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يتنا روؤ

رقى املنتجات واخلدمات  �ضالمية من خالل طرح اأ ثرة يف �ضناعة ال�ضريفة الإ اأن ن�ضبح قوة موؤ

�ضالمية للعمالء وبناء �ضمعة عاملية  امل�ضرفية املميزة واملتوافقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ

كم�ضرف اإ�ضالمي جدير بالثقة يحافظ على حقوق م�ضاهميه.

ر�ضالتنا

للعمالء  املتميزة  �ضالمية  الإ املالية  املنتجات  لتوفري  �ضاماًل  م�ضرفًا  ن�ضبح  اأن   •
وامل�ضتثمرين.

�ضالمية. اأن نبني ح�ضورًا عامليًا قويًا وا�ضمًا رائدًا يف عامل ال�ضريفة الإ  •
ولوياتهم  اأ على  بناًء  وم�ضاهمينا  مل�ضتثمرينا  املجزية  املالية  العوائد  نحقق  اأن   •

ال�ضتثمارية.

م�ضرف ال�ضالم البحرين

�ضمال مدفوع قدره 120 مليون دينار بحريني )317 مليون دولر اأمريكي(.   �ض�س م�ضرف ال�ضالم - البحرين يف 19 يناير 2006 براأ تاأ

�ضالمية ومبادئها ومبقت�ضى اأنظمة  حكام ال�ضريعة الإ بريل 2006، وهو ميار�س ن�ضاطه وفقًا لأ بداأ امل�ضرف عملياته التجارية يف 17 اأ

�ضالمية التي و�ضعها م�ضرف البحرين املركزي. امل�ضارف الإ

ويل لالكتتاب العام ، والذي يعادل 35% من راأ�س املال املدفوع للم�ضرف ، اأكرث من 2.7 بليون دينار بحريني  ولقد حقق الطرح الأ

)7 بليون دولر اأمريكي(، مبا يعادل 63 �ضعفًا من راأ�س املال املدفوع ، ويعد بذلك اأكرب طرح لالكتتاب العام يف تاريخ مملكة 

بريل 2006. وراق املالية يف 27 اأ البحرين حيث مت اإدراج امل�ضرف يف �ضوق البحرين لالأ

�ض�ضات اإقليمية رائدة منها �ضركة اإعمار العقارية،  �ض�ضون 65% من راأ�س املال املدفوع للم�ضرف، وميثلون موؤ وميلك امل�ضاهمون املوؤ

العاملية، وعدد من امل�ضاهمني  القاب�ضة، وجمموعة دبي لال�ضتثمار، وبيت ال�ضتثمارات  اأمالك للتمويل، و�ضركة دبي  و�ضركة 

و�ضط. خرين من جميع اأنحاء منطقة ال�ضرق الأ ال�ضرتاتيجيني الآ

العاملية  باملعايري  واللتزام   ، اأعماله مبا يف ذلك �ضوابط احلوكمة  الدولية يف كافة  باملعايري  البحرين  ال�ضالم -  يلتزم م�ضرف 

ال�ضالم  م�ضرف  يلتزم  كما  مانة.  والأ وال�ضفافية  احلر�س  من  م�ضتوى  على  باأ عملياته  ميار�س  حيث  املخاطر،  واإدارة  القانونية 

القيم اخلا�ضة  اإثراء  ال�ضبل الكفيلة للم�ضاهمة يف  اإيجاد  اإىل  ولياته الجتماعية، فهو ي�ضعى با�ضتمرار  ي�ضًا مب�ضوؤ اأ – البحرين 
بامل�ضلحة الجتماعية والقت�ضادية للمجتمعات التي ي�ضتثمر ويعمل فيها.

نبذة عن امل�صرف
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العمليات

�ضي�س وتكوين القدرات التنظيمية للم�ضرف • تاأ

دارة الداخلية واإدارة املخاطر • و�ضع اأطر قوية وثابتة ل�ضوابط الإ

• توظيف فريق اإداري قدير

�ضا�ضي احلديث وىل من النظام امل�ضريف الأ • تنفيذ املرحلة الأ

• النتقال اإىل مبنى جديد م�ضمم خ�ضي�ضًا لعمليات امل�ضرف

عداد لبدء العمليات امل�ضرفية ال�ضاملة • النتهاء من مرحلة الإ

�ضي�س �ضركة تنمية عقارية تابعة للم�ضرف يف البحرين • تاأ

• اإبرام �ضفقة عقارية يف ماليزيا

• الدخول يف �ضراكة ا�ضرتاتيجية خا�ضة يف ال�ضني

البيانات املالية

اإجمايل الدخل الت�ضغيلي   20.428.833 دينار بحريني )54.187.886 دولر اأمريكي(

رباح   16.418.792 دينار بحريني )43.551.172 دولر اأمريكي( �ضايف الأ

% 15.1 العائد على متو�ضط حقوق امل�ضاهمني   

ا  151 فل�ضً رباح ال�ضهم    اأ

188.058.536 دينار بحريني )498.829.008 دولر اأمريكي( اإجمايل املوجودات  

136.401.589 دينار بحريني )361.807.928 دولر اأمريكي( اإجمايل حقوق امل�ضاهمني  

 % 19.6 يرادات )الكفاءة الت�ضغيلية(   ن�ضبة امل�ضروفات اإىل الإ

موجز عن اإجنازات 2006 )متبع( موجز عن اإجنازات 2006
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دارة اأع�ضاء جمل�س الإ

دارة �ضعادة حممد علي را�ضد العبار - رئي�س جمل�س الإ

مارات العربية املتحدة وخارجها والتي من اأهمها من�ضب  ي�ضغل �ضعادة حممد علي العبار العديد من املنا�ضب املهمة يف دولة الإ

ي�ضًا من�ضب رئي�س جمل�س  �ضي�ضها يف العام 1992. وي�ضغل اأ مدير عام دائرة التنمية القت�ضادية يف حكومة دبي، والتي �ضارك يف تاأ

ال�ضودان،   - ال�ضالم  وم�ضرف  دبي للكابالت،  و�ضركة  وال�ضناعات،  لال�ضتثمارات  اإعمار  و�ضركة  العقارية،  اإعمار  �ضركة  اإدارة 

�ض�ضات احلكومية و ال�ضركات  �ضافة اإىل ذلك فهو ي�ضغل من�ضب ع�ضو جمل�س اإدارة لعدد من املوؤ وم�ضرف ال�ضالم-اجلزائر. بالإ

مارات العربية املتحدة. وهو  �ضهم وال�ضلع بالإ ملنيوم، وهيئة الأ مثل جمل�س دبي التنفيذي، وجمل�س دبي القت�ضادي، و�ضركة دبي لالأ

مارات للغولف ومركز را�ضد  ي�ضًا من�ضب رئي�س هيئة الإ وراق املالية. كما وي�ضغل �ضعادته اأ �ض�ضني ل�ضوق دبي لالأ ع�ضاء املوؤ اأحد الأ

ه املنتدى القت�ضادي العاملي. ن�ضاأ عمال العربي الذي اأ �ض�س ملجل�س الأ طفال، وهو ع�ضو موؤ لطب الأ

دارة والع�ضو املنتدب  ح�ضني حممد �ضامل امليزه - نائب رئي�س جمل�س الإ

دارة والع�ضو املنتدب مل�ضرف ال�ضالم - ال�ضودان وم�ضرف ال�ضالم - اجلزائر. وي�ضغل حاليًا  ال�ضيد ح�ضني امليزه هو نائب رئي�س جمل�س الإ

�ضالمية  دارة والع�ضو املنتدب ل�ضركة دبي الإ ي�ضًا من�ضب نائب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة ليدر كابيتال ، ونائب رئي�س جمل�س الإ اأ

�ضالمي ، وع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة اإعمار  �ض�ضني الرئي�ضيني لبنك دبي الإ ع�ضاء املوؤ مني )اأمان(. وهو اأحد الأ مني واإعادة التاأ للتاأ

لال�ضتثمارات وال�ضناعات ، وع�ضو جمل�س اإدارة جلف جت ، وع�ضو جلنة ال�ضت�ضارات مبركز دبي املايل. كما �ضغل ال�ضيد ح�ضني 

امليزه �ضابقًا عدة منا�ضب، منها من�ضب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة اإعمار للخدمات املالية، وع�ضو جمل�س اإدارة اأمالك للتمويل 

ي�ضًا من�ضب رئي�س جمل�س اإدارة مركز  مارات العربية املتحدة وكان ي�ضغل من�ضب رئي�س اللجنة التنفيذية فيها. و �ضغل اأ بدولة الإ

�ضالمية  الإ للم�ضارف  العاملي  متر  املوؤ يف  وذلك   »2006 للعام  �ضالمي  الإ »امل�ضريف  امليزه  ال�ضيد ح�ضني  اختيار  وقد مت  ال�ضيولة.  اإدارة 

�ضالمية. �ضهاماته الهامة يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية واملالية الإ املنعقد يف مملكة البحرين، تقديرًا لإ

ع�ضام املهيدب - ع�ضو

ي�ضغل ال�ضيد ع�ضام املهيدب عددًا من املنا�ضب يف �ضركات عدة مقرها اململكة العربية ال�ضعودية اأهمها من�ضب الع�ضو املنتدب 

غذية، ورئي�س وع�ضو  دارة ملجموعة املهيدب لالأ والع�ضو املنتدب وع�ضو جمل�س الإ ولده،  واأ ملجموعة �ضركات عبدالقادر املهيدب 

ي�ضًا من�ضب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة البحرين  �ضواق املركزية. كما ي�ضغل اأ جمل�س اإدارة متاجر جيان واملجموعة املتحدة لالأ

مني،  للتاأ اخلليج  احتاد  �ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  ي�ضًا  اأ وهو  الكويت.  دناتا،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  املركزية،  �ضواق  لالأ

و�ضركة م�ضاعر )الكويت(، وجمموعة منا )قطر(، و�ضركة طيبة القاب�ضة )لبنان(، و�ضركة جيف القاب�ضة )�ضوي�ضرا(، و�ضركة 

املحدودة  رز  الأ ملطاحن  رمي  و�ضركة  )كندا(،  انرتنا�ضونال  املا�ضة  و�ضركة  املتحدة(،  )اململكة  كوربوري�ضن  انف�ضتمنت  تي  يف 

)باك�ضتان(.

حبيب اأحمد قا�ضم - ع�ضو

على ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية منذ  ي�ضغل ال�ضيد حبيب اأحمد قا�ضم من�ضب ع�ضو الهيئة ال�ضت�ضارية للمجل�س الأ

العام 1997. ويراأ�س جمل�س اإدارة �ضركة املهد لال�ضتثمار ، و�ضركة البحرين ملخلوطات احلديد ، و�ضركة البحرين لتوريد وتوزيع 

واير  كواليتي  و�ضركة  ماجنمنت،  غروث  كابيتال  و�ضركة   ، )ا�ضترياد(  والت�ضدير  لال�ضترياد  البحرين  و�ضركة   ، الكهرباء 

ي�ضًا من�ضب رئي�س جمل�س اإدارة مدر�ضة املهد. برودكت�س. كما ي�ضغل اأ

حممد عمري بن يو�ضف - ع�ضو

ي�ضغل ال�ضيد حممد عمري بن يو�ضف حاليًا من�ضب الرئي�س التنفيذي ملجموعة عمري بن يو�ضف القاب�ضة، وهو ع�ضو جمل�س اإدارة 

م�ضرف ال�ضالم - ال�ضودان.

عمر حممود القوقة - ع�ضو

�ض�س م�ضارك ونائب للرئي�س التنفيذي لتمويل ال�ضركات واخلزينة ببيت ال�ضتثمار العاملي يف الكويت.  ال�ضيد عمر قوقة ع�ضو موؤ

�ضكان )اإ�ضكان(،  دارة يف �ضركة متويل الإ ردن للت�ضهيالت التجارية، ونائب لرئي�س جمل�س الإ وهو رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة الأ

العقاري  التمويل  و�ضركة  ردن،  الأ  – مني  للتاأ العربية  البحار  و�ضركة  الكويت(،  مقرهما  )وكالهما  القاب�ضة  العراق  و�ضركة 

جارة -الكويت،  ي�ضًا من�ضب ع�ضو جمل�س اإدارة يف كل من �ضركة املنار للتمويل والإ )ريف( ومقرها البحرين. كذلك ي�ضغل اأ

و�ضركة اخلليج للتعمري )تعمري( ومقرها البحرين، وال�ضركة املتحدة للتمويل - �ضلطنة عمان، وبنك بغداد -العراق، وم�ضرف 

ردن. قليمي ل�ضركة فل�ضطني العقارية يف الأ ردن، واملكتب الإ ال�ضالم - ال�ضودان، و�ضركة �ضناديق ال�ضتثمار - الأ

�ضالح �ضعيد اأحمد لوتاه - ع�ضو

�ضالمي،  ي�ضغل ال�ضيد �ضالح لوتاه حاليًا من�ضب املدير التنفيذي ملجموعة �ضالح �ضعيد لوتاه وهو ع�ضو جمل�س اإدارة يف بنك دبي الإ

مناء  ي�ضًا من�ضب ع�ضو جمل�س الأ مني )اأمان(. كما ي�ضغل اأ مني واإعادة التاأ �ضالمية للتاأ و�ضركة اأمالك للتمويل، و�ضركة دبي الإ

بكلية دبي الطبية.

�ضامل را�ضد �ضعيد املهندي - ع�ضو

دارية بجهاز اأبوظبي لال�ضتثمار، و هو ع�ضو جمل�س اإدارة  ون املالية والإ ي�ضغل ال�ضيد �ضامل املهندي حاليًا من�ضب املدير التنفيذي لل�ضوؤ

�ضركة اإعمار العقارية، وع�ضو جمل�س اإدارة م�ضرف ال�ضالم - ال�ضودان، كما �ضغل ال�ضيد �ضامل املهندي �ضابقًا من�ضب رئي�س جمل�س 

�ضتثمار. مارات لالإ اإدارة بنك تون�س والإ

وقوفًا )من اليمني اإيل الي�ضار(:  ع�ضام املهيدب، عمر حممود القوقة

جلو�ضًا )من اليمني اإيل الي�ضار(: �ضامل را�ضد �ضعيد املهندي،  �ضالح �ضعيد اأحمد لوتاه، حبيب اأحمد قا�ضم، �ضعادة حممد علي را�ضد العبار، 

ح�ضني حممد �ضامل امليزه، حممد عمري بن يو�ضف

دارة )تتمة( اأع�ضاء جمل�س الإ
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الدكتور ح�ضني حامد ح�ضان - الرئي�س

املاج�ضتري  ودرجة  القاهرة،  يف  زهر  الأ بجامعة  ال�ضريعة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حائز  ح�ضان  حامد  ح�ضني  الدكتور 

املقارن بجامعة  للقانون  الدويل  املعهد  الدكتوراه( من  يعادلن درجة  املقارن )وكالهما  القانون  والدبلوم يف  املقارن،  الفقه  يف 

ي�ضًا على درجة املاج�ضتري يف الفقه املقارن والدبلوم يف ال�ضريعة والقانون اخلا�س  مريكية. وهو حائز اأ نيويورك، الوليات املتحدة الأ

زهر. يراأ�س الدكتور ح�ضني حامد ح�ضان هيئة الفتوى والرقابة  من جامعة القاهرة، ودرجة اللي�ضان�س يف ال�ضريعة من جامعة الأ

وا�ضنطن  يف  �ضالمي  الإ الفقه  جممع  ي�ضًا  اأ ح�ضني  الدكتور  يراأ�س  كما  �ضالمية.  الإ وامل�ضارف  البنوك  من  العديد  يف  ال�ضرعية 

اإيرلندا، وخبري يف احتاد  �ضالمي للبحوث وال�ضت�ضارات يف دبلن،  وروبي الإ مريكية، وهو ع�ضو يف املجل�س الأ بالوليات املتحدة الأ

�ضالمي يف جدة ، اململكة العربية ال�ضعودية. امل�ضارف الإ

الدكتور علي حمي الدين القره داغي - ع�ضو

والفقه  ال�ضريعة  املاج�ضتري يف  ودرجة   ، والقانون  ال�ضريعة  الدكتوراه يف  درجة  داغي حائز على  القره  الدين  الدكتور علي حمي 

�ضالمية من جامعة بغداد بالعراق، و�ضهادة يف الدرا�ضات  زهر بالقاهرة، ودرجة البكالوريو�س يف ال�ضريعة الإ املقارن من جامعة الأ

والدكتور  العراق.  �ضالمي يف  الإ ي�ضًا خريج املعهد  اأ العراق، وهو  العلماء يف  الف�ضيلة  اأ�ضحاب  اإ�ضراف  التقليدية حتت  �ضالمية  الإ

ي�ضًا  �ض�ضات املالية ، وع�ضو اأ علي ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة قطر وع�ضو يف هيئات الفتوى والرقابة ال�ضرعية لعدد من البنوك واملوؤ

فتاء والبحوث، والحتاد الدويل للعلماء  �ضالمي لالإ وروبي الإ �ضالمي، واملجل�س الأ متر الإ �ضالمي، ومنظمة املوؤ يف اأكادميية الفقه الإ

�ضالمية يف جامعة اأوك�ضفورد، اململكة املتحدة وله العديد من  كادميية مبركز الدرا�ضات الإ امل�ضلمني، واللجنة ال�ضت�ضارية الأ

�ضالمي. �ضالمي، والفقه، والزكاة، والقت�ضاد الإ لفات والبحوث حول موا�ضيع ت�ضمل اأ�ضكال التمويل الإ املوؤ

ال�ضيخ عدنان عبدالله القطان - ع�ضو

القرى يف مكة  م  اأ ال�ضريف من جامعة  النبوي  القراآن الكرمي واحلديث  املاج�ضتري يف  القطان حائز على درجة  ال�ضيخ عدنان 

�ضالمية يف املدينة املنورة  وهو قا�ضي باملحكمة ال�ضرعية  �ضالمية من اجلامعة الإ املكرمة، ودرجة البكالوريو�س يف ال�ضريعة الإ

الكربى التابعة لوزراة العدل مبملكة البحرين. ال�ضيخ عدنان القطان ع�ضو يف هيئات الفتوى والرقابة ال�ضرعية يف عدد من 

اأمناء  ي�ضًا رئي�س جمل�س  اأ ، وهو  البحرين  يتام مبملكة  الأ لرعاية  ال�ضنابل  يراأ�س جمعية  املالية ، كذلك  �ض�ضات  واملوؤ البنوك 

ي�ضًا خطيب جامع  �ض�ضة اخلريية امللكية التابعة للديوان امللكي مبملكة البحرين ، ورئي�س بعثة البحرين للحج. وهو اأ املوؤ

حوال ال�ضخ�ضية بوزارة العدل. �ضالمي. كما اأ�ضهم ال�ضيخ عدنان القطان يف و�ضع م�ضودة قانون الأ مركز اأحمد الفاحت الإ

الدكتور حممد عبداحلكيم زعري - ع�ضو واأمني �ضر اللجنة

�ضالمية  �ضالمي، ودرجة املاج�ضتري يف ال�ضريعة الإ الدكتور حممد عبداحلكيم زعري حا�ضل على درجة الدكتوراه يف القت�ضاد الإ

�ضالمية. والدكتور عبداحلكيم ع�ضو يف هيئة  دارية، والدبلوم العايل يف الدرا�ضات الإ )اقت�ضاد(، ودرجة البكالوريو�س يف العلوم الإ

�ض�ضات املالية كما ت�ضمل خرباته ال�ضابقة العمل ملدة 18 �ضنة لدى بنك م�ضر املركزي، كما  الفتوى والرقابة ال�ضرعية لعدد من املوؤ

�ضالمي. ي�ضًا منا�ضب خمتلفة منها رئي�س اإدارة الرقابة ال�ضرعية يف بنك دبي الإ �ضغل اأ

 اأع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية )تتمة( اأع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية
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ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني

ال�ضالم عليكم ورحمة الله وبركاته

2006م  املن�ضرم   للعام  للم�ضرف  دارة  الإ اأن اعر�س حل�ضراتكم تقرير جمل�س  دارة  الإ اأع�ضاء جمل�س  اإخواين  بالنيابة عن  ي�ضرين 

واملوافق للعام 1427 هجرية.

