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نبـذة عن فينشر كابيتال بنكالمحتويات

لمحة عامة عن فينشر كابيتال بنك

يعد فين�شر كابيتال بنك �أول بنك ��شتثماري �إ�شالمي يف منطقة 

�خلليج و�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا )مينا( يتخ�ش�ش يف 

�ل�شتثمار يف �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�لنا�شئة.

بداأ فين�شر كابيتال بنك عملياته الت�شغيلية يف مملكة البحرين يف �شهر اأكتوبر 2005، وميار�ص البنك عمله مبوجب ترخي�ص كم�شرف 

قطاع جملة ا�شتثماري )اإ�شالمي( �شادر عن م�شرف البحرين املركزي. وبراأ�شمال م�شرح به وقدره 500 مليون دوالر اأمريكي، 

وراأ�شمال مدفوع بقيمة 190 مليون دوالر اأمريكي، يحظى البنك بدعم مايل من جمموعة خمتارة من امل�شاهمني يف املنطقة، وي�شم 

فريق عمل يتمتع بخربة عريقة يف العمل امل�شريف، كما يتمتع ب�شبكة مرتابطة من ال�شركاء االإ�شرتاتيجيني و�شركاء العمل.

يوفر فين�شر كابيتال بنك لعمالئه جمموعة متنوعة من اخلدمات الراقية والفر�ص اال�شتثمارية الفريدة من نوعها �شمن عدد من 

جماالت العمل الواعدة يف اأ�شواق دول جمل�ص التعاون اخلليجي، ومنطقة ال�شرق االأو�شط، و�شمال اأفريقيا، وتركيا، واململكة املتحدة، 

والواليات املتحدة االأمريكية. ويركز البنك ن�شاطه على اال�شتثمار يف امل�شاريع النا�شئة وتطوير االأعمال، واال�شتثمارات املبا�شرة، 

واال�شتثمارات العقارية.

وينفرد البنك مبكانته املتميزة يف قيادة متويل امل�شاريع النا�شئة والواعدة يف املنطقة، وذلك من خالل توفري م�شتويات ال ت�شاهى من 

الدعم للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة التي تتميز بالقوة يف االأداء مع تدين قيمتها وحتتاج اإىل موارد �شرورية لتحقيق النمو والتو�شع.

روؤيتنــــــــــا

تتلخ�ص روؤيتنا يف اأن نكون البنك اال�شتثماري االإ�شالمي االإقليمي الرائد يف اال�شتثمار عرب متويل 

امل�شاريع النا�شئة والواعدة، والعمل على حتقيق النمو لتلك امل�شاريع، ودعم التنمية االجتماعية 

واالقت�شادية يف منطقة اخلليج وال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا )مينا(. ن�شعى اإىل تعزيز القيمة 

والرثوة مل�شاهمينا وعمالئنا، واإ�شافة اأبعاد جديدة اإىل �شناعة اخلدمات امل�شرفية االإ�شالمية.

مهمتنــــــــــا

مهمتنا هي ابتكار منوذج اقت�شادي رائد والقيام بدور قيادي يف تطوير اال�شتثمار يف قطاع امل�شاريع 

النا�شئة يف املنطقة. ومن خالل اإقامة �شراكات ا�شرتاتيجية، فاإننا نهدف اإىل توفري الدعم والت�شجيع 

للنمو والنهو�ص باملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف منطقة اخلليج وال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 

)مينا( التي حتتاج ملوارد �شرورية ل�شمان منوها وتو�شعها.

قيمنــــــــــا

اإن قيمنا املهنية يف االأداء واالبتكار واالهتمام بالعمالء والعمل كفريق والتقيد باأحكام وتعاليم ال�شريعة 

االإ�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 املجاالت.
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كلمة   رئيس مجلس   اإلدارة

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم و�حلمد هلل �لذي تتم بنعمته �ل�شاحلات و�ل�شالة و�ل�شالم على خامت �لأنبياء 

و�ملر�شلني نبينا حممد وعلى �آله و�شحبه و�شلم ومن �تبع هد�هم �إىل يوم �لدين.

يطيب يل بالنيابة عن �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة �أن �أعر�ش عليكم �لتقرير �ل�شنوي و�لبيانات �ملالية �ملوحدة 

لفين�شر كابيتال بنك للعام �ملايل �ملنتهي يف 30 يونيو 2017، و�لذي كان بال �شك من �أ�شعب �لفرت�ت 

�لتي مير بها قطاع �خلدمات �مل�شرفية �ل�شتثمارية يف �ملنطقة منذ �لأزمة �ملالية �لعاملية يف �لعام 2008.

لقد �شادت خالل ال�شنة تقلبات م�شتمرة يف االقت�شاد واالأ�شواق، وتراجع يف اأ�شعار النفط و�شح يف 

ال�شيولة يف املنطقة، وتدٍنّ يف اإقبال ال�شركات وامل�شتثمرين. كما �شادت عوامل اإ�شافية منها التدابري 

التق�شفية املتوا�شلة واالإ�شالحات املالية التي تعمل حكومات املنطقة على تنفيذها، وا�شتداد حدة التوترات 

ا حافلة باملفاجاآت،  اجليو�شيا�شية على امل�شتويني العاملي واالإقليمي. واإىل جانب ذلك، كانت ال�شنة اأي�شً

تخللتها نتائج اال�شتفتاء على خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي، ونتائج االنتخابات يف الواليات املتحدة 

واأوروبا؛ باالإ�شافة اإىل اإحدى اأ�شواأ االأزمات الدبلوما�شية التي ت�شهدها منطقة اخلليج العربي يف تاريخها 

بعد قطع العالقات مع اإحدى الدول االأع�شاء يف جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

ويف ظل هذه ال�شعوبات، عملنا على اإعادة ت�شحيح امل�شار اال�شرتاتيجي للبنك باعتماد منهجية نوعية 

جديدة يف توظيف ا�شتثماراتنا اجلديدة واإدارة حمفظتنا اال�شتثمارية بعد اال�شتحواذ. وقد �شارك 

جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية يف بداية ال�شنة يف ور�شة عمل ا�شرتاتيجية خا�شة عقدت حتت اإ�شراف 

رئي�ص جمل�ص االإدارة، خ�شعت خاللها جميع �شركات املحفظة الختبار ال�شغط اال�شتثماري والتحليل 

لتحديد طرق التقييم االأكرث واقعية. وا�شتعر�ص امل�شاركون يف هذه الور�شة امل�شاريع التي تاأثرت بالظروف 

املالية، االقت�شادية، ال�شوقية اأو اجليو�شيا�شية والتي يتعني تن�شيطها مرة اأخرى. كما مت اأي�شًا انتقاء 

ال�شركات املر�شحة للتخارج الفوري وبدء خطوات العمل. وا�شتمر العمل على مدى ال�شنة وفًقا لهذا التوجه 

اال�شرتاتيجي.

ومن اأجل حتقيق اأق�شى املنفعة للم�شاهمني وامل�شتثمرين وااللتزام بال�شفافية التامة واحلر�ص على تقدمي 

اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية ال�شليمة، قرر جمل�ص االإدارة ا�شتبعاد جميع اال�شتثمارات ق�شرية وطويلة 

االأمد التي ميكن اأن توؤدي اإىل ا�شمحالل قيمة املحفظة اال�شتثمارية والتعر�ص خل�شائر يف القيمة العادلة، 

بهدف حماية امليزانية العمومية وبيان املركز املايل للبنك بدقة واأمانة. وبناًء على ذلك، قمنا خالل ال�شنة 

بتجنيب خم�ش�شات لال�شمحالل وخ�شائر القيمة 

العادلة بقيمة اإجمالية 44.7 مليون دوالر اأمريكي 

مراعني يف ذلك التحفظ واحلر�ص. وقد نتج عن 

ذلك اإعالن البنك عن خ�شارة بلغت 53.6 مليون 

دوالر اأمريكي للعام املايل 2017.

غري اأنه ال يتوجب تف�شري هذه اخل�شارة على اأنها 

متثل انعكا�ًشا �شلبًيا على مركز البنك املايل اأو 

قدراته. فالبنك ميتاز براأ�شمال قوي يبلغ 190 

مليون دوالر اأمريكي، واأ�شول حتت االإدارة تزيد 

عن 1.4 مليار دوالر اأمريكي، و�شفقات ا�شتثمارية 

جذابة مرتقبة، ما يجعل البنك موؤ�ش�شة متينة 

الركائز وقوية مالًيا. وكما يف نهاية ال�شنة املالية، 

بلغ معدل كفاية راأ�ص املال 15.3 باملائة، اأي اأعلى 

بكثري من احلد االأدنى الذي ي�شرتطه م�شرف 

البحرين املركزي.

اإىل جانب ذلك، اتخذ جمل�ص االإدارة واالإدارة 

التنفيذية بتوجيه من رئي�ص جمل�ص االإدارة خطوات 

خالل ال�شنة لتعزيز القدرات املوؤ�ش�شية للبنك، 

ا�شتملت على حت�شني هيكلنا التنظيمي وموا�شلة 

اال�شتثمار يف املوارد الب�شرية وتقنية املعلومات. 

كذلك قمنا بتعزيز �شوابط حوكمة ال�شركة ل�شمان 

ا�شتمرار املطابقة وااللتزام يف ظل املناخ الرقابي 

املتغري. وباالإ�شافة اإىل ذلك، ومن اأجل تدعيم 

اإعادة توجيه امل�شار اال�شرتاتيجي للبنك، �شّكل 

جمل�ص االإدارة جلنتني حمددتي االأغرا�ص تابعتني 

للمجل�ص هما - جلنة التخارج وجلنة اال�شتثمارات 

العقارية - لتقدمي امل�شورة املتخ�ش�شة وتوفري 

املعطيات ملجل�ص االإدارة يف هذين املجالني. 

كذلك وا�شلنا الرتكيز على اإدارة املخاطر حلماية 

البنك من تاأثريات ال�شبابية املتزايدة لالأو�شاع 

االقت�شادية واأو�شاع االأ�شواق.

وبالنظر اإىل امل�شتقبل، نتوقع اأن تكون ال�شنة 

القادمة فرتة اأخرى مليئة بال�شعوبات ال ميكن 

توقع نتائجها، تتوا�شل فيها تقلبات اأ�شعار النفط 

والتغريات يف االأ�شواق، مع قيام حكومات منطقة 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا بتنفيذ املزيد من 

االإ�شالحات لتنويع االإيرادات والتخفيف من العجز 

املايل، اإىل جانب ا�شتمرار التوترات اجليو�شيا�شية 

يف اأجزاء من املنطقة. غري اأن القرار بتجنيب 

خم�ش�شات متحفظة جًدا واالإعالن عن خ�شارة 

هذه ال�شنة �شوف يتيح للبنك بدء العام املايل 

2018 مبركز اأكرث قوة وثباًتا، والرتكيز على تنفيذ 

ا�شرتاتيجيتنا املعدلة.

ومع تنقية امليزانية العمومية وتعزيز �شالمة 

املحفظة اال�شتثمارية، ويف ظل ال�شيولة الكافية 

وال�شفقات اال�شتثمارية القوية املرتقبة، والرتكيز 

على التخارج من اال�شتثمارات القدمية، اأ�شبحنا يف 

مركز جيد يتيح لنا اال�شتفادة من فر�ص االأعمال 

اجلديدة والعودة اإىل حتقيق الربحية. ويجدر 

التنويه هنا باأن البنك ي�شتفيد من الدعم الكبري 

الذي يح�شل عليه من جمل�ص االإدارة، وفريق 

االإدارة اخلبري، وقاعدة العمالء املخل�شني جًدا. 

ويثق جمل�ص االإدارة متاًما بقدرة فريق االإدارة على 

اال�شتمرار يف التعامل مع التحديات التي يفر�شها 

الواقع االقت�شادي االإقليمي اجلديد. ولذلك فاإننا 

ننظر بتفاوؤل حذر يف توقعاتنا امل�شتقبلية للفر�ص 

املتاحة للبنك يف العام املايل 2018.

وختامًا، باالأ�شالة عن نف�شي ونيابة عن جمل�ص 

االإدارة، اأود اأن اأتوجه بخال�ص االمتنان والتقدير 

اإىل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل مملكة البحرين املفدى، و�شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 

رئي�ص الوزراء املوقر، و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد االأمني النائب 

االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء على قيادتهم الر�شيدة 

وبرناجمهم االإ�شالحي يف اململكة ودعمهم 

املتوا�شل لقطاع اخلدمات امل�شرفية االإ�شالمية. 

ا بال�شكر والتقدير اإىل م�شرف  واأتوجه اأي�شً

البحرين املركزي، ووزارة ال�شناعة والتجارة 

وال�شياحة، والهيئات احلكومية االأخرى ذات 

ال�شلة على ما قدموه من م�شاندة م�شتمرة وم�شورة 

متخ�ش�شة خالل تلك الفرتة.

كما يطيب يل اأن اأعرب عن خال�ص امتناين 

مل�شاهمينا وعمالئنا و�شركائنا يف االأعمال على 

والئهم امل�شتمر وثقتهم الدائمة، وال�شكر مو�شول 

اإىل هيئة الرقابة ال�شرعية الإر�شاداتهم القّيمة 

املتوا�شلة واإ�شرافهم احلري�ص؛ واإىل فريق االإدارة 

وجميع العاملني يف البنك على جهودهم الدوؤوبة 

وتفانيهم يف العمل. 

اأ�شاأل اهلل العلي القدير اأن يهدينا �شواء ال�شبيل، 

 واأن ي�شدد خطانا لتحقيق اأهدافنا، واأن ميّن

علينا بالنجاح والتوفيق لتعزيز م�شرية فين�شر 

كابيتال بنك.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

عبد�لفتاح حممدرفيع معرفـي

رئي�ص جمل�ص االإدارة

عبد�لفتاح حممدرفيع معرفـي

رئي�ص جمل�ص االإدارة

“قد �شارك جمل�ص االإدارة واالإدارة 

التنفيذية يف بداية ال�شنة يف ور�شة 

عمل ا�شرتاتيجية خا�شة، خ�شعت 

خاللها جميع �شركات املحفظة 

الختبار ال�شغط اال�شتثماري 

والتحليل لتحديد طرق التقييم 

االأكرث واقعية.“

لمحة عامة عن فينشر كابيتال بنك
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أعضاء مجلس اإلدارة

عبد�لفتاح حممدرفيع معرفـي

رئي�ص جمل�ص االإدارة

دولة الكويت

حممد عبد�لعزيز �ل�شرحان 

نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

عبد�للطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ص االإدارة والرئي�ص التنفيذي

مملكة البحرين

مرو�ن �أحمد �لغرير

ع�شو جمل�ص االإدارة

دولة االإمارات العربية املتحدة

�شالح حممد �ل�شنفري

ع�شو جمل�ص االإدارة

�شلطنة عمان

عدو�ن حممد �لعدو�ين

ع�شو جمل�ص االإدارة

دولة الكويت 

خالد عبد�لعزيز �ملديهيم

ع�شو جمل�ص االإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

حممد عبد�لرز�ق �لكندري

ع�شو جمل�ص االإدارة

دولة الكويت

�لدكتور حممد �أحمد جمعان

ع�شو جمل�ص االإدارة

مملكة البحرين 

�شليمان عبد�لرحمن �لر��شد

ع�شو جمل�ص االإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

حممد �شالح �لعذل

ع�شو جمل�ص االإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

يا�شر حممد �جلار�هلل

ع�شو جمل�ص االإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

لمحة عامة عن فينشر كابيتال بنك
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

�ل�شيخ �لدكتور نظام حممد �شالح يعقوبي

رئي�ص الهيئة

�ل�شيخ �لدكتور عبد�ل�شتار عبد�لكرمي �أبو غدة

ع�شــــــــــو

�ل�شيخ �لدكتور عي�شى زكي عي�شى

ع�شــــــــــو

ال�شيخ الدكتور نظام حا�شل على �شهادة الدكتوراه 

يف الدرا�شات االإ�شالمية، و�شهادة البكالوريو�ص 

يف االقت�شاد ومقارنة االأديان من جامعة ماكجيل 

بكندا، باالإ�شافة اإىل الدرا�شات التقليدية 

االإ�شالمية، والتلقي عن العلماء وامل�شايخ من اململكة 

العربية ال�شعودية، والبحرين، وم�شر، واملغرب 

والهند. وال�شيخ نظام كان خطيبًا يف عدد من 

جوامع مملكة البحرين يف مرحلة الت�شعينيات، 

وله درو�ص يف العلوم ال�شرعية منذ عام 1976 

وحتى االآن، وهو ع�شو بهيئة الرقابة ال�شرعية يف 

عدد من البنوك واملوؤ�ش�شات املالية واالإ�شالمية يف 

مملكة البحرين، وع�شو هيئة املحا�شبة واملراجعة 

للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية )AAOIFI(، وع�شو 

بهيئة الت�شنيف االإ�شالمي، وع�شو باملجل�ص 

ال�شرعي مل�شرف البحرين املركزي، و�شندوق داو 

جونز االإ�شالمي، وله ح�شور متميز وبارز يف كثري 

من املوؤمترات والندوات واملنتديات االإ�شالمية.

ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار حا�شل على �شهادة 

الدكتوراه يف ال�شريعة االإ�شالمية من االأزهر 

ال�شريف، القاهرة، جمهورية م�شر العربية، وهو 

ع�شو جممع الفقه االإ�شالمي التابع ملنظمة املوؤمتر 

االإ�شالمي يف جدة باململكة العربية ال�شعودية، وكان 

يف ال�شابق يعمل باحثًا وخبريًا يف املو�شوعة الفقهية 

التابعة لوزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية يف دولة 

الكويت، ورئي�ص وع�شو م�شارك يف كثري من هيئات 

الرقابة ال�شرعية ملجموعة من البنوك االإ�شالمية، 

وع�شو املجل�ص ال�شرعي وجمل�ص املعايري لهيئة 

املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية االإ�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 االإ�شالمية.

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي حا�شل على �شهادة 

الدكتوراه يف الفقه املقارن من اجلامعة االإ�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 االأ�شا�شية التابعة للهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يف دولة الكويت، 

وم�شارك يف هيئات فتوى وجلان �شرعية عديدة. 

واأثرى املكتبة االإ�شالمية مبجموعة من املوؤلفات 

واالأعمال العلمية، وله ح�شور متميز وبارز يف كثري 

من املوؤمترات والندوات واملنتديات االإ�شالمية.

ت�شم هيئة الرقابة ال�شرعية نخبة من علماء 

الدين البارزين، وتتوىل الهيئة التوجيه واملراجعة 

واالإ�شراف على اأن�شطة البنك، مبا ي�شمن متا�شيها 

مع اأحكام ومبادئ ال�شريعة االإ�شالمية الغراء.

لمحة عامة عن فينشر كابيتال بنك
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تقرير   الرئيس   التنفيذي

عبد�للطيف حممد جناحي

 ع�شو جمل�ص االإدارة

والرئي�ص التنفيذي

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم �حلمد هلل و�ل�شالة و�ل�شالم على خامت �لأنبياء و�ملر�شلني نبينا حممد وعلى 

�آله و�شحبه و�شلم.

