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�شاخمة وقوية، تلك هي النخلة فهي لي�شت �شجرة 

فح�شب بل اإنها رمز للحياة واالزدهار.

واالأمل.  الواقع  اإنها  والرّقي،  اجلمال  اإنها 

العوا�شف،  اأعتى  وجمابهة  بال�شمود  ول�شهرتها 

فهي رمز االإجناز والثقة والنجاح.



نزن الأمور

..... ونحت�ضن الحتمالت  

القطاع، وتركيزنا على  انطالقًا من فهمنا للتحديات املرتبطة بهذا 

ال�ضالم-البحرين م�ضتمرين  فاإننا يف م�رصف  املرتقبة  الحتمالت 

يف مواكبة التغريات ال�رصيعة  متبنني يف ذلك نهجًا مبتكراً وحذراً يف 

الوقت ذاته اإذ نتوقع طيفًا وا�ضعًا من الفر�ص يف ال�ضنوات القادمة. اإن 

النظام العاملي اجلديد وديناميكيات ال�ضوق املتغرية ت�ضتوجب نهجًا 

�رصيعا يف ال�ضتجابة وا�ضتباق الأحداث. وهذا النهج يف الواقع يعترب 

الذي يدعم  التي يتمتع بها كادر امل�رصف  ال�ضمات املوروثة  اإحدى 

ا�ضرتاتيجية امل�رصف وما يعده من اإجنازات.

بثبات  فاإننا نخطو  امل�ضتقبلية،  تنفيذ خمططاتنا  وفيما من�ضي يف 

نحو الأمام، موؤكدين على اإ�ضرتاتيجيتنا الهادفة اإىل اإر�ضاء عمالئنا 

ثقة  بكل  الأمور  وتقييم  مبوازنة  يتعلق  كله  فالمر  وم�ضاهمينا. 

لأنف�ضنا   و�ضعناه   قد  منهج  وهذا  امل�ضتقبلية.  للفر�ص  واحت�ضان 

يتطابق مع ا�ضلوب النخلة يف تعاملها مع العوامل البيئية املختلفة 

وهو ما جعلها  اأحد اأهم املظاهر الطبيعية املتميزة يف املنطقة.





�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة

رئي�ص الوزراء املوقر

ح�رضة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة
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رؤيتنا و رسالتنا

ر�ؤيتنا

الإ�ضالمية  ال�ضريفة  �ضناعة  يف  موؤثرة  اإقليمية  قوة  ن�ضبح  اأن 

من خالل توفري منتجات م�رصفية مبتكرة ومتوافقة مع اأحكام 

ال�رصيعة الإ�ضالمية للقطاعات امل�ضتهدفة.

ر�سالتنا

اأن ن�ضبح م�رصفًا �ضاماًل يوفر خدمات مالية اإ�ضالمية. 	

اأن نخلق ح�ضوراً قويًا يف بلدان خمتارة. 	

ال�ضريفة  عامل  يف  رائداً  جتاريًا  ا�ضمًا  ون�ضكل  نبني  اأن  	

الإ�ضالمية.

وم�ضاهمينا  املجزية مل�ضتثمرينا  املالية  العوائد  اأن نحقق  	

بناء على رغباتهم واأولوياتهم ال�ضتثمارية. 
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نبذة عن المصرف

يعد م�رصف ال�ضالم-البحرين الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له م�رصفًا اإ�ضالميًا ذو طابع حيوي ومتنوع وخمتلف. 

ثمة عوامل رئي�ضية ت�ضاهم يف اإ�ضفاء ميزة على خدمات امل�رصف ومنها:

• قاعدة متينة من راأ�ص املال املدفوع.	

• كبار املوؤ�ض�ضني وامل�ضاهمني.	

• فريق اإداري على درجة عالية من الكفاءة.	

• قاعدة من تقنيات املعلومات احلديثة.	

• منط �ضامل من اخلدمات التجارية ت�ضمل الودائع وخدمات ومنتجات متويل وا�ضتثمار.	

• حلول مبتكرة تلبي الحتياجات اخلا�ضة للعمالء وتن�ضجم مع ال�رصيعة الإ�ضالمية	

• التزام �ضارم بامل�ضوؤولية التجارية والجتماعية.	

2006، وفقا  اأبريل   17 2006 يف مملكة البحرين وبداأ مبمار�ضة ن�ضاطه التجاري يف  19 يناير  تاأ�ض�ص م�رصف ال�ضالم-البحرين يف 

للمبادئ الإ�ضالمية والإجراءات التنظيمية بامل�ضارف الإ�ضالمية والتي يحددها م�رصف البحرين املركزي .

ولقد اأدرج امل�رصف يف �ضوق البحرين لالأوراق املالية يف 27 ابريل 2006 ومن ثم يف �ضوق دبي املايل يف 26 مار�ص 2008. ويت�ضكل 

فريق العمل الإداري من مهنيني على درجة عالية من الكفاءة والتاأهيل من ذوي اخلربات العاملية يف قطاعات م�رصفية ومالية رئي�ضة 

واملجالت ذات ال�ضلة. وي�ضند هذا الفريق قاعدة من تقنية املعلومات عالية اجلودة وبيئة عمل ذكية وحديثة.

ويف 2009 من ال�ضنة الثالثة من التاأ�ضي�ص، ا�ضتحوذ امل�رصف على ح�ضة 90,31 % من اأ�ضهم البنك البحريني ال�ضعودي وبذلك بلغت 

عدد فروعه يف اململكة 8 اأفرع  واأجهزة ال�رصاف الآيل 16 جهاز. وبذلك فقد ارتفع اجمايل احلقوق من 120 مليون دينار بحريني اإىل 

ما يقارب 202 مليون دينار بحرينى )540 مليون دولر اأمريكي( وباأ�ضول جتاوزت 2 بليون دولر اأمريكي.

وال�ضفافية  الأمانة  باأعلى درجات  العمل  املمار�ضات امل�رصفية مع احلر�ص على  واأف�ضل  العاملية  املعايري  بتطبيق  يلتزم امل�رصف 

والثقة.

كما يبدي امل�رصف التزامًا مماثاًل بدوره كموؤ�ض�ضة وطنية خمت�ضة ت�ضعى جاهدة لإ�ضفاء قيمة على الرخاء القت�ضادي والجتماعي 

للمجتمعات املحلية التي ي�ضتثمر ويعمل فيها.
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أهم المؤشرات السنوية

املوؤ�رضات املالية الرئي�سة

اإجمايل الإيرادات الت�سغيلية
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أعضاء مجلس اإلدارة

�سعادة حممد علي را�سد العبار

رئي�ص جمل�ص الإدارة

�ضعادة حممد العبار هو الع�ضو املوؤ�ض�ص ورئي�ص جمل�ص اإدارة �رصكة اإعمار العقارية، 

اإدارة  جمل�ص  ع�ضو  وهو  دبي.   ومقرها  العقارات  لتطوير  العاملية  ال�رصكة  وهي 

دبي،  حلكومة  ال�ضتثماري  الذراع  تعترب  والتي  والتطوير،  لال�ضتثمار  دبي  هيئة 

تقدم  التي  دبي  ملجموعة  التابعة  لال�ضتثمار  نور  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  وع�ضو 

اخلدمات املالية املتوافقة مع اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية.  العبار حائز على �ضهادة 

البكالوريو�ص يف التمويل واإدارة الأعمال من جامعة �ضياتل الأمريكية، ويعمل ب�ضكل 

خا�ضًا  اهتمامًا  يبدي  اأنه  حيث  املنطقة،  يف  احلكومية  غري  املنظمات  مع  قريب 

هيئة  العبار  ال�ضيد  يراأ�ص  للريا�ضة،  حمبًا  ولكونه  والإ�ضكان.  التعليمي  بالإ�ضالح 

الإمارات للغولف.

حبيب اأحمد قا�سم

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

احلديد،  ملخلوطات  البحرين  و�رصكة  لال�ضتثمار،  املهد  �رصكة  اإدارة  جمل�ص  يراأ�ص 

ماجنمنت،  غروث  كابيتال  و�رصكة  الكهرباء،  وتوزيع  لتوريد  البحرين  و�رصكة 

و�رصكة كواليتي واير برودكت�ص. كما ي�ضغل اأي�ضًا من�ضب رئي�ص جمل�ص اإدارة مدر�ضة 

املهد. وقد �ضغل ال�ضيد حبيب قا�ضم من�ضب وزير التجارة والزراعة بحكومة مملكة 

البحرين من 1976 اإىل 1995. كما �ضغل من�ضب ع�ضو الهيئة ال�ضت�ضارية للمجل�ص 

الأعلى ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية من العام 1997 اإىل 2007.
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�سمو ال�سيخة ح�سة بنت خليفة بن حمد اآل خليفة

ع�ضو جمل�ص الإدارة

تعترب �ضمو ال�ضيخة ح�ضة ع�ضو نا�ضط من العائلة املالكة يف مملكة البحرين، حازت 

 )1998( �ضنة  الأعمال يف  اإدارة  البكالوريو�ص يف  �ضهادة  ال�ضيخة ح�ضة على  �ضمو 

و�ضهادة املاج�ضتري يف ال�ضيا�ضة الجتماعية والتخطيط يف �ضنة )2002( وكالهما 

يونغ  خريجة  ح�ضة  ال�ضيخة  �ضمو  ال�ضيا�ضية.  والعلوم  لالقت�ضاد  لندن  كلية  من 

الأعلى  املجل�ص  اإىل  واأنظمت  املتحدة  اململكة  يف  ا�ضيفمينت  جونيور  انرتبراي�ص، 

2004 وهي ع�ضو  �ضنة  الجتماعية. منذ  اللجنة  2001 كع�ضو يف  �ضنة  للمراأة يف 

اإجناز  موؤ�ض�ضة   2005 �ضنة  ال�ضيخة ح�ضة يف  �ضمو  اأ�ض�ضت  الإدارة.  دائم يف جمل�ص 

للنجاح  البحريني  ال�ضباب  اإعداد  على  تعمل  عاملية  موؤ�ض�ضة  تعترب  والتي  البحرين 

ودورها  بخربتها  التنفيذي.  املدير  من�ضب  حاليا  وت�ضغل  العاملي  القت�ضاد  يف 

النا�ضط يف التعليم وتطوير مهارات الن�ضاء، مت دعوتها كمتحدثة وع�ضو يف اللجنة 

يف منا�ضبات خمتلفة من بينها املجل�ص الأعلى للمراأة يف الأمم املتحدة يف جل�ضته 

القيادة  وموؤمتر   2005 يف  الإقليمي  اأف.  دبليو.اإي.  واجتماع  والأربعون،  التا�ضعة 

العاملية يف الإمارات املتحدة العربية يف �ضنة  2006.

ع�سام بن عبد القادر املهيدب

ع�ضو جمل�ص الإدارة

ي�ضغل ال�ضيد ع�ضام املهيدب من�ضب الع�ضو املنتدب ملجموعة �رصكات عبد القادر 

املهيدب واأولده  اإىل جانب ع�ضوية جمال�ص اإدارات عدد من ال�رصكات التي ت�ضتثمر 

احلركة  �رصيعة  ال�ضتهالكية  ال�ضلع  التاأمني،  البنوك،  مثل  خمتلفة  جمالت  يف 

FMCG، قطاع التجزئة، قطاع البناء والت�ضييد، القطاع ال�ضناعي، العقار والتطوير 

اأموال  لل�ضكر،  املتحدة  ال�رصكة  الأو�ضط،  ال�رصق  اأعمار  �رصكة  بينها  ومن  العمراين 

اخلليج، �رصكة تربيد ال�ضعودية، �رصكة �ضينثومر ال�رصق الو�ضط، �رصكة ن�ضتله، �رصكة 

البحرين،  ال�ضالم  ال�رصكة الأوىل للتطوير، �رصكة دبي للمقاولت، م�رصف  داما�ص، 

الكويت،  دناتا  �رصكة  كندا،  العاملية  املا�ضا  �رصكة  للتاأمني،  اخلليج  احتاد  �رصكة 

بندة املتحدة،  العزيزية  لالأغذية، �رصكة  ال�ضعودية، �رصكة �ضافول  الأ�ضماك  �رصكة 

عدد  اإدارة  جمال�ص  يف  ع�ضويته  جانب  اإىل  واملقاولت،  للتجارة  األلطيفية  �رصكة 

من اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات اخلريية منها �ضندوق دعم البحوث والربامج التعليمية 

عبد  بن  �ضلطان  الأمري  �ضندوق  بالظهران،  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  بجامعة 

العزيز  لدعم امل�ضاريع ال�ضغرية لل�ضيدات.
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أعضاء مجلس اإلدارة  )تتمة(

ال�سيخ عبدالإله حممد �سالح كعكي

ع�ضو جمل�ص الإدارة

35 عام يف جمال امل�ضارف والتجارة  ال�ضيخ عبدالله كعكي خربة تزيد عن  لدى 

وال�ضناعة وهو رئي�ص جمل�ص الإدارة لل�رصكة ال�ضعودية للتجارة العاملية والت�ضويق، 

�رصكة اآمك اخلليج لال�ضتثمارات والتوكيالت العاملية املحدودة، و�رصكة املتحدون 

اخلليجية للت�ضنيع، و�رصكة داينا العربية املحدودة يف اململكة العربية ال�ضعودية. 

العربية منها �رصكة  ويراأ�ص جمل�ص الإدارة لعدد من ال�رصكات يف جمهورية م�رص 

والعقارية،  ال�ضياحية  والتنمية  لالإ�ضتثمار  النيل  �رصكة  البذور،  لإنتاج  النوبارية 

اأنه  كما   .) مابكو   ( الزراعية  للمنتجات  واملتو�ضط  والزيوت،  للكتان  طنطا  �رصكة 

ال�ضعودية  ال�رصكة  منها  امل�رصية  ال�رصكات  من  عدد  يف  فاعل  اإدارة  جمل�ص  ع�ضو 

لال�ضتثمارات العربية ، ال�رصكة  امل�رصية ال�ضعودية لال�ضتثمار ال�ضياحي والعقاري، 

للو�ضاطة يف  ال�ضعودية  اأ�ضمنت اجلوف و�رصكة مار�ص  �رصكة لكتو م�رص، و�رصكة 

على  عبدالله حا�ضل  ال�ضيخ  ال�ضعودية.  العربية  باململكة  التاأمني  واإعادة  التاأمني 

 – كاليفورنيا  ولية  من  الدولية  املتحدة  الوليات  جامعة  من  القت�ضاد  درجة 

الوليات املتحدة.

�سلمان �سالح املحميد

ع�ضو جمل�ص الإدارة

ال�ضيد �ضلمان املحميد نائب الرئي�ص التنفيذي ل�رصكة خدمات مطار البحرين، نائب 

ال�رصكة  الع�ضو املنتدب واملمثل عن ُمالك   ، البالد  اإدارة جريدة دار  رئي�ص جمل�ص 

جمل�ص  ع�ضو  كان  وموفنبيك.   اك�ضرب�ص  جلوبال  البحرين  يف  للفنادق  العاملية 

اإدارة البنك البحريني ال�ضعودي ف�ضال عن كونه ع�ضوا يف اللجنة التنفيذية، اللجنة 

وهو   . القاب�ضة  ماغنا  ل�رصكة  ال�ضتثماري  املدير  من�ضب  �ضغل  كما  ال�ضتثمارية 

الفنادق  اإدارة  يف  وماج�ضتري  الأعمال،  اإدارة  يف  املاج�ضتري  درجة  على  حا�ضل 

وبكالوريو�ص يف الإدارة من جامعة القاهرة.
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فهد �سامي الإبراهيم

ع�ضو جمل�ص الإدارة

لدى ال�ضيد فهد �ضامي البراهيم خربة اأكرثمن 9 �ضنوات ويعمل حاليا كنائب رئي�ص 

للعالقات بني العمالء يف املنطقة يف بيت الإ�ضتثمار العاملي. ال�ضيد الإبراهيم ع�ضو 

جمل�ص اإدارة �رصكة املزايا القاب�ضة يف الكويت وع�ضو جمل�ص اإدارة ال�رصكة الأوىل 

لو�ضاطة الأوراق املالية �ص.م.ك. وخالل فرتة ق�ضرية من وجوده يف بيت الإ�ضتثمار 

العاملي، اأ�ض�ص واحدة من اأبرز املجموعات يف اإدارة الرثوات املتخ�ض�ضة يف متابعة 

العمالء الدوليني املهتمني يف منطقة ال�رصق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. قبل ان�ضمامه 

اإىل بيت الإ�ضتثمار العاملي، عمل ال�ضيد الإبراهيم يف وكالة الكويت الإخبارية يف 

تركيز  مع  اوريغون  جامعة  من  الإبراهيم  ال�ضيد  تخرج  الجنليزية.  الأخبار  مكتب 

على درا�ضات الت�ضال وكما اأنه خريج اإدارة الأعمال من كلية ما�ضرتيخت لالإدارة.

حمد طارق احلمي�سي

ع�ضو جمل�ص الإدارة

واإدارة  احلا�ضوب  علم  يف  البكالوريو�ص  �ضهادة  احلمي�ضي  طارق  حمد  ال�ضيد  لدى 

الأعمال، وتخرج من جامعة جورج وا�ضنطن ولديه خلفية قوية يف تقنية املعلومات 

يف  متنوعة  خربة  احلمي�ضي  ال�ضيد  لدى  النرتنت.  لتكنولوجيا  التطبيقي  والفهم 

و�شك  على  التي  وال�رشكات  والعقارات  التحوط،  و�شناديق  املبا�رشة  اال�شتثمارات 

اإىل حملل يف �رصكات عدة وكان  الإدارة  �ضغل عدة منا�ضب من جمل�ص  النطالق. 

ال�ضويخ  �رصكة  فيها  مبا  ال�رصكات،  من  العديد  اإدارة  جمل�ص  يف  موؤ�ض�ص  ع�ضو 

العربية  )البحرين/الإمارات  العقارية  اإ�رصاق  )الكويت( و�رصكة  العقارية  للم�ضاريع 

املتحدة( و�رصكة ال�ضعب القاب�ضة )الكويت(.
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أعضاء مجلس اإلدارة  )تتمة(

تريين�س د. األن

ع�ضو جمل�ص الإدارة

لدى ال�ضيد األن اأكرث من 40 �ضنة خربة يف اخلدمات امل�رصفية للخزانة والإ�ضتثمار. 

بي.جي.اأ�ص.�ضي.  بارترنز  انف�ضتمنت  اليد  ل�رصكة  املنتدب  والع�ضو  موؤ�ض�ص  وهو 

من  لعدد  ع�ضواً  كان  حيث  خا�ضة،  �ضندوق  اأعمال  اإدارة  يف  �ضنوات  عدة  وق�ضى 

واإ�ض�ضاري  كم�ضت�ضار  ال�ضابق  يف  تعيينه  مت  وال�ضناديق.  الأ�ضول  لإدارة  ال�رصكات 

جمل�ص  لدول  موؤهل  حمكم  وهو  الإقليمية.  واملوؤ�ض�ضات  احلكومات  من  للعديد 

بكتابة  م�ضتمرة  ب�ضورة  ويقوم  الكتب  من  للعديد  موؤلف  وهو  اخلليجي.  التعاون 

املقالت للجرائد واملجالت عن موا�ضيع تتعلق بالتاريخ الع�ضكري وموا�ضيع مالية 

وم�رصفية.

اأحمد جمال جاوة

ع�ضو جمل�ص الإدارة

اإدارة الأعمال من جامعة  اإدارة الأعمال حا�ضل على �ضهادة املاج�ضتري يف  خريج 

للفنادق  نوفابارك  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  يف  جاوة  ال�ضيد  عمل  فران�ضي�ضكو.  �ضان 

فرن�ضا،  يف  الرتفيهة  املالهي  تبني  ترفيه  �رصكة  وهي  مريابولي�ص  ال�ضوي�رصية؛ 

وجمموعة تريكون وهي �رصكة لتداول الأوراق املالية مقرها يف الوليات املتحدة 

الأمريكية. يعمل ال�ضيد جاوة كرئي�ص والرئي�ص التنفيذي، وع�ضو جمل�ص الإدارة يف 

�ضتارلنج هولدنغ ليمتد، وهي جمموعة ا�ضتثمار عاملية تتعامل مع الأ�ضهم اخلا�ضة 

وال�ضتثمارات املبا�رصة يف جميع اأنحاء العامل. وهو اأي�ضا رئي�ص �رصكة املقاولت 

والتجارة، وهي �رصكة �ضعودية ت�رصف على الفر�ص الإ�ضتثمارية الأجنبية يف منطقة 

من  كواحد  جاوة  ال�ضيد  تكرمي  مت  الأو�ضط.  وال�رصق  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول 

القيادات العاملية للم�ضتقبل من قبل املنتدى القت�ضادي العاملي يف فرباير 2006.
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يو�سف عبد اهلل تقي

ع�ضو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي

اخلدمات  قطاع  يف  وا�ضعة  خربة  وله  معتمد  قانوين  حما�ضب  تقي  يو�ضف  ال�ضيد 

امل�رصفية واملالية بداأها يف عام 1983. وقد تقلد ال�ضيد يو�ضف تقي خالل حياته 

التحاقه  البحرين. وقبل  املوؤ�ض�ضات يف مملكة  العملية منا�ضب عالية يف عدد من 

يف  الكويتي  التمويل  ببيت  العام  املدير  كنائب  عمل  ال�ضالم–البحرين  مب�رصف 

الكويتي يف  التمويل  بيت  تاأ�ضي�ص  الإ�رصاف على  م�ضوؤولية  البحرين، وتوىل  مملكة 

ماليزيا. وقد اأم�ضى قبل ذلك 20 �ضنة لدى �رصكة اأرن�ضت ويونغ، قدم خاللها خدمات 

مهنية متميزة للكثري من املوؤ�ض�ضات املالية املحلية والإقليمية والدولية. وقد تبواأ 

عن  م�ضئول  كان  حيث  ال�رصيك  من�ضب  اآخرها  كان  والتي  املنا�ضب  اأعلى  خاللها 

ال�ضيد  وي�ضغل  الإ�ضالمية.  املالية  للموؤ�ض�ضات  وال�ضت�ضارات  التدقيق  تقدمي خدمات 

يو�ضف تقي حاليًا من�ضب رئي�ص جمل�ص اإدارة �رصكة منارة للتطوير العقاري �ص.م.ب 

ال�ضالم-البحرين  م�رصف  و�رصكة  )مقفلة(  �ص.م.ب  القاب�ضة  اآمار  و�رصكة  )مقفلة( 

للوقود الع�ضوي)هونغ كونغ( املحدودة وهي �رصكات تابعة للم�رصف كما اأنه ع�ضو 

جمل�ص اإدارة يف م�رصف ال�ضالم-اجلزائر و�رصكة اأملنيوم البحرين.

خالد اأحمد عبد اهلل الع�سار

ميتلك خربة اإدارية متتد اإىل ما يقرب من 27 عامًا. فبالإ�ضافة اإىل عمله يف القطاع 

حيث  امل�رصيف  القطاع  يف  الإدارية  املنا�ضب  يف  الع�ضار  ال�ضيد  تدرج  احلكومي 

عمل يف اإدارة العمليات يف بنك البحرين والكويت ثم انتقل اإىل اإدارة العمليات يف 

املوؤ�ض�ضة العربية امل�رصفية ثم �ضغل من�ضب مدير املوارد الب�رصية وال�ضئون الإدارية 

تاأ�ضي�ص  جمال  يف  وا�ضعة  بخربة  الع�ضار  خالد  ال�ضيد  ويتمتع  ال�ضيولة.  مركز  يف 

امل�ضارف الإ�ضالمية حيث �ضاهم يف تاأ�ضي�ص مركز اإدارة ال�ضيولة.

أمين سر مجلس اإلدارة
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أعضاء هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية

الدكتور ح�سني حامد ح�سان

الرئي�ص

الدكتور ح�ضني حامد ح�ضان حائز على درجة الدكتوراه من كلية ال�رصيعة بجامعة الأزهر يف القاهرة، ودرجة املاج�ضتري يف الفقه 

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

والقانون اخلا�ص من  ال�رصيعة  والدبلوم يف  املقارن  الفقه  املاج�ضتري يف  اأي�ضا على درجة  الأمريكية. وهو حائز  املتحدة  الوليات 

جامعة القاهرة، ودرجة اللي�ضان�ص يف ال�رصيعة من جامعة الأزهر. يراأ�ص الدكتور ح�ضني حامد ح�ضان هيئة الفتوى والرقابة ال�رصعية 

يف العديد من البنوك وامل�ضارف الإ�ضالمية. كما يراأ�ص الدكتور ح�ضني اأي�ضا جممع الفقه الإ�ضالمي يف وا�ضنطن بالوليات املتحدة 

الأمريكية، وهو ع�ضو يف املجل�ص الأوروبي الإ�ضالمي للبحوث وال�ضت�ضارات يف دبلن، اأيرلندا، وخبري يف احتاد امل�ضارف الإ�ضالمي 

يف جدة، اململكة العربية ال�ضعودية.

الدكتور علي حمي الدين القره داغي

ع�ضو

الدكتور علي القره داغي حائز على درجة الدكتوراه يف ال�رصيعة والقانون، ودرجة املاج�ضتري يف ال�رصيعة والفقه املقارن من جامعة 

الأزهر بالقاهرة، ودرجة البكالوريو�ص يف ال�رصيعة الإ�ضالمية من جامعة بغداد بالعراق، و�ضهادة يف الدرا�ضات الإ�ضالمية التقليدية 

حتت اإ�رصاف اأ�ضحاب الف�ضيلة العلماء يف العراق، وهو اأي�ضا خريج املعهد الإ�ضالمي يف العراق. والدكتور علي ع�ضو هيئة التدري�ص 

الفقه  اأكادميية  يف  اأي�ضا  وع�ضو  املالية،  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  من  لعدد  ال�رصعية  والرقابة  الفتوى  هيئات  يف  وع�ضو  قطر  بجامعة 

واللجنة  امل�ضلمني،  للعلماء  الدويل  والبحوث، والحتاد  لالإفتاء  الإ�ضالمي  الأوروبي  الإ�ضالمي، واملجل�ص  املوؤمتر  الإ�ضالمي، ومنظمة 

العديد من املوؤلفات والبحوث حول  اأك�ضفورد - اململكة املتحدة وله  الإ�ضالمية يف جامعة  الدرا�ضات  ال�ضت�ضارية الأكادميية مبركز 

موا�ضيع ت�ضمل اأ�ضكال التمويل الإ�ضالمي، والفقه، والزكاة، والقت�ضاد الإ�ضالمي.
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الدكتور حممد عبد احلكيم زعري

ع�ضو واأمني �رص الهيئة

الدكتور حممد زعري حا�ضل على درجة الدكتوراه يف القت�ضاد الإ�ضالمي، ودرجة 

العلوم  يف  البكالوريو�ص  ودرجة  )اقت�ضاد(،  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  يف  املاج�ضتري 

الدرا�ضات الإ�ضالمية. والدكتور عبد احلكيم ع�ضو يف  الإدارية، والدبلوم العايل يف 

خرباته  ت�ضمل  كما  املالية  املوؤ�ض�ضات  من  لعدد  ال�رصعية  والرقابة  الفتوى  هيئة 

منا�ضب  اأي�ضا  �ضغل  كما  املركزي،  م�رص  بنك  لدى  �ضنة   18 ملدة  العمل  ال�ضابقة 

خمتلفة منها رئي�ص اإدارة الرقابة ال�رصعية يف بنك دبي الإ�ضالمي.

تنتج نخيل الرطب حوايل 1000 رطل 

من الثمر �ضنويًا وتزرع يف �ضفوف 

منظمة. تنمو النخيل حتى تبلغ من 

الطول 40 اإىل 100 قدم. تبداأ نخلة 

الرطب بطرح الثمار عندما تبلغ 

عامها ال�ضابع وحتتفظ بخ�ضوبتها 

حتى تبلغ 75 من العمر. اإل اأن النخلة 

كانت تعمر حتى 150 عامًا 

ال�سيخ عدنان عبد اهلل القطان

ع�ضو

ال�ضيخ عدنان القطان حائز على درجة املاج�ضتري يف القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�رصيف من جامعة اأم القرى يف مكة املكرمة، 

ودرجة البكالوريو�ص يف ال�رصيعة الإ�ضالمية من اجلامعة الإ�ضالمية يف املدينة املنورة وهو قا�ضي باملحكمة ال�رصعية الكربى التابعة 

لوزارة العدل مبملكة البحرين. ال�ضيخ عدنان القطان ع�ضو يف هيئات الفتوى والرقابة ال�رصعية يف عدد من البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية، 

كذلك يراأ�ص جمعية ال�ضنابل لرعاية الأيتام مبملكة البحرين، وهو اأي�ضا رئي�ص جمل�ص اأمناء املوؤ�ض�ضة اخلريية امللكية التابعة للديوان 

امللكي مبملكة البحرين، ورئي�ص بعثة البحرين للحج. وهو اأي�ضا خطيب جامع مركز اأحمد الفاحت الإ�ضالمي. كما اأ�ضهم ال�ضيخ عدنان 

القطان يف و�ضع م�ضودة قانون الأحوال ال�ضخ�ضية بوزارة العدل.





“وجعلنا فيها جناٍت من نخيٍل واأعناٍب وفجرنا فيها من العيوِن”
)القراآن الكرمي ،�ضورة ي�ص ، الآية 34(
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تقرير مجلس 
اإلدارة إلى المساهمين

تقدمي  )“امل�رصف”(  �ص.م.ب.  ال�ضالم-البحرين  م�رصف  اإدارة  جمل�ص  اأع�ضاء  ي�رص 

تقريرهم اإىل ال�ضادة امل�ضاهمني مرفًقا به القوائم املالية املوحدة لل�ضنة املنتهية يف 

31 دي�ضمرب 2009.

