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ر�ؤيتنا

اأن ن�صبح قوة اإقليمية موؤثرة يف �صناعة ال�صريفة الإ�صالمية من خالل توفري منتجات م�صرفية مبتكرة ومتوافقة 

مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية للقطاعات امل�صتهدفة.

ر�سالتنا

• اأن ن�صبح م�صرفًا �صاماًل يوفر خدمات مالية اإ�صالمية.	

• اأن نخلق ح�صورًا قويًا يف بلدان خمتارة.	

• اأن نبني ون�صكل ا�صمًا جتاريًا رائدًا يف عامل ال�صريفة الإ�صالمية.	

• اأن نحقق العوائد املالية املجزية مل�صتثمرينا وم�صاهمينا بناء على رغباتهم واأولوياتهم ال�صتثمارية. 	

رؤيتنا ورسالتنا

متطـــــور - متنـــــوع - مخـــــتلفمتطـــــور - متنـــــوع - مخـــــتلف
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يعد م�صرف ال�صالم-البحرين الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرًا له م�صرفًا اإ�صالميًا ذو طابع حيوي ومتنوع 

وخمتلف. 

ثمة عوامل رئي�صية ت�صاهم يف اإ�صفاء ميزة على خدمات امل�صرف ومنها:

• قاعدة متينة من راأ�س املال املدفوع.	

• كبار املوؤ�ص�صني وامل�صاهمني.	

• فريق اإداري على درجة عالية من الكفاءة.	

• قاعدة من تقنيات املعلومات احلديثة.	

• منط �صامل من اخلدمات التجارية ت�صمل الودائع وخدمات ومنتجات متويل وا�صتثمار.	

• حلول مبتكرة تلبي الحتياجات اخلا�صة للعمالء وتن�صجم مع ال�صريعة الإ�صالمية	

• التزام �صارم بامل�صوؤولية التجارية والجتماعية.	

2006 يف مملكة البحرين وبداأ مبمار�صة ن�صاطه التجاري يف  19 يناير  تاأ�ص�س م�صرف ال�صالم-البحرين يف 

17 اأبريل 2006، وفقا للمبادئ الإ�صالمية والإجراءات التنظيمية بامل�صارف الإ�صالمية والتي يحددها م�صرف 

البحرين املركزي .

ولقد اأدرج امل�صرف يف �صوق البحرين لالأوراق املالية يف 27 ابريل 2006 ومن ثم يف �صوق دبي املايل يف 26 

مار�س 2008. ويت�صكل فريق العمل الإداري من مهنيني على درجة عالية من الكفاءة والتاأهيل من ذوي اخلربات 

العاملية يف قطاعات م�صرفية ومالية رئي�صة واملجالت ذات ال�صلة. وي�صند هذا الفريق قاعدة من تقنية املعلومات 

عالية اجلودة وبيئة عمل ذكية وحديثة.

ويف 2009 من ال�صنة الثالثة من التاأ�صي�س، ا�صتحوذ امل�صرف على ح�صة 90,31 % من اأ�صهم البنك البحريني 

202 مليون دينار  120 مليون دينار بحريني اإىل ما يقارب  ال�صعودي، وبذلك فقد ارتفع اجمايل احلقوق من 

بحرينى )540 مليون دولر اأمريكي( وباأ�صول جتاوزت 2 بليون دولر اأمريكي.

درجات  باأعلى  العمل  على  احلر�س  مع  امل�صرفية  املمار�صات  واأف�صل  العاملية  املعايري  بتطبيق  امل�صرف  يلتزم 

الأمانة وال�صفافية والثقة.

الرخاء  قيمة على  لإ�صفاء  ت�صعى جاهدة  كموؤ�ص�صة وطنية خمت�صة  بدوره  التزامًا مماثاًل  امل�صرف  يبدي  كما 

القت�صادي والجتماعي للمجتمعات املحلية التي ي�صتثمر ويعمل فيها.

نبذة عن المصرف
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أهم المؤشرات السنوية

امل�ؤ�سرات املالية الرئي�سية
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ال�����ض��ي��خ��ة ح�����ض��ة بنت 

خليفة اآل خليفة

حمد طارق احلمي�ضي
حبيب اأحمد قا�ضم

�ضلمان �ضالح 

املحميد

ترين�س د. األن

حممد علي العّبار

أعضاء مجلس اإلدارة
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يو�ضف عبد اهلل تقي

فهد �ضامي الإبراهيم

ع�ضام بن عبد القادر 

املهيدب

خالد اأحمد الع�ّضار

اأحمد جمال جاوة

 ال�ضيخ عبد الإله

كعكي
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

�شعادة حممد علي 

را�شد العّبار

رئي�س جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009

اإعمار العقارية، وهي ال�صركة العاملية  اإدارة �صركة  �صعادة حممد العبار هو الع�صو املوؤ�ص�س ورئي�س جمل�س 

لتطوير العقارات ومقرها دبي. العبار ع�صو جمل�س اإدارة هيئة دبي لال�صتثمار والتطوير، والتي تعترب الذراع 

تقدم  التي  دبي  ملجموعة  التابعة  لال�صتثمار  نور  جمموعة  اإدارة  جمل�س  وع�صو  دبي،  حلكومة  ال�صتثماري 

اخلدمات املالية املتوافقة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.  العبار حائز على �صهادة البكالوريو�س يف التمويل 

واإدارة الأعمال من جامعة �صياتل الأمريكية، ويعمل ب�صكل قريب مع املنظمات غري احلكومية يف املنطقة، 

حيث اأنه يبدي اهتماما خا�صا اإىل الإ�صالح التعليمي والإ�صكان. ولكونه حمبا للريا�صة، يراأ�س ال�صيد العبار 

هيئة الإمارات للغولف.

حبيب اأحمد قا�شم 

نائب رئي�س جمل�س الأدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009

يراأ�س ال�صيد حبيب قا�صم جمل�س اإدارة �صركة املهد لال�صتثمار، و�صركة البحرين ملخلوطات احلديد، و�صركة 

البحرين لتوريد وتوزيع الكهرباء، و�صركة كابيتال غروث ماجنمنت، و�صركة كواليتي واير برودكت�س. كما 

ي�صغل اأي�صًا من�صب رئي�س جمل�س اإدارة مدر�صة املهد. وقد �صغل ال�صيد حبيب قا�صم من�صب وزير التجارة 

ال�صت�صارية  الهيئة  ع�صو  من�صب  �صغل  كما   .1995 اإىل   1976 من  البحرين  مملكة  بحكومة  والزراعة 

للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية من العام 1997 اإىل 2007.

ال�شيخ عبد الإله 

حممد �شالح كعكي

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

15 فرباير 2010

رئي�س  وهو  وال�صناعة  والتجارة  امل�صارف  35 عامًا يف جمال  تربو على  ال�صيخ عبدالإله كعكي خربة  لدى 

جمل�س الإدارة لل�صركة ال�صعودية للتجارة العاملية والت�صويق، و�صركة اآمك اخلليج لال�صتثمارات والتوكيالت 

العربية  العربية املحدودة يف اململكة  للت�صنيع، و�صركة داينا  العاملية املحدودة، و�صركة املتحدون اخلليجية 

ال�صعودية. ويراأ�س جمل�س الإدارة لعدد من ال�صركات يف جمهورية م�صر العربية منها �صركة النوبارية لإنتاج 

واملتو�صط  والزيوت،  للكتان  طنطا  و�صركة   والعقارية،  ال�صياحة  والتنمية  لالإ�صتثمار  النيل  و�صركة  البذور، 

للمنتجات الزراعية )مابكو(. كما انه ع�صو جمل�س اإدارة فاعل يف عدد من ال�صركات امل�صرية منها ال�صركة 

ال�صعودية لال�صتثمارات العربية، وال�صركة امل�صرية ال�صعودية لال�صتثمار ال�صياحي والعقاري، و�صركة لكتو 

م�صر، و�صركة اأ�صمنت اجلوف و�صركة مار�س ال�صعودية للو�صاطة يف التاأمني واإعادة التاأمني باململكة العربية 

 – كاليفورنيا  ولية  من  الدولية  املتحدة  الوليات  جامعة  من  اقت�صاد  خريج  عبدالله  ال�صيخ  ال�صعودية. 

الوليات املتحدة.
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ال�شيخة ح�شة بنت 

خليفة بن حمد

اآل خليفة

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009

تعترب ال�صيخة ح�صة ع�صو نا�صط من العائلة املالكة يف مملكة البحرين. حازت ال�صيخة ح�صة على �صهادة 

عام   والتخطيط  الجتماعية  ال�صيا�صة  يف  املاج�صتري  و�صهادة   1998 عام  الأعمال  ادارة  يف  البكالوريو�س 

2002 وكالهما من كلية لندن لالقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية، كما حازت على �صهادة املاج�صتري يف متويل 

اململكة  ا�صيفمينت يف  جونيور  انرتبراي�س،  يونغ  ال�صيخة ح�صة خريجة  لندن.  من جامعة   2010 التنمية 

املتحدة وان�صمت اإىل املجل�س الأعلى للمراأة عام 2001 كع�صو يف اللجنة الجتماعية. ومنذ 2004 وهي 

ع�صو دائم يف جمل�س الإدارة. اأ�ص�صت ال�صيخة ح�صة يف عام 2005 موؤ�ص�صة "اجناز البحرين" والتي تعترب 

موؤ�ص�صة عاملية تعمل على اإعداد ال�صباب البحريني للنجاح يف القت�صاد العاملي وت�صغل حاليا من�صب املدير 

التنفيذي للموؤ�ص�صة. بخربتها ودورها النا�صط يف التعليم وتطوير مهارات املراأة ال�صابة، مت دعوتها كمتحدثة 

املتحدة يف  الأمم  للمراأة يف  الأعلى  املجل�س  بينها  ال�صت�صارية يف منا�صبات خمتلفة من  اللجنة  وع�صو يف 

القيادة  وموؤمتر   2005 يف  العاملي  القت�صادي  للمنتدى  الإقليمي  والإجتماع  والأربعون،  التا�صعة  جل�صته 

العاملية يف الإمارات العربية املتحدة يف 2006.

ي�صغل ال�صيد ع�صام املهيدب من�صب الرئي�س التنفيذي ملجموعة �صركات عبد القادر املهيدب واأولده اإىل 

جانب ع�صوية جمال�س اإدارات عدد من ال�صركات التي ت�صتثمر يف جمالت خمتلفة مثل البنوك، التاأمني، 

ال�صناعي،  القطاع  والت�صييد،  البناء  التجزئة، قطاع  ، قطاع   FMCG �صريعة احلركة  ال�صتهالكية  ال�صلع 

العقار والتطوير العمراين ومن بينها �صركة اإعمار ال�صرق الأو�صط، ال�صركة املتحدة لل�صكر، اأموال اخلليج، 

الأوىل  ال�صركة  داما�س،  �صركة  ن�صتله،  �صركة  الأو�صط،  ال�صرق  �صينثومر  �صركة  ال�صعودية،  تربيد  �صركة 

دناتا  �صركة  بكندا،  العاملية  املا�صا  �صركة  للتاأمني،  اخلليج  احتاد  �صركة  للمقاولت،  دبي  �صركة  للتطوير، 

الكويت، ال�صركة ال�صعودية للرثوة ال�صمكية، �صركة �صافول لالأغذية، �صركة العزيزية بندة املتحدة، �صركة 

اللطيفية للتجارة واملقاولت، اإىل جانب ع�صويته يف جمال�س اإدارة عدد من اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية 

والتعليمية منها �صندوق دعم البحوث والربامج التعليمية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران ، 

جمل�س اإدارة �صركة اخلدمات التعليمية ) تعليم( بجامعة المري  حممد بن فهد، ع�صو موؤ�ص�س لكلية المري 

�صلطان لذوي الإعاقة الب�صرية بجامعة المري حممد بن فهد بالدمام ، �صندوق الأمري �صلطان بن عبد 

العزيز لدعم امل�صاريع ال�صغرية لل�صيدات بالدمام.

ع�شام بن عبد القادر 

املهيدب

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009

�شلمان �شالح املحميد

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

15 فرباير 2010

ي�صغل ال�صيد �صلمان املحميد من�صب نائب الرئي�س التنفيذي ل�صركة خدمات مطار البحرين، ونائب رئي�س 

البحرين  للفنادق يف  العاملية  ال�صركة  واملمثل عن ُمالك  املنتدب  والع�صو  البالد،  دار  اإدارة جريدة  جمل�س 

جلوبال اك�صرب�س وموفنبيك. وقد �صغل �صابقا من�صب ع�صو جمل�س اإدارة البنك البحريني ال�صعودي ف�صال 

عن كونه ع�صوا يف اللجنة التنفيذية، اللجنة ال�صتثمارية. كما �صغل من�صب املدير ال�صتثماري ل�صركة ماغنا 

القاب�صة. وهو حا�صل على درجة املاج�صتري يف اإدارة الأعمال، وماج�صتري يف اإدارة الفنادق وبكالوريو�س يف 

الإدارة من جامعة القاهرة.
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فران�صي�صكو.  �صان  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�صتري  �صهادة  على  وحا�صل  الأعمال  اإدارة  خريج 

عمل ال�صيد جاوة يف جمل�س اإدارة جمموعة نوفابارك للفنادق ال�صوي�صرية؛ مريابولي�س وهي �صركة ترفيه 

املالية  الأوراق  لتداول  �صركة  وهي  تريكون  وجمموعة  فرن�صا،  يف  الرتفيهية  املرافق  اإن�صاء  يف  متخ�ص�صة 

التنفيذي، وع�صو جمل�س  والرئي�س  رئي�س  ال�صيد جاوة من�صب  ي�صغل  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  مقرها 

الإدارة يف �صتارلنج هولدنغ ليمتد، وهي جمموعة ا�صتثمار عاملية تتعامل مع الأ�صهم اخلا�صة وال�صتثمارات 

املبا�صرة يف جميع اأنحاء العامل. وهو اأي�صا رئي�س �صركة املقاولت والتجارة، وهي �صركة �صعودية ت�صرف على 

الفر�س الإ�صتثمارية الأجنبية يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�صرق الأو�صط. وال�صيد جاوة هو 

ع�صو جمل�س اإدارة ب�صركة اإعمار العقارية، ويرتا�س فيها جلنة الرت�صيح واملكافاآت، بالإ�صافة اإىل كونه ع�صو 

يف جلنة التدقيق. وهو اأي�صا ع�صو جمل�س اإدارة ب�صركة اإعمار املدينة القت�صادية ورئي�س جلنة الرت�صيح 

واملكافاآت. وال�صيد جاوة ع�صو يف �صركة اإعمار-تركيا، وهو على قائمة جمل�س اإدارة اإعمار- الهند واإعمار 

م�صر واإعمار ال�صام، ب�صوريا. وهو ع�صو جمل�س اإدارة ب�صركة »راك للبرتول«. وقد مت تكرمي ال�صيد جاوة 

كواحد من القيادات العاملية للم�صتقبل من قبل املنتدى القت�صادي العاملي يف فرباير 2006.

اأحمد جمال جاوة

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009

أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

حمد طارق احلمي�شي

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009

من جامعة  وتخرج  الإعمال،  واإدارة  احلا�صوب  علم  البكالوريو�س يف  درجة  احلمي�صي  ال�صيد حمد  يحمل 

جورج وا�صنطن ولديه خلفية قوية يف تقنية املعلومات والفهم التطبيقي لتكنولوجيا النرتنت. لدى ال�صيد 

احلمي�صي خربة متنوعة يف ال�صتثمارات املبا�صرة و�صناديق التحوط، والعقارات وال�صركات التي على و�صك 

النطالق. �صغل عدة منا�صب من جمل�س الإدارة اإىل حملل يف �صركات عدة وكان ع�صو موؤ�ص�س يف جمل�س 

اإدارة العديد من ال�صركات، مبا فيها �صركة ال�صويخ للم�صاريع العقارية )الكويت( و�صركة اإ�صراق العقارية 

)البحرين/الإمارات العربية املتحدة( و�صركة ال�صعب القاب�صة )الكويت(.

9 �صنوات ويعمل حاليا كنائب رئي�س للعالقات بني العمالء يف  ال�صيد فهد الإبراهيم خربة تربو على  لدى 

الكويت  القاب�صة يف  اإدارة �صركة املزايا  الإبراهيم ع�صو جمل�س  ال�صيد  العاملي.  الإ�صتثمار  املنطقة يف بيت 

���س.م.ك. وخالل فرتة ق�صرية من وجوده يف  املالية  الأوراق  لو�صاطة  الأويل  ال�صركة  اإدارة  وع�صو جمل�س 

بيت الإ�صتثمار العاملي، اأ�ص�س واحدة من اأبرز املجموعات يف اإدارة الرثوات املتخ�ص�صة يف متابعة العمالء 

الدوليني املهتمني يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. قبل ان�صمامه اإىل بيت الإ�صتثمار العاملي، عمل 

الإبراهيم من جامعة  ال�صيد  الإجنليزي. تخرج  التحرير  ق�صم  الكويت يف  اأنباء  وكالة  الإبراهيم يف  ال�صيد 

اوريغون مع تركيز على درا�صات الت�صال وكما اأنه خريج اإدارة الأعمال من كلية ما�صرتيخت لالإدارة.

فهد �شامي الإبراهيم

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009
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يتمتع ال�صيد األن بخربة تزيد على 40 �صنة يف جمال اخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية واإدارة اخلزينة. وهو 

موؤ�ص�س والع�صو املنتدب ل�صركة ال�صركاء املتحدون لال�صتثمار �س.م.خ. وهي �صركة جتارة م�صرفية مقرها يف 

دولة المارات العربية املتحدة. لقد اأم�صى ال�صيد األن عدة �صنوات يف اإدارة اأعمال ال�صناديق اخلا�صة، حيث 

كان ع�صو جمل�س اإدارة لعدد من �صركات اإدارة الأ�صول وال�صناديق. وقد مت تعيينه يف ال�صابق كاإ�صت�صاري 

للعديد من احلكومات واملوؤ�ص�صات الإقليمية. وهو حمكم موؤهل لدول جمل�س التعاون اخلليجي. كما اأنه موؤلف 

بالتاريخ  تتعلق  موا�صيع  عن  واملجالت  للجرائد  املقالت  بكتابة  م�صتمرة  ب�صورة  ويقوم  الكتب  من  للعديد 

الع�صكري وموا�صيع مالية وم�صرفية.

ترين�س د. األن

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�صتقل وغري تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009

ميتلك خربة اإدارية متتد اإىل ما يقرب من 27 عامًا. فبالإ�صافة اإىل عمله يف القطاع احلكومي تدرج ال�صيد 

الع�صار يف املنا�صب الإدارية يف القطاع امل�صريف حيث عمل يف اإدارة العمليات يف بنك البحرين والكويت 

ثم انتقل اإىل اإدارة العمليات يف املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية ثم �صغل من�صب مدير املوارد الب�صرية وال�صئون 

الإدارية يف مركز ال�صيولة. ويتمتع ال�صيد خالد الع�صار بخربة وا�صعة يف جمال تاأ�صي�س امل�صارف الإ�صالمية 

حيث �صاهم يف تاأ�صي�س مركز اإدارة ال�صيولة.

خالد اأحمد عبد اهلل 

الع�ّشار

اأمني �ضر جمل�س الإدارة

يو�شف عبد اهلل تقي

ع�ضو جمل�س الإدارة 

الرئي�س التنفيذي

تنفيذي

 بدء الع�صوية:

18 اأبريل 2009

ال�صيد يو�صف تقي حما�صب قانوين معتمد وله خربة وا�صعة يف قطاع اخلدمات امل�صرفية واملالية بداأها يف 

عام 1983. وقد تقلد ال�صيد يو�صف تقي خالل حياته العملية منا�صب عالية يف عدد من املوؤ�ص�صات يف مملكة 

البحرين. وقبل التحاقه مب�صرف ال�صالم–البحرين عمل كنائب الع�صو املنتدب لبيت التمويل الكويتي يف 

مملكة البحرين، وتوىل م�صوؤولية الإ�صراف على تاأ�صي�س بيت التمويل الكويتي يف ماليزيا. وقد اأم�صى قبل 

املالية  املوؤ�ص�صات  للكثري من  ويونغ، قدم خاللها خدمات مهنية متميزة  اأرن�صت  �صنة لدى �صركة   20 ذلك 

اآخرها من�صب ال�صريك حيث كان  اأعلى املنا�صب والتي كان  املحلية والإقليمية والدولية. وقد تبواأ خاللها 

م�صئول عن تقدمي خدمات التدقيق وال�صت�صارات للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية. وي�صغل ال�صيد يو�صف تقي 

القاب�صة  اآمار  للتطوير العقاري �س.م.ب )مقفلة( و�صركة  اإدارة �صركة منارة  حاليًا من�صب رئي�س جمل�س 

�س.م.ب )مقفلة( و�صركة م�صرف ال�صالم - البحرين للوقود الع�صوي)هونغ كونغ( املحدودة وهي �صركات 

تابعة للم�صرف كما اأنه ع�صو جمل�س اإدارة يف م�صرف ال�صالم-اجلزائر و�صركة اأملنيوم البحرين.
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القاهرة،  الأزهر يف  بجامعة  ال�صريعة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حائز  ح�صان  الدكتور ح�صني حامد 

ودرجة املاج�صتري يف الفقه املقارن، والدبلوم يف القانون املقارن )وكالهما يعادلن درجة الدكتوراه( من 

املعهد الدويل للقانون املقارن بجامعة نيويورك، الوليات املتحدة الأمريكية. وهو حائز اأي�صا على درجة 

املاج�صتري يف الفقه املقارن والدبلوم يف ال�صريعة والقانون اخلا�س من جامعة القاهرة، ودرجة اللي�صان�س 

يف  ال�صرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  ح�صان  حامد  ح�صني  الدكتور  يراأ�س  الأزه��ر.  جامعة  من  ال�صريعة  يف 

يف  الإ�صالمي  الفقه  جممع  اأي�صا  ح�صني  الدكتور  يراأ�س  كما  الإ�صالمية.  وامل�صارف  البنوك  من  العديد 

وا�صنطن بالوليات املتحدة الأمريكية، وهو ع�صو يف املجل�س الأوروبي الإ�صالمي للبحوث وال�صت�صارات يف 

دبلن، اأيرلندا، وخبري يف احتاد امل�صارف الإ�صالمي يف جدة، اململكة العربية ال�صعودية.

اأ. د. ح�شني حامد ح�شان

رئي�س الهيئة

الدكتور علي القرة داغي حائز على درجة الدكتوراه يف ال�صريعة والقانون، ودرجة املاج�صتري يف ال�صريعة 

والفقه املقارن من جامعة الأزهر بالقاهرة، ودرجة البكالوريو�س يف ال�صريعة الإ�صالمية من جامعة بغداد 

اأ�صحاب الف�صيلة العلماء يف العراق،  اإ�صراف  بالعراق، و�صهادة يف الدرا�صات الإ�صالمية التقليدية حتت 

وع�صو  قطر  بجامعة  التدري�س  هيئة  ع�صو  علي  والدكتور  العراق.  يف  الإ�صالمي  املعهد  خريج  اأي�صا  وهو 

يف هيئات الفتوى والرقابة ال�صرعية لعدد من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية، وع�صو اأي�صا يف اأكادميية الفقه 

الدويل  والحتاد  والبحوث،  لالإفتاء  الإ�صالمي  الأوروبي  واملجل�س  الإ�صالمي،  املوؤمتر  ومنظمة  الإ�صالمي، 

للعلماء امل�صلمني، واللجنة ال�صت�صارية الأكادميية مبركز الدرا�صات الإ�صالمية يف جامعة اأك�صفورد - اململكة 

املتحدة وله العديد من املوؤلفات والبحوث حول موا�صيع ت�صمل اأ�صكال التمويل الإ�صالمي، والفقه، والزكاة، 

والقت�صاد الإ�صالمي.

اأ. د. علي حميي الدين القرة 

داغي

ع�ضو الهيئة

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

مصرف السالم - البحرين 16



ال�صيخ عدنان القطان حائز على درجة املاج�صتري يف القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�صريف من جامعة 

اأم القرى يف مكة املكرمة، ودرجة البكالوريو�س يف ال�صريعة الإ�صالمية من اجلامعة الإ�صالمية يف املدينة 

املنورة وهو قا�صي باملحكمة ال�صرعية الكربى التابعة لوزارة العدل مبملكة البحرين. ال�صيخ عدنان القطان 

جمعية  يراأ�س  كذلك  املالية،  واملوؤ�ص�صات  البنوك  من  عدد  يف  ال�صرعية  والرقابة  الفتوى  هيئات  يف  ع�صو 

ال�صنابل لرعاية الأيتام مبملكة البحرين، وهو اأي�صا رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية التابعة 

للديوان امللكي مبملكة البحرين، ورئي�س بعثة البحرين للحج. وهو اأي�صا خطيب جامع مركز اأحمد الفاحت 

الإ�صالمي. كما اأ�صهم ال�صيخ عدنان القطان يف و�صع م�صودة قانون الأحوال ال�صخ�صية بوزارة العدل.

ال�شيخ عدنان عبد اهلل 

القطان

ع�ضو الهيئة

الدكتور حممد زعري حا�صل على درجة الدكتوراه يف القت�صاد الإ�صالمي، ودرجة املاج�صتري يف ال�صريعة 

الإ�صالمية )اقت�صاد(، ودرجة البكالوريو�س يف العلوم الإدارية، والدبلوم العايل يف الدرا�صات الإ�صالمية. 

والدكتور عبد احلكيم ع�صو يف هيئة الفتوى والرقابة ال�صرعية لعدد من املوؤ�ص�صات املالية كما ت�صمل خرباته 

ال�صابقة العمل ملدة 18 �صنة لدى بنك م�صر املركزي، كما �صغل اأي�صا منا�صب خمتلفة منها رئي�س اإدارة 

الرقابة ال�صرعية يف بنك دبي الإ�صالمي.

د. حممد عبد احلكيم زعري

ع�ضو واأمني الهيئة
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تعد الورقة معجزة اإلهية بحد ذاتها اإذ تعجز العقول عن اإدراك  اآلية عملها. تتجدد روعتها “

منذ بداية الكون وحتى يومنا هذا لتج�ضد على مدى  اآلف ال�ضنني املثالية والكمال والإعجاز، 

ورقًة بعد ورقة.



تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد اأ�صرف اخللق واملر�صلني.

وبعد،

اأيها الأخوة والأخوات، ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ال�صنوي  التقرير  لكم  اأق��دم  اأن  يل  يطيب  الإدارة،  جمل�س  اأع�صاء  اأخ��واين  عن  وبالنيابة  نف�صي  عن  بالأ�صالة 

2010، والتي ت�صمل القوائم املالية للم�صرف و�صركته  31 دي�صمرب  والقوائم املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 

التابعة البنك البحريني ال�صعودي �س.م.ب. )وهما يعرفان مًعا ب� »املجموعة«(.

لقد ا�صتمرت التحديات ال�صائدة يف الأ�صواق خالل عام 2010 وبالرغم من ذلك فقد كانت هذه ال�صنة ناجحة، 

حيث �صهدت موجودات املجموعة ومطلوبات عمالئها ارتفاعا من 785.9 مليون دينار بحريني )2.1 مليار دولر 

اأمريكي( كما يف 31 دي�صمرب 2009 اإىل 857.4 مليون دينار بحريني )2.3 مليار دولر اأمريكي(، اأي بزيادة 

قدرها 71.5 مليون دينار بحريني )189.7 مليون دولر اأمريكي( اأو ما يعادل %9 مقارنًة مبا كانت عليه يف 

31 دي�صمرب 2009. وهو ناجت يف معظمه عن النمو يف املحفظة الئتمانية للمجموعة وال�صتثمارات. وقد متكنت 

املجموعة من التخارج بنجاح من اإحدى �صفقاتها العقارية الأوروبية خالل عام 2010 واأبرمت �صفقة جديدة 

من  املقرر  التخارج  دون  حال  امل�صتمر  العاملي  القت�صادي  الركود  اأن  اإل  اأف�صل.  متوقعة  وعوائد  اأقل  مبخاطر 

�صفقات ا�صتثمارية اأخرى يف قطاع ال�صتثمار يف اأ�صهم ال�صركات اخلا�صة وقطاع ال�صتثمارات العقارية. وعلى 

الرغم من اأن �صايف اأرباح عام 2010 تبدو يف ظاهرها اأقل من �صايف اأرباح عام 2009، اإل اأنه اإذا ما اأخذنا 

2009، فاإن  يف العتبار مقدار الأرباح املحققة من �صفقة ال�صتحواذ على البنك البحريني ال�صعودي يف عام 

ما حققته املجموعة من �صايف اأرباح يف عام 2010 يفوق اأرباح عام 2009 مبعدل %23، وتعك�س هذه النتائج 

ارتفاع اجمايل الدخل الت�صغيلي بن�صبة %40 ون�صبة التكاليف للدخل ل تتعدى 61%.

