
صاحب السمو امللكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

حضرة صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

صاحب السمو امللكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء



مصرف السالم-البحرين4

القالع

بدورها األيقوني في اإلدارة واحلكم، والذي تنوع من كونها حصناً دفاعياً منيعاً إلى دار للقضاء، 
ومن كونها مستودعاً حلفظ املمتلكات الثمينة إلى عاصمة تضم مختلف اإلدارات. كانت دائماً 

تفي مبا يتطلع منها.
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١٠أعضاء مجلس اإلدارة

١٥أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

١٧أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية

٢٢تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة املساهمني

٢٦كلمة الرئيس التنفيذي

٢٨مراجعة اإلدارة للعمليات واألنشطة

٣٤تقرير حوكمة الشركات

٥٠إدارة اخملاطر واإللتزام

٥٢املسئولية االجتماعية

٥٣تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

٥٦تقرير مدققي احلسابات املستقلني

٥٨القوائم املالية املوحدة 

٦٢إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

المحتويات
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رؤيتنا

أن نصبح قوة إقليمية مؤثرة في صناعة الصيرفة اإلسالمية من خالل توفير منتجات مصرفية مبتكرة 
ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية خملتلف القطاعات املستهدفة.

أن نصبح مصرفاً متكامال يوفر خدمات مالية إسالمية شاملة.
أن نخلق حضوراً قوياً في عدد من البلدان اخملتارة.

أن نبني ونشكل اسماً جتارياً رائداً في عالم الصيرفة اإلسالمية.
أن نحقق العوائد املالية اجملزية ملستثمرينا ومساهمينا بناء على رغباتهم االستثمارية ونسبة اخملاطر 

املستهدفة.

متنوع - متطور - مختلف

رسالتنا
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يعد مصرف السالم-البحرين ش. م. ب. الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً  له مصرفاً إسالمياً ذو طابع متنوع ومتطور  ومختلف.

ثمة عوامل رئيسية تساهم في إضفاء ميزة على خدمات املصرف ومنها:
• قاعدة متينة من رأس املال املدفوع.  

• وجود نخبة من كبار املؤسسني واملساهمني.  
• فريق إداري على درجة عالية من الكفاءة واخلبرة.  

• قاعدة حديثة إلدارة نظم املعلومات.  
• أمناط متكاملة من اخلدمات التجارية التي تشمل الودائع وخدمات التمويل واملنتجات االستثمارية.  

• حلول مبتكرة تلبي االحتياجات اخلاصة للعمالء وتنسجم مع الشريعة اإلسالمية.  
• التزام وثيق باملسؤولية التجارية واالجتماعية.  

تأسس مصرف السالم-البحرين في ١9 يناير ٢٠٠٦ في مملكة البحرين وبدأ مبمارسة نشاطه التجاري في ١٧ أبريل ٢٠٠٦، وفقا للمبادئ 
اإلسالمية واإلجراءات التنظيمية باملصارف اإلسالمية والتي يحددها مصرف البحرين املركزي.

ولقد أدرج املصرف في بورصة البحرين في ٢٧ أبزيل ٢٠٠٦ ومن ثم في سوق دبي املالي في ٢٦ مارس ٢٠٠٨. ويتشكل فريق العمل اإلداري من 
مهنيني على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل من ذوي اخلبرات العاملية في قطاعات مصرفية ومالية مختلفة. يدعم هذا الفريق قاعدة 

حديثة من تقنية املعلومات عالية اجلودة وبيئة عمل ذكية ومتطورة.

في ٢٠٠9 من السنة الثالثة من التأسيس، استحوذ املصرف على حصة رئيسية   من أسهم البنك البحريني السعودي، وبذلك فقد ارتفع 
اجمالي حقوق املساهمني من ١٢٠ مليون دينار بحريني إلى ما يقارب ٢٠٠ مليون دينار بخزيني )٥٣٠ مليون دوالر أمريكي( وبأصول إجمالية 

جتاوزت ٢ مليار دوالر أمريكي.

