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3 نبذة عن فينشر كابيتال بنكالمحتويات

منذ اأن بداأ عملياته الت�شغيلية يف اأكتوبر 2005، جنح فين�شر كابيتال بنك يف تعزيز مركزه الريادي يف توفري الفر�ش 

ال�شتثمارية لل�شركات النا�شئة، وتقدمي الدعم الالزم لقطاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا، وذلك �شمن اإطار عمل للخدمات امل�شرفية ال�شتثمارية الإ�شالمية.

وقد اأبرز هذا التوجه مدى التزام امل�شاهمني املوؤ�ش�شني للبنك بالتعاون مع امل�شتثمرين املتقاربني فكريًا بغر�ص توجيه الأموال 

نحو الفر�ص ال�شتثمارية املبتكرة التي من �شاأنها دعم اجلهود الرامية اإىل حتقيق النمو والتطور لقت�شادات املنطقة. ويف ظل 

الأزمات القت�شادية واملالية وال�شيا�شية ال�شائدة، حر�ص فين�شر كابيتال بنك على تعديل ا�شرتاتيجيته ال�شتثمارية ومنوذج عمله، 

مبا يتيح له مواجهة التحديات ومواكبة الأو�شاع القت�شادية اجلديدة، والتما�شي مع ديناميكيات ال�شوق املتغرية.

واليوم، يعد فين�شر كابيتال بنك م�شرفًا رائدًا متخ�ش�شًا يف اإدارة الأ�شول البديلة، مع تركيز على الأ�شول العقارية املدرة 

للدخل، وا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة املنتقاة. يهدف البنك اإىل حتقيق عائدات جمزية على الفر�ص ال�شتثمارية املدرو�شة 

بعناية، واملهيكلة ب�شكل عايل الكفاءة، واملدارة جيدًا، مع الأخذ يف العتبار املخاطر املح�شوبة.

تتميز حمفظة ا�شتثمارات البنك بالتنوع من حيث املناطق اجلغرافية والقطاعات، بهدف احلد من املخاطر املركزة وتعزيز 

قدرة ال�شتثمارات على حتمل تقلبات ال�شوق. ترتكز الأ�شواق الرئي�شية للبنك على دول جمل�ص التعاون اخلليجي، ومنطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا، وتركيا، والوليات املتحدة الأمريكية، واململكة املتحدة. وقد جنح البنك يف تطوير اإمكانياته واكت�شاب 

مكانة رائدة يف اأجواء تناف�شية حادة يف القطاعات الرئي�شية مثل الرعاية ال�شحية، والزراعة والأغذية، والأ�شمدة، وال�شتثمارات 

العقارية املدرة للدخل، وبرامج �شندات ال�شيولة. وي�شيف فين�شر كابيتال بنك قيمة عالية ل�شركاته من خالل امل�شاركة الفعالة 

والدعم الكبري بهدف تعزيز التخارج من ا�شتثماراته وحتقيق اأق�شى ا�شتفادة منها.

يبلغ راأ�شمال البنك امل�شرح به 500 مليون دولر اأمريكي، وراأ�شماله املدفوع 190 مليون دولر، وميار�ص عمله مبوجب ترخي�ص 

كم�شرف قطاع جملة اإ�شالمي �شادر عن م�شرف البحرين املركزي. ويحظى 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 

الإ�شرتاتيجيني و�شركاء العمل.

روؤيتنــــا

تتلخ�ص روؤيتنا يف اأن نكون البنك ال�شتثماري 

الإ�شالمي الإقليمي الرائد الذي ي�شاعد بدور فعال 

يف حتقيق النمو للم�شاريع، ودعم التنمية الجتماعية 

والقت�شادية يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا )مينا(. 

مهمتنا

مهمتنا هي تعزيز القيمة للم�شاهمني وحتقيق الرثوة 

للعمالء من خالل حتديد الفر�ص ال�شتثمارية الواعدة 

التي حتقق عائدات م�شتمرة متوازنة مع املخاطر، مع 

توفري اأعلى م�شتويات اخلدمة املتميزة لعمالئنا.

روؤيتنــــا

اإن قيمنا املهنية يف الأداء والبتكار والهتمام بالعمالء 

والعمل كفريق والتقيد باأحكام وتعاليم ال�شريعة 

الإ�شالمية الغراء هي التي حتدد م�شار �شلوكنا 

ال�شخ�شي واملهني. كما اأن تبنينا للم�شتويات العاملية 

والتطبيقات الدولية حتكم الطريقة التي ندير بها 

اأعمال البنك يف جميع املجالت.

لمحة عامة عن فينشر كابيتال بنك

نبذة عن فينشر كابيتال بنك  3
كلمة رئيس مجلس اإلدارة  4

أعضاء مجلس اإلدارة  6
أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية  8

فريق اإلدارة التنفيذية  10
تقرير اإلدارة  12

استعراض األعمال

استعراض النشاط االستثماري  14
الوظائف المؤسسية  21

استعراض الحوكمة المؤسسية  24
هيكل الحوكمة المؤسسية  44

البيانات المالية

تقرير هيئة الرقابة الشرعية  47
تقرير مدققي الحسابات  48
القوائم المالية الموحدة  49

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  54
إفصاحات عامة إضافية  99



فينشر كابيتال بنك   |   التقرير السنوي 2019 - 2020فينشر كابيتال بنك   |   التقرير السنوي 2019 - 2020
ية

مال
ت ال

انا
لبي

ا
ال

عم
األ

ض 
عرا

ست
ا

ك
بن

 ال
ن

 ع
مة

عا
ة 

ح
لم

5 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لقد ا�شتمرت الظروف املحيطة املعاك�شة يف التاأثري ال�شلبي على اإقبال 

امل�شتثمرين على الأ�شتثمار طوال العام، كما �شاعف تاأثري تلك الظروف 

ا�شتمرار ال�شعوبات القت�شادية والتقلبات يف الأ�شواق، ا�شافة اىل 

انخفا�ص اأ�شعار النفط وزيادة التوترات اجليو�شيا�شية يف املنطقة وتدهور 

العالقات التجارية العاملية. وقد تفاقمت هذه الأو�شاع املليئة بالتحديات 

مع انت�شار جائحة كوفيد-19 خالل الن�شف الثاين من العام املايل 

للبنك، وما كان لها من تبعات �شلبية ملمو�شة.

لقد اأثرت هذه العوامل ب�شكل حاد على اأداء املحفظة ال�شتثمارية للبنك 

مقابل ما مت جتنيبه ملخ�ش�شات ال�شمحالل وخ�شائر القيمة العادلة 

لتلك املحفظة بقيمة اإجمالية وقدرها 74.44 مليون دولر اأمريكي. مل 

يتمكن البنك من اإجناز معامالت م�شرفية ا�شتثمارية جديدة خالل 

العام ب�شبب قيود كفاية راأ�ص املال التي فر�شها م�شرف البحرين 

املركزي. وهذا اأدى بدوره اإىل عرقلة قدرتنا على حتقيق الإيرادات 

وتخفي�ص اخل�شائر نظرا ل�شتمرار حتملنا التكاليف الت�شغيلية، بالرغم 

من  الإجراءات الت�شحيحية التي حر�ص البنك على تطبيقها خالل هذه 

ال�شنة. وعلى هذا الأ�شا�ص، �شجل فين�شر كابيتال بنك خ�شارة بقيمة 

80.26 مليون دولر اأمريكي للعام املايل 2020، مقابل خ�شارة بقيمة 

58.18 مليون دولر اأمريكي يف العام املايل ال�شابق.

ويف ظل هذه الظروف غري املواتية، حر�ص جمل�ص الإدارة وفريق 

الإدارة على التعاون مًعا ملواجهة عدد من الق�شايا الرئي�شية. وقد �شمل 

ذلك اإعادة هيكلة الإدارة التنفيذية، وخف�ص ن�شبة الديون يف امليزانية 

العمومية، والرتكيز على عمليات التخارج ال�شتثمارية، وحت�شني اإجراءات 

اللتزام التنظيمية، ف�شال عن تعزيز البنية التحتية الت�شغيلية، وتطوير 

خطط لتحويل ترخي�ص البنك.

خلفًا للرئي�ص التنفيذي ال�شابق، قام جمل�ص الإدارة بتعيني ال�شيد 

روبرت ويجيز ليكون الرئي�ص التنفيذي بالإنابة، اإىل جانب دوره كرئي�ص 

ال�شتثمارات وعمليات ما بعد ال�شتحواذ. حيث يحظى ال�شيد روبرت 

ويجيز بكفاءة عالية وخربة وا�شعة لقيادة فريق الإدارة يف جهوده لتنفيذ 

عمليات حتويل ترخي�ص البنك وتطبيق امل�شار ال�شرتاتيجي املعدل للبنك.

هذا وي�شرين اأن اأعلن باأن عملية اإعادة هيكلة التزامات البنك قد قاربت 

على النتهاء، وهذا من �شاأنه حت�شني الو�شع املايل للبنك ب�شكل ملمو�ص، 

وذلك من خالل تعزيز امليزانية وتخلي�شها من الأعباء، ف�شال عن 

حت�شني كفاية راأ�ص املال مبا يتما�شى مع املتطلبات التنظيمية مل�شرف 

البحرين املركزي.

كما حققنا تقدًما ملمو�ًشا يف تركيز ا�شرتاتيجية التخارج ال�شتثماري 

للبنك لإعادة بناء راأ�ص املال، ومن اأهمها التخارج اجلزئي من م�شروعني 

يف م�شر واململكة املتحدة خالل ال�شنة، وم�شروعني اآخرين يف قطر 

واملغرب يف مرحلة متقدمة من التفاو�شات. هذا، وت�شلمنا خطابات نوايا 

للتخارج من بع�ص الأ�شتثمارات الخرى مثل �شركة اوبا الرتكية و�شركة 

Food Vest البحرينية.

عالوة على ذلك، اأجرى البنك مراجعة �شاملة لأطر عمل احلوكمة 

املوؤ�ش�شية واإدارة املخاطر خالل العام، بهدف تعزيز التزام البنك 

بالأحكام التنظيمية والإجراءات الت�شغيلية. ويف نف�ص الوقت، بداأنا يف 

عملية حتول رئي�شية للبنية التحتية لتقنية املعلومات. وهذا يت�شمن نقل 

التطبيقات الرئي�شية اإىل احلو�شبة ال�شحابية خللق بيئة افرتا�شية عالية 

الكفاءة للعمل الأفرتا�شي والعمل عن بعد ملوظفي البنك، اإىل جانب تعزيز 

التوا�شل مع م�شاهمينا وم�شتثمرينا عن طريق بوابة البنك الرئي�شية.

كما يقر جمل�ص الإدارة بوجود عدد من التناق�شات يف احلوكمة املوؤ�ش�شية 

الإجراءات املت�شلة مبجالت معينة من اأن�شطة البنك، والتي اأدت اإىل 

خ�شائر كبرية. ونود اأن نطمئن م�شاهمينا باأننا قمنا باتخاذ الإجراءات 

الت�شحيحية الالزمة والتي ت�شمل فر�ص �شيا�شات جديده متعلقة بالأحكام 

التنظيمية لتعديل الإجراءات الت�شغيلية ومنع تكرارها مرة اأخرى. هذا، 

و�شيقوم البنك باأخذ الإجراءات القانونية حلفظ حقوق امل�شاهمني.

وفيما يتعلق بالتغيريات املقرتحة على منوذج عمل البنك وتغيري ترخي�ص 

البنك، فاإنه ي�شعدين اأن اأعلن باأننا قد تقدمنا بطلب ر�شمي اإىل م�شرف 

البحرين املركزي لتاأ�شي�ص �شركة جديدة تابعة لإدارة الأ�شول البديلة، 

بحيث يندرج ترخي�شها حتت كتيب رقم 4 الفئة الوىل باعتبارها �شركة 

ا�شتثمارية. و�شوف يقوم فين�شر كابيتال بنك مبهام ال�شركة القاب�شة، 

مع التخلي عن ال�شتثمارات التقليدية، وت�شفية الأن�شطة امل�شرفية 

ال�شتثمارية، ثم التنازل عن ترخي�ص »م�شرف قطاع جملة« احلايل بعد 

احل�شول على املوافقة النهائية من م�شرف البحرين املركزي. �شوف يتم 

تقدمي هذا املقرتح اإىل امل�شاهمني لدرا�شته واعتماده يف الجتماع ال�شنوي 

للجمعية العمومية العادية وغري العادية املقرر اإقامته يف نوفمرب 2020م.

كما �شهد البنك خالل العام بع�ص التغيريات يف ت�شكيل جمل�ص الإدارة. 

ول ي�شعني هنا ال ان اأتقدم بال�شكر اإىل ال�شادة اأع�شاء جمل�ص الإدارة 

املنتهية مدتهم اأو الذين ا�شتقالوا وهم ال�شيد حممد عبدالعزيز 

ال�شرحان، وال�شيد �شالح حممد ال�شنفري، والدكتور عبدالعزيز فهد 

الدخيل، وال�شيد فهد �شعد املعمر على اإ�شهاماتهم اجلليلة، وجهودهم 

املخل�شة يف خدمة البنك، متمنًيا لهم دوام التوفيق والنجاح. وبدوري 

اأرحب بان�شمام الدكتور حممدخليل بن عبدالرزاق دهلوي والدكتور 

ع�شام زيد الطواري اللذين ان�شما موؤخرًا اإىل جمل�ص الإدارة و�شتكون 

خرباتهما الوا�شعة يف جمال اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية واخلدمات 

املالية والتكنولوجيا والعقارات ذات فائدة كبرية للبنك.

واأتوقف هنا لكي اأعلن وبكل اأ�شف وفاة املغفور له ال�شيخ الدكتور 

عبدال�شتار اأبوغدة. وكان املغفور له قد خدم البنك كع�شو يف هيئة 

الرقابة ال�شرعية يف البنك منذ اإن�شائه. وا�شتفاد البنك كثرًيا من درايته 

الوا�شعة يف هذا القطاع وبراعته يف العمل وم�شورته احلكيمة. ولذلك فاإن 

غيابه خ�شارة لنا، رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته.

وبالنظر اإىل امل�شتقبل، نتوقع اأن تظل ال�شنة القادمة مليئة بالتحديات 

وال�شعوبات وناأمل اأن يتمكن املجتمع الدويل من الق�شاء على وباء 

كوفيد-19 خالل العام باإذن اهلل تعاىل ليتيح لأقت�شاديات العامل التعايف 

والنمو. ويف ظل قرب ا�شتكمال عملية اإعادة هيكلة ديوننا والو�شول اإىل 

مرحلة متقدمة من ا�شتكمال عملية حتويل ترخي�ص البنك، فاإن جمل�ص 

الإدارة يتطلع بتفاوؤل اإىل قدرة فين�شر كابيتال بنك على ا�شتئناف اأن�شطته 

امل�شرفية ال�شتثمارية، وحتقيق الإيرادات والتدفقات النقدية املن�شودة، 

والعودة اإىل م�شار الربحية.

ويوؤكد جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية يف البنك اأنهم �شيبذلون ُق�شارى 

جهدهم ملواجهة كافة الق�شايا القائمة والتغلب على حتديات امل�شتقبل، 

بغية اإعادة مكانة فين�شر كابيتال بنك كموؤ�ش�شة مالية رائدة يف املنطقة 

تدار وفق اأعلى م�شتويات الكفاءة.

وختاًما، اأتوجه نيابًة عن جمل�ص الإدارة بخال�ص المتنان والتقدير اإىل 

مقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

مملكة البحرين املفدى، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 

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

حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء على 

قيادتهم الر�شيدة وبرناجمهم الإ�شالحي يف اململكة ودعمهم املتوا�شل 

لقطاع اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية.

ا بال�شكر والتقدير اإىل م�شرف البحرين املركزي، ووزارة  كما اأتوجه اأي�شً

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، والهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية الأخرى 

ذات ال�شلة على ما قدموه من م�شورة مهنية وم�شاندة متخ�ش�شة 

م�شتمرة خالل الفرتة.

ويطيب يل اأن اأعرب عن خال�ص امتناين مل�شاهمينا وم�شتثمرينا و�شركائنا 

يف الأعمال على ولئهم امل�شتمر وثقتهم الدائمة، ولهيئة الرقابة ال�شرعية 

على اإر�شاداتها القّيمة املتوا�شلة واإ�شرافها احلري�ص، ولفريق الإدارة 

وجميع العاملني يف البنك على جهودهم الدوؤوبة وتفانيهم يف العمل على 

مدى �شنة �شعبة اأخرى.

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.

عبدالفتاح حممد رفيع معريف

رئي�ص جمل�ص الإدارة 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل الذي تتم بنعمته ال�شاحلات 

وال�شالة وال�شالم على خامت الأنبياء واملر�شلني نبينا حممد وعلى 

اآله و�شحبه و�شلم ومن اتبع هداهم اإىل يوم الدين.

يطيب يل بالنيابة عن اأع�شاء جمل�ص الإدارة اأن 

اأعر�ص عليكم التقرير ال�شنوي والقوائم املالية 

املوحدة لفين�شر كابيتال بنك للعام املايل املنتهي 

يف 30 يونيو 2020، والذي كان بال �شك واحًدا من 

اأ�شعب الفرتات التي مرت على قطاع اخلدمات 

امل�شرفية ال�شتثمارية يف املنطقة حتى الآن.

عبدالفتاح حممد رفيع معرفـي

رئي�ص جمل�ص الإدارة

دولة الكويت

“ يف ظل قرب ا�شتكمال عملية اإعادة هيكلة ديوننا 
والو�شول اإىل مرحلة متقدمة من ا�شتكمال عملية حتويل 

ترخي�ص البنك، فاإن جمل�ص الإدارة يتطلع بتفاوؤل 

اإىل قدرة فين�شر كابيتال بنك على ا�شتئناف اأن�شطته 

امل�شرفية ال�شتثمارية، وحتقيق الإيرادات والتدفقات 

النقدية املن�شودة، والعودة اإىل م�شار الربحية.”
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7 أعضاء مجلس اإلدارة

عبدالفتاح حممد رفيع معرفـي

رئي�ص جمل�ص الإدارة

دولة الكويت

مروان اأحمد الغرير

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

دولة الإمارات العربية املتحدة

عدوان حممد العدواين

ع�شو جمل�ص الإدارة

دولة الكويت 

حممد عبدالرزاق الكندري

ع�شو جمل�ص الإدارة

دولة الكويت

الدكتور حممد اأحمد جمعان

ع�شو جمل�ص الإدارة

مملكة البحرين 

عادل حممد اأبو نيان

ع�شو جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

الدكتور عبدالعزيز فهد الدخيل

ع�شو جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

فهد �شعد املعمر

ع�شو جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�شعودية
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9 أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

ال�شيخ الدكتور نظام حممد �شالح يعقوبي

رئي�ص الهيئة

ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار عبدالكرمي اأبو غدة

ع�شــــــــــو

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي عي�شى

ع�شــــــــــو

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف الفقه املقارن من 

اجلامعة الإ�شالمية يف املدينة املنورة باململكة العربية ال�شعودية، ي�شغل ال�شيخ 

الدكتور عي�شى زكي من�شب اأ�شتاذ م�شاعد يف كلية الرتبية الأ�شا�شية التابعة 

للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يف دولة الكويت، وم�شارك يف هيئات 

فتوى وجلان �شرعية عديدة. واأثرى املكتبة الإ�شالمية مبجموعة من املوؤلفات 

والأعمال العلمية، وله ح�شور متميز وبارز يف كثري من املوؤمترات والندوات 

واملنتديات الإ�شالمية.

ال�شيخ الدكتور نظام حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف الدرا�شات الإ�شالمية، 

و�شهادة البكالوريو�ص يف القت�شاد ومقارنة الأديان من جامعة ماكجيل بكندا، 

بالإ�شافة اإىل الدرا�شات التقليدية الإ�شالمية، والتلقي عن العلماء وامل�شايخ 

من اململكة العربية ال�شعودية، والبحرين، وم�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 الآن، وهو ع�شو بهيئة 

الرقابة ال�شرعية يف عدد من البنوك واملوؤ�ش�شات املالية والإ�شالمية يف مملكة 

البحرين، وع�شو هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية 

)AAOIFI(، وع�شو بهيئة الت�شنيف الإ�شالمي، وع�شو باملجل�ص ال�شرعي 

مل�شرف البحرين املركزي، و�شندوق داو جونز الإ�شالمي، وله ح�شور متميز 

وبارز يف كثري من املوؤمترات والندوات واملنتديات الإ�شالمية.

ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف ال�شريعة الإ�شالمية 

من الأزهر ال�شريف، القاهرة، جمهورية م�شر العربية، وهو ع�شو جممع 

الفقه الإ�شالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمي يف جدة باململكة العربية 

ال�شعودية، وكان يف ال�شابق يعمل باحثًا وخبريًا يف املو�شوعة الفقهية التابعة 

لوزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية يف دولة الكويت، ورئي�ص وع�شو م�شارك 

يف كثري من هيئات الرقابة ال�شرعية ملجموعة من البنوك الإ�شالمية، وع�شو 

املجل�ص ال�شرعي وجمل�ص املعايري لهيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية 

الإ�شالمية يف مملكة البحرين )AAOIFI(، وله جمموعة موؤلفات متميزة 

ومتخ�ش�شة بفقه وفتاوى املعامالت احلديثة وغريها، وله ح�شور متميز وبارز 

يف كثري من املوؤمترات والندوات واملنتديات الإ�شالمية.

 توفى ال�شيخ الدكتور عبد ال�شتار اأبو غدة يف 21 اأكتوبر 2020.

تغمده اهلل بوا�شع رحمته واأ�شكنه ف�شيح جناته.

 اإن حتقيق التقدم والنمو لفين�شر كابيتال

يف امل�شتقبل يكمن يف ال�شتفادة من الأن�شطة 

املحورية للبنك باعتباره مديرًا لالأ�شول البديلة 

مع تركيز ن�شاطه ال�شتثماري على الأ�شول 

 العقارية املدرة للدخل والأ�شهم اخلا�شة

املنتقاة بعناية فائقة.
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11 فريق اإلدارة التنفيذية

 يف ظل جهود فين�شر كابيتال بنك لإعادة

 ت�شكيل منوذج اأعماله وا�شرتاتيجيته

 ال�شتثمارية، فاإنه موؤهل جيدًا لال�شتفادة

 من فر�ص الأعمال النا�شئة الناجتة عن

 التح�شن املتوقع يف الظروف القت�شادية

على امل�شتوى العاملي والإقليمي.

اآ�شيا ح�شن

رئي�ص التدقيق الداخلي

اأحمد ح�شن العبا�شي 

مدير ال�شتثمارات 

روبرت ويجيز

الرئي�ص التنفيذي بالإنابة

رئي�ص ال�شتثمارات وعمليات ما بعد ال�شتحواذ

جهاد ح�شن قمرب

رئي�ص املوارد الب�شرية وامل�شاندة

ريحان ذو القادر

رئي�ص اإدارة املخاطر

حممود حممد زينل

مدير ال�شتثمارات

نا�شر مق�شود

نائب الرئي�ص التنفيذي بالإنابة

الرئي�ص التنفيذي لل�شوؤون املالية

�شحر جعفر خنجي

رئي�ص عالقات امل�شتثمرين
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13 تقرير اإلدارة

املحفظة ال�شتثمارية 

حافظ البنك طوال العام على تعزيز اإدارة عمليات ما بعد ال�شتحواذ 

ل�شركات املحفظة ال�شتثمارية. وقد ت�شمن ذلك اإخ�شاعهم لختبار 

وحتليل ال�شغط ال�شتثماري القا�شية لتحديد تقييمهم ال�شوقي احلقيقي. 

ويف نف�ص الوقت، اتخذنا اإجراءات ت�شحيحية لإحياء امل�شاريع القدمية 

التي تاأثرت بالظروف املالية والقت�شادية واجليو�شيا�شية ال�شائدة.

ومن امل�شجع اإننا وا�شلنا ت�شريع خطى التخارج ال�شتثماري. ويف نهاية 

العام، و�شلت املفاو�شات اإىل مراحل متقدمة للتخارج من �شركة مزن 

يف املغرب و�شركة كيو كون يف قطر، بينما جاري التفاو�ص مع امل�شرتين 

املهتمني لأوبا مكارنة يف تركيا، وفدركرز وكاريبو يف البحرين. كما 

ا�شتكملنا التخارج اجلزئي من م�شروع 24 باكينجهام جيت يف لندن، 

حيث مت بيع كافة ال�شقق ووحدات البنتهاو�ص بالكامل، وكذلك من �شركة 

اآي تي وورك�ص من خالل بيع ق�شم التعليم يف ال�شركة.

اإ�شافة اإىل ذلك، حقق اثنان من امل�شاريع العقارية ال�شكنية تقدمًا 

ملمو�شًا خالل العام. ففي اململكة املتحدة، قاربت عمليات اإعادة بناء 

م�شروع ريجنت�ص كري�شنت على النتهاء، مع بيع 55 باملائة من ال�شقق 

والبيوت الريفية املتال�شقة، ويف البحرين مت احل�شول على متويل اإ�شايف 

ل�شتكمال متطلبات التمويل بالكامل مل�شروع �شفاف ال�شكني الواقع على 

جزيرة ريف. وت�شري اأعمال البناء على امل�شار ال�شحيح.

 وفيما يتعلق باأعمالنا يف امل�شتقبل، فقد جنحنا يف تطوير جمموعة

من ال�شفقات املجزية اجلديدة يف قطاع العقارات املدرة للدخل يف 

 الوليات املتحدة الأمريكية. وهذا ميثل جهدًا ا�شتثماريًا ا�شرتاتيجيًا

هامًا للبنك جنحنا من خالله يف تطوير اإمكانيات ت�شغيلية متميزة، 

وتعزيز ميزتنا التناف�شية.

عالقات امل�شتثمرين

نلتزم باحلفاظ على اأعلى املعايري يف العالقات امل�شرتكة املثمرة مع 

م�شتثمرينا وم�شاهمينا. ويف هذا ال�شدد، فاإننا نعمل على اإعادة تطوير 

نظام اإدارة عالقات العمالء وحتويله اإىل ال�شحابة، وذلك بهدف حت�شني 

عمليات التوا�شل وقنوات اإعداد التقارير. كما بداأنا عملية تطوير رئي�شية 

للموقع الإلكرتوين للبنك والذي �شوف ي�شتمل على مواقع العمالء، مبا 

يتيح للم�شتثمرين وامل�شاهمني الو�شول يف الوقت احلقيقي اإىل حمافظهم 

ال�شتثمارية.

ويف ظل قيود ال�شفر املفرو�شة ب�شبب الوباء العاملي كوفيد-19، 

حر�ص فريق اإدارة الرثوات وال�شتثمار على الت�شال الهاتفي الدوري 

بامل�شتثمرين يف جميع اأنحاء املنطقة، واإطالعهم على اآخر امل�شتجدات 

ب�شاأن حمفظة ال�شركة، وبحث تف�شيالتهم ال�شتثمارية على �شوء 

التحديات القت�شادية وال�شوقية احلالية. وا�شتجابة لهذه الت�شالت، 

نقوم بتطوير حلول اإ�شافية مهيكلة ومدرة للدخل ملنتجات اخلزينة لتلبية 

الطلب احلايل ولتكون مكملة لربنامج ال�شيولة لفين�شر كابيتال بنك 

والذي يجرى اإعادة هيكلته يف الوقت احلايل.

الإمكانيات املوؤ�ش�شية

اتخذ البنك خالل العام خطوات را�شخة جتاه تعزيز اإمكانياته املوؤ�ش�شية، 

مع تركيز خا�ص على مراجعة ودعم اأطر عمل احلوكمة املوؤ�ش�شية واإدارة 

املخاطر. وقد ت�شمنت هذه املبادرات اإعادة هيكلة وزيادة فريق الإدارة، 

تعزيز وظائف الرقابة على احلوكمة، �شمان ان�شيابية عمليات املكتب 

اخللفي، وتر�شيخ البنية التحتية امل�شاندة. كما �شجعنا تطبيق م�شتويات 

اأعلى من التعاون بني الوظائف املختلفة وم�شاركة امل�شوؤوليات.

التحول الرقمي

اأ�شبحت التكنولوجيا املالية )فينتك( الآن و�شيلة فعالة ورئي�شية لإجناز 

الأعمال ال�شرتاتيجية، ف�شال عن كونها ميزة تناف�شية للموؤ�ش�شات املالية 

يف املنطقة. وخالل العام، بداأنا يف اإجراء عملية حتول رئي�شية للبنية 

التحتية لتقنية املعلومات يف البنك، مبا يف ذلك حتويل تطبيقات وخدمات 

هامة اإىل ال�شحابة، وذلك بغر�ص �شمان بيئة اأكرث فعالية لتدفقات العمل 

الفرتا�شية. وقد �شمل ذلك مركز البيانات، وموقع ا�شتعادة البيانات يف 

حالت الكوارث، وخوادم امللفات الفعلية، وخطط موارد البنك، واإدارة 

عالقات العمالء، والربيد الإلكرتوين، والت�شالت الداخلية واخلارجية. 

كما ت�شتمل هذه اخلطوة الهامة على عمليات اأمتتة ودمج كافة الأنظمة 

والعمليات املالية.

التعامل مع كوفيد-19

اتخذ البنك عددًا من الإجراءات املبكرة ملواجهة حتديات جائحة 

كوفيد-19، بهدف احلد من تعطل العمليات اليومية. وا�شتجابة للحظر 

احلكومي، مت تزويد املوظفني باأجهزة الكمبيوتر املحمول والتكنولوجيا 

الداعمة لتمكينهم من العمل باأمان من منازلهم. وقد ت�شمن ذلك اإن�شاء 

�شبكة افرتا�شية خا�شة، والت�شجيل يف اأنظمة الجتماعات الفرتا�شية. 

كما اتخذ البنك الإجراءات الحرتازية الالزمة ل�شمان توفري بيئة عمل 

اآمنة بقدر الإمكان، مبا يف ذلك تعقيم املباين ب�شكل دوري، وفح�ص 

املوظفني الذين ت�شتدعي منا�شبهم التواجد الفعلي يف املكتب.

حتويل ترخي�ش البنك

اإن اقرتاح حتويل ترخي�ص البنك من م�شرف قطاع جملة اإىل اأعمال 

ا�شتثمارية، ب�شرط احل�شول على املوافقة النهائية من م�شرف البحرين 

املركزي، يحمل منطًقا جيًدا للعمل لعدد من الأ�شباب. فهذا التحويل 

�شوف يكون اأكرث مالئمة لن�شاطنا املحوري كمدير لالأ�شول البديلة، 

ف�شال عن خلق هيكل ت�شغيلي اأكرث فعالية وكفاءة. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإنه 

�شوف يخفف من الأعباء الإدارية املتنامية على كاهل البنك وما يرتبط 

بها من تكاليف تتعلق بالنظام امل�شريف لقطاع اجلملة يف جمالت مثل 

ال�شيولة، واإدارة املخاطر، وكفاية راأ�ص املال. والأهم من ذلك، �شوف يتيح 

للبنك املناف�شة يف جمال وا�شع يف املنطقة.

امل�شي قدًما نحو امل�شتقبل

بالنظر اإىل اخلطوات الت�شحيحية التي اأتخذها البنك خالل العام 

املا�شي، وو�شول عملية حتويل الرتخي�ص اإىل مرحلة متقدمة، فاإننا ننظر 

اإىل امل�شتقبل بثقة اأكرب واملزيد من التفاوؤل. فين�شر كابيتال بنك الآن 

موؤ�ش�شة مالية اأكرث مرونة، واأكرث كفاءة وتركيًزا، مع قاعدة م�شاهمني 

وم�شتثمرين را�شخة، واأ�شول جيدة، وفر�ص اأعمال جديدة واعدة. كل 

هذه العوامل �شوف ت�شاهم يف ت�شكيل قوة دافعة لالأمام وتعزز مكانتنا 

الرائدة كموؤ�ش�شة مالية اأكرث تناف�شية وربحية تدار بكفاءة يف املنطقة.

روبرت ويجيز

 الرئي�ص التنفيذي بالإنابة

ورئي�ص ال�شتثمارات وعمليات ما بعد ال�شتحواذ

يف ظل عام حموري لفين�شر كابيتال بنك، حر�ص 

فريق الإدارة على التعاون الوثيق مع اأع�شاء 

جمل�ص الإدارة ملواجهة العديد من التحديات املالية 

والت�شغيلية الرئي�شية، والعمل على متهيد الطرق 

لتنفيذ خطط اإعادة ت�شكيل منوذج العمل والتوجهات 

ال�شرتاتيجية للبنك.

روبرت ويجيز

الرئي�ص التنفيذي بالإنابة

ورئي�ص ال�شتثمارات وعمليات ما بعد ال�شتحواذ

“ اإن اخلطوات الت�شحيحية التي اتخذناها خالل 
العام املا�شي �شوف ت�شاهم يف تعزيز مكانتنا 

 الرائدة كموؤ�ش�شة مالية اأكرث تناف�شية وربحية

تدار بكفاءة عالية يف املنطقة. ”
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هذا ال�شتعرا�ش يلقي ال�شوء على اآخر التطورات ال�شتثمارية التي 

ا�شتجدت خالل العام املايل 2020. وميكن الإطالع على التفا�شيل 

الكاملة للمحفظة ال�شتثمارية لفين�شر كابيتال بنك على املوقع 

.www.vc-bank.com :الإلكرتوين

ال�شتثمارات العقارية

جممع جلينربيدج مانورز، الوليات املتحدة الأمريكية

ي�شتحوذ فين�شر كابيتال بنك وم�شتثمروه على 90 باملائة من اأ�شهم هذا 

املجمع امل�شور املقام وفق طابع احلدائق ووحدات التاون هاو�ص والذي 

يتاألف من 274 �شقة ف�شيحة حماطة باحلدائق اجلميلة واملرافق املتميزة. 

يقع هذا املجمع يف اإحدى اأكرث املناطق ال�شكنية اإقباًل يف الغرب الأو�شط 

الأمريكي، وهو م�شّنف بالفئة الأوىل A- جلودته والنوعية العالية وملوقعه 

املمتاز. ويف تاريخ ال�شتحواذ، كان من املتوقع اأن يحقق هذا املجمع 

للم�شتثمرين اأرباحًا موزعة ربع �شنوية مبا يعادل عائدًا نقديًا �شنويًا 

بن�شبة 8.5 باملائة، ولكن هذه العائدات تاأثرت موؤقتًا خالل الن�شف 

الثاين من العام املايل 2020 ب�شبب تاأثري كوفيد-19 على م�شتويات 

الإ�شغال واملتاأخرات.

وي�شت هيفن يف فينينجز، الوليات املتحدة الأمريكية

ميلك فين�شر كابيتال بنك وم�شتثمروه 90 باملائة من وي�شت هيفن يف 

عقار فينينجز يف اأطلنطا، جورجيا، الوليات املتحدة الأمريكية. العقار 

عبارة عن جمتمع �شكني بحديقة ووحدات ع�شرية ويبعد 12 ميال عن 

�شمال غرب اأطلنطا. يتكون العقار من 610 وحدات �شكنية مبنية وفق 

معايري فئة »اأ« مع عدد من املرافق الع�شرية املميزة. وكان العقار يحقق 

اأرباحًا ربع �شنوية توزع على امل�شتثمرين مبا يتما�شى مع العائدات النقدية 

ال�شنوية املتوقعة بن�شبة 8.5 باملائة، ولكن هذه العائدات تاأثرت موؤقتًا 

 خالل الن�شف الثاين من العام املايل 2020 ب�شبب تاأثري كوفيد-19

على م�شتويات الإ�شغال واملتاأخرات.

ريجنت�ش كري�شنت، اململكة املتحدة

ا�شتثمر فين�شر كابيتال بنك يف عملية ا�شتحواذ وتطوير م�شروع �شكني 

بارز يقع يف اإحدى اأفخم املناطق ال�شكنية يف لندن. مت ت�شميم ريجنت�ص 

 كري�شنت من البداية 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 الأجزاء التجارية القائمة 

يف الوقت احلايل، واإعادة تطويره وحتويله اإىل خمطط �شكني راق يوفر 

77 وحدة �شكنية عالية املوا�شفات، وبيوت ريفية متال�شقة، مع املحافظة 

على اللم�شات املعمارية املبهرة للم�شمم جون نا�ص. حقق امل�شروع تقدمًا 

 ملمو�شًا، ومن املتوقع ا�شتكماله يف نهاية 2020، مع بيع 55 باملائة

من ال�شقق.

وان البحرين

يتميز هذا الربج الأيقوين �شاهق الرتفاع مبوقع رئي�شي على الواجهة 

البحرية يف جزيرة ريف، ويقع على م�شاحة 14 األف مرت مربع. ي�شتمل 

الربج على 160 وحدة �شكنية للبيع للم�شتخدمني النهائيني، و180 �شقة 

فندقية تديرها �شركة متخ�ش�شة معرو�شة للبيع للم�شتثمرين العقاريني 

من الأفراد وال�شركات. وقد جنح فريق العمل يف امل�شروع يف احل�شول 

على كافة الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة لبدء اأعمال البناء.

جريت هاربور

تعد جريت هاربور قطعة اأر�ص تتميز مبوقعها الفريد املطل على البحر 

وتزيد م�شاحتها عن 35 األف مرت مربع يف منطقة احلد، البحرين. مت 

احل�شول على املوافقة الر�شمية من الهيئات املعنية لتق�شيم الأر�ص، 

وي�شعى البنك يف الوقت احلايل اإىل بيع الأرا�شي املق�شمة للتخارج من 

هذا ال�شتثمار.

�شركة بيان للتطوير العقاري

مت تاأ�شي�ص �شركة بيان للتطوير العقاري ملواجهة النق�ص احلاد يف 

الوحدات ال�شكنية، وذلك من خالل توفري وحدات �شكنية عالية اجلودة 

تنا�شب ذوي الدخل املتو�شط يف اململكة العربية ال�شعودية. ويعترب م�شروع 

بيان العزيزية هو امل�شروع ال�شكني الرئي�شي لل�شركة. يقع امل�شروع 

على م�شاحة 625 األف مرت مربع يف منطقة العزيزية باخلرب، و�شوف 

يتكون فور بناوؤه من وحدات �شكنية متكاملة ترتاوح ما بني 1000-800 

فيال �شكنية. وقد تاأخر م�شروع العزيزية ب�شكل ملمو�ص ب�شبب تعقد 

الإجراءات املتعلقة ب�شند امللكية والتي بداأت يف مايو 2015، ومت حلها 

اأخريًا يف اأكتوبر 2020. �شوف تركز ال�شركة يف الوقت احلايل على تطوير 

وا�شتكمال م�شروع العزيزية.

�شركة تطوير م�شروع العامل

ميلك فين�شر كابيتال بنك قطعة اأر�ص على م�شاحة 900 األف قدم مربع 

يف م�شروع العامل، وهو جمتمع �شكني وترفيهي راٍق يقع قبالة �شاحل دبي، 

الإمارات. الأر�ص خالية من اأي التزامات، وتتمتع بقيمة اأ�شا�شية مدجمة 

نظرًا لأنها ت�شتمل على درا�شات عن امل�شروع، وت�شميمات تف�شيلية، 

 وموافقات من الهيئات التنظيمية املعنية. وتخطط ال�شركة لتطوير

جمتمع �شكني فاخر يتكون من 122 وحدة �شكنية م�شممة ب�شكل فريد 

ويف منطقة متميزة ترتاوح بني اأجنحة جونري اإىل فلل باأربع غرف نوم، 

مع اإطاللت على القناة اأو الواجهة املائية.

�شركة جلوري

توفر ال�شركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية وال�شتثمار )جلوري( 

لفين�شر كابيتال بنك من�شة ا�شتثمارية للفر�ص املجزية يف �شلطنة عمان. 

وحتى الآن، 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، ولكن تاأثرت امل�شاريع ال�شياحية يف ال�شلطنة 

ب�شبب انت�شار فريو�ص كوفيد-19، وتخطط ال�شركة للتخارج من بع�ص 

امل�شاريع من خالل بيع الأ�شول.

24 باكينجهام جيت، اململكة املتحدة

قام فين�شر كابيتال بنك بتقدمي اأعمال الهيكلة وال�شت�شارات ملجموعة 

خمتارة من امل�شتثمرين لال�شتحواذ على عقار �شكني للتملك احلر جاري 

تطويره يف لندن، اململكة املتحدة. يقع 24 باكينجهام جيت يف قلب 

وي�شتمن�شرت، ويتكون من ثمانية �شقق فخمة حتتل كل �شقة طابقًا باأكمله، 

اإىل جانب وحدة بنتهاو�ص فاخرة تقع على طابقني. وقد بيعت كل ال�شقق 

 ووحدات البنتهاو�ص مع الجتاه اإىل التخارج الكامل من هذا ال�شتثمار

يف اأعقاب بيع التملك احلر.

�شفاف

هذا امل�شروع العقاري املتميز بطابعه املعماري الفريد يتمتع مبوقع 

اإ�شرتاتيجي على جزيرة ريف يف املنامة، مملكة البحرين. يتكون امل�شروع 

من برجني �شكنيني �شاهقني ي�شمالن 534 وحدة �شكنية، اإ�شافة اإىل 

جمموعة متنوعة من املرافق الرتفيهية. يتقدم العمل حاليًا يف امل�شروع، 

وقد مت ا�شتكمال 30% من اأعماله يف اأكتوبر 2020.

1.   وي�شت هيفن

2.   �شفاف

3.   فدركرز
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ال�شتثمارات املبا�شرة

اأوبا مكارنة

حتتل هذه ال�شركة الرتكية الرائدة املتخ�ش�شة �شاحبة العالمة التجارية 

يف ت�شنيع البا�شتا املرتبة الوىل يف تركيا والثانية يف العامل يف طاقة 

النتاج، مبا يعادل طحن 1.500 طن يوميًا من القمح و 1.000 طن من 

اإنتاج املعكرونة. توفر العالمة التجارية اأوبا 40 نوعًا خمتلفًا من املنتجات 

ويتم ت�شديرها اإىل 85 دولة، منها اململكة املتحدة، اأملانيا، ال�شني، كوريا 

اجلنوبية، الهند وال�شرق الأق�شى. و�شل فين�شر كابيتال بنك اإىل مرحلة 

متقدمة من املفاو�شات للتخارج من هذا ال�شتثمار.

فدركرز وكاريبو

ميلك فين�شر كابيتال بنك 60 باملائة من الأ�شهم املبا�شرة ملطعم فدركرز 

ومقهى كاريبو كافيه يف مملكة البحرين، واللذين كانا يعمالن بنجاح 

منذ عام 1995 و2007 على التوايل. يعد فدركرز اأحد املطاعم الع�شرية 

الرائدة يف البحرين، بينما يعترب كاريبو اأحد �شال�شل املقاهي املعروفة. 

ويف اأعقاب ال�شتحواذ على ال�شتثمار، بداأ البنك يف تنفيذ برنامج 

لتجديد جميع فروع الوجهتني، مع خطة تو�شعة ملقاهي كاريبو ت�شمل فتح 

10 حمالت جديدة.

امل�شت�شفى الأملاين للعظام

قام فين�شر كابيتال بنك بو�شع ت�شور وتطوير هذا امل�شت�شفى املتخ�ش�ص 

الذي اكت�شب �شمعة مرموقة ملا يقدمه من خدمات عاملية امل�شتوى 

لأمرا�ص العظام واجلراحة يف البحرين ودول جمل�ص التعاون اخلليجي. 

وخالل العام املايل 2020، قام فين�شر كابيتال بنك بتعيني ا�شت�شاري 

لتقدمي تو�شياته ب�شاأن حت�شني عمليات ت�شغيل امل�شت�شفى واأدائها املايل. 

وقد مت تقدمي طلب للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 

لتو�شعة نطاق اخلدمات املتخ�ش�شة التي يقدمها امل�شت�شفى من اأمرا�ص 

العظام فقط اإىل خدمات اأكرث تخ�ش�شًا بهدف تنويع م�شادر العائدات 

وتعزيز تناف�شية امل�شت�شفى.

�شركة جوكنور

ميلك فين�شر كابيتال بنك وم�شتثمروه ح�شة يف �شركة جوكنور لت�شدير 

وا�شترياد واإنتاج الأغذية )جوكنور( بن�شبة 83.5 باملائة، وتعترب اأكرب 

�شركة منتجة وم�شدرة لع�شري الفاكهة املركز وعجينة الفواكه يف 

ال�شوق الرتكية. وتنفذ ال�شركة بنجاح بع�ص مبادرات النمو التي تركز 

على تو�شعة خطوط اأعمالها،  والتو�شع اجلغرايف. وقد تت�شمن ذلك 

تطوير منتجات جديدة موجهة مبا�شرة اإىل قطاع الأغذية ال�شحية، 

وتو�شعة اأن�شطة العالمة البي�شاء يف الوليات املتحدة، واختبار فر�ص 

دخول ال�شوق يف ال�شني. ومع خطة فين�شر كابيتال بنك للتخارج من هذا 

ال�شتثمار، اجتذبت جوكنور عددًا من امل�شرتين املهتمني لتنفيذ التخارج.

�شركة دلتا املحدودة

ميلك فين�شر كابيتال بنك 45 باملائة من اأ�شهم �شركة دلتا املحدودة، 

وهي �شركة مقاولت رائدة يف اململكة العربية ال�شعودية ومتخ�ش�شة يف 

جمالت الطاقة الكهربائية ونقل وتوزيع الكهرباء. وقد حققت ال�شركة 

ربحية بالرغم من التحديات التي واجهتها، مبا يف ذلك بطء الإنفاق 

احلكومي على مدى الثالث �شنوات املا�شية. من املتوقع اأن ت�شتفيد دلتا 

من عدد من العقود الإ�شافية ب�شبب ا�شتئناف العمل موؤخرًا يف العديد 

من م�شاريع البنية التحتية ال�شخمة.

�شركة فارم لند تركيا

ميلك فين�شر كابيتال بنك وم�شتثمروه يف الوقت احلايل 10 ماليني مرت 

مربع من الأرا�شي يف تركيا، مع اإجمايل م�شاحة مزروعة تبلغ حوايل 8 

مليون مرت مربع، واأكرث من مليون �شجرة من اأ�شجار التفاح والكمرثى 

والكرز احلام�ص واخلوخ الع�شوي. وقد قامت �شركة جوكنور لت�شدير 

وا�شترياد واإنتاج الأغذية )جوكنور(، ال�شركة الرتكية الرائدة يف ع�شائر 

الفواكه املركزة، با�شتئجار الأر�ص، حيث �شتقوم باأعمال الزراعة 

واحل�شاد والت�شويق والبيع من خالل اتفاقية لالإدارة وال�شراء. وتركز 

ال�شركة على �شراء وزراعة الأرا�شي الواقعة بالقرب من بع�شها البع�ص 

بهدف ت�شريع عملية حتقيق الإيرادات واحلد من التكاليف املرتبطة 

بالزراعة. اإ�شافة اإىل ذلك، توا�شل ال�شركة درا�شة فر�ص التنوع من 

خالل اأن�شطة جديدة تكون مكملة للعمليات الت�شغيلية الأ�شا�شية.

�شركة ليم�شولر للمالحة وال�شفن

بداأ ال�شتثمار يف �شركة ليم�شولر املالكة لل�شفن والواقع مقرها يف 

البحرين عام 2008. وكانت ال�شركة تدير اأ�شطولها املكون من 4 بواخر 

جتارية متخ�ش�شة وحاويات وفق عقود تاأجري ب�شعر ثابت على املدى 

الطويل مع كربى ال�شركات. وقد ا�شتكملت ال�شركة بيع كل اأ�شطولها 

الذي كان يعمل وفق عقود تاأجري مربحة ب�شعر ثابت على املدى املتو�شط. 

وقد ا�شتخدمت املبالغ املتحققة من البيع يف ت�شوية امل�شتحقات املتاأخرة 

وال�شركة الآن ب�شدد الت�شفية.

4.   م�شروع العامل

5.   �شركة جوكنور

6.   �شركة دلتا املحدودة
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9

�شركة مينا �شيبكو

بداأ هذا ال�شتثمار املهيكل يف قطاع ال�شحن عام 2011. وقد امتلكت 

ال�شركة ثالث بواخر من نوع �شوبراماك�ص احلديثة بوزن 57 األف طن 

والتي كان يتم ت�شغيلها على اأ�شا�ص عقود تاأجري ق�شرية الأجل مع �شركات 

مرموقة يف خمتلف م�شارات ال�شحن العاملية. ويف اإطار ا�شرتاتيجية 

التخارج، باعت ال�شركة اأ�شطولها بالكامل وا�شتخدمت املبالغ املتحققة 

من البيع يف ت�شوية كافة املتاأخرات، وال�شركة ب�شدد الت�شفية.

�شندوق مينا للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة

تاأ�ش�ص هذا ال�شندوق الأول من نوعه من قبل فين�شر كابيتال بنك يف يونيو 

2006، بهدف حتقيق عائدات ملمو�شة معدلة ح�شب املخاطر، وذلك من 

خالل ال�شتثمار يف امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف جميع اأنحاء ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ويتيح ال�شندوق للم�شتثمرين الفر�شة للم�شاركة 

يف جهود التنمية القت�شادية، مع ال�شتفادة من قاعدة امل�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة مت�شارعة النمو يف جميع اأنحاء منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

مم ال�شندوق لتوفري حلول التمويل املبا�شرة والدعم  اأفريقيا. وقد �شُ

املايل والإداري لل�شركات الواعدة واملتنامية التي تتميز باإدارة مهيكلة 

ب�شكل جيد واإمكانيات هائلة لتحقيق الربحية. ت�شتمل حمفظة ال�شندوق 

على �شركة جافكو، وكيو كون، واآي تي وورك�ص، وت�شالينجر ليمتد، ونظرًا 

لنتهاء ال�شالحية الأ�شلية، تقدم ال�شندوق خالل عام 2020 بطلب اإىل 

اجلهات التنظيمية لتمديده ملدى عامني اآخرين.

�شركة جافكو

يف عام 2007، قام فين�شر كابيتال بنك وم�شتثمروه بتمويل خطة منو 

ا�شرتاتيجية ل�شركة جافكو. وقد ا�شتملت هذه اخلطة على تطوير 

جممع �شناعي مقام وفق اأحدث التجهيزات ومتخ�ش�ص يف ت�شنيع 

الأ�شمدة الكيميائية وغريها من املواد الكيميائية الأخرى التي كان يتم 

ا�شتريادها اإىل منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ومنذ تاأ�شي�شها 

يف عام 1997، جنحت جافكو يف بناء ا�شم مرموق يف �شناعة الأ�شمدة 

الكيميائية، حيث تتخ�ش�ص يف ت�شنيع كربيتات البوتا�شيم، وحام�ص 

الكربيتيك كمنتج ثانوي من كربيتيات البوتا�شيوم. ويف ظل ظهور بع�ص 

الأمور الفنية والتوترات اجليو�شيا�شية، توقفت العمليات الت�شغيلية 

لل�شركة يف عام 2020. ويتفاو�ص فين�شر كابيتال بنك يف الوقت احلايل 

مع عدد من امل�شتثمرين ال�شرتاتيجيني املحتملني بهدف ا�شتئناف 

العمليات الت�شغيلية حتت اإدارة جديدة، لتحقيق تخارج جزئي اأو كلي.