البنك  التابعة،  القوائم املالية للم�رصف و�رصكته  القوائم املالية املوحدة من  تتاألف 

البحريني ال�ضعودي �ص.م.ب. )ي�ضار اإليهما مًعا بـ “املجموعة”(.

الكاملة  العمليات التجارية لل�ضنة  اأن  2009 عامًا �ضعبًا جًدا؛ غري  العام املايل  كان 

الثالثة كانت ناجحة ومتثل الفرتة الرابعة املربحة مل�رصفكم منذ تاأ�ضي�ضه يف اأبريل 

دينار  مليون   785.9 اإىل  للمجموعة  الإجمالية  املوجودات  قيمة  وقد و�ضلت   .2006

بحريني، اأي ما يزيد عن 2 مليار دولر اأمريكي، وبلغت الأرباح ال�ضافية 14 مليون 

دينار بحريني )37 مليون دولر اأمريكي( للعام املايل 2009.

�ضهد هذا العام املايل ا�ضتمراًرا لأزمة �ضح الئتمان وال�ضيولة التي �ضادت يف الن�ضف الثاين من العام 2008 مع انت�ضار خماوف من 

ا�ضتطاعت املجموعة حتقيق  ال�ضلبية جًدا،  ال�ضوق  اأو�ضاع  الرغم من  انتعا�ص ق�ضرية. وعلى  بعد فرتة  القت�ضادي  الركود  اإىل  العودة 

 ،2008 منو كبري يف قيمة موجوداتها الإجمالية من 554.5 مليون دينار بحريني )1.47 مليار دولر اأمريكي( كما يف 31 دي�ضمرب 

%42 مقارنة مبا  اأو  231.4 مليون دينار بحريني  اأي بزيادة قدرها  اأمريكي(،  )2.1 مليار دولر  785.9 مليون دينار بحريني  اإىل 

كانت عليه يف 31 دي�ضمرب 2008. وتعود هذه الزيادة يف معظمها لنجاح امل�رصف يف متلك ح�ضة بن�ضبة %90.31 من اأ�ضهم البنك 

اأدى  الدخل، فقد  اأما يف جانب  البحرين.  الأوراق املالية املحلية يف  ال�ضعودي �ص.م.ب.، وهو بنك جتاري مدرج يف �ضوق  البحريني 

ا يف �ضايف الأرباح  املناخ القت�ضادي غري املوؤاتي اإىل اإعاقة التخارج املقرر من ال�ضتثمارات املتاحة للبيع، ما نتج عنه انخفا�ضً

يف  كبرية  وفورات  حتقيق  اإىل  للتكاليف  احلري�ضة  الإدارة  اأدت   ،36% بن�ضبة  الت�ضغيلي  الدخل  اإجمايل  تراجع  وبينما   .45% بن�ضبة 

التكاليف بن�ضبة %17 مقارنًة بالعام املايل 2008.

اإىل تو�ضعة �ضبكتها داخل البحرين، والبدء  اأن امل�رصف يعترب موؤ�ض�ضًة ماليًة ناجحة، وحتتاج املجموعة  اأع�ضاء جمل�ص الإدارة  يرى 

العائلي  التكافلي  التاأمني  للدخول يف جمال  اجلادة  والدرا�ضة  اخلليجي،  التعاون  دول جمل�ص  الإقليمية يف  ال�ضرتاتيجية  بالتو�ضعة 

�ضبيل ذلك، جنح امل�رصف يف متلك  لقاعدة عمالئها. ويف  الإ�ضالمية  املالية  ت�ضكيلة متكاملة من اخلدمات  بحيث تتمكن من تقدمي 

الأ�ضهم وتو�ضعة �ضبكة فروعه واأجهزة ال�رصف  ال�ضعودي من خالل عر�ص لتبادل  البحريني  البنك  اأ�ضهم  %90.31 من  ح�ضة بن�ضبة 

الآيل يف البحرين اإىل 8 فروع و16 جهاز �رصف اآيل. ويعترب هذا التملك معلًما رئي�ضًيا يف مراحل تطور م�رصفكم الذي يحر�ص على 

البحث عن فر�ص م�ضابهة لدعم منو العمليات غري الأ�ضا�ضية وجت�ضيد روؤيته يف التحول اإىل واحدة من اأكرب املوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية 

يف املنطقة. ويطمح جمل�ص اإدارة امل�رصف واإدارته التنفيذية اإىل حتويل املجموعة اإىل اأكرب م�رصف اإ�ضالمي يف البحرين يف غ�ضون 

ال�ضنوات القادمة.

ت�ضتطيع  وهكذا  القريب،  امل�ضتقبل  على  ال�ضعودي  البحريني  للبنك  العتبارية  ال�ضخ�ضية  على  املحافظة  الإدارة  جمل�ص  اأع�ضاء  قرر 

املجموعة توجيه البنك ل�ضتكمال اأن�ضطة املجموعة يف تقدمي اخلدمات امل�رصفية الإ�ضالمية لالأفراد والعمليات امل�رصفية التجارية
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يف اململكة. وقد حققت املجموعة من خالل هذا التملك انت�ضاًرا يف البحرين وهي تعمل على حت�ضني قدراتها على تقدمي اخلدمات اإىل 

عمالئها من املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم من خالل البنك البحريني ال�ضعودي، بينما يركز امل�رصف الأم على تقدمي اخلدمات 

لل�رصكات الكربى، والعمالء ذوي املالءة العالية والعالية جًدا.  ولن توؤثر هذه املنهجية تاأثرًيا غري موؤات على م�ضتويات اخلدمات التي 

البحرين املركزي على تقدمي اخلدمات لعمالء  تقدمها املجموعة لعمالئها نظًرا لنجاح امل�رصف يف احل�ضول على موافقة م�رصف 

املجموعة من خالل �ضبكته عموًما. وهذا يعني اأنه بغ�ص النظر عن املكان الذي يفتح فيه العميل ح�ضاباته، �ضوف يكون قادًرا على 

ت�ضغيل تلك احل�ضابات من خالل جميع فروع املجموعة.

مار�ص امل�رصف خالل العام 2009 عمليات باأق�ضى درجات احلر�ص عند الدخول يف �ضفقات متويلية وا�ضتثمارية جديدة من اأجل 

منو  ن�ضبة  يف  ذلك  جت�ضد  وقد  م�ضمونة.  نقدية  تدفقات  تدعمها  التي  العرو�ص  طرح  على  فقط  يقت�رص  ومبا  ال�ضيولة  على  املحافظة 

متو�ضطة بلغت %22 يف املحفظة التمويلية، حيث كانت الإدارة تراقب اأو�ضاع ال�ضوق واملناخ الئتماين ملتزمًة بالبتعاد عن العقارات 

واإيجاد حمفظة متويل متنـوعــة. اأمـا يف جـانب ال�ضتثمـارات، يعترب متلك ح�ضة يف ميلتـون غايت )Milton Gate(، وهو جممـع متميز 

يف و�ضط لندن يتمتع مبركـز  مايل قوي وقاعدة م�ضتاأجرين �ضلبة، �ضهادًة على مدى التزام م�رصفكـم بعر�ص ال�ضفقات املاأمونة فقط 

على قاعدة عمالئه. وكان امل�رصف قد اأبـرم ال�ضفقـة يف يونيو 2009 وقـام بتوظيف ح�ضة اأغلبيـة فيها لدى م�ضتثمريـه مبعدل عـائد 

ا اإىل فوز امل�رصف بجائزة المتياز لالإجناز البارز يف ابتكار  نقدي جـار  بن�ضبـة %10 يوزع ربع �ضنوًيا. وقد اأدت هذه ال�ضفقة اأي�ضً

املنتجات العقارية الإ�ضالمية يف موؤمتر القمة الدويل للتمويل العقاري 2009. وقد ا�ضتكمل امل�رصف بيع وت�ضويق هذه ال�ضفقة يف اأقل 

من �ضهر واحد مع فائ�ص يف الطلب من امل�ضتثمرين يفوق حجم العر�ص. 

اأما يف جانب اخلزينة، فقد وا�ضلت املجموعة تو�ضعة �ضبكة عالقاتها باملوؤ�ض�ضات املالية. ويف 31 دي�ضمرب 2009 كانت جمموعتكم 

ا�ضتثمرت  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  اأمريكي(.  دولر  مليون   459( بحريني  دينار  مليون   173 بحوايل  امل�رصيف  للنظام  �ضافًيا  ا  مقر�ضً

املجموعة حوايل 33 مليون دينار بحريني يف �ضكوك م�رصف البحرين املركزي، حمققًة بذلك حت�ضًنا يف تنويع املحفظة التمويلية 

اإىل �ضيولة.  اإذا احتاجت املجموعة  اإن هذه ال�ضكوك قابلة لإعادة �رصاء م�رصف البحرين املركزي لها  وتعزيًزا ملركز ال�ضيولة، حيث 

وهكذا حافظت املجموعة على ن�ضبة �ضيولة قوية جًدا بلغت %37.6، �ضافيًة من امل�ضتحقات للم�ضارف وغري �ضاملة ل�ضكوك م�رصف 

البحرين املركزي، ما يعني اأنه قد مت الحتفاظ بن�ضبة %37.6 من مطلوبات العمالء يف اأموال �ضائلة. وقد حر�ضت الإدارة التنفيذية 

ا  طيلة العام املايل 2009 على املحافظة على ال�ضيولة الكافية ل�ضمان تلبية احتياجات العمالء يف مواعيدها. ول يزال امل�رصف مقر�ضً

�ضافًيا للنظام امل�رصيف منذ تاأ�ضي�ضه يف العام 2006.

لقيود  املركزي  البحرين  م�رصف  فر�ص  امل�رصف  توقع  العقاري،  اجلانب  ويف 

�ضارمة، وحافظ على حجم ا�ضتثماراته ومتويله يف حدود %24 )31 دي�ضمرب 2008 

ذات  ال�ضكنية  الوحدات  ال�ضخم على  للطلب  ونظًرا  اإجمايل موجوداته.  %30( من   :

البحرين  مملكة  حلكومة  م�ضاند  بدور  بالقيام  امل�رصف  التزم  املعقولة،  الأ�ضعار 

اأن يبداأ تنفيذها يف  باأ�ضعار معقولة، من املقرر  اإ�ضكانية مقبولة  يف تطوير حلول 

الن�ضف الثاين من العام 2010. ويدرك املجل�ص والإدارة التنفيذية مدى احلاجة اإىل 

حتديد حجم تركيز ا�ضتثمارات البنك يف القطاع العقاري، ولذلك يتم قبول الأعمال 

اجلديدة يف هذا القطاع على اأ�ضا�ص انتقائي لال�ضتفادة من فر�ص ال�ضوق مع الأخذ 

يف العتبار العائد النقدي اجلاري الذي يتوقعه امل�ضتثمرون.

موؤخًرا  امل�رصيف  القطاع  واجهها  التي  ال�ضعوبات  اأن  الإدارة  جمل�ص  اأع�ضاء  يرى 

�ضوف ت�ضتمر يف العام 2010، ول ت�ضتثنى املجموعة من هذه ال�ضعوبات، غري اأننا 

مبا منلكه من قاعدة ودائع قوية ونامية وهيكلية متينة لإدارة املخاطر، على ثقة 

املماثلة  املالية  املوؤ�ض�ضات  على  اأدائها  التفوق يف  على  قادرة  اأن جمموعتكم  من 

على املدى املتو�ضط اإىل الطويل، واأن تتحول اإىل منوذج مل�رصف اإ�ضالمي عاملي.

اإن النخل دليل على بديع �ضنع الـله 

وعظيم قدرته مبا ليخفى علـى 

من له عقل حيث يتعدد طعم ثماره 

بتعدد اأنواعه بطريقة يف غاية 

اجلودة مع وحدة �ضجرة النخيل.
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تقرير مجلس 
اإلدارة إلى المساهمين )تتمة(

يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد يف 4 مايو 2009، وافق ال�ضادة امل�ضاهمون على اقرتاح امل�رصف لتملك ما ي�ضل 

اإىل %100 من اأ�ضهم راأ�ص   مال البنك البحريني ال�ضعودي العادية واملدفوعة بالكامل، والتي يبلغ عددها 500,000,000 �ضهم. كما 

ا على زيادة راأ�ضمال م�رصفكم امل�رصح به من 1,200,000,000 �ضهم بقيمة ا�ضمية 0.100 دينار بحريني  وافق ال�ضادة امل�ضاهمون اأي�ضً

لل�ضهم الواحد، اإىل 2,000,000,000 �ضهم بقيمة ا�ضمية 0.100 دينار بحريني لل�ضهم الواحد. وبعد متلك ح�ضة بن�ضبة %90.31 من اأ�ضهم 

الذين وافقوا على عر�ص  ال�ضعودي  البحريني  البنك  225,775,075 �ضهم عادي مل�ضاهمي  اأ�ضدر امل�رصف  ال�ضعودي،  البحريني  البنك 

امل�رصف، ما اأدى بالتايل اإىل زيادة عدد الأ�ضهم املدفوعة اإىل 1,425,775,075 �ضهم.

اأع�ضاء جمل�ص  ال�ضادة امل�ضاهمون على زيادة عدد  2009، وافق  12 نوفمرب  العادية املنعقد يف  العمومية غري  ويف اجتماع اجلمعية 

ا على تو�ضية امل�رصف بجمع التمويل من خالل اإ�ضدار �ضكوك. وبعد هذا القرار، جرت  الإدارة اإىل اأربعة ع�رص ع�ضًوا، كما وافقوا اأي�ضً

تو�ضعة جمل�ص اإدارة امل�رصف باإ�ضافة ع�ضوين، ووفًقا ملا تقرر يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد يف 4 مايو 2009، 

متت دعوة ع�ضوين من م�ضاهمي البنك البحريني ال�ضعودي الذين وافقوا على عر�ص امل�رصف لتبادل الأ�ضهم. وقد اأ�ضعدنا اليوم ان�ضمام 

كل من ال�ضيخ عبدالإله حممد كعكي وال�ضيد �ضلمان �ضالح املحميد اإىل ع�ضوية جمل�ص الإدارة. كذلك قرر ال�ضادة امل�ضاهمون تعديل النظام 

الأ�ضا�ضي للم�رصف بنقل التزام امل�رصف ب�ضداد الزكاة من الأرباح اإىل ال�ضادة امل�ضاهمني اعتباًرا من 1 يناير 2009. وقد قام امل�رصف 

بتنفيذ هذه القرارات.

اأما يف اجلانب املايل، فقد �ضهد العام املايل 2009 تراجًعا يف �ضايف الأرباح من 25.5 مليون دينار بحريني يف العام 2008 اإىل 14 

الدخل  اإجمايل  : %16.1(. وبلغ   2008(  7.6% 2009، ما ميثل عائًدا على حقوق امل�ضاهمني بن�ضبة  العام  مليون دينار بحريني يف 

دينار  مليون   9.4 الت�ضغيلية  امل�رصوفات  بلغت  بينما  بحريني(،  دينار  مليون   37.6  :  2008( بحريني  دينار  مليون   23.9 الت�ضغيلي 

بحريني )2008 : 11.8 مليون دينار بحريني(. وقد نتج النخفا�ص يف امل�رصوفات الت�ضغيلية عن حر�ص الإدارة للتكاليف. وبلغت ن�ضبة 

التكلفة اإىل الدخل للعام املايل %40.6 )2008 : %31.3(. وبلغت اأرباح ال�ضهم للعام املايل 10.7 فل�ص )2008 : 21.3 فل�ص(. وقد اأو�ضى 

اأع�ضاء جمل�ص الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة 5 فل�ص لل�ضهم الواحد اأو %5 من راأ�ص املال املدفوع، واأن يتم توزيع %5 اإ�ضافية من 

راأ�س املال املدفوع كاأ�شهم منحة �رشط احل�شول على موافقة امل�شاهمني على ذلك يف االجتماع القادم للجمعية العمومية ال�شنوية.

الأرباح املبقاة واملخ�س�سات من �سايف الدخل:

األف دينار بحريني

12,575الر�سيد كما يف بداية ال�سنة

13,960�ضايف الأرباح لل�ضنة - 2009

)1,396(التحويل اإىل الحتياطي القانوين

)5,772(التحويل اإىل احتياطي ا�ضتثمارات

)7,129(اأرباح الأ�ضهم املوزعة

)7,129(اأرباح الأ�ضهم املقرتح توزيعها

)100(التربعات اخلريية

5,009الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة
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ح�سة اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا:

مبقت�شى ال�رشوط املن�شو�س عليها يف دليل القواعد االإر�شادي ال�شادر عن م�رشف البحرين املركزي، فيما يلي ح�ش�س اأع�شاء جمل�س 

الإدارة واأع�ضاء الإدارة العليا يف اأ�ضهم م�رصف ال�ضالم البحرين �ص.م.ب. وتوزيع الأ�ضهم كما يف 31 دي�ضمرب 2009.

31 دي�سمرب 2009

118,414,178اأ�ضهم اأع�ضاء جمل�ص الإدارة

4,208,812اأ�ضهم اأع�ضاء الإدارة العليا

122,622,990

بلغت مكافاآت واأتعاب وم�رصوفات اأع�ضاء جمل�ص الإدارة عن ح�ضور اجتماعات املجل�ص للعام 2009 ما جمموعه 250.000 دينار 

بحريني )2008 : 320.000 دينار بحريني(.

عدد الأ�سهم

عدد امل�ساهمني

2009

الن�سبة املئوية من 

جمموع الأ�سهم 

املتداولة

ن�سبة احل�سة من الأ�سهم

658,205,95423,24846.2اأقل من 0.5 %

0.5264,097,9082518.5 % اإىل اأقل من 1 %

1362,504,9501525.4 % اإىل اأقل من 5 %

140,966,26319.9اأكرث من 5 %

1,425,775,07523,289100.0املجموع

اجلن�سية

الن�سبة املئوية من 

التملك

ا�سحاب ال�سهم ممن ميلكون اأكرب من 5 % من الأ�سهم

9.9بحرينية�ضندوق جلوبال مينا ماكرو  �ص.م.ب.

اأن يعربوا عن تقديرهم لقيادة مملكة البحرين ووزاراتها، وم�رصف البحرين املركزي، والبنوك املرا�ضلة،  اأع�ضاء جمل�ص الإدارة  يود 

وعمالء امل�رصف وم�ضاهميه وموظفيه على دعمهم واإ�ضهاماتهم منذ تاأ�ضي�ص امل�رصف، ونتطلع اإىل احل�ضول على دعمهم املتوا�ضل يف 

العام املايل 2010.

15 فرباير 2010

املنامة، مملكة البحرين

حممد علـي را�سد العبـار

رئي�ص جمل�ص الإدارة

جدول ن�سبة ملكية الأ�سهم
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كلمة الرئيس  التنفيذي

على  الرابعة  لل�ضنة  اأرباًحا  حقق  قد  امل�رصف  باأن  لكم  اأعلن  اأن  البداية  يف  ي�ضعدين 

التوايل منذ تاأ�ضي�ضه يف العام 2006. فقد بلغ اإجمايل الدخل الت�ضغيلي 35.18 مليون 

دينار بحريني )51.91 مليون دينار بحريني يف العام 2008(، بينما بلغ �ضايف اأرباح 

ال�ضنة 13.96 مليون دينار بحريني )25.54 مليون دينار بحريني يف العام 2008(. 

%41.74 مقارنة بال�ضنة  العمومية معدل منو كبري بن�ضبة  كما حقق حجم امليزانية 

ال�ضابقة، لي�ضبح الآن اأكرث من 2 مليار دولر اأمريكي )785.93 مليون دينار بحريني(.

الإقليمي  القت�ضاد  على  جًدا  �ضعبًة  كانت   2009 ال�ضنة  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأن  ا�ضتطاع  انه  اإل  تاأ�ضي�ص امل�رصف،  ال�ضنوات منذ  اأ�ضعب  والعاملي، بل وتعترب من 

يحقق نتائج مالية وزيادة يف حجم امليزانية العمومية. ويعول هذا الأداء املتميز اإىل 

حر�ص اإدارة م�رصف ال�ضالم-البحرين وروؤيتها ال�ضليمة يف ح�ضن اإدارة جمالت منو 

املوجودات، وا�ضتخدام ال�ضيولة واإدارة التكاليف.

لقد كان منوذج اأعمال م�رشف ال�شالم-البحرين يف املا�شي مييل باجتاه اال�شتثمارات. ولتعزيز ن�شاط امل�رشف يف قطاعات خدمات 

اأهداف  للبحث عن   2009 العام  تنفيذ مبادرة يف  الإدارة، على  التنفيذية، مبوافقة جمل�ص  الإدارة  التجارية، عملت  الأفراد/اخلدمات 

منا�ضبة لال�ضتحواذ يف قطاعات اخلدمات امل�رصفية لالأفراد/اخلدمات امل�رصفية التجارية. وقد نتج عن هذه املبادرة الإ�ضرتاتيجية 

ال�ضتحواذ على البنك البحريني ال�ضعودي، ما اأدى اإىل تو�ضعة كبرية ل�ضبكة الفروع واأجهزة ال�رصف الآيل بامل�رصف.

كما بلغت ن�ضبة ال�ضيولة يف 31 دي�ضمرب 2009 بعد ح�ضم اللتزامات بني امل�ضارف، 37.6 % )50 % يف العام 2008(، وارتفعت ن�ضبة 

كفاية راأ�ضمالنا اإىل 28.6 % يف العام 2009 )مقارنًة بن�ضبة 24.7 % كما يف العام 2008(، ما ي�ضع امل�رصف بني اأقوى امل�ضارف 

راأ�ضماًل ويتيح قاعدة مثالية لال�ضتفادة من النتعا�ص املرتقب يف القت�ضادات والأ�ضواق الإقليمية والعاملية.

و�ضهدت قطاعات اأعمالنا الأ�ضا�ضية املتمثلة يف جمموعات اخلدمات امل�رصفية وال�ضتثمارية �ضنًة ناجحًة جًدا. فقد حقق امل�رصف يف 

العام 2009 منًوا كبرًيا يف توظيف ا�ضتثمارات املجموعة وودائعها بني امل�ضارف. وارتفعت ودائع العمالء لت�ضل اإىل 458.97 مليون 

دينار بحريني بنهاية 31 دي�ضمرب 2009 مقارنًة مبا جمموعه 338.36 مليون دينار بحريني يف 31 دي�ضمرب 2008، اأي بزيادة مطلقة 

بن�ضبة 35.64 %. ويعك�ص هذا النمو القوي مدى ثقة العمالء والأطراف ذات العالقة مب�رصفنا واإدارتنا.

وبينما كنا حري�ضني جًدا يف تعزيز موجوداتنا، حققت ت�ضهيالت التمويل الإجمالية املطابقة لأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية ومبادئها منًوا 

متو�ضًطا بلغ 24.96 مليون دينار بحريني مقارنًة بالعام 2008.
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ترتفع النخلة ب�ضموخ وتثمر الرطب 

عند تخ�ضيبها، ويت�ضبب قطع اأعلى 

النخلة مبوتها تدريجيًا على عك�ص 

�ضائر الأ�ضجار واملخلوقات.

ميلتون  يف  امل�رصف  ا�ضتثمار  غالبية  توظيف  يف  الرثوات  اإدارة  جمموعة  جنحت 

غايت، وهو مبنى مكتبي يف موقع ممتاز يف اململكة املتحدة، لدى عمالئنا خالل 

�رصكة  مع  اتفاقية  بتوقيع  ال�ضنة  خالل  امل�رصف  قام  وقد  قيا�ضية.  زمنية  فرتة 

ا�ضتثمارية كربى يف �ضلطنة بروناي ت�ضبح مبوجبه �رصيًكا بن�ضبة 50 % يف ح�ضتنا 

الإيجارية يف برج ال�ضفوة يف مكة املكرمة.

اإدارة اخلدمات امل�رصفية لالأفراد، فلقد طرحت بطاقة ائتمان مبتكرة مطابقة  اأما 

بداأ امل�رصف  التكافل. كما  الإ�ضالمية ومبادئها قائمة على مبداأ  ال�رصيعة  لأحكام 

بتقدمي خدمة الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية "ر�ضالة" لإر�ضال اإ�ضعارات للعمالء، يف اإطار 

التي يقدمها لعمالئه. ومن منتجات  اإىل تطوير وحتديث اخلدمات  �ضعي امل�رصف 

"موتري" لتمويل �رصاء املركبات، وخدمة  امل�رصف اجلديدة اي�ضًا، تقدميه خلدمة 

"داري" للتمويل العقاري.

ويف اإطار م�ضوؤولية امل�رصف الجتماعية واإ�ضهاماته يف خدمة املجتمع الذي يعمل 

فيه، فقد قام امل�رصف بتقدمي اإ�ضهامات نقدية وعينية بلغت قيمتها حوايل 1 مليون 

كما  التعليمية،  واملوؤ�ض�ضات  الربحية،  غري  الجتماعية  للموؤ�ض�ضات  بحريني  دينار 

قدم امل�ضاعدة لكثري من الأ�ضخا�ص للح�ضول على العالج الطبي. 

وختامًا اأود اأن  اأتقدم بال�ضكر والتقدير ملوظفي م�رصف ال�ضالم-البحرين على ما 

بذلوه من حر�ص وما اأظهروه من مهارة فائقة ومهنية عالية يف القيام بواجباتهم. 

القوي  الدعم  على  الرقابية  ولل�ضلطات  الإدارة  ملجل�ص  ا  اأي�ضً بال�ضكر  اأتقدم  كما 

م�ضاهمينا  بال�ضكر  واأخ�ص  امل�رصفية.  عملياتنا  جمالت  يف  البناءة  والتوجيهات 

امتناين  خال�ص  عن  واأعرب  بنا،  وثقتهم  لنا  امل�ضتمرة  م�ضاندتهم  على  وعمالئنا 

حلكومة مملكة البحرين وقيادتها الر�ضيدة على دعمها املتوا�ضل.

يو�سف عبد اهلل تقي
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للعمليات واألنشطة

املناخ الت�سغيلي

ا�شتمر خالل ال�شنة الرتاجع يف الن�شاط االقت�شادي العاملي الذي بداأ باإفال�س ليمان براذرز يف اأواخر العام 2008، مما اأثر ب�ضكل �ضديد 

التي �ضهدت تال�ضي  اأنحاء املنطقة  العاملي يف جميع  التباطوؤ القت�ضادي  الأ�ضواق. وانت�رص تاأثري  على املوؤ�ض�ضات املالية يف جميع 

الطفرة العقارية الإقليمية الآنية، وان�ضحب امل�ضتثمرون من ال�ضوق، ما ت�ضبب يف جتميد اأن�ضطة ال�ضكوك وا�ضتثمارات متّلك ال�رصكات. 

واأخذت املوؤ�ض�ضات التي تعمل مبعدلت مالءة عالية لتحقيق النمو ت�ضهد اختفاء ال�ضيولة. وقد اأدى ذلك اإىل تزايد عدد فر�ص ال�ضتحواذ 

على ال�ضتثمارات املتاأزمة، ولكن بعدد حمدود من امل�ضرتين وعلى الأخ�ص يف الأ�ضواق العقارية. وكان لهذا املناخ الت�ضغيلي تاأثري 

�ضلبي على قيم املوجودات.

بيئة الأعمال

قوية  عمومية  ميزانية  تكوين  يف  تركيزها  على  حافظت  ال�ضعبة،  ال�ضوق  اأو�ضاع  ظل  يف  للعمليات  الإدارة  ممار�ضة  من  الرغم  على 

وحت�ضني نوعية املوجودات. وبداأ امل�رصف بتنفيذ اإ�ضرتاتيجية تهدف اإىل تنمية اأن�ضطته غري الأ�ضا�ضية لتو�ضعة قاعدة عمالئه وتعزيز 

90.3 % من البنك البحريني  2009 ال�ضتحواذ على  قدراته على تقدمي اخلدمات للعمالء. ونتيجًة لتلك الإ�ضرتاتيجية، مت خالل �ضنة 

ال�ضعودي يف �ضفقة مبادلة لالأ�ضهم، ما اأدى اإىل اإ�ضافة �ضتة فروع جديدة واإثني ع�رص جهاز �رصف اآيل اإىل �ضبكة امل�رصف.

الأداء املايل

�ضعت الإدارة اإىل حماية امليزانية العمومية والرتكيز على نوعية املوجودات يف مواجهة الرتاجع العام يف قيم املوجودات يف الأ�ضواق 

وكان   .2006 العام  تاأ�ضي�ضه يف  منذ  التوايل  على  الرابعة  لل�ضنة  اأرباًحا  م�ضجاًل  ربحيته  على  امل�رصف  والإقليمية. وحافظ  العاملية 

ملحدودية وفرة املوجودات ذات النوعية العالية تاأثرًيا �ضلبًيا على اأرباح ال�ضنة احلالية. وتراجع �ضايف اأرباح ال�ضنة اإىل 13.9 مليون 

دينار بحريني )25.5 مليون دينار بحريني يف العام 2008(، اأي بانخفا�ص بن�ضبة 45.5 % مقارنًة بالعام 2008، كما تراجع اإجمايل 

الدخل الت�ضغيلي بن�ضبة 36 % لي�ضل اإىل 23.9 مليون دينار بحريني )37.6 مليون دينار بحريني يف العام 2008(.

كفاية راأ�س املال

ل يزال امل�رصف يحافظ على ن�ضبة عالية لكفاية راأ�ص املال بلغت %28.6 )24.7 % يف العام 2008( كما يف نهاية ال�ضنة املالية 

مقارنة باحلد الأدنى النظامي البالغ 12 % الذي ي�ضرتطه م�رصف البحرين املركزي �ضمن اإطار اتفاقية بازل 2 اجلديدة التي بداأ العمل 

بها منذ العام 2008.