هذا وقد بداأت منافع ال�صتحواذ على البنك البحريني ال�صعودي يف العام 2009 تاأتي ثمارها حيث مت افتتاح 

ثالثة فروع اأخرى يف مواقع ا�صرتاتيجية خالل العام 2010، لت�صبح بذلك ال�صبكة املو�صعة مكونة من 11 فرًعا 

قدرات  وحت�صني   املحلي  ال�صوق  يف  امل�صرف  ح�صور  تعزيز  يف  ال�صتحواذ  اأ�صهم  كما  اآيل.  �صرف  جهاز  و22 

املجموعة على تقدمي خدماتها على اأكمل وجه اإىل جميع العمالء. اإىل جانب ذلك، جنح م�صرفكم يف حتويل 

لأحكام  منتجات مطابقة  اإىل  ال�صعودي  البحريني  البنك  لدى  التقليدية  واملطلوبات  املوجودات  من  كبري  جزء 

ال�صريعة الإ�صالمية ومبادئها. كما حتقق التكامل يف اجلوانب التقنية والت�صغيلية ومن املتوقع زيادة هذا التكامل 

يف جميع املجالت داخل املجموعة مما يرتتب على ذلك خف�س التكاليف على مدى ال�صنوات القادمة. وياأتي هذا 

تنفيذًا ل�صرتاتيجية جمل�س الإدارة لتوطيد تواجد م�صرفكم يف البحرين.

اأما على �صعيد تطوير الأعمال، فاإن م�صرفكم يوا�صل البحث عن فر�س ا�صتثمارية جت�صد من خاللها روؤيته يف 

اأن ي�صبح من اأكرب املوؤ�ص�صات املالية يف املنطقة وذلك عن طريق ال�صتحواذ والتو�صع يف قطاع اخلدمات املالية 

املختلفة.

بلغ  اأن�صطتها فيه، فقد متكنت من ت�صجيل منوا كبريا  التي متار�س املجموعة  ال�صوق املحلي  ورغم �صغر حجم 

%43 يف حمفظة متويلها مقارنًة بعام 2009. وي�صمل ذلك ب�صكل رئي�صي التمويل باملرابحة وامل�صاربة والإجارة. 
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كما مت تعيني م�صرفكم متعهدا رئي�صيا لرتتيب متويل م�صرتك ملدة �صبع �صنوات بقيمة 90.5 مليون دينار بحريني )240 مليون دولر اأمريكي( 

وذلك لتمويل م�صروع عقاري �صخم يف البحرين. وقد �صارك يف هذا التمويل عدد من البنوك الكربى العاملة يف البحرين. وتعد هذه ال�صفقة 

اأكرب عملية متويل يف البحرين خالل عام 2010 تتعلق بالقطاع اخلا�س.

اأما فيما يتعلق مبحفظة ال�صتثمارات، فقد تخارج امل�صرف بنجاح من ا�صتثمار له يف مبنى »ميلتون غيت« »Milton Gate«، وهو عقار ممتاز 

يقع يف و�صط لندن حمقًقا للم�صتثمرين عائًدا جمزًيا بلغ %15. كما ا�صتطاع امل�صرف خالل عام 2010 ال�صتثمار يف مبنى »كندا �صكوير« 

»Canada Square«، وهو عقار جتاري ممتاز يقع يف حي كناري وارف يف مدينة لندن ب�صروط ائتمان وعوائد متوقعة اأف�صل. وقد مت ابرام 

ال�صفقة يف اأغ�صط�س 2010 وعر�صها على امل�صتثمرين. وتتيح ال�صفقة عائًدا نقدًيا جارًيا �صنوًيا بن�صبة %9.46 يوزع ربع �صنوًيا. ويج�صد هذا 

بو�صوح مدى التزام امل�صرف يف توفري �صفقات جمدية مل�صتثمريه.

بالرغم من ت�صدد امل�صرف يف �صروط ال�صتثمار والتمويل يف القطاع العقاري، متا�صيا مع التوجهات الرقابية يف هذا اخل�صو�س، اإل اأنه ما 

زالت هناك فر�س واعدة يف هذا القطاع ويف �صرائح معينة تتمثل يف الوحدات ال�صكنية التي تطرح باأ�صعار منا�صبة ويكون عليها طلب من قبل 

الأفراد. ويف هذا ال�صدد، فقد بداأ امل�صرف بتنفيذ م�صروعني هما كناز البحرين وحدائق توبلي، وميتاز هذين امل�صروعني باأهمية موقعيهما 

ف�صال عن اأنهما يوفران الوحدات ال�صكنية با�صعار منا�صبة وتناف�صية، وقد كان جتاوب ال�صوق مع هذين امل�صروعني م�صجعا مما ي�صتدل على 

ذلك باأن هناك طلب على منتجات التطوير العقاري املتميزة وباأ�صعار تناف�صية. ورغم ما تقدم فاإن �صيا�صة جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

يف جمال ال�صتثمار العقاري �صتكون انتقائية وذلك اإميانا منهما باأهمية التحوط من املخاطر املحتملة يف هذا القطاع.

اأما بالن�صبة لعمليات اخلزينة، توا�صل املجموعة العمل على تو�صعة �صبكة تعامالتها مع املوؤ�ص�صات املالية الأخرى. وبف�صل توافر ال�صيولة العالية 

ا �صافًيا للنظام مبركز اإقرا�صي �صاٍف بلغ 127 مليون  والتي بلغت %24 كما يف 31 دي�صمرب 2010، بقيت املجموعة يف عام 2010 مقر�صً

دينار بحريني كما يف 31 دي�صمرب 2010. وكجزء من ا�صرتاتيجية املجموعة لتنويع حمفظتها التمويلية واإدارة �صيولتها، ا�صتثمرت املجموعة 

مبلًغا اإ�صافًيا قدره 36 مليون دينار بحريني يف ال�صكوك ال�صادرة من م�صرف البحرين املركزي. ويف اإطار تنويع م�صادر الدخل، ن�صط 

امل�صرف يف ال�صوق الثانوية وا�صتثمر يف �صكوك ذات نوعية عالية �صادرة من �صركات متتاز باملالءة واجلدارة الئتمانية. ونتج عن ذلك زيادة 

قيمة حمفظة �صكوك ال�صركات من 17 مليون دينار بحريني كما يف نهاية 2009 اإىل 62 مليون دينار بحريني كما يف نهاية العام 2010. 

ا العوائد اجلارية الناجتة عن ال�صكوك يف حت�صني الدخل الأ�صا�صي للم�صرف. واأ�صهمت اأي�صً

يرجح اأع�صاء جمل�س الإدارة اأن التحديات التي �صتواجه القطاع امل�صريف �صت�صتمر يف عام 2011، وكون املجموعة جزء من القطاع املايل فهي 

لي�صت م�صتثناة من هذه التحديات. 

اأما على �صعيد الأداء املايل، فقد �صهد العام املايل 2010 تراجًعا يف �صايف الأرباح من 14 مليون دينار بحريني يف العام 2009 اإىل 7.3 

الدخل  اإجمايل  وبلغ   .)7.6%  :  2009(  3.6% بن�صبة  امل�صاهمني  حقوق  على  عائًدا  ميثل  ما  اأي   ،2010 العام  يف  بحريني  دينار  مليون 

الت�صغيلي 22.4 مليون دينار بحريني )2009 : 15.9 مليون دينار بحريني(، بينما بلغت امل�صروفات الت�صغيلية 13.6 مليون دينار بحريني 

)2009 : 9.7 مليون دينار بحريني(. وو�صلت ن�صبة التكلفة اإىل الدخل لل�صنة %60.6 )2009 : %40.6(، وبلغت اأرباح ال�صهم لل�صنة 5 

فل�س )2009 : 10 فل�س(.

وقد كان اأداء العام 2010 ناجًتا عن تركيز امل�صرف على مدى ال�صنوات الأخرية على حتقيق الدخل الأ�صا�صي، وتوفري فر�س ا�صتثمارية جذابة 

للم�صتثمرين، واتخاذ تدابري حري�صة ملراقبة التكاليف. و�صوف ي�صتخدم جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية هذه املبادرات الأ�صا�صية مع اإطار 

العمل احلايل القوي لإدارة املخاطر وقاعدة العمالء املتنامية لتحقيق نتائج اأف�صل يف عام 2011. و�صوف يتمكن امل�صرف بذلك من التفوق 

يف اأدائه على البنوك الأخرى يف املدى املتو�صط اإىل الطويل والتحول اإىل م�صرف اإ�صالمي �صامل باإذن اهلل تعاىل.
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الأرباح املبقاة وتخ�ضي�س �ضايف الدخل:

األف دينار بحريني

5,009الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

7,209�صايف الأرباح لل�صنة – 2010

)721(التحويل اإىل الحتياطي القانوين

)6,794(التحويل اإىل احتياطي ال�صتثمار

)100(التربعات اخلريية

4,603الر�شيد كما يف نهاية ال�شنة

ح�ضة اأع�ضاء جمل�س الإدارة واأع�ضاء الإدارة العليا:

مبقت�ضى ال�ضروط املن�ضو�س عليها يف دليل قواعد م�ضرف البحرين املركزي، فيما يلي ح�ض�س اأع�ضاء جمل�س الإدارة واأع�ضاء الإدارة 

العليا يف اأ�ضهم م�ضرف ال�ضالم-البحرين �س.م.ب. وتوزيع الأ�ضهم كما يف 31 دي�ضمرب 2010.

2010/12/31

118,528,745اأ�صهم اأع�صاء جمل�س الإدارة

7,762,749اأ�صهم اأع�صاء الإدارة العليا

126,291,494

بلغت م�ضروفات اأع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجتماعات املجل�س للعام 2010 ما جمموعه 15,989 دينار بحريني.

عدد الأ�شهم

يف  امل�شاهمني  ع���دد 

العام 2010

من  املئوية  الن�شبة 

جم���م���وع الأ����ش���ه���م 

املتداولة

الن�شبة املئوية للأ�شهم اململوكة 

712,288,31923,15547.6اأقل من 0.5%

241,461,9132216.1%0.5 اإىل اأقل من 1%

372,279,7931524.9%1 اإىل اأقل من 5%

171,033,800111.4اأكرث من 5%

1,497,063,82523,193100.0املجموع

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين )تتمة(
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امل�ضاهمون الذين ميلكون اأكرث من 5%:

ن�صبة الأ�صهم اجلن�صية

%11.4البحرين�صركة غلوبال مينا ماكرو فند �س.م.ب.

وختاًما، يود اأع�ضاء جمل�س الإدارة الإعراب عن تقديرهم لقيادة مملكة البحرين ووزاراتها، ومل�ضرف البحرين املركزي، والبنوك املرا�ضلة، 

ولعمالئنا وم�ضاهمينا وموظفينا على دعمهم وم�ضاهماتهم جميًعا منذ تاأ�ضي�س امل�ضرف، ونتطلع اإىل ا�ضتمرار دعمهم وم�ضاندتهم يف 

العام املايل 2011.

1 فرباير 2011

املنامة، مملكة البحرين

حممد علي را�ضد العبار

رئي�س جمل�س الإدارة
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ي�صعدين اأن اأبلغكم اإن م�صرف ال�صالم-البحرين و�صركاته التابعة )»املجموعة«( قد متكن بف�صل اهلل عز وجل، 

2010 على الرغم من الأو�صاع الإقت�صادية  اأرباح للعام املايل  ومن خالل العمل اجلاد واملتفاين، من حتقيق 

تدعيم  على  الرتكيز  املجموعة  عمدت  ال�صائدة،  العمل  بيئة  ظل  يف  العاملي.  الإقت�صاد  بها  مير  التي  ال�صعبة 

ميزانيتنا العمومية من خالل اإنتقاء عمليات م�صرفية معينة. ونتيجة لذلك حققت املجموعة خالل العام املايل 

دولر  مليار   2.1( بحريني  دينار  مليون   785.9 من  اأي   ٪  9.1 بن�صبة  الإجمالية  موجوداتها  يف  منًوا   2010

اأمريكي( اإىل 857.4 مليون دينار بحريني )2.3 مليار دولر اأمريكي(، نتج يف معظمه عن الزيادة يف حمفظة 

الئتمان والأن�صطة ال�صتثمارية وزيادة يف ودائع العمالء مببلغ 73 مليون دينار بحريني.

بالرغم من اأو�صاع العمل ال�صعبة، فقد حققت املجموعة اأرباًحا �صافية بلغت 7.32 مليون دينار بحريني للعام 

2010 مقارنة مببلغ 13.96 مليون دينار بحريني يف العام 2009. وعلى الرغم من الن�صاط الكبري يف جمال 

ال�صتثمار، تراجع الدخل من هذه الأن�صطة يف العام احلايل بن�صبة 44 ٪ اإىل 10.2 مليون دينار بحريني )18.3 

ال�صوق وقلة فر�س ال�صتثمار  ال�صائدة يف  نتيجًة لالأو�صاع  وياأتي ذلك   ،)2009 العام  مليون دينار بحريني يف 

على  م�صددة  رقابة  الإدارة  فر�صت  وقد  العقارية.  ال�صتثمارات  من  التخارج  يف  التحدي  وا�صتمرار  العقاري 

امل�صروفات والتزمت احلر�س يف الإنفاق مما اأدى اإىل خف�س اإجمايل امل�صروفات الت�صغيلية للمجموعة.

للتمويل  جماعية  ت�صهيالت  لإ�صدار  ناجحة  بعملية  رئي�صي،  اإ�صدار  مدير  ب�صفتها  املجموعة،  قامت  وقد  هذا 

بالإجارة ملدة �صبع �صنوات بقيمة 90.5 مليون دينار بحريني ل�صركة تطوير املركز املايل ومقرها مملكة البحرين. 

اأبرمت املجموعة �صفقة ناجحة يف قلب احلي املايل يف لندن، و�صاركت يف تقدمي ت�صهيالت  ويف العام 2010، 

متويل مرحلية ملوجودات ممتازة يف كناري وارف Canary Wharf. كذلك اأدى التخارج من ال�صتثمار يف ميلتون 

غيت Milton Gate  يف العام 2010 اإىل ح�صول امل�صتثمرين على عائد جمٍز بلغ 15 ٪ يف ظل مناخ اقت�صادي 

تندر فيه الفر�س الإ�صتثمارية اجلذابة.

ت�صتمر املجموعة يف حر�صها على ممار�صة الن�صاط امل�صريف ب�صكل متحفظ والعتماد على قدراتها الأ�صا�صية 

مع اللتزام باأحكام ال�صريعة الإ�صالمية. كما يلتزم امل�صرف باإدارة املخاطر وتطبيق املعايري العاملية عند منحه 

لت�صهيالت التمويل اجلديدة وا�صتحواذه على ال�صتثمارات.  كما تتبع املجموعة �صيا�صة �صارمة يف تقدمي ت�صهيالت 

التمويل وال�صتثمار يف القطاع العقاري مبا يتوافق مع توجهات ال�صلطات التنظيمية للرقابة على هذه املوجودات. 

وبلغت ن�صبة كفاية راأ�س املال 24.7 ٪، وهي تعترب ن�صبًة ممتازة مقارنة بالن�صبة الإلزامية التي يفر�صها م�صرف 

البحرين املركزي والبالغة 12 ٪. ومن املتوقع اأن يوؤدي مركز ال�صيولة القوي الذي يبلغ 24 ٪ من قاعدة امل�صرف 

الراأ�صمالية اإىل اإتاحة ميزة تناف�صية مل�صرفنا.

وهو  ال�صعودي،  البحريني  البنك  مع  املوحدة  العمليات  من  كاملة  �صنة  اأول   2010 املايل  العام  كان  جممال، 

ذراع املجموعة لتقدمي اخلدمات امل�صرفية لالأفراد وال�صركات والتي مت حتويل اأن�صطته لتكون مطابقة لأحكام 

عمالئنا  مع  التوا�صل  على  الرتكيز  زيادة  اإىل  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  توحيد  واأدى  الإ�صالمية.  ال�صريعة 

وتقدمي احللول اخلا�صة لهم عرب عّدة قنوات والتي تتمثل يف �صبكة الفروع واأجهزة ال�صراف الآيل املنت�صرة يف 

اململكة. 

كلمة الرئيس التنفيذي
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التزامًا مب�صوؤولياتها الجتماعية، تقوم املجموعة بتقدمي امل�صاهمات النقدية والعينية لالأفراد املحتاجني واملوؤ�ص�صات اخلريية العاملة يف مملكة 

البحرين.

يف اخلتام اأوّد اأن اأعرب عن خال�س تقديري جلميع موظفي م�صرف ال�صالم-البحرين والبنك البحريني ال�صعودي على اجلهود التي يبذلونها 

القوي  على دعمهم  املركزي  البحرين  وم�صرف  الإدارة  اأع�صاء جمل�س  ال�صادة  اأ�صكر  كما  بها،  يتميزون  التي  العالية  املهنية  م�صتوى  وعلى 

وار�صاداتهم البناءة. واأخ�س بال�صكر م�صاهمينا وعمالئنا على ت�صجيعهم امل�صتمر وثقتهم الدائمة، واأتقدم بخال�س التقدير والمتنان حلكومة 

مملكة البحرين وقيادتها الر�صيدة على دعمها املتوا�صل.

يو�ضف عبد اهلل تقي

ع�صو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
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مراجعة اإلدارة للعمليات واألنشطة

البيئة الت�شغيلية

بالتحديات مع حت�صن  2010 حافلة  ال�صوق يف عام  اأحوال  ا�صتمرت  فقد  اف�صل،  مالية  ل�صنة  لتوقعاتنا  خالفا 

التي  الركود  وفرتة  العاملية  القت�صادية  الأزم��ة  اإن  والإقليمية.  العاملية  الأ�صواق  يف  معدوما  يكون  وقد  طفيف 

اأعقبتها كان لهما تاأثري �صلبي على الأو�صاع امل�صرفية يف املنطقة. فقد تاأثرت القطاعات القت�صادية الرئي�صية 

مثل العقارات، الإن�صاءات والقطاع التجاري ب�صكل بالغ. كما �صهدت الأو�صاع القت�صادية يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي درجة اأعلى من التكيف مع الأزمة املالية مقارنة بنظرائها يف الغرب با�صتثناء قطاع العقارات. حيث 

حققت املنطقة منوا بواقع 4 ٪  من اإجمايل الناجت املحلي يف عام 2010 نتيجة الإنفاق احلكومي ال�صخم الذي 

ظهر جليا يف اململكة العربية ال�صعودية وقطر يف م�صاريع البنى التحتية.

اإنعا�س النمو الذي �صبق الأزمة يف املنطقة يف حالة ركود. حيث  ظل التطوير العقاري امل�صوؤول ب�صكل كبري عن 

مت تاأجيل تنفيذ امل�صاريع اجلديدة نتيجة التدين املتوا�صل ملعدلت الإ�صغال وحجم املعرو�س الكبري الذي طرح 

يف ال�صوق و�صعوبة توافر الت�صهيالت الئتمانية حيث اأن الكثري من املوؤ�ص�صات املالية العاملية والإقليمية ما زالت 

تعاين من انخفا�س قيمة املوجودات. كانت الت�صهيالت الئتمانية متوفرة على نطاق حمدود من خالل قرو�س 

معظم  توؤكد  امل�صاهمني.  حقوق  لتطوير  قيمتها  يف  اأعلى  مقابلة  التزامات  بدورها  تتطلب  حمافظة  قيمة  ذات 

املوؤ�ص�صات املالية يف املنطقة على اإعادة هيكلة ميزانياتها العمومية وتعزيز الوحدات العاملة لديها من اأجل توفري 

التكاليف يف ظل التحديات ال�صعبة يف البيئة الت�صغيلية.

بيئة العمل

الت�صهيالت  الطلب على  ارتفاع يف  اأي  بعد  ت�صهد  فيها مل  نعمل  التي  ن�صبيا  ال�صغرية  ال�صوق  العمل يف  بيئة  اإن 

التجارية الأكرث جودة يف  اأ�صبح هناك �صعي للح�صول على املوجودات  الئتمانية اجلديدة. نتيجة لذلك، فقد 

ت�صتمر  التقليدية.  املالية  واملوؤ�ص�صات  الإ�صالمية  امل�صرفية  للموؤ�ص�صات  بالن�صبة  اململكة  يف  امل�صريف  القطاع 

املجموعة يف الرتكيز على قطاع املعامالت امل�صرفية لالأفراد وت�صتفيد اأي�صا من منافع ال�صتحواذ على البنك 

البحريني ال�صعودي يف عام 2009 التي توفر منطلقا لنمو الأعمال امل�صرفية لالأفراد من خالل تعزيز وجودنا 

عن طريق افتتاح فروع جديدة يف مواقع ا�صرتاتيجية.

الأداء املايل

ارتفع اإجمايل موجودات املجموعة بن�صبة 9.2 ٪ )2009: 41.7 ٪( ليبلغ 857.3 مليون دينار بحريني )2009 

: 785.9 مليون دينار بحريني( على مدى ال�صنة املالية املا�صية، انخف�س الدخل الت�صغيلي للمجموعة هام�صيا 

23.9 مليون دينار  22.3 مليون دينار بحريني )2009 :  ٪( ليبلغ   36 ٪ )2009 : بانخفا�س قدره   7 بن�صبة 

بحريني( مع ازدياد الدخل من عقود التمويل بن�صبة 63.4 ٪ على مدى العام املا�صي مما يعك�س الزيادة القوية يف 

حمفظة القرو�س. وزادت م�صروفات الت�صغيل للمجموعة بن�صبة 39.5 ٪ على مدى العام املا�صي، نظرا لتوحيد 

امل�صروفات التي تكبدها امل�صرف التابع لنا، البنك البحريني ال�صعودي. وقد انخف�س الدخل من التخارجات 

ال�صتثمارية بن�صبة 87 ٪ على مدى العام املا�صي، مما يوؤكد �صعوبة الأو�صاع يف البيئة الت�صغيلية التي تعر�صت 

لها معظم املوؤ�ص�صات املالية الإقليمية. على الرغم من ظروف ال�صوق ال�صعبة، حقق امل�صرف ربحا �صافيا قدره 

7.3 مليون دينار بحريني لل�صنة املالية 2010 )2009 : 13.9 مليون دينار بحريني(.
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كفاية راأ�س املال

ل تزال كفاية راأ�س املال للمجموعة تعك�س معدل �صحيا قدره 24.70 ٪ )يف عام 2009 : 28.6 ٪( كما يف نهاية ال�صنة املالية مقابل ال�صرتاط 

الإلزامي البالغ 12 ٪ املقرر من م�صرف البحرين املركزي يف اإطار جديد ملعيار بازل 2 الذي دخل حيز التنفيذ يف عام 2008.

جودة الأ�شول

توا�صل املجموعة اتباع نهج حمافظ يف اختيار اأ�صول جديدة للتمويل وال�صتثمارات. يتم جتميع اأكرث من 90 ٪ من املوجودات التمويلية �صمن 

ولي�س  املا�صية  الفرتة  م�صتحقات  يوجد( عن  ل   :2009 )عام  بحريني  دينار  مليون   1.51 قدره  اعتماد خم�ص�س  وقد مت  »مر�صية«،  فئة 

ب�صبب �صعف الت�صهيالت  بالرغم اأن هذه املوجودات تتم تغطيتها من ال�صمانات الكافية. وقد متا�صى هذا ال�صرط مع �صيا�صة اإدارة املخاطر 

املحافظة للم�صرف.

الأموال حتت الإدارة

ا�صتمر الأفراد ذوي املالءة العالية يف املنطقة يف اتخاذهم نهجا حمافظا جتاه الإلتزامات الإ�صتثمارية اجلديدة. وقد اأدى هذا النهج بالإ�صافة 

اإىل تخارجنا الناجح من م�صروع »ميلتون غيت« ال�صتثماري اإىل انخفا�س يف الأموال حتت الإدارة بنهاية ال�صنة املالية التي بلغت 48.13 مليون 

الق�صري  التاريخ  امل�صتثمرين على مدى  مع  بتوطيد عالقاتها  املجموعة  قامت  وقد  دينار بحريني(.  مليون   60.7  : دينار بحريني )2009 

للم�صرف من خالل اإظهار نهجنا املحرتف واخلدمة ال�صخ�صية والقدرة على اإيجاد فر�س ا�صتثمارية فريدة وجذابة.

املجموعة امل�شرفية

اخلدمات امل�شرفية لل�شركات

وا�صلت املجموعة جهودها لزيادة حمفظة القرو�س لل�صركات خالل العام. نتيجة لهذه اجلهود، متكن الفريق من احل�صول على التفوي�س 

لهيكلة عملية لتمويل ت�صهيالت الإجارة مببلغ 90.5 مليون دينار بحريني بالنيابة عن »�صركة تطوير املركز املايل« والتي تتخذ من البحرين 

مقرًا لها. ومتت تغطية هذه ال�صفقة بالكامل من قبل املوؤ�ص�صات املالية املحلية واخلليجية.

وا�صلت املجموعة اأي�صا تقدمي الدعم لقاعدة عمالئها احلالية لتوفري ال�صتقرار على الرغم من اأزمة الئتمان امل�صتمرة. ومع ذلك، ظلت 

نوعية الئتمان لها الأولوية الأوىل عندما يتم منح ت�صهيالت جديدة. ل تزال املجموعة ملتزمة بتنمية القت�صاد املحلي مع اأ�صول جديدة مت 

واملتو�صطة يف  ال�صغرية  امل�صروعات  املالية ل�صتهداف  ال�صنة  الرتكيز يف  وكان  اململكة.  القت�صادي يف  الن�صاط  تعزيز  ملوا�صلة  تخ�صي�صها 

اململكة. من خالل فريق اخلدمات امل�صرفية لل�صركات الذي يجتمع مع العمالء ب�صكل منتظم لتقييم احتياجات التمويل وحتديد املنتجات 

التي ميكن ت�صميمها بعد ذلك لتتنا�صب مع متطلباتهم. من خالل هذه اجلهود، حققت اخلدمات امل�صرفية لل�صركات حت�صينا يف جودة وقيمة 

الأ�صول.

كما جنحت املجموعة يف جذب ودائع جديدة خالل العام مع احلفاظ على الودائع املوجودة التي ارتفعت بن�صبة 16 ٪ لتبلغ 532.2 مليون دينار 

بحريني )2009 : 459 مليون دينار بحريني(.

اخلدمات امل�شرفية للأفراد

فروع  ثالثة  افتتاح  مت  حني  يف  ل��الأف��راد.  امل�صرفية  اخلدمات  قطاع  على  الرتكيز  املجموعة  وا�صلت  جديدة،  جتارية  مبادرة  باعتبارها 

�صتة  اإ�صافة  متت  لزبائننا،  املقدمة  والرفاهية  الراحة  من  ع��ال  م�صتوى  على  للحفاظ  قائمة  ف��روع  ثالثة  وجتديد  العام  خ��الل  جديدة 

22 مت تركيبها يف مواقع  اإىل  الآيل  ال�صراف  الإجمايل لأجهزة  العدد  لي�صل  لدينا  اإىل نقاط اخلدمة احلالية  اآيل جديدة   اأجهزة �صراف 
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مراجعة اإلدارة للعمليات واألنشطة )تتمة(

اخلدمات امل�شرفية للأفراد )تتمة(

منا�صبة يف جميع اأنحاء اململكة. وميثل كرثة امل�صارف وحجم ال�صوق حتديًا كبريًا جلميع املوؤ�ص�صات املالية العاملة 

يف البحرين.

اإدارة الرثوات

اإدارة الرثوات للم�صتثمرين من  اإدارة الرثوات. وتقدم منتجات  طرحت املجموعة منتجات جذابة لقطاع �صوق 

خالل فريق متخ�ص�س يف توظيف ال�صتثمارات يوا�صل تقدمي اخلدمات ال�صخ�صية من خالل اأخ�صائيو توظيف 

قبل  للمخاطر  تقبلهم  مدى  وتقييم  منتظم  ب�صكل  امل�صتثمرين  مبقابلة  يقومون  الذين  والعالقات  ال�صتثمارات 

تقدمي اأي حلول ح�صب الطلب.