�شركة كيو كون

تاأ�ش�شت �شركة قطر للهند�شة والإن�شاءات)كيو كون( عام 1975، 

وهي �شركة رائدة يف جمال اأعمال ال�شيانة والهند�شة وامل�شرتيات 

والبناء)EPC(، وهي متخ�ش�شة يف م�شاريع و�شيانة امل�شانع لقطاعات 

النفط والغاز والبرتوكيماويات والأ�شمدة والطاقة وغريها من قطاعات 

البنية التحتية ال�شناعية. وقد و�شل فين�شر كابيتال بنك اإىل مرحلة 

متقدمة من املناق�شات للتخارج من هذا ال�شتثمار.

�شركة اآي تي وورك�ش

تعد �شركة اآي تي وورك�ص واحدة من اأكرب �شركات الإ�شناد اخلارجي 

خلدمات الربجميات يف م�شر، ومتلك مكاتب يف اململكة العربية 

ال�شعودية، والإمارات، وقطر، واأوروبا، والوليات املتحدة الأمريكية. 

ومن اأهم التطورات التي �شهدتها ال�شركة خالل العام املايل 2020 هو 

جناحها يف بيع ق�شم التعليم. وي�شهد ق�شم التطوير اأداًء اأف�شل من املتوقع 

نتيجة زيادة الطلب النا�شئ عن التغيري يف مناذج عمل ال�شركات ب�شبب 

كوفيد-19. وقد طرحت اآي تي وورك�ص موؤخرًا منتجًا جديدًا ي�شتهدف 

قطاع الطريان.

�شركة ت�شالينجر ليمتد

تاأ�ش�شت �شركة ت�شالينجر عام 1991، وتعد مزودًا دوليًا لعقود حفر اآبار 

النفط والغاز واخلدمات ذات ال�شلة، ويقع مقرها الرئي�شي يف م�شر، 

وتعمل ب�شكل اأ�شا�شي يف ليبيا مع اأ�شطول ي�شم 29 حفارة. وقد تاأثرت 

عمليات ال�شركة �شلبيًا ب�شكل كبري ب�شبب تدهور الأو�شاع اجليو�شيا�شية يف 

ليبيا، اإ�شافة اإىل تقلبات اأ�شعار النفط احلادة يف الفرتة الأخرية. متلك 

ال�شركة يف الوقت احلايل �شبع حفارات ن�شطة تعمل وفق عقود تاأجري.

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

مت تاأ�شي�ص �شركة فين�شر كابيتال ال�شتثمارية ال�شعودية عام 2007 

لال�شتفادة من الإمكانات الكبرية لالأن�شطة امل�شرفية ال�شتثمارية يف 

اململكة العربية ال�شعودية. مرخ�شة من قبل هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية، 

تركز �شركة فين�شر كابيتال ال�شتثمارية ب�شكل اأ�شا�شي على ال�شتثمار يف 

يف امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة الواعدة يف اململكة العربية ال�شعودية ويف 

ظل ا�شتمرار ظروف ال�شوق ال�شعبة، تتبنى ال�شركة خطة خلف�ص راأ�ص 

املال على دفعتني، بالإ�شافة اإىل اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية اإىل 

خف�ص التكاليف.

ذي لوجن

بداأت هذه ال�شركة اأعمالها عام 2008 يف الطابق ال�شاد�ص من مبنى 

فين�شر كابيتال بنك الواقع يف املنطقة الدبلوما�شية بالبحرين لتوفري 

خدمات متخ�ش�شة للم�شاحات املكتبية املجهزة. جنحت يف حتقيق 

تقدم ملمو�ص من حيث العائدات امل�شتقرة، واحلفاظ على امل�شتاأجرين، 

وم�شتويات الإ�شغال العالية. ولتلبية احتياجات الطلب املتنامي على 

امل�شاحات املكتبية املدارة والتي زادت ب�شبب تاأثري كوفيد-19، ت�شعى 

ال�شركة يف الوقت احلايل اإىل تاأجري م�شاحة اإ�شافية يف مبنى فين�شر 

كابيتال بنك.

�شركة مزن

تاأ�ش�شت �شركة مزن ال�شتثمارية القاب�شة لتزويد فين�شر كابيتال بنك 

مبن�شة ا�شتثمارية للفر�ص يف املغرب. وقد ا�شتكملت ال�شركة عددًا من 

ال�شتثمارات يف جمال التعليم وال�شكن املنا�شب. وقد و�شل فين�شر كابيتال 

بنك اإىل مرحلة متقدمة من التفاو�ص ب�شاأن التخارج من هذا ال�شتثمار.

7.   جممع جلينربيدج مانورز

8.   �شركة اآي تي وورك�ص

9.   ذي لوجن
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حلول اخلزينة 

برامج ال�شيولة من فين�شر كابيتال بنك

يوفر فين�شر كابيتال بنك ثالثة برامج مبتكرة ق�شرية الأجل لل�شيولة 

متوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية مع �شندات ثقة واأ�شهم مدعومة 

باأ�شول عقارية ذات مردود جيد يف البحرين ودبي. مدة كل برنامج 

�شنة واحدة يف احلد الأق�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 الأول يف عام 2010 ويلقى دعمًا من مبنى فين�شر 

كابيتال بنك الواقع يف املنطقة الدبلوما�شية يف املنامة، مملكة البحرين، 

وي�شتمل على جمموعة من امل�شاحات املكتبية، ووحدات التجزئة، ومواقف 

ال�شيارات اخلا�شة والعامة. وقد مت طرح الربنامج الثاين يف عام 2015 

ويلقى دعمًا من املبنى الأوىل يف جممع اإ�شكان جبل علي للعمال يف دبي، 

بينما طرح الربنامج الثالث يف عام 2016 ويلقى دعمًا من املبنيني الثاين 

والثالث من نف�ص املجمع.

وقد تاأثرت قيمة الأ�شل الأ�شا�شي للربنامج 1، وهو مبنى فين�شر كابيتال 

بنك، بانخفا�ص م�شتويات الإ�شغال الناجتة عن تغري ديناميكيات 

ال�شوق العقارية يف البحرين. وت�شمل اأهم العوامل انخفا�ص الطلب على 

امل�شاحات املكتبية التقليدية )ومواقف ال�شيارات التابعة( ب�شبب تزايد 

الجتاه نحو املكاتب اخلدمية، وتغري مناذج ت�شغيل ال�شركات مع تركيز 

اأكرب على العمل عن ُبعد من جانب املوظفني ب�شبب جائحة كوفيد-19. 

كما تاأثرت قيمة الأ�شل الأ�شا�شي للربناجمني 2 و3، وهو جممع اإ�شكان 

جبل علي للعمال يف دبي، ب�شبب النخفا�ص الكبري من عدد العمال نتيجة 

ركود ن�شاط البناء والإن�شاء يف دولة الإمارات العربية املتحدة، مما اأ�شفر 

عن فائ�ص يف جممعات �شكن العمال املعتمدة. عالوة على ذلك، فاإن عمر 

هذه املباين الثالثة جتعلها اأقل تناف�شية عن العقارات الأجدد يف ال�شوق.

مت اتخاذ عدد من اخلطوات الت�شحيحية امللمو�شة ملواجهة هذه الأمور، 

ويت�شمن ذلك ت�شهيل عمليات اإعادة الهيكلة بهدف تعزيز جاذبية 

وا�شتدامة برامج ال�شيولة يف البنك.

عمليات ما بعد ال�شتحواذ

يتبنى فين�شر كابيتال بنك منهجًا نوعيًا جديدًا جتاه اإدارة عمليات ما 

بعد ال�شتحواذ ل�شركات حمفظته ال�شتثمارية. ويت�شمن ذلك حتليال 

م�شتفي�شًا لل�شركات والأ�شواق التي تعمل بها، مع الرتكيز على حتديد 

الأ�شول التي تتطلب املزيد من الهتمام والأكرث جدوى للتخارج على 

املدى الق�شري اإىل املتو�شط. ويرتكز الهدف الرئي�شي لفريق عمليات ما 

بعد ال�شتحواذ على تعزيز قيمة اأ�شول املحفظة ال�شتثمارية للبنك، وهذا 

ينطوي على تفهم كل اأ�شل من الأ�شول، وذلك من خالل تقييمه مب�شاعدة 

خرباء من اخلارج ممن ميلكون دراية جيدة بال�شوق والقطاع. كما ت�شتمل 

هذه التقييمات على ال�شتفادة من التقنيات التحليلية املتطورة واأف�شل 

املمار�شات الدولية التي تعترب جديدة على املنطقة.

ووا�شلت �شركات املحفظة خالل العام اخل�شوع لختبارات ال�شغط 

ال�شتثماري والتحليل، وذلك لتحديد اأكرث التقييمات واقعية. كما مت 

حتقيق تقدم ملمو�ص يف ت�شريع ا�شرتاتيجية التخارج ال�شتثماري للبنك. 

وو�شلت عمليتا التخارج من �شركة مزن يف املغرب و�شركة كيوكون يف قطر 

اإىل املراحل النهائية من املفاو�شات، كما من املتوقع ا�شتالم خطابات 

نوايا من امل�شرتين املهتمني ب�شركة اأوبا مكارنة يف تركيا، وفدركرز 

وكاريبو يف البحرين.

اإدارة الرثوات

يتوىل ق�شم اإدارة الرثوات م�شوؤولية تطوير وتعزيز العالقات القائمة بني 

البنك و�شبكته الوا�شعة من املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية والأفراد من اأ�شحاب 

الرثوات يف جميع اأنحاء دول اخلليج. وقد جنح البنك اأي�شًا يف بناء 

العديد من العالقات ال�شرتاتيجية مع بع�ص املوؤ�ش�شات املهتمة باأنواع 

معينة من العرو�ص ال�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 الت�شال الرئي�شية للم�شتثمرين، فاإن 

فريق العمل يف دائرة اإدارة الرثوات ي�شطلعون مبهمة اإعداد تقارير 

دورية عن اآخر تطورات املحفظة ال�شتثمارية للبنك، والتعريف بالفر�ص 

ال�شتثمارية اجلديدة، وعر�ص روؤية متخ�ش�شة عن الأ�شواق املحلية 

والإقليمية، ف�شال عن تقدمي ال�شت�شارة املالية لعمالئهم.

وقد تاأثر اإقبال امل�شتثمرين خالل العام بالتقلبات القت�شادية وال�شوقية 

امل�شتمرة ب�شبب انخفا�ص اأ�شعار النفط، وزيادة حدة التوترات 

اجليو�شيا�شية الإقليمية، وتدهور العالقات التجارية العاملية، ف�شال 

عن جائحة كوفيد-19. ويف ظل قيود ال�شفر املفرو�شة، حر�ص الرئي�ص 

التنفيذي بالإنابة ورئي�ص ال�شتثمارات وعمليات ما بعد ال�شتحواذ، 

 وفريق اإدارة الرثوات على الت�شال الهاتفي الدوري بامل�شتثمرين يف

جميع اأنحاء املنطقة لإطالعهم على اآخر امل�شتجدات ب�شاأن حمفظة 

ال�شركة، وبحث تف�شيالتهم ال�شتثمارية.
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عالقات امل�شتثمرين

تهدف دائرة عالقات امل�شتثمرين اإىل م�شاعدة العمالء وامل�شاهمني على 

اتخاذ قرارات ا�شتثمارية مدرو�شة من خالل توفري معلومات حديثة وعر�ص 

اآخر التطورات اخلا�شة بالعمليات الت�شغيلية للبنك، واإ�شدار تقارير 

منتظمة عن حمفظته ال�شتثمارية، كما تدير اأن�شطة الت�شالت املوؤ�ش�شية 

للبنك. وتتعاون الدائرة التي يتم رفع نتائجها مبا�شرة اإىل الرئي�ص 

التنفيذي للبنك مع فرق العمل يف خمتلف اأق�شام البنك، مبا يف ذلك 

ق�شم ال�شتثمارات، وعمليات ما بعد ال�شتحواذ، واإدارة الرثوات، والرقابة 

املالية، واإدارة املخاطر واللتزام، وذلك ل�شمان توفري اأعلى م�شتويات 

اخلدمة للعمالء والتوافق مع متطلبات م�شرف البحرين املركزي. وخالل 

العام، مت تطوير تقارير املحفظة ال�شتثمارية ن�شف ال�شنوية التي ت�شدرها 

الدائرة، وذلك من خالل اإ�شافة اآخر امل�شتجدات واملعلومات، مما يقدم 

العمالء �شورة اأو�شح عن القيمة احلقيقية ل�شتثماراتهم.

ويحر�ص فين�شر كابيتال بنك على اللتزام ال�شارم والكامل باملتطلبات 

التنظيمية للمعايري املوحدة لالإبالغ ال�شريبي )CRS(، وقانون اللتزام 

ال�شريبي للح�شابات اخلارجية الأمريكية )فاتكا(. وقد قدم البنك 

تقاريره ال�شنوية قبل انتهاء مهلة تقدميها خالل العام املايل 2020. 

ويعمل البنك يف الوقت احلايل على تعزيز نظام اإدارة عالقات العمالء 

)CRM( من خالل نقله اإىل ال�شحابة. كما يتم حتديث هذا النظام ب�شكل 

م�شتمر ملواكبة اأحدث التطورات التكنولوجية والتغيريات التنظيمية، 

ليوفر بذلك اأعلى م�شتويات الدعم للعمالء وامل�شتثمرين. ويقوم البنك 

يف الوقت احلايل بتجديد موقعه الإلكرتوين بحيث ي�شمل مواقع العمالء، 

مبا يتيح للم�شتثمرين وامل�شاهمني التعرف يف الوقت الفعلي على اآخر 

م�شتجدات وو�شع ا�شتثماراتهم.

املوارد الب�شرية وامل�شاندة

يف اأعقاب ا�شتقالة الرئي�ص التنفيذي، مت هيكلة وزيادة فريق الإدارة 

خالل العام املايل 2020. ويراأ�ص الفريق الرئي�ص التنفيذي بالإنابة 

ورئي�ص ال�شتثمارات وعمليات ما بعد ال�شتحواذ، يعاونه نائب الرئي�ص 

التنفيذي بالإنابة والرئي�ص التنفيذي لل�شوؤون املالية. وقد حر�ص البنك 

على تعزيز اإمكانياته املوؤ�ش�شية من خالل تعيني رئي�ص جديد لإدارة 

املخاطر ورئي�ص جديد للخزينة، وجاري تعيني رئي�ص جديد لاللتزام. 

ويبلغ العدد الإجمايل احلايل ملوظفي البنك 30 موظًفا، الأمر الذي يعزز 

مكانة فين�شر كابيتال بنك كموؤ�ش�شة مرنة وعالية الكفاءة، مع ال�شتفادة 

من امل�شاركة والتعاون القائم بني الأفراد وفرق العمل، ووظائف املكاتب 

الأمامية واخللفية.

وقد اتخذ البنك عدًدا من الإجراءات املبكرة ملواجهة حتديات جائحة 

كوفيد-19، بهدف احلد من تعطل العمليات اليومية. وا�شتجابة للحظر 

احلكومي، مت تزويد املوظفني باأجهزة الكمبيوتر املحمول والتكنولوجيا 

الداعمة لتمكينهم من العمل باأمان من منازلهم. وقد ت�شمن ذلك اإن�شاء 

�شبكة افرتا�شية خا�شة، والت�شجيل يف اأنظمة الجتماعات الفرتا�شية. 

كما اتخذ البنك الإجراءات الحرتازية الالزمة ل�شمان توفري بيئة عمل 

اآمنة بقدر الإمكان، مبا يف ذلك تعقيم املباين ب�شكل دوري، وفح�ص 

املوظفني الذين ت�شتدعي منا�شبهم التواجد الفعلي يف املكتب.

تقنية املعلومات

�شهد هذا العام بدء عملية حتول رئي�شية يف البنية التحتية لتقنية 

املعلومات يف البنك، وقد ا�شتمل ذلك على حتويل تطبيقات وخدمات 

هامة اإىل ال�شحابة، وذلك بغر�ص �شمان بيئة اأكرث فعالية لتدفقات العمل 

الفرتا�شية. وقد �شمل ذلك مركز البيانات، وموقع ا�شتعادة البيانات يف 

حالت الكوارث، وخوادم امللفات الفعلية، وخطط موارد البنك، واإدارة 

عالقات العمالء، والربيد الإلكرتوين. كما ت�شمن ذلك عمليات اأمتتة 

ودمج كافة الأنظمة والعمليات املالية، اإ�شافة اإىل طرح قنوات مطورة 

لعر�ص التقارير والت�شال بامل�شاهمني وامل�شتثمرين.

ومن مزايا عملية التطوير التي خ�شعت لها تقنية املعلومات تعزيز قدرة 

املوظفني على العمل والتوا�شل باأمان من منازلهم، وتوفري نظام اإلكرتوين 

للموافقات ي�شتمل على توقيعات اإلكرتونية، ف�شال عن خف�ص 75 باملائة 

من عدد اخلوادم الفعلية، واحلد من ا�شتخدام الطابعات والأوراق 

ب�شكل ملحوظ. وقد اأ�شفرت هذه التطورات عن حتقيق املزيد من الدقة 

والإنتاجية، وخف�ص تكاليف الت�شغيل.
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استعراض الحوكمة المؤسسية

ا�شتعرا�ش احلوكمة املوؤ�ش�شية

يلتزم فين�شر كابيتال بنك باأعلى معايري احلوكمة املوؤ�ش�شية يف 

التما�شي مع القوانني والأحكام التنظيمية ال�شارية واأف�شل املمار�شات 

العاملية ذات ال�شلة. وتاأ�شي�شاً على ذلك، قام البنك باإعداد اإطار عمل 

متكامل ورا�شخ )»الإطار«( للحوكمة املوؤ�ش�شية يهدف اإىل تطبيق 

اأعلى معايري ال�شلوكيات الأخالقية، وال�شفافية، واإعداد الإف�شاحات 

احلكيمة، و�شمان فعالية العمليات الت�شغيلية، ويف الوقت نف�شه حماية 

حقوق وم�شالح جميع الأطراف ذات ال�شلة.

وقد مت اإعداد وتطوير اإطار العمل مبا يتما�شى مع املبادئ الأحد ع�شر 

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 الأحكام التنظيمية، اإىل 

جانب املراجعة امل�شتمرة واللتزام باإطار عمل احلوكمة املوؤ�ش�شية يف 

البنك هي م�شوؤولية مبا�شرة لأع�شاء جمل�ص الإدارة.

اأهم عنا�شر اإطار عمل احلوكمة املوؤ�ش�شية يف فين�شر كابيتال بنك:

1.  املواثيق املتكاملة واأو�شاف الوظائف التي حتدد بو�شوح مهمات 

وم�شوؤوليات و�شالحيات جمل�ص الإدارة وجلان املجل�ص والإدارة 

التنفيذية ومهام املراقبة، ف�شاًل عن الوظائف الرئي�شية الأخرى 

داخل البنك.

2.  جمموعة متكاملة من الكتيبات الإر�شادية لل�شيا�شات والإجراءات 

التي توجه ثقافة احلوكمة يف البنك.

3.  الإ�شراف الفعال وامل�شتقل ملجل�ص الإدارة من خالل ت�شكيل اأربع جلان 

اإدارة م�شتقلة، 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 لأع�شاء جمل�ص الإدارة وجلان 

الإدارة.

6.  جمموعة فعالة من ال�شيا�شات والإجراءات التي تراقب اأن�شطة العمل 

يف البنك والوظائف امل�شاندة.

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

اأهم التطورات التي �شهدها البنك خالل العام

  ا�شتقالة ال�شادة �شالح حممد ال�شنفري، وحممد ال�شرحان، 

وعبداللطيف جناحي من جمل�ص الإدارة خالل الفرتة.

  انتخاب الدكتور عبدالعزيز الدخيل وال�شيد فهد املعمر كع�شوين 

م�شتقلني غري تنفيذيني يف فرباير 2020.

  �شم جمل�ص الإدارة ثمانية اأع�شاء يف نهاية العام املايل.

  دمج جلنة التدقيق مع جلنة املخاطر لت�شكيل جلنة التدقيق 

واملخاطر.

  قيام جمل�ص الإدارة بت�شكيل جلنة الت�شيري املوؤقتة لتكون مبثابة

جلنة ا�شت�شارية للمجل�ص.

 * ا�شتقال الدكتور عبدالعزيز الدخيل خالل �شبتمرب 2020،

وا�شتقال فهد املعمر خالل يوليو 2020.

اأع�شاء جمل�ش الإدارة

يعد اأع�شاء جمل�ص الإدارة مركز القيادة يف فين�شر كابيتال بنك، 

وي�شطلعون مب�شوؤولية الإ�شراف على ن�شاط البنك واإدارة �شوؤونه نيابة 

عن امل�شاهمني. كما يتوىل املجل�ص اأي�شًا 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 جميع 

الأطراف الأخرى ذات ال�شلة، والتم�شك باأعلى م�شتويات ال�شفافية 

وامل�شداقية. ويحر�ص اأع�شاء جمل�ص الإدارة على �شمان اللتزام التام 

باأعلى املعايري الأخالقية يف جميع اأق�شام البنك، ومراجعة التزامه 

بالأحكام التنظيمية ال�شادرة من م�شرف البحرين املركزي ب�شكل 

دوري. ووفق النظام الأ�شا�شي للبنك واتفاقية التاأ�شي�ص يتكون املجل�ص 

من 13 ع�شوًا بحد اأق�شى ميثلون نخبة من اأعلى الكفاءات واخلربات 

املهنية املتنوعة، الأغلبية هم اأع�شاء م�شتقلني غري تنفيذيني. وتخ�شع 

عملية اختيار اأع�شاء جمل�ص الإدارة اإىل موافقة م�شبقة من م�شرف 

البحرين املركزي وامل�شاهمني، على اأن يكون اختيارهم متما�شيًا مع ما 

هو من�شو�ص عليه يف كتيب التوجيهات مل�شرف البحرين املركزي. وقد 

مت اإدراج ا�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة ونبذة عن خرباتهم يف نهاية هذا 

التقرير ال�شنوي.

نظام انتخاب و اإنهاء خدمة اأع�شاء جمل�ش الإدارة

 يخ�شع نظام انتخاب اأع�شاء جمل�ص الإدارة واإنهاء خدماتهم

 اإىل قانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�شا�شي لفين�شر كابيتال بنك

)البند رقم 23 والبند رقم 32(.

الع�شوية يف جلان جمل�ش الإدارة قبل التغيريات اجلديدة 

الع�شوية يف اللجان حمددة الغر�ش

“ يعد اأع�شاء جمل�ص الإدارة مركز القيادة يف 
فين�شر كابيتال بنك، وي�شطلعون مب�شوؤولية 

الإ�شراف على ن�شاط البنك واإدارة �شوؤونه 

نيابة عن امل�شاهمني.”

الع�شــــــــــواللجــــــــــــــــــــــــــــــــــان ملن�شــــــــــبا�شــــــــــم  ا

املوؤ�ش�شية  ال�شرحانجلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة  حممد 

معريف عبدالفتاح 

ال�شنفري �شالح 

اللجنة رئي�ص 

اللجنة نائب رئي�ص 

ع�شو

التدقيق مروان الغريرجلنة 

حممد جمعان

عدوان العدواين

اللجنة رئي�ص 

اللجنة نائب رئي�ص 

ع�شو

ال�شنفريجلنة املخاطر �شالح 

اأبونيان عادل 

الكندري حممد 

اللجنة رئي�ص 

اللجنة نائب رئي�ص 

ع�شو

الع�شــــــــــواللجــــــــــــــــــــــــــــــــــان ملن�شــــــــــبا�شــــــــــم  ا

العقارية ال�شتثمارات  معريفجلنة  عبدالفتاح 

حممد جمعان

عدوان العدواين

اأبونيان عادل 

اللجنة رئي�ص 

اللجنة نائب رئي�ص 

ع�شو

ع�شو 
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استعراض الحوكمة المؤسسية تتمــــــــــة

اجتماعاتاأع�شــــــــــاء املجلــــــــــ�ش

املجل�ش 

اجتماعات

جلنة 

التدقيق

اجتماعات 

جلنة

املخاطر

اجتماعات جلنة

الرت�شيحات

واملكافاآت 

واحلوكمة 

املوؤ�ش�شية

اجتماعات  

جلنة 

ال�شتثمارات 

العقارية

اجتماعات 

جلنة 

التدقيق 

واملخاطر

اجتماعات جلنة 

الت�شيري 

معريف 3 من 23 من 112 من 11عبدالفتاح 

ال�شرحان* 1 من 51 من 5حممد 

ال�شنفري** 1 من 1�شالح 

جناحي*** 3 من 23 من 62 من 6عبداللطيف 

1 من 41 من 114 من 11مروان الغرير

3 من 13 من 11 من 104 من 11عدوان العدواين****

الكندري 10 من 110 من 31 من 104 من 11حممد 

10 من 110 من 21 من 12 من 41 من 104 من 11حممد جمعان

اأبونيان 2 من 103 من 11عادل 

الدخيل***** 3 من 10******5 من 5عبدالعزيز 

املعمر****** 1 من 51 من 5فهد 

الع�شوية يف جلان جمل�ش الإدارة بعد التغيريات اجلديدة يف هيكل اللجان

الع�شوية يف اللجان حمددة الغر�ش بعد التغيريات اجلديدة يف هيكل اللجان

الع�شــــــــــواللجــــــــــــــــــــــــــــــــــان ملن�شــــــــــبا�شــــــــــم  ا

املوؤ�ش�شية  اأبونيانجلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة  عادل 

الدخيل عبدالعزيز 

املعمر فهد 

اللجنة رئي�ص 

اللجنة نائب رئي�ص 

ع�شو

التدقيق واملخاطر مروان الغريرجلنة 

حممد جمعان

الكندري حممد 

فهد املعمر

اللجنة رئي�ص 

اللجنة نائب رئي�ص 

ع�شو

ع�شو

الع�شــــــــــواللجــــــــــــــــــــــــــــــــــان ملن�شــــــــــبا�شــــــــــم  ا

العقارية ال�شتثمارات  معريفجلنة  عبدالفتاح 

حممد جمعان

عدوان العدواين

اللجنة رئي�ص 

اللجنة نائب رئي�ص 

ع�شو

الت�شيري حممد جمعان جلنة 

الكندري حممد 

الدخيل عبدالعزيز 

اللجنة رئي�ص 

اللجنة نائب رئي�ص 

ع�شو

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية

يتعني على جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية م�شاعدة 

جمل�ص الإدارة يف تنفيذ عملية الرت�شيحات وفق �شيا�شة عادلة ترتكز 

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

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

التنفيذية. هذا اإىل جانب م�شاعدة جمل�ص الإدارة على الوفاء مب�شوؤولياته 

املتعلقة باحلوكمة املوؤ�ش�شية، والتطوير والتو�شية بالتغيريات الالزمة 

من وقت لآخر يف اإطار عمل �شيا�شة احلوكمة املوؤ�ش�شية، والإ�شراف 

على توافق البنك مع املتطلبات التنظيمية، ف�شال عن التن�شيق مع هيئة 

الرقابة ال�شرعية.

جلنة التدقيق واملخاطر 

تتوىل جلنة التدقيق واملخاطر مهمة الإ�شراف على اإعداد التقارير املالية، 

واملراقبة الداخلية، واإدارة املخاطر، اإىل جانب اإجراء عمليات التدقيق 

الداخلية واخلارجية، واللتزام باأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية. كما 

اأن اللجنة م�شوؤولة عن تقدمي تو�شياتها ب�شاأن تعيني املدققني اخلارجيني، 

وحتديد ر�شوم التدقيق والتعوي�شات، والإ�شراف على اأعمال املدققني، 

 ومراجعة توافق البنك مع املتطلبات القانونية. اللجنة م�شوؤولة اأي�شًا

عن الإ�شراف على اإطار عمل اإدارة املخاطر يف البنك، �شاماًل اإطار عمل 

 اتفاقية بازل 3، مبا يغطي جميع املخاطر التي يواجهها البنك، ف�شاًل

عن عمليات املراقبة.

جدول ح�شور اجتماعات اأع�شاء جمل�ش الإدارة من يوليو 2019 لغاية يونيو 2020

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

املجل�ص وجلانه خالل العام املايل 2020:

ا�شتقال يف دي�شمرب 2019.  *

ا�شتقال يف اأغ�شط�ص 2019.  **

ا�شتقال يف يونيو 2020.  ***

انتقل من جلنة التدقيق اإىل جلنة ال�شتثمارات العقارية.  ****

مت انتخابه ع�شوًا م�شتقال وغري تنفيذي يف فرباير 2020.  *****

ان�شم اإىل اللجنة يف مرحلة متاأخرة.  ******

“ يلتزم جمل�ص الإدارة بالتوا�شل مع م�شاهميه 
وم�شتثمريه باأ�شلوب مهني متطور يعتمد على 

ال�شفافية والدقة والتوقيت املنا�شب، كما يتبنى 

عددًا من الطرق املختلفة التي يقوم من خاللها 

بتعزيز التوا�شل ودعم احلوار مع جميع الأطراف 

ذات ال�شلة.”
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استعراض الحوكمة المؤسسية تتمــــــــــة

جمل�ش الإدارة ودعم ن�شاط جلانه

دعم ن�شاط اأع�شاء جمل�ش الإدارة

تتيح خطة التوعية ال�شنوية لأع�شاء جمل�ص الإدارة اأداء مهام وظائفهم 

الإ�شرافية وال�شطالع مب�شوؤولياتهم على اأكمل وجه على �شوء اآخر 

التطورات التنظيمية وظروف ال�شوق ال�شائدة وفق طريقة فعالة ترتكز 

على املعرفة. وعادة ما ت�شتمل تلك اخلطة على موا�شيع هامة، من بينها 

احلوكمة املوؤ�ش�شية واللتزام واإدارة املخاطر. وخالل العام، عقد البنك 

ور�شة عمل اإ�شرتاتيجية لأع�شاء جمل�ص الإدارة، وذلك بهدف تعزيز خطة 

البنك الإ�شرتاتيجية واأهداف العمل، ف�شاًل عن مراجعة ال�شرتاتيجية 

مبا يتوافق مع ظروف ال�شوق.

تقييم اأع�شاء املجل�ش

يلتزم البنك بتطبيق برنامج متكامل لتقييم اأع�شاء جمل�ص الإدارة. وقد 

�شمم هذا الربنامج مل�شاعدة الأع�شاء على حتديد جمال تطورهم، ودعم 

م�شوؤولياتهم. وتقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية 

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

هيئة الرقابة ال�شرعية

ت�شم هيئة الرقابة ال�شرعية يف فين�شر كابيتال بنك نخبة من علماء 

الدين البارزين، وتتوىل الهيئة التوجيه واملراجعة والإ�شراف على اأن�شطة 

البنك، لت�شمن متا�شيها مع اأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�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.

الإدارة

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

الأعمال الإدارية اليومية للبنك. ويلقى الرئي�ص التنفيذي دعمًا من قبل 

فريق الإدارة التنفيذية الذي يتمتع بالكفاءة العالية واخلربة الوا�شعة. 

وقد مت اإدراج اأ�شماء اأع�شاء الإدارة التنفيذية ونبذة عن خرباتهم يف 

نهاية هذا التقرير ال�شنوي.

جلنة الإدارة التنفيذية

تتكون جلنة الإدارة التنفيذية من اأع�شاء من فريق الإدارة التنفيذية. 

وتتوىل اللجنة م�شوؤولية م�شاعدة الرئي�ص التنفيذي يف الإ�شراف على 

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

فيما يتعلق بالإ�شرتاتيجية، وال�شيا�شات، والأهداف، واحلدود، اإىل 

جانب اتخاذ القرارات ال�شتثمارية بناًء على تفوي�ص من اأع�شاء جمل�ص 

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

واملطلوبات.

بيان الإ�شرتاتيجية

يعترب فين�شر كابيتال بنك اأول بنك اإ�شالمي ا�شتثماري يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا يتخ�ش�ص يف ال�شتثمارات يف امل�شاريع النا�شئة 

للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة. يوفر البنك لعمالئه جمموعة متنوعة 

من املنتجات واخلدمات املتميزة يف خمتلف فئات الأ�شول الواعدة 

يف املنطقة. ويركز البنك ن�شاطه على ال�شتثمارات العقارية املحققة 

للعائدات، وفر�ص تطوير الأعمال، وال�شتثمارات املبا�شرة التي يتم 

 اختيارها بعناية فائقة. ويجرى مراجعة اإ�شرتاتيجية البنك ومنوذج

العمل �شنويًا.

قواعد ال�شلوك املهني

حر�ص البنك على تطوير قواعد ال�شلوك املهني التي تت�شمن ال�شلوكيات 

الأخالقية، والت�شرفات املهنية التي يجب اإتباعها من قبل املدراء 

واملوظفني يف البنك. وقد مت اإعداد هذه القواعد لإر�شاد جميع املدراء 

واملوظفني حول �شبل الوفاء مبتطلبات وظائفهم واإجناز م�شوؤولياتهم 

 والتزاماتهم جتاه م�شاهمي البنك مبا يتوافق مع جميع القوانني

والأحكام ال�شارية.

التوا�شل مع امل�شاهم / امل�شتثمر وتعزيز الوعي

يلتزم جمل�ص الإدارة بالتوا�شل مع م�شاهميه وم�شتثمريه باأ�شلوب مهني 

متطور يعتمد على ال�شفافية والدقة والتوقيت املنا�شب، كما يتبنى عددًا 

من الطرق املختلفة التي يقوم من خاللها بتعزيز التوا�شل ودعم احلوار 

مع جميع الأطراف ذات ال�شلة. ويتم ذلك من خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية ال�شنوية، والتقارير ال�شنوية، والتقارير املالية ربع ال�شنوية، 

واملوقع الإلكرتوين للبنك، والإ�شعارات الدورية يف و�شائل الإعالم املحلية. 

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

على موقع البنك الإلكرتوين:

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

�شكاوى امل�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 عال من 

الكفاءة لعمالئه، اإل اأنه يدرك اأنه قد حتدث بع�ص احلالت التي ل ي�شعر 

فيها العميل بر�شا تام جتاه منتجات البنك اأو خدماته اأو ا�شتجاباته. 

وبالتايل فاإن البنك يدعو جميع امل�شتثمرين اإىل الت�شال به على الفور 

يف اأي وقت ي�شعرون فيه اأن م�شتوى اخلدمات املقدم لهم ل يتنا�شب مع 

تطلعاتهم. ويتبنى البنك �شيا�شة ت�شل�شل �شارمة واإطار زمني دقيق جتاه 

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

 ويوجد ق�شم تف�شيلي خا�ص عن اإجراءات التعامل مع ال�شكاوى

على موقع البنك الإلكرتوين:

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

�شيا�شة التبليغ عن املخالفات 

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 ل احل�شر الت�شرف ب�شكل ي�شيء 

اإىل �شمعة البنك، اأو خمالفة الأحكام التنظيمية ال�شارية، اأو خمالفة 

القواعد واحلدود الداخلية، اأو ارتكاب انتهاكات جنائية اأو تعري�ص 

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

اأو الت�شرت املتعمد على اأي �شوء ت�شرف. وينطبق يف ذلك مبداأ »اإذا كان 

لديك اأي �شكوك - ل ترتدد يف طرحها«.

وظائف الرقابة واحلوكمة

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

املخاطر، والتدقيق الداخلي، والتن�شيق واملراجعة ال�شرعية معًا يف 

م�شاعدة جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك على اللتزام باأعلى 

معايري احلوكمة املوؤ�ش�شية.

اللتزام

يعد اللتزام يف فين�شر كابيتال بنك م�شوؤولية �شخ�شية لكل موظف، 

بحيث ل يقت�شر هذا اللتزام على املوظفني امل�شوؤولني عن اللتزام 

بالأنظمة فقط. ويعترب اللتزام باملتطلبات التنظيمية وال�شيا�شات 

والإجراءات الداخلية عملية م�شتمرة، وجزءًا ل يتجزاأ من ثقافة البنك.

يحر�ص فين�شر كابيتال بنك على اللتزام التام بالقواعد والأحكام 

التنظيمية مل�شرف البحرين املركزي، ووزارة ال�شناعة والتجارة 

وال�شياحة، وغريها من القوانني والتنظيمات ال�شارية، واأف�شل املمار�شات 

الدولية. ويبذل البنك جهودًا حثيثة لتح�شني م�شتوى اللتزام يف ممار�شة 

عمله من خالل توعية موظفيه وزيادة وعيهم بق�شايا اللتزام ومبادئه.

تعد اإدارة اللتزام يف البنك نقطة مركزية جلميع عمليات اللتزام 

بالأحكام التنظيمية، ف�شاًل عن اللتزام ب�شيا�شات واإجراءات البنك 

الداخلية. وتعترب اإدارة اللتزام مبثابة كيان م�شتقل ومو�شوعي يف 

البنك يعمل ب�شكل م�شتقل عن باقي اأن�شطة البنك، وتقوم بر�شد 

عمليات واأن�شطة البنك والتاأكد من التزامها بقواعد واأنظمة م�شرف 

البحرين املركزي مبا ذلك مكافحة غ�شل الأموال. ترفع اإدارة اللتزام 

تقاريرها مبا�شرة اإىل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية، 

كما اأنها م�شوؤولة اإداريًا اأمام الرئي�ص التنفيذي، وذلك ل�شمان حتقيق 

اأهداف اللتزام من جانب البنك مبا يتما�شى مع اأعلى املعايري املهنية 

والأخالقية. وتعمل الإدارة وفق اإطار عمل را�شخ مو�شح يف الكتيب 

الإر�شادي املعتمد من جمل�ص اإدارة البنك.
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استعراض الحوكمة المؤسسية تتمــــــــــة

مكافحة غ�شل الأموال

تعتمد اإجراءات مكافحة غ�شل الأموال يف فين�شر كابيتال بنك على ثالثة 

حماور رئي�شية:

1.  املحور الأخالقي، من خالل امل�شاركة الفعالة يف مكافحة اجلرائم 

املاليــــــــــة.

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

 لغ�شل الأموال ومتويل الإرهاب عن طريق اإعادة تدوير عائدات

هذه اجلرمية.

3.  املحور القانوين، من خالل اللتزام بالت�شريعات والقوانني املتعلقة 

مبكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وال�شارية يف مملكة البحرين.

وقد مت تطوير كتيب مكافحة غ�شل الأموال 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 الإ�شالمية، واأف�شل املمار�شات الدولية التي طورها فريق 

العمل اخلا�ص بالإجراءات املالية املتمثلة يف 40 تو�شية حول مكافحة 

غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب ومنع انت�شاره، ف�شاًل عن اإر�شادات جلنة 

بازل حول العناية اخلا�شة بالعمالء.

ويوفر الكتيب جمموعة متكاملة من �شيا�شات واإجراءات مكافحة غ�شل 

الأموال التي تو�شح متطلبات تف�شيلية تتعلق بتحديد هوية العمالء، 

وتقدمي العناية الواجبة للعمالء، واملتابعة امل�شتمرة، واإعداد تقارير 

الأن�شطة املريبة، ومكافحة متويل الإرهاب، والحتفاظ ب�شجالت، وتوعية 

املوظفني وتدريبهم.

وتتم متابعة التزام البنك بالأحكام التنظيمية ملكافحة غ�شل الأموال من 

قبل م�شوؤول مكافحة غ�شل الأموال ونائبه، ف�شاًل عن تقييم هذا اللتزام 

ب�شكل م�شتقل �شواء داخليًا اأو خارجيًا من قبل املدقق الداخلي، واملدقق 

اخلارجي للبنك على اأ�شا�ص �شنوي.

اإدارة املخاطر

يتبنى فين�شر كابيتال بنك منهجًا متميزًا لإدارة املخاطر يتم تطبيقه على 

م�شتوى البنك باأكمله وي�شري على جميع الدوائر والأق�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 الأخذ يف 

العتبار اأن اإدارة املخاطر ت�شاهم بدور حيوي يف عملية اتخاذ القرار يف 

البنك. ويتوىل جمل�ص اإدارة فين�شر كابيتال بنك ال�شطالع بامل�شوؤولية 

الكاملة عن الإ�شراف على اإدارة املخاطر، ويقوم بتفوي�ص جلنة التدقيق 

واملخاطر التابعة له باإجناز هذه املهمة. من ناحية اأخرى تعد دائرة اإدارة 

املخاطر م�شوؤولة مبا�شرة اأمام جلنة التدقيق واملخاطر التابعة مبا�شرة 

ملجل�ص الإدارة. وتعد الدائرة م�شوؤولة عن �شمان اإدارة جميع املخاطر 

املرتبطة بكافة الأن�شطة امل�شرفية، وذلك وفق �شيا�شة املخاطر املقبولة 

املعتمدة من قبل جمل�ص اإدارة فين�شر كابيتال بنك. وتقوم الدائرة 

امل�شتقلة بتحديد ومتابعة واحلد من كافة املخاطر التي ينطوي عليها 

ن�شاط البنك بهدف حماية الأ�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 �شنوية ذاتية لتقييم ومراقبة املخاطر، يتم 

من خاللها مراقبة عمليات البنك والإبالغ عن املخاطر، ورقابة وتقييم 

املخاطر املحتملة وتاأثريها ورفعها اإىل دائرة اإدارة املخاطر. اإن الهدف 

الكلي للرقابة والتقييم الذاتي مل�شتوى املخاطرة هو موا�شلة تعزيز جودة 

كافة الأن�شطة التي تقدمها فرق العمل الت�شغيلية. 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 الأداء.

التدقيق الداخلي

تقوم دائرة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها مبا�شرة اإىل جلنة 

التدقيق واملخاطر التابعة ملجل�ص الإدارة، كما اأنها م�شوؤولة اإداريًا 

اأمام الرئي�ص التنفيذي. يقوم فريق التدقيق الداخلي بتقييم مدى 

فعالية عمليات الرقابة واإدارة املخاطر واحلوكمة وتاأكيد ذلك لالإدارة 

التنفيذية واأع�شاء جمل�ص الإدارة. وهذا يت�شمن مراجعة مدى فاعلية 

وكفاءة معامالت البنك كافة و�شمان متا�شيها مع ال�شيا�شات واملعايري 

والإجراءات والقوانني ال�شارية والأحكام التنظيمية املطبقة. كما تقوم 

الدائرة بتدقيق اأن�شطة بع�ص ال�شركات املدرجة يف حمفظة البنك حيث 

يتحمل البنك م�شوؤولية الإ�شراف عليها. وتقوم الدائرة بعملها وفق 

خطة التدقيق املعتمدة من جلنة التدقيق واملخاطر. ويتم تطوير خطة 

التدقيق با�شتخدام منهجية قائمة على املخاطر بحيث تعك�ص كذلك اأي 

خماطر حددها فريق اإدارة املخاطر، اأو الإدارة التنفيذية، اأو املدققني 

اخلارجيني. تتوىل الدائرة رفع تقارير دورية عن اأن�شطة التدقيق الداخلي 

اإىل جلنة التدقيق واملخاطر. ويقوم فريق التدقيق الداخلي بتزويد الإدارة 

واملوظفني بامل�شورة والتوجيه.

التن�شيق واملراجعة ال�شرعية

تعترب الدائرة من الناحية الفنية تابعة لهيئة الرقابة ال�شرعية للبنك، 

واإداريًا تتبع الرئي�ص التنفيذي. وتتبنى الدائرة منهجية مراجعة متميزة 

ومتوا�شلة بدًل من التدقيق ال�شنوي، مع احلر�ص على مراجعة جميع 

املعامالت وال�شفقات حتى لو كانت �شابقة. ت�شارك الدائرة ب�شكل 

فعال يف تطوير جميع املنتجات وال�شتثمارات، ومتابعة اأن�شطة امل�شاريع 

ال�شتثمارية مثل املعامالت الفرعية، ومتابعة معامالت اإدارة ال�شيولة 

واملدفوعات والعمليات على اأ�شا�ص يومي. تلعب الدائرة دورًا حموريًا يف 

اإي�شال جميع الأن�شطة ال�شتثمارية 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 الإ�شالمية.

 اللتزام مبتطلبات احلوكمة من م�شرف البحرين املركزي

)منوذج املراقبة عالية امل�شتوى(

وفق متطلبات م�شرف البحرين املركزي، يحر�ص فين�شر كابيتال بنك 

على اإجراء مراجعة دورية للتاأكد من توافق والتزام البنك مبتطلبات 

احلوكمة املن�شو�ص عليها يف منوذج املراقبة عالية امل�شتوى مل�شرف 

البحرين املركزي يف كتيب قواعد البنك جملد 2 - البنوك الإ�شالمية. 

وقد اأثمرت جهود البنك عن حتقيق م�شتوى عال من اللتزام مع املبادئ 

الأحد ع�شر، وقواعد واإر�شادات احلوكمة املوؤ�ش�شية ململكة البحرين. وقد 

تبنى البنك اآلية »اللتزام« 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 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- 9.2.4B البند الإر�شادي

يجب اأن تتكون جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية من ثالثة اأع�شاء على الأقل، 

بحيث يكون اأحد الأع�شاء من هيئة الرقابة ال�شرعية.

تو�شيح فين�شر كابيتال بنك:

جتدر الإ�شارة اإىل اأن فين�شر كابيتال بنك قام بت�شكيل جلنة متخ�ش�شة 

يف الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية، وذلك انطالقًا من 

التزامه باحلفاظ على م�شتويات جيدة للحوكمة. وبالرغم من اأن جلنة 

الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية ل ت�شم ع�شوًا من هيئة 

الرقابة ال�شرعية، اإل اأن البنك يرى اأنه ميكن حتقيق غاية هذا البند 

الإر�شادي مل�شرف البحرين املركزي من خالل ترتيبات داخلية بديلة. 

وهذا يت�شمن تزويد هيئة الرقابة ال�شرعية بجدول اأعمال اجتماعات 

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية م�شبقًا. ووفقًا لذلك، 

فلهيئة الرقابة ال�شرعية مع املراجع ال�شرعي احلق الكامل يف ح�شور 

اجتماعات اللجنة، بالإ�شافة اإىل تزويدهم مبحا�شر اجتماعات اللجنة 

لتحقيق قدر اأعلى من ال�شفافية.
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استعراض الحوكمة المؤسسية تتمــــــــــة

اجلزاءات املالية

خالل العام املايل 2020، فر�ص م�شرف البحرين املركزي اجلزاءات املالية التالية على البنك مبا يتما�شى مع الق�شم EN-6.2A من كتيب قواعد 

م�شرف البحرين املركزي - جملد 2:

تاريخ التقدمي مل�شرف املرجعية طبيعية اجلزاء املايل 

املركزي البحرين 

 املبلغ

البحريني(  )بالدينار 

التاأخري يف ن�شر احل�شابات اخلتامية يف اثنني من 

اليومية املحلية  ال�شحف 

املادة )62( من قانون م�شرف 

املركزي البحرين 

189800 نوفمرب 2019

املادة )61( من قانون م�شرف التاأخري يف تعيني مدققني خارجيني

املركزي البحرين 

251000 نوفمرب 2019

PIRI كتيب قواعد م�شرف التاأخري يف تقدمي الإجراء املتفق عليه ب�شاأن BR-3.1.4

البحرين املركزي - جملد 2

193400 نوفمرب 2019

مكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة واأع�شاء فريق الإدارة التنفيذية

تقدم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية التابعة ملجل�ص 

الإدارة امل�شاعدة للمجل�ص يف حتديد مكافاآت وتعوي�شات اأع�شاء 

جمل�ص الإدارة واأع�شاء فريق الإدارة التنفيذية، �شاملًة حوافز املديرين 

التنفيذيني واأي ا�شتحقاقات بالأ�شهم اأو اأي ا�شتحقاقات اأخرى. ويتم 

الإف�شاح يف التقرير ال�شنوي عن اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

واحلوكمة املوؤ�ش�شية واجتماعاتها خالل ال�شنة.

ويلتزم البنك بال�شتيفاء التام لل�شروط التي و�شعها م�شرف البحرين 

املركزي وت�شمل املكافاآت ال�شليمة والتي تنعك�ص يف ال�شيا�شات والإجراءات 

املعدلة والتي بداأ تطبيقها. تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة 

املوؤ�ش�شية مبراجعة �شيا�شة و اإجراءات املكافاآت يف فين�شر كابيتال بنك 

على اأ�شا�ص �شنوي.

مت اإعداد �شيا�شة املكافاآت املعدلة بحيث حتقق الآتي:

جذب وت�شجيع واحلفاظ على املوظفني الرئي�شيني.  

  �شمان ربط املكافاآت باملخاطر واأن تتما�شى مع اأهداف الأداء

على املدى البعيد.

ت�شجيع املوظفني على تعزيز اأدائهم مع خف�ص التكلفة.  

تتكون تعوي�شات املوظفني من ن�شبة ثابتة متثل الرواتب واملزايا، اإ�شافة 

اإىل ن�شبة متغرية يتم حتديدها على اأ�شا�ص اأداء كل من البنك واملوظف 

مبا يتوافق مع املخاطر التي يواجهها البنك. وتوؤجل ن�شبة ملمو�شة من 

مكافاآت كبار املوظفني ل�شدادها على مدى ثالث �شنوات، ويتم ربطها 

 بالأ�شهم، ومن ثم قد يتم ا�شتقطاعها نتيجة لأي تغيريات لحقة يف

الأداء املايل.

تتاألف تعوي�شات جمل�ص الإدارة من اأتعاب ح�شور اجتماعات املجل�ص، 

 اإ�شافة اإىل املكافاآت ال�شنوية التي متنح لالأع�شاء بناء على تو�شيات

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية، وتخ�شع ملوافقة 

اجلمعية العمومية. وقد مت الإف�شاح عن مكافاآت املجل�ص عن ال�شنة 

 املنتهية يف 30 يونيو 2020 يف اجلدول املو�شح يف �شفحة رقم 34.

وح�شل اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية على 

اأتعاب ح�شور الجتماعات بقيمة 6.000 دولر اأمريكي خالل ال�شنة 

املنتهية يف 30 يونيو 2020 )2019: 14.000 دولر اأمريكي(.

تتاألف تعوي�شات اأع�شاء هيئة الرقابة ال�شرعية من اأتعاب �شنوية ثابتة، 

بالإ�شافة اإىل م�شاريف ال�شفر والتكاليف املتعلقة بخدماتهم. وقد مت 

 الك�شف عن مكافاآت اأع�شاء هيئة الرقابة ال�شرعية لل�شنة املنتهية يف

30 يونيو 2020 يف اجلدول املو�شح يف �شفحة رقم 34.

تتاألف تعوي�شات اأع�شاء فريق الإدارة 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 والأقدمية واملعرفة التي يتميز بها الع�شو. بينما تتاألف 

املكافاآت املتغرية من حوافز �شنوية يتم حتديدها بناًء على اأداء البنك 

وربحيته، اإىل جانب الأداء الفردي وم�شاهمة املوظفني املعنيني. ويتم 

اتخاذ الالزم لتحقيق التوافق بني التعوي�شات املتغرية مع املخاطر 

التي تواجه البنك، وذلك ل�شمان متا�شي م�شالح املوظفني مع م�شالح 

امل�شاهمني، ف�شال عن تعزيز ربحية البنك على املدى البعيد. ومت�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، يتم تعوي�ص الرئي�ص التنفيذي ونوابه الرئي�شيني، مبن 

فيهم كبار اأع�شاء فريق ال�شتثمار، بناًء على اأداء البنك مع الأخذ يف 

العتبار املخاطر والتعر�شات ونتائج املخاطر. ويتم تاأجيل ن�شبة ملمو�شة 

من مكافاآتهم املتغرية ل�شدادها على مدى فرتة ل تقل عن ثالث �شنوات. 