�ضي�ضه على و�ضع هيكلية قوية حلوكمة ال�ضركات، وا�ضتقطاب وتوظيف  ول من تاأ لقد ركز امل�ضرف جهوده خالل العام الأ

على املعايري العاملية لل�ضناعة امل�ضرفية.  دارة العليا يتمتع بالكفاءة واخلربة امل�ضرفية العالية واملطابقة لأ فريق عمل متميز يف الإ

طالق  �ضا�ضية را�ضخة واإر�ضاء �ضيا�ضة عمل دقيقة وحمددة اإ�ضتعدادًا لإ ي�ضًا اإىل اإن�ضاء بنية حتتية اأ لي�س ذلك فح�ضب واإمنا �ضعى اأ

لكرتونية الالزمة  ل فريق العمل جهدًا باعتماد اأحدث التقنيات  الإ �ضافة لذلك مل ياأ ن�ضطته امل�ضرفية ال�ضاملة والكاملة. بالإ اأ

لت�ضهيل العمليات امل�ضرفية وتقدمي اأف�ضل اخلدمات للزبائن مما ي�ضاهم يف منو و دعم م�ضرية امل�ضرف.

لقد اعتمد امل�ضرف منوذجًا فريدًا من نوعه يوفر خدمات اإ�ضالمية عاملية حتت �ضقف واحد طارحًا منتجات متميزة وخدمات 

ول من عام 2007م  وىل والتي من املخطط لها اأن تبداأ يف الربع الأ ت�ضتهدف ال�ضريحتني الو�ضطى والعليا من ال�ضوق. ففي املرحلة الأ

�ضافة اإىل ت�ضويق منتجات التكافل  �ض�ضات بالإ فراد واملوؤ �ضوف يطلق امل�ضرف منتجات م�ضرفية متميزة ومتنوعة لعمالئه من الأ

�ضارة هنا اإىل اأن امل�ضرف قد ح�ضل بالفعل على دعم »فيزا  قبال املتنامي على هذه املنتجات. وجتدر الإ طراف ثالثة لتلبية الإ لأ

�ضدار بطاقات اإ�ضالمية وبطاقات خ�ضم مزودة بتقنية الرقاقة الذكية )EMV(. وبذلك فاإن م�ضرف ال�ضالم -  اإنرتنا�ضيونال« لإ

�ض�ضة ت�ضدر هذه النوعية من البطاقات اخلدماتيه لل�ضوق املحلية. ول موؤ البحرين �ضيكون اأ

�ضافة اإىل  اأما يف املرحلة الثانية والتي من املتوقع تبداأ مع نهاية 2007م فاإن امل�ضرف يعتزم طرح منتجات تكافل خا�ضة به، بالإ

�ضول واخلدمات امل�ضرفية اخلا�ضة. خدمات اإدارة ال�ضناديق والأ

�ضرتاتيجية امل�ضرف تتمثل يف ال�ضريفة ال�ضتثمارية حيث يركز امل�ضرف يف جزء مهم من اأن�ضطته  اإن اأحد اجلوانب الرئي�ضية لإ

ال�ضتثمارية يف القطاع العقاري م�ضتفيدًا من الطفرة التي ي�ضهدها هذا القطاع والعائد املجزي املتوقع من ال�ضتثمار فيه.  ويف 

طار متكن امل�ضرف من عقد عدد من ال�ضفقات العقارية الناجحة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وجنوب �ضرق اآ�ضيا،  هذا الإ

نها اأن حتقق عائدًا جيدًا على املدى املتو�ضط.  وعلى �ضعيد ال�ضتثمار يف امللكية اخلا�ضة، فاإن امل�ضرف ب�ضدد درا�ضة  والتي من �ضاأ

عدد من ال�ضفقات اخلا�ضة بقطاعي الطاقة والرعاية ال�ضحية والطريان يف مناطق خمتلفة من قارة اآ�ضيا والتي �ضت�ضمن تلبية 

�ضواق �ضاعدة كال�ضني والهند وباك�ضتان.  تطلعات امل�ضتثمرين لدخول اأ

�ضي�س ، يواجه م�ضرف ال�ضالم - البحرين حتديًا يف ا�ضتقطاب ودائع ا�ضتثمارية  خرى حديثة التاأ �ضالمية الأ نه كبقية امل�ضارف الإ �ضاأ

متتلك  عريقة  مالية  �ض�ضات  موؤ مع  التعامل  بتف�ضيلهم  املودعني  لطبيعة  نظرًا  اأفراد  و  اأ اأخرى  م�ضارف  من  �ضواًء  مقيدة  غري 

هل ومتميز وميلك خربة عالية قد مكنته من  اإجنازات متميزة وت�ضنيفات ائتمانية دولية. اإل اأن متتع امل�ضرف بفريق م�ضريف موؤ

ول حيث متكن من ا�ضتقطاب ودائع زادت قيمتها على 20 مليون دينار بحريني من �ضفقات  حتقيق جناح ملمو�س يف عامه الأ

املرابحة وامل�ضاربة مع العمالء خالل عام 2006م.

رباح 16.4 مليون دينار بحريني )43.5  �ضي�س نتائج جيدة، حيث بلغ �ضايف الأ ول من التاأ من ناحية اأخرى حقق امل�ضرف يف عامه الأ

رباح معدل عائد على ال�ضهم العادي ن�ضبته  اأ�ضهر. ومتثل هذه الأ الت�ضعة  مليون دولر(، وذلك خالل فرتة ت�ضغيلية مل تتجاوز 

ربعة  15.1%. وو�ضل جمموع عائدات الت�ضغيل اإىل20.4  مليون دينار بحريني )54.1 مليون دولر(، مقابل م�ضروفات ت�ضغيل بلغت اأ

ماليني دينار بحريني )10.6 مليون دولر امريكي(. وبلغ معدل الكلفة اإىل الدخل عن تلك الفرتة 19.6% ، يف حني �ضجل ال�ضهم 

الواحد ربحًا قدره 151 فل�ضًا.

رباح الفرتة وقدرها 16.418.792  دينارًا بحرينيًا قد مت تخ�ضي�ضها كما يلي: اإن �ضايف اأ

دينار بحريني

1.641.879املنقول اإىل الحتياطي القانوين 

11.443.688املنقول اإىل الحتياطي ال�ضتثماري 

عمال اخلريية 1خم�ض�س للتربعات والأ 0 0 . 0 0 0

رباح املدورة  3.233.225الأ

دارة املنعقدة خالل عام 2006م  دارة عن م�ضاركتهم يف جمال�س الإ اإن اإجمايل مكافاآت وتعوي�ضات وم�ضاريف اأع�ضاء جمل�س الإ

بلغت 509.123 دينارًا بحرينيًا.

�ضهم امل�ضرف فان اجلدول التايل يبني م�ضتوى تركز ملكية اأ�ضهم امل�ضرف يف 31 دي�ضمرب 2006م حيث  اأما فيما يتعلق مبلكية اأ

�ضهم اأما الن�ضبة املتبقية  ميتلك عدد 12 م�ضاهمًا ما ن�ضبته 24% من اأ�ضهم امل�ضرف وميتلك 30 م�ضاهمًا ما ن�ضبته 19% من الأ

وقدرها 57% فيمتلكها عدد كبري من �ضغار امل�ضاهمني يزيد عن 22 األف م�ضاهم.

�ضهم اململوكة �ضهمعدد امل�ضاهمني كما يف   31 دي�ضمرب 2006الن�ضبة املئوية لالأ الن�ضبة املئوية عدد الأ

57%22.54268.320.159اأقل من %0.5

19%3022.912.638من 0.5% اإىل اأقل من %1

24%1228.750.000من 1% اإىل اأقل من %5

100%22.584119.982.797املجموع

�ضهم اململوكة من قبل اأع�ضاء جمل�س  ومبوجب التعميمات ال�ضادرة عن م�ضرف البحرين املركزي، نو�ضح يف ما يلي عدد الأ

دارة وكبار املديرين يف اأ�ضهم م�ضرف ال�ضالم – البحرين )�س.م.ب(. الإ

�ضهم اململوكة من قبل �ضهم اململوكة يف 31  دي�ضمرب 2006الأ عدد الأ

دارة 2اأع�ضاء جمل�س الإ .4 0 0 . 0 0 0

دارة العليا 505.787الإ

2.905.787املجموع 

اإىل  والتقدير  بال�ضكر  دارة  الإ اأع�ضاء جمل�س  وبا�ضم جميع  با�ضمي  واأتقدم  وًل  اأ توفيقه  واأ�ضكره على  الله  اأحمد  اأن  ود  اأ ختامًا، 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن �ضلمان 

البحرين  لقوة دفاع  العام  والقائد  العهد  اآل خليفة ويل  �ضلمان بن حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  الوزراء  رئي�س  املوقر  اآل خليفة 

على الدعم وامل�ضاندة امل�ضتمرة للم�ضرف واإىل امل�ضئولني مب�ضرف البحرين املركزي وعمالء امل�ضرف وامل�ضاهمني وجميع املوظفني 

لدعمهم وم�ضاهمتهم يف النجاح الذي حققه امل�ضرف يف عام 2006م ونتطلع اإىل مزيد من الدعم والعمل يف ال�ضنة املالية القادمة 

هداف التي ي�ضبو اإليها امل�ضرف. 2007م لتحقيق جميع الأ

واآخر دعوانا اأن احلمد لله رب العاملني.

ب�ضم الله الرحمن الرحيم

حممد العبار

دارة   رئي�س جمل�س الإ

دارة اإىل امل�ضاهمني  دارة اإىل امل�ضاهمني )تتمة( تقرير جمل�س الإ  تقرير جمل�س الإ
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ية وبعد نظر م�ضاهمينا  وىل من عملياته دلياًل وا�ضحًا على روؤ �ضهر الت�ضعة الأ داء املتميز مل�ضرف ال�ضالم - البحرين خالل الأ يعترب الأ

ن�ضاء م�ضرف عاملي فعلي ميار�س ن�ضاطه دوليًا بت�ضكيلة وا�ضعة من املنتجات ت�ضمل قبول  �ض�ضني الذين ا�ضت�ضعروا املواتية لإ املوؤ

ثرة يف �ضناعة ال�ضريفة  ن ن�ضبح قوة موؤ ية وا�ضحة باأ نف�ضنا روؤ الودائع وتقدمي التمويل وتوظيف ال�ضتثمارات. وبناًء عليه ، و�ضعنا لأ

اأحكام  العامل لتقدمي منتجات عديدة وخمتلفة ومتوافقة مع  �ضالمية من خالل بناء ح�ضور قوي يف مناطق منتقاة من  الإ

ال�ضريعة ل�ضرائح حمددة معينة وبناء �ضمعة عاملية كم�ضرف اإ�ضالمي جدير بالثقة ويحافظ على حقوق م�ضتثمريه.

بريل 2006، حيث بلغ حجم الكتتاب  ول لالكتتاب العام يف اأ�ضهم امل�ضرف يف اأ ية بالدعم الكبري للطرح الأ وتعززت هذه الروؤ

�ضهم يف تاريخ مملكة البحرين.  حوايل 3 بليون دينار بحريني ، اأي بفائ�س مبعدل 63 �ضعفًا، لي�ضبح اأكرب اكتتاب عام لالأ

املايل  القطاع  يف  البحرين   - ال�ضالم  م�ضرف  ا�ضم  برز  املالية،  وراق  لالأ البحرين  �ضوق  يف  امل�ضرف  اإدراج  وبعد  احلني،  ذلك  ومنذ 

�ضواق املالية باملنطقة. �ضا�ضية يف الأ �ضالمي كواحد من امل�ضارف الأ الإ

�ض�ضة  تاح لنا تثبيت امل�ضرف كموؤ ن التقدم الذي حققناه حتى اليوم قد فاق جميع التوقعات، واأ لذلك ي�ضعدين اأن اأعلن لكم باأ

مالية اإ�ضالمية قوية متطورة ومتميزة وخمتلفة، اأكرث من قادرة على الوفاء بوعودها والتزاماتها جلميع املعنيني. فخالل فرتة 

ن�ضاء بنية تنظيمية قوية حمققني جناحًا باهرًا يف مرحلة مبكرة من عمر امل�ضرف، كما ا�ضتطعنا  زمنية ق�ضرية جدًا، قمنا باإ

تنمية وتعزيز وجودنا خارج مملكة البحرين يف كل من ال�ضودان واجلزائر.

ولعل من اأهم الجنازات الرئي�ضية لعام 2006 بعد احل�ضول على موافقة اجلهات املخت�ضة لتملك امل�ضرف حل�ضة اقلية من اأ�ضهم 

�ض�ضة مالية  جمموعة م�ضرف النيلني بال�ضودان. حيث ناف�س م�ضرف ال�ضالم - البحرين حني تقدميه للعطاء ما يزيد عن 20 موؤ

مارات  ال�ضودان وفرعًا واحدًا بابوظبى بدولة الإ 34 فرعًا يف  التي متلك  التخ�ضي�س للمجموعة امل�ضرفية  تناف�ضت على عملية 

العربية املتحدة. اإن متلك م�ضرف ال�ضالم - البحرين حل�ضة اقلية مب�ضرف النيلني �ضوف ي�ضيف بعدا ا�ضرتاتيجيًا لتو�ضعة امل�ضرف 

مارات العربية املتحدة. و �ضيوفر الفر�ضة لدخول ال�ضوق ال�ضودانية الواعدة ويح�ضل على موطئ قدم مهم يف دولة الإ

ن جميع ال�ضتعدادات  وتعترب منجزات امل�ضرف ب�ضكل عام بداية طيبة مل�ضرف جديد له طموحات عاملية. وقد ا�ضتكملنا الآ

نا عملياتنا  الالزمة لدعم النمو املتوا�ضل والتطور امل�ضتمر، ونحن متفائلون جدًا مبا يحمله امل�ضتقبل من فر�س واعدة. وقد بداأ

ول من العام 2007 وقطعنا �ضوطًا طوياًل يف درا�ضة واإعداد عدد من امل�ضاريع ال�ضتثمارية املجزية  امل�ضرفية ال�ضاملة خالل الربع الأ

والتي �ضيتم طرحها قريبًا للم�ضتثمرين من عمالء امل�ضرف.  كما اإننا يف �ضدد طرح خدمات جديدة لعمليات اخلزينة واإدارة 

مانات ال�ضتثمارية لتلبية احتياجات قاعدة عمالئنا املتميزين. �ضول والأ الأ

داري، نحن واثقون  اإن ال�ضنة القادمة لن تخلو من التحديات، ولكن بعناية وتوفيق من الله وقدرات وت�ضميم وعزم الفريق الإ

بقدراتنا لتحقيق اأهدافنا الطموحة.

ذن الله تعاىل كما ظهر  ن امل�ضتقبل مل�ضرفنا �ضيكون زاهرًا باإ قوال ، لعلى يقني وثقة باأ فعال قبل الأ كيد بالأ ونحن بالتزامنا الأ

ذلك جليًا يف التطور امللحوظ الذي حققناه يف م�ضريتنا الق�ضرية املباركة.

دارة والع�ضو املنتدب  كلمة نائب رئي�س جمل�س الإ

ح�ضني امليزه

دارة و الع�ضو املنتدب نائب رئي�س جمل�س الإ

ن�ضطة دارية للعمليات والأ  املراجعة الإ

واإدراج امل�ضرف يف �ضوق   ، اأ�ضهم امل�ضرف  العام يف  ويل لالكتتاب  �ضرافية والطرح الأ والإ والتجارية  القانونية  جراءات  اإمتام الإ بعد 

�ض�ضية للم�ضرف، من حيث العمليات، واملوارد الب�ضرية،  كرب هو تكوين القدرة املوؤ وراق املالية ، كان التحدي الأ البحرين لالأ

توقعات  لتلبية  وم�ضاريع جديدة  اأعمال  م�ضادر  بالبحث عن  البدء  الوقت  نف�س  توجب علينا يف  وقد  واملباين.  والتكنولوجيا، 

هداف  ق�ضام لكي تقوم مبهامها لتحقيق الأ دارات والأ �ضي�س خمتلف املجموعات والإ م�ضاهمي  امل�ضرف. من اأجل ذلك قمنا بتاأ

اإىل ما مت حتقيقه من  �ضافة  بالإ  2006 العام  التي مت تفعليها يف  ن�ضطة  والأ والعمليات  للخدمات  يلي مراجعة  وفيما  املرجوة. 

اجنازات: 

املجموعة امل�ضرفية

�ضالمية  الإ ال�ضريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  املتميزة  واحللول  املنتجات  من  وا�ضعة  ت�ضكيلة  البحرين   - ال�ضالم  م�ضرف  يقدم 

م�ضتويات  اأعلى  توفري  مع  لل�ضركات،  امل�ضرفية  واخلدمات  الرثوات،  واإدارة  فراد،  لالأ امل�ضرفية  اخلدمات  ت�ضمل  والتي  ومبادئها 

اخلدمات املهنية ال�ضخ�ضية.