ال�شتثمارات

يف اإطار مهام فريق ال�صتثمار، خ�صعت جمموعة كبرية من الفر�س ملراجعة وحتليل اأويل خالل العام. تن�صاأ هذه 

الفر�س ال�صتثمارية عادة من جميع القارات. تخ�صع هذه الفر�س ل�صتعرا�س داخلي دقيق وحتليل قبل تقدميها 

اإىل جلنة ال�صتثمار التابعة للم�صرف.

تتبع الإدارة اأ�صلوبا حذرا للغاية يف عملية اختيار ال�صتثمار. وخالل ال�صنة، اأبرم امل�صرف العديد من معامالت 

الدين يف ال�صوق العقاري العاملي.

ونتيجة لالأزمة املالية يف عام 2008 التي ا�صتمرت خالل معظم عام 2009، �صهدت اأ�صواق العقارات العاملية 

الت�صديد على تقدمي متويل كبري. ففي حني انهارت ال�صوق العاملية للعقارات، تقل�صت اأي�صًا الرغبة يف املخاطرة 

من قبل املوؤ�ص�صات املالية مما خف�س م�صتوى الدين املتاح لعمليات ال�صتحواذ على العقارات. كما لوحظ تال�صي 

البيئة فر�صة  الأزم��ة. قدمت هذه  قبل  �صائدة  كانت  والتي  الأ�صول  قيم  التمويل مقابل  لقيم  املرتفعة  املعدلت 

امليزانني  لتمويل  اإ�صرتليني  جنيه  مليون   38 لتوفري  الو�صع  هذا  امل�صرف  انتهز  وقد  امليزانني.  ملمويل  جديدة 

لإعادة هيكلة مبنى مكتبي رئي�صي يف كناري وارف يف اململكة املتحدة.

و�صارك امل�صرف يف العقارات الإ�صالمية الأوىل التي كانت مدرجة يف بور�صة �صنغافورة كم�صتثمر رئي�صي. وقد 

مكن ال�صتثمار امل�صرف من ا�صتخدام فائ�س ال�صيولة مع تقدمي عائدات جمزية واحلفاظ على ال�صيولة.

يف اإطار دعم مبادرة مملكة البحرين لتوزيع الرثوة من خالل امللكية العامة لل�صناعات الوطنية، قدم امل�صرف 

ال�صنة  نهاية  بنجاح يف  الذي اختتم  األبا  العام يف �صركة  الكتتاب  الأفراد يف  الكتتاب يف �صريحة  التزاما نحو 

املالية.

�صهد تقييم العقارات التجارية الراقية يف اململكة املتحدة حت�صنا �صريعا خالل الن�صف الثاين من عام 2009 

والن�صف الأول من عام 2010. ومن اأجل ال�صتفادة من النمو ال�صريع، تخارج امل�صرف  من حقوقه ال�صتثمارية 

2009. وقد قدم هذا التخارج مل�صتثمرينا عائدا مغريا على  يف مبنى ميلتون غيت الذي مت ا�صتحواذه يف عام 

ا�صتثماراتهم يف حني اأظهر قدرة امل�صرف على اإبرام معامالت بيع يف ظروف �صوق �صعبة.

1999 املوؤجرة للخطوط اجلوية  اإي ار �صممت يف عام   200   777 ولزال ا�صتثمار امل�صرف يف طائرة بوينج 

املاليزية يويف بتوقعات امل�صتثمرين. يوفر ال�صتثمار عائدا نقديا قدره 9.5 ٪ �صنويا للم�صتثمرين تدفع على اأ�صا�س 

ربع �صنوي.
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ال�شتثمارات )تتمة(

وقد حقق ا�صتثمار امل�صرف يف جميع فئات الأ�صول املتنوعة يف ال�صني تقدما جيدا ومتكن من حتقيق منوا هائال يف جممل قيم ال�صتثمار. 

اللوج�صتية  واخلدمات  والأدوي��ة  والأغذية  الزراعية  الأعمال  يف  كبرية  اأقلية  ح�ص�س  من  لل�صندوق  الأ�صا�صية  ال�صتثمارية  املحفظة  تتكون 

وال�صلب املجلفن والآلت ال�صناعية. خالل ال�صنة، اختتمت واحدة من ال�صركات العاملة تعمل يف جمال الأعمال الزراعية املتكاملة الكتتاب 

العام الذي كان مدرجا يف بور�صة �صنغافورة بنجاح. وقد وفرت ال�صتثمارات عائدات تزيد على 1.7 �صعفا على اأ�صا�س �صعر ال�صهم كما يف 31 

دي�صمرب 2010. ي�صتهدف مدير ال�صندوق اثنني من عمليات الكتتاب يف اأ�صهم يف عام 2011، حيث اأن ال�صوق لالأ�صهم املدرجة اجلديدة يف 

ال�صني من املتوقع اأن ت�صهد مزيدا من التح�صن. وقد بلغ التزام ال�صتثمار الأويل للم�صرف 40 مليون دولر اأمريكي.

اإن جهودنا امل�صتمرة لتوفري فر�س فريدة لال�صتثمار متوافقة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية لعمالئنا تتطلب منا الجتهاد يف اختيار ومتلك 

اأعيننا عملية ا�صتثمارية قوية مع طبقات متعددة من  واإدارة ال�صتثمارات يف الأ�صواق امل�صتهدفة لدينا. حتقيقا لهذه الغاية، و�صعنا ن�صب 

ال�صوابط التي تنطوي على عدة وظائف متميزة وم�صتقلة داخل وخارج امل�صرف.

توا�صل فرق ال�صتثمار العمل مع ال�صركات العاملة يف تقدمي امل�صورة وامل�صاعدة يف اتخاذ مبادرات جديدة من اأجل الرتكيز على احلفاظ على 

قيمة ا�صتثماراتنا.

تقنية املعلومات

لقد دجمت املجموعة خالل عام 2010 بنجاح العملية امل�صرفية الأ�صا�صية ل�صركتها الفرعية، البنك البحريني ال�صعودي. وقد بداأ كل من 

م�صرف ال�صالم البحريني والبنك البحريني ال�صعودي العمل على من�صة واحدة من اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية. وكان حتويل البيانات 

من املن�صة امل�صرفية التقليدية اإىل من�صة اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية حتديا ومت تنفيذه كاأولوية رئي�صية. وكانت الأولويات الأخرى لق�صم 

تقنية املعلومات خالل ال�صنة هي تعزيز جتربة العمالء امل�صرفية، ورفع م�صتوى البنية التحتية لتقنية املعلومات لتقدمي املزيد من احللول 

التقنية و�صمان اللتزام مبتطلبات اجلهات التنظيمية والرقابة الداخلية.

حوكمة ال�شركات واإدارة املخاطر

خالل العام، اتخذت مبادرات هامة لتح�صني املعرفة حول وممار�صة حوكمة ال�صركات داخل امل�صرف. اإن اللتزام باملبادئ التوجيهية مل�صرف 

البحرين املركزي واملبادئ التنظيمية الأخرى ميثل اأحد العنا�صر الأ�صا�صية يف ا�صرتاتيجية املجموعة. خالل هذا العام قدم طلب جديد من 

اأجل التنفيذ الناجح ملتطلبات معيار بازل 2.

اعرف عميلك

اأنظمة م�صرف البحرين املركزي. يحتوي الدليل على الت�صريعات  تلتزم املجموعة بدليل قواعد اجلرائم املالية املن�صو�س عليها يف كتاب 

الراهنة ملكافحة غ�صيل الأموال التي مت تطويرها ح�صب توجيهات فريق العمل املعني بالعمليات املالية وهي املنظمة الدولية امل�صوؤولة عن تطوير 

ال�صيا�صات العاملية ملكافحة غ�صيل الأموال.

تويل املجموعة اهتماما كبريا يف فهم زبائنها واأن�صطتهم املالية. وقد طبقت املجموعة اأنظمة عاملية امل�صتوى لدعم اأن�صطة الر�صد. ويتم القيام 

بالإجراءات املنا�صبة ل�صمان اأن يتم تنفيذ الأن�صطة املالية لعمالئها وفقا للمبادئ التوجيهية ال�صادرة عن ال�صلطات التنظيمية.
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راأ�س املال الب�شري

امل�صرف  يحتفظ  لنجاحها.  الرئي�صية  العوامل  ومن  للمجموعة  احليوية  الأ�صول  من  الب�صري  املال  راأ�س  يعترب 

با�صرتاتيجية �صاملة للموارد الب�صرية مع الرتكيز على ا�صتقطاب املواهب وت�صجيع الأداء وتطوير املهارات ورعاية 

2009( من  ٪ يف عام   82( ٪  84 البحرينيون  املوظفون  ي�صكل  الكفاءات.  واملحافظة على  القيادية  املهارات 

جمموع 222 موظفا )233 يف عام 2009( يف كل من �صنغافورة والبحرين.

يدرك امل�صرف اأنه من اأجل حتفيز والحتفاظ باأف�صل الكفاءات فاإنه من ال�صروري تقدمي اأجور تناف�صية على 

اأ�صا�س الأداء الفردي والعام للمجموعة. وجتري ا�صتعرا�صات الأداء ال�صنوي لتقييم الأداء الفردي، حيث يتم 

حتديد الحتياجات التدريبية وت�صهيلها. ومت و�صع نظام تقييم ن�صف �صنوي ب�صكل اأقل ر�صمية للموظفني حيث 

�صاعة   11,000 من  اأكرث  املجموعة  يف  املوظفون  تلقى  ر�صمي.  غري  جو  يف  والقرتاحات  الهتمامات  تناق�س 

)2009 : 5,380 �صاعة( من التدريب الر�صمي يف داخل امل�صرف، وبرامج التدريب التي نظمت خارج امل�صرف. 

كجزء من امل�صوؤولية الجتماعية، فقد اأكمل 29 طالبا بحرينيا من خمتلف اجلامعات بنجاح برنامج التدريب يف 

خمتلف الإدارات خالل فرتة ال�صيف.

تقام  التي  املنتظمة  املنا�صبات  اإن  ال�صفافية.  لت�صجيع  املوظفني  مع  املفتوح  اأ�صلوب احلوار  على  الإدارة  حتافظ 

للموظفني مبا يف ذلك التجمع ال�صنوي ل�صتعرا�س اأداء املجموعة ومناق�صة الإ�صرتاتيجية امل�صتقبلية ت�صكل جزءا 

من تقومي الفعاليات الجتماعية. وقد مت تنظيم ور�س عمل لتح�صني الكفاءة وزيادة الإنتاجية يف مكان العمل. 

ت�صجع هذه املنا�صبات الجتماعية التفاعل بني املوظفني وتعزيز عالقاتهم خارج �صاعات العمل.

امل�شوؤولية الجتماعية للم�شرف

اتخذت املجموعة، ومنذ تاأ�صي�صها، عددا من املبادرات للم�صاهمة ب�صكل اإيجابي نحو تطوير املجتمع، يتم بذل 

جهود كثرية ل�صمان الدعم امل�صتمر للمجتمع. تلعب املجموعة دورا ن�صطا يف م�صاعدة املجتمعات املحلية لتحقيق 

تطلعاتها واأهدافها. توؤمن املجموعة يف �صرورة دعم احتياجات الأن�صطة بطريقة م�صوؤولة اجتماعيا حيث �صوف 

ت�صمل الفوائد املحققة كل فرد يف املجتمع.

ل تقت�صر روؤيتنا للبحرين املزدهر على تقدمي اخلدمات امل�صرفية فح�صب، بل خللق بيئة اإيجابية يكون لكل ع�صو 

يف املجتمع فر�صته لبناء م�صتقبل اآمن ومزدهر. فيما يلي بع�س املبادرات التي اتخذتها املجموعة يف العام 2010 

من اأجل حتقيق هذه الروؤية:

• تقدمي م�صاهمة مالية لدعم حملة التوعية الوطنية للجمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية يف البحرين. 	

وكان الهدف من احلملة زيادة الوعي بني اأطفال املدار�س حول الأمرا�س الوراثية مثل فقر الدم املنجلي 

والثال�صيميا.

•  تقدمي م�صاعدة مالية لأن�صطة �صندوق املرخ لدعم الأن�صطة الجتماعية لالأطفال.	

•  تقدمي م�صاعدة مالية لنادي احتاد الريف لدعم الأن�صطة الريا�صية يف النادي.	

•  تقدمي امل�صاعدة املالية اإىل جمعية رعاية امل�صحف ال�صريف لدعم اأن�صطة املجتمع يف اململكة.	
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»تتاألق ب�ضمت حتت اأ�ضعة ال�ضم�س امل�ضرقة اأو حتت وابل من قطرات املطر، تتهادى “

مع الن�ضيم ثم تت�ضاقط نحو الأر�س عندما تنجز مهمتها بالكامل، تنتج الورقة 

الكربوهيدرات التي ت�ضاهم بدورها يف بناء املزيد من اخلاليا وتوليد املزيد من الطاقة 

الأمر الذي يج�ضد جوهر عملية بناء اخلاليا يف النبتة ككل.«



الحوكمة

�شيا�شة امل�شرف

النتائج  عن  والإف�صاح  يعلنه  ما  تنفيذ  يف  املتمثل  الأخالقي  الن�صباط  معايري  اأعلى  بتطبيق  امل�صرف  يلتزم 

بدقة و�صفافية ووفقا للقوانني واللوائح التي حتكم عمله. وقد تبنى جمل�س اإدارة امل�صرف هيكلة ثابتة لأع�صاء 

جمل�س الإدارة تعمل معًا ووفقًا للنظام الأ�صا�صي واللجان الإخت�صا�صية الأخرى حيث متنح تلك اجلهات الإدارة 

�صالحيات لإدارة امل�صرف.

جمل�س الإدارة   

الالزمة  ال�صرتاتيجيات  وي�صع  الأهداف  يحدد  حيث  للم�صرف  الرئي�صة  القيادة  مبثابة  الإدارة  جمل�س  يعترب 

م�صتقبل  ر�صم مالمح  املجل�س مبهام  اأع�صاء  وي�صطلع  الغايات  تلك  يكفل حتقيق  امل�صرف مبا  اأن�صطة  لتوجيه 

والإطار  امل�صاهمني  مب�صالح  قراراتهم  ارتباط  مدى  من  والتاأكد  �صمعته،  و�صيانة  اأ�صوله  وحماية  امل�صرف، 

ومبا  وحر�س  مهارة  من  ذلك  يتطلبه  ما  بكل  بواجباتهم  املجل�س  اأع�صاء  وي�صطلع  امل�صرف.  لعمل  التنظيمي 

متليه عليهم م�صوؤوليات املوؤمتنني عليها. وهم بذلك م�صوؤلني عن اأداء امل�صرف اأمام امل�صاهمني الذي ي�صتطيعون 

عزلهم من منا�صبهم.

امل�صاهمني،  اأجل م�صلحة  من  امل�صرف  ل�صوؤون  والفعالة  الر�صيدة  الإدارة  تتمثل يف  الرئي�صة  املجل�س  مهمة  اإن 

وموردين وجمتمعات حملية.  وموظفني  معه من عمالء  للمتعاملني  املتنوعة  القطاعات  توازن م�صالح  و�صمان 

ويتوقع من املجل�س، يف كل ما يقوم به من ت�صرفات، اأن ي�صدر اأحكامه واآراءه التجارية على كل ما يعتقد اأنه 

يف م�صلحة امل�صرف. ويف �صبيل ذلك فاإنه ميكن لأع�صاء املجل�س العتماد على الأمانة والنزاهة املهنية لكبار 

امل�صوؤولني التنفيذيني بامل�صرف وللم�صت�صارين واملدققني اخلارجيني.
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جمل�س الإدارة  )تتمة(

جمل�س الإدارة

 تاريخ وموقع اجتماع

اأ�صماء الأع�صاء احلا�صرونجلنة جمل�س الإدارة

اأ�صماء الإع�صاء امل�صاركون

اأ�صماء من مل يح�صر من الأع�صاءعن طريق الهاتف اأو و�صلة الفيديو

15 فرباير 2010،

مبنى امل�صرف

�صعادة حممد علي را�صد العبار حبيب اأحمد قا�صم

ع�صام املهيدب ال�صيخة ح�صة بنت خليفة اآل خليفة

اأحمد جمال جاوة ال�صيخ عبدالإله حممد كعكي

  حمد احلمي�صي

  فهد �صامي  الإبراهيم

  ترين�س األن

  �صلمان املحميد

  يو�صف عبداهلل تقي

    

27 اأبريل 2010،

مبنى امل�صرف

�صعادة حممد علي را�صد العبار حبيب اأحمد قا�صم

ع�صام املهيدب ال�صيخة ح�صة بنت خليفة اآل خليفة

  ال�صيخ عبدالإله حممد كعكي

  حمد احلمي�صي

  فهد �صامي  الإبراهيم

  ترين�س األن

  �صلمان املحميد

  يو�صف عبداهلل تقي

  اأحمد جمال جاوة

    

8 يوليو 2010،

مبنى امل�صرف

متت املوافقة على 

البيانات املالية للربع 

الثاين ل�صنة 2010 

من قبل اأع�صاء جمل�س 

الإدارة بالتمرير

�صعادة حممد علي را�صد العبار

ع�صام املهيدب

حبيب اأحمد قا�صم

ال�صيخة ح�صة بنت خليفة اآل خليفة

ال�صيخ عبد الإله حممد كعكي

حمد احلمي�صي

فهد �صامي الإبراهيم

ترين�س األن

�صلمان املحميد

يو�صف عبد اهلل تقي

اأحمد جمال جاوة

    

18 اأكتوبر 2010،

مبنى امل�صرف

ال�صيخ عبدالإله حممد كعكي �صعادة حممد علي را�صد العبار

فهد �صامي  الإبراهيم حبيب اأحمد قا�صم

  ال�صيخة ح�صة بنت خليفة اآل خليفة

 ع�صام املهيدب�صلمان املحميد

  حمد احلمي�صي

  اأحمد جمال جاوة

  ترين�س األن

  يو�صف عبداهلل تقي
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الحوكمة )تتمة(

جمل�س الإدارة  )تتمة(

وقد مت تنظيم امل�صرف على النحو التايل:

مدققو احل�صابات امل�صتقلني هيئة الفتوى والرقابة ال�صرعية

جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي

جمموعات الأعمال املجموعة امل�صاندة

اخلدمات امل�صرفية املخاطر واللتزام

ال�صتثمار املوارد الب�صرية، العمليات، نظم 

املعلومات، اخلدمات امل�صاندة

اخلزينة والأ�صواق املالية

اللجان الإدارية

• املخاطر والئتمان	

• الإ�صتثمار	

• املوجودات واملطلوبات	

• تقنية املعلومات	

اللجنة التنفيذية

جلنة املكافاآت

جلنة التدقيق

التدقيق الداخلي

الرقابة ال�صرعية

ال�صوؤون املالية والتطوير 

ال�صرتاتيجي

امل�صاهمون
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جلان جمل�س الإدارة

قام املجل�س بت�صكيل ثالث جلان خ�ص�صت لها اأدوار وم�صئوليات حمددة وفقا ملا متليه الأعراف املتبعة يف القطاع امل�صريف. واللجان الدائمة 

التابعة للمجل�س هي اللجنة التنفيذية، وجلنة التدقيق وجلنة املكافاآت.

اللجنة التنفيذية

تتوىل ال�صالحيات العامة ملجل�س الإدارة وتقوم بتوجيه الإدارة التنفيذية حول جميع امل�صائل املتعلقة باأعمال امل�صرف، كما تقوم اللجنة بدور 

جمل�س الإدارة يف التعامل مع امل�صائل التي تن�صاأ يف الفرتات ما بني اجتماعات جمل�س الإدارة. كذلك تتوىل اللجنة م�صئولية جميع امل�صائل 

املتعلقة مبخاطر الئتمان وخماطر ال�صوق، ومراجعة الإ�صرتاتيجية ورفع التو�صيات ب�صاأنها اإىل جمل�س الإدارة.

الأع�صاء:

حبيب اأحمد قا�صم  .1

اأحمد جمال جاوة  .2

فهد �صامي الإبراهيم  .3

ع�صام املهيدب  .4

اللجنة التنفيذية 

 تاريخ وموقع

اأ�صماء الأع�صاء احلا�صروناجتماع اللجنة التنفيذية

اأ�صماء الإع�صاء امل�صاركون

اأ�صماء من مل يح�صر من الأع�صاءعن طريق الهاتف اأو و�صلة الفيديو

2 فرباير 2010،

مبنى امل�صرف

اأحمد جمال جاوة حبيب اأحمد قا�صم

  ع�صام املهيدب

  فهد �صامي الإبراهيم

    

20 اأبريل 2010،

مبنى امل�صرف

اأحمد جمال جاوة حبيب اأحمد قا�صم

  ع�صام املهيدب

  فهد �صامي الإبراهيم

    

13 اأكتوبر 2010،

مبنى امل�صرف

اأحمد جمال جاوة حبيب اأحمد قا�صم

  ع�صام املهيدب

  فهد �صامي الإبراهيم
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الحوكمة )تتمة(

جلان جمل�س الإدارة )يتبع(

جلنة التدقيق

تتوىل م�صئولية م�صاعدة املجل�س يف القيام بواجباته الرقابية فيما يتعلق بامل�صائل اخلا�صة باملخاطر واللتزام، مبا يف ذلك �صحة القوائم 

املالية للم�صرف، واإجراءات ونظم اإعداد التقارير املالية، وو�صائل الرقابة الداخلية والرقابة املالية. كذلك تتوىل اللجنة التن�صيق بني مدققي 

احل�صابات امل�صتقلني وبني جمل�س الإدارة، وبني ال�صلطة التنظيمية وبني جمل�س الإدارة.

الأع�صاء:

ترين�س األن  .1

حمد احلمي�صي  .2

جون هوكين�س - ا�صت�صاري مايل م�صتقل  .3

جلنة التدقيق

 تاريخ وموقع 

اأ�صماء الأع�صاء احلا�صروناجتماع جلنة التدقيق

اأ�صماء الإع�صاء امل�صاركون 

اأ�صماء من مل يح�صر من الأع�صاءعن طريق الهاتف اأو و�صلة الفيديو

14 فرباير 2010،

مبنى امل�صرف

  ترين�س األن

  حمد احلمي�صي

    

26 اأبريل 2010،

مبنى امل�صرف

  ترين�س األن

  حمد احلمي�صي

  جون هوكن�س

    

7 يوليو 2010،

مبنى امل�صرف

  ترين�س األن

  حمد احلمي�صي

  جون هوكن�س

    

13 اأكتوبر 2010،

مبنى امل�صرف

  ترين�س األن

  حمد احلمي�صي

  جون هوكن�س
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جلان جمل�س الإدارة )يتبع(

جلنة املكافاآت

ت�صع اللجنة الإجراءات الر�صمية وال�صفافة التي حتدد �صيا�صة املكافاآت املتعلقة بالرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية وبقية املوظفني، والتاأكد 

يتوافق مع واجبات وم�صئوليات  املماثلة، ومبا  املوؤ�ص�صات  ال�صوق ويف  �صائد يف  يتما�صى مع ما هو  تناف�صية، مبا  املدفوعة  التعوي�صات  اأن  من 

تعوي�صات  للمجل�س بخطط  اللجنة  تو�صي  والتدريب. كذلك  والتعوي�صات  التوظيف  ت�صمل  التي  ال�صيا�صات  باعتماد  اللجنة  وتقوم  املوظفني. 

خا�صة، مبا يف ذلك مكافاآت الأداء ال�صنوية واحلوافز ق�صرية اأو طويلة الأمد، لجتذاب وحتفيز املوظفني الأ�صا�صيني وتاأمني املحافظة على 

ا�صتمرار عملهم لدى امل�صرف.

الأع�صاء:

ال�صيخة ح�صة بنت خليفة اآل خليفة  .1

حبيب اأحمد قا�صم  .2

فهد �صامي الإبراهيم  .3

جلنة املكافاآت 

 تاريخ وموقع

اأ�صماء الأع�صاء احلا�صروناجتماع جلنة املكافاآت

اأ�صماء الإع�صاء امل�صاركون

اأ�صماء من مل يح�صر من الأع�صاءعن طريق الهاتف اأو و�صلة الفيديو

14 يناير 2010،

مبنى امل�صرف

  ال�صيخة ح�صة بنت خليفة اآل خليفة

  حبيب اأحمد قا�صم

  فهد �صامي الإبراهيم
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جلان الإدارة

يفو�س جمل�س الإدارة �ضالحيته يف اإدارة امل�ضرف للرئي�س التنفيذي الذي يعترب هو والإدارة التنفيذية اجلهتني امل�ضوؤولتني عن تنفيذ القرارات 

وال�ضرتاتيجيات التي يعتمدها املجل�س وهيئة الفتوى والرقابة ال�ضرعية.

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

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

الأدوار وامل�صوؤولياتاللجنة

تو�ضي اللجنة ملجل�س الإدارة ب�ضيا�ضة واإطار عمل اإدارة املخاطر. والدور الرئي�ضي الذي تتوله اللجنة هو جلنة الئتمان واملخاطر

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

والإدارة  الإ�ضرافية،  وال�ضلطات  املجل�س،  عن  املنبثقة  واللجان  الإدارة،  جمل�س  اإىل  املخاطر  عن  التقارير 

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.

الأع�صاء:

يو�صف عبد اهلل تقي  .1

موكندان راغهافاجاري  .2

نبيل التتان  .3

اأحمد عبدي �صيخ  .4

الدكتور اأنور ال�صادة  .5

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

العمومية للم�ضرف.

الأع�صاء:

يو�صف عبد اهلل تقي  .1

الدكتور اأنور ال�صادة  .2

موكندان راغهافاجاري  .3

نبيل التتان  .4

اأحمد عبدي �صيخ  .5

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

العقارية ومراقبة اأدائها ب�ضكل متوا�ضل. كذلك تتوىل اللجنة م�ضئولية الإ�ضراف على اأداء مدراء ال�ضناديق 

والتو�ضية با�ضرتاتيجيات التخارج بهدف زيادة العوائد للم�ضتثمرين.

الأع�صاء:

يو�صف عبد اهلل تقي  .1

الدكتور اأنور ال�صادة  .2

موكندان راغهافاجاري  .3

نبيل التتان  .4

بايرون اأ�صكني  .5

الحوكمة )تتمة(
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الأدوار وامل�صوؤولياتاللجنة

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

واخلطط ال�ضنوية لتقنية املعلومات وفقا لالإ�ضرتاتيجية املعتمدة للم�ضرف، وتقدمها اإىل الرئي�س التنفيذي 

لكي يرفعها بدوره اإىل جمل�س الإدارة ملراجعتها واعتمادها. كما ت�ضرف اللجنة على تنفيذ اخلطة ال�ضنوية 

املعتمدة لتقنية املعلومات �ضمن اإطار املواعيد الزمنية املقررة وامليزانيات املخ�ض�ضة.

الأع�صاء:

موكندان راغهافاجاري  .1

اأحمد عبدي �صيخ  .2

عبد الكرمي تركي  .3

عي�صى بوحجي  .4

تي. اآر. فينكاتي�س  .5

اأنور مراد  .6

ر�صاد اخلوند  .7

اأخالقيات املهنة

الت�صرفات  ل�صبط جميع  والأخالقي  املهني  اللتزام  ولقد مت و�صع �صوابط  واملهني.  الأخالقي  اللتزام  لأعلى معايري  وفقا  امل�صرف  يعمل 

ال�صخ�صية واملهنية للمعنيني بامل�صرف.

اللتزام

و�صع امل�صرف �صيا�صات واإجراءات �صاملة ل�صمان اللتزام التام باأنظمة ولوائح عدد من ال�صلطات الرقابية والت�صريعية متمثلة يف م�صرف 

البحرين املركزي، �صوق البحرين لالأوراق املالية، �صوق دبي املايل وهيئة الأوراق املالية وال�صلع يف الإمارات، مبا يف ذلك الإبالغ عن غ�صيل 

الأموال، واإعداد التقارير، والتداول بناء على معلومات داخلية.

الت�ضالت

يجري امل�صرف جميع ات�صالته مع املعنيني بطريقة مهنية واأمينة و�صفافة ومفهومة ودقيقة ويف املواعيد املحددة. وت�صمل قنوات الت�صال 

الرئي�صة التقرير ال�صنوي، وكتيبات ومن�صورات امل�صرف، وموقع امل�صرف على �صبكة الإنرتنت، والإعالنات املنتظمة يف و�صائل الإعالم املحلية 

والإقليمية والعاملية املنا�صبة.