يلتزم املصرف بتطبيق املعايير العاملية للحوكمة وأفضل املمارسات املصرفية مع احلرص على العمل بأعلى درجات األمانة والشفافية 
والثقة.

واالجتماعي  االقتصادي  الرخاء  على  قيمة  إلضفاء  جاهدة  تسعى  مختصة  وطنية  كمؤسسة  بدوره  مماثالً  التزاماً  املصرف  يبدي  كما 

للمجتمعات احمللية التي يستثمر ويعمل فيها.

نبذة عن المصرف
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أهم المؤشرات السنوية

صافي األرباح
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قلعة البحرين

كبيرة  مساحة  حتتل  اذ  الدملونية،  للحضارة  مركزا  القلعة  هذه  كانت 
األم. حتتضن  للجزيرة  الشمالي  الساحل  من  مربعاً  مترا   ١٦٧٢٣ إلى  تصل 
القلعة آثارا لسبع حضارات مختلفة استوطنت البحرين مند العام ٢٣٠٠ 
قبل امليالد وحتى القرن الثامن عشر. سجل املكان الذي ميلك قيمة تاريخية 
التقدر بثمن في قائمة التراث العاملي ملنظمة اليونيسكو في العام ٢٠٠٥، 
أما عمليات التنقيب فقد أفضت إلى إكتشاف مواقع سكنية وجتارية وعامة 
ودينية وعسكرية في ذات احمليط الذي توجد به القلعة. مزيج غني ومثالي 
ملا نطمح أن نحققه في مصرف السالم عبر ما نقدمه لشركائنا بذهنية 

منفتحة ومرنة. 
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سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة

رئيس مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 18 أبريل 2009
بدء الدورة: 20 مارس 2012

تعتبر سمو الشيخة حصة عضوا ناشطا من العائلة املالكة في مملكة البحرين. حازت سمو الشيخة 
السياسة  في  املاجستير  وشهادة   ١99٨ عام  األعمال  ادارة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حصة 
االجتماعية والتخطيط عام  ٢٠٠٢ وكالهما من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، كما حازت 
على شهادة املاجستير في متويل التنمية ٢٠١٠ من جامعة لندن. سمو الشيخة حصة خريجة يونغ 
 ٢٠٠١ عام  للمرأة  األعلى  اجمللس  إلى  وانضمت  املتحدة  اململكة  في  اشيفمينت  جونيور  انتربرايس، 
كعضو في اللجنة االجتماعية. وهي عضو دائم في مجلس اإلدارة منذ ٢٠٠٤. أسست سمو الشيخة 
حصة في عام ٢٠٠٥ مؤسسة “إجناز البحرين” والتي تعتبر مؤسسة عاملية تعمل على إعداد الشباب 
البحريني للنجاح في االقتصاد العاملي وتشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة. بخبرتها 
اللجنة  في  وعضو  كمتحدثة  دعوتها  مت  الشابة،  املرأة  مهارات  وتطوير  التعليم  في  الناشط  ودورها 

االستشارية في مناسبات مختلفة من بينها في األمم املتحدة واملنتدى االقتصادي العاملي.

السيد حمد طارق احلميضي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 18 أبريل 2009
بدء الدورة: 20 مارس 2012

السيد حمد احلميضي هو رجل أعمال يتمتع بخبرة متنوعة في االستثمارات املباشرة وصناديق التحوط، 
والعقارات والشركات الناشئة. شغل السيد احلميضي مناصب مختلفة في عدد من الشركات، كما 
وشركة  )الكويت(  العقارية  زليج  شركة  تشمل  شركات،  عدة  إدارة  مجالس  في  مؤسس  عضو  أنه 
ويشغل  )الكويت(.  القابضة  الشعب  وشركة  املتحدة(  العربية  اإلمارات  )البحرين  العقارية  إشراق 
السيد احلميضي أيضا منصب عضو مجلس إدارة في بيت االستثمار العاملي )الكويت(. يحمل السيد 
حمد احلميضي درجة البكالوريوس في علم احلاسوب وإدارة األعمال، وتخرج من جامعة جورج واشنطن.