البدء يف تقدمي  ال�ضنة تقدمًا ممتازًا نحو  ال�ضوق. قد حتقق خالل  على من  اإىل الأ فراد القطاع املتو�ضط  اخلدمات امل�ضرفية لالأ

ول من العام 2007. كذلك مت اإجناز جتهيز �ضالة اخلدمات امل�ضرفية الراقية يف املقر  العمليات امل�ضرفية ال�ضاملة خالل الربع الأ

�ضالمية  �ضدار اأول بطاقة �ضراف متوافقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ الرئي�ضي للم�ضرف يف �ضاحية ال�ضيف، ومت اإنهاء الرتتيبات لإ

واملزودة ب�ضريحة اإلكرتونية مبعيار »اإي اأم يف«؛ ومن املتوقع النتهاء من التو�ضيل ب�ضبكات ال�ضراف التابعة لكل من فيزا، 

ول من العام 2007. واخر الربع الأ وبنفت، وجي �ضي �ضي نت، يف اأ

والوكالة  املرابحة  وودائع  الطلب،  حتت  واحل�ضابات  التوفري،  وح�ضابات  اجلارية،  احل�ضابات  فراد  لالأ املقدمة  املنتجات  ت�ضمل 

والعقارات،  كال�ضيارات،  خمتلفة  متويل  غرا�س  باأ  ، وامل�ضاركة   ، وال�ضت�ضناع   ، جارة  والإ  ، املرابحة  اإىل  �ضافة  بالإ  ، وامل�ضاربة 

�ضالمي(. و�ضوف يتم تقدمي هذه  مني الإ وال�ضتثمارات. وي�ضعى امل�ضرف حاليًا اإىل تقدمي ت�ضكيلة من منتجات التكافل )التاأ

املنتجات ب�ضكل اأويل من خالل اأطراف ثالثة خمتارة بعناية، على اأن يبداأ امل�ضرف بتقدميها مبا�ضرة يف مرحلة لحقة. ومن 

نرتنت، وخدمة مركز الت�ضالت يف  لكرتونية عرب الإ املقرر اأن يتم توفري قنوات خدمات اإ�ضافية ت�ضمل اخلدمات امل�ضرفية الإ

منت�ضف العام 2007.

و�ضط و�ضمايل اإفريقيا.  فراد من ذوي املالءة العالية والعالية جدًا يف دول جمل�س التعاون ومنطقة ال�ضرق الأ خدمات اإدارة الرثوات لالأ

وقد كان الرتكيز الرئي�ضي خالل ال�ضنة على ا�ضتكمال الت�ضكيلة النهائية للمنتجات التي تلبي احتياجات عمالء امل�ضرف، 

و�س اأموال ال�ضركات اخلا�ضة، وال�ضكوك، واملتاجرة يف ال�ضلع واملعادن الثمينة،  وهي ت�ضمل �ضناديق ال�ضتثمار، وال�ضتثمارات يف روؤ

مانات. كذلك �ضوف يراقب فريق اإدارة الرثوات حمافظ العمالء ويو�ضي بالتغيريات عند  وخدمات الو�ضاطة وخدمات حفظ الأ

احلاجة. وقد بداأ امل�ضرف خالل العام 2006 مناق�ضات للدخول يف حتالفات ا�ضرتاتيجية مع �ضركات عاملية مقدمة للمنتجات 

واخلدمات لتمكني امل�ضرف من تلبية احتياجات عمالئه على ال�ضعيد الدويل.

يو�ضف عبدالله تقي

الرئي�س التنفيذي
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اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات تركز على تلبية الحتياجات املحددة لل�ضركات الكبرية، واملن�ضاآت التجارية املتو�ضطة احلجم 

ن�ضطتها التجارية. ويتجاوز  وال�ضغرية التي تبحث عن خدمات ا�ضت�ضارية متخ�ض�ضة وحلول مبتكرة لدعم منو اأعمالها وتو�ضعة اأ

�ضواق اإقليمية اأخرى خمتارة. وقد جنح امل�ضرف خالل العام  تقدمي اخلدمات امل�ضرفية خارج البحرين ويف دول جمل�س التعاون واأ

ولوية كبرية يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات، وتكوين حمفظة موجودات قوية واجتذاب  2006 يف اإن�ضاء قاعدة عمالء اأ

ودائع كبرية. ويف نف�س الوقت، قام فريق اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات بو�ضع ا�ضرتاتيجية على امل�ضتوى الكلي لل�ضنوات الثالث 

القادمة، واعتماد �ضيا�ضات واإجراءات داخلية ل�ضمان اأعلى م�ضتويات الكفاءة الت�ضغيلية والفعالية وخدمة العمالء.

جمموعة ال�ضتثمارات

و�ضع امل�ضرف ا�ضرتاتيجية ا�ضتثمارية متنوعة تتميز تبعًا للمناطق اجلغرافية والقطاعات امل�ضتثمر فيها، لتحقيق توقعات عمالء 

يجابي على  ثري الإ والتاأ القيمة للمجتمع  واإ�ضافة  امل�ضالح  �ضحاب  العوائد لأ اأق�ضى  امل�ضرف وتلبية احتياجاتهم و�ضمان حتقيق 

لف جمموعة ال�ضتثمارات من وحدتني متخ�ض�ضتني ت�ضمالن ا�ضتثمارات متلك ال�ضركات وال�ضتثمارات العقارية.  حميطه. وتتاأ

اآ�ضيا-املحيط الهادئ مع الهتمام ب�ضكل خا�س بقطاعات  وترتكز ا�ضتثمارات متلك ال�ضركات ب�ضكل رئي�س يف منطقة 

ومنطقة  التعاون،  ودول جمل�س  الهادئ،  اآ�ضيا-املحيط  العقارية يف منطقة  ال�ضتثمارات  بينما ترتكز  البديلة،  والطاقة  الطاقة 

املنتجة للدخل  العقارات  ولي�س ال�ضتثمار فقط يف  العقارية  التنمية  و�ضط، مع الرتكيز ب�ضكل رئي�س على م�ضاريع  الأ ال�ضرق 

اجلاري. وقد حقق امل�ضرف خالل العام 2006 تقدمًا جيدًا يف تنفيذ ا�ضرتاتيجيته ال�ضتثمارية.

�ض�س امل�ضرف بامل�ضاركة مع م�ضتثمرين ا�ضرتاتيجيني �ضركة تنمية عقارية تركز حتديدًا على تنفيذ م�ضاريع يف البحرين   وقد اأ

قادرة على امل�ضاهمة ب�ضكل دائم وفعال يف الرفاهية الجتماعية والقت�ضادية للمملكة. و�ضوف تبداأ ال�ضركة اجلديدة اأعمالها 

ن �ضفقة عقارية كربى. وائل العام 2007، وقد اأبرمت حتى الآ ر�ضميًا يف اأ

�ضالمي  ول ا�ضتثمار عقاري مل�ضرف ال�ضالم – البحرين خارج البحرين، دخل امل�ضرف يف �ضراكة مع م�ضرف »�ضي اآي اأم بي« الإ ويف اأ

 ،  E&O Property Development Berhad برهاد  ديفلبمنت  بروبرتي  و  اأ اآند  اإي  و�ضركة  ومقره ماليزيا،   CIMB Islamic Bank
اإنف�ضتمنت�س ال�ضنغافورية Mapletree Investments، لبناء جممع فلل على الواجهة البحرية �ضمن م�ضروع  و�ضركة مابلرتي 

ول  �ضا�س للم�ضروع يف الن�ضف الأ �ضري تاجنونغ بنانغ Seri Tanjung Penang على جزيرة بنانغ يف ماليزيا. و�ضوف يتم و�ضع حجر الأ

من العام 2007، وهو ي�ضمل بناء 73 فيال فخمة على الواجهة البحرية تقام على قطعة اأر�س مزروعة باحلدائق تبلغ م�ضاحتها 

جانب واملواطنني املاليزيني الذين يرغبون يف �ضراء منازل فخمة و راقية يف جزيرة  980 فدانًا. و�ضوف ي�ضتهدف امل�ضروع بيع الفلل لالأ

بنانغ. وتقدر التكلفة املبدئية للم�ضروع بحوايل 20 مليون دولر اأمريكي. وي�ضتهر م�ضروع �ضري تاجنونغ بنانغ بكونه اأكرب 

را�ضي بحرية يتم تنفيذه حتى اليوم يف ماليزيا. م�ضروع ردم وا�ضت�ضالح لأ

واخر العام 2006 مفاو�ضات على  ويف اإطار عمليات امل�ضرف يف منطقة اآ�ضيا-املحيط الهادئ، اأجنز م�ضرف ال�ضالم – البحرين يف اأ

توقيعها يف  CMIA Capital Partners، حيث مت  بارترنز  اأيه« كابيتال  اآي  م  اأ »�ضي  �ضركة  اإ�ضرتاتيجية مع  �ضراكة  اتفاقية 

مطلع العام 2007. وهذه ال�ضركة التي مقرها �ضنغافورة، لها مكاتب يف �ضنغهاي وهونغ كونغ، وهي تعد اإحدى اأكرب �ضركات 

و�س اأموال ال�ضركات اخلا�ضة ومتتاز بخربتها الوا�ضعة يف ال�ضني. وت�ضمل ال�ضراكة بني م�ضرف ال�ضالم - البحرين  ال�ضتثمار يف روؤ

و�س اأموال لتنمية  م اآي اأيه« ال�ضتثمار يف عدة قطاعات ل�ضركات ناجحة متو�ضطة احلجم لكنها تبحث عن روؤ و�ضركة »�ضي اأ

جمايل  �ضواق النا�ضئة يف العامل، ويتوقع اأن يبلغ متو�ضط الناجت املحلي الإ نتاجية. وتعترب ال�ضني اليوم من اأكرب الأ عملياتها الإ

فيها اأكرث من 9% على مدى ال�ضنوات القليلة القادمة، وهي متتاز بفر�س ا�ضتثمارية كبرية وجمزية.

لقد قام م�ضرف ال�ضالم – البحرين  باإعداد قائمة من ال�ضفقات املدرو�ضة بعناية فائقة بانتظار التنفيذ، حيث انه من املتوقع 

ن�ضطته ال�ضتثمارية جمزية جدًا خالل العام 2007. اأ�ضف اإىل ذلك قيام  امل�ضرف بدرا�ضة عدد من الفر�س ال�ضتثمارية  اأن تكون اأ

و�س اأموال ال�ضركات  �ضافة اإىل فر�س ا�ضتثمارية واعدة يف روؤ العقارية اجلذابة يف البحرين ودول جمل�س التعاون وجنوب �ضرق اآ�ضيا، بالإ

�ضيوية، ودول اأخرى يف منطقة اآ�ضيا- املحيط الهادئ. �ضواق نا�ضئة كال�ضني، و�ضبه القارة الآ اخلا�ضة يف اأ

�ضواق املالية عمليات اخلزينة والأ

�ض�ضة مالية رائدة يف تقدمي خدمات ومنتجات  �ضا�ضية مل�ضرف ال�ضالم - البحرين هو اأن ي�ضبح موؤ �ضرتاتيجية الأ هداف الإ اأحد الأ

عدد  بت�ضكيل   2006 العام  خالل  امل�ضرف  قام  وقد  ومبادئها.  �ضالمية  الإ ال�ضريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  �ضول  الأ واإدارة  اخلزينة 

ي�ضًا خدمات عمليات اخلزينة  ن�ضطة ذات العالقة، كما يقدم اأ من الفرق املتخ�ض�ضة امل�ضئولة عن اإدارة عمليات اخلزينة والأ

�ض�ضات املالية، واإدارة  �ضا�ضية للم�ضرف العالقات مع املوؤ ن�ضطة الأ فراد. وت�ضمل الأ �ض�ضات والعمالء الأ �ضول لل�ضركات واملوؤ واإدارة الأ

وراق املالية. �ضهم والأ جنبية وال�ضلع، واأن�ضطة هيكلة املنتجات، وال�ضتثمار يف الأ املوجودات واملطلوبات، والعمالت الأ

و ت�ضنيف  �ضي�س ، لي�س كبقية امل�ضارف العريقة التي لها �ضجل اإجنازات �ضابقة اأ �ض�ضة مالية حديثة التاأ ويواجه امل�ضرف كونه موؤ

ا�ضتطاع  البحرين  ال�ضالم -  اأن م�ضرف  ا�ضتثمارية مطلقة. غري  ودائع  ائتماين خارجي، حتديًا يتمثل يف قدرته على اجتذاب 

خرى، من احل�ضول على ودائع جيدة  �ض�ضات املالية الأ دارة العليا، وجناحه يف بناء العالقات مع املوؤ بف�ضل قدرات و�ضمعة فريق الإ

وىل من العمليات. �ضهر الت�ضعة الأ من عمليات املرابحة وامل�ضاربة بني البنوك خالل فرتة الأ

مانات ال�ضتثمارية خدمات الأ

املبتكرة  ال�ضتثمارية  مانات  الأ 2006 على تطوير ت�ضكيلة من خدمات  العام  – البحرين جهوده خالل  ال�ضالم  ركز م�ضرف 

 - اإ�ضالمي  م�ضرف  يقدمها  ال�ضتثمارية  مانات  الأ خدمات  اأول  وهي   - ومبادئها  �ضالمية  الإ ال�ضريعة  اأحكام  مع  واملتوافقة 

اأن يبداأ امل�ضرف بتقدمي هذه اخلدمات  العالية. ومن املقرر  فراد من ذوي املالءة  العائلية، والعائالت والأ �ض�ضات  واملوؤ لل�ضركات، 

وف�ضور لتلبية احتياجات عمالئه اخلا�ضة من  ر�ضميًا العام 2007. كما وينوي امل�ضرف القيام بعد ذلك بتقدمي خدمات اأمانات الأ

حيث ال�ضرائب، والرتكات، ودمج الرثوات، واحتياجات خا�ضة اأخرى.  وهناك حاجة كبرية ملثل هذه اخلدمات يف املنطقة، 

ن ات�ضالت عدة من اأفراد ذوي مالءة عالية يرغبون يف ال�ضتفادة من هذه اخلدمات. حيث تلقى امل�ضرف حتى الآ

جمموعة املالية والئتمان

دارة، واإدارة الئتمان، واإدارة �ضئون ال�ضتثمارات. ت�ضمل جمموعة املالية والئتمان اإدارة الرقابة املالية، ونظم معلومات الإ

لل�ضلطات  مد  الأ املتطلبات متو�ضطة  الالزمة ل�ضتيفاء  الهرمية  تبني  ثابتة  ا�ضرتاتيجية  2006 خطة  العام  املجموعة يف  و�ضعت 

التقارير من  واإعداد  املحا�ضبة  تنفيذ عنا�ضر  يف  ي�ضًا  اأ املجموعة  العليا. كذلك جنحت  واإدارته  البنك  اإدارة  �ضرافية وجمل�س  الإ

والتقارير  التقديرية  للميزانيات  بيانات  ا�ضتيداع  نظام  وتنفيذ  اختيار  على  حاليًا  املجموعة  وتعمل  �ضا�ضي.  الأ امل�ضريف  النظام 

عمال امل�ضرفية. ومن املتوقع ا�ضتكمال هذه  دارية بهدف اإعداد تقارير دقيقة ويف املواعيد املقررة مل�ضاندة الأ �ضرافية واملحا�ضبة الإ الإ

تاحة اتخاذ القرارات بكفاءة وفعالية. العملية خالل العام 2007 لتوفري املعلومات ال�ضحيحة والوافية لإ

اأما فيما يتعلق بالئتمان ، فتعمل جمموعة املالية والئتمان مع جمموعة اإدارة املخاطر على و�ضع �ضيا�ضة خماطر الئتمان. 

�ضراف على حتليل الئتمان والتو�ضيات الئتمانية، واإدارة الئتمان، واملراقبة امل�ضتمرة جلميع  ولية الإ كذلك تتوىل املجموعة م�ضوؤ

اإىل  املقدمة  التمويل  لت�ضهيالت  الئتماين  للت�ضنيف  معايري   2006 العام  خالل  املجموعة  و�ضعت  وقد  الئتمانية.  الت�ضهيالت 

ي�ضًا تقدمًا جيدًا نحو تطوير النظام الداخلي لت�ضنيف  فراد. كذلك حققت املجموعة اأ �ض�ضات املالية وال�ضركات والعمالء الأ املوؤ

�ضاليب منتظمة لتحليل خماطر الئتمان ب�ضكل متنا�ضق يف جميع عمليات امل�ضرف. املخاطر من اأجل توفري اأ

جمموعة العمليات ونظم املعلومات واخلدمات امل�ضاندة

الب�ضرية،  املوارد  اإدارة  امل�ضاندة املتخ�ض�ضة ومنها  الوظيفية  الوحدات  2006 عددًا من  العام  – البحرين خالل  ال�ضالم  ن�ضاأ م�ضرف  اأ

دارية، والعمليات امل�ضرفية، والت�ضالت والعالقات العامة، ليتم من خاللها تقدمي الدعم وامل�ضاندة  ون الإ وتقنية املعلومات، وال�ضوؤ

ملختلف قطاعات اأعمال امل�ضرف.

ن�ضطة )تتمة( دارية للعمليات والأ ن�ضطة )تتمة( املراجعة الإ دارية للعمليات والأ  املراجعة الإ
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ففي جمال املوارد الب�ضرية، حقق امل�ضرف جناحًا يف اإيجاد واجتذاب اأف�ضل اخلرباء املتخ�ض�ضني يف �ضناعة اخلدمات امل�ضرفية واملالية 

الرئي�ضية  والوظائف  العمل  ي�ضًا ا�ضتكمال جميع فرق  اأ امل�ضتوى. وقد مت  اإدارة عايل  ن فريق  واأ�ضبح لدى امل�ضرف الآ �ضالمية.  الإ

هلني يف العمليات امل�ضرفية  فراد اخلرباء واملوؤ امل�ضرفية وامل�ضاندة. وهذا بحد ذاته يعترب اإجناًزا كبريًا نظرًا للعدد املحدود املتوفر من الأ

اإىل ال�ضوق خالل ال�ضنوات القليلة  �ض�ضات املالية اجلديدة  �ضالمية وللنمو ال�ضريع لهذه ال�ضناعة وذلك لدخول العديد من املوؤ الإ

كرب اليوم هو احلفاظ  املا�ضية والتي قل�ضت من الفر�س ال�ضانحة لجتذاب الكفاءات اجليدة ب�ضهولة وي�ضر. واأ�ضبح التحدي الأ

على الكفاءات امل�ضرفية املتميزة وحتفيزها يف �ضوق تتميز بدرجة عالية من املناف�ضة، مع ال�ضتمرار يف اجتذاب مزيد من املوارد 

�ضافية لدعم منو امل�ضرف وتو�ضعة اأعماله. لذلك فقد تعاقد امل�ضرف مع �ضركة ا�ضت�ضارات عاملية ورائدة متخ�ض�ضة يف  الب�ضرية الإ

دارة وبرنامج حوافز للموظفني. داء الإ املوارد الب�ضرية لو�ضع نظام عاملي لتحفيز وقيا�س اأ

برم م�ضرف  �ض�ضات املالية. وقد اأ �ضا�ضية الهامة لتحقيق القيمة امل�ضافة للموؤ لقد اأ�ضبحت تقنية املعلومات اليوم من العنا�ضر الأ

ال�ضالم – البحرين يف العام 2006 اتفاقية مع �ضركة نظم تقنية املعلومات ال�ضوي�ضرية تيمينو�س Temenos لتزويده بنظام م�ضريف 

وىل من خطة تنفيذ النظام قبل نهاية �ضنة 2006 ومت اختباره وبدء ت�ضغيله بكل كفاءة  �ضا�ضي حديث. وقد مت اإجناز املرحلة الأ اأ

وجناح. ومن املتوقع اأن يتم تنفيذ املراحل الالحقة والتي ت�ضمل تطبيقات هامة مرتبطة بخدمات العمالء مبا يتيح م�ضاندة بدء 

ول من العام 2007. العمليات امل�ضرفية ال�ضاملة خالل الربع الأ

دارية خالل العام 2006 اختيار وجتهيز املبنى اجلديد للمقر الرئي�ضي  ون الإ ي�ضًا يف جمال ال�ضوؤ جنازات الرئي�ضية اأ ولعل من اأهم الإ

قت يف نوفمرب 2006 وفقًا للجدول الزمني املقرر بكل �ضال�ضة وي�ضر. ويتميز مبنى املقر  للم�ضرف حيث مت النتقال اإليه من املقر املوؤ

ن اخلدمات امل�ضاندة الفعالة، مبا يف  اجلديد مبناخ عمل مريح للموظفني وت�ضهيالت منا�ضبة للعمالء. واأ�ضبح امل�ضرف ميلك الآ

من وال�ضالمة، وال�ضيانة، والربيد وال�ضحن، ونظام م�ضرتيات اآيل بالكامل. ذلك الأ

ولية التاأكد من تنفيذ جميع املعامالت  �ضا�ضية توفر الدعم املتكامل للم�ضرف، وهي تتوىل م�ضوؤ اإن وحدة العمليات هي وحدة اأ

مرا�ضالت  2006 عالقات  العام  امل�ضرف خالل  ن�ضاأ  اأ وقد  النوعية.  اجلودة  درجة عالية من  وعلى  و�ضرعة  و�ضهولة  بدقة  امل�ضرفية 

 ،SWIFT قليمية والعاملية وح�ضل على ع�ضوية نظام احلوالت امل�ضرفية �ضويفت �ض�ضات املالية املحلية والإ م�ضرفية مع عدد من املوؤ

واأجنز ترتيبات التو�ضيل املتعلقة بهذا النظام.