جلان الإدارة )تتمة(
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إدارة المخاطر وااللتزام

اإننا يف م�صرف ال�صالم-البحرين ندرك اأننا يف جمال عمل ميلي علينا حتمل املخاطر، واأن جناحنا يعتمد اإىل 

درجة كبرية على مدى كفاءتنا يف تعريف هذه املخاطر وقيا�صها ومراقبتها واإدارتها. ولذلك فاإننا نرى اأن اإدارة 

املخاطر ت�صكل جزءا اأ�صا�صيا من وجهة النظر الإ�صرتاتيجية، واأن اإتفاقية بازل 2 ت�صكل حمفزا للتنفيذ الناجح 

لإدارة املخاطر.

املبداأ الأ�صا�صي الذي يقوم عليه اإطار عمل اإدارة املخاطر هو التاأكد من اأن املخاطر املقبولة تقع �صمن املدى الذي 

يعتمده امل�صرف لتحمل املخاطر، واأن العوائد الناجتة تكون متوافقة مع املخاطر التي يتم حتملها. اإن الهدف من 

ذلك هو خلق قيمة للم�صاهمني من خالل حماية امل�صرف من اخل�صائر غري املتوقعة، و�صمان زيادة اإمكانيات 

وفر�س حتقيق الأرباح مقارنة باملخاطر والتاأكد من ا�صتقرار الأرباح.

ولهذا فاإن خطة تاأ�صي�س امل�صرف تعطي الأولوية لتطوير اإطار فاعل لإدارة املخاطر والإدارة امل�صتقلة للمخاطر 

و�صمان اللتزام مبا يتوافق مع الأنظمة والإجراءات املثلى املتعارف عليها لإدارة املخاطر حمليا وعامليا، ومبا 

يتما�صى مع متطلبات م�صرف البحرين املركزي واإتفاقية بازل 2.

اإطار عمل اإدارة املخاطر

ممار�صة  كيفية  وكذلك  ال�صالم-البحرين  م�صرف  لدى  املخاطر  ثقافة  يحدد  املخاطر  اإدارة  عمل  اإط��ار  اإن 

الأرباح  الدائم بني  التوازن  ال�صحيح يف جميع عمليات امل�صرف مبا ي�صمن  بال�صكل  املخاطر  �صلوكيات حتمل 

وم�صتوى املخاطر املحتملة.

ويحقق اإطار عمل اإدارة املخاطر هذا الهدف من خالل تعريف املبادئ الأ�صا�صية لإدارة املخاطر بامل�صرف، مبا 

ال�صمعة،  الإ�صرتاتيجية، وخماطر  واملخاطر  الت�صغيلية،  واملخاطر  ال�صوق،  الئتمان، وخماطر  يف ذلك خماطر 

املخاطر،  باإدارة  يتعلق  فيما  التنفيذية  والإدارة  املخاطر،  اإدارة  وجمموعة  الإدارة،  جمل�س  وم�صئوليات  واأدوار 

وحدود  والإج��راءات،  الرئي�صية،  املخاطر  و�صيا�صات  والتبعات،  الحتمالت  على  بناء  املخاطر  تقييم  واأ�صاليب 

املخاطر، ونظم وتقارير معلومات اإدارة املخاطر، واإطار عمل الرقابة الداخلية، واأ�صلوب امل�صرف يف اإدارة راأ�س 

املال.

ويتم تقييم مدى فعالية اإطار عمل اإدارة املخاطر ب�صكل م�صتقل ومراجعته من خالل التدقيق الداخلي والتدقيق 

اخلارجي واإ�صراف م�صرف البحرين املركزي. بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن جمموعات العمل وامل�صاندة جتري وب�صكل 

دوري عمليات تقييم داخلية للتحكم يف املخاطر.

ونتيجة لذلك، يوؤدي اإطار عمل اإدارة املخاطر اإىل اإيجاد التنا�صق بني الأعمال واأهداف اإدارة املخاطر.
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اإدارة راأ�س املال

اإن حجر الأ�صا�س لإطار اإدارة املخاطر هو الو�صول اإىل العالقة املثلى بني املخاطر والعوائد مقارنة براأ�س املال املتوفر من خالل اإدارة راأ�س 

املال ب�صكل مركز وبرقابة جيدة ت�صمل جمموعات اإدارة املخاطر وال�صئون املالية وجمموعات الأعمال.

احلوكمة

يدعم اإطار عمل اإدارة املخاطر اإطار فعال للحوكمة، كما ورد بالق�صم اخلا�س باحلوكمة يف ال�صفحات 34 - 41.

امل�شئولية عن املخاطر

الأعمال  روؤ�صاء جمموعات  ويتوىل  واللتزام.  املخاطر  اإدارة  دائرتي  عاتق  على  امل�صرف  املخاطر يف  اإدارة  اإطار عمل  تنفيذ  م�صئولية  تقع 

واملجموعات امل�صاندة يف امل�صرف م�صئولية املخاطر املختلفة، ويتوجب عليهم التاأكد من اإدارة هذه املخاطر وفقا لإطار عمل اإدارة املخاطر. 

وتبعاتها  احتمالتها  وتقييم  عنها  وامل�صئولني  املخاطر  حتديد  يف  امل�صاندة  واملجموعات  الأعمال  جمموعات  روؤ�صاء  املخاطر  اإدارة  وت�صاعد 

واخليارات املتاحة للتعامل معها، وو�صع اأولويات اأعمال اإدارة املخاطر، وخطط اإدارة املخاطر، والتفوي�س بتنفيذ خطط اإدارة املخاطر ومتابعة 

جهود اإدارة املخاطر.

اإطار عمل اإدارة املخاطر )تتمة(

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

جلان جمل�س 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�س الإدارة 

والإدارة التنفيذية

اإدارة راأ�س املال 

والأ�ضعار بعد ت�ضوية 

تاأثري املخاطر
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إدارة المخاطر وااللتزام )تتمة(

تنظيم دائرتي اإدارة املخاطر واللتزام

اإىل  مبا�صرة  تقريره  ويرفع  العمليات  عن  م�صئول  م�صتقل  رئي�س  ال�صالم-البحرين  مب�صرف  واللتزام  املخاطر  اإدارة  دائرتي  على  ي�صرف 

الرئي�س التنفيذي.

وحدة اللتزام ومكافحة غ�شيل الأموال

اأن�صاأ امل�صرف وحدة م�صتقلة ومتخ�ص�صة لتن�صيق تنفيذ برنامج اللتزام ومكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب. وي�صمل الربنامج ال�صيا�صات 

واحل�صا�صة  اجلوهرية  باملعلومات  يتعلق  فيما  الإف�صاح  ومعايري  الأم��وال،  غ�صيل  ومكافحة  واللوائح،  بالأنظمة  اللتزام  لإدارة  والإج��راءات 

والتداول بناء على معلومات داخلية.

اإدارة خماطر 

اإدارة خماطر ال�ضوقالئتمان

اإدارة املخاطر 

اإدارة راأ�س املالالت�ضغيلية

الإلتزام 

ومكافحة غ�ضيل 

الأموال

وح��دود 	• املخاطر  مراقبة 

املخاطر

اإدارة املحافظ	•

املواعيد 	• يف  التقارير  رفع 

جل��ن��ة  اىل  امل������ح������ددة 

الئتمان

اأ����ص���ال���ي���ب ال��ت�����ص��ن��ي��ف 	•

الداخلي

للتحمل 	• ال��دويل  الختبار 

وحتليل ال�صيناريوهات

مراقبة املراكز واحلدود	•

اأ�صاليب قيا�س املخاطر	•

املواعيد 	• يف  التقارير  رفع 

األ����ك����و  اإىل  امل������ح������ددة 

)ALCO(

مراقبة التقييم الذاتي	•

املخاطر 	• موؤ�صرات  مراقبة 

الأ�صا�صية

املخاطر 	• ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 

واخل�صائر

اإدارة اأمن تقنية املعلومات	•

ت��خ��ط��ي��ط ا����ص���ت���م���راري���ة 	•

الأعمال

خ��ارج��ي��ة 	• ج��ه��ات  تكليف 

باإدارة املخاطر

اللتزام باتفاقية بازل 2	•

اآث��ار 	• ت�صوية  بعد  الأ�صعار 

املخاطر

اللجنة 	• اإىل  التقرير  رف��ع 

ملجل�س  التابعة  التنفيذية 

الإدارة

حتليل الحتمالت	•

مراقبة اللتزام	•

مكافحة غ�صيل الأموال	•

التدريب والتوعية	•

ال���ن���ظ���م والإج�����������راءات 	•

الرقابية
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وحدة اللتزام ومكافحة غ�شيل الأموال )تتمة(

مبقت�صى ما متليه متطلبات مكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب، ي�صمن م�صرف ال�صالم-البحرين من خالل �صيا�صاته اخلا�صة �صالمة 

عمل �صيا�صات واإجراءات مكافحة غ�صيل الأموال ووجود اإجراءات رقابة داخلية ملنع واكت�صاف عمليات غ�صيل الأموال. ومتلي هذه ال�صيا�صات 

كيفية و�صع الإر�صادات العامة والإجراءات لقبول العمالء واملحافظة على ا�صتمرار التعامل معهم، ومراقبة عملياتهم وفقا ملتطلبات م�صرف 

FATF 40 + 9، ووثائق جلنة   البحرين املركزي واملعايري الدولية مثل تو�صيات الفريق اخلا�س لالإجراءات املالية ملكافحة غ�صيل الأموال 

بازل 2.

الهيئات  بع�س  قبل  من  ال�صادرة  العقوبات  قوائم  من  عدد  مقابل  للتدقيق  عر�صها  يتم  وال�صادرة  ال��واردة  الإلكرتونية  التحويالت  جميع 

التنظيمية مبا يف ذلك جلان عقوبات جمل�س الأمن ووزارة اخلزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأ�صول الأجنبية، بالإ�صافة اإىل تلك املحددة 

من قبل م�صرف البحرين املركزي.

كذلك يت�صمن الربنامج اللتزام بالأنظمة التي و�صعها م�صرف البحرين املركزي و�صوق البحرين لالأوراق املالية ووزارة ال�صناعة والتجارة.
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المسؤولية االجتماعية

تبنى  املنطلق  هذا  ومن  اأولوياته،  �صمن  الجتماعية  امل�صئولية  ال�صالم-البحرين  م�صرف  و�صع  اإن�صائه،  منذ 

امل�صرف �صيا�صة متوازنة ت�صهم يف التنمية الجتماعية والرفاه القت�صادي للمجتمع. ولذلك فقد ركز يف تربعاته 

على العديد من املبادرات التعليمية الهادفة مثل رعاية برنامج �صمو ويل العهد للمنح الدرا�صية العاملية واملوؤ�ص�صة 

اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  والأيتام  املحتاجة  الأ�صر  لأبناء  اجلامعية  واملنح  البعثات  لتقدمي  امللكية  اخلريية 

املتفوقني درا�صيا وكذلك متويل “مركز ال�صالم للدرا�صات املالية” بجامعة  البحرين.

ومل يكن للم�صرف اأن يهمل اجلانب الإن�صاين لإدراكه مبدى اأهمية وقيمة العن�صر الب�صري، فاإميانًا منه بتنمية 

مع  وبالتعاون  امل�صرف  قام  التوظيف،  متكافئة يف  فر�س  تقدمي  قدراته من خالل  �صقل  على  والعمل  الإن�صان 

مركز خدمات املعاقني “ل�صت وحدك”، احد املراكز التابعة لوزارة التنمية الجتماعية بتوظيف عدد من ذوي 

الحتياجات اخلا�صة يف بادرة منه باأهمية اإدماج هذه ال�صريحة من اأبناء الوطن يف جمال العمل والأخذ بيدهم 

كي ي�صهموا يف م�صرية النه�صة والتقدم. 

املحتاجة  البحرينية  الأ�صر  من  لعدد  تربعات  وبتقدمي  املر�صى  من  عدد  وعالج  برعاية  امل�صرف  تكفل  كما   

وخ�ص�س مبلغا جتاوز 122,000 دينار لهذه الأغرا�س.

ويعتمد امل�صرف �صيا�صة تهدف اإىل دعم اأن�صطة التدريب والتوظيف، حيث حقق امل�صرف ن�صبة بحرنة مرتفعة 

بلغت 84 ٪ مع نهاية عام 2010. كما ا�صتقبل امل�صرف وعلى العام الرابع على التوايل اأكرث من 20 من الطلبة 

اجلامعيني البحرينيني �صمن برنامج التدريب ال�صيفي حيث مت اإدخالهم يف برنامج مكثف لتعريفهم مبختلف 

املهام والعمليات التي يقوم بها امل�صرف وذلك للم�صاهمة يف اإعدادهم لالنخراط يف �صوق العمل.

املتعددة  النواحي  لدعم  كتربعات خريية  دينار   100,000 مبلغ  الدارة  اىل ذلك، خ�ص�س جمل�س  بال�صافة 

من الأن�صطة الجتماعية لرفع امل�صتوى احلياتي للجميع من خالل دعمه للموؤ�ص�صات اخلريية والتعليمية والطبية 

والحتياجات  الإعاقة  بذوي  تعنى  التي  الجتماعية  واملوؤ�ص�صات  والريا�صية  والجتماعية  والثقافية  والعلمية 

اخلا�صة كاجلمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية وجمعية اأ�صدقاء املكفوفني وجمعية رعاية امل�صحف ال�صريف 

و�صندوق املرخ اخلريي ونادي احتاد الريف الريا�صي.
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قد تبدو �ضبكة الأن�ضجة املمتدة على �ضطح الورقة مت�ضابهة اأو “

متطابقة اإىل حٍد ما، اإل اأن كل واحدٍة منها تختلف بطبيعة احلال عن 

الأخرى اإذ تقوم كل ورقة على ال�ضجرة بدوٍر متكامل وم�ضتقل بحد 

ذاتها لتوؤدي مبجملها مهام ال�ضجرة جتاه حميطها.



تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
المقدم إلى الجمعية العمومية

ا�صتعر�صت الهيئة اأعمال امل�صرف خالل العام واطلعت على امليزانية العمومية وح�صاب الإيرادات وامل�صروفات 

والتدفقات النقدية والتغريات يف امللكية واجتمعت باإدارة امل�صرف وقدمت تقريرها ال�صنوي على النحو التايل:

اأوًل:

العام وقامت بدورها يف توجيه الإدارات املختلفة  اأن�صطة امل�صرف ومعامالته خالل  الهيئة على  اأ�صرفت   .1

اإىل اللتزام باأحكام ال�صريعة الإ�صالمية وفتاوى الهيئة يف هذه الأن�صطة وتلك املعامالت، وعقدت لذلك 

عدة لقاءات واجتماعات مع امل�صئولني بامل�صرف. وتقرر الهيئة حر�س اإدارة امل�صرف على اللتزام باأحكام 

ال�صريعة ال�صالمية وفتاوى الهيئة.

در�صت الهيئة العمليات التي عر�صت عليها اأثناء العام، واعتمدت عقودها وم�صتنداتها، واأجابت عن الأ�صئلة   .2

هذه  عممت  وقد  املنا�صبة،  والفتاوى  القرارات  ذلك  يف  واأ�صدرت  ب�صاأنها،  طرحت  التي  وال�صتف�صارات 

الفتاوى والقرارات على اإدارات امل�صرف املخت�صة لتنفيذها.

ثانيًا:

راجعت الهيئة مناذج العقود والتفاقيات التي عر�صت عليها وطلبت من اإدارة امل�صرف اللتزام بها.

ثالثًا: امليزانية العمومية:

بها  امللحقة  والبيانات  ل��ه(  التابعة  وال�صركات  )امل�صرف  للمجموعة  املوحدة  امليزانية  على  الهيئة  اطلعت 

والإي�صاحات املتممة لها، وقد اأبدت مالحظاتها عليها.

وترى الهيئة ما يلي:

اإدارة امل�صرف من معلومات متثل  املوحدة يف حدود ما عر�صته  امليزانية  اأن هذه  املراجعة تبني  بعد  اأنه   .1

موجودات ومطلوبات امل�صرف واإيراداته وحقوق امللكية وح�صابات املودعني وامل�صروفات الت�صغيلية واأن دقة 

املعلومات والبيانات هي من م�صئولية اإدارة امل�صرف.

ذكرت اإدارة امل�صرف اأن امل�صرف يتلقى معظم الودائع على �صبيل الوكالة ويعلم املودعني بالربح املتوقع   .2

مع  امل�صاربة  �صبيل  على  لإ�صتثمارها  توفري  ح�صاب  يف  حمدودة  مبالغ  ويتلقى  واح��دًا  ح�صابًا  لها  ومي�صك 

حقوق امل�صاهمني يف وعاء م�صرتك وقد ن�صحت الهيئة اإدارة امل�صرف بالتو�صع يف تلقي ودائع حمددة املدة 

لإ�صتثمارها على �صبيل امل�صاربة اأ�صوة مبا يتبع يف البنوك الإ�صالمية الأخرى. 

الأرباح بني  وتوزيع  واخل�صائر  الأرباح  املالية وح�صاب  للقوائم  املوحدة  العمومية  امليزانية  اأن  الهيئة  وترى 

املودعني وامل�صاهمني قد اأعد على هذا الأ�صا�س.

رابعًا: الزكاة :

ملا كان النظام الأ�صا�س للم�صرف ل يلزم امل�صرف باإخراج زكاة حقوق امل�صاهمني امل�صتثمرة لديه، فقد قامت 

املوحدة  امليزانية  يف  عنها  الإف�صاح  يتم  كما  بها،  لإبالغهم  امل�صاهمني  على  الواجبة  الزكاة  بح�صاب  الهيئة 

للمجموعة.

عن اأعمال ال�شنة املالية 2010
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خام�شًا: حتول البنك البحريني ال�شعودي :

ا�صرتى امل�صرف ح�صة مقدارها 90.31 ٪ من البنك ال�صعودي البحريني بهدف حتوله اإىل بنك اإ�صالمي، وجاري حتويل هذا البنك وقد 

اأعلنت الهيئة يوم 30 يونيو 2011 اآخر يوم لأيام التحول على اأن يبداأ البنك يف 01 يوليو 2011 ملتزمًا باأحكام ال�صريعة يف كل اأوجه ن�صاطاته.

�شاد�شًا: الدخل املحرم :

بناء على قرار الهيئة يف اأن الدخل املحرم يبداأ ح�صابه واإخراجه ابتداء من التاريخ املحدد للتحول الكامل للبنك الذي حدد له 30 يونيو 2011 

اإخراجه، بل يح�صب وين�صح امل�صاهمون باإخراج ما  ، فاإن خ�صم امل�صرف الدخل املحرم من البنك ال�صعودي البحريني ل يلزم امل�صرف 

يخ�س كل م�صاهم منه واإنفاقه يف اخلريات.  وقد قررت الهيئة اأن يخرج كل م�صاهم مبلغ قدره 2.06 فل�س عن كل �صهم و�صرفه يف اخلريات.

والهيئة اإذ توؤكد اأن م�صئولية تطبيق اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية يف جميع اأن�صطة ومعامالت امل�صرف تقع على عاتق اإدارة امل�صرف، لتقرر اأنَّ 

معامالت امل�صرف املنفذة خالل العام، ل تخالف يف جملتها اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية، وذلك يف حدود ما عر�صته عليها اإدارة امل�صرف، 

وما قدمته ب�صاأنها من مالحظات، وما اأبدته اإدارة امل�صرف من ا�صتجابة لتنفيذ تلك املالحظات.

اأ. د. ح�شني حامد ح�شان

رئي�س الهيئة

د. حممد عبد احلكيم زعري

ع�ضو واأمني الهيئة

اأ. د. علي حميي الدين القرة داغي

ع�ضو الهيئة

ال�شيخ عدنان عبد اهلل القطان

ع�ضو الهيئة
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معًا  اإليهما  »امل�صار  التابعة  و�صركته  »البن�ك«  ���س.م.ب.  ال�صالم-البحرين  مل�صرف  املرفقة  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  بتدقيق  قمنا  لقد 

باملجموعة« كما يف 31 دي�صمرب 2010، والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�صامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق لل�صنة املنتهية يف 

ذلك التاريخ. اإن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة والتزام املجموعة بالعمل وفقًا ملبادئ وقواعد ال�صريعة الإ�صالمية هو من م�صئولية جمل�س 

اإدارة البنك. اإن م�صئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�صتنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها.

م�شئولية مدققي احل�شابات 

لقد متت اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا ملعايري التدقيق للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات 

املالية الإ�صالمية. هذه املعايري تتطلب منا تخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�صول على تاأكيدات معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية 

من اأخطاء جوهرية. يت�صمن التدقيق فح�س الأدلة املوؤيدة للمبالغ والإي�صاحات املف�صح عنها يف القوائم املالية املوحدة على اأ�صا�س العينة. 

ويت�صمن التدقيق اأي�صًا تقييم املبادئ املحا�صبية املتبعة والتقديرات الهامة التي اأجراها جمل�س الإدارة وكذلك تقييم العر�س العام للقوائم 

املالية املوحدة. باعتقادنا اأن الإجراءات التي قمنا بها توفر اأ�صا�صًا معقوًل لإبداء راأينا.

الراأي 

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

2010 وعن نتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتغريات يف احلقوق لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�صبة املالية ال�صادرة عن 

هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية. 

اأمور تنظيمية اأخرى

اأن البنك، يف راأينا، يحتفظ ب�صجالت حما�صبية منتظمة واأن القوائم املالية املوحدة واملعلومات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة  كما نوؤكد 

فيما يتعلق بهذه القوائم املالية املوحدة تتفق مع تلك ال�صجالت. وح�صب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010 

اأي خمالفات لأحكام قانون ال�صركات التجارية البحريني اأو لأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وقانون املوؤ�ص�صات املالية اأو لأحكام عقد 

التاأ�صي�س والنظام الأ�صا�صي للبنك على وجه قد يوؤثر ب�صكل جوهري �صلبًا على ن�صاط البنك اأو مركزه املايل املوحد واأن البنك قد التزم باأحكام 

ترخي�صه امل�صريف واأي�صًا التزم مببادئ وقواعد ال�صريعة الإ�صالمية املحددة من قبل هيئة الرقابة ال�صرعية للبنك.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.
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31 دي�صمرب31 دي�شمرب
  20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياإي�صاح

املوجودات 

 126,739  95,791 5نقد واأر�صدة لدى م�صرف البحرين املركزي

 32,908  68,632 �صكوك م�صرف البحرين املركزي

 149,304  137,299 6مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك 

 16,950  61,724 �صكوك ال�صركة

 87,274  120,812 7مرابحات وم�صاربات 

 46,315  69,825 8اإجارة منتهية بالتمليك

 5,384  8,127 م�صاركات

 98,305  57,432 9موجودات قيد التحويل

 184,680  212,432 10اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

 7,659  7,578 11اإ�صتثمارات يف �صركة زميلة

 1,177  3,373 اإ�صتثمارات عقارية

 26,902  12,479 12ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

 2,337  1,859 ممتلكات ومعدات

 785,934  857,363 جمموع املوجودات

املطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املطلقة واحلقوق

املطلوبات

 89,398  101,300 مرابحات ووكالت م�صتحقة الدفع لبنوك

 317,370  456,447 وكالت من غري البنوك

 32,700  57,362 ح�صابات جارية للعمالء

 120,402  5,171 9مطلوبات قيد التحويل

 14,877  15,993 13مطلوبات اأخرى

 574,747  636,273 جمموع املطلوبات

 9,409  18,465 14ح�شابات ال�شتثمار املطلقة

لقد مت اعتماد اإ�صدار القوائم املالية املوحدة وفقًا لقرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ 1 فرباير 2011.

القائمة الموحدة للمركز المالي

2010 دي�شمرب   31

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًاً من هذه القوائم املالية املوحدة
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لقد مت اعتماد اإ�صدار القوائم املالية املوحدة وفقًا لقرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ 1 فرباير 2011.

حممد علي را�شد العبار

رئي�س جمل�س الإدارة

يو�شف تقي

ع�صو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

احلقوق

 142,577  149,706 15راأ�س املال

 41,356  48,922 15اإحتياطات واأرباح مبقاة

 14,258  -   15توزيعات مقرتحة

 198,191 198,628 جمموع احلقوق العائدة اإىل م�صاهمي البنك

 3,587 3,997حقوق غري م�صيطرة

 201,778  202,625 جمموع احلقوق

 785,934  857,363 جمموع املطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املطلقة واحلقوق

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًاً من هذه القوائم املالية 

31 دي�صمرب31 دي�شمرب
  20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياإي�ضاح

القائمة الموحدة للمركز المالي )تتمة(

2010 دي�شمرب   31
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31 دي�صمرب31 دي�شمرب
20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياإي�صاح

الدخل الت�شغيلي

 15,998  26,135 دخل من عقود التمويل
 713  1,089 دخل من ا�صتثمارات م�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر

 11,782  1,531 مكا�صب ا�صتبعاد ا�صتثمارات
 5,772  7,608 مكا�صب من ا�صتثمارات م�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر

 556  2,145 16ر�صوم وعمولت
 337  839 مكا�صب حتويل عمالت اأجنبية

 18  2,954 دخل اآخر

 42,301  35,176 
 )1,119( )617(ربح م�صتحق الدفع على مرابحات ووكالت من البنوك

 )13,928( )14,674(ربح على وكالت من غري البنوك
 )155( )216(ربح على ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

 )4,038( )4,430(8اإ�صتهالك اإجارة منتهية بالتمليك
 15,936  22,364 جمموع الدخل الت�شغيلي

امل�شروفات الت�شغيلية

 5,131  7,023 تكاليف املوظفني
 723  1,144 تكاليف املمتلكات واملعدات

 1,010  1,133 اإ�صتهالك
 2,853  4,255 م�صروفات ت�صغيلية اأخرى

 9,717 13,555جمموع امل�شروفات الت�شغيلية

 6,219  8,809 الربح قبل نتائج ال�شركة الزميلة / ال�شركة التابعة
 7,996  -   مك�صب ناجت من اقتناء �صركة تابعة

 )255( 15 11ح�صة البنك من مك�صب )خ�صارة( ال�صركة الزميلة
 21  -   ربح ما بعد اقتناء �صركة تابعة

 )19( -   الإيرادات املحظورة �صرعًا امل�صاهمة بها لتربعات خريية

 13,962  8,824 �شايف الربح قبل املخ�ش�شات

 -   )1,508(7خم�ص�س ال�صمحالل
 13,962 7,316�شايف الربح لل�شنة

العائد اإىل

 13,960  7,209 حاملي اأ�صهم البنك

 2  107 حقوق غري م�صيطرة

 7,316  13,962 

 1,360,825,581 1,497,063,825 املتو�شط املرجع لعدد الأ�شهم القائمة

10 5 الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�س لل�شهم يف الأرباح )فل�س(

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًاً من هذه القوائم املالية 

القائمة الموحدة للدخل

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010
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31 دي�صمرب31 دي�شمرب

20102009
األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

 13,962  7,316 �شايف الربح لل�شنة

دخل �صامل اآخر:

 )367( 856 �صايف التغري يف القيمة العادلة

 )99( )96(فروق حتويل ناجتة من ا�صتثمار يف �صركة زميلة

 )466( 760 دخل )خ�شارة( �شامل اآخر لل�شنة

 13,496  8,076 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

العائد اإىل:

 13,480  7,666 حاملي اأ�صهم البنك

 16  410 حقوق غري م�صيطرة 

 8,076  13,496 

القائمة الموحدة للدخل الشامل

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًاً من هذه القوائم املالية 
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010

31 دي�صمرب31 دي�شمرب  

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

الأن�شطة الت�شغيلية

 13,962  7,316 �صايف الربح لل�صنة 

تعديالت للبنود التالية:

 1,010  1,133 اإ�صتهالك

 )5,772( )7,608(مكا�صب من اإ�صتثمارات م�صنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر

 -   1,508خم�ص�س ال�صمحالل

 255  )15(ح�صة البنك من )مك�صب(/خ�صارة ال�صركة الزميلة  

 9,455  2,334 الدخل الت�صغيلي قبل التغريات يف املوجودات و املطلوبات الت�صغيلية

 

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

 )4,486( )1,600(اإحتياطي اإجباري لدى م�صرف البحرين املركزي 

 )1,813( )35,724(�صكوك م�صرف البحرين املركزي

 1,497  )10,888(مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك بتواريخ اإ�صتحقاق اأ�صلية من 90 يومُا اأو اأكرث 

 )17,457( )43,579(�صكوك ال�صركة

 )14,790( )35,046(مرابحات وم�صاربات 

 )4,784( )23,510(اإجارة منتهية بالتمليك

 )5,384( )2,743(م�صاركات

 9,030  41,304 موجودات قيد التحويل

 )1,208( )20,914(اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة، �صايف

 )12,473( 14,423 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

 28,164  -   موجودات حمتفظ بها لغر�س البيع 

 56,517  11,902 مرابحات ووكالت م�صتحقة الدفع لبنوك

 28,365  119,130 وكالت من غري البنوك

 )10,286( 24,662 ح�صابات جارية للعمالء

 )6,262( )95,284(مطلوبات قيد التحويل

 )460( 1,016 مطلوبات اأخرى

53,625 )54,517(�صايف النقد )امل�صتخدم يف( من الأن�صطة الت�صغيلية

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًاً من هذه القوائم املالية 
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31 دي�صمرب31 دي�شمرب  

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

الأن�شطة الإ�شتثمارية

 58,092  -   تدفقات نقدية ناجتة من اإقتناء �صركة تابعة

 )265( )655(�صراء ممتلكات ومعدات

 -    )2,196(�صراء اإ�صتثمار عقاري

 57,827  )2,851(�صايف النقد )امل�صتخدم يف( من الأن�صطة الإ�صتثمارية

الأن�شطة التمويلية

 3,039  9,056 ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

 )136( -   م�صروفات اإ�صدار اأ�صهم 

 )12,000( )7,129(اأرباح اأ�صهم 

 )2( -   �صايف التغري يف حقوق غري م�صيطرة 

 )9,099( 1,927 �صايف النقد من )امل�صتخدم يف( الأن�صطة التمويلية

 102,353  )55,441(�شايف التغريات يف النقد وما يف حكمه

 156,204  258,557 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

258,557 203,116النقد وما يف حكمه يف 31 دي�شمرب

ي�شمل النقد وما يف حكمه على:

 104,616  73,945 نقد واأر�صدة اأخرى لدى م�صرف البحرين املركزي 

 4,756  2,879 اأر�صدة لدى بنوك اأخرى )اإي�صاح 5(

 149,185  126,292 مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك بتواريخ ا�صتحقاق اأ�صلية اأقل من 90 يومًا

 203,116  258,557 

ت�صكل الإي�صاحات املرفقةمن 1 اإىل 30 جزءًاً من هذه القوائم املالية 

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية )تتمة(
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1. التاأ�شي�س والأن�شطة الرئي�شية

تاأ�ص�س م�صرف ال�صالم-البحرين �س.م.ب. )»البنك«( يف مملكة البحرين مبوجب قانون ال�صركات التجارية 

البحريني رقم 2001/21 و�صجل لدى وزارة ال�صناعة والتجارة مبوجب �صجل جتاري رقم 59308 بتاريخ 19 

م�صريف  ترخي�س  البنك  ولدى  املركزي  البحرين  م�صرف  وتنظيم  اإ�صراف  حتت  البنك  يعمل   .2006 يناير 

اإ�صالمي بالتجزئة ويزاول البنك اأعماله مبوجب قواعد ال�صريعة الإ�صالمية وفقًا لكافة متطلبات الأنظمة املعنية 

بالبنوك الإ�صالمية ال�صادرة من قبل م�صرف البحرين املركزي. اإن عنوان املكتب امل�صجل للبنك هو �س. ب. 