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد حسني محمد امليزة 

عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 20 مارس 2012
بدء الدورة: 20 مارس 2012

يعتبر حسني محمد امليزة من أبرز الشخصيات في قطاع الصيرفة والتمويل والتكافل حسب الشريعة 
اإلسالمية. ومن أبرز جناحات السيد امليزة في حياته العملية عندما مت اختياره في شهر ديسمبر ٢٠٠٦ 
من قبل املؤمتر العاملي الثالث للمصارف اإلسالمية الذي عقد في البحرين كأفضل شخصية مصرفية 
العملية  بدأ حياته  العربية  بيروت  تخرجه من جامعة  وبعد  ١9٧٥م،  عام  وفي   .٢٠٠٦ لعام  إسالمية 
وتطوير خدمات  في حتسني  رياديا  دورا  لعب  عاما حيث   ٢٧ فيه  أمضى  الذي  اإلسالمي  دبي  بنك  في 
املصرف. وكان من أبرز إجنازات السيد امليزة تأسيس مصرف السالم-السودان ومصرف السالم-البحرين 
ومصرف السالم-اجلزائر. ويشغل السيد حسني امليزة حالياً منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
اللجنة التنفيذية ملصرف السالم–اجلزائر، عضو مجلس إدارة اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية 
اإلسالمية، رئيس اللجنة التأسيسية لرابطة شركات التأمني وإعادة التأمني اإلسالمية ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة جلمعية اإلمارات التعاونية – دبي. كما أنه عضو مجلس اإلدارة جلمعية اإلمارات للتأمني. 
إعمار  شركة  للتمويل،  أمالك  شركة  العقارية،  إعمار  لشركة  مؤسسا  عضوا  امليزة  السيد  وكان 
للصناعات واالستثمار، شركة إعمار للخدمات املالية وشركة دبي اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني. 
وكان السيد امليزة قد شغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة أمان للتأمني 
السالم-السودان،  التنفيذية ملصرف  اللجنة  ورئيس  اإلدارة  رئيس مجلس  نائب  )أمان(،  التأمني  وإعادة 
رئيس مجلس إدارة شركة إل إم سي البحرين، رئيس اللجنة التنفيذية لشركة التجارة اإلسالمية في 
البحرين، عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة أمالك للتمويل – دبي ورئيس مجلس 

إدارة شركة إعمار للخدمات املالية – دبي.

السيد حبيب أحمد قاسم

عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 17 أبريل 2006
بدء الدورة: 20 مارس 2012

خمللوطات  البحرين  وشركة  لالستثمار،  املهد  شركة  إدارة  مجلس  قاسم  أحمد  حبيب  السيد  يرأس 
احلديد، وشركة البحرين لتوريد وتوزيع الكهرباء، وشركة كابيتال غروث ماجنمنت، وشركة كواليتي واير 
برودكتس. كما يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة املهد. وقد شغل السيد حبيب أحمد 
قاسم منصب وزير التجارة والزراعة بحكومة مملكة البحرين من ١9٧٦ إلى ١99٥. كما شغل منصب 
عضو الهيئة االستشارية للمجلس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية من العام ١99٧ إلى 

.٢٠٠٧

أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(  
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السيد سلمان صالح احملميد

عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 15 فبراير 2010
بدء الدورة: 20 مارس 2012

يشغل السيد سلمان احملميد منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة خدمات مطار البحرين، ونائب 
رئيس مجلس إدارة جريدة دار البالد، والعضو املنتدب و ممثل املالك في الشركة العاملية للفنادق وجلوبال 
اكسبرس وموفنبيك. وقد شغل سابقا منصب عضو مجلس إدارة البنك البحريني السعودي فضال 
املدير االستثماري  واللجنة االستثمارية. كما شغل منصب  التنفيذية،  اللجنة  عن كونه عضوا في 
لشركة ماغنا القابضة. وهو حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال، وماجستير في إدارة الفنادق 
وبكالوريوس في اإلدارة العامة. كمت يشغل حاليا منصب عضو مجلس ادارة بنك السالم ورئيس جلنة 

التدقيق.