ويلتزم امل�ضرف باعتماد اأعلى املعايري العاملية يف جمال الت�ضالت والعالقات العامة، وقد مت و�ضع �ضيا�ضات واإجراءات خالل العام 

2006 ل�ضمان التوا�ضل مع جميع املعنيني بامل�ضرف - داخليًا وخارجيًا - ب�ضكل مهني �ضفاف ودقيق ويف املواعيد املحددة وتوفري 

عالم، وافتتح موقعًا على �ضبكة  ن�ضاء عالقة تفاعلية مع و�ضائل الإ احلماية الكافية ل�ضم امل�ضرف و�ضمعته. وقد قام امل�ضرف باإ

نرتنت غنيًا باملعلومات و�ضهل ال�ضتخدام، كما اأنتج الكثري من املواد التعريفية والرتويجية والت�ضويقية ذات اجلودة النوعية  الإ

العالية.

ن�ضطة )تتمة( دارية للعمليات والأ  املراجعة الإ

ننا يف جمال عمل ميلي علينا حتمل خماطر، واأن جناحنا يعتمد اإىل درجة كبرية على  اإننا يف م�ضرف ال�ضالم - البحرين ندرك اأ

�ضا�ضيًا من  ننا نرى اأن اإدارة املخاطر ت�ضكل جزءًا اأ مدى كفاءتنا يف تعريف هذه املخاطر وقيا�ضها ومراقبتها واإدارتها. ولذلك فاإ

دارة املخاطر يف امل�ضرف. عملياتنا، وجند اأن اتفاقية بازل 2 ت�ضكل من وجهة نظر ا�ضرتاتيجية، حمفزًا للتنفيذ الناجح لإ

�ضا�ضي الذي يقوم عليه اإطار عمل اإدارة املخاطر هو التاأكد من اأن املخاطر املقبولة تقع �ضمن املدى الذي يعتمده امل�ضرف  املبداأ الأ

واأن العوائد الناجتة تكون متوافقة مع املخاطر التي يتم حتملها. والهدف هو خلق قيمة للم�ضاهمني من  لتحمل املخاطر، 

رباح مقارنة باملخاطر والتاأكد من  خالل حماية امل�ضرف من اخل�ضائر غري املتوقعة، و�ضمان تعظيم اإمكانيات وفر�س حتقيق الأ

رباح. ا�ضتقرار الأ

دارة امل�ضتقلة للمخاطر و�ضمان اللتزام  دارة املخاطر والإ ولوية لتطوير هيكلية عملية لإ �ضي�س امل�ضرف تعطي الأ ولهذا فاإن خطة تاأ

يتما�ضى مع متطلبات م�ضرف  املخاطر حمليًا وعامليًا، ومبا  دارة  لإ املتعارف عليها  املثلى  جراءات  والإ نظمة  الأ يتوافق مع  مبا 

البحرين املركزي واتفاقية بازل 2.

اإطار عمل اإدارة املخاطر

�ضلوكيات  املخاطر وكيفية ممار�ضة  لتحمل  البحرين   - ال�ضالم  يتبعها م�ضرف  التي  ال�ضيا�ضة  املخاطر  اإدارة  اإطار عمل  يحدد 

رباح وال�ضتعداد لتحمل  حتمل املخاطر بال�ضكل ال�ضحيح يف جميع عمليات امل�ضرف عمومًا مبا ي�ضمن التوازن الدائم بني الأ

دارة املخاطر بامل�ضرف، مبا يف ذلك  �ضا�ضية لإ املخاطر. ويحقق اإطار عمل اإدارة املخاطر هذا الهدف من خالل تعريف املبادىء الأ

دارة،  وليات جمل�س الإ دوار وم�ضوؤ خماطر الئتمان، وخماطر ال�ضوق، واملخاطر الت�ضغيلية، واملخاطر ال�ضرتاتيجية، وخماطر ال�ضمعة، واأ

والتبعات،  الحتمالت  بناء على  املخاطر  تقييم  �ضاليب  واأ املخاطر،  دارة  باإ يتعلق  فيما  العليا  دارة  والإ املخاطر،  اإدارة  وجمموعة 

الداخلية،  الرقابة  واإطار عمل  اإدارة املخاطر،  وتقارير معلومات  جراءات، وحدود املخاطر، ونظم  والإ الرئي�ضية،  و�ضيا�ضات املخاطر 

�ضلوب امل�ضرف يف اإدارة راأ�س املال. ويتم تقييم مدى فعالية اإطار عمل اإدارة املخاطر ب�ضكل م�ضتقل ومراجعته من خالل التدقيق  واأ

الداخلي، والتدقيق اخلارجي، واإ�ضراف م�ضرف البحرين املركزي.

عمال واأهداف اإدارة املخاطر. دي اإطار عمل اإدارة املخاطر اإىل اإيجاد التنا�ضق بني الأ ونتيجة لذلك، يوؤ

اإدارة املخاطر واللتزام
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التدقيق الداخلي، والتدقيق اخلارجي، وم�ضرف البحرين املركزي

�ضراف من  الإ

دارة  جمل�س الإ

دارة العليا والإ

�ضيا�ضات واإجراءات 

وحدود املخاطر نظم اإدارة املخاطر

اإدارة راأ�س املال 

�ضعار بعد ت�ضوية  والأ

ثريات املخاطر تاأ

اإطار عمل الرقابة 

الداخلية ال�ضاملة
اللتزام ومكافحة 

موال غ�ضيل الأ

دارة الداخلية للم�ضرف اإطار عمل اإدارة املخاطر و�ضوابط الإ

دارة جلان جمل�س الإ

�ضاليب اإدارة املخاطر اأ

 اإدارة املخاطر واللتزام
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اإدارة راأ�س املال

�ضا�س يف كل هذا هو الو�ضول اإىل العالقة املثلى بني املخاطر و العوائد مقارنة براأ�س املال املتوفر من خالل اإدارة راأ�س املال  حجر الأ

عمال. ون املالية وجمموعات الأ ب�ضكل مركز وبرقابة جيدة ت�ضمل جمموعات اإدارة املخاطر وال�ضوؤ

دارة  �ضوابط التنظيم والإ

دارة والتنظيم للم�ضرف، كما ورد بالق�ضم اخلا�س ب�ضوابط التنظيم  تدعم اإطار عمل اإدارة املخاطر هيكلية فعالة ل�ضوابط الإ

دارة. والإ

ولية عن املخاطر امل�ضوؤ

�ضاء جمموعات  ولية تنفيذ اإطار عمل اإدارة املخاطر يف امل�ضرف عمومًا على عاتق جمموعة اإدارة املخاطر واللتزام. ويتوىل روؤ تقع م�ضوؤ

طار  ولية املخاطر املختلفة، ويتوجب عليهم التاأكد من اإدارة هذه املخاطر وفقًا لإ عمال واملجموعات امل�ضاندة يف امل�ضرف م�ضوؤ الأ

عنها  ولني  وامل�ضوؤ املخاطر  حتديد  يف  امل�ضاندة  واملجموعات  عمال  الأ جمموعات  �ضاء  روؤ املخاطر  اإدارة  وت�ضاعد  املخاطر.  اإدارة  عمل 

ولويات اأعمال اإدارة املخاطر، وخطط اإدارة املخاطر، والتفوي�س  وتقييم احتمالتها وتبعاتها واخليارات املتاحة للتعامل معها، وو�ضع اأ

بتنفيذ خطط اإدارة املخاطر ومتابعة جهود اإدارة املخاطر.

اإدارة املخاطر واللتزام

اإدارة  رئي�س  ويتوىل  مبا�ضرة.  التنفيذي  الرئي�س  يتبع  واللتزام  املخاطر  دارة  لإ م�ضتقل  رئي�س  ال�ضالم  مب�ضرف  املخاطر  اإدارة  يراأ�س 

ولية اإدارة الوظائف التالية: املخاطر وفريقه م�ضوؤ

موال وحدة اللتزام ومكافحة غ�ضيل الأ

رهاب. وي�ضمل الربنامج  موال ومتويل الإ ن�ضاأ امل�ضرف وحدة م�ضتقلة ومتخ�ض�ضة لتن�ضيق تنفيذ برنامج اللتزام ومكافحة غ�ضيل الأ اأ

باملعلومات  ف�ضاح فيما يتعلق  الإ موال، ومعايري  الأ واللوائح، ومكافحة غ�ضيل  نظمة  بالأ اللتزام  دارة  جراءات لإ والإ ال�ضيا�ضات 

اجلوهرية واحل�ضا�ضة والتداول بناء على معلومات داخلية.

رهاب، ي�ضمن م�ضرف ال�ضالم - البحرين من خالل �ضيا�ضاته  موال ومتويل الإ ومبقت�ضى ما متليه متطلبات مكافحة غ�ضيل الأ

موال ووجود اإجراءات رقابة داخلية ملنع واكت�ضاف عمليات غ�ضيل  اخلا�ضة �ضالمة عمل �ضيا�ضات واإجراءات مكافحة غ�ضيل الأ

التعامل  ا�ضتمرار  على  واملحافظة  العمالء  لقبول  جراءات  والإ العامة  ر�ضادات  الإ و�ضع  كيفية  ال�ضيا�ضات  هذه  ومتلي  موال.  الأ

جراءات  معهم، ومراقبة عملياتهم وفقًا ملتطلبات م�ضرف البحرين املركزي واملعايري الدولية مثل تو�ضيات الفريق اخلا�س لالإ

.FATF 40 + 9 موال املالية ملكافحة غ�ضيل الأ

واكت�ضاف عدم  املركزي  البحرين  م�ضرف  لدى  بها  املعمول  خرى  الأ واللوائح  نظمة  الأ مراعاة  اللتزام  برنامج  ي�ضمن  كذلك 

وراق املالية ووزارة ال�ضناعة والتجارة. اللتزام يف حينه، مبا يف ذلك �ضروط اللتزام التي تفر�ضها �ضوق البحرين لالأ

خطة العام 2007

جراءات املتعلقة  �ضوف يكون تركيز جمموعة اإدارة املخاطر يف العام 2007 على تنفيذ اإطار عمل اإدارة املخاطر وال�ضيا�ضات والإ

اإدارة املخاطر املختارة. وبناء عليه، �ضوف  الزمني مل�ضرف البحرين املركزي ولنظم  2 وفقًا للجدول  دارة املخاطر، واتفاقية بازل  باإ

ي�ضعى م�ضرف ال�ضالم - البحرين اإىل الرتكاز على اتفاقية بازل 2 كمحفز لتنفيذ اأف�ضل اإجراءات اإدارة املخاطر والت�ضجيع على 

دارة امل�ضرف وم�ضاهميه وعمالئه. دارة، ولإ لغة م�ضرتكة لبيان املخاطر ملجل�س الإ

 اإدارة املخاطر واللتزام )تتمة(

دارة جراءات واحلدود التي يعتمدها جمل�س الإ ال�ضيا�ضات والإ

 اإدارة خماطر

الئتمان

 اإدارة خماطر

ال�ضوق

 اللتزام ومكافحة

موال غ�ضيل الأ

 اإدارة املخاطراإدارة راأ�س املال

الت�ضغيلية

مراقبة املخاطر وحدود املخاطر  •
اإدارة املحافظ  •

رفع التقارير يف املواعيد املحددة   •
اإىل جلنة الئتمان

�ضاليب الت�ضنيف الداخلي اأ  •

مراقبة املراكز واحلدود  •
�ضاليب قيا�س املخاطر اأ  •

رفع التقارير يف املواعيد   •
ALCO املحددة اإىل

مراقبة التقييم الذاتي  •
�ضرات املخاطر  مراقبة موؤ  •

�ضا�ضية الأ

قاعدة بيانات املخاطر   •
واخل�ضائر

اإدارة اأمن تقنية املعلومات  •
عمال تخطيط ا�ضتمرارية الأ  •
تكليف جهات خارجية   •

دارة املخاطر باإ

اللتزام باتفاقية بازل 2  •
�ضعار بعد ت�ضوية اآثار  الأ  •

املخاطر

رفع التقارير اإىل اللجنة   •
التنفيذية التابعة ملجل�س 

دارة الإ

حتليل ال�ضيناريوهات  •

مراقبة اللتزام  •
موال مكافحة غ�ضيل الأ  •

التدريب والتوعية  •
جراءات الرقابية النظم والإ  •

الختبار الدوري للتحمل وحتليل ال�ضيناريوهات  •

 اإدارة املخاطر واللتزام )تتمة(



م�ضرف ال�ضالم - البحرين  �س.م.ب.  25م�ضرف ال�ضالم - البحرين  �س.م.ب.24

ن�ضاء جلان خمتلفة مبا يتوافق مع  دارة الداخلية. ولهذا الغر�س قام املجل�س باإ دارة بو�ضع اأعلى معايري �ضوابط الإ يلتزم جمل�س الإ

ع�ضاء املعنيني. وميلي نظام  لف من الأ دارة العليا لت�ضكيل جلان خمتلفة تتاأ ي�ضًا بتوجيه الإ جراءات املتعارف عليها، وقام اأ الإ

ويلتزم  امللقاة على عاتقه،  وليات  امل�ضوؤ القول بالفعل ويتحمل  ن يقرن  باأ خالقي وذلك  ال�ضلوك الأ اأعلى معايري  دارة  الإ جمل�س 

نظمة واللوائح التي ت�ضري على القطاع امل�ضريف. وقد اعتمد  بالدقة وال�ضفافية يف تقاريره، ويحافظ على اللتزام التام بالقوانني والأ

�ضا�ضي ولوائح اللجان املنبثقة عن املجل�س،  �ضي�س والنظام الأ جمل�س اإدارة امل�ضرف لئحة تنظيمية، ت�ضكل اإىل جانب عقد التاأ

دارة للم�ضرف. �ض�س التي تقوم عليها �ضوابط التنظيم والإ ال�ضالحيات والأ

ن�ضطة املتوا�ضلة للم�ضرف  دارة القيادة املركزية للم�ضرف، ويحدد اأهدافه، وي�ضع ال�ضرتاتيجيات التي توجه الأ يتوىل جمل�س الإ

واملعايري  ال�ضلوك  وقواعد  وا�ضتقالليتهم،  دارة،  الإ جمل�س  اأع�ضاء  وليات  وم�ضوؤ دوار  اأ املجل�س  نظام  ويحدد  هداف.  الأ هذه  وحتقق 

خالقية التي يلتزمون بها. الأ

وقد مت تنظيم امل�ضرف على النحو التايل:

دارة جلان جمل�س الإ

عراف املتبعة يف القطاع امل�ضريف. واللجان الدائمة  وليات حمددة وفقًا ملا متليه الأ دوار وم�ضوؤ قام املجل�س بت�ضكيل ثالث جلان باأ

التابعة للمجل�س هي اللجنة التنفيذية، وجلنة التدقيق واملراجعة، وجلنة التعوي�ضات واملكافاآت.

اللجنة التنفيذية

امل�ضرف، كما  عمال  باأ املتعلقة  امل�ضائل  التنفيذية حول جميع  دارة  الإ بتوجيه  وتقوم  دارة  الإ العامة ملجل�س  ال�ضالحيات  تتوىل 

دارة. كذلك تتوىل اللجنة  دارة يف التعامل مع امل�ضائل التي تن�ضاأ يف الفرتات املمتدة بني اجتماعات جمل�س الإ تتوىل دور جمل�س الإ

نها اإىل جمل�س  ولية جميع امل�ضائل املتعلقة مبخاطر الئتمان وخماطر ال�ضوق، ومراجعة ال�ضرتاتيجية ورفع التو�ضيات ب�ضاأ م�ضوؤ

دارة. الإ

جلنة التدقيق واملراجعة

�ضرافية فيما يتعلق بامل�ضائل اخلا�ضة باملخاطر واللتزام، مبا يف ذلك �ضحة  ولية م�ضاعدة املجل�س يف القيام بواجباته الإ تتوىل م�ضوؤ

القوائم املالية للم�ضرف، واإجراءات ونظم اإعداد التقارير املالية، وو�ضائل الرقابة الداخلية والرقابة املالية. كذلك تتوىل اللجنة 

دارة. �ضرافية وبني جمل�س الإ دارة، وبني ال�ضلطة الإ التن�ضيق بني مدققي احل�ضابات اخلارجيني وبني جمل�س الإ

جلنة املكافاآت والتعوي�ضات

التعوي�ضات،  �ضيا�ضة  لو�ضع  وال�ضفافة  الر�ضمية  جراءات  الإ التنفيذية،  دارة  والإ التنفيذي،  والرئي�س  املنتدب،  للع�ضو  اللجنة  تقدم 

�ض�ضات املماثلة، ومبا  يتوافق  والتاأكد من اأن التعوي�ضات املدفوعة تناف�ضية، مبا يتما�ضى مع ما هو �ضائد يف ال�ضوق ويف �ضريحة املوؤ

وليات املوظفني. وتقوم اللجنة باعتماد ال�ضيا�ضات التي ت�ضمل التوظيف والتعوي�ضات والتدريب. كذلك تو�ضي  مع واجبات وم�ضوؤ

مد، لجتذاب وحتفيز  داء ال�ضنوية واحلوافز ق�ضرية/طويلة الأ اللجنة للمجل�س بخطط تعوي�ضات خا�ضة، مبا يف ذلك مكافاآت الأ

مني املحافظة على ا�ضتمرار عملهم لدى امل�ضرف. �ضا�ضيني وتاأ املوظفني الأ

مدققو احل�ضابات اخلارجيني

امل�ضاهمون

هيئة ال�ضريعة والفتوى

دارة جمل�س الإ

الع�ضو املنتدب

الرئي�س التنفيذي

جلنة املكافاآت واملراجعة

اللجنة التنفيذية

جلنة التدقيق واملراجعة

التدقيق الداخلي

الرقابة ال�ضرعية

دارية اللجان الإ

املخاطر والئتمان  •
ال�ضتثمار   •

املوجودات واملطلوبات  •
تقنية املعلومات   •

لتزام املخاطر والإ

العمليات، نظم املعلومات، واخلدمات 

امل�ضاندة

املالية والئتمان

ال�ضئون القانونية

عمال جمموعات الأ

اخلدمات امل�ضرفية

ال�ضتثمارات

اخلزينة وال�ضواق املالية

مانات خدمات الأ

املجموعات امل�ضاندة

دارة )تتمة( دارة �ضوابط التنظيم والإ  �ضوابط التنظيم والإ
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دارة جلان الإ

عمال  تاحة الرتكيز على النواحي املتعلقة بالأ وليات معينة لإ دارة تتوىل كل منها م�ضوؤ ي�ضاند الرئي�س التنفيذي عدد من جلان الإ

ولياتها: دوارها وم�ضوؤ �ضرتاتيجية. وفيما يلي نبذة عن اللجان املختلفة واأ واملخاطر والإ

ولياتاللجنة دوار وامل�ضوؤ الأ

حلنة الئتمان/املخاطر

تتوله  الذي  الرئي�ضي  والدور  املخاطر.  اإدارة  عمل  واإطار  ب�ضيا�ضة  دارة  الإ ملجل�س  اللجنة  تو�ضي 

مدى  واختبار  ال�ضتثمارية،  املحافظ  ومراقبة  املخاطر،  اإدارة  نظم  وتنفيذ  اختيار  هو  اللجنة 

دارة، واللجان املنبثقة عن املجل�س،  حتمل املخاطر، ورفع التقارير عن املخاطر اإىل جمل�س الإ

اعتماد  ي�ضكل  وليات،  امل�ضوؤ هذه  اإىل  �ضافة  وبالإ التنفيذية.  دارة  والإ �ضرافية،  الإ وال�ضلطات 

وليات اللجنة. ومراقبة خماطر كل عمليات الئتمان جزءًا ل يتجزاأ من م�ضوؤ

جلنة املوجودات واملطلوبات
دارة العامة للميزانية  �ضا�ضية للجنة مراجعة �ضيا�ضة التداول وال�ضيولة لالإ وليات الأ تتكون امل�ضوؤ

العمومية واملخاطر املتعلقة بها.