18282، بناية 22، طريق 58، جممع 436، �صاحية ال�صيف، مملكة البحرين.

خالل �صنة 2009، قام البنك با�صتحواذ 90.31 % من اأ�صهم البنك البحريني ال�صعودي �س.م.ب.، وهو بنك 

بالتجزئة  ترخي�س م�صرف  ال�صعودي مبوجب  البحريني  البنك  يعمل  البحرين،  مدرج يف مملكة  عام  جتاري 

�صادر عن م�صرف البحرين املركزي.  قدم البنك البحريني ال�صعودي طلب لدى م�صرف البحرين املركزي 

للح�صول على ترخي�س م�صرف اإ�صالمي بالتجزئة، ول يزال البنك ينتظر احل�صول على املوافقة. لحقًا لعملية 

ال�صتحواذ من قبل البنك، قام البنك البحريني ال�صعودي باإيقاف اأن�صطته التقليدية اجلديدة ول تزال عملية 

حتويل اأن�صطته اإىل عمليات تتوافق بالكامل مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية قيد التنفيذ. 

اأحدى  خالل  من  “باملجموعة”(  معًا  اإليهما  )امل�صار  ال�صعودي  البحريني  البنك  التابعة  و�صركته  البنك  يعمل 

ع�صر فرعًا بالتجزئة يف مملكة البحرين. يقدم البنك جميع اأ�صناف اخلدمات واملنتجات امل�صرفية املتفقة مع 

مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية. تت�صمن اأن�صطة البنك قبول الأموال والودائع، اإدارة احل�صابات الإ�صتثمارية امل�صاركة 

يف الأرباح، تقدمي العقود التمويلية الإ�صالمية، التعامل يف الأدوات املالية املطابقة لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية 

بها  امل�صموح  الأخرى  والأن�صطة  الإ�صالمية  ال�صريعة  لأحكام  طبقًا  املالية  الأدوات  اإدارة  املال،  ورب  كم�صارب 

مبوجب اخلدمات امل�صرفية مل�صرف البحرين املركزي كما هو حمدد يف اإطار الرتخي�س. يتم تداول الأ�صهم 

العادية للبنك يف بور�صة البحرين.

2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة 

2.1 اأ�ش�س الإعداد
اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، باإ�صتثناء الإ�صتثمارات املحتفظ بها بالقيمة العادلة 

�صمن الأرباح اأو اخل�صائر والإ�صتثمارات املتاحة للبيع والإ�صتثمارات العقارية التي مت اإدراجها بالقيمة العادلة. 

تت�صمن هذه القوائم املالية املوحدة جميع املوجودات واملطلوبات والأدوات املالية غري املدرجة يف قائمة املركز 

املايل املحتفظ بها من قبل املجموعة. يتم اإحت�صاب الإ�صتثمار يف بنك ال�صالم اجلزائر باإ�صتخدام طريقة احلقوق 

مبوجب معيار املحا�صبة الدويل رقم 24، املتعلق باإ�صتثمار يف ال�صركات الزميلة )اإي�صاح 11(.

ومت  املجموعة  لعمليات  الوظيفية  الرئي�صية  العملة  لكونه  البحريني  بالدينار  املوحدة  املالية  القوائم  عر�س  مت 

تقريبها اإىل اأقرب األف دينار بحريني اإل اإذا ذكر خالف ذلك.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2010 دي�شمرب   31
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(
2.1 اأ�ش�س الإعداد )تتمة(

بيان باللتزام

اأعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقًا ملعايري املحا�صبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية 

وطبقًا لأحكام قانون ال�صركات التجارية البحريني الدولية وقانون م�صرف البحرين املركزي وقانون املوؤ�ص�صات املالية.فيما ت�صتخدم املجموعة 

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لالأمور التي ل تنطوي حتت مظلة معايري املحا�صبة ال�صادرة عن هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات 

املالية الإ�صالمية.

تقدم املجموعة قائمة مركزها املايل املوحدة على نطاق وا�صع من اأجل ال�صيولة. مت عر�س التحليل فيما يتعلق باإ�صرتداد اأو الت�صوية خالل 12 

�صهر بعد تاريخ قائمة املركز املايل )املتداول( واأكرث من 12 �صهر بعد تاريخ قائمة املركز املايل )غري املتداول( يف اإي�صاح 22.

اأ�ض�س التوحيد

ت�صمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك و�صركته التابعة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010. اأعدت القوائم املالية لل�صركة 

التابعة للبنك لنف�س ال�صنة املالية للبنك با�صتخدام �صيا�صات حما�صبية متوافقة. مت توحيد موجودات ومطلوبات ال�صركة التابعة التي ل تتوافق 

مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية يف اإي�صاح 9.

اإدارة  القدرة  على  البنك  ال�صيطرة عندما يكون لدى  البنك. تتحقق  اإىل  ال�صيطرة  تاريخ حتويل  بالكامل من  التابعة  ال�صركات  يتم توحيد 

ال�صيا�صات املالية والت�صغيلية للموؤ�ص�صة لالإنتفاع من اأن�صطتها. مت ت�صمني نتائج ال�صركات التابعة املقتناة خالل ال�صنة يف قائمة الدخل املوحدة 

من تاريخ اكت�صاب ال�صيطرة على ال�صركة التابعة.

متثل احلقوق غري امل�صيطرة جزء من الأرباح اأو اخل�صائر و�صايف املوجودات غري اململوكة ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة من قبل املجموعة 

ويتم عر�صها كبند منف�صل يف قائمة الدخل املوحدة و�صمن احلقوق يف قائمة املركز املايل املوحدة وب�صورة منف�صلة عن حقوق م�صاهمي 

ال�صركة الأم.

2.2 التقديرات والفر�شيات املحا�شبية الهامة 
املالية  واملطلوبات  للموجودات  املدرجة  املبالغ  توؤثر على  قد  وفر�صيات  تقديرات  الإدارة عمل  يتطلب من  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  اإن 

والإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة. اإن هذه التقديرات والفر�صيات اأي�صًا توؤثر على الإيرادات وامل�صروفات واملخ�ص�صات الناجتة، وكذلك 

تغريات القيمة العادلة امل�صجلة يف احلقوق. 

اأو  البيع  بها لغر�س  اأو املوجودات املحتفظ  اأو اخل�صائر  الأرباح  العادلة �صمن  بالقيمة  الإ�صتثمارات املدرجة  الفر�صيات لت�صنيف  يتم عمل 

ال�صتثمارات املحتفظ بها حتى الإ�صتحقاق بناءًا على نية الإدارة عند اإقتناء املوجود املايل. كما هو مو�صح بالتف�صيل اأدناه، يتم كذلك عمل 

الفر�صيات لتحديد وجود دليل مو�صوعي يثبت باأن املوجود املايل م�صمحل.

ت�ضنيف الإ�ضتثمارات 

اأو  للبيع  اأو متاحة  اأو اخل�صائر  الأرباح  العادلة �صمن  بالقيمة  يتوجب ت�صنيفها كمدرجة  كان  اإذا  ما  الإدارة  تقرر  الإ�صتثمارات  اإقتناء  عند 

حمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق. 

عدم تاأكد التقديرات

اإن الفر�صيات الأ�صا�صية املتعلقة بامل�صتقبل وامل�صادر الأ�صا�صية الأخرى املتعلقة بالتقديرات غري املوؤكدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة، 

والتي لديها درجة كبرية من املخاطر لتكون �صببًا لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�صنة املالية املوحدة القادمة 

مو�صحة اأدناه:
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2.2 التقديرات والفر�شيات املحا�شبية الهامة )تتمة(

خ�ضائر اإ�ضمحالل العقود املالية

تقوم املجموعة على اأ�صا�س منتظم مبراجعة العقود املالية لتقييم ما اإذا كان يتوجب ت�صجيل خم�ص�س ا�صمحالل 

يف قائمة الدخل املوحدة. وبالأخ�س، يتطلب عمل الإدارة بذل اجلهد يف تقدير املبالغ وتوقيت التدفقات النقدية 

امل�صتقبلية عند حتديد م�صتويات املخ�ص�صات املطلوبة. اإن هذه التقديرات مبنية بال�صرورة على فر�صيات حول 

عوامل متعددة تت�صمن درجات خمتلفة من الراأي وعدم التاأكد، ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج 

عنها تغريات م�صتقبلية يف مثل هذه املخ�ص�صات.

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

تعامل املجموعة الإ�صتثمارات يف اأ�صهم حقوق امللكية املتاحة للبيع كم�صمحلة عندما يكون هناك انخفا�س هام 

اأو طويل الأمد يف القيمة العادلة اأدنى من تكلفتها اأو اإذا وجد دليل مو�صوعي اآخر يثبت الإ�صمحالل. بالإ�صافة 

اإىل ذلك، تقوم املجموعة بتقييم عوامل اأخرى مبا يف ذلك التقلبات الإعتيادية يف �صعر ال�صهم لأ�صهم حقوق 

امللكية امل�صعرة والتدفقات النقدية امل�صتقبلية وعوامل اخل�صم لأ�صهم حقوق امللكية غري امل�صعرة اأ�صعار الأ�صهم.

خم�ض�ضات اإ�ضمحالل جماعي للعقود املالية 

بالإ�صافة اإىل خم�ص�صات معينة مقابل العقود املالية الهامة، تقوم املجموعة اأي�صًا بعمل خم�ص�س اإ�صمحالل 

جماعي مقابل العقود املالية التي بالرغم من اأنه مل يتم حتديدها ب�صورة خا�صة كونها تتطلب عمل خم�ص�س 

معني، اإل اأن خماطرها اأعلى من تلك املخ�ص�صة اأ�صاًل. اإن هذا املخ�ص�س اجلماعي مبنى اأ�صا�صًا على اأي تدهور 

يف و�صع العقود املالية منذ منحها )املقتناة( كما مت حتديدها من قبل املجموعة. اإن مبلغ املخ�ص�س يعتمد على 

النمط التاريخي خل�صائر العقود الأخرى �صمن كل درجة وتعدل لتعك�س التغيريات الإقت�صادية احلالية.

تقييم ا�ضتثمارات اأ�ضهم حقوق امللكية اخلا�ضة والإ�ضتثمارات العقارية غري امل�ضعرة

ي�صتند  تقييم الإ�صتثمارات املذكورة اأعاله عادة اإىل اإحدى الطرق التالية:

• تقييم من قبل مثمنني م�صتقلني خارجيني؛ 	

• اأحدث معامالت ال�صوق دون �صروط تف�صيلية؛ 	

• القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة لها ب�صورة  اأ�صا�صية؛ 	

• ال�صروط 	 نف�س  حتم��ل  لأدوات  احلالية  باملعدلت  املخ�صومة  املتوقعة  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة 

وخ�صائ�س املخاطر.

• مناذج تقييم اأخرى.	

حتدد املجموعة تقنيات التقييم على اأ�صا�س دوري وتفح�س �صالحية هذه اإما باإ�صتخدام اأ�صعار معامالت ال�صوق 

احلالية اجلديرة باملالحظة لنف�س الأداة اأو معلومات اأخرى متوفرة يف ال�صوق جديرة باملالحظة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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)تتمة( الهامة  املحا�شبية  ال�شيا�شات   .2
2.3 ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية 

اإن ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة، هي مطابقة لتلك التي مت ا�صتخدامها يف ال�صنة ال�صابقة »باإ�صتثناء 

البنود املف�صح عنها يف اإي�صاح 2.3 )اأ.ب(« وهي مو�صحة اأدناه.

اأ(   العقود املالية

ت�صتمل العقود املالية على نقد واأر�صدة لدى بنوك وم�صرف البحرين املركزي و�صكوك م�صرف البحرين املركزي و�صكوك ال�صركة ومرابحات 

خم�ص�س  ح�صم  بعد  العقود  بهذه  املتعلقة  الأر�صدة  تدرج  بالتمليك.  منتهية  واإج��ارة  وم�صاركات  وم�صاربات  املوؤجلة(  الأرب��اح  ح�صم  )بعد 

الإ�صمحالل.

ب(   �صكوك ال�صركة 

هذه هي اأوراق مالية م�صعرة وم�صنفة كمتاحة للبيع.  يتم اإثباتها مبدئيًا بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع ويتم لحقًا اإعادة قيا�صها بالقيمة 

القيمة  اأو يعترب م�صمحاًل، فعندئذ يتم حتويل  اآخر حتى ي�صتبعد ال�صتثمار  العادلة يف دخل �صامل  القيمة  التغريات يف  اإثبات  العادلة. يتم 

العادلة املرتاكمة اإىل قائمة الدخل املوحدة. 

ج(   مرابحات  

ت�صتمل هذه ب�صكل اأ�صا�صي على معامالت البيع املوؤجلة تدرج بعد ح�صم الأرباح املوؤجلة وخم�ص�س الإ�صمحالل اإن وجدت.

د(   م�صاربات  

تدرج هذه بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع بعد ح�صم خم�ص�س الإ�صمحالل، اإن وجدت، واملبالغ امل�صددة.

ه�(   اإجارة منتهية بالتمليك 

تت�صمن موجودات الإجارة املنتهية بالتمليك على موجودات مبوجب عقود تاأجري ت�صمل على طائرات واأرا�صي ومباين، مبوجب �صروط التي من 

�صاأنها اإن تنقل ملكية املوجودات اإىل الأطراف الأخرى يف نهاية فرتة عقد التاأجري. 

يتم ح�صاب ال�صتهالك علي اأ�صا�س الق�صط الثابت جلميع موجودات الإجارة املنتهية بالتمليك فيما عدا الأرا�صي )التي لي�س لها عمر حمدد(، 

اأيهما  للموجود،  الإقت�صادي  العمر  اأو  التاأجري  الق�صري �صواًء على فرتة عقد  التكلفة لكل موجود على مدى  مبعدلت يتم احت�صابها ل�صطب 

اأن�صب.

و( م�صاركات

تدرج هذه مبدئيًا بالقيمة العادلة لتمويل املدفوع ويتم لحقًا اإعادة قيا�صها بالتكلفة املطفاأة بعد ح�صم خم�ص�س الإ�صمحالل من قيمها، اأن 

وجدت.

ز(   موجودات ومطلوبات قيد التحويل

متثل هذه موجودات ومطلوبات البنك البحريني ال�صعودي والتي هي قيد التحويل اإىل منتجات متوافقة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية. يتم 

قيا�س هذه مبدئيًا بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء ويتم لحقًا قيا�صها على النحو التايل: 
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(
2.3 ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ز(   موجودات ومطلوبات قيد التحويل )تتمة(

موجودات قيد التحويل:

مبالغ م�صتحقة من بنوك وقرو�س و�صلف العمالء:

تدرج بالتكلفة املطفاأة بعد ح�صم املبالغ امل�صطوبة وخم�ص�س الإ�صمحالل، اإن وجدت.

اإ�صتثمارات:

ت�صنف هذه كاإ�صتثمارات متاحة للبيع ويتم اإدراجها بالقيمة العادلة على اأ�صا�س املعايري املو�صحة يف اإي�صاح 2.3 

ح. يتم اإثبات اأي تغريات يف القيم العادلة بعد تاريخ الإقتناء يف دخل �صامل اآخر.

مطلوبات قيد التحويل:

يتم اإعادة قيا�صها بالتكلفة املطفاأة.

ح(   اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

ت�صنف هذه الإ�صتثمارات كاإ�صتثمارات حمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق اأو متاحة للبيع اأو مدرجة بالقيمة العادلة 

�صمن الأرباح اأو اخل�صائر. 

تثبت جميع الإ�صتثمارات مبدئيًا بالتكلف�ة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�صمنة تكاليف الإقتناء 

امل�صاحبة لال�صتثمار. يتم احت�صاب تكلفة القتناء املتعلقة بال�صتثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح 

واخل�صائر يف قائمة الدخل املوحدة.

بعد الإثبات املبدئي لهذه الإ�صتثمارات، يتم لحقًا حتديد قيم نهاية الفرتة كالتايل:

اإ�صتثمارات حمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق

حتى  بها  الحتفاظ  وامل��راد  ثابت  ا�صتحقاق  وتاريخ  للتحديد،  قابلة  اأو  ثابتة  مدفوعات  لها  التي  الإ�صتثمارات 

الإ�صتحقاق، يتم اإدراجها بالتكلفة املطفاأة، بعد ح�صم خم�ص�س الإ�صمحالل يف قيمتها.

اإ�صتثمارات متاحة للبيع 

بعد الإثبات املبدئي، ال�صتثمارات التي ت�صنيفها »كمتاحة للبيع« يتم عادة اإعادة قيا�صها بالقيمة العادلة، اإل اإذا 

كان ل ميكن حتديد قيمها العادلة مبوثوقية، فاإنه يف هذه احلالة يتم قيا�صها بالتكلفة بعد ح�صم الإ�صمحالل. 

تدرج التغريات يف القيمة العادلة �صمن قائمة الدخل ال�صامل حتى يباع الإ�صتثمار اأو عندما ي�صبح الإ�صتثمار 

م�صمحاًل. عند ال�صتبعاد اأو الإ�صمحالل فاإن املك�صب اأو اخل�صارة املرتاكمة امل�صجلة م�صبقًا »كتغريات مرتاكمة 

يف القيمة العادلة« �صمن احلقوق، يتم ت�صمينها يف قائمة الدخل املوحدة.

اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر

ت�صنف ال�صتثمارات �صمن هذه الفئة عند الإثبات املبدئي، اإذا مت تقييم هذه الإ�صتثمارات على اأ�صا�س القيمة 

حقوق  اأ�صهم  ا�صتثمارات  جميع  هذه  تت�صمن  اإ�صتثماراتها.  واإ�صرتاتيجية  املخاطر  اإدارة  ل�صيا�صة  وفقًا  العادلة 

امللكية اخلا�صة مبا فيها اإ�صتثمارات امل�صاريع امل�صرتكة وال�صركات الزميلة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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2.3 ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(

ح(   اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة )تتمة(

ت�صجل الإ�صتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر يف قائمة املركز املايل املوحدة بالقيمة العادلة. ت�صجل التغريات يف 

القيمة العادلة “كمكا�صب من اإ�صتثمارات م�صنفة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر” يف قائمة الدخل املوحدة.

ط(   اإحتياطي ال�صتثمار 

اخل�صائر”  اأو  الأرب��اح  �صمن  العادلة  بالقيمة  املدرجة  “الإ�صتثمارات  تقييم  اإع��ادة  عن  الناجتة  املحققة  غري  واخل�صائر  املكا�صب  ت�صجل 

ويتم تخ�صي�صها �صمن اإحتياطي اإعادة تقييم ال�صتثمارات يف احلقوق، وهي غري قابلة  املوحدة  الدخل  قائمة  العقارية” يف  “والإ�صتثمارات 
للتوزيع على امل�صاهمني. وعند اإ�صتبعاد مثل هذه املوجودات، يتم حتويل املكا�صب اأو اخل�صائر املرتاكمة املتعلقة بتلك الإ�صتثمارات اإىل الأرباح 

املبقاة ويتم اإتاحتها للتوزيع.

ي(   اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة 

يتم اإحت�صاب اإ�صتثمارات املجموعة يف �صركاتها الزميلة، والتي مت اإقتنائها لأغرا�س اإ�صرتاتيجية مبوجب طريقة احلقوق للمحا�صبة. حتت�صب 

اأو اخل�صائر عن طريق ال�صتفادة من  اأ�صهم حقوق امللكية الأخرى يف ال�صركات الزميلة كمدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح  اإ�صتثمارات 

لدى  كان  اإذا  زميلة  ك�صركة  املوؤ�ص�صة  تعترب  زميلة.  �صركات  يف  باإ�صتثمارات  املتعلق   ،24 رقم  املايل  املحا�صبة  معيار  مبوجب  الإعفاء  نطاق 

املجموعة اأكرث من %20 ح�صة مليكه يف املوؤ�ص�صة اأو لدى املجموعة نفوذ موؤثر من خالل اأي طريقة اأخرى. 

مبوجب طريقة احلقوق، يتم اإثبات الإ�صتثمار يف ال�صركة الزميلة يف قائمة املركز املايل بالتكلفة م�صافًا اإليها تغريات ما بعد القتناء يف ح�صة 

املجموعة من �صايف موجودات ال�صركة الزميلة. يتم اإثبات اخل�صائر التي جتاوزت تكلفة الإ�صتثمار يف ال�صركة الزميلة عندما تتكبد املجموعة 

التزامات نيابًة عن ال�صركة الزميلة. يتم ت�صمني ال�صهرة املتعلقة بال�صركة الزميلة يف القيمة املدرجة لالإ�صتثمار ول تخ�صع لالإطفاء. تعك�س 

قائمة الدخل املوحدة ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات ال�صركة الزميلة. اأينما وجدت تغريات قد اأثبتت مبا�صرًة يف حقوق ال�صركة الزميلة، 

تقوم املجموعة باإثبات ح�صتها يف هذه التغريات وتف�صح عنها اإذا ا�صتلزم الأمر يف قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة. 

قبل  امل�صتخدمة من  لتلك  الزميلة مطابقة  لل�صركات  املحا�صبية  وال�صيا�صات  واملجموعة متطابقة،  الزميلة  ال�صركة  تقارير  اإعداد  تواريخ  اإن 

املجموعة فيما يتعلق باملعامالت والأحداث املت�صابهة يف الظروف املتماثلة.

بعد تطبيق طريقة احلقوق، تقوم املجموعة بتحديد ما اإذا كان �صروريًا اإثبات خ�صارة اإ�صمحالل اإ�صافية حل�صة اإ�صتثمارات املجموعة يف 

�صركاتها الزميلة. تقوم املجموعة بتاريخ اإعداد كل تقرير بتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي يثبت اإ�صمحالل الإ�صتثمارات يف ال�صركات 

الزميلة. ففي هذه احلالة تقوم املجموعة باإحت�صاب قيمة الإ�صمحالل الذي يعد الفرق بني القيمة القابلة لالإ�صرتداد والقيمة املدرجة ل�صركة 

الزميلة وتثبت املبلغ يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم اإ�صتبعاد املكا�صب واخل�صائر الناجتة من املعامالت مع ال�صركة الزميلة اإىل حد ح�صة املجموعة  يف ال�صركات الزميلة.

يتم ت�صمني مكا�صب/خ�صائر حتويل العمالت الأجنبية الناجتة من الإ�صتثمار اأعاله يف �صركة زميلة يف دخل �صامل اآخر. 

ك(   اإ�صتثمارات عقارية 

الإ�صتثمارات العقارية هي تلك املحتفظ بها لإكت�صاب الإيجارات و/اأو لزيادة قيمتها ال�صوقية. ت�صجل هذه مبدئيًا بالتكلفة، مت�صمنة تكاليف 

ال�صراء املرتبطة بالعقار.

بعد الإثبات املبدئي، يتم اإعادة قيا�س جميع الإ�صتثمارات العقارية بالقيمة العادلة ويتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة �صمن قائمة الدخل 

املوحدة كربح اأو خ�صارة يف الإ�صتثمارات العقارية. يتم حتديد القيمة العادلة لالإ�صتثمارات العقارية بناءًا على تقييمات يتم عملها من قبل 

مقّيمني م�صتقلني اأو با�صتخدام النماذج الداخلية بافرتا�صات ثابتة.
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ل(   ممتلكات ومعدات

ح�صاب  يتم  القيمة.  يف  اإ�صمحالل  واأي  املرتاكم  ال�صتهالك  ح�صم  بعد  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  ت��درج 

الإ�صتهالك على اأ�صا�س الق�صط الثابت بناءًا على الأعمار الإنتاجية املتوقعة جلميع املمتلكات واملعدات، فيما عدا 

الأرا�صي اململوكة ملكًا حرًا والأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ. 

3 - 5 �صنوات - معدات و برامج احلا�صب الآيل 
3 - 5 �صنوات- اأثاث ومعدات مكتبية

5 �صنوات - مركبات
على فرتة عقد التاأجري - حت�صينات على العقارات امل�صتاأجرة

م(   ال�صركات التابعة املقتناة لغر�س البيع

يتم ت�صنيف ال�صركة التابعة املقتناة لغر�س بيعها لحقًا خالل 12 �صهرًا “كمحتفظ بها لغر�س البيع” عندما 

يكون بيعها حمتمل جدًا. يتم اإظهار موجودات ومطلوبات ال�صركة التابعة كبند منف�صل يف قائمة املركز املايل 

البيع”.  لغر�س  بها  حمتفظ  مبوجودات  متعلقة  البيع” و”مطلوبات  لغر�س  بها  حمتفظ  “كموجودات  املوحدة 

يتم قيا�س املوجودات التي مت ت�صنيفها كموجودات حمتفظ بها لغر�س البيع بقيمتها املدرجة اأو قيمتها العادلة 

ت�صتهلك  ل  للموجودات.  املدرجة  القيمة  تخف�س  ناجتة  اإ�صمحالل  خ�صارة  اأي  اأقل.  اأيهما  البيع  تكلفة  ناق�صا 

املوجودات التي مت ت�صنيفها كمحتفظ بها لغر�س البيع. 