يف ظل عام �آخر حافل بالتحديات يف منطقة �خلليج �لعربي و�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا، �عتمد 

فين�شر كابيتال بنك منهجية حري�شة وتفاعلية يف ��شتجابته لالأحد�ث �مل�شتجدة و�لتي متثلت يف 

�لتقلبات �مل�شتمرة يف �أ�شعار �لنفط و�شعف �أد�ء �أ�شو�ق �لأ�شهم وتز�يد حدة �ل�شطر�بات �جليو�شيا�شية، 

و�أدت جمتمعًة �إىل �لتاأثري �شلًبا على ثقة �مل�شتثمرين. ويف ظل هذ� �ل�شيناريو، قمنا برتكيز جهودنا على 

�إعادة توجيه ��شرت�تيجيتنا �ل�شتثمارية، وحت�شني ميز�نيتنا �لعمومية، وتعزيز هيكلنا �لتنظيمي.

وبالنظر اإىل عوامل ال�شوق املتغرية، اأجرى جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية تقييًما �شاماًل ملحفظة البنك 

اال�شتثمارية بح�شب فئات االأ�شول والقطاعات واملناطق اجلغرافية امل�شتثمر فيها، مع الرتكيز ب�شكل خا�ص 

على واقعية تقييم �شركات حمفظتنا ودرا�شة اإمكانيات التخارج منها. وقد اأدى ذلك اإىل حتديد االأ�شول 

التي تعاين من ال�شعوبات وحتتاج اإىل عناية، وا�شتطعنا بالتايل حتديد ال�شركات االأكرث جهوزية للتخارج 

يف املدى الق�شري اإىل املتو�شط.

ومن اأجل �شمان جناح تنفيذ هذه العملية، قمنا باإعادة ت�شكيل فريق عمليات ما بعد اال�شتحواذ لي�شبح 

وحدة عمل مكتفية ذاتًيا ي�شرف عليها متخ�ش�ص موؤهل يف اإدارة اال�شتثمارات املبا�شرة ميتاز مبوؤهالت 

عالية ودراية وا�شعة، هدفها االأ�شا�شي تعظيم قيمة اأ�شول حمفظة البنك اال�شتثمارية. و�شوف ي�شتمل ذلك 

على تقييم تلك االأ�شول بدقة اأكرب مب�شاعدة خرباء خارجيني يتمتعون بدراية خا�شة باالأ�شواق والقطاعات، 

اإىل جانب ا�شتخدام اأ�شاليب حتليلية مت�شعبة واتباع اأف�شل املمار�شات العاملية التي تعترب جديدة يف منطقة 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا.

وبناًء على التقييم ال�شامل ملحفظة البنك 

اال�شتثمارية، اتخذنا قراًرا بتجنيب خم�ش�شات 

ا�شمحالل متحفظة جًدا، واأخذ االحتياط جلميع 

الظروف املحتملة للتخفيف من تاأثريات اأي 

مفاجاآت يف امل�شتقبل. وبف�شل ميزانيتنا العمومية 

النظيفة وحمفظتنا اال�شتثمارية ال�شليمة والقوية، 

�شوف نتمكن من تركيز جهودنا يف ال�شنة القادمة 

على حتقيق اأهدافنا اال�شرتاتيجية واأهداف اأعمالنا 

واإعادة البنك اإىل الربحية.

اإىل جانب ذلك، وا�شلنا العمل خالل ال�شنة على 

حت�شني هيكلنا التنظيمي مبا يتوافق مع اأف�شل 

املمار�شات املتعارف عليها يف القطاع ومبا ي�شتويف 

ال�شروط الرقابية التي يقت�شيها م�شرف البحرين 

املركزي. وقد قمنا بف�شل العمليات وق�شم اإدارة 

النقد عن الرقابة املالية ب�شفتها اأعمال منف�شلة؛ 

بينما اأن�شاأنا وحدة عالقات م�شتثمرين م�شتقلة 

ومكتفية ذاتًيا، بعد اأن كانت يف ال�شابق جزًءا من 

العمليات وامل�شاندة، خلدمة م�شالح م�شاهمي 

البنك وم�شتثمريه ب�شكل اأف�شل. و�شوف توؤدي هذه 

التطورات، باالإ�شافة اإىل فريق عمليات ما بعد 

اال�شتحواذ، اإىل تعزيز قدراتنا املوؤ�ش�شية من خالل 

حت�شني الكفاءة الت�شغيلية وتعظيم التكامل وزيادة 

حوافز موظفينا.

هذا وقد وا�شلنا اال�شتثمار خالل ال�شنة يف املوارد 

الب�شرية وتقنية املعلومات، مع الرتكيز ب�شكل خا�ص 

على حت�شني الكفاءات االأ�شا�شية لتوجيه العمليات، 

واإدارة الوقت، وتنظيم عمل الفريق، وبناء الثقة، 

وتعزيز ال�شفافية من اأجل دعم اإعادة ر�شم امل�شار 

اال�شرتاتيجي للبنك. وا�شتملت العمليات الرئي�شية 

لتطوير تقنية املعلومات بتطبيق نظام البيئة 

»االفرتا�شية« اجلديد الذي يغطي املقر الرئي�شي 

جزئيًا، اإ�شافة اإىل مركز ا�شتعادة البيانات 

يف حاالت الطوارئ ؛ بينما اأجرينا املزيد من 

التح�شينات على نظم اأمن �شبكة االإنرتنت بالبنك.

ونتيجًة للمناخ ال�شعب ال�شائد يف االقت�شاد 

واالأ�شواق الذي متيز به العام املايل 2017، كان 

امل�شتثمرون اأكرث حذًرا وانتقائيًة ب�شكل ملحوظ، 

وقد اعتمدوا طريقة »االنتظار والرتقب« يف 

اال�شتثمارات اجلديدة. وعلى �شعيد ال�شفقات 

اال�شتثمارية اجلديدة، ا�شتحوذ فين�شر كابيتال 

بنك على ح�شة بن�شبة 60 باملائة من اأ�شهم مطعم 

فدركرز ومقهى كاريبو كافيه يف مملكة البحرين، 

وذلك يف قطاع ي�شهد منوًا ملمو�شًا يف الدخل 

النقدي. ومن امل�شجع اأننا قد قمنا بالتح�شري 

ل�شفقات مرتقبة جمدية بعد اإجراء درا�شة للفر�ص 

الواعدة املتاحة يف ال�شوق.

اأما يف الفرتة القادمة، فاإننا نتوقع اأن يكون 

العام املايل 2018 فرتة اأخرى مليئة بال�شعوبات 

والتحديات، وقد برزت م�شائل واعتبارات عديدة 

خالل ال�شنة وال تزال قائمة حتى االآن. ولكن من 

املتوقع اأن ت�شتفيد منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 

اإفريقيا واخلليج العربي من ا�شتمرار �شمود اأدائها 

االقت�شادي، واأن حتقق منًوا اإيجابًيا يف نواجتها 

املحلية االإجمالية للعامني 2017 و2018 مبا يعود 

بالفائدة على اأعمالنا. ولذلك فاإننا نلتزم بنظرة 

تفاوؤلية حذرة الإمكانيات البنك امل�شتقبلية؛ وال تزال 

ثقتنا كبرية بقدرة فريق اإدارتنا على حت�شني منو 

اإيراداتنا والعمل على ا�شتدامة اأرباحنا مبا يحقق 

اأهدافنا الطموحة.

وختامًا اأود اأن اأعرب عن خال�ص �شكري وامتناين 

للدعم املتوا�شل والت�شجيع امل�شتمر من جانب 

ال�شادة اأع�شاء جمل�ص االإدارة املوقرين. كما 

ي�شعدين اأن اأ�شيد بالثقة الغالية واملتوا�شلة 

مل�شتثمرينا الذين مل ياألوا جهدًا يف تقدمي الدعم 

الالزم يف كل االأوقات، والذين ي�شاهمون بدور فعال 

يف حتقيق جناح فين�شر كابيتال بنك. واأتوجه اأي�شًا 

بال�شكر والتقدير اإىل فريق االإدارة وموظفي البنك 

لتفانيهم واإخال�شهم يف العمل وجهودهم الدوؤوبة 

الرامية اإىل مواكبة التغيريات واالرتقاء باأدائهم 

ملواجهة التحديات اجلديدة. ونحن ن�شعر بالفخر 

واالعتزاز لوجود مثل هذا الفريق الذي يت�شم 

 بالكفاءة املهنية العالية واحلما�ص واالإخال�ص

يف العمل.

اأ�شاأل اهلل اأن ي�شدد خطانا ويعيننا على حتقيق 

اأهدافنا ملا فيه جناح فين�شر كابيتال بنك.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

عبد�للطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ص االإدارة والرئي�ص التنفيذي

 “وا�شلنا اال�شتثمار خالل ال�شنة

يف املوارد الب�شرية وتقنية 

املعلومات، مع الرتكيز ب�شكل 

خا�ص على حت�شني الكفاءات 

االأ�شا�شية لتوجيه العمليات، 

واإدارة الوقت، وتنظيم عمل 

الفريق، وبناء الثقة، وتعزيز 

ال�شفافية من اأجل دعم اإعادة 

ر�شم امل�شار اال�شرتاتيجي للبنك.“

لمحة عامة عن فينشر كابيتال بنك
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فريق اإلدارة التنفيذية

عبد�للطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ص االإدارة والرئي�ص التنفيذي

رئي�ص جلنة االإدارة التنفيذية

في�شل عبد�لعزيز �لعبا�شي 

الرئي�ص التنفيذي لال�شتثمارات 

روبرت ويجيز

 مدير تنفيذي اأول

رئي�ص عمليات ما بعد اال�شتحواذ

�شانتو�ش جيكوب كاريبات

 مدير تنفيذي

رئي�ص الرقابة املالية 

جهاد ح�شن قمرب

 مــــــديــــــر

رئي�ص املوارد الب�شرية وامل�شاندة

عبد�لرحيم حممود �ل�شعيدي

 مــــــديــــــر

رئي�ص اإدارة الرثوات باالإنابة

�آ�شيا ح�شن 

 مــــــديــــــر

رئي�ص التدقيق الداخلي

خالد عبد�جلليل �ملدين

 مــــــديــــــر

رئي�ص االلتزام ومكافحة غ�شل االأموال

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

جمل�ص االإدارة مب�شوؤولية االأعمال االإدارية اليومية 

للبنك. ويلقى الرئي�ص التنفيذي دعمًا من قبل فريق 

االإدارة التنفيذية الذي يتمتع بالكفاءة العالية.

لمحة عامة عن فينشر كابيتال بنك
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استعراض   النشاط   االستثماري

استعراض األعمال

�ل�شتثمار�ت �ملبا�شرة

فدركرز وكاريبو، �لبحرين

ا�شتحوذ فين�شر كابيتال بنك خالل العام املايل 

2017 على 60 باملائة من اأ�شهم مطعم فدركرز 

ومقهى كاريبو كافيه يف مملكة البحرين، وذلك يف 

قطاع ي�شهد منوًا ملمو�شًا يف الدخل النقدي. يعمل 

كل من فدركرز وكاريبو يف البحرين منذ عام 1995 

و2007 على التوايل. ويبلغ عدد مطاعم فدركرز يف 

البحرين االآن �شتة مطاعم، اإ�شافة اإىل 16 فرعًا 

لكاريبو تنت�شر يف اأنحاء البحرين، مع خطط الفتتاح 

املزيد يف امل�شتقبل القريب.

جمموعة مادو

ميلك البنك 49 باملائة من جمموعة مادو. تاأ�ش�شت 

ال�شركة يف تركيا يف العام 1962 كمحل واحد لبيع 

االآي�شكرمي، وقد منت لت�شبح العالمة التجارية 

الرتكية االأوىل لالآي�شكرمي واأكرب �شركة توكيل 

امتياز �شل�شلة مقاهي ومتاجر حلويات يف البالد 

حيث متلك 302 حمل توكيل امتياز يف 49 مدينة يف 

اأنحاء تركيا. كما متلك املجموعة 33 حمال دولًيا 

يف بلغاريا، واأذربيجان، وناخ�شيفان، وقرب�ص، 

والعراق، اإ�شافة اإىل ال�شعودية، وقطر، واالإمارات، 

والكويت، والبحرين.

متلك جمموعة مادو توكيل االمتياز لعالمة مادو 

التي تقوم باإنتاج وت�شويق وبيع ت�شكيلة متنوعة 

من االأغذية عرب �شبكة مقاهي توكيالت االمتياز 

وقناة البيع لل�شركات واملوؤ�ش�شات. وت�شمل تلك 

املنتجات االآي�شكرمي، واحللويات القائمة على 

منتجات االألبان، واحللويات، والكعك، واملخبوزات، 

والوجبات، والع�شائر. وحتظى جمموعة مادو 

ب�شمعة مرموقة يف كل من تركيا وال�شرق االأو�شط 

باعتبارها عالمة رائدة لالآي�شكرمي. ووفًقا ملا 

اأوردته يورومونيتور، تعترب �شركة مادو حالًيا اأكرب 

�شركة يف �شوق املقاهي ومتاجر احللويات يف تركيا 

مع اأعلى ح�شة يف ال�شوق تقدر بحوايل �شعف 

ح�شة اأقرب مناف�شيها.

�شركة دلتا �ملحدودة

ميلك فين�شر كابيتال بنك 45 باملائة من اأ�شهم 

�شركة دلتا املحدودة، وهي �شركة �شعودية 

متخ�ش�شة يف اأعمال املقاوالت. تاأ�ش�شت ال�شركة 

يف العام 1976، وجنحت يف حتقيق النمو لتكون 

اإحدى �شركات املقاوالت الرائدة يف اململكة يف 

جماالت الطاقة الكهربائية ونقل وتوزيع الكهرباء. 

وقد نفذت ال�شركة خطة عمل تهدف اإىل احلد من 

تاأثري االإجراءات ال�شارمة التي اتخذتها احلكومة 

ال�شعودية والتي اأثرت على هوام�ص االأرباح. وتدر�ص 

ال�شركة يف الوقت احلايل طرق تنويع قاعدة 

عائداتها من خالل دخول اأ�شواق جديدة يف منطقة 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، مبا يف ذلك طرح 

منتجات جديدة مثل الطاقة املتجددة. وكانت �شركة 

دلتا قد اأعلنت عن توزيع اأرباح بن�شبة 6.5 باملائة 

لعام 2016.

فارم لند تركيا

بلغ اإجمايل م�شاحة االأر�ص التي متلكها ال�شركة 

7.5 مليون مرت مربع توؤجرها �شركة جوكنور، 

ال�شركة الرتكية الرائدة يف اإنتاج وت�شدير ع�شري 

الفاكهة املركز، بغر�ص زراعة اأربعة اأنواع من 

الفاكهة هي التفاح والكمرثى واخلوخ والكرز 

احلام�ص. وخالل العام املا�شي، متت زراعة اأكرث 

من 300 األف �شجرة جديدة على م�شاحة اأر�ص 

اإ�شافية تبلغ 1.7 مليون مرت مربع. وتخطط 

ال�شركة لتنويع م�شادر دخلها من خالل بناء مزارع 

على بع�ص االأرا�شي املختارة لبيعها اأو تاأجريها يف 

امل�شتقبل.

�شركة جوكنور

تاأ�ش�شت �شركة جوكنور لت�شدير وا�شترياد واإنتاج 

االأغذية )جوكنور( عام 1993، وتعترب اأكرب �شركة 

منتجة وم�شدرة لع�شري الفاكهة املركز وعجينة 

الفواكه يف ال�شوق الرتكية. ميلك فين�شر كابيتال 

بنك وم�شتثمروه ح�شة يف ال�شركة بن�شبة 83.5 

باملائة. وتقوم �شركة جوكنور بت�شدير  منتجاتها 

اإىل اأكرث من 60 دولة يف جميع اأنحاء العامل مع 

الرتكيز على اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية 

ورو�شيا، كما ت�شمل قائمة عمالئها الرئي�شيني 

�شركة كوكاكوال، وبيب�شي كوال، و�شن توب، وهريو، 

و�شماكرز. وقد بداأ بنك جولدمان �شاك�ص، البنك 

اال�شتثماري الدويل الرائد، يف عملية بيع ال�شركة 

ومن املتوقع اأن تتخارج يف منت�شف عام 2018. 

�شركة مينا �شيبكو

تعد مينا �شيبكو �شركة تابعة مملوكة جزئيًا 

ل�شركة ليم�شولر للمالحة وال�شفن، ومتلك ثالث 

بواخر من نوع �شوبراماك�ص متطورة بوزن 57 األف 

طن، ويتم توظيفها يف الوقت احلايل على اأ�شا�ص 

عقود تاأجري ق�شرية االأجل مع �شركات مرموقة 

يف خمتلف م�شارات ال�شحن العاملية. ويف اأعقاب 

عام حافل بالتحديات ل�شناعة ال�شحن العاملية يف 

2016، �شهدت العنا�شر اجلوهرية لل�شوق حت�شنًا 

منذ بداية عام 2017، وهو ما اأدى اإىل خلق نظرة 

اإيجابية ل�شوق حاويات ال�شحنات ال�شائبة على املدى 

الق�شري.

�شندوق مينا للموؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة

تاأ�ش�ص هذا ال�شندوق عام 2006، وقد دعا اإىل 

زيادة راأ�شماله يف عام 2010 ثم اأغلق االكتتاب 

يف اأعقاب ا�شتثماره يف �شركة كيو كون. وخالل 

العام املايل 2017، وا�شل ال�شندوق متابعة واإدارة 

حمفظة �شركاته واكت�شاف فر�ص التخارج املحتملة. 

ومل يتم تخ�شي�ص اأي راأ�شمال اإ�شايف خالل العام. 

ت�شتمل حمفظة ال�شندوق على �شركة ت�شالينجر 

ليمتد، و�شركة جافكو، واآي تي وورك�ص، وكيو كون. 

وقد مت تو�شيح التقدم الذي حققته كل �شركة ب�شكل 

منف�شل يف هذا التقرير.

�شركة ليم�شولر للمالحة و�ل�شفن

تدير ال�شركة اأ�شطوال يتكون من اأربع بواخر جتارية 

متخ�ش�شة وحاويات )اأحدهم مملوكة مبا�شرة 

والثالث االأخرى عرب �شركتها التابعة مينا �شيبكو( 

وفق عقد تاأجري طويل االأجل ب�شعر ثابت مع كربى 

ال�شركات. وقد اأدى التح�شن يف العنا�شر اجلوهرية 

ل�شوق حاويات ال�شحنات ال�شائبة اإىل خلق نظرة 

اإيجابية للقطاع على املدى الق�شري، مع توقع اأن 

ت�شهد اأ�شعار التاأجري وقّيم البواخر املزيد من 

النمو خالل الثالث �شنوات القادمة. وقد مت �شداد 

القرو�ص امل�شتحقة على كل من �شركة ليم�شولر 

و�شركة مينا �شيبكو بالكامل مع رهن البواخر االأربع 

ل�شالح فين�شر كابيتال بنك مقابل الت�شهيالت 

املالية املمنوحة. من ناحية اأخرى، �شهدت قيمة 

حاويات ال�شحنات ال�شائبة منوًا بن�شبة 40 باملائة 

تقريبًا على مدى الـ 12 �شهرًا املا�شية، بينما �شهدت 

مبيعات البواخر ومتو�شط �شعر البيع ارتفاعًا 

ملمو�شًا على مدى الثالث �شنوات املا�شية.
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�شركة ت�شالينجرليمتد

يرتكز ن�شاط �شركة 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�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

متلك ال�شركة اأ�شطوال مكونًا من 29 حفارة برية. 