ويكون اجلزء املوؤجل 60 باملائة للرئي�ص التنفيذي ونوابه الرئي�شيني، و50 

باملائة جلميع اأع�شاء الفريق الآخرين الذين يتحملون خماطر �شمن 

وظائفهم اأو ي�شغلون منا�شب رقابية، ممن تتجاوز تعوي�شاتهم ال�شنوية 

الإجمالية 100.000 دينار بحريني، وفًقا ل�شروط م�شرف البحرين 

املركزي. وبالإ�شافة اإىل ذلك، يتم منح كافة املكافاآت املتغرية املوؤجلة 

على �شكل وحدات ح�ش�ص تعاقدية م�شروطة ب�شايف القيمة الدفرتية 

لأ�شهم البنك العادية، وبالتايل تخ�شع للتعديل على �شوء التغيريات 

الالحقة يف الأداء 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. 

ويف هذا ال�شدد، تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية 

بدرا�شة لالأداء الكلي لل�شنة من خالل مراجعة اأداء العمليات ال�شتثمارية 

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

مقابل املحدد يف امليزانية، وغريها، وذلك للو�شول اإىل مقيا�ص لالأداء 

الكلي للبنك. ول يتم دفع اأي حوافز ما مل يتم حتقيق 70 باملائة من الأداء 

الكلي )اأو احلد الأدنى لأي قيا�ص يحدده جمل�ص الإدارة(.

بالإ�شافة اإىل ذلك، يتم الأخذ يف العتبار الأداء الفردي لكل موظف 

على اأ�شا�ص عمليات تقييم الأداء التي يجريها البنك بهدف حتديد توزيع 

احلافز، ومن ثم �شمان الأخذ يف احل�شبان ب�شكل منا�شب كل من عنا�شر 

اأداء البنك واملوظف يف حتديد وتوزيع مكافاآت الأداء.

يتم ا�شتخدام طرق القيا�ص واملعايري التالية يف هذا ال�شدد: �شايف 

الدخل الفعلي مقابل الدخل امل�شتهدف، دخل التخارج مقابل الدخل 

امل�شتهدف، متو�شط معدل العائد الداخلي املرجح املتحقق على امل�شاريع 

ال�شتثمارية خالل الفرتة مقابل امل�شتهدف، معدل كفاءة راأ�ص املال، 

اإ�شافة اإىل الأداء الفردي الذي يعك�ص اإجنازات املوظف.

يلتزم البنك بالمتثال التام لتوجيهات م�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، واللتزام، والرقابة 

املالية، بحيث متيل اإىل اأن تكون ثابتة، مع اإعطاء وزن اأكرب للتعوي�شات 

املتغرية للموظفني امل�شنفني على اأنهم يتحملون خماطر جوهرية. كما ل 

تعتمد حوافز املوظفني العاملني يف وظائف تتعلق بالرقابة على اأداء وحدات 

العمل، ب�شرط حتقيق املعايري اجلوهرية للحد الأدنى من الأداء امل�شتهدف 

للبنك. وتاأخذ �شيا�شة املكافاآت املحّدثة يف العتبار جميع هذه اجلوانب 

واملتطلبات، وتربطها بظروف واأن�شطة حمددة للبنك. وتخ�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، األ وهو �شمان 

تعوي�ص املوظفني مبا يتنا�شب مع الأداء مع اأخذ املخاطر يف العتبار.
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ملخ�ش التعوي�شات لل�شنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2019ملخ�ش التعوي�شات لل�شنة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2020

ملخ�ش التعوي�شات املوؤجلة كما يف 30 يونيو 2019 ملخ�ش التعوي�شات املوؤجلة كما يف 30 يونيو 2020

العــــددالتفا�شيــــــــــل

 الإجمالاملتغرية*الثابتــــــــــة

باآلت الدولرات موؤجلةمدفوعةمدفوعة

313--9313اأع�شاء جمل�ش الإدارة

ال�شرعية الرقابة  97--397اأع�شاء هيئة 

718--1718الأ�شخا�ش املعتمدون يف وحدات الأعمال

 الأ�شخا�ش املعتمدون يف وظائف

وامل�شاندة الرقابة 
101.842--1.842

979--19979موظفون اآخرون

3٫949--3٫949الإجمايل

العــــددالتفا�شيــــــــــل

 الإجمالاملتغرية*الثابتــــــــــة

باآلت الدولرات موؤجلةمدفوعةمدفوعة

355--9355اأع�شاء جمل�ص الإدارة

ال�شرعية الرقابة  85--385اأع�شاء هيئة 

2.882--32.882الأ�شخا�ص املعتمدون يف وحدات الأعمال

 الأ�شخا�ص املعتمدون يف وظائف

وامل�شاندة الرقابة 
81.396--1.396

2.365--392.365موظفون اآخرون

7.083--7.083الإجمايل

القيمة باآلف الدولرات�شايف قيمة الأ�شول بالدولرعدد وحدات احل�ش�ش بالآلفمكافاآت موؤجلة

1170٫5496ر�شيد اأول املدة

ال�شنة ---املمنوحة خالل 

---املدفوعة خالل ال�شنة

)75()0.42(التغيريات يف القيمة خالل ال�شنة

1170٫1221ر�شيد اآخر املدة

مل يكن هناك تعوي�شات متغرية لل�شنة املنتهية يف 30 يونيو 2019. وقد مت دفع كافة املبالغ نقدًا.  *

*  مت 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.

القيمة باآلف الدولرات�شايف قيمة الأ�شول بالدولرعدد وحدات احل�ش�ش بالآلفمكافاآت موؤجلة

4870.87424ر�شيد اأول املدة

ال�شنة ---املمنوحة خالل 

)270(0.87)310(املدفوعة خالل ال�شنة

)59()0.33(-التغيريات يف القيمة خالل ال�شنة

1170.5496ر�شيد اآخر املدة
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استعراض الحوكمة المؤسسية تتمــــــــــة

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

عبدالفتاح حممد رفيع معريف

رئي�ش جمل�ش الإدارة

دولة الكويت

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 6 اأكتوبر 2016

 )�شغل من�شب نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة خالل الفرتة

2005/10/6 حتى 2016/10/5(

خربة 39 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة ال�شتثمارات العقارية، 

نائب رئي�ص جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية.

 رئي�ش جمل�ش اإدارة ومدير عام: �شركة مزن ال�شتثمارية القاب�شة

يف املغرب.

 رئي�ش جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي: �شركة املتاجرة العقارية

يف الكويت.

 رئي�ش جمل�ش اإدارة: 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 Turkey Farmland )فارم لند تركيا(.

نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة: مربة املرحوم حممد رفيع ح�شني معريف 

اخلريية يف الكويت.

ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة عمار للتمويل والإجارة يف الكويت، �شركة برج 

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

بيان العقارية يف اململكة العربية ال�شعودية، �شركة جوكنور ل�شترياد 

وت�شدير واإنتاج الأغذية يف تركيا.

عدوان حممد عبدالعزيز العدواين

ع�شو جمل�ش اإدارة

دولة الكويت

ع�شو غري م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 8 دي�شمرب 2015

خربة 44 �شنة

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

ع�شو جلنة التخارج.

 رئي�ش جمل�ش اإدارة والرئي�ش التنفيذي: �شركة ال�شاملية

جروب لتنمية امل�شاريع يف الكويت.

رئي�ش جمل�ش اإدارة: ال�شركة الكويتية للمنتزهات يف الكويت.

 نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة: ال�شركة التجارية العقارية يف الكويت،

�شركة بيان العقارية يف اململكة العربية ال�شعودية، ال�شركة التجارية 

للتطوير العقاري �ص.�ص.و يف البحرين.

 TOPSU TARIM HAYVANCILIK ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة توب�شو

GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ )فارم لند تركيا(، 

 Vacation Club شركة مزن ال�شتثمارية القاب�شة يف املغرب، �شركة�

Venture BV يف دبي - الإمارات العربية املتحدة.

مروان اأحمد الغرير

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة

دولة الإمارات العربية املتحدة

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 6 اأكتوبر 2005

خربة 29 �شنة

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

ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية.

 رئي�ش جمل�ش اإدارة: �شركة فنن لال�شتثمار يف دبي،

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

 ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة الأبي�ص لالأ�شمدة

والكيماويات الأردنية )جافكو(.

حممد عبدالرزاق الكندري

ع�شو جمل�ش الإدارة

دولة الكويت 

ع�شو غري م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 25 اأبريل 2012

خربة 19�شنة

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

ع�شو جلنة ال�شتثمارات العقارية.

نائب الرئي�ش التنفيذي لال�شتثمار: جمموعة الأوراق املالية يف الكويت.

نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة: �شركة اخلليج للطاقة القاب�شة يف الكويت، 

ال�شركة الكويتية ال�شعودية لل�شناعات الدوائية يف الكويت.

ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة اأجيال العقارية الرتفيهية يف الكويت، ال�شركة 

الأوىل لال�شتثمار يف الكويت، �شركة تكنولوجيا لإنتاج الغازات ال�شناعية 

يف الكويت، �شركه ايا�ص للتعليم الكادميى و التقني يف الكويت.
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عادل حممد اأبو نيان

ع�شو جمل�ش الإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

انتخب يف 24 اأكتوبر2018

خربة 24 �شنة

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

ع�شو جلنة ال�شتثمارات العقارية.

ع�شو جمل�ش اإدارة: �شركة حممد را�شد اأبو نيان للتجارة والإ�شتثمار 

املحدودة، املدير العام ورئي�ص اللجنة العقارية وال�شتثمارية لل�شركة، 

و�شركة دلتا املحدودة.

ممثل �شركة حممد را�شد اأبونيان للتجارة والإ�شتثمار يف كل من:-

�شركة اإحتاد ال�شاحلية �شركة م�شاهمة مقفلة.  -

 -  ممثل الع�شوية مبجل�ص الإدارة يف جمموعة

م�شت�شفيات فينك�ص الطبية - لندن.

الدكتور حممد اأحمد جمعان

ع�شو جمل�ش الإدارة

مملكة البحرين

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي 

انتخب يف 24 يناير 2016 

خربة 37 �شنة

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

ع�شو جلنة ال�شتثمارات العقارية.

 ع�شو جمل�ش اإدارة: 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.

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

)FBCS( .جمعية الكمبيوتر الربيطانية

ع�شو اأول: معهد الهند�شة الكهربائية والإلكرتونيات.

مهند�ش معتمد

ع�شو �شابق يف جمل�ش اإدارة: بنك الإ�شكان، بنك البحرين للتنمية، 

�شركة اأوليف ڤي اأف اأم ذ.م.م.

الدكتور عبدالعزيز فهد الدخيل

ع�شو جمل�ش الإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

ُانتخب يف 24 فرباير 2020

خربة 32 �شنة

ع�شوية جلان فين�شر كابيتال بنك: ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

واحلوكمة املوؤ�ش�شية، وع�شو جلنة الت�شيري.

موؤ�ش�ش م�شارك: فين�شر كابيتال بنك.

مالك: �شركة عبدالعزيز فهد الدخيل لال�شت�شارات يف ال�شعودية.

ع�شو جمل�ش الإدارة و�شريك: �شركة تكريرات لإعادة تدوير ومزج 

الزيوت يف ال�شعودية، �شركة الباز ال�شناعية يف ال�شعودية.

 ع�شوية �شابقة يف جمل�ش الإدارة: �شركة اأدمي املالية يف ال�شعودية،

�شركة تبوك الزراعية يف ال�شعودية، �شركة ريف القاب�شة يف البحرين، 

اإنوف�شت يف البحرين، بنك اإبدار يف البحرين.

فهد �شعد املعمر

ع�شو جمل�ش الإدارة

اململكة العربية ال�شعودية

ع�شو م�شتقل وغري تنفيذي

خربة 23 �شنة

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

واملكافاآت واحلوكمة املوؤ�ش�شية.

 نائب الرئي�ش الأول - رئي�ش ال�شتثمارات: �شركة التعاونية للتاأمني

يف ال�شعودية.

منا�شب تنفيذية �شابقة: نائب الرئي�ص التنفيذي - رئي�ص اإدارة الأ�شول: 

�شركة منافع القاب�شة يف ال�شعودية، الرئي�ص التنفيذي لال�شتثمارات: 

تداول يف ال�شعودية، م�شوؤول اخلزينة: بنك الإمارات الدويل يف ال�شعودية، 

م�شاعد نائب الرئي�ص - رئي�ص منتجات اخلزينة الإ�شالمية: بنك الريا�ص 

يف ال�شعودية.
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استعراض الحوكمة المؤسسية تتمــــــــــة

نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية

روبرت ويجيز

 الرئي�ش التنفيذي بالإنابة ورئي�ش ال�شتثمارات

وعمليات ما بعد ال�شتحواذ

رئي�ص جلنة الإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف مار�ص 2017

خربة 35 �شنة

ميلك روبرت ويجيز خربة وا�شعة يف حتديد وتنفيذ واإدارة ال�شتثمارات 

اخلا�شة املبا�شرة عرب خمتلف القطاعات يف الوليات املتحدة الأمريكية 

واأوروبا ومنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا واآ�شيا. ان�شم ويجيز اإىل 

فين�شر كابيتال بنك يف مار�ص 2017 يف من�شب رئي�ص عمليات ما بعد 

ال�شتحواذ، ثم تويل من�شبًا اإ�شافيًا كرئي�ص ال�شتثمارات يف يوليو 2019، 

ثم مت تعيينه يف من�شب الرئي�ص التنفيذي بالإنابة يف اأبريل 2020. قبل 

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 ال�شتثمارية العائلية. وقبل 

ذلك، راأ�ص روبرت ق�شم ال�شتثمارات املبا�شرة يف �شركة الإمارات الدولية 

لال�شتثمار، ذراع ال�شتثمارات يف ال�شركة الوطنية القاب�شة يف اأبوظبي، 

دولة الإمارات 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 هارلن، 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، 

الوليات املتحدة الأمريكية، ودرجة بكالوريو�ص يف الكيمياء من جامعة 

برن�شتون، الوليات املتحدة الأمريكية، كما اأنه حملل مايل معتمد، وحملل 

ا�شتثماري بديل معتمد، وحا�شل على �شهادة مدير املخاطر املالية.

نا�شر مق�شود

نائب الرئي�ش التنفيذي بالإنابة والرئي�ش التنفيذي لل�شوؤون املالية

نائب رئي�ش جلنة الإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف نوفمرب 2019

خربة 21 �شنة

يتمتع نا�شر مق�شود ب�شجل حافل من النجاحات والإجنازات يف جمال 

اخلدمات املالية العاملية اكت�شبها من العمل مع العديد من املوؤ�ش�شات 

متعددة اجلن�شيات يف املمار�شات العامة واخلدمات امل�شرفية يف جميع 

اأنحاء اأمريكا ال�شمالية وال�شرق الأو�شط. وتغطي خرباته الوا�شعة التدقيق 

واملحا�شبة، والتجزئة، واخلدمات امل�شرفية التجارية وال�شتثمارية 

)الإ�شالمية والتقليدية(، وال�شتثمارات املبا�شرة واإدارة الأ�شول، 

وعمليات الدمج وال�شتحواذ واأ�شواق املال، والتقارير التنظيمية. ان�شم 

نا�شر اإىل فين�شر كابيتال بنك يف نوفمرب 2019 يف من�شب الرئي�ص 

التنفيذي لل�شوؤون املالية، ومت تعيينه نائب الرئي�ص التنفيذي بالإنابة يف 

اأبريل 2020. قبل ذلك، �شغل من�شب الرئي�ص التنفيذي لل�شوؤون املالية 

يف بنك اأت�ص اإ�ص بي �شي - البحرين، والرئي�ص التنفيذي لل�شوؤون املالية 

للخدمات امل�شرفية التجارية يف بنك اأت�ص اإ�ص بي �شي - كندا. كما 

عمل نا�شر مق�شود مع �شركة اإرن�شت اآند يونغ-كندا، حيث توىل اأعمال 

التدقيق واخلدمات ال�شت�شارية لالأعمال، وعمل اأي�شًا مع اإرن�شت اآند 

يونغ - البحرين، حيث �شاهم بدور رئي�شي يف تطوير اإطار العمل اجلديد 

لراأ�ص املال التنظيمي للبنوك الإ�شالمية، الأول من نوعه يف العامل. نا�شر 

مق�شود حا�شل على درجة ماج�شتري يف اإدارة الأعمال من كلية هايورث 

لالأعمال، جامعة وي�شرتن ميت�شجان يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

ودرجة بكالوريو�ص يف اإدارة الأعمال من جامعة �شاوثرن اأركان�شا�ص يف 

الوليات املتحدة الأمريكية. كما اأنه حما�شب معتمد من معهد املحا�شبني 

املعتمدين يف اجنلرتا وويلز.

اأحمد ح�شن العبا�شي

مدير ال�شتثمارات

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2006

خربة 19 �شنة

يعد اأحمد العبا�شي خبريًا متخ�ش�شًا يف جمال ال�شتثمارات مع خربة 

وا�شعة يف الأ�شهم اخلا�شة، والعقارات، وال�شت�شارات املالية. وقد 

اكت�شب خربة متخ�ش�شة يف اإعداد وتوجيه ال�شفقات، وهيكلة وهند�شة 

ال�شتثمارات، وال�شتحواذ، وا�شرتاتيجية التحول، وعمليات متابعة ما بعد 

ال�شتحواذ، وتخطيط عمليات التخارج. قبل ان�شمامه اإىل فين�شر كابيتال 

بنك، كان ي�شغل رئي�ص ال�شتثمارات ال�شرتاتيجية واملبا�شرة يف �شركة 

البحرين الوطنية القاب�شة. اأحمد حا�شل على �شهادة مدير املخاطر 

املالية املعتمد )FRM(، وزميل الرابطة العاملية للمتخ�ش�شني يف اإدارة 

املخاطر )GARP(، الوليات املتحدة الأمريكية، وهو حا�شل على �شهادة 

املاج�شتري يف التمويل وال�شتثمارات من جامعة اإك�شرت يف اململكة املتحدة، 

وبكالوريو�ص يف اإدارة الأعمال من جامعة البحرين.

حممود حممد زينل

مدير ال�شتثمارات 

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2008

خربة 17 �شنة

ميلك حممود زينل خربة وا�شعة يف اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية يف 

جميع اأنحاء منطقة ال�شرق الأو�شط. وتت�شع خرباته لت�شمل اإعداد وتوجيه 

ال�شفقات والتقييمات وو�شع مناذج الأعمال، ف�شال عن اإدارة اأعمال ما 

بعد ال�شتثمار، واأعمال العناية الواجبة، مع تركيز خا�ص على العقارات 

والأ�شهم اخلا�شة. وقبل ان�شمامه اإىل فين�شر كابيتال بنك، عمل ملدة 

خم�ص �شنوات يف بيت التمويل الكويتي - البحرين، يف ق�شم ال�شتثمارات 

واخلدمات امل�شرفية لالأفراد وخدمات الزبائن. بداأ حممود حياته 

 املهنية مع اأمريكان اإك�شربي�ص، البحرين، وهو حا�شل على بكالوريو�ص

 من كلية جون مول�شون لالأعمال يف جامعة كونكورديا، مونرتيال، يف كندا.

كما �شارك يف برامج القيادة التنفيذية التي نظمتها مدر�شة اآيفي 

لالأعمال، يف جامعة وي�شرتن اأونتاريو، كندا.
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استعراض الحوكمة المؤسسية تتمــــــــــة

اآ�شيا ح�شن

رئي�ش التدقيق الداخلي

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية

ان�شمت اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2015

خربة 21�شنة

متلك اآ�شيا ح�شن خربة وا�شعة يف جمالت التدقيق واملمار�شات املحا�شبية 

املهنية املتخ�ش�شة، ف�شال عن اأنها متخ�ش�شة يف الرقابة على عمليات 

الإقرا�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 الإقرا�ص للدول الأع�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 

الأع�شاء املقرت�شة من ال�شندوق. وقبل الن�شمام اإىل املوؤ�ش�شة املالية 

الدولية، �شغلت اآ�شيا من�شب مدير اأول التدقيق الداخلي يف البنك الأهلي 

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 - 

الوليات املتحدة الأمريكية، كما اأنها حا�شلة على ماج�شتري يف التمويل 

من جامعة دي بول، �شيكاغو - الوليات املتحدة الأمريكية، وبكالوريو�ص 

يف املحا�شبة من جامعة البحرين.

ريحان ذو القادر

رئي�ش اإدارة املخاطر

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2020

خربة اأكرث من 20 �شنة

ميلك ريحان ذو القادر خربة متخ�ش�شة يف اإدارة املخاطر، واللتزام، 

والتدقيق الداخلي، وال�شت�شارات، اكت�شبها من خالل العمل مع اأف�شل 

اأربع �شركات للتدقيق واملوؤ�ش�شات املالية يف جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط 

واآ�شيا. قبل ان�شمامه اإىل فين�شر كابيتال بنك، �شغل العديد من املراكز 

الإدارية العليا يف مملكة البحرين، مبا يف ذلك رئي�ص اإدارة املخاطر 

ونائب رئي�ص مكافحة غ�شل الأموال يف بنك ال�شتثمار الدويل، ورئي�ص 

املخاطر والمتثال ومكافحة غ�شل الأموال يف �شركة اإنف�شرتيد، ورئي�ص 

اإدارة املخاطر يف �شركة ريف للتمويل العقاري، ورئي�ص اإدارة املخاطر يف 

بنك اإبدار. وقبل ذلك، كان ع�شوًا يف جمموعة اإدارة خماطر اخلدمات 

املالية يف مكتب اإرن�شت اآند يونغ يف البحرين. ريحان ذو القادر ع�شو 

يف اجلمعية الدولية ملديري املخاطر املعتمدين يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، وحا�شل على ال�شهادة الدولية يف الأحكام التنظيمية للخدمات 

امل�شرفية واملخاطر )بازل 2( من الرابطة العاملية للمتخ�ش�شني يف 

اإدارة املخاطر يف الوليات املتحدة الأمريكية. كما اأنه متخ�ش�ص معتمد 

يف مكافحة غ�شل الأموال، ومتخ�ش�ص معتمد يف اتفاقية بازل 3، ومدير 

املخاطر الت�شغيلية، وخمطط معتمد لال�شت�شارات املالية. ريحان حا�شل 

على بكالوريو�ص التجارة من جامعة بنجاب، لهور يف باك�شتان.

جهاد ح�شن قمرب

رئي�ش املوارد الب�شرية وامل�شاندة

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية

ان�شم اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2005

خربة 31 �شنة 

ميلك جهاد قمرب خربة عري�شة يف جمال املوارد الب�شرية واملالية 

واخلدمات امل�شرفية ال�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، بالإ�شافة اإىل من�شب املدير بالإنابة لإدارة ال�شوؤون الفنية.

كما عمل �شابقًا رئي�شًا ل�شمان اجلودة يف ديوان اخلدمة املدنية. جهاد 

قمرب حا�شل على ماج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة جالمورجان، 

ويلز، اململكة املتحدة.

�شحر جعفر خنجي

رئي�ش عالقات امل�شتثمرين

ع�شو جلنة الإدارة التنفيذية

ان�شمت اإىل فين�شر كابيتال بنك يف 2007

خربة 13 �شنة

ان�شمت �شحر خنجي اإىل فينت�شر كابيتال بنك منذ 13 �شنة يف ق�شم 

العمليات وامل�شاندة، حيث عملت يف جمالت عالقات امل�شتثمرين 

واملوارد الب�شرية والت�شالت املوؤ�ش�شية. ويف عام 2017، مت ترقيتها 

اإىل من�شب رئي�ص عالقات امل�شتثمرين بحيث ترفع تقاريرها مبا�شرة 

اإىل الرئي�ص التنفيذي. وترتكز مهامها يف تزويد العمالء وامل�شاهمني 

باآخر التطورات وامل�شتجدات فيما يتعلق مبحفظة البنك ال�شتثمارية، 

ف�شال عن املتطلبات التنظيمية اجلديدة اخلا�شة بامل�شتثمرين. ويف عام 

2019، تولت �شحر خنجي م�شوؤولية الت�شالت املوؤ�ش�شية التي تغطي كافة 

الت�شالت بالأطراف ذات ال�شلة، والت�شويق، والأبحاث. وقد نفذت 

�شحر العديد من املبادرات الهامة، مبا يف ذلك جتديد املوقع الإلكرتوين 

للبنك، وتطوير موقع جديد للم�شتثمرين، وتعزيز ا�شتخدام و�شائل 

التوا�شل الجتماعي. كما اأنها تتوىل مهمة رفع التقارير الدورية اإىل جلنة 

الإدارة التنفيذية والتي حتتوي على روؤى متعمقة عن اأحدث التوجهات 

والتطورات يف الأ�شواق. �شحر زميل معهد ت�شارترد لالأفراد والتنمية 

)CIPD( يف اململكة املتحدة، كما اأنها حا�شلة على بكالوريو�ص يف الأعمال 

)القت�شاد والتمويل( من جامعة �شنرتال كوينزلند يف اأ�شرتاليا.
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هيكل الحوكمة المؤسسية

Shari’ah 
Supervisory Board

ت�شاعد وظائف الرقابة امل�شتقلة يف 

البنك كل من جمل�ص الإدارة واأع�شاء 

الإدارة التنفيذية على اللتزام بتطبيق 

اأعلى معايري الأحكام التنظيمية 

واأف�شل ممار�شات القطاع.

امل�شاهمون

 اأع�شاء

جمل�ش الإدارة

�شكرتري رئي�ش 

جمل�ش الإدارة 

وجمل�ش الإدارة

 هيئـــــــــة

الرقابة ال�شرعية

 م�شاعد اأول

ق�شم ال�شريعة

 م�شاعد

ق�شم ال�شريعة

جلنة التدقيق 

واملخاطر

رئي�ش التدقيق 

الداخلي
م�شوؤول ال�شوؤون 

القانونية

مدير 

ال�شتثمارات

م�شوؤول 

ال�شتثمارات

م�شوؤول 

عمليات ما بعد 

ال�شتحواذ

م�شاعد عالقات 

امل�شتثمرين

 م�شاعد

اإدارة الرثوات

مدير عمليات ما 

بعد ال�شتحواذ

م�شاعد اإدارة 

الرثوات

مدير عالقات 

امل�شتثمرين

 رئي�ش

تقنية املعلومات

مدير املوارد 

الب�شرية وال�شوؤون 

الإدارية

م�شاعد اأول املوارد 

الب�شرية وال�شوؤون 

الإدارية

م�شاعد العمليات

م�شاعد اإداريم�شاعد العمليات ال�شائقال�شائق

 م�شوؤول

الرقابة املالية
م�شوؤول اخلزينة مدير العمليات

 �شكرتري

تنفيذي لالإدارة 
رئي�ش اإدارة 

املخاطر

جلنة 

ال�شتثمارات 

العقارية 

جلنة الرت�شيحات 

واملكافاآت واحلوكمة 

املوؤ�ش�شية 

من�شب �شاغر

اللتزام ومكافحة 

غ�شل الأموال

م�شاعد اأول 

اللتزام ومكافحة 

غ�شل الأموال

م�شاعد اأول 

الرقابة املالية

جلنة الت�شيري الرئي�ش التنفيذي بالإنابة 

ورئي�ش ال�شتثمارات 

وعمليات ما بعد ال�شتحواذ 

نائب الرئي�ش التنفيذي بالإنابة 

والرئي�ش التنفيذي لل�شوؤون املالية  

عدد املوظفني احلاليني = 30

الوظائف ال�شاغرة = 1
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49 القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 30 يونيو 2020

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

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق القوائم املوحدة املرفقة لفين�شر كابيتال بنك �ش.م.ب. 

)مقفلة( )»البنك«( و�شركاته التابعة )»املجموعة«(، والتي تتكون من 

القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف 30 يونيو 2020، 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 وفقًا 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 وفقًا 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�شًا 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�شًا

معقواًل الإبداء راأينا.

الراأي املحتفظ

يف راأينا، با�شتثناء التاأثري املحتمل للم�شاألة املبينة �شمن بند اأ�ش�ش الراأي 

املحتفظ يف تقريرنا، فاإن القوائم املالية املوحدة تظهر ب�شورة عادلة، 

 من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف

30 يونيو 2020 ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية والتغريات يف احلقوق 

والتغريات يف حقوق حاملي ح�شابات االإ�شتثمار غري املدرجة يف امليزانية 

لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�شبة املالية ال�شادرة عن 

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

اأ�س�س الراأي املحتفظ

تت�شمن القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف 30 يونيو 2020 على عقد 

وكالة م�شتحق القب�ش فات موعد ا�شتحقاقه بقيمة 6٫670 األف دوالر 

اأمريكي، حم�شوما منه خم�ش�ش بن�شبة 50٪ حمت�شب من قبل االإدارة. 

وقد طلبت املجموعة اإىل الطرف االآخر ا�شرتاد قيمة الوكالة، ولكن ذلك 

مل يحدث يف تاريخ املوافقة على هذه القوائم املالية املوحدة. مل نتمكن 

من احل�شول على اأدلة تدقيق داعمة كافية لدعك خم�ش�ش االإدارة 

بن�شبة ٪50.

عدم التيقن اجلوهري املتعلق مببداأ اال�ستمرارية

دون التحفظ على راأينا، نلفت االنتباه اإىل االأي�شاح رقم 2 حول هذه 

القوائم املالية املوحدة. لقد تكبدت املجموعة �شايف خ�شارة قدرها 

80٫261 األف دوالر اأمريكي خالل ال�شنة املنتهية يف 30 يونيو 2020، 

وكما هو بذلك التاريخ، لقد جتاوز اإجمال مطلوبات املجموعة ذات تواريخ 

ا�شتحقاق لفرتة 12 �شهرًا اإجمايل موجوداتها ذات تورايخ ا�شتحقاق 

مماثلة بنحو 65٫706 األف دوالر اأمريكي. باالإ�شافة اإىل ذلك، كان لدى 

املجموعة بع�ش املخالفات التنظيمية، التي متت مناق�شتها مبزيد من 

التف�شيل يف االإيظاح رقم 3-1 حول هذه القوائم املالية املوحدة. ت�شري 

تلك الظروف اإىل وجود حالة عدم التيقن اجلوهري التي من املمكن اأن 

ت�شبب �شكوكا جوهرية حول قدرة املجموعة على متابعة اأعمالها على 

اأ�شا�ش مبداأ اال�شتمرارية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية االأخرى

وفقًا 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.

وبا�شتثناء ملا هو مف�شح عنه يف االإي�شاح رقم 3-1 حول القوائم املالية 

املوحدة، مل يرد اإىل علمنا خالل ال�شنة املنتهية يف 30 يونيو 2020 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. وبا�شتثناء امل�شاألة امل�شار اإليها 

يف الفقرة اأعاله �شمن بند »اأ�ش�ش الراأي املحتفظ«، فقد 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 للبنك.

�شجل قيد ال�شريك رقم: 145

8 نوفمرب 2020

املنامة، مملكة البحرين

 )مقفلة( ش.م.ب.شر كابيتال بنك فين

 .الموحدة يةجزءاً من هذه القوائم المال 42 ىإل 1قة من المرف اإليضاحاتشكل ت
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  مركز الماليلل الموحدة ةئمقاال
 2020يونيو  30كما في 

  
 يونيو  30

2020 
 يونيو 30

2019 

 إيضاح 
 ف لأ

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
     الموجودات

 10,175 505 10  بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 110,982 76,378 11 إستثمارات 

  جبإستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك محتسبة بمو
 22,701 14,656 12  قوقطريقة الح 

 30,406 472 13  مستثمر فيها الشركات تمويل المرابحة لل
 10,672 6,670 14  مستحق القبضالد الوكالة قع

 1,976 2,020 15 مبالغ مستحقة القبض 
 5,693 3,181 16 تمويل لشركات المشاريع 

 26,678 8,909 17  موجودات أخرى
 - 3,831 18 جودات إستخدام الموالحق في 

 7,480 4,947 19 عقارات ومعدات  
  ───────── ───────── 

 226,763 121,569  ت دامجموع الموجو
  ═════════ ═════════ 
    

    المطلوبات
 109,692 88,901 20 تمويل إسالمي مستحق الدفع 

 1,440 796  مستحقات الموظفين 
 - 3,894 18 اإلجارة عقد  التزامات

 13,145 5,849 21 بات أخرىلوطم
  ───────── ───────── 

 124,277 99,440  مجموع المطلوبات
  ───────── ───────── 

    الحقوق 
 190,000 190,000 22 رأس المال

 5.859 5,859 22 إحتياطي قانوني
 (71) (167)  إحتياطي تحويل العمالت األجنبية 

 (93,302) (173,563)  خسائر متراكمة 
  ───────── ───────── 

 102,486 22,129  مجموع الحقوق  
  ───────── ───────── 

 226,763 121,569  مجموع المطلوبات والحقوق 
  ═════════ ═════════ 

    ي الميزانيةبنود غير مدرجة ف
 1,887 1,118  ستثمار حقوق حاملي حسابات اإل

  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 

 معرفي رفيعح محمد لفتااعبد
 رئيس مجلس اإلدارة

 ويجيز كولمان رتروب 
 بةباإلنا التنفيذي  رئيسلا

 

As at 30 June 2020

30 June 30 June
2020 2019

Note USD '000 USD '000

ASSETS
Balances and placements with banks 10 505 10,175
Investments 11 76,378 110,982
Investments in associates and joint venture 

accounted under the equity method 12 14,656 22,701
Murabaha financing to investee companies 13 472 30,406
Wakala contract receivable 14 6,670           10,672 
Receivables 15 2,020 1,976
Funding to project companies 16             3,181 5,693
Other assets 17 8,909 26,678
Right-of-use assets 18 3,831 -
Property and equipment 19 4,947 7,480

TOTAL ASSETS 121,569 226,763

LIABILITIES
Islamic financing payables 20 88,901 109,692
Employee accruals 796 1,440
Ijarah liability 18 3,894                   -   
Other liabilities 21 5,849 13,145

Total liabilities 99,440 124,277

EQUITY
Share capital 22 190,000 190,000
Statutory reserve 22 5,859 5,859
Foreign currency translation reserve (167)                 (71)
Accumulated losses (173,563) (93,302)

Total equity 22,129 102,486

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 121,569 226,763

OFF-BALANCE SHEET ITEMS
Equity of investment account holders 1,118 1,887

Venture Capital Bank B.S.C. (c)
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Robert Coleman Wages
Acting Chief Executive Officer

______________________________________________________
Abdulfatah Mohd. Rafie Marafie

Chairman

 The attached notes 1 to 42 form part of these consolidated financial statements.____________________________________________________________________________________
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ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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51 القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020

القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020

 )مقفلة( ش.م.ب.شر كابيتال بنك فين

 .ةموحدال لقوائم الماليةجزءاً من هذه ا 42 إلى 1مرفقة من ال إليضاحاتاكل شت
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  دخللل الموحدة قائمةال
 2020يونيو  30المنتهية في  للسنة

 
 و يوني 30 

2020 
 يونيو 30

2019 

 إيضاح 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف

 دوالر أمريكي
 0   اإليرادات 

 2,153 1,612 23 صافي  –اإلستثمارية  ةمات المصرفيددخل من الخ 
 1,133 781 24 رات مكسب من بيع إستثما 

 4,072 608 25 ل دخل التموي
 1,400 1,496  دخل أرباح األسهم 

 1,786 3,626 27 دخل اإليجار ودخل آخر 
  ────────── ────────── 

 10,544 8.123  مجموع اإليرادات
    

    رىخالخسائر األ
 مة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة القي خسائر

 (069,35) (31,004) 28 ي صاف –ة من خالل األرباح أو الخسائر العادل
  ────────── ────────── 

 (525,24) (22,881)   الخسارةمجموع 
  ────────── ────────── 
    

    المصروفات 
 7,061 3,578 29 تكاليف الموظفين 

 427 134  ير األعمالفر وتطوسلمصروفات ا
 790 589  هنية أتعاب قانونية وم

 5,369 4,588 25 مصروفات التمويل 
 342 828 19,18 إستهالك 

 3,645 4,282 31 مصروفات أخرى 
  ────────── ────────── 

 17,634 13,999  المصروفات مجموع 
  ────────── ────────── 
    

حصة المجموعة من ضمحالل وإلاقبل مخصصات  ةرالخسا
 (159,42) (36,880)  وع مشترك خسائر شركات زميلة ومشر

 (5,272) (27,603) 12,11 إلستثمارات ل اإضمحال
 (10,691) (13,584) 30 الخسائر االئتمانية  صمخص

 - (2,251) 19 عقارات والمعدات إضمحالل ال
 ك مشتر  مشروعزميلة و شركات (خسائرربح ) حصة المجموعة من

 (59) 57 12 صافي -
  ────────── ────────── 

 (181,58) (80,261)  ارة للسنة سصافي الخ
  ══════════ ══════════ 
 
 
 
 

 معرفيفتاح محمد رفيع عبدال
 رئيس مجلس اإلدارة

 روبرت كولمان ويجيز 
 الرئيس التنفيذي باإلنابة

 

 

 )مقفلة( ش.م.ب.شر كابيتال بنك فين

 .الموحدة م الماليةجزءاً من هذه القوائ 42 إلى 1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
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 قدية تدفقات النلالموحدة ل القائمة
 2020يونيو  30في  ةتهيلمنللسنة ا 

 
 يونيو   30 

2020 
 يونيو   30

2019 

 إيضاح  
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ف أل

 دوالر أمريكي 
    ليةاألنشطة التشغي 

 (58,181) ( 80,261)  صافي الخسارة للسنة  
    غير النقدية التالية:  تعديالت للبنود

 (1,133) ( 781) 24 مكسب من بيع إستثمارات  
 59 ( 57) 12 الحقوق    ت زميلة ومشروع مشترك محتسبة بموجب طريقةئج شركا نتامن حصة المجموعة  

 7 -  صدة واإليداعات لدى البنوك  المتوقعة على األر االئتمانية ر صص الخسائخم
 10,692 13,584  إضمحالل الموجودات المالية  

 1,312 19,557 11 إضمحالل اإلستثمارات  
 3,959 8,046 12 مشروع مشترك  ة وميلتثمارات في شركات ز ل إسالإضمح

 - 2,251 19 العقارات والمعدات  إضمحالل 
 342 828 19،18 إستهالك  

 - 196 18 تكلفة التمويل على الحق في إستخدام الموجودات  
 (1,400) ( 1,496)  دخل أرباح األسهم  

  –و الخسائر ح أربايمة العادلة من خالل األقخسائر القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بال
 35,069 31,004 28 ي  اف ص

  ──────── ──────── 
 (9,274) ( 7,129)  ت في الموجودات والمطلوبات التشغيلية لتغيراا  قبل ةالتشغيليالخسارة  

    التشغيلية: الموجودات والمطلوبات   تغيرات في     
 4,381 ( 15,177)  إستثمارات  

 (53) 56  طريقة الحقوق  محتسبة بموجب  تركمش شركات زميلة ومشروع  رات فيا إستثم
 (13,340) -  عقد الوكالة المستحق القبض  

 27,638 25  غ مستحقة القبض  المب
 (4,386) 2,503  تمويل لشركات المشاريع  

 (3,152) 10,052  موجودات أخرى  
 ( 652) ( 644)  مستحقات الموظفين  

 (2,410) ( 8,147)    مطلوبات أخرى
  ──────── ──────── 

 (1,248) ( 18,461)  األنشطة التشغيليةمن   لنقدي ا فصا
  ──────── ──────── 

    االستثماريةاألنشطة 
 2,304 1,496  أرباح أسهم مستلمة  

 (6) ( 47) 19 صافي   –عقارات ومعدات 
  ──────── ──────── 

 2,298 1,449  ثماريةاألنشطة االست ن م صافي النقد
  ──────── ──────── 

    ةلي ي التمواألنشطة 
 537 ( 20,791)  تمويل إسالمي مستحق الدفع  

 1,287 28,994  المستثمر فيها   بحة للشركاتراتمويل الم 
 - ( 631) 18   ودات الموجإستخدام  في الحق إيجار مدفوع مقابل 

  ──────── ──────── 
 1,824 7,572  ة التمويلي األنشطة من   في النقداص
  ──────── ──────── 

 - ( 96)  تعديالت تحويل العمالت األجنبية 
  ──────── ──────── 

 2,874 ( 9,536)  في النقد وما في حكمه الزيادة ( نقصال)صافي 
    

 7,326 10,200  بداية السنة  في  النقد وما في حكمه
  ──────── ──────── 

 10,200 664  نهاية السنة النقد وما في حكمه في 
  ════════ ════════ 

    المشتمل على: 
 7,330 664 10 أرصدة في حسابات جارية وتحت الطلب  

 2,870 - 10 إيداعات قصيرة األجل  
  ──────── ──────── 
  664 10,200 
  ════════ ════════ 
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Accumulated losses (173,563) (93,302)

Total equity 22,129 102,486

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 121,569 226,763

OFF-BALANCE SHEET ITEMS
Equity of investment account holders 1,118 1,887
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As at 30 June 2020

30 June 30 June
2020 2019

Note USD '000 USD '000

ASSETS
Balances and placements with banks 10 505 10,175
Investments 11 76,378 110,982
Investments in associates and joint venture 

accounted under the equity method 12 14,656 22,701
Murabaha financing to investee companies 13 472 30,406
Wakala contract receivable 14 6,670           10,672 
Receivables 15 2,020 1,976
Funding to project companies 16             3,181 5,693
Other assets 17 8,909 26,678
Right-of-use assets 18 3,831 -
Property and equipment 19 4,947 7,480

TOTAL ASSETS 121,569 226,763

LIABILITIES
Islamic financing payables 20 88,901 109,692
Employee accruals 796 1,440
Ijarah liability 18 3,894                   -   
Other liabilities 21 5,849 13,145

Total liabilities 99,440 124,277

EQUITY
Share capital 22 190,000 190,000
Statutory reserve 22 5,859 5,859
Foreign currency translation reserve (167)                 (71)
Accumulated losses (173,563) (93,302)

Total equity 22,129 102,486

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 121,569 226,763

OFF-BALANCE SHEET ITEMS
Equity of investment account holders 1,118 1,887

Venture Capital Bank B.S.C. (c)
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Robert Coleman Wages
Acting Chief Executive Officer

______________________________________________________
Abdulfatah Mohd. Rafie Marafie

Chairman

 The attached notes 1 to 42 form part of these consolidated financial statements.____________________________________________________________________________________
8

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.



 )مقفلة( ش.م.ب.شر كابيتال بنك فين

 .الموحدة ذه القوائم الماليةجزءاً من ه 42ى لإ 1المرفقة من  تاإليضاحا تشكل 
11 

 الميزانيةر المدرجة في غي اإلستثمار اتحقوق حاملي حسابتغيرات في لل الموحدة قائمةال
 2020يونيو  30المنتهية في  للسنة

 

 
في مرحلة ما قبل الطرح المبدئي في دول مجلس التعاون الخليجي  ركاتش عدة حقوق الملكية فيسهم أستثمارات في اإلالطرح المبدئي العام التعاون الخليجي قبل  سمجلدول أسهم صندوق يستهدف 

ً مملوكة من قبل المجموعة لحصة منفعة حاملي حساباتانونت قاراإن اإلستثم. أن تنتج من طرحها المبدئي العامبالمتوقعة المحتملة قية سولاالمكاسب العام بهدف أساسي لالستفادة من   االستثمار يا
، تحديد جلس التعاون الخليجي قبل الطرح المبدئي العاممون المشاركة بها ضمن مجموعة من أسهم حقوق الملكية في شركات دول رغبيالتي أسهم حقوق ملكية محددة ن ومرمستثلا يرشح. المقيدة

 .%10 بنسبة ألساسياالعائد على  %20البنك بنسبة  أتعابالعوائد بعد حسم جميع م ستالوا ا مبالغ كل منه

  التغيرات خالل السنة   

 

  االرصيد كم
و  يولي 1في 

 توزيعات   2019

تغيرات القيمة  
العادلة/  

 )اإلضمحالل( 
صافي  

 ةارخسلا

 أتعاب  
 البنك  

 كوكيل  

 في   االرصيد كم
 يونيو  30

2020 
 ألف  2020

 دوالر أمريكي 
 ألف 
 ر أمريكي الدو

 ف أل
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       
 1,118 - (632) (137) - 1,887 خليجي قبل الطرح المبدئي العام مجلس التعاون ال صندوق أسهم دول

 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
       
  نةسلال التغيرات خال  

 

الرصيد كما 
يوليو  1في 

 توزيعات  2018

تغيرات القيمة 
العادلة/ 

 الخسارةصافي  )اإلضمحالل(

 أتعاب 
  البنك

 كوكيل  

 الرصيد كما في 
 يونيو 30

2019 
 ألف 2019

 دوالر أمريكي
 ألف
 أمريكير دوال

 فأل
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

       
 1,887 - - 8 (227) 2,106 صندوق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي قبل الطرح المبدئي العام 

 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

     2020 2019 

     
 ألف 
 أمريكي  رالدو

 ألف
 دوالر أمريكي

       
 1,821 1,052     لملكية أسهم حقوق ا إستثمار في

 64 64     سهم مستحقة القبضح أباأر 
 2 2     بنوك أرصدة لدى 

     ──────── ──────── 
 1,887 1,118     و ييون 30المجموع كما في 

     ════════ ════════ 
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53 القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق
للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020

 القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق حاملي حسابات
اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية

للسنة المنتهية في 30 يونيو 2020

ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة. ت�شكل االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

 )مقفلة( ش.م.ب.شر كابيتال بنك فين

 .الموحدة ةليما القوائم الجزءاً من هذه  42 لىإ 1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
10 

  الحقوقي فتغيرات لل الموحدة قائمةال
 2020يونيو  30المنتهية في لسنة ل

  
 رأس
 المال

 ياطي تح إ
 قانوني

 إحتياطي 
تحويل العمالت 

 األجنبية 
 خسائر 
 المجموع متراكمة

 إيضاح  
 فأل

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 يدوالر أمريك
 ألف

 دوالر أمريكي
       

 102,486 ( 93,302)  ( 71)  5,859 190,000 22 2019يوليو  1في الرصيد 
       

 ( 80,261)  ( 80,261)  - - -  سنةلل ارةالخسصافي 
       

 ( 96)  - ( 96)  - - 12  ي الشركة الزميلةف على اإلستثمار تحويل العمالت األجنبية فرق
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 22,129 ( 173,563)  ( 167)  5,859 190,000  2020يونيو  30الرصيد في 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       

 165,458 ( 30,330)  ( 71)  5,859 190,000 22 2018 يوليو 1الرصيد في 
 ( 4,791)  ( 4,791)  - - -  2018يوليو  1كما في  30تعديل تحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 

  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 160,667 ( 35,121)  ( 71)  5,859 190,000  2018يوليو  1رصيد معاد عرضه كما لا

       
 ( 58,181)  ( 58,181)  - - -  سنةللالخسارة  فيصا 

  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 2019 يونيو 30 يالرصيد ف

  190,000 5,859  (71 )  (93,302 ) 102,486 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 



 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 موحدةلاحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020و يوني 30 في كما
 
 
 ( )تتمة دأسس اإلعدا 3
 
 )تتمة( بااللتزام  انيب 3-1
 

مليون دوالر  100البالغ طلوب م، وهو أقل من الحد األدنى الألف دوالر أمريكي 22,129المساهمين حقوق إجمالي يبلغ  •
 2من المجلد  LR-2.5.2B بالجملة على النحو المنصوص عليه في مية البحرينيةسالاإل ألصحاب تراخيص البنوكأمريكي 
 .صرف البحرين المركزيرشادي لمللدليل اإل

 
ً ،  %2,89بنك للمال ال ة رأسإجمالي نسبة كفاييبلغ  • كما هو منصوص   %12,5المطلوب البالغ حد األدنى للمما يشكل انتهاكا

  .يل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزيدللل 2من المجلد  CA-2.2.1في  عليه
 

المطلوب حد األدنى للمما يشكل انتهاكاً ، %2,42رأس المال األسهم العادية فئة و 1فئة مال لرأس المال ال رأساية نسبة كفيبلغ  •
  .للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي 2من المجلد  CA-2.2.1في  كما هو منصوص عليه %12,5البالغ 

 
وحدة في  كما هو منصوص عليه %100المطلوب البالغ ألدنى ا حدللمما يشكل انتهاكاً ، %34نسبة صافي التمويل المستقر غ يبل •

  .للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي 2من المجلد  LM-12.3.1 السيولة إدارة المخاطر
 

  كما هو منصوص عليه %100المطلوب البالغ حد األدنى للاً مما يشكل انتهاك، %0,66صافي التمويل المستقر تغطية نسبة يبلغ  •
  .للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي 2من المجلد  LM-11.1.4 السيولة إدارة المخاطر دةوح ي ف

 
 ادرة عنالصبة معايير المحاسوفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة 

الصادرة ذات الصلة  يير الدولية إلعداد التقارير الماليةسالمية تستخدم المجموعة المعا اإل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
هيئة المحاسبة ل أال تتعارض مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية واإلطار المفاهيميشريطة  عن مجلس معايير المحاسبة الدولي

  .ات المالية اإلسالميةعة للمؤسسراج المو
 
 سبي  العرف المحا 2-3

ً لمبدأ التكلفة التاريخية ووحدالم اليةوائم المقأعدت ال العادلة، وتم   ةة المعدل إلعادة قياس األرواق المالية اإلستثمارية المدرجة بالقيمفقا
ر ذكي جميع القيم إلى أقرب ألف دوالر أمريكي ما لمتقريب تم ة. ليات المجموععرضها بالدوالر األمريكي لكونها العملة الرئيسية لعم

 . كلخالف ذ
 
 د توحيال أسس 3-3

إن الشركة التابعة هي المؤسسة  ل سنة. كيونيو من  30ة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في تشتمل القوائم المالية الموحد
اد إعد ميت فة ائتمانية.ا بصيما عدا تلك المحتفظ بهصول على المنافع اإلقتصادية فح لا من أجلتمارس عليها المجموعة السيطرة  التي
 ياسات محاسبية متوافقة .ية للشركات التابعة باستخدام سئم المالالقوا

 
حيدها تو تمرت فيه المجموعة على السيطرة ويسريخ اإلقتناء، الذي يعد التاريخ الذي حصلا يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من ت

على اشرة لمجموعة القدرة بصورة مباشرة أو غير مبدى اا تكون لمحقق السيطرة عند. تتتم فيه إيقاف تلك السيطرةحتى التاريخ الذي ي
دة . يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعنتفاع من أنشطتها إدارة السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسة لإلالتحكم في 

 .مقتضى الحال ستبعاد، حسبالية تاريخ او لغا ء أا نل السنة في القائمة الموحدة للدخل من تاريخ اإلقتخال
 

 امالت البينية بالكامل عند التوحيد.عة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة من المتم استبعاد جميع األرصد
 
   بقةمعدلة مطدة ومعايير وتفسيرات جدي 4
 

قوائم المالية الموحدة ي تم استخدامها في إعداد اللتا قة لتلكهي مطابوحدة ملية الالما المتبعة في إعداد القوائم إن السياسات المحاسبية 
 :ة المطبقة من قبل المجموعةاليالتالمعايير التفسيرات الجديدة ناء ستثا ب 2019يونيو  30السنوية للسنة المنتهية في 

 
 اإلجارة بالمتعلق  – 32ي رقم لمالة ااسب معيار المح

يحدد معيار المحاسبة المالي رقم . "المنتهية بالتمليك واإلجارةباإلجارة  المتعلق " 8ي رقم معيار المحاسبة المالمحل يحل هذا المعيار 
التي تدخل فيها  المختلفة ا الهأشك بما في ذلك اإلجارةالمعامالت ع أنواواإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن صنيف التدئ مبا  32

ً عيار إلمسيكون هذا ال .جرمستأ وال المؤجربصفة كل من  المؤسسة  ، مع السماح 2021يناير  1أو بعد في  المبتدئةفي الفترات زاميا
 بالتطبيق المبكر.
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55 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020  فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

12 
 

 الموحدةالقوائم المالية  حول تحاإيضا
 2020يونيو  30كما في 

 
 
 واألنشطة التأسيس  1
 

 التأسيس  
بموجب  2005سبتمبر  26خ اريفي مملكة البحرين بتمقفلة )"البنك"( كشركـة مساهمة )مقفلة( ش.م.ب. نك بتأسس فينشر كابيتال 

 إسالمي بالجملة  ترخيص مصرفييعمل البنك بموجب  .  ةاح لسيوا  رةا وزارة الصناعة والتج  الصادر من قبل  58222سجل تجاري رقـم  
هو بناية  المسجلالبنك مكتب البحرين المركزي. عنوان يم مصرف ظالصادر عن مصرف البحرين المركزي ويعمل تحت إشراف وتن

 ن. ـيرمملكة البح المنامة، ، ةالمنطقة الدبلوماسي، 31مجمع  ،1704ق طري، 247رقم 
 

 األنشطة
ة صالملكية الخا حقوق أسهم قارية وإستثمارات اإلستثمارات العمعامالت و رأس المالعلى محاصة لرئيسية للبنك اشطة ناألل تشتم

ً ته شطأن كافةبإجراء البنك  يقوم ذات الصلة.اإلستثمارية االستشارية والخدمات  توجيه والشريعة اإلسالمية تحت إشراف  لمبادئ وفقا
 المعمول بها.  األنظمةولقوانين ا ب زاملتاالوبنك، الرقابة الشريعة للب هيئة

 
ً " المشار إليهم) ةته التابعا كالقوائم المالية للبنك وشرعلى القوائم المالية الموحدة تشتمل  لمزيد من للحصول على ا بالمجموعة"(.معا

 . 8الشركات التابعة للبنك راجع إيضاح  ل عناصيلتفا
 

 .2020 نوفمبر 8الصادر بتاريخ البنك  إدارةوفقاً لقرار مجلس موحدة ية الالالم القوائم هذه إصدار دا اعتملقد تم 
 
 مبدأ الفرضية المحاسبية  2
 

صافي  :2019) 2020يونيو  30نتهية في مال سنةخالل الأمريكي ألف دوالر  80,261خسارة قدرها صافي تكبدت المجموعة لقد 
ذات تواريخ استحقاق لفترة جمالي مطلوبات المجموعة تجاوز إلقد ، 2020 يونيو 30ي ف. أمريكي( رألف دوال 58,181 خسارة قدرها 

تشير كي. يأمرر ألف دوال 65,706قدرها فجوة سيولة والتي تمثل صافي  ثلةا مماستحقاق موجوداتها ذات تواريخ إجمالي  اً شهر 12
ً اتيقن جوهري الذي من إلى وجود عدم تلك الظروف  االستمرار على أساس  المجموعة علىقدرة ة حول ريجوه لممكن أن يسبب شكوكا

  .ةمبداً االستمراري
 

أنه ني حري% من رأس مالها. يشترط قانون الشركات التجارية الب50مجموعة للالمتراكمة خسائر ال، تجاوزت 2020يونيو  30كما في 
 الجمعيةتماع اج  دعقإلى  اإلدارة الدعوة لسء مج، يجب على أعضا % من رأس المال المدفوع50تجاوز الخسائر المتراكمة  في حالة

لم يعقد هذا  .انتهاء مدتها اتخاذ قرار بشأن استمرار عمليات المجموعة أو حلها قبل حيث يتعين على المساهمين ر العادية ومية غيالعم
 االجتماع بعد.

