٤.٣أردو

،رون٢٢٥.٧وأردورأواا .،ودلما،ددلاولرأسا
١،دلوإلرأس١٩.٦٤ا١٩.٦٤و١٩.٧٦و،واوھواوز

  .١٢.٥اارزيارنرفادادطت
  
٢ - ھ لرأس ا  
  
   الرأسدة١-٢

لرأسرلكرحاون٥٠٠ردورون،أنون٥٠٠ما
١٧٢أردورون١٩٠ااوتادوعاكلرأس .مأردور١

 ًھنسدولوناا  .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢- هيكلية راأ�ض ال�مال

١- املقدمة

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٣ 

٢ - ل ھرأس ا()  

٢-٢ھوا :

  ھ ل  وا ا اودة: دى اك ارت ا ا ا م ود
  

ا را       دول              ارأس ا              ا   
  % ١٠٠  در ر ١,٠٠٠,٠٠٠   ارن    ر ر ا ذ.م.م

 و ذي ر زة ذ.م.ما ت ا   نرا   ٢٠,٠٠٠ ر ر١٠٠  د%  
  ر م دت اون وإدارة اطم ذ.م.م

  ( وت    ام)
%١٠٠در ر ٢٠,٠٠٠   ارن 

        
        
٣-٢راداءاا :  
رت ا ا ود. وق واد زة  اوات او٢٠٠٥اك  ا  أور دأ

 ل ٢٠١١و٢٠١٠ت ا ل م و ،واق اا د ت اطرا
  ر     دا ا  رو وھرد ٢٠١١و٢٠١٠ رىأ  ن نو .

 ،رة ال ا ًرا و كا  ر  ـ ٢١.١رة ا رر أون دوراً ١٨
  و ٣٠او١٤.٥٩و،٢٠١٣رر أون دو،١٤.٠٦ورر أون دوون ٩.٢٨و

  وات ا رر أو٣٠دوو٢٠١٦و٢٠١٥و٢٠١٤ .واا  
  
  

ال 

  

وو 
٢٠١٦

  

  وو 
٢٠١٥

  وو 
٢٠١٤

  

وو 
٢٠١٣  

)اً ر١٨(

  

  در
٢٠١٢

  

  در
٢٠١١

  

در 
٢٠١٠

  

 ارح (ون دور 
 (ر٩.٢٨  أ

  
١٤.٥٩  ١٤.٠٦

  

   
٢١.١٥

  

  
١٨.٥١  

  
        

(٥٨.٦٧)
  

   
        

(٤٧.٦٠)
  

 %٧.٨%٤.٩  اد  رأس ال ادوع 
  

٥.٥  %٨.١% 
  

١٨.٦-   %٢٢.٩-   %٧.٢%  

٤٩  ٥٠  دد اوظن
  

٧٦  ٤٢٦٦  ٤٥  ٤٥  

وع ارات إ وع 
  اوودات

  

٧١  %٧٦  %٧٦  %٧٥  %٧٠  % ٧٦%٦٥%  

ارا ا) وع 
  اطوت/وع اوق)

  

٤  %١٠  %٦%١١  %١٥  %١٤.٤  %٤٩.٠%  

ارح اة إ رأس ال 
  ادوع 

٧-   %٣٠-   %٢٣- %٢٢-   % ١٧  % ١٩%١٥%  

ھوومواادة،اونالدقاناتدارارلاھما
الدك. اقورراتاكتارانواوأنا

ون م زدة ب ادل اق ن اروم ادار ور ، الدارةااووداتوإؤدي
  وت ن ادل ادام. 

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(



٩٦
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٩٧التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٥ 

  ()ھ رأس ال  - ٢
  

() رأس ال

رورة(ر ادةاروضناؤھلازءنونواذي٢الرأس -٣
انارزي،ارنرفأظوبو. اارةوت )كل

رأسالؤھلااذي٢مالرأسونا ًدودا
. ١ن رأس ال ١٠٠ نزد

  
٩-٢ا  رج ل روع ك أيدى ا س ل أت رأس اط ط   ،نر

 ظن ارا  ا ت اؤا  ن بط زي ارن اررف ا ا
  لرأس ا  دل ١٢دا،د١٢.٥وا لرأس ا  دل

 .وا
  

ن ث  رأس ال وإراء وت دور ف اظروف ا د را رز اكم١٠-٢
 .دودات اوا  كرات اا ر طا  ذا   رضومون ودا

رفإ وررر ول  رأس ل اك  أس ر وي راارون 
ارن ارزي. 

ار اك  طور وزز إدارة طره وإطر ل ،٢٠١٦وو ٣٠ا ا  ل١١-٢
 .دال ارأس ا 

  
١٢-٢ إ و ،طا و  عإ  كرص ا ،طرن ا فراءات ار إإط

ض ا   رض ن أن طر اص ا ر، أوطرف اطر ا أو ،راطق ا
ادوات، أو أواع اط. 

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٤ 

  ()ھ رأس ال  - ٢
  

لرأسا
  
ر إدارة  رأل اك ن اك  زم ط طت رأس ال اظ، وإ ن٤-٢

 ًر أ .را طو أ مد  ن و دة رأ  ظا 
  

رأ ،طق اك س طر د  رأس ال (أي   رأس ال)  دارة٥-٢
 ت او  قوا  ،زيرن اررف ا ل ن طا ا ظس ازل أ

ادرة ن ل  زل ول اراءات ادو ا راف ار  س رأس ٣
ال ور رأس ال. 

طب رف ارن ارزي ن  اؤت ار ا  ،٢٠١٥ن ر اراً ٦-٢
ظ  اد اد ن رأس ال اب ا ل  ا٣ا زلطتارن ذ 

 ،(رطر اك اذ  ) نطر ا ل طرت ار را ور ا
ارا ا واو .دتإ إ اد اد ،واطر ا، وطر اوق

دمو،اوقوطرانطررترمداوااكدم٧-٢
 .طر اس ا ر اؤا

  
ب طر ان ار  طرق  وت ب درت طورھ، وھ ن -١

وا ،ا داف اس اأ  ما د، واوا س اأ  ما
  د ذين اطر ا س دوا ك اق اد ط .دما داف اا

طر ر  ف ت طر ان. 

ن ب رت طر اوق ار دام ا اود اذي د  روم   -٢
 ل ارأس ا  وا ا داذج اا  وق، أوطر ا ن ددة ت

ن رف ارن ارزي. ودم اك ا اود س طر اوق. 