نوعية املوجودات

ا�ضتمر منو اإجمايل املوجودات خالل ال�ضنة لي�ضل اإىل 785.9 مليون دينار بحريني، اأي بزيادة بن�ضبة 42 % مقارنة بال�ضنة ال�ضابقة 

)554.5 مليون دينار بحريني يف العام 2008( على الرغم من املناخ الت�ضغيلي ال�ضعب. وقد نتج هذا النمو ب�ضكل رئي�ضي عن ال�ضتحواذ
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على البنك البحريني ال�ضعودي خـالل ال�ضنـة. وحققت حمفظة متويل امل�رصف زيـادًة بن�ضبة 22 % علـى الرغم من جهود الإدارة لتقديـم

متويل مبخاطر/عوائد مقبولة. وارتفعت حقوق امل�ضاهمني املوحدة اإىل 198.2 مليون دينار بحريني )172.5 مليون دينار بحريني يف 

العام 2008(، ما يعك�ص مدى قوة امليزانية العمومية. وقد تعززت حقوق امل�ضاهمني باإ�ضدار 225.8 مليون �ضهم جديد مل�ضاهمي البنك 

البحريني ال�ضعودي كجزء من عملية ال�ضتحواذ. كما ارتفعت ودائع العمالء بن�ضبة 36 % اإىل 459.0 مليون دينار بحريني )338.4 

مليون دينار بحريني يف العام 2008( لتتوفر بذلك ال�ضيولة الالزمة.

ا �ضافًيا للنظام امل�رصيف املحلي، وبن�ضبة �ضيولة )النقد والأموال ق�ضرية الأجل ناق�ص  يحافظ امل�رصف منذ تاأ�ضي�ضه على كونه مقر�ضً

املطلوبات بني امل�ضارف، اإىل مطلوبات العمالء( عالية جًدا بلغت %37.6 )50 % يف العام 2008( كما يف نهاية ال�ضنة املالية. 

الربحية

امل�رصف  قيمة موجوداتهم، حقق  الأو�ضط خل�ضائر كبرية يف  ال�رصق  العالية يف  املالءة  اأ�ضحاب  امل�ضتثمرون  فيه  تعر�ص  مناخ  يف 

دخاًل بلغ 11.8 مليون دينار بحريني )30.3 مليون دينار بحريني يف العام 2008( من خالل توظيف موجودات ذات نوعية عالية يف 

قطاعات ل يزال اإقبال امل�ضتثمرين عليها قوًيا. ونتيجًة للنمو يف حمفظة امل�رصف، ارتفع دخل عقود التمويل اإىل 16.7 مليون دينار 

بحريني )14 مليون دينار بحريني يف العام 2008(. واجلدير بالذكر اأنه نتيجًة للحر�ص ال�ضديد يف اإجراءات تقييم الئتمان، مل تكن 

هناك اأي حاجة لتجنيب خم�ض�ضات مقابل املوجودات.

وبف�ضل اجلهود املركزة التي بذلت ملراقبة امل�رصوفات الت�ضغيلية، حقق امل�رصف خالل ال�ضنة وفورات يف التكاليف بن�ضبة 17 %، 

ا�ضتملت على خف�ص يف تكاليف املوظفني بقيمة 1.7 مليون دينار بحريني.

املوجودات حتت الإدارة

منت موجودات امل�رصف حتت الإدارة مبا جمموعه 35.7 مليون دينار بحريني خالل ال�ضنة لت�ضل اإىل 60.7 مليون دينار بحريني )25 

مليون دينار بحريني يف العام 2008(. ويعترب هذا اإجناًزا بارًزا لفريق اإدارة الرثوات بامل�رصف يف فرتة �ضهدت تراجًعا كبرًيا يف اإقبال 

ا مدى قوة منوذجنا لتوظيف ال�ضتثمارات. وقد بنى امل�رصف عالقة  الأفراد اأ�ضحاب املالءة العالية على ال�ضتثمار. ويعك�ص هذا اأي�ضً

قوية مع م�ضتثمرينا على مدى الفرتة الق�ضرية منذ تاأ�ضي�ضه مبنهجيته الحرتافية، وفر�ضه ال�ضتثمارية الفريدة واملجزية، وخدماته 

ا لتلبية الحتياجات الفردية لعمالئه. امل�ضممة خ�ضي�ضً

املجموعة امل�رضفية

اأدى ال�ضتحواذ على البنك البحريني ال�ضعودي اإىل تعزيز قدرتنا على تقدمي اخلدمات لقاعدة عمالئنا يف اململكة. وقد اأ�ضاف امل�رصف 

من خالل هذا ال�ضتحواذ �ضتة فروع جديدة اإىل الفرعني احلاليني للم�رصف، لي�ضبح بذلك عدد فروعه ثمانية. كما اأ�ضاف اإثني ع�رصة 

اأجهزة �رصف اآيل جديدة موزعة يف جميع املحافظات اخلم�ص، ليطور بذلك اخلدمات املقدمة لقاعدة عمالئه، ولي�ضبح جمموع عدد 

�ضامل«  »مركز  اإىل  للتحول  هدفنا  حتقيق  نحو  اأخرى  خطوة  اجلديدة  الإ�ضافة  بهذه  ونقرتب   .16 اململكة  يف  الآيل  ال�رصف  اأجهزة 

للخـدمـات امل�رصفية الإ�ضـالمية. و�ضوف نوا�ضل حت�ضني خدماتنا مـن اأجـل تقديـم اأف�ضـل املنتجـات واخلـدمـات امل�رصفية لالأفـراد 

اإيجاد  اإىل  �ضعينا  اإطار  يف  موجوداتنا  تكوين  يف  انتقائية  منهجية  اعتمدنا  وقد  لعمالئنا.  التجارية  امل�رصفية  واخلدمات  واملنتجات 

حمفظة موجودات عالية اجلودة، وقاعدة عمالء م�ضتدامة، وانت�ضار وا�ضع وقوي حملًيا واإقليمًيا.
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م�ضممة  منتجات  ا  اأي�ضً امل�رصف  يقدم  اخلا�ضة،  امل�رصفية  واخلدمات  وال�رصكات  لالأفراد  امل�رصفية  خدماتنا  تعزيز  نوا�ضل  وبينما 

ا  ا ل�رصيحة �ضوق اإدارة الرثوات. وتقدم منتجات اإدارة الرثوات مل�ضتثمرينا من خالل فريق توظيف متخ�ض�ص، م�ضممًة خ�ضي�ضً خ�ضي�ضً

لتلبية الحتياجات الفردية للعمالء. ويجتمع اأع�ضاء فريق توظيف ال�ضتثمارات وم�ضوؤويل العالقات مع امل�ضتثمرين بانتظام لتقييم مدى 

اأي حلول خا�ضة عليهم. وقد جنح فريق توظيف  اإقبالهم على ال�ضتثمارات ومدى ا�ضتعدادهم لتحمل املخاطر ال�ضتثمارية قبل عر�ص 

ال�ضتثمارات يف تهيئة فر�ضتني ا�ضتثماريتني جديدتني جمزيتني للم�ضتثمرين املوؤهلني، من خالل العر�ص املحدود لال�ضتثمار يف ميلتون 

 مكتبي يف موقع ممتاز يف مدينة لندن بقاعدة م�ضتاأجرين قوية يحقق عائًدا نقدًيا جارًيا بن�ضبة 10 %، وقد مت الكتتاب 
ً
غيت، وهو مبنى

يف  امل�رصف  قدمها  التي  ال�ضتثمارية  املنتجات  يف  �ضاركوا  الذين  امل�ضتثمرون  متلّك  ال�ضنة،  وخالل  قيا�ضية.  فرتة  خالل  بالكامل  به 

قطاعات العقار وال�ضيافة ومتلك ال�رصكة، موجودات بلغت قيمتها 35 مليون دينار بحريني )113 مليون دينار بحريني يف العام 2008(.

للتمـويل  داري  املثـال  �ضبيل  علـى  منهـا  املتنـامي،  العمـالء  طلب  لتلبية  لالأفراد  اجلديدة  املنتجات  من  عدًدا  امل�رصف  طرح  ولقد 

اأخرى مطابقة لأحكام  اإىل منتجات  اإمتاز مبرونة ال�ضداد طويل الأجل، وموتري لتمويل �رصاء املركبات، بالإ�ضافة  العقـاري، والذي 

ال�رصيعة الإ�ضالمية ومبادئها مت طرحها خالل ال�ضنة. كذلك طرح امل�رصف خالل ال�ضنة برنامج وديعة وكالة ت�ضاعدية والذي حقق 

جناًحا كبرًيا يف زيادة �ضيولة امل�رصف متو�ضطة الأجل.

ال�ستثمارات

كما يف اأي �ضنة اأخرى، قامت فرق البحث عن ال�ضتثمارات بدرا�ضة عدد كبري من الفر�ص ال�ضتثمارية خالل ال�ضنة. ولكن نظًرا للحر�ص 

ال�ضديد الذي اعتمدته الإدارة، كان ميلتون غايت ال�ضتثمار اجلديد الوحيد الذي مت متّلكه يف العام 2009، وهو مبنى مكتبي يف موقع 

ممتاز بقاعدة م�ضتاأجرين قوية وعقد اإيجار ملدة ع�رص �ضنوات لإحدى اأكرب 15 �رصكة حماماة يف اململكة املتحدة، مما جذب اهتماًما 

كبرًيا من امل�ضتثمرين واأظهر قدرة امل�رصف على اإيجاد الفر�ص ال�ضتثمارية املجزية يف ظل اأو�ضاع ال�ضوق ال�ضعبة.

واعرتاًفا بالهيكلية ال�ضتثمارية املبتكرة املطابقة لأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية ومبادئها التي اعتمدها امل�رصف يف متلك العقار، ح�ضل 

امل�رصف على جائزة »الإجناز املتميز يف ابتكار املنتجات العقارية الإ�ضالمية« يف القمة العاملية للتمويل العقاري. ولقد كان توقيت 

ال�ضنة. ويحقق  الثاين من  الن�ضف  العقارات املمتازة يف مدينة لندن ب�رصعة خالل  اإيجابًيا حيث ارتفعت قيم  متّلك ال�ضتثمار عاماًل 

ال�ضتثمار معدل عائد نقدي ممتاز للم�ضتثمرين بن�ضبة 10 %.

كما اأملت جهودنا املتوا�ضلة لتهيئة فر�ص ا�ضتثمارية فريدة مطابقة لأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية ومبادئها لعمالئنا اعتماد احلر�ص 

الواجب يف اختيار ال�ضتثمارات ومتلكها واإدارتها يف اأ�ضواقنا امل�ضتهدفة. ولهذا قمنا بو�ضع اإجراءات ا�ضتثمارية مدرو�ضة مب�ضتويات 

متعددة من الرقابة ت�ضتمل على عدد من الوظائف الفريدة وامل�ضتقلة داخل وخارج امل�رصف.
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وردت اأحاديث من النبي)�ص( يف 

ف�ضل النخل وعطاءه ف�ضبه النخلة 

بامل�ضلم يف كرثة خريها ودوام ظلها 

وطيب ثمرها ووجوده على الدوام 

فاإنه حني يطلع ثمرها ل يزال يوؤكل 

منه حتى ييب�ص وبعد اأن ييب�ص يتخذ 

منه منافع كثرية. 

توا�ضل فرق اإدارة ال�ضتثمارات العمل مع �رصكات املحفظة لتقدمي امل�ضورة لها وم�ضاعدتها يف مبادراتها اجلديدة للرتكيز على املحافظة 

على قيمة ا�ضتثماراتنا. ول يزال ا�ضتثمار امل�رصف يف طائرة بوينغ 200ER-777 م�ضنوعة يف العام 1999 وموؤجرة للخطوط اجلوية 

املاليزية برهاد يحقق توقعات امل�ضتثمرين يف اأدائه، بعائد نقدي بن�ضبة 9.5 % �ضنوًيا يوزع ربع �ضنوًيا. 

يجري العمل حالًيا على تطوير م�ضنع اأي اأ�ص بي بيوديزل يف منطقة ت�ضونغ كوان اأو ال�ضناعية يف هونغ كونغ وفًقا للجدول الزمني 

على الرغم من بع�ص ال�ضعوبات الناجتة عن نوعية اأداء املقاول الرئي�ضي. وقد ا�ضتطاع امل�رصف من خالل امل�ضاركة الوثيقة يف اإدارة 

ال�ضتثمارات بعد التمّلك، التعرف على عدد من التبعات املحتملة واحتوائها، ومت التعاقد مع مقاول جديد دون اأي تاأثريات تذكر على 

الأداء. و�ضوف ي�ضتخدم امل�ضنع النموذجي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100,000 طن مرتي نفايات زيوت الطبخ، ونفايات ال�ضحوم، 

والدهون احليوانية عدا دهون اخلنزير، والأحما�ص الدهنية لزيوت النخيل لإنتاج وقود ع�ضوي �ضديق للبيئة، وطاقة بديلة م�ضتدامة 

ملحركات الديزل التقليدية. ومن املتوقع اأن يتم تد�ضني امل�ضنع يف مطلع العام 2011.

حقق ا�ضتثمار امل�رصف بقيمة 40 مليون دولر اأمريكي يف فئات موجودات متنوعة يف ال�ضني تقدًما جيًدا وا�ضتطاع املحافظة على 

قيم ال�ضتثمارات الإجمالية على الرغم من الرتاجع القت�ضادي الذي اأدى اإىل انخفا�ص كبري يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف فئات 

موجودات متّلك ال�رصكات. وتتاألف حمفظة ا�ضتثمارات ال�ضندوق من ح�ض�ص اأقلية يف �رصكات زراعية، وغذائية، ودوائية، ولوج�ضتية، 

و�رصكات اإنتاج فولذ جملفن واآلت �ضناعية. وي�ضتهدف مدير ال�ضندوق اإ�ضدار طرحنّي لالكتتاب العام يف العام 2010 حيث يتوقع اأن 

تتح�ضن �ضوق ال�رصكات اجلديدة املدرجة يف ال�ضني.

�سوابط احلوكمة واإدارة املخاطر

الإقليمية  خرباتها  توظيف  هي  بامل�رصف  ال�ضتثمار  لفرق  الرئي�ضية  امل�ضوؤولية 

ذات  العقارية  وال�ضتثمارات  اخلا�ضة  ال�رصكات  ا�ضتثمارات  موجودات  عن  للبحث 

النوعية العالية. وتلتزم هذه الفرق بالبحث عن فر�ص ال�ضتثمار يف هذه املوجودات 

وتقييمها ومتلكها واإيجاد القيمة امل�ضافة وال�ضعي اإىل التخارج املربح منها.

اإذا  ما  ملعرفة  املحتملة  ال�ضتثمارية  الفر�ص  جميع  بتحليل  ال�ضتثمار  فرق  تقوم 

كانت ت�ضتويف املعايري ال�ضتثمارية الأ�ضا�ضية التي ت�ضعها جلنة ال�ضتثمار التابعة 

واإجراء  املحتملة  الفر�ص  هذه  مبراجعة  م�ضتقل  و�ضيط  مكتب  يقوم  ثم  للم�رصف. 

عليها  الأولية  املوافقة  على  واحل�ضول  لها،  قانونية  ومراجعة  ملخاطرها،  تقييم 

من هيئة الفتوى والرقابة ال�رصعية. وتتاألف جلنة ال�ضتثمار من اأع�ضاء من الإدارة 

العليا من جميع قطاعات اأعمال امل�رصف.
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مراجعة اإلدارة 
للعمليات واألنشطة )تتمة(

اعرف زبائنك

يف اإطار اجلهود املتوا�ضلة املبذولة لتقدمي منتجات وخدمات مبتكرة للزبائن، تويل املجموعة امل�رصفية اأهمية كربى لفهم احتياجات 

الزبائن، حيث يعترب فهم اأن�ضطة الزبائن وم�ضادر ثرواتهم جزًءا ل يتجزاأ من هذه العملية لتحقيق ما يلبي اأو يفوق كل توقعات الزبائن.

يلتزم امل�رصف مبجلد مكافحة اجلرائم املالية من دليل القواعد الإر�ضادي ال�ضادر من م�رصف البحرين املركزي. ويحتوي هذا املجلد 

الهيئة اخلا�ضة للرقابة املالية، وهي  البحرين ملكافحة غ�ضيل الأموال وفًقا لتوجيهات  القوانني املعمول بها حالًيا يف مملكة  على 

الهيئة الدولية امل�ضئولة عن و�ضع ال�ضيا�ضات العاملية ملكافحة غ�ضيل الأموال.

راأ�س املال الب�رضي

ترتكز اإ�ضرتاتيجية املوارد الب�رصية بامل�رصف على اإيجاد جتمع يتكون من اأ�ضحاب الدراية العميقة واملوؤهالت العالية الذين يتميزون 

باأدائهم املتفوق وخرباتهم املتنوعة. وقد ا�ضتطاع امل�رصف على مدى الفرتة الق�ضرية منذ تاأ�ضي�ضه اجتذاب اأف�ضل اخلرباء واملتخ�ض�ضني 

يف القطاع امل�رصيف يف املنطقة واملحافظة على ا�ضتمرارهم. ونحن فخورون باأن ن�ضبة 82.4 %  ) 80 % يف العام 2008 ( من العاملني 

يف جميع فروع م�رصف ال�ضالم، والذين يبلغ عددهم 233 موظًفا )124 موظًفا يف العام 2008(، هم من املواطنني البحرينيني. وقد 

ت�ضاعف عدد العاملني بامل�رصف خالل ال�ضنة نتيجة ال�ضتحواذ على البنك البحريني ال�ضعودي.

يدرك امل�رصف اأنه لكي يتمكن من حتفيز اخلربات املتميزة واملحافظة عليها، ل بد له من توفري برنامج تعوي�ضات تناف�ضي يعتمد على 

االإجناز الفردي واالأداء العام للم�رشف. ويقوم امل�رشف باإجراء مراجعات �شنوية لالأداء للوقوف على نقاط القوة وجماالت التدريب 

املطلوبة والتي يتم حتديدها من خالل التفاعل امل�ضتمر مع املوظفني. وقد قام امل�رصف با�ضتثمار 36,000 دينار بحريني يف العام 

2009 )110,000 دينار بحريني يف العام 2008( لتوفري فر�ص التدريب املختلفة ملوظفيه من اأجل الرقي بهم اإىل م�ضتويات اأعلى من 

الكفاءة والتطوير املهني. وح�ضل املوظفون يف جميع اإدارات البنك على 5,380 �ضاعة تدريب )3,343 �ضاعة تدريب يف العام 2008( 

من خالل برامج التدريب التي يتم ترتيبها داخل امل�رصف وخارجه.

توا�ضل الإدارة حواًرا مفتوًحا مع املوظفني لت�ضجيع ال�ضفافية. وتقام منا�ضبات اجتماعية دورية منتظمة للموظفني، ت�ضمل لقاًء �ضنوًيا، 

بجدول اأعمال اجتماعي يت�ضمن مراجعة اأداء امل�رصف ومناق�ضة الإ�ضرتاتيجية امل�ضتقبلية. كما يتم تنظيم ور�ص عمل لتح�ضني الكفاءة 

خارج  بينهم  العالقات  وتعزز  املوظفني  بني  التفاعل  على  الجتماعية  املنا�ضبات  هذه  وت�ضجع  العمل.  مكان  يف  الإنتاجية  وزيادة 

�ضاعات الدوام.
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الحوكمة

املجل�ص  قام  الغر�ص  ولهذا  احلوكمة،  معايري  اأعلى  بو�ضع  الإدارة  جمل�ص  يلتزم 

باإن�ضاء جلان خمتلفة مبا يتوافق مع الإجراءات املتعارف عليها، وقام اأي�ضا بتوجيه 

الإدارة التنفيذية لت�ضكيل جلان خمتلفة تتاألف من الأع�ضاء املعنيني. وميلي نظام 

جمل�ص الإدارة اأعلى معايري ال�ضلوك الأخالقي وذلك باأن يتحمل امل�ضئوليات امللقاة 

التام  اللتزام  على  ويحافظ  تقاريره،  يف  وال�ضفافية  بالدقة  ويلتزم  عاتقه،  على 

بالقوانني والأنظمة واللوائح التي ت�رصي على القطاع امل�رصيف. وقد اعتمد جمل�ص 

الأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�ص  عقد  اإىل جانب  ت�ضكل  تنظيمية  امل�رصف لئحة  اإدارة 

ولوائح اللجان املنبثقة عن املجل�ص، ال�ضالحيات والأ�ض�ص التي تقوم عليها �ضوابط 

التنظيم والإدارة للم�رصف.

وي�ضع  اأهدافه،  ويحدد  للم�رصف،  املركزية  القيادة  الإدارة  جمل�ص  يتوىل 

الأهداف.  هذه  وحتقق  للم�رصف  املتوا�ضلة  الأن�ضطة  توجه  التي  ال�ضرتاتيجيات 

وا�ضتقالليتهم،  الإدارة،  جمل�ص  اأع�ضاء  وم�ضئوليات  اأدوار  املجل�ص  نظام  ويحدد 

وقواعد ال�ضلوك واملعايري الأخالقية التي يلتزمون بها.

تعترب النخلة واحدة من اأكرث الأ�ضجار 

مرونة وقدرة على التحمل اإذ اأنها ل 

حتتاج اإىل الري اإل مرة واحدة كل 

اأ�ضبوعني كما اأنها قادرة متامًا على 

حتمل اأيام اجلفاف واحلرارة ال�ضديدة 

الرتفاع والنخفا�ص التي ت�ضهدها 

البيئة القا�ضية يف ال�ضحاري.
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وقد مت تنظيم امل�رصف على النحو التايل:

امل�ضاهمون

مدققو احل�ضابات امل�ضتقلنيهيئة الفتوى والرقابة ال�رصعية

جمل�ص الإدارة

الرئي�ص التنفيذي

جمموعات الأعمال املجموعة امل�ضاندة

اللجنة التنفيذية

جلنة املكافاآت

جلنة التدقيق

اللجان الإدارية

• املخاطر والئتمان	

• الإ�ضتثمار	

• املوجودات واملطلوبات	

• تقنية املعلومات	

اخلدمات امل�رصفية

ال�ضتثمارات

اخلزينة والأ�ضواق املالية

املخاطر والإلتزام

ال�ضوؤون املالية والتطوير 

الإ�ضرتاتيجي

املوارد الب�رصية، العمليات، نظم 

املعلومات، اخلدمات امل�ضاندة

التدقيق الداخلي

الرقابة ال�رصعية
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الحوكمة )تتمة(

جلان جمل�س الإدارة

قام املجل�ص بت�ضكيل ثالث جلان باأدوار وم�ضئوليات حمددة وفقا ملا متليه الأعراف 

املتبعة يف القطاع امل�رصيف. واللجان الدائمة التابعة للمجل�ص هي اللجنة التنفيذية، 

وجلنة التدقيق وجلنة املكافاآت.

اللجنة التنفيذية

حول  التنفيذية  الإدارة  بتوجيه  وتقوم  الإدارة  ملجل�ص  العامة  ال�ضالحيات  تتوىل 

جميع امل�ضائل املتعلقة باأعمال امل�رصف، كما تقوم اللجنة بدور جمل�ص الإدارة يف 

التعامل مع امل�ضائل التي تن�ضاأ يف الفرتات ما بني اجتماعات جمل�ص الإدارة. كذلك 

تتوىل اللجنة م�ضئولية جميع امل�ضائل املتعلقة مبخاطر الئتمان وخماطر ال�ضوق، 

ومراجعة الإ�ضرتاتيجية ورفع التو�ضيات ب�ضاأنها اإىل جمل�ص الإدارة.

جلنة التدقيق

تتوىل م�ضئولية م�ضاعدة املجل�ص يف القيام بواجباته الرقابية فيما يتعلق بامل�ضائل 

اخلا�ضة باملخاطر واللتزام، مبا يف ذلك �ضحة القوائم املالية للم�رصف، واإجراءات 

ونظم اإعداد التقارير املالية، وو�ضائل الرقابة الداخلية والرقابة املالية. كذلك تتوىل 

اللجنة التن�ضيق بني مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني وبني جمل�ص الإدارة، وبني ال�ضلطة 

التنظيمية وبني جمل�ص الإدارة.

جلنة املكافاآت

املتعلقة  املكافاآت  �ضيا�ضة  حتدد  التي  وال�ضفافة  الر�ضمية  الإجراءات  اللجنة  ت�ضع 

بالرئي�ص التنفيذي والإدارة التنفيذية وبقية املوظفني، والتاأكد من اأن التعوي�ضات 

املدفوعة تناف�ضية، مبا يتما�ضى مع ما هو �ضائد يف ال�ضوق ويف املوؤ�ض�ضات املماثلة، 

ومبا يتوافق مع واجبات وم�ضئوليات املوظفني. وتقوم اللجنة باعتماد ال�ضيا�ضات 

التي ت�ضمل التوظيف والتعوي�ضات والتدريب. كذلك تو�ضي اللجنة للمجل�ص بخطط 

اأو طويلة  تعوي�ضات خا�ضة، مبا يف ذلك مكافاآت الأداء ال�ضنوية واحلوافز ق�ضرية 

الأمد، لجتذاب وحتفيز املوظفني الأ�ضا�ضيني وتاأمني املحافظة على ا�ضتمرار عملهم 

لدى امل�رصف.

ربط البدو النخلة منذ قدمي الزمان 

بالتغذية.  كما اأنها من اأقدم الأ�ضجار 

املعروفة على مر احل�ضارات تاريخيًا. 

وقد ا�ضتخدم قدامى امل�رصيني 

�ضعف النخلة للتعبري عن طول العمر 

واخل�ضوبة كما ا�ضتخدموها يف 

اأدويتهم وا�ضتخداماتهم اليومية. اأما 

يف دول اخلليج العربي فقد ا�ضتخدم 

النا�ص جذع النخلة لبناء اأ�ضقف 

منازلهم و�ضعفها ل�ضنع ال�ضالل.
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جلان الإدارة

بالأعمال  املتعلقة  النواحي  على  الرتكيز  ل�ضمان  معينة  م�ضئوليات  منها  كل  تتوىل  الإدارة  جلان  من  عدد  التنفيذي  الرئي�ص  ي�ضاند 

واملخاطر والإ�ضرتاتيجية. وفيما يلي نبذة عن اللجان املختلفة واأدوارها وم�ضئولياتها:

اأخالقيات املهنة

يعمل امل�رصف وفقا لأعلى معايري اللتزام الأخالقي واملهني. ولقد مت و�ضع �ضوابط اللتزام املهني والأخالقي ل�ضبط جميع الت�رصفات 

ال�ضخ�ضية واملهنية للمعنيني بامل�رصف.

اللتزام

و�ضع امل�رصف �ضيا�ضات واإجراءات �ضاملة ل�ضمان اللتزام التام باأنظمة ولوائح عدد من ال�ضلطات الرقابية والت�رصيعية متمثلة يف 

م�رصف البحرين املركزي، �ضوق البحرين لالأوراق املالية، �ضوق دبي املايل وهيئة الأوراق املالية وال�ضلع يف اأبوظبي، مبا يف ذلك 

الإبالغ عن غ�ضيل الأموال، واإعداد التقارير، والتداول بناء على معلومات داخلية.

الت�سالت

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

الإنرتنت، والإعالنات املنتظمة يف  �ضبكة  ال�ضنوي، وكتيبات ومن�ضورات امل�رصف، وموقع امل�رصف على  التقرير  الرئي�ضية  الت�ضال 

و�ضائل الإعالم املحلية والإقليمية والعاملية املنا�ضبة.

الأدوار وامل�سئولياتاللجنة

جلنة الئتمان واملخاطر

تو�ضي اللجنة ملجل�ص الإدارة ب�ضيا�ضة واإطار عمل اإدارة املخاطر. والدور الرئي�ضي الذي تتوله اللجنة 

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

ورفع التقارير عن املخاطر اإىل جمل�ص الإدارة، واللجان املنبثقة عن املجل�ص، وال�ضلطات الإ�رصافية، 

والإدارة التنفيذية. وبالإ�ضافة اإىل هذه امل�ضئوليات، فان املوافقة على العمليات الإئتمانية الفردية 

تخ�ضع لعتماد ومراقبة خماطر كل عملية وتعد جزءا ل يتجزاأ من م�ضئوليات اللجنة.

جلنة املوجودات واملطلوبات
تتكون امل�ضئوليات الأ�ضا�ضية للجنة من مراجعة �ضيا�ضة التداول وال�ضيولة لإدارة املخاطر املتعلقة 

بامليزانية العمومية للم�رصف.

جلنة ال�ستثمار

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

وال�ضتثمارات العقارية ومراقبة اأدائها ب�ضكل متوا�ضل. كذلك تتوىل اللجنة م�ضئولية الإ�رصاف على 

اأداء مدراء ال�ضناديق والتو�ضية با�ضرتاتيجيات التخارج بهدف زيادة العوائد للم�ضتثمرين.

جلنة تقنية املعلومات

ت�رصف جلنة تقنية املعلومات على عمليات تقنية املعلومات بامل�رصف، وت�ضع التو�ضيات حول 

وتقدمها  للم�رصف،  املعتمدة  لالإ�ضرتاتيجية  وفقا  املعلومات  لتقنية  ال�ضنوية  واخلطط  امليزانية 

ت�رصف  كما  واعتمادها.  ملراجعتها  الإدارة  جمل�ص  اإىل  بدوره  يرفعها  لكي  التنفيذي  الرئي�ص  اإىل 

اللجنة على تنفيذ اخلطة ال�ضنوية املعتمدة لتقنية املعلومات �ضمن اإطار املواعيد الزمنية املقررة 

وامليزانيات املخ�ض�ضة.
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اإننا يف م�رصف ال�ضالم-البحرين ندرك اأننا يف جمال عمل ميلي علينا حتمل املخاطر، واأن جناحنا يعتمد اإىل درجة كبرية على مدى 

كفاءتنا يف تعريف هذه املخاطر وقيا�ضها ومراقبتها واإدارتها. ولذلك فاإننا نرى اأن اإدارة املخاطر ت�ضكل جزءا اأ�ضا�ضيا من وجهة النظر 

الإ�ضرتاتيجية، واأن اإتفاقية بازل 2 ت�ضكل حمفزا للتنفيذ الناجح لإدارة املخاطر.