 
 تلفة ذات قيمةاستثمارية مخ  موجوداتل ملكية مقابألف دوالر أمريكي  70,687 بقيمةلدفع سالمي مستحق ال إموييتوقع البنك تسوية ت

ً حاليبها  تفظح مة لمعاد بمجرد التوقع ، نهائيةاتفاقية التسوية التأثير فإن ، بناًء على تقييم اإلدارة. 2020يونيو  30كما البنك من قبل  ا
 :يلي ما ، سوف لن تقصر على، ها علي
 

 ؛ دوالر أمريكيألف  70,687البالغ ق الدفع تح مسالسالمي اإلتمويل البالمرتبطة طلوبات المفي انخفاض  •
 ؛ وألف دوالر أمريكي 70،687إجمالي الموجودات بنحو ي اض ففانخ  •
 . %7,10لى إ %2,89ال من فاية رأس المتحسن في نسبة ك •

 
دما يحين وعن األخرى كما األطراف وتسوية التزاماتها تجاه مرارية ستاال على أساس مبدأ المجموعة من االستمرار ذلكسيمكن 
المالية قوائم تم إعداد هذه اللذلك تصفية البنك، وأي نية لن يالمساهميكون لدى ال ف وس، ضافة إلى ذلك استحقاقها. باإلموعد 

ق قد ال القابلة للتحق قيمتها ، فإن صافي قةشا  تحت ظروف موعةج المموجودات االستمرارية. في حالة بيع مبدأ الموحدة على أساس 
 .2020يونيو  30 لعادلة كما فيها اقارب قيمتت

 
 أسس اإلعداد  3
 
 بيان بااللتزام  3-1

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةللمجموعة أعدت القوائم المالية الموحدة   وفقا
ً وطباإلسالمية  ف رمصل ل اإلرشاديدليوالية لمركزي والمؤسسات المالين اوقانون مصرف البحر البحريني ةقانون الشركات التجاريل قا

وألحكام عقد التأسيس وتوجيهات مصرف البحرين المركزي  (6رقم  ة من المجلدذواألحكام الناف 2المجلد رقم لبحرين المركزي )ا
  :أدناهضح مو تثناء ما هوإسب والنظام األساسي للبنك
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57 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة( ة طبقمعدلة مدة ومعايير وتفسيرات جدي 4
 

 )تتمة(   رةجاإلابالمتعلق  – 32معيار المحاسبة المالي رقم 
 

جارة اإلالتابعة لها إلى )أ( اإلجارة نوع من أنواع بصفتها المؤجر أو المستأجر، بتصنيف كل من ر، تقوم المؤسسة، وبموجب هذا المعيا 
إجارة ج( و؛ ةالهبإما عن طريق البيع أو  -مدة اإلجارة انتهاء بعد  كيةللملاالنتقال المتوقع مع المنتهية بالتمليك اإلجارة ب( والتشغيلية 

  .المتناقصةالمشاركة بما في ذلك اإلجارة تدريجي للملكية خالل فترة النقل المع  –تدريجي النقل لامع نتهية بالتملك م
 

المنخفضة القيمة" )على سبيل المثال، دات وجوالم"يجار عقود اإلبالنسبة للمستأجرين ــ ثبات من اإلئين على إعفاهذا المعيار يتضمن 
في تاريخ بدء عقد  .شهراً أو أقل( 12ي تبلغ مدة تأجيرها ألجل )أي عقود اإليجار الت( وعقود اإليجار القصيرة اصيةالشخ  الحواسيب
استخدام في حق ال)أي ار يجاألساسي خالل مدة اإلالموجود يمثل الحق في استخدام بإثبات الموجود الذي جر المستأ  قومياإليجار، 
المؤجلة اإلجارة و ب( تكلفة  اإلجارةعقد ي التزامات إجمالأ( لى كما ينبغي ع تشتملالتي و، ارةاإلجعقد وصافي التزامات ( الموجود

من مدفوعات اإليجار جارة مقابل اإلعقد التزامات وعالوة على ذلك، ينبغي خصم صافي  .(صفها حساب الخصم النظاميالواردة بو)
 .اراً قبل بدء مدة اإليجقدمة مالمدفوع

 
 2019يوليو  1اعتباراً من رجعي أثر المعدلة بطريقة الباستخدام  32 رقم بة الماليةمعيار المحاسل المبكرتطبيق البعة قامت المجمو

 .ةالمجموعفيها ويؤثر تطبيق هذا المعيار بشكل أساسي على محاسبة األراضي والمباني المؤجرة التي تعمل 
 
 خدام الموجودات تسإ الحق في (أ

لتاريخ الذي يكون فيه الموجود األساسي متاحاً خ بدء عقد اإليجار )أي، استخدام الموجودات في تاريفي إحق لاتقوم المجموعة بإثبات 
ف اليلتكى االدفع ويتضمن عل المستحق الحق في إستخدام الموجودات القيمة العادلة إلجمالي المقابل المدفوع /تمثل تكلفة  لالستخدام(. 

من تاريخ البدء حتى نهاية العمر في إستخدام الموجودات حق الوعة المجمتطفأ  أو إيقاف التشغيل.كيك وأي تكاليف تفالمباشرة مبدئية ال
ستخدام إستخدام أساس منتظم يعكس نمط إ اإلجارة ب فترةتتزامن مع نهاية التي إستخدام الموجودات للحق في االقتصادي اإلنتاجي 

بما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسبة   لإلضمحاللالموجودات ستخدام إ في قح الخضع كما ي. إستخدام الموجوداتالحق من  فعالمنا 
 المالي.مة المدرجة للحق في إستخدام الموجودات كبند منفصل في قائمة المركز يتم إثبات القي .30المالية رقم 

 
 اإلجارةالتزامات عقد  ( ب

ً لإلستخداي ساسألالموجود افيه ون كأي، التاريخ الذي ي) ريجاعقد اإل بدءفي تاريخ  عقد التزامات بإثبات  مجموعةتقوم ال، (ممتاحا
بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ  .اإلجارةعقد  فترةعلى مدى المستحقة الدفع مدفوعات اإليجار العادلة إلجمالي المقاسة بالقيمة  اإلجارة

فيضها لتعكس إيجارات تكلفة اإلجارة المؤجلة وتخ  اءإطف عن طريق -اإلجارة التزامات عقد د على عائال اإلجارة ليعكسالتزامات عقد 
فترة في ر يتعديل أو تغيإذا كان هناك إلجارة اعقد المدرجة اللتزامات القيمة ة التي تم القيام بها. وباإلضافة إلى ذلك، يعاد قياس اإلجار

ي قائمة كبند منفصل فعقد اإلجارة  مدرجة اللتزاماتة الإثبات القيم. يتم جوهرها ر الثابتة في يجااإلأو تغيير في مدفوعات عقد اإلجارة 
 .المركز المالي

 
 وبيوع الدفع المؤجل األخرى بالمرابحةالمتعلق   28معيار المحاسبة المالي رقم 

 .2019 يناير 1في أو بعد المبتدئة ئم المالية والقلنسبة مي بالالذي هو إلزا 28ت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم قام
 

بيوع الدفع المؤجل والعناصر المختلفة لتلك المالية ومتطلبات المرابحة ومعامالت لمحاسبة وإعداد التقارير يحدد هذا المعيار مبادئ ا
ً والمتعلق  2يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم  المعامالت. ر الشراء" ومعيار ابحة والمرابحة بأملمر"با المطبق مسبقا

هذا المعيار على أساس مستقبلي بالنسبة للمعامالت المنفذة في تم تطبيق المؤجل".  بيوع الدفعالمتعلق "ب 20سبة المالي رقم لمحا ا
 المالية الموحدة.وائم قعلى الأي تأثير المعيار لتطبيق هذا لم يكن أو بعده. اإللزامي تاريخ ال
 
 غير مطبقة بعدجديدة ومعدلة تفسيرات و رييامع 5
 

 بعد للتطبيق ة  كنها غير الزاميادرة ولجديدة صوتفسيرات تعديالت ير و معاي
صادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم السالمية المالية اإل ت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسا معايير فيما يلي 

نها بأ المجموعة توقع تالتي الصادرة، ذات الصلة فسيرات لتوا رن هذه القائمة هي للمعايي. إهنا درجة أدم هي الموحدة للمجموعةالمالية 
 ستكون بشكل معقول قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. 

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 
 ة( تم)ت غير مطبقة بعدجديدة ومعدلة تفسيرات ير ويمعا 5
 

 )تتمة( يقبعد للتطب ة  لزاميولكنها غير ا درة  جديدة صاوتفسيرات معايير وتعديالت 
 

 كوك واألسهم واألدوات المماثلةفي الص ستثماراالالمتعلق ب  33معيار المحاسبة المالي رقم 
ات دوواألواألسهم كوك لصا يفالعرض واإلفصاح عن االستثمار والقياس و اإلثباتولتصنيف امبادئ يهدف هذا المعيار إلى وضع 

المتوافقة مع  االستثمارية ألدوات لنواع الرئيسية األية اإلسالمية. يحدد المعيار ة المالالمؤسس هالتي تقوم بمماثلة الارى األخ يةالستثمارا
 وجبها إجراءبم يتم مؤسسة التيالونموذج عمل مع خصائص بما يتناسب األساسية محاسبية ة اإلسالمية والمعالجات الالشريعأحكام 
 .ظ بها ا فحتثمارات وإدارتها واالاالست

 
في المحاسبية المبتدئة ات زامي للفتروسيكون إل "باالستثمار في الصكوك"المتعلق  25اسبة المالي رقم لمحمعيار المعيار يستبدل هذا ا

ة ماليأي تأثير على القوائم ال يكون لهسيار لمعا اة بأن تطبيق هذتتوقع المجموعال  ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020اير ين 1بعد  أو
 .ةبدئيالم لتطبيقاسنة الموحدة في 

 
 املي الصكوكداد التقارير المالية لح بإعالمتعلق  34معيار المحاسبة المالي رقم 

الجهة ن تطلب مو يوه وجودات األساسية ألداة الصكوك.المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية للمهذا المعيار المبادئ يحدد 
سيكون هذا المعيار إلزامي من الفترات المالية جب هذا المعيار. حاجة بمودادها حسب الإلع الدعوةيل أو لتموارير اإعداد تقصدرة الم
 اح بالتطبيق المبكر.، مع السم2020ر يناي 1ة في أو بعد دئبتالم
 

 .المبدئية قطبيتلاسنة على القوائم المالية الموحدة في ر أثيأي ت يكون لهسة بأن تطبيق هذا المعيار تتوقع المجموعال 
 

 احتياطي المخاطر المتعلق ب - 35رقم  الماليمعيار المحاسبة 
التقارير المالية الحتياطيات المخاطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية للمحاسبة  إعداد ة ويمبادئ المحاسباليحدد هذا المعيار 

المثقلة  واالرتباطات يةالئتمانخسائر االوضمحالل اإلب"علق متال 30رقم  المعيار معيار المحاسبة المالي هذامل وإدارة المخاطر. يك
ً مع 30رقم  الماليومعيار المحاسبة  35رقم  الماليمعيار المحاسبة يحل كال المعيارين  ".بااللتزامات المحاسبة المالي رقم محل معيار  ا

، مع  2021يناير  1المبتدئة في أو بعد الفترات في  سيكون هذا المعيار إلزامي ".حتياطياتواالات المخصصبالسابق المتعلق " 11
 كر. في وقت مب 30رقم تطبيق معيار المحاسبة المالي إال إذا قررت المؤسسة المالية ، رماح بالتطبيق المبكالس
 

 .دئيةالمب لتطبيقاسنة الموحدة في المالية  ائملقوأي تأثير على ا يكون لهسة بأن تطبيق هذا المعيار تتوقع المجموعال 
 

 الستثمار(ا بستثمار )الوكالة باال وكالةبال المتعلق 31 المحاسبة المالي رقم معيار
باالستثمار(  )الوكالة لخاصة بوكاالت االستثمارلمالية اإلى تحديد المبادئ المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير ا دف هذا المعيارهي

ً في سيصبح هذا المعيار ال .الوكيلال ورب الممن من جانب كل ، ةألدوات الماليوا التللمعام يناير  1بعد الفترات المبتدئة في زاميا
 ر.كالتطبيق المبب، مع السماح 2020

 
 لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد في وقت مبكر.

 
 مةية الهاالمحاسبيرات دقالتو األحكام 6
 

في القوائم المالية ى المبالغ المدرجة لتقديرات وفرضيات قد تؤثر عوإصدار أحكام دارة من اإلالموحدة ائم المالية قواله هذإعداد يتطلب 
 بالغ المدرجةملل هريتعديل جو إجراءوالتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات  ،ولكن .الموحدة

 ة. أثر في الفترات المستقبليي تتالت تو المطلوبا أللموجودات 
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59 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020  فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 الموحدةلقوائم المالية حول ا إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 
 ( ة تتم) مةية الهاالمحاسبيرات دالتقو األحكام 6
 

 : التقديراتو األحكامأهم استخدامات ه فيما يلي أدنا
 

 مبدأ االستمرارية  
 اتبق في االستحقاقكان هناك عدم تطا دوالر أمريكي، و فأل 505موعة للمج ة المصرفية ، بلغت األرصد2020يونيو  30 يفا كم

إلى باألساس ألف دوالر أمريكي، ويرجع ذلك  65,706 بنحو( تداولةملالموجودات ا المتداولةتجاوز المطلوبات )القصيرة األجل 
ً خالل ح مسأصب دائن الذيإلى الدفع  مستحقيكي الر أمردو ألف 70,687بقيمة بالوكالة إدراج تمويل  ته بعد  تسوي م يتملوالسنة تحقا

 .. ومع ذلك، اتخذت اإلدارة مبادرات مختلفة لتحسين السيولة وتعزيز مركزها الماليحتى نهاية السنة
 

ألف دوالر  70,687قيمته ا والبالغ به خاصتمويل الوكالة الإعادة الهيكلة وتسوية عملية مراحل متقدمة من المجموعة وقد بلغت 
لسنة المالية للبنك. وتتوقع اإلدارة تسوية هذا االلتزام اتفاقية التسوية في الربع الثاني من اعلى قيع وتال مع دائنها، وتتوقع أن يتميكي أمر

ً ا محتفظ بهاستثمارية مختلفة بقيمة معادلة موجودات ملكية مقابل  وقد تم التوقيع على  .2020يونيو  30 في من قبل البنك كما حاليا
 شروط التسوية من حيث المبدأ مع الدائن.وافقة على بالم 2020 يونيو 21بتاريخ يا نوا خطاب

 
، وبعضها في مراحل متقدمة من التفاوض  المحتفظ بها لفترة طويلة األجلاالستثمارية ه موجوداتمن معظم  التخارجيخطط البنك 

 التشغيليةتكاليف الالقصير لتغطية  سيولة كافية على المدىك رج تلتخالاعملية  تحققملين. وتتوقع اإلدارة أن محتال والتنفيذ مع المشترين
 في األجل القريب. والوفاء بالتزاماته هيكلتهإعادة ة عملية التمويل لدعم خطالجارية وتوفير 

 
د القوائم المالية عت لازت، ال ولذلكمالها في المستقبل المنظور. أع ستمرار فيالمصادر لال ا هي مقتنعة بأن المجموعة لديهدارة إلاإن 

تحقيقها  قعتوالمقارب صافي قيمتها تد ال ، ق المجموعةجودات لمو البيع االضطراريفي حالة الستمرارية. ى أساس مبدأ العالموحدة 
 .2020يونيو  30كما في قيمتها العادلة 

 
 ستثمارات إلتصنيف ا

احة "متأو  "األرباح أو الخسائرمن خالل مة العادلة يكمدرجة بالق"تقرر اإلدارة ما إذا يتوجب تصنيفها الموجودات المالية  اقتناءعند 
تثمار من يتعلق بكل إس ما ستثمارات عن نية اإلدارة فييعكس تصنيف كل إستثمار من اإل ."اقاالستحقمحتفظ بها حتى "أو للبيع" 

 .التصنيفعلى  ع لمعالجات محاسبية مختلفة بناءً ستثمارات وتخضاإل
 

   ةالقيمة العادلة لألدوات المالي
النشطة،  سواقمن األالمالي  لمركزالموحدة ل ئمةا قالفي المسجلة المطلوبات المالية ات وجودلموالعادلة ل ةالقيمشتقاق ال يمكن اعندما 

مات و نماذج التدفقات النقدية المخصومة. إن مدخالت هذه النماذج مأخوذة من معلمثل ستخدام تقنيات تقييم إ بلعادلة ها امقي يتم تحديدفإنه 
ً  كنوليمكن مالحظتها في السوق كلما أمكن ذلك،  األحكام من لتحديد القيم العادلة. تتضام أحك إصدار، فأنه يتطلب إذا لم يكن ذلك ممكنا

العوامل  تلكالتغيرات في الفرضيات حول يمكن أن تؤثر . وغيرها  غير سائلة وخصوماتالبلد طر خا م مدخالت مثللاعتبارات على 
 ادلة لألدوات المالية.ععلى القيمة ال

 
 . 41و 40م رقحين إليضا افي ذات الصلة ت تحليل الحساسية يراتقدتفاصيل تم اإلفصاح عن 

 
 فأة  طالم ةالتكلفدات المدرجة بضمحالل الموجوإ

 تلكتقدير  ندع .اإلضمحالل خسائروتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد  مبلغفي تقدير إصدار أحكام  اإلدارة نميتطلب 
 ،مشروعلالمالي لسالمة الوضع تدهور ى ل علالدليشروع، والسيولة الموجودة للمبشأن م كا ح أالمجموعة تصدر التدفقات النقدية، 

فرضيات إلى هذه التقديرات تستند . األساسيةوصافي القيمة المتوقع تحقيقها للموجودات المشروع ذ تنفيعملية  وتأثيرات التأخير في
  ات.المخصص نها تغيرات مستقبلية في مثل هذهع نتجل متعددة ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما يمحول عوا

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 الموحدةية حول القوائم المال إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة(ديرات المحاسبية الهامة تقالواألحكام  6
 
 

 متاحة للبيع  ال ستثمارات إلإضمحالل ا
 أو هامعندما يكون هناك انخفاض لبيع احة للمتة احقوق الملكيأسهم إستثمارات إضمحالل على  تا مخصص لبتسجي تقوم المجموعة

ويتم  يا  رأإجراء " يتطلب يل األمدطوهام" أو "نخفاض االتحديد ما إذا كان "لإلستثمارات مقارنة بتكلفتها.  لقيمة العادلةايل األمد في طو
في القيمة  %30أكثر من بنسبة فاض نخ اال الملكية المسعرة، تعتبر المجموعة وقحقندات أسهم سفي حالة  .إستثمار على حدة تقييم كل

األمد.  ةطويلا ألكثر من ستة أشهر على أنهاستمرت  تيالوتعتبر االنخفاض أدنى من تكلفتها هام  انخفاض ا هأدنى من تكلفتها بأندلة العا 
ا والحد الذي كانت فيها دتهوم يرات في أسعار األسهم التاريخيةتغال ،خرىاألل معوا، من بين الالمجموعةقيم ت، يالرأهذا  إجراءعند 

 ها.تن تكلفستثمارات أدنى مة لإللقيمة العادلا
 
رات اإلستثما لتلكالمبلغ القابل لالسترداد أنه يتم تقدير ف، تم إدراج اإلستثمارات بالتكلفةو بسهولة متوفرة القيم العادلة تكون ال ما حيث
للمشروع مة المالية ساللاور تدهاألخرى، الدليل على  ن بين العواملة مموعإلضمحالل، تقيم المج لي رأ إجراءد نعاإلضمحالل.  لتقييم
. يةلوالما فقات النقدية التشغيلية واألداء القطاعي والصناعي والتغيرات في التكنولوجيا والتدالمشروع تنفيذ في عملية  التأخير تراوتأثي

جة ى القيمة المدري علتعديل جوهرإجراء تقييم اإلضمحالل الحالي لب يتط ،رفة القائمةالمععلى ستناداً امعقول،  حد  فمن الممكن إلى 
 .التقييمات التي تستند إليها هذهلسنة المالية القادمة نتيجة للتغيرات الهامة في الفرضيات اخالل  لإلستثمارات

 
 توحيد شركات ذات أغراض خاصة  

ً لغرض  تكفل المجموعة تأسيس الشركات ذات األغراض جموعة الم باإلستثمارات. تقدم لالحتفاظللعمالء  ماحالسالخاصة أساسا
األمر الذي خاصة، ت األغراض اله الشركات ذاذرة اإلستثمارات والخدمات االستشارية لهت وخدمات إداإدارة الشركا المرشحين و

ن عمالئها، الذين هم  عةً الشركات نياب ههذإدارة المجموعة تتولى الشركات.  تلكنيابةً عن قرارات المجموعة صناع على تتضمن 
اض الخاصة ر. لم تقم المجموعة بتوحيد الشركات ذات األغاألساسيةمارات اإلستثاالقتصاديين من  نتفيديالمسأطراف كبيرة أخرى و

 ت ذات األغراضا تحديد ما إذا كانت المجموعة لديها القدرة على السيطرة على الشركلعليها.  القدرة على السيطرةتي ال تمتلك ال
وكذلك عن نية ضها للمخاطر والمكافآت، وتعراصة لخكات ذات األغراض االشر نشطةأهداف أإصدار أحكام بشأن يتم  ة، فأنهخاصال

 تلكللشركات ذات األغراض الخاصة وما إذا كانت المجموعة تستمد مكافآت من  التشغيليةرات اتخاذ القرا ىوقدرة المجموعة عل
 القرارات. 

 
  بية الهامةحاسالمملخص السياسات   7
 

 ة  جنبيالعمالت األمعامالت  )أ( 
 
 ة العرضيفية وعمليسية الوظالعملة الرئ (1)

يسية للبيئة اإلقتصادية التي تعمل فيها المؤسسة )العملة  العملة الرئ حدة بإستخدامالمالية المو يتم قياس البنود المتضمنة في القوائم
 للبنك.لة العرض وعم وظيفية الرئيسيةة الوالر األمريكي لكونها العملموحدة بالدال ليةعرض القوائم الما الوظيفية الرئيسية(. تم

 
 المعامالت واألرصدة  (2)

ً يتم  الموجودات   تحويل يعاد. المعاملةإجراء تاريخ بالسائدة  العملة الرئيسيةصرف بأسعار نبية العمالت األج بتسجيل المعامالت مبدئيا
وترحل جميع  .كز الماليوحدة للمرالقائمة المبتاريخ  ائدةالس العملة الرئيسيةبأسعار صرف  جنبيةاألت بالعمالالنقدية  تا والمطلوب

 ل.خ الفروق إلى القائمة الموحدة للد
 

يتم  والت بدئية للمعامالمبالتواريخ البأسعار الصرف السائدة المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية البنود غير النقدية يل تحويعاد 
ً إعادة عرضها.  بالتاريخ  ةلعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدلعادلة با بالقيمة ا ير النقدية المقاسةود غيتم تحويل البنالحقا

مة لقيصلة. ترحل فروق الويتم تضمين الفروق في الحقوق كجزء من تعديل القيمة العادلة للبنود ذات ا ديد القيمة العادلةذي تم فيه تح ال
 طي تحويل العمالت األجنبية" كجزء من الحقوق. لى "إحتيا ألجنبية إبالعملة ا ت الزميلةشركا ناتجة من اإلستثمارات في الالعادلة ال

 
 شركات المجموعة  ( 3)

فية ظيلواإن العملة  .العمليات الخارجية بعملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض للمجموعة ال تملك المجموعة إستثمارات جوهرية في
لي، ال ينتج عن تحويل القوائم ابالتال بالدوالر األمريكي، وأو عمالت مثبتة بشكل فع مريكياأل بية شركات المجموعة هي الدوالرألغل

 ة عن عملة العرض فروق تحويل جوهرية.ة التي لديها عملة وظيفية مختلفالمالية لوحدات المجموع
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 الموحدةوائم المالية الق حول إيضاحات
 2020يونيو  30 في كما
 
 
 )تتمة(  ية الهامةحاسبملخص السياسات الم 7
 
 لمالية  اوالمطلوبات ودات  الموج (ب )
 
 اإلثبات واالستبعاد  ( 1)

ا عدا الشركات م)في ستثماراتوإة يبنوك وإيداعات لدى مؤسسات مالدة لدى على نقد وأرصالموجودات المالية للمجموعة تشتمل 
ل يتمواإلستثمارية ودمات المصرفية ة القبض من الخ ستحق، ومبالغ م(وقالحقالمحتسبة بموجب طريقة  تركوالمشروع المشالزميلة 

الدفع ومستحقات الموظفين  ة للمجموعة على تمويل إسالمي مستحق. تشتمل المطلوبات الماليوموجودات أخرى اريعالمشكات شر
التاريخ الذي نشأت بلمالية ات االمطلوب( وريةاألوراق المالية اإلستثما  ءثنا يع الموجودات المالية )بإستمطلوبات أخرى. يتم إثبات جمو
وهو   ،الموجودبيع أو شراء المجموعة على  فيهتتعاقد وهو التاريخ الذي ، المتاجرةبتاريخ اإلستثمارية  ق الماليةورااأليتم إثبات . ا هفي

 داة.أللة المخصصات التعاقديالمجموعة طرفاً في  صبح فيهيخ الذي ترالتا
 

وجود المالي( أو المستلم )في )في حالة المابل المدفوع قلة والذي يعد الملقيمة العادالمطلوب المالي باأو  لموجود المالييتم مبدئياً قياس ا
 وب المالي(. حالة المطل

 
  (ةمشابهالمالية الموجودات لان من مجموعة ممن الموجود المالي أو جزء  اً جزء حالتضى القحسب مأو يتم إستبعاد الموجود المالي )

 :عند
 
  ؛الموجودقدية من الحق في إستالم التدفقات الن اءقضان (أ)
 
وهري إلى ج بدفعها بالكامل دون تأخير  تعهدتولكنها في إستالم التدفقات النقدية من موجود  بحقوقها ة باالحتفاظ لمجموعقيام ا ( ب)

 "؛ أو سداد"ترتيب طرف ثالث بموجب 
 
لمخاطر اجموعة بنقل جميع أ( قامت الممن موجود سواًء ) قديةالتدفقات الن حقوقها في استالمبنقل وعة ملمج ام ايق ( ج)

جوهرية لالمخاطر والمكافآت ا جميعنقل أو إبقاء المجموعة ب تقمبالموجود أو )ب( عندما لم ية المتعلقة كافآت الجوهروالم 
 .اتجودسيطرة على الموالبنقل  قامت ا ولكنهت، للموجودا 

 
الجوهرية  خاطر والمكافآتلما إبقاء جميع د ولم يتم نقل أودية من موجوالم التدفقات النقإست نقل حقوقها فيعندما قامت المجموعة ب

 الموجود.المجموعة في رار مشاركة مإلى حد است، فإنه يتم إثبات الموجود سيطرة على الموجودال ولم يتم نقل للموجود
 

 أو انتهاء مدته. ؤهأو إلغا  وفاؤهتم قد  عقد لاجب بمو االلتزام عندما يكون المطلوب المالي عادبإستب تقوم المجموعة
 
 والمطلوبات المالية  موجودات تصنيف ال  ( 2)

ً للفئات التالية: الموجودات المالية  األرباح أو الخسائر؛ من خالل لمدرجة بالقيمة العادلة اتصنف المجموعة الموجودات المالية وفقا
راق المالية واألبإستثناء  .متاحة للبيعالق ومحتفظ بها حتى اإلستحقا اللية الما ض والموجودات ض والمبالغ المستحقة القبرولقاو

تصنيف جميع المطلوبات المالية  م، تصنف المجموعة جميع الموجودات المالية األخرى كقروض ومبالغ مستحقة القبض. يتاإلستثمارية
 ثبات المبدئي.د اإلها المالية عنأدواتحدد اإلدارة تصنيف . تفأةللمجموعة بالتكلفة المط

 
 اس  أسس القي ( 3)

 ة المطفأة أو في بعض الحاالت تدرج بالتكلفة.يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية إما بالقيمة العادلة أو بالتكلف
 

 ةلقياس القيمة العاد
بر السـوق داة. يعتأللسوق النشطة لتلك افي ااألسعار المدرجة اة المالية بإستخدام ألدة لقيس المجموعة القيمة العادلمتوفرة، ت عندما تكون

ل المعـامالت الفعليـة التـي تحـدث بصـورة منتظمـة دون شـروط سوقاً نشطاً إذا توفرت األسعار المدرجة بسهولة وبصورة منتظمة وتمث
قيـيم علـى تم. تتضـمن تقنيـات التقييمة العادلة بإستخدام تقنية الديد القيبتح عة داة المالية، تقوم المجموسوق نشطة لألذا لم تتوفر إتفضيلية. 
)إن وجـد(، باإلضـافة إلـى تحليـل التـدفقات  غبـةلـديهم المعرفـة والرة بـين أطـراف حدث معامالت السوق دون شروط تفضيليإستخدام أ

 ات المالية.األدوير تسعنهجيات إقتصادية مقبولة لاألخرى ذات ماذج التقييم مالنقدية المخصومة ون
 

 التكلفة المطفأة
وب المالي عند اإلثبات ي هو المبلغ الذي بموجبه يتم قياس الموجود المالي أو المطلب المالأو المطلود المالي ولمطفأة للموج كلفة التا إن

ً إليأالمبدئي، محسوم منه المدفوعات الرئيسية،  لربح الفعلي ألي فرق طريقة ا دامستخ نه االستهالك المتراكم بإ ه أو محسوم مو مضافا
ة حساب معدل الربح الفعلي على منه أي مخصص لإلضمحالل. تتضمن عمليق، محسوم لغ المستح بلمبدئي المثبت والملغ ابين المب

 لربح الفعلي.زأ من معدل اج ميع األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تعد جزًء ال يتج 

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 موحدةلاية مالحول القوائم ال إيضاحات
 2020يونيو  30ي كما ف

 
 
 )تتمة(اسات المحاسبية هم السيص ألملخ 7
 

 اإلستثمارات العقارية   )ج( 
ً بالتكلفةقل اإلستثمارات العتسج  26بموجب معيار المحاسبة المالي رقم  والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع وتكاليف ، ارية مبدئيا

عليها  فأنه يجب لفةنموذج التكلعادلة أو لقيمة انموذج ايق بطتب إما لدى المؤسسة خيار اإلثبات المبدئي، د بع عقار.بالالمرتبطة اإلقتناء 
 قارية. لقد اختارت المجموعة تطبيق نموذج التكلفة.عتطبيق تلك السياسة بصورة مستمرة على جميع إستثماراتها ال

 
 إستثمارات  ( د)

جب وبة بملمحتسع المشتركة اة والمشاريليملزارات في الشركات التابعة والشركات اثمستاإل بإستثناء ا ثماراتهإستالمجموعة تصنف 
ثمارات محتفظ بها حتى إست رباح أو الخسائرألامن خالل ، ضمن الفئات التالية: إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة الحقوقطريقة 

 وإستثمارات متاحة للبيع.اإلستحقاق، 
 
 التصنيف  ( 1)

لغرض المتاجرة أو التي يتم  م اإلحتفاظ بها جودات مالية يتمو هي الخسائر وأح األربا من خالل رجة بالقيمة العادلة مدال راتاإلستثما 
 .المجموعة الذي تحددهو النح  علىتصنيفها عند اإلثبات المبدئي كإستثمارات 

 
كجزء  وأ في المدى القريبها أو إعادة شرائها يعض بلغرأساساً  اقتنائها  يتم تصنيف اإلستثمارات كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم

ً ة المحددة ادوات الماليظة األمن محف باح القصيرة األجل. رنمو الفعلي لتحقيق األلحديث لدليل بشأنها والتي يوجد لتي يتم إدارتها معا
  .المسعرة إستثمارات في أسهم حقوق الملكيةعلى من هذه تتض

 
وتقييمها وتقديمها  م إدارتها عندما يت فقطسارة باح أو الخ رألا من خاللبالقيمة العادلة ية اإلستثمار ليةلما األوراق المجموعة ف اتصن

هم حقوق الملكية الخاصة، بما في ذلك اإلستثمارات في بعض  مارات أسثبعض إستعلى تتضمن هذه  داخلياً على أساس القيمة العادلة. 
 مشاريع المشتركة.الشركات الزميلة وال

 
محددة وتواريخ إستحقاق قابلة للتحديد ثابتة أو  مدفوعاترات لديها عن إستثما ةراعبالمحتفظ بها حتى اإلستحقاق هي ستثمارات اإل

ألرباح أو امن خالل وال يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة ، لالحتفاظ بها حتى االستحقاقابية جاإليالمجموعة النية والقدرة والتي لدى 
ً  تاحة للبيع.كم أو الخسائر  .ستحقاقتى اإلمحتفظ بها ح إستثمارات  يأ ب ال تحتفظ المجموعة حاليا

 
األرباح أو الخسائر من خالل مة العادلة مدرجة بالقي إستثمارات ال تعدالتي اإلستثمارات المتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية و

لتلبيًة ها ي يمكن بيعتلاو بها لفترة زمنية غير محددةى االحتفاظ ينوض و مبالغ مستحقة القبأو محتفظ حتى اإلستحقاق أو قروض و
قوق الملكية المسعرة وغير ح في ظروف السوق. تتضمن هذه إستثمارات في بعض سندات أسهم  اترالسيولة أو استجابة لتغيات احتياج

 المسعرة.
 
 اإلثبات المبدئي  ( 2)

ً إثبات اإلستثمارات بالتكلفة، مضا  ً يتم مبدئيا دلة من خالل المدرجة بالقيمة العا  لية غيرا المات ديها تكاليف المعاملة لكافة الموجوإل فا
ي ر كمصروفات فاح أو الخسائبليف المعاملة لإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األراحتساب تكا األرباح أو الخسائر. يتم

 القائمة الموحدة للدخل عند تكبدها.
 
 ق الحالقياس ال ( 3)

تاحة للبيع ة من خالل األرباح أو الخسائر واإلستثمارات الملدالمدرجة بالقيمة العا ثمارات تإلسس اا بعد اإلثبات المبدئي، يتم إعادة قي
 ادلة من خالللعادلة لإلستثمارات المدرجة بالقيمة العفي القيمة ا من التغيرات ةبالقيمة العادلة. يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتج 

القيمة  الخسائر الناتجة من التغيرات فيإثبات المكاسب و ة التي تنتج فيها. يتمي الفترفخل للد الخسائر في القائمة الموحدةاح أو رباأل
خالل حتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات" من لحقوق ضمن "إلتغيرات في الالعادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع في القائمة الموحدة 

كسب أو الخسارة المتراكمة  نه يتم تحويل المرات المتاحة للبيع، فأ إلستثما ااد تبعسع أو إضمحالل أو تحصيل أو إيتم بيما عندالحقوق 
توجد لديها أسعار سوقية مسعرة أو طرق بيع التي ال ت المتاحة للالة مسبقاً في الحقوق إلى القائمة الموحدة للدخل. تدرج اإلستثمارالمسج 

 حالل.بعد حسم مخصصات اإلضم التكلفةبها ق بوقيم عادلة موث قاللها اشتقا ن من خ يمكتي رى مناسبة الأخ 
 

 قاق بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي مخصصات اإلضمحالل. تدرج اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستح 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020  فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ونيو ي 30كما في 

 
 
 )تتمة(ة سبيمحاملخص ألهم السياسات ال 7
 
 )تتمة( ات راستثما  ( د)
 
 عادلة القيمة الاس يق أسس ( 4)

 لإلستثمارات على السياسات المحاسبية الموضحة أدناه: العادلة  ةد القيمديتح يعتمد 
 
د عداسائدة بتاريخ إالالمسعرة  السوق إلى أسعار بالرجوعالسوق النشطة في  ارات المتداولةالعادلة لالستثم ةيتم تحديد القيم (1)

 ؛الماليةلتقارير ا
 
المقدم من قبل مدير  ودموج قيمة الصافي ل تقييم  على أحدثناءً صناديق بات في الالوحد ثماراتة إلستلدالعا  ةيتم تحديد القيم  (2)

 و  لية؛التقارير الما  بتاريخ إعداد الصندوق
 
 ، فإنه يتم تحديد القيم العادلةلنشطةق اسواالعادلة من األها التي ال يمكن اشتقاق قيمبالنسبة لإلستثمارات غير المسعرة،  (3)

ام نماذج حسابية. إن مدخالت هذه النماذج مأخوذة من معلومات يمكن مالحظتها منة إستخدتنوعة متضييم مات تقام تقنيدخ بإست
القيم  يدحدتلإصدار األحكام فر معلومات يمكن مالحظتها في السوق، فأنه يتطلب ق كلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال تتووفي الس

نقدية المتوقعة والحجم ومدخالت لنماذج مثل التدفقات الطر السيولة مخا  مثل لمدخالت تاباراعتعلى  األحكامالعادلة. تتضمن 
 ومعدالت الخصم. ضرائب واالستهالك واإلطفاءل احتساب الفائدة والبمضاعفات اإليرادات قنشاط المتوقع ل

 
قـد لعادل. ة لتقييم اييم المثبتالتق عها من نماذجضدة ووالتي يتم عا ، الخاصةنماذج الملكية عة مومج لا تستخدم، ماراتستثبعض اإللبالنسبة 

تمثـل . تافتراضـا وهـا تسـتند علـى عـدة تقـديرات ، ولكنقنماذج ال يمكن مالحظتهـا فـي السـوالمدخالت في هذه الجميع تكون بعض أو 
ييم ديالت التقيل تعم تسج لية. يتا الم الكامنة في األداةعوائد عوامل مخاطر ال تا اسوقيوقعات السوق تبشكل معقول تقنيات التقييم مدخالت 

ضـرورية ومناسـبة  تلـكتعـديالت التقيـيم  نأ تعتقـد اإلدارة بـ ومخاطر السيولة وكذلك العوامل األخـرى. لفروق أسعار العطاءات  للسماح
 ستثمارات. إلهذه القيم لتعكس بنزاهة ا

 
 تقييم اإلضمحالل  (ـه)
 
 اإلستثمارات  (1)

ا إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت بأن اإلستثمارات غير المدرجة م ديلتحدمالي ير ريخ إعداد كل تقبتارتقوم المجموعة بعمل تقييم 
 لة. يتم تقييم اإلضمحالل بشكل فردي لكل إستثمار ويتم مراجعتها مرتين فيخسائر هي مضمحلاألرباح أو امن خالل بالقيمة العادلة 

  نة.الس
 

نخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة اال يعتبر، دلةا عمة الة بالقيج المدر للبيعحة متالا أسهم حقوق الملكيةسندات حالة في 
ً لإل أدنى من تكلفتها للسندات  يثبت   دليل موضوعيإثبات خسارة إضمحالل. إذا وجد أي ضمحالل مما ينتج عنه دليالً موضوعيا

أي ة العادلة الحالية، بعد حسم ناء والقيمتقين تكلفة اإلبكفرق لمتراكمة رة االخسايتم قياس  فإنه، ات المتاحة للبيعارثمتساإل ضمحاللإ
قائمة الوإثباتها في  الحقوقمن يتم إلغائها و  -األرباح أو الخسائر  من خاللالمثبت مسبقاً الموجود المالي  ذلكضمحالل على خسارة إ
ً يتم استرجاعها  الكية وق الملقأسهم ح ألدوات  لدخلالمثبتة في القائمة الموحدة لالضمحالل ا ئرا سدخل. خ لل الموحدة من خالل الحقا

 القائمة الموحدة للدخل.
 

حالل ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبـت إضـمقييم لتحديد جموعة بعمل تمبالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة، تقوم ال
ضـمحالل إذا تـم تقيـيم ية األخـرى. يـتم إثبـات اإلالماليـة والتشـغيلية واالقتصـاد ترامن اإلستثمارات عن طريق تقييم المؤشر ثما إستكل 

 لقابل لإلسترداد المقدر بأنه أدنى من تكلفة اإلستثمار. المبلغ ا
 
 ليةود الما قالع( 2)
ستحق القبض ومبالغ مال مستثمر فيها وعقد الوكالةة للشركات الابح لمرلدى بنوك وتمويل ا أرصدة وإيداعاتكون العقود المالية من تت

تدرج األرصدة المتعلقة بهذه العقود  ودات المالية وااللتزامات واالرتباطات. ات المشاريع وبعض الموج يل لشركبض وتموحقة القمست
 .ر االئتمانيةمخصص الخسائ مبعد حس

 
 ضمحالل الموجودات الماليةإ (4)

جة بالتكلفة المطفأة. يتم مالية المدرلموجودات العلى اية المتوقعة تمانمراحل لقياس الخسائر االئيتكون من ثالث  جنهتطبق المجموعة 
 .الموجودات لتلكتغير في نوعية االئتمان منذ اإلثبات المبدئي مراحل التالية وذلك على أساس الالثالث ت من خالل الاتحويل الموجود

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 الموحدةية مالحول القوائم ال إيضاحات
 2020يونيو  30ا في مك
 
 
 )تتمة(اسات المحاسبية هم السيص ألملخ 7
 
 ()تتمةضمحالل تقييم اإل (هـ)
 
 (تتمة) ضمحالل الموجودات الماليةإ (1)
 

 شهراً  12ى مدى انية المتوقعة عل: الخسائر االئتم1حلة رالم
يدها توقعة ويتم تحدالم االئتمانية للخسائر المرجحةاالحتمالية  رقديهي ت (1 المرحلة) شهراً  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 . إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية واجبةالنقديالعجز  لجميع حاالترق بين القيمة الحالية الف على بناءً 
ً ت ليس المالية التي هي للموجوداتاستردادها  مكني يالسداد والتي تتوقع المجموعة استالمها والقيمة الحالية للقيمة الت  مضمحلة ائتمانيا

 ارير المالية.إعداد التقفي تاريخ 
 

  غير مضمحلة ائتمانياً  –: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 2المرحلة 
ً لم تكون  ولكنلمبدئي ا ااتهزيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية منذ إثب شهدتالتي للتعرضات االئتمانية بالنسبة   نهفإ ، مضمحلة ائتمانيا

الناتجة عن جميع رة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسا الخسائرى العمر. نية المتوقعة على مدا يتم إثبات الخسائر االئتم
من  في مصفوفة نسب الخسارة الواردة  راييالمعاشتقاق عادةً يتم عمر المتوقع للعقد المالي. على الفي السداد المحتملة  التعثرحاالت 

ً ليالمطورة داخاذج النم % لتمويل 15البنوك ذات الوضع الجيد إلى لدى لألرصدة  %0,25ى وتتراوح من تاريخية األخروالبيانات ال ا
 .2المرحلة  ضمنتقع تقييمها على أنها الشركات المستثمر فيها والتي تم 

 
ً داخلمن النماذج المطورة بصفة عامة لخسارة ب انس الواردة في مصفوفةالمعايير تستمد  ن يوتتراوح برى األخ البيانات التاريخية و يا
تم تقييمها يبالنسبة للتمويالت للشركات المستثمر فيها والتي  %15وسمعة الجيدة التي تتمتع باللدى البنوك لألرصدة سبة بالن 0.25%

 .2المرحلة  لتندرج ضمن
 

  ياً نتمامضمحلة ائ –قعة على مدى العمر ة المتوانيئتم: الخسائر اال3المرحلة 
ً عة كمضمح المالي العقوديم يتم تقي فقات النقدية دند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي يكون لها تـأثير ضار على التلة ائتمانيا
  .تلك الموجودات المالية علىية المقدرة المستقبل

 
لقيمة لفرق بين صافي الى أساس اان عئتمضمحالل قيمة االإ ب ةعلقتديد المخصصات المح م ت، يت3بالنسبة للعقود المالية للمرحلة 

، تظل 11لمالي رقم ر المحاسبة اا في معية المستخدم ستخدام نفس المعاييرإل. نظراً المالي للعقدالقابل لالسترداد  والمبلغالمدرجة 
 .كما هي دون تغييرية مانللخسائر االئتنسبة للمخصصات المحددة منهجية المجموعة بال

 
المطبقة في القواعد يتم تطبيق ، ها تتعرضا  استردادستخدام إعة كن للمجموضمانات يم أو هونات را وجد فيهتال تي الحاالت ال وفي

 الخسائر االئتمانية.الحتساب مخصص امة، يهما أكثر صرأالسابق وفقا لسياسة المجموعة أو المتطلبات المحلية، 
 

 ائتمانياً  لمضمحلةة االيالموجودات الم
ً ا كانما إذالمجموعة  تقيممالي، لا قريرفي تاريخ إعداد الت تتضمن . ت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانيا

ً ضمحلة ائتمانماألدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية   :يمكن مالحظتها  الية التيلى المعلومات التع يا
 
 درة؛المص جهة وأالمالية الكبيرة التي تواجه المقترض  توبا الصع -
 السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛تعثر في د مثل الالعقخرق  -
 الي آخر؛ أومأو في إعادة تنظيم  إفالسفي حالة المقترض خول احتمال د -
 بشرط أن المجموعة لن تنظر في خالف ذلك؛ إعادة هيكلة التسهيل من قبل المجموعة -
 
  المتوقعة اس الخسائر االئتمانيةيق
ً لسياسة وقياس عة مجمولت اعقد وضل األخذ في مع تعرضاتها االئتمانية النحو المناسب يعكس على خسائر االئتمانية المتوقعة لانهجا

 .ستثمر فيها التي ترجع اساساً إلى شركاتها المتها وتعرضا طبيعة  راالعتبا 
 

يستند  للمجموعة المتوقعة يةخسائر االئتمانال صصاتر مخ فيتووالتمويل، فإن نهج  ضيم القروتقدال أن المجموعة ال تعمل في مج وبما 
عكس الخسائر االئتمانية ي يات الذالمخصص مصفوفة رباإلضافة إلى توفيالفردية  اتتقييم مفصل لجميع حاالت التعرضإجراء إلى 
 .30ي رقم لمحاسبة المالابموجب معيار  ةليعمالوسيلة الباستخدام المضمحلة قعة للتعرضات غير المتو

 
ً بصفة عامة نسب الخسارة الواردة في مصفوفة المعايير  تمدست ن يوتتراوح باألخرى البيانات التاريخية و من النماذج المطورة داخليا

تم تقييمها ييها والتي ر فتثمبالنسبة للتمويالت للشركات المس %15وسمعة الجيدة التي تتمتع باللدى البنوك لألرصدة سبة بالن 0.25%
 .2 رحلةالم لتندرج ضمن
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 الموحدةالية حول القوائم الم إيضاحات
 2020يونيو  30ا في مك

 
 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  7
 

 ()تتمةضمحالل تقييم اإل ( هـ)
 
 (تتمة) ضمحالل الموجودات الماليةإ (1)
 

  تعريف التعثر في السداد
لتزاماته االئتمانية دد المقترض ايس المرجح أن  عندما يكون من غيرداد في حاله التعثر في الس ت المالية تكون وداموجتعتبر المجموعة بأن ال

التزاماته لمقترض في سداد أي من يه الضمان؛ أو تجاوز افوعة بالكامل، وذلك دون الرجوع إلى المجموعة التخاذ إجراءات مثل تصللمجم
عوامل النوعية مثل ر كالً من الباة في االعتعتأخذ المجموسداد، الي ف اً ا إذا كان المقترض متعثر د تقييم موعنة. لمستحقة للمجموعاالئتمانية ا 

 أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجموعة.ة نفس الجهة المصدر لآخر  عهدات والعوامل الكمية مثل وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزامخرق الت
 

 لسدادي ار فاحتمالية حدوث التعث
 

  المتوقعة ر االئتمانيةائحتساب الخس اداد المستخدمة في الس  احتمالية حدوث التعثر فيأنواع 
القادمة )أو  شهراً  12لتعثر في السداد خالل اهذا هو تقدير احتمالية حدوث  –شهراً  12التعثر في السداد على مدى احتمالية حدوث  •

توقعة على لمئتمانية االساب الخسائر االحتذلك شهراً(. يتم استخدام  12ن ذلك أقل من كا إذاعلى مدى العمر المتبقي لألداة المالية 
. 12ى مد  شهراً

 

لمتبقي لألداة  ى العمر اتعثر في السداد على مدلهذا هو تقدير احتمالية حدوث ا –في السداد على مدى العمر  ر ث التعثاحتمالية حدو •
 ".2 االئتمانية المتوقعة بالنسبة "للمرحلةئر خساالمالية. يتم استخدام ذلك الحتساب ال

 

 قبلية إضافة معلومات النظرة المست 
يادة مستويات مرجعية اتخاذ القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية الكلية مستقبلية إلى ز ومات النظرة الافة معلضتؤدي إ

فئة  هي التعرضات ضمن 3ة )المرحلة منتجالتي تعتبر بأنها  2والمرحلة  1المرحلة  تضاعر لمطبقة على تة المتوقعة ايعلى الخسائر االئتمان
ً لسياي السداد(. فالتعثر  مراجعة دورية للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات لألوضاع االقتصادية  إجراءسة، يتطلب وفقا

 .قعة الناتجة بشكل دوريوتلم ا يةاناالئتمخسائر الصات صمخمصفوفة يجب مراجعة و  المستقبلية
 

 تعثر في السداد ة الالخسارة في حال
لتعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في حالة التي قد تنتج إذا كان المقترض متعثراً في السداد. يتم احتساب ذلك الة االخسارة في ح

 ر في السداد.لتعثاستخدامها السترداد الموجود في حالة اكن يم باألخذ في االعتبار الضمانات والموارد األخرى المتاحة للمجموعة والتي
 

 عثر في السداد د التقيمة التعرض عن
ة في تمثل قيمة التعرض عند التعثر في السداد تقدير التعرض في تاريخ التعثر في السداد في المستقبل، باألخذ في االعتبار التغيرات المتوقع

والسحوبات المتوقعة  لقائمي والربح على المبلغ األصلي األصلة بما في ذلك المدفوعات على المبالغ االيالمالتعرض بعد تاريخ إعداد التقارير 
 على التسهيالت المتعهد بها.