ن(   دمج الأعمال وال�صهرة 

يتم اإحت�صاب دمج الأعمال باإ�صتخدام طريقة ال�صراء للمحا�صبة. تت�صمن هذه اإثبات املوجودات املحددة )مت�صمنة 

املوجودات غري امللمو�صة غري املثبتة م�صبقًا( واملطلوبات )مت�صمنة الإلتزامات املحتملة وبا�صتثناء اإعادة الهيكلة 

امل�صتقبلية( لالأعمال املقتناة بالقيمة العادلة. يتم اإثبات اأي زيادة يف تكلفة الإقتناء على القيمة العادلة ل�صايف 

املوجودات املحددة املقتناة ك�صهرة. اإذا كانت تكلفة الإقتناء اأقل من القيم العادلة ل�صايف املوجودات املحددة 

املقتناة، فاأنه يتم اإثبات اخل�صم من الإقتناء مبا�صرًة يف قائمة الدخل يف �صنة الإقتناء. 

يتم قيا�س ال�صهرة املقتناة من دمج الأعمال مبدئيًا بالتكلفة، التي تعد الزيادة يف تكلفة دمج الأعمال على ح�صة 

البنك يف �صايف القيمة العادلة للموجودات املحددة واملطلوبات واللتزامات املحتملة. يتم اإثبات املك�صب الناجت 

للموجودات املحددة واملطلوبات  العادلة  القيمة  البنك يف �صايف  الزيادة حل�صة  الأعمال، والذي يعد  من دمج 

واللتزامات املحتملة املقتناة على تكلفة دمج الأعمال كمك�صب يف قائمة الدخل املوحدة.  

بعد الإثبات املبدئي، يتم قيا�س ال�صهرة بالتكلفة بعد ح�صم اإي خ�صائر اإ�صمحالل مرتاكمة. يتم فح�س ال�صهرة 

لال�صمحالل �صنويًا اأو اأكرث من ذلك اإذا كانت الأحداث اأو التغريات يف الظروف ت�صري باأن القيمة املدرجة ميكن 

اأن تكون م�صمحلة. 

�س(   اإ�صمحالل وعدم قابلية حت�صيل املوجودات املالية

يتم عمل تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي يثبت اإ�صمحالل موجود 

مايل حمدد. اإذا وجد مثل هذا الدليل، فاإنه يتم اإثبات اإيه خ�صارة اإ�صمحالل �صمن قائمة الدخل املوحدة.
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�س(   اإ�صمحالل وعدم قابلية حت�صيل املوجودات املالية )تتمة(

يتم حتديد الإ�صمحالل كما يلي:

للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة، يتم حتديد الإ�صمحالل بناءًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة على اأ�صا�س �صعر الربح 

الفعلي الأ�صلي؛

للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن الإ�صمحالل هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛ و. 1

اأ�صا�س معدل العائد . 2 للموجودات املدرجة بالتكلفة، فاإن الإ�صمحالل يح�صب بناءًا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة على 

احلايل يف ال�صوق ملوجود مايل مماثل.

لال�صتثمارات يف اأ�صهم حقوق امللكية املتاحة للبيع فاإن اإ�صرتجاع خ�صائر الإ�صمحالل يتم باإ�صافتها اإىل التغريات املرتاكمة يف القيمة . 3

العادلة �صمن احلقوق. 

بالإ�صافة اإىل ذلك، يتم عمل خم�ص�س لتغطية اإ�صمحالل موجودات حمددة للمجموعة حيثما يوجد اإنخفا�س يف تدفقاتها النقدية امل�صتقبلية 

املتوقعة والتي ميكن قيا�صها.

ع(   املقا�صة 

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية واإظهار �صايف املبلغ يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط اإذا كان هناك حق �صرعي اأو قانوين قابل 

للتنفيذ ملقا�صة املبالغ املثبتة املجموعة الت�صوية على اأ�صا�س �صايف املبلغ اأو اأن يتم حتقق املوجود و�صداد املطلوب يف الوقت ذاته.

ف(   خم�ص�صات

يتم اإثبات املخ�ص�صات اإذا كان على املجموعة اأي اإلتزام حايل )قانوين اأو متوقع( ناجت عن حدث �صابق واأن تكلفة ت�صوية اللتزام حمتملة 

وميكن قيا�صها بواقعية. 

�س(   مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

تقدم املجموعة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها الأجانب، وُت�صتحق هذه املكافاآت بناءًا على رواتب املوظفني عند اإنهاء اخلدمة وعدد �صنوات 

اخلدمة، ولكن ب�صرط اإمتام حد اأدنى من اخلدمة. يتم ا�صتحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على فرتة اخلدمة. 

اأما مبا يخ�س موظفيها البحرينيني، تقوم املجموعة بدفع ا�صرتاكات نظام الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية التي حت�صب كن�صبة من رواتب 

املوظفني. اإن التزامات املجموعة تكون حم�صورة يف نطاق املبالغ امل�صاهم بها يف هذا النظام والتي حت�صب كم�صروفات عند تكبدها.

ق(   اإثبات الإيراد

املرابحات

عندما يكون الدخل قاباًل للتحديد ومعلومًا عند بداية العقد، فاإنه يتم اإثبات اإطفاء الدخل على اأ�صا�س الق�صط الثابت. يعلق اإثبات  الدخل 

امل�صتحق عندما تعتقد املجموعة باأن اإ�صرتداد هذه املبالغ امل�صكوك يف حت�صيلها اأو عادة عندما تكون اأق�صاط املرابحات متاأخرة عن ال�صداد 

90 يومًا، اأيهما اأ�صبق.

�ضكوك ال�ضركة 

يتم اإثبات الدخل من �صكوك ال�صركة على اأ�صا�س التنا�صب الزمني بناءًا على معدل الربح املعني بال�صك. يعلق اإثبات الدخل عندما تعتقد 

املجموعة باأن اإ�صرتداد هذه املبالغ امل�صكوك يف حت�صليها اأو عادة عندما تكون متاأخرة عن ال�صداد 90 يومًا، اأيهما اأ�صبق.
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ق(   اإثبات الإيراد )تتمة(

امل�ضاربات

يتم اإثبات الدخل من معامالت امل�صاربة عند وجود احلق ل�صتالمها اأو يتم الإعالن عن هذه من قبل امل�صارب 

اأيهما اأ�صبق.

اأرباح الأ�ضهم 

يتم اإثبات الإيراد عندما تكون لدى املجموعة احلق يف ا�صتالم مدفوعات اأرباح الأ�صهم. 

اإجارة منتهية بالتمليك

يتم اإثبات دخل الإجارة املنتهية بالتمليك على اأ�صا�س التنا�صب الزمني وفقًا ل�صروط عقد التاأجري. يعلق الدخل 

املتعلق بالإجارة املنتهية بالتمليك املتعرثة. يعلق الدخل الفعلي عندما تعتقد املجموعة باأن اإ�صرتداد هذه املبالغ 

امل�صكوك يف حت�صيلها اأو عادة عندما تكون مدفوعات الإيجار متاأخرة عن ال�صداد 90 يومًا، اأيهما اأ�صبق.

م�ضاركات

يتم اإثبات دخل امل�صاركة عند وجود احلق لإ�صتالم املدفوعات اأو التوزيعات. 

دخل الر�ضوم والعمولت

تكت�صب املجموعة دخل الر�صوم والعمولت من جمموعة متنوعة من اخلدمات التي يقدمها اإىل عمالئها. وميكن 

تق�صيم دخل الر�صوم اإىل الفئات الرئي�صية التالية:

• دخل الر�صوم من املعامالت التمويلية: تت�صمن الر�صوم املكت�صبة من املعامالت التمويلية الر�صوم املدفوعة 	

فيها  تعترب  التي  احلد  اإىل  ا�صتحقاقها  عند  الر�صوم  هذه  اإثبات  يتم  مبكرًا.  امل�صتحقة  والر�صوم  مقدمًا 

الر�صوم معززة للعائد، فاأنها تثبت على فرتة العقود التمويلية.

• واخلدمات 	 ال�صركات  متويل  من  الناجتة  الر�صوم  اإث��ب��ات  يتم  اخل��دم��ات:  معامالت  من  الر�صوم  دخ��ل 

ال�صت�صارية وترتيب بيع املوجودات واإدارة الرثوات عند اكت�صابها اأو على اأ�صا�س التنا�صب الزمني عندما 

تكون الر�صوم مرتبطة بالوقت.

القيمة العادلة للموجودات املالية

يتم حتديد القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املتداولة يف الأ�صواق املالية املنظمة بالرجوع اإىل اأ�صعار العطاءات املعلنة 

يف ال�صوق بتاريخ اإعداد التقارير املالية.

العادلة  للقيمة  معقولة  تقديرات  حتديد  يتم  فاإنه  معلنة،  �صوقية  اأ�صعار  لها  لي�س  التي  لالإ�صتثمارات  بالن�ص�بة 

اأو بناءًا على تقييم التدفقات  اأ�صا�صية،  اأخرى م�صابهة لها ب�صورة  اإىل القيمة ال�صوقية احلالية لأداة  بالرجوع 

التي هي  للعقود  الربح احلالية  املعادلة من قبل املجموعة مبعدلت  النقد  امل�صتقبلية. يتم حتديد قيم  النقدية 

بنف�س ال�صروط وخ�صائ�س املخاطر. 
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بالن�ص�بة لالإ�صتثمارات التي لها مدفوعات ثابتة  اأو قابلة للتحديد، فاإنه يتم حتديد القيمة العادلة بناءًا على �صايف القيمة املقدرة للتدفقات 

النقدية امل�صتقبلية من قبل املجموعة باإ�صتخدام معدلت الربح احلالية لالإ�صتثمارات التي لها نف�س ال�صروط وخ�صائ�س املخاطر. 

ر(   عمالت اأجنبية

ت�صجل املعامالت بالعمالت الأجنبية باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ اإجراء املعامالت. يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت 

الأجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بذلك التاريخ. يتم اإثبات املكا�صب واخل�صائر الناجتة عن التحويل يف 

قائمة الدخل املوحدة. املوجودات غري النقدية املقا�صة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم ت�صجيلها باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ 

اإجراء املعامالت. يتم حتويل مكا�صب اأو خ�صائر البنود غري النقدية امل�صنفة »كمتاحة للبيع« واإ�صتثمار يف �صركات زميلة يف قائمة التغريات يف 

احلقوق حتى تباع اأو ت�صتبعد املوجودات املعنية فاإنه يف هذه حاله يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة. يتم اإثبات مكا�صب الناجتة عن حتويل 

املوجودات غري النقدية امل�صنفة »كمدرجة بالقيمة العادلة من �صمن الأرباح اأو اخل�صائر« مبا�صرة يف قائمة الدخل املوحدة.

�س(   املحا�صبة يف تاريخ املتاجرة وال�صداد

يتم اإثبات جميع امل�صرتيات واملبيعات للموجودات واملطلوبات املالية يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيها املجموعة ب�صراء اأو بيع 

املوجود.

ت(   اإ�صتبعاد املوجودات املالية

يتم اإ�صتبعاد املوجودات املالية عند انق�صاء احلقوق يف ا�صتالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية اأو قيام املجموعة بنقل جميع املخاطر 

واملكافاآت اجلوهرية للملكية. 

اأن تقوم  يتم قيا�س امل�صاركة امل�صتمرة التي تاأخذ �صكل �صمان على املوجودات املحولة بالقيمة املدرجة الأ�صلية للموجود واأعلى ثمن ميكن 

املجموعة بدفعه، اأيهما اقل.   

ث(   اإ�صتبعاد املطلوبات املالية

يتم اإ�صتبعاد املطلوبات املالية عندما يكون الإلتزام مبوجب املطلوب مت اإخالئه اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته. عندما يتم ا�صتبدال مطلوب مايل 

حايل باآخر من نف�س املقرت�س ب�صروط خمتلفة جوهريًا اأو عندما يتم تعديل مطلوب حايل ب�صكل جوهري، فاإن هذا ال�صتبدال اأو التعديل يعترب 

مبثابة اإ�صتبعاد للمطلوب الأ�صلي ويتم اإثبات مطلوب جديد، ويتم اإثبات فروق املبالغ املدرجة املعنية يف قائمة الدخل املوحدة.

خ(   موجودات الأمانة

ل تعام�ل املوجودات املحتفظ بها ب�صفة الأمانة كموجودات للمجموعة وبالتايل ل يتم اإظهارها يف قائمة املركز املايل املوحدة.

�س(   اأرباح الأ�صهم العادية

يتم اإثبات توزيعات اأرباح الأ�صهم العادية كمطلوب ويتم خ�صمها من احلقوق عندما يتم املوافقة عليها من قبل م�صاهمي البنك. يتم الإف�صاح 

عن توزيعات اأرباح اأ�صهم ال�صنة التي متت املوافقة عليها بعد تاريخ قائمة املركز املايل كحدث بعد تاريخ قائمة املركز املايل.

ذ(   ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

تدرج جميع ح�صابات ال�صتثمار املطلقة براأ�صمال امل�صتلم مت�صمنة الأرباح امل�صتحقة بعد ح�صم املبالغ امل�صددة. يتم توزيع دخل حاملي ح�صابات 

ال�صتثمار املطلقة بعد ح�صم اأتعاب امل�صاربة، على اأ�صا�س متو�صط الأر�صدة اليومية بالتنا�صب مع اأر�صدة امل�صاهمني.
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(
2.3 ملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(

ظ(   الزكاة

وفقًا للنظام الأ�صا�صي املعدل للبنك، تقع م�صئولية دفع الزكاة على م�صاهمي البنك. 

خ(   النقد وما يف حكمه

ي�صتمل النقد وما يف حكمه على نقد واأر�صدة لدى بنوك ومرابحات لدى بنوك بتواريخ اإ�صتحقاق تعاقدية اأقل 

من 90 يومًا.

اأ.اأ(   مبداأ ال�صتمرارية 

مقتنعة  وهي  ال�صتمرارية  مبداأ  اأ�صا�س  على  املوا�صلة  على  املجموعة  لقدرة  تقييم  بعمل  املجموعة  اإدارة  قامت 

باأن املجموعة لديها امل�صادر لال�صتمرار يف اأعمالها يف امل�صتقبل املنظور. وعالوة على ذلك، فاإن الإدارة لي�صت 

على علم باأي اأمور غري موؤكدة التي من املمكن اأن ت�صبب �صكوكًا جوهرية حول قدرة املجموعة على املوا�صلة على 

اأ�صا�س مبداأ ال�صتمرارية. ولذلك، مت اإعداد القوائم املالية املوحدة على اأ�صا�س مبداأ ال�صتمرارية.  

اأ.ب(   تطبيق معايري جديدة ومعادلة

معيار املحا�صبة املايل رقم 23 املتعلق بالتوحيد

املالية  القوائم  ت�صمينها يف  يتم  �صوف  التي  املوؤ�ص�صات  لتحديد  الأ�ص�س   23 رقم  املايل  املحا�صبة  معيار  يو�صح 

املوحدة لل�صركة الأم ويو�صح طريقة حما�صبة الإ�صتثمار يف ال�صركات التابعة لل�صركة الأم.

معيار املحا�صبة املايل رقم 24 املتعلق بال�صركات الزميلة

يحدد معيار املحا�صبة املايل رقم 24 اأ�ص�س الإثبات والقيا�س والعر�س والإف�صاح عن الإ�صتثمارات يف ال�صركات 

الزميلة. 

تتما�صى متطلبات معيار املحا�صبة املايل رقم 23 ومعيار املحا�صبة الدويل رقم 24 اإىل حدًا كبري مع ال�صيا�صات 

احلالية التي تتبعها املجموعة ملحا�صبة ال�صركة التابعة وال�صركات الزميلة واإن تطبيق هذه املعايري لي�س لديها اأي 

تاأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

اأ.ج(   وكالت 

تقبل املجموعة ودائع العمالء مبوجب ترتيبات الوكالة التي مبوجبها ميكن دفع عائد للعمالء. ل توجد اأي قيود 

على املجموعة لإ�صتخدام الأموال امل�صتلمة مبوجب اتفاقية الوكالة.

3. دمج الأعمال
البحريني  للبنك  واملدفوعة  ال�صادرة  الأ�صهم  من   100% ل�صتحواذ  عر�صًا  البنك  قدم   ،2009 �صنة  خالل 

واحد  �صهم  يبلغ  تبادل  مبعدل  البحرين،  مملكة  يف  موؤ�ص�س  مدرج  عام  جتاري  بنك  وهو  ���س.م.ب،  ال�صعودي 

جديد من اأ�صهم البنك مقابل كل �صهمني من اأ�صهم البنك البحريني ال�صعودي. لقد متت املوافقة على عر�س 

ال�صتحواذ من قبل م�صاهمي البنك يف اجتماعهم العمومي غري العادي املنعقد بتاريخ 4 مايو 2009. لقد قام 

�صهم   225,775,075 واأ�صدره  ال�صعودي  البحرين  البنك  اأ�صهم  %90.31 ح�صة ملكية يف  با�صتحواذ  البنك 

جديد من اأ�صهم م�صرف ال�صالم البحرين )اإي�صاح 15.1(. يف 28 اأكتوبر 2009، اأعيد تكوين جمل�س اإدارة 

ال�صعودي ميثلون  البحريني  البنك  اأع�صاء من  اأع�صاء من �صمن خم�صة  اإىل ثالثة  ال�صعودي  البحريني  البنك 

ال�صيطرة الفعلية مل�صرف ال�صالم البحرين على البنك البحريني ال�صعودي.    

2010 دي�شمرب   31

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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4. ت�شنيف الأدوات املالية على اأ�شا�س القيا�س

كما يف 31 دي�ضمرب 2010، مت ت�صنيف الأدوات املالية على النحو التايل: 

موجودات مالية  

مدرجة بالقيمة 

العادلة �شمن الأرباح 

اأو اخل�شائر

متاحة 

للبيع 

موجودات مالية 

بالتكلفة/التكلفة  

املجموعاملطفاأة

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات

95,79195,791--نقد واأر�صدة لدى م�صرف البحرين املركزي

68,63268,632--�صكوك م�صرف البحرين املركزي  

137,299137,299--مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك

61,724-61,724-�صكوك ال�صركة 

120,812120,812--مرابحات وم�صاربات 

69,82569,825--اإجارة منتهية بالتمليك 

8,1278,127--م�صاركات

8,80348,62957,432-موجودات قيد التحويل

212,432-199,33513,097ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

11,76211,762--ذمم مدينة

199,33583,624560,877843,836

املطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املطلقة

101,300101,300--مرابحات ووكالت م�صتحقة الدفع لبنوك

456,447456,447--وكالت من غري البنوك

57,36257,362--ح�صابات جارية للعمالء

5,1715,171--موجودات قيد التحويل

12,69712,697--مطلوبات مالية اأخرى 

18,46518,465--ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

--651,442651,442
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4. ت�شنيف الأدوات املالية على اأ�شا�س القيا�س )تتمة(

كما يف 31 دي�ضمرب 2009، مت ت�صنيف الأدوات املالية على النحو التايل: 

موجودات مالية  مدرجة 

بالقيمة العادلة �صمن 

الأرباح اأو اخل�صائر

متاحة 

للبيع 

موجودات مالية 

بالتكلفة/التكلفة  

املجموعاملطفاأة

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات

126,739126,739--نقد واأر�صدة لدى م�صرف البحرين املركزي

32,90832,908--�صكوك م�صرف البحرين املركزي  

149,304149,304--مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك

16,950-16,950-�صكوك ال�صركة 

87,27487,274--مرابحات وم�صاربات 

46,31546,315--اإجارة منتهية بالتمليك 

5,3845,384--م�صاركات

27,69670,60998,305-موجودات قيد التحويل

184,680--184,680ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

26,21426,214--ذمم مدينة

184,68044,646544,747774,073

املطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املطلقة

89,39889,398--مرابحات ووكالت م�صتحقة الدفع لبنوك

317,370317,370--وكالت من غري البنوك

32,70032,700--ح�صابات جارية للعمالء

120,402120,402--موجودات قيد التحويل

9,8249,824--مطلوبات اأخرى 

9,4099,409--ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

--579,103579,103

2010 دي�شمرب   31

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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5. نقد واأر�شدة لدى م�شرف البحرين املركزي

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

18,96717,367اإحتياطي اإجباري لدى م�صرف البحرين املركزي

73,945104,616نقد واأر�صدة اأخرى لدى م�صرف البحرين املركزي

2,8794,756اأر�صدة لدى بنوك اأخرى 

95,791126,739

6. مرابحات م�شتحقة القب�س من البنوك

20102009

لغاية 3 اأ�صهرلغاية 3 اأ�شهر

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

137,299149,304دول جمل�س التعاون

137,299149,304

تت�صمن هذه بع�س اإ�صتثمارات الوكالة امل�صتحقة القب�س يف مرابحات ال�صلع. بلغت الأرباح املوؤجلة من املرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك 

107,000 دينار بحريني )2009: 58,000 دينار بحريني(.

7. مرابحات وم�شاربات

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

116,08087,274مرابحات – اإجمايل

-)1,508(حم�صوم منها: خم�ص�س الإ�صمحالل

114,57287,274مرابحات - �صايف 

-6,240م�صاربات 

120,81287,274جمموع املرابحات وامل�صاربات

يتم اإظهار املرابحات وامل�صاربات بعد ح�صم الأرباح املوؤجلة البالغة 23,480,000 دينار بحريني )2009: 9,665,000 دينار بحريني(.
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8. اإجارة منتهية بالتمليك

اأو تغطي اأجزاء رئي�صية لالأعمار الإنتاجية املقدرة ملثل هذه  متثل هذه �صايف الإ�صتثمارات يف املوجودات املوؤجرة للفرتات التي اإما تقريبية 

املوجودات. تن�س وثائق التاأجري باأن يتعهد املوؤجر بنقل املوجودات املوؤجرة اإىل امل�صتاأجر عند الوفاء بكامل التزاماته مبوجب اإتفاقية التاأجري. 

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

فيما يلي التغيريات يف موجودات الإجارة املنتهية بالتمليك :

46,31541,531يف 1 يناير

27,9408,822اإ�صافات خالل ال�صنة – �صايف

)4,038()4,430(ا�صتهالك موجودات الإجارة – �صايف

69,82546,315يف 31 دي�صمرب

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

اإجمايل احلد الأدنى للمدفوعات امل�صتحقة لعقود التاأجري امل�صتقبلية هي كالتايل:

18,86017,184م�صتحق الدفع خالل �صنة واحدة 

36,40922,179م�صتحق الدفع من �صنة واحدة اإىل 5 �صنوات

14,5566,952م�صتحق الدفع بعد 5 �صنوات

69,82546,315

تنق�صم الإجارة املنتهية بالتمليك اإىل فئات املوجودات التالية:

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

3,1143,596طريان

3,5553,973مكائن

63,15638,746اأرا�صي ومباين 

69,82546,315

بلغ الإ�صتهالك املرتاكم على املوجودات اخلا�صعة لإجارة منتهية بالتمليك 4,402,000 دينار بحريني )31 دي�صمرب 2009: 4,863,000 

دينار بحريني(.

2010 دي�شمرب   31

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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9. موجودات ومطلوبات قيد التحويل

متثل هذه موجودات ومطلوبات البنك البحريني ال�صعودي التي ت�صتحق عليها فوائد ول تتوافق مع ال�صريعة الإ�صالمية، واأغلبيتها مملوكة من 

قبل ال�صركة التابعة للبنك. كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل، فاإن حتويل ال�صركة التابعة اإىل عمليات تتوافق بالكامل مع اأحكام ال�صريعة 

الإ�صالمية هي قيد التنفيذ؛ وفقًا لذلك، مت اإدراج هذه املوجودات واملطلوبات كبند منف�صل يف مقدمة قائمة املركز املايل املوحدة. فيما يلي 

تفا�صيل املوجودات واملطلوبات قيد التحويل:

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات

7576,839مبالغ م�صتحقة من بنوك وموؤ�ص�صات مالية 

47,87263,770قرو�س و�صلف العمالء

8,80327,696اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة

57,43298,305

املطلوبات 

5,17120,912مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية 

99,490-ودائع العمالء

5,171120,402

3,983,000 دينار  البالغة  القيمة املخف�صة  اأعاله،  بعد ح�صم  التحويل  تدرج القرو�س وال�صلف املدرجة �صمن املوجودات واملطلوبات قيد 

بحريني التي مت عملها من قبل املجموعة مقابل املوجودات املحتفظ بها من قبل ال�صركة التابعة يف وقت الإ�صتحواذ. ت�صتمل القيمة املخف�صة 

 1,850,000 وقدره  مببلغ  عامة  خمف�صة  وقيمة  حمددة  ت�صهيالت  مقابل  خا�صة  لتعديالت  بحريني  دينار   2,133,000 وقدره  مبلغ  على 

دينار بحريني كتعديالت للقيمة العادلة ح�صب ما يتطلبه املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 املتعلق بدمج الأعمال. تدرج ال�صركة 

التابعة هذه املوجودات بالتكلفة املطفاأة، بعد ح�صم خم�ص�س الإ�صمحالل، وفقًا ل�صيا�صتها املحا�صبية للقرو�س والذمم املدينة املو�صوعة من 

قبل املوؤ�ص�صة. مت�صمنة يف الإ�صتثمارات املحتفظ بها لغر�س غري املتاجرة هي بع�س الإ�صتثمارات التي اتخذت مقابلها املجموعة قيمة عادلة 

خمف�صة باإجمايل 330,000 دينار بحريني.

يت�صمن الدخل من عقود التمويل على مبلغ وقدره 4,963,000 دينار بحريني ناجت من املوجودات قيد التحويل. يت�صمن الربح من وكالة من 

غري البنوك على مببلغ وقدره 1,557,000 دينار بحريني ناجت من املطلوبات قيد التحويل.

لدى  بحريني  دينار   14,655,000 وقدره  مببلغ  اعتيادية  وديعة  التابعة  ال�صركة  لدى  يوجد  اأعاله،  التحويل  قيد  املوجودات  اإىل  بالإ�صافة 

م�صرف البحريني املركزي.
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10. ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

م�شعرة 

-13,097- متاحة للبيع 

3,2124,342- مدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر 

غري م�شعرة  بناءًا على تقنيات التقييم:

- مدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر

149,683133,402مدخالت خا�صة بال�صوق جديرة باملالحظة 

46,44046,936مدخالت غري خا�صة بال�صوق جديرة باملالحظة 

212,432184,680

يتم ت�صجيل بع�س هذه الإ�صتثمارات بالقيمة العادلة باإ�صتخدام تقنيات التقييم نظرًا لعدم توفر معامالت ال�صوق احلالية اأو معلومات يف ال�صوق 

جديرة باملالحظة. يتم حتديد قيمها العادلة باإ�صتخدام مناذج التقييم التي مت فح�صها مقابل اأ�صعار ملعامالت فعلية يف ال�صوق وباإ�صتخدام 

اأف�صل تقديرات املجموعة لأن�صب مناذج املدخالت.

11. ا�شتثمار يف �شركة زميلة
لدى املجموعة اإ�صتثمار يف �صركة زميلة، وهو م�صرف ال�صالم اجلزائر، بنك موؤ�ص�س يف اجلزائر. يلخ�س اجلدول التايل املعلومات املالية عن 

اإ�صتثمار املجموعة يف م�صرف ال�صالم اجلزائر:

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

ح�صة املجموعة من قائمة مركز املايل لل�صركة الزميلة:

86,40569,692جمموع املوجودات 

38,79220,318جمموع املطلوبات 

47,61349,374�صايف املوجودات

1,7871,077جمموع الإيرادات

1,6852,842جمموع امل�صروفات

)1,765(102�صايف املك�صب )اخل�صارة( لل�صنة

)255(15ح�صة املجموعة من مك�صب )خ�صارة( ال�صركة الزميلة:

2010 دي�شمرب   31
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مصرف السالم - البحرين 74



12. ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

1,8071,251ربح م�صتحق القب�س على مرابحات وم�صاربات 

6831,314اإيجار م�صتحق القب�س على موجودات الإجارة املنتهية بالتمليك 

650263ربح م�صتحق القب�س على ال�صكوك

716688مبالغ مدفوعة مقدمًا

8,62323,386ذمم مدينة اأخرى 

12,47926,902

كما يف 31 دي�صمرب 2009، ت�صمنت الذمم املدينة الأخرى مبلغ وقدره 17,892,000 دينار بحريني متعلقة ببيع الإ�صتثمارات ومت ا�صتالم 

اأغلبيتها خالل �صنة 2010. 