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

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

والتاأكد من  الأرباح مقارنة باملخاطر  اإمكانيات وفر�ص حتقيق  زيادة  املتوقعة، و�ضمان  خالل حماية امل�رصف من اخل�ضائر غري 

ا�ضتقرار الأرباح.

ولهذا فاإن خطة تاأ�ضي�ص امل�رصف تعطي الأولوية لتطوير اإطار فعال لإدارة املخاطر والإدارة امل�ضتقلة للمخاطر و�ضمان اللتزام مبا 

يتوافق مع الأنظمة والإجراءات املثلى املتعارف عليها لإدارة املخاطر حمليا وعامليا، ومبا يتما�ضى مع متطلبات م�رصف البحرين 

املركزي واإتفاقية بازل 2.

اإطار عمل اإدارة املخاطر

املخاطر  تتحمل  �ضلوكيات  ال�ضالم-البحرين وكذلك كيفية ممار�ضة  لدى م�رصف  املخاطر  ثقافة  املخاطر يحدد  اإدارة  اإطار عمل  اإن 

بال�ضكل ال�ضحيح يف جميع عمليات امل�رصف مبا ي�ضمن التوازن الدائم بني الأرباح وم�ضتوى املخاطر املحتملة.

خماطر  ذلك  يف  مبا  بامل�رصف،  املخاطر  لإدارة  الأ�ضا�ضية  املبادئ  تعريف  خالل  من  الهدف  هذا  املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  ويحقق 

الإدارة،  جمل�ص  وم�ضئوليات  واأدوار  ال�ضمعة،  وخماطر  الإ�ضرتاتيجية،  واملخاطر  الت�ضغيلية،  واملخاطر  ال�ضوق،  وخماطر  الئتمان، 

التنفيذية فيما يتعلق باإدارة املخاطر، واأ�ضاليب تقييم املخاطر بناء على الحتمالت والتبعات،  اإدارة املخاطر، والإدارة  وجمموعة 

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

واأ�ضلوب امل�رصف يف اإدارة راأ�ص املال.

واإ�رصاف  والتدقيق اخلارجي  الداخلي  التدقيق  ب�ضكل م�ضتقل ومراجعته من خالل  اإدارة املخاطر  اإطار عمل  تقييم مدى فعالية  ويتم 

م�رصف البحرين املركزي. بالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن جمموعات العمل وامل�ضاندة جتري وب�ضكل دوري عمليات تقييم داخلية للتحكم يف 

املخاطر.

إدارة المخاطر وااللتزام
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ونتيجة لذلك، يوؤدي اإطار عمل اإدارة املخاطر اإىل اإيجاد التنا�ضق بني الأعمال واأهداف اإدارة املخاطر.

اإدارة راأ�س املال

اإن حجر الأ�ضا�ص لإطار اإدارة املخاطر هو الو�ضول اإىل العالقة املثلى بني املخاطر والعوائد مقارنة براأ�ص املال املتوفر من خالل اإدارة 

راأ�ص املال ب�ضكل مركز وبرقابة جيدة ت�ضمل جمموعات اإدارة املخاطر وال�ضئون املالية وجمموعات الأعمال.

احلوكمة

يدعم اإطار عمل اإدارة املخاطر اإطار فعال للحوكمة، كما ورد بالق�ضم اخلا�ص باحلوكمة.

امل�سئولية عن املخاطر

جمموعات  روؤ�ضاء  ويتوىل  واللتزام.  املخاطر  اإدارة  دائرتي  عاتق  على  امل�رصف  يف  املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  تنفيذ  م�ضئولية  تقع 

الأعمال واملجموعات امل�ضاندة يف امل�رصف م�ضئولية املخاطر املختلفة، ويتوجب عليهم التاأكد من اإدارة هذه املخاطر وفقا لإطار عمل 

اإدارة املخاطر. وت�ضاعد اإدارة املخاطر روؤ�ضاء جمموعات الأعمال واملجموعات امل�ضاندة يف حتديد املخاطر وامل�ضئولني عنها وتقييم 

والتفوي�ص  املخاطر،  اإدارة  وخطط  املخاطر،  اإدارة  اأعمال  اأولويات  وو�ضع  معها،  للتعامل  املتاحة  واخليارات  وتبعاتها  احتمالتها 

بتنفيذ خطط اإدارة املخاطر ومتابعة جهود اإدارة املخاطر.

اإطار عمل اإدارة املخاطر و�ضوابط الإدارة الداخلية للم�رصف

جلان جمل�ص الإدارة

اإدارة املخاطر والإلتزام

 التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي، وم�رصف البحرين املركزي

نظام اإدارة املخاطر

اأ�ضاليب اإدارة املخاطر
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الإلتزام ومكافحة 

غ�ضيل الأموال

اإطار عمل الرقابة 

الداخلية ال�ضاملة

�ضيا�ضات واإجراءات 

حدوث املخاطر

الإ�رصاف من 

جمل�ص الإدارة 

والإدارة التنفيذية

اإدارة راأ�ص املال 

والأ�ضعار بعد ت�ضوية 

تاأثري املخاطر
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تنظيم دائرتي اإدارة املخاطر واللتزام

ي�رصف على دائرتي اإدارة املخاطر واللتزام مب�رصف ال�ضالم-البحرين رئي�ص م�ضتقل م�ضئول عن العمليات ويرفع تقريره مبا�رصة اإىل 

الرئي�ص التنفيذي.

اإدارة راأ�س املالاإدارة املخاطر الت�سغيليةاإدارة خماطر ال�سوقاإدارة خماطر الئتمان

الإلتزام 

ومكافحة غ�سيل الأموال

	•مراقبة املخاطر وحدود 
املخاطر

	•اإدارة املحافظ

	•رفع التقارير يف املواعيد 
املحددة اىل جلنة الئتمان

	•اأ�ضاليب الت�ضنيف الداخلي

	•الختبار الدويل للتحمل 
وحتليل ال�ضيناريوهات

	•مراقبة املراكز واحلدود

	•اأ�ضاليب قيا�ص املخاطر

	•رفع التقارير يف املواعيد 
)ALCO( املحددة اإىل األكو

	•مراقبة التقييم الذاتي

	•مراقبة موؤ�رصات املخاطر 
الأ�ضا�ضية

	•قاعدة بيانات املخاطر 
واخل�ضائر

	•اإدارة اأمن تقنية املعلومات

	•تخطيط ا�ضتمرارية الأعمال

	•تكليف جهات خارجية 
باإدارة املخاطر

	•اللتزام باتفاقية بازل 2

	•الأ�ضعار بعد ت�ضوية اآثار 
املخاطر

	•رفع التقرير اإىل اللجنة 
التنفيذية التابعة ملجل�ص 

الإدارة

	•حتليل الحتمالت

	•مراقبة اللتزام

	•مكافحة غ�ضيل الأموال

	•التدريب والتوعية

	•النظم والإجراءات الرقابية

إدارة المخاطر وااللتزام )تتمة(

وحدة اللتزام ومكافحة غ�سيل الأموال

اأن�ضاأ امل�رصف وحدة م�ضتقلة ومتخ�ض�ضة لتن�ضيق تنفيذ برنامج اللتزام ومكافحة غ�ضيل الأموال ومتويل الإرهاب. وي�ضمل الربنامج 

ال�ضيا�ضات والإجراءات لإدارة اللتزام بالأنظمة واللوائح، ومكافحة غ�ضيل الأموال، ومعايري الإف�ضاح فيما يتعلق باملعلومات اجلوهرية 

واحل�ضا�ضة والتداول بناء على معلومات داخلية.
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ومبقت�ضى ما متليه متطلبات مكافحة غ�ضيل الأموال ومتويل الإرهاب، ي�ضمن م�رصف ال�ضالم-البحرين من خالل �ضيا�ضاته اخلا�ضة 

�ضالمة عمل �ضيا�ضات واإجراءات مكافحة غ�ضيل الأموال ووجود اإجراءات رقابة داخلية ملنع واكت�ضاف عمليات غ�ضيل الأموال. ومتلي 

هذه ال�ضيا�ضات كيفية و�ضع الإر�ضادات العامة والإجراءات لقبول العمالء واملحافظة على ا�ضتمرار التعامل معهم، ومراقبة عملياتهم 

وفقا ملتطلبات م�رصف البحرين املركزي واملعايري الدولية مثل تو�ضيات الفريق اخلا�ص لالإجراءات املالية ملكافحة غ�ضيل الأموال 

FATF 40 + 9، ووثائق جلنة بازل 2.

جميع التحويالت الإلكرتونية الواردة وال�ضادرة يتم عر�ضها للتدقيق مقابل عدد من قوائم العقوبات ال�ضادرة من قبل بع�ص الهيئات 

اإىل تلك  التنظيمية مبا يف ذلك جلان عقوبات جمل�ص الأمن ووزارة اخلزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأ�ضول الأجنبية، بالإ�ضافة 

املحددة من قبل م�رصف البحرين املركزي.

كذلك يت�ضمن الربنامج اللتزام بالأنظمة التي و�ضعها م�رصف البحرين املركزي و�ضوق البحرين لالأوراق املالية ووزارة ال�ضناعة 

والتجارة.

تعترب ثمار النخلة م�ضدراً غنيًا باحلديد 

والبوتا�ضيوم والكال�ضيوم وال�ضلفات 

واملغني�ضيوم والفو�ضفور. كما اأن 

الرطب غني بالألياف والفيتامينات 

كالثيامني والريبوفالفني والبيوتني 

والفوليك والأحما�ص الأمينية. 

ي�ضتخدم الرطب يف �ضنع الدب�ص 

واملربى والبوظة وامل�رصوبات الغازية 

وغريها من املنتجات.
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منذ اإن�ضائه، و�ضع م�رصف ال�ضالم-البحرين امل�ضئولية الجتماعية �ضمن اأولوياته، ومن هذا املنطلق تبنى امل�رصف �ضيا�ضة متوازنة 

ت�ضهم يف التنمية الجتماعية والرفاه القت�ضادي للمجتمع. ولذلك فقد ركز يف تربعاته على العديد من املبادرات التعليمية الهادفة 

مثل رعاية برنامج �ضمو ويل العهد للمنح الدرا�ضية العاملية واملوؤ�ض�ضة اخلريية امللكية لتقدمي البعثات واملنح اجلامعية لأبناء الأ�رص 

املحتاجة والأيتام وذوي الحتياجات اخلا�ضة املتفوقني درا�ضيا وكذلك متويل “مركز ال�ضالم للدرا�ضات املالية” بجامعة  البحرين.

ول يعد التعليم املجال الأوحد الذي ي�ضاهم فيه امل�رصف، بل اأنه ياأخذ يف العتبار النواحي الجتماعية الأخرى للمجتمع البحريني 

بحيث ت�ضكل م�ضاهماته ا�ضافة قّيمة يف دعم اوا�رص وترابط املجتمع املحلي. ففي هذا العام ومبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك، 

قرر امل�رصف منح ق�ضائم م�ضاعدات خريية لالأ�رص املحتاجة والفقرية وذلك عن طريق اجلمعيات اخلريية.  كما قام بدعم مركز الهداية 

يف حملته التوعوية وبتمويل �ضندوق الطالب البحريني وم�رصوعني �ضغريين مبدر�ضة اأ�ضماء ذات النطاقني للبنات.

ومل يكن للم�رصف اأن يهمل اجلانب الإن�ضاين لإدراكه مبدى اأهمية وقيمة العن�رص الب�رصي، ويف هذا ال�ضدد فقد تكفل برعاية وعالج 

عدد من املر�ضى وبتقدمي تربعات لعدد من املوؤ�ض�ضات الجتماعية التي تعنى بذوي الإعاقة والحتياجات اخلا�ضة كجمعية اأ�ضدقاء 

املكفوفني و جمعية البحرين لالأطفال ذوي ال�ضعوبات ال�ضلوكية ومركز اأم الدرداء.

ويعتمد امل�رصف �ضيا�ضة تهدف اإىل دعم اأن�ضطة التدريب والتوظيف، حيث حقق امل�رصف ن�ضبة بحرنة مرتفعة بلغت 82.4 % مع نهاية 

عام 2009. كما ا�ضتقبل امل�رصف وعلى العام الرابع على التوايل اأكرث من 30 من الطلبة اجلامعيني البحرينيني �ضمن برنامج التدريب 

ال�ضيفي حيث مت اإدخالهم يف برنامج مكثف لتعريفهم مبختلف املهام والعمليات التي يقوم بها امل�رصف وذلك للم�ضاهمة يف اإعدادهم 

لالنخراط يف �شوق العمل.

بال�ضافة اىل ذلك، خ�ض�ص جمل�ص الدارة مبلغ 100,000 دينار كتربعات خريية لدعم النواحي املتعددة من الأن�ضطة الجتماعية 

لرفع امل�ضتوى احلياتي للجميع من خالل دعمه للموؤ�ض�ضات اخلريية والتعليمية والطبية والعلمية والثقافية والجتماعية والريا�ضية.

المسئولية االجتماعية



أكمل مصرف السالم ـ البحرين 

بنجاح سنته المالية الرابعة في 31 ديسمبر 2009، 

وهي السنة التي حظيت بالعديد من التحديات 

االقتصادية في المنطقة والعالم بأسره.

القوائم المالية الموحدة
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تقرير هيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية إلى المساهمين 

اأوًل:

1. اأ�رصفت الهيئة على اأن�ضطة امل�رصف ومعامالته خالل العام وقامت بدورها يف 

توجيه الإدارات املختلفة اإىل اللتزام باأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية وفتاوى الهيئة يف 

هذه الأن�ضطة وتلك املعامالت، وعقدت لذلك عدة لقاءات واجتماعات مع امل�ضئولني 

ال�رصيعة  باأحكام  اللتزام  على  امل�رصف  اإدارة  حر�ص  الهيئة  وتقرر  بامل�رصف. 

الإ�ضالمية وفتاوى الهيئة.

عقودها  واعتمدت  العام،  اأثناء  عليها  عر�ضت  التي  العمليات  الهيئة  در�ضت   .2

وم�ضتنداتها، واأجابت عن الأ�ضئلة وال�ضتف�ضارات التي طرحت ب�ضاأنها، واأ�ضدرت يف 

اإدارات  الفتاوى والقرارات على  القرارات والفتاوى املنا�ضبة، وقد عمدت هذه  ذلك 

امل�رصف املخت�ضة لتنفيذها.

ثانيًا:

اإدارة  من  وطلبت  عليها  عر�ضت  التي  والتفاقيات  العقود  مناذج  الهيئة  راجعت 

امل�رصف اللتزام بها.

ثالثًا: امليزانية العمومية:

اطلعت الهيئة على ميزانية امل�رصف والبيانات امللحقة بها والإي�ضاحات املتممة 

لها، وقد اأبدت مالحظاتها عليها.

عن اأعمال ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009

املراجعة  الإيرادات وامل�رصوفات وميزان  العمومية وح�ضاب  امليزانية  واطلعت على  العام  اأعمال امل�رصف خالل  الهيئة  ا�ضتعر�ضت 

واجتمعت باإدارة امل�رصف وقدمت تقريرها ال�ضنوي على النحو التايل:

اأظهرت الأبحاث احلديثة باأن تناول 

الرطب ب�ضكل منتظم يخف�ص من 

ن�ضبة احتمالت الإ�ضابة بالأمرا�ص 

ال�رصطانية واأمرا�ص القلب. ومن 

ا�ضتخدامات الرطب الدوائية عالج 

التهاب ال�ضعب الهوائية والأورام 

والبوا�ضري والل�ضعات ال�ضامة والع�ضى 

الليلي وح�ضا�ضيات اجللد والإرهاق 

والكتئاب وغريها.
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وترى الهيئة ما يلي:

املعلومات  دقة  واأن  واإيراداته.  امل�رصف  موجودات  متثل  معلومات  من  امل�رصف  اإدارة  عر�ضته  ما  حدود  يف  امليزانية  هذه  اأن   .1

والبيانات هي من م�ضئولية اإدارة امل�رصف.

2. ذكرت اإدارة امل�رصف اأن امل�رصف يتلقى معظم الودائع على �ضبيل الوكالة ويعلم املودعني بالربح املتوقع ومي�ضك لها ح�ضابًا واحداُ 

ويتلقى مبالغ حمدودة يف ح�ضاب توفري لإ�ضتثمارها على �ضبيل امل�ضاربة مع حقوق امل�ضاهمني يف وعاء م�ضرتك وقد ن�ضحت الهيئة 

اإدارة امل�رصف بالتو�ضع يف تلقي ودائع حمددة املدة لإ�ضتثمارها على �ضبيل امل�ضاربة اأ�ضوة مبا مبا يتبع يف البنوك الإ�ضالمية الأخرى.

وترى الهيئة اأن امليزانية العمومية وح�ضاب الأرباح واخل�ضائر وتوزيع الأرباح بني املودعني وامل�ضاهمني قد اأعد على هذا الأ�ضا�ص.

رابعًا: الزكاة:

ملا كان النظام الأ�ضا�ص للم�رصف ل يلزم امل�رصف باإخراج زكاة حقوق امل�ضاهمني امل�ضتثمرة لديه، فقد قامت الهيئة بح�ضاب الزكاة 

الواجبة على امل�ضاهمني لإبالغهم بها.

والهيئة اإذ توؤكد اأن م�ضئولية تطبيق اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية يف جميع اأن�ضطة ومعامالت امل�رصف تقع على عاتق اإدارة امل�رصف، 

لتقرر اأنَّ معامالت امل�رصف املنفذة خالل العام، ل تخالف يف جملتها اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية، وذلك يف حدود ما عر�ضته عليها 

اإدارة امل�رصف، وما قدمته ب�ضاأنها من مالحظات، وما اأبدته اإدارة امل�رصف من ا�ضتجابة لتنفيذ تلك املالحظات.

اأع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة ال�رصعية.

د. حممد عبد احلكيم زعري

ع�ضو واأمني �رص الهيئة

ف�سيلة ال�سيخ/ عدنان عبد اهلل القطان

ع�ضو الهيئة

د. علي حميي الدين القرة داغي

ع�ضو الهيئة

د. ح�سني حامد ح�سان

رئي�ص الهيئة
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15 فرباير 2010

املنامة، مملكة البحرين

لقد قمنا بتدقيق قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة مل�رصف ال�ضالم-البحرين �ص.م.ب. )"البنـك"( و�رصكته التابعة )"امل�ضار اإليهما معًا 

باملجموعة"( كما يف 31 دي�ضمرب 2009، والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�ضامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق لل�ضنة املنتهية 

يف ذلك التاريخ. اإن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة والتزام املجموعة بالعمل وفقًا ملبادئ وقواعد ال�رصيعة الإ�ضالمية هو من م�ضئولية 

جمل�ص اإدارة املجموعة. اإن م�ضئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ضتناداً اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. 

م�سئولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية املوحدة

واملراجعة  املحا�ضبة  ال�ضادرة عن هيئة  املالية  املحا�ضبة  وفقًا ملعايري  ب�ضورة عادلة  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد وعر�ص هذه  اإن 

للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية والعمل وفقًا ملبادئ ال�رصيعة الإ�ضالمية هو من م�ضئولية جمل�ص الإدارة. تت�ضمن هذه امل�ضئولية: ت�ضميم 

وتنفيذ واملحافظة على نظم الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�ص القوائم املالية املوحدة ب�ضورة عادلة وخالية من اأخطاء جوهرية، 

�ضواء ناجتة عن جتاوزات اأو اأخطاء واختيار وتطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املنا�ضبة واإعداد التقديرات املحا�ضبية املعقولة يف مثل تلك 

الظروف. 

م�سئولية مدققي احل�سابات 

لقد متت اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لكل من معايري التدقيق الدولية ومعايري التدقيق للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية. تتطلب هذه 

املعايري منا تخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�ضول على تاأكيدات معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من اأخطاء جوهرية. 

ت�ضمل اأعمال التدقيق القيام باإجراءات للح�ضول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات املف�ضح عنها يف القوائم املالية املوحدة. اإن 

اختيار الإجراءات املنا�ضبة يعتمد على تقديراتنا املهنية، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية، �ضواء ناجتة عن 

جتاوزات اأو اأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف العتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�ص القوائم املالية املوحدة 

ب�ضورة عادلة والتي متكننا من ت�ضميم اإجراءات تدقيق منا�ضبة يف ظل الأو�ضاع القائمة، ولكن لي�ص لغر�ص اإبداء راأي مهني حول فعالية 

التقديرات  املتبعة ومدى معقولية  ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  تقييم مدى مالئمة  التدقيق  اأعمال  للبنك. كما تت�ضمن  الداخلية  الرقابة  نظام 

املحا�ضبية التي اأجرتها الإدارة وكذلك تقييم العر�ص العام للقوائم املالية املوحدة.

وباعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من اإبداء راأي تدقيق حول هذه القوائم. 

الراأي 

يف راأينا اإن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�ضورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�ضمرب 

التاريخ وفقًا ملعايري املحا�ضبة املالية  لل�ضنة املنتهية يف ذلك  النقدية والتغريات يف احلقوق  2009 وعن نتائج عملياتها وتدفقاتها 

ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية ومبادئ وقواعد ال�رصيعة الإ�ضالمية املحددة من قبل هيئة الرقابة 

ال�رصعية للمجموعة.

اأمور تنظيمية اأخرى

كما نوؤكد اأن البنك، يف راأينا، يحتفظ ب�ضجالت حما�ضبية منتظمة واأن القوائم املالية املوحدة واملعلومات الواردة يف تقرير جمل�ص الإدارة 

فيما يتعلق بهذه القوائم املالية املوحدة تتفق مع تلك ال�ضجالت. وح�ضب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

2009 اأي خمالفات لأحكام قانون ال�رصكات التجارية البحريني اأو لأحكام قانون م�رصف البحرين املركزي وقانون املوؤ�ض�ضات املالية 

اأو الأحكام عقد التاأ�شي�س والنظام االأ�شا�شي للبنك على وجه قد يوؤثر ب�شكل جوهري �شلبًا على ن�شاط البنك اأو مركزه املايل املوحد واأن 

البنك قد التزم باأحكام ترخي�ضه امل�رصيف.

حما�ضبون قانونيون

�ضندوق بريد 140

طابق 14 – الربج - جممع البحرين التجاري

املنامة – مملكة البحرين

هـاتف :  5455 1753 973+  فاك�ص : 5404 1753 973+

manama.bh@eyi.com
www.ey.com/me

�ضجل جتاري رقم – 6700

ع�ضو يف موؤ�ض�ضة اإرن�ضت ويونغ العاملية

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اىل ال�سادة م�ساهمي 

م�رضف ال�سالم-البحرين �س.م.ب.



اإي�ضاحات

31 دي�سمرب
2009

دينار بحريني

31 دي�ضمرب
2008

دينار بحريني

املوجودات

5126,739,20283,533,981نقد واأر�ضدة لدى م�رصف البحرين املركزي

32,907,87531,095,000�ضكوك م�رصف البحرين املركزي

6149,303,78287,167,449مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك 

-16,949,546�ضكوك ال�رصكة

787,273,82572,483,745مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

846,314,65141,530,784اإجارة منتهية بالتمليك

-5,384,369م�ضاركات

-998,305,000موجودات قيد التحويل

10184,679,822116,929,500اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

117,659,0558,011,913اإ�ضتثمارات يف �رصكة زميلة

1,177,5281,177,528اإ�ضتثمارات عقارية

1226,902,19221,032,829ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

2,337,4362,583,796ممتلكات ومعدات

88,934,033-موجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع

785,934,283554,480,558جمموع املوجودات

املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة واحلقوق 

املطلوبات

89,397,72232,880,685مرابحات ووكالت م�ضتحقة الدفع لبنوك

317,369,585289,004,770وكالت من غري البنوك

32,699,94442,985,844ح�ضابات جارية للعمالء

-9120,402,000مطلوبات قيد التحويل

1314,877,26210,755,559مطلوبات اأخرى

574,746,513375,626,858مطلوبات اأخرى 

149,409,4676,370,219ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

31 دي�ضمرب 2009

قائمة المركز 
المالي الموحدة

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقةمن 1 اإىل 30 جزءاًً من هذه القوائم املالية 

45م�ســرف ال�ســـــــــالم-البحـــــريــن



لقد مت اعتماد اإ�ضدار القوائم املالية املوحدة وفقًا لقرار جمل�ص الإدارة ال�ضادر بتاريخ 15 فرباير 2010.

31 دي�ضمرب 2009

قائمة المركز 
المالي الموحدة )تتمة( 

احلقوق

15142,577,508120,000,000راأ�ص املال

1541,356,38839,660,956اإحتياطيات واأرباح مبقاة

1514,257,75012,822,525توزيعات مقرتحة 

198,191,646172,483,481جمموع احلقوق العائدة اإىل م�ضاهمي البنك

-3,586,657حقوق غري م�ضيطرة 

201,778,303172,483,481جمموع احلقوق

785,934,283554,480,558جمموع املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة واحلقوق 

حممد علي را�سد العبار

رئي�ص جمل�ص الإدارة

يو�سف تقي

ع�ضو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقةمن 1 اإىل 30 جزءاًً من هذه القوائم املالية 

اإي�ضاحات

31 دي�سمرب
2009

دينار بحريني

31 دي�ضمرب
2008

دينار بحريني
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31 دي�سمرب
 2009

دينار بحريني

31 دي�ضمرب 
 2008

دينار بحريني

الدخل الت�سغيلي

16,710,52314,087,135دخل من عقود التمويل 

11,781,65130,266,556مكا�ضب اإ�ضتبعاد اإ�ضتثمارات  

5,772,2705,259,691مكا�ضب من اإ�ضتثمارات م�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر

911,4862,300,596 دخل ت�ضغيلي اآخر )اإي�ضاح 16(

35,175,93051,913,978

)2,489,667()1,118,975(حم�ضوم منه: ربح مدفوع وم�ضتحق الدفع على مرابحات ووكالت من البنوك 

)9,279,138()13,928,052(حم�ضوم منه: ربح من وكالت من غري البنوك

)219,939()155,520(حم�ضوم منه: ربح من ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة  

)2,323,976()4,037,647(حم�ضوم منه: اإ�ضتهالك من اإجارة منتهية بالتمليك  )اإي�ضاح 8(

15,935,73637,601,258جمموع الدخل الت�سغيلي

امل�رضوفات الت�سغيلية

5,130,9406,854,616تكاليف املوظفني

723,322582,745تكاليف املمتلكات واملعدات

1,009,690902,526اإ�ضتهالك

2,853,2193,438,451م�رصوفات ت�ضغيلية اأخرى

9,717,17111,778,338جمموع امل�رصوفات الت�ضغيلية

6,218,56525,822,920الربح قبل نتائج ال�رضكة التابعة وال�رضكة الزميلة 

-7,996,039مك�ضب من اإقتناء �رصكة تابعة )اإي�ضاح 3( 

)280,239()254,224(ح�ضة البنك من خ�ضارة ال�رصكة الزميلة  )اإي�ضاح 11(

-21,000ربح ما بعد اإقتناء �رصكة تابعة

-)18,965(ح�ضة البنك من الإيرادات املحظورة �رصعًا امل�ضاهمة بها للتربعات اخلريية 

13,962,41525,542,681�سايف الربح لل�سنة

العائد اإىل 

13,960,38025,542,681حاملي اأ�ضهم البنك

-2,035حقوق غري م�ضيطرة 

13,962,41525,542,681

1,300,825,5811,200,000,000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

10.721.3الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم يف الأرباح )فل�س(

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009

قائمة الدخل
 الموحدة

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقةمن 1 اإىل 30 جزءاًً من هذه القوائم املالية 
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31 دي�سمرب
2009

دينار بحريني

31 دي�ضمرب 
2008

دينار بحريني

13,962,41525,542,681�سايف الربح لل�سنة

دخل �ضامل اآخر:

-)367,968(�ضايف التغري يف القيمة العادلة

99,010)98,634(فروق حتويل ناجتة من ا�ضتثمار يف �رصكة زميلة

99,010)466,602(دخل �سامل اآخر لل�سنة

13,495,81325,641,691جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

العائد اإىل 

13,480,30925,641,691حاملي اأ�ضهم البنك

-15,504حقوق غري م�ضيطرة 

13,495,81325,641,691

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009

قائمة الدخل 
الشامل الموحدة

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقةمن 1 اإىل 30 جزءاًً من هذه القوائم املالية 
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لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009

قائمة التدفقات 
النقدية الموحدة

31 دي�ضمرب
2008 

دينار بحريني

31 دي�سمرب
 2009

دينار بحريني

الأن�سطة الت�سغيلية

25,542,681 13,962,415 �ضايف الربح لل�ضنة 

تعديالت للبنود التالية:

902,526 1,009,690      اإ�ضتهالك

2,050,309 )5,772,270(
     )مكا�ضب( / خ�ضائر غري حمققة من اإ�ضتثمارات م�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن 

           الأرباح اأو اخل�ضائر

280,239 254,224     ح�ضة البنك من خ�ضارة ال�رصكة الزميلة  

28,775,755 9,454,059 الدخل الت�ضغيلي قبل التغريات يف املوجودات و املطلوبات الت�ضغيلية

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)7,241,000( )4,486,000( اإحتياطي اإجباري لدى م�رصف البحرين املركزي 

)10,715,000( )1,812,875( �ضكوك م�رصف البحرين املركزي

)1,240,065( 1,497,724
مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك بتواريخ 

اإ�ضتحقاق اأ�ضلية من 90 يوما اأو اأكرث 

- )17,456,513( �ضكوك ال�رصكة

)39,842,146( )14,790,080( مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

)31,094,920( )4,783,867( اإجارة منتهية بالتمليك

- )5,384,369( م�ضاركات

- 9,030,000 موجودات قيد التحويل

)56,244,113( )1,208,099( اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة، �ضايف

)10,527,784( )12,472,402( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

)79,910,033( 28,164,080 موجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع 

)64,102,356( 56,517,037 مرابحات ووكالت م�ضتحقة الدفع لبنوك

182,096,061 28,364,815 وكالت من غري البنوك

37,297,159 )10,285,900( ح�ضابات جارية للعمالء

- )6,262,000( مطلوبات قيد التحويل

1,250,688 )459,787( مطلوبات اأخرى

)51,497,754( 53,625,823 �ضايف النقد من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة الت�ضغيلية

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقةمن 1 اإىل 30 جزءاًً من هذه القوائم املالية 
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لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009

قائمة التدفقات 
النقدية الموحدة  )تتمة(

31 دي�ضمرب
2008 

دينار بحريني

31 دي�سمرب
 2009

دينار بحريني

الأن�سطة الإ�ستثمارية

- 58,092,000 تدفقات نقدية ناجتة من اإقتناء �رصكة تابعة

)507,070( )265,331( �رصاء ممتلكات ومعدات

)507,070( 57,826,669 �ضايف النقد من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة الإ�ضتثمارية

الأن�سطة التمويلية

)13,399,366( 3,039,248 ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

- )136,427( م�رصوفات اإ�ضدار اأ�ضهم 

)12,000,000( )12,000,000( اأرباح اأ�ضهم 

- )2,035( �ضايف التغري يف حقوق غري م�ضيطرة 

)25,399,366( )9,099,214( �ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

)77,404,190( 102,353,278 �سايف التغريات يف النقد وما يف حكمه

233,608,190 156,204,000 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

156,204,000 258,557,278 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

ي�ستمل النقد وما يف حكمه على:

67,263,285 104,616,277     نقد واأر�ضدة اأخرى لدى م�رصف البحرين املركزي )اإي�ضاح 5(

3,389,696 4,755,925     اأر�ضدة لدى بنوك اأخرى )اإي�ضاح 5(

85,551,019 149,185,076
    مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك بتواريخ 

          ا�ضتحقاق اأ�ضلية اأقل من 90 يوما

156,204,000 258,557,278

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقةمن 1 اإىل 30 جزءاًً من هذه القوائم املالية 
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1  التاأ�سي�س �الأن�سطة الرئي�سية

تاأ�ض�ص م�رصف ال�ضالم-البحرين �ص.م.ب. )»البنك«( يف مملكة البحرين مبوجب قانون ال�رصكات التجارية البحريني رقم 21/2001 

و�ضجل لدى وزارة ال�ضناعة والتجارة حتت �ضجل جتاري رقم 59308 بتاريخ 19 يناير 2006. يعمل البنك حتت اإ�رصاف وتنظيم م�رصف 

البحرين املركزي ولدى البنك ترخي�ص م�رصيف اإ�ضالمي بالتجزئة ويزاول البنك اأعماله مبوجب قواعد ال�رصيعة الإ�ضالمية وفقًا لكافة 

متطلبات الأنظمة املعنية بالبنوك الإ�ضالمية ال�ضادرة من قبل م�رصف البحرين املركزي. اإن عنوان املكتب امل�ضجل للبنك هو �ص. ب. 