جلنة ال�ضتثمار

متلك  با�ضتثمارات  املتعلقة  ال�ضفقات  جميع  واعتماد  مراجعة  ال�ضتثمار  جلنة  تتوىل 

اللجنة  تتوىل  كذلك  متوا�ضل.  ب�ضكل  دائها  اأ ومراقبة  العقارية  وال�ضتثمارات  ال�ضركات 

داء مدراء ال�ضناديق والتو�ضية با�ضرتاتيجيات التخارج بهدف تعظيم  اأ �ضراف على  ولية الإ م�ضوؤ

العوائد للم�ضتثمرين فيها.

جلنة توجيه تقنية املعلومات

وت�ضع  بامل�ضرف،  املعلومات  تقنية  عمليات  على  املعلومات  تقنية  توجيه  جلنة  ت�ضرف 

املعتمدة  �ضرتاتيجية  لالإ وفقًا  املعلومات  لتقنية  ال�ضنوية  واخلطط  امليزانية  حول  التو�ضيات 

ملراجعتها  دارة  الإ جمل�س  اإىل  بدوره  يرفعها  لكي  التنفيذي  الرئي�س  اإىل  وتقدمها  للم�ضرف، 

واعتمادها. كما ت�ضرف اللجنة على تنفيذ اخلطة ال�ضنوية املعتمدة لتقنية املعلومات �ضمن 

اإطار املواعيد الزمنية املقررة وامليزانيات املخ�ض�ضة.

دارة )تتمة(  �ضوابط التنظيم والإ

اأخالقيات املهنة

الت�ضرفات  ل�ضبط جميع  خالقي  والأ املهني  لتزام  الإ �ضوابط  و�ضع  ولقد مت  خالقي.  الأ لتزام  الإ على معايري  وفقًا لأ امل�ضرف  يعمل 

ال�ضخ�ضية واملهنية للمعنيني بامل�ضرف.

اللتزام

وراق  لالأ البحرين  و�ضوق  املركزي  البحرين  ولوائح م�ضرف  نظمة  باأ التام  اللتزام  ل�ضمان  �ضاملة  واإجراءات  �ضيا�ضات  امل�ضرف  و�ضع 

موال، واإعداد التقارير احلري�ضة، والتداول بناء على معلومات داخلية. بالغ عن غ�ضيل الأ املالية، مبا يف ذلك الإ

الت�ضالت

يجري البنك جميع ات�ضالته مع املعنيني بطريقة مهنية واأمينة و�ضفافة ومفهومة ودقيقة ويف املواعيد املحددة. وت�ضمل قنوات 

عالنات املنتظمة يف  نرتنت، والإ الت�ضال الرئي�ضية التقرير ال�ضنوي، وكتيبات ومن�ضورات امل�ضرف، وموقع امل�ضرف على �ضبكة الإ

عالم املحلية املنا�ضبة. و�ضائل الإ

دارة )تتمة(  �ضوابط التنظيم والإ
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ولية الجتماعية للم�ضرف  امل�ضوؤ

املجتمع عن طريق  اإىل  واحلبور  وال�ضعادة  ال�ضالم  ن�ضر  اإىل  ال�ضعي  ا�ضمه يف  م�ضئوليته من  البحرين   – ال�ضالم  ي�ضتلهم م�ضرف 

�ض�ضة مالية  امل�ضاهمة امل�ضتمرة يف الربامج والفعاليات. من اأجل هذه الغاية الكرمية يعمل م�ضرف ال�ضالم - البحرين ب�ضفته موؤ

�ضهام يف الزدهار والتقدم القت�ضادي للمجتمعات التي يعمل  وليته باإخال�س كبري جدًا ملزيد من الإ اإ�ضالمية على حتمل م�ضوؤ

فيها. 

وت�ضتمل م�ضئولية امل�ضرف الجتماعية على ثالث اأمور مهمة: فر�س عمل متميزة للبحرينيني ، وامل�ضاهمة يف تنمية ال�ضناعة 

�ضالمية ، وامل�ضاهمة يف اأوجه الرب عن طريق التربعات.  امل�ضرفية الإ

فر�س عمل متميزة للبحرينيني 

77% من  اإىل  و�ضلت  ن�ضبة بحرنة عالية  امل�ضرف  البحريني، حقق  لل�ضباب  امل�ضرف بتوفري فر�س عمل متميزة  التزام  اإطار  و يف 

– البحرين يقدر امل�ضاهمة للبحرينيني يف جناح البنك عن  2006. م�ضرف ال�ضالم  جمموع عدد املوظفني كما يف نهاية العام 

طريق المتيازات التالية:

مكافاآت متميزة وتناف�ضية.   •
تكافل �ضحي �ضامل وجماين للموظفني وعائالتهم.   •

التكافل �ضد املخاطر.    •
معامالت وخدمات م�ضرفية جمانية للموظفني وعائالتهم.   •

تدريب داخلي ل�ضقل املهارات وحملي وخارجي لتكوين اخلربات املطلوبة.   •
دارة العليا يف امل�ضرف.  فعاليات اجتماعية ي�ضرتك فيها املوظفون مع الإ   •

�ضالمية  امل�ضاهمة يف تطوير ال�ضناعة امل�ضرفية الإ

�ضالمية. ففي العام 2006، قام البنك برعاية امل�ضرف  ي�ضًا يف امل�ضاهمة يف منو وتطور �ضناعة اخلدمات امل�ضرفية الإ يلتزم امل�ضرف اأ

الفعاليات التالية:

�ضالمية. متر العاملي للم�ضارف الإ ن�ضر العدد الثالث من تقرير ماكنزي للقدرات التناف�ضية ال�ضادر عن املوؤ   •
دعم مبادرات معهد البحرين للدرا�ضات امل�ضرفية واملالية.   •

�ضالمية ومقرها البحرين. �ض�ضات املالية الإ دعم مبادرات هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ   •
�ضالمية يف ماليزيا.  دعم وجمل�س اخلدمات املالية الإ   •

امل�ضاهمة يف اأوجه الرب عن طريق التربعات

�ض�ضات اخلريية والجتماعية والثقافية والعلمية والطبية والتعليمية والعديد  قدم امل�ضرف خالل العام 2006 تربعات لعدد من املوؤ

الجتماعية  والرعاية  اخلريية  ن�ضطة  لالأ ول  الأ العام  يف  رباحه  اأ من  معتربًا  مبلغًا  امل�ضرف  خ�ض�س  ولقد  خرى.  الأ الرب  اأوجه  من 

والتربعات يف العام 2007. 

القوائم املالية
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ب�ضم الّله الرحمن الرحيم

احلمد لله رب العاملني وال�ضالة وال�ضالم على �ضيدنا حممد وعلى اآله و�ضحبه ومن واله.

وبعد.

ول : اأ

وقامت  العام  خالل  ومعامالته  امل�ضرف  ن�ضطة  اأ على  البحرين   - ال�ضالم  مل�ضرف  ال�ضرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  �ضرفت  اأ فقد 

ن�ضطة وتلك املعامالت،  �ضالميـة وفتـاوى الهيئـة يف هذه الأ دارات املختلفة اإىل اللتزام باأحكـام ال�ضريعة الإ بدورها يف توجيه الإ

وعقدت لذلك عدة لقاءات واجتماعات مع امل�ضئولني بامل�ضرف. وتقرر الهيئة حر�س اإدارة امل�ضرف على اللتـزام باأحكام ال�ضريعة 

�ضالمية وفتاوى الهيئة . الإ

�ضئلة  الأ عن  واأجابت  وم�ضتنداتها،  عقودها  واعتمدت  العـام،  ثناء  اأ عليها  عر�ضت  التي  العمليات  الهيئة  در�ضت  كما 

نها، واأ�ضدرت يف ذلك القرارات والفتاوى املنا�ضبة ، وقد عممت هذه الفتاوى والقرارات على اإدارات  وال�ضتف�ضارات التي طرحت ب�ضاأ

امل�ضرف املخت�ضة لتنفيذها .

ثانيًا : 

راجعت الهيئة مناذج العقود والتفاقيات التي عر�ضت عليها وطلبت من اإدارة امل�ضرف اللتزام بها، وقررت الهيئة اإعداد خطة 

لتدريب العاملني يف امل�ضرف على ال�ضيغ والعقود ال�ضرعية اجلديدة، على اأن يبداأ امل�ضرف يف تنفيذ هذه اخلطة فورًا.

ثالثًا: 

ي�ضاحات املتممة لها وترى الهيئة ما يلي : اطلعت الهيئة على ميزانية امل�ضرف والبيانات امللحقة بها والإ

1.   اأن هذه امليزانية يف حدود ما عر�ضته اإدارة امل�ضرف من معلومات متثل موجودات امل�ضرف واإيراداته.

رباحًا على  اأ الودائع  �ضحاب هذه  ودفع لأ املعكو�ضة،  املرابحة  و  اأ ال�ضتثمار  الوكالة يف  ب�ضيغة  الودائع  امل�ضرف بع�س  تلقى     .2

واأن  امل�ضرف،  واملودعني يف  امل�ضاهمني  رباح بني  الأ ولتوزيع  الودائع  لتلقي  باإعداد نظام كامل  الهيئة  وتو�ضي  �ضا�س،  الأ هذا 

ي�ضتثمر امل�ضرف الودائع مع حقوق امل�ضاهمني يف وعاء ا�ضتثماري واحد، وبال�ضيغ ال�ضرعية ال�ضتثمارية كاملرابحة، وامل�ضاربة، 

جارة، وال�ضت�ضناع، وغريها. والإ

وت�ضكر الهيئة القائمني على امل�ضرف ، وتدعو الله تعاىل للم�ضرف بدوام التوفيق وال�ضداد .

اأع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية

 

تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية

تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني اإىل ال�ضادة م�ضاهمي م�ضرف ال�ضالم - البحرين �س.م.ب.

لقد دققنا القوائم املالية املرفقة مل�ضرف ال�ضالم - البحرين �س.م.ب. )»البنـك«( والتي ت�ضمل امليزانية كمـا فـي 31 دي�ضمرب 2006، 

وقوائم الدخل والتغريات يف حقوق امل�ضاهمني والتدفقات النقدية للفرتة من 19 يناير 2006 اإىل 31 دي�ضمرب 2006، وملخ�س ال�ضيا�ضات 

خرى.  ي�ضاحات الأ املحا�ضبية الهامة والإ

دارة عن القوائم املالية م�ضئولية جمل�س الإ

اإن اإعداد وعر�س هذه القوائم املالية ب�ضورة عادلة وفقًا لكل من معايري املحا�ضبة املالية ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة 

الدولية هو من م�ضئولية  املالية  التقارير  �ضالمية ومعايري  الإ ال�ضريعة  لقواعد ومبادئ  وفقًا  والعمل  �ضالمية  الإ املالية  �ض�ضات  للموؤ

ولية: ت�ضميم وتنفيذ واملحافظة على نظم الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�س القوائم املالية  دارة. تت�ضمن هذه امل�ضوؤ جمل�س الإ

واإعداد  �ضيا�ضات حما�ضبية منا�ضبة  وتطبيق  ؛ اختيار  و خطاأ اأ نتيجة اختال�س  �ضواًء  اأخطاء جوهرية،  ب�ضورة عادلة وخالية من 

دارة هو امل�ضئول عن التزام البنك بالعمل  �ضافة اإىل ذلك، فاإن جمل�س الإ تقديرات حما�ضبية معقولة يف مثل هذه احلالت. بالإ

�ضالمية . وفقًا ملبادئ وقواعد ال�ضريعة الإ

م�ضئولية مدققي احل�ضابات 

اإن م�ضئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية ا�ضتنادًا اإىل تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق ومعايري 

مبتطلبات  اللتزام  منا  املعايري  هذه  تتطلب  �ضالمية.  الإ املالية  �ض�ضات  للموؤ واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  عن  ال�ضادرة  التدقيق 

ية اأخطاء  ن القوائم املالية خالية من اأ خالقية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�ضول على تاأكيدات معقولة باأ املبادئ الأ

جوهرية. 

ي�ضاحات املف�ضح عنها يف القوائم املالية. اإن اختيار  دلة تدقيق للمبالغ والإ اأ يت�ضمن التدقيق القيام باإجراءات للح�ضول على 

نتيجة  �ضواًء  املالية،  للقوائم  اجلوهرية  خطاء  الأ خماطر  تقييم  ذلك  يف  مبا  املدققني،  تقدير  على  يعتمد  املنا�ضبة  جراءات  الإ

. وعند تقييم هذه املخاطر ي�ضع املدقق يف العتبار نظام الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�س القوائم املالية  و خطاأ اختال�س اأ

ب�ضورة عادلة لكي يتم ت�ضميم اإجراءات تدقيق منا�ضبة يف مثل هذه احلالت، ولكن لي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعاليه نظام 

ي�ضًا تقييم مدى مالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات التي  الرقابة الداخلية للبنك. ويت�ضمن التدقيق اأ

دارة وكذلك تقييم العر�س العام للقوائم املالية.  اأجرتها الإ

بداء راأي تدقيق حول هذه القوائم.  دلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة لإ وباعتقادنا اإن اأ

الراأي 

 2006 31 دي�ضمرب  النواحي اجلوهرية عن املركز املايل للبنك كما يف  املالية تعرب ب�ضورة عادلة من جميع  القوائم  اأن  ينا  راأ يف 

دائه املايل وتدفقاته النقدية للفرتة من 19 يناير 2006 اإىل 31 دي�ضمرب 2006 وفقًا ملعايري املحا�ضبة املالية ال�ضادرة عن هيئة  اأ وعن 

�ضالمية املحددة من قبل هيئة الرقابة ال�ضرعية  �ضالمية ووفقًا لقواعد ومبادئ ال�ضريعة الإ �ض�ضات املالية الإ املحا�ضبة واملراجعة للموؤ

للبنك.

ينا اأن القوائم املالية تعرب ب�ضورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للبنك كما  �ضافة اإىل ذلك، يف راأ   بالإ

املالية  التقارير  وفقًا ملعايري   2006 31 دي�ضمرب  اإىل   2006 يناير   19 النقدية للفرتة من  وتدفقاته  املايل  دائه  اأ 2006 وعن  31 دي�ضمرب  يف 

الدولية.