وبالرغم من حالة عدم اليقني التي ت�شود البالد 

ب�شبب اال�شطرابات ال�شيا�شية يف ليبيا، اإال اأن وجود 

بع�ص املوؤ�شرات عن ا�شتقرار املناطق ال�شرقية من 

ليبيا قد اأدى اإىل ارتفاع ملمو�ص يف اإنتاج النفط 

اخلام، واملتوقع اأن ي�شل اإىل مليون برميل يوميًا 

خالل �شيف 2017. وقد اأجرى فين�شر كابيتال 

بنك حتليال متعمقًا عن ال�شركة، وا�شتعان بالعديد 

من اال�شت�شاريني الذين ميلكون خربة عملية يف 

�شناعة النفط والغاز يف ليبيا لر�شم �شورة وا�شحة 

عن الو�شع االأمني والت�شغيلي. وقد مت تعيني �شركة 

اأمن حملية لزيارة احلفارات بهدف تقييم حالتها 

وحتديد اإمكانية جتميع االأ�شول.

�شركة جافكو

تتخ�ش�ص �شركة االأبي�ص لالأ�شمدة والكيماويات 

)جافكو( يف ت�شنيع االأ�شمدة الكيميائية، باالإ�شافة 

اإىل جمموعة من املواد الكيميائية ال�شناعية. 

وعلى �شوء امل�شكالت الفنية والق�شايا ال�شيا�شية، 

ارتاأى جمل�ص االإدارة ت�شكيل جلنة خا�شة لتطوير 

خطة تهدف اإىل اإعادة ال�شركة اإىل م�شار الربحية. 

وتركز اخلطة احلالية على اإعادة هيكلة ال�شركة 

على امل�شتوى االإداري واملايل والفني، ثم ا�شتئناف 

العمليات الت�شغيلية تدريجيًا يف العام القادم. 

وقد اأعد فين�شر كابيتال بنك مذكرة ب�شاأن زيادة 

راأ�ص مال ال�شركة من م�شتثمرين جدد حتى ميكن 

متابعة خطة ا�شتئناف العمليات الت�شغيلية. وقد 

حظي العر�ص باهتمام من اجلهات املعنية، خا�شة 

ال�شركات اال�شرتاتيجية العاملة يف نف�ص ال�شوق. 

�شركة �آي تي وورك�ش

تعد �شركة اآي تي وورك�ص واحدة من اأكرب �شركات 

االإ�شناد اخلارجي خلدمات الربجميات يف م�شر، 

ومتلك مكاتب يف اململكة العربية ال�شعودية، 

واالإمارات، وقطر، واأوروبا، والواليات املتحدة 

االأمريكية. وخالل عام 2017، جنحت ال�شركة يف 

الفوز بعدد من امل�شاريع اجلديدة يف منطقة ال�شرق 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا، كما فازت بجوائز من 

ESRI ومايكرو�شوفت. وقد متكنت اآي تي وورك�ص 

التعليمية من طرح عدد من الربجميات التعليمية 

املبتكرة التي حققت رواجًا يف املنطقة، مبا يف ذلك 

برنامج جتريبي لتعليم الالجئني ال�شوريني يف لبنان 

وفل�شطني وال�شودان، مع ا�شتكمال خطط لطرح 

عملياتها يف اأمريكا الالتينية. وقد قام فين�شر 

كابيتال بنك باإعادة تعيني بنك الزارد الإدارة بيع 

ال�شركة  للم�شرتين املحتملني مع خطة للتخارج يف 

نهاية عام 2017. وقد اأبدت بع�ص االأطراف ذات 

ال�شلة اهتمامًا باال�شتحواذ على ال�شركة باأكملها اأو 

الق�شم التعليمي ب�شكل منف�شل.

�شركة كيو كون

تاأ�ش�شت �شركة قطر للهند�شة واالإن�شاءات )كيو 

كون( عام 1975، وتعد �شركة رائدة يف جمال 

اأعمال ال�شيانة والهند�شة وامل�شرتيات والبناء. ويف 

عام 2016، حققت ال�شركة عائدات واأرباح قيا�شية، 

واأعلنت عن توزيع اأرباح بن�شبة 6 باملائة، وبداأت 

العام اجلديد بدفرت حافل بالطلبيات. ويف �شهر 

مايو 2017، مت تعيني ا�شت�شاريني لبدء عملية بيع 

ال�شركة. ولكن اأدت العالقات املتوترة بني قطر من 

جانب وال�شعودية واالإمارات والبحرين وم�شر من 

جانب اآخر يف يونيو 2017، اإىل التاأثري على اأعمال 

�شركة كيو كون يف اأبوظبي وال�شعودية ب�شكل حاد، 

ومت تعليق عملية التخارج حتى يتم الو�شول اإىل قرار 

ب�شاأن االأزمة الدبلوما�شية اجلارية.

�شركة فين�شر كابيتال �ل�شتثمارية �ل�شعودية

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

�شركة ا�شتثمارية يقع مقرها يف اململكة العربية 

ال�شعودية، حيث تركز على اال�شتثمار يف امل�شاريع 

ال�شغرية واملتو�شطة الواعدة يف اململكة. ويف ظل 

توا�شل ظروف ال�شوق ال�شعبة، قامت ال�شركة 

باتخاذ عدد من االإجراءات الرامية اإىل خف�ص 

التكاليف، كما وافقت ال�شركة على خطة خلف�ص 

راأ�ص املال لتحقيق اإجمايل خف�ص بقيمة 300 

مليون ريال �شعودي اأو 80 باملائة خالل العامني 

القادمني. وتهدف هذه اخلطة اإىل احلفاظ على 

القيمة للم�شتثمرين واإعادة معظم راأ�ص املال اإىل 

امل�شاهمني.
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استعراض   النشاط   االستثماري )تتمــــــــة(

�مل�شاريع �لنا�شئة وتطوير �لأعمال

بر�مج �ل�شيولة 1 و2 و3 من فين�شر كابيتال بنك

يوفر فين�شر كابيتال بنك ثالثة برامج مبتكرة 

لل�شيولة متوافقة مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية 

مع �شندات ثقة واأ�شهم مدعومة باأ�شول عقارية 

ذات مردود جيد وتقع يف املنطقة الدبلوما�شية يف 

املنامة، مملكة البحرين، ويف منطقة جبل علي 

ال�شناعية يف دبي، دولة االإمارات. مدة كل برنامج 

�شنة واحدة يف احلد االأق�شى. ويرتاوح معدل الربح 

ما بني 6 باملائة للم�شتثمرين ملدة 12 �شهرًا، و4 

باملائة ملدة �شهر واحد مع توزيع اأرباح على اأ�شا�ص 

ربع �شنوي.

مت طرح الربنامج االأول يف عام 2010 ويلقى دعمًا 

من مبنى فين�شر كابيتال بنك يف املنامة، وي�شتمل 

على جمموعة من امل�شاحات املكتبية، ووحدات 

التجزئة، ومواقف ال�شيارات اخلا�شة والعامة 

مع ن�شب اإ�شغال وا�شتخدام عالية. وقد مت طرح 

 الربناجمني الثاين والثالث يف 2015 و2016،

ويلقيا دعمًا من املباين الثالثة من جممع اإ�شكان 

جبل علي للعمال يف دبي واللذين مت تاأجريهم 

بالكامل لعمالء مرموقني.

�مل�شت�شفى �لأملاين للعظام

منذ افتتاحه يف عام 2010 جنح هذا امل�شت�شفى 

املتخ�ش�ص يف بناء �شمعة مرموقة وتوفري خدمات 

عاملية امل�شتوى الأمرا�ص العظام واجلراحة يف 

البحرين ودول جمل�ص التعاون اخلليجي، خا�شة 

املنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية ال�شعودية 

والكويت. ومن اأهم التطورات التي �شهدها 

امل�شت�شفى خالل عام 2017 طرح برنامج توظيف 

لتعيني �شتة جراحني متخ�ش�شني، وا�شتكمال جناح 

العالج الطبيعي الذي يعمل بطاقة تقارب 100 

باملائة، مع وجود ثمانية متخ�ش�شني يف العالج 

الطبيعي يعملون يف الق�شم. كما افتتح امل�شت�شفى 

ق�شم تقومي العظام الذي يعترب جماال متناميًا 

للطب الوقائي ال�شامل ويعد فريدًا من نوعه يف 

املنطقة. وي�شعى فين�شر كابيتال بنك اإىل جذب 

امل�شتثمرين املهتمني بدخول قطاع الرعاية ال�شحية 

الوقائية الذي ال يتاأثر بالدورات االقت�شادية، وذلك 

لال�شتحواذ على ال�شركة وتوفري فر�شة تخارج 

للم�شتثمرين احلاليني يف عام 2018.

�مل�شت�شفى �مللكي للولدة

 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 واالأطفال. 

كما �شريكز هذا امل�شت�شفى الذي ي�شم 22 �شريرًا 

على توفري خدمات والدة كاملة متتد اإىل ما قبل 

الوالدة، وما بعدها، ف�شاًل عن اأمرا�ص الن�شاء. 

وقد مت ا�شتكمال اأعمال البناء الرئي�شية واالأعمال 

االإلكرتوميكانيكية، كما قاربت اأعمال الت�شطيبات 

والتجهيزات النهائية على اال�شتكمال. كما مت تعيني 

بع�ص الكوادر الهامة مثل مدير الق�شم الطبي 

ورئي�ص طاقم التمري�ص، اإ�شافة اإىل �شغل معظم 

الوظائف الطبية واخلدمات ال�شحية واالإدارية. 

ومن املقرر اأن يكون االفتتاح التجريبي للم�شت�شفى 

يف الربع االأخري من العام 2017.

م�شت�شفى �خلرب �ملتخ�ش�ش

تعاون فين�شر كابيتال بنك مع �شركة العثمان 

القاب�شة لتطوير م�شت�شفى جديد ي�شم 200 �شرير 

يف مدينة اخلرب، اململكة العربية ال�شعودية. يقع 

امل�شت�شفى على م�شاحة 40 األف مرت مربع، و�شي�شم 

ثالثة مراكز للتميز متخ�ش�شة يف �شحة الن�شاء 

و�شحة االأطفال واجلراحات اليومية، وهي خدمات 

�شحية يزداد الطلب عليها ب�شكل ملمو�ص، وحتقق 

هوام�ص ربح عالية. اإ�شافة اإىل ذلك �شوف ي�شم 

امل�شت�شفى جمموعة من العيادات املتخ�ش�شة 

لل�شكري، واالأمرا�ص اجللدية، واجلراحات 

التجميلية، والعيون، والقلب، واالأنف واالأذن 

 واحلنجرة، والعظام. تتقدم اأعمال بناء

امل�شت�شفى وفق اخلطط املو�شوعة مع ا�شتكمال 

 اأعمال الت�شوية واحلفر و�شب اخلر�شانة االأولية

يف االأماكن الرئي�شية.

ذي لوجن

منذ اأن تاأ�ش�شت هذه ال�شركة املتخ�ش�شة يف تاأجري 

امل�شاحات املكتبية املجهزة يف الطابق ال�شاد�ص من 

مبنى فين�شر كابيتال بنك عام 2008، جنحت يف 

حتقيق تقدم ملمو�ص من حيث العائدات امل�شتقرة، 

واحلفاظ على امل�شتاأجرين، وم�شتويات االإ�شغال 

العالية. ولتلبية احتياجات الطلب املتنامي على 

امل�شاحات املكتبية ومواقف ال�شيارات االآمنة، 

تخطط ذي الوجن لتو�شيع خدماتها اإىل طابق 

 اإ�شايف، وقد ا�شتاأجرت 735 موقفًا يف مبنى

جديد الإيقاف ال�شيارات متعدد الطوابق يقع يف 

املنطقة الدبلوما�شية. 

�شركة جلوري

توفر ال�شركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية 

واال�شتثمار )جلوري( لفين�شر كابيتال بنك من�شة 

ا�شتثمارية للفر�ص املجزية يف �شلطنة عمان. وقد 

جنحت ال�شركة يف تنفيذ العديد من ال�شفقات 

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

عن بع�ص القطاعات الفرعية املرتبطة بقطاع 

العقارات، باالإ�شافة اإىل عدد من امل�شاريع اجلديدة 

الواعدة. ومن اأهم التطورات التي �شهدتها ال�شركة 

حتى تاريخه تاأجري 84 باملائة من امل�شاحات يف 

جممع مكتبي الوطية التجاري، بينما حقق مركز 

االأعمال الذي ي�شم 32 مكتبًا ن�شبة اإ�شغال بلغت 80 

باملائة. ومت االفتتاح التجريبي لفندق م�شقط جراند 

ميلينيوم فئة خم�ص جنوم يف مايو 2016، وهو اأول 

فندق متوافق مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية يف 

ُعمان. باالإ�شافة اإىل ذلك، حققت عمليات تاأجري 

م�شروع املطور العمانية متعدد اال�شتخدامات ن�شبة 

اإ�شغال بلغت 84 باملائة.

�شركة بيان للتطوير �لعقاري

تركز �شركة 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 االأوىل من باكورة م�شاريع ال�شركة 

جاردينيا العزيزية يف نهاية عام 2017. يتكون هذا 

امل�شروع ال�شكني منا�شب التكاليف من 156 وحدة 

�شكنية دوبلك�ص وفيالت م�شتقلة، ويقع يف منطقة 

العزيزية يف اخلرب بالقرب من �شاطئ ن�شف القمر 

وجامعة االأمري حممد بن فهد.
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6.   امل�شت�شفى امللكي للوالدة

7.   برنامج ال�شيولة 1
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استعراض   النشاط   االستثماري )تتمــــــــة(

�ل�شتثمار�ت �لعقارية

بريدجووتر وبر�شتون كريك، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية

ا�شتحوذ فين�شر كابيتال بنك وم�شتثمروه يف عام 

2016 على 90 باملائة من حمفظة عقارية تتكون من 

جممعني �شكنيني هما بريدجووتر وبر�شتون كريك 

يف اأطلنطا، جورجيا يف الواليات املتحدة االأمريكية 

باإجمايل 866 وحدة. يقع عقار بريدجووتر على 

م�شاحة 260 األف مرت مربع من االأر�ص امل�شورة، 

ويتكون من 532 وحدة �شكنية متتد على 36 مبنى، 

بينما يقع عقار بر�شتون كريك على م�شاحة 206 

األف مرت مربع من االأر�ص امل�شورة وي�شتمل على 

334 وحدة �شكنية موزعة على 19 مبنى. وميتاز كل 

من املجمعني مبوقع ممتاز يف اأطلنطا، وي�شتمالن 

على العديد من املرافق الرتفيهية الراقية املحاطة 

باحلدائق اخل�شراء. وقد ا�شتكمل املجمعان 

برناجمًا لتجديد الت�شميم الداخلي للوحدات، مع 

تاأجري كافة الوحدات وحتقيق م�شتويات االإيجار 

املخططة يف امليزانية. وقد جاء اأداء هذه العقارات 

يف املحفظة متوافقًا حتى االآن ومت توزيع اأرباح 

ربع �شنوية مبا يتما�شى مع العائد النقدي ال�شنوي 

املتوقع للم�شتثمرين امل�شاركني يف هذه الفر�شة 

اال�شتثمارية بن�شبة 8.5 باملائة.

وي�شت هيفن يف فينينجز، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية

ا�شتحوذ فين�شر كابيتال بنك وم�شتثمروه على 

90 باملائة من وي�شت هيفن يف عقار فينينجز يف 

اأطلنطا، جورجيا، الواليات املتحدة االأمريكية 

يف العام املايل 2016. العقار يتكون من 610 

وحدات �شكنية تقع يف منطقة ال�شوق الفرعي يف 

�شمرينا، على بعد 12 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�شرية التي متيزها عن غريها من 

العقارات يف ال�شوق.  ويتقدم العمل يف برنامج 

جتديد الوحدات خارجيًا وداخليًا مع تاأجري كافة 

الوحدات وحتقيق م�شتويات االإيجار املخططة يف 

امليزانية. ونظرًا لالأداء املتميز للعقار حتى االآن، 

مت توزيع اأرباح ربع �شنوية مبا يتما�شى مع العائد 

النقدي ال�شنوي املتوقع للم�شتثمرين امل�شاركني يف 

هذه الفر�شة اال�شتثمارية بن�شبة 8.5 باملائة.

ماي فري ت�شامربز، �ململكة �ملتحدة

مت بيع ال�شقق ال�شت يف هذا العقار الواقع يف منطقة 

ماي فري التي تعد من اأرقى املناطق ال�شكنية الواقعة 

يف لندن، وبالتايل مت التخارج من هذا اال�شتثمار 

بالكامل.

ريجنت�ش كري�شنت، �ململكة �ملتحدة

ان�شم فين�شر كابيتال بنك اإىل ائتالف �شركات 

معروفة تقوده جمموعة راأ�شمال لال�شتثمار الواقع 

مقرها يف اململكة العربية ال�شعودية والذي ا�شتثمر 

يف عملية ا�شتحواذ وتطوير مل�شروع �شكني بارز يقع 

يف اإحدى اأفخم املناطق ال�شكنية يف لندن. اأعيد 

طرح هوية جديدة للم�شروع ليعرف با�شم ريجنت�ص 

كري�شنت بدال من بارك كري�شنت وي�شت والذي مت 

ت�شميمه يف االأ�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�شر. ويت�شمن امل�شروع هدم االأجزاء التجارية 

 القائمة يف الوقت احلايل، واإعادة تطويره

ت�شمل �شالة األعاب ريا�شية، ومالعب تن�ص، 

وحمامات �شباحة، ومقاه، ومطاعم. ي�شم الربج 

160 �شقة للبيع للم�شتخدمني النهائيني، و180 �شقة 

فندقية �شوف تديرها �شركة متخ�ش�شة ليتم بيعها 

للم�شتثمرين العقاريني من االأفراد وال�شركات. ومن 

اأحدث التطورات التي �شهدها امل�شروع تعيني مقاول 

وبدء اأعمال و�شع االأ�شا�شات.

�شفاف، �لبحرين

يتكون هذا امل�شروع العقاري املتميز بطابعه 

املعماري الفريد من برجني �شكنيني يتمتعان مبوقع 

اإ�شرتاتيجي على جزيرة ريف يف املنامة، البحرين. 

ويف اأعقاب التفاو�ص مع املطور الرئي�شي فيما يتعلق 

بتعديل خطة امل�شروع، مت اإعداد اتفاقية ت�شوية 

تغطي كافة االأمور الفنية واملالية. ومن املتوقع 

اإ�شدار �شهادة عدم ممانعة خالل الربع االأخري من 

عام 2017، بعد تقدمي الر�شومات النهائية املعدلة 

والتي ت�شمل التغيريات التي طلبها املطور الرئي�شي، 

على اأن يلي ذلك ترخي�ص البناء خالل �شهر من 

ا�شتالم �شهادة عدم املمانعة. ومازال امل�شروع 

ي�شري وفق خطة تن�ص على قيام املقاول ببدء عملية 

االإن�شاء خالل الربع االأخري من عام 2017. 