 

 شهراً  12ى مدى انية المتوقعة عل: الخسائر االئتم1حلة ر الم
لمتوقعة ية اتمانالخسائر االئثبات جزء من إمبدئي، يتم ال باتزيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثتشهد بالنسبة للتعرضات التي لم 

 12خالل العقود المالية السداد على  تمالية حدوث التعثر فيحالخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث اتمثل  تياللعمر على مدى ا
ة ئتمانية المتوقعئر االخسالاشهراً( من  12ية أقل من للألداة الماقع متو)أو أقصر فترة إذا كان العمر ال شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية

 .تاريخ إعداد التقارير الماليةعشر شهراً بعد تي تحدث خالل االثني لاأحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد المرتبطة بر دى العمعلى م
 

  في السداد المدرجة في الميزانية عند التعثر قيمة التعرض 
في السداد. يجب أن ترحل  د وقت حدوث التعثر ة عنقائمي المبالغ ال الميزانية ه ية فعرض عند التعثر في السداد للبنود المدرجتال قيمة

 إلدراج هيكل السداد الخاص بها. رهناانية مباشرةً ز التعرضات القائمة للبنود المدرجة في المي
 

  نيةيزاالمقيمة التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة في 
التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة في  تم احتساب قيمة، يتاليوبالالميزانية؛  ر المدرجة فييت غال يوجد تاريخ سداد ثابت للتعرضا

إليجاد ية تالميزانية. تستخدم المجموعة الطرق العامل تحويل االئتمان على المبلغ اإلسمي للتعرضات غير المدرجة في ال الميزانية بعد تطبيق
حالة عدم وجود البيانات الداخلية، تستخدم  في في الميزانية. درجةالم ي السداد غير عند التعثر ف عرضلقيمة التعامل تحويل االئتمان 

ً  لالمجموعة نفس عامل تحوي   بلغ ألنظمة مصرف البحرين المركزي. وت االئتمان التفاقية بازل المستخدم لحساب نسبه كفاية رأس المال وفقا
بة للتعرضات التي لديها استحقاقات بالنس  %50نة واحدة وس  عنل تعادل أو تق ها استحقاقاتيلد بالنسبة للتعرضات التي %20ه المعدالت هذ

 .ةواحد ةألكثر من سن
 

  مانية المتوقعة الجماعية والمراحلسائر االئتخاحتساب ال
على أساس  عاتقوم المجموعة بتجميع تعرضاتها إلى قطا، تاعيلتقييم مراحل التعرضات ولقياس مخصص الخسارة علي أساس جم

ئي وفترة االستحقاق دلموقع الجغرافي ونوع العميل والقطاع والتصنيف وتاريخ االثبات المبة المشتركة، مثل امانيالئتئص المخاطر اخصا
 وقيمة الضمان. 

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 ()تتمةضمحالل اإلم ييتق ( هـ)
 
 (تتمة) اليةوجودات المضمحالل المإ (1)
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 
 يفت المبدئي، تأخذ المجموعة ي منذ اإلثبا دت بشكل جوهراعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على العقود المالية قد ز

ذلك على كالً من المعلومات والتحليل الكمي هما. يتضمن د ال مبرر لهة بدون تكلفة أو ج متاح عتبار المعلومات المعقولة والداعمة الالا
ت النظرة ي ذلك معلوما خصصين، بما فتقع الخبرات التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني للخبراء الماالنوعي، وذلك من وو

 المستقبلية.
 
ن لديها مخاطر ائتمانية مختلفة عند اإلثبات دوات قد يكوأداة من األ طرف اآلخر. ألن كلن الالتقييم بالنسبة ألداة محددة بدالً ماء إجر يتم

 المبدئي.
 
 بالتكلفة المطفأة    أخرى مدرجةدات مالية جووم ( و)

 . يتمالخسائر االئتمانيةحسم مخصصات  بعدأة فتصنف جميع الموجودات المالية األخرى كقروض وذمم مدينة وتدرج بالتكلفة المط
بمعدل الربح  وجود المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة المقدرةمدرجة للمقيمة الاإلضمحالل كفرق بين ال س خسارةقيا 

ساب المخصص مقابل ح ي ا فارهإثباتها في القائمة الموحدة للدخل ويتم إظه ودات األصلية. عند وجود خسائر، فإنه يتمالفعلي للموج 
 ني.المعالموجود المالي 

 
   الحقوقب طريقة بموجمحتسبة  ميلةإستثمارات في شركات ز ( ز)

بإستخدام طريقة  نفوذاً مؤثراً عليها  المجموعةمارس تالتي  سساتالمؤتي تعد لاوالزميلة  شركاتها تحتسب إستثمارات المجموعة في 
 .الحقوق

 
ً ستثمار في إلت ابا إث ، يتمالحقوقطريقة  بموجب غيرات في ثبات الترجة لإلستثمار إليتم تعديل القيمة المد .لتكلفة با الشركة الزميلة مبدئيا

يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة في القيمة  قتناء.نذ تاريخ اإلمموجودات الشركة الزميلة حصة المجموعة من صافي 
  ا لإلضمحالل بشكل فردي.هحصو فا أوال يتم إطفاؤهالمدرجة لإلستثمار 

 
الزميلة. أينما وجدت تغييرات قد أثبتت مباشرةً في حقوق  اتالشركتائج عمليات في نوعة دة للدخل حصة المجمة الموح قائمتعكس ال

ت في يراغلتة لوحدالمقائمة الرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في موعة بإثبات حصتها في هذه التغيية، تقوم المج لشركة الزميلا
إلى حد حصة المجموعة في  لمجموعة وشركتها الزميلةبين امن معامالت الناتجة  غير المحققة رالخسائواسب يتم إستبعاد المك. الحقوق
  .الزميلة ةالشرك

 
أسهم   يملحا  إلىالذي ينسب  . هذا هو الربحفي مقدمة القائمة الموحدة للدخل الزميلة اتموعة في ربح الشركحصة المج  يتم إظهار
 الزميلة. للشركات التابعة  تالمسيطرة في الشركا وق غير ة والحقالضريببعد الخسارة  /بحالر فهو ،الزميلة ولذلك الشركات

 
 تالسياسا لوضع  ت. وعندما يكون ضرورياً، يتم إجراء التعديالديسمبر 31ي منتهية فلفترة الللة يتعد القوائم المالية للشركات الزم

ً وفقية المحاسب  المجموعة.  تتبعها التي  للسياسات ا
 

ً إثبات خسارة إضمحالل إضافية لحصة إستثمارات المجموعة يد ما إذا كان ضجموعة بتحد، تقوم المقوقالح بيق طريقة تط بعد روريا
ر ا محالل اإلستثمضإت دليل موضوعي يثببتحديد ما إذا كان هناك مالي جموعة بتاريخ إعداد كل تقرير لة. تقوم المركاتها الزميشفي 

د الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة يع يالل الذح اب قيمة اإلضملمجموعة بإحتسقوم اذه الحالة تفي هميلة. ففي الشركات الز
ة وحدمشترك" في القائمة الموالمشروع ال "حصة المجموعة من خسارة الشركات الزميلةالمبلغ ضمن  مدرجة وإثباتلالزميلة وقيمتها ا

 .لدخلل
 

عادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة به بقيمته السثتمار محتفظ المجموعة أي إميلة تقيس وتثبت الز التأثير على الشركةقدان فعند 
ة وحدفي القائمة الم االستبعادحصالت من يمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتالمؤثر والق فقدان النفوذ المدرجة للشركة الزميلة عند

 .لدخلل
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   قوقالحبموجب طريقة محتسب ستثمار في مشروع مشترك إ ( ح)

في الترتيب رة المشتركة طلسيترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف الذين يمتلكون انوع من أنواع الالمشروع المشترك هو 
والتي تكون موجودة  لترتيب،السيطرة على اتقاسم و اتفاق تعاقدي للمشترك هلمشروع اا ت المشروع المشترك.جودالحق في صافي موا

 ميت لسيطرة.ة لتقاسمالمموافقة باإلجماع من األطراف الحصول على البقرارات بشأن األنشطة ذات الصلة تخاذ اليتطلب اعندما فقط 
حصة في مقدمة القائمة الموحدة للدخل في " قالحقو طريقةالمشترك بإستخدام روع المجموعة في المش إستثماراتتساب حصة اح 
 ."مشتركمن خسارة الشركات الزميلة والمشروع ال مجموعةلا

 
ً تعاقديها يكون لدبالتي بموج ، المشتركمشروع الفي حصة لدى المجموعة  ً ى أصحاب المشروع ترتيبا يحدد السيطرة المشتركة على ا

 بين أصحاب المشروع. ة والتشغيليةرارات الماليقموافقة باإلجماع على اتخاذ الركة. تتطلب االتفاقية الة للشاديصتاالق األنشطة
 

لخسائر غير وا المجموعة في األرصدة والمعامالت والمكاسب ةيتم إجراء التعديالت في القوائم المالية الموحدة للمجموعة الستبعاد حص
شرةً إذا لمعامالت مبا الخسائر من ا ومشروعها المشترك. يتم إثبات معامالت ما بين المجموعةذه الل هثمين المجموعة لالمحققة فيما ب

 رة اإلضمحالل.ا ض في صافي القيمة المحققة للموجودات المتداولة أو خسقدمت الخسارة دليالً على انخفا 
 

بين القيمة المدرجة للمشروع ادلة. يتم إثبات أي فرق ه العيمتقبا المتبقي تقيس وتثبت المجموعة إستثمارهة، عند فقدان السيطرة المشترك
حدة للدخل. ومار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في القائمة الملسيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثعند فقدان ا مشترك السابقلا

 الحقوق. يلة ويحتسب بموجب طريقة الزم ركةشلماً، يتم احتسابه كإستثمار في اثيراً ها تأ  وعندما يشكل اإلستثمار المتبقي
 
 مه كالنقد وما في ح ( ط)

ية بتواريخ لبنوك وإيداعات لدى مؤسسات ما ما في حكمه على نقد وأرصدة لدى ، يشتمل النقد والموحدة للتدفقات النقديةة ئمقا اللغرض 
 أقل.أو يوماً  90رة إستحقاق أصلية لفت

 
 عقارات ومعدات  (ي)

ً بالتكلفة بعد حسمدات ملمعاوالعقارات  تدرج بإستخدام طريقة القسط الثابت إلظهار  االستهالكاب س. يتم احتالمتراكم االستهالك بدئيا
قيم المتبقية ال يتم مراجعةعلى األراضي.  االستهالكب م حسا تال ي .تكلفة الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة التالية

 . مالي داد كل تقريرا تطلب األمر، بتاريخ إعها إذديلعتواألعمار اإلنتاجية، ويتم 
 

 سنة 40 نيا مب
 سنوات 4 ية  مكتب معدات
 واتسن 5  وتركيباتأثاث 

 سنوات 4 مركبات
 
 إضمحالل موجودات غير مالية   ( ك)

ود المالي الموج ل إضمحالل حتمار إلى اما يشيلتحديد ما إذا كان هناك  ،يمال إعداد كل تقريرفي تاريخ  تقييم بإجراءعة وتقوم المجم
سنوي للموجود، تقوم المجموعة بتقدير قيمة الموجودات ص اضمحالل فح  إجراءا يتطلب مأو عند، كان هناك أي مؤشر. إذا دمحد

لعادلة ناقصاً ها اوالذي يعد األعلى من بين قيمتللنقد ة نتج المأو الوحدة رداد بالمبلغ القابل لالست يتم إظهار الموجوداتالقابلة لالسترداد. 
أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمها القابلة لإلسترداد، فإن الموجود وجود المدرجة للم ةعندما تزيد القيملقيمة المستخدمة. تكلفة البيع وا

 .بالمبلغ القابل لالسترداد دوالموج يتم إظهار يعتبر مضمحالُ، و
 

 ل خصم ما قبلدتخدام معية إلى قيمتها الحالية باسالتدفقات النقدية المستقبلصم ختم ه ينالقيمة المستخدمة للموجود، فأ م ييتق يتم ا عندم
القيمة العادلة بعد حسم  ديمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجود. عند تحديذي يعكس التقييمات الحالية للسوق للقالضريبة وال
للشركات  ةأسعار األسهم المعلنم وعفات التقييمن قبل مضا ا سابات يتم تأييدهالح  نموذج تقييم مناسب. هذه يتم استخدامه فإنع، تكاليف البي

 تداولة العامة أو مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة. ابعة المالت

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 )تتمة(ير مالية ات غإضمحالل موجود ( ك)

 كان هناك أي مؤشر يثبت بأن خسائر ما إذا، حول مالي مل تقييم في تاريخ إعداد كل تقريرعجودات بإستثناء الشهرة، يتم ة للموبالنسب
ً لم تعد موجودة أو قد تم تخفيضها. إذا رداد الستبتقدير المبلغ القابل ل البنكقوم يشر، مؤ الوجد مثل هذا  االضمحالل المثبتة مسبقا

ً فقط إذا كان هناك ت قد. يتم استرجاع خسارةجة للنالمنت للموجود أو الوحدة غيير في التقديرات المستخدمة االضمحالل المثبتة مسبقا
جاع محددة بحيث ال تتجاوز القيمة رستاليمة ال. إن قاضمحال ةغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارلتحديد مبل

لم يتم إثبات خسارة لو  كما  االستهالك، بعد حسم درجة التي تم تحديدها مال تتجاوز القيمة الوأرداد، لالست جود قيمتها القابلةللمورجة المد
استرجاع خسائر اإلضمحالل  كنيم دخل. الللحدة وقائمة المالفي السنوات السابقة. يتم إثبات هذه االسترجاعات في  اضمحالل للموجود

 ية.رة في الفترات المستقبلالشهالمتعلقة ب
 
 اإلسالمي المستحق الدفع التمويل  ( ل)

ً يتم  تها المطفأة بإستخدام ، ويتم قياسها الحقاً بتكلفدلة مضافاً إليه تكاليف المعاملةيمة العا لقبا  تحق الدفعسقياس التمويل اإلسالمي الم مبدئيا
 بمعدل الربح الفعلي. لزمني س التناسب ائمة الموحدة للدخل على أسا قا لافي لي. يتم إثبات مصروفات التمويل ربح الفعلمعدل ا ةطريق

 
 ضمانات مالية  ( م)

نتيجة لفشل يتكبدها ي ة التلخسارالضمان عن ا لتعويض حامل ةمحددمدفوعات  إجراءمجموعة اللزم تي تعقود الالهي  الضمانات المالية
يتم ره. اصدإالضمان المالي من تاريخ  عقدإثبات وفقاً لشروط أداة الدين. يتم  قها ندما يحين موعد استحقا بسداد المدفوعات ع نيمدين مع

الضمان محتملة. بالقيمة الحالية ألي مدفوعات متوقعة، عندما تصبح المدفوعات بموجب  اليمان المد الضقعن عإثبات المطلوب الناتج 
 شركات المستثمر فيها.لار وت المالية فقط لدعم مشاريعها قيد التطويا نا تصدر المجموعة الضم

 
   باح أسهمرأ ( ن)

الجمعية العمومية السنوي  في اجتماع المساهمينن قبل ا مموافقة عليهلاتتم يتم إثبات أرباح أسهم المساهمين كمطلوبات في الفترة التي 
 للبنك.

 
   س المال واإلحتياطي القانونيأر ( س)
 
 ماللا سرأ

ة أو أدوات جموعة أدوات رأس المال كمطلوبات ماليلمتصنف االبنك كأسهم حقوق الملكية. ل قبن يتم تصنيف األسهم العادية الصادرة م
ً  أسهم حقوق ملكية نسب مباشرة إلى إصدار أدوات شروط التعاقدية لألدوات المالية. يتم خصم التكاليف اإلضافية التي تال لمضمون وفقا

 لملكية.ا وقحقلملكية من القياس المبدئي ألدوات أسهم ا وققأسهم ح 
 

 إحتياطي قانوني
مكن الذي ال يإلحتياطي القانوني ى ابح السنوي إلرمن ال %10بأن يتم تخصيص  2001ن الشركات التجارية البحريني لسنة قانوص ين

 .من رأس المال المدفوع %50القانوني ياطي اإلحت صيصات عندما يبلع. يجوز إيقاف التخ  عند تصفية البنكإال هتوزيع عادةً 
 
 إثبات اإليراد  ( ع)

مكن قياس مبالغ اإليرادات ث يالمجموعة بحي إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق منه المنافع اإلقتصادية إلى يراديتم إثبات اإل
  مع ، لقبضالمستحق اة العادلة للمقابل المستلم أو مدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيلما استالميتم  يالوقت الذ بموثوقية، بغض النظر عن

 يراد.إلثبات التالية قبل إثبات اعاقدية المحددة للدفع. يجب استيفاء معايير اإلط التالشرواألخذ في االعتبار 
 
 ستشارات اإلستثمارية والهيكلة االدخل  (1)

جميع  عة بتنفيذجموالموم قتساب الدخل. ويتم ذلك عادةً عندما تت واكوالهيكلة عند تقديم الخدما يةاريتم إثبات دخل االستشارات اإلستثم
 عة.وافع اإلقتصادية إلى المجمالهامة المتعلقة بالمعامالت ومن المحتمل أن تتدفق المن لاألعما 

 
 تعاباأل دخل (2)

 ب.لمطلوة و/ أو عند تحقيق األداء اصلاليتم إثبات دخل األتعاب عند اكتسابه وتم تقديم الخدمات ذات 
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69 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020  فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

26 
 

 حدةالموقوائم المالية ل الحو إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 7
 
 )تتمة(يراد إثبات اإل س( )
 
 دخل من إيداعات لدى مؤسسات مالية   (3)

 العقد.غطيها ات لدى المؤسسات المالية على أساس الفترة الزمنية التي يبات الدخل واإليداعإث يتم
 
 ألسهم ادخل أرباح  (4)

 الستالم مدفوعاتها.ح األسهم عند وجود الحق أربا  دخل تثبا يتم إ
 
 دخل اإليجار  (5)

 تأخير التشغيلي.ي قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الر فت دخل اإليجاا يتم إثب
 

   انيةغير المدرجة بالميزحسابات االستثمار لي حامحقوق  )ف( 
ات من قبل حاملي حسابلمة األموال المستاة بإستخدام المقتن موجوداتية الالمدرجة بالميزانغير ابات االستثمار حقوق حاملي حستمثل 

قد الوكالة. تقتصر حسابات و عد المضاربة أقر إستثمار إما على أساس عاإلستثمار المقيدة ويتم إدارتها من قبل المجموعة كمدي
ً لتوجيهاتمحددارها في مشاريع قيدة بشكل خاص لغرض إستثماإلستثمار الم ال يتم تضمين  ت اإلستثمار.حاملي حسابا  ة وفقا

 الغرض كموجودات للمجموعة في القوائم المالية الموحدة.دات المحتفظ بها لهذا الموجو
 
 مكافآت الموظفين   ( ص)
 
 جل  األ مكافآت قصيرة ( 1)

لصلة. يتم لخدمات ذات اوفات عند تقديم اكمصرويتم احتسابها  األجل على أساس غير مخصوميتم قياس مكافأة الموظفين القصيرة 
 إلتزام حالي ةلدى المجموعآت النقدية القصيرة األجل أو خطط تقاسم األرباح إذا كان وقع دفعة بموجب المكافبات مخصص للمبلغ المتإث

 ية.اقعبو مااللتزاكن قياس قدمة من قبل الموظفين ويمالمبلغ كنتيجة لخدمات سابقة م ذلكلدفع  وقعقانوني أو مت
 
 توظيف آت ما بعد المكاف ( 2)

نظام وهو "، البحريني عيلتأمين االجتماللموظفين البحرينيين بنظام الهيئة لألخرى االجتماعية المكافآت اويتم تغطية معاشات التقاعد 
همات يتم إثبات المسا  اتب.ة ثابتة من الروساهمة على أساس شهري بنسبيقوم البنك والموظفين بالم بموجبهذي وال محددة"مساهمة  وذ

 .إستحقاقها عند  صرفها ات البنك على هذه المساهمات، ويتم تقتصر التزام ة للدخل.ات في القائمة الموحدالبنك كمصروفمن قبل 
 

لممول، غير ا امااللتز م عمل المخصص لهذاوآخر راتب شهري. تخدمة العلى مدة  بناءً الخدمة ت نهاية آ كما يستحق الموظفين مكاف
مة المركز المالي. يتم إثبات أي زيادة ركوا العمل بتاريخ قائبأن جميع الموظفين قد تتساب يق اح عن طر، "ةدحدذو مزايا م"نظام وهو 

 ل.حدة للدخ والمزايا في القائمة الم ملتزااأو نقصان في 
 
 المخصصات  (ق)

تدفق يتطلب وجود  ن المحتمل إنومعن حدث سابق،  ناتج( على المجموعة يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع
يتم عرض ذه اإللتزامات. عمل تقدير موثوق لمبالغ هويمكن ة لتسوية هذه اإللتزامات شمل المنافع اإلقتصاديخارجي للموارد ي

 لدخل بعد حسم أي تسويات.  الموحدة لقائمة الي ف ة بالمخصصالمتعلقمصروفات لا
 
 ارير القطاعات  تق ( ر)

يتم والعقارات. الملكية الخاصة وأسهم حاصة رأس المال تشمل خطوط أعماله على ماستثماري ورئيسية كبنك جموعة بصورة الم تعمل
راجعة المصروفات والنتائج على مستوى يتم موعمال طوط األى أساس خ لعالحاضر الحالي في الوقت مراجعة إيرادات المجموعة 

 المالية الموحدة.طاعات التشغيلية في هذه القوائم قت أخرى عن المنفصلة أو إفصاحا ائج لم يتم تقديم نتالمجموعة ولذلك، 
 
   الزكاة ( ش)

مي المجموعة أنفسهم. تم تقديم عاتق مساه تقع على الزكاة عن مسئولية دفلمساهمين، فإ ع الزكاة نيابةً عن انظراً لعدم تكليف البنك بدف
 . 33 قمر يضاحاإلد في ح مبلغ الزكاة للسهم الوا

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

27 
 

 الموحدةلية لمام احول القوائ إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 
 )تتمة(حاسبية ملخص ألهم السياسات الم 7
 
 مقاصة األدوات المالية   (ت )

ي قانون قالمبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك ح  فيإظهار صا ومالية لة للموجودات والمطلوبات ام عمل مقاصيت
 تها على أساس صافي المبلغ. تة وتنوي المجموعة تسويقابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثب ية(المإلس)على أساس الشريعة اديني  أو
 
 رة والتسوية  المحاسبة بتاريخ المتاج (ث )

ذي تلتزم فيه التاريخ الأي  متاجرةلفي تاريخ ا"بالطريقة العادية" دية ومبيعات الموجودات المالية عا تريات اليع المشميتم إثبات ج 
 بالشراء أو بيع الموجود. وعةمجمال
 
 تابعةفي شركات  إستثمارات 8
 

 نة. لسة خالل االتابع تغير في نسبة ملكية الشركا وحيد الشركات التابعة للمجموعة كما يلي: وال يوجد هناك تيتم ت
 

 أسم الشركة التابعة 
سنة 

 التأسيس  
نسبة  

 يسية  شطة الرئ األن سيس أبلد الت الملكية  
مبنى فينشر كابيتال ية وتدير تملك حصة ملك مملكة البحرين %100 1998 الخليج ذ.م.م.شاريع شركة م     

 بنك.
 

شركة الونج لخدمات المكاتب 
 م.م. ذ.

في  ةالمكاتب الخدماتي ل وإدارةغيوتش تالكام رين ح مملكة الب 100% 2007
  البحرين وإقليميا.

مملكة  الطبية في المرافقاالستثمار في  لكة البحرين مم %50.59 2008 م سي بي ذ.م.م.*اجي  ةشرك     
قت المجموعة السيطرة في . لقد حقنالبحري
 . 2018 يونيوشهر 

متالك المواد الغذائية والمرطبات بالجملة ال لبحرين مملكة ا %60 2016 ش.ش.و. نشر فودزشركة في     
لقد حققت بحرين. ة الكالتجزئة في مملو/أو 

 .2018ة في شهر أكتوبر المجموعة السيطر
 

على حدة بند أساس كل على ذ.م.م. وشركة فود فيست القابضة  جي ام سي بي ذ.م.م. شركةمارات المجموعة في * ال يتم توحيد استث
وتسعى  تاريخ االقتناءاً من شهر رفي غضون اثني عش الشركاتتبيع أن وتنوي المجموعة ، مؤقتةطبيعة ت ذاسيطرة عتبر التحيث 

ً في الحصول على ارة بنشاط اإلد ، ما زالت اإلدارة تسعى إلى 2020 يونيو 30 بتاريخ. 23المالي رقم المحاسبة  لمعيار مشتري وفقا
ت لمدة اثني عشر شهراً أخرى، وتعتبر هذه االستثمارات بمثابة استثمارا، وقد مددت المجموعة هذه الفترة يالحصول على مشتر

البيع  احة لغرضكمترات استثمضمن اإلغير الموحدة  الشركات التابعة لتلك اً تصنيف القيمة المدرجةتم حاليلبيع. غرض المحتفظ بها 
 .2020يونيو  30ألف دوالر أمريكي في  10,411والبالغ قيمتها 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

28 
 

 حدةالموحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 الية المتصنيف األدوات  9
 

 لية للمجموعة على النحو التالي: ات الما تم تصنيف األدو

 2020يونيو  30في 
مدرجة بالقيمة  

ن خالل  مالعادلة 
 أو الخسائر ألرباح ا

 متاحة  
 للبيع  

مدرجة بالتكلفة  
 وع مالمج المطفأة /التكلفة  

 
 ألف  

 والر أمريكي د
 ألف  

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 ي دوالر أمريك
     الموجودات 

 505 505 - -  بنوكت لدى وإيداعا أرصدة 
 76,378 - 39,466 36,912 إستثمارات 
 472 472 - -  ا ات المستثمر فيهحة للشركبتمويل المرا

 6,670 6,670 - -  وكالة المستحق القبضعقد ال
 2,020 2,020 - - مستحقة القبض مبالغ 

 3,181 3,181 - - تمويل لشركات المشاريع 
 8,831 8,831 - - جودات أخرى مو

 ───────── ─────── ─────── ─────── 
 98,057 21,679 39,466 36,912 مجموع الموجودات المالية 

 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       المطلوبات 

 88,901 88,901 - - الدفع  قمستح ويل إسالمي مت
 3,894 3,894 - - ات اإلجارة مطلوب

 3,182 3,182 - - طلوبات أخرى م
 ───────── ─────── ─────── ─────── 

 95,977 95,977 - - مجموع المطلوبات المالية 
 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     بنود غير مدرجة في الميزانية
 1,118 66 1,052 - حسابات اإلستثماروق حاملي حق
 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 2019نيو وي 30في 
بالقيمة درجة م

العادلة من خالل 
 األرباح أو الخسائر

 متاحة 
 للبيع 

كلفة مدرجة بالت
 المجموع طفأة /التكلفة الم

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 
 ر أمريكيدوال

 ف أل
 دوالر أمريكي

     اتالموجود
 10,175 10,175 - -  بنوكوإيداعات لدى أرصدة 
 110,982 - 35,819 75,163  تإستثمارا

 30.406 30.406 - -  تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها 
 10,672 10,672 - -  وكالة المستحق القبضعقد ال

 1,976 1,976 - - مبالغ مستحقة القبض 
 5,693 5,693 - - شركات المشاريع ل لتموي
 26,540 26,540 - - جودات أخرى مو

 ───────── ─────── ─────── ─────── 
 196,444 85,462 35,819 75,163 مجموع الموجودات المالية

 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     المطلوبات 

 109,692 109,692 - - تمويل إسالمي مستحق الدفع 
 9,563 9,563 - - طلوبات أخرى م
 ───────── ─────── ─────── ─────── 

 119,255 119,255 - - المالية مجموع المطلوبات
 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     يةالميزان بنود غير مدرجة في
 1,887 66 1,821 - حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 الموحدةقوائم المالية حول ال إيضاحات
 2020و يوني 30كما في 

 
 لدى بنوك   أرصدة وإيداعات  10

 يونيو 30
2019 

 يونيو 30
2020  

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
  دوالر أمريكي 

   
 أرصدة في حسابات جارية وتحت الطلب  664 7,330
   ؤسسات ماليةم إيداعات قصيرة األجل لدى  - 2,871

 رباح مؤجلة محسوماً منها: أ - (1)
───────── ─────────  

10,200 664  
 ية المتوقعة مخصص الخسائر االئتمان :نهامحسوماً م (159) (25)   

───────── ─────────  
10,175 505  
═══════ ═══════  

 
%  2,1: 2019) %0,60بين ما ح تراويمتوقع لي بمعدل ربح ك إسالمي محنالوكالة لدى ب تتشتمل اإليداعات القصيرة األجل على إيداعا 

ً من تاريخ اإل 90الل ق خوتستح( %0,72و ألف   5,130 مبلغ وقدره المجموعة لدى البنوك علىإيداعات دة و أرص تتضمنع المبدئي. يدايوما
األموال إلى  تلك يل قامت المجموعة بتحوسنة، . خالل ال2019يونيو  30 كما في .المستلمة قيد التحصيلمن أموال المستثمرين أمريكي ر دوال

 كة المشروع. بشر الحساب المصرفي المعني 
 

 إستثمارات  11
 ويوني 30

2019 
 يونيو 30

2020  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 جة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ارات مدرإستثم  

 ةعرة المحتفظ بها لغرض المتاجر المسالملكية أسهم حقوق   1,178 4,090
 غير مسعرة:  

 كيةوق الملحق أسهم 34,613 67,788 
 يق صناد 1,121 3,285

───────── ─────────  
75,163 36,912  

───────── ─────────  
   

 وونيي 30
2019 

 يونيو 30
2020  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 حة للبيع إستثمارات متا  
 ير المسعرة  أسهم حقوق الملكية غ 26,069 34,015
 لة قصيرة األجل  سيوشهادات  13,397 1,804

───────── ─────────  
35,819 39,466  

───────── ─────────  
 صافي   –ت ماراستث مجموع اإل 76,378 110,982
═══════ ═══════  

 

وثوق به للقيمة س محسم اإلضمحالل في حال عدم وجود قيا للبيع غير المسعرة بالتكلفة بعد احة كية المت المل إلستثمارات في أسهم حقوقيتم إدراج ا
المية والتي قيمها المدرجة تقارب قيمها اإلس يعةمع الشر موجودات تتوافق ب مدعومةل شهادات السيولة القصيرة األجل على شهادات العادلة. تشتم

 لة. العاد 
 ويوني 30

2019 
 يونيو 30

2020 
 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
  دوالر أمريكي 

 ستثمارات  إجمالي اإل  
 للبيع  متاحة  -عرة أسهم حقوق الملكية غير المس 52,978 55,404
 للبيع  متاحة  –شهادات سيولة قصيرة األجل   28,060 2,430

──────── ────────  
57,834 81,038  

   اإلضمحاللمخصص  :محسوماً منها ( 41,572) (22,015)
──────── ────────  

 صافي   –مارات مجموع اإلستث  39,466 35,819
═══════ ═══════  
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020  فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

30 
 

 الموحدةلقوائم المالية حول ا إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 (ةتتم)إستثمارات  11
 

 :خالل السنةإلضمحالل ا مخصصغير في التدناه الجدول أيوضح 
 يونيو 30

2019 
 يو يون  30

2020  
 ألف

 أمريكي دوالر
 ألف 
  ر أمريكي دوال

   
 سنة ال المخصص في بداية (22,015) (20,703)
  اإلضمحاللمخصص  (19,557) (1,312)

───────── ─────────  
  ةالسن في نهايةمخصص ال (41,572) (22,015)

═══════ ═══════  
 

 ت في قطاعات السوق التالية:على إستثماراقصيرة األجل السيولة ال تشهاداوات المتاحة للبيع غير المسعرة رتشتمل هذه اإلستثما 
 

 يونيو 30
2019 

 يونيو  30
2020  

 ألف
 يكيدوالر أمر

 ألف 
  دوالر أمريكي 

   
 شاريع عقارية م 28,924 22,677
  الملكيةأسهم حقوق  10,322 12,772

 خدمات مالية  220 370
───────── ─────────  

35,819 39,466  
═══════ ═══════  

 

 3ين فترة تتراوح ما بة على مدى عرة من خالل المبيعات التجاريإستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسبيع لة تخطط المجموع
 سنوات.  5إلى 

 
  الحقوقبموجب طريقة محتسبة ع مشترك لة ومشروستثمارات في شركات زميإ 12 

 

 يونيو: 30كما في  الحقوقطريقة المحتسبة بموجب التالية  المشترك روعشلدى المجموعة الشركات الزميلة والم
 

 %  الملكيةحصة  نسبة    
 

 بلد التأسيس   طبيعة األعمال  لة سم الشركة الزميا
 يونيو  30

2020 
 يونيو 30

2019 
     

 20,00 20,00 المملكة المغربية  تطوير اإلستثمارات ة إس إيهن القابضشركة مز
ارات اإلستثمشركات صندوق  حرينكابيتال الب صندوق فينشر

 30,00 30,00 مملكة البحرين الصغيرة والمتوسطة
 

 % حصة الملكية نسبة    

 بلد التأسيس   طبيعة األعمال  اسم المشروع المشترك 
 يونيو  30

2020 
 يونيو 30

2019 
     

 50 50 مملكة البحرين تطوير العقارات شركة غلوبال العقارية ذ.م.م.
   ─────── ───────  

 يونيو 30
2019 

 يونيو  30
2020  

 ألف 
 يدوالر أمريك

 ألف  
  تشمل القيمة المدرجة: ي أمريك دوالر

   
 شركات زميلة 934 1,396

 مشروع مشترك  13,722 21,305
─────── ───────  

22,701 14,656  
════════ ════════  

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

31 
 

 الموحدةلقوائم المالية حول ا إيضاحات
 2020و يوني 30في  اكم
 
 
 (ةتتم) الحقوققة يبموجب طرمحتسبة ي شركات زميلة ومشروع مشترك ستثمارات فإ 12 

 
 خالل السنة: الحقوق يقة ب طر سبة بموجالمشترك المحت ستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشروعلتغييرات في إفيما يلي ا 

 
 يونيو 30

2019 
 ويوني  30

2020  
 ألف  

 مريكي أدوالر 
 ألف  

  دوالر أمريكي 
   

 يوليو   1في  22,701 26,666
 مارات إضافية خالل السنة  ثات / إستءاقتنا 40 53

 فروق صرف العمالت األجنبية  (96) -
 مخصصات إضمحالل محتسبة  ( 5,046) (3,959)
 ترك، صافي الشركات الزميلة والمشروع المش (خسائر ربح )المجموعة من  حصة 57 (59)

─────── ───────  
 يونيو  30في  14,656 22,701

════════ ════════  
 

 يونيو 30
2019 

 ويوني  30
2020  

 ألف  
 أمريكي  دوالر 

 ألف  
  دوالر أمريكي 

 إجمالي اإلستثمارات   
 ة شركات زميل 4,112 4,112

 مشتركشروع م 27,216 27,176
─────── ───────  

31,288 31,328  
   ً  : محسوم منها
 مخصص اإلضمحالل  - ( 12,579) (4,533)
 صرف العمالت األجنبية فروق  - (167) (71)
 ، صافيروع المشتركخسائر الشركات الزميلة والمش حصة المجموعة من - ( 3,926) (3,983)

─────── ───────  
 في اإلستثماراتاص  14,656 22,701

════════ ════════  
 

 خالل السنة: ص اإلضمحالل يوضح الجدول أدناه التغير في مخص
 يونيو 30

2019 
 ويوني  30

2020  
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

  الر أمريكي ود
   

  المخصص في بداية السنة ( 4,533) (574)
 مخصص اإلضمحالل   ( 8,046) (3,959)

─────── ───────  
 المخصص في نهاية السنة   ( 12,579) (4,533)

════════ ════════  
 

 المحتسبة بموجب طريقة الحقوق:  لشركات الزميلة والمشروع المشتركلية إلستثمارات المجموعة في ا ا ات الممخلص المعلومفيما يلي 
 

 يونيو 30
2019 

 يونيو 30
2020  

 ألف  
 مريكي دوالر أ

 ألف  
  مريكي دوالر أ

   
 ع الموجودات مجمو 73,562 73,593

 ت مجموع المطلوبا  832 844
 دات للسنة  مجموع اإليرا 80 110

 
حسابات  اتهم وإيراداتهم على طلوب م وم جموع موجوداتهمشترك ومركات الزميلة والمشروع الالش (ئر خساتستند حصة المجموعة من أرباح / )

 . 2019و 2020يونيو  30ر المدققة كما في اإلدارة غي
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75 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020  فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

32 
 

 الموحدةحول القوائم المالية  حاتإيضا
 2020يونيو  30كما في 

 
 

  المستثمر فيها بحة للشركاتويل المراتم 13
 يونيو 30

2019 
 يو يون  30

2020  
 ألف 

 دوالر أمريكي
   ألف
  ر أمريكي دوال

 كات المستثمر فيها في القطاعات التالية: تمويل للشر  
 الشحن  654 34,920

 
 تعمل في قطاع الشحن ثمر فيها شركة المستلل

 عقارات بالمملكة المتحدة  1,042 1,420
─────── ───────  

 يونيو  30في  1,696 36,340
 ر االئتمانية المتوقعة ئمحسوماً منها: مخصص الخسا  (1,224) (5,934)   

─────── ───────  
 يونيو  30في  472 30,406

════════ ════════  
 

 غير في المخصص اإلضمحالل خالل السنة:ه التا دنيوضح الجدول أ
 يونيو 30

2019 
 يونيو  30

2020  
  ألف

 كيدوالر أمري
 ألف  
  ر أمريكي دوال

   
 في بداية السنة  المخصص (5,934) (3,000)

 مبالغ مشطوبة   5,650 1,490
 اإلضمحاللمخصص  (940) (4,424)

─────── ───────  
 لسنة نهاية ا المخصص في (1,224) (5,934)

════════ ════════  
 

ات المستثمر فيها مع  وعات الشركإعادة هيكلة الديون وسداد مدفعملية  جموعة لتسهيلقبل الم الدعم التمويلي المقدم من تمثل هذه
 .المالية لم تقم المجموعة بإثبات أي ربح خالل السنة على تلك العقود. د مرابحات السلعقومقرضين الخارجيين على شكل علا

 
 عقد الوكالة المستحق القبض   14

 

ون في ا التع معالمبرمة قصيرة األجل الي ف دوالر أمريكي صفقات التمويل التجارأل 13,341لغ عقد الوكالة المستحق القبض البا مثل ي
ً محليمسجل بنك ويل التجارة من خالل مت ً % سنوي6,5 بنسبةبمعدل ربح متوقع ( )"وكيل" ا  90بين ما راوح تت تحقاقاستواريخ  اتذ ا

ً  150إلى  ر أمريكي دوال فأل 6,671بقيمة  3المرحلة ضمن  %50قعة بنسبة قامت المجموعة بإثبات خسائر ائتمانية متو. يوما
 .(أمريكي ردوال ألف 2,669: 2019)
 

عند المجموعة لة رداد وكا في استالوكيل  حيث فشلالقبض ق صيل األرباح المستحقة على عقد الوكالة المستح وعة تح أوقفت المجم
 .الر أمريكيألف دو 13,241بقيمة المطلقة الة وكالوجب اتفاقية بموكيل مماثل من ة األجل رطلبها. لدى المجموعة قروض قصي

 
 بض قمبالغ مستحقة ال 15

 يونيو 30
2019 

 يونيو  30
2020  

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف  
  دوالر أمريكي 

   
 ية الخدمات المصرفية اإلستثمار نالقبض م مبالغ مستحقة 9,879 9,903

 تثمار مبالغ مستحقة القبض من بيع إس 591 591
─────── ───────  

10,494 10,470  
 ة ص الخسائر االئتمانية المتوقعصمحسوماً منها: مخ  (8,450) (8,518)   

─────── ───────  
1,976 2,020  

════════ ════════  
 ي مخصص اإلضمحالل. تغيرات فلل 27راجع إيضاح 

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

33 
 

 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يو يون 30كما في 

 
 

  تمويل شركات المشاريع 16
 نيويو 30

2019 
 يونيو  30

2020  
 ألف 

 يكيردوالر أم
 ألف  

  دوالر أمريكي 
 لتمويلاإجمالي  5,278 7,781   

  المتوقعة ئتمانيةالخسائر االمحسوماً منه: مخصص  (2,097) (2,088)
─────── ───────  

5,693 3,181  
════════ ════════  

 :نةخالل الس التغير في مخصص اإلضمحالل جدول أدناهاليوضح 
 نيويو 30

2019 
 يونيو  30

2020  
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف  
  ر أمريكي دوال

 السنة في بداية المخصص  (2,088) (717)   
 ضمحاللمخصص اإل ( 9) (1,371)

─────── ───────  
 السنة  نهايةفي المخصص  (2,097) (2,088)

════════ ════════  
 
وال هي خالية من أرباح لية التسهيالت التمويالمجموعة.  ا هلمشاريع واإلستثمارات التي تدعملمختلف ا ةالمقدم تبالتمويالتعلق هذه ت

دية من بيع ا بالكامل ضمن أعمال تطوير المشروع أو تحقيق التدفقات النقاستردادهأن يتم ولكن يتوقع  ،للسداددة محدشروط  لها توجد 
ي الدفع أخير فكان ضرورياً لتعكس الت ا حالل حيثمم. تم تسجيل مخصصات اإلضالتشغيلية أو من خالل عملياتها  اسيةاألسجودات موال

  مجموعة.أجرتها المة التي المنتظ على تقييمات اإلضمحالل بناءً إمكانية االسترداد والشكوك حول 
 

 موجودات أخرى 17
 يونيو 30

2019 
 و يوني 30

2020  
 ألف 

 يوالر أمريكد
 ألف  

  دوالر أمريكي 
   

 إستثمارات ءتنا قمبالغ مدفوعة مقدماً ال 10,532 24,492
 قابلة لالستردادالمشروع اليف تكال 2,385 2,217

 أسهم مستحقة القبضأرباح  124 -
 خرى مستحقة القبضمبالغ أ 6,446 2,830

─────── ───────  
29,539 19,487  

   
 : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةا منهمحسوماً  (10,578) (2,861)

─────── ───────  
26,678 8,909  

════════ ════════  
 

 نيويو 30
2019 

 يونيو  30
2020  

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف  
  دوالر أمريكي 

 السنة في بداية المخصص  (2,861) (2,992)   
 / استرجاع اإلضمحالل (مخصص) (7,717) 131

─────── ───────  
 السنة  نهايةفي المخصص  (10,578) (2,861)

════════ ════════  
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77 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

34 
 

 دةحالموية حول القوائم المال إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
   اإلجارةعقد  ستخدام الموجودات / التزامات إالحق في  18

 
وااللتزامات  الموجودات خدام  ستإالحق في الجدول أدناه    يوضح ألراضي. تمتلك الشركات التابعة للمجموعة عقود إيجار لمساحات تأجير المكاتب وا

 :المجموعةتة من قبل المثبذات الصلة  
 امات التز

 اإلجارة   
إستخدام  الحق في 

  الموجودات 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

  كي دوالر أمري 
   

 2019يوليو  1كما في  4,329 4,329
 استهالك  (498) -

 ل تكلفة التموي - 196
 يجار مدفوع إ - (631)

─────── ───────  
 2020يونيو  30كما في  3,831 3,894

════════ ════════  
   

2019 2020  
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

  دوالر أمريكي 
   
 ات  الحق في استخدام الموجود  

 متداول  - 392
 غير متداول 3,831 3,502

─────── ───────  
 يونيو  30في كما  3,831 3,894

════════ ════════  
   

2019 2020  
   ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف  

  مريكي الر أدو
 إلجارة  اعقد التزامات   
 اإلجارة  عقد  التزامات إجمالي   5,965 -
 ة  اإلجار عقد  ت لفة المؤجلة على التزاماالتك ( 2,071) -

─────── ───────  
- 3,894  

════════ ════════  
 عقارات ومعدات  19

 أثاث وتركيبات تامركب المجموع 
 ت امعد

  مباني مكتبية
 ف  أل

 مريكي دوالر أ
 ألف  

 ريكي أمدوالر 
 ألف 

 والر أمريكي د
 ألف 

 ي دوالر أمريك
 ألف 

  دوالر أمريكي 
 التكلفة      

 2020يوليو  1في  10,098 1,814 4,817 496 17,225
 إضافات خالل السنة  - 47 - - 47

──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 2020و ي يون  30في  10,098 1,861 4,817 496 17,272

──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 االستهالك     

 2020يوليو  1في  2,645 1,814 4,796 490 9,745
 نةالمخصص للس 289 13 21 6 329

──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 2020 نيويو 30في  2,934 1,827 4,817 496 10,074

──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 اإلضمحالل     

 المخصص للسنة  2,251 - - - 2,251
──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 2020يونيو  30صافي القيمة الدفترية في  4,913 34 - - 4,947
════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 2019يونيو  30ي القيمة الدفترية فصافي  7,453 - 21 6 7.480
════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف
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 دةحالموحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 20
 يونيو 30

2019 
 و يوني 30

2020   
  فأل

 دوالر أمريكي
 ألف  

  :قة الدفعمستح  األجل قصيرة إسالمية تمويالت  كي دوالر أمري
    

 وكالة مستحقة الدفع لغير البنوك  20.1 75,660 70,687
 لية مؤسسة ما الدفع ل وكالة مستحقة 20.2 13,241 39,005

────── ──────   109,692 88,901   
═══════ ═══════   

 

ستحق ي. 2020ي شهر يناير مستحق الدفع كدفعة واحدة ف %6 بنسبة بمعدل ربح سنوي األجل  الوكالة المتوسط  تمويل ال هذيمث 20-1
ً عندل يههذا التسدفع    لغ وقدرهحل متقدمة من عملية إعادة الهيكلة وتسوية مبفي مراإلدارة اومع ذلك، فإن الطلب.  حاليا

مع دائنها وتتوقع أن  المبلغ لتمويل الوكالةأصلى من  (ألرباح المستحقةات اك مصروفبما في ذلأمريكي )ألف دوالر  75,660
مقابل ملكية موجودات استثمارية هذا االلتزام ك تسوية وقع البنيت. 2020ع الثاني من سنة ع اتفاقية التسوية في الربيتم توقي

في ع على خطاب نوايا وقد تم التوقي. 2020يونيو  30كما يته ميزاني ففظ بها حالياً من قبل البنك ادلة محتمختلفة ذات قيمة مع
 لى شروط التسوية من حيث المبدأ بين الدائن والبنك.عبالموافقة  2020يونيو  21ريخ تا 

 
 اً عدى شهرال تت تواريخ استحقاقات ذ ةمحلي بنوك من الدفع  المستحقاألجل  القصير اإلسالميالوكالة  تمويلتمل هذه على تش 20-2

يونيو  30) %2,75إلى  %0,0تتراوح ما بين  بنسبة  سنوية بحرت معداللمستحقة الدفع مية امويالت اإلسالالتهذه مل . تح اً حدوا
ل عقد الوكالة المبلغ المستحق الدفع مقاب لخصمونية قضية قانلدعوى جموعة الم خضعت (.%4,25إلى  2.75% :2019

 ربح. وكالة هذا أيد اللم يحقق رصي ،المستمرة التقاضينتيجة لعملية بض. الق المستحق الدفع
 

 مطلوبات أخرى 21
 يونيو 30

2019 
 يونيو  30

2020   
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف  

   دوالر أمريكي 
    

 مبالغ مستحقة الدفع   3,182 9,563
 ات ومستحقات مخصص  602 1,567
 مؤجل دخل  1,303 1,274

 خرىأ  762 741
────── ──────   

13,145 5.849   
═══════ ═══════   

 

 أس المالر 22

 
 يونيو  30

2020 
 نيووي 30

2019 

 
 ألف  

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي
   

 500,000 500,000 سهملدوالر أمريكي ل واحد إسمية قدرها  بقيمة عادي سهم 500,000.000: المصرح به
 ════════ ════════ 
دوالر واحد إسمية قدرها  يمةبق عادي سهم 190,000,000 :ملدفوع بالكا صادر والمال

 190,000 190,000 (سهملدوالر أمريكي ل واحد ة قدرها سهم بقيم 190,000,000: 2019)م سهلأمريكي ل
 ════════ ════════ 

 االحتياطي القانوني  ( أ
خالل  القانوني. تياطياالح إلى نة سلل الربح من %10 تحويل يتمبأن بنك، النظام األساسي للو ة البحرينيتجاريقانون الشركات الينص 