تقرير مدققي احل�ضابات

د.علي حمي الدين القرة داغي 

ع�ضو الهيئة

د.حممد عبداحلكيم زعري

ع�ضو واأمني الهيئة

ف�ضيلة ال�ضيخ/ عدنان عبدالله القطان

ع�ضو الهيئة

.د. ح�ضني حامد ح�ضان اأ

رئي�س الهيئة
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31 دي�ضمرب 2006

دينار بحرينياإي�ضاح

املوجودات

32.942.042نقد واأر�ضدة مع م�ضرف البحرين املركزي

4105.089.786مرابحات وم�ضاربات لدى البنوك

22.963.267مرابحات

10.382.429اإجارة منتهية بالتمليك

532.618.646اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

1.177.528اإ�ضتثمارات عقارية

610.857.954ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

2.026.884ممتلكات ومعدات

188.058.536جمموع املوجودات

املطلوبات وح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة وحقوق امل�ضاهمني

املطلوبات

23.647.305مرابحات من البنوك

5.673.812ح�ضابات جارية للعمالء

2.223.863مطلوبات اأخرى

31.544.980

720.111.967ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

حقوق امل�ضاهمني 

8120.000.000راأ�س املال

)17.203(8اأ�ضهم خزانة

رباح مبقاة 916.418.792اإحتياطيات واأ

136.401.589

188.058.536جمموع املطلوبات وح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة وحقوق امل�ضاهمني 

دارة  بتاريخ 28 يناير 2007. مت اعتماد اإ�ضدار القوائم املالية وفقًا لقرار جمل�س الإ

يو�ضف تقيح�ضني حممد امليزة حممد العبار

دارة دارة والع�ضو رئي�س جمل�س الإ  نائب رئي�س جمل�س الإ

املنتدب

الرئي�س التنفيذي

اأمور تنظيميه اأخرى

دارة  ينا، يحتفظ ب�ضجالت حما�ضبية منتظمة واأن القوائم املالية واملعلومات الواردة يف تقرير جمل�س الإ كد اأن البنك، يف راأ كما نوؤ

فيما يتعلق بهذه القوائم املالية تتفق مع تلك ال�ضجالت. وح�ضب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل الفرتة من 19 يناير 2006 اإىل 

حكام قانون م�ضرف البحرين املركزي وقانون  و لأ حكام قانون ال�ضركات التجارية البحريني اأ 31 دي�ضمرب 2006 اأي خمالفات لأ

ثر ب�ضكل جوهري �ضلبًا على ن�ضاط البنك  �ضا�ضي للبنك على وجه قد يوؤ �ضي�س والنظام الأ حكام عقد التاأ و لأ �ض�ضات املالية اأ املوؤ

و مركزه املايل واأن البنك قد التزم باأحكام ترخي�ضه امل�ضريف.  اأ

28 يناير 2007

املنامة، مملكة البحرين

امليزانية

31 دي�ضمرب 2006

تقرير مدققي احل�ضابات )تتمة(

ي�ضاحات املرفقة يف ال�ضفحات من 37 اإىل 55 جزءًا من هذه القوائم املالية. ت�ضكل الإ
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 19 يناير 2006 اإىل 31 دي�ضمرب 2006

للفرتة من 19 يناير 2006 

اإىل 31 دي�ضمرب 2006

دينار بحريني 

دخل الت�ضغيل

8.501.816دخل من مرابحات وم�ضاربات 

643.221دخل من عقود متويل اإ�ضالمية اأخرى 

9.145.037

)42.368(ربح مدفوع ملرابحات من البنوك

رباح اإىل حاملي ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة )387.697(ح�ضة الأ

8.714.972

و اخل�ضائر  رباح اأ 11.443.688مك�ضب من اإ�ضتثمارات م�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأ

254.381ر�ضوم وعمولت

15.792مكا�ضب حتويل عمالت اأجنبية

20.428.833جمموع دخل الت�ضغيل

م�ضروفات الت�ضغيل

2.393.760تكاليف املوظفني

219.525تكاليف املمتلكات واملعدات

54.633اإ�ضتهالك 

1.342.123م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى

4.010.041جمموع امل�ضروفات الت�ضغيلية

16.418.792�ضايف ربح الفرتة

�ضهم القائمة 108.977.778املتو�ضط املرجح لعدد الأ

رباح )فل�س( �ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم يف الأ 151الن�ضيب الأ

للفرتة من 19 يناير 2006 

اإىل 31 دي�ضمرب 2006

دينار بحريني

ن�ضطة الت�ضغيلية الأ

16.418.792 �ضايف دخل الفرتة  

تعديالت للبنود التالية:

54.633      اإ�ضتهالك

)11.443.688( و اخل�ضائر رباح اأ �ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأ      تغريات يف القيمة العادلة لالإ

5.029.737 دخل الت�ضغيل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية

)930.000( اإحتياطي اإجباري لدى م�ضرف البحرين املركزي

)14.816.100( و اأكرث  مرابحات وم�ضاربات لدى البنوك – بتواريخ اإ�ضتحقاق اأ�ضلية من  90يومُا اأ

)22.963.267( مرابحات 

)10.382.429( اإجارة منتهية بالتمليك

)10.857.954( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

5.673.812 ح�ضابات جارية للعمالء

23.647.305 مرابحات من البنوك 

1.935.676 مطلوبات اأخرى

)23.663.220( ن�ضطة الت�ضغيلية �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأ

�ضتثمارية ن�ضطة الإ الأ

)2.081.517( ممتلكات ومعدات

)1.177.528( اإ�ضتثمارات عقارية

)20.886.771( اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

)24.145.816( ن�ضطة ال�ضتثمارية �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأ

ن�ضطة التمويلية الأ

119.982.797 اإ�ضدار اأ�ضهم حقوق امل�ضاهمني، بعد ح�ضم اأ�ضهم اخلزانة 

20.111.967 ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

140.094.764 ن�ضطة التمويلية �ضايف النقد من الأ

92.285.728 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�ضمرب  

ي�ضمل النقد وما يف حكمه على:

505.920 نقد واأر�ضدة اأخرى لدى م�ضرف البحرين املركزي

1.506.122 اأر�ضدة لدى بنوك اأخرى 

90.273.686 مرابحات وم�ضاربات لدى البنوك بتواريخ اإ�ضتحقاق اأ�ضلية اأقل من 90يومًا

92.285.728

 19يناير 2006 اإىل 31 دي�ضمرب 2006

قائمة التدفقات النقديةقائمة الدخل 

ي�ضاحات املرفقة يف ال�ضفحات من 37 اإىل 55 جزءًا من هذه القوائم املالية. ت�ضكل الإ ي�ضاحات املرفقة يف ال�ضفحات من 37 اإىل 55 جزءًا من هذه القوائم املالية. ت�ضكل الإ
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الر�ضيد يف 

   31 دي�ضمرب 2006

حتويالت  

حمول اإىل

�ضايف ربح الفرتة

متح�ضالت من اإ�ضدار

120.000.000

-

-

-

120.000.000

دينار بحريني

راأ�س املال

)17.203(

-

-

-

)17.203(

دينار بحريني

اأ�ضهم خزانة 

1.641.879

-

1.641.879

-

-

دينار بحريني

اإحتياطي قانوين

3.333.225

)11.443.688(

)1.641.879(

16.418.792

-

دينار بحريني

رباح مبقاة اأ

11.443.688

11.443.688

-

-

-

دينار بحريني

اإحتياطي

�ضتثمار  الإ

136.401.589

-

-

16.418.792

119.982.797

دينار بحريني

جمموع حقوق 

امل�ضاهمني

 19 يناير 2006 اإىل 31 دي�ضمرب 2006

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب 2006قائمة التغريات يف حقوق امل�ضاهمني

ن�ضطة الرئي�ضية �ضي�س والأ التاأ  1

�ضي�س التاأ  ) اأ

�ض�س م�ضرف ال�ضالم-البحرين �س.م.ب. )»البنك«( يف مملكة البحرين مبوجب قانون ال�ضركات التجارية البحريني رقم  تاأ

�ضراف وتنظيم  2001/21 و�ضجل لدى وزارة ال�ضناعة والتجارة حتت �ضجل جتاري رقم 59308 بتاريخ 19 يناير 2006. يعمل البنك حتت اأ

اأعماله  البنك  ويزاول  بالتجزئة  اإ�ضالمي  م�ضريف  ترخي�س  البنك  ولدى  �ضابقًا(  البحرين  نقد  �ض�ضة  )موؤ املركزي  البحرين  م�ضرف 

م�ضرف  قبل  من  املو�ضوعة  �ضالمية  الإ للبنوك  املنا�ضبة  نظمة  الأ متطلبات  لكافة  وفقًا  �ضالمية  الإ ال�ضريعة  قواعد  مبوجب 

البحرين املركزي. اإن عنوان املكتب امل�ضجل للبنك هو �س. ب. 18282، بناية 22، طريق 58، جممع 436، �ضاحية ال�ضيف، 

مملكة البحرين.

ن�ضطة الرئي�ضية الأ ب( 

بريل 2006 عن بداأ العمليات التجارية اعتبارًا  لزامية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 17 اأ �ضي�ضية العمومية الإ اأعلنت اجلمعية التاأ

ن�ضطة البنك قبول  �ضالمية. تت�ضمن اأ من تاريخ هذا الجتماع. يقدم البنك جميع اأ�ضناف املنتجات واخلدمات امل�ضرفية الإ

مبادئ  واملتوافقة مع  رباح  الأ امل�ضاركة يف  �ضتثمارية  الإ احل�ضابات  اإدارة  �ضالمية،  الإ ال�ضريعة  مبادئ  توافقًا مع  والودائع  موال  الأ

املطابقة  املالية  دوات  الأ يف  التعامل  �ضالمية،  الإ ال�ضريعة  مبادئ  مع  تتفق  التي  التمويلية  العقود  تقدمي  �ضالمية،  الإ ال�ضريعة 

خرى  الأ ن�ضطة  والأ �ضالمية  الإ ال�ضريعة  حكام  املالية طبقًا لأ دوات  الأ اإدارة  املال،  ورب  �ضالمية كم�ضارب  الإ ال�ضريعة  حكام  لأ

امل�ضموح بها مبوجب اخلدمات امل�ضرفية مل�ضرف البحرين املركزي كما هو معرف يف اإطار الرتخي�س.

ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة  2

عداد �ضا�س الإ 1. 2   اأ

و اخل�ضائر  رباح اأ �ضتثمارات املحتفظ بها بالقيمة العادلة �ضمن الأ �ضتثناء الإ اأعدت القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، باإ

وال�ضتثمارات العقارية وال�ضتثمارات املتاحة للبيع، والتي مت قيا�ضها بالقيمة العادلة.  

اإلتزام العر�س 

�ضالمية  الإ املالية  �ض�ضات  للموؤ واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  ال�ضادرة عن  املالية  املحا�ضبة  ملعايري  وفقًا  للبنك  املالية  القوائم  اأعدت 

�ض�ضات  حكام قانون ال�ضركات التجارية البحريني وم�ضرف البحرين املركزي وقانون املوؤ ومعايري التقارير املالية الدولية وطبقًا لأ

املالية.

اأعدت القوائم املالية بالدينار البحريني والتي تعترب العملة الرئي�ضية لعمليات البنك.

التقديرات والفر�ضيات املحا�ضبية الهامة   2 .2

ثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات املالية  دارة عمل تقديرات وفر�ضيات قد توؤ اإن اإعداد القوائم املالية يتطلب من الإ

يرادات وامل�ضروفات واملخ�ض�ضات الناجتة،  ثر على الإ اأن هذه التقديرات والفر�ضيات توؤ لتزامات املحتملة. كما  ف�ضاح عن الإ والإ

�ضافة  اإىل التغريات يف القيمة العادلة امل�ضجلة يف حقوق امل�ضاهمني.  بالإ

ي�ضاحات املرفقة يف ال�ضفحات من 37 اإىل 55 جزءًا من هذه القوائم املالية. ت�ضكل الإ

حتياطي القانوين  الإ

)اإي�ضاح 9(

راأ�س املال )اإي�ضاح 8(
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ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(  2

التقديرات والفر�ضيات املحا�ضبية الهامة )تتمة(  2 .2

واخل�ضائر  رباح  الأ العادلة �ضمن  بالقيمة  بها  املحتفظ  �ضتثمارات  الإ للبيع،  املتاحة  �ضتثمارات  الإ لت�ضنيف  فر�ضيات  يتم عمل 

دناه، يتم عمل  اأ دارة عند القتناء. كما هو مو�ضح بالكامل  �ضتحقاق بناًء على نية الإ �ضتثمارات املحتفظ بها حتى الإ و الإ اأ

ن املوجود املايل م�ضمحل. ي�ضًا لتحديد وجود دليل مو�ضوعي يثبت باأ الفر�ضيات اأ

�ضتثمارات  ت�ضنيف الإ

و متاحة للبيع  و اخل�ضائر اأ رباح اأ دارة ما اإذا يتوجب ت�ضنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأ �ضتثمارات تقرر الإ عند اإقتناء الإ

�ضتحقاق.  اأو حمتفظ بها حتى الإ

اإ�ضمحالل اإ�ضتثمارات يف اأ�ضهم حقوق امللكية املتاحة للبيع 

مد يف القيمة  و طويل الأ �ضتثمارات يف اأ�ضهم حقوق امللكية املتاحة للبيع كم�ضمحلة اإذا وجد انخفا�س هام اأ يعامل البنك الإ

�ضافة اإىل ذلك، يقيم البنك عوامل اأخرى  �ضمحالل. بالإ اإذا وجد دليل مو�ضوعي اآخر يثبت الإ و  اأ دنى من تكلفتها  العادلة باأ

�ضهم امللكية غري امل�ضعرة.  �ضعار اأ�ضهم امللكية امل�ضعرة والتدفقات النقدية امل�ضتقبلية وعوامل اخل�ضم لالأ تت�ضمن تقلبات يف اأ

عدم تاأكيد التقديرات

كده بتاريخ امليزانية، والتي  خرى املتعلقة بالتقديرات الغري موؤ �ضا�ضية الأ �ضا�ضية املتعلقة بامل�ضتقبل وامل�ضادر الأ اإن الفر�ضيات الأ

لديها درجة كبرية من املخاطر �ضتكون �ضببًا لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�ضنة املالية القادمة 

دناه: مو�ضحة اأ

خ�ضائر اإ�ضمحالل على العقود املالية

�ضمحالل يف  �ضا�س منتظم مبراجعة م�ضاكل العقود املالية لتقييم ما اإذا كان يتوجب ت�ضجيل خم�ض�س الإ يقوم البنك على اأ

دارة بذل اجلهد يف تقدير املبالغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ضتقبلية عند حتديد  قائمة الدخل. ب�ضكل خا�س، يتطلب عمل الإ

م�ضتويات املخ�ض�ضات املطلوبة. اإن هذه التقديرات مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات حول عوامل متعددة تت�ضمن درجات خمتلفة 

من الراأي وعدم التاأكد، ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغريات م�ضتقبلية يف مثل هذه املخ�ض�ضات.

خم�ض�ضات اإ�ضمحالل جماعي للعقود املالية 

ي�ضًا بعمل خم�ض�س اإ�ضمحالل جماعي مقابل العقود  �ضافة اإىل خم�ض�ضات معينة مقابل العقود املالية الهامة، يقوم البنك اأ بالإ

ن اأعلى من  املالية التي بالرغم من اأنه مل يتم حتديدها ب�ضورة خا�ضة كونها تتطلب عمل خم�ض�س معني اإل اأن خماطرها الآ

�ضا�ضًا على اأي تدهور يف و�ضع العقود املالية منذ منحها )املقتناة(  اأ املخاطر يف تاريخ منحها. اإن هذا املخ�ض�س اجلماعي مبني 

كما مت حتديده من قبل البنك. اإن مبلغ املخ�ض�س يعتمد على النمط التاريخي للخ�ضائر لعقود اأخرى �ضمن كل درجة وتعدل 

قت�ضادية احلالية. لتعك�س التغيريات الإ
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تقييم ال�ضتثمارات يف اأ�ضهم حقوق امللكية غري امل�ضعرة

�ضتثمارات يف اأ�ضهم حقوق امللكية غري امل�ضعرة بالرجوع اإىل اإحدى الطرق التالية: يتم تقييم الإ

اأحدث معامالت ال�ضوق دون �ضروط تف�ضيلية؛   ·
�ضا�ضية؛  داة اأخرى مماثلة لها ب�ضورة  اأ القيمة العادلة احلالية لأ  ·

و دوات حتمــل نف�س ال�ضروط وخ�ضائ�س املخاطر؛ اأ ·     التدفقات النقدية املتوقعة املخ�ضومة باملعدلت احلالية لأ
مناذج تقييم اأخرى.  ·

�ضعار معامالت ال�ضوق احلالية املالحظة  �ضتخدام اأ �ضا�س دوري ويفح�س �ضالحيتها هذه اإما باإ يحدد البنك تقنيات التقييم على اأ

و معلومات اأخرى متوفرة يف ال�ضوق جديرة باملالحظة.  داة اأ لنف�س الأ

ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة   2 .3

دناه. اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية هي مو�ضحة اأ

عقود مالية

رباح  الأ منها  )حم�ضومًا  املدينة  املرابحات  وذمم  املركزي  البحرين  وم�ضرف  بنوك  لدى  ر�ضدة  واأ نقد  على  املالية  العقود  ت�ضتمل 

�ضمحالل. ر�ضدة املتعلقة بهذه العقود بعد ح�ضم خم�ض�ضات الإ جلة( وم�ضاربات واإجارة منتهية بالتمليك. تدرج الأ املوؤ

ذمم املرابحات املدينة 

جلة. رباح املوؤ �ضمحالل والأ تدرج ذمم املرابحات املدينة بعد ح�ضم خم�ض�س الإ

اإجارة منتهية بالتمليك 

جرة اإىل اأطراف اأخرى، مبوجب  را�ضي ومباين، موؤ �ضا�ضي على طائرات واأ جارة املنتهية بالتمليك ب�ضكل اأ تت�ضمن موجودات الإ

خرى يف نهاية مدة التاأجري. طراف الأ نها حتويل ملكية املوجودات اإىل الأ ال�ضروط التي من �ضاأ

اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

رباح  و مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأ �ضتحقاق، متاحة للبيع اأ �ضتثمارات حمتفظ بها حتى الإ �ضتثمارات كاإ ت�ضنف هذه الإ

و اخل�ضائر.  اأ

قتناء امل�ضاحبة  �ضتثمارات مبدئيًا بالتكلفـة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�ضمنة تكاليف الإ تثبت جميع الإ

�ضتثمار.  لالإ

�ضتثمارات، يتم لحقًا حتديد قيم نهاية الفرتة كالتايل: ثبات املبدئي لهذه الإ بعد الإ
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�ضتحقاق اإ�ضتثمارات حمتفظ بها حتى الإ

�ضتحقاق، يتم اإدراجها  و اإ�ضتحقاق يف تاريخ ثابت واملراد الحتفاظ بها حتى الإ �ضتثمارات التي لها مدفوعات ثابتة اأو حمددة، اأ الإ

�ضمحالل يف قيمها.  ة، بعد ح�ضم خم�ض�س الإ بالتكلفة املطفاأ

اإ�ضتثمارات متاحة للبيع 

ل  كان  اإذا  اإل  العادلة،  بالقيمة  قيا�ضها  اإعادة  عادة  يتم  للبيع«  »كمتاحة  ت�ضنف  التي  �ضتثمارات  الإ املبدئي،  ثبات  الإ بعد 

�ضمحالل. التغريات يف القيمة  نه يف هذه احلالة يتم قيا�ضها بالتكلفة بعد ح�ضم الإ ميكن قيا�س القيمة العادلة مبوثوقية، فاإ

ال�ضتبعاد  عند  م�ضمحل.  �ضتثمار  الإ ي�ضبح  عندما  و  اأ �ضتثمار  الإ يباع  حتى  امل�ضاهمني  حقوق  يف  منف�ضل  كبند  تدرج  العادلة 

حقوق  �ضمن  العادلة«  القيمة  يف  مرتاكمة  »كتغريات  �ضابقًا  امل�ضجلة  املرتاكمة  اخل�ضارة  و  اأ املك�ضب  فاإن  �ضمحالل  الإ و  اأ

امل�ضاهمني، يتم ت�ضمينها يف قائمة الدخل للفرتة. 

و اخل�ضائر رباح اأ اإ�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأ

�ضا�س القيمة العادلة وفقًا  اأ �ضتثمارات على  اإذا مت تقييم هذه الإ ثبات املبدئي  �ضتثمارات امل�ضنفة يف هذه الفئة عند الإ تدرج الإ

فيها  مبا  اخلا�ضة  امللكية  حقوق  اأ�ضهم  اإ�ضتثمارات  جميع  هذه  تت�ضمن  �ضتثمارات.  الإ واإ�ضرتاتيجية  املخاطر  اإدارة  ل�ضيا�ضة 

اإ�ضتثمارات امل�ضاريع امل�ضرتكة وال�ضركات الزميلة.