 طر ا ود  أب وھ اؤر ا، وا اود، و اس  -٣
اك  اؤر ا اذي د  وط إ ادل  دى اث ادم. دم

 .طر ا لوم رأس اب ر س وات ا  
  
اروا م ھ،رطدلماووداباكومرأ،ددد٨-٢

 درھن لرأس اظؤھل ااد  درجھم ال ان رأس ا
زراكا، ن ظل اون رأس اور :

  
رأس ال ادوع، وارح اا نوون١اركالرأسوقوع -١

اطت ارا ا ن ت ادل  ا واوات اة اد، و
أو اطت ا ،اا و/أو ارح اة و ً أم ازا، أو وق 

اد ا، و طب ض اظ ا م ض ارات أو رت اطر 
. ١ال  ن رأس

واذي ون ن ازء اؤھل ن وق ا  ت ودة. ١ا  الرأس -٢

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(



٩٨
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
٩٩التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٦ 

  ()ھ رأس ال  - ٢

١٣-٢لرأسا()

و :كل ا رأس   ل اا داول اا

  ٢٠١٦وو ٣٠ال اظ اؤھل   رأس: ١ادول

  ف ادورات ار             ودة -وت رأس ال 
  

  رأس ال     رأس ال ا        وق رأس ال                       
  ل١رأس ا     ١        ١                  ٢   

  
  لوق رأس ارك١ا  

وددرة و د مل أ         ١٩٠,٠٠٠  
 رإ/و تط٥,٨٥٩          ا  
 رة اح ار١٩,٢٨٤          ا  

 راا ر ال/ ادا       ٩,٢٧٩
        )١٢٧(      (واطت) ارى اراادل وار 

 إ  لوق رأس ارك١وق اا ل     ٢٩٤,٢٢٤      
                                      ______  

 إ  لوق رأس ارك١٢٢٤,٢٩٤        ا  

 ) رل آ ١رأس ٢و (  
    ١,٣٦٢    -        ت رة اول ام 

    ١,٣٦٢    -        ٢و ١ن  اوارإ رأس ال 
    _______           ____  ___        _______  

    ١,٣٦٢  -٢٢٤,٢٩٤            اوار ادل 
                                                                                           _______  

  لوع رأس ا٢٢٤,٢٩٤              ١
_______  

٦٥٦,٢٢٥                            وع رأس ال اوار
 

 :دا ت اا  وا  
  

               ٢٢٤,٢٩٤              داھم ل ت ق
١,٣٦٢                ا ت ال : زاداً 

                    _______  
 ظت اطراض ا روال اوع رأس ا                      ٢٢٥,٦٥٦

      
  

  
  

  
  
  

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٧ 

  ()ھ رأس ال  - ٢
١٣-٢لرأسا()
  

  ل رت اطر وطت رأس ال  – ٢ادول
  

ف ادورات ار           ل رت اطر وطت رأس ال 
  روم رأس ال   ارت ار   إ رت             
  طر     اطر             

  طر ان: 
  ١٥٢  ١,٢٦٧    ٦,٣٣٠        ارض طر اوك 

  ٦,٥٠٣  ٥٤,١٩٣    ٥٤,١٩٣  ن رت ار ٣ ذك  ارض طر ارت
) (لت رأس اط   

 وق ا راتا  
  رر ادا  در وق ا مأ  رات٧٦٩    ٦,٤٠٩    ٦,٤٠٩    ا  
  رر ادا  در ر وق ا مأ  رات١٣,٥٤٣    ١١٢,٨٦٢  ٧٥,٢٤١ا  
  ت اؤ  مأ  و راتا <١٤,٨٩٨٣٧,٢٤٥٤,٤٦٩%١٠  
  ر تؤ  م ھأ  و رات٤٥,٦٩٣٣٦٥,٥٤٤٤٣,٨٦٥ا  
  ٣٢,٥٧٣٢٦٠,٥٨٦٣١,٢٧٠% ١٥ارات أرى   إ أر ن   

  ٢٠,٣٥٦    ١٦٩,٦٣٠    ٨٤,٨١٥           أرى - رات 
  ١,٠٤٠    ٨,٦٦٤    ٨,٦٦٤          ا ا  اك

  ٤,٦٨٧    ٣٩,٠٥٦    ٣٩,٠٥٦        رت اطر ارى 
  

  ٦٥٥,١٢٦  ٤٥٦,٠٥٥,١    ٨٧٣,٣٦٧  وع رت طر ان وق  اوذج اود
  

  طر اوق: 
 وق ا مداول أ زر        ١,٢٠٩    ١٠,٠٧٦    ٥,٠٣٨  
 ت ارف ا زر        ٢,٨٨٩    ٢٤,٠٧٧    ٢٤,٠٧٧  

  ٤,٠٩٨    ٣٤,١٥٣    ٢٩,١١٥  وع رت طر اوق وق  اوذج اود 
  

ر اؤا  بو طر اا  
  ٦,٢٥٧    ٥٢,١٤٣              (ر إ أده)

  ٠١٠,١٣٧  ٧٥٢,١,١٤١                اوع 
  

 ) ؤھلل اوع رأس ا١ +٢٢٥,٦٥٦        ) ٢  
  ٢٢٤,٢٩٤           –  ١وع رأس ال اؤھل 

  لوق رأس ارك١٢٢٤,٢٩٤            ا

  % ١٩.٧٦         )٢+ ١(– وع   رأس ال 
  لرأس ا  ١٩.٦٤            ١ %  

  % ١٩.٦٤          ١م ا    رأس ال 

ط (ر اؤا ) طر ا لت رأس ا  
                    
              ٢٠١٤    ٢٠١٥    ٢٠١٦  

ث اوات ا لدا ٢٨,٥١١    ٢٨,٠٧٢    ٢٦,٨٤٦          إ  
        ٢٧,٨١٠  ) وات ارةوط إ ادل وات اث ا) ء 

 لت رأس اط) ٤,١٧١      %) ١٥طر ا  
 طر ا رطر ات ار      ٥٢,١٤٣      

  ارادوراتف         
٢٠١٦ا ا  وو                     

  
ر ا دا ب ا (ر) وع:        

ر ا دا ب ا (ر) لدا  ا                                         )١٧,٥٠٨ (    
  ل ا وقا  ا ر ا دا ا (ر)ب          (٩٢)                                

  ب مل ا تن ا            ٢,٣٧٧

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٧ 

  ()ھ رأس ال  - ٢
١٣-٢لرأسا()
  

  ل رت اطر وطت رأس ال  – ٢ادول
  

ف ادورات ار           ل رت اطر وطت رأس ال 
  روم رأس ال   ارت ار   إ رت             
  طر     اطر             

  طر ان: 
  ١٥٢  ١,٢٦٧    ٦,٣٣٠        ارض طر اوك 

  ٦,٥٠٣  ٥٤,١٩٣    ٥٤,١٩٣  ن رت ار ٣ ذك  ارض طر ارت
) (لت رأس اط   

 وق ا راتا  
  رر ادا  در وق ا مأ  رات٧٦٩    ٦,٤٠٩    ٦,٤٠٩    ا  
  رر ادا  در ر وق ا مأ  رات١٣,٥٤٣    ١١٢,٨٦٢  ٧٥,٢٤١ا  
  ت اؤ  مأ  و راتا <١٤,٨٩٨٣٧,٢٤٥٤,٤٦٩%١٠  
  ر تؤ  م ھأ  و رات٤٥,٦٩٣٣٦٥,٥٤٤٤٣,٨٦٥ا  
  ٣٢,٥٧٣٢٦٠,٥٨٦٣١,٢٧٠% ١٥ارات أرى   إ أر ن   

  ٢٠,٣٥٦    ١٦٩,٦٣٠    ٨٤,٨١٥           أرى - رات 
  ١,٠٤٠    ٨,٦٦٤    ٨,٦٦٤          ا ا  اك

  ٤,٦٨٧    ٣٩,٠٥٦    ٣٩,٠٥٦        رت اطر ارى 
  

  ٦٥٥,١٢٦  ٤٥٦,٠٥٥,١    ٨٧٣,٣٦٧  وع رت طر ان وق  اوذج اود
  

  طر اوق: 
 وق ا مداول أ زر        ١,٢٠٩    ١٠,٠٧٦    ٥,٠٣٨  
 ت ارف ا زر        ٢,٨٨٩    ٢٤,٠٧٧    ٢٤,٠٧٧  