18282، بناية 22، طريق 58، جممع 436، �ضاحية ال�ضيف، مملكة البحرين.

ال�ضعودي �ص.م.ب.، وهو بنك جتاري عام مدرج موؤ�ض�ص يف  البنك البحريني  اأ�ضهم  90.31 % من  البنك با�ضتحواذ  ال�ضنة، قام  خالل 

مملكة البحرين، يعمل البنك البحريني ال�ضعودي مبوجب ترخي�ص م�رصف بالتجزئة �ضادر عن م�رصف البحرين املركزي.  قام البنك 

البنك  اإ�ضالمي بالتجزئة، ول يزال  البحرين املركزي للح�ضول على ترخي�ص م�رصف  ال�ضعودي بتقدمي طلب لدى م�رصف  البحريني 

ينتظر احل�ضول على املوافقة. لحقًا لعملية ال�ضتحواذ من قبل البنك، قام البنك البحريني ال�ضعودي باإيقاف اأن�ضطته التقليدية اجلديدة 

ول تزال عملية حتويل اأن�ضطته اإىل عمليات تتوافق بالكامل مع اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية قيد التنفيذ. 

يعمل البنك و�رصكته التابعة البنك البحريني ال�ضعودي )امل�ضار اإليهما معًا »باملجموعة«( من خالل ثمانية فروع بالتجزئة يف مملكة 

البحرين. يقدم البنك جميع اأ�ضناف اخلدمات واملنتجات امل�رصفية املتفقة مع مبادئ ال�رصيعة الإ�ضالمية. تت�ضمن اأن�ضطة البنك قبول 

الأموال والودائع، اإدارة احل�ضابات الإ�ضتثمارية امل�ضاركة يف الأرباح، تقدمي العقود التمويلية الإ�ضالمية، التعامل يف الأدوات املالية 

املطابقة لأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية كم�ضارب ورب املال، اإدارة الأدوات املالية طبقًا لأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية والأن�ضطة الأخرى 

امل�ضموح بها مبوجب اخلدمات امل�رصفية مل�رصف البحرين املركزي كما هو حمدد يف اإطار الرتخي�ص.

2  ال�سيا�سات املحا�سبية

2.1  اأ�سا�س الإعداد
اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، باإ�ضتثناء الإ�ضتثمارات املحتفظ بها بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر 

والإ�ضتثمارات العقارية وجزء من املوجودات قيد التحويل والتي مت قيا�ضها بالقيمة العادلة. تت�ضمن هذه القوائم املالية املوحدة جميع 

اإحت�ضاب الإ�ضتثمار يف بنك  املوجودات واملطلوبات والأدوات املالية خارج قائمة املركز املايل املحتفظ بها من قبل املجموعة. يتم 

ال�ضالم اجلزائر باإ�ضتخدام طريقة احلقوق مبوجب معيار املحا�ضبة الدويل رقم 28، الإ�ضتثمار يف ال�رصكات الزميلة )اإي�ضاح 11(.

اأعدت القوائم املالية املوحدة بالدينار البحريني والتي تعترب العملة الوظيفية الرئي�ضية للمجموعة.

بيان باللتزام

اأعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقًا ملعايري املحا�ضبة املالية ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية 

الإ�ضالمية وطبقًا لأحكام قانون ال�رصكات التجارية البحريني الدولية وقانون م�رصف البحرين املركزي واملوؤ�ض�ضات املالية لالأمور 

البنك  ي�ضتخدم  الإ�ضالمية  املالية  للموؤ�ض�ضات  واملراجعة  املحا�ضبة  ال�ضادرة عن هيئة  املحا�ضبة  تنطوي حتت مظلة معايري  ل  التي 

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

الت�ضوية  اأو  ال�ضيولة. مت عر�ص التحليل فيما يتعلق باإ�ضرتداد  اأجل  تقدم املجموعة قائمة مركزها املايل املوحدة على نطاق وا�ضع من 

خالل 12 �ضهر بعد تاريخ قائمة املركز املايل )املتداول( واأكرث من 12 �ضهر بعد تاريخ قائمة املركز املايل )غري املتداول( يف اإي�ضاح 21.

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة
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2  ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

2.1  اأ�سا�س الإعداد )تتمة(

اأ�سا�س التوحيد

ت�ضتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك و�رصكته التابعة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009. اأعدت القوائم املالية 

لل�رصكة التابعة للبنك لنف�ص ال�ضنة املالية للبنك با�ضتخدام �ضيا�ضات حما�ضبية متوافقة. مت توحيد موجودات ومطلوبات ال�رصكة التابعة 

التي ل تتوافق مع اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية يف اإي�ضاح 9.

يتم توحيد ال�رصكات التابعة بالكامل من تاريخ حتويل ال�ضيطرة اإىل البنك. تتحقق ال�ضيطرة عندما يكون لدى البنك القوة على اإدارة 

ال�ضنة يف قائمة  املقتناة خالل  التابعة  ال�رصكات  نتائج  اأن�ضطتها. مت ت�ضمني  لالإنتفاع من  للموؤ�ض�ضة  والت�ضغيلية  املالية  ال�ضيا�ضات 

الدخل املوحدة من تاريخ اكت�ضاب ال�ضيطرة على ال�رصكة التابعة.

اأو اخل�ضائر و�ضايف املوجودات غري اململوكة ب�ضورة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة من قبل  متثل احلقوق غري امل�ضيطرة جزء من الأرباح 

املجموعة ويتم عر�ضها كبند منف�ضل يف قائمة الدخل املوحدة و�ضمن احلقوق يف قائمة املركز املايل املوحدة وب�ضورة منف�ضلة عن 

حقوق م�ضاهمي ال�رصكة الأم.

2.2  التقديرات والفر�سيات املحا�سبية الهامة 

اإعداد القوائم املالية املوحدة يتطلب من الإدارة عمل تقديرات وفر�ضيات قد توؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات  اإن 

واملخ�ض�ضات  وامل�رصوفات  الإيرادات  على  توؤثر  والفر�ضيات  التقديرات  هذه  اإن  كما  املحتملة.  الإلتزامات  عن  والإف�ضاح  املالية 

الناجتة، وكذلك تغريات القيمة العادلة امل�ضجلة يف احلقوق. 

يتم عمل الفر�ضيات لت�ضنيف الإ�ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر اأو املوجودات املحتفظ بها لغر�ص البيع 

اأو ال�ضتثمارات املحتفظ بها حتى الإ�ضتحقاق بناءاً على نية الإدارة عند اإقتناء املوجود املايل. كما هو مو�ضح بالتف�ضيل اأدناه، يتم 

كذلك عمل الفر�ضيات لتحديد وجود دليل مو�ضوعي يثبت باأن املوجود املايل م�ضمحل.

ت�ضنيف الإ�ضتثمارات 

عند اإقتناء الإ�ضتثمارات تقرر الإدارة ما اإذا يتوجب ت�ضنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر اأو متاحة للبيع اأو 

حمتفظ بها حتى الإ�ضتحقاق. 

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

الأمد يف قيمتها   اأو طويل  انخفا�ص هام  اإذا وجد  للبيع كم�ضمحلة  املتاحة  امللكية  اأ�ضهم حقوق  الإ�ضتثمارات يف  تعامل املجموعة 

العادلة باأدنى من تكلفتها اأو اإذا وجد دليل مو�ضوعي اآخر يثبت الإ�ضمحالل. بالإ�ضافة اإىل ذلك، تقيم املجموعة عوامل اأخرى تت�ضمن 

تقلبات يف اأ�ضعار اأ�ضهم حقوق امللكية امل�ضعرة والتدفقات النقدية امل�ضتقبلية وعوامل اخل�ضم لأ�ضهم حقوق امللكية غري امل�ضعرة. 

عدم تاأكد التقديرات

اإن الفر�ضيات الأ�ضا�ضية املتعلقة بامل�ضتقبل وامل�ضادر الأ�ضا�ضية الأخرى للتقديرات غري املوؤكدة يف تاريخ قائمة املركز املايل، والتي 

لديها خماطر هامة لتكون �ضببًا لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�ضنة املالية القادمة مو�ضحة اأدناه:
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31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(

2  ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

2.2  التقديرات والفر�سيات املحا�سبية الهامة )تتمة(

خ�ضائر اإ�ضمحالل يف العقود املالية

اإذا كان يتوجب ت�ضجيل خم�ض�ص ا�ضمحالل يف قائمة الدخل  اأ�ضا�ص منتظم مبراجعة العقود املالية لتقييم ما  تقوم املجموعة على 

م�ضتويات  حتديد  عند  امل�ضتقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  املبالغ  تقدير  يف  اجلهد  بذل  الإدارة  عمل  يتطلب  وبالأخ�ص،  املوحدة. 

املخ�ض�ضات املطلوبة. اإن هذه التقديرات مبنية بال�رصورة 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 

بالإ�ضافة اإىل خم�ض�ضات معينة مقابل العقود املالية الهامة، تقوم املجموعة اأي�ضًا بعمل خم�ض�ص اإ�ضمحالل جماعي مقابل العقود 

املالية التي بالرغم من اأنه مل يتم حتديدها ب�ضورة خا�ضة كونها تتطلب عمل خم�ض�ص معني، اإل اأن خماطرها اأعلى من تلك املخ�ض�ضة 

اأي تدهور يف و�ضع العقود املالية منذ منحها )املقتناة( كما مت حتديدها من  اأ�ضا�ضًا على  اإن هذا املخ�ض�ص اجلماعي مبني  اأ�ضاًل. 

التغيريات  لتعك�ص  وتعدل  درجة  كل  �ضمن  الأخرى  العقود  خل�ضائر  التاريخي  النمط  على  يعتمد  املخ�ض�ص  مبلغ  اإن  املجموعة.  قبل 

الإقت�ضادية احلالية.

تقييم ال�ضتثمارات يف اأ�ضهم حقوق امللكية غري امل�ضعرة

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

• تقييم من قبل مثمنني م�ضتقلني خارجيني؛ 	

• اأحدث معامالت ال�شوق دون �رشوط تف�شيلية؛ 	

• القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة لها ب�ضورة  اأ�ضا�ضية؛ 	

• القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�شومة باملعدالت احلالية الأدوات حتمــل نف�س ال�رشوط وخ�شائ�س  	

• املخاطر؛ اأو	

• مناذج تقييم اأخرى.	

اجلديرة  احلالية  ال�ضوق  معامالت  اأ�ضعار  باإ�ضتخدام  اإما  هذه  �ضالحية  وتفح�ص  دوري  اأ�ضا�ص  على  التقييم  تقنيات  املجموعة  حتدد 

باملالحظة لنف�ص الأداة اأو معلومات اأخرى متوفرة يف ال�ضوق جديرة باملالحظة. 

2.3  ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الرئي�ضية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية هي مو�ضحة اأدناه:

اأ(  العقود املالية

املوؤجلة(  الأرباح  )بعد ح�ضم  مدينة  مرابحات  املركزي وذمم  البحرين  بنوك وم�رصف  لدى  واأر�ضدة  نقد  املالية على  العقود  ت�ضتمل 

وم�ضاربات واإجارة منتهية بالتمليك. يتم اإدراج الأر�ضدة املتعلقة بتلك العقود بعد ح�ضم خم�ض�ص الإ�ضمحالل.
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2  ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

2.3  ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

ب(  �سكوك ال�رضكة 

يتم ت�ضنيفها كمتاحة للبيع. ويتم ت�ضجيل هذه بالتكلفة املطفاأة واإعادة قيا�ضها بالقيمة العادلة. يتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة 

يف دخل �ضامل اآخر حتى ي�ضتبعد ال�ضتثمار اأو يعترب م�ضمحاًل، فعندئذ يتم حتويل القيمة العادلة املرتاكمة اإىل قائمة الدخل املوحدة. 

ج(  مرابحات وم�ساربات م�ستحقة 

تدرج املرابحات وامل�ضاربات امل�ضتحقة بعد ح�ضم خم�ض�ص الإ�ضمحالل والأرباح املوؤجلة.

د(  اإجارة منتهية بالتمليك 

مبوجب  ومباين،  واأرا�ضي  طائرات  على  ت�ضتمل  تاأجري  عقود  مبوجب  موجودات  على  بالتمليك  املنتهية  الإجارة  موجودات  تت�ضمن 

ال�رشوط التي من �شاأنها اإن تنقل ملكية املوجودات اإىل االأطراف االأخرى يف نهاية فرتة عقد التاأجري. 

يتم ح�ضاب ال�ضتهالك على جميع موجودات الإجارة املنتهية بالتمليك فيما عدا الأرا�ضي )التي لي�ص لها عمر حمدد(، مبعدلت يتم 

احت�ضابها ل�ضطب التكلفة لكل موجود على مدة عقد التاأجري.

هـ(  م�ساركات

تدرج هذه مبدئيًا بالقيمة العادلة لتمويل املدفوع ولحقًا يتم اإعادة قيا�ضها بالتكلفة املطفاأة بعد ح�ضم خم�ض�ص الإ�ضمحالل من 

قيمها، اأن وجدت.

و(  موجودات ومطلوبات قيد التحويل

متثل هذه موجودات ومطلوبات البنك البحريني ال�ضعودي والتي هي قيد التحويل اإىل منتجات متوافقة مع اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية. 

يتم قيا�ص هذه مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ الإقتناء ويتم لحقًا قيا�ضها على النحو التايل: 

موجودات قيد التحويل:

مبالغ م�ضتحقة من بنوك وقرو�ص و�ضلف العمالء:

تدرج بالتكلفة املطفاأة بعد ح�ضم املبالغ امل�ضطوبة وخم�ض�ص الإ�ضمحالل.

اإ�ضتثمارات:

اإثبات اأي  ت�ضنف هذه كاإ�ضتثمارات متاحة للبيع ويتم اإدراجها بالقيمة العادلة بناءاً على املعايري املو�ضحة يف اإي�ضاح 2,3ز. يتم 

تغريات يف القيم العادلة بعد تاريخ الإقتناء يف دخل �ضامل اآخر.

مطلوبات قيد التحويل

يتم اإعادة قيا�ضها بالتكلفة املطفاأة.

ز(   اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

اأو  الأرباح  �ضمن  العادلة  بالقيمة  مدرجة  اأو  للبيع  متاحة  اأو  الإ�ضتحقاق  حتى  بها  حمتفظ  كاإ�ضتثمارات  الإ�ضتثمارات  هذه  ت�ضنف 

اخل�ضائر. 

تثبت جميع الإ�ضتثمارات مبدئيًا بالتكلفـة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�ضمنة تكاليف الإقتناء امل�ضاحبة لال�ضتثمار. 

يتم احت�ضاب تكلفة القتناء املتعلقة بال�ضتثمارات امل�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح واخل�ضائر يف قائمة الدخل املوحدة.

بعد الإثبات املبدئي لهذه الإ�ضتثمارات، يتم لحقًا حتديد قيم نهاية الفرتة كالتايل:
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2  ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

2.3  ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

و( موجودات ومطلوبات قيد التحويل )تتمة(

اإ�ستثمارات حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق

يتم  الإ�ضتحقاق،  حتى  بها  الحتفاظ  واملراد  ثابت  تاريخ  يف  وا�ضتحقاق  للتحديد،  قابلة  اأو  ثابتة  مدفوعات  لها  التي  الإ�ضتثمارات 

اإدراجها بالتكلفة املطفاأة، بعد ح�ضم خم�ض�ص الإ�ضمحالل يف قيمتها.

اإ�ستثمارات متاحة للبيع 

بعد الإثبات املبدئي، ال�ضتثمارات التي ت�ضنف »كمتاحة للبيع« يتم عادة اإعادة قيا�ضها بالقيمة العادلة، اإل اإذا كان ل ميكن قيا�ص 

العادلة كبند  القيمة  التغريات يف  تدرج  الإ�ضمحالل.  بعد ح�ضم  بالتكلفة  قيا�ضها  يتم  احلالة  فاإنه يف هذه  العادلة مبوثوقية،  قيمها 

منف�ضل يف احلقوق حتى ي�ضتبعد الإ�ضتثمار اأو عندما ي�ضبح الإ�ضتثمار م�ضمحل. عند ال�ضتبعاد اأو الإ�ضمحالل فاإن املك�ضب اأو اخل�ضارة 

املرتاكمة امل�ضجلة �ضابقًا »كتغريات مرتاكمة يف القيمة العادلة« �ضمن حقوق امل�ضاهمني، يتم ت�ضمينها يف قائمة الدخل املوحدة.

اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر

ت�ضنف هذه ال�ضتثمارات حتت هذه الفئة عند الإثبات املبدئي، اإذا مت تقييم هذه الإ�ضتثمارات على اأ�ضا�ص القيمة العادلة وفقًا ل�ضيا�ضة 

اإدارة املخاطر واإ�ضرتاتيجية اإ�ضتثماراتها. تت�ضمن هذه جميع ا�ضتثمارات اأ�ضهم حقوق امللكية اخلا�ضة مبا فيها اإ�ضتثمارات امل�ضاريع 

امل�ضرتكة وال�رصكات الزميلة. 

ت�ضجل الإ�ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر يف قائمة املركز املايل بالقيمة العادلة. يتم ت�ضجيل التغريات 

يف القيمة العادلة »كمكا�ضب من اإ�ضتثمارات م�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر« يف قائمة الدخل املوحدة.

ح(   اإحتياطي ال�ستثمار 

اأو اخل�ضائر«  اإعادة تقييم »الإ�ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح   تدرج املكا�ضب واخل�ضائر غري املحققة الناجتة عن 

احلقوق، وهي  ال�ضتثمارات يف  تقييم  اإعادة  اإحتياطي  تخ�ضي�ضها �ضمن  ويتم  املوحدة  الدخل  قائمة  العقارية« يف  »والإ�ضتثمارات 

بتلك  املتعلقة  املرتاكمة  اخل�ضائر  اأو  املكا�ضب  يتم حتويل  املوجودات،  هذه  مثل  اإ�ضتبعاد  وعند  امل�ضاهمني.  على  للتوزيع  قابلة  غري 

الإ�ضتثمارات اإىل الأرباح املبقاة ويتم اإتاحتها للتوزيع.

ط(  اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة 

يتم اإحت�ضاب اإ�ضتثمارات املجموعة يف �رصكاتها الزميلة، والتي مت اإقتنائها لأغرا�ص اإ�ضرتاتيجية مبوجب طريقة احلقوق للمحا�ضبة. اإن 

ال�رصكة الزميلة هي املوؤ�ض�ضة التي لدى البنك نفوذا موؤثرا عليها وهي لي�ضت �رصكة تابعة اأو م�رصوع م�ضرتك. يتم اإحت�ضاب اإ�ضتثمارات 

اأو اخل�ضائر عن طريق ال�ضتفادة من نطاق  اأ�ضهم حقوق امللكية الأخرى يف ال�رصكات الزميلة كمدرجة القيمة العادلة �ضمن الأرباح 

الإعفاء مبوجب معيار املحا�ضبة الدويل رقم 28، املتعلق باإ�ضتثمارات يف �رصكات زميلة. تعترب املوؤ�ض�ضة ك�رصكة زميلة اإذا كان لدى 

املجموعة اأكرث من 20 % ح�ضة ملكية يف املوؤ�ض�ضة اأو لدى املجموعة نفوذ موؤثر من خالل اأي طريقة اأخرى. 
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2  ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

2.3  ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

ط(  اإ�ستثمارات يف �رشكات زميلة )تتمة(

مبوجب طريقة احلقوق، يتم اإثبات الإ�ضتثمار يف ال�رصكة الزميلة يف قائمة املركز املايل بالتكلفة م�ضافًا اإليها تغريات ما بعد القتناء 

يف ح�ضة املجموعة من �ضايف موجودات ال�رصكة الزميلة. يتم اإثبات اخل�ضائر التي جتاوزت تكلفة الإ�ضتثمار يف ال�رصكة الزميلة عندما 

لالإ�ضتثمار  املدرجة  القيمة  الزميلة يف  بال�رصكة  املتعلقة  ال�ضهرة  ت�ضمني  يتم  الزميلة.  ال�رصكة  نيابًة عن  التزامات  املجموعة  تتكبد 

ول تخ�ضع لالإطفاء. تعك�ص قائمة الدخل املوحدة ح�ضة املجموعة يف نتائج عمليات ال�رصكة الزميلة. اأينما وجدت تغريات قد اأثبتت 

مبا�رصًة يف حقوق ال�رصكة الزميلة، تقوم املجموعة باإثبات ح�ضته يف هذه التغريات والإف�ضاح عنها يف قائمة التغريات يف احلقوق 

املوحدة، اإذا ا�ضتلزم الأمر.

اإن تواريخ اإعداد تقارير ال�رصكة الزميلة واملجموعة متطابقة، وال�ضيا�ضات املحا�ضبية لل�رصكات الزميلة مطابقة لتلك امل�ضتخدمة من 

قبل املجموعة فيما يتعلق باملعامالت والأحداث املت�ضابهة يف الظروف املتماثلة.

بعد تطبيق طريقة احلقوق، تقوم املجموعة بتحديد ما اإذا كان �رصوريًا اإثبات خ�ضارة اإ�ضمحالل اإ�ضافية حل�ضة اإ�ضتثمارات املجموعة 

اإ�ضمحالل  يثبت  مو�ضوعي  دليل  هناك  كان  اإذا  ما  بتحديد  املايل  املركز  قائمة  كل  بتاريخ  املجموعة  تقوم  الزميلة.  �رصكاتها  يف 

القابلة  القيمة  الفرق بني  الذي يعد  الإ�ضمحالل  باإحت�ضاب قيمة  الزميلة. يف هذه احلالة تقوم املجموعة  ال�رصكات  الإ�ضتثمارات يف 

لالإ�ضرتداد والقيمة املدرجة لل�رصكة الزميلة واإثبات املبلغ يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم اإ�ضتبعاد املكا�ضب واخل�ضائر الناجتة من املعامالت مع ال�رصكة الزميلة اإىل حد ح�ضة املجموعة  يف ال�رصكات الزميلة.

يتم ت�ضمني مكا�ضب / خ�ضائر حتويل العمالت الأجنبية الناجتة من الإ�ضتثمار اأعاله يف �رصكة زميلة يف دخل �ضامل اآخر. 

ي(  اإ�ستثمارات عقارية 

بالتكلفة،  مبدئيًا  اإدراجها  يتم  ال�ضوقية.  قيمتها  لزيادة  و/اأو  الإيجارات  لإكت�ضاب  بها  املحتفظ  هي  العقارية  الإ�ضتثمارات  هذه  اإن 

مت�ضمنة تكاليف ال�رصاء املرتبطة بالعقار.

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

قائمة الدخل املوحدة كربح اأو خ�ضارة يف الإ�ضتثمارات العقارية. يتم حتديد القيمة العادلة لالإ�ضتثمارات العقارية بناءاً على تقييمات 

يتم عملها من قبل مقّيمني م�ضتقلني اأو با�ضتخدام النماذج الداخلية بافرتا�ضات ثابتة.

ك(  ممتلكات ومعدات

تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد ح�ضم ال�ضتهالك املرتاكم. يتم ح�ضاب الإ�ضتهالك على اأ�ضا�ص الق�ضط الثابت بناءاً على الأعمار 

الإنتاجية املتوقعة جلميع املمتلكات واملعدات، فيما عدا الأرا�ضي اململوكة ملكًا حراً واأعمال قيد التنفيذ. 

3 - 5 �ضنوات   - معدات و برامج احلا�ضب الآيل

3 - 5 �ضنوات - اأثاث ومعدات مكتبية

5 �ضنوات  - مركبات

- حت�ضينات على العقارات امل�ضتاأجرة على فرتة عقد التاأجري
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2.3  ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

ل(  ال�رضكات التابعة وال�رضكات الزميلة املقتناة لغر�س البيع

البيع« عندما يكون بيعها حمتمل  »كمحتفظ بها لغر�ص  �ضهراً   12 التابعة املقتناة لغر�ص بيعها لحقًا خالل  ال�رصكة  يتم ت�ضنيف 

جداً. يتم اإظهار موجودات ومطلوبات ال�رصكة التابعة كبند منف�ضل يف قائمة املركز املايل »كموجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع« »و 

مطلوبات متعلقة مبوجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع«. يتم قيا�ص املوجودات التي مت ت�ضنيفها كموجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع 

بقيمتها املدرجة اأو قيمتها العادلة ناق�ضا تكلفة البيع اأيهما اأقل. اأي خ�ضارة اإ�ضمحالل ناجتة تخف�ص القيمة املدرجة للموجودات. ل 

يتم اإ�ضتهالك املوجودات التي مت ت�ضنيفها كمحتفظ بها لغر�ص البيع. 

يتم اإثبات اأية خ�ضارة اإ�ضمحالل لأي انخفا�ص مبدئي ولحق لهذه املوجودات اإىل قيمتها العادلة ناق�ضًا تكلفة البيع يف قائمة الدخل 

املوحدة. يتم اإثبات املك�ضب لأي زيادة لحقة يف قيمتها العادلة ناق�ضًا تكلفة البيع اإىل حد ل تتجاوز خ�ضارة الإ�ضمحالل املرتاكمة 

التي مت اإثباتها. 

م(  دمج الأعمال وال�سهرة 

يتم اإحت�ضاب دمج الأعمال باإ�ضتخدام طريقة ال�رصاء للمحا�ضبة. تت�ضمن هذه الطريقة اإثبات املوجودات املحددة )مت�ضمنة املوجودات 

غري امللمو�ضة غري املثبتة م�ضبقًا( واملطلوبات )مت�ضمنة الإلتزامات املحتملة وبا�ضتثناء اإعادة الهيكلة امل�ضتقبلية( لالأعمال املقتناة 

بالقيمة العادلة. يتم اإثبات اأي زيادة يف تكلفة الإقتناء على القيمة العادلة ل�ضايف املوجودات املحددة املقتناة ك�ضهرة. اإذا كانت تكلفة 

الإقتناء اأقل من القيم العادلة ل�ضايف املوجودات املحددة املقتناة، فاأنه يتم اإثبات اخل�ضم من الإقتناء مبا�رصًة يف قائمة الدخل يف 

�ضنة الإقتناء.