13. مطلوبات اأخرى
20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

4,6263,198ربح م�صتحق الدفع 

7,0297,083ذمم دائنة وم�صتحقات 

3,4403,805اأرباح اأ�صهم م�صتحقة الدفع 

669599مكافاآت نهاية اخلدمة 

229192تربعات م�صتحقة الدفع 

15,99314,877

تت�صمن التربعات على مبلغ قدره 8,000 دينار بحريني )2009: 75,000 األف دينار بحريني( من الإيرادات املحظورة �صرعًا املخ�ص�صة 

لغر�س التربعات اخلريية.

14. ح�شابات ال�شتثمار املطلقة
اإن اأموال ح�صابات الإ�صتثمار املطلقة خمتلطة مع اأموال املجموعة ويتم اإ�صتخدامها لتمويل اأوالإ�صتثمار يف عقود التمويل الإ�صالمية. ول يتم 

منح الأولوية لأي من الأطراف لغر�س الإ�صتثمارات وتوزيع الأرباح. وفقًا ل�صروط القبول يتم ا�صتثمار %100 من اأموال ح�صابات الإ�صتثمار 

املطلقة بعد ح�صم الإحتياطي الإجباري مع الأخذ يف العتبار متو�صط الأعمار ذات ال�صلة، اإن وجدت. ترتاوح ح�صة امل�صارب يف الربح بني 

%40 و%50. يتم احت�صاب امل�صروفات الت�صغيلية على اأموال امل�صاهمني ول يتم ت�صمينها يف احل�صاب.

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

393307اإجمايل العائد من املوجودات املختلطة 

)152()177(ح�صة املجموعة كم�صارب

216155توزيعات حاملي ح�شابات الإ�شتثمار املطلقة

اإن متو�صط معدل الربح حلاملي ح�صابات الإ�صتثمار املطلقة هو 1.00% )2009: 1.25%(.
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15. احلقوق 
15.1. راأ�س املال

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

امل�صرح به:

2,000,000,000200,000200,000 �صهم عادي بقيمة اإ�صمية قدرها 0.100 دينار بحريني لل�صهم  

ال�صادر واملدفوع بالكامل بقيمة اإ�صمية قدرها 0.100 دينار بحريني لل�صهم:

142,577120,000الر�صيد يف بداية ال�صنة – 1,425,775,075 )2009: 1,200,000,000( �صهم 

7,12922,577ال�صادر خالل ال�صنة – 71,288,750 )2009: 225,775,075( �صهم

149,706142,577

لحقًا لقرار امل�صاهمني، قام البنك خالل ال�صنة باإ�صدار �صهم منحة واحد لكل ع�صرين �صهم حمتفظ به. بلغ هذا %5 من راأ�س املال املدفوع 

مما اأدى اإىل اإ�صتخدام 7,129,000  دينار بحريني من الأرباح املبقاة لهذا الغر�س. خالل �صنة 2009، بناءًا على قرار امل�صاهمني، قام 

البنك بزيادة راأ�صماله ال�صادر من 120 مليون دينار بحريني اإىل 200 مليون دينار بحريني واإ�صدار 225,775,075 �صهم عادي من اأ�صهم 

البنك مل�صاهمي البنك البحرين ال�صعودي الذين قبلوا بالعر�س )اإي�صاح 3(. بلغ ال�صعر ال�صوقي لأ�صهم البنك بتاريخ اإقفال العر�س 0.112 

دينار بحريني لل�صهم والذي نتج عنه متح�صالت مببلغ وقدره 25,287,000 دينار بحريني من الإ�صدار اجلديد مت�صمن عالوة اإ�صدار اأ�صهم 

بقيمة 0.012 دينار بحريني لل�صهم باإجمايل 2,709,000 دينار بحريني. 

15.2. اإحتياطي قانوين

وفقًا ملتطلبات قانون ال�صركات التجارية البحريني والنظام الأ�صا�صي للبنك، مت حتويل %10 من �صايف ربح ال�صنة اإىل الحتياطي القانوين. 

يجوز للبنك اأن يقرر اإيقاف مثل هذا التحويل ال�صنوي، عندما يبلغ الإحتياطي القانوين %50 من راأ�س املال املدفوع للبنك. اإن هذا الحتياطي 

غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت التي ن�س عليها قانون ال�صركات التجارية البحريني وبعد احل�صول على موافقة م�صرف البحرين املركزي.

15.3. اإحتياطي الإ�ضتثمار

باإجمايل  حمقق  غري  مك�صب  �صايف   :2009( بحريني  دينار   6,794,000 باإجمايل  حمقق  غري  مك�صب  �صايف  حتويل  مت  ال�صنة،  خالل 

5,772,000 دينار بحريني( من الأرباح املبقاة اإىل احتياطي ال�صتثمار. ميثل هذا الإحتياطي املكا�صب واخل�صائر غري املحققة من اإعادة 

تقييم الإ�صتثمارات والإ�صتثمارات العقارية املدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح اأو اخل�صائر، وهي غري قابلة للتوزيع وفقًا ل�صيا�صات البنك 

ال�صرعية حتى يتم حتويلها مرة اأخرى اإيل الأرباح املبقاة عند بيع املوجود وحتقيق املكا�صب.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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16. ر�شوم وعمولت 
20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

1,269284ر�صوم وعمولت متعلقة بالتمويل واملعامالت

876272ر�صوم وكالة ور�صوم اأخرى

2,145556

17. معاملت مع الأطراف ذات العلقة 

تتاألف الأطراف ذات العالقة من امل�صاهمني الرئي�صني واأع�صاء جمل�س اإدارة املجموعة واأفراد عائالتهم املقربني وال�صركات اململوكة لهم اأو 

املدارة من قبلهم وكذلك ال�صركات احلليفة ذات العالقة مع املجموعة بحكم امللكية امل�صرتكة اأو اأع�صاء جمل�س الإدارة. متت املعامالت مع 

هذه الأطراف ب�صروط جتارية.

فيما يلي الأر�صدة الهامة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة يف 31 دي�صمرب 2010:

2010

�شركات زميلة 

وم�شاريع م�شرتكة

جمل�س  اأع�������ش���اء 

الإدارة وال�شركات 

املتعلقة بهم 

الإدارة

املجموعالعليا

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات:

21,653543721,744مرابحات وم�صاربات 

15,0683,11417518,357اإجارة منتهية بالتمليك

897,919-7,830م�صاركات

2121--موجودات قيد التحويل

3,260863,274ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

املطلوبات وح�شابات الإ�شتثمار املطلقة 

3,4511,2971254,873وكالت من غري البنوك

7,4281613337,922ح�صابات جارية للعمالء

35911,2921,418ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

4,310--4,310اإرتباطات 

1,612-1,54963اإلتزامات حمتملة 
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17. معاملت مع الأطراف ذات العلقة )تتمة(

فيما يلي الدخل وامل�صروفات املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املت�صمنة يف القوائم املالية املوحدة:

2010

�شركات زميلة 

م�شاريع م�شرتكة

اأع�شاء جمل�س 

الإدارة وال�شركات 

املجموعالإدارة العليااملتعلقة بهم 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

الدخل: 

2,945150173,112دخل من عقود متويل اإ�صالمية اأخرى

امل�شروفات:

1185443215ربح مدفوع لوكالت من غري البنوك

3115ح�صة الأرباح على ح�صابات ال�صتثمار املطلقة 

فيما يلي الأر�صدة الهامة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة يف 31 دي�صمرب 2009:

2009

�صركات زميلة  

وم�صاريع م�صرتكة

اأع�صاء جمل�س 

الإدارة وال�صركات 

املجموعالإدارة العليااملتعلقة بهم 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات:

9,54028679,635مرابحات وم�صاربات 

14,0983,59617817,872اإجارة منتهية بالتمليك

995,333-5,234م�صاركات

2727--موجودات قيد التحويل

2,7349152,758ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

املطلوبات وح�شابات الإ�شتثمار املطلقة :

15,59351131216,416وكالت من غري البنوك

7,012257357,304ح�صابات جارية للعمالء

1,0171,017--مطلوبات قيد التحويل

1166562243ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

4,624--4,624اإرتباطات 

11,458-11,40256اإلتزامات حمتملة 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

2010 دي�شمرب   31

مصرف السالم - البحرين 78



17. معاملت مع الأطراف ذات العلقة )تتمة(

فيما يلي الدخل وامل�صروفات املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املت�صمنة يف القوائم املالية املوحدة:

2009

�صركات زميلة  

وم�صاريع م�صرتكة

اأع�صاء جمل�س 

الإدارة وال�صركات 

املجموعالإدارة العليااملتعلقة بهم 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

الدخل: 

2,24293102,345دخل من عقود متويل اإ�صالمية اأخرى

امل�شروفات:

2813414329ربح مدفوع لوكالت من غري البنوك

112-ح�صة الأرباح على ح�صابات ال�صتثمار املطلقة 

كما يف 31 دي�صمرب 2010، ت�صمنت املرابحات وامل�صاربات والإجارة املنتهية بالتمليك على مبلغ وقدره 3,114,000 دينار بحريني )2009: 

اإثبات  يتم  ول  اإ�صتحقاقها  موعد  فات  والتي  الزميلة  و�صركاتهم  الإدارة  جمل�س  لأع�صاء  مقدمة  لت�صهيالت  بحريني(  دينار   3,596,000

اأرباحها. 

يتم تعوي�س اأع�صاء جمل�س الإدارة على هيئة اأتعاب حل�صورهم اإجتماعات اللجنة واملجل�س. ل توجد مكافاآت لأع�صاء جمل�س الإدارة لل�صنة 

املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010 )31 دي�صمرب 2009: 250,000 دينار بحريني(.

بلغت تعوي�صات موظفي الإدارة الرئي�صيني لهذه ال�صنة وامل�صتملة فقط على مكافاآت ق�صرية الأجل على 1,695,000 دينار بحريني )2009:  

2,182,000 دينار بحريني (. 

18. اإرتباطات واإلتزامات حمتملة 
لدى املجموعة الإرتباطات التالية:

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

اإلتزامات حمتملة نيابًة عن العملء

6,77319,077خطابات �صمان

1,6451,675اإعتمادات م�صتندية 

432409خطابات قبول

8,85021,161

اإرتباطات غري قابلة للنق�س غري م�شتخدمة 

27,97013,473اإرتباطات متويلية غري م�صتخدمة 

7,5837,424اإرتباطات غري ممولة غري م�صتخدمة 

1,5025,681اإرتباطات راأ�صمالية غري م�صتخدمة 

37,05526,578

45,90547,739
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18. اإرتباطات واإلتزامات حمتملة )تتمة(
تلزم العتمادات امل�صتندية وال�صمانات )مت�صمنة الإعتمادات امل�صتندية املعززة( املجموعة بالدفع نيابة عن العمالء يف حالة ف�صل العميل من 

الوفاء باإلتزاماته وفقًا ل�صروط العقد. 

اإن لالرتباطات عادة تواريخ اإنتهاء حمددة اأو حتكمها بنود خا�صة لإنهائها. وحيث اأن الإرتباطات قد تنتهي دون تنفيذها، فاإن جمموع مبالغ 

العقود ل متثل الحتياجات النقدية امل�صتقبلية.

اإرتباطات عقود التاأجري الت�صغيلية – املجموعة كم�صتاأجر

دخلت املجموعة يف عقود تاأجري ت�صغيلية ملدة خم�س �صنوات ملبنى مقرها الرئي�صي. فيما يلي احلد الأدنى ملدفوعات عقد التاأجري امل�صتقبلية 

مبوجب عقود التاأجري غري القابلة لالإلغاء:

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

429665خالل �صنة واحدة

8586بعد �صنة ولكن لي�صت اأكرث من خم�س �صنوات

514751

19. اإدارة خماطر 
19.1. املقدمة 

اإن املخاطر كامنة يف اأن�صطة املجموعة اإل اأنه يتم اإداراتها من خالل عملية التحديد والقيا�س واملراقبة امل�صتمرة، مع مراعاة حدود املخاطر 

وال�صوابط الأخرى. تعترب عملية اإدارة املخاطر هذه ذات اأهمية كبرية ل�صتمرار ربحية املجموعة وكل وحدة داخل املجموعة تعترب م�صئولة عن 

تعر�صات املخاطر املتعلقة مب�صئولياتها. وتتعر�س املجموعة لعدة خماطر متمثلة يف خماطر الإئتمان وخماطر ال�صيولة وخماطر ال�صوق، وهي 

بدورها تنق�صم اإىل خماطر متاجرة وغري متاجرة. وكما تخ�صع ملخاطر الدفع امل�صبق واملخاطر الت�صغيلية. 

ل تت�صمن عملية رقابة املخاطر امل�صتقلة على خماطر الأعمال مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وال�صناعة. ويتم مراقبة خماطر الأعمال 

من خالل عملية التخطيط الإ�صرتاتيجي للمجموعة.

هيكلة اإدارة املخاطر

اإن جمل�س الإدارة هو امل�صئول ب�صورة نهائية عن حتديد ومراقبة املخاطر؛ وبالرغم من ذلك، توجد هناك هيئات م�صتقلة م�صئولة عن اإدارة 

ومراقبة املخاطر.

جمل�س الإدارة

اإن جمل�س الإدارة هو امل�صئول ككل عن اإدارة املخاطر واملوافقة على اإ�صرتاتيجيات ومبادئ املخاطر.

اللجنة التنفيذية

اإن اللجنة التنفيذية هي امل�صئولة عن مراقبة عملية اإدارة املخاطر ككل داخل املجموعة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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19. اإدارة خماطر  )تتمة(
19.1. املقدمة )تتمة(

هيئة الرقابة ال�شرعية

تتوىل هيئة الرقابة ال�صرعية للمجموعة م�صئولية التاأكد من التزام املجموعة بالقواعد واملبادئ ال�صرعية يف معامالتها واأن�صطتها.

جلنة املخاطر/الإئتمان

تو�صي جلنة املخاطر/ الإئتمان �صيا�صة املخاطر واإطارها للمجل�س. اإن دورها الرئي�صي هو اختيار وتنفيذ نظم اإدارة املخاطر ومراقبة املحافظ 

اإعتماد  وفح�س ال�صغوطات وتقدمي تقارير املخاطر للمجل�س وجلان املجل�س واملنظمني والإدارة التنفيذية. بالإ�صافة اإىل هذه امل�صئوليات، 

ومراقبة املعامالت الإئتمانية لالأفراد هو جزء من م�صئوليات جلنة املخاطر / الإئتمان. 

جلنة املوجودات واملطلوبات 

حيث  من  للمجموعة   املايل  املركز  لقائمة  واملطلوبات  املوجودات  لإدارة  والأه��داف  ال�صيا�صات  بو�صع  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  تقوم 

الهيكل، التوزيع، املخاطر والعوائد وتاأثريها على الربحية. كما اأنها تقوم مبراقبة التدفق النقدي، �صجل ال�صتحقاقات والتكلفة/ العائد على 

املوجودات واملطلوبات وتقييم قائمة املركز املايل للمجموعة من حيث ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة وكذلك ال�صيولة، بحيث تقوم باإجراء التعديالت 

الت�صحيحية املنا�صبة بناءًا على اجتاهات وظروف ال�صوق املتوقعة، ومراقبة ال�صيولة ومراقبة تعر�صات �صرف العمالت الأجنبية واملراكز.

جلنة تدقيق املجل�س

يتم تعيني جلنة التدقيق من قبل جمل�س الإدارة وهي ت�صم اأع�صاء غري تنفيذيني من اأع�صاء جمل�س اإدارة البنك. ت�صاعد جلنة تدقيق جمل�س 

الإدارة على القيام مب�صئولياته فيما يتعلق بتقييم جودة و�صالمة التقارير املالية وتدقيق تلك التقارير و�صالمة ال�صوابط الداخلية للمجموعة 

الرقابية  وال�صيا�صات  والأنظمة  بالقوانني  الإلتزام  مراقبة  واأ�صاليب  للمجموعة  الراأ�صمايل  باملركز  ومقارنتها  املخاطر  تقييم  قيا�س  ونظام 

والداخلية.

التدقيق الداخلي

يتم تدقيق جميع عمليات اإدارة خماطر البنك �صنويُا من قبل ق�صم التدقيق الداخلي الذي يفح�س كال من كفاية الإجراءات واإلتزام املجموعة 

بهذه الإجراءات. ويناق�س ق�صم التدقيق الداخلي جميع نتائج التقييمات مع الإدارة العليا، ويقدم تقارير ب�صاأن ا�صتنتاجاته وتو�صياته مبا�صرة 

اىل جلنة التدقيق.

قيا�س املخاطر واأنظمة التقارير 

تقا�س خماطر املجموعة باإ�صتخدام اأ�صاليب تعك�س كال من اخل�صائر املتوقع باأن تن�صاأ يف الظروف الإعتيادية واخل�صائر غري املتوقعة، والتي 

م�صتمدة  تكون  اأن  املحتمل  من  امل�صتخدمة  النماذج  اإن  الإح�صائية.  النماذج  اأ�صا�س  على  املقدرة  النهائية  الفعلية  اخل�صارة  عبارة عن  هي 

من التجربة التاريخية، معدلة بحيث تعك�س البيئة القت�صادية. كما تقوم املجموعة باإجراء فحو�صات على اأ�صا�س اأ�صواأ احلالت والأحداث 

التاريخية ال�صعبة التي قلما حتدث ولكنها حدثت يف الواقع.

املو�صوعة من قبل املجموعة. تعك�س هذه  القوية  الداخلية  الرقابة  بناًء على احلدود وهيكلة  تتم مراقبة و�صيطرة املخاطر ب�صورة رئي�صية 

ا�صتعداد لقبولها، مع مزيد من  التي تكون املجموعة على  الأعمال وبيئة �صوق املجموعة، وكذلك عن م�صتوى املخاطر  اإ�صرتاتيجية  احلدود 

الرتكيز على �صناعات خمتارة. وبالإ�صافة اإىل ذلك، تراقب وتقي�س املجموعة كافة املخاطر، حيث ت�صع يف اعتبارها اإجمايل القدرات التي 

حتمل املخاطر اإىل التعر�س الكلي جلميع اأنواع املخاطر والأن�صطة.
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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�صع للفح�س واملعاجلة من اأجل التحليل، ال�صيطرة وحتديد املخاطر يف وقت مبكر. مت تقدمي 

وتو�صيح هذه املعلومات لأع�صاء جمل�س الإدارة، جلنة الإئتمان / املخاطر وروؤ�صاء كل الأق�صام. يت�صمن التقرير اإجمايل التعر�س ملخاطر 

ال�صيولة وتغريات بيان املخاطر. يتم تقدمي تقارير مف�صلة عن  التملك ومعدلت  القيا�صية لالئتمان وا�صتثناءات �صقف  الئتمان والتنبوؤات 

خماطر ال�صناعة، خماطر العميل واملخاطر اجلغرافية على اأ�صا�س �صهري. تقوم الإدارة العليا بتقييم مدى مالئمة خم�ص�صات اخل�صائر 

توفري جميع  اىل  يهدف  والذي  �صنوي  ربع  اأ�صا�س  على  املخاطر  �صامل عن  تقرير  الإدارة  يت�صلم جمل�س  �صنوي.  ربع  اأ�صا�س  على  الئتمانية 

املعلومات الالزمة لتقييم وا�صتنتاج خماطر املجموعة.

يتم اإعداد وتوزيع تقارير م�صممة خ�صي�صًا للمخاطر لكافة م�صتويات املجموعة من اأجل التاأكيد باأن جميع قطاعات الأعمال لديها معلومات 

�صاملة و�صرورية وحديثة. يتم تقدمي ملخ�س يومي للمدير املايل وجميع اأع�صاء املجموعة ذات العالقة عن ا�صتخدام حدود ال�صوق وا�صتثمارات 

امللكية اخلا�صة وال�صيولة وبالإ�صافة اإىل اأية تطورات يف املخاطر الأخرى.

زيادة تركز املخاطر 

تظهر الرتكزات عندما تدخل جمموعة من الأطراف املتعاملة يف اأن�صطة جتارية مت�صابهة اأو يف اأن�صطة يف نف�س الإقليم اجلغرايف اأو عندما 

تكون لها نف�س ال�صمات الإقت�صادية مما توؤثر ب�صكل مت�صابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اإقت�صادية اأو 

�صيا�صية اأو اأي تغريات اأخرى. تعطي الرتكزات موؤ�صرًا للتاأثر الن�صبي يف اأداء املجموعة جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع �صناعي اأو 

موقع جغرايف معني.

حمافظ  على  املحافظة  على  للرتكيز  معينة  توجيهات  املجموعة  واإج��راءات  �صيا�صات  تت�صمن  املخاطر،  تركز  يف  الزيادة  جتنب  اأجل  من 

اإ�صتثمارية متنوعة. يتم �صيطرة واإدارة الرتكزات املحددة ملخاطر الئتمان وفقًا لذلك. 

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�صارة 

مالية. حتاول املجموعة ال�صيطرة على خماطر الإئتمان من طريقة متابعة املخاطر الئتمانية، و�صع حدود للتعامل مع اأطراف اأخرى وتقييم 

اجلدارة الئتمانية لالأطراف الأخرى ب�صفة م�صتمرة. 

بالإ�صافة اإىل متابعة احلدود الئتمانية، تقوم املجموعة باإدارة املخاطر الئتمانية بالدخول يف ترتيبات تعاقدية مع اأطراف اأخرى يف ظروف 

مالئمة وبتحديد فرتة التعر�س للمخاطر.

احلد الأق�شى للتعر�س ملخاطر الإئتمان دون الأخذ يف الإعتبار اأي �شمانات وتعزيزات اإئتمانية اأخرى  

يو�صح اجلدول اأدناه احلد الأق�صى للتعر�س ملخاطر الإئتمان )باإ�صتثناء التعر�س احلكومية( لبنود قائمة املركز املايل املوحدة. يو�صح احلد 

الأق�صى اإجمال املخاطر، قبل تاأثري تقليل املخاطر من خالل اإ�صتخدام اإتفاقيات املقا�صة وال�صمانات الرئي�صية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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19. اإدارة خماطر  )تتمة(
19.2. خماطر الئتمان )تتمة(

اإجمايل احلد 

الأق�شى للتعر�س

احلد الأق�صى 

للتعر�س

20102009
األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات

2,8794,756اأر�صدة لدى بنوك اأخرى 

137,299149,304مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك 

61,72416,950�صكوك ال�صركة

100,64258,352مرابحات وم�صاربات 

65,77742,342اإجارة منتهية بالتمليك

8,1275,384م�صاركات

48,62977,972موجودات قيد التحويل

9,39926,012ذمم مدينة

434,476381,072املجموع

33,65248,490اإرتباطات واإلتزامات حمتملة 

468,128429,562جمموع التعر�س ملخاطر الإئتمان

اأينما ت�صجل الأدوات املالية بالقيمة العادلة فاإن املبالغ املبينة اأعاله تو�صح تعر�س خماطر الإئتمان احلالية ولكن لي�س اإىل احلد الأق�صى الذي 

من املمكن اإن ينتج  يف امل�صتقبل نتيجة للتغريات يف القيم. 

اأنواع خماطر الإئتمان

دخل البنك يف العديد من العقود والتي ت�صمل مرابحات وم�صاربات وم�صاركات و�صكوك واإجارة منتهية بالتمليك. ت�صتمل عقود املرابحات 

على اأرا�صي ومباين و�صلع ومركبات واأخرى، كما ت�صمل امل�صاربات على معامالت متويلية مت الدخول فيها مع بنوك اإ�صالمية وموؤ�ص�صات مالية 

اأخرى. اأنواع الأدوات املالية هي:

املرابحات 

يقوم البنك بتمويل معامالت املرابحات من خالل �صراء موجود )والتي متثل مو�صوع املرابحة( واإعادة بيع هذا املوجود للعميل )امل�صتفيد( 

وذلك بعد اإ�صافة هام�س الربح على التكلفة. يتم �صداد �صعر البيع )التكلفة بالإ�صافة اإىل هام�س الربح( على اأق�صاط من قبل العميل خالل 

فرتة زمنية متفق عليها. 

اإجارة منتهية بالتمليك

يتم نقل ملكية املوجود امل�صتاأجر اخلا�صعة لالإجارة املنتهية بالتمليك للم�صتاأجر عند نهاية عقد الإجارة، �صريطة �صداد جميع اأق�صاط الإجارة.
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19. اإدارة خماطر  )تتمة(
19.2. خماطر الإئتمان )تتمة(

اأ( اإن النوعية الئتمانية لالأر�صدة مع البنوك واملرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك اخلا�صعة ملخاطر ائتمانية هي كالتايل: 

31 دي�شمرب 2010

مل يحن موعد اإ�شتحقاقها وغري م�شمحلة

فات موعد 

ا�شتحقاقها اأو 

 »A« فئة»B« غري م�شنفة فئة

م�شمحلة ب�شكل 

املجموع فردي

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

2,879-2,60436239اأر�صدة لدى البنوك

137,299-84,85315,08437,362مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك 

87,45715,12037,601-140,178

31 دي�صمرب 2009

مل يحن موعد اإ�صتحقاقها وغري م�صمحلة

فات موعد 

ا�صتحقاقها اأو 

 »A« فئة»B« غري م�صنفة فئة

م�صمحلة ب�صكل 

املجموع فردي

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

4,756-4,403106247اأر�صدة لدى البنوك

149,304-93,22811,46644,610مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك 

97,63111,57244,857-154,060

اإن الفئات امل�صار اإليها يف اجلداول اأعاله هي مو�صوعة من قبل واحدة اأو اأكرث من وكالت الت�صنيف الدولية الأربع )�صتاندرز وبورز، موديز، 

يتم  مل  والتي  الأو�صط،  ال�صرق  يف  اجلودة  عالية  متعددة  مالية  موؤ�ص�صات  لدى  هي  امل�صنفة  غري  التعر�صات  اإن  انتليجنز(.  وكابيتل  فيت�س 

ت�صنيفها من قبل وكالت ت�صنيف الإئتمانية. يف راأي الإدارة، باأن هذه الت�صنيفات تعادل »A« لت�صنيفات البنوك.

ب( اإن النوعية الئتمانية ل�صكوك ال�صركة واملرابحات وامل�صاربات والإجارة املنتهية بالتمليك وامل�صاركات واملوجودات قيد التحويل والتمويل 

اخلا�صعة ملخاطر ائتمانية، بناءًا على الت�صنيفات الئتمانية الداخلية وهي كالتايل:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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19. اإدارة خماطر  )تتمة(
19.2. خماطر الإئتمان )تتمة(

31 دي�صمرب 2010

مل يحن موعد اإ�شتحقاقها وغري م�شمحلة

مراقبة مر�شية  

دون امل�شتوى 

ولكنها غري 

م�شمحلة 

فات موعد 

اإ�شتحقاقها 

ولكنها غري 

املجموع م�شمحلةم�شمحلة

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

61,724----61,724�صكوك ال�صركة 

9,2602,948100,642-86,4761,958مرابحات وم�صاربات 

65,777-19512,174-53,408اإجارة منتهية بالتمليك

8,127----8,127م�صاركات

48,629----48,629موجودات قيد التحويل

11,317---11,27641ذمم مدينة

269,6401,99919521,4342,948296,216

31 دي�صمرب 2009

مل يحن موعد اإ�صتحقاقها وغري م�صمحلة

مراقبة مر�صية  

دون امل�صتوى 

ولكنها غري 

م�صمحلة 

فات موعد 

اإ�صتحقاقها 

ولكنها غري 

املجموع م�صمحلةم�صمحلة

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

16,950----16,950�صكوك ال�صركة 

58,352-13,301-37,5127,539مرابحات وم�صاربات 

42,342-3,9606,735-31,647اإجارة منتهية بالتمليك

5,384----5,384م�صاركات

77,972----77,972موجودات قيد التحويل

26,012----26,012ذمم مدينة

195,4777,5393,96020,036-277,012

جميع ت�صنيف املخاطر الداخلية م�صممة ملختلف الفئات وت�صتمد وفقا ل�صيا�صة ت�صنيف املجموعة. يتم تقييم وحتديث ت�صنيفات املخاطر 

العائدة ب�صورة منتظمة.
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19. اإدارة خماطر  )تتمة(
19.2. خماطر الإئتمان )تتمة(

ج( فيما يلي حتليل املرابحات وامل�صاربات والإجارة منتهية بالتمليك التي فات موعد ا�صتحقاقها ولكنها غري م�صمحلة: 

31 دي�شمرب 2010

املجموعاأكرث من 90 يومًامن 31 اإىل 90 يومًامن 0 اإىل 30 يومًا

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

7,7261,5349,260-مرابحات وم�صاربات 

6112,11312,174-اإجارة منتهية بالتمليك 

-7,78713,64721,434

31 دي�صمرب 2009

املجموعاأكرث من 90 يومًامن 31 اإىل 90 يومًامن 0 اإىل 30 يومًا

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

1,7414,6106,95113,302مرابحات وم�صاربات 

1,7246924,3186,734اإجارة منتهية بالتمليك 

3,4655,30211,26920,036

تبلغ  ب�صمانات  م�صمحلة  غري  ولكنها  اإ�صتحقاقها  موعد  فات  التي  بالتمليك  املنتهية  والإج��ارة  وامل�صاربات  املرابحات  جميع  تاأمني  يتم 

29,933,000 دينار بحريني )2009: 42,035,000 دينار بحريني(. مت عمل خم�ص�س مقابل الت�صهيالت التي فات موعد اإ�صتحقاقها 

ولكنها غري م�صمحلة مببلغ وقدره 1,508,000 دينار بحريني.