  ٤,٠٩٨    ٣٤,١٥٣    ٢٩,١١٥  وع رت طر اوق وق  اوذج اود 
  

ر اؤا  بو طر اا  
  ٦,٢٥٧    ٥٢,١٤٣              (ر إ أده)

  ٠١٠,١٣٧  ٧٥٢,١,١٤١                اوع 
  

 ) ؤھلل اوع رأس ا١ +٢٢٥,٦٥٦        ) ٢  
  ٢٢٤,٢٩٤           –  ١وع رأس ال اؤھل 

  لوق رأس ارك١٢٢٤,٢٩٤            ا

  % ١٩.٧٦         )٢+ ١(– وع   رأس ال 
  لرأس ا  ١٩.٦٤            ١ %  

  % ١٩.٦٤          ١م ا    رأس ال 

ط (ر اؤا ) طر ا لت رأس ا  
                    
              ٢٠١٤    ٢٠١٥    ٢٠١٦  

ث اوات ا لدا ٢٨,٥١١    ٢٨,٠٧٢    ٢٦,٨٤٦          إ  
        ٢٧,٨١٠  ) وات ارةوط إ ادل وات اث ا) ء 

 لت رأس اط) ٤,١٧١      %) ١٥طر ا  
 طر ا رطر ات ار      ٥٢,١٤٣      

  ارادوراتف         
٢٠١٦ا ا  وو                     

  
ر ا دا ب ا (ر) وع:        

ر ا دا ب ا (ر) لدا  ا                                         )١٧,٥٠٨ (    
  ل ا وقا  ا ر ا دا ا (ر)ب          (٩٢)                                

  ب مل ا تن ا            ٢,٣٧٧



١٠٠
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
١٠١التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

٩ 

   إدارة اطر - ٣

  طر و اھل
اري إ ل أ ً اوودات اد ،ن اك رض واع  ن اطر ك١-٣

  ن أ اد، ون ك اطر: 
ان وطر ان اطرف ار. طر - أ

اوق. طر -  ب
  اطر ا.  - ج
  ك (طر ار). طر ام  در ا -د

  .اوطر -ھـ
  طر دل ھش ار  ادر ار.  - و
  طر وء اوظف اري.  -ز
  
٢-٣ ا رر ان ا ر طرك ا ه ا    طر وا م ط إن

رص اك  إع  ذر رم ه اطر، ون   رز  ارا اك. 
داً دارة اطر زء  زأ ن رار اك ر اط. م  إدارة اطر إ  وت 

  ر ون ن: 
واطردد - أ

دد وس اطر. إراءات -١
وذج ا وا م وإدارة اطر. اادام -٢

  
اطررا -  ب

ارض طر ووح. دد -١
ول اطر د  أس اطر واواد ورھ ن اوال ارى. ر -٢
اطر ن ل و ارات اظ  إ ول أرى إن أن. ف -٣
ت وإراءات ل و ورا. مازا -٤
 اوض واوا ا ن ل  ادارة ن ات ار. اول -٥

  
  اذاتارروإداداطر - ج

١-رال دا ررداد اك إذ   طررة إدارة ال دا ن طر رةوري. ا
  ادا ادوري دوات ار وام  اطر. ادق-٢

  
٣-٣ ن و ؤو (دارةس ا ن  ) طرا  ل ن كس إدارة ا ط

رھر ر رةطر (دارة إدارة اك دا  .ك طردارة ا ل ل رل إطو  إ
اطر) ا دد وم اطر ا ن أن  ن اط ار وا ك،  ن 
  طرك ا ن د راءاتذ أي إأو ا  ذدارة اا  ل إ لرة و وا

دا ا ً ن اودات ا وار  اك دم ذك.  وم دارة ادق اارت
  دى دور را راءوص إا و  رةداك ا و ث ،طرإدارة ا   دةا

  اطر. ت اك وول ار ادا  ، ذك ك اول ارط  إدارة 

  

القسم الرابع
البيانات المالية

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

٨ 

  ()ھ رأس ال  - ٢
١٣-٢لرأسا()
  

  ا و ل اد ا واد اد م ل  ن ت رت طر اوق ل ارة: ادول
  

  ل ارت ار طر اوق  – ٣ادول
                            ررات ادوف ا   

  
  اداد   ااد١٣- ر-١٣٣٠-در-١٤٣١- رس-١٤٣١- وو-٣٠  ١٤- ر-١٤٣٠-در-١٥٣١- رس-١٥٣١- وو-١٦٣٠- وو-٣٠        ال

  طر اوق 
أوق ا مظ اا درداولرض ا١٠٠  ٥,٠٣٨  ١٠٠  ١١٥  ٨٨٠  ٩٠٧٨٩٧  ١,١٠٤  ٣,٠٠٨  ٢,٨١٦           ٥,٠٣٨  

٨٣,٤٩٣٨٣,٤٩٣٢٤,٠٧٧  ٧٨,٨٨٧  ٦٥,٢٥٦  ٧٦,٠١٣  ٧٩,٨٩٧  ٧٢,٨٩٤  ٧٧,٢٣٣  ٧٣,٨٥١  ٢٤,٠٧٧  ااترفرت طر 

  روم طر اوق 
١٦  ٨٠٦  ١٦  ١٨  ١٤١  ١٤٣  ١٤٥  ١٧٧  ٤٨١  ٤٥١  ٨٠٦  اداولرضاظ  ا ادرأم وق

١,٩٢٦  ٦,٦٧٩  ٦,٦٧٩  ٦,٣١١  ٥,٢٢٠  ٦,٠٨١  ٦,٣٩٢  ٥,٨٣٢  ٦,١٧٩  ٥,٩٠٨  ١,٩٢٦ات ارت طر رف
___________________________________________________________________________________________________________________________  

  ٢,٧٣٢٦,٣٥٩٦,٦٦٠٦,٠٠٨٦,٥٣٧٦,٢٢٥٥,٣٦١٦,٣٢٩٦,٦٩٥٧,٤٨٦١,٩٤٢اوقوع روم طر 
      ___________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  

  ارت ار طر اوق 
درا وق ا مداولأرض ا  ظ١٠,٠٧٦٥,٦٣٣٦,٠١٧٢,٢٠٧١,٨١٣١,٧٩٣١,٧٦١٢٣٠١٩٩١٠,٠٧٦١٩٩ا

  ٢٤,٠٧٧٧٣,٨٥١٧٧,٢٣٣٧٢,٨٩٤٧٩,٨٩٧٧٦,٠١٣٦٥,٢٥٦٧٨,٨٨٧٨٣,٤٩٣٨٣,٤٩٣٢٤,٠٧٧ات ارت طر رف
      ___________________________________________________________________________________________________________________________

  ٣٤,١٥٣٧٩,٤٨٤٨٣,٢٥٠٧٥,١٠١٨١,٧١٠٧٧,٨٠٦٦٧,٠١٧٧٩,١١٧٨٣,٦٩٢٨٣,٦٩٢٣٤,١٥٣اوقطر اروع ارت
      ___________________________________________________________________________________________________________________________

ا م ر  أس وط ارت ل ا: ٢٠١٦وو ٣٠ل اطر ا ار ود اول ا    – ٤ادول
  

                    ررات ادوف ا   
  اطر ا ار       ارض ا وودات     ت اوودات طر ان 

  ٤٠,٩٩٣٤٠,٩٩٣      ر ارات 
دون ر ن رض   ر      ٥,٥٩٤٧,٣٢٦  

 ل اوود ا وع      ٤٨,٣١٩        ٤٦,٥٨٧  



١٠٢
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
١٠3التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

١١ 

  ()اطرإدارة - ٣
  

  اداتداول
  
ت  ق ن، أو  راٍع أو زوداً و، أو  رك اك دة  أط داول ادا١٠-٣

  س م نو ،وداو ن داول أي وم  أ  .دت اد ًزودا ن، أوت ا ًزودا
 .رار اق ا   دد ھو  تك ا قت وزاأي ا  

  
م و كم ذ ل رھذا ا  دو ،"وا ر" برو  ك٢٠١٠ا ون ٥٥

دور أر ن ل إدار دات و دة    أم ار ا رات ارداد دة 
ل  ھذه ام ن ل ارن. م و َدات ز. ود م اب ١٨٠وً و٩٠وً و٣٠

    نرل ا ن داتم ھذه اك، وھو ٨٤.٦١د ل ر  رد إ  %
  ر ري ز   اط ادو   ارن. 