يف  التغريات  ت�ضجيل  يتم  العادلة.  بالقيمة  امليزانية  يف  اخل�ضائر  و  اأ رباح  الأ �ضمن  العادلة  بالقيمة  املدرجة  �ضتثمارات  الإ ت�ضجل 

و اخل�ضائر« يف قائمة الدخل. رباح اأ و خ�ضارة من اإ�ضتثمارات م�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأ القيمة العادلة »ك�ضايف مك�ضب اأ

اإ�ضتثمارات عقارية 

و لزيادة قيمتها ال�ضوقية. يتم اإدراجها مبدئيًا بالتكلفة،  يجارات و/اأ كت�ضاب الإ �ضتثمارات العقارية هي املحتفظ بها لإ اإن هذه الإ

مت�ضمنة تكاليف ال�ضراء املرتبطة بالعقار.

�ضتثمارات العقارية بالقيمة العادلة ويتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة �ضمن  ثبات املبدئي، يتم اإعادة قيا�س جميع الإ بعد الإ

�ضتثمارات العقارية بناءًا على تقييمات  �ضتثمارات العقارية. يتم حتديد القيمة العادلة لالإ و خ�ضارة يف الإ قائمة الدخل كربح اأ

و با�ضتخدام النماذج الداخلية التي تتفق مع الفرتا�ضات. يتم عملها من قبل مقّيمني م�ضتقلني اأ

�ضتثمار  اإحتياطي الإ

اخل�ضائر«  و  اأ رباح  الأ �ضمن  العادلة  بالقيمة  املدرجة  �ضتثمارات  »الإ تقييم  اإعادة  عن  الناجتة  املحققة  غري  املكا�ضب  تدرج 

�ضتثمارات يف حقوق امل�ضاهمني، وهي  �ضتثمارات العقارية« يف قائمة الدخل ويتم تخ�ضي�ضها �ضمن اإحتياطي اإعادة تقييم الإ و»الإ

�ضتثمارات  و اخل�ضائر و »الإ رباح اأ �ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأ لي�ضت متاحة للتوزيع على امل�ضاهمني. وعند بيع الإ

رباح املبقاة ويتم اإتاحته للتوزيع. �ضتثمارات اإىل الأ العقارية«، يتم حتويل املك�ضب املرتاكم املتعلق بتلك الإ
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ممتلكات ومعدات

�ضا�س الق�ضط الثابت بناء  تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد ح�ضم ال�ضتهالك املرتاكم. يتم ح�ضاب ال�ضتهالك على اأ

را�ضي اململوكة ملكًا حرًا واأعمال قيد التنفيذ.  نتاجية املتوقعة جلميع املمتلكات واملعدات، فيما عدا الأ عمار الإ على الأ

يل  3 - 5 �ضنوات - معدات و برامج احلا�ضب الآ

- مركبات 5 �ضنوات

3 - 5 �ضنوات - اأثاث ومعدات مكتبية

جرة على فرتة عقد التاأجري - حت�ضينات على العقارات امل�ضتاأ

اأ�ضهم خزانة

تدرج اأ�ضهم اخلزانة بالتكلفة ويتم اأثبات اأي مكا�ضب وخ�ضائر من البيع يف حقوق امل�ضاهمني.

اإ�ضمحالل املوجودات املالية

يتم عمل تقييم يف تاريخ كل ميزانية لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت اإ�ضمحالل موجود مايل حمدد. اإذا وجد 

نه يتم اإثبات اأية خ�ضارة اإ�ضمحالل �ضمن قائمة الدخل. مثل هذا الدليل، فاإ

�ضمحالل كما يلي: يتم حتديد الإ

املتوقعة  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  على  بناء  �ضمحالل  الإ حتديد  يتم  ة،  املطفاأ بالتكلفة  املدرجة  للموجودات   ) اأ

�ضلي؛ املخ�ضومة ب�ضعر الربح الفعلي الأ

�ضمحالل هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛ و للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن الإ ب( 

�ضمحالل هو القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية خم�ضومة مبعدل العائد  للموجودات املدرجة بالتكلفة، فاإن الإ ج( 

احلايل يف ال�ضوق ملوجود مايل مماثل.

�ضمحالل يتم اإ�ضافتها اإىل التغريات املرتاكمة يف  �ضتثمارات يف اأ�ضهم حقوق امللكية املتاحة للبيع فاإن اإ�ضرتجاع خ�ضائر الإ لإ

القيمة العادلة �ضمن حقوق امل�ضاهمني. 

�ضافة اإىل ذلك، يتم عمل خم�ض�س لتغطية اإ�ضمحالل جمموعة حمددة من املوجودات يف حني وجود اإنخفا�س يف تدفقاتها  بالإ

النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة من املمكن قيا�ضها.

املقا�ضة 

تتم مقا�ضة املوجودات واملطلوبات املالية واإظهار �ضايف املبلغ يف امليزانية فقط اإذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�ضة 

و اأن يتم حتقق املوجود و�ضداد املطلوب يف نف�س الوقت.  �ضا�س �ضايف املبلغ اأ املبالغ املثبتة وينوي البنك اأن ي�ضدد على اأ
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مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

اإنهاء اخلدمة  يقدم البنك مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني غري البحرينيني، والتي ت�ضتحق بناء على رواتب املوظفني عند 

وعدد �ضنوات اخلدمة، ولكن ب�ضرط اإمتام حد اأدنى من اخلدمة. يتم ا�ضتحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على فرتة 

اخلدمة. 

مينات الجتماعية التي حت�ضب كن�ضبة  اأما مبا يخ�س موظفيه املواطنني، يقوم البنك بدفع ا�ضرتاكات نظام الهيئة العامة للتاأ

من رواتب املوظفني. اإن التزامات البنك تكون حم�ضورة يف نطاق املبالغ امل�ضاهم بها يف هذا النظام والتي حت�ضب كم�ضروفات 

عند تكبدها.

يراد اإثبات الإ

املرابحات

نه يتم اإثبات الدخل وفقًا للفرتة الزمنية التي يغطيها العقد  عندما يكون الدخل قاباًل للتحديد ومعلومًا عند بداية العقد، فاإ

بناء على اأ�ضول املبالغ القائمة. عندما يكون الدخل من العقد غري حمدد يثبت الدخل عند حت�ضيله. يتم تعليق اإثبات الدخل 

�ضبق. و عند م�ضي 90 يومًا على ال�ضتحقاق، اأيهما اأ عندما ي�ضك البنك يف اإمكانية اإ�ضرتداد هذه املبالغ اأ

امل�ضاربة

اأيهما  امل�ضارب،  قبل  عالن عن هذه من  الإ يتم  و  اأ �ضتالمها  لإ احلق  وجود  امل�ضاربة  عند  معامالت  وخ�ضائر  دخل  اإثبات  يتم 

�ضبق.   اأ

�ضهم  رباح الأ اأ

و  اأ رباح  اأ�ضهم حقوق امللكية، فيماعدا تلك امل�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأ �ضتثمارات يف  �ضهم من الإ رباح الأ اأ اإثبات  يتم 

�ضهم.   رباح الأ �ضتالم اأ اخل�ضائر، وعند اإثبات وجود احلق لإ

اإجارة 

جارة وفقًا للتنا�ضب الزمني على عمر عقد التاأجري.  يتم اإثبات دخل الإ

دخل ر�ضوم وعمولت

يتم اإثبات دخل الر�ضوم والعمولت عند اكت�ضابها. 

القيمة العادلة للموجودات املالية

�ضعار العطاءات املعلنة يف ال�ضوق بتاريخ  �ضواق املالية املنظمة بالرجوع اإىل اأ �ضتثمارات املتداولة يف الأ يتم حتديد القيمة العادلة لالإ

امليزانية.
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نه يتم حتديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع اإىل القيمة  �ضعار �ضوقية معلنة، فاإ �ضتثمارات التي لي�س لها اأ بالن�ضـبة لالإ

و بناء على تقييم التدفقات النقدية امل�ضتقبلية. يتم حتديد قيم النقد  �ضا�ضية، اأ داة اأخرى م�ضابهة لها ب�ضورة اأ ال�ضوقية احلالية لأ

املعادلة من قبل البنك مبعدلت الربح احلالية للعقود التي هي بنف�س ال�ضروط وخ�ضائ�س املخاطر. 

نه يتم حتديد القيمة العادلة بناء على �ضايف القيمة املقدرة للتدفقات  �ضتثمارات التي لها مدفوعات ثابتة  اأو حمددة، فاإ بالن�ضـبة لالإ

�ضتثمارات التي لها نف�س ال�ضروط وخ�ضائ�س املخاطر.  �ضتخدام معدلت الربح احلالية لالإ النقدية امل�ضتقبلية من قبل البنك باإ

عمالت اأجنبية

�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ ت�ضوية املعامالت. يتم اإعادة حتويل املوجودات واملطلوبات  جنبية باأ يتم ت�ضجيل املعامالت بالعمالت الأ

و اخل�ضائر  �ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بذلك التاريخ. يتم اإثبات املكا�ضب اأ جنبية يف تاريخ امليزانية باأ ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأ

الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات اإىل قائمة الدخل. يتم قيا�س املوجودات غري النقدية بالتكلفة التاريخية بالعمالت 

النقدية   البنود غري  و خ�ضائر  اأ املعامالت. يتم حتويل مكا�ضب  ت�ضوية  بتاريخ  ال�ضائدة  ال�ضرف  �ضعار  باأ ويتم ت�ضجيلها  جنبية  الأ

نه يف هذه احلالة يتم اإثباتها  و ت�ضبح م�ضمحلة فاإ اأ امل�ضنفة »كمتاحة للبيع« �ضمن حقوق امل�ضاهمني حتى تباع املوجودات 

و اخل�ضائر« مبا�ضرًة يف  رباح اأ يف قائمة الدخل. يتم حتويل مكا�ضب املوجودات واملطلوبات امل�ضنفة »كالقيمة العادلة �ضمن الأ

قائمة الدخل.

املحا�ضبة يف تاريخ املتاجرة وال�ضداد

و بيع  يتم اإثبات جميع امل�ضرتيات واملبيعات من املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك ب�ضراء اأ

املوجود.

اإ�ضتبعاد املوجودات املالية

و عندما  و جزئيًا( عندما يقوم البنك بنقل معظم املخاطر واملكافاآت املتعلقة بامللكية اأ يتم اإ�ضتبعاد املوجودات املالية )كليًا اأ

و ن�ضبة من املوجودات. و عندما ل توجد �ضيطرة على املوجودات اأ و اإبقاء معظم املكافاآت اأ مل يتم نقل اأ

اإ�ضتبعاد املطلوبات املالية

و انتهاء مدته. عندما يتم ا�ضتبدال  و اإلغائه اأ لتزام مبوجب املطلوب مت اإخالئه اأ يتم اإ�ضتبعاد املطلوبات املالية عندما يكون الإ

و يتم تعديل مطلوب حايل ب�ضكل جوهري، فاإن هذا  اأ باآخر من نف�س املقرت�س ب�ضروط خمتلفة جوهريًا  مطلوب مايل حايل 

�ضلي ويتم اإثبات مطلوب جديد، ويتم اإثبات فرق املبالغ املدرجة �ضمن  و التعديل يعترب مبثابة اإ�ضتبعاد للمطلوب الأ ال�ضتبدال اأ

و اخل�ضائر. رباح اأ الأ

مانة موجودات الأ

مانة كموجودات للبنك. ل تعامـل املوجودات املحتفظ بها ب�ضفة الأ
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ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(  2

ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(  2 .3

ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

يتم اإثبات جميع ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة بالتكلفة بعد ح�ضم املبالغ امل�ضددة.

النقد وما يف حكمه

قتناء. ي�ضتمل النقد وما يف حكمه على نقد واأر�ضدة لدى بنوك بتواريخ اإ�ضتحقاق اأ�ضلية اأقل من 90 يومًا من تاريخ الإ

نقد واأر�ضدة لدى م�ضرف البحرين املركزي  3

2006

دينار بحريني

930.000اإحتياطي اإجباري لدي م�ضرف البحرين املركزي

505.920نقد واأر�ضدة اأخرى لدى م�ضرف البحرين املركزي

1.506.122اأر�ضدة لدى بنوك اأخرى 

2.942.042

4       عقود املرابحات وامل�ضاربات لدى البنوك

      دي�ضمرب 2006 

املجموع 3 اأ�ضهر اإىل 6 اأ�ضهر لغاية 3 اأ�ضهر

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

74.684.2157.276.10081.960.315دول جمل�س التعاون 

7.540.0007.540.000          -العامل العربي

وروبا 15.589.471         -15.589.471اأ

90.273.68614.816.100105.089.786

5       اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 

2006

دينار بحريني

7.914.375م�ضعرة 

24.704.271غري م�ضعرة 

32.618.646

و اخل�ضائر ويتم اإدراجها بالقيمة العادلة.  رباح اأ متثل هذه اإ�ضتثمارات م�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأ

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا  6

2006

دينار بحريني

رباح م�ضتحقة على العقود التمويلية    898.461اأ

9.959.493ذمم مدينة اأخرى ومبالغ مدفوعة مقدمًا

10.857.954

خرى واملبالغ املدفوعة مقدمًا مبلغ وقدره 9.613.500 دينار بحريني مدفوعة مقدمًا لقتناء اإ�ضتثمارات.  تت�ضمن الذمم املدينة الأ

�ضتثمارات املعنية هي يف مرحلة النتهاء حتى نهاية ال�ضنة. القتناءات ونقل امللكية لالإ

�ضتثمار املطلقة 7      ح�ضابات الإ

جل ذات ال�ضيولة العالية  �ضتثمار يف اإ�ضتثمارات ق�ضرية الأ �ضتثمار املطلقة خمتلطة مع اأموال البنك لالإ مبا اأن اأموال ح�ضابات الإ

رباح. قام البنك با�ضتثمار اأموال املودعني بناء  ي طرف بغر�س توزيع الأ ولوية متنح لأ نه لي�س هناك اأ جل، فاإ ومرابحات متو�ضطة الأ

موال  جل، حيث مت ا�ضتثمار 100% من الأ على �ضروط القبول حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة يف ا�ضتثمارات مرابحات ال�ضلع ق�ضرية الأ

نيابة عن العمالء ومت ت�ضنيفها »كودائع لال�ضتثمار اخلا�س« للفرتة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2006 و مل يكت�ضب البنك اأية عوائد 

كوكيل اإ�ضتثماري من هذه احل�ضابات.

8      راأ�س املال

2006

دينار بحريني

امل�ضرح به:

120.000.000120.000.000 �ضهم عادي بقيمة اإ�ضمية قدرها 1 دينار بحريني لل�ضهم  

ال�ضادر واملدفوع بالكامل:

120.000.000120.000.000 �ضهم عادي بقيمة اإ�ضمية قدرها 1 دينار بحريني لل�ضهم، ال�ضادر مقابل نقد

كتتاب العام. مت حتديد  �ضهم مت طرحها لالإ �ض�ضو البنك بالكتتاب يف 65% من راأ�س املال املدفوع والباقي 35% من الأ قام موؤ

�ضدار بلغت 0.050  �ضدار املبدئي للعامة بـ 42 مليون �ضهم ب�ضعر اإ�ضدار بلغ 1.050 دينار بحريني لل�ضهم، مت�ضمنة م�ضروفات الإ الإ

�ضواق املالية  نتهاء من التخ�ضي�س يف 19 مار�س 2006 مبوافقة من اإدارة مراقبة الأ دينار بحريني لل�ضهم يف فرباير 2006. لقد مت الإ

مل�ضرف البحرين املركزي واأ�ضدر البنك 42.000.000 �ضهم. نتج عن عملية التخ�ضي�س �ضراء البنك 17.203 �ضهم، التي تعد اأ�ضهم 

�ضدار الرئي�ضي كر�ضوم  �ضهم اإىل مدير الإ �ضدار امل�ضتلمة عن اإ�ضدار الأ �ضدار. مت �ضداد م�ضروفات الإ �ضهم خزانة ب�ضعر الإ ك�ضور، كاأ

طرح وفقًا ل�ضروط ن�ضرة العر�س.

9       اإحتياطي قانوين

�ضا�ضي للبنك، مت حتويل 10% من �ضايف دخل الفرتة اإىل الحتياطي  وفقًا ملتطلبات قانون ال�ضركات التجارية البحريني والنظام الأ

حتياطي القانوين 50% من راأ�س املال املدفوع.  القانوين. وميكن للبنك اأن يقرر اإيقاف مثل هذا التحويل ال�ضنوي، عندما يبلغ الإ

ال�ضركات التجارية البحريني وبعد احل�ضول على  التي ن�س عليها قانون  اإل يف احلالت  اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع 

موافقة م�ضرف البحرين املركزي.
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طراف ذات العالقة  معامالت مع الأ  10

طراف ذات العالقة من امل�ضاهمني الرئي�ضني واأع�ضاء جمل�س اإدارة البنك واأفراد عائالتهم املقربني وال�ضركات اململوكة  لف الأ تتاأ

دارة مع ذلك  و اأع�ضاء جمل�س الإ و املدارة من قبلهم وكذلك ال�ضركات احلليفة ذات العالقة بحكم امللكية امل�ضرتكة اأ لهم اأ

طـراف متت ب�ضـروط جتارية. البنك. اإن املعامالت مع هذه الأ

طراف ذات العالقة يف 31 دي�ضمرب 2006: ر�ضدة الهامة املتعلقة بالأ فيما يلي الأ

2..6

م�ضاريع 

م�ضرتكة  

اأع�ضاء جمل�س 

دارة وال�ضركات  الإ

دارة العليااملتعلقة بهم  املجموعالإ

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

املوجودات

1.221.01139.4471.260.458املرابحات 

4.800.884    4.800.884 اإجارة منتهية بالتمليك

املطلوبات

361.711 361.711ح�ضابات جارية للعمالء

�ضتثمار املطلقة 4.332.4369.052.95013.385.386ح�ضابات الإ

طراف ذات العالقة املت�ضمنة يف القوائم املالية هي كما يلي: اإن الدخل وامل�ضروفات املتعلقة بالأ

الدخل 

158.553223158.776-دخل من عقود متويل اإ�ضالمية اأخرى  

21.101-21.101-ر�ضوم وعمولت 

امل�ضروفات

رباح اإىل حاملي ح�ضابات  ح�ضة الأ

     ال�ضتثمار املطلقة
63.09965.630-128.729

 

ربح  تت�ضمن  العالقة،  ذات  طراف  الأ امل�ضتلمة من  وامل�ضاربات  املرابحات  فاإن دخل  اأعاله،  املذكورة  املعامالت  اإىل  �ضافة  بالإ

�ضتثمارات مت  �ضدار الرئي�ضي وهو طرف ذي عالقة، واملتعلق باإ بقيمة 3.77 مليون دينار بحريني املكت�ضب وامل�ضتلم من مدير الإ

ويل. �ضتخدام متح�ضالت الطرح العام الأ عملها من قبل طرف ذي عالقة نيابة عن البنك باإ

جل، مببلغ 1.229.200 دينار بحريني مت دفعها خالل  دارة الرئي�ضيني فقط على مكافاآت ق�ضرية الأ ت�ضتمل مكافاآت موظفي الإ

ال�ضنة.