جريت هاربور، �لبحرين

قام فين�شر كابيتال بنك وم�شتثمروه االإ�شرتاتيجيون 

بتاأ�شي�ص �شركة جريت هاربور مع �شركاء حمليني 

ملبا�شرة م�شروع خمتلط اال�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. وبعد اإجراء تقييم تف�شيلي 

لل�شوق وبحث ا�شرتاتيجيات التخارج املحتملة، 

قرر االئتالف اال�شتمرار يف طريق التخارج والذي 

يت�شمن تق�شيم االأر�ص اإىل 16 قطعة، بحيث 

تبلغ م�شاحة القطعة الواحدة 2000 مرت مربع 

تقريبًا، مما يوفر فر�شة جمزية للتخارج بالن�شبة 

للم�شتثمرين. وقد مت احل�شول على املوافقة املبدئية 

الر�شمية على تق�شيم االأر�ص.

وحتويله اإىل خمطط �شكني كامل يوفر 81 �شقة 

 عالية املوا�شفات وخم�شة بيوت متال�شقة

)Mews Houses(، مع املحافظة على اللم�شات 

املعمارية ال�شاحرة للم�شمم جون نا�ص. 

ويف اأعقاب احل�شول على املوافقة على املخطط من 

جمل�ص مدينة وي�شتمن�شرت، �شهد امل�شروع تطورات 

جديدة خالل العام ت�شمنت ا�شتكمال اأعمال الهدم 

وو�شع االأ�شا�شات، وبدء اأعمال البنية التحتية 

والفوقية. كما بداأت عمليات ما قبل البيع اأي�شًا.

24 باكينجهام جيت، �ململكة �ملتحدة

قام فين�شر كابيتال بنك خالل العام املايل 2015 

بتقدمي اأعمال الهيكلة وامل�شورة الإحدى ال�شفقات 

اململوكة ملجموعة خمتارة من امل�شتثمرين 

لال�شتحواذ على موقع �شكني جاري اإعادة تطويره 

للتملك احلر يف لندن. يقع 24 باكينجهام جيت 

يف قلب وي�شتمن�شرت، ويتكون من ثماين �شقق 

فخمة حتتل كل �شقة طابقًا باأكمله، اإىل جانب 

وحدة بنتهاو�ص فاخرة تقع على طابقني. وقد مت 

ا�شتكمال اأعمال اإعادة التطوير، ويجري اإجناز 

اأعمال الت�شويق والبيع. مل يتم تلقي اأي عرو�ص 

جادة حتى االآن ولكن مت اإبداء اهتمام خا�ص بوحدة 

البنتهاو�ص، مع بع�ص االهتمام ب�شراء العقار باأكمله 

ب�شرط تقدمي خ�شم جيد.

م�شروع و�ن �لبحرين

يقع م�شروع وان البحرين على جزيرة ريف، ويعد 

اأحد اأكرث امل�شاريع ال�شكنية رقيًا وخ�شو�شية. يبعد 

امل�شروع ب�شع دقائق عن مرفاأ البحرين املايل، 

وو�شط مدينة املنامة، و�شاحية ال�شيف التي تزخر 

مبجمعات الت�شوق. ي�شم امل�شروع برجًا يتكون من 

50 طابقًا، و�شيتم تطويره ليكون م�شروعًا فندقيًا 

و�شكنيًا متوافق مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية، 

وي�شتمل على جمموعة من املرافق الراقية التي 
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9.     بريدجووتر، الواليات املتحدة االأمريكية
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الوظائف المؤسسيةعمليات   ما   بعد   االستحواذ

متا�شياً مع �شيا�شة �إعادة �لتنظيم �ل�شرت�تيجي، 

تبنى فين�شر كابيتال بنك منهجاً نوعياً جديد�ً 

جتاه �إد�رة عمليات ما بعد �ل�شتحو�ذ ل�شركات 

حمفظته �ل�شتثمارية. ويت�شمن ذلك حتليال 

م�شتفي�شاً لل�شركات و�لأ�شو�ق �لتي تعمل بها، مع 

�لرتكيز على حتديد �لأ�شول �لتي تتطلب �ملزيد 

من �لهتمام و�لأكرث جدوى للتخارج على �ملدى 

�لق�شري �إىل �ملتو�شط.

ولتعزيز هذا التوجه، مت ف�شل وظائف عمليات ما 

بعد اال�شتحواذ عن دائرة اال�شتثمارات، واإن�شاء 

وحدة م�شتقلة جديدة تقدم تقاريرها مبا�شرة اإىل 

الرئي�ص التنفيذي. كما مت تعيني متخ�ش�ص موؤهل 

يف اإدارة اال�شتثمارات املبا�شرة وميلك خربة وا�شعة 

على امل�شتوى االإقليمي والدويل لقيادة فريق العمل 

يف هذه الدائرة.

ويرتكز الهدف الرئي�شي لفريق عمليات ما بعد 

اال�شتحواذ على تعزيز قيمة اأ�شول املحفظة 

اال�شتثمارية للبنك، وهذا ينطوي على اإدراك تام 

للتفا�شيل اخلا�شة بكل اأ�شل من االأ�شول وذلك من 

خالل تقييمه على اأ�شا�ص اأكرث تنظيمًا مب�شاعدة 

خرباء من اخلارج ممن ميلكون دراية جيدة بال�شوق 

والقطاع. وهذا يت�شمن اال�شتفادة من التقنيات 

التحليلية املتطورة واأف�شل املمار�شات الدولية التي 

تعترب جديدة على منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 

اأفريقيا.

اإن اإتباع مثل هذا املنهج من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل 

تقييمات اأكرث واقعية، وم�شاعدة فريق عمليات ما 

بعد اال�شتحواذ على حتقيق هدف اآخر هام يتمثل 

يف حتديد اأف�شل الطرق املنا�شبة للتخارج واإعداد 

خطة تنفيذ فعالة لل�شركات املر�شحة للتخارج.

كما ي�شطلع فريق العمل يف دائرة عمليات ما بعد 

اال�شتحواذ مبهمة اختيار الفر�ص اال�شتثمارية 

اجلديدة، والتعاون مع دائرة اال�شتثمارات وغريها 

من الدوائر، مبا يتيح له تقييم الطرق اال�شرتاتيجية 

املنا�شبة لل�شركات املر�شحة، و�شمان ا�شتفادتها 

من طرق التخارج القابلة للتنفيذ، قبل بدء عملية 

اال�شتحواذ.

ويف بداية العام املايل 2017، �شارك اأع�شاء 

جمل�ص االإدارة وفريق االإدارة التنفيذية يف ور�شة 

عمل ا�شرتاتيجية على مدى يومني، خ�شعت 

خاللها جميع �شركات املحفظة الختبار ال�شغط 

اال�شتثماري والتحليل لتحديد طرق التقييم االأكرث 

واقعية. وقد حددت هذه الور�شة اأي�شًا امل�شاريع التي 

تاأثرت بالظروف املالية، االقت�شادية، ال�شوقية اأو 

اجليو�شيا�شية والتي يتعني تن�شيطها مرة اأخرى. كما 

مت اأي�شًا انتقاء ال�شركات املر�شحة للتخارج الفوري 

وبدء خطوات العمل.

ويف اأعقاب هذه الور�شة، بداأ فريق العمل يف دائرة 

عمليات ما بعد اال�شتحواذ تخطيط زيارات لكل 

�شركة يف املحفظة، وذلك بهدف التحقق من اأهم 

الق�شايا واالأمور التي تواجه امل�شاريع التي توقفت، 

واإدارة عملية التخارج ب�شرعة وفعالية لل�شركات 

املحددة.

وقد مت اتخاذ بع�ص االإجراءات اخلا�شة املتعلقة 

ببع�ص امل�شاريع املتعرثة التي حتتاج اإىل عناية 

خا�شة ال�شتعادة ن�شاطها، كما بداأت بع�ص عمليات 

التخارج للعديد من اال�شتثمارات الرئي�شية.

وخالل العام احلايل 2017، مت بيع ال�شقة ال�شكنية 

االأخرية من ماي فري ت�شامربز يف لندن، اململكة 

املتحدة، مما اأ�شفر عن التخارج النهائي لهذا 

اال�شتثمار. وباالإ�شافة اإىل ذلك، يجري البنك يف 

الوقت احلايل عمليتي تخارج هامتني. العملية 

االأوىل تت�شمن قيام بنك جولدمان �شاك�ص ببدء 

بيع �شركة جوكنور لت�شدير وا�شترياد واإنتاج 

االأغذية )جوكنور( والتي تعد اأكرب �شركة منتجة 

وم�شدرة لع�شري الفاكهة املركز وعجينة الفواكه يف 

ال�شوق الرتكية. ومن املخطط اأن يكون التخارج يف 

منت�شف العام 2018. العملية الثانية ت�شمل اإعادة 

تعيني بنك الزارد الإدارة بيع �شركة اآي تي وورك�ص، 

اإحدى اأكرب �شركات االإ�شناد اخلارجي خلدمات 

الربجميات يف م�شر، على اأن تكون عملية التخارج 

يف نهاية العام 2017.

ويف مايو 2017، مت تعيني ا�شت�شاريني لبدء عملية 

بيع �شركة قطر للهند�شة واالإن�شاءات )كيو كون(، 

ال�شركة الرائدة يف جمال اأعمال ال�شيانة والهند�شة 

وامل�شرتيات والبناء. ولكن اأدت العالقات املتوترة 

بني قطر من جانب وال�شعودية واالإمارات والبحرين 

وم�شر من جانب اآخر يف يونيو 2017، اإىل التاأثري 

على اأعمال �شركة كيو كون يف اأبوظبي وال�شعودية 

ب�شكل حاد، ومت تعليق عملية التخارج حتى يتم 

الو�شول اإىل قرار ب�شاأن االأزمة الدبلوما�شية 

اجلارية.

من ناحية اأخرى، ي�شعى البنك اإىل جذب 

امل�شتثمرين املهتمني بدخول قطاع الرعاية ال�شحية 

الوقائية الذي ال يتاأثر بالدورات االقت�شادية، 

وذلك لال�شتحواذ على امل�شت�شفى االأملاين للعظام 

يف البحرين وتوفري فر�شة تخارج للم�شتثمرين 

احلاليني يف عام 2018. باالإ�شافة اإىل ذلك، مت 

حتديد عملية تخارج ل�شركة جريت هاربور يف 

البحرين وتنطوي على تق�شيم االأر�ص اإىل قطع 

اأ�شغر، مما يوفر فر�شة جمزية فريدة من نوعها 

للم�شتثمرين. وقد مت احل�شول على املوافقة املبدئية 

الر�شمية على تق�شيم االأر�ص.

�ملو�رد �لب�شرية وخدمات �مل�شاندة

تطوير �ملو�رد �لب�شرية 

وا�شل فريق العمل يف دائرة املوارد الب�شرية خالل 

العام تقدمي خدمات متميزة تلبي االحتياجات 

الفردية ملوظفي البنك، وذلك بهدف تعزيز 

تطورهم املهني والوظيفي و�شمان راحتهم. ويف 

اإطار حر�ص البنك على تعزيز ا�شرتاتيجية اأعماله 

مت الرتكيز على الكفاءات املحورية املتعلقة بتنفيذ 

املهام، واإدارة الوقت، والعمل اجلماعي، والثقة 

وال�شفافية. باالإ�شافة اإىل ذلك، مت دعم الهيكل 

املوؤ�ش�شي للبنك من خالل ف�شل دوائر عالقات 

امل�شتثمرين، وعمليات ما بعد اال�شتحواذ، وق�شم 

اإدارة النقد والعمليات، حيث اأ�شبحت هذه الدوائر 

ترفع تقاريرها مبا�شرة اإىل الرئي�ص التنفيذي. 

ووا�شل فين�شر كابيتال بنك برناجمه الطموح لتعيني 

املزيد من املتخ�ش�شني، خا�شة يف دوائر عمليات 

ما بعد اال�شتحواذ وعالقات امل�شتثمرين والتدقيق 

الداخلي. ويف نهاية العام املايل 2017، بلغ عدد 

موظفي البنك 52 موظفًا.

من ناحية اأخرى، حافظ فين�شر كابيتال بنك خالل 

العام على ا�شتثماراته يف جمال تطوير املوارد 

الب�شرية والتدريب. ويتلقى �شتة موظفني من دوائر 

الرقابة املالية واإدارة املخاطر والتدقيق املايل 

والرقابة ال�شرعية وعمليات ما بعد اال�شتحواذ يف 

الوقت احلايل درا�شات ت�شاعدهم على احل�شول 

على اعتمادات مهنية يف جمال تخ�ش�شهم، 

بينما مت دعم االأ�شخا�ص املعتمدين وت�شجيعهم 

على التطوير من خالل برنامج التطوير املهني 

امل�شتمر مبا يتما�شى مع متطلبات م�شرف البحرين 

املركزي. ووا�شل البنك اأي�شًا دعم املهارات وتعزيز 

التطور املهني ملوظفيه من خالل الدورات التدريبية 

التي يقدمها معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية 

واملالية.

 �ت�شالت �ل�شركات و�لت�شويق

و�مل�شوؤولية �لجتماعية للبنك

يتوىل فريق العمل يف دائرة ات�شاالت ال�شركات 

والت�شويق م�شوؤولية التوا�شل مع جميع االأطراف 

ذات ال�شلة وفق اأ�شلوب يتميز باملهنية العالية 

وال�شفافية والوقت املنا�شب. وترتكز قنوات االت�شال 

االأ�شا�شية على االجتماع ال�شنوي للم�شاهمني، 

والتقرير ال�شنوي، واملوقع االإلكرتوين للبنك، 

والت�شريحات الدورية يف و�شائل االإعالم املحلية. 

كما تتوىل الدائرة مهمة تطبيق ومتابعة برنامج 

امل�شوؤولية االجتماعية للبنك. وقد ت�شمنت اأن�شطة 

امل�شوؤولية االجتماعية للبنك خالل العام املايل 

2017 رعاية منتدى االأعمال واال�شتثمار اخلليجي 

الرتكي الثاين الذي اأقيم يف البحرين خالل �شهر 

نوفمرب 2016. 

تقنية �ملعلومات

حر�ص فين�شر كابيتال بنك خالل العام على تعزيز 

اال�شتثمار يف تقنية املعلومات، مع الرتكيز على 

حت�شني جودة البنية التحتية لتقنية املعلومات ودعم 

االأ�شول القّيمة. وقد قام البنك خالل العام املايل 

2017 بتطبيق نظام البيئة »االفرتا�شية« اجلديد 

الذي يغطي املقر الرئي�شي جزئيًا، اإ�شافة اإىل مركز 

ا�شتعادة البيانات يف حاالت الطوارئ. وقد ت�شمن 

ذلك متابعة موارد تقنية املعلومات من خالل 

خا�شية »التنبيه الوقائي«، عالوة على نظام جديد 

للمحاكاة والن�شخ يوفر بيانات احتياطية وي�شمن 

الت�شغيل يف حالة ف�شل النظام.

ولدعم خطة ا�شتمرارية االأعمال يف فين�شر 

كابيتال بنك، مت تطبيق طريقة جديدة لتح�شني 

عملية اختبار خطة ا�شتعادة البيانات يف حاالت 

الطوارئ والكوارث. وي�شمل ذلك التعرف على 

التطورات اليومية يف مركز ا�شتعادة البيانات يف 

حالة الطوارئ، واإجراء عمليات تفتي�ص اأ�شبوعية، 

واختبارات جزئية �شهرية على م�شتوى تطبيقات 

وبيانات البنك باأكمله. من ناحية اأخرى، وعلى �شوء 

متطلبات م�شرف البحرين املركزي اجلديدة، 

اأجرى البنك اختبارًا لك�شف اإمكانية اخرتاق نظام 

االأمن يف البنك على اأيدي ا�شت�شاريني خارجيني، 

كما مت تركيب جدار حماية قوي يتميز مب�شتوى 

اأمني عاٍل. هذا اإىل جانب تعزيز عمليات التخزين 

االحتياطي للبيانات، مبا ي�شمن عدم توقف اأجهزة 

ال�شريفر يف حالة حدوث اأي عملية اخرتاق. كما 

حر�ص البنك على توفري التدريب الالزم للموظفني 

على يد متخ�ش�شني معتمدين يف تقنية املعلومات، 

عالوة على ا�شتكمال املرحلة االأوىل من تطوير 

وحت�شني اإجراءات االأمن يف مبنى فين�شر كابيتال 

بنك. باالإ�شافة اإىل ذلك، مت تطبيق موؤ�شرات 

االأداء الرئي�شية لقيا�ص اأداء مكتب خدمات تقنية 

املعلومات و�شرعة ا�شتجابته، مع ا�شتخدام طابعات 

ذات خا�شية اأمنية معززة، وذلك عرب مفهوم جديد 

للم�شرتيات �شاعد على خف�ص اإجمايل تكاليف 

امللكية اإىل الن�شف تقريبًا.

استعراض األعمال
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استعراض الحوكمة المؤسسيةالوظائف المؤسسية )تتمــــــــة(

عالقات �مل�شتثمرين

تتعاون دائرة عالقات امل�شتثمرين عن قرب مع 

فريق العمل يف ق�شم اال�شتثمارات، واإدارة الرثوات، 

وعمليات ما بعد اال�شتحواذ، والرقابة املالية، 

وااللتزام، وذلك ل�شمان توفري اأعلى م�شتويات 

اخلدمة للعمالء والتوافق مع متطلبات م�شرف 

البحرين املركزي املتعلقة بامل�شتثمرين. وخالل 

العام املايل 2017، مت ف�شل الدائرة لتكون م�شتقلة 

متامًا بحيث ترفع تقاريرها مبا�شرة اإىل الرئي�ص 

التنفيذي، كما قام البنك اأي�شًا بزيادة عدد فريق 

العمل.

وبناء على تعليمات م�شرف البحرين املركزي، 

مت تعيني ا�شت�شاريني خارجيني مل�شاعدة البنك 

يف حتقيق التوافق مع املعايري املوحدة لالإبالغ 

ال�شريبي )CRS( وهو معيار للمعلومات يخت�ص 

بالتبادل التلقائي للمعلومات ال�شريبية واملالية 

على م�شتوى عاملي ملكافحة التهرب من ال�شرائب 

ومياثل قانون االلتزام ال�شريبي للح�شابات 

اخلارجية االأمريكية )فاتكا(. كما قام البنك 

خالل العام بتعزيز نظام اإدارة عالقات العمالء 

)CRM( مبا يلبي االحتياجات اخلا�شة للم�شاهمني 

وامل�شتثمرين واجلهات التنظيمية. ويتميز النظام 

بالدقة ال�شديدة من خالل اال�شتفادة من خا�شية 

ال�شانع واملراجع، وي�شمن االأمتتة الكاملة ملحفظة 

العمالء، مع اإ�شدار تقارير ا�شتثمارية ن�شف �شنوية 

ويف نهاية العام. ومتت اإ�شافة جماالت جديدة على 

النظام مثل تقييم العمالء والتوثيق، وذلك متا�شيًا 

مع متطلبات املعايري املوحدة لالإبالغ ال�شريبي.