  
  ر ادر  ازا اود

  
١١-٣ون ا :ن كا زا  درر ا ود  

ون دور أر)٣٦.٣٢: ٢٠١٥وو ٣٠( ون دور أر٢٢.٤٧طر  رت - أ
رط دار طت ن ت ول ار ن ل ؤت  ر اك 

ر  د دن ھذا ا ًظراو .را  ودا  ن إ ، بدون ا ا
ل رورة طت اد  ال. 

ون دور ١٠.٠٤: ٢٠١٥وو ٣٠( ون دور أر١٦.٠١ول وار  ازات -  ب
(رأ.

ون ٣.٨٣: ٢٠١٥وو ٣٠( أرون دور ٣.٧٦ ادةارتوق - ج
(رر أت دو  درر ا وقا  راتا  عطا ر لن ا دز)

 .(م اواا  را  
  
  ارزطر

١٢-٣رى أو اطراف ان أو ارن ا دد ل د طرز ار  طأ  نر
  رؤ   دص ا د طأو أ ،راا طس ا  طأ  أو ، ر
 ظروف. ون ا رھ أو  أو درات ا مرو دم ازا ءوا  مدر

 ا ا داء اك ه ار اؤرة   أو ط ن اول أن ھذا ارز ر إ
 .  

  
م اك و ود  أس اطق ارا واطت ا. و  اطر ارة ١٣-٣

طر از ار دود   ك اا دود وك ا ل ك نررف ا و
  ارزي. 

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

١٠ 

  ()إدارة اطر - ٣

٤-٣ طق ودت اوو د طد م ث ،طرس اأ  ًد ً داق ادرة اق داط
 وء اطر ا ل ودة ن ودات ال، أو ودة دة  اك. وم إراء م وي 

د طر و قد ط دادم إ  ءدات. ووك ا ن دةل و وا ا رطر اد ا
وا طص ادارة. وس ا ق ادا  ن دھم او ،داق ادرة ال دا ن-  ن ن

   ط إدارة اطر وإدارة ازام.  - أور أرى
  

 طرن ا د ا داا رل او  روا طر ا  م راءم إ
  رى  .قد وا ط ًو (هأ و ھو  طرر ا ن ر ل ط)

 داھأ ت اظذ ا ن د قدت ا قدا ط رإط  كوذ ،رأو ا داق ادا
 .وا  

  
ادارة،ساادقإاداادقوماذيلارررروم

  .كاادارةوأء
  

 )٢٦-٣-١+  ٢٢-٣-١اطر وطر اطرف ار (د إدارة
  
٥-٣ زا ءوا  طرافد ارض أو أدرة ا دم ن م طر اا  نطر ا رف

 . قود اب ا  
  

 وم اك  ت ا ن أ اد ، أ  ل  ادت ار راد، ٦-٣
  ن. ول" ا" وذج دم  

  
دىداتااالرةوقاكوااانطرإن٧-٣

اططقاراتولطر .راريواولأرىؤت
 ،دا را رت أو أي ا أو د قا وار دون  لم ا  دةو

ول أرى د ن طر ان. وم را  ھذه اطر دور ًردادھ وو ت 
ص ددة إذا زم ار ب ط اطر وم دى إ .  إ ذك، م ل

  و .وق اوظروف ا وق اطر ا س  لو٣٠او٢٠١٦،وع
  ون دور أر. ١.٣٦الت

  
دم اك  اوذج اود س طر ان. وظراً دم ادام اك ظم دا" ل" ٨-٣

 ات ا ؤت ر رف  ن ل رف  -إذا أ  ذك –،  د ان
ارن ارزي دم طر اطرف ار. و  دم وار ل ھذه ات ار  ل 

 راء رق ار وم ،رة ر ودو   لم ارض ون اطر ا  م
را ل ل ن ل دارة إدارة اطر، وة  ذك،  رض اك ي طر ه "ؤت 

 ." رو 
  
  دود ان اطرف ار إ را و ن ل س ادارة.  م را ادود ٩-٣

   ن ر لتارا  طوراتر ار آا  ذا ك، و را
اواق. وظر إ ط ل اك،  ل إ ادام ا ا  ازا او   ذك 

 ضا  رىا وا د اواذ اا ك إد إدارة ا  طر. وس ا و
  ل ا طا  نطر ا دارة و ً ل راءات ات وار اا 

  اك. 

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(



١٠٤
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
١٠5التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

١٢ 

٣() طرإدارة ا  
  
١٤-٣ ترط اورة، ول ا ما ول ا وا داول اا  كن اطر ا تر ل اا و م :كذ  ء  
  
  ٢٠١٦وو  :٣٠وز رت اك ب ام ارا  ٥ادول  – أ

  
وزتركباماراا  

  
                              ررات ادوف ا   

 راع اطون   اس ا دول
  ا  

دول ارق اوط ول 
  إر ارى

 ن   أورورن/ا زر   موع   اا  

  دات اوو
   دى وكوإداتأردة

  ارات
 ت زر  راترك ا روعو

وقا ب طرو  
  رت ار را ول 

 د مذ  
 رت ار لو  

  وودات أرى 
 داترات و  
  

  
  

٨,٢٨٢  
٩٩,٤٤٤

  
٢٦,٩١٤

-  
١٧,٤٢٥  
٤,٢٣١  
٤,٨٠٨  
٨,٤٣٤  

  

-  
٧٣,٥٨١

  
١,١٣٢  

-  
١٧,٢١٢  

-  
٣,٤٢٧  

-  

  

-   
٦,١١٢

-  
٦,٢٤٣  
١,٠٠٠  

-  
٢,٩٣٠  

-  
  
  

  

-   
١,٢٨٩

  
-   
-  

١,٥٥٢  
-  

٦,٦٣٢  
-  

  

-  
٧,٨٢٩  

-  
٣٤,٧٥٠  

٨٤١  
-  

٢٣٣  
-  

  

٨,٢٨٢  
١٨٨,٢٥٥  

٢٨,٠٤٦  
٤٠,٩٩٣  
٣٨,٠٣٠  

٤,٢٣١  
١٨,٠٣٠  
٨,٤٣٤

  ٣٣٤,٣٠١  ٤٣,٦٥٣  ٩,٤٧٣  ١٦,٢٨٥  ٩٥,٣٥٢  ١٦٩,٥٣٨  وع اوودات 
 زاا  در ر ود              

  ٣,٧٥٦  -  -  -  -  ٣,٧٥٦  وق  ت ار 
 رود طت وزا٣٨,٤٨٤  -  -  -  ٢٠,٥٢٤  ١٧,٩٦٠  إ  

  
  ٣٧٦,٥٤١  ٤٣,٦٥٣  ٩,٤٧٣  ١٦,٢٨٥  ١١٥,٨٧٦  ١٩١,٢٥٤  
  

  إح: إن دد رض اك طر رز  د اطر وودات.
  