وتحقيق األرباح. لمجموعة حتى يتم تسوية الخسائر المتراكمة ل 2020انوني لسنة بالغ إلى االحتياطي القميل أي السنة، لم يتم تحو
. إن هذا عأس المال المدفومن ر %50ي القانون ياالحتياطدما يبلغ عنة السنويت حوياله التهذيجوز للبنك إن يقرر إيقاف مثل 

مصرف موافقة بعد الحصول على ت التجارية البحريني ونص عليها قانون الشركا ي ت التيفي الحاالإال  للتوزيع حتياطي غير قابلاال
  .لمركزيلبحرين اا
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79 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

36 
 

 دةحالموحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 صافي  –اإلستثمارية مصرفية ال خدماتالدخل من   23
 نيو وي 30

2019 
 يونيو  30

2020  
 ف أل

 الر أمريكيدو
 ألف 

  دوالر أمريكي
   

  هيكلةلدخل الخدمات المصرفية االستثمارية ودخل ا 1,046 1,947
 أتعاب إدارة اإلستثمار وأتعاب الترتيب 566 206

─────── ───────  
2,153 1,612  

════════ ════════  
 إستثمارات  يع مكسب من ب  24

 ونيو ي 30
2019 

 يونيو  30
2020  

 لف أ
 دوالر أمريكي

 ألف 
  دوالر أمريكي

   
 صافي  –مكسب من بيع إستثمارات متاحة للبيع  769 1,133

 الخسائر العادلة من خالل األرباح أو ثمارات مصنفة بالقيمة يع إستكسب من بم 12 -
─────── ───────  

1,133 781  
════════ ════════  

 التمويل  دخل 25
 يونيو  30

2019 
 نيو يو 30

2020  
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف 

  دوالر أمريكي
   

 دخل من إيداعات لدى مؤسسات مالية  608 284
 ن تمويل شركات المشاريع دخل م - 3,788

─────── ───────  
4,072 608  

════════ ════════  
   مصروفات التمويل 26

 يونيو  30
2019 

 يونيو  30
2020  

 ف أل
 ريكيدوالر أم

 ألف 
  يريكدوالر أم

   
 الدفع تمويل إسالمي مستحقة  4,392 5,369

 اإلجارةعقد التزامات  196 -
─────── ───────  

5,369 4,588  
════════ ════════  

 آخر   لدخل اإليجار ودخ 27
 يونيو  30

2019 
 يونيو  30

2020  
 ألف 
 ريكير أمدوال

 ألف 
  يريكدوالر أم

   
 إدارة العقار  إليجار ودخلدخل ا 919 357

 ة القبض المضمحلة استرداد المبالغ المستحق 1,815 -
 دخل آخر 892 1,429

─────── ───────  
1,786 3,626  

════════ ════════  
 

 .إدارة المشروع ةتكلف تدادار استوالسيولة  العقارية وشهادة برنامجلى االستثمارات على الدخل من العائد عر خيشتمل الدخل اآل

 فلة( )مق ب.ش.م.ينشر كابيتال بنك ف

37 
 

 وحدةالمالية ئم المحول القوا إيضاحات
 2020ونيو ي 30كما في 

 
 صافي -األرباح أو الخسائر ل من خالالعادلة  بالقيمة ة من إستثمارات مدرجةالقيمة العادل ئرخسا 28

 

 يونيو  30
2019 

 يونيو  30
2020  

 ألف 
 أمريكي  دوالر

 ألف 
  دوالر أمريكي

 ة مسعر –ض المتاجرة الية محتفظ بها لغرأوراق م 27 546   
 صافي   –الخسائر  العادلة من خالل األرباح أو  ت مصنفة بالقيمةإستثمارا ( 31,031) ( 35,615)

─────── ───────  
(35,069 ) (31,004 )  

═══════ ═══════  
 ظفينتكاليف المو 29

 يونيو  30
2019 

 يونيو  30
2020  

 ألف 
 ي كأمري دوالر

 ألف 
  ر أمريكيدوال

 مزايا و رواتب 3,291 5,938   
 االجتماعي  مصروفات التأمين 270 370
 تكلفة نهاية خدمة الموظفين  - 749

 وظفين األخرى وفات الممصر 17 4
─────── ───────  

7,061 3,578  
════════ ════════  

 دات المالية إضمحالل الموجو 30
 

. إن المبالغ تصنيف المرحلةوللمجموعة اخلي نظام التصنيف االئتماني الداًء مخاطر االئتمان بنرضات القصوى لعوالت الئتمانا يةيوضح الجدول أدناه نوع
 . خصصات الخسارة االئتمانيةمإجمالي عروضة هي الم

  2020يونيو  30
   1المرحلة  2المرحلة  3المرحلة  المجموع 

 ألف 
 أمريكي ردوال

 ألف 
 أمريكي دوالر

 لف أ
 أمريكي ردوال

 لف أ
 أمريكي دوالر

 
 

 ة المتوقعة نيللخسائر االئتماتعرضات الخاضعة ال     
   بنوكأرصدة وإيداعات لدى   506 - 158 664

  مستثمر فيهاالشركات تمويل المرابحة لل  - 1,042 654 1,696
   قبضمستحق الالعقد الوكالة   - - 13,341 13,341
 تحقة القبض مبالغ مس  591 140 9,739 10,470
 تمويل لشركات المشاريع   218 3,961 1,099 5,278

 *موجودات أخرى  4,414 5,956 9,117 19,487
─────── ─────── ─────── ───────   

50,936 34,108 11,099 5,729   
 ضمانات وارتباطات    19,700 26,136 - 45,836      

─────── ─────── ─────── ───────   
96,772 34,108 37,235 25,429   

════════ ════════ ════════ ════════   
 

  2019يوليو  1
   1المرحلة  2المرحلة  3المرحلة  المجموع

 ألف 
 أمريكي  دوالر

 ألف 
 أمريكي  دوالر

 ألف 
 أمريكي  دوالر

 ألف 
 أمريكي  دوالر

 
 

  ة المتوقعةخسائر االئتمانيللالتعرضات الخاضعة      
 بنوك وإيداعات لدى أرصدة   10,200 - - 10,200
 مستثمر فيهاالشركات المرابحة لل تمويل  - 1,420 36,410 37,830
 مستحق القبض اللة قد الوكاع  - - 13,341 13,341
 مبالغ مستحقة القبض   591 163 9,740 10,494
 شاريع تمويل لشركات الم  - 7,711 70 7,781
 *ت أخرىموجودا  - 3,334 2,711 6,045

─────── ─────── ─────── ───────   
85,691 62,272 12,628 10,791   

 ضمانات وارتباطات    39,440 - - 39,440      
─────── ─────── ─────── ───────   

125,131 62,272 12,628 50,231   
════════ ════════ ════════ ════════   

 

 . (17راجع اإليضاح رقم . ) هالف المقدمة للشركات المستثمر فيالس باستثناءوقعة ية المتر االئتمان ئخرى للخساودات األتخضع الموج* 
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81 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020  )مقفلة(  .م.ب.شنشر كابيتال بنك يف

38 
 

 دةالموحية حول القوائم المال إيضاحات
 20200يونيو  30كما في 

 
 

 (تتمة)دات المالية إضمحالل الموجو 30
 وقعة: لتغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتالي تحليل فيما ي

 

 موع  المج

:  3حلة المر
ائر  لخسا

  يةاالئتمان
ة على  المتوقع
العمر   مدى
لة  ضمحالم

 ائتمانيا  

:  2المرحلة 
لخسائر  ا

االئتمانية  
لى  المتوقعة ع

لعمر  مدى ا
غير مضمحلة  

 ائتمانيا  

:  1المرحلة 
خسائر  ال

انية  االئتم
على  المتوقعة 

 12مدى 
  ا  رشه

 ألف  
 أمريكي  ردوال

 ألف  
 أمريكي  دوالر

 ألف  
 أمريكي  ردوال

 لف  أ
  أمريكي  دوالر

 30حاسبة المالي رقم يق معيار المو عند تطبلييو 1في الرصيد 
   بنوكاعات لدى أرصدة وإيد (25) - - (25)
  مستثمر فيهاالشركات تمويل المرابحة لل - (284) (5,650) (5,934)
   قبضمستحق الالعقد الوكالة  - - (2,669) (2,669)
 ة القبض تحقمبالغ مس  (58) (72) (8,388) (8,518)
 لمشاريع تمويل لشركات ا - (2,018) (70) (2,088)
 موجودات أخرى - (168) (2,693) (2,861)
 ضمانات وارتباطات   (99) - - (99)

─────── ─────── ─────── ───────  
(22,194) (19,470) (2,542) (182)  
     
 المخصص خالل الفترة     
   بنوكات لدى اعأرصدة وإيد 24 - (158) (134)
  مستثمر فيهاالشركات ة للتمويل المرابح - (286) (654) (940)
   قبضستحق المالعقد الوكالة  - - (4,002) (4,002)

 تحقة القبض مبالغ مس  - 68 1 69
 كات المشاريع تمويل لشر  - 852 (861) (9)
 ت أخرىموجودا (203) (1,142) (6,372) (7,717)
 نات وارتباطات  ضما 89 (940) - (851)

─────── ─────── ─────── ───────  
(13,584) (12,046) (1,448) (90)  
 الغ مشطوبة مب    

  مستثمر فيهاالشركات تمويل المرابحة لل - - 5,650 5,650
─────── ─────── ─────── ───────  

     
 و ينيو 30الرصيد في     
   بنوكدى اعات لأرصدة وإيد (1) - (158) (159)
  مستثمر فيهاالشركات للتمويل المرابحة  - (570) (654) (1,224)
   قبضحق المستالعقد الوكالة  - - (6,671) (6,671)
 تحقة القبض مبالغ مس  (59) (4) (8,387) (8,450)
 تمويل لشركات المشاريع  - (1,166) (931) (2,097)
 موجودات أخرى (203) (1,310) (9,065) (10,578)
 ضمانات وارتباطات   (10) (940) - (950)

─────── ─────── ─────── ───────  
  2020يونيو  30ا في كم (273) (3,990) (25,866) (30,129)

════════ ════════ ════════ ════════  
 

لشركات تمويل المرابحة لب"المتعلق ألف دوالر أمريكي  654، تم تحويل تعرض بقيمة 2020يونيو  30ة المنتهية في خالل السن
تحويل . باإلضافة إلى 3لة إلى المرح 2من المرحلة " أخرى موجوداتب" متعلقالألف دوالر أمريكي  362دره مبلغ وقو "المستثمر فيها 

غ مبلوتم تحويل  3لى المرحلة إ 1من المرحلة  "بنوكلدى  اتأرصدة وإيداعب" متعلقأمريكي  ألف دوالر 158 وقدره مبلغبتعرض 
 .2إلى المرحلة  1من المرحلة  "بموجودات أخرى" متعلقر أمريكي ألف دوال 14وقدره 

 )مقفلة(  .م.ب.شنشر كابيتال بنك يف

39 
 

 وحدةالمحول القوائم المالية  إيضاحات
 20200ونيو ي 30كما في 

 
 

 مصروفات أخرى 31
 يونيو 30

2019 
 يونيو  30

2020  
 ألف 

 أمريكي دوالر
 ألف  

  دوالر أمريكي 
   

  وفات مكتبيةمصر 1,585 1,594
 تمرات وترويجإعالنات ومؤ 69 122
 مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعيةوأتعاب مصروفات  492 495
 أجنبية الت صرف عم خسارة 27 186

 تنظيميةغرامات  170 -
 تكاليف إدارة المشروع  1,883 1,232

 ىأخر 56 16
─────────── ───────────  

3,645 4,282  
═════════ ═════════  

 القةعلا يوطرف ذالعامالت م 32
 

أو  سيطرة لل ضعةخا وشركات مجموعة مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للأعضاء و القة المساهمينطراف ذات العاألتمثل 
 . رافطاألمن قبل هذه  المتأثرة بشكل جوهريتركة أو مشالسيطرة ال
 

وذاً مؤثراً. على مؤسسات تمارس المجموعة عليها نفمن ية وأتعاب اإلدارة ة االستثمارخدمات المصرفيال منالدخل المجموعة ب تكتس
ً الرغم من أن هذه المؤسسات تعتبر أطراف سسات بالنيابة عن عمالئها، والذين في الغالب عة بإدارة تلك المؤقة، تقوم المجموذات عال ا

   .األساسية ن اإلستثماراتديين ما صلمنتفعين االقتطراف أخرى وايشكلون أ
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83 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

 )مقفلة(  .م.ب.شنشر كابيتال بنك يف

40 
 

 الموحدةالمالية  ائموقلحول ا إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة( عالقةال يوطرف ذالعامالت م 32
 

  الموحدة:لمالية القوائم اهذه المتضمنة في وعالقة الطراف ذات األمع امة التي تمت الهمعامالت الة ورصداألفيما يلي 

 المجموع 

يون/  سمساهمون رئي
ضاء شركات ألع
  ةدارمجلس اإل

 حصص فيها 

س اإلدارة/  مجل ءاأعض
  اإلدارةموظفو 

لرئيسيين/ هيئة الرقابة  ا
الشرعية / مدققين  

 خارجيين 
شركات زميلة  

  مشترك  ومشروع
 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 2020 يونيو 30 دوالر أمريكي 

 الموجودات     
 ستثمارات إ 10,411 - 1,121 11,532
  الحقوقمحتسبة بموجب  مشترك ارات في شركات زميلة ومشروعستثمإ 14,656 - - 14,656

 موجودات أخرى - - 490 490
     
 لمطلوبات ا    

 ينفالموظ مستحقات  547 - 547
 أخرىمطلوبات  - - 159 159

     
 الدخل     

  وقمحتسبة بموجب طريقة الحقمشترك شروع ات زميلة ومشرك ربحمن المجموعة صة ح  57 - - 57
     
 يين( الرئيس ثناء تعويضات موظفي اإلدارةالمصروفات )باست    
 ي شركات زميلة ومشروع مشترك  على إستثمارات ف ضمحاللإ (8,046) - - (8,046)

     
 ات ارتباطات والتزام 27,274 - - 27,274

 

 

 )مقفلة(  .م.ب.شنشر كابيتال بنك يف

41 
 

 دةالموحالية حول القوائم الم إيضاحات
 2020يونيو  30في  كما
 
 

 )تتمة( عالقةال يطرف ذالت عامالم 32

 موعالمج 

سيون/  مساهمون رئي
شركات ألعضاء 

 ةمجلس اإلدار
 حصص فيها

ارة/ اإلد مجلسأعضاء 
 اإلدارةموظفو 

الرئيسيين/ هيئة الرقابة 
الشرعية / مدققين 

 خارجيين
شركات زميلة 

  وع مشتركومشر
 ألف

 يدوالر أمريك
 ألف
 يكيرر أمدوال

 لفأ
 دوالر أمريكي

 ألف
 2019يونيو  30 يكيأمر دوالر

 وجودات الم    
 لدى بنوكوإيداعات أرصدة  - - 167 167

 لمالية لمؤسسات الدى ا تإيداعا  - - - -
 مارات ستثإ 20,880 - 6,251 27,131
  قوقالح طريقة بموجب  محتسبة  تركزميلة ومشروع مشت كا ستثمارات في شرإ 22,701 - - 22,701
  ت المستثمر فيها ا ابحة للشركالمرتمويل  29,424 - - 29,424

 
 
 

 للشركات المستثمر فيها

 موجودات أخرى 5,415 - 860 6,275
 المطلوبات          

 ينالموظف مستحقات - 580 - 580
 أخرىمطلوبات  - - 498 498

     
 ل الدخ    
  يقة الحقوقب طرمحتسبة بموج مشترك ع زميلة ومشروخسارة شركات من موعة المج حصة  (59) - - (59)

 خل آخرد - - 773 773
     
 يين( الرئيس المصروفات )باستثناء تعويضات موظفي اإلدارة    

 دينةمالذمم الضمحالل مقابل إلمخصصات ا 300 - - 300
     

 مات زا طات والتارتبا 26,314 - - 26,314
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85 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020  )مقفلة(  .م.ب.شنشر كابيتال بنك يف

42 
 

 الموحدةية القوائم المالحول  اتإيضاح
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة( عالقةال يوطرف ذال عامالتم 32
 

 موظفو اإلدارة الرئيسيين
سيين الذين لديهم الصالحيات اإلدارة الرئيمجلس اإلدارة وأعضاء جموعة على أعضاء لرئيسيين للميشتمل موظفو اإلدارة ا

 المجموعة. أنشطة ط وتوجيه ومراقبةيات لتخطوالمسئولي
 
 كما في نهاية السنة:  العادية للبنك سهماألفي ة دارمجلس اإلأعضاء حصص صيل يما يلي تفاف
 

 *ت*الفئا 2020يونيو  30  2019يونيو  30
 عضاءأعدد 

 ة مجلس اإلدار
 عدد 

  ألسهما
 اء عدد أعض

 ارة  مجلس اإلد
 عدد

  األسهم 
     
 %1من أقل  6,166,532 5 6,166,532 5
 %5لغاية أقل من  %1من  6,803,131 2 6,803,131 2
 %10لغاية أقل من  %5من  25,179,616 2 25,179,616 2

────────── ────────── ────────── ───────────  
9* 38,149,279 9* 38,149,279  

════════ ════════ ════════ ═════════  
 
ً في الشركة  مساهميمثل الذي  ارةاإلدء مجلس أعضا أحد يمتلك * إجمالي بلغ لتالي وبا  ،%1.19خصية بنسبة شحصة ملكية  أيضا

 .2020 يللسنة المنتهية فعضواً  8اإلدارة س أعضاء مجل
 
 م القائمة للبنك.األسه* كنسبة من مجموع *
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين:لس اإلدارة وأعضاء مج فيما يلي تعويضات 
 نيويو 30

2019 
 يو يون  30

2020  
 ألف 

 دوالر أمريكي
   ألف

  كي يدوالر أمر 
   

 رةب حضور اجتماعات مجلس اإلداا أتع 313 306
 جل ألرواتب ومكافآت أخرى قصيرة ا 1,366 3,787

────────── ──────────  
4,093 1,679  

════════ ════════  
 عالقة الطراف ذات األالمعامالت مع  طشرووود  بن

أرباح ة بمعدالت وأتعاب االعتياديمال األععالقة ضمن الت ذا هاأطراف بات واتفاقيات معتيعة في معامالت وترتدخل المجمو
 عة. إالعتيادية للمجمومال اعاله ضمن األعأتجارية. نتجت المعامالت واألرصدة المذكورة 

 
 فأة مجلس اإلدارة مكا

 . 2019و 2020 تينالسنخالل لم يوصى بأي مكافأة لمجلس اإلدارة 
 

 الزكاة 33
 
ً للنظام األسو ار غير ميه أو حقوق حاملي حسابات االستثمفع الزكاة بالنيابة عن مساهأو دك تحصيل لب من البناسي، ال يتطفقا

ً  ، اهميهم البنك بدفع الزكاة نيابةً عن مسوالفترة السابقة، لم يق 2020يونيو  30 تهية فيالمن لسنةاالمدرجة في الميزانية خالل   وفقا
من البنك احتساب وإخطار ائم المالية. إال أن يتطلب القوزكاة في ل صندوق ال خدامات أمواقائمة مصادر واستلم يتم عرض لذلك، 

األسهم المحتفظ بها في البنك. يتم احتساب الزكاة كل سهم من قة على اة المستح األفراد بالتناسب مع حصتهم في الزك المساهمين
ن قبل قيمة الزكاة مستحقة الدفع ملغت للبنك. بة الشرعية قبل الرقاب طريقة المحددة من على الناءً ساهمين بل المبمن ق حقة الدفعمست

ال شيء : 2019) 2020يونيو  30منتهية في فترة التفظ به لللكل سهم مح  سنتات أمريكية ال شيءهم يتعلق بأسهمالمساهمين فيما 
ستحقة تقع  الم ع الزكاةحتساب ودفالنهائية ال لم بأن المسئوليةثمرين على عون المستأن يك . يجبسنتات أمريكية لكل سهم محتفظ به(

 على عاتقهم.
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 الموحدةحول القوائم المالية  احاتإيض
 2020يونيو  30كما في 

 
 

  رة شرعا  ات المحظواإليراد 34
 

ً تلتزم ا ادر ت الناتجة من مصيع اإليراداتحويل جم يتم ،لذلك لمجموعة بتجنب إثبات أي دخل ينتج من مصادر غير إسالمية. وفقا
أية إيرادات من هناك وجد وعة ألغراض التمويل الخيرية. ال تالخيرية حيث تستخدمها المجمعات اب التبرمية إلى حسغير إسال

 (.ء: ال شي2019) نة الحاليةالل السإسالمية خ مصادر غير 
 

  هيئة الرقابة الشرعية 35
 

ئ العامة للشريعة مبادجموعة للامتثال الم مون بمراجعةلماء مسلمين يقوعثالثة من  للمجموعة رعيةشبة التتكون هيئة الرقا
 المطبقة واإلجراءات بالتوثيق  لمتعلقةاألدلة ا رشادات الصادرة. تتضمن مراجعتهم فحصواإلوالفتاوي المتعلقة والقواعد  اإلسالمية

 .ميةريعة اإلسالالش مبادئاً لقار وفمن قبل المجموعة للتأكد من أن أنشطتها تد
 

   إلستحقاقبيان ا 36
 
 استحقاقاتهاتواريخ بناًء على غير المثبتة  واالرتباطاتلمجموعة موجودات ومطلوبات اإستحقاق يان بالتالي الجدول وضح ي

للمطلوبات  التعاقدي حقاقتلالس األدوات بصورة جوهرية عن هذا التحليل. بالنسبة لتلكت النقدية لغ التدفقا مبختلف قد يقعة. المتو
 .)ج( 40يضاح المالية، راجع إ

 

 
 3لغاية 
 أشهر  

إلى   3ن م
 أشهر  6

 أشهر  6من 
سنة إلى   

 واحدة

 المجموع  
لغاية سنة  

 دةواح
  3إلى   1من 

 سنوات
  3أكثر من 

 ت  سنوا
ق  إستحقا 
 وع  المجم ابت  غير ث

 2020يونيو  30
 ألف 

دوالر 
 أمريكي 

 ألف  
دوالر 
 أمريكي 

   ألف
ر دوال
 ريكي أم

   ألف
دوالر 
 يكي أمر

 ألف  
 دوالر

 أمريكي 

 ف أل
دوالر  
 ريكي أم

 ف أل
الر دو

 أمريكي 

 ألف  
دوالر 
 يكي أمر

         الموجودات
لدى  إيداعات  أرصدة و 

 505 - - - 505 - - 505 بنوك
 76,378 43,518 - 10,447 22,413 21,235 - 1,178 إستثمارات  

ت في شركات  إستثمارا
شترك  ملة ومشروع  زمي

ريقة  محتسبة بموجب ط
 14,656 14,656 - - - - - - الحقوق  

 رابحة  الم  تمويل
 472 - - - 472 - 472 - ها للشركات المستثمر في
عقد الوكالة المستحق  

 6,670 - - 6,670 - - -  القبض 
 2,020 - - 1,348 672 81 591 - مستحقة القبض  مبالغ 

 3,181 - - 2,795 386 - 168 218 ع تمويل لشركات المشاري
 8,909 - - 8,457 452 - 277 175 خرى  أجودات مو
م  ي إستخداحق فال

 3,831 - - 3,831 - - - -   الموجودات
 4,947 4,947 - - - - - - ارات ومعدات عق
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 121,569 63,121 - 33,548 24,900 21,316 1,508 2,076 مجموع الموجودات 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

         المطلوبات
  قيل إسالمي مستحتمو

 88,901 - - - 88,901  - 88,901 الدفع  
 796 - 35 761 - - - - ظفين  مستحقات المو

 3,894 - - 3,894 - - - - اإلجارة  عقد ات م التزا
 5,849 - 1,672 2,472 1,750 - 755 950 ت أخرى مطلوبا

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 99,440 - 1,707 7,127 90,606 - 755 89,851 لمطلوبات مجموع ا

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 22,129 63,121 ( 1,707) 26,421 ( 65,706) 21,316 753 ( 87,775) صافي فجوة السيولة 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 22,129 22,129 ( 40,992) ( 39,285) ( 65,706) ( 65,706) ( 87,022) ( 87,775) المتراكمة لسيولة ا فجوة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
         
 45,835 10,000 - 35,441 394 255 139 - باطات والتزاماتتار
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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87 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020
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 الموحدةلية حول القوائم الما ضاحاتإي
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(بيان االستحقاق  36
 

 
 3لغاية 

 هر  أش
  6إلى  3من 
 هر أش

 أشهر  6من 
إلى سنة   

 واحدة

 المجموع  
لغاية سنة  

 واحدة
  3إلى  1من 

 واتنس
  3ن أكثر م 

 سنوات  
ير  إستحقاق غ

 ع  المجمو ثابت  

 2019و يوني 30
 ألف 
ر  دوال

   أمريكي 

 ألف  
دوالر  

 أمريكي  

 لف  أ
دوالر  

 أمريكي  

   ألف
دوالر  

 أمريكي  

 ألف  
دوالر  

 أمريكي  

 ألف 
دوالر   

 ي  يكرأم 

 ألف 
دوالر  

 كي  مريأ

 ألف  
دوالر  

 أمريكي  
         الموجودات

لدى  إيداعات  أرصدة و 
 10,175 - - - 10,175 - - 10,175 كوبن

 110.982 96,222 - 11,962 2,798 720 1,084 994 إستثمارات  
شركات   إستثمارات في

شترك  زميلة ومشروع م
سبة بموجب طريقة  محت

 22,701 22,701 - - - - - - الحقوق  
 رابحة  الم تمويل 

 30,406 - - - 30,406 - 30,406 - للشركات المستثمر فيها 
ستحق  لوكالة الما عقد

 10,672 - - - 10,672 - - 10,672 القبض 
 1,976 - - 1,268 708 - 708 -   لغ مستحقة القبضمبا

 5,693 - - 2,183 3,510 2,183 1,327 - ع تمويل لشركات المشاري
 26,678 10,598 295 92 15,693 398 2,359 12,936   رىخموجودات أ

 7,480 7,480 - - - - - - عقارات ومعدات 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 226,763 137,001 295 15,505 73,962 3,301 35,884 34,777 وجودات مجموع الم
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

         اتلوبالمط
  قتمويل إسالمي مستح

 109.692 - - - 109,692 70,687 - 39,005 الدفع  
 1,440 1.272 - 168 - - - - مستحقات الموظفين  

 13,145 34 1,184 488 11,439 853 2,591 7,995 مطلوبات أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 124,277 1,306 1,184 656 121,131 71,540 2,591 47,000 موع المطلوبات مج
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 102,486 135,695 ( 889) 14,849 (47,169) (68,239) 33,293 (12,223) لسيولة صافي فجوة ا
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 102,486 102,486 (33,209) (32,320) (47,169) (47,169) 21,070 (12,223) ة سيولة المتراكم ال فجوة
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
         

 39,440 10.000 - 29.005 435 275 160 - ت والتزاماارتباطات 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 الموحدةالمالية  ائمحول القو ضاحاتإي
 2020يونيو  30كما في 

 
 ات اإلستثمار طات وحقوق حاملي حسابت واالرتباابتركز الموجودات والمطلو 37

 
   لصناعيالقطاع ا أ( 

 
ة  التجار

 يع والتصن 

البنوك  
والمؤسسات 

 لعقارات  ا لمالية  ا
 الرعاية 

 المجموع   أخرى وجيا التكنول الصحية   
 ألف  2020 يويون  30

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 أمريكي دوالر 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 مريكي دوالر أ
 ألف 

 والر أمريكي د
 ألف 
 ر أمريكي دوال

        ودات الموج
 505 - - - - 505 - نوكبلدى  اتأرصدة وإيداع

 76,378 30,503 576 2,572 40,228 2,460 39 إستثمارات 
 شترك  محتسبة  ومشروع م ت زميلةفي شركا إستثمارات 

 14,656 934 - - 13,722 - - بموجب طريقة الحقوق    
 472 - - - 472 - - اثمر فيهلشركات المستالمرابحة ل تمويل
 6,670 - - - - 6,670 - القبضالة المستحق وكعقد ال

 2,020 1,884 - - 136 - - بالغ مستحقة القبض م
 3,181 168 - - 2,915 98 - شركات المشاريعلويل تم

 8,909 4,561 4 - 217 4,127 - أخرى موجودات 
 3,831 3,831 - - - - - جودات إستخدام الموق في الح 

 4,947 376 - - 4,571 - - عدات عقارات وم
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 121,569 42,257 580 2,572 62,261 13,860 39 مجموع الموجودات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

        المطلوبات 
 88,901 75,660 - - - 13,241 -  ي مستحق الدفعويل إسالمتم

 796 796 - - - - - لموظفين مستحقات ا
 3,894 3,894 - - - - - اإلجارة عقد تزامات ال

 5,849 5,849 - - - - - مطلوبات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ────── ─────── 

 99,440 86,199 - - - 13,241 - مجموع المطلوبات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 45,836 7,587 - 975 1,138 10,000 26,136 ت ارتباطات والتزاما 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,118 187 - - - 931 - قوق حاملي حسابات اإلستثمار ح 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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89 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في 30 يونيو 2020
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 الموحدةلية قوائم الماالحول  يضاحاتإ
 2020يونيو  30 كما في

 
 ة()تتممار ت اإلستثالموجودات والمطلوبات واالرتباطات وحقوق حاملي حسابا تركز 37

 
 )تتمة(القطاع الصناعي  ( أ

 
التجارة 

 والتصنيع 

البنوك 
والمؤسسات  

 ات لعقارا  اليةالم
 الرعاية

 المجموع أخرى  شحن ال وجيالتكنولا حية الص 

 فأل 2019يو وني 30
 دوالر أمريكي

 ألف
 مريكيأدوالر 

 ألف
 أمريكيدوالر 

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 أمريكي دوالر

 ألف
 ر أمريكيدوال

 ألف
 دوالر أمريكي

         دات الموجو
 10,175 - - - - - 10,175 - بنوكأرصدة وإيداعات لدى 

 110,982 51,208 - 1,688 2,572 38,809 8,814 7,891 رات تثما إس
ومشروع   في شركات زميلة إستثمارات

 22,701 1.397 - - - 21,304 - - بموجب طريقة الحقوق محتسبة  مشترك
 30,406 - 29,424 - - 982 - - ثمر فيهات المستيل المرابحة للشركا تمو

 10,672 - - - - - 10,672 - لمستحق القبضالة اوكعقد ال
 1,976 1,817 - - - 159 - - مبالغ مستحقة القبض 

 5,693 823 - - - 4,211 659 - شركات المشاريعليل تمو
 26,678 20,439 - 3 - 793 29 5.414 موجودات أخرى 

 7,480 381 - - - 7,099 - - عدات ارات ومعق
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 226,763 76,065 29,424 1,691 2,572 73,357 30,349 13,305 وجوداتموع الممج 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

         وبات المطل
 109,692 71.477 - - - - 38,215 - حق الدفع تمويل إسالمي مست

 1,440 1,440 - - - - - - مستحقات الموظفين 
 13,145 13,145 - - - - - - مطلوبات أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 124,277 86,062 - - - - 38,215 - طلوباتمجموع الم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 39.440 3.009 - - 975 318 10,000 25.138  والتزامات ارتباطات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 1,887 324 - - - - 1.563 - قوق حاملي حسابات اإلستثمار ح 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 حدةالموية حول القوائم المال إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 )تتمة(اإلستثمار  باتتباطات وحقوق حاملي حسات والمطلوبات واالرالموجوداز ركت 37

 

 اإلقليم الجغرافي   (ب
 المنتهية:  للسنة ةاألساسيأو تعرضات الموجودات   سةمقر المؤس على موقع  ت المجموعة، المصنفة إلى أقاليم جغرافية بناءً مطلوبا دات والتالي موجو لجدول يوضح ا

 

 

 دول  
  مجلس التعاون 

 ليجي لخا

منطقة الشرق   دول
 طاألوس

وشمال أفريقيا 
 ا  أوروب  األخرى  

جزر كايمن/  
 المجموع  األمريكتين

 2020نيو يو 30
 ألف 
 يكي ر أمردوال

 ف أل
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 كي دوالر أمري 

      
      الموجودات 

 505 - - - 505 وك اعات لدى بندة وإيد أرص
 76,378 - 7,970 17,709 50,699 ثمارات  ستإ

 14,656 - - 726 13,930   الحقوقريقة شروع مشترك محتسبة بموجب طلة ومإستثمارات في شركات زمي
 472 - 472 - - لمرابحة للشركات المستثمر فيهاتمويل ا

 6,670 - - - 6,670 ض لة المستحق القبعقد الوكا 
 2,020 136 - 1,352 532 القبض   بالغ مستحقةم

 3,181 - - - 3,181 ريع تمويل لشركات المشا
 8,909 50 4 4,107 4,748 موجودات أخرى  

 3,831 - - - 3,831 ام الموجودات  الحق في إستخد
 4,947 - - - 4,947 عقارات ومعدات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 121,569 186 8,446 23,894 89,043 موجودات ال مجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      المطلوبات 

 88,901 - - - 88,901 فع  إسالمي مستحق الدتمويل 
 796 - - - 796 ظفين  مستحقات المو 

 3,894 - - - 3,894 اإلجارة  عقد مات التزا
 5,849 - - - 5,849 ىمطلوبات أخر 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 99,440 - - - 99,440 وع المطلوبات جمم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 45,836 - 859 30,714 14,263 زامات  ارتباطات والت
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,118 - - - 1,118 ار حقوق حاملي حسابات اإلستثم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدةقوائم المالية حول ال يضاحاتإ
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(مار ستثحاملي حسابات اإلجودات والمطلوبات واالرتباطات وحقوق تركز المو 37
 
 )تتمة(اإلقليم الجغرافي  (ب 

 

 دول 
اون مجلس التع

 ليجيالخ

منطقة   دول
 الشرق األوسط

 ا روبأو قيا وشمال أفري
ايمن/ جزر ك

 المجموع المي ع ناألمريكتي

 2019يونيو  30
 ألف

 كيدوالر أمري
 فأل

 كيدوالر أمري
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف

 دوالر أمريكي
 ألف
 ر أمريكيدوال

 ألف
 أمريكير دوال

       
       الموجودات 

 10,175 - - - - 10,175 بنوك أرصدة وإيداعات لدى
 110,982 - 2,427 7,970 36,119 64,466 إستثمارات 

 22,701 - - - 1,151 21,550  الحقوقريقة وجب طمشترك محتسبة بم شروعت زميلة وممارات في شركا ثستإ
 30,406 29,424 - 982 - - يهاشركات المستثمر فتمويل المرابحة لل

 10,672 - - - - 10,672 عقد الوكالة المستحق القبض
 1,976 - 158 - 1,285 533 مبالغ مستحقة القبض 

 5,693 - - - - 5,693 المشاريع تكا تمويل لشر
 26,678 - 23 343 23,676 2,636  موجودات أخرى
 7,480 - - - - 7,480 عقارات ومعدات 

 ─────── ─────── ─────── ────── ────── ─────── 
 226,763 29,424 2,608 9,295 62,231 123,205 مجموع الموجودات

 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ 
       لوبات المط

 109.692 - - - - 109.692 فع ق الدمويل إسالمي مستح ت
 1,440 - - - - 1,440 مستحقات الموظفين 

 13,145 - - - - 13,145  أخرىات مطلوب
 ─────── ─────── ─────── ────── ────── ─────── 

 124,277 - - - - 124,277  مجموع المطلوبات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 39.440 - - - 25.137 14.303 زامات والت ارتباطات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,887 - - - - 1,887  حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الموحدةمالية لا حول القوائم حاتإيضا
 2020يو يون 30ا في كم
 
 

 المدارة  وجودات االئتمانيةالم 38
 

وعة فيها والخدمات االستشارية لشركات مشاريعها، حيث تعمل المجمات وإدارة االستثمارإدارة الشركات  تقدم المجموعة خدمات
ة المحتفظ بها بصف ن الموجوداتضمينية. ال يتم تا تملمؤسسات بصفة ائبة عن تلك انيا بال القرارات تتخذعلى الموجودات أو كأمين 

 القوائم المالية الموحدة.  ي هذهإئتمانية ف
 

  اماتارتباطات والتز 39
 

( فيما مليون دوالر أمريكي 29,01: 2019يونيو  30) مليون دوالر أمريكي 30,86عة ضمانات مالية بقيمة جموأصدرت الم
 ستثماريةإ ارتباطاتجموعة كما يوجد لدى الم أية خسائر. ن ينتج عنها بأ  والتي ال يتوقع، ها ت المستثمر فيد من الشركا بعدعلق يت

 دوالر أمريكي(.مليون  10,43: 2019و يوني 30أمريكي ) مليون دوالر 14,97بإجمالي 
 

  لإدارة المخاطر وكفاية رأس الما 40
 

بما رأسمال كافية  ةحفاظ على قاعدمان الوذلك لض طرعلى إدارة المخا لإلشراف  يةطر داخلخا إدارة موظيفة وعة لدى المجم
لس مج التابعة لمخاطر التدقيق واللجنة  يقع على عاتقزي. بأنظمة مصرف البحرين المركلتزام المع أفضل الممارسات وا يتماشى

 قسم إدارة المخاطر.ل خال لتنفيذية مندارة اا من قبل لجنة اإليتم إداراته تي، والالوظيفةلية الكاملة لهذه اإلدارة المسئو
 
ة دورية المخاطر ويراقب ويقيس بصور ستثماريالمخاطر بصورة مستقلة المخاطر فيما يتعلق بكل مقترح إة ويقيم قسم إداردد يح 

التابعة لمجلس  روالمخاطالتدقيق يقدم رئيس إدارة المخاطر تقاريره إلى لجنة ي. ائمة المركز المالعلى مستوى االستثمار وق
 الوصول إلى مجلس اإلدارة. صالحيةلديه و اإلدارة

 
على مخاطر أسعار ومخاطر السوق )والتي تتضمن موعة لمخاطر االئتمان ومخاطر التركز ومخاطر السيولة، ج تتعرض الم

 اسيقبة وقعة لمرامجمونهج ال أدناه فيما يلي ة. ي، باإلضافة إلى المخاطر التشغيلبح ومخاطر العملة(األسهم ومخاطر معدل الر
 :إدارة هذه المخاطرو
 
   ماناالئت  مخاطر ( أ

ي ينتج عنه تحمل األمر الذحقاقها بالتزاماته بتواريخ استلوفاء ا بفي عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل  االئتمانر طتتمثل مخا 
مؤسسات ال ىلدت يداعا إلابنوك والرصدة لدى األة من بصورة رئيسي تنتج مخاطر ائتمان المجموعة لية.ما  لخسارةف اآلخر الطر

 رىخاأل تموجوداالبعض المشاريع وشركات مستثمر فيها والمبالغ المستحقة القبض وتمويل للبحة للشركات االمرا مالية وتمويلال
  ى المستحقة القبض.مبالغ األخرليف المشروع القابلة لالسترداد وااإلستثمارات وتكالفوعة مقدماً القتناء مدالمبالغ الك
 

رة صحيحة ها بصوالموافقة عليوبدقة المخاطر تقييم  نلضمااالئتمان مخاطر ع سياسات وإجراءات إلدارة وضب لمجموعةقامت ا
التعرضات  اآلخر والمدين الفردي. يتم تقييمعلى مستوى الطرف  رسميةن الالئتمابيق حدود اومراقبتها بصورة منتظمة. يتم تط

ألطراف األخرى من قبل اواسع  على نطاقمخاطر الع ري لضمان تنويشهس على أسا  لكبيرةالتعرضات اا في ذلك بم، جماليةاإل
 لصناعي.وحدود التركز الجغرافي وا

 
   تمانالمتعلقة باالئ  االرتباطات مخاطر 
 سدادالمجموعة  لتي قد تتطلب منوارية اإلستثما م ضمانات لشركات مشاريعها يتقد ديةضمن أعمالها االعتيا ة عللمجمويجوز 

مخاطر لالمجموعة تعرض  يفهشروط الضمان. ساس على أمشاريع اللك المدفوعات من تهم. يتم تحصيل عنة ات نيابمدفوعال
 قابية ذاتها. ت الرلسياسات والعمليا مماثلة لعقود التمويل ويتم تخفيفها با 

 
   نمخاطر االئتماتعرض لد القصوى دوالح

ما في ودات المالية كج القيمة المدرجة للمولمجموعة هي ل يةت الماللموجودار االئتمان على التعرض لمخاطى وقصلد اودإن الح 
 . 2020يونيو  30
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 موحدةالحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 )تتمة(المال فاية رأس خاطر وكإدارة الم 40
 
 )تتمة( طر االئتمانمخا ( أ

 
 )تتمة(ئتمان عرض لمخاطر االتى لوقص د الودالح
 
 اهعد استحقاقت موا ف

ستردادها امن المتوقع ، ولكن ادللسد محددةأرباح وليس لها شروط خالية من ة تكون عادةً عإن المبالغ المستحقة القبض للمجمو
بر تعت . الالتشغيلية ا وعملياتهاألساسية ع الموجودات قات النقدية من بيقيق التدفمشاريع وعند تح من سياق تطوير المل ضبالكا 

لمتوقعة لشركات المشاريع. لمعرفة اإلطار الزمني نقدية افقات العلى التدها بناًء فات موعد استحقاق دالمبالغ ق تلك المجموعة
 .36 رقم يضاحاإلع راج  اد تلك األرصدةالمتوقع السترد

 
 حلةموجودات مالية مضم

أصول حصيل جميع ت قادرة على غير تكونمن المحتمل  أنهد المجموعة لمضمحلة هي تلك التي تحدموجودات المالية اإن ال
 ت. من التعرضا  ضمحالل على أساس فردي لكل تعرضتقييم اإل مللشروط التعاقدية للتعرض. يتلمستحقة وفقاً واألرباح االمبالغ 

 
 المالية:سب فئة الموجودات لمضمحلة ح مالي مبالغ التعرضات افيما يلي إج 

 يونيو 30
2019 

 يونيو  30
2020  

 ألف 
 ريكيدوالر أم

 ألف  
  أمريكي  رالدو

   
  لدى بنوك وإيداعاتأرصدة  158 -

 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها 654 36,410
 حق القبضعقد الوكالة المست 13,341 13,341
 مبالغ مستحقة القبض  9,739 9,740

 تمويل شركات المشاريع 1,099 70
 موجودات أخرى 9,117 2,711

────────── ──────────  
 المجموع  34,108 62,272

════════ ════════  
 ز طر التركمخا (ب 

اإلقليم  أنشطة في نفس أو في ةية متشابهلمتعاملة في أنشطة تجاراألطراف اعدد من دخل يعندما  ئتمانالاتنشأ تركزات مخاطر 
الة زاماتها التعاقدية في ح تلاء باللوف رتها ى مقدة مما تؤثر بشكل متشابه علاإلقتصاديالجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات 

ن طريق إلدارة مخاطر تركزها ع تسعى المجموعة سية أو أي تغيرات أخرى.سيا القتصادية أو اإل ي الظروففيرات بروز تغ
ي عي للموجودات والمطلوبات هفي والصنا زيع الجغرافي والتركز الصناعي. إن التوزيع الجغراتركز حسب التووضع حدود 

 .38 مقر احيضاإلي حة فموض
 

أسهم  ر من أو أكث %10التي تشتمل على ، وفرديةئتمانية لألطراف األخرى الاالع التعرضات غ مجمو، بل2020يونيو  30في 
ليون دوالر م 112,2: 2019يونيو  30)آخر  طرف 16بـريكي والمتعلقة مليون دوالر أم 147,443 ية للمجموعةحقوق الملك

 .(طراف أخرىة أبأربعأمريكي متعلقة 
 
 مخاطر السيولة  (ج

ويتها بات المالية التي يتم تسالتزاماتها المرتبطة بالمطلوالوفاء بصعوبة في مؤسسة اجهة مومخاطر بأنها طر السيولة مخا تعرف 
سيولة الير في ضمان توفة السيولة إدارفي ة المجموع الذي تتبعهنهج اليتمثل  النقدية أو موجود مالي آخر.المبالغ ديم تقعن طريق 

دون تكبد خسائر  تحت الظروف االعتيادية والضغوطات،وعد استحقاقها، سواء عندما يحين مة طلوباتها الماليللوفاء بملديها ية افالك
 عة.عة المجموأو المخاطرة بسم غير مقبولة

 )مقفلة(  .م.ب.شنشر كابيتال بنك يف
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 ة()تتمالمال  سوكفاية رأ إدارة المخاطر 40
 

 )تتمة( مخاطر السيولة ج(
 المالية الصادرة،عقود الضمانات  بما في ذلك، خصومة للمطلوبات المالية للمجموعةقات النقدية غير المل أدناه التدفويوضح الجد

 تمي درة،ية الصا لمانات الما ن. بالنسبة لعقود الضتعاقدي ممكمثبتة على أساس أقرب تاريخ استحقاق التمويل غير الات والتزام
ة للمجموعة لتلك د تختلف التدفقات النقدية المتوقعالضمان. ق ا استدعاءفترة يمكن فيه ضمان ألقربقصى للتخصيص المبلغ األ

 دات والمطلوبات.موجوبيان االستحقاق المتوقع لللالطالع على  36 رقم يضاحاإلراجع لتحليل. ل جوهري عن هذا ااألدوات بشك
 

  المخصومة  ر غي قدية قات الن لتدفإجمالي ا  

 المجموع 
  3ر من أكث 

 اتسنو
لى واحدة إ سنة 

 سنوات  3
 أشهر  6

 واحدة  إلى سنة
  6أشهر إلى  3

 أشهر 
 3لغاية 
 2020يونيو  30 أشهر  

 ألف  
 كي دوالر أمري 

 ألف  
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 مريكي ر أدوال

 ألف  
  دوالر أمريكي 

 وبات المطل      

88,901 - - - - 88,901 
تمويل إسالمي  

 الدفع   ستحقم
 مستحقات الموظفين   - - - 761 35 796

 اإلجارة  عقد التزامات  - - - 3,894 - 3,894
 مطلوبات أخرى 950 755  2,472 1,672 5,849

────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
99,440 1,707 7,127 - 755 89,851 

المطلوبات   مجموع
 المالية  

════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
 امات تز رتباطات والا 10,000 139 255 35,441 - 45,835

════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

1,118 - 1,052 - - 66 
سابات  املي ححقوق ح

 االستثمار 
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 
  فقات النقدية غير المخصومة  جمالي التدإ 

 المجموع 
 3أكثر من 

 سنوات 
سنة واحدة إلى  

 سنوات  3
 أشهر  6

 حدة وا إلى سنة
  6أشهر إلى  3

 أشهر 
 3لغاية 

 2019يونيو  30 هر أش
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 والر أمريكي د
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 مريكي أ ر دوال

 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف  
  ريكي دوالر أم

 المطلوبات       

115.884 - 6,646 70,687 - 38.551 
تمويل إسالمي  
 مستحق الدفع  

 حقات الموظفين  مست 1.272 - - 168 - 1,440
 مطلوبات أخرى 8,029 2,591 853 488 1,184 13,145

────────── ────────── ───────── ───────── ───────── ─────────  
130,469 1,184 7,302 71,540 2,591 47,852 

المطلوبات  مجموع 
 المالية  

════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
 ات والتزامات ارتباط 10.000 160 275 29.005 - 39.440

════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

1,887 - 1,821 - - 66 
سابات  حقوق حاملي ح

 االستثمار 
════════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 
 وق  مخاطر الس د(

عدالت  ل أسعار األسهم ومأسعار السوق، مثل معدل الربح ومعدغييرات في تالفي أن تؤثر  ةالمتمثلمخاطر السوق هي مخاطر 
طر السوق على مخا  لتمفظ بها. تشة المحتموعة أو قيمة األدوات الماليلمج ا على دخلان امش االئتموالعمالت األجنبية وهصرف 

 يتمثل مخاطر األسعار األخرى. وار األسهم طر أسعلة ومخاطر معدل الربح ومخا هم: مخاطر العمالمخاطر من أربعة أنواع 
، مع تحقيق عائد مجزى على ولةقبمعايير المضمن التعرضات مخاطر السوق اقبة ومرإدارة في السوق  دف من إدارة مخاطراله
 مخاطر.ال
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 الموحدةائم المالية ول القوح إيضاحات
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 ة()تتمل ة المخاطر وكفاية رأس الماإدار 40
 
 )تتمة(ر السوق طمخا د(
 

 لربحمخاطر معدل ا (1)
ية ت المالوعة. إن الموجودات والمطلوبا مجمالومطلوبات  وجوداتتالف توقيت إعادة تسعير معدل الربح نتيجة الخ تنتج مخاطر م

تحق الدفع. سمالتمويل لاقبض ومستحق الالتمويل المالية والمؤسسات اليداعات لدى اإلالحساسة لمعدل الربح هي ة للمجموعالهامة 
ط معدالت  توسم نسبياً. إنجودات القصيرة األجل لتلك المو لطبيعةلحدودة نظراً خاطر معدل الربح متعرضات المجموعة لم نأ

 :يكما يل هي الماليةالربح على األدوات 
 ونيوي 30

2019 
 يونيو  30

2020  
   

 لدى مؤسسات ماليةإيداعات  0,00% 2,00%
 دفعي مستحق المتمويل إسال 6,00% 6,00%

 
 تحليل الحساسية

ي يرات غير متماثلة فعدم وجود تغيض وق )بافترابح السفي معدالت ر االنخفاضأو  عة للزيادةليل حساسية المجموفيما يلي تح 
 ز المالي(:ائمة ثابتة للمركالعائد وق منحنى

 ر على القائمة يالتأث
  لدخلالموحدة ل

 يونيو 30
2019 

 ونيو ي 30
2020  

 متوازيةنقطة أساسية  100( بمقدار النخفاضازيادة / )لا  
   
 ت لدى مؤسسات ماليةإيداعا  ±29 ±29
 مي مستحق الدفعالسمويل إت ±889 ±1,097

 
سات مؤساليداعات من / لدى اإلخزانة المجموعة، الذي يستخدم ر معدل الربح من قبل قسم مخاط مراكزبشكل عام، يتم إدارة 

 نشطة المجموعة.ركز العام الناتج من أإلدارة الم ماليةال
 
 مخاطر العملة  (2)

ة. تتعرض جنبيت األسلبية في معدالت صرف العمالالتغيرات لل جةي، نتيةمالة هي مخاطر تقلب قيمة األداة الاطر العملإن مخ
 هوالجنيدينار الكويتي باللمعروضة ارجة المد تستثمارااإلمستحقة القبض والالعملة على بعض التمويالت  مخاطرلالمجموعة 
ألجنبية بصورة ا تالعمال رفن طريق مراقبة معدالت وتعرضات صالعملة ع المجموعة إلدارة مخاطر . تسعىاالسترليني

 مستمرة 
 

 :يونيو 30 كما فيلعمالت الجوهرية التالية باات تعرضلالدى المجموعة 
 يونيو 30

2019 
 يونيو  30

2020  
 ألف 

 يأمريكدوالر 
 ألف  
  ر أمريكي دوال

   
 دينار كويتي 1,182 4,268
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020ونيو ي 30كما في 

 
 

 ()تتمةمخاطر وكفاية رأس المال الإدارة  40
 
 تتمة()طر السوق مخا د(
 
 )تتمة(مخاطر العملة  (2)

يونيو  30 كما في قديةها ومطلوباتها النموجوداتلى عرضات جوهرية مجموعة تعالتي لدى اليشير الجدول التالي إلى العمالت 
 مريكي، معلدوالر األلممكنة في سعر العملة مقابل اا المحتملةت ير التغييراتأث ح التحليل أدناه. يوض2019يونيو  30و 2020

ا المحتفظ بهلنقدية لوبات اللموجودات والمط ة العادلةلقيمنتيجة للدخل )الموحدة لقائمة للاالحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة 
قائمة المحتمل في صافي انخفاض ناه أدفي الجدول الواردة ية لسلبالمبالغ ا تمثل .قوقوالح ( الحساسة للعملة  لمتاجرةلغرض غير ا

 المبالغ الموجبة صافي الزيادة المحتملة.تعكس ، بينما قالحقوأو لدخل حدة لوالم
 

   2020نيو وي 30  2019 يونيو 30
 ثير التأ

  حقوقال على
 التأثير على

 ي الربح صاف
 أثير  الت

 الحقوق على 
 على التأثير 

في  التغير  صافي الربح  
ر سعاأ

 العمالت 

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف  
 أمريكي  دوالر

 ألف  
  دوالر أمريكي 

      
 كويتيدينار  10%+ 118 - 427 -
 سترلينيا هجني 10%+ 0,3 - 0,3 -
      
 كويتيدينار  10%- (118) - (427) -
 ترلينياس هجني 10%- ( 0,3) - (0,3) -

 
 رىمخاطر أسعار أخ (3)

راجع  قيم األسهم.التغيرات في مخاطر لفة تكلمدرجة باللمجموعة السهم حقوق الملكية المتاحة للبيع لرات أماإستثتتعرض 
ة المتاح ة ملكيحقوق الأسهم  ا يتعلق بتقييم إضمحالل إستثماراتالهامة فيم توالقراراتقديرات للالطالع على ا 6 في رقم يضاحاإل

 نشطة.رة ء سندات األسهم بصوأدا مراقبة خالل منخرى األسعار األتعرضات لمخاطر الوعة المجم تدير للبيع المدرجة بالتكلفة.
 