يتم قيا�ص ال�ضهرة املقتناة من دمج الأعمال مبدئيًا بالتكلفة، التي تعد الزيادة يف التكلفة لدمج الأعمال على ح�ضة البنك يف �ضايف 

القيمة العادلة القابلة للتحديد للموجودات واملطلوبات واللتزامات املحتملة. يتم اإثبات املك�ضب الناجت من دمج الأعمال، والذي يعد 

الزيادة حل�ضة البنك يف �ضايف القيمة العادلة القابلة للتحديد للموجودات واملطلوبات واللتزامات املحتملة املقتناة على تكلفة دمج 

الأعمال كمك�ضب يف قائمة الدخل املوحدة.  

بعد الإثبات املبدئي، يتم قيا�ص ال�ضهرة بالتكلفة بعد ح�ضم اإي خ�ضائر اإ�ضمحالل مرتاكمة. يتم فح�ص ال�ضهرة لال�ضمحالل �ضنويًا اأو اأكرث 

من ذلك اإذا كانت الأحداث اأو التغريات يف الظروف ت�ضري باأن القيمة املدرجة ميكن اأن تكون م�ضمحلة. 

ن(  اإ�سمحالل وعدم قابلية حت�سيل املوجودات املالية

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

مثل هذا الدليل، فاإنه يتم اإثبات اأية خ�ضارة اإ�ضمحالل �ضمن قائمة الدخل.
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ن(  اإ�سمحالل وعدم قابلية حت�سيل املوجودات املالية )تتمة(

يتم حتديد الإ�ضمحالل كما يلي:

للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة، يتم حتديد الإ�ضمحالل بناءاً على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة على اأ�ضا�ص   )1(

�ضعر الربح الفعلي الأ�ضلي؛

للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن الإ�ضمحالل هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛ و  )2(

اأ�ضا�ص معدل  للموجودات املدرجة بالتكلفة، فاإن الإ�ضمحالل يح�ضب بناءاً على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة على   )3(

العائد احلايل يف ال�ضوق ملوجود مايل مماثل.

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

العادلة �ضمن احلقوق. 

النقدية  اإنخفا�ص يف تدفقاتها  اإ�ضمحالل موجودات حمددة للمجموعة حيثما يوجد  اإىل ذلك، يتم عمل خم�ض�ص لتغطية  بالإ�ضافة 

امل�ضتقبلية املتوقعة والذي ميكن قيا�ضه.

�س(  املقا�سة 

تتم مقا�ضة املوجودات واملطلوبات املالية واإظهار �ضايف املبلغ يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط اإذا كان هناك حق قانوين قابل 

للتنفيذ ملقا�ضة املبالغ املثبتة املجموعة الت�ضوية على اأ�ضا�ص �ضايف املبلغ اأو اأن يتم حتقق املوجود و�ضداد املطلوب يف الوقت ذاته.

ع(  خم�س�سات

اأو متوقع( ناجت عن حدث �ضابق واأن تكلفة ت�ضوية اللتزام  اإلتزام حايل )قانوين  اأي  اإذا كان على املجموعة  اإثبات املخ�ض�ضات  يتم 

حمتملة وميكن قيا�ضها بواقعية. 

ف(  مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها الأجانب، وُت�ضتحق هذه املكافاآت بناءاً على رواتب املوظفني عند اإنهاء اخلدمة وعدد 

�شنوات اخلدمة، ولكن ب�رشط اإمتام حد اأدنى من اخلدمة. يتم ا�شتحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على فرتة اخلدمة. 

اأما مبا يخ�ص موظفيها املواطنني، تقوم املجموعة بدفع ا�ضرتاكات نظام الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية التي حت�ضب كن�ضبة من 

رواتب املوظفني. اإن التزامات املجموعة تكون حم�ضورة يف نطاق املبالغ امل�ضاهم بها يف هذا النظام والتي حت�ضب كم�رصوفات عند 

تكبدها.

�س(  اإثبات الإيراد

املرابحات

عندما يكون الدخل قاباًل للتحديد ومعلومًا عند بداية العقد، فاإنه يتم اإثبات اإطفاء الدخل على اأ�ضا�ص الق�ضط الثابت. يعلق اإطفاء  الدخل 

امل�شتحق عندما تعتقد املجموعة باأن اإ�شرتداد هذه املبالغ امل�شكوك يف حت�شيلها اأو عادة عندما تكون اأق�شاط املرابحات متاأخرة عن 

ال�ضداد 90 يومًا، اأيهما اأ�ضبق.

�ضكوك ال�رصكة 

يتم اإثبات الدخل من �ضكوك ال�رصكة على اأ�ضا�ص التنا�ضب الزمني بناءاً على معدل الربح املعني بال�ضك. ي�ضتحق الدخل املعلق عندما 

تعتقد املجموعة باأن اإ�ضرتداد هذه املبالغ امل�ضكوك يف حت�ضليها اأو عادة عندما تكون متاأخرة عن ال�ضداد 90 يومًا، اأيهما اأ�ضبق.
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2.3  ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

�س(  اإثبات الإيراد )تتمة(

امل�ضاربات

يتم اإثبات الدخل من معامالت امل�ضاربة عند وجود احلق ل�ضتالمها اأو يتم الإعالن عن هذه من قبل امل�ضارب اأيهما اأ�ضبق.

اأرباح الأ�ضهم 

يتم اإثبات الإيراد عندما يكون للمجموعة احلق يف ا�ضتالم مدفوعات اأرباح الأ�ضهم. 

اإجارة منتهية بالتمليك

باالإجارة  املتعلق  الدخل  يعلق  التاأجري.  عقد  ل�رشوط  وفقًا  الزمني  التنا�شب  اأ�شا�س  على  بالتمليك  املنتهية  االإجارة  دخل  اإثبات  يتم 

املنتهية بالتمليك املتعرثة. يعلق الدخل الفعلي عندما تعتقد املجموعة باأن اإ�ضرتداد هذه املبالغ امل�ضكوك يف حت�ضيلها اأو عادة عندما 

تكون مدفوعات الإيجار متاأخرة عن ال�ضداد 90 يومًا، اأيهما اأ�ضبق.

م�ضاركات

يتم اإثبات دخل امل�ضاركة عند وجود احلق لإ�ضتالم املدفوعات اأو التوزيعات.

دخل ر�ضوم وعمولت

تكت�ضب املجموعة دخل الر�ضوم والعمولت من جمموعة متنوعة من اخلدمات التي تقدمها اإىل عمالئها. وميكن تق�ضيم دخل الر�ضوم اإىل 

الفئات الرئي�ضية التالية:

دخل الر�ضوم من املعامالت التمويلية: تت�ضمن الر�ضوم املكت�ضبة من املعامالت التمويلية الر�ضوم املدفوعة مقدمًا والر�ضوم امل�ضتحقة 

مبكراً. يتم اإثبات هذه الر�ضوم عند ا�ضتحقاقها اإىل احلد الذي تعترب فيه الر�ضوم معززة للعائد، فاأنها تثبت على فرتة العقود التمويلية.

دخل الر�ضوم من معامالت اخلدمات: يتم اإثبات الر�ضوم الناجتة من متويل ال�رصكات واخلدمات ال�ضت�ضارية وترتيب بيع املوجودات 

واإدارة الرثوات عند اكت�ضابها  اأو على اأ�ضا�ص التنا�ضب الزمني عندما تكون الر�ضوم مرتبطة بالوقت.

القيمة العادلة للموجودات املالية

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

قائمة املركز املايل.

بالن�ضـبة لالإ�ضتثمارات التي لي�ص لها اأ�ضعار �ضوقية معلنة، فاإنه يتم حتديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع اإىل القيمة ال�ضوقية 

احلالية لأداة اأخرى م�ضابهة لها ب�ضورة اأ�ضا�ضية، اأو بناءاً على تقييم التدفقات النقدية امل�ضتقبلية. يتم حتديد قيم النقد املعادلة من قبل 

املجموعة مبعدالت الربح احلالية للعقود التي هي بنف�س ال�رشوط وخ�شائ�س املخاطر.

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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2  ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

2.3  ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

�س(   اإثبات الإيراد )تتمة(

بالن�ضـبة لالإ�ضتثمارات التي لها مدفوعات ثابتة اأو قابلية للتحديد، فاإنه يتم حتديد القيمة العادلة بناءاً على �ضايف القيمة املقدرة 

ال�رشوط وخ�شائ�س  نف�س  لها  التي  لالإ�شتثمارات  الربح احلالية  باإ�شتخدام معدالت  امل�شتقبلية من قبل املجموعة  النقدية  للتدفقات 

املخاطر. 

�س(  عمالت اأجنبية

يتم ت�ضجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية باأ�ضعار ال�رصف ال�ضائدة بتاريخ ت�ضوية املعامالت. يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات 

اإثبات املكا�ضب  ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل باأ�ضعار ال�رصف ال�ضائدة بذلك التاريخ. يتم 

واخل�ضائر الناجتة عن التحويل يف قائمة الدخل املوحدة. املوجودات غري النقدية املقا�ضة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم 

ت�ضجيلها باأ�ضعار ال�رصف ال�ضائدة بتاريخ ت�ضوية املعامالت. يتم حتويل مكا�ضب اأو خ�ضائر البنود غري النقدية امل�ضنفة »كمتاحة للبيع« 

واإ�ضتثمار يف �رصكات زميلة يف قائمة التغريات يف احلقوق حتى تباع اأو ت�ضتبعد املوجودات املعنية فاإنه يف هذه احلالة يتم اإثباتها 

يف قائمة الدخل املوحدة. يتم اإثبات املكا�ضب الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات امل�ضنفة »كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الأرباح اأو اخل�ضائر« مبا�رصة يف قائمة الدخل املوحدة.

ق(   املحا�سبة يف تاريخ املتاجرة وال�سداد

يتم اإثبات جميع امل�ضرتيات واملبيعات من املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�رصاء اأو 

بيع املوجود.

ر(  اإ�ستبعاد املوجودات املالية

يتم اإ�ضتبعاد املوجود املايل )اأو اأي جزء من املوجود املايل اأو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�ضابهة( عندما:

يكون احلق يف اإ�ضتالم التدفقات النقدية من موجود قد انتهى؛ اأو  )1(

قامت املجموعة بنقل حقوقها يف ا�ضتالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تاأخري جوهري اإىل   )2(

طرف ثالث مبوجب ترتيب مرور؛

و�ضواًء: )اأ( قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية املتعلقة باملوجود، اأو )ب( عندما مل يتم نقل اأو اإبقاء جميع   )3(

املخاطر واملكافاآت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�ضيطرة على املوجودات.

عندما تقوم املجموعة بنقل حقوقها يف اإ�ضتالم التدفقات النقدية من موجود اأو مل يتم نقل اأو اإبقاء جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية 

للموجود ومل يتم نقل ال�ضيطرة على املوجود، فاإنه يتم اإثبات املوجود اإىل حد امل�ضاركة امل�ضتمرة للمجموعة يف املوجود. ففي هذه 

احلالة، تقوم املجموعة اأي�ضًا باإثبات املطلوبات ذات ال�ضلة. يتم قيا�ص املوجودات املحولة اأو املطلوبات ذات ال�ضلة على الأ�ض�ص التي 

تعك�ص احلقوق والإلتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

يتم قيا�ص امل�ضاركة امل�ضتمرة التي تاأخذ �ضكل �ضمان على املوجودات املحولة بالقيمة املدرجة الأ�ضلية للموجود واأعلى ثمن ميكن 

اأن تقوم املجموعة بدفعه، اأيهما اأقل.
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2  ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

2.3  ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(

ث(  اإ�ستبعاد املطلوبات املالية

يتم اإ�ضتبعاد املطلوبات املالية عندما يكون الإلتزام مبوجب املطلوب مت اإخالئه اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته. عندما يتم ا�ضتبدال مطلوب 

مايل حايل باآخر من نف�س املقرت�س ب�رشوط خمتلفة جوهريًا اأو عندما يتم تعديل مطلوب حايل ب�شكل جوهري، فاإن هذا اال�شتبدال اأو 

التعديل يعترب مبثابة اإ�ضتبعاد للمطلوب الأ�ضلي ويتم اإثبات مطلوب جديد، ويتم اإثبات فروق املبالغ املدرجة املعنية يف قائمة الدخل 

املوحدة.

خ(  موجودات الأمانة

ل تعامـل املوجودات املحتفظ بها ب�ضفة الأمانة كموجودات للمجموعة وبالتايل ل يتم اإظهارها يف قائمة املركز املايل املوحدة.

ذ(  دخل اأرباح الأ�سهم العادية

يتم اإثبات توزيعات اأرباح الأ�ضهم العادية كمطلوب ويتم خ�ضمها من احلقوق عندما تتم املوافقة عليها من قبل م�ضاهمي البنك. يتم 

اأ�ضهم ال�ضنة التي متت املوافقة عليها بعد تاريخ قائمة املركز املايل كحدث بعد تاريخ قائمة املركز  اأرباح  الإف�ضاح عن توزيعات 

املايل.

�س(  حاملي ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

توزيع دخل  يتم  امل�ضددة.  املبالغ  بعد ح�ضم  امل�ضتحقة  الأرباح  امل�ضتلم مت�ضمنة  براأ�ضمال  املطلقة  ال�ضتثمار  تدرج جميع ح�ضابات 

حاملي ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة بعد ح�ضم اأتعاب امل�ضاربة، على اأ�ضا�ص متو�ضط الأر�ضدة اليومية بالتنا�ضب مع اأر�ضدة امل�ضاهمني.

ظ(  الزكاة

وفقًا للنظام الأ�ضا�ضي املعدل للبنك، تقع م�ضئولية دفع الزكاة على م�ضاهمي البنك. 

ل(  النقد وما يف حكمه

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

الإقتناء.

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(

م�ســرف ال�ســـــــــالم-البحـــــريــن 62



3  دمج الأعمال

خالل ال�ضنة، قدم البنك عر�ضًا ل�ضتحواذ 100 % من الأ�ضهم ال�ضادرة واملدفوعة للبنك البحريني ال�ضعودي �ص.م.ب، وهو بنك جتاري 

عام مدرج موؤ�ض�ص يف مملكة البحرين، مبعدل تبادل يبلغ �ضهم واحد جديد من اأ�ضهم البنك مقابل كل �ضهمني من اأ�ضهم البنك البحريني 

ال�ضعودي. لقد متت املوافقة على عر�ص ال�ضتحواذ من قبل م�ضاهمي البنك يف اجتماعهم العمومي غري العادي املنعقد بتاريخ 4 مايو 

2009. لقد قام البنك با�ضتحواذ 90.31 % ح�ضة ملكية يف اأ�ضهم البنك البحرين ال�ضعودي واأ�ضدره 225,775,075 �ضهم جديد من اأ�ضهم 

م�رصف ال�ضالم البحرين )اإي�ضاح 15.1(. يف 28 اأكتوبر 2009، اأعيد تكوين جمل�ص اإدارة البنك البحريني ال�ضعودي اإىل ثالثة اأع�ضاء من 

�ضمن خم�ضة اأع�ضاء من البنك البحريني ال�ضعودي ميثلون ال�ضيطرة الفعلية مل�رصف ال�ضالم البحرين على البنك البحريني ال�ضعودي.    

الناجت من  2009 واملك�ضب  اأكتوبر   28 ال�ضعودي كما يف  البحريني  العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة للبنك  القيمة  فيما يلي 

عملية الإقتناء: 

القيمة العادلة

دينار بحريني

القيمة املدرجة

دينار بحريني

 املوجودات املقتناة

58,092,00058,092,000نقد واأر�ضدة لدى م�رصف البحرين املركزي
5,680,0005,680,000 مبالغ م�ضتحقة من بنوك وموؤ�ض�ضات مالية

72,281,00079,857,000 قرو�ص و�ضلف العمالء
28,870,00030,310,000 اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

1,737,0001,737,000 موجودات اأخرى
498,0001,170,000 ممتلكات ومعدات

167,158,000176,846,000

 حم�سوم منها: املطلوبات املفرت�سة

)22,452,000()22,452,000( مبالغ م�ضتحقة لبنوك وموؤ�ض�ضات مالية
)103,811,000()103,811,000(ودائع العمالء

)4,041,000()4,041,000( مطلوبات اأخرى

)130,304,000()130,304,000(

36,854,00046,542,000 القيمة العادلة ل�سايف املوجودات

مك�سب ناجت من الإقتناء

36,854,000القيمة العادلة ل�ضايف املوجودات املقتناة املحددة
)25,286,808(القيمة العادلة للمقابل املدفوع )اإي�ضاح 15,1(

)3,571,153(القيمة العادلة حلقوق غري م�ضيطرة يف البنك البحريني ال�ضعودي

7,996,039ال�سهرة ال�سالبة

بلغ �ضايف التدفق النقدي الناجت من عملية الإقتناء 58,092,000 دينار بحريني. متت معاملة البنود الأخرى مت�ضمنة الأ�ضهم ال�ضادرة 

كبنود غري نقدية لغر�ص قائمة التدفقات النقدية املوحدة. 

منذ تاريخ القتناء، �ضاهم البنك البحريني ال�ضعودي بربح قدره 18,965 دينار بحريني للبنك. لو مت اقتناء البنك البحريني ال�ضعودي 

يف بداية ال�ضنة، ل�ضاهم ب�ضايف خ�ضارة قدرها 3,661,167 دينار بحريني للبنك.
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  موجودات مالية

 مدرجة بالقيمة

 العادلة �سمن

الأرباح اأو اخل�سائر

دينار بحريني

 متاحة

 للبيع

دينار بحريني

 موجودات مالية

  بالتكلفة/التكلفة

املطفاأة

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

املوجودات

126,739,202126,739,202--نقد واأر�ضدة لدى م�رصف البحرين املركزي

32,907,87532,907,875--  �ضكوك م�رصف البحرين املركزي

149,303,782149,303,782--مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك

16,949,546-16,949,546- �ضكوك ال�رصكة

87,273,82587,273,825-- مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

46,314,65146,314,651-- اإجارة منتهية بالتمليك

5,384,3695,384,369--م�ضاركات

27,696,00070,609,00098,305,000-موجودات قيد التحويل

184,679,822--184,679,822ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

26,213,79726,213,797--ذمم مدينة

184,679,82244,645,546544,746,501774,071,869

  موجودات مالية

 مدرجة بالقيمة

 العادلة �سمن

الأرباح اأو اخل�سائر

دينار بحريني

 متاحة

 للبيع

دينار بحريني

 مطلوبات مالية

 بالتكلفة/ التكلفة

املطفاأة

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة 

89,397,72289,397,722--مرابحات ووكالت م�ضتحقة الدفع لبنوك

317,369,585317,369,585--وكالت من غري البنوك

32,699,94432,699,944--ح�ضابات جارية للعمالء

120,402,000120,402,000--موجودات قيد التحويل

9,824,2449,824,244-- مطلوبات  اأخرى

9,409,4679,409,467--ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

--579,102,962579,102,962

4 ت�سنيف الأد�ات املالية بناءًا على طريقة القيا�س

كما يف 31 دي�ضمرب 2009، مت ت�ضنيف الأدوات املالية لغر�ص القيا�ص مبوجب معيار املحا�ضبية الدويل رقم 39: املتعلق بالأدوات 

املالية: الإثبات والقيا�ص كالتايل: 

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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4  ت�سنيف الأد�ات املالية بناءًا على القيا�س )تتمة(

مت ت�ضنيف الأدوات املالية كالتايل، كما يف 31 دي�ضمرب 2008:

  موجودات مالية

 مدرجة بالقيمة

 العادلة �ضمن

الأرباح اأو اخل�ضائر

دينار بحريني

 متاحة

 للبيع

دينار بحريني

 موجودات مالية

  بالتكلفة/التكلفة

املطفاأة

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

 املوجودات

83,533,98183,533,981--نقد واأر�ضدة لدى م�رصف البحرين املركزي

31,095,00031,095,000--  �ضكوك م�رصف البحرين املركزي

87,167,44987,167,449--مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك

72,483,74572,483,745-- مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

41,530,78441,530,784-- اإجارة منتهية بالتمليك

116,929,500--116,929,500ا�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

20,439,68820,439,688--ذمم مدينة

88,934,03388,934,033-- موجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع

116,929,500-425,184,680542,114,180

املطلوبات وح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

32,880,68532,880,685-- مرابحات ووكالت م�ضتحقة الدفع لبنوك

289,004,770289,004,770--وكالت من غري البنوك

42,985,84442,985,844--ح�ضابات جارية للعمالء

2,614,1702,614,170-- مطلوبات اأخرى

6,370,2196,370,219--ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة

--373,855,688373,855,688

5  نقد �اأر�سدة لدى م�رصف البحرين املركزي

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

17,367,00012,881,000اإحتياطي اإجباري لدى م�رصف البحرين املركزي

104,616,27767,263,285نقد واأر�ضدة اأخرى لدى م�رصف البحرين املركزي

4,755,9253,389,696 اأر�ضدة لدى بنوك اأخرى

126,739,20283,533,981
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6  مرابحات م�ستحقة القب�س من البنوك 

لغاية 

اأ�سهر 3

2009
دينار بحريني

لغاية

اأ�ضهر 3

2008
دينار بحريني

149,303,78282,376,388 دول جمل�ص التعاون

4,791,061-اأوروبا

149,303,78287,167,449

بلغت الأرباح املوؤجلة من املرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك 57,697 دينار بحريني )2008: 31,685 دينار بحريني(.

7  مرابحات �م�ساربات م�ستحقة

مت اإدراج املرابحات وامل�ضاربات امل�ضتحقة بعد ح�ضم الأرباح املوؤجلة البالغة 9,664,651 دينار بحريني )2008: 8,026,806 دينار 

بحريني(.

8  اإجارة منتهية بالتمليك

اأو تغطي اأجزاء رئي�ضية لالأعمار الإنتاجية املقدرة  اإما تقريبية  متثل هذه �ضايف الإ�ضتثمارات يف املوجودات املوؤجرة للفرتات التي 

ملثل هذه املوجودات. تن�ص اإتفاقيات التاأجري باأن يتعهد املوؤجر بنقل املوجودات املوؤجرة اإىل امل�ضتاأجر عند اإ�ضتالم مدفوعات الإيجار 

النهائية.

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

التغريات يف موجودات الإجارة املنتهية بالتمليك هي كالتايل:

41,530,78410,435,863يف 1 يناير

8,821,51433,418,897اإ�ضافات خالل ال�ضنة

)2,323,976()4,037,647(ا�ضتهالك موجودات الإجارة – �ضايف

46,314,65141,530,784يف 31 دي�ضمرب

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

اإجمايل احلد الأدنى للمدفوعات امل�ضتحقة لعقود التاأجري امل�ضتقبلية هي كالتايل:

17,183,4809,915,774 م�ضتحق الدفع خالل �ضنة واحدة

22,179,29226,505,879م�ضتحق الدفع من �ضنة واحدة اإىل 5 �ضنوات

6,951,8795,109,131م�ضتحق الدفع بعد 5 �ضنوات

46,314,65141,530,784

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

تنق�ضم الإجارة املنتهية بالتمليك اإىل فئات املوجودات التالية:

3,595,6573,836,702    طريان

42,718,99437,694,082 اأرا�ضي ومباين

46,314,65141,530,784

دينار   3,464,322  :2008 دي�ضمرب   31( بحريني  دينار   4,862,954 لالإجارة  اخلا�ضعة   املوجودات  على  املرتاكم  الإ�ضتهالك  بلغ 

بحريني(.

8  اإجارة منتهية بالتمليك )تتمة(

دينار بحريني

املوجودات

6,839,000 مبالغ م�ضتحقة من بنوك وموؤ�ض�ضات مالية

63,770,000قرو�ص و�ضلف العمالء

27,696,000اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

98,305,000

 املطلوبات

20,912,000 مبالغ م�ضتحقة لبنوك وموؤ�ض�ضات مالية

99,490,000ودائع العمالء

120,402,000

9  املوجودات �املطلوبات قيد التحويل

واأغلبيتها  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  مع  تتوافق  ول  فوائد  عليها  ت�ضتحق  التي  ال�ضعودي  البحريني  البنك  ومطلوبات  هذه موجودات  متثل 

مملوكة من قبل ال�رصكة التابعة للبنك. كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل، لقد بدء للتو حتويل عمليات البنك اإىل عمليات تتوافق مع 

ال�رصيعة الإ�ضالمية، وفقًا لذلك، مت اإدراج هذه املوجودات واملطلوبات كبند منف�ضل يف مقدمة قائمة املركز املايل املوحدة . فيما يلي 

تفا�ضيل املوجودات واملطلوبات قيد التحويل:

قام البنك البحريني ال�ضعودي برهن بع�ص الإ�ضتثمارات لدى موؤ�ض�ضة مالية لديها قيمة مدرجة قدرها 22.5 مليون دينار بحريني كما 

يف 31 دي�ضمرب 2009 )2008: 25.8 مليون دينار بحريني( التي ل توجد مقابلها اإقرتا�ضات كما يف 31 دي�ضمرب 2009 )2008: 9.4 

مليون دينار بحريني(.

67م�ســرف ال�ســـــــــالم-البحـــــريــن



متثل هذه ا�ضتثمارات م�ضنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر ويتم اإدراجها بالقيمة العادلة. 

يتم ت�ضجيل بع�ص هذه الإ�ضتثمارات بالقيمة العادلة باإ�ضتخدام تقنيات التقييم نظراً لعدم توفر معامالت ال�ضوق احلالية اأو معلومات يف 

ال�ضوق جديرة باملالحظة. يتم حتديد قيمها العادلة باإ�ضتخدام مناذج التقييم التي مت فح�ضها مقابل اأ�ضعار ملعامالت فعلية يف ال�ضوق 

وباإ�ضتخدام اأف�ضل تقديرات املجموعة لأن�ضب مناذج املدخالت.

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

4,341,9404,045,637 م�ضعرة
غري م�ضعرة  بناءاً على تقنيات التقييم:

137,201,43597,509,445     - مدخالت خا�ضة بال�ضوق جديرة باملالحظة
43,136,44715,374,418 - مدخالت غري خا�ضة بال�ضوق جديرة باملالحظة

184,679,822116,929,500

10  ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 

11  ا�ستثمار يف �رصكة زميلة

لدى املجموعة اإ�ضتثمار يف �رصكة زميلة، وهو م�رصف ال�ضالم اجلزائر، بنك موؤ�ض�ص يف اجلزائر. اإن م�رصف ال�ضالم اجلزائر غري مدرج يف 

اأي بور�ضة عامة. يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املالية املتعلقة باإ�ضتثمار املجموعة يف م�رصف ال�ضالم اجلزائر:

2008
دينار بحريني

2009
دينار بحريني

 ميزانية ال�رصكة الزميلة:

39,514,495 69,691,689  جمموع املوجودات

3,224,932 20,318,137  جمموع املطلوبات

36,289,563 49,373,552 �ضايف املوجودات

9,090 1,076,952 جمموع الإيرادات

1,410,287 2,842,396 جمموع امل�رصوفات

)1,401,197( )1,765,444( �ضايف اخل�ضارة لل�ضنة

)280,239( )254,224( ح�ضة املجموعة من خ�ضارة ال�رصكة الزميلة:

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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مدرجة �ضمن الذمم املدينة الأخرى مبلغ وقدره 17,892,079 دينار بحريني متعلقة ببيع الإ�ضتثمارات. كما يف 31 دي�ضمرب 2008، مدرجة 

�ضمن الذمم املدينة الأخرى مبلغ وقدره 8,515,761 دينار بحريني متعلقة ببيع الإ�ضتثمارات واأغلبيتها مت اإ�ضتالمها خالل �ضنة 2009. 

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

1,250,769611,123 اأرباح م�ضتحقة القب�ص على املرابحات وامل�ضاربات

1,313,819278,838 اأرباح م�ضتحقة على موجودات الإجارة

263,221323,905اأرباح م�ضتحقة على ال�ضكوك

688,395593,141مبالغ مدفوعة مقدمًا

23,385,98819,225,822 ذمم مدينة اأخرى

26,902,19221,032,829

12  ذمم مدينة �مبالغ مدفوعة مقدمًا

14  ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

اإن اأموال ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة خمتلطة مع اأموال البنك ويتم اإ�ضتخدامها لتمويل والإ�ضتثمار يف عقود التمويل الإ�ضالمية. وفقًا 

ل�رشوط القبول يتم ا�شتثمار 100 % من اأموال ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة بعد ح�ضم الإحتياطي الإجباري بالأخذ يف العتبار متو�ضط 

الأعمار ذات ال�ضلة، اإن وجدت. ل توجد قيود على جميع ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة يف ال�ضحب النقدي. ترتاوح ح�ضة امل�ضارب  يف 

الربح بني %40 و50%.

بلغت ح�ضة امل�ضارب يف الربح  152,010 دينار بحريني خالل ال�ضنة ) 2008 : 214,970 دينار بحريني(. اإن متو�ضط معدل الربح 

حلاملي ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة هو 1.25% )2008: 2.5%(.

خالل ال�ضنة احلالية، مت اإعادة ت�ضنيف مبلغ وقدره 39,754,541 دينار بحريني الذي مت ت�ضمينه يف اإحتياطي الإ�ضتثمار املطلقة كما 

يف 31 دي�ضمرب 2008، اإىل ح�ضابات جارية للعمالء لتتنا�ضب مع عر�ص ال�ضنة احلالية. مل يوؤثر هذا على �ضايف الدخل وجمموع احلقوق 

امل�ضجلة م�ضبقًا.