السيد عصام بن عبد القادر املهيدب

عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 17 أبريل 2006
بدء الدورة: 20 مارس 2012

يشغل السيد عصام املهيدب منصب الرئيس التنفيذي جملموعة املهيدب إلى جانب عضوية مجالس 
إدارات عدد من الشركات التي تستثمر في مجاالت مختلفة مثل البنوك، السلع االستهالكية سريعة 
والتطوير  العقار   ، األغذية  الصناعي،  القطاع  والتشييد،  البناء  قطاع  التجزئة،  قطاع   ،FMCG احلرك 
العمراني ، املياه والطاقة . ويشمل ذلك مجموعة صافوال، الشركة العربية للمياه والطاقة )اكوا بور(، 
شركة نستله للمياه، شركة العزيزية بندة املتحدة، شركة هرفي للخدمات الغذائية،  شركة إعمار 
الشرق األوسط، شركة رافال للتطوير العمراني، الشركة األولى للتطوير، شركة أموال اخلليج، شركة 
بلوم انفست السعودية، شركة تبريد السعودية، الشركة األولى للتطوير، شركة اللطيفية للتجارة 
واملقاوالت. إلى جانب عضويته في عدد من مجالس إدارات اجلمعيات واملؤسسات اخليرية والتعليمية 
منها صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن بالظهران، بنك 
الشرقية،  باملنطقة  البر  جمعية  الشرقية،  باملنطقة  املرضى  أصدقاء  جمعية  السعودي،  الطعام 
جمعية حسن اجلوار في مملكة البحرين. إضافة إلى ذلك فالسيد عصام عضو في مجلس املنطقة 

الشرقية باململكة العربية السعودية.

أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(  
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(  

السيد فهد سامي اإلبراهيم

عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 18 أبريل 2009
بدء الدورة: 20 مارس 2012

تلقى شهادة البكالوريوس في اإلعالم من جامعة أوريغون، الواليات  املتحدة األمريكية في عام ٢٠٠٠. 
كما نال درجة ماجستير إدارة أعمال من كلية ماستريخت لإلدارة في عام ٢٠٠٨، باإلضافة حلصوله على 

شهادة من جامعة هارفارد عن برنامج اإلدارة العامة )GMP( في عام ٢٠١١.

لدى السيد فهد اإلبراهيم خبرة تفوق على ١٢ سنة في مجال العمل االحترافي، ويقوم حاليا بالعمل 
في مجموعة إدارة ثروات الدولة في بيت االستثمار العاملي “جلوبال” كنائب رئيس أول، حيث لعب دورا 
فعاال في زيادة األصول املدارة واعتبر مشاركا أساسيا في تأسيس احدى أهم اجملموعات الرائدة في إدارة 

الثروات في املنطقة.

مت تفويضه في أوائل عام ٢٠١٠ ليشغل منصب املسئول التنفيذي األعلى باإلنابة في بيت االستثمار 
العاملي “جلوبال” – السعودية للنصف األول من السنة، حيث متكن من تسيير العمليات في اململكة 
العربية  السعودية وفرض مكانة للشركة في السوق السعودية، كما لعب دورا كبيرا في زيادة األصول 

التي تديرها الشركة وكذلك إيرادات العمليات في السعودية.

بدأ السيد اإلبراهيم عمله مع “جلوبال” في قسم التسويق، ثم شغل فيما بعد مناصب تطوير األعمال 
في إدارات صناديق االستثمار التي تركز على االستثمارات البديلة، مبا فيها صناديق التحوط والصناديق 
العقارية واالستثمارات اخلاصة. عمل السيد اإلبراهيم قبل انضمامه لبيت االستثمار العاملي “جلوبال” 
في مؤسسة حكومية ملدة سنتني تقريبا. إضافة إلى ذلك، فهو عضو في عدة مجالس إدارة في اجملاالت 
املالية والعقارية. تتضمن عضويته في مجلس اإلدراة في شركة املزايا القابضة في الكويت بصفة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والشركة األولى لتداول األوراق املالية ش.م.ك. – الكويت، ومصرف السالم-
البحرين، وبيت االستثمار – قطر، وبيت االستثمار العاملي-السعودية، وعضو جلنة االستثمار في صندوق 

ماكرو.