�إد�رة �لرثو�ت

يتوىل ق�شم اإدارة الرثوات م�شوؤولية تطوير وتعزيز 

العالقات القائمة بني البنك و�شبكته الوا�شعة 

من املوؤ�ش�شات اال�شتثمارية واالأفراد من اأ�شحاب 

الرثوات يف جميع اأنحاء دول اخلليج. وقد 

جنح البنك اأي�شًا يف بناء العديد من العالقات 

اال�شرتاتيجية مع بع�ص املوؤ�ش�شات املهتمة باأنواع 

معينة من العرو�ص اال�شتثمارية. ي�شم الفريق نخبة 

من املتخ�ش�شني من ذوي الكفاءة العالية واخلربة 

الوا�شعة الذين يتمتعون بقدرات فنية عالية مكنتهم 

من توظيف جمموعة وا�شعة من املنتجات عرب 

خمتلف القطاعات. وباعتبارهم نقطة االت�شال 

الرئي�شية للم�شتثمرين، فاإن فريق العمل يف دائرة 

اإدارة الرثوات ي�شطلعون مبهمة اإعداد تقارير دورية 

عن اآخر تطورات املحفظة اال�شتثمارية للبنك، 

والتعريف بالفر�ص اال�شتثمارية اجلديدة، وعر�ص 

روؤية متخ�ش�شة عن االأ�شواق املحلية واالإقليمية، 

ف�شال عن تقدمي اال�شت�شارة املالية لعمالئهم. 

وقد جاء العام املايل 2017 حافال بالتحديات مع 

اجتاه امل�شتثمرين اإىل تبني توجهات اأكرث انتقائية 

وما ي�شاحب ذلك من ا�شتغراق وقت اأطول التخاذ 

القرارات. ويف ظل هذه الظروف، جنح فريق العمل 

يف احلفاظ على عالقات وطيدة مع عمالئه من 

خالل الزيارات الدورية اإىل جميع اأنحاء املنطقة، 

وتعريف العمالء احلاليني واجلدد بالعرو�ص 

اال�شتثمارية اجلديدة التي يقدمها البنك واملتوقع 

اإغالقها العام القادم.

يلتزم فين�شر كابيتال بنك باأعلى معايري �حلوكمة 

�ملوؤ�ش�شية يف �لتما�شي مع �لقو�نني و�لأحكام 

�لتنظيمية �ل�شارية و�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية 

ذ�ت �ل�شلة. وتاأ�شي�شاً على ذلك، قام �لبنك 

باإعد�د �إطار عمل متكامل ور��شخ )»�لإطار«( 

للحوكمة �ملوؤ�ش�شية يهدف �إىل تطبيق �أعلى 

معايري �ل�شلوكيات �لأخالقية، و�ل�شفافية، و�إعد�د 

�لإف�شاحات �حلكيمة، و�شمان فعالية �لعمليات 

�لت�شغيلية، ويف �لوقت نف�شه حماية حقوق 

وم�شالح جميع �لأطر�ف ذ�ت �ل�شلة.

وقد مت اإعداد وتطوير اإطار العمل مبا يتما�شى مع 

املبادئ الت�شعة املتعلقة بقواعد احلوكمة املوؤ�ش�شية 

ململكة البحرين التي اأ�شدرتها وزارة ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة، ومت تفعيلها من قبل م�شرف 

البحرين املركزي. وتعترب عملية تطبيق وتنفيذ 

مثل هذه االأحكام التنظيمية، اإىل جانب املراجعة 

امل�شتمرة وااللتزام باإطار عمل احلوكمة املوؤ�ش�شية 

يف البنك هي م�شوؤولية مبا�شرة الأع�شاء جمل�ص 

االإدارة.

�أهم عنا�شر �إطار عمل �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية يف 

فين�شر كابيتال بنك:

1.  املواثيق املتكاملة واأو�شاف الوظائف التي حتدد 

بو�شوح مهمات وم�شوؤوليات و�شالحيات جمل�ص 

االإدارة وجلان املجل�ص واالإدارة التنفيذية ومهام 

املراقبة، ف�شاًل عن الوظائف الرئي�شية االأخرى 

داخل البنك.

2.  جمموعة متكاملة من الكتيبات االإر�شادية 

لل�شيا�شات واالإجراءات التي توجه ثقافة 

احلوكمة يف البنك.

3.  االإ�شراف الفعال وامل�شتقل ملجل�ص االإدارة من 

خالل ت�شكيل خم�ص جلان اإدارة م�شتقلة، 

وجلنتني حمددتي االأغرا�ص تابعتني للمجل�ص، 

ومن خالل اإدارات املراقبة يف البنك مع و�شع 

خطوط عري�شة وا�شحة ومبا�شرة لالإبالغ عن 

املخالفات.

4.  تو�شيات هيئة الرقابة ال�شرعية التي تتمتع 

ب�شمعة مرموقة وا�شتقاللية تامة.

5.  تقييم ذاتي متكامل يجرى �شنويًا الأع�شاء 

جمل�ص االإدارة وجلان االإدارة.

6.  جمموعة فعالة من ال�شيا�شات واالإجراءات 

التي تراقب اأن�شطة العمل يف البنك والوظائف 

امل�شاندة.

7.  خطة اإحالل ر�شمية منا�شبة ومطورة للمنا�شب 

الرئي�شية يف البنك.

�أع�شاء جمل�ش �لإد�رة 

يعد اأع�شاء جمل�ص االإدارة مركز القيادة يف 

البنك، وي�شطلعون مب�شوؤولية االإ�شراف 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 

االآخرين، والتم�شك باأعلى م�شتويات ال�شفافية 

وامل�شداقية. ويحر�ص اأع�شاء جمل�ص االإدارة على 

�شمان االلتزام التام باأعلى املعايري االأخالقية يف 

جميع اأق�شام البنك، ومراجعة التزامه باالأحكام 

التنظيمية ال�شادرة من م�شرف البحرين املركزي 

ب�شكل دوري. ووفق النظام االأ�شا�شي للبنك واتفاقية 

التاأ�شي�ص يتكون املجل�ص من 12 ع�شوًا ميثلون نخبة 

من اأعلى الكفاءات واخلربات املهنية املتنوعة، 

االأغلبية هم اأع�شاء م�شتقلني غري تنفيذيني. 

وتخ�شع عملية اختيار اأع�شاء جمل�ص االإدارة اإىل 

موافقة م�شبقة من م�شرف البحرين املركزي 

وامل�شاهمني، على اأن يكون اختيارهم متما�شيًا مع 

ما هو من�شو�ص عليه يف جملد التوجيهات مل�شرف 

البحرين املركزي. وقد مت اإدراج ا�شماء اأع�شاء 

جمل�ص االإدارة ونبذة عن خرباتهم يف نهاية هذا 

التقرير ال�شنوي.

نظام �نتخاب و �إنهاء خدمة �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة

يخ�شع نظام انتخاب اأع�شاء جمل�ص االإدارة و اإنهاء 

خدماتهم اإىل قانون ال�شركات التجارية و النظام 

االأ�شا�شي لفين�شر كابيتال بنك )البند رقم 23 

والبند رقم 32(.

استعراض األعمال



�ملن�شـــــــــــــــــــــــــــــــــب��شــــــــــــــــم �لع�شــــــــــــــــو�للجــــــــــــــــــــــــــــــــــان

حممد ال�شرحانجلنة الرت�شيحات واملكافاآت

�شالح ال�شنفري

مروان الغرير

يا�شر اجلاراهلل

رئي�ص اللجنة

ع�شو

ع�شو

ع�شو

عبدالفتاح معرفـيجلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية

خالد املديهيم

الدكتور حممد جمعان

رئي�ص اللجنة

نائب رئي�ص اللجنة

ع�شو

مروان الغريرجلنة التدقيق

الدكتور حممد جمعان

عدوان العدواين

رئي�ص اللجنة

نائب رئي�ص اللجنة

ع�شو

�شالح ال�شنفريجلنة املخاطر

حممد ال�شرحان

يا�شر اجلاراهلل

رئي�ص اللجنة

نائب رئي�ص اللجنة

ع�شو

عبدالفتاح معرفـيجلنة التمويل واال�شتثمار

�شليمان الرا�شد

عبداللطيف جناحي

حممد العذل

حممد الكندري

رئي�ص اللجنة

نائب رئي�ص اللجنة

ع�شو

ع�شو

ع�شو

�ملن�شـــــــــــــــــــــــــــــــــب��شــــــــــم �لع�شــــــــــو �للجــــــــــان �ملتخ�ش�شــــــــــة  

عبدالفتاح معرفـيجلنة اال�شتثمارات العقارية

�شليمان الرا�شد

الدكتور حممد جمعان

رئي�ص اللجنة

نائب رئي�ص اللجنة

ع�شو

حممد ال�شرحانجلنة التخارج

حممد الكندري

عدوان العدواين

رئي�ص اللجنة

ع�شو

ع�شو

�أع�شــــــــــاء �ملجلــــــــــ�ش

�جتماعات

�ملجل�ش 

�جتماعات 

جلنة �لتمويل

و�ل�شتثمار 

�جتماعات جلنة

�ملخاطر

�جتماعات

جلنة �لتدقيق

 �جتماعات

جلنة �حلوكمة 

�ملوؤ�ش�شية

 �جتماعات

جلنة �لرت�شيحات

و�ملكافاآت

1 من 1 رالدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان*

3 من 3 ر3 من 3 ر5 من 5 رعبدالفتاح حممدرفيع معرفـي

2 من 2 ر3 من 53 من 5حممد عبدالعزيز ال�شرحان

3 من 3 5 من 5 عبداللطيف حممد جناحي 

2 من 2 3 من 3 ر 5 من 5�شالح حممد ال�شنفري

2 من 42 من 4 ر4 من 5 مروان اأحمد الغرير

3 من 3 5 من 5 حممد عبدالرزاق الكندري

3 من 3 5 من 5خالد عبدالعزيز املديهيم

3 من 54 من 5 عدوان حممد العدواين

3 من 43 من 4 5 من 5 الدكتور حممد اأحمد جمعان

3 من 43 من 5 �شليمان عبدالرحمن الرا�شد

2 من 3 3 من 5 حممد �شالح العذل

2 من 2 2 من 22 من 2يا�شر حممد اجلاراهلل
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استعراض الحوكمة المؤسسية )تتمــــــــة(

�لع�شوية يف جلان جمل�ش �لإد�رة

�لع�شوية يف �للجنتني حمددتي �لأغر��ش تابعتني للمجل�ش

جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت 

يتعني على جلنة الرت�شيحات واملكافاآت م�شاعدة 

جمل�ص االإدارة يف تنفيذ عملية الرت�شيحات وفق 

�شيا�شة عادلة ترتكز على مبادئ ال�شفافية، وذلك 

فيما يتعلق بتعيني ومكافاأة اأع�شاء املجل�ص، وجلان 

االإدارة االأخرى، والرئي�ص التنفيذي، ف�شاًل عن 

فريق االإدارة التنفيذية.

جلنة �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية

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

االإدارة على الوفاء مب�شوؤولياته املتعلقة باحلوكمة 

املوؤ�ش�شية، و�شمان توافق عمليات البنك مع 

املتطلبات القانونية والتنظيمية واأحكام ال�شريعة 

االإ�شالمية بالتن�شيق مع هيئة الرقابة ال�شرعية.

جلنة �لتدقيق

تتوىل جلنة التدقيق مهمة االإ�شراف على اإعداد 

التقارير املالية، واملراقبة الداخلية، واإدارة 

املخاطر، اإىل جانب اإجراء عمليات التدقيق 

الداخلية واخلارجية، وااللتزام باأحكام ومبادئ 

ال�شريعة االإ�شالمية.

جلنة �ملخاطر

تتوىل جلنة املخاطر االإ�شراف 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.

جلنة �لتمويل و�ل�شتثمار

يرتكز الهدف من جلنة التمويل واال�شتثمار يف 

االإ�شراف على ال�شوؤون املالية واال�شتثمارية للبنك، 

مبا يف ذلك اإدارة املوجودات واملطلوبات بالتن�شيق 

مع جلنة االإدارة التنفيذية.

جدول ح�شور �جتماعات �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة من يوليو 2016 لغاية يونيو 2017

 يحر�ص جمل�ص االإدارة وجلانه املتخ�ش�شة على االجتماع ب�شكل دوري ل�شمان اإجناز م�شوؤولياتهم على اأكمل وجه.

ويتم اأدناه تو�شيح ملخ�ص الجتماعات املجل�ص وجلانه خالل العام املايل 2017:

ر - ت�شري اإىل رئي�ص اللجنة

* - تقدم با�شتقالته

استعراض األعمال
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استعراض الحوكمة المؤسسية )تتمــــــــة(

جمل�ش �لإد�رة ودعم ن�شاط جلانه

دعم ن�شاط �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة

تتيح خطة املعرفة والتوعية ال�شنوية الأع�شاء جمل�ص 

االإدارة اأداء مهام وظائفهم االإ�شرافية واال�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 

وااللتزام واإدارة املخاطر. ويف فرباير 2017، عقد 

البنك اجتماعًا ا�شرتاتيجيًا يف مملكة البحرين 

الأع�شاء جمل�ص االإدارة وفريق االإدارة التنفيذية، 

وذلك بهدف مراجعة خطة البنك االإ�شرتاتيجية 

واأهداف العمل، ف�شاًل عن تطوير ركائز جديدة 

لتعزيز اال�شرتاتيجية التي متت مراجعتها.

تقييم �أع�شاء �ملجل�ش

يلتزم البنك بتطبيق برنامج متكامل لتقييم اأع�شاء 

جمل�ص االإدارة. وقد �شمم هذا الربنامج مل�شاعدة 

االأع�شاء على حتديد جمال تطورهم، ودعم 

م�شوؤولياتهم. ويقوم اأع�شاء جمل�ص االإدارة باإجراء 

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

هيئة �لرقابة �ل�شرعية

ت�شم هيئة الرقابة ال�شرعية نخبة من علماء 

الدين البارزين، وتتوىل الهيئة التوجيه واملراجعة 

واالإ�شراف على اأن�شطة البنك، لت�شمن متا�شيها مع 

اأحكام ومبادئ ال�شريعة االإ�شالمية الغراء. وقد مت 

اإدراج اأ�شماء اأع�شاء هيئة الرقابة ال�شرعية ونبذة 

عن خرباتهم يف �شفحة رقم 8 من هذا التقرير 

ال�شنوي.

�لإد�رة

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

جمل�ص االإدارة مب�شوؤولية االأعمال االإدارية اليومية 

للبنك. ويلقى الرئي�ص التنفيذي دعمًا من قبل 

فريق االإدارة التنفيذية الذي يتمتع بالكفاءة العالية 

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

االإدارة التنفيذية ونبذة عن خرباتهم يف نهاية هذا 

التقرير ال�شنوي. 

جلنة �لإد�رة �لتنفيذية

تتكون جلنة االإدارة التنفيذية من اأع�شاء من فريق 

االإدارة التنفيذية. وتتوىل اللجنة م�شوؤولية م�شاعدة 

الرئي�ص التنفيذي يف االإ�شراف على العمليات 

الت�شغيلية اليومية للبنك، ومتابعة اأداء ن�شاط البنك 

واإداراته فيما يتعلق باالإ�شرتاتيجية، وال�شيا�شات، 

واالأهداف، واحلدود، اإىل جانب اتخاذ القرارات 

اال�شتثمارية بناًء على تفوي�ص من اأع�شاء جمل�ص 

االإدارة وفق حدود ال�شالحيات االختيارية، اإ�شافة 

اإىل اإدارة املوجودات واملطلوبات بالتن�شيق مع جلنة 

ال�شوؤون املالية واال�شتثمار.

بيان �لإ�شرت�تيجية

يعترب فين�شر كابيتال بنك اأول بنك اإ�شالمي 

ا�شتثماري يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 

اأفريقيا يتخ�ش�ص يف اال�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 االأعمال، واال�شتثمارات املبا�شرة 

والعقارات. ويجرى مراجعة اإ�شرتاتيجية البنك 

ومنوذج العمل �شنويًا.

قو�عد �ل�شلوك �ملهني

حر�ص البنك على تطوير قواعد ال�شلوك املهني 

التي تت�شمن ال�شلوكيات االأخالقية، والت�شرفات 

املهنية التي يجب اإتباعها من قبل املدراء واملوظفني 

يف البنك. وقد مت اإعداد هذه القواعد الإر�شاد 

جميع املدراء واملوظفني حول �شبل الوفاء مبتطلبات 

وظائفهم واإجناز م�شوؤولياتهم والتزاماتهم جتاه 

م�شاهمي البنك مبا يتوافق مع جميع القوانني 

واالأحكام ال�شارية.

�لتو��شل مع �مل�شاهم / �مل�شتثمر وتعزيز �لوعي

يلتزم جمل�ص االإدارة 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 االأطراف 

ذات ال�شلة. ويتم ذلك من خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية ال�شنوية، والتقارير ال�شنوية، والتقارير 

املالية ربع ال�شنوية، واملوقع االإلكرتوين للبنك، 

واالإ�شعارات الدورية يف و�شائل االإعالم املحلية. 

ويتوافر ق�شم تف�شيلي خا�ص عن احلوكمة املوؤ�ش�شية 

على موقع البنك االإلكرتوين:

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

�شكاوى �مل�شتثمرين

يتعامل البنك مع مالحظات امل�شتثمرين وخماوفهم 

و�شكواهم بعناية فائقة واهتمام بالغ. هذا التوجه 

ميثل عن�شرًا 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، 

اإال اأنه يدرك اأنه قد حتدث بع�ص احلاالت التي ال 

ي�شعر فيها العميل بر�شا تام جتاه منتجات البنك 

اأو خدماته اأو ا�شتجاباته. وبالتايل فاإن البنك يدعو 

جميع امل�شتثمرين اإىل االت�شال به على الفور يف 

اأي وقت ي�شعرون فيه اأن م�شتوى اخلدمات املقدم 

لهم ال يتنا�شب مع تطلعاتهم. ويتبنى البنك �شيا�شة 

ت�شل�شل �شارمة واإطار زمني دقيق جتاه النظر اإىل 

�شكاوى امل�شتثمرين والتعامل معها ب�شرعة واهتمام. 

ويتوافر ق�شم تف�شيلي خا�ص عن اإجراءات التعامل 

مع ال�شكاوى على موقع البنك االإلكرتوين:

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

�شيا�شة �لتبليغ عن �ملخالفات

قام البنك بو�شع �شيا�شة التبليغ عن املخالفات 

التي تهدف اإىل نقل اأي خماوف تتعلق ب�شبهة 

وجود اأي حالة ل�شوء ت�شرف داخل فين�شر 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�شرية. اإن �شوء 

الت�شرف ي�شتمل على �شبيل املثال ال احل�شر 

الت�شرف ب�شكل ي�شيء اإىل �شمعة البنك، اأو خمالفة 

االأحكام 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�شرر بالبيئة، اأو الت�شرت املتعمد 

على اأي �شوء ت�شرف. وينطبق يف ذلك مبداأ »اإذا 

كان لديك اأي �شكوك - ال ترتدد يف طرحها«.