  

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

١٣ 

  
  
٣   ) طرإدارة ا(  
  
  ٢٠١٦وو  :٣٠وز رت اك ب اطع ا ٦ادول - ب
  

                              وز رت اك ب اطع
            
                              ررات ادوف ا   

  
ري   اطع

و  
وك 

  وؤت
  


  رات 

ر   ط وز 
   

 وو   ن   رىوع  أا  

  
  اوودات 

  دى وك وإداتأردة 
  ارات

 ت زر  راتركا روعو   
 د مذ  

را لو رت ار  
 رت ار لو  

  وودات أرى 
  رات ودات

  

-  
٣٤,٢٠٣  

-  
١١  

-  
-  

٣,٢٥٧  
-  

  

٨,٢٨٢  
١٧,٧٦٥  

-  
٤٠  

-  
-  

٥١
-  

  

-   
٥٣,٣٢٥  
٢٤,٧١٥
٤,٣٤٢
٦,٢٤٣  

٣٦٩  
٩,٦٠٢  
٧,٨٦٤  

  
  

  

-   
١٠,٧١٩  

-  
٨٠

-  
-  

١٩  
-  
  

  

-  
١٤,٠٨٠  

٩٠٥  
٥٨  

-  
٣,٨٦٢  

١٢  
-
  

  

-  
٢,٠٦٥  

-  
١٩

-  
-  

٢٣٨  
-
  
  

  

-  
٧,٨٢٩  

-  
٨٤١

٣٤,٧٥٠  
-  
-  
-
  
  

  

-  
٤٨,٢٦٩  
٢,٤٢٦  

٣٢,٦٣٩  
-  
- 

٤,٨٥٢  
٥٦٩  

  

  

٨,٢٨٢  
١٨٨,٢٥٥  
٢٨,٠٤٦  
٣٨,٠٣٠  
٤٠,٩٩٣  
٤,٢٣١  

١٨,٠٣١  
٨,٤٣٣  

  ٣٣٤,٣٠١  ٨٨,٧٥٥  ٤٣,٤٢٠  ٢,٣٢٢  ١٨,٩١٧  ١٠,٨١٨  ١٠٦,٤٦٠  ٢٦,١٣٨  ٣٧,٤٧١  وع اوودات 
 زاا  در ر ود                    

  ٣,٧٥٦  ٦٥٧  -  -  -  -  -  ٣,٠٩٩   -  وق  ت ار 
 رود طت وزا٣٨,٤٨٤  -  -  -  ٩٢٠  -  ٧,٠٤٠  ١٠,٠٠٠  ٢٠,٥٢٤  إ  

  
  ٣٧٦,٥٤١  ٨٩,٤١٢  ٤٣,٤٢٠  ٢,٣٢٢  ١٩,٨٣٧  ١٠,٨١٨  ١١٣,٥٠٠  ٣٩,٢٣٧  ٥٧,٩٩٥  

  

القسم الرابع
البيانات المالية

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

١٤ 

٣   ) طرإدارة ا(  
  
٢٠١٦وو ٣٠: رت اطر ب اق   ٧ادول  - ج
  

  اقباطررت
  

                          ررات ادوف ا
  

اق ر   رت ب اق 
  دد

 ر٣ن   أ٣ ٦إ
  أر

أر إ  ٦ن 
  وادة

٣إ ١ن     وادة 
  وات

٣أر ن 
  وات 

  اوع

  
  اوودات  

  دى وك وإدات أردة 
  ارات

 ت زر  راتروعاو
   رك
  رت ار ول 

 د من ذت ادا ر
ار

 رت ار لو  
  وودات أرى 
  رات ودات

  
  

٨,١٥٥  
١٧٣,٣١٥  
٢٨,٠٤٦  

-  
-  
-  

٣٣٨  
٨,٤٣٤  

  
  

١٢٧  
٦,٨٤٠  

-  
٣,٠٠٠  

١٣,٤٦٥  
-  

٩,٩١٤
-  

  
  
-   
-   
-

٣,٢٤٣  
٢٠,٥٠٠  

-  
٥,٥٩٢  

-  

  
  
-   

٨,١٠٠  
-  
-
-  
-  

٩٠٩  
-  
  

  
  

١٢٧  
١٤,٩٤٠  

-  
٦,٢٤٣  

٣٣,٩٦٥  
-  

١٦,٤١٥  
-
  

  
  
-  
-  
-  
-

٤,٠٦٥  
٤,٢٣١  
١,٠١٢  

-
  
  

  
  
-  
-  
-  

٣٤,٧٥٠
-  
-  

٢٦٥  
-
  
  

  
  

٨,٢٨٢  
١٨٨,٢٥٥  
٢٨,٠٤٦  
٤٠,٩٩٣  
٣٨,٠٣٠  
٤,٢٣١

١٨,٠٣٠  
٨,٤٣٤  

  
  

  ٣٣٤,٣٠١  ٣٥,٠١٥  ٩,٣٠٨  ٧١,٦٩٠  ٩,٠٠٩  ٢٩,٣٣٥  ٣٣,٣٤٦  ٢١٨,٢٨٨  وع اوودات 
 زاا  در ر ود                  

ت ا  وق ر  ٣,٧٥٦  -  ٣,٧٥٤  -  -  - -  ٢  
 رود طت وزا٣٨,٤٨٤  -  ٩٢٠  ٣٧,٥٦٤  -  ٧,٠٤٠  ٣٠,٥٢٤  -  إ  

  
  ٣٧٦,٥٤١  ٣٥,٠١٥  ١٣,٩٨٢  ١٠٩,٢٥٤  ٩,٠٠٩  ٣٦,٣٧٥  ٦٣,٨٧٠  ٢١٨,٢٩٠  

  
  وات. ٥إح:  ود   ن او أن ون دة زد ن 

  
  

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(



١٠٦
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
١٠٧التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

١٥ 

٣   ) طرإدارة ا(  
  
  ذاتأطرافت -د

اك ن أ اد  ت  أطراف ذات  ن ر روط  ود اوا دل
 :طراف ذات ادة ات وأر ل دول اا و .دارةل ا ن 

. ٢٠١٦وو  :٣٠ت  أطراف ذات ٨  ادول
  

  ذاتأطرافت
ررات ادوف ا

  
  

  
  
  
  

 ت زر
 ر رو  

  
  
  

أء س 
 وظ ر/دارةا
 ء ھدارة/أا

 را
ار/ادون 

  ارون 

ھون 
رون/رت دى 
أء س ادارة 

 ص  
  
  
  
  

  

  اوع
  
  
  

  اوودات 
  أردة دى وك

  تؤ دى تداإ  
  ارات 

 ت زر  راترك,ا روعو   
  رت ار راول

 د مذ  
  ول رت اروع

  وودات أرى 
  

  
-  
-  

٤٠,٨١٥  
٢٨,٠٤٦  
٣٤,٧٥٠

٨٤١  
٣,٨٦٢  
٣,٢٥٤  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
٦٠٦  
١٢٧  