 مخاطر أسعار األسهم على أسهم حقوق الملكية المسعرة  (4)

يرات في قيمة أسهم الشركات حدوث تغ تيجةنقوق الملكية ح ألسهم طر انخفاض القيمة العادلة هي مخاسهم ألإن مخاطر أسعار ا
حقوق الملكية المحتفظ بها أسهم دوات ألة عادلر في القيمة اليجة للتغييكنت ،الملكية حقوقأسهم والربح ثير على تأن الدية. إالفر

ر رات أسعامؤش يالممكنة فلة المحتمللتغييرات نتيجة رض البيع، حتفظ بها لغمال حقوق الملكية وأدوات أسهملغرض المتاجرة 
 لتالي:، هي كا رات األخرى ثابتةظ بجميع التغييا فالحت، مع االموجودات األسهم أو صافي قيم

 
   2020 نيويو 30  2019يونيو  30

 التأثير 
  حقوقالعلى 

 التأثير على
 صافي الربح 

   التأثير
   الحقوقعلى 

 أثير على تال
   في الربح  صا

 ألف 
 دوالر أمريكي

 لف أ
 يكيدوالر أمر

 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف  
   دوالر أمريكي 

- 409 - 118 +1% 
محتفظ بها  أوراق مالية

 جرة لغرض المتا
 متاحة للبيع  1%+ - - - -
      

- (409) - (118) -1% 
أوراق مالية محتفظ بها 

 رة لغرض المتاج 
 ة للبيع متاح  1%- - - - -
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 وحدةالمحول القوائم المالية  إيضاحات
 2019نيو يو 30كما في 

 
 

 تتمة() رأس المال إدارة المخاطر وكفاية 40
 

 التشغيلية  المخاطر هـ(
لبشرية مما قد أو حدوث األخطاء ا التجاوزاتعن خلل في األنظمة والرقابة أو جة هي مخاطر الخسائر الناتالتشغيلية المخاطر 

ن لتشغيلية م. تدير المجموعة المخاطر اظيميةو تنية أها آثار قانونليكون سبب ضرر على السمعة، وويية ى خسارة مالدي إلتؤ
ية، بما في ذلك عملية التدقيق الداخلي وااللتزام. اخلوالضوابط واألرصدة الد ين الوجباتبفصل وعملية السبة، خالل الرقابة المنا 

سياسة معتمدة مسبقاً لمثل وعة لمجمللبنك. لدى ا ةمراقبة وإدارة المخاطر التشغيليول عن تحديد لمسئورة المخاطر هو ااإن قسم إد
 ة جاهزة.ية المطلوبية التنظيمية والمادن جميع البني التحتأ لعملية كما هذه ا

 
 مال  ال إدارة رأس ( و

طلب من المجموعة  ويت. للمجموعة ككل تطلبات رأس المالمصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة مالبنك و يقوم منظم
لية مجلس الخدمات الماو 3بازل اتفاقية عمل ر ا إطعلى ًء بنا ابع لمصرف البحرين المركزي )التل الما كفاية رأس ذج بنموااللتزام 

من كزي مرصرف البحرين اللرأس المال، يتطلب م حاليةال متطلباتال التنظيمي. ولتطبيق الالميتعلق برأس  فيما  (ميةاإلسال
إما  نكبعمليات التم تصنيف ي. المرجحة للمخاطرات موجودالى لإرأس المال  إجماليعلى نسبة محددة من  لحفاظا المجموعة

ً لر خاطموجودات المرجحة للمالد يتحديتم وة أو محفظة مصرفية، كمحفظة متاجر عكس تتسعى لالتي  ةمتطلبات محددوفقا
 .غير المدرجة بالميزانيةتعرضات الموجودات وبال للمخاطر المرتبطةالمستويات المختلفة 

 
 سوق وتحقيقالتثمرين والدائنين وعلى ثقة المس حفاظال من أجلية أسمالية قوي الحفاظ على قاعدة روعة فلمجمل سياسة اثتتم

 دامته.ستوا عملالتطوير المستقبلي لل
 

 :نظيمي للمجموعةرأس المال الت وضعفيما يلي 

 
 يو  يون  30

2020 
 يونيو  30

2019 

 
 ألف  

 ي  دوال ر أمريك
 ألف 

 ريكي دوال ر أم
   

 948,406 913,089 وجودات المرجحة للمخاطر إجمالي الم
 ════════ ════════ 
   

 102,487 22,130  1فئة  هم العاديةرأس المال األس
 - - اإلضافي  1فئة رأس المال 
 2,940 4,265  2فئة  رأس المال

 ────────── ────────── 
 105,427 26,395 أس المال التنظيميمجموع ر

 ────────── ────────── 
 موع  مج كنسبة من  تنظيميال مجموع رأس المال

 %11,12 %2,89 ة للمخاطرالموجودات المرجح     
 ════════ ════════ 
 %12,5 %12,5 دنى المطلوبالحد األ   
 ════════ ════════ 
 
مبقاه الح ي واألربااطي القانونحتياالسهم واألوعالوة إصدار  رأس المال أسهمعلى  1 فئةل األسهم العادية تمل إجمالي رأسما يش
ً محسوة في الشركات التابعة الموحدة ليقحقوق األو حقوق  ييم العادل ألسهم التقسائر غير المحققة الناتجة عن الخ ي إجمالمنها ما

 الملكية.
 

تقييمات لمدعومة بالالكية ل لسندات أسهم حقوق المقييم العادالتمن  اتجةالن محققةالكاسب غير مال على 2 فئة المالرأس يشتمل 
حاسبة والمراجعة ية والمعايير الصادرة عن هيئة المالمالالتقارير  عدادالتعديالت على المعايير الدولية إلض بع إجراءم تقلة. لمستا

 مصرف البحرين المركزي.يه من قبل منصوص عل حوعلى الن واالحتياطياتاًء على النتائج بن للمؤسسات المالية اإلسالمية
 
كما  %12.5لوب البالغ المطألدنى حد الل، مما يشكل انتهاكاً 2020يونيو  30 كما في %2,89ال رأس الم جمالي نسبة كفايةإ غبل

  .مركزيلبحرين اللمصرف ا للدليل اإلرشادي 2مجلد من ال CA-2.2.1ليه في هو منصوص ع
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 الموحدةحول القوائم المالية  إيضاحات
 2020يونيو  30في  كما
 
 

 لة  ة العادالقيم 41
 

 ة  ليمة العادرمي للقالتسلسل اله
تم تحديد المستويات  ت التقييم.تخدام تقنيا لية المدرجة بالقيمة العادلة بإسدوات المايوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لأل

 التالي:لى النحو مختلفة عال
 

 ؛مطلوبات المماثلةت أو الشطة للموجودااألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق الن :1المستوى  •

 إمالة المسجلة لتأثير الجوهري على القيمة العادتها ذات اوالتي يمكن مالحظة جميع مدخالات األخرى نيقالت: 2وى المست •
 مباشرة أو غير مباشرة.بصورة 

على   تستندسجلة والتي الذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة الم مدخالتستخدم ت التيات التقني: 3المستوى  •
 . وقستها في الن مالحظمعلومات يمك

 
تحويالت بين أي تكن هناك  توفرها. لم عندفي السوق يمكن مالحظتها التي المعلومات هذا التسلسل الهرمي استخدام يتطلب 

 .نةالسخالل  التقييم مستويات
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1توى مسال 

 2020يونيو  30
 ألف  

 والر أمريكي د
 ألف  

 الر أمريكي دو
 ألف  

 مريكي دوالر أ
   ألف

 والر أمريكي د
     

 1,178 - - 1,178 تاجرة محتفظ بها لغرض الم
 ألرباحة من خالل امصنفة كمدرجة بالقيمة العادل

 35,734 35,734 - - أو الخسائر
 ──────── ──────── ─────── ─────── 
 1,178 - 35,734 36,912 
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
 
 المجموع 3مستوى ال 2المستوى  1 ستوىالم 

 2019يونيو  30
 ألف 

 يوالر أمريكد
 ألف 

 الر أمريكيدو
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
     

 4,090 - - 4,090 اجرة تها لغرض الممحتفظ ب
 ألرباحدلة من خالل ادرجة بالقيمة العا مصنفة كم

 71,073 71,073 - - أو الخسائر
 ──────── ──────── ─────── ─────── 
 4,090 - 71,073 75,163 
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
 

 .ةلة بالقيمة العادلالمسج  3مستوى الدات المالية ضمن وختامي للموج رصيد االفتتاحي واليوضح الجدول التالي تسوية بين ال
 

 
 يونيو  30

2020 
 يونيو 30

2019 

 
 ف  أل

 ر أمريكي   دوال
 ألف 
 أمريكي ر  دوال

   
 95,746 71,073 يوليو  1في 

 (35,615) (31,031) صافي -ة المثبتة في القائمة الموحدة للدخل لعادليمة اخسائر الق
 10,942 (4,308) صافي  -لها خالل السنة عمتم رات إضافية ما )بيع استثمارات(/ إستث

 ────────── ────────── 
 71,073 35,734  يونيو 30في 
 ════════ ════════ 
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 ةالموحدول القوائم المالية ح إيضاحات
 2020يونيو  30في كما 

 
 

 )تتمة(القيمة العادلة  41
 

صومة. تم تقدير مثل نموذج التدفقات النقدية المخ  التقييم اتيعلى استخدام تقن 3القيمة العادلة ضمن المستوى  يتضمن تحديد
ر فيها، الشركات المستثم ةمثلي إداروالمناقشات التي تمت مع م لى المعلوماتإ ، استناداً اإلدارةمستقبلية من قبل قدية التدفقات النال

نتين إلى خمس ما بين سلفترة المبدئية النقدية  التدفقاتر يتقدوقد تم . فرةغير المدققة المتولية المدققة وى أحدث القوائم الما عل وبناءً 
ية تقديرالنقدية ال التدفقاتة ورسملاس المضاعفات اآلجلة القيم على أسن دام مزيج مة باستخ ر القيمة النهائيتم تقديومن ثم ي تسنوا

وقد . %18,4إلى  %5,9تقبلية بين دية المسنقلالية للتدفقات االمستخدمة الحتساب القيمة الح م خصمعدالت الللسنة السابقة. تتراوح 
د لسوق المتوقعة ومخاطر البلاطر وعالوة امخ خالي من المعدل الذ في االعتبار العد األخ ت الخصم بم التوصل إلى معدالت

سائلة ال الموجودات غيرن كما قامت المجموعة باالستفادة مقة بكل شركة من الشركات مستثمر فيها. المتعل المنهجية والمخاطر
 باً.صومات التسويق حيثما كان ذلك مناسوخ 
 

ات تقنيدم في متغير الرئيسي المستخ العد يالذي و، خصمالمعدالت في زيادة  %1 بمعدلي الدخل تغيير فالمحتمل للإن التأثير 
الخصم  ي معدالتف %1النخفاض بمعدل اأن أمريكي، في حين ألف دوالر  1,589 نحوببما يقارب القيم العادلة  ضسيخفالتقييم، 

ى أي من ، علةمر 0,5 خليير في الدمل للتغأن التأثير المتح مريكي. لف دوالر أأ 1,712 نحوبقارب بما يسيزيد القيم العادلة 
 25 نحوبب يقاربما القيم العادلة سيزيد ، التقييمتقنيات ر الرئيسي المستخدم في متغيالوالذي يعد ات السوق، ، في مضاعفالطرفين

 الي.لى التوعر أمريكي ألف دوال 25 نحوب بما يقارأو سيخفض القيم العادلة  أمريكير الوألف د
 

ً كلفة محسومبالتألف دوالر أمريكي(  35,819: 2019يونيو  30)مريكي والر أألف د 39,466 غةالبالارات ستثماإليتم إدراج    ا
 ً ت، وبناًء على أفضل التقديرااإلدارة لكن في رأي ة. ودلة العا ق به للقيمفي حال عدم وجود قياس موثوحالل ضماإلمخصص  منها
 رة أعاله. كو مدرجة المذقيمة البشكل جوهري عن اللعادلة ة االقيمتختلف ال 
 

  19 –جائحة كوفيد  42
 

مدى ومدة  بوبالتالي، أصبح من الصعب اآلن التنبؤ  .يتقدم ويتطور (19 - كوفيد)الجديد كورونا المستجد  جائحة وال يزال تفشي
نتجات لمتأثير على الطلب على النفط وا( 19-كوفيد )كورونا ة ح جائ لتفشيوكان  .ةواالقتصادي التجارية األنشطةعلى  تأثيره

 .في المزيد من التقلبات في أسواق السلع األساسية 2020 سنةخيرة في لقد تسببت التطورات العالمية األ .البترولية
 

وقد حدث تفشي فيروس كورونا في وقت قريب من تاريخ إعداد التقرير المالي وانتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم 
ة. قامت عتماد القوائم الماليفي التطور حتى تاريخ ا. واستمر الوضع 2020فبراير ر حتى وصل إلى مملكة البحرين في شه

اإلدارة بتقييم تأثير تفشي فيروس كورونا على الهيئة وال تتوقع أن يكون للفيروس أي تأثير جوهري على عملياتها. عالوة على 
ية ألعمال، لضمان استمرارإجراءات تدابير استمرارية ار ، بما في ذلك نشالطارئةذلك، فإن اإلدارة على استعداد لتطبيق خططها 

 ق مع االلتزامات التنظيمية.التشغيل بما يتواف
 

على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذه وتتوقف  ةغير مؤكدتأثير هذه الظروف ومدة مدى تحديد  وال يزال
مكن أن تؤثر هذه التطورات على ي .الماليةإصدار هذه القوائم في تاريخ التأثير ا هذمثل ر موثوق لالمرحلة، وال يمكن إجراء تقدي

 في المستقبل. للمجموعةالمركز المالي النقدية ووالتدفقات مار تقييم اإلستثوالنتائج المالية 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 المقدمة    1

 
ً اإلهذه لقد تم إعداد  من  3-1اإلفصاحات العامة الفصل ي نموذج فالواردة مصرف البحرين المركزي لمتطلبات فصاحات وفقا

 3متطلبات إتفاقية بازل  فصاحاتاإلهذه تتبع . للمصارف االسالمية 2مصرف البحرين المركزي، المجلد الدليل اإلرشادي ل
 بنك للسنةللباالقتران مع القوائم المالية الموحدة قراءتها ويجب للبنوك اإلسالمية. وإفصاحات مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 

 . 2020يونيو  30المنتهية في 
 

معلومات عن تقديم من خالل السوق شفافية وتعزيز انضباط ل، "3المحور ليها أيضا باسم "إ، التي يشار هذه اإلفصاحاتتم إعداد 
ً على نمتكامل متضمأساس  ىعلبإعداد هذه اإلفصاحات المخاطر. ويقوم البنك إدارة عمليات تعرضات المخاطر في البنك و ا

ً الكمية والمعلومات ال  .السنويةنصف إعداد التقارير المالية المرحله مختصر في وعلي أساس  نوعيه سنويا
 

واستخدام نهج المؤشر اإلساسي لقياس المخاطر التشغيلية استخدام البنك النهج الموحد لتقييم مخاطر االئتمان ومخاطر السوق، 
 اله.لتحديد متطلبات رأسم

 
، األسهم العاديةوبلغت  دوالر أمريكي؛مليون  913,1اطر للبنك ة للمخالموجودات المرجح، بلغ إجمالي 2020نيو وي 30كما في 

مليون دوالر  26.4مليون دوالر أمريكي  22.1مليون دوالر أمريكي  22.1رأس المال التنظيمي إجمالي و 1فئة س المال ورأ
إجمالي نسبة كفاية رأس المال و 1فئة العادية ونسبة كفاية رأس المال هم ساألنسبة  تبلغ، عليه اءً أمريكي على التوالي. وبن

والتي تبلغ رأس المال لمصرف البحرين المركزي لاألدنى الحد متطلبات  يخالفعلى التوالي، وهو ما  %2.89و %2.42و 2.42%
 ين المركزي.البحر مصرفل من الدليل اإلرشادي 2 رقم من المجلد CA-2.2.1كما هو منصوص عليه في  .12.5%

 
 ة رأس المال يهيكل   2
 
  قاعدة رأس المال 2-1 

دوالر أمريكي  1مليون سهم بقيمة إسمية قدرها  500من  يتكون، دوالر أمريكيمليون  500المصرح به البنك مال غ رأس يبل
مساهماً من دول مجلس التعاون  174 المحتفظ به من قبلأمريكي  دوالرمليون  190المدفوع الحالي للبنك بلغ رأس المال يللسهم. 

 الخليجي.
 
  هيكل المجموعة 2-2 

 المشار إليهم معاَ )"بالمجموعة"(:التالية المملوكة بالكامل، فيما يلي الشركات التابعة التشغيلية التابعة  هشركاتيقوم البنك بتوحيد 
 

 لملكيةنسبة ا  رأس المال  البلد   الشركة التابعة
 1,000,000 البحرينمملكة  خليج ذ.م.م.لامشاريع شركة     

 دينار بحريني
100% 

  20,000 مملكة البحرين شركة ذي لونج للمساحات المكتبية المجهزة ذ.م.م.
 دينار بحريني

100% 

  20,000 مملكة البحرين *شركة جي ام سي بي ذ.م.م.
 دينار بحريني

50.59% 

  1,000 مملكة البحرين .و.*شركة فينشر فودز ش.ش
 دينار بحريني

50.77% 

 
لبيع غرض اكاستثمارات محتفظ بها ل تصنيفها يتم  ولكنعلى حدة،  واحدعلى أساس كل حقوق الملكية تلك استثمارات أسهم  توحيدال يتم * 

 ً  .2020يونيو  30كما في ألف دوالر أمريكي  10,411 المدرجةوالتي تبلغ قيمتها  23المحاسبة المالي رقم  لمعيار وفقا
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   )"البنك"( ر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(نشيف

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 )تتمة(ة رأس المال يهيكل   2
 
  مراجعة األداء المالي  2-3
 

 74,4القيمة العادلة البالغة خسائر ومخصصات اإلضمحالل الجوهرية ببشكل سلبي  السابقة سنوات األربع خاللأثر أداء البنك تلقد 
مليون دوالر أمريكي في يونيو ،5,3 ،2019 يونيومليون دوالر أمريكي في  51,0 ،2020 يونيوفي مليون دوالر أمريكي 

اإلضمحالل. تقييمات التي تم تسجليها بناًء على تقييمات االستثمارات و 2017مليون دوالر أمريكي في يونيو  43,4، و2018
 ت في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك الظروف الجيوسياسيةالتقييما ه، تأخذ هذالثابتةتماشيا مع سياسة البنك 

دارة خطة ، وضع مجلس اإلدارة واإلعلى الرغم من ذلك .بالتحديات في تركياالمليئة  اتواالجتماعية في المنطقة ومناخ االستثمار
باإلضافة إلى إضافة القيمة من الصفقات الطويلة األمد لموجوداته  تخارج لتحقيقالتحديات بجهود متضافرة تلك واضحة للتعامل مع 

 .الربحيةمن تحقيق الجديدة وتخفيض التكاليف لتمكين البنك 
 

 التفاصيل  
يونيو 
2020  

يونيو 
2019  

يونيو 
2018  

يونيو 
2017  

يونيو 
2016  

يو نيو
2015 

 صافي الربح
 14.06 9.28 (53.65) (5.25) (58.18) (80.26) )مليون دوالر أمريكي( 

 %7.8 %4.9 %28.2- %2.8- %30.6- %42.2- العائد على رأس المال المدفوع
 49 50 51 45 39 32 عدد الموظفين

 %76 %65 %67 %61 %59 %75 مجموع الموجودات /ستثمارات مجموع اال
لمطلوبات/ مجموع مجموع ا(الية مالرافعة ال
 %14.4 %49,0 %65.8 %76.6 %121.3 %449.4 )الحقوق
 %19 %15 %13- %16- %49- %91- تبقاة إلى رأس المال المدفوعالماألرباح 
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   )"البنك"( فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(المال  ة رأسيهيكل   2
 

 الس المكفاية رأ
 
ً أ يستمرالتنظيمي، وإنما  س المالال يلتزم فقط بمتطلبات رأبنك الالبنك بأن مال دارة كفاية رأسيضمن برنامج إ  2-4 في  يضا

 .التجارية هتطأنشنها دعم نمو التي من شأالمحافظة على قاعدة رأسمالية قوية 
 
المحليه األنظمة ساس نسبة كفاية رأس المال( على أبعبارة أخرى أي ) س المالكفاية رأس مخاطر معدلة ليالبنك مقاييطبق   2-5

الصادرة من قبل لجنة بازل حول  3اتفاقية بازل مع توجيهات المطبقة من قبل مصرف البحرين المركزي، بما يتوافق 
 لمال.س امعايير رأول امس الاصة باالشراف المصرفي على قياس رأاالجراءات الدولية الخ

 
بتنفيذ توجيهات طلب مصرف البحرين المركزي من جميع المؤسسات المصرفيه العاملة في البحرين ، 2015من يناير  اعتباراً   2-6

لتعرضات رئيسيه ال الثالث للمحاورالمحتسب س المال ألدنى من رأعلى الحد اتتعامل مع المحافظة التي  3اتفاقية بازل 
، باإلضافة إلى الحد مخاطر السوقو يةمخاطر التشغيلوالفي ذلك المخاطر االستثماريه(  )بما مانمخاطر االئت المخاطر مثل

 األدنى لنسب الرافعة المالية وتغطية السيولة. 
 
 رمخاطاللقياس المؤشر األساسي  نهجوخاطر السوق االئتمان وم مخاطرمرجح تعرضات لتقييم الموحد النهج يستخدم البنك   2-7

 ية.غيلالتش
 

 نهجالهي حسب درجات تطورها، ومختلفة تتفاوت بثالث طرق ئتمان االمخاطر ة لالتعرضات المرجحيمكن حساب  .أ
القائم على أساس التصنيف الداخلي المتقدم، لقد طبق  نهجال، والقائم على أساس التصنيف الداخلي األساسي نهجوال، الموحد
 .ئتماناالالمخاطر الثابته لمختلف فئات مخاطر مرجح مد على الذي يعتتمان ئالاالموحد لقياس مخاطر  نهجالالبنك 

 
لفئات  س المال الثابتهالذي يعتمد على رسوم رأوالموحد  نهجالمخاطر السوق باستخدام مرجح تعرضات يمكن حساب  .ب

. لمركزي مصرف البحرين ا نموافقة مسبقه مللحصول على خاضعة النماذج الداخلية نهج و محددة من المخاطر السوق، أ
 الموحد لقياس مخاطر السوق. نهجاليستخدم البنك 

 
. المتقدمالقياس  منهجالموحد، و منهجالمؤشر األساسي، وال منهجهناك ثالثة أساليب وهي توجد  يةمخاطر التشغيللبالنسبة ل .ج

السابقة كأساس  ثالثاللسنوات ادى مجمالي الدخل على ر األساسي الذي يعتمد على متوسط إالمؤش منهجيستخدم البنك 
 .يةمخاطر التشغيللس المال للحساب رسوم رأ

 
بعد ر عنها فيما تم التعبييوالتي مخاطرها،  تعديل التي تمموجوداته البنك باحتساب قوم نسبة كفاية رأسماله، ي تحديدعند   2-8

لبنك، و قائمة المركز المالي لفي المدرج المساهم  س المالأمن ر بدالً التنظيمي المؤهل س المال باعتبارها عامالً من رأ
 :ثالث عناصرس المال التنظيمي من يتكون رأ

 
 األرباح المبقاة المدققة واإلحتياطيات و س المال المدفوعلرأ سميةاإل مةالقي الذي يعدو 1 فئةاألسهم العادية رأس المال  .أ

ً محسوم تبقاةالماألرباح و و/أالسابقة سنوات لاالدخل للسنه الحاليه وتخصيصات الناتجة من المتراكمة  منها أسهم  ا
و المحليه خصم بعض االستثمارات أوكما تتطلب األنظمة  السالبة. العادلة لقيماات يحتياطا واإلقلية حقوق والخزانة، 

 . 1تعرضات المخاطر من رأس المال فئة 
 

 ت الموحدة. في المنشآإلقلية ن حقوق امالمؤهل والذي يتكون من الجزء  1 فئةاإلضافي رأس المال  .ب
 

)غير متوفرة في حالة فينشر كابيتال بنك(  الثانويةالمؤهل من القروض تكون من الجزء ، والذي ي2رأس المال فئة  .ج
 2اإلجمالي لرأس المال المؤهل فئة ن المبلغ مصرف البحرين المركزي، فإ. بموجب أنظمة العامة الخسارةمخصصات و

 .1رأس المال فئة من بالمائة  100ن بما اليزيد ع اية رأس المال يكون محدوداً نسبة كفي مينه فضيتم تالذي 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 )تتمة(ة رأس المال يهيكل   2
 

 كفاية رأس المال )تتمة(
 
الخاصه بمصرف  س المالأخضع فقط لمتطلبات رنه يإلكة البحرين، فخارج مموع تعمل ربما أن ليس لدى البنك أي ف 2-9

س المال المحافظة على معدل كفاية رأالبحرين مملكة في  يع المؤسسات المالية العاملةجممن  تتطلبالتي البحرين المركزي 
 بالمائة في الحد األدنى. 12.5 بنسبة

 
مع  اوإجراء فحوصات دورية لمختلف الظروف التي قد يتعرض له رأس المالة كفاي تم مراجعة مركز البنك من حيثي  2-10

مال رأسكفاية التدابير االحترازية بشأن ستثمارات البنك في الموجودات البديلة. يتم حفظ تقارير اذ في االعتبار طبيعة األخ
 .الخارجيينمدققي الحسابات  ويتم مراجعتها من قبل البنك على أساس ربع سنوي لدى مصرف البحرين المركزي

 
، انخفض مركز كفاية رأس المال للبنك عن الحد األدنى لمتطلبات مصرف 2020 يونيو 30المنتهية في  السنةخالل  2-11

، قدم البنك لمصرف البحرين المركزي خطة عمل إلعادة متوسط معدل الفائدة إلى أعلى من الحد ولذلك .البحرين المركزي 
 .نسبة كفاية رأس الماللة مراقبة يومية لك تم وضع عملية إلى ذفباإلضا األدنى.

 
المخاطر التي من  الحدسعى إلى ي، وتباع سياسة تنويع األنشطةعلى إ يحرص البنك من المخاطر، التقليلجراءات في اطار إ 2-12

 .األنشطة التجاريةأنواع و ةالمالي األدواتاألطراف األخرى ومخاطر و األقاليم الجغرافيةلها في بعض  ضيتعرأن يمكن 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(
 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 

 
 

 )تتمة(ة رأس المال يهيكل   2
 
 )تتمة(ال س المكفاية رأ  2-13
 

  ي التفاصيل الكمية لنسبة كفاية رأسمال البنك:يوضح الجدول التال
 

  2020يونيو  30كما في  ظيمي المؤهلن: رأس المال الت1ول الجد
 

 الموحدة  –مكونات رأس المال 

 
مال األسهم  رأس

  1العادية فئة 
رأس المال  
  1 اإلضافي فئة

 رأس المال 
 2 فئة

 
 ألف 

  دوالر أمريكي  
 ألف 

  دوالر أمريكي  
 ألف 

 مريكي دوالر أ 
     1فئة رأس المال 

    1رأس المال األسهم العادية 
   190,000 والمدفوعة بالكامل دية الصادرةا األسهم الع
   5,859 ات القانونية / التشريعيةاالحتياط

   (93,301) الخسائر المتراكمة
   (80,260) صافي الدخل / الخسائر المتراكمة المرحلية الحالية

   (167) يات األخرىجميع االحتياط
 ────────   

   22,130 حقوق اإلقلية  لقب 1العادية فئة رأسمال األسهم مجموع 
 ────────   
    
 ────────   

   22,130  1العادية فئة رأسمال األسهم مجموع 
 ────────       

    (2ورأس المال فئة  1رأس المال اآلخر )رأس المال فئة 
    

 4,265 -   اإلتمانية المتوقعةر ئخسامن ال 2و 1ة المرحل
  ──────── ──────── 
 4,265 -  المتوفر  2ورأس المال فئة  1ع رأس المال فئة موجم
  ──────── ──────── 
 ──────── ──────── ──────── 

 4,265 - 22,130 صافي رأس المال المتوفر 
 ──────── ──────── ──────── 
    
  ────────  

  22,130   1مجموع رأس المال فئة 
  ──────── ──────── 

 26,395   المتوفرالمال  سمجموع رأ
   ──────── 

 : المختصرة المراجعةلموحدة االمرحلية القوائم المالية مع التسوية 
 22,130 المالية المرحلية الموحدة المختصرة المراجعةحقوق المساهمين وفقاً للقوائم     
  

 4,265   الجماعيةضمحالل االمخصصات     إضافة:
    
   ──────── 

 26,395   رأس المال المتوفر لألغراض التنظيميةوع ممج
   ──────── 
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   )"البنك"( فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(
 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 

 
 )تتمة(ة رأس المال يهيكل   2

 

 )تتمة(ال س المرأ كفاية  2-13
 

 ال  م ومتطلبات رأس التفاصيل تعرضات المخاطر   – 2 جدولال
 

 ألف دوالر أمريكي  تفاصيل تعرضات المخاطر ومتطلبات رأس المال 

  مخاطر اإلئتمان:

 إجمالي  
تعرضات  
  المخاطر 

التعرضات  
المرجحة 
  للمخاطر 

 رسوم
 رأس المال  

 15 127  507  مجموع المطالبات على البنوك  
 1,230 10,248  10,248 رأس المال(  نها متطلباتم)محسوماً   – 3خرى بما في ذلك الشركات االستثمارية فئة الشركات األ

      استثمارات أسهم حقوق الملكية
 141 1,178  1,178  استثمارات في أسهم حقوق الملكية المدرجة في الدفاتر المصرفية  

 2,891 24,092  16,061  ي الدفاتر المصرفية استثمارات في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة ف
 242 2,020  808  %10سهم العادية في المؤسسات المالية < وهرية في األجاستثمارات 

 8,228 68,569  8,571  %60و %15استثمارات جوهرية في األسهم العادية في المؤسسات التجارية أعلى من 
 81,372 678,097  84,762  )نموذج إدارة المخاطر(تعرضات الكبيرة تعرضات أخرى التي تزيد عن حدود ال

 548 4,570  4,570  المباني التي يشغلها البنك  
 5,875 48,956  24,478  أخرى   –امتالك العقارات 

 5,144 42,870  10,717  استثمارات في الشركات العقارية غير المدرجة  
 1,255 10,462  10,462    التعرضات األخرى

  ──────  ─────── ─────── 
 106,943 891,190  172,363    وجب النهج الموحدممجموع تعرضات مخاطر االئتمان ب

  ──────  ─────── ─────── 
      مخاطر السوق:  

 283 2,356  1,178  مركز تداول أسهم حقوق الملكية  
 1,244 10,365  10,365  مركز صرف العمالت األجنبية 

  ──────  ─────── ─────── 
 1,527 12,721  11,543  موحد  لا بموجب النهج مجموع تعرضات مخاطر السوق 

  ──────  ─────── ─────── 
 1,101 9,178    )راجع أدناه(  المؤشر األساسينهج  المخاطر التشغيلية بموجب       
    ─────── ─────── 

 109,571 913,089    المجموع 
    ─────── ─────── 
      

  26,395    (  2+ فئة  1)فئة  –مجموع رأس المال المؤهل 
  22,130      1فئة  –مجموع رأس المال المؤهل 

  22,130    1األسهم العادية فئة 
  % 2.89    (  2+ فئة   1)فئة  –مجموع نسبة كفاية رأس المال        

  % 2.42      1فئة نسبة كفاية رأس المال  
  % 2.42      1نسبة األسهم العادية فئة 

      
      المؤشر األساسي(  نهجلمخاطر التشغيلية )لمتطلبات رأس المال 

 

 ألف دوالر أمريكي   
 2019  2018  2017 

 (31,583) 4,895  (26,126) السابقةللسنوات الثالث إجمالي الدخل 
    4.895 (سنوات الخسارة)بإستثناء  السابقةالثالث سنوات للمتوسط إجمالي الدخل  

    734 (%15ية )لمتطلبات رأس المال للمخاطر التسغي
 ──────    

    9.178 تعرضات المخاطر المرجحة للمخاطر التشغيلية
 ══════    

  على االستثمارات:  الخسائرمجموع 
السنة المنتهية في  

  2020يونيو  30
السنة المنتهية في  

 2018يونيو  30
 ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي   
    

 (35.069) (31.004)  الدخل قائمة  المحققة المثبتة في ر القيمة العادلة غي خسائر 
 - (96)  الحقوق خالل السنةالقيمة العادلة غير المحققة المثبتة في  مكاسب

 1,133 781  السنة المكاسب المحققة الناتجة عن المبيعات خالل  

8 
 

 

 
  )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 )تتمة(ة رأس المال يهيكل   2
 

 مال )تتمة(كفاية رأس ال  2-13
 

 :الفترةخالل لكل ربع قصى والحد األدنى للقيم لكل فئة من فئات تعرضات مخاطر السوق فيما يلي تفاصيل الحد األ
 

 ألف دوالر أمريكي                                                        تفاصيل التعرضات المرجحة لمخاطر السوق – 3الجدول 
 

 

 التفاصيل 
 يونيو   30

2020  
   ديسمبر  31

2019 
  سبتمبر  30

2019 
 يونيو   30

2019  
 مارس   31

2019  
 ديسمبر  31

2018  
 سبتمبر   30

2018  
يونيو   30

2018  
 مارس  31

2018  
 الحد  

  األقصى  
 الحد  

 األدنى  
            مخاطر السوق تعرضات               

 رة  المتاج أسهم حقوق الملكية المدرجة المحتفظ بها لغرض 
 

1,178 3,218 4.177 4,090 4.165 4,362 4.145 3,951 4.649 4.649 1.178 
 10.365 19.108 16.144 16,238 19.108 18,209 18.175 18,124 18.028 12,923 10,365 * تعرضات العمالت األجنبية

 ر السوق  طرسوم مخا             
 

           
 المتاجرة  ظ بها لغرض أسهم حقوق الملكية المدرجة المحتف

 
188 515 668 654 666 698 663 632 744 744 188 

 829 1.529 1.292 1,299 1.529 1,457 1.454 1,450 1.442 1,034 829 تعرضات العمالت األجنبية 
 1.018 2.192 2.035 1,931 2.192 2,155 2.120 2,104 2.111 1,549 1,018 مجموع رسوم مخاطر السوق  

 عرضات المرجحة لمخاطر السوق  تال
 

           
 المتاجرة  أسهم حقوق الملكية المدرجة المحتفظ بها لغرض 

 
2,356 6,437 8.354 8,181 8.330 8,724 8.289 7,901 9.299 9.299 2.356 

 10.365 19.108 16.144 16,238 19.108 18,209 18.175 18,124 18.028 12,923 10,365 تعرضات العمالت األجنبية 
 12.721 27.397 25.443 24,139 27.397 26,933 26.505 26,305 26.382 19,360 12,721 مجموع التعرضات المرجحة لمخاطر السوق 

 
 :السنةت خالل والتي تم عرضها على أساس متوسط التعرضا  ،2020يونيو  30لعقود التمويل اإلسالمية كما في مخاطر االئتمانية تفاصيل مرجح ال – 4الجدول 

 

 الر أمريكيدو ألف    

  فئات الموجودات لمخاطر االئتمان 
 التعرض

  اإلئتماني 
الموجودات المرحجة 

 للمخاطر االئتمانية المرجحة 
    

 2.084 1.042  سلع المرابحات للمشاريع 
 4.347  4.347  قرض حسن لتمويل المشاريع 

 6.431  5.389  مجموع عقود التمويل اإلسالمية  
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  )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 إدارة المخاطر    3
 

 المخاطر حوكمةهيكل 
ً في الموجودات البديلة، فإ يتعاملاستثماري بنك إسالمي  باعتباره  3-1 مختلفة من المخاطر ضمن نواع ألالبنك معرض ن أساسا

 :تلك المخاطر علىوتتضمن  ة.االعتيادي أعماله
 

 الطرف اآلخر.إئتمان مخاطر االئتمان ومخاطر   أ.
 .السوقمخاطر  ب.
 .المخاطر التشغيلية ج.
 )مخاطر االستثمار(.المصرفية دفاتر الفي  األسهممخاطر  .د

 مخاطر السيولة. .هـ
  المصرفيةالدفاتر ي فمخاطر معدل هامش الربح  .و
 التجاري.لتعويض اسوء مخاطر  .ز

 
ناصر التي ترتكز من العرئيسيين يعتبران عنصران على الشفافية تجاه تلك المخاطر واتباع نهج قام فهم طبيعة المخاطر إن  3-2

ً بنك اليتبع . البنكستراتيجية عليها إ ً صارماً وحذرنهجا دارة المخاطر يكله إلة مهيعملويشتمل على  طر،المخااتخاذ تجاه  ا
 ثالثة مكونات رئيسية تتكون من : لىالبنك بممارسة النشاط. تنقسم عملية إدارة المخاطر إجزا من قرار كجزء ال يت

 
 المخاطر وقياسها تحديد أ.

 وقياس المخاطر. تحديدلإجراءات  .1    
 ر.طدارة المخاقييم وإتل النهج الكميو ةالكميالنماذج م استخدا . 2    

 
  مخاطرالالسيطرة على  ب

 تعرض للمخاطر.الحدود بوضوح  تحديد .1    
 خرى.العوامل األ وغيرها منوالعوائد المخاطر استناداً على قبول المخاطر معايير  .2    
 .ذلك مكنتقنيات أخرى لتخفيف المخاطر، حيثما أواتباع االستثمارية  المحفظةتنوع  .3    
 جراءات تشغيل قوية وراسخة.وإ تااللتزام بسياسا .4    
 الحصول على التفويض والموافقة المناسبة من اللجنة التابعة للمجلس بشأن المعامالت االستثمارية. .5    

 
 ذات الصلة.المالية عداد التقارير مراقبة المخاطر وإ  ج

فحص والضغوطات اللك ذإدارة المخاطر بما في قسم مخاطر من قبل للتعرضات والالمستمرة  .المراجعة1    
 .لمجلس اإلدارة بشكل دوري المالية  عداد التقاريرإو

 .لدى البنكالرقابة  وأدواتلبيئة .التدقيق الداخلي الدوري 2    
 
لية ضمان وضع وتفعيل ودارة( بمسؤ)لجنة منبثقة من مجلس االالتابعة له دارة البنك من خالل لجنة المخاطر طلع مجلس إتي 3-3

التابعة للمجلس  لى لجنة المخاطرإ هتقاريردارة المخاطر الذي يرفع إقسم ملك ي للبنك. كماارة المخاطر امل إلدكإطار عمل مت
التوصية تقدم ذلك  على فضالً االستثمارية والتشغيلية للبنك؛ نشطة عن األ ن تنشأوتقييم المخاطر التي يمكن أالصالحية لتحديد 

قسم التدقيق الداخلي قوم سبما تراه مناسباَ. كما يح من تلك المخاطرللوقاية والتخفيف ر يأي تدابباتخاذ إلى اللجنة التنفيذية 
ً ع المستقل ذلك القسم ولى تي حيثفي البنك بتقديم المساعدة في عملية إدارة المخاطر،  يةواالستثمار يةوحدات التشغيلالن تماما

بعملية المتعلقة تلك  لكبما في ذ ،للبنك الداخليةوالضوابط  تسياساالجراء مراجعة دورية لمدى فعالية على وجه الخصوص إ
 دارة المخاطر.إ
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  )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 

 )تتمة( المخاطر هيكل حوكمة
 
ً علالتدقيق الداخلي يعتمد قسم   3-4 ً قائما عملية تدقيق  وتوقيت ونطاقطبيعة فيه تحدد حيث الحسابات المخاطر لتدقيق  ىنهجا

جراء تقييم للمخاطر إسنوياً بنك. ويتم للمساندة الوحدة الو من وحدات العمل، أبكل وحدة المتعلقة المخاطر فيما يتعلق بالحسابات 
إعداد تدقيق الداخلي بيقوم قسم ال، ندة وفقاً لذلكة المسادأو وح تلك الوحداتمن كل وحدة  جههااديد المخاطر الرئيسية التي تولتح

على تغطية ، ، من بين أمور أخرىتنص الخطة السنوية. ومجلسللجنة التدقيق التابعة لقبل ن يتم اعتمادها موخطة تدقيق سنوية 
 .المخاطر وإدارة اإللتزام إدارة

 
من المخاطر )تغطي كل يف للتخفالداخلية المصممة الضوابط لية امدى فعوفحص لالتشغيلية  مخاطرللمفصلة  اتجراء تقييميتم إ

ً عاله( وفقأمذكور كما هو  عنصر من عناصر المخاطر لعملية تدقيق الحسابات متابعة يتم إجراء كما . لتدقيقالسنوية لخطة لل ا
طار خطة التدقيق ، وذلك في إنالحسابات الخارجيي يمدققالتدقيق الداخلي أو قسم  أبداهاللتاكد من تنفيذ المالحظات التي 

 .السنوية
 

وأعضاء  للمجلسالتدقيق التابعة  لى لجنةإ التدقيق الداخليقسم الذي يقوم به الناتجة عن العمل ويتم رفع تقرير بالنتائج الرئيسية 
 .للبنكدارة العليا اإل

 
 (26-3-1+  22-3-1إدارة مخاطر االئتمان ومخاطر الطرف اآلخر )بند 

 
  طراف على الوفاء بالتزامه حسب م عن عدم قدرة المقترض للبنك أو أحد األنجنها المخاطر التي تطر االئتمان بأخام تعرف  3-5

 البنود المتفق عليها.
 
الخدمات المصرفية تقديم  عمل فيي ال نهوعالوة على ذلك، فإأعماله األعتيادية. بمنح تسهيالت ائتمانية ضمن البنك قوم ي ال 3-6

 يستخدم نموذج "تسجيل" االئتمان. ال وبالتالي فرادلأل
 
والتمويل قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية أخرى تتعلق أساساً بإيداعاته الالبنك واجهها مخاطر االئتمان التي يتعرضات ان  3-7

. االعتيادي ألنشطته المصرفية االستثمارية نطاقالضمن ستثمارات تمويل االتعرضات مخاطر  أتنشاالستثماري للمشاريع. 
ً  جميع هذهمراجعة  تمتو ً لمعيار المحاسبة المالي رقم إلستردادها  المخاطر دوريا ذا مخصصات محددة إيتم عمل و 30وفقا

  ها.مكانية تحصيلمدى إوتقييم  مر حسب طبيعة المخاطرلزم األ
 
ً نظاموبما أنه ال يستخدم . الخاصه به لقياس مخاطر االئتمان الموحدنهج الالبنك ستخدم ي 3-8 ً داخلي ا البنك  نئتمان، فإ"لتسجيل" اال ا

ف البحرين المركزي مصرمن قبل معترف بها  ةات خارجيسمؤسئتمانية لاالتصنيفات العلى ما كان ذلك متاحاً، مد، حيثعتي
ألف  30 ، تم تصنيف األرصدة المصرفية البالغ مجموعها2020يونيو  30كما في . للبنك خراآلمخاطر الطرف لتعرضات 

صنيفات تبي(" استناداً إلى ال –إلى  )+ بي بي 4 ةات خارجيسمؤسة لاالئتمانيتصنيفات حسب "الحالة ي فودوالر أمريكي 
 بالمائة.  100مخاطر بنسبة  مما نتج عنها مرجح -أصدرتها موديزالتي 

 
 بشكل مستمر  راجعة الحدوداجعة سنوية من قبل مجلس اإلدارة. كما تتم ملى مرئتمان الطرف اآلخر إإتخضع جميع حدود  3-9

ً ل لي طبيعة عمل ق. وبالنظر إالسوتطورات ر خومع األخذ في االعتبار آ للبنكجيات االستثمارية تيارمع االست ضمان تماشيها
والمبالغ األخرى المتضمنة في الميزانية العمومية بما في ذلك الفوائد المستحقة االسمية لي استخدام المبالغ تميل إها فإن البنك،

دارة إلنهجاً معقوالً ها التي تشكل إجراءاتسياساتها والبنك دارة إرى عامة، تبصفة وسيلة لقياس المخاطر. وكقبض لالمستحقة ا
  .البنكفيها تعامل ياطر االئتمان في االنشطة التي مخ
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 )تتمة( طرإدارة المخا  3
 

 تداول السندات
لتسهيالت  اً و مزودللسيولة، أ اً أو مزود بصفته راع  و شطة تداول السندات فيما يتعلق باإلئتمان، أنلبنك عادةَ في أاشارك ي ال  3-10

 بوجبمي التزامات موجوداته ومن ثم ليس عليه أي من يقوم بتداول أ ال هنالمبادلة. كما ألخدمات و مزود االئتمان، أتعزيز 
 االستقرار المالي".رقة العمل المعنية بف"من قبل تلك المعامالت كما هو محدد 

 
 سنةسيولة لمدة أدوات صدار من خالل إالتي جمعت األموال "برنامج السيولة" بعض  وترتيببتنظيم البنك  ومع ذلك، قام
ً وي 30لمدة المبكر ترداد ساالخيارات حكام الشريعة االسالمية مع متوافقة مع أ ً  90وما ً  180ويوما يتم  مجزية.بعوائد يوما

مملكة نشر كابيتال بنك، عقار تجاري متميز في المنطقة الدبلوماسية في يإيجار مبنى فمن قبل عوائد دعم هذه الشهادات 
 .، اإلمارات العربية المتحدةفي جبل علي اللسكن العمعلي ومجمع جبل  البحرين

 
 ةنيفي الميزا المدرجةالبنود غير 

 من:البنك انية في ميز المدرجةالبنود غير  تتكون  3-11
مليون دوالر أمريكي(  29.01: 2019يونيو  30)أمريكي  مليون دوالر 30.86التعرضات المحتملة البالغة  .أ

مشاريع لمالية لالمؤسسات المقدمة من قبل الاالستثمارات ذات الصلة تمويل ل اتضمانصدار المرتبطة بإ
يمثل  جمالي مبالغ العقود الن إاستحقاقه بدون السحب منه فإتاريخ ي قد ينته ألن هذا البند . ونظراً كبنلل االستثمارية

 لمستقبل؛في ااالحتياجات النقدية بالضرورة متطلبات 
 

 

 مليون دوالر 10.49: 2019يونيو  30) أمريكيمليون دوالر  14.97مبلغ وقدره تمويل واستثمار ب التزامات .ب
 أمريكي(؛ و

 

أمريكي( مليون دوالر  1.89: 2019يونيو  30) أمريكيون دوالر ملي 1.84بقيمة  المقيدةستثمار حسابات اال .ج
 راجع قائمة التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية حول القوائم المالية(.)