السيد محمد عمير بن يوسف 

عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 20 مارس 2012
بدء الدورة: 20 مارس 2012

ودرجة  القاهرة  جامعة  من  العلوم  في  املاجستير  درجة  يوسف  بن  عمير  محمد  السيد  يحمل 
البكالوريوس في العلوم السياسية وإدارة األعمال من جامعة اإلمارات، العني. ويشغل السيد محمد 
عمير بن يوسف حالياً منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب جملموعة عمير بن يوسف، 
رئيس  السالم-اجلزائر،  ملصرف  اإلدارة  مجلس  رئيس  السالم-السودان،  ملصرف  اإلدارة  مجلس  رئيس 
مجلس اإلدارة  لشركة دبي اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني )أمان(، الرئيس التنفيذي جملموعة بن عمير 
التنفيذي جملموعة  والرئيس  املتحدة لالستثمار  التنفيذي في اجملموعة  الرئيس  القابضة. وهو كذلك 

اإلمارات الوطنية.
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(  

سعادة محمد علي راشد العبار

عضو مجلس  اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 14 مارس 2013
بدء الدورة: 14 مارس 2013

سعادة محمد العبار هو العضو املؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، شركة التطوير 
العقاري العاملية التي تتخذ من دبي مقراً لها. والعبار هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “موارد 
أفريقيا-الشرق األوسط”، الشركة اخلاصة التي تعمل نحو االستفادة املثلى من قيمة املوارد الطبيعية 
في أفريقيا وربطها بأهم األسواق االستهالكية في آسيا، فضالً عن توليه لرئاسة مجلس إدارة شركة 
“آر إس إتش احملدودة” بسنغافورة، التي تعد من كبريات الشركات اآلسيوية العاملة في مجال تسويق 
وتوزيع وبيع منتجات العالمات التجارية العاملية. كما يشغل العبار منصب رئيس مجلس إدارة تنظيم 
إدارة هيئة دبي لالستثمار والتطوير، والتي  الفعاليات واملهرجانات في إمارة دبي، وهو عضو مجلس 
تعتبر الذراع االستثماري حلكومة دبي، وعضو مجلس إدارة مجموعة نور لالستثمار التابعة جملموعة 
شهادة  على  حائز  العبار  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  املتوافقة  املالية  اخلدمات  تقدم  التي  دبي 
مع  قريب  بشكل  ويعمل  األمريكية،  سياتل  جامعة  من  األعمال  وإدارة  التمويل  في  البكالوريوس 
املنظمات غير احلكومية في املنطقة، حيث أنه يبدي اهتماما خاصا إلى اإلصالح التعليمي واإلسكان. 

ولكونه محبا للرياضة، يرأس السيد العبار هيئة اإلمارات للغولف.

السيد عدنان عبداهلل البسام

عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي
عضو منذ: 20 مارس 2012
بدء الدورة: 20 مارس 2012

اإلدارة  في  البكالوريوس  درجة  ويحمل  معتمد  قانوني  محاسب  هو  البسام  عبداهلل  عدنان  السيد 
تخصص محاسبة من مجلس والية أوريجون لعلوم احملاسبة. وترجع خبرته في اجملال املالى واالستثماري 
البسام  لشركة  املنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  حاليا  البسام  ويشغل   .١99٤ عام  إلى 
لالستثمار، وعضو مجلس اإلدارة في كل من البنك اإلسالمي االردني ، بنك البركة – السودان ، شركة 
استيراد لالستثمار ، مصرف السالم – اجلزائر ، ونائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة مجمع احملرق التجاري. 
وقبل انضمامه جمللس اإلدارة كان البسام قد عمل لدى شركة إرنست ويونغ وبنك البحرين اإلسالمي 

تقلد فيهما العديد من املناصب.