١٤,٢٣٤  
-  
-  
-  
-  

٧٠٦  
  

  
٦٠٦  
١٢٧  

٥٥,٠٤٩  
٢٨,٠٤٦  
٣٤,٧٥٠  

٨٤١  
٣,٨٦٢  
٣,٩٦٠  

          اطوت 
-  ٧٥٠  -  ت اوظن 

  
٧٥٠

  
  ٣٠٢  ٣٠٢  -  -  طوت أرى 

          
          ادل 

 را رت ادن ا لد  -  -  -  -  
اروع,  ا ن رة ارت از

                وب طر اوق ارك 
)٤٠٢(  -  -  ) ٤٠٢(  

  ٧٥١  ٧٥١  -  -  دل آر 
 ررات ات ا ن  ب  -  -  -  -  

          
 وظ ر ت ء) ترو

  ادارة)
        

  -  -  -  -  وة اض ا ل ارات 
دم اذل ا ض اوة ا

  ارطت وازات
  
  

١,١٨٢
٢٠,٨٢٩  

-  
-

-
-
  

١,١٨٢  
٢٠,٨٢٩  

  

القسم الرابع
البيانات المالية

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

١٦ 

٣   ) طرإدارة ا(  
  

  طر اوق: إدارة
١٥-٣ ا زاا  درر او درك از ارا  رطر ا ن رة وق ھطر ا

ن ا .وقر اأ  تلرطرھذهوا :  
  

اطر ا دل ار اص دوات وأم وق ا ادر  ظ اداول. ك - أ
رف ات ا واطر ارط    دوار اك. طر -  ب

  
ن ظ اداول ا م ادر، وظ  رت طر اوق ك  اب ١٦-٣

رة ن اوودات ارو ت ا ر ارط دور ار. و ل طر اوق 
ال  اك  ن ل طر ن ام إرادراً ر ًطر ك  اوت ا ن 

ر أو اول او ت ا. وس اك طر اوق ا رض  دام  اد
  اوذج اود. 

  
  اطر ا: إدارة

رف اطر ا  طر ارة ارة ور ارة ا ن دم  أو ل ١٧-٣
أو اظ أو ك ا ن أداث ر. ھذا ارف ن اطر او و ات أو اص

وك اطر ارط . ف اطر ا ن طر ادت ،اراد اطر 
 رظ و ،و د ل رة  م  أ  را  ك وھوط ا دير اطا 

  ؤر   إدارة اطر. 
  
ادواطتاد،ارادةطاطراكرض١٨-٣

،ووارھنوتطاظاقاترا .طراناداتو
  . اك

  
س اطر ا. ورس ٣دم اك  اؤر ا و ًطر ل ا زل ١٩-٣

اك ط  اوت ا ن و واد، ون م ن دد ت اء وم ات  اك أل ن 
ؤراد. ا را  أو وا دد ت ا  

  
٢٠-٣ ر ًظ ل راءاتوح. ھذه او ددة تراءات و ًو ك ات ا م

ادا   ذك ل اؤوت ورھ ن أل ارا ادا وا  أطء ان أو 
 ت ا   كرص ا  .ء ال إ وظفل ا ن ظور ل  داما
  رفا   ا رات ا ن رھدات وك وات اد، و و را راءوإ

 ر  ء أو أيطأ  طوي  أي  بت اوا .
  
٢١-٣   : ن ا طر ال إدارة ا رز إطز  ت اوا  كل ا  

 اف ار ا أو أي طر   ،ن اغ ن ھذه اطء  ادة - أ
أس ظم. 

ام ا دارة اطر ا  .ف رة اك، ون م زز اطرن -  ب
  

ن إ رة اطر ا ن د لا رارا ط ثدو را كوم ا ،كذ إ
 .و ر داث  لطراب اا  

  

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(



١٠٨
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
١٠٩التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

١٧ 

٣   ) طرإدارة ا(  
  

  او: اطر
٢٢-٣  وطر ال ا طرفت ازاذ ا دم أو طا ظن واوا زامدم ا طر

ار  إطر اود ار أو اطر ا ر اودة ا ن ال  ھ ات أو 
 . ل ودا  

  
٢٣-٣ا رال ا ن ك وطر ان ا دم ا كد ا  .قوت وا و–  إذا

 ً كن ذ-  وال، إذل ا ت  ل ورط ب أي  دة اوا دام اا
  نزام اا  رص أ  .راءاتت وان ا  و قطم و كم ا

اءا ن ل ور ادرب ا وإراء ارا ادا وار. و ھو  ر إداد ھذا وإر
 . و راءاتك إذ   و ت ك أيدى ا س ررا  

  
ط :ا رم اأ  

را واراف  أط اك ون ط ط ھ ار ار  او وا  ٢٤-٣
واد وأم ار ا  .م اك ص راب دا ص را أور ار ،ث وم 
را دور دى ا  وى وأم ھ ار ار  ق ت وات،  ن 

 دى ط ات وادت   طت ر ار ادرة ن ھ ارا وا را
 ،ل طر  تدت واد اوا را را را وم ھو .ا ت اؤ

 ار رراً و ًؤد  ازام اك م  ري را دور ت اك. ودر ھ ار
 .ا ردئ او  

  
  ام  ادر ار (اطر ار) طر

اك ل ر   طت أ  اوودات اد وھ ار ا ر٢٥-٣
 راتوا م ازة وارودة اا  راتن ا ز دوا ق دفسأو

در ول ن اطر. ووي اك   ًك ارات  ق ر ووإدارةدوھل
واء ن ل اب اص أو ا اري. ارانرن 

  
٢٦-٣دم ."رره ان "د ًزءا ر ا راطر ا س دووذج اا  كا

در اك طر ارا د اوى ادد ن ارات ن ل  درو ذرة طق ل 
ا ارة ا رق دو ار، ورز  و ادئ او وار وذك

ارات.   اك إ و ارا س ط ن ا ارا واط، ون أ ًر 
 .رد اواق ا لرا ف

  
٢٧-٣ ت ف  رأيداء اوإ ، را ل طررة إدارة اوم دا طر اا

رات ا  ر رة. ون ل اون اوق  رق ار ذات ا ،د ت 
 .ل اوا وم ال ا ن ررار ا ذا  مد  طرا را

  
  (ر) ا اد ر ا :ب

٢٨-٣ف م ل رةأو ا رل ا ن دا د ا ك ارات ام ا دةإ
وي، وم إدراج اب/(ار)   ادل و ًر ادو داد ارر ا. وم 

ام ادا ا  دت إراء ام ن ل ام ار ك دام ذج
ورت اوق ذات ا. وم م را ك ات ورة  ن ل دارة إدارة 
اطر، وادن ارن، وم ر   اؤون ا وار ا س 

 .دھ دارةا

القسم الرابع
البيانات المالية

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

١٨ 

  )(اطرإدارة   ٣
  

  (ر) ا اد ر ا ب: ٩ادول
ررات ادوف ا  

راً ١٢  ال 
  ا

  ٢٠١٦وو 

راً ١٢
  ا

٢٠١٥وو 

راً ١٢
  ا

  ٢٠١٤وو 

راً ١٨
  ا

  ٢٠١٣در 

راً ١٢
ا  
  ٢٠١٢در 

راً ١٢
  ا

  ٢٠١١در 

راً ١٢
 ا

  ٢٠١٠در

  

  
  

ارات أم وق 
 ا ا–  (ر)

 دا ب ا  
  

ر راتا -  
ب ا (ر)
 دا  

  
 درم ارات اا

–  ب ا (ر)
 دا  

                                  