وظائف �لرقابة و�حلوكمة

باالإ�شافة اإىل م�شوؤولياتها اخلا�شة، تتعاون اأق�شام 

االلتزام، واإدارة املخاطر، والتدقيق الداخلي، 

والتن�شيق واملراجعة ال�شرعية معًا يف م�شاعدة 

جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية للبنك على 

االلتزام باأعلى معايري احلوكمة املوؤ�ش�شية.

�للتــــــــز�م

يعد االلتزام يف فين�شر كابيتال بنك م�شوؤولية 

�شخ�شية لكل موظف، بحيث ال يقت�شر هذا 

االلتزام على املوظفني امل�شوؤولني عن االلتزام 

باالأنظمة فقط. ويعترب االلتزام باملتطلبات 

التنظيمية وال�شيا�شات واالإجراءات الداخلية عملية 

م�شتمرة، وجزءًا ال يتجزاأ من ثقافة البنك.

يحر�ص فين�شر كابيتال بنك على االلتزام التام 

بالقواعد واالأحكام التنظيمية مل�شرف 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 

االلتزام يف ممار�شة عمله من خالل توعية موظفيه 

وزيادة وعيهم بق�شايا االلتزام ومبادئه.

تعد اإدارة االلتزام يف البنك نقطة مركزية جلميع 

عمليات االلتزام باالأحكام التنظيمية، ف�شاًل عن 

االلتزام ب�شيا�شات واإجراءات البنك الداخلية. 

وتعترب اإدارة االلتزام 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�شرف 

البحرين املركزي مبا ذلك مكافحة غ�شل االأموال. 

ترفع اإدارة االلتزام تقاريرها مبا�شرة اإىل جلنة 

احلوكمة املوؤ�ش�شية، كما اأنها م�شوؤولة اإداريًا اأمام 

الرئي�ص التنفيذي، وذلك ل�شمان حتقيق اأهداف 

االلتزام من جانب البنك مبا يتما�شى مع اأعلى 

املعايري املهنية واالأخالقية. وتعمل االإدارة وفق اإطار 

عمل را�شخ مو�شح يف الكتيب االإر�شادي املعتمد من 

جمل�ص اإدارة البنك.

مكافحة غ�شل �لأمو�ل

تعتمد اإجراءات مكافحة غ�شل االأموال يف فين�شر 

كابيتال بنك على ثالثة حماور رئي�شية:

1.  املحور االأخالقي، من خالل امل�شاركة الفعالة يف 

مكافحة اجلرائم املالية. 

2.  املحور املهني، من خالل منع ا�شتخدام البنك 

ومنتجاته كقناة لغ�شل االأموال ومتويل االإرهاب 

عن طريق اإعادة تدوير عائدات هذه اجلرمية.

3.  املحور القانوين، من خالل االلتزام 

بالت�شريعات والقوانني املتعلقة مبكافحة غ�شل 

االأموال ومتويل االإرهاب وال�شارية يف مملكة 

البحرين.

وقد مت تطوير كتيب مكافحة غ�شل االأموال مبا 

يتما�شى مع اإر�شادات م�شرف البحرين املركزي، 

واملتطلبات املن�شو�ص عليها يف منوذج اجلرائم 

املالية من جملد قواعد م�شرف البحرين املركزي 

رقم 2 - البنوك االإ�شالمية، واأف�شل املمار�شات 

الدولية التي طورها فريق العمل اخلا�ص 

باالإجراءات املالية املتمثلة يف 40 تو�شية حول غ�شل 

االأموال و9 تو�شيات خا�شة بتمويل االإرهاب، ف�شاًل 

عن اإر�شادات جلنة بازل حول العناية اخلا�شة 

بالعمالء. ويوفر الكتيب جمموعة متكاملة من 

�شيا�شات واإجراءات مكافحة غ�شل االأموال التي 

تو�شح متطلبات تف�شيلية تتعلق بتحديد هوية 

العمالء، وتقدمي الرعاية الواجبة للعمالء، واملتابعة 

امل�شتمرة، واإعداد تقارير االأن�شطة املريبة، ومكافحة 

متويل االإرهاب، واالحتفاظ ب�شجالت، وتوعية 

املوظفني وتدريبهم.

وتتم متابعة التزام البنك باالأحكام التنظيمية 

ملكافحة غ�شل االأموال من قبل م�شوؤول مكافحة 

غ�شل االأموال ونائبه، ف�شاًل عن تقييم هذا االلتزام 

ب�شكل م�شتقل �شواء داخليًا اأو خارجيًا من قبل 

املدقق الداخلي، واملدقق اخلارجي للبنك على 

اأ�شا�ص �شنوي.

استعراض األعمال
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�إد�رة �ملخاطر

يتبنى فين�شر كابيتال بنك منهجًا متميزًا الإدارة 

املخاطر يتم تطبيقه على م�شتوى البنك باأكمله 

وي�شري على جميع الدوائر واالأق�شام، مع احلر�ص 

على غر�ص هذا املنهج يف الثقافة املوؤ�ش�شية للبنك 

بحيث ي�شبح جميع موظفيه م�شوؤولني ب�شكل فردي 

عن حمايته من املخاطر، مع االأخذ يف االعتبار اأن 

اإدارة املخاطر ت�شاهم بدور حيوي يف عملية اتخاذ 

القرار يف البنك. ويتوىل جمل�ص اإدارة فين�شر 

كابيتال بنك اال�شطالع بامل�شوؤولية الكاملة عن 

االإ�شراف على اإدارة املخاطر، ويقوم بتفوي�ص جلنة 

املخاطر التابعة له باإجناز هذه املهمة. من ناحية 

اأخرى تعد دائرة اإدارة املخاطر م�شوؤولة مبا�شرة 

اأمام جلنة املخاطر التابعة مبا�شرة ملجل�ص االإدارة. 

وتقوم الدائرة امل�شتقلة بتحديد ومتابعة واحلد 

من كافة املخاطر التي ينطوي عليها ن�شاط البنك 

بهدف حماية االأ�شول القّيمة للبنك، وحتقيق دخل 

جمٍز، وتعزيز العائدات امل�شتحقة مل�شاهميه.

ويف اإطار عمل املخاطر الت�شغيلية للبنك، يتعني على 

جميع فرق العمل الت�شغيلية امل�شاركة يف عملية ذاتية 

لتقييم ومراقبة املخاطر، يتم من خاللها مراقبة 

عمليات البنك واالإبالغ عن املخاطر، ورقابة وتقييم 

املخاطر املحتملة وتاأثريها ورفعها اإىل دائرة اإدارة 

املخاطر. ويت�شمن برنامج التقييم الداخلي لكفاية 

راأ�ص املال عملية تخ�شي�ص راأ�ص املال ل�شمان 

تعزيز قدرة البنك على اإدارة راأ�ص ماله وفق اأف�شل 

املمار�شات الدولية، وتلبية املعايري التي حددها 

م�شرف البحرين املركزي. ويعتمد فين�شر 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 االأداء.

�لتدقيق �لد�خلي

تقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها 

مبا�شرة اإىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص االإدارة، 

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 

االإدارة. وهذا يت�شمن مراجعة مدى فاعلية 

وكفاءة معامالت البنك كافة و�شمان متا�شيها مع 

ال�شيا�شات واملعايري واالإجراءات والقوانني ال�شارية 

واالأحكام التنظيمية املطبقة. كما تقوم الدائرة 

بتدقيق اأن�شطة بع�ص ال�شركات املدرجة يف حمفظة 

البنك حيث يتحمل البنك م�شوؤولية االإ�شراف 

عليها. وتقوم الدائرة 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 االإدارة التنفيذية، اأو املدققني 

اخلارجيني. تتوىل الدائرة رفع تقارير دورية عن 

اأن�شطة التدقيق الداخلي اإىل جلنة التدقيق. ويقوم 

فريق التدقيق الداخلي بتزويد االإدارة واملوظفني 

بامل�شورة والتوجيه. وخالل العام املايل 2017 مت 

زيادة عدد موظفي الدائرة.

�لتن�شيق و�ملر�جعة �ل�شرعية

تعترب الدائرة من الناحية الفنية تابعة لهيئة الرقابة 

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

وتتبنى االدائرة منهجية مراجعة متميزة ومتوا�شلة 

بداًل من التدقيق ال�شنوي، مع احلر�ص على مراجعة 

جميع املعامالت وال�شفقات حتى لو كانت �شابقة. 

ت�شارك الدائرة ب�شكل فعال يف تطوير جميع 

املنتجات واال�شتثمارات، ومتابعة اأن�شطة امل�شاريع 

اال�شتثمارية مثل املعامالت الفرعية، ومتابعة 

معامالت اإدارة ال�شيولة واملدفوعات والعمليات على 

اأ�شا�ص يومي. تلعب الدائرة دورًا حموريًا يف اإي�شال 

جميع املعامالت والهياكل وامل�شتندات اخلا�شة بكل 

خطة عمل اإىل هيئة الرقابة ال�شرعية للتاأكد من 

اأن جميع اأن�شطة البنك تتما�شى مع اأحكام ومبادئ 

ال�شريعة االإ�شالمية. وخالل العام املايل 2017 مت 

زيادة عدد موظفي الدائرة.

�للتز�م مبتطلبات �حلوكمة من م�شرف 

�لبحرين �ملركزي )منوذج �ملر�قبة عالية �مل�شتوى(

وفق متطلبات م�شرف البحرين املركزي، 

يحر�ص فين�شر كابيتال بنك على اإجراء مراجعة 

دورية وحتليل تف�شيلي للفجوة حول مدى التزام 

البنك مبتطلبات احلوكمة املن�شو�ص عليها يف 

منوذج املراقبة عالية امل�شتوى مل�شرف البحرين 

املركزي يف كتيب قواعد البنك جملد 2 - البنوك 

االإ�شالمية. وقد اأثمرت جهود البنك عن حتقيق 

 م�شتوى عاٍل من االلتزام مع املبادئ الت�شعة،

وقواعد واإر�شادات احلوكمة املوؤ�ش�شية ململكة 

البحرين. وقد تبنى البنك اآلية »االلتزام« اأو 

»التو�شيح« فيما يتعلق مب�شتوى اإر�شاداته. كما 

اأنه ملتزم متامًا مبتطلبات منوذج املراقبة عالية 

امل�شتوى مل�شرف البحرين املركزي، فيما عدا 

البند املو�شح اأدناه. ولكن يجب مالحظة باأنه يف 

اإطار جهود فين�شر كابيتال بنك لاللتزام باأهداف 

م�شرف البحرين املركزي، قام بتطبيق ترتيبات 

داخلية بديلة، كما هو مو�شح فيما يلي:

:HC-7.2.2 لبند �لإر�شادي�

ح�شور اأع�شاء جمل�ص االإدارة وتواجدهم لالإجابة 

على االأ�شئلة املوجهة من امل�شاهمني يف اأي اجتماع 

للم�شاهمني )غياب رئي�ص جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت(.

تو�شيح فين�شر كابيتال بنك

يف 21 دي�شمرب 2016، عقد البنك اجتماع اجلمعية 

العمومية ال�شنوية واجلمعية العمومية غري العادية، 

ونظرًا للحاجة اإىل اإعادة جدولة االجتماع املذكور، 

مل يتمكن رئي�ص جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من 

احل�شور يف التاريخ النهائي املحدد اأي 21 دي�شمرب 

2016 ب�شبب التزامات م�شبقة. وجتدر االإ�شارة اإىل 

ح�شور باقي اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت. 

وقد اتخذ البنك اخلطوات الالزمة ل�شمان عدم 

غياب اأي ع�شو خالل االجتماعات القادمة.

:HC9.2.4B لبند �لإر�شادي�

يجب اأن تتكون جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية من ثالثة 

اأع�شاء على االأقل، بحيث يكون اأحد االأع�شاء من 

هيئة الرقابة ال�شرعية.

تو�شيح فين�شر كابيتال بنك:

جتدر االإ�شارة اإىل اأن فين�شر 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 ال ت�شم ع�شوًا من هيئة 

الرقابة ال�شرعية، اإال اأن البنك يرى اأنه ميكن 

حتقيق غاية هذا البند االإر�شادي مل�شرف البحرين 

املركزي من خالل ترتيبات داخلية بديلة. وهذا 

يت�شمن تزويد هيئة الرقابة ال�شرعية بجدول اأعمال 

اجتماعات جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية م�شبقًا. ووفقًا 

لذلك، فلهيئة الرقابة ال�شرعية مع املراجع ال�شرعي 

مطلق احلرية يف ح�شور اجتماعات اللجنة، 

باالإ�شافة اإىل تزويدهم مبحا�شر اجتماعات جلنة 

احلوكمة لتحقيق قدر اأعلى من ال�شفافية.

استعراض األعمال



�ملرجعيةطبيعة �جلز�ء �ملايل 

�لتاريخ �ملقدم �إىل

 �ملبلغ )د.ب(م�شرف �لبحرين �ملركزي

التاأخري يف ن�شر احل�شابات النهائية يف �شحيفتني حمليتني يوميتني اأحدهما 

باللغة العربية والثانية باللغة االإجنليزية

 مادة )62(

من قانون م�شرف 

البحرين املركزي

76.800 دي�شمرب 2016 

التاأخري يف تقدمي خطاب اإدارة املدقق اخلارجي حول البنك اإىل م�شرف 

البحرين املركزي

BR-1.1.4 (a( 
كتيب قواعد م�شرف 

البحرين املركزي  - 

جملد 2

154.500 دي�شمرب 2016

التاأخري يف تقدمي تقرير االإجراءات املتفق عليها ب�شاأن اإكتمال االإف�شاح وفق 

منوذج االإف�شاح العام اإىل م�شرف البحرين املركزي 

BR-1.1.4 (j( 
كتيب قواعد م�شرف 

البحرين املركزي - 

جملد 2

225.200 دي�شمرب 2016

التاأخري يف تقدمي البيانات املالية املراجعة )غري املدققة( عن ربع ال�شنة املنتهية 

يف 30 �شبتمرب 2016

BR-3.1.6 
كتيب قواعد م�شرف 

البحرين املركزي - 

جملد 2

252.500 دي�شمرب 2016

التاأخري يف ن�شر مقتطفات من البيانات املالية املراجعة للبنك عن ربع ال�شنة 

املنتهية يف 30 �شبتمرب 2016 يف �شحيفتني حمليتني يوميتني، اأحدهما باللغة 

العربية واالأخرى باللغة االإجنليزية

PD-3.1.4 
كتيب قواعد م�شرف 

البحرين املركزي - 

جملد 2

264.200 دي�شمرب 2016

التاأخري يف تقدمي ن�شخة اإلكرتونية للتقرير ال�شنوي بالكامل عن ال�شنة املالية 

املنتهية يف 30 يونيو 2016 اإىل م�شرف البحرين املركزي

BR-1.1.6 
كتيب قواعد م�شرف 

البحرين املركزي - 

جملد 2

295.900 دي�شمرب 2016

التاأخري يف تقدمي تقرير االإجراءات املتفق عليها ب�شاأن ت�شريعات PIRI عن ربع 

ال�شنة املنتهية يف 30 �شبتمرب 2016

BR-3.1.4 
كتيب قواعد م�شرف 

البحرين املركزي - 

جملد 2

272.700 دي�شمرب 2016

 التاأخري يف تقدمي تقرير االإجراءات املتفق عليها ب�شاأن املكافاآت لل�شنة املنتهية

يف 30 يونيو 2016

BR-1.1.4 (I( 
كتيب قواعد م�شرف 

البحرين املركزي - 

جملد 2

164.700 يناير 2017
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استعراض الحوكمة المؤسسية )تتمــــــــة(

�جلز�ء�ت   �ملالية   

خالل العام املايل 2017، فر�ص م�شرف البحرين املركزي اجلزاءات املالية التالية على البنك، وذلك مبا يتما�شى مع الق�شم EN-6.2A من كتيب قواعد م�شرف 

البحرين املركزي - جملد 2:

مكافاآت �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة و�أع�شاء فريق 

�لإد�رة �لتنفيذية

تقدم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت التابعة ملجل�ص 

االإدارة امل�شاعدة للمجل�ص يف حتديد مكافاآت 

وتعوي�شات اأع�شاء جمل�ص االإدارة واأع�شاء 

فريق االإدارة التنفيذية، �شاملًة حوافز املديرين 

التنفيذيني واأي ا�شتحقاقات باالأ�شهم اأو اأي 

ا�شتحقاقات اأخرى. ويتم االإف�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�شرف البحرين املركزي ب�شاأن 

مكافاآت اأع�شاء جمل�ص االإدارة واأع�شاء فريق 

االإدارة التنفيذية. وقد قام البنك مبراجعة 

�شيا�شات واإجراءات املكافاآت املعدلة التي مت 

اإعدادها يف عام 2015 مب�شاعدة �شركة ا�شت�شارية 

متخ�ش�شة كما مت اعتمادها من قبل امل�شاهمني يف 

اجلمعية العمومية التي عقدت يف 8 دي�شمرب 2015، 

حيث مت حتديثها على �شوء مالحظات م�شرف 

البحرين املركزي ومراجعات جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت يف العام احلايل. كما مت اعتماد هذه 

ال�شيا�شات واالإجراءات املحّدثة من قبل جمل�ص 

االإدارة بعد تفوي�شه بذلك مبوجب قرار اجلمعية 

العمومية يف 8 دي�شمرب 2015.

ويلتزم البنك باال�شتيفاء التام لل�شروط التي 

و�شعها م�شرف البحرين املركزي وت�شمل املكافاآت 

ال�شليمة والتي تنعك�ص يف ال�شيا�شات واالإجراءات 

املعدلة والتي بداأ تطبيقها. تقوم جلنة الرت�شيحات 

و املكافاآت مبراجعة �شيا�شة و اإجراءات املكافاآت يف 

فين�شر كابيتال بنك على اأ�شا�ص �شنوي.

 مت اإعداد �شيا�شة املكافاآت املعدلة بحيث

حتقق االآتي:

�جذب وت�شجيع واحلفاظ على املوظفني  �•

الرئي�شيني.

��شمان ربط املكافاآت باملخاطر واأن تتما�شى �• 

مع اأهداف االأداء 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 باالأ�شهم، ومن 

ثم قد يتم ا�شتقطاعها نتيجة الأي تغيريات الحقة يف 

االأداء املايل.

تتاألف تعوي�شات جمل�ص االإدارة 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 االإف�شاح عن مكافاآت املجل�ص 

يف اإي�شاحات القوائم املالية. وح�شل اأع�شاء 

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت على اأتعاب ح�شور 

 االجتماعات بقيمة 20،000 دوالر اأمريكي يف

ال�شنة املنتهية يف 30 يونيو 2017 )2016: 12،000 

دوالر اأمريكي(.

تتاألف تعوي�شات اأع�شاء هيئة الرقابة ال�شرعية من 

اأتعاب �شنوية ثابتة باالإ�شافة اإىل م�شاريف ال�شفر 

والتكاليف املتعلقة بخدماتهم.