السيد يوسف عبد اهلل تقي

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تنفيذي وغير مستقل
عضو منذ: 5 مايو 2008

بدء الدورة: 20 مارس 2012

السيد يوسف تقي محاسب قانوني معتمد وله خبرة واسعة في قطاع اخلدمات املصرفية واملالية 
بدأها في عام ١9٨٣. وقد تقلد السيد يوسف تقي خالل حياته العملية مناصب عالية في عدد من 
املؤسسات في مملكة البحرين. وقبل التحاقه مبصرف السالم–البحرين عمل كنائب املدير العام ببيت 
التمويل الكويتي في مملكة البحرين، وتولى مسؤولية اإلشراف على تأسيس بيت التمويل الكويتي 
قدم خاللها خدمات مهنية  ويونغ،  أرنست  لدى شركة  ٢٠ سنة  ذلك  قبل  أمضى  وقد  ماليزيا.  في 
متميزة للكثير من املؤسسات املالية احمللية واإلقليمية والدولية. وقد تبوأ خاللها أعلى املناصب والتي 
كان آخرها منصب الشريك حيث كان مسئوال عن تقدمي خدمات التدقيق واالستشارات للمؤسسات 
املالية اإلسالمية. ويشغل السيد يوسف تقي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة منارة للتطوير 
العقاري ش.م.ب )مقفلة( وشركة آمار القابضة ش.م.ب )مقفلة(، وهي شركات تابعة للمصرف كما 

أنه عضو مجلس إدارة في بنك اإلسكان )البحرين( وشركة أملنيوم البحرين وشركة تضامن كابيتال.
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

أ. د. حسني حامد حسان

رئيس الهيئة

الدكتور حسني حامد حسان حائز على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة األزهر في القاهرة، 
الدكتوراه(  درجة  يعادالن  )وكالهما  املقارن  القانون  في  والدبلوم  املقارن،  الفقه  في  املاجستير  ودرجة 
من املعهد الدولي للقانون املقارن بجامعة نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. وهو حائز أيضا على 
درجة املاجستير في الفقه املقارن والدبلوم في الشريعة والقانون اخلاص من جامعة القاهرة، ودرجة 
الليسانس في الشريعة من جامعة األزهر. يرأس الدكتور حسني حامد حسان هيئة الفتوى والرقابة 
الشرعية في العديد من البنوك واملصارف اإلسالمية. كما يرأس الدكتور حسني أيضا مجمع الفقه 
اإلسالمي في واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية، وهو عضو في اجمللس األوروبي اإلسالمي للبحوث 
واالستشارات في دبلن، أيرلندا، وخبير في احتاد املصارف اإلسالمي في جدة، اململكة العربية السعودية.

أ. د. علي محيي الدين القرة داغي

عضو الهيئة

في  املاجستير  ودرجة  والقانون،  الشريعة  في  الدكتوراه  درجة  على  حائز  داغي  القرة  علي  الدكتور 
الشريعة والفقه املقارن من جامعة األزهر بالقاهرة، ودرجة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من 
الفضيلة  أصحاب  إشراف  حتت  التقليدية  اإلسالمية  الدراسات  في  وشهادة  بالعراق،  بغداد  جامعة 
العلماء في العراق، وهو أيضا خريج املعهد اإلسالمي في العراق. والدكتور علي عضو هيئة التدريس 
بجامعة قطر وعضو في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من البنوك واملؤسسات املالية، وعضو 
لإلفتاء  اإلسالمي  األوروبي  واجمللس  اإلسالمي،  املؤمتر  ومنظمة  اإلسالمي،  الفقه  أكادميية  في  أيضا 
والبحوث، واالحتاد الدولي للعلماء املسلمني، واللجنة االستشارية األكادميية مبركز الدراسات اإلسالمية 
في جامعة أكسفورد - اململكة املتحدة وله العديد من املؤلفات والبحوث حول مواضيع تشمل أشكال 

التمويل اإلسالمي، والفقه، والزكاة، واالقتصاد اإلسالمي.