)١٧,٠٤٩(
  
  
  
 -  
  
  
  
)٤٥٩(  

٢,٠٠٠  
  
  
  
 -  
  
  
  
)٣٢٧(  

)٢,٢٥٠ (  
  

 -  
  
  
  

١٧  
  
  

)٧,٣٠٠(

 -  
  
  
  
)١٥ (  
  

)٢,٠٠٠(

 -  
  
  
  
)٢٠(  
  

)١,٧١١(  
  

)١٣,٥٧٢ (  
  
  
  
)١٣١(  
  

 -
  

)١٥,١٠٠(  
  
  
  
)٥٨(  
  
  
  

  

  
  
  
  

وع (رة) ب 
 دا ا ر ا  

)١٥,١٥٨(  )١٥,٤١٤(  )٢,٠٢٠(  )٧,٣١٥(  )٢,٢٣٣(  ١,٦٧٣)         ١٧,٥٠٨(    

  
  :اوطرإدارة

طر او  اطر ا د وا اك ب دم  اوال  ازا د رف٢٩-٣
ط  درةدم ا طر أي ،د او نتازا  لرأس ا  لدون ا

 .دت ادت او  رض

دورون٣١.١اك  ول إ ون ن روض ر رة ال  ل٣٠-٣
  لط او رضون٧٠.٧و ردورأ و ٣٠و٢٠١٦ .  ًك أم ا  دد

 م اوات اإ  درج ھو  را ر مد  د ت ازات واض ا
اودة. 

لناودادارةراباو،ولطروىرإؤديذكأننرم٣١-٣
اراذاادواروروذك،اكزاملندةدوروتل

طور ط ول ون زءاً ن ٢٠١٦ إ ذك، م اك ل م  .اوطتروھت
وق ا مدات  ود دى اك ظاو ا .لود ن  إدارة طر و

رة، كوذ ،وا ر ن ودات ا ك  وةط تط  و ر ز أي
اول. 

  
اك وودا ورة ر ن ل ات ادا ووق اھن. و اك ول٣٢-٣

 (اد و    إ اوراق . ود  دل اوارز وي  ق و ل 
١٤ا ا طرح  اواق إ إ اطوت)   %و ٣٠و٢٠١٦ .

  
  
  

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(



١١٠
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
١١١التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

١٩ 

  ()اطرإدارة   ٣

  ٢٠١٦وو ٣٠: دل او   ١٠ادول

ررات ادوف ا
  

٨,١٥٥              د  اك
  ١٢٧      إدات دى اك 

 و  ٥,٠٣٨      أوراق  
   ١,٣٨٠      أوراق

 -         دات و  ادى ار 
_______

ودات اووع ا         ١٤,٧٠٠  
  ٧٣٤,١٠١            وع اطوت

  ٣١,٠٤٧        اد م ولزء  ،ق 
  ٧٠,٦٨٧        أرأودر،ر

  
        %١٤        دل او / إ اطوت 

) رت اوطا /ودل ا  
        %٤٧            ل  وادة) 

  
  

طر دل ھش ار  ادر ار: إدارة
  
 ،ًن اك د رض طر ھش ار ا  ن ارق  اوت ن وط ًره٣٣-٣

وار اق وإدة ر وودات وطوت اك. و ن أن ت إدة ار د ن 
 ت دا ك وال ارض د د  ،را ط ور اا و ر

   دل اواوق وال اوا ل أ رش ار ھو .رش اف ھواا 
ذك ام ودت او. و ر طر دل ھش ار دراً أ ًطر  ك 

و أده. ورم ن ذك وود أول وطوت ر ار ذا ادل،  ھودمب 
رص اك   طر اول واطوت ر ار دل، ود م  ھذا ادد 

 :ا طم ول ا وإدارة ا  قط

.وأساودارةاواراءاتاطوات ) أ
ن او ورا. ارات ووت دور إداد ) ب
  .اووطتار) ج
  رر ن و او وارات ذات ا  ، ذك ارات اددة. إداد) د

) إداد ط او  ت اطوارئ دد  ال ل  ول  اداث ر او ھـ
 و او. ا ن أي اطرات

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٢٠ 

  ()اطرإدارة   ٣
  
:  ل  ھش ار  ادر ار ك ١١ادول٣٤-٣

  
ررات ادوف ا  

  
   زرو ٣٠او

٢٠١٦  
  رة إدة ار

  دل
  اوودات 

دل 
 

  اطوت 

اوة   اوة
 راا  

ر دل 
٢٠٠ ط

أ  
  
  

 وم إ <ر٣أ  
  

 <٣ ر إر ٦أأ  
  

 <٦ ر إًرا ١٢أ  

 دة إوا  <وات ٥
  

ا  
  

 زاا ن إ   

  
  

٣,١٢٧  
  

٣,٢٤٣  
  
-
  

٣٤,٧٥٠  
  

٤١,١٢٠  
  

١٢%  

  
  

٣١,٠٤٧  
  
-  
  
-  
  

٧٠,٦٨٧  
  

١٠١,٧٣٤  
  

٣٠ %  

  
  
)٢٧,٩٢٠(  
  

٣,٢٤٣  

-  

)٣٥,٩٣٧(  
  
  

   
  
)٢٧,٩٢٠ (  
  
 )٢٤,٦٧٧(  
  
)٢٤,٦٧٧ (  
  
)٦٠,٦١٤(  

  
  
)١٤٠(  
  

٣٢  
  
-  
  
)٣,٥٩٤(  
  
  
  

  
  
ار٣٥-٣ لددل ا رد اح، ٢٠٠رت اد  أ طھو :

  
أر دار ٣إ ١ن وم اض  دل ھش ر اك رة إدة ار ال - أ

ط أ. ٢٠٠دور أر، إذا زاد دل ھش ار وا أف١٤٠
٣٢دارأر ٦إ أر٣ارع  دل ھش ر اك رة إدة ار ن ال -  ب

ط أ. ٢٠٠دور أر، إذا زاد دل ھش ار وا أف
داروات ٥إندل ھش ر اك رة إدة ار اضل ا - ج

أ .ط٢٠٠دور أر، إذا زاد دل ھش ار وا أف٣,٥٩٤
  

   ت ار وطر وء اوظف اري: وق
  
ون رة  وق  ت ار رض اك طر وء اوظف اري إن٣٦-٣

 :ن ا ون ا  
ر  ام ر ٢٠٠٦اب او رت ا اذي س   دوق - أ

 ً ًرا روعم ا د إ .بل ا  ر  ت ار درا
  ٣.٨  بل أ رب دوقك ار اد .رر أ٢٠ون دو %

% ن اواد اط. إن ارات  دوق اب او رت ١٠واد وق 
 إ  ،ون اس ا دول  دةا م اوق ا طر رض ا

ري واع اطت. اورو

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(



١١٢
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
١١3التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

("ا") (م) ش.ب.م  ل 
 ر ات ا٣٠ –إ٢٠١٦

٢١ 

  ()اطرإدارة   ٣

ور اول ازم ض ار ٢٠٠٩ار (ر) ا ت  ار -  ب
  راتا رم ا .ك رةا رداً ١٢ا قو ،رر أون دو