تتاألف تعوي�شات اأع�شاء فريق االإدارة التنفيذية 

من مزيج من التعوي�شات الثابتة واملتغرية مبا 

يتوافق مع �شروط م�شرف 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 واالأقدمية واملعرفة التي يتميز بها الع�شو. 

بينما تتاألف املكافاآت املتغرية من حوافز �شنوية 

يتم حتديدها بناًء على اأداء البنك وربحيته، اإىل 

جانب االأداء 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 

وفردية منا�شبة لقيا�ص العائدات واملخاطر وحتديد 

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 اال�شتثمار واإدارة الرثوات، بناًء على اأداء 

البنك مع االأخذ يف االعتبار املخاطر والتعر�شات 

ونتائج املخاطر. ويتم تاأجيل ن�شبة ملمو�شة من 

مكافاآتهم املتغرية ل�شدادها على مدى فرتة ال تقل 

عن ثالث �شنوات. ويكون اجلزء املوؤجل 60 باملائة 

للرئي�ص التنفيذي ونوابه الرئي�شيني، و50 باملائة 

جلميع اأع�شاء الفريق االآخرين الذين يتحملون 

خماطر �شمن وظائفهم اأو ي�شغلون منا�شب رقابية، 

ممن تتجاوز تعوي�شاتهم ال�شنوية االإجمالية 

100.000 دينار بحريني، وفًقا ل�شروط م�شرف 

البحرين املركزي. وباالإ�شافة اإىل ذلك، يتم منح 

كافة املكافاآت املتغرية املوؤجلة على �شكل وحدات 

ح�ش�ص تعاقدية م�شروطة ب�شايف القيمة الدفرتية 

الأ�شهم البنك العادية، وبالتايل تخ�شع للتعديل على 

�شوء التغيريات الالحقة يف االأداء املايل للبنك.

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 يتحملها 

البنك، ومع الدخل املتحقق.

استعراض األعمال



�لعــــــــــدد�لتفا�شيــــــــــل

�لإجمايل�ملتغرية*�لثابتــــــــــة

باآلف �لدولر�ت
موؤجلــــــــةمدفوعــــــــةمدفوعــــــــة

438--12438�أع�شاء جمل�ش �لإد�رة

1.936--51.936�لأ�شخا�ش �ملعتمدون يف وحد�ت �لأعمال

948--8948�لأ�شخا�ش �ملعتمدون يف وظائف �لرقابة و�مل�شاندة

2.441--452.441موظفون �آخرون

5.764--5.764�لإجمايل

العــــــــــددالتفا�شيــــــــــل

االإجمايلاملتغريةالثابتــــــــــة

باآالف الدوالرات
موؤجلــــــــةمدفوعــــــــةمدفوعــــــــة

663-12298365اأع�شاء جمل�ص االإدارة 

41.7374066102.753االأ�شخا�ص املعتمدون يف وحدات االأعمال  

81.281176761.534االأ�شخا�ص املعتمدون يف وظائف الرقابة وامل�شاندة

2.732-412.501232موظفون اآخرون 

االإجمايل 
5.8171.1796867.682

�لقيمة باآلف �لدولر�ت�شايف قيمة �لأ�شول بالدولرعدد وحد�ت �حل�ش�ش بالآلفمكافاآت موؤجلة 

9261.181.092ر�شيد �أول �ملدة

---التعوي�شات املدفوعة خالل ال�شنة

)158(1.18)134(املمنوحة خالل ال�شنة

)223()0.28(-التغيريات يف القيمة خالل ال�شنة

7920.90711ر�شيد �آخر �ملدة

القيمة باآالف الدوالرات�شايف قيمة االأ�شول بالدوالرعدد وحدات احل�ش�ص باالآالفمكافاآت موؤجلة

4051.13458ر�شيد اأول املدة

5211.18615التعوي�شات املدفوعة خالل ال�شنة

---املمنوحة خالل ال�شنة

0.0520-التغيريات يف القيمة خالل ال�شنة

9261.181.092ر�شيد اآخر املدة
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استعراض الحوكمة المؤسسية )تتمــــــــة(

ويف هذا ال�شدد، تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

بدرا�شة لالأداء الكلي لل�شنة من خالل مراجعة 

اأداء العمليات اال�شتثمارية للبنك مقابل العائدات 

امل�شتهدفة، ف�شال عن �شايف الدخل الفعلي للبنك 

مقابل املحدد يف امليزانية، وغريها، وذلك للو�شول 

اإىل مقيا�ص لالأداء الكلي للبنك. وال يتم دفع اأي 

حوافز ما مل يتم حتقيق 70 باملائة من االأداء 

الكلي )اأو احلد االأدنى الأي قيا�ص يحدده البنك(. 

باالإ�شافة اإىل ذلك، يتم االأخذ يف االعتبار االأداء 

الفردي لكل موظف على اأ�شا�ص عمليات تقييم 

االأداء التي يجريها البنك بهدف حتديد توزيع 

احلافز، ومن ثم �شمان االأخذ يف احل�شبان ب�شكل 

منا�شب كل من عنا�شر اأداء البنك واملوظف يف 

حتديد وتوزيع مكافاآت االأداء.

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 اال�شتثمارية خالل الفرتة مقابل 

امل�شتهدف، معدل كفاءة راأ�ص املال، اإ�شافة اإىل 

االأداء الفردي الذي يعك�ص اإجنازات املوظف.

يلتزم البنك باالمتثال التام لتوجيهات م�شرف 

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، وااللتزام، والرقابة 

املالية، بحيث متيل اإىل اأن تكون ثابتة، مع اإعطاء 

وزن اأكرب للتعوي�شات املتغرية للموظفني امل�شنفني 

على اأنهم يتحملون خماطر جوهرية. كما ال تعتمد 

حوافز املوظفني العاملني يف وظائف تتعلق بالرقابة 

على اأداء وحدات العمل، ب�شرط حتقيق املعايري 

اجلوهرية للحد االأدنى من االأداء امل�شتهدف 

للبنك. وتاأخذ �شيا�شة املكافاآت املحّدثة يف االعتبار 

جميع هذه اجلوانب واملتطلبات، وتربطها بظروف 

واأن�شطة حمددة للبنك. و�شوف تخ�شع �شيا�شة 

املكافاآت ملراجعة �شنوية ل�شمان اأنها تعك�ص ب�شكل 

منا�شب اأعمال وخماطر البنك من حني اإىل اآخر 

من اأجل حتقيق الهدف املن�شود، اأال وهو �شمان 

تعوي�ص املوظفني مبا يتنا�شب مع االأداء مع اأخذ 

املخاطر يف االعتبار.

مل يتم منح اأي مكافاآت �شنوية م�شمونة خالل ال�شنة اأو ال�شنة ال�شابقة.

مل يتم منح اأي مكافاآت ان�شمام م�شبق خالل ال�شنة اأو ال�شنة ال�شابقة.

مل يتم �شداد اأي دفعات اإنهاء خدمات خالل ال�شنة اأو ال�شنة ال�شابقة.

مت االإف�شاح عن مكافاآت املجل�ص يف اإي�شاحات القوائم املالية.

ملخ�ش   �لتعوي�شات   لل�شنة    �ملالية �ملنتهية   يف   30   يونيو 2016  

ملخ�ش   �لتعوي�شات   �ملوؤجلة   لل�شنة كما   يف   30   يونيو 2016

ملخ�ش   �لتعوي�شات   �ملوؤجلة   كما يف   30   يونيو 2017

ملخ�ش   �لتعوي�شات لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 30 يونيو 2017

*  مل يكن هناك تعوي�شات متغرية لل�شنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2017. وقد مت دفع كافة املبالغ نقدًا. ومت حتويل املبالغ املوؤجلة اإىل وحدات ح�ش�ص بالقيمة 

الدفرتية احلالية، مع دفعها نقدًا على مدى فرتة التاأجيل املمتدة ثالث �شنوات، وذلك على اأ�شا�ص القيمة الدفرتية ال�شافية يف نهاية كل �شنة.

استعراض األعمال
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استعراض الحوكمة المؤسسية )تتمــــــــة(

نبذة عن �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة

عبد�لفتاح حممدرفيع معرفـي

رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

دولة الكويت

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف 6 اأكتوبر 2005 

خربة 37 �شنة

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

جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية، رئي�ص جلنة التمويل 

واال�شتثمار، ورئي�ص جلنة اال�شتثمارات العقارية.

رئي�ش جمل�ش �إد�رة ومدير عام: �شركة مزن 

اال�شتثمارية القاب�شة يف املغرب.

رئي�ش جمل�ش �لإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي: �شركة 

املتاجرة العقارية يف الكويت.

 رئي�ش جمل�ش �إد�رة: ال�شركة التجارية العقارية

 يف الكويت، ال�شركة التجارية للتطوير العقاري

 يف البحرين، �شركة توب�شو

 TOPSU TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

)فارم الند تركيا(.

ع�شو جمل�ش �إد�رة ونائب رئي�ش جلنة ��شتثمار 

 �لأمو�ل: املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية

يف الكويت.

 ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة عمار للتمويل

واالإجارة يف الكويت، �شركة برج هاجر العقارية 

يف الكويت، �شركة اجلهراء ال�شياحية يف الكويت، 

�شركة بيان العقارية يف اململكة العربية ال�شعودية، 

�شركة جوكنور ال�شترياد وت�شدير واإنتاج االأغذية 

يف تركيا.

حممد عبد�لعزيز �ل�شرحان

نائب رئي�ش جمل�ش �لإد�رة

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 25 اأبريل 2012

خربة 40 �شنة 

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

الرت�شيحات واملكافاآت، رئي�ص جلنة التخارج، نائب 

رئي�ص جلنة املخاطر.

رئي�ش جمل�ش �إد�رة: �شركة ال�شايف دانون يف 

اململكة العربية ال�شعودية.

نائب رئي�ش جمل�ش �إد�رة: ال�شركة الوطنية 

ال�شعودية للنقل البحري.

ع�شو جمل�ش �إد�رة و��شت�شاري �أول: جمموعة 

الفي�شلية القاب�شة يف اململكة العربية ال�شعودية.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة ر�شملة يف اململكة 

املتحدة، ال�شركة ال�شعودية لالألبان، ال�شركة 

ال�شعودية للنقل اجلماعي، ال�شركة ال�شعودية 

القاب�شة للطريان املدين، �شركة قطر للهند�شة 

واالإن�شاءات )كيو كون(.

ع�شو جمل�ش �أمناء: جامعة اليمامة يف الريا�ص، 

اململكة العربية ال�شعودية.

عبد�للطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ش �لإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي

مملكة البحرين

ع�شو غري م�شتقل وتنفيذي

انتخب يف 6 اأكتوبر 2005

خربة 34 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: ع�شو جلنة 

التمويل واال�شتثمار.

رئي�ش جمل�ش �إد�رة: �شركة االأبي�ص لالأ�شمدة 

والكيماويات االأردنية )جافكو(، امل�شت�شفى االأملاين 

للعظام يف البحرين، �شركة رويال ماترينيتي 

هو�شبيتال القاب�شة يف البحرين، �شركة ليم�شولر 

للمالحة وال�شفن يف قرب�ص.

نائب رئي�ش جمل�ش �إد�رة: �شركة ت�شالينجر ليمتد 

يف ليبيا، �شركة جوكنور لت�شدير وا�شترياد واإنتاج 

االأغذية يف تركيا.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة قطر للهند�شة 

 واالإن�شاءات )كيو كون(، �شركة بيان العقارية

 يف اململكة العربية ال�شعودية، �شركة فين�شر

 كابيتال اال�شتثمارية ال�شعودية، ريجنت�ص

 كري�شنت وي�شت يف لندن، اململكة املتحدة،

 جريت هاربور يف البحرين،

 TOPSU TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

)فارم الند تركيا(، �شركة وورلد ديفلومبنت يف 

دبي، االإمارات العربية املتحدة، وجمعية م�شارف 

البحرين.

مرو�ن �أحمد �لغرير

ع�شو جمل�ش �لإد�رة

دولة االإمارات العربية املتحدة

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 6 اأكتوبر 2005

خربة 27 �شنة

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

التدقيق، ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.

 رئي�ش جمل�ش �إد�رة: �شركة فنن لال�شتثمار يف

 دبي، �شركة �شمكان القاب�شة يف دبي، مدر�شة

دبي الوطنية.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة االأبي�ص لالأ�شمدة 

والكيماويات االأردنية )جافكو(.

�شالح حممد �ل�شنفري

ع�شو جمل�ش �لإد�رة

�شلطنة عمان

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 6 اأكتوبر 2005

خربة 29 �شنة

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

املخاطر، ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.

رئي�ش جمل�ش �إد�رة: النماء للدواجن يف �شلطنة 

عمان.

رئي�ش �للجنة �لتنفيذية: مزون لالألبان يف �شلطنة 

عمان، ال�شركة الدولية خلدمات احلا�شب االآيل يف 

�شلطنة عمان.

�لرئي�ش �لتنفيذي: ال�شركة العمانية لال�شتثمار 

الغذائي القاب�شة.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: ال�شركة الدولية العمانية 

لال�شتثمار، ال�شركة العاملية للمحاجر يف �شلطنة 

عمان، ال�شركة العاملية للجب�ص يف �شلطنة عمان، 

ال�شركة العاملية لالألواح اجلب�شية يف �شلطنة عمان، 

ال�شركة العمانية للخدمات اللوج�شتية، ال�شركة 

الدولية العمانية للتنمية العمرانية واال�شتثمار 

)جلوري(، العربية الإنتاج وت�شنيع الدواجن يف 

 ال�شودان، �شركة جوكنور لت�شدير وا�شترياد

واإنتاج االأغذية يف تركيا، �شركة �شراج العقارية، 

كيه اإم �شي )ُعمان( للمقاوالت، �شنت�شري 

اإك�شربي�ص )دبي(.

ع�شويات �أخرى: رئي�ص: جلنة االأمن الغذائي يف 

غرفة التجارة العمانية، ع�شو اللجنة اال�شت�شارية 

بكلية الزراعة والعلوم البحرية يف جامعة ال�شلطان 

قابو�ص يف �شلطنة عمان، جلنة التعمني يف قطاع 

الزراعة و�شيد االأ�شماك.

عدو�ن حممد عبد�لعزيز �لعدو�ين

ع�شو جمل�ش �إد�رة

دولة الكويت

ع�شو غري م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 24 يناير 2016

خربة 42 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: ع�شو جلنة 

التدقيق، وع�شو جلنة التخارج.

رئي�ش جمل�ش �إد�رة: �شركة ال�شاملية جروب لتنمية 

امل�شاريع يف الكويت.

نائب رئي�ش جمل�ش �إد�رة: ال�شركة التجارية 

العقارية يف الكويت، ال�شركة التجارية للتطوير 

العقاري �ص.�ص.و يف البحرين، �شركة بيان العقارية 

يف اململكة العربية ال�شعودية.

 ع�شو جمل�ش �إد�رة: ال�شركة الكويتية

 للمنتزهات يف الكويت، �شركة توب�شو

 TOPSU TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

)فارم الند تركيا(، �شركة برين لال�شتثمار 

املحدودة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، �شركة 

مزن اال�شتثمارية القاب�شة يف املغرب.

خالد عبد�لعزيز �ملديهيم

ع�شو جمل�ش �لإد�رة

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 23 يناير 2013

خربة 44 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: نائب رئي�ص 

جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية.

مالك ورئي�ش جمل�ش �إد�رة: موؤ�ش�شة خالد 

املديهيم التجارية يف اململكة العربية ال�شعودية.

�شريك: �شركة الطليعة للتجارة وال�شناعة يف 

اململكة العربية ال�شعودية، �شركة اأراد العقارية.

استعراض األعمال
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استعراض الحوكمة المؤسسية )تتمــــــــة(

حممد عبد�لرز�ق �لكندري

ع�شو جمل�ش �لإد�رة

دولة الكويت

ع�شو غري م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 25 اأبريل 2012

خربة 17 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: ع�شو جلنة 

التمويل واال�شتثمار، ع�شو جلنة التخارج.

نائب �لرئي�ش �لتنفيذي لال�شتثمار: جمموعة 

االأوراق املالية يف الكويت.

نائب رئي�ش جمل�ش �إد�رة: �شركة اخلليج للطاقة 

القاب�شة يف الكويت، ال�شركة الكويتية ال�شعودية 

لل�شناعات الدوائية يف الكويت.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة اأجيال العقارية 

الرتفيهية يف الكويت، ال�شركة االأوىل لال�شتثمار يف 

الكويت، �شركة تكنولوجيا الإنتاج الغازات ال�شناعية 

يف الكويت.

�لدكتور حممد �أحمد جمعان

ع�شو جمل�ش �لإد�رة

مملكة البحرين

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 24 يناير 2016

خربة 35 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: نائب رئي�ص 

جلنة التدقيق، ع�شو جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية، 

ع�شو جلنة اال�شتثمارات العقارية.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: اجلامعة امللكية للبنات 

يف البحرين، �شركة تي.اي. جي �شوفت وير يف 

البحرين، �شركة مينا ايرو�شبي�ص انرتبراي�شي�ص 

يف البحرين، �شركة بان ارابني جورميه، ذا مولز 

 للتطوير العقاري يف البحرين، اأوليف ڤي اف ام

يف البحرين.

 ،)FRAeS( ع�شو زميل: جمعية الطريان امللكية

)FBCS( جمعية الكمبيوتر الربيطانية

ع�شو �أول: معهد الهند�شة الكهربائية 

واالإلكرتونيات

مهند�ش معتمد

�شليمان عبد�لرحمن �لر��شد

ع�شو جمل�ش �لإد�رة

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 24 يناير 2016

خربة 11 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: نائب رئي�ص 

جلنة التمويل واال�شتثمار، نائب رئي�ص جلنة 

اال�شتثمارات العقارية.

رئي�ش تنفيذي: �شركة عبد الرحمن �شعد الرا�شد 

واأوالده يف اململكة العربية ال�شعودية.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة عبدالرحمن �شعد 

الرا�شد واأوالده يف اململكة العربية ال�شعودية.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة عبدالرحمن �شعد 

الرا�شد واأوالده يف اململكة العربية ال�شعودية، 

الرا�شد للتكنولوجيا والطاقة يف اململكة العربية 

ال�شعودية، ال�شركة ال�شعودية لالأطعمة املميزة.

حممد �شالح �لعذل

ع�شو جمل�ش �إد�رة

مملكة البحرين

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 24 يناير 2016

خربة 11 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: ع�شو جلنة 

التمويل واال�شتثمار.

ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة ت�شنيع مواد التعبئة 

والتغليف )فيبكو( يف اململكة العربية ال�شعودية، 

�شركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني يف اململكة 

العربية ال�شعودية.

يا�شر حممد �جلار �هلل

ع�شو جمل�ش �لإد�رة

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

 تعنّي يف 25 اأبريل 2012

واأعيد تعيينه يف 5 دي�شمرب 2016

خربة 14 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: ع�شو جلنة 

الرت�شيحات واملكافاآت، ع�شو جلنة املخاطر.

�شريك موؤ�ش�ش ورئي�ش تنفيذي: �شركة ثروة 

لال�شتثمار يف دبي.