اإن احلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان، دون الأخذ يف العتبار القيمة العادلة لأي �صمانات واتفاقيات املقا�صة التي تتوافق مع  مبادئ ال�صريعة 

الإ�صالمية، وهي حمددة باملبالغ يف قائمة املركز املايل بالإ�صافة اإىل اإرتباطات العمالء املف�صح عنها يف اإي�صاح رقم 18، باإ�صتثناء الإرتباطات 

الراأ�صمالية.

مت خالل ال�صنة اإعادة تفاو�س ت�صهيالت متويلية لأفراد باإجمايل 22,148,000 دينار بحريني )2009: 9,520,000 دينار بحريني(. اإن 

جميع ت�صهيالت املعاد تفاو�صها هي منتجة وم�صمونة بالكامل.

كما يف 31 دي�صمرب 2010، ل يوجد اأي تعر�س ائتماين يتجاوز %15 من راأ�س املال التنظيمي للمجموعة لأي طرف واحد )2009: ل �صيء(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

2010 دي�شمرب   31
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19. اإدارة خماطر  )تتمة(
19.3. املخاطر القانونية

املخاطر القانونية هي املخاطر املحتملة الناجتة عن اإجراءات قانونية اأو ق�صائية التي قد تبطل اأو تعوق �صروط العقد اأو التفاقيات املعنية اأو 

توؤثر �صلبيًا على عمليات املجموعة. لقد قامت املجموعة بتطوير الرقابة الوقائية الكافية واتخاذ الإجراءات املنا�صبة لتحديد املخاطر القانونية 

وتعتقد باأن اخل�صائر قد تكون �صئيلة.

دينار   1,681,000  :2009( بحريني  دينار   1,686,000 قدره  مببلغ  قانونية  ق�صايا  املجموعة  �صد  رفعت   ،2010 دي�صمرب   31 يف  كم�ا 

بحريني(. بناءًا على راأي ال�صت�صاريني القانونيني للمجموعة، فاإن جمموع املطلوبات املقدرة الناجتة من هذه الق�صايا القانونية تعترب غري 

جوهرية على املركز املايل املوحد للمجموعة حيث قامت املجموعة برفع ق�صايا �صد هذه الأطراف. 

87مصرف السالم - البحرين



20. الرتكز 
يظه�ر الرتكز عندما تدخل جمموعة من الأطراف املتعاملني يف اأن�صطة جتارية مت�صابهة اأو يف اأن�صطة بنف�س املنطقة اجلغرافية، اأو عندما 

تكون لها نف�س ال�صمات القت�صادية مما يوؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اقت�صادية اأو �صيا�صية اأو اأي 

حالت اأخرى. يعطى الرتكز موؤ�صرًا للتاأثر الن�صبي يف اأداء البنك جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع اأعمال اأو منطقة جغرافية معينة. 

يقوم البنك باإدارة خماطر الئتمان من خالل تنويع اأن�صطته املالية لتفادي تركز املخاطر غري املرغوبة يف العمالء يف مناطق اأو قطاعات 

اأعمال معينة.

اإن توزيع املوجودات واملطلوبات وح�صابات الإ�صتثمار املطلقة ح�صب الإقليم اجلغرايف والقطاع ال�صناعي هو كالتايل: 

موجودات 

مطلوبات 

وح�شابات 

الإ�شتثمار 

املطلقة 

موجودات اإرتباطات واحلقوق 

مطلوبات 

وح�صابات 

الإ�صتثمار

املطلقة

اإرتباطات واحلقوق 

201020102010200920092009

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

الإقليم اجلغرايف:

778,449644,61343,494718,881560,80932,550دول جمل�س التعاون 

-7,5843,855649,5662,791العامل العربي 

23,08711,64248-12,0883,265اأوروبا

49,9072,7372,86127,1068,73412,347اأ�صيا

-2,274180-6,990268اأمريكا 

3,545-5,020--2,345اأخرى

857,363654,73846,419785,934584,15648,490

-201,778--202,625-احلقوق

857,363857,36346,419785,934785,93448,490

القطاع ال�شناعي:

12,15822,7265,43610,41915,79816,627جتاري و�صناعي

208,260142,136211257,170143,697344بنوك وموؤ�ص�صات مالية

221,884102,71711,732188,08260,40623,332عقاري

-10,3739-12,87229طريان

49,611232,6672,49945,769206,8981,726اأفراد

-228,17686,35724,071127,92587,211حكومي وقطاع عام 

124,40268,1062,470146,19670,1376,461اأخرى

857,363654,73846,419785,934584,15648,490

-201,778--202,625-احلقوق

857,363857,36346,419785,934785,93448,490

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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21. خماطر ال�شوق
تنتج خماطر ال�صوق عن التغلب يف معدلت العوائد العاملية على الأدوات املالية واأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية التي قد توؤثر ب�صورة غري 

مبا�صرة على قيمة موجودات املجموعة واأ�صعار الأ�صهم. لقد و�صع جمل�س الإدارة حدودًا لقيمة املخاطر املمكن تقبلها. ويتم مراقبتها على 

اأ�صا�س �صهري من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات للمجموعة.

21.1. خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم 

تنتج خماطر اأ�صعار الأ�صهم عن التغريات يف اأ�صعار الأ�صهم. لقد و�صع جمل�س الإدارة حدودًا ملبلغ ونوعية الإ�صتثمارات املمكن قبولها. ويتم 

مراقبة هذا با�صتمرار من قبل جلنة اإ�صتثمار املجموعة. 

اإن التاأثري على الدخل )نتيجة للتغريات يف القيم العادلة لالإ�صتثمارات املحتفظ بها لغر�س غري املتاجرة املدرجة بالقيمة العادلة �صمن الأرباح 

اأو اخل�صائر والإ�صتثمارات املتاحة للبيع( فقط نتيجة لتغريات حمتملة ممكنة يف اأ�صعار الأ�صهم، وهي كالتايل:

2010

%10 انخفا�س%10 زيادة

التاأثري على الدخل ال�شاملالتاأثري على �شايف الربحالتاأثري على الدخل ال�شاملالتاأثري على �شايف الربح

األف دينار بحريني األف دينار بحريني األف دينار بحريني األف دينار بحريني 

م�شعرة:

)667()321(321667دول جمل�س التعاون اخلليجي 

)805(-805-اأ�صيا

)173()19,612(19,612173غري م�شعرة 

2009

%10 انخفا�س%10 زيادة

التاأثري على الدخل ال�صاملالتاأثري على �صايف الربحالتاأثري على الدخل ال�صاملالتاأثري على �صايف الربح

األف دينار بحريني األف دينار بحريني األف دينار بحريني األف دينار بحريني 

م�صعرة:

)173()434(434173دول جمل�س التعاون اخلليجي 

)1,515()18,034(18,0341,515غري م�صعرة 

تت�صمن املوجودات قيد التحويل على اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة والبالغة 1,632,000 دينار بحريني )2009: 1,727,000 دينار بحريني(. 

عند حتديد تاأثري تقلبات الأ�صعار املذكورة اأعاله، مت الأخذ يف العتبار مراكز اأ�صهم احلقوق املت�صمنة يف املوجودات قيد التحويل.
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21. خماطر ال�شوق )تتمة(
21.2. خماطر معدل الربح

تتعر�س املجموعة لتقلبات يف معدلت الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها. تقوم املجموعة باإثبات دخل بع�س موجوداتها املالية على اأ�صا�س 

موجودات  قبل جلنة  من  م�صتمرة  ب�صورة  املخاطر  هذه  مراقبة  وتتم  الربح  معدل  ملخاطر  املجموعة حدود  و�صعت  لقد  الزمني.  التنا�صب 

ومطلوبات املجموعة.

تدير املجموعة التعر�صات لتاأثريات العديد من املخاطر املرتبطة بتقلبات يف امل�صتويات ال�صائدة ملعدلت الربح على مركزها املايل وتدفقاتها 

النقدية.

املوجودات  من  كل  على  توؤثر  والتي  الربح،  عائد  معدلت  يف  وم�صتمرة  فورية  ممكنة  حمتملة  لتغريات  نتيجة  فقط  الدخل  على  التاأثري  اإن 

واملطلوبات ذات معدلت فائدة عائمة واملوجودات واملطلوبات ذات معدلت فائدة ثابتة بتواريخ اإ�صتحقاق اأقل من �صنة واحدة هي كالتايل:

 

2010

التاأثري على �شايف الربح  التغري يف املعدل التاأثري على �شايف الربح  التغري يف املعدل 

األف دينار بحريني%األف دينار بحريني%

)246()0.25(0.25246دولر اأمريكي

)483()0.25(0.25483دينار بحريني

)25()0.25(0.2525جنية اإ�صرتليني 

2009

التاأثري على �صايف الربح  التغري يف املعدل التاأثري على �صايف الربح  التغري يف املعدل 

األف دينار بحريني%األف دينار بحريني%

)180()0.25(0.25180دولر اأمريكي

)344()0.25(0.25344دينار بحريني

بالإ�صافة اإىل عقود التمويل التي ت�صتحق عليها اأرباح التي مت اأخذها يف العتبار للو�صول اإىل التاأثر على �صايف الأرباح، تت�صمن املوجودات قيد 

التحويل على مبلغ وقدره 52,150,000 دينار بحريني )2009: 81,088,000 دينار بحريني( للموجودات املالية ومبلغ وقدرة 5,171,000 

دينار بحريني )2009: 120,001,000 دينار بحريني( للمطلوبات املالية التي ت�صتحق عليها الأرباح. اإن املجموعة يف مرحلة حتويل هذه اإىل 

عقود تتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية. اإذ مت حتويل جميع املوجودات واملطلوبات التي ت�صتحق عليها اأرباح اإىل عقود تتوافق مع اأحكام 

ال�صريعة الإ�صالمية يف 1 يناير 2011، فاإن التغري يف معدل الربح �صيكون %0.25 مما ينتج عنه مك�صب اأو خ�صارة مبقدار 117,000 دينار 

بحريني.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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)تتمة(  ال�شوق  خماطر   .21
21.3. خماطر العملة

بو�صع  الإدارة  جمل�س  قام  لقد  الأجنبية.  العمالت  �صرف  اأ�صعار  يف  التغري  نتيجة  املالية  الأداة  قيمة  تقلب  خماطر  هي  العملة  خماطر  اإن 

حدود على املراكز ح�صب العملة، ويتم مراقبة املراكز على اأ�صا�س دوري للتاأكد من بقائها �صمن احلدود املو�صوعة من قبل جلنة موجودات 

ومطلوبات املجموعة.

اأو الدولر الأمريكي. لدى املجموعة �صايف التعر�صات اجلوهرية  اإن جزءًا هامًا من موجودات ومطلوبات املجموعة هي بالدينار البحريني 

التالية بالعمالت الأجنبية كما يف 31 دي�صمرب:

20102009

األف دينار بحرينياألف دينار بحريني

24,26810,402دولر الأمريكي 

48,00355,802ريال �صعودي

8,12328دولر �صنغافوري

اإن التاأثري على الدخل فقط نتيجة لتغريات حمتملة ممكنة فورية وم�صتمرة يف اأ�صعار �صرف العمالت هي كالتايل:

2010

التاأثري على �شايف الربحتغري يف املعدلالتاأثري على  �شايف الربحتغري يف املعدل

األف دينار بحريني%األف دينار بحريني%

)243()1(1243دولر اأمريكي اإىل دينار بحريني 

)480()1(1480ريال �صعودي اإىل دينار بحريني

)81()1(181دولر �صنغافوري اإىل دينار بحريني

2009

التاأثري على �صايف الربحتغري يف املعدلالتاأثري على  �صايف الربحتغري يف املعدل

األف دينار بحريني%األف دينار بحريني%

)104()1(1104دولر اأمريكي اإىل دينار بحريني 

)558()1(1558ريال �صعودي اإىل دينار بحريني

-)1(-1دولر �صنغافوري اإىل دينار بحريني
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22. خماطر ال�شيولة
خماطر ال�صيول�ة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء مبطلوباتها عندما يحني موعد ا�صتحقاقها. خماطر ال�صيولة 

قد تكون ب�صبب اإختالل ال�صوق اأو تدين درجة الئتمان مما قد يوؤثر على بع�س م�صادر التمويل. وللحد من هذه املخاطر، قامت الإدارة بتنويع 

م�صادر التمويل واإدارة املوجودات مع اأخذ ال�صيولة يف العتبار والإبقاء على ر�صيد النقد وما يف حكمه والأوراق املالية اجلاهزة للتداول يف 

ال�صوق. يتم مراقبة مراكز ال�صيولة ب�صورة م�صتمرة من قبل جلنة موجودات ومطلوبات املجموعة.

يلخ�س اجلدول اأدناه بيان الإ�صتحقاق املتوقع ملوجودات ومطلوبات املجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2010 و2009:

31 دي�شمرب 2010

لغاية ثلثة 

اأ�شهر

من 3 اأ�شهر اإىل 

من 1 اإىل 5 �سن�ات �شنة واحدة 

اأكرث من 5 

املجموع�سن�ات

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات

95,791-18,967-76,824نقد واأر�صدة لدى م�صرف البحرين املركزي

68,632-20,23014,51033,892�صكوك م�صرف البحرين املركزي

137,299---137,299مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك 

61,724-61,724--�صكوك ال�صركة 

25,01635,51350,9019,382120,812مرابحات وم�صاربات 
8,33010,53036,40914,55669,825اإجارة منتهية بالتمليك

5,8532,044190408,127م�صاركات
57,432--14,04743,385موجودات قيد التحويل

212,432-13,097199,335-اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 
7,578-7,578--اإ�صتثمارات يف �صركة زميلة 

3,3733,373---اإ�صتثمارات عقارية
12,479--11,3941,085ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

1,859-1,859--ممتلكات ومعدات

298,993120,164410,85527,351857,363

31 دي�شمرب 2010

ل���غ���اي���ة ث��لث��ة 

اأ�شهر

اإىل  اأ�شهر   3 من 

املجموعاأكرث من 5 �سن�اتمن 1 اإىل 5 �سن�ات �شنة واحدة 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املطلقة

101,300-101,300--مرابحات ووكالت م�صتحقة الدفع لبنوك
456,447-296,807159,640-وكالت من غري البنوك
57,362---57,362ح�صابات جارية للعمالء

5,171---5,171مطلوبات قيد التحويل
15,993-13,4111,838744مطلوبات اأخرى

18,465-18,465--ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

75,944298,645280,149-654,738

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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22. خماطر ال�شيولة)تتمة(

31 دي�صمرب 2009

لغاية ثالثة اأ�صهر

اإىل  اأ�صهر   3 من 

املجموعاأكرث من 5 �صنواتمن 1 اإىل 5 �صنوات �صنة واحدة 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املوجودات

126,739-17,367-109,372نقد واأر�صدة لدى م�صرف البحرين املركزي
32,908--32,908-�صكوك م�صرف البحرين املركزي

149,304---149,304مرابحات م�صتحقة القب�س من البنوك 
16,950-16,950--�صكوك ال�صركة 

87,274-20,09714,66552,512مرابحات وم�صاربات 
7,06310,12122,1796,95246,315اإجارة منتهية بالتمليك

5,384-5165,363م�صاركات

98,305-30,90117,15650,248موجودات قيد التحويل

184,680-184,680--اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 
7,659-7,659--اإ�صتثمارات يف �صركة زميلة 

1,1771,177---اإ�صتثمارات عقارية
26,902-25,2331,130539ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

2,337-2,337--ممتلكات ومعدات

341,97575,996359,8348,129785,934

املطلوبات وح�صابات ال�صتثمار املطلقة 

89,398-89,398--مرابحات ووكالت م�صتحقة الدفع لبنوك
317,370-47,882269,488-وكالت من غري البنوك
32,700---32,700ح�صابات جارية للعمالء

120,402-87,81014,12018,472مطلوبات قيد التحويل
14,877-13,5121,097268مطلوبات اأخرى

9,409-9,409--ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

134,02263,099387,035-584,156
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22. خماطر ال�شيولة)تتمة(

يلخ�س اجلدول اأدناه بيان اإ�صتحقاق املطلوبات املالية للمجموعة بناءًا على الإلتزامات التعاقدية لل�صداد غري املخ�صومة كما يف 31 دي�صمرب 

2010 و2009: 

31 دي�صمرب 2010

عند الطلب

لغاية ثلثة 

اأ�شهر

من 3 اأ�شهر 

اإىل �شنة 

واحدة 

من 1 اإىل 5 

�سن�ات 

اأكرث من 5 

املجموع�سن�ات 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املطلوبات وح�شابات ال�شتثمار املطلقة واإرتباطات واإلتزامات حمتملة

101,300--100,810490-مرابحات وم�صاربات م�صتحقة الدفع لبنوك

456,447-296,807140,25119,389-وكالت من غري البنوك

57,362----57,362ح�صابات جارية للعمالء

5,171---5,171-مطلوبات قيد التحويل

18,465---18,465-ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

12,5602,5131,6415,74913,09035,553اإرتباطات متويلية غري م�صتخدمة 

1,502-1,502---اإرتباطات راأ�صمالية غري م�صتخدمة 

8,850-1,1912,2774,888494اإلتزامات حمتملة 

12,697--11,5831,114-مطلوبات مالية اأخرى 

7,473-1,7433,4422,288-ربح م�صتحق من عقود التمويل

71,113439,369151,82629,42213,090704,820

31 دي�صمرب 2009

عند الطلب

لغاية ثالثة 

اأ�صهر

من 3 اأ�صهر 

اإىل �صنة 

واحدة 

من 1 اإىل 5 

�صنوات 

اأكرث من 5 

املجموع�صنوات 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

املطلوبات وح�صابات ال�صتثمار املطلقة واإرتباطات واإلتزامات حمتملة

89,398---89,398-مرابحات وم�صاربات م�صتحقة الدفع لبنوك

317,370-250,85047,88218,638-وكالت من غري البنوك

32,700----32,700ح�صابات جارية للعمالء

120,402-87,81014,12018,472-مطلوبات قيد التحويل

9,409---9,409-ح�صابات ال�صتثمار املطلقة

20,898-3,0524,097-13,749اإرتباطات متويلية غري م�صتخدمة 

5,681-3,5452,136--اإرتباطات راأ�صمالية غري م�صتخدمة 

21,161--19,1195381,504اإلتزامات حمتملة 

10,627-9,592436599-مطلوبات مالية اأخرى 

6,036-9862,1682,882-ربح م�صتحق من عقود التمويل

65,568448,58372,70746,824-633,682

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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23. معلومات قطاعات الأعمال

معلومات قطاعات الأعمال الرئي�صية 

لأغرا�س اإدارية مت توزيع اأن�صطة املجموعة اإىل اأربعة قطاعات اأعمال رئي�صية:

العقود -اخلدمات امل�شرفية  تقدمي  الإ�صالمية،  ال�صريعة  مبادئ  مع  توافقًا  الأرباح  يف  امل�صاركة  الإ�صتثمارية  احل�صابات  باإدارة  اأ�صا�صًا  يقوم 

التمويلية التي تتفق مع مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية ويقدم خدمات م�صرفية اأخرى تتوافق مع ال�صريعة الإ�صالمية. ي�صمل 

واإدارة  اخلا�صة  امل�صرفية  واخلدمات  لالأفراد  امل�صرفية  اخلدمات  لل�صركات،  امل�صرفية  اخلدمات  على  القطاع  هذا 

الرثوات. 

مت�صمنة -اخلزانة  واخلزانة  التجارة  الإ�صالمية، خدمات  ال�صريعة  مع  تتوافق  التي  الأموال  اأ�صواق  بتقدمي خدمات  اأ�صا�صًا  يقوم 

مرابحات ال�صلع ق�صرية الأجل. 

واإدارة -الإ�شتثمارات اإ�صتثمارية  منتجات  بتقدمي  البنك  عمالء  بخدمة  ويقوم  البنك  قبل  من  اململوكة  املحافظ  ب��اإدارة  اأ�صا�صًا  يقوم 

ال�صناديق وتقدمي اإ�صتثمارات بديلة.

يدير راأ�س مال البنك غري امل�صتخدم عن طريق اإ�صتثماره يف الأدوات املالية ذات جودة عالية ويتكبد جميع م�صروفات -راأ�س املال 

اإدارة هذه ال�صتثمارات واإحت�صاب امل�صروفات املتعلقة بنظم احلوكمة.

هذه القطاعات هي الأ�صا�س الذي تبني عليها املجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات الأعمال الرئي�صية. املعامالت ما بني هذه القطاعات 

تكلفة  تقريبًا  ي�صاوي  والذي  املجمع  املعدل  اأ�صا�س  على  التحويل هي  تكاليف  تف�صيلية.  �صروط  ودون  التقديرية  ال�صوق  تنفذ ح�صب معدلت 

الأموال.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010:

31 دي�شمرب 2010

املجموعراأ�س املالالإ�شتثماراتاخلزانةاخلدمات امل�شرفية 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

11,8542,8905,1082,52722,379الدخل الت�صغيلي 

7,316)475(3,8551,8662,070نتيجة القطاع 

معلومات اأخرى

195,713325,087249,99486,569857,363موجودات القطاع 

517,737120,9858,318210,323857,363املطلوبات واحلقوق ح�صب القطاع
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23. معلومات قطاعات الأعمال )تتمة(
معلومات قطاعات الأعمال الرئي�صية )تتمة(

31 دي�صمرب 2009

املجموعراأ�س املالالإ�صتثماراتاخلزانةاخلدمات امل�صرفية 

األف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحرينياألف دينار بحريني

7,8872,5005,5837,70923,679الدخل الت�صغيلي 

4,1011,4932,7095,65913,962نتيجة القطاع 

معلومات اأخرى

208,248336,171171,96269,553785,934موجودات القطاع 

471,409103,403984210,138785,934املطلوبات واحلقوق ح�صب القطاع

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

تعمل املجموعة ب�صكل اأ�صا�صي يف دول جمل�س التعاون ويح�صل على جميع الإيرادات الت�صغيلية ويتحمل كافة امل�صروفات الت�صغيلية يف دول 

جمل�س التعاون. 

24. موجودات الأمانة
بلغت ال�صناديق حتت الإدارة يف نهاية ال�صنة 48,137,000 دينار بحريني )2009: 60,706,000 دينار بحريني(. هذه املوجودات حمتفظ 

بها ب�صفة الأمانة ول يتم اإدراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة. 

25. هيئة الرقابة ال�شرعية 
تتكون هيئة الرقابة ال�صرعية للبنك من اأربعة علماء يقومون مبراجعة امتثال املجموعة للمبادئ العامة لل�صريعة الإ�صالمية والفتاوى اخلا�صة 

والتعليمات والإر�صادات ال�صادرة. تت�صمن مراجعتهم فح�س الأدلة املتعلقة بالتوثيق والإجراءات املتبناة من قبل البنك للتاأكد من اأن اأن�صطتها 

تدار وفقًا ملبادئ ال�صريعة الإ�صالمية.

26. القيمة العادلة للأدوات املالية
اإن القيمة العادلة املقدرة لالأدوات املالية للمجموعة ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية كما يف 31 دي�صمرب 2010 و2009.

27. الإيرادات وامل�شروفات املحظورة يف ال�شريعة الإ�شلمية
خالل ال�صنة، قام البنك با�صتالم دخل من موؤ�ص�صات غري اإ�صالمية باإجمايل 8,000 دينار بحريني )2009: 56,000 دينار بحريني(. هذه 

الأموال مت الإحتفاظ بها كمبالغ م�صتحقة الدفع ملوؤ�ص�صات خريية حيث اأنها اإيرادات حمظورة مبوجب قانون ال�صريعة الإ�صالمية. 

28. الواجبات الجتماعية
اأدت املجموعة خالل ال�صنة واجباته الجتماعية وذلك من خالل نفقات �صندوق الزكاة وال�صدقات وتربعات القر�س احل�صن وذلك من خالل 

تربعاتها لالأعمال اخلريية. خالل ال�صنة تكبدت املجموعة مبلغ 213,000 دينار بحريني )2009: 915,000 دينار بحريني( على ح�صابات 

التربعات اخلريية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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29. الزكاة
لإبالغ  للبنك  الأ�صا�صي  النظام  تعديل  تقرر  لقد   ،2009 نوفمرب   12 بتاريخ  املنعقد  العمومي  اجلمعية  اجتماع  يف  امل�صاهمني  لقرار  لحقًا 

امل�صاهمني عن التزاماتهم بدفع الزكاة على �صايف الدخل و�صايف القيمة. وبالتايل، مل يتم اإثبات الزكاة يف قائمة الدخل املوحدة كم�صروف. 

بلغت الزكاة امل�صتحقة الدفع من قبل امل�صاهمني ل�صنة 2009 والتي مت حتديدها من قبل هيئة الرقابة ال�صرعية للبنك بواقع 3.5 فل�س)2009:  

بواقع 3.8 فل�س( لل�صهم. 

لأحقًا لتوجيهات هيئة الرقابة ال�صرعية، يجب اإ�صتبعاد الدخل املكت�صب املحظور �صرعًا من عمليات ال�صركة التابعة من قبل املجموعة من تاريخ 

التحويل. مبا اإن عمليات ال�صركة التابعة ل تتوافق مع قواعد ومبادئ ال�صرعة الإ�صالمية،  مت احت�صاب الإيرادات املحظورة �صرعًا ومت الإف�صاح 

عنها يف )اإي�صاح 9(. يجب على امل�صاهمني اإ�صتبعاد مبالغ الإيرادات املحظورة �صرعًا التي تن�صب اإىل كل �صهم من الأ�صهم عن طريق التربع 

باملبالغ ذات ال�صلة من الإيرادات املحظور �صرعًا للتربعات اخلريية. مت حتديد الإيرادات املحظور �صرعًا التي يجب التربع بها من قبل كل 

م�صاهم من امل�صاهمني من قبل هيئة الرقابة ال�صرعة بواقع 2.06 فل�س لل�صهم.

30. راأ�س املال
تتم مراقبة كفاية راأ�س مال املجموعة باإ�صتخدام اإر�صادات ون�صب مو�صوعة من قبل جلنة بازل للرقابة امل�صرفية واملعتمدة من قبل م�صرف 

البحرين املركزي. ب�صورة اأ�صا�صية، اإن الهدف الرئي�صي لإدارة راأ�س مال املجموعة هو التاأكد من اأنها تلتزم باملتطلبات اخلارجية املفرو�صة 

لراأ�س املال. لقد التزمت املجموعة بالكامل باملتطلبات اخلارجية املفرو�صة لراأ�س املال خالل ال�صنوات املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010 و31 

دي�صمرب 2009. 

يتم احت�صاب ن�صبة خماطر املوجودات للمجموعة وفقًا لإر�صادات كفاية راأ�س املال »بازل II« املعتمدة من قبل م�صرف البحرين املركزي كما 

يلي:

20102009

األف دينار بحريني األف دينار بحريني 

172,773179,564قاعدة راأ�س املال ) فئة 1(   

631,566555,389التعر�س املرجح ملخاطر الإئتمان

9,7002,950التعر�س املرجح ملخاطر ال�صوق

58,37268,803التعر�س املرجح للمخاطر الت�صغيلية 

699,638627,142جمموع التعر�س املرجح للمخاطر  

%28.6%24.7كفاية راأ�س املال 

%12.0%12.0احلد الأدن�ى املطلوب
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»الورقة الواحدة كيان كامل قائم بحد ذاته لإنتاج املواد الغذائية فكل ورقة م�ضتقلة “

بعملها. ولكن على م�ضتوى النبتة ككل فاإنها حتتاج لكل الأوراق لتنجز مهام اأخرى 

حتقيقاً للتوازن املطلوب حلياة النبتة.«