٧  كا   ًو %  ن رب ر٧ا  وز م ا %
 اك  و ا ا وار ٢٠١٢ارن  ر اق. ول م 

 را  ررض ا دو .را را ر قا دق ا
 دةطر اا إ را رن. ارا  ريع اطا 

ار وق  ت ار  ھو و  ادول أده. اواد -  ج

  ارتوقوات٥دةاراوادنوت: ١٢ادول
  

                ررات ادوف ا   

راً ١٢  
ا 

 وو 
٢٠١٦  

راً ١٢
 ا

وو
٢٠١٥

راً ١٢
  ا

وو
٢٠١٤  

راً ١٨
  ا

وو
٢٠١٣  

راً ١٢
  ا

در 
٢٠١٢  

راً ١٢
  ا

در 
٢٠١١  

  ت ار بل ا  دوق
  

   ار (ارة)
وع ا وداتو  

  وع وق اھن 
  اد  اوودات 

  اد  وق اھن 

  
  
  
٤  

٣,٧٥٦
٣,٧٥٦

٠ %  
٠  %  
  

  
  
  
)١٥٢(  

٣,٨٣٣  
٣,٨٣٣  

-٤%  
-٤%  

  
  
  
-  

٣,٨٧٩  
٣,٨٧٩  

٠%  
٠ %  
  
  

  
  
  

٣٤
٣,٧٤٠  
٣,٧٤٠  

١%  
١%  
  

  
  
-  

٣,٦٧٨  
٣,٦٧٨  

٠%  
٠ %  

  
  
  

٧١   
٣,٦٨١  
٣,٦٨١  

٢%  
٢%  
  
  

ا رر ا (را) ر
  ل ك 

 را   
  وع اوودات 

  وع وق اھن 
  اد  اوودات 

  اد  وق اھن

  
  

  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م

  
  

  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م
غ/م

  
  

  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م

  
  

  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م

  
  

  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م
  غ/م

  

  
  

٨٨٦  
١٤,١٠٥  
١٣,١٦٥  

٦%  
٧%  

  
  
تادولوم. ارتوقإدارةؤواكدرك٣٧-٣

داتاكودى. طارواتاواھتأسارت
دارةواوقترءةالواكتؤوا ر)
وذكازاادررارتوقاراتناطع
)ااوام

٢٢ 

  الت٤
   

١-٤م إدراج ال. و وداتوا  ظا راا  د ذرة  كا  ر د لدا   ل
 .و ھو  رق ا دم ر، أورداد اا إ  ك ودو ظروف إا

  
  ات ا ل ا ً ل رت م م ددھ إ إ ل طر رة أر  م و  اس. إن
  

ت اول ا ادر ت ت ال  ات ا ر  اظروف إ وود ك  إ ل
 ب ف ارداد ال (اروض ا ل)  ا و/أو ار أو ر ر  ل ب دم وود 

  اطرف ار)  اد أو ب  ت ر إن ودت. درة ال (أو 
  
  أده ص ت ال ا: ادول٢-٤

  
        ب  اوود –: ت ال ١٣ادول

                         ررات ادوف ا
    اراتا       ال ا ت    

                  اال                
  ٢٠١٦وو٣٠    ٢٠١٦وو ٣٠        

  
إ   ال 

  ارت 
  

 ا   رام    دد  رام   دد 
 درا  

  ارات 
 ت زر  راتا

  روع رك
 د متذدن ا

 را را  
ول ر ارت  

  وودات أرى

٣٤,١٨٧
  

٥,١٧٣
  

٧,٤١٢           
١٩,٧٨١  

٢,٦٤١
  

١,٠٩٢  
  
-

٨٤٤
٥٩٦
٤٧٣  

-  
  
-  

-              
-  
-  

١٧,٩٦٦  

٥,١٧٣

٤,١٢١
١٤,١٨٧  
٢,٦٣٠

-  
  
-

-
١,٣٦٢

-  

١٦,٢٢١  
  
-

٣,٢٩١
٤,٢٣٢

١١

  
  ٢٣,٧٥٥  ١,٣٦٢  ٤٤,٠٧٧  -  ٣,٠٠٥  ٦٩,١٩٤  اوع 

  
  
  

  ب  اطع ا :–  ت ال ١٤ادول
    
                      ررات ادوف ا  

     ل ات ا       رات اا    
              ا ل ا                     

  ٢٠١٦وو ٣٠    ٢٠١٦وو ٣٠        
  

إ   ال
  ارت

  

 ا   رام    دد  رام   دد 
 درا  

  ري
  ر  

 وو  
  ط وز 
  وات 

  أرى
  

٣٧,٥٦٢  
٥,٢٢٠  

١٥,٤٦٢  
١٨  

٨,١٢٦  
٢,٨٠٥  

  

١,٠٩٢
-  

٥٩٦
-  

١,٢٣٠  
٨٧

-  
-  
-  
-  
-
-  

٢٣,٣٦١  
١,٣٠٠  

١٥,٤٦٢  
١٨  

٢,٤٨٥  
١,٤٥٢  

  

١,٣٦٢  
-  
-  
-  
-  
-  
  

١٢,٨٣٩  
٣,٩٢٠  

-  
-  

٥,٦٤٢  
١,٣٥٤  

  ٢٣,٧٥٥  ١,٣٦٢  ٤٤,٠٧٧  -  ٣,٠٠٥  ٦٩,١٩٤  اوع 
  

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(
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١١٤
فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

فـيـنشـــر  كــابـيـتــــال  بـنــــك
١١5التقــريـــــر الـسـنـــوي ٢٠١٥ - ٢٠١٦

القسم الرابع
البيانات المالية

٢٣ 

٥واؤا وا  
  
ات ول او اؤ وا ؤھت ورات أء س ادارة او  ن

م ا وير ارا  و ٣٠و٢٠١٦ ب ا ما وز ل داول اا وو .
و  ام ن ل أء س ادارة. 

  
  : وز اھن ب ا: ١٥ادول ١-٥
  

  %ا  اد
  %٣.٢٩   ارات

  % ٢٣.٦٦   اوت
ا ودا ر٥٧.٧١  ا %  

  % ٤.٧٨   طر
  % ٢.٥٧  ُن
 نر٧.٩٩  ا %  

  
  % ١٠٠.٠  وعا

  
  :امباھنوز: ١٦ادول٢-٥
  

 دد  ا نھا  
  ١٤٦  %١نأل
١٦  %٢- %١    
٦  %٣- %٢    
٢  %٤- %٣    
٠  %٥- %٤    

    ٢  % ٥ن أر
  

  ١٧٢  اوع
  

  اذورن أده: وھ،%٥نزداكھنانك
-را ()ش.م.ك را را–   ٧.٢٣%.
-و ()ش.م.ك وراق اا–   ٦.٠٢% .

  
٣-٥ :ول ا ن ما    

-    ؤ طع م و ن ل و ارن -ش.م.ب ()ك ارن  ك
   رأس ال اھم ك.  %١.١٩

  
٤-٥منالءسأدارةا:  

إ رأس ال. ن% ٢.٥١إ%  ٠.١٥ن أء س ادارة   راوح  ن ك
 ن راوح   ھت ارل ا دارةس ا ءن أ دد وم ،كذ إ ٠.٤٨٪

 ٦.٠٢إ% .  
  

طو  زز إ ن، واھن ا  ؤوك وط ا  رافا ؤو دارةس ا
ا  ذا  ددى اا  نھر ا  ظوا ،رى ذات اطراف اا  ر
واً، م أء ن ر ذن  دا ارس ١٢ا وادا .ون س ادارة ن 

  اذي. 
  

 إفصاحات
عامة إضافية

٣٠ يونيو ٢٠١٦ )تتمة(