 ع�شو جمل�ش �إد�رة: �شركة بن جار اهلل القاب�شة

يف اململكة العربية ال�شعودية، �شركة االإمناء 

للخدمات الطبية يف اململكة العربية ال�شعودية، 

 �شركة ثروة لال�شتثمار يف دبي، و�شركة ثروة

اإ�شكان لال�شتثمار يف دبي.

نبذة عن �أع�شاء �لإد�رة �لتنفيذية

FCMA ،عبد�للطيف حممد جناحي

ع�شو جمل�ش �لإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي

ع�شو جلنة التمويل واال�شتثمار

رئي�ص جلنة االإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2005

خربة 34 �شنة

عبداللطيف جناحي هو اأحد من�شئي وموؤ�ش�شي 

فين�شر كابيتال بنك الرئي�شيني، حيث توىل من�شب 

ع�شو جمل�ص االإدارة والرئي�ص التنفيذي للبنك 

منذ تاأ�شي�شه. كما اأنه كان �شابقًا اأحد املوؤ�ش�شني 

الرئي�شيني وع�شو جلنة تاأ�شي�ص بنك اال�شتثمار 

الدويل وهو م�شرف قطاع جملة متوافق مع اأحكام 

ال�شريعة االإ�شالمية يقع مقره يف مملكة البحرين. 

�شغل عبداللطيف جناحي قبل ذلك من�شب مدير 

ق�شم اال�شت�شارات االإدارية يف �شركة اآرثر اأندر�شون 

يف البحرين. عبداللطيف جناحي حما�شب اإداري 

قانوين من نقابة املحا�شبني االإداريني 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.

في�شل عبد�لعزيز �لعبا�شي

�لرئي�ش �لتنفيذي لال�شتثمار�ت

ع�شو جلنة االإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2005

خربة 18 �شنة

ميلك في�شل العبا�شي خربة عري�شة ومتخ�ش�شة 

يف جمال اال�شتثمارات املبا�شرة واخلدمات 

امل�شرفية اال�شتثمارية، حيث عمل مع العديد 

من املوؤ�ش�شات املالية الرائدة يف منطقة ال�شرق 

االأو�شط. وقبل ان�شمامه اإىل فين�شر كابيتال بنك، 

كان ع�شوًا بارزًا يف فريق اال�شتثمارات املبا�شرة 

لل�شرق االأو�شط يف بنك اخلري. وقبل ذلك كان 

يعمل يف جمموعة اال�شتثمار املبا�شر يف بيت التمويل 

الكويتي - البحرين، ويف ق�شم اال�شتثمار يف بنك 

البحرين والكويت الذي يعد م�شرفًا رائدًا خلدمات 

االأفراد يف مملكة البحرين. في�شل العبا�شي حا�شل 

على بكالوريو�ص يف املحا�شبة من جامعة البحرين.

FRM, CAIA, CFA ،روبرت ويجيز

 مدير تنفيذي �أول -

رئي�ش عمليات ما بعد �ل�شتحو�ذ

ع�شو جلنة االإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2017

خربة 32 �شنة

ميلك روبرت ويجيز خربة وا�شعة يف حتديد وتنفيذ 

واإدارة اال�شتثمارات اخلا�شة املبا�شرة عرب خمتلف 

القطاعات يف الواليات املتحدة االأمريكية واأوروبا 

ومنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا واآ�شيا. 

وقبل ان�شمامه اإىل فين�شر كابيتال بنك، �شغل 

روبرت من�شب املدير التنفيذي ل�شركة جازيل 

كابيتال اإنف�شتورز الواقع مقرها يف اأمريكا، وتعد 

�شركة ا�شت�شارية تقدم خدمات ا�شت�شارية للمكاتب 

اال�شتثمارية العائلية. وقبل ذلك، راأ�ص روبرت ق�شم 

اال�شتثمارات املبا�شرة يف �شركة االإمارات الدولية 

لال�شتثمار، ذراع اال�شتثمارات يف ال�شركة الوطنية 

القاب�شة يف اأبوظبي، دولة االإمارات العربية 

املتحدة، ومن�شب املدير التنفيذي لال�شتثمارات 

املبا�شرة يف �شركة اأبوظبي لال�شتثمار اململوكة 

حلكومة اأبوظبي. وقبل ذلك، ق�شى روبرت 17 �شنة 

يف العمل مع �شركة كا�شيل هارالن، ال�شركة الرائدة 

يف قطاع ال�شوق املتو�شط الواقع مقرها يف نيويورك، 

حيث ترقى يف عدة منا�شب لي�شل اإىل من�شب 

ال�شريك. روبرت حا�شل على درجة ماج�شتري 

يف احلو�شبة املالية واإدارة املخاطر من جامعة 

وا�شنطن، الواليات املتحدة االأمريكية، ودرجة 

بكالوريو�ص يف الكيمياء من جامعة برن�شتون، 

الواليات املتحدة االأمريكية، كما اأنه حملل مايل 

معتمد، وحملل ا�شتثماري بديل معتمد، وحا�شل 

على �شهادة مدير املخاطر املالية.

استعراض األعمال
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استعراض الحوكمة المؤسسية )تتمــــــــة(

FCA ،شانتو�ش جيكب كاريبات�

مدير تنفيذي - رئي�ش �لرقابة �ملالية

ع�شو جلنة االإدارة التنفيذية 

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2006

خربة 35 �شنة

يتمتع �شانتو�ص كاريبات بخربة طويلة يف املحا�شبة 

والتمويل، وتقييم وحتليل اال�شتثمارات، والتدقيق، 

والرقابة الداخلية، واإدارة املخاطر. وقد اكت�شب 

هذه اخلربات من خالل عمله مع اأكرب اأربع �شركات 

حما�شبة يف اململكة املتحدة وال�شرق االأو�شط، 

ويف قطاع اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية. كما 

ميلك معرفة وا�شعة وخربة عميقة يف تطبيق 

املعايري املحا�شبية مثل املعايري الدولية الإعداد 

التقارير املالية )IFRS(، وهيئة املحا�شبة واملراجعة 

للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية )AAOIFI(، ويف 

املتطلبات واللوائح التنظيمية التف�شيلية للبنوك. 

وقبل التحاقه بفين�شر كابيتال بنك، �شغل من�شب 

مدير التدقيق واال�شت�شارات يف �شركة كي بي م 

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. �شانتو�ص كاريبات زميل معهد 

املحا�شبني القانونيني يف اإجنلرتا وويلز، وحا�شل 

على درجة املاج�شتري يف العلوم االإدارية )متويل 

االأعمال( من معهد العلوم والتكنولوجيا يف جامعة 

مان�ش�شرت باململكة املتحدة، ودبلوما يف املحا�شبة 

من �شاندرالند بوليتكنك، اململكة املتحدة.

جهاد ح�شن قمرب

مدير - رئي�ش �ملو�رد �لب�شرية و�مل�شاندة

ع�شو جلنة االإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2005

خربة 28 �شنة

ميلك جهاد قمرب خربة عري�شة يف جمال املوارد 

الب�شرية واملالية واخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية. 

وقبل �شغل من�شبه احلايل يف عام 2016، كان 

يتوىل من�شب مدير يف ق�شم اإدارة الرثوات يف 

البنك. وقبل التحاقه بفين�شر كابيتال بنك، كان 

ي�شغل من�شب مدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية 

يف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة يف مملكة 

البحرين، باالإ�شافة اإىل من�شب املدير باالإنابة 

الإدارة ال�شوؤون الفنية. كما عمل �شابقًا رئي�شًا 

ل�شمان اجلودة يف ديوان اخلدمة املدنية. جهاد 

قمرب حا�شل على ماج�شتري يف اإدارة االأعمال من 

جامعة جالمورجان، ويلز، اململكة املتحدة.

عبد�لرحيم حممود �ل�شعيدي

مدير - رئي�ش �إد�رة �لرثو�ت بالإنابة

ع�شو جلنة االإدارة التنفيذية

 ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2007،

ثم ان�شم مرة اأخرى للبنك يف 2015

خربة 27 �شنة

 ميلك عبدالرحيم ال�شعيدي خربة وا�شعة يف كل

 من القطاعني العام واخلا�ص ق�شى منها اأكرث

من 18 �شنة يف العمل يف قطاعي املحا�شبة 

واخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية. توىل 

عبدالرحيم من�شب مدير يف دائرة توظيف 

اال�شتثمارات يف فين�شر كابيتال بنك خالل الفرتة 

من 2007 اإىل 2009، حيث كان م�شوؤوال عن 

عمليات ُعمان وقطر، ثم عاد مرة اأخرى للعمل يف 

اإدارة الرثوات يف البنك عام 2015، ومتت ترقيته 

اإىل من�شبه احلايل يف 2017. وقبل ذلك، �شغل 

عبدالرحيم من�شب املدير التنفيذي، رئي�ص توظيف 

اال�شتثمارات يف دار ثروات لال�شتثمار الواقع مقرها 

يف مملكة البحرين. وقبلها ق�شى ت�شع �شنوات يف 

العمل لدى وزارة ال�شناعة والتجارة يف مملكة 

البحرين، حيث �شغل العديد من املنا�شب، مبا يف 

ذلك الوكيل امل�شاعد للموارد واخلدمات، والرئي�ص 

التنفيذي باالإنابة يف �شركة البحرين للموؤمترات 

واملعار�ص. عبدالرحيم حا�شل على بكالوريو�ص يف 

املحا�شبة والتدقيق من جامعة القاهرة يف م�شر، 

ودبلوما يف املحا�شبة من جامعة البحرين. كما 

�شارك يف برنامج تطوير التنفيذيني يف مدر�شة 

داردن لالأعمال، جامعة فريجينيا، الواليات 

املتحدة االأمريكية.

 �آ�شيا ح�شن، ع�شو �ملجمع �لأمريكي

للمحا�شبني �لقانونيني

مدير - رئي�ش �لتدقيق �لد�خلي

ع�شو جلنة االإدارة التنفيذية

ان�شمت اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2015

خربة 19�شنة

متلك اآ�شيا ح�شن خربة وا�شعة يف جماالت التدقيق 

واملمار�شات املحا�شبية املهنية املتخ�ش�شة، ف�شال 

عن اأنها متخ�ش�شة يف الرقابة على عمليات 

االإقرا�ص التي تقدمها ال�شناديق ال�شيادية، 

وتطبيق اإجراءات احلماية املالية للبنوك املركزية 

املقرت�شة من املوؤ�ش�شات املالية وال�شناديق 

النقدية الدولية ملواجهة العجز املايل يف ميزانيات 

الدول وتعزيز ميزان املدفوعات. وقبل ان�شمامها 

اإىل فين�شر كابيتال بنك، كانت ع�شوًا بارًزا يف 

دائرة التمويل يف �شندوق النقد العربي، حيث 

كانت م�شوؤولة عن االإقرا�ص للدول االأع�شاء يف 

ال�شندوق. وقبل عملها يف �شندوق النقد العربي، 

عملت اآ�شيا يف �شندوق النقد الدويل، حيث كانت 

ت�شطلع مب�شوؤولية اإجراء تقييمات احلماية املالية 

للبنوك املركزية يف الدول االأع�شاء املقرت�شة من 

ال�شندوق. وقبل االن�شمام اإىل املوؤ�ش�شة املالية 

الدولية، �شغلت اآ�شيا من�شب مدير اأول التدقيق 

الداخلي يف البنك االأهلي املتحد - البحرين، 

ومن�شب مفت�ص اأول البنوك واملوؤ�ش�شات املالية 

يف اإدارة الرقابة امل�شرفية يف م�شرف البحرين 

املركزي، ومدقق اأول يف ق�شم اخلدمات املالية مع 

�شركة اإرن�شت اآند يونغ - البحرين. اآ�شيا حما�شب 

قانوين معتمد من جمل�ص كاليفورنيا للمحا�شبة 

القانونية - الواليات املتحدة االأمريكية، كما اأنها 

حا�شلة على ماج�شتري يف التمويل من جامعة 

دي بول، �شيكاغو - الواليات املتحدة االأمريكية، 

وبكالوريو�ص يف املحا�شبة من جامعة البحرين.

CIPA ،خالد عبد�جلليل �ملدين

مدير - رئي�ش �للتز�م ومكافحة غ�شل �لأمو�ل

ع�شو جلنة االإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2008

خربة 14 �شنة

متت ترقية خالد املدين ملن�شبه احلايل يف عام 

2012، وقد ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 

2008 يف وظيفة نائب م�شوؤول االلتزام باالأنظمة 

وغ�شل االأموال. وقبل ذلك ق�شى خم�ص �شنوات يف 

العمل مع م�شرف البحرين املركزي، حيث كان 

اآخر من�شب �شغله هو حملل اأول يف اإدارة االإ�شراف 

على املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية. خالد حا�شل 

على ت�شنيف حما�شب اإ�شالمي متخ�ش�ص معتمد 

من هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية 

االإ�شالمية، وحا�شل اأي�شًا على اعتماد اخت�شا�شي 

مكافحة غ�شل االأموال من جمعية متخ�ش�شي 

مكافحة غ�شل االأموال، اإ�شافة اإىل الدبلوم الدويل 

يف االلتزام من جمعية االمتثال الدويل بالتعاون 

مع مدر�شة مان�ش�شرت لالأعمال- جامعة مان�ش�شرت، 

اململكة املتحدة. كما اأنه حا�شل على �شهادة مهنية 

متخ�ش�شة يف االلتزام باالأنظمة )MCP( من 

االأكادميية الدولية لالإدارة املالية. خالد حا�شل 

على بكالوريو�ص يف املحا�شبة من جامعة البحرين.

استعراض األعمال
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هيكل الحوكمة المؤسسية

وا�شل البنك خالل ال�شنة على حت�شني الهيكل 

التنظيمي مبا يتوافق مع اأف�شل املمار�شات املتعارف 

عليها فـي القطاع ومبا ي�شتوفـي ال�شروط الرقابية 

التي يقت�شيها م�شرف البحرين املركزي.

�مل�شاهمون

 �أع�شاء

جمل�ش �لإد�رة

هيئة �لرقابة 

�ل�شرعية
�ل�شريعة

 رئي�ش

ق�شم �ل�شريعة

�ل�شتثمار�ت

جلنة �ملخاطر
جلنة 

�لتدقيق

جلنة 

�لتمويل

و�ل�شتثمار

جلنة 

�لرت�شيحات 

و�ملكافاآت

 جلنة

�حلوكمة 

�ملوؤ�ش�شية

رئي�ش �لإلتز�م 

ومكافحة غ�شل 

�لأمو�ل

�لإلتز�م 

ومكافحة غ�شل 

�لأمو�ل

 رئي�ش

�إد�رة �لرثو�ت

�إد�رة �لرثو�ت
عالقات 

�مل�شتثمرين

�إد�رة �لنقد - 

�خلزينة

عمليات ما بعد 

�ل�شتحو�ذ
تقنية �ملعلومات�لعمليات �لرقابة �ملالية

 �ملو�رد �لب�شرية

و�ل�شوؤون �لإد�رية

�ت�شالت �ل�شركات 

و�لت�شويق

رئي�ش تقنية 

�ملعلومات

رئي�ش �لرقابة 

�ملالية
رئي�ش �لعمليات

رئي�ش عالقات 

�مل�شتثمرين

رئي�ش �ملو�رد 

�لب�شرية 

و�مل�شاندة

رئي�ش عمليات 

ما بعد 

�ل�شتحو�ذ

 رئي�ش

�لتدقيق 

�لد�خلي

�لتدقيق  

�لد�خلي
�إد�رة �ملخاطر

رئي�ش

 �إد�رة

�ملخاطر

�لرئي�ش 

�لتنفيذي

�شكرتري رئي�ش 

جمل�ش �لإد�رة 

وجمل�ش �لإد�رة

�شكرتري 

 تنفيذي

لالإد�رة

�لرئي�ش 

�لتنفيذي 

لال�شتثمار�ت
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 30 يونيو 2017

البيــــانـــــات المـــــاليـــــة

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق القائمة املوحدة للمركز املايل 

املرفقة لفين�شر كابيتال بنك �ش.م.ب. )مقفلة( 

)»البنك«( و�شركاته التابعة )»املجموعة«( يف 30 

يونيو 2017، والقوائم املوحدة للدخل والتغريات 

يف احلقوق والتدفقات النقدية والتغريات يف 

حقوق حاملي ح�شابات اال�شتثمار غري املدرجة يف 

امليزانية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ش 

الأهم ال�شيا�شات املحا�شبية واملعلومات االإي�شاحية 

االأخرى. تقع م�شئولية هذه القوائم املالية املوحدة

وم�شئولية اإلتزام املجموعة بالعمل وفقا ملبادئ 

وقواعد ال�شريعة االإ�شالمية على جمل�ش 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 وفقا ملعايري 

التدقيق للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية ال�شادرة 

عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية 

االإ�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 على فح�ش االأدلة املوؤيدة للمبالغ 

واالإي�شاحات املف�شح عنها يف القوائم املالية 

املوحدة على اأ�شا�ش العينة. ويت�شمن التدقيق اأي�شا 

على تقييم املبادئ املحا�شبية املتبعة والتقديرات 

الهامة التي اأجرتها االإدارة وكذلك تقييم العر�ش 

العام للقوائم املالية املوحدة. باعتقادنا اأن 

 اإجراءات التدقيق التي قمنا بها توفر اأ�شا�شا

معقواًل الإبداء راأينا.

الـــــــــــــــــراأي

يف راأينا اأن القوائم املالية املوحدة تظهر ب�شورة 

عادلة، من كافة النواحي اجلوهرية، عن املركز 

املايل للمجموعة كما يف 30 يونيو 2017، وعن نتائج 

اأعمالها وتدفقاتها النقدية والتغريات يف احلقوق 

والتغريات يف حقوق حاملي ح�شابات االإ�شتثمار غري 

املدرجة يف امليزانية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ 

وفقا ملعايري املحا�شبة املالية ال�شادرة عن هيئة 

املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني 

والدليل االإر�شادي مل�شرف البحرين املركزي 

)املجلد 2(، 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�ش االإدارة تتفق مع القوائم 

املالية املوحدة.

مل يرد اإىل علمنا خالل ال�شنة املنتهية يف 30 

يونيو 2017 وقوع اأية خمالفات الأحكام قانون 

ال�شركات التجارية البحريني اأو الأحكام قانون 

م�شرف البحرين املركزي وقانون املوؤ�ش�شات املالية 

اأو الدليل االإر�شادي مل�شرف البحرين املركزي 

)املجلد رقم 2 واالأحكام النافذة من املجلد رقم 6(

وتوجيهات م�شرف البحرين املركزي اأو الأحكام 

عقد التاأ�شي�ش والنظام االأ�شا�شي للبنك على وجه 

قد يوؤثر ب�شكل جوهري �شلبًا على ن�شاط البنك اأو 

مركزه املايل املوحد. وقد ح�شلنا من االإدارة على 

جميع املعلومات واالإي�شاحات التي راأيناها �شرورية 

الأغرا�ش تدقيقنا. واإن البنك قد التزم مببادئ 

وقواعد ال�شريعة االإ�شالمية املحددة من قبل هيئة 

الرقابة ال�شرعية للمجموعة.

�شجل قيد ال�شريك رقم: 45

27 �شبتمرب 2017

املنامة، مملكة البحرين
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