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

3,198,4082,614,170 ربح م�ضتحق الدفع

7,274,5176,520,286 ذمم دائنة وم�ضتحقات

3,805,3621,504,598اأرباح اأ�ضهم م�ضتحقة املدفوع

598,975116,505 مكافاآت نهاية اخلدمة

14,877,26210,755,559

13  مطلوبات اأخرى
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بناءاً على قرار امل�ضاهمني امل�ضار اإليه اأعاله يف اإي�ضاح )3(، قام البنك بزيادة راأ�ضماله ال�ضادر من 120 مليون دينار بحريني اإىل 200 

مليون دينار بحريني واإ�ضدار 225,775,075 �ضهم عادي من اأ�ضهم م�رصف ال�ضالم البحرين اأولئك امل�ضاهمني الذين قبلوا بالعر�ص. بلغ 

ال�ضعر ال�ضوقي لأ�ضهم البنك بتاريخ اإقفال العر�ص 0.112 دينار بحريني لل�ضهم والذي نتجت عنه متح�ضالت قدرها 25,286,808 دينار 

بحريني من الإ�ضدار اجلديد مت�ضمنة عالوة اإ�ضدار اأ�ضهم بقيمة 0.012 دينار بحريني لل�ضهم باإجمايل 2,709,300 دينار بحريني. 

15.2  اإحتياطي قانوين

وفقـًا ملتطلبات قـانـون ال�رصكـات التجـارية البحـريني والنظـام الأ�ضـا�ضي للبنك، مت حتويل 10 % من �ضـافـي ربح ال�ضنة اإىل الحتياطـي 

القانوين. ويجوز للبنك اأن يقرر اإيقاف مثل هذا التحويل ال�ضنوي، عندما يبلغ الإحتياطي القانوين 50 % من راأ�ص املال املدفوع للبنك. اإن 

هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت التي ن�ص عليها قانون ال�رصكات التجارية البحريني وبعد احل�ضول على موافقة م�رصف 

البحرين املركزي.

15.3  اإحتياطي الإ�ضتثمار

خالل ال�ضنة، مت حتويل مك�ضب غري حمقق باإجمايل 5,772,270 دينار بحريني )2008: �ضايف خ�ضارة غري حمقق باإجمايل 2,050,309 

تقييم  اإعادة  من  املحققة  غري  واخل�ضائر  املكا�ضب  الإحتياطي  هذا  ميثل  ال�ضتثمار.  احتياطي  اإىل  املبقاة  الأرباح  من  بحريني(  دينار 

اأو اخل�ضائر، وهي غري قابلة للتوزيع وفقًا ل�ضيا�ضات البنك  الإ�ضتثمارات والإ�ضتثمارات العقارية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح 

ال�رصعية حتى يتم حتويلها مرة اآخر اإىل الأرباح املبقاة عند بيع املوجود وحتقيق املكا�ضب.

15  احلقوق

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

15.1 راأ�ص املال
امل�رصح به:

2,000,000,000 �ضهم )2008: 1,200,000,000( �ضهم عادي بقيمة اإ�ضمية 
200,000,000120,000,000قدرها 0.100 دينار بحريني لل�ضهم  

ال�ضادر واملدفوع بالكامل:

الر�ضيد يف بداية ال�ضنة - 1,200,000,000 �ضهم عادي بقيمة 

120,000,000120,000,000اإ�ضمية قدرها 0.100 دينار بحريني لل�ضهم، ال�ضادر مقابل النقد

ال�ضادر خالل ال�ضنة – 225,775,075 �ضهم بقيمة 

-22,577,508اإ�ضمية قدرها 0.100 دينار بحريني لل�ضهم  

142,577,508120,000,000

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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15  احلقوق )تتمة(

16  دخل ت�سغيلي اآخر 

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

233,536843,708ر�ضوم وعمولت متعلقة بالتمويل
50,901367,334 ر�ضوم متعلقة باملعامالت
289,966840,504ر�ضوم اأمانة ور�ضوم اأخرى

337,083249,050 مكا�ضب حتويل العمالت الأجنبية

911,4862,300,596

17  معامالت مع الأطراف ذات العالقة 

تتاألف الأطراف ذات العالقة من امل�ضاهمني الرئي�ضني واأع�ضاء جمل�ص اإدارة املجموعة واأفراد عائالتهم املقربني وال�رصكات اململوكة 

اأو اأع�ضاء جمل�ص الإدارة. متت  اأو املدارة من قبلهم وكذلك ال�رصكات احلليفة ذات العالقة مع املجموعة بحكم امللكية امل�ضرتكة  لهم 

املعامالت مع هذه االأطراف ب�رشوط جتارية.

فيما يلي الأر�ضدة الهامة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة يف 31 دي�ضمرب 2009:

2009

 �رضكات زميلة

 وم�ساريع

م�سرتكة

دينار بحريني

اأع�ساء جمل�س 

الإدارة وال�رضكات 

املتعلقة بهم 

دينار بحريني

الإدارة

العليا

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

املوجودات:

9,540,47228,06167,3789,635,911 مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة
14,097,9733,595,657178,18917,871,819اإجارة منتهية بالتمليك

99,1655,333,233-5,234,068م�ضاركات
27,00027,000--موجودات قيد التحويل

2,733,9998,79514,6722,757,466ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

املطلوبات:

15,593,252511,091311,76116,416,104وكالت من غري البنوك
7,012,381257,25235,2537,304,886ح�ضابات جارية للعمالء

1,017,0001,017,000--مطلوبات قيد التحويل
116,17865,42861,771243,377ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

4,623,584--4,623,584 اإرتباطات

11,457,826-11,402,03455,792 اإلتزامات حمتملة

15,4  توزيعات مقرتحة 

لقد اأو�ضى اأع�ضاء جمل�ص الإدارة يف اجتماعهم املنعقد بتاريخ 15 فرباير 2010 بتوزيع اأرباح اأ�ضهم بواقع 5 فل�ص لل�ضهم اأو 5 % من الزيادة 

يف راأ�ص املال املدفوع )2008: 10 فل�ص لل�ضهم( وتوزيع اأرباح اأ�ضهم بواقع 5 فل�ص لل�ضهم اأو 5 % من الزيادة يف راأ�ص املال املدفوع كاأ�ضهم 

عالوة، والتي متثل �ضهم عالوة واحد لكل ع�رصين �ضهم حمتفظ بها وخا�ضعة للموافقة يف اجتماع اجلمعية العمومي ال�ضنوي القادم.
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17  معامالت مع الأطراف ذات العالقة )تتمة(

فيما يلي الدخل وامل�رصوفات املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف القوائم املالية املوحدة:

2009

�رضكات زميلة 

وم�ساريع 

م�سرتكة

دينار بحريني

اأع�ساء 

جمل�س الإدارة 

وال�رضكات املتعلقة 

بهم دينار بحريني

الإدارة

العليا

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

 الدخل:

2,242,07592,9779,6202,344,672دخل من عقود متويل اإ�ضالمية اأخرى

امل�رضوفات:

281,46033,51514,197329,172ربح مدفوع لوكالت من غري البنوك

1881,2179752,380 ح�ضة الأرباح على ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

2008

�رصكات زميلة 

وم�ضاريع م�ضرتكة 

دينار بحريني

اأع�ضاء

جمل�ص الإدارة 

وال�رصكات املتعلقة 

بهم دينار بحريني

الإدارة

العليا

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

املوجودات:

7,040,4723,693,30860,98510,794,765 مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة
12,556,2906,301,531179,59519,037,416اإجارة منتهية بالتمليك

8,669,91391,22514,5838,775,721ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

املطلوبات:

26,966,966141,5771,031,54128,140,084وكالت من غري البنوك
180,25549,004229,259-ح�ضابات جارية للعمالء

3,242,180100,68044,1423,387,002ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

فيما يلي الدخل وامل�رصوفات املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف القوائم املالية املوحدة:

 الدخل:

605,768419,55815,7311,041,057دخل من عقود متويل اإ�ضالمية اأخرى

40,905--40,905دخل ر�ضوم وعمولت )اإي�ضاح 16(

امل�رصوفات:

966,2723,82829,269999,369ربح مدفوع لوكالت من غري البنوك

1924,8795,071- ح�ضة الأرباح على ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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17  معامالت مع الأطراف ذات العالقة )تتمة(

 3,595,657 بالتمليك على مبلغ وقدره  املنتهية  امل�ضتحقة والإجارة  املرابحات وامل�ضاربات  2009، ت�ضمنت  31 دي�ضمرب  كما يف 

دينار بحريني )2008: 3,693,308 دينار بحريني( لت�ضهيالت مقدمة لأع�ضاء جمل�ص الإدارة و�رصكاتهم الزميلة والتي فات موعد 

اإ�ضتحقاقها ول يتم اإثبات اأرباحها. 

بلغت مكافاآت وعالوات وم�رصوفات  واملجل�ص.  اللجنة  اإجتماعات  ر�ضوم حل�ضورهم  على هيئة  الإدارة  اأع�ضاء جمل�ص  تعوي�ص  يتم 

31 دي�ضمرب  250,000 دينار بحريني لل�ضنة املنتهية يف  اإجتماعات اللجنة واملجل�ص مبلغ وقدره  اأع�ضاء جمل�ص الإدارة حل�ضورهم 

2009 )31 دي�ضمرب 2008: 350,000 دينار بحريني(.

ت�ضتمل تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�ضيني فقط على مكافاآت ق�ضرية الأجل، مببلغ 2,182,000 دينار بحريني مت دفعها خالل ال�ضنة 

)2008: 2,753,000 دينار بحريني (. 

تلزم العتمادات امل�ضتندية وال�ضمانات )مت�ضمنة الإعتمادات امل�ضتندية املعززة( املجموعة بالدفع نيابة عن العمالء يف حالة ف�ضل 

العميل من الوفاء باإلتزاماته وفقًا ل�رشوط العقد. 

فاإن  تنفيذها،  تنتهي دون  قد  الإرتباطات  اأن  لإنهائها. وحيث  بنود خا�ضة  اأو حتكمها  اإنتهاء حمددة  تواريخ  لالرتباطات عادة  اإن 

جمموع مبالغ العقود ل متثل الحتياجات النقدية امل�ضتقبلية.

18  اإرتباطات �اإلتزامات حمتملة

لدى املجموعة الإرتباطات التالية: 

31 دي�سمرب 2009
دينار بحريني

31 دي�ضمرب 2008
دينار بحريني

اإلتزامات حمتملة نيابًة عن العمالء

19,077,41213,261,042خطابات �ضمان
-1,674,596 اإعتمادات م�ضتندية

-409,000خطابات قبول

21,161,00813,261,042

 اإرتباطات غري قابلة للنق�س غري م�ستخدمة

13,473,3542,434,840 اإرتباطات متويلية غري م�ضتخدمة
-7,424,343 اإرتباطات غري ممولة غري م�ضتخدمة
5,681,0075,027,488 اإرتباطات راأ�ضمالية غري م�ضتخدمة

26,578,7047,462,328

47,739,71220,723,370
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18  اإرتباطات �اإلتزامات حمتملة )تتمة(

اإرتباطات عقود التاأجري الت�سغيلية – املجموعة كم�ستاأجر

 دخلت املجموعة يف عقود تاأجري ت�ضغيلية ملدة خم�ص �ضنوات ملبنى مقرها الرئي�ضي. فيما يلي احلد الأدنى ملدفوعات عقد التاأجري

امل�ضتقبلية مبوجب عقود التاأجري غري القابلة للنق�ص:

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

664,515451,095خالل �ضنة واحدة
85,435448,371بعد �ضنة ولكن لي�ضت اأكرث من خم�ص �ضنوات

749,950899,466

19  اإدارة خماطر 

19.1  املقدمة  

اإن املخاطر كامنة يف اأن�ضطة املجموعة اإل اأنه يتم اإدارتها من خالل عملية التحديد والقيا�ص واملراقبة امل�ضتمرة، مع مراعاة حدود 

املخاطر وال�ضوابط الأخرى. اإن عملية اإدارة املخاطر هذه ذات اأهمية كبرية ل�ضتمرار ربحية املجموعة وكل وحدة داخل املجموعة تعترب 

م�ضئولة عن تعر�ضات املخاطر املتعلقة مب�ضئولياتها. وتتعر�ص املجموعة لعدة خماطر متمثلة يف خماطر الإئتمان وخماطر ال�ضيولة 

وخماطر ال�ضوق، وهي بدورها تنق�ضم اإىل خماطر متاجرة وغري متاجرة. وكما تخ�ضع ملخاطر الدفع امل�ضبق واملخاطر الت�ضغيلية. 

ل تت�ضمن عملية رقابة املخاطر امل�ضتقلة على خماطر الأعمال مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وال�ضناعة. ويتم مراقبة خماطر 

الأعمال من خالل عملية التخطيط الإ�ضرتاتيجي للمجموعة.

هيكلة اإدارة املخاطر

اإن جمل�ص الإدارة هو امل�ضئول ب�ضورة نهائية عن حتديد ومراقبة املخاطر؛ وبالرغم من ذلك، توجد هناك هيئات م�ضتقلة م�ضئولة عن 

اإدارة ومراقبة املخاطر.

جمل�س الإدارة

اإن جمل�ص الإدارة هو امل�ضئول ككل عن اإدارة املخاطر واملوافقة على اإ�ضرتاتيجيات ومبادئ املخاطر.

اللجنة التنفيذية

اإن اللجنة التنفيذية هي امل�ضئولة عن مراقبة عملية اإدارة املخاطر ككل داخل املجموعة.

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(

م�ســرف ال�ســـــــــالم-البحـــــريــن 74



19  اإدارة خماطر )تتمة(

19.1  املقدمة )تتمة(

هيئة الرقابة ال�رضعية

تتوىل هيئة الرقابة ال�رصعية للمجموعة م�ضئولية التاأكد من التزام املجموعة بالقواعد واملبادئ ال�رصعية يف معامالتها واأن�ضطتها.

جلنة املخاطر/الإئتمان

تو�ضي جلنة املخاطر/ الإئتمان �ضيا�ضة املخاطر واإطارها للمجل�ص. اإن دورها الرئي�ضي هو اختيار وتنفيذ نظم اإدارة املخاطر ومراقبة 

املحافظ وفح�ص اجلهاد وتقدمي تقارير املخاطر للمجل�ص وجلان املجل�ص واملنظمني والإدارة التنفيذية. بالإ�ضافة اإىل هذه امل�ضئوليات، 

اإعتماد ومراقبة املعامالت الإئتمانية لالأفراد هو جزء من م�ضئوليات جلنة املخاطر / الإئتمان. 

جلنة املوجودات واملطلوبات 

ال�ضيا�ضات والأهداف لإدارة املوجودات واملطلوبات لقائمة املركز املايل للمجموعة من  تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات بو�ضع 

حيث الهيكل، التوزيع، املخاطر والعوائد وتاأثريها على الربحية. كما اأنها تقوم مبراقبة التدفق النقدي، �ضجل ال�ضتحقاقات والتكلفة/ 

اأ�ضعار الفائدة وكذلك ال�ضيولة، بحيث  العائد على املوجودات واملطلوبات وتقييم قائمة املركز املايل للمجموعة من حيث ح�ضا�ضية 

تعر�ضات  ومراقبة  ال�ضيولة  ومراقبة  املتوقعة،  ال�ضوق  واأو�ضاع  اجتاهات  على  بناءاً  املنا�ضبة  الت�ضحيحية  التعديالت  باتخاذ  تقوم 

�رصف العمالت الأجنبية واملراكز.

جلنة تدقيق املجل�س

يتم تعيني جلنة التدقيق من قبل جمل�ص الإدارة وهي ت�ضم اأع�ضاء غري تنفيذيني من اأع�ضاء جمل�ص اإدارة البنك. ت�ضاعد جلنة تدقيق 

و�ضالمة  التقارير  تلك  وتدقيق  املالية  التقارير  و�ضالمة  جودة  بتقييم  يتعلق  فيما  مب�ضئولياته  القيام  على  الإدارة  جمل�ص  املجل�ص 

ال�ضوابط الداخلية للمجموعة ونظام قيا�ص تقييم املخاطر ومقارنتها بالو�ضع الراأ�ضمايل للمجموعة واأ�ضاليب مراقبة الإلتزام بالقوانني 

والأنظمة وال�ضيا�ضات الرقابية والداخلية.

التدقيق الداخلي

يتم تدقيق جميع عمليات اإدارة خماطر املجموعة �ضنويا من قبل ق�ضم التدقيق الداخلي الذي يفح�ص كل من كفاية الإجراءات واإلتزام 

املجموعة بهذه الإجراءات. ويناق�ص ق�ضم التدقيق الداخلي نتائج جميع التقييمات مع الإدارة العليا، ويقدم تقارير ب�ضاأن ا�ضتنتاجاته 

وتو�ضياته مبا�رصة اىل جلنة التدقيق.

قيا�س املخاطر واأنظمة التقارير 

تقا�ص خماطر املجموعة باإ�ضتخدام اأ�ضاليب تعك�ص كال من اخل�ضائر املتوقع باأن تن�ضاأ يف الظروف الإعتيادية واخل�ضائر غري املتوقعة، 

والتي هي عبارة عن اخل�ضارة الفعلية النهائية املقدرة على اأ�ضا�ص النماذج الإح�ضائية. اإن النماذج امل�ضتخدمة من املحتمل اأن تكون 

م�ضتمدة من التجربة التاريخية، معدلة بحيث تعك�ص البيئة القت�ضادية. كما تقوم املجموعة باإجراء فحو�ضات الإجهاد على اأ�ضا�ص 

اأ�ضواأ احلالت والأحداث التاريخية املتطرفة ومن غري املحتمل اأن حتدث، يف الواقع، حدثت.

تتم مراقبة و�ضيطرة املخاطر ب�ضورة رئي�ضية بناًء على احلدود وهيكلة الرقابة الداخلية القوية املو�ضوعة من قبل املجموعة. تعك�ص 

هذه احلدود اإ�ضرتاتيجية الأعمال وبيئة �ضوق املجموعة، وكذلك عن م�ضتوى املخاطر التي تكون املجموعة على ا�ضتعداد لقبولها، مع 

مزيد من الرتكيز على �ضناعات خمتارة. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، تراقب وتقي�ص املجموعة كافة املخاطر، حيث ي�ضع يف اعتباره اإجمايل 

قدرات حتمل املخاطر اإىل التعر�ص الكلي جلميع اأنواع املخاطر والأن�ضطة.
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19  اإدارة خماطر )تتمة(

19.1  املقدمة )تتمة(

قيا�س املخاطر واأنظمة التقارير )تتمة(

اإن املعلومات التي مت جمعها من كافة الأعمال تخ�ضع للفح�ص واملعاجلة من اأجل التحليل، ال�ضيطرة وحتديد املخاطر يف وقت مبكر. مت 

تقدمي وتو�ضيح هذه املعلومات لأع�ضاء جمل�ص الإدارة، جلنة املخاطر وروؤ�ضاء كل الأق�ضام. يت�ضمن التقرير اإجمايل التعر�ص ملخاطر 

الئتمان والتنبوؤات القيا�ضية لالئتمان وا�ضتثناءات �ضقف التملك ومعدلت ال�ضيولة وتغريات بيان املخاطر. يتم تقدمي تقارير مف�ضلة 

مدى مالئمة خم�ض�ضات  بتقييم  العليا  الإدارة  تقوم  �ضهري.  اأ�ضا�ص  على  اجلغرافية  واملخاطر  العميل  ال�ضناعة، خماطر  عن خماطر 

اخل�ضائر الئتمانية على اأ�ضا�ص ربع �ضنوي. يت�ضلم جمل�ص الإدارة تقرير �ضامل عن املخاطر على اأ�ضا�ص ربع �ضنوي والذي يهدف اإىل 

توفري جميع املعلومات الالزمة لتقييم وا�ضتنتاج خماطر املجموعة.

يتم اإعداد وتوزيع تقارير م�ضممة خ�ضي�ضًا للمخاطر لكافة م�ضتويات املجموعة من اأجل التاأكيد باأن جميع قطاعات الأعمال لديها 

معلومات �ضاملة و�رصورية وحديثة. يتم تقدمي ملخ�ص يومي للمدير املايل وجميع اأع�ضاء املجموعة ذات العالقة عن ا�ضتخدام حدود 

ال�ضوق وا�ضتثمارات امللكية وال�ضيولة وبالإ�ضافة اإىل اأية تطورات يف املخاطر الأخرى.

تركز زيادة املخاطر 

تظهر الرتكزات عندما تدخل الأطراف املتعاملة يف اأن�ضطة جتارية مت�ضابهة اأو يف اأن�ضطة يف نف�ص الإقليم اجلغرايف اأو عندما تكون 

لها نف�ص ال�ضمات الإقت�ضادية مما توؤثر ب�ضكل مت�ضابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اإقت�ضادية 

اأو �ضيا�ضية اأو اأي تغريات اأخرى. الرتكزات ت�ضري للتاأثر الن�ضبي يف اأداء البنك جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع �ضناعي اأو موقع 

جغرايف معني.

من اأجل جتنب الزيادة يف تركز املخاطر، تت�ضمن �ضيا�ضات واإجراءات املجموعة توجيهات معينة للرتكيز على الحتفاظ على حمافظ 

اإ�ضتثمارية متنوعة. يتم �ضيطرة واإدارة الرتكزات املحددة ملخاطر الئتمان وفقًا لذلك. 

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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اإجمايل احلد الأق�سى 

للتعر�س

2009
دينار بحريني

�ضايف احلد الأق�ضى 

للتعر�ص

2008
دينار بحريني

اإي�ضاحاملوجودات

4,755,9253,389,696 اأر�ضدة لدى بنوك اأخرى

6149,303,78287,167,449 مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك

-16,949,546�ضكوك ال�رصكة

758,352,60652,058,745 مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

842,341,35137,688,214اإجارة منتهية بالتمليك

-5,384,369م�ضاركات

-977,972,000موجودات قيد التحويل

1226,011,95120,115,783ذمم مدينة

88,934,033-موجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع

381,071,530289,353,920املجموع

48,489,6627,462,328 اإرتباطات و اإلتزامات حمتملة

429,561,192296,816,248جمموع تعر�س خماطر الإئتمان

19  اإدارة خماطر )تتمة(

19.2  خماطر الئتمان

تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم التزام اأحد اأطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خل�ضائر 

مالية. حتاول املجموعة ال�ضيطرة على خماطر الإئتمان من خالل متابعة املخاطر الئتمانية، و�ضع حدود للمعامالت مع اأطراف اأخرى 

وتقييم اجلدارة الئتمانية لالأطراف الأخرى ب�ضفة م�ضتمرة. 

بالإ�ضافة اإىل متابعة احلدود الئتمانية، تقوم املجموعة باإدارة املخاطر الئتمانية بالدخول يف ترتيبات تعاقدية مع اأطراف اأخرى 

يف ظروف مالئمة وبتحديد مدة التعر�ص للمخاطر.

احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الإئتمان دون الأخذ يف الإعتبار اأي �سمانات وتعزيزات اإئتمانية اأخرى  

يو�ضح اجلدول اأدناه احلد الأق�ضى للتعر�ص ملخاطر الإئتمان لبنود قائمة املركز املايل املوحدة. يتم اإظهار احلد الأق�ضى للمخاطر 

مببلغ اإجمايل، قبل تاأثري تقليل املخاطر من خالل اإ�ضتخدام اإتفاقيات املقا�ضة وال�ضمانات الرئي�ضية.

اأينما ت�ضجل الأدوات املالية بالقيمة العادلة فاأن املبالغ املبينة اأعاله تو�ضح تعر�ص خماطر الإئتمان احلالية ولكن لي�ص احلد الأق�ضى 

الذي من املمكن اإن ينتج  يف امل�ضتقبل نتيجة لتغريات يف القيم. 

اأنواع خماطر الإئتمان

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

املرابحات املدينة على مرابحات الأرا�ضي واملباين وال�ضلع واملركبات وغريها، كما ت�ضمل امل�ضاربات على معامالت متويلية مع بنوك 

اإ�ضالمية وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى. اأنواع الأدوات املالية هي:
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19  اإدارة خماطر )تتمة( 

19.2  خماطر الئتمان )تتمة(

ذمم املرابحات املدينة 

للعميل  املوجود  هذا  بيع  واإعادة  املرابحة(  مو�ضوع  )والتي متثل  �رصاء موجود  املرابحات من خالل  معامالت  بتمويل  البنك  يقوم 

)امل�شتفيد( وذلك بعد اإ�شافة هام�س الربح على التكلفة. يتم �شداد �شعر البيع )التكلفة باالإ�شافة اإىل هام�س الربح( على اأق�شاط من قبل 

العميل خالل فرتة زمنية متفق عليها. 

اإجارة منتهية بالتمليك

يتم نقل ملكية املوجود امل�شتاأجر اخلا�شع لالإجارة املنتهية بالتمليك للم�شتاأجر عند نهاية عقد االإجارة، �رشيطة �شداد جميع اأق�شاط 

الإجارة وقيام امل�ضتاأجر ب�رصاء املوجود.

اأ(  اإن النوعية الئتمانية لالأر�ضدة مع البنوك واملرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك اخلا�ضعة ملخاطر ائتمانية هي كالتايل: 

31 دي�سمرب 2009

فات موعد مل يحن موعد اإ�ستحقاقها وغري م�سمحلة

ا�ستحقاقها اأو 

م�سمحلة 

ب�سكل فردي

دينار بحريني

املجموع 

دينار بحريني

 ”A“ فئة

دينار بحريني

”B“ فئة

دينار بحريني

غري م�سنفة 

دينار بحريني

4,755,925-4,402,197106,333247,395اأر�ضدة لدى البنوك

149,303,782-93,228,37311,465,65444,609,755 مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك

97,630,57011,571,98744,857,150-154,059,707

31 دي�ضمرب 2008

فات موعد مل يحني موعد اإ�ضتحقاقها وغري م�ضمحلة

اإ�ضتحقاقها اأو 

م�ضمحلة 

ب�ضكل فردي

دينار بحريني

املجموع 

دينار بحريني

”A“ فئة   

دينار بحريني

”B“ فئة   

دينار بحريني

غري م�ضنفة 

دينار بحريني

3,389,696-3,175,883165,35348,460اأر�ضدة لدى البنوك

87,167,449-60,638,6667,540,00018,988,783مرابحات م�ضتحقة القب�ص لدى البنوك 

63,814,5497,705,35319,037,243-90,557,145

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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19  اإدارة خماطر )تتمة( 

19.2  خماطر الئتمان )تتمة(

اإن الفئات امل�ضار اإليها يف اجلداول اأعاله هي مو�ضوعة من قبل واحدة اأو اأكرث من وكالت الت�ضنيف الدولية الأربع )�ضتاندرز وبورز، 

موديز، فيت�ص وكابيتل انتليجنز(. اإن التعر�ضات غري امل�ضنفة هي لدى موؤ�ض�ضات مالية متعددة عالية اجلودة يف ال�رصق الأو�ضط، والتي 

مل يتم ت�ضنيفها من قبل وكالت ت�ضنيف الإئتمانية. يف راأي الإدارة، باأن هذه الت�ضنيفات تعادل “A” لت�ضنيفات البنوك.

بامل�ضاركة  والتمويل  بالتمليك  املنتهية  والإجارة  م�ضتحقة  وم�ضاربات  ومرابحات  ال�رصكة  ل�ضكوك  الئتمانية  النوعية  اإن  ب( 

واملوجودات قيد التحويل والذمم املدينة اخلا�ضعة ملخاطر ائتمانية بناءاً على ت�ضنيف الئتمان الداخلي هي كالتايل:

31 دي�سمرب 2009

مل يحن موعد اإ�ستحقاقها وغري م�سمحلة

مر�سية  

دينار بحريني

مراقبة 

دينار بحريني

دون امل�ستوى 

ولكنه غري 

م�سمحل  

دينار بحريني

فات موعد 

اإ�ستحقاقها  

دينار بحريني

املجموع 

دينار بحريني

16,949,546---16,949,546 �ضكوك ال�رصكة

13,301,14358,352,606-37,511,9717,539,492 مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

3,960,0006,734,56142,341,351-31,646,790اإجارة منتهية بالتمليك

5,384,369---5,384,369موجودات قيد التحويل

77,972,000---77,972,000التمويل بامل�ضاركة

26,011,951---26,011,951ذمم مدينة

195,476,6277,539,4923,960,00020,035,704227,011,823

31 دي�ضمرب 2008

مل يحني موعد اإ�ضتحقاقها وغري م�ضمحلة

 فات موعد

  ا�ضتحقاقها

دينار بحريني

 املجموع

دينار بحريني

  مر�ضية

دينار بحريني

 مراقبة

دينار بحريني

 دون امل�ضتوى

 ولكنه غري

  م�ضمحل

دينار بحريني

5,727,46672,483,745--66,756,279 مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

22,86041,530,784--41,507,924 اإجارة منتهية بالتمليك

108,264,203--5,750,326114,014,529

جميع ت�ضنيفات املخاطر الداخلية م�ضممة خ�ضي�ضًا ملختلف الفئات وت�ضتخرج وفقا ل�ضيا�ضة ت�ضنيف املجموعة. يتم تقييم وحتديث 

ت�ضنيفات املخاطر املن�ضوبة ب�ضورة منتظمة.
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اإ�ضتحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة ب�ضمانات  يتم تاأمني جميع املرابحات وامل�ضاربات والإجارة املنتهية بالتمليك التي فات موعد 

تبلغ 42,034,664 دينار بحريني )2008: 8,901,056 دينار بحريني(.

اإن احلد الأق�ضى ملخاطر الإئتمان، دون الأخذ يف العتبار القيمة العادلة لأي �ضمانات واتفاقيات املقا�ضة التي تتوافق مع مبادئ 

ال�رصيعة الإ�ضالمية، هي حمددة باملبالغ يف قائمة املركز املايل بالإ�ضافة اإىل اإرتباطات العمالء املف�ضح عنها يف اإي�ضاح رقم 18 

باإ�ضتثناء الإرتباطات الراأ�ضمالية.    