 
 ركزمخاطر الت

في أو  ،مماثلةفي أنشطة تجارية تثمرين قترضين أو األطراف األخرى أو المسلما عندما يتعامل عدد من المخاطر تركزينشأ   3-12
بالتزاماتها  على الوفاءمما يؤثر على مقدرتها  إقتصادية مماثلة يكون لديها خصائصأنشطة بنفس المنطقة الجغرافية، أو 

ً لذلك. غيرها من الظروفاقتصادية أو سياسية أو  وتعرضهم لتغيراتالتعاقدية  شير إلي الحساسية ات تكزرن هذه التفإ، وفقا
 و منطقة معينة.تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة أالبنك داء بية ألالنس

 
التي وضعها البنك الكبيرة التعرض سياسة  وتحددساس المناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية. البنك بوضع قيود على أقام   3-13

 التي وضعها مصرف البحرين المركزي.كز ترالحدود وتمتثل لالبنك  تعرضاتحدود 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(
 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 

 
 
 )تتمة(إدارة المخاطر   3

 
 )تتمة( مخاطر التركز

 
، ومتوسط  الفترةالوضع القائم خالل  ثلتم توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في الجداول التالية، والتي تم  3-14

 ضات بناًء على ذلك:التعر
 

 2020يونيو  30: توزيع تعرضات البنك حسب األقليم الجغرافي كما في 5الجدول     .أ
 

   توزيع تعرضات البنك حسب األقليم الجغرافي
 ألف دوالر أمريكي

 القطاع الجغرافي 

دول مجلس  
التعاون  
  الخليجي 

دول الشرق  
مال  وشاألوسط 

  أوروبا   إفريقيا األخرى

جزر  
كايمان/  

 المجموع   اإلمريكتان 
      الموجودات 

 505 - - - 505 أرصدة وإيداعات لدى بنوك
 76,378 - 7,970 17,709 50,699 ستثمارات ا
  ستثمارات في شركات زميلة ومشروعا

 14,656 - - 726 13,930 مشترك محتسبة بموجب طريقة الحقوق
 472 - 472 - -  المستثمر فيها  اتحة للشركابل المرويتم

 6,670 - - - 6,670  عقد الوكالة المستحق القبض
 2,020 136 - 1,352 532  مبالغ مستحقة القبض

 3,181 - - - 3,181 تمويل لشركات المشاريع 
 8,909 50 4 4,107 4,748  موجودات أخرى

 3,831 - - - 3,831 ات الحق في استخدام الموجود
 4,947 - - - 4,947 عقارات ومعدات  

 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── 
 121,569 186 8,446 23,894 78,542 مجموع الموجودات 

      
      بنود غير مدرجة في الميزانية 

 1,118 - - - 1,118 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
 45,836 - 859 30,714 14,263 ارتباطات وإلتزامات محتملة 

 ──────── ──────── ──────── ─────── ─────── 
 93,923 54,608 9,305 186 168,523 
 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═══════ 

 
 تحديد  تعرض البنك للمخاطر على بلد مخاطر الموجودات.يستند إيضاح: 
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 ك"( )"البن ال بنك ش.م.ب. )مقفلة(فينشر كابيت

 2020يونيو  30 –ور الثالث ت المححاإفصا
 
 
 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 
 )تتمة( بناًء على ذلك:تم توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في الجداول التالية، والتي تمثل الوضع القائم خالل الفترة، ومتوسط التعرضات   3-14
 
 2020يونيو  30كما في  ياع الصناعقطك حسب ال: توزيع تعرضات البن6الجدول     .ب
 

 يكيألف دوالر أمر                                                                                                                                     توزيع تعرضات البنك حسب القطاع الصناعي 
 

 القطاع الصناعي 
  ةتجار

  ع صنيوت
ك  ونب
  مؤسسات و

متعلقة  
  بالعقارات 

رعاية  
 المجموع   أخرى  تكنولوجيا   صحية 

         
         الموجودات  

 505 - - - - 505 -  أرصدة وإيداعات لدى بنوك
 76,378 30,503 576 2,572 40,228 2,460 39  ستثمارات ا
محتسبة   ةمشترك عريومشا ت زميلة في شركا  ستثماراتا

 14,656 934 - - 13,722 - -   بموجب طريقة الحقوق
 472 - - - 472 - -  تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 6,670 - - - - 6,670 -  عقد الوكالة المستحق القبض
 2,020 1,884 - - 136 - -  ة القبض مبالغ مستحق

 3,181 168 - - 2,915 98 -   تمويل لشركات المشاريع
 8,909 4,561 4 - 217 4,127 -  موجودات أخرى

 3,831 3,831 - - - - -  ات الحق في استخدام الموجود
 4,947 376 - - 4,571 - -  عقارات ومعدات  

 ────── ──────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── 
 121,569 42,257 580 2,572 62,261 13,860 39 ت لموجوداا مجموع

        
        بنود غير مدرجة في الميزانية 

 1,118 187 - - - 931 - حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
 45,836 7,587 - 975 1,138 10,000 26,136 ارتباطات وإلتزامات محتملة 

 ────── ──────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── 
 26,175 24,791 63,399 3,547 580 50,031 168,523 
 ══════ ════════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –ور الثالث إفصاحات المح
 
 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 
 )تتمة( بناًء على ذلك:تم توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في الجداول التالية، والتي تمثل الوضع القائم خالل الفترة، ومتوسط التعرضات   3-14
 

 2020يونيو  30ي كما ف : تعرضات المخاطر حسب اإلستحقاق7الجدول     .ج
 

 ألف دوالر أمريكي                                                           حسب اإلستحقاق اطر البنكخم توزيع تعرض
 

 التعرضات حسب االستحقاق
 لغاية 

  أشهر   3
إلى   3من 

  أشهر   6
إلى  اشهر  6من 

  سنة واحدة 
المجموع لغاية  

  سنة واحدة 
 إلى  1من 

  ات سنو 3 
   إستحقاق

 المجموع   غير محدد 
         الموجودات          

 505 - - 505 - - 505  أرصدة وإيداعات لدى بنوك
 76,378 43,518 10,447 22,413 21,235 - 1,178  ستثمارات ا
محتسبة   ةمشترك ومشاريعستثمارات في شركات زميلة ا

 14,656 14,656 - - - - -   قوقبموجب طريقة الح 
 472 - - 472 - 472 -  ابحة للشركات المستثمر فيهاالمر لتموي

 6,670 - 6,670 - - - -  عقد الوكالة المستحق القبض
 2,020 - 1,348 672 81 591 -  مبالغ مستحقة القبض 

 3,181 - 2,795 386 - 168 218  تمويل لشركات المشاريع 
 8,909 - 8,457 452 - 277 175  ىموجودات أخر

 3,831 - 3,831 - - - -  م الموجوداتلحق في استخداا
 4,947 4,947 - - - - -  عقارات ومعدات  

  ─────── ─────── ───────── ───────── ──────── ──────── ─────── 
 121,569 63,121 33,548 24,900 21,316 1,508 2,076  مجموع الموجودات 

         
         الميزانية مدرجة في ر يبنود غ 

 1,118 2 1,052 64 - - 64  حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
 45,836 10,000 35,442 394 255 139 -  ارتباطات وإلتزامات محتملة 

 ─────── ─────── ───────── ───────── ──────── ──────── ─────── 
 2,140 1,647 21,571 25,358 70,042 73,123 168,523 
 ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ ═══════ 
 

 سنوات.  5من  مدتها أطولمن المتوقع أن تكون إيضاح : ال توجد مبالغ مستحقة 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –ر الثالث إفصاحات المحو
 
 
 )تتمة(ة المخاطر اردإ     3
 

، ومتوسط الفترةتم توضيح التفاصيل الكمية لتعرضات مخاطر ائتمان البنك في الجداول التالية، والتي تمثل الوضع القائم خالل  3-14
 )تتمة( التعرضات بناًء على ذلك:

 
 عامالت مع أطراف ذات عالقةم     د.  

 
تفضيلية وتمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة. شروط  من غيرذات العالقة أطراف  ت معن أعماله اإلعتيادية في معاماليدخل البنك ضم

 يوضح الجدول التالي تحليل لمعامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة: 
 

 2020يونيو  30: المعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في 8الجدول 
 

 ألف دوالر أمريكي                                                                  ذات العالقة المعامالت مع األطراف 
 

 المجموع 

مساهمين 
رئيسين/ شركات 

لدى أعضاء  
مجلس اإلدارة  

 حصص فيها 

أعضاء مجلس  
موظفي  اإلدارة / 

/    اإلدارة الرئيسيين
أعضاء هيئة  

الرقابة الشرعية /  
مدققي الحسابات 

 المستقلين 

شركات زميلة  
ومشروع  

  مشترك 
     

 الموجودات     
 ستثمارات ا 10,411 - 1,121 11,532
 ستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  ا 14,656 - - 14,656

 موجودات أخرى - - 490 490
     
 المطلوبات     

 مستحقات الموظفين - 547 - 547
 مطلوبات أخرى - - 159 159

 الدخل          

57 - - 57 
شركات زميلة ومشروع   (خسارة) حربحصة المجموعة من 

 مشترك 
 رة الرئيسيين( المصروفات )باستثناء تعويضات موظفي اإلدا         

 ستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك اال اضمحالل (8,046) - - (8,046)
 محتملة  ارتباطات والتزامات 27,274 - - 27,274     
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 )"البنك"(  (فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 
 إدارة مخاطر السوق    
الناتجة عن  في الميزانيةالمدرجة وغير المدرجة البنك في مراكز  الخسائر خاطر السوق هي عبارة عن مخاطرم  3-15

 بات: لالمتط لتلك خاضعةسعار السوق وتكون المخاطر الحركات في أ
 

 .التداولمحفظة في  المدرجة الملكيةحقوق سهم المتعلقة بمعدل الربح الخاص باألدوات وأتلك المخاطر  -أ
 .البنكفي جميع دوائر السلع المرتبطة بمخاطر الوصرف العمالت األجنبية مخاطر  -ب

 
من  محفظة صغيرة، ورجةداألسهم المب الخاصة التداول فظةمحللبنك في الغالب من سوق تنتج تعرضات مخاطر ال 3-16

تشكل  مخاطر السوق ال ناإلدارة بأترى بالدوالر األمريكي و غير المرتبطةالموجودات المعروضة بالعمالت األجنبية 
عن األسهم المدرجة أو مخاطر  تحملعلى تتضمن  الالبنك  العمل في جيةياستراتن ألرئيسيا للمخاطر  اً رمصد

 .نهج الموحدالتعرض لها باستخدام يقيس البنك مخاطر السوق التي ي، بيةنالموجودات المعروضة بالعمالت األج
 
 يةمخاطر التشغيلالدارة إ    
أو فشل العمليات أو  عدم كفايةالناتجة عن  المباشرة وغير المباشرة رةسانها مخاطر الخأطر التشغيلية بتعرف المخا 3-17

لكنه يستبعد و المخاطر القانونيةعلى هذا التعريف ويتضمن  .خارجيةالحداث األعن  ك الناتجةأو تل نظمةاألشخاص أو األ
 صرفيةممخاطر الخدمات ال . تختلف المخاطر التشغيلية عنمعةبالس المخاطر االستراتيجية. وتلك المخاطر المرتبطة

على مما يؤثر  البنكلكنها تظهر في اإلطار االعتيادي لنشاط ، وعائد متوقعمقابل  نها ال يتم تحملها مباشرهً األخرى في أ
 إدارة المخاطر. عملية

 
، ة والقانونيةيتندالمسطات ااالشترو، ية البديلةية نتيجة للطبيعة المعقدة لمنتجاته االستثمارمخاطر التشغيلللبنك تعرض الي 3-18

 .نكبال كافة وحداتمن  يةمخاطر التشغيلال، تنتج تي تتعلق بالمعامالت االستثماريةال غيرها من المتطلبات التنظيميةو
 

واحد.  قعفي الوقت الحالي من مو البنك نشاطهمارس ية، ويمخاطر التشغيلاللقياس  األساسيالمؤشر  نهجلبنك ستخدم اي 3-19
 المصرفية او عملياتهأ ال من المؤسسات التي تتعدد مواقعهقأ البنكحجم المعامالت في العمالء و ن عدد عالقاتومن ثم فإ

 لالفراد.
 

ً وفق التشغيلية البنكات ليعمتتم وعلى الرغم من ذلك،  3-20 هذه االجراءات وتشمل . بوضوح عمليات محددةإلجراءات و ا
 ً ً  نظاما لمنع أخطاء ها األخرى، التي تم تضمين الداخليةابط جبات والضواالوبما في ذلك فصل  ة الداخليةللرقابواسعا

 على متابعةبنك حرص ال. كما يملةء المعانهاإمن قبل الموظف قبل المخالفات الني ارتكبت و أالموظفين غير المقصودة 
يكات األخرى والش المصرفية واألوراق الماليةحسابات الللنقد، و يوميةتسوية  عةجراء مراجوإ ةيسجالت المحاسبال

 .حةغير صحي ي عمليةخطاء أو أتنطوي على أ عملية ةأيف في الوقت المناسب عن من الكش لتمكينه
 
 :انهالتي من شأ يةمخاطر التشغيلالدارة لى تعزيز اطار عمل إي علوقت الحالفي ابنك عمل الي 3-21
 

 ساس منتظمغ عن هذه االخطاء على أعن االبال فضالً  ي مخاطر محتملةأأو  ة على اكتشاف الخسائر التشغيليةالمساعد -أ
 . يةمخاطر التشغيلالدارة ن ثم تعزيز اإلطار العام الكلي إلمتحسين عملية تخفيف خسارة البنك و -ب

 
راب اضطعن الناتجة  من مخاطر الخسارة للتقليلالعمل  استمرارية خطة، يقوم البنك بمراجعة وتحديث لى ذلكإ ضافةاإلب

 .قعةحداث غير متونتيجة الالعمل 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 )تتمة(إدارة المخاطر    3
 
 القانونيه اطرالمخ    
في خر الطرف اآل لتزاماتاتنفيذ و عدم أ الساريةواألنظمة على مخاطر عدم االلتزام بالقوانين  تشمل المخاطر القانونية 3-22

و العقود بشكل الناتجة عن الفشل في هيكلة المعامالت أ ضافية غير المقصودةو المخاطر اإلأ عقود المبرمةإطار ال
 صحيح.

 
ك إذا كان ذل - البنك يستخدم. كما للمعامالت والوثائق ل المراجعة القانونيةمن خالللبنك  نونيةلقاتم الحد من المخاطر اي 3-23

 ً لتجنب من السياسات واإلجراءات  بنك بتصميم وتنفيذ مجموعة شاملةال . قامهالخاصة بمعامالت دةالصيغ الموح–مناسبا
من خالل توفير التدريب الكافي البنك  ت وإجراءاتاسالتزام بسيويعزز اال. رط محتمل في عمليات غسيل األموالتو ي أ

 .ة والخارجيةيالداخل جراء المراجعةإكذلك وللموظفين 
 

 سالميةاإل ةأحكام الشريعااللتزام ب
قواعد بالتزامها ضمان البنك من أجل  ةنشطاالشراف على أو مراجعةالتوجيه وال بمهمة الرقابة الشرعية ةيئتضطلع ه 3-24

إجراء مور الشريعة حيث يقوم ببنك بتخصيص مراقب داخلي خاص لمراقبة أال كما قام سالميه.الشريعه اإلدئ مباو
عن مراجعة  ما يتعلق بالمنتجات والعمليات فضالً فية رعيحكام هيئة الرقابة الشمراجعة دورية لمدى االلتزام مع فتاوى وأ

بة للمؤسسات لمراجعة والمحاسن هيئة اة الصادرة عيعر الشراييمعالكافة المنتجات والخدمات مع متطلبات امتثال مدى 
 كمامالء وللع تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة واعتماد كافة المنتجات والخدمات قبل طرحهاالمالية االسالمية. كما 

ً  صدر هيئة الرقابة الشرعية تقريراً وت .البنكمراجعة دورية لمعامالت تقوم بإجراء  كام حبأبنك فيه التزام التؤكد  سنويا
 سالمية.الشريعة اإل ومبادئ 

 
 المصرفيه )المخاطر االستثمارية( المحفظةسهم في مخاطر األ

الخاصة  واألسهمموجودات البديلة وهي رأس المال المضارب ال فيسية رئي قطاعات ةفي ثالثأساسي البنك بشكل ستثمر ي 3-25
دارة فعالة سس قوية وهيكل جيد وإأات عالية الجودة المرتكزة على الستثمارمن امجزية  عوائدوالعقارات بهدف تحقيق 
ً بيع هذه االستثمارات وسليمة بقدر معقول من  ين سواء يجيراتتحقيق ربح للمستثمرين االستبنية المخاطر. وينوى الحقا

 و البيع التجاري.من خالل االكتتاب الخاص أ
 
بنك دير ال. يالخاصة به ة المصرفيةًء من المحفظالتي تعتبر جز، اتهمخاطر استثمار لقياسنهج الموحد اليستخدم البنك  3-26

االستثمار، في  حذرة تطبق قبل دخوله مدروسة عمليةمن االستثمارات من خالل  المحددعند المستوى  مخاطر استثماراته
بنك ى الستثمارات. كما يسععاله لفريق االالف المتابعة المستمرةالمبادئ التوجيهية والمعايير وكذلك  مجموعة رتكز علىيو

 االستثمارات.اإليرادات من لكن عبر مختلف مراحل ، ويع استثماراته ليس فقط من الناحية الجغرافية والقطاعيةنوإلى ت
 
ت المخاطر في مختلف مجاال الرأي بداء ، وإبعمل مراجعة مستقلةدارة المخاطر دائرة إوم تقوعلى الرغم من ذلك،  3-27

ثيق مع فرق االستثمار التعاون الووتعمل ب .لية العناية الواجبةمن عم في مرحلة مبكرة المحتملة اراتستثمباال المتعلقة
من خالل  اتثماراالستالمتعلقة ب اترارقالالمخاطر على دعم عملية اتخاذ  مليات مراجعةتساعد عذات الصلة حيث 

 .على حد سواء التحليل الكميالتقييم النوعي و
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  .م.ب. )مقفلة(فينشر كابيتال بنك ش

 2020يونيو  30 –الثالث  إفصاحات المحور
 
 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 

  غير المحققة القيمه العادلة )خسائر(مكاسب 
قارير المالية عايير التلمخسائر( في قائمة الدخل وفقاَ )الويتم إثبات المكاسب/، بشكل نصف سنوي  من خالل األرباح أو الخسائر المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة بنكدة تقييم استثمارات اليتم إعا  3-28

. ومن ثم يتم مراجعه تلك السوق ذات الصلةافتراضات مناسبة مع مدخالت وال باستخدام نماذج التقييم الداخلية قسام اإلستثمارية للبنكاأل. ويتم إجراء التقييم من خالل الداخلية ذات الصلة
 . عتمادهاالمجلس لل لجنة الشؤون المالية واالستثمارية التابعةتقدم إلى خارجيين، والمدققين القسم إدارة المخاطر وستقلة من قبل التقييمات بصورة م

 
 ألف دوالر أمريكي                                                                                                                                                          ة حقق: )خسارة( / مكسب القيمة العادلة غير الم9الجدول 

 

 يل التفاص 

شهراً   12
المنتهية في  

 2020يونيو 

شهراً   12
المنتهية في  

 2019يونيو 

اً  شهر 12
المنتهية في  

 2018يونيو 

شهراً   12
المنتهية في  

 2017يونيو 

شهراً   12
المنتهية في  

 2016يونيو 

شهراً   18
في   المنتهية
 2015يونيو 

شهراً   12
ية في  المنته

 2014ديسمبر 
        

 (2.250) 2.000 (17.049) (37.810) (3.202) (35,615) (31,031) مكاسب القيمة العادلة /)خسائر(  –استثمارات أسهم حقوق الملكية الخاصة 
 - - - - - - - )خسائر( / مكاسب القيمة العادلة  –استثمارات عقارية 

 17 (327) (459) (456) (631) 546 27 مكاسب القيمة العادلة /)خسائر(  –ت أسهم حقوق الملكية المدرجة استثمارا
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (2.233) 1.673 (17.508) (38.266) (3.833) (35,069) (31,004) مجموع )خسارة( / مكسب القيمة العادلة غير المحققة  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 إدارة مخاطر السيولة: 
لتزامات بدون االة ي مخاطر عدم القدرة على تغطياته عندما يحين موعد استحقاقها، أعدم كفاية األموال لتلبية التزامنتيجة لجهها البنك يوانها المخاطر التي قد تعرف مخاطر السيوله بأ 3-29

  توقيت التدفقات النقدية. فيتطابق اللعدم رأس المال نتيجة  إضمحالل قيمة
 
يونيو  30مليون دوالر أمريكي كما في  75,66مليون دوالر أمريكي وقرض متوسط األجل بقيمة  13,24جل بقيمة األ تراضات قصيرةقنك على تمويل إسالمي يشتمل على احصل الب 3-30

 القوائم المالية الموحدة. حول  اإليضاحاتلتزامات التي تعهد بها لدعم مشاريعه االستثمارية كما هو مفصح عنه في البنك بتمديد بعض الضمانات واال قامكما . 2020
 
ومع ذلك، فإن اإلدارة  .. هذا التسهيل يستحق الدفع حالياً عند الطلب2020مستحق السداد دفعة واحدة في شهر يناير  %6مثل القرض متوسط األجل تمويل الوكالة بمعدل ربح سنوي بنسبة ي 3-31

وفات األرباح المستحقة( من أصل مبلغ تمويل الوكالة مع دائنة، ويتوقع أن يتم توقيع رألف دوالر أمريكي )بما في ذلك مص 75,660في مراحل متقدمة من إعادة الهيكلة وتسوية مبلغ وقدره 
يو نيو 30في . يتوقع البنك تسوية هذا االلتزام مقابل ملكية موجودات استثمارية مختلفة ذات قيمة معادلة يحتفظ بها البنك حالياً في ميزانيته كما 2020اتفاقية التسوية في الربع الثاني من سنة 

 .بالموافقة على شروط التسوية من حيث المبدأ بين الدائن والبنك 2020يونيو  21. تم توقيع خطاب نوايا بتاريخ 2020
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر   3
 

 )تتمة( إدارة مخاطر السيولة:
 

 : 2020يونيو  30كما في  %15سواق إلى مجموع المطلوبات( اق المالية القابلة للطرح في األة إلى األوربنك )النقد وما في حكمه باإلضافسيولة الة بلغت نسب  3-31
 

 ألف دوالر أمريكي                                                          2020يونيو  30: نسبة السيولة كما في 10الجدول 
 

  
 507 نكنقد لدى الب

 0 إيداعات لدى البنك
 1,178 للتسويق قابلة تجارية أوراق مالية 

 13,397 شهادات سيولة قصيرة األجل 
 ────────── 

 15,082 مجموع الموجودات السائلة
 ────────── 

 99,439 مجموع المطلوبات 
 ────────── 

 90,606 ومن ضمنها، المستحقة خالل سنة واحدة 
 8,833 و أكثرأدة لمتداولة، المستحقة بعد سنة واحغير ا
 %15 الموجودات السائلة / مجموع المطلوبات   

 ══════════ 
 %17 الموجودات السائلة / المطلوبات المتداولة )المستحقة خالل سنة واحدة(

 ══════════ 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –ث الثالر إفصاحات المحو
 
 

 )تتمة(خاطر إدارة الم  3
 

 دارة مخاطر معدل هامش الربح في الدفاتر المصرفيه:إ
3-33  ً تسعير  ةعادبين تواريخ االستحقاق وإفروق التوقيت ن ع لتي تنشأ تعرض لمخاطر هامش الربح اقد ين البنك فإ  باعتباره وسيطاً ماليا

نها قد تعرض ة المصرفية، فإ لألنشطساسيه ور األمن األمناتجة من إعادة التسعير وق الفرتعتبر ال موجودات ومطلوبات البنك.
العوامل التي تؤثر على معدالت هامش الربح هي أساساً متوقعه مع اختالف هوامش الربح. غير لتقلبات القيمه االقتصاديه الدخل و

ساسيا للمخاطر أ مر مصدراً يمكن اعتبار هذا األ الذلك،  عوموالنمو.  التضخمعوامل سوقية واقتصادية، بما في ذلك معدالت 
غم من رعلى ال جوهرية، على النحو الموضح أدناه. نظراً لعدم وجود موجودات ومطلوبات حساسة ذات معدالت   .بنكبالنسبه لل

د بتطبيق سياسة إدارة الصد ذاذلك، يراقب البنك تعرضه لتقييم الموجودات والمطلوبات سريعة التأثر بالمعدل، وقد قام البنك في ه
 لتي تغطي ما يلي:السيولة ا

 الخطوات واإلجراءات العملية لإلدارة اليومية للسيولة.   (أ
 إعداد توقعات وتنبؤات دورية عن السيولة ومراجعتها. ( ب

 فحص ضغوطات السيولة. ج(    
 ات.لضغوطا إعداد التقارير المالية عن وضع وتوقعات السيولة بما في ذلك توقعات د(       

الحاالت الطارئة لتحديد كيفية التعامل بشكل مهني وفعال مع األحداث غير المتوقعة التي تتضمن علي إعداد خطة السيولة في  هـ(  
 أي اضطرابات في وضع السيولة.

 
 المصرفية للبنك:المحفظة الربح في  : تحليل حساسية هامش11الجدول  3-34

 
 أمريكي ألف دوالر 

 2019 يسمبر د 31المركز في 
 فترة إعادة التسعير  

معدل  
حساسية 

  الموجودات 

معدل  
حساسية 

  الفجوة  المطلوبات 
الفجوة 

  المتراكمة 

تاثير التغيير  
  200بمعدل 

 قطة أساسية ن
      
 (1,778) (88,901) (88,901) 88,901 - أشهر  3إلى  1يوم  >
 42 (86,817) 2,084 - 2,084 أشهر  6إلى أشهر  3 >
 268 (73,420) 13,397 - 13,397 شهر 12إلى  شهرأ 6 >
 133 (66,750) 6,670 - 6,670 سنوات 5إلى  سنة واحدة >

 ─────── ───────    
    88,901 22,151 المجموع

 ─────── ───────    
    %73 %18 كنسبة % من إجمالي الميزانية

 ────── ──────    
 

 :هو كما يلي، األرباحفي معدالت  يةأساسنقطة  200التغيير بمعدل  ندخل عالدتأثير على صافي ال 3-35
 

 1,778بمقدار أشهر  3إلى  1تسعير من يوم الفترة إعادة لهامش ربح البنك دخل إحتمال إنخفاض صافي  .أ
 .يةنقطة أساس 200بواقع الربح هامش زاد معدل إذا ألف دوالر أمريكي 

ألف  42بمقدار أشهر  6إلى  هرأش 3تسعير من الفترة إعادة ل نكهامش ربح البدخل إحتمال زيادة صافي  .ب
 .يةنقطة أساس 200بواقع الربح هامش زاد معدل إذا  دوالر أمريكي

سنوات بمقدار  شهراً  12إلى  أشهر 6صافي دخل هامش ربح البنك لفترة إعادة التسعير من زيادة إحتمال  ج.
 نقطة أساسية. 200واقع ب ربحألف دوالر أمريكي إذا زاد معدل هامش ال 268

 133سنوات بمقدار  5إلى  سنة واحدةتسعير من اللفترة إعادة هامش ربح البنك دخل صافي زيادة إحتمال  .د
 .يةنقطة أساس 200بواقع الربح هامش زاد معدل إذا  ألف دوالر أمريكي
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020ونيو ي 30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر  3
 

 التجاريالتعويض مخاطر واالستثمار حقوق حاملي حسابات 
تشمل التي الخاص به حسابات االستثمار حقوق حاملي على التجاري التعويض البنك لمخاطر تعرض يقتصر   3-36

 :ما يلي

سهم ستثمار في األلال 2006سنة  في  تسستأ التيليجيه للشركات الخاألولي  اإلكتتابصندوق  ➢
يبلغ الحجم اإلجمالي للصندوق حالياً  .قبل االكتتاب لخليجيه في مرحلة مارجه للشركات اغير المد

لعوائد فوق  %20بنسبة أتعاب الصندوق كمضارب مقابل  يدير البنك .أمريكي مليون دوالر 1,1
لشركات الخليجية ل ليإن االستثمارات في صندوق اإلكتتاب األو بسيطه.ال عوائدالمن  10%

ي دول مجلس التعاون الخليجي وفي القطاعات طر سوق األسهم العامة السائدة فخامعرضة لم
 العقارية. 

 أدناه:  لحقوق حاملي حسابات االستثمار العوائد التاريخيةتم توضيح  ➢
 

 أمريكيألف دوالر                    رلحقوق حاملي حسابات االستثما سنوات  5لمدة : معلومات عن العوائد التاريخية 12الجدول 
 

 

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2020  

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2019  

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2018  

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2017  

شهراً   12
المنتهية  

في يونيو  
2016  

شهراً   12
المنتهية في  

 2015يونيو 
       

تتاب  كاال صندوق ماقبل
       للشركات الخليجيه 

 (152) 4 (808) (438) - - صافي الربح / )الخسارة(
 3.833 3.756 2.744 2.106 1,887 1,118 مجموع الموجودات  

 3.833 3.756 2.744 2.106 1,887 1,118 مجموع الحقوق 
 %4- %0 %29- %21- %0 %0 العائد على الموجودات 

 %4- %0 %29- %21- %0 %0 العائد على الحقوق 
 
دخول في معامالت مع لا. ويتم حقوق حاملي حسابات االستثماردارة في إاالئتمانية البنك مسؤلياته  دركي 3-37

تم وضع يالمعنية، وسحاملي حسابات االستثمار فقط على أساس االكتتابات الموقعة واتفاقيات االستثمار 
)راجع . مل مع تلك المسئولياتالتعالية وستثمار بكفاءة عااال إجراءات داخلية إلدارة حقوق حاملي الحسابات

 قائمة التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار حول القوائم المالية(. 
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   فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
  مخصصات اإلضمحالل 4
 

إلزامي للتطبيق المبدئي في والذي لديه تاريخ  2018 يوليو 1اراً من اعتب 30قم المحاسبة المالي ر ارقامت المجموعة بالتطبيق المبكر لمعي
ً عن متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم  30تمثل المتطلبات في معيار المحاسبة المالي رقم  .2020يناير  1 المتعلق  11تغيراً جوهريا

 حيتاطيات".إل"بالمخصصات وا
 

لم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إثبات تأثير و ، تم تطبيق المعيار بأثر رجعي30لي رقم حاسبة المابه بموجب معيار المح كما هو مسمو
حقوق. يلغي المعيار استخدام نهج الفي القائمة الموحدة للتغيرات في الخسائر المتراكمة في  30التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم 

 .11ي معيار المحاسبة المالي رقم ة القائم فاالضمحالل المتكبد رةنموذج خسا 
 

 أدناه:  30التغيرات الرئيسية للسياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم  ملخصتم تقديم 
 

 أ( العقود المالية 
غ لقبض ومبالقد الوكالة المستحق اوتمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها وع أرصدة وإيداعات لدى بنوكتتكون العقود المالية من 

تدرج األرصدة المتعلقة بهذه العقود بعد مستحقة القبض وتمويل لشركات المشاريع وبعض الموجودات المالية وااللتزامات واالرتباطات. 
 .حسم مخصص الخسائر االئتمانية

 
 (2018يوليو  1اعتباراً من  ب( تقييم االضمحالل )سياسة مطبقة

 
 ودات المالية اضمحالل الموج 

بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.   11نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة المالي رقم  30اسبة المالي رقم معيار المح يستبدل 
سهم حقوق ات المالية ولكنه ال ينطبق على استثمارات أكما يطبق نموذج االضمحالل الجديد على بعض االرتباطات التمويلية وعقود الضمان

 الملكية.
 
لموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. يتم على اعة نهج يتكون من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة طبق المجموت

 .موجوداتال لتلكوعية االئتمان منذ اإلثبات المبدئي مراحل التالية وذلك على أساس التغير في نالتحويل الموجودات من خالل الثالث 
 

 شهراً  12: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 1المرحلة 
الئتمانية المتوقعة الخسائر ا ئي، يتم إثبات جزء منزيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدتشهد بالنسبة للتعرضات التي لم 

 12خالل العقود المالية الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد على تمثل  التيعلى مدى العمر 
الخسائر االئتمانية ن شهراً( م 12داة المالية أقل من )أو أقصر فترة إذا كان العمر المتوقع لأل شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية

تاريخ إعداد التقارير التي تحدث خالل االثني عشر شهراً بعد أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد المرتبطة بالعمر  المتوقعة على مدى
 .المالية

 
  تمانياً غير مضمحلة ائ –: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 2المرحلة 

مضمحلة ائتمانياً، يتم  غيراطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، ولكنها زيادة جوهرية في المخ شهدت تمانية التي عرضات االئبالنسبة للت
أحداث  كافة عن تنتج التي الخسارة على مدى العمر هي المتوقعة االئتمانية الخسائر .إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر

 مالي.ال للعقد المتوقع السداد على مدى العمرالتعثر في احتمالية حدوث 
 

مرجح للخسائر االئتمانية ويتم تحديدها على أساس الفرق التقدير احتمالية ال( هي 2)المرحلة  العمرالمتوقعة مدى  يةخسائر االئتمانالإن 
 لقيمةوا ةعوللمجم لمستحقةا يةدلتعاقا يةدلنقا تا فقدلتا افةك نبي رقلفهو ا ديلنقا زلعج اإن . النقديبين القيمة الحالية لجميع حاالت العجز 

 إعداد التقارير المالية. يخرتا في هي غير مضمحلة ائتمانيا  لتيا لماليةا وداتج وبالنسبة للم، ردادلالست للقابا للمبلغ لحاليةا



فينشر كابيتال بنك   |   التقرير السنوي 2019 - 2020فينشر كابيتال بنك   |   التقرير السنوي 2019 - 2020
ية

مال
 ال

ت
انا

بي
ال

ك
لبن

ن ا
 ع

مة
عا

ة 
ح

لم
ال

عم
األ

ض 
عرا

ست
ا

121 إفصاحات عامة إضافية
30 يونيو 2020

إفصاحات عامة إضافية
30 يونيو 2020

23 
 

 
 )"البنك"(  .م.ب. )مقفلة(يتال بنك شفينشر كاب

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 )تتمة(مخصصات اإلضمحالل  4
 

  لة ائتمانياً مضمح  –ر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر : الخسائ3المرحلة 
المالية كمضمحلة ائتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي يكون لها تـأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية  العقودييم يتم تق

  .تلك الموجودات المالية علىالمقدرة 
 

صافي القيمة المدرجة  الفرق بين مة االئتمان على أساسباضمحالل قي ة، يتم تحديد المخصصات المتعلق3بالنسبة للعقود المالية للمرحلة 
، تظل منهجية المجموعة بالنسبة 11. نظراً الستخدام نفس المعايير في معيار المحاسبة المالي رقم ةالمالي للعقودالقابل لالسترداد  والمبلغ

 .كما هي دون تغييرية للخسائر االئتمانللمخصصات المحددة 
 

السابق وفقا لسياسة المطبقة في القواعد يتم تطبيق ، تعرضاتها  ستردادللمجموعة اضمانات يمكن ونات أو رهوفي حاله عدم وجود 
 الخسائر االئتمانية.الحتساب مخصص المجموعة أو المتطلبات المحلية، أيهما أكثر صرامة، 

 
 الموجودات المالية المضمحلة ائتمانياً 

ً نت الموجودوعة بتقييم ما إذا كا في تاريخ إعداد التقرير المالي، تقوم المجم األدلة . ات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي مضمحلة ائتمانيا
 :التي تثبت بأن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً، تتضمن على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها 

 
 كبيرة التي تواجه المقترض أو جهة المصدرة؛الصعوبات المالية ال -
 د أو تجاوز موعد االستحقاق؛ر في السداخرق العقد مثل التعث -
 يكون قد أصبح من المحتمل بأن المقترض سيعلن إفالسه أو في إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو -
 إعادة هيكلة التسهيل من قبل المجموعة بشرط أن المجموعة لن تنظر في خالف ذلك؛ -
 

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
األخذ في مع تعرضاتها االئتمانية النحو المناسب الخسائر االئتمانية المتوقعة الذي يعكس على  ياسة وقياسنهجاً لست المجموعة عقد وضل

 .تعرضاتها والتي ترجع اساساً إلى شركاتها المستثمر فيها طبيعة االعتبار 
 

المتوقعة للمجموعة  يةانائر االئتمخستوفير مخصصات الهج تعمل في مجال تقديم القروض والتمويل، فإن ن بالنظر إلى أن المجموعة ال
عكس الخسائر االئتمانية باإلضافة إلى توفير جدول المخصصات الذي يالفردية  اتتقييم مفصل لجميع حاالت التعرضإجراء يستند إلى 

 .30قم بموجب معيار المحاسبة المالي رعملية السيلة والباستخدام المضمحلة المتوقعة للتعرضات غير 
 

ً بصفة عامة في مصفوفة نسب الخسارة  الواردةير المعايتستمد  وتتراوح بين األخرى البيانات التاريخية و من النماذج المطورة داخليا
ج ركات المستثمر فيها والتي يتم تقييمها لتندربالنسبة للتمويالت للش %15ولدى البنوك التي تتمتع بالسمعة الجيدة بالنسبة لألرصدة  0.25%

 .2ضمن المرحلة 
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 )"البنك"(  ال بنك ش.م.ب. )مقفلة(ينشر كابيتف

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 )تتمة(مخصصات اإلضمحالل  4
 

  تعريف التعثر في السداد
مانية  قترض التزاماته االئتلسداد عندما يكون من غير المرجح أن يسدد المتعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية تكون في حاله التعثر في ا

موعة بالكامل، وذلك دون الرجوع إلى المجموعة التخاذ إجراءات مثل تصفيه الضمان؛ أو تجاوز المقترض في سداد أي من التزاماته للمج
مثل من العوامل النوعية  في السداد، تأخذ المجموعة في االعتبار كالً  اً االئتمانية المستحقة للمجموعة. وعند تقييم ما إذا كان المقترض متعثر 

 أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجموعة.نفس الجهة المصدرة لتعهدات والعوامل الكمية مثل وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر خرق ال
 

 احتمالية حدوث التعثر في السداد
 

  تمانية المتوقعةفي السداد المستخدمة في احتساب الخسائر االئأنواع احتمالية حدوث التعثر 
شهراً القادمة )أو  12هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد خالل  –شهراً  12التعثر في السداد على مدى  مالية حدوثاحت •

على مدى  م ذلك الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة شهراً(. يتم استخدا 12على مدى العمر المتبقي لألداة المالية إذا كان ذلك أقل من 
 شهراً. 12

 

هذا هو تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى العمر المتبقي لألداة   –في السداد على مدى العمر  ر وث التعثحتمالية حدا •
 ".2لة المالية. يتم استخدام ذلك الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة "للمرح

 
 إضافة معلومات النظرة المستقبلية

بلية إلى زيادة مستويات مرجعية اتخاذ القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية الكلية ظرة المستقدي إضافة معلومات النتؤ
هي التعرضات ضمن فئة  3ا منتجة )المرحلة التي تعتبر بأنه 2والمرحلة  1على الخسائر االئتمانية المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة 

مراجعة دورية للمنهجيات واالفتراضات بما في ذلك  وفقاً لسياسة، يتطلب إجراء(. لضمحالل المحددعة لمخصص اوالخاض عثر في السدادالت
 .لناتجة بشكل دوريالمتوقعة ا يةخسائر االئتمانالمخصصات  مصفوفةيجب مراجعة و  أي توقعات لألوضاع االقتصادية المستقبلية

 
  في السدادالخسارة في حالة التعثر 

التي قد تنتج إذا كان المقترض متعثراً في السداد. يتم احتساب ذلك عثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في حالة ي حالة التالخسارة ف
 السداد.خدامها السترداد الموجود في حالة التعثر في باألخذ في االعتبار الضمانات والموارد األخرى المتاحة للمجموعة والتي يمكن است

 
  ر في السدادتعثعند ال قيمة التعرض

ة في تمثل قيمة التعرض عند التعثر في السداد تقدير التعرض في تاريخ التعثر في السداد في المستقبل، باألخذ في االعتبار التغيرات المتوقع
السحوبات المتوقعة  ي القائم وربح على المبلغ األصلما في ذلك المدفوعات على المبالغ األصلي والالتعرض بعد تاريخ إعداد التقارير المالية ب

 على التسهيالت المتعهد بها.
 

  في السداد المدرجة في الميزانية عند التعثرقيمة التعرض 
وقت حدوث التعثر في السداد. يجب أن ترحل  قيمة التعرض عند التعثر في السداد للبنود المدرجة في الميزانية هي المبالغ القائمة عند

 إلدراج هيكل السداد الخاص بها. رهنافي الميزانية مباشرةً د المدرجة تعرضات القائمة للبنوال
 

ً يجب تقدير  انية  الخسائر اإلئتمباستخدام االتجاهات السابقة وخصمها من قيمة التعرض عند التعثر في السداد عند حساب  المبالغ المدفوعة مقدما
 . المتوقعة

 
  ةي الميزانيالسداد غير المدرجة فقيمة التعرض عند التعثر في 

في ال يوجد تاريخ سداد ثابت للتعرضات غير المدرجة في الميزانية؛ وبالتالي، يتم احتساب قيمة التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة 
يجاد التالية إلتخدم المجموعة الطرق سمي للتعرضات غير المدرجة في الميزانية. تس الميزانية بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان على المبلغ اإل

في حالة عدم وجود البيانات الداخلية، تستخدم المجموعة  عامل تحويل االئتمان لقيمة التعرض عند التعثر في السداد غير المدرجة في الميزانية.
ً نفس عامل تحويل االئتمان التفاقية بازل المستخدم  المعدالت وتبلغ هذه رف البحرين المركزي. ألنظمة مص لحساب نسبه كفاية رأس المال وفقا

 ةبالنسبة للتعرضات التي لديها استحقاقات ألكثر من سن %50بالنسبة للتعرضات التي لديها استحقاقات تعادل أو تقل عن سنة واحدة و 20%
 .ةواحد

 
  والمراحل احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة الجماعية

م المجموعة بتجميع تعرضاتها إلى قطاعات على أساس خصائص  جماعي، تقوصص الخسارة علي أساس لتقييم مراحل التعرضات ولقياس مخ
 ضمان.المخاطر االئتمانية المشتركة، مثل الموقع الجغرافي ونوع العميل والقطاع والتصنيف وتاريخ االثبات المبدئي وفترة االستحقاق وقيمة ال
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 "( )"البنك فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –ثالث إفصاحات المحور ال
 
 
 )تتمة(مخصصات اإلضمحالل  4
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية  
تأخذ المجموعة في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على العقود المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي، 

أو جهد ال مبرر لهما. يتضمن ذلك على كالً من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، وذلك دون تكلفة ة والداعمة المتاحة بالمعلومات المعقول
 مستقبلية.قع الخبرات التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني للخبراء المتخصصين، بما في ذلك معلومات النظرة الامن و

 
ن كل أداة من األدوات قد يكون لديها مخاطر ائتمانية مختلفة عند اإلثبات اآلخر. أل محددة بدالً من الطرفيتم إجراء التقييم بالنسبة ألداة 

 المبدئي.
 

خلي للمجموعة وتصنيف يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بناًء على نظام التصنيف االئتماني الدا
 ئتمانية.الخسائر االضة هي إجمالي مخصصات المبالغ المعروالمرحلة. 

 
 2020يونيو  30 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
     عة التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوق

 664 158 - 506 بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 المستثمر فيها حة للشركاتتمويل المراب

 للشركات المستثمر فيها
- 1,042 654 1,696 

 13,341 13,341 - - عقد الوكالة المستحق القبض
 10,470 9,739 140 591 مبالغ مستحقة القبض 

 5,278 1,099 3,961 218 تمويل لشركات المشاريع 
 19,487 9,117 5,956 4,414 موجودات أخرى*

 ─────── ────── ────── ────── 
 5,729 11,099 34,108 50,936 
     

 45,836 - 26,136 19,700 ضمانات وارتباطات 
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 25,429 37,235 34,108 96,772 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
 2018يوليو  1 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 
 ألف 

 أمريكي دوالر
 ف أل

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
     التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية المتوقعة 

 10,200 - - 10,200 بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 يهاتمويل المرابحة للشركات المستثمر ف

 للشركات المستثمر فيها
- 1,420 36,410 37,830 

 13,341 13,341 - - عقد الوكالة المستحق القبض
 10,494 9,740 163 591 مبالغ مستحقة القبض 

 7,781 70 7,711 - تمويل لشركات المشاريع 
 6,045 2,711 3,334 - موجودات أخرى*

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 10,791 12,628 62,272 85,691 
 39,440 - - 39,440 ضمانات وارتباطات      
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 50,231 12,628 62,272 125,131 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .المتوقعة السلف المقدمة لالستثمار يةاالئتمانللخسائر األخرى الخاضعة * ال تشتمل الموجودات 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 تمة()تمخصصات اإلضمحالل  4
 

 يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة:  فيما 

 

 1المرحلة 
الخسائر  

االئتمانية  
على   المتوقعة

 شهراً  12مدى 

 2المرحلة 
الخسائر  
  االئتمانية
على   المتوقعة

  مدى العمر غير
مضمحلة  ال

 ائتمانيا 

  3المرحلة 
الخسائر  

االئتمانية  
  على المتوقعة

مدى العمر  
حلة  مضمال

 المجموع  يا ائتمان

 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
 ألف  

 دوالر أمريكي 
يوليو نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة   1الرصيد في 

       30المالي رقم 
 (25) - - (25) بنوكأرصدة وإيداعات لدى 

 اتمويل المرابحة للشركات المستثمر فيه
 يهاللشركات المستثمر ف

- (284) (5,650) (5,934) 
 (2,669) (2,669) - - عقد الوكالة المستحق القبض

 (8,518) (8,388) (72) (58) مبالغ مستحقة القبض 
 (2,088) (70) (2,018) - تمويل لشركات المشاريع 

 (2,861) (2,693) (168) - موجودات أخرى
 (99) - - (99) ضمانات وارتباطات

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 (182) (2,542) (19,470) (22,194) 

     استرجاع / )المخصص( خالل الفترة  
 (134) (158) - 24 بنوكأرصدة وإيداعات لدى 
 ت المستثمر فيهاتمويل المرابحة للشركا 

 للشركات المستثمر فيها
- (286) (654) (940) 

 (4,002) (4,002) - - عقد الوكالة المستحق القبض
 69 1 68 - القبض  الغ مستحقةمب

 (9) (861) 852 - تمويل لشركات المشاريع 
 (7,717) (6,372) (1,142) (203) موجودات أخرى

 (851) - (940) 89 ضمانات وارتباطات
 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 (90 ) (1,448) (12,046) (13,584) 

     مبالغ مشطوبة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 5,650 5,650 - - تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
     

     2019يونيو  30الرصيد في 
 (159) (158) - (1) بنوكدى وإيداعات ل أرصدة

 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها
 للشركات المستثمر فيها

- (570) (654) (1,224) 
 (6,671) (6,671) - - عقد الوكالة المستحق القبض

 (8,450) (8,387) (4) (59) مبالغ مستحقة القبض 
 (2,097) (931) (1,166) - تمويل لشركات المشاريع 

 (10,578) (9,065) (1,310) (203) أخرىموجودات 
 (950) - (940) (10) ضمانات وارتباطات

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 (30,129) (25,866) (3,990) (273) 2019يونيو  30كما في 

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
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 )"البنك"(  فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(

 2020يونيو  30 –إفصاحات المحور الثالث 
 
 
 حوكمة الشركات والشفافية   5
 

موضحة في عضاء مجلس اإلدارة الأمؤهالت وخبرات على حوكمة الشركات والشفافية تتضمن اإلفصاحات حول 
الجنسية  حسبسهم األالجداول التالية تفاصيل توزيع . وتوضح 2020يونيو  30للسنة المنتهية في لتقرير السنوي ا

 ونسبة ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:
 
 توزيع المساهمين حسب الجنسية:  :15الجدول رقم  5-1

 نسبة الملكية % البلد 
   
 %3.29  دة العربية المتحمارات اإل

 %23.66  الكويت 
 %57.71  السعودية المملكة العربية 

 %4.78  قطر 
 %2.57  عمان 
 %7.99  ن البحريمملكة 

  ──────── 
 %100.00  المجموع

  ══════════ 
 : توزيع المساهمين حسب حجم نسبة الملكية: 16الجدول :5-2

 ساهمينعدد الم نسبة الملكية %
   

 149  %1أقل من 
1% - 2%  15 
2% - 3%  6 
3% - 4%  2 
4% - 5%  0 

 2  %5أكثر من 
  ──────── 

 174  المجموع
  ══════════ 
 

 األسهم المشار اليها أدناه:ي حاملي هذه الشركات هحصة ملكية في البنك. و %5البنك أكثر من  مساهمييمتلك اثنان من 
 

 حصة ملكية؛ و %7.23 –)مقفلة(  ارية العقارية ش.م.ك.الشركة التج  -
 %6.02حصة ملكية  –مجموعة األوراق المالية ش.م.ك. )مقفلة(   -

 

 سهم من قبل الحكومة:نسبة ملكية األ   5-3
حصة  -مملوكة من قبل حكومة البحرين وهي مؤسسة قطاع عام )مقفلة(، ش.م.ب. للتنمية يمتلك بنك البحرين 

 للبنك.ل المساهم في حصة رأس الما %1.19ملكية بنسبة 
 

 نسبة ملكية األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:    5-4
من إجمالي رأس  %1.19إلى  %0.39حصة ملكية تترواح ما بين  اإلدارة أعضاء في مجلسيمتلك أربعة من 

وح اهمة بحصة ملكية تتراباإلضافة إلى ذلك، يقوم عدد من أعضاء مجلس اإلدارة بتمثيل الشركات المس .المال
 .%7.23إلى  %0.48ما بين 

 

ن، والسعي إلى تعزيز إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن اإلشراف على أنشطة البنك وشؤونه نيابةً عن المساهمي
قيمة المساهمين على المدى البعيد مع األخذ في االعتبار مصالح األطراف األخرى ذات الصلة، والحفاظ على 

أعضاء، ومعظمهم من األعضاء غير التنفيذين  8المجلس من  قية. يتألفمن الشفافية والمصدا معايير عالية
 المستقلين.

 

 
 
 

 ة ألدوات رأس المال التنظيمينموذج اإلفصاح للمميزات الرئيسي
 فينشر كابيتال بنك ش.م.ب. )مقفلة(  الجهة المصدرة  1
 ال ينطبق   لخاص( الستثمار ا لطرح ا Bloombergعرف أو م CUSIP ،ISINالمعرف الفريد )على سبيل المثال  2
جميع القوانين واألنظمة المعمول بها   القوانين الحاكمة لألداة المالية  3

 بحرين  في مملكة ال
  معالجة األنظمة   
 1رأسمال األسهم العادية فئة  قواعد مصرف البحرين المركزي االنتقالية   4
 1العادية فئة ال األسهم  رأسم بعد االنتقالية  قواعد مصرف البحرين المركزي ما  5
 ئيسي  المجموعة والمركز الر  مؤهلة للمركز الرئيسي / المجموعة / المجموعة والمركز الرئيسي  6
 األسهم العادية   نوع األداة المالية )األنواع يتم تحديدها حسب كل والية قضائية( 7
ث تاريخ إلعداد التقارير ية حسب أحداألمريك تف الدوالراالمبلغ المسجل في رأس المال التنظيمي )بآال 8

 مليون دوالر أمريكي 190 المالية(  
 والر أمريكيد 1.00 القيمة اإلسمية لألداة المالية   9

 الحقوق  التصنيف المحاسبي   10
 2005سبتمبر  26 تاريخ اإلصدار األصلي   11
 دائم  دائم أو مؤرخ   12
 استحقاقال يوجد تاريخ  صلي  تاريخ االستحقاق األ  13
ً  المصدر  من اإلصدار  استدعاء  14  ال ينطبق   التنظيمية   الجهات لموافقة خاضعا
 ال ينطبق   اري، تواريخ االستدعاء الطارئة ومبلغ االسترداد تاريخ االستدعاء االختي 15
 ال ينطبق   تواريخ االستدعاء الالحقة، إن وجدت   16
  كوبونات / أرباح األسهم  

 ال ينطبق   الثابتة أو العائمة    الكوبونات  أرباح األسهم / 17
 ال ينطبق   سعر الكوبون وأي مؤشر ذو صلة   18
 ال ينطبق   رباح األسهم  وجود معوقات لسداد أ 19
َ  ةتقديري تماماَ، تقديرية جزئياَ أو إلزامية   ةتقديري 20  تماما
   ال ينطبق وجود ترتيب أو حوافز أخرى للسداد  21
 ال ينطبق   متراكمة  غير متراكمة أو 22
 ال ينطبق   قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل   23
 ال ينطبق   ل التحو شروط للتحول،  قابلة كانت إذا 24
 ال ينطبق   جزئيا  أو كليا  للتحول،  قابلة كانت إذا 25
 ال ينطبق   للتحول، معدل التحويل  قابلة كانت إذا 26
 ال ينطبق   اختياري   لتحو أو  اميإلز  تحول للتحول،  بلةقا كانت إذا 27
 ال ينطبق   للتحول القابلة  األداة نوع تحديد  للتحول،  قابلة كانت إذا 28
 ال ينطبق   للتحول القابلة  األداة  مصدر  تحديد  للتحول،  قابلة كانت إذا 29
 ال ينطبق   ميزة الشطب   30
 ال ينطبق   إذا تم شطبها، شروط الشطب   31
َ ياَ أو جزئإذا تم شطبها، كل 32  ال ينطبق     يا
 ال ينطبق   إذا تم شطبها، دائمة أو مؤقتة   33
 ال ينطبق   االسترداد   إذا تم شطبها بصورة مؤقتة، وصف آلية 34
 ال ينطبق   المركز في التسلسل الهرمي الثانوي للتصفية )تحديد نوع األداة مباشرةً أقدم إلى األداة(   35
 طبق  ال ين قال  تزام باالنتلعدم اإل  ميزات 36
 ال ينطبق   إذا كانت اإلجابة نعم، تحديد ميزات عدم االلتزام   37
 