الشيخ عدنان عبد اهلل القطان

عضو الهيئة

الشيخ عدنان القطان حائز على درجة املاجستير في القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف من جامعة 
البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من اجلامعة اإلسالمية في  القرى في مكة املكرمة، ودرجة  أم 
الشيخ  البحرين.  العدل مبملكة  لوزارة  التابعة  الكبرى  الشرعية  باحملكمة  قاضي  وهو  املنورة  املدينة 
املالية،  واملؤسسات  البنوك  من  عدد  في  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئات  في  عضو  القطان  عدنان 
كذلك يرأس جمعية السنابل لرعاية األيتام مبملكة البحرين، وهو أيضا رئيس مجلس أمناء املؤسسة 
اخليرية امللكية التابعة للديوان امللكي مبملكة البحرين، ورئيس بعثة البحرين للحج. وهو أيضا خطيب 
جامع مركز أحمد الفاحت اإلسالمي. كما أسهم الشيخ عدنان القطان في وضع مسودة قانون األحوال 

الشخصية بوزارة العدل.



كانت والزالت تعرف حقبة من الزمن، بشموخها 
الهادئ كإرث األمة املوقر وإرث العالم أجمع.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

وبعد، 

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب لي أن أقدم لكم تقرير 
مجلس اإلدارة مع القوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

لقد شهدت السنة املالية املنصرمة مؤشرا جيدا للغاية يؤكد عودة االنتعاش إلي االقتصاد 
واملناطق  وأستراليا  آسيا  مناطق  في  االقتصادية  املؤشرات  تباطؤ  من  الرغم  وعلى  العاملي. 
اجملاورة لها يبدو أن منطقة اليورو التي تتصدرها اململكة املتحدة في طور التعافي من أزمة 
الديون وحتقق االنتعاش االقتصادي بينما تدل املؤشرات على أن الواليات املتحدة األمريكية في 
الواليات  أن  إلي  التنبؤات  وتشير  القريب.  املدى  في  والنمو  االنتعاش  إلي  العودة  إلي  سبيلها 
املتحدة ستحقق النمو مبعدل سريع نسبيا على خلفية التحسن في معدل البطالة واإلسكان 

وانخفاض العجز التجاري نتيجة لتقليص التيسير النقدي املقدم من احلكومة.

السعودية  العربية  اململكة  في  النفطي  غير  القطاع  يزال  فما  اإلقليمي  الصعيد  على  أما 
التحفيز االقتصادي احلكومي وكذلك  بوتيرة مرضية ومستمرة من خالل  النمو  مستمرا في 
النمو السريع لالئتمان. وباملثل، فإن االحتماالت االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة تعد 
إيجابية مع تسارع النمو بدعم من االستقرار في أسعار النفط، انتعاش وتيرة أنشطة التجارة 
والسياحة في الدولة وكذلك اجلهود احلثيثة لتحجيم اإلنفاق العام. وتظل  مقومات النمو في 
منطقة اخلليج مبا في ذلك الفائض في احلساب اجلاري، التوازن املالي، االحتياطيات الضخمة 
من العمالت األجنبية مبستويات قوية. كما توجد بوادر مماثلة على صعيد االقتصاد احمللي، فعلي 
الرغم من معدالته املتواضعة نسبيا، فإن النشاط االقتصادي بدأ في اكتساب املزيد من الزخم 
وجتلى ذلك في االنتعاش في قطاعات اإلسكان والعقارات. ومازلنا نأمل أن يشهد عام ٢٠١٤ 

املزيد من هذه األنشطة في البحرين.  

من جهة أخرى بادر املصرف باتخاذ عدد من اخلطوات اإليجابية لتدعيم وضعه في سوق البحرين 
من خالل النمو التكميلي بغية حتقيق رؤيتنا بأن نصبح قوة إقليمية في قطاع اخلدمات املالية 
اإلسالمية. انطالقا من هذه الرؤية واالعتقاد الراسخ بأن االندماج يعد عنصرا رئيسيا للبنوك 
البحرينية حتى تظل قادرة على البقاء في غمار املنافسة في أعقاب األزمة املالية األخيرة،  وقد 
أكمل مصرفكم دمج أنشطته مع بنك بي ام اي ش.م.ب )م( وهو أحد البنوك التجارية احمللية 
املراحل  الوقت احلاضر  البحرين مقرا لها. وقد بلغ دمج أنشطة املصرفني في  التي تتخذ من 

النهائية للتنفيذ وذلك بفضل دعمكم وتوجيهاتكم لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. 