مت خالل ال�ضنة اإعادة تفاو�ص ت�ضهيالت متويلية لأفراد باإجمايل 9,520,469 دينار بحريني )2008: 2,350,000 دينار بحريني(. يتم 

اإجراء جميع ت�ضهيالت اإعادة التفاو�ص وهي م�ضمونة بالكامل.

كما يف 31 دي�ضمرب 2009، ل يوجد اأي تعر�ص ائتماين بن�ضبة تتجاوز %10 من حقوق املجموعة لأي طرف واحد )2008: ل �ضيء(.

كما يف 31 دي�ضمرب 2009، بلغت املوجودات املالية امل�ضمحلة للمجموعة 59,387,000 دينار بحريني )2008: ل �ضيء( التي مت عمل 

خم�ض�ص مقابلها مببلغ وقدره 47,507,000 دينار بحريني )2008: ل �ضيء(.

ج(  فيما يلي حتليل املرابحات وامل�ضاربات والإجارة منتهية بالتمليك التي فات موعد ا�ضتحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة: 

31 دي�سمرب 2009

من 0 اإىل 

30 يومًا
دينار بحريني

من 31 اإىل

90 يومًا
دينار بحريني

اأكرث من

90 يومًا
دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

1,740,9654,609,5966,950,58213,301,143 مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

1,724,478692,0244,318,0596,734,561 اإجارة منتهية بالتمليك

3,465,4435,301,62011,268,64120,035,704

31 دي�ضمرب 2008

من 0 اإىل 

30 يومًا

دينار بحريني

من 31 اإىل

90 يومًا

دينار بحريني

اأكرث من

90 يومًا

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

2,034,1583,693,3085,727,466- مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

22,860--22,860 اإجارة منتهية بالتمليك

22,8602,034,1583,693,3085,750,326

19  اإدارة خماطر )تتمة( 

19.2  خماطر الئتمان )تتمة(

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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19  اإدارة خماطر )تتمة( 

19.3  املخاطر القانونية

املخاطر القانونية هي املخاطر املتعلقة باخل�ضائر ب�ضبب عقود غري قابلة للتنفيذ اأو اإجراءات قانونية اأو ق�ضائية التي قد تبطل اأو تعوق 

الأداء اأو توؤثر �ضلبًا على عمليات املجموعة. لقد قامت املجموعة بتطوير الرقابة الوقائية الكافية واتخاذ الإجراءات املنا�ضبة لتحديد 

املخاطر القانونية وتعتقد باأن اخل�ضائر قد تكون �ضئيلة.   

األف  األف دينار بحريني )2008: 1,661   1,681 2009، لدى املجموعة ق�ضية قانونية رفعت �ضدها باإجمايل  31 دي�ضمرب  كمـا يف 

اأية مطلوبات على  دينار بحريني(. بناءاً على راأي ال�ضت�ضاريني القانونيني للمجموعة، تعتقد الإدارة باأنه لي�ص من املحتمل حدوث 

املجموعة من هذه الق�ضايا. 

20  الرتكز 

اأو  اأن�ضطة بنف�ص املنطقة اجلغرافية،  اأو يف  اأن�ضطة جتارية مت�ضابهة  يظهـر الرتكز عندما تدخل جمموعة من الأطراف املتعاملني يف 

عندما تكون لها نف�ص ال�ضمات القت�ضادية مما يوؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اقت�ضادية اأو 

�ضيا�ضية اأو اأي حالت اأخرى. يعطي الرتكز موؤ�رصاً للتاأثر الن�ضبي يف اأداء البنك جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع اأعمال اأو منطقة 

جغرافية معينة. يقوم البنك باإدارة خماطر الئتمان من خالل تنويع اأن�ضطته املالية لتفادي تركز املخاطر غري املرغوبة يف العمالء 

يف مناطق اأو قطاعات اأعمال معينة.

اإن توزيع املوجودات واملطلوبات وح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة ح�ضب الإقليم اجلغرايف والقطاع ال�ضناعي هو كالتايل:

موجودات

مطلوبات 

وح�سابات 

الإ�ستثمار 

موجوداتاإرتباطاتمطلقة واحلقوق

مطلوبات 

وح�ضابات 

الإ�ضتثمار مطلقة 

اإرتباطاتواحلقوق

2009
دينار بحريني 

2009
دينار بحريني

2009
دينار بحريني 

2008
دينار بحريني 

2008
دينار بحريني 

2008
دينار بحريني 

الإقليم اجلغرايف:

718,880,971560,808,59132,549,873502,539,276357,555,0102,465,607 دول جمل�ص التعاون
-9,917,6964,978,221-9,565,9052,791,538 العامل العربي

-23,087,33311,641,91648,2526,106,9646,856,091اأوروبا
27,105,6768,734,20712,346,64732,222,09812,600,5512,278,578اأ�ضيا

-1,709,0647,204-2,274,539179,728 اأمريكا
2,718,143-3,544,8901,985,460-5,019,859اأخرى

785,934,283584,155,98048,489,662554,480,558381,997,0777,462,328

-172,483,481--201,778,303-احلقوق

785,934,283785,934,28348,489,662554,480,558554,480,5587,462,328
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20  الرتكز )تتمة(

موجودات

مطلوبات 

وح�سابات 

الإ�ستثمار مطلقة 

موجودات اإرتباطاتواحلقوق

مطلوبات 

وح�ضابات 

الإ�ضتثمار مطلقة 

اإرتباطاتواحلقوق

2009
دينار بحريني 

2009
دينار بحريني

2009
دينار بحريني 

2008
دينار بحريني 

2008
دينار بحريني 

2008
دينار بحريني 

القطاع ال�سناعي:

10,418,50215,798,13716,626,58112,752,030423,60248,789جتاري و�ضناعي

-257,170,260143,696,752344,000109,199,53472,547,160بنوك وموؤ�ض�ضات مالية

188,081,85360,406,24223,331,597167,869,24868,098,4624,242,721عقاري

-5,090,9151,025,554-10,373,4628,536طريان

45,768,760206,897,5951,726,15023,199,665106,905,7331,167,200اأفراد

135,204,19597,537,0111,218,851-127,925,29787,211,278 حكومي وقطاع عام

146,196,14970,137,4406,461,334101,164,97135,459,555784,767اأخرى

785,934,283584,155,98048,489,662554,480,558381,997,0777,462,328

-172,483,481--201,778,303- احلقوق

785,934,283785,934,28348,489,662554,480,558554,480,5587,462,328

21  خماطر ال�سوق

تنتج خماطر ال�ضوق عن التغلب يف معدلت العوائد العاملية على الأدوات املالية واأ�ضعار �رصف العمالت الأجنبية التي قد توؤثر ب�ضورة 

غري مبا�رصة على قيمة موجودات املجموعة واأ�ضعار الأ�ضهم. لقد و�ضع جمل�ص الإدارة حدوداً لقيمة املخاطر املمكن تقبلها. تقوم جلنة 

موجودات ومطلوبات املجموعة مبراقبتها ب�ضورة منتظمة. 

21.1  خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم 

تنتج خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم عن التغريات يف اأ�ضعار الأ�ضهم. لقد و�ضع جمل�ص الإدارة حدوداً ملبلغ ونوعية الإ�ضتثمارات املمكن قبولها. 

ويتم مراقبة هذا با�ضتمرار من قبل جلنة اإ�ضتثمار املجموعة. 

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(

م�ســرف ال�ســـــــــالم-البحـــــريــن 82



2009

انخفا�س %10زيادة 10%

 التاأثري على

�سايف الربح

دينار بحريني

 التاأثري على

الدخل ال�سامل

دينار بحريني

 التاأثري على �سايف

الربح

دينار بحريني

 التاأثري على

الدخل ال�سامل

دينار بحريني

م�ضعرة:

)172,700()434,194(434,194172,700 دول جمل�ص التعاون اخلليجي
)1,514,600()18,033,788(18,033,7881,514,600 غري م�ضعرة

تت�ضمن املوجودات قيد التحويل على اأ�ضهم حقوق امللكية البالغة 1,727,000 دينار بحريني )2008: ل �ضيء( واأ�ضهم حقوق امللكية 

غري امل�ضعرة والبالغة 15,146,000 دينار بحريني )2008: ل �ضيء( )اإي�ضاح رقم 9(. عند حتديد تاأثري تقلبات الأ�ضعار املذكورة اأعاله، 

مت الأخذ يف العتبار مراكز اأ�ضهم احلقوق املت�ضمنة يف موجودات قيد التحويل.

2008

انخفا�ص %10زيادة 10%

 التاأثري على

�ضايف الربح

دينار بحريني

 التاأثري على

الدخل ال�ضامل

دينار بحريني

 التاأثري على �ضايف

الربح

دينار بحريني

 التاأثري على

الدخل ال�ضامل

دينار بحريني

م�ضعرة:

-)404,564(-404,564 دول جمل�ص التعاون اخلليجي
-)11,288,386(-11,288,386 غري م�ضعرة

21  خماطر ال�سوق )تتمة(

21.1  خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم  )تتمة(

اإن التاأثري على الدخل )نتيجة للتغريات يف القيم العادلة لالإ�ضتثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة �ضمن الأرباح اأو اخل�ضائر 

واملوجودات املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة( فقط نتيجة لتغريات حمتملة ممكنة يف اأ�ضعار الأ�ضهم، وهي كالتايل:

21.2  خماطر معدل الربح

تتعر�ص املجموعة لتقلبات يف معدلت الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها. تقوم املجموعة باإثبات دخل بع�ص موجوداتها املالية 

على اأ�ضا�ص التنا�ضب الزمني. لقد و�ضعت املجموعة حدود ملخاطر معدل الربح وتتم مراقبة هذه املخاطر ب�ضورة م�ضتمرة من قبل جلنة 

موجودات ومطلوبات املجموعة. 

تدير املجموعة التعر�ضات لتاأثريات العديد من املخاطر املرتبطة بتقلبات يف امل�ضتويات ال�ضائدة ملعدلت الربح على مركزها املايل 

وتدفقاتها النقدية.

اإن التاأثري على الدخل فقط نتيجة لتغريات حمتملة ممكنة فورية وم�ضتمرة يف معدلت عائد الربح، والتي توؤثر على كل من املوجودات 

واملطلوبات ذات معدلت فائدة عائمة واملوجودات واملطلوبات ذات معدلت فائدة ثابتة بتواريخ اإ�ضتحقاق اأقل من �ضنة واحدة هي 

كالتايل: 
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2009

التغري يف

 املعدل

%

 التاأثري على

  �سايف الربح

دينار بحريني

 التغري يف

 املعدل

%

 التاأثري على

  �سايف الربح

دينار بحريني

)179,609()0.25(0.25179,609دولر اأمريكي
)344,051()0.25(0.25344,051دينار بحريني

2008

 التغري يف

 املعدل

%

 التاأثري على

  �ضايف الربح

دينار بحريني

 التغري يف

 املعدل

%

 التاأثري على

  �ضايف الربح

دينار بحريني

)506,153()0.25(0.25506,153دولر اأمريكي

)1,656,026()0.25(0.251,656,026دينار بحريني

بالإ�ضافة اإىل عقود التمويل التي ل ت�ضتحق عليها اأرباح التي توؤخذ يف العتبار يف التو�ضل اإىل التاأثر على �ضايف الأرباح، تت�ضمن 

املوجودات قيد التحويل مبلغ وقدره 81,088,000 دينار بحريني للموجودات املالية ومبلغ وقدره 120,001,000 دينار بحريني 

للمطلوبات املالية التي ت�ضتحق عليها الأرباح. اإن املجموعة يف مرحلة حتويل هذه اإىل عقود تتوافق مع اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية. اإذ 

مت حتويل جميع املوجودات واملطلوبات التي ت�ضتحق عليها اأرباح اإىل عقود تتوافق مع اأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية يف 1 يناير 2010، 

فاأن التغري يف معدل الربح �ضيكون 0.25 % مما ينتج عنه مك�ضب اأو خ�ضارة مبقدار 97,283 دينار بحريني.

21.3  خماطر العملة

اإن خماطر العملة هي خماطر تقلب قيمة الأداة املالية نتيجة التغري يف اأ�ضعار �رصف العمالت الأجنبية. لقد قام جمل�ص الإدارة بو�ضع 

حدود على املراكز ح�ضب العملة، ويتم مراقبة املراكز ب�ضكل دوري من قبل جلنة موجودات ومطلوبات املجموعة للتاأكد من بقائها 

�ضمن احلدود املو�ضوعة.

التعر�ضات  �ضايف  املجموعة  لدى  الأمريكي.  الدولر  اأو  البحريني  بالدينار  هي  املجموعة  ومطلوبات  موجودات  من  هامًا  جزءاً  اإن 

اجلوهرية التالية بالعمالت الأجنبية كما يف 31 دي�ضمرب:

2009
دينار بحريني

2008
دينار بحريني

10,402,46217,090,387دولر الأمريكي 

55,801,87657,553,210ريال �ضعودي

21  خماطر ال�سوق )تتمة(

21.2  خماطر معدل الربح  )تتمة(

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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2009

تغري يف 

املعدل

%

التاأثري على  

�سايف الربح

دينار بحريني

تغري يف 

املعدل

%

التاأثري على 

�سايف الربح

دينار بحريني

)104,025()1(1104,025 دولر اأمريكي اإىل دينار بحريني
)558,019()1(1558,019ريال �ضعودي اإىل دينار بحريني

2008

تغري يف 

املعدل

%

التاأثري على  

�ضايف الربح

دينار بحريني

تغري يف 

املعدل

%

التاأثري على 

�ضايف الربح

دينار بحريني

)170,904()1(1170,904 دولر اأمريكي اإىل دينار بحريني
)575,532()1(1575,532ريال �ضعودي اإىل دينار بحريني

اإن التاأثري على الدخل فقط نتيجة لتغريات حمتملة ممكنة فورية وم�ضتمرة يف اأ�ضعار �رصف العمالت هي كالتايل:

21  خماطر ال�سوق )تتمة(

21.3  خماطر العملة  )تتمة(
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31 دي�سمرب 2009

 لغاية ثالثة

اأ�سهر

دينار بحريني

من 3 اأ�سهر اإىل 

�سنة واحدة 

دينار بحريني

من 1 اإىل 5 

�سنوات 

دينار بحريني

اأكرث من

 5 �سنوات

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

املوجودات

126,739,202-17,367,000-109,372,202نقد واأر�ضدة لدى م�رصف البحرين املركزي
32,907,875--32,907,875-�ضكوك م�رصف البحرين املركزي

149,303,782---149,303,782 مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك
16,949,546-16,949,546-- �ضكوك ال�رصكة

87,273,825-20,096,50514,665,48752,511,833 مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة
7,062,69210,120,78822,179,2926,951,87946,314,651اإجارة منتهية بالتمليك

5,384,369-5,32315,8945,363,152م�ضاركات
98,305,000-30,901,00017,156,00050,248,000موجودات قيد التحويل

184,679,822-184,679,822-- اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
7,659,055-7,659,055-- اإ�ضتثمارات يف �رصكة زميلة

1,177,5281,177,528---اإ�ضتثمارات عقارية
26,902,192-25,233,4711,129,996538,725ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

2,337,436-2,337,436--ممتلكات ومعدات

341,974,97575,996,040359,833,8618,129,407785,934,283

 املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة

89,397,722-89,397,722--مرابحات ووكالت م�ضتحقة الدفع لبنوك
317,369,585-47,882,064269,487,521-وكالت من غري البنوك

32,699,944---32,699,944ح�ضابات جارية للعمالء
120,402,000-87,810,00014,120,00018,472,000مطلوبات قيد التحويل

14,877,262-13,512,4791,096,818267,965مطلوبات اأخرى
9,409,467-9,409,467--ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

134,022,42363,098,882387,034,675-584,155,980

22  خماطر ال�سيولة

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

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

املالية  والأوراق  النقد وما يف حكمه  والإبقاء على ر�ضيد  العتبار  ال�ضيولة يف  اأخذ  مع  املوجودات  واإدارة  التمويل  بتنويع م�ضادر 

اجلاهزة للتداول يف ال�ضوق. يتم مراقبة مراكز ال�ضيولة ب�ضورة م�ضتمرة من قبل جلنة موجودات ومطلوبات املجموعة.

يلخ�ص اجلدول اأدناه بيان الإ�ضتحقاق املتوقع ملوجودات ومطلوبات املجموعة كما يف 31 دي�ضمرب 2009 و2008:

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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22  خماطر ال�سيولة )تتمة(

31 دي�ضمرب 2008

 لغاية ثالثة

اأ�ضهر

دينار بحريني

 من 3 اأ�ضهر اإىل

 �ضنة واحدة

دينار بحريني

 من 1 اإىل 5

 �ضنوات

دينار بحريني

اأكرث من

 5 �ضنوات

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

املوجودات

83,533,981---83,533,981نقد واأر�ضدة لدى م�رصف البحرين املركزي

31,095,000-6,620,00024,475,000-�ضكوك م�رصف البحرين املركزي

87,167,449---87,167,449 مرابحات م�ضتحقة القب�ص من البنوك

29,807,77716,005,00026,555,359115,60972,483,745 مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة

6,022,8623,892,91226,505,8795,109,13141,530,784اإجارة منتهية بالتمليك

116,929,500-116,929,500--اإ�ضتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

8,011,9138,011,913--- اإ�ضتثمارات يف �رصكة زميلة

1,177,5281,177,528---اإ�ضتثمارات عقارية

21,032,829-20,055,603256,556720,670ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

2,583,796-2,583,796--ممتلكات ومعدات

88,934,033-19,715,42869,218,605-موجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع

226,587,67246,489,896266,988,80914,414,181554,480,558

 املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة

32,880,685-32,880,685--مرابحات ووكالت م�ضتحقة الدفع لبنوك

289,004,770-97,980,280191,024,490-وكالت من غري البنوك

42,985,844-42,985,844--ح�ضابات جارية للعمالء

10,755,559-10,182,013573,360186مطلوبات اأخرى

6,370,219-6,370,219--ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

10,182,01398,553,640273,261,424-381,997,077
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22  خماطر ال�سيولة )تتمة(

يو�ضح اجلدول اأدناه بيان اإ�ضتحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة بناءاً على الإلتزامات التعاقدية لل�ضداد غري املخ�ضومة كما يف 

31 دي�ضمرب 2009 و2008.

31 دي�سمرب 2009

حتت 

الطلب

دينار بحريني

لغاية ثالثة 

اأ�سهر

دينار بحريني

من 3 اأ�سهر اإىل 

�سنة واحدة 

دينار بحريني

من 1 اإىل 5 

�سنوات 

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة 

   واإرتباطات واإلتزامات حمتملة 

89,397,722--89,397,722-مرابحات وم�ضاربات م�ضتحقة الدفع لبنوك
250,849,36847,882,06418,638,153317,369,585-وكالت من غري البنوك

32,699,944---32,699,944ح�ضابات جارية للعمالء
87,810,00014,120,00018,472,000120,402,000-مطلوبات قيد التحويل

9,409,467--9,409,467-ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة
3,052,0624,096,63520,897,697-13,749,000اإرتباطات متويلية غري م�ضتخدمة 

3,544,8902,136,1175,681,007--اإرتباطات راأ�ضمالية غري م�ضتخدمة 
21,161,008-19,119,412538,0001,503,596اإلتزامات حمتملة 

9,592,243435,818598,97510,627,036-مطلوبات اأخرى 
986,1362,167,9812,882,0886,036,205-ربح م�ضتحق من عقود التمويل

65,568,356448,582,93672,706,41146,823,968633,681,671

31 دي�ضمرب 2008

 حتت

الطلب

دينار بحريني

 لغاية ثالثة

اأ�ضهر

دينار بحريني

 من 3 اأ�ضهر اإىل

 �ضنة واحدة

دينار بحريني

 من 1 اإىل 5

 �ضنوات

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

 املطلوبات وح�سابات ال�ستثمار املطلقة

 واإرتباطات واإلتزامات حمتملة

32,880,685--32,880,685-مرابحات ووكالت م�ضتحقة الدفع لبنوك
218,957,89768,928,8931,117,980289,004,770-وكالت من غري البنوك

42,985,844--42,985,844-ح�ضابات جارية للعمالء
6,370,219--6,370,219-ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

2,434,840-2,434,840-- اإرتباطات متويلية غري م�ضتخدمة
777,7664,249,7225,027,488-- اإرتباطات راأ�ضمالية غري م�ضتخدمة

1,213,866-1,213,866--ربح م�ضتحق من عقود التمويل

-301,194,64573,355,3655,367,702379,917,712

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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23  معلومات قطاعات الأعمال

معلومات قطاعات الأعمال الرئي�سية 

لأغرا�ص اإدارية مت توزيع اأن�ضطة املجموعة اإىل اأربعة قطاعات اأعمال رئي�ضية:

ال�رصيعة- اخلدمات امل�رضفية مبادئ  مع  توافقًا  الأرباح  يف  امل�ضاركة  الإ�ضتثمارية  احل�ضابات  باإدارة  اأ�ضا�ضًا   يقوم 

 الإ�ضالمية، تقدمي العقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ ال�رصيعة الإ�ضالمية ويقدم خدمات م�رصفية

 اأخرى تتوافق مع ال�رصيعة الإ�ضالمية. ي�ضمل هذا القطاع على اخلدمات امل�رصفية لل�رصكات، اخلدمات

 امل�رصفية لالأفراد واخلدمات امل�رصفية اخلا�ضة واإدارة الرثوات.

التجارة- اخلزانة خدمات  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  مع  تتوافق  التي  الأموال  اأ�ضواق  خدمات  بتقدمي  اأ�ضا�ضًا   يقوم 

 واخلزانة مت�ضمنة مرابحات ال�ضلع ق�ضرية الأجل.

منتجات-الإ�ستثمارات بتقدمي  البنك  عمالء  بخدمة  ويقوم  البنك  قبل  من  اململوكة  املحافظ  باإدارة  اأ�ضا�ضًا   يقوم 

اإ�ضتثمارية واإدارة ال�ضناديق وتقدمي اإ�ضتثمارات بديلة.

 يدير راأ�ص مال البنك غري امل�ضتخدم عن طريق اإ�ضتثماره يف الأدوات املالية ذات جودة عالية ويتكبد- راأ�س املال

جميع م�رصوفات اإدارة هذه ال�ضتثمارات واإحت�ضاب امل�رصوفات املتعلقة بنظم احلوكمة.

هذه القطاعات هي الأ�ضا�ص الذي تبني عليها املجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات الأعمال الرئي�ضية. املعامالت ما بني هذه 

القطاعات تنفذ ح�شب معدالت ال�شوق التقديرية ودون �رشوط تف�شيلية. تكاليف التحويل هي على اأ�شا�س املعدل املجمع والذي ي�شاوي 

تقريبًا تكلفة الأموال.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2009:

31 دي�سمرب 2009

اخلدمات

 امل�رضفية

دينار بحريني

اخلزانة

دينار بحريني

الإ�ستثمارات

دينار بحريني

راأ�س املال

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

7,887,1892,499,9365,583,2287,709,23323,679,586 الدخل الت�ضغيلي
4,101,0651,492,8382,709,2405,659,27213,962,415 نتيجة القطاع

معلومات اأخرى

208,248,481336,170,782171,962,09869,552,922785,934,283 موجودات القطاع

471,408,521103,403,261984,408210,138,093785,934,283املطلوبات واحلقوق ح�ضب القطاع

31 دي�ضمرب 2008

اخلدمات 

امل�رصفية 

دينار بحريني

اخلزانة دينار 

بحريني

الإ�ضتثمارات

دينار بحريني

راأ�ص املال

دينار بحريني

املجموع

دينار بحريني

12,358,0781,363,92511,360,60012,518,65537,601,258الدخل الت�ضغيلي 
8,053,899131,5708,111,1729,246,04025,542,681نتيجة القطاع 

معلومات اأخرى

111,419,675206,307,380164,730,98572,022,518554,480,558موجودات القطاع 

332,442,31741,505,0531,000,000179,533,188554,480,558املطلوبات واحلقوق ح�ضب القطاع
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23  معلومات قطاعات الأعمال )تتمة(

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

تعمل املجموعة ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف دول جمل�ص التعاون ويح�ضل على جميع الإيرادات الت�ضغيلية ويتحمل كافة امل�رصوفات الت�ضغيلية 

يف دول جمل�ص التعاون. 

24  موجودات الأمانة

بلغت ال�ضناديق حتت الإدارة يف نهاية ال�ضنة 60,706,388 دينار بحريني )2008: 25,000,000 دينار بحريني(. هذه املوجودات 

حمتفظ بها ب�ضفة الأمانة ول يتم اإدراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة. 

25  هيئة الرقابة ال�رصعية 

تتكون هيئة الرقابة ال�رصعية للبنك من اأربعة علماء يقومون مبراجعة امتثال املجموعة للمبادئ العامة لل�رصيعة الإ�ضالمية والفتاوى 

البنك  قبل  من  املتبناة  والإجراءات  بالتوثيق  املتعلقة  الأدلة  مراجعتهم فح�ص  تت�ضمن  ال�ضادرة.  والإر�ضادات  والتعليمات  اخلا�ضة 

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

26  القيمة العادلة لالأد�ات املالية

اإن القيمة العادلة املقدرة لالأدوات املالية للمجموعة ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية كما يف 31 دي�ضمرب 2009 و2008.

27  الإيرادات �امل�رص�فات املحظورة يف ال�رصيعة الإ�سالمية

كما هو مو�ضح يف اإي�ضاح 3، قام البنك با�ضتحواذ 90.31 % ح�ضة ملكية يف البنك البحريني ال�ضعودي. اعتباراً من 28 اأكتوبر 2009، 

ح�ضل البنك �ضيطرة على ال�رصكة التابعة. مبا اإن ال�رصكة التابعة مازالت يف مرحلة حتويلها اإىل بنك اإ�ضالمي، مت جتنيب ح�ضة البنك من 

�ضايف الربح بعد عملية ال�ضتحواذ البالغة 18,965 امل�ضتمدة من املعامالت التي ل تتوافق مع ال�رصيعة الإ�ضالمية للتربعات اخلريية.   

 :2008( 55,724 دينار بحريني  باإجمايل  اإ�ضالمية  با�ضتالم دخل من موؤ�ض�ضات غري  البنك  قام  اأعاله،  اإىل ما هو مذكور  بالإ�ضافة 

اأنها حمظورة مبوجب قانون  الدفع ملوؤ�ض�ضات خريية حيث  الإحتفاظ بها كمبالغ م�ضتحقة  الأموال مت  2,767 دينار بحريني(. هذه 

ال�رصيعة الإ�ضالمية. 

28  الواجبات الجتماعية

اأدت املجموعة خالل ال�ضنة واجباته الجتماعية وذلك من خالل نفقات �ضندوق الزكاة وال�ضدقات وتربعات القر�ص احل�ضن وذلك من 

914,983 دينار بحريني )2008: 536,084 دينار بحريني(  خالل تربعاتها لالأعمال اخلريية. خالل ال�ضنة تكبدت املجموعة مبلغ 

على ح�ضابات التربعات اخلريية. 

31 دي�ضمرب 2009

إيضاحات حول
القو ائم المالية الموحدة )تتمة(
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29  الزكاة

لحقًا لقرار امل�ضاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومي املنعقد بتاريخ 12 نوفمرب 2009، لقد تقرر تعديل النظام الأ�ضا�ضي للبنك لإبالغ 

اإثبات الزكاة يف قائمة الدخل املوحدة  امل�ضاهمني عن التزاماتهم بدفع الزكاة على �ضايف الدخل و�ضايف القيمة. وبالتايل، مل يتم 

للبنك  ال�رصعية  الرقابة  والتي مت حتديدها من قبل هيئة   2009 ل�ضنة  امل�ضاهمني  الدفع من قبل  امل�ضتحقة  الزكاة  بلغت  كم�رصوف. 

571,532 دينار بحريني اأو بواقع 0.40 فل�ص لل�ضهم. يف �ضنة 2008، بلغ اإجمايل الزكاة امل�ضاهمة بها 822,525 دينار بحريني من 

قبل البنك كملزم 615,249 دينار بحريني اأو بواقع 0.51 فل�ص لل�ضهم امل�ضتحقة الدفع من قبل امل�ضاهمني. 

30  راأ�س املال

من  واملعتمدة  امل�رصفية  للرقابة  بازل  جلنة  قبل  من  مو�ضوعة  ون�ضب  اإر�ضادات  باإ�ضتخدام  املجموعة  مال  راأ�ص  كفاية  مراقبة  تتم 

قبل م�رصف البحرين املركزي. ب�ضورة اأ�ضا�ضية، اإن الهدف الرئي�ضي لإدارة راأ�ص مال املجموعة هو التاأكد من اأنها تلتزم باملتطلبات 

اخلارجية املفرو�ضة لراأ�ص املال. لقد التزمت املجموعة بالكامل باملتطلبات اخلارجية املفرو�ضة لراأ�ص املال خالل ال�ضنوات املنتهية 

يف 31 دي�ضمرب 2009 و31 دي�ضمرب 2008. 

البحرين  م�رصف  قبل  من  املعتمدة   ”II راأ�ص املال »بازل  يتم احت�ضاب ن�ضبة خماطر املوجودات للمجموعة وفقًا لإر�ضادات كفاية 

املركزي كما يلي:

2009
دينار بحريني 

2008
دينار بحريني 

179,564,000107,989,000قاعدة راأ�ص املال ) فئة 1(   
555,389,000393,251,000التعر�ص املرجح ملخاطر الإئتمان

2,950,0003,213,000التعر�ص املرجح ملخاطر ال�ضوق
68,803,00040,410,000التعر�ص املرجح للمخاطر الت�ضغيلية 

627,142,000436,874,000جمموع التعر�ص املرجح للمخاطر  

24.7 %28.6 %كفاية راأ�ص املال 

12.0 %12.0 %احلد الأدنـى املطلوب
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