11       اإرتباطات 

اإرتباطات متويلية مل يتم �ضحبها

لدى البنك اإرتباطات تعاقدية تنتهي يف �ضنة 2007 لتقدمي متويل بقيمة 2.790.779 دينار بحريني والتي ما زالت غري م�ضحوبة حتى 

�ضمالية مببلغ 2.008.000 دينار بحريني كما هو يف 31 دي�ضمرب 2006 لغر�س  �ضافة اإىل ذلك، لدى البنك اإرتباطات راأ نهاية ال�ضنة. بالإ

رتباطات قد تنتهي دون  نهائها. وحيث اأن الإ رتباطات عادة تواريخ اإنتهاء حمددة اأو حتكمها بنود خا�ضة لإ �ضتثمارات. اإن لالإ الإ

تنفيذها، فاإن جمموع مبالغ العقود ل متثل الحتياجات النقدية امل�ضتقبلية.

جر اإرتباطات عقود التاأجري الت�ضغيلية – البنك كم�ضتاأ

التاأجري  ملدفوعات عقد  دنى  الأ احلد  يلي  فيما  الرئي�ضي.  ملبنى مقره  �ضنوات  ملدة خم�س  ت�ضغيلية  تاأجري  البنك يف عقود  دخل 

امل�ضتقبلية مبوجب عقود التاأجري الت�ضغيلية غري قابلة للنق�س كما يف 31 دي�ضمرب 2006:

دينار بحريني

322.328خالل �ضنة واحدة

978.984بعد �ضنة ولكن لي�ضت اأكرث من خم�س �ضنوات

1.301.312

ئتمان 12     خماطر الإ

اإدارة املخاطر

خر  مر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآ ئتمان يف عدم التزام اأحد اأطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته الأ تتمثل خماطر الإ

ئتمانية ويقوم ب�ضفة م�ضتمرة بتقييم اجلدارة  ئتمان من خالل متابعة املخاطر الإ خل�ضائر مالية. وي�ضيطر البنك على خماطر الإ

خرى.  طراف الأ ئتمانية لالأ الإ

ئتمان نواع خماطر الإ اأ

دخل البنك يف العديد من العقود والتي ت�ضمل ذمم مرابحات مدينة وم�ضاربات واإجارة منتهية بالتمليك. عقود ذمم املرابحات 

را�ضي ومعدات املباين واملركبات وغريها، كما ت�ضمل امل�ضاربات على معامالت متويلية مع  املدينة ت�ضتمل على مرابحات الأ

دوات املالية هي: نواع الأ �ض�ضات مالية اأخرى. اأ بنوك اإ�ضالمية وموؤ

ذمم املرابحات املدينة 

يقوم البنك بتمويل معامالت املرابحات من خالل �ضراء �ضلعة )والتي متثل مو�ضوع املرابحة( واإعادة بيعها للعميل )امل�ضتفيد( 

وذلك بعد اإ�ضافة هام�س الربح على التكلفة . يتم �ضداد �ضعر البيع )التكلفة وهام�س الربح( على اأق�ضاط من قبل العميل 

خالل فرتة زمنية متفق عليها. 

م�ضاربات

خر )»امل�ضارب«( ل�ضتثماره  اإن امل�ضاربات هي عبارة عن �ضراكة بني البنك )»رب املال«( والذي يقوم بتوفري راأ�س املال اإىل الطرف الآ

يف خالل فرتة زمنية حمددة. 

-

-

-

-

-

-
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اإجارة منتهية بالتمليك

جارة، �ضريطة �ضداد جميع  جر عند نهاية عقد الإ جارة املنتهية بالتمليك للم�ضتاأ جر اخلا�ضع لالإ يتم نقل ملكية املوجود امل�ضتاأ

جر ب�ضراء املوجود. جارة وقيام امل�ضتاأ اأق�ضاط الإ

13      الرتكز 

و يف اأن�ضطة بنف�س املنطقة اجلغرافية،  طراف املتعاملني يف اأن�ضطة جتارية مت�ضابهة اأ يظهـر الرتكز عندما تدخل جمموعة من الأ

ثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اقت�ضادية  و عندما تكون لها نف�س ال�ضمات القت�ضادية مما يوؤ اأ

و  داء البنك جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع اأعمال اأ ثر الن�ضبي يف اأ �ضرًا للتاأ و اأي حالت اأخرى. يعطى الرتكز موؤ و �ضيا�ضية اأ اأ

دارة خماطر الئتمان من خالل تنويع اأن�ضطته املالية لتفادي تركز املخاطر غري املرغوبة  منطقة جغرافية معينة. يقوم البنك باإ

و قطاعات اأعمال معينة. يف العمالء يف مناطق اأ

قليم اجلغرايف والقطاع ال�ضناعي هو كما يلي: �ضتثمار املطلقة ح�ضب الإ اإن توزيع املوجودات واملطلوبات وح�ضابات الإ

موجودات
�ضتثمار  مطلوبات وح�ضابات الإ

املطلقة وحقوق امل�ضاهمني

20062006

دينار بحرينيدينار بحريني

قليم اجلغرايف الإ

153.948.54948.318.047دول جمل�س التعاون 

     -17.250.408العامل العربي 

وروبا 16.581.3533.338.900اأ

     -255.606اآ�ضيا

     -22.620اأمريكا 

188.058.53651.656.947

136.401.589     -حقوق امل�ضاهمني 

188.058.536188.058.536

القطاع ال�ضناعي

6.668.0123.225.972جتارة واأعمال

�ض�ضات مالية 122.256.94738.716.628بنوك وموؤ

51.992.7756.787.056عقارات

     -4.800.884طريان

39.446115.661اأفراد

2.300.4722.811.630اأخرى

188.058.53651.656.947

136.401.589     -حقوق امل�ضاهمني 

188.058.536188.058.536

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب  2006 )تتمة(

14      خماطر ال�ضوق

ثر ب�ضورة  جنبية التي قد توؤ �ضعار �ضرف العمالت الأ دوات املالية واأ تنتج خماطر ال�ضوق عن التغري يف معدلت العوائد العاملية على الأ

دارة حدودًا لقيمة املخاطر املمكن تقبلها، والتي  �ضهم. لقد و�ضع جمل�س الإ �ضعار الأ غري مبا�ضرة على قيمة موجودات البنك واأ

تراقبها ب�ضكل متوا�ضل جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك. 

�ضهم �ضعار الأ 15      خماطر اأ

 

�ضتثمارات املمكن  دارة حدودًا ملبلغ ونوعية الإ �ضهم. لقد و�ضع جمل�س الإ �ضعار الأ �ضهم عن التغريات يف اأ �ضعار الأ تنتج خماطر اأ

قبولها. ويتم مراقبة هذا با�ضتمرار من قبل جلنة اإ�ضتثمارات البنك. 

16      خماطر معدل الربح

ثبات دخل بع�س موجوداته  �ض�ضة اإ�ضالمية، يتعر�س البنك لتقلبات على دخل موجوداته وتكلفة مطلوباته. يقوم البنك باإ كموؤ

دارة حدود ملخاطر معدل الربح.  �ضا�س التنا�ضب الزمني. لقد و�ضع جمل�س الإ املالية على اأ

�ضا�ضي للموجودات/ يبني اجلدول التايل فجوات يف بيان معدل الربح يف تاريخ امليزانية وعائد التكلفة الفعالة كن�ضبة من املبلغ الأ

و الربح امل�ضتحق الدفع.  املطلوبات التي تنتج الدخل اأ

و تاريخ ال�ضتـحقاق،  عادة الت�ضعري اأ �ضا�س الرتتيبات التعاقدية لإ اإن مركز ح�ضا�ضية معدل الربح للبنك والذي مت حتديده على اأ

دناه: كما يف 31 دي�ضمرب 2006 هي مو�ضحه اأ

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب 2006 )تتمة(
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لغاية 

ثالثة اأ�ضهر

من

ثالثة اأ�ضهر

 اإىل �ضنة

�ضنة

اإىل خم�س 

�ضنوات

غري معر�ضة 

ملخاطر 

املجموعمعدل  الربح  

معدل الربح  

الفعلي 

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

املوجودات 

نقد واأر�ضدة لدى 

م�ضرف البحرين 

-2.942.042---2.942.042املركزي

مرابحات وم�ضاربات 

5.28 %105.089.786--90.273.68614.816.100مع البنوك 

8.20 %22.963.267-3.073.00010.088.2619.802.006مرابحات 

اإجارة منتهية 

8.45 %10.382.429-2.175.2363.843.4004.363.793بالتمليك 

اإ�ضتثمارات حمتفظ 

بها لغر�س غري 

-32.618.646-32.618.646--املتاجرة

-1.177.5281.177.528---اإ�ضتثمارات عقارية

ذمم مدينة ومبالغ 

-10.857.954--996.4319.861.523مدفوعة مقدمًا

-2.026.8842.026.884---ممتلكات ومعدات

99.460.39538.609.28446.784.4453.204.412188.058.536

املطلوبات وح�ضابات 

�ضتثمار املطلقة     الإ

5.26%23.647.305---23.647.305مرابحات من البنوك

ح�ضابات جارية 

-5.673.812---5.673.812للعمالء

-2.223.863---2.223.863مطلوبات اأخرى

�ضتثمار  ح�ضابات الإ

5.20 %20.111.967---20.111.967املطلقة

51.656.947---51.656.947

�ضعار الربح   47.803.44838.609.28446.784.4453.204.412136.401.589فجوة اأ

الفجوة املرتاكمة  

�ضعار الربح   لأ
47.803.44886.412.732133.197.177136.401.589

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب  2006 )تتمة(

17     خماطر العملة

دارة  جنبية. لقد قام جمل�س الإ �ضعار �ضرف العمالت الأ داة املالية ب�ضبب التغري يف اأ اإن خماطر العملة هي خماطر تقلب قيمة الأ

بو�ضع حدود على املراكز ح�ضب العملة، ويتم مراقبة املراكز ب�ضكل دوري للتاأكد من بقائها �ضمن احلدود املو�ضوعة.

مريكي. فيما يلي �ضايف التعر�ضات اجلوهرية  و الدولر الأ اإن جزءًا كبريًا من موجودات ومطلوبات البنك هي بالدينار البحريني اأ

جنبية كما يف 31 دي�ضمرب: بالعمالت الأ

2006

دينار بحريني

57.231.592دولر اأمريكي 

8.705.404ريال �ضعودي

18     خماطر ال�ضيولة

خماطر ال�ضيولـة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة البنك على الوفاء مبطلوباته يف موعد ا�ضتحقاقها. خماطر ال�ضيولة 

و تدين درجة الئتمان مما قد يت�ضبب يف ن�ضوب م�ضادر التمويل. ولتقليل هذه املخاطر، قامت  قد تكون ب�ضبب اإختالل ال�ضوق اأ

بقاء على ر�ضيد النقد وما يف حكمه.  دارة بتنويع م�ضادر التمويل  واإدارة املوجودات مع اأخذ ال�ضيولة يف العتبار والإ الإ

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب 2006 )تتمة(
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18     خماطر ال�ضيولة )تتمة(

اإ�ضتحقاق  فرتات  لل�ضداد.  تعاقدية  ترتيبات  �ضا�س  اأ على  البنك  ومطلوبات  موجودات  ا�ضتحقاق  بيان  دناه  اأ اجلدول  يلخ�س 

�ضتثمارات هي بناًء على تواريخ الطرح املتوقعة. الإ

فيما يلي بيان اإ�ضتحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�ضمرب 2006:

لغاية 3 اأ�ضهر

3 اأ�ضهر  

اإىل �ضنة

1 اإىل 5 

�ضنوات

اأكرث من 5 

جمموع�ضنوات 

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

املوجودات 

نقد واأر�ضدة  لدى م�ضرف البحرين 

2.942.042---2.942.042املركزي

105.089.786--90.273.68614.816.100مرابحات وم�ضاربات مع البنوك 

22.963.267-3.073.00011.428.7608.461.507مرابحات 

10.382.429-354.774534.4089.493.247اإجارة منتهية بالتمليك 

اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�س 

32.618.646-32.618.646--غري املتاجرة

1.177.5281.177.528---اإ�ضتثمارات عقارية

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة 

10.857.954--996.4319.861.523مقدمًا

2.026.884-2.026.884--ممتلكات ومعدات

97.639.93336.640.79152.600.2841.177.528188.058.536

�ضتثمار  املطلوبات وح�ضابات الإ

       املطلقة

23.647.305---23.647.305مرابحات من البنوك

5.673.812---5.673.812ح�ضابات جارية للعمالء

2.223.863---2.223.863مطلوبات اأخرى

�ضتثمار املطلقة 20.111.967---20.111.967ح�ضابات الإ

51.656.947---51.656.947

45.982.98636.640.79152.600.2841.177.528136.401.589فجوة ال�ضيولة

45.982.98682.623.777135.224.061136.401.589فجوة ال�ضيولة املرتاكمة

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب  2006 )تتمة(

عمال 19      معلومات قطاعات الأ

عمال الرئي�ضية  معلومات قطاعات الأ

ربعة قطاعات اأعمال رئي�ضية: غرا�س اإدارية مت توزيع اأن�ضطة البنك اإىل اأ لأ

اخلدمات امل�ضرفية التجارية   

�ضالمية، تقدمي العقود التمويلية التي  رباح توافقًا مع مبادئ ال�ضريعة الإ �ضتثمارية امل�ضاركة يف الأ دارة احل�ضابات الإ �ضا�ضًا باإ تقوم اأ

�ضالمية. ي�ضمل هذا القطاع على  الإ ال�ضريعة  اأخرى تتوافق مع  اإ�ضالمية  �ضالمية وتقدم خدمات  الإ ال�ضريعة  تتفق مع مبادئ 

فراد  فراد واخلدمات امل�ضرفية اخلا�ضة واإدارة الرثوات. اخلدمات امل�ضرفية لالأ اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات، اخلدمات امل�ضرفية لالأ

واخلدمات امل�ضرفية اخلا�ضة واإدارة الرثوات هي يف طور التنفيذ كما يف نهاية ال�ضنة.

اخلزانة

ال�ضلع  مرابحات  مت�ضمنة  واخلزانة  التجارة  �ضالمية،  الإ ال�ضريعة  مع  تتوافق  التي  موال  الأ �ضواق  واأ بتقدمي خدمات  �ضا�ضًا  اأ تقوم 

جل.  ق�ضرية الأ

�ضتثمارات الإ

دارة املحافظ اململوكة من قبل البنك. تقوم بخدمة عمالء البنك بتقدمي منتجات اإ�ضتثمارية و اإدارة ال�ضناديق  �ضا�ضًا باإ تقوم اأ

واإ�ضتثمارات بديلة.

راأ�س املال 

دوات املالية ذات جودة عالية ويتكبد جميع م�ضروفات اإدارة هذه  يدير راأ�س مال البنك غري امل�ضتخدم عن طريق اإ�ضتثماره يف الأ

دارة راأ�س املال. ال�ضتثمارات واإحت�ضاب امل�ضروفات املتعلقة باإ

عمال الرئي�ضية. املعامالت ما بني هذه  �ضا�س الذي يبني عليه البنك تقاريره حول معلومات قطاعات الأ هذه القطاعات هي الأ

�ضا�س املعدل املجمع والذي  القطاعات تنفذ ح�ضب معدلت ال�ضوق التقديرية ودون �ضروط تف�ضيلية. تكاليف التحويل هي على اأ

موال. ي�ضاوي تقريبًا تكلفة الأ

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب 2006 )تتمة(
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عمال )تتمة( 19      معلومات قطاعات الأ

عمال للفرتة من 19 يناير 2006 اإىل 31 دي�ضمرب 2006: فيما يلي معلومات قطاعات الأ

اخلدمات

امل�ضرفية 

�ضتثماراتاخلزانةالتجارية املجموعراأ�س املالالإ

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

846.2931.022.21711.438.3887.552.00020.858.898الدخل الت�ضغيلي 

26.54644.90110.634.4055.712.94016.418.792نتيجة القطاع 

معلومات اأخرى

30.815.62219.534.39346.566.95891.141.563188.058.536موجودات القطاع 

�ضتثمار املطلقة  مطلوبات وح�ضابات الإ

26.043.98723.712.259327.435137.974.855188.058.536وحقوق امل�ضاهمني ح�ضب القطاع 

عمال الثانوية معلومات قطاعات الأ

يرادات الت�ضغيلية ويتحمل كافة امل�ضروفات الت�ضغيلية  �ضا�ضي يف دول جمل�س التعاون ويح�ضل على جميع الإ يعمل البنك ب�ضكل اأ

يف دول جمل�س التعاون. 

مانة 20  موجودات الأ

مانة ول يتم اإدراجها  دارة يف نهاية ال�ضنة 22.041.590 دينار بحريني. هذه املوجودات حمتفظ بها ب�ضفة الأ بلغت ال�ضناديق حتت الإ

يف امليزانية. 

21     هيئة الرقابة ال�ضرعية 

�ضالمية  تتكون هيئة الرقابة ال�ضرعية للبنك من اأربعة علماء يقومون مبراجعة امتثال البنك للمبادىء العامة لل�ضريعة الإ

جراءات املتبناة من قبل  دلة املتعلقة بالتوثيق والإ ر�ضادات ال�ضادرة. تت�ضمن مراجعتهم فح�س الأ والفتاوي اخلا�ضة والتعليمات والإ

�ضالمية. البنك للتاأكد من اأن اأن�ضطتها تدار وفقًا ملبادئ ال�ضريعة الإ

�ضالمية يرادات وامل�ضروفات املحظورة يف ال�ضريعة الإ الإ  22

�ضالمية.  و يتكبد اأي م�ضروف حمظور مبوجب ال�ضريعة الإ مل ي�ضتلم البنك دخل اأ

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب  2006 )تتمة(

23      الواجبات الجتماعية

اأدى البنك خالل ال�ضنة واجباته الجتماعية وذلك من خالل نفقات �ضندوق الزكاة وال�ضدقات وتربعات القر�س احل�ضن وذلك 

عمال اخلريية. خالل الفرتة تكبد البنك مبلغ 8.274 دينار بحريني على ح�ضابات التربعات اخلريية.  من خالل تربعاته لالأ

24     الزكاة

لية دفع الزكاة على م�ضاهمى البنك. وعليه، مل يتم اإحت�ضاب الزكاة  وفقًا لتعليمات هيئة الرقابة ال�ضرعية للبنك، تقع م�ضوؤ

يف هذه القوائم املالية.

25     كفاية راأ�س املال

ر�ضادات كفاية راأ�س املال املعتمدة من قبل م�ضرف البحرين املركزي كما  يتم اإحت�ضاب ن�ضبة خماطر املوجودات للبنك وفقًا لإ

يلي:

2006

دينار بحريني

136.401.589قاعدة راأ�س املال ) فئة 1(                                        )اأ(

ئتمان 99.334.000التعر�س املرجح ملخاطر الإ

66،213،000التعر�س املرجح ملخاطر ال�ضوق

165.547.000جمموع التعر�س املرجح للمخاطر                      )ب(

82.4 %كفاية راأ�س املال                                           )اأ ÷ ب(

دنـى املطلوب 12.0 %احلد الأ

اإي�ضاحات حول القوائم املالية 31 دي�ضمرب 2006 )تتمة(