عام  طوال  املصرفي  العمل  وأوضاع  بيئة  واجهت  التي  اجلسيمة  التحديات  من  الرغم  وعلى 
٢٠١٣، فقد حقق املصرف منوا ضخما في إجمالي املوجودات بنسبة بلغت ١٥% من 9٤٢.٢ مليون 
دينار  مليون   ١,٠٨٨.٢ إلى   ٢٠١٢ ديسمبر   ٣١ في  كما  أمريكي(  دوالر  مليار   ٢.٥( بحريني  دينار 

بحريني )٢.9 مليار دوالر أمريكي( كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين 
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وقد شهدنا حتسنا ملحوظا نتيجة للجهود املتواصلة التي يبذلها املصرف لزيادة التركيز على 
املبادرات املصرفية لألفراد والشركات واألنشطة املصرفية التجارية بوجه عام. وقد نتج عن ذلك 
 .٢٠١٣ عام  في  بحريني  دينار  مليون   ٣9١.٥ بلغت  التي  التمويل  في محفظة   %١9.٥ منوا مبعدل 
خالل السنة، شهد القطاع العقاري في البحرين انتعاشا ملحوظا من جراء دعم والتزام احلكومة 
هذه  من  املصرف  استفاد  وقد  االجتماعي.  السكن  متطلبات  وتلبية  حل  على  واحلرص  املتجدد 
األوضاع للتخارج من القطاع العقاري مبا يتجاوز مبلغ ٤٧ مليون دينار بحريني في حني مت تعزيز 
قطاع املعامالت املصرفية الشخصية من خالل توفير املزيد من الفرص لتمويل البيوت واإلسكان 

الشخصي.  

سجلت ودائع العمالء زيادة من ٦٢٤.١ مليون دينار بحريني إلى ٦٨٠.٧ مليون دينار بحريني لنفس 
الفترة بحيث تعكس منوا بنسبة 9% عن عام ٢٠١٢. وقد أكد ارتفاع ودائع العمالء تعزيز ثقة السوق 

وتنامي الوالء جتاه مصرفكم. 

حقق الدخل التشغيلي اإلجمالي زيادة قياسية بنسبة ٤٤.٥% من ١٨.١ مليون دينار بحريني في 
األنشطة  على  التركيز  أدى  وقد   .٢٠١٣ عام  في  بحريني  دينار  مليون   ٢٦.١ مبلغ  إلي   ٢٠١٢ عام 
املصرفية األساسية إلى زيادة الدخل من هذه األنشطة خالل عام ٢٠١٣. فقد بلغ صافي الربح 
١٢.٤ مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها ٢٠% مقارنة بعام ٢٠١٢، بعد األخذ في االعتبار مخصصات 
واخملصصات  االستثمارات  انخفاض  حلساب  بحريني  دينار  مليون   ٣.٢ قيمتها  البالغ  املوجودات 
اإلضافية لعمليات التمويل. وبفضل التدابير االحترازية التي اتخذتها اإلدارة، فقد ظلت تكاليف 

التشغيل بنفس املعدل الذي سجل في عام ٢٠١٢. 

وقد أستكمل خالل العام مشروع املصرف في مجال الطاقة البديلة إلنتاج وقود الديزل احليوي في 
هوجن كوجن الذي مت افتتاحه في شهر أكتوبر ٢٠١٣. فتستطيع محطة إنتاج وقود الديزل احليوي 
إنتاج ١٠٠,٠٠٠ طن من وقود الديزل احليوي باستخدام تقنية تعتمد على املواد األولية املتعددة مبا 
في ذلك مخلفات الشحوم وزيت الطهي املستعمل املطابق للمواصفات واالشتراطات القياسية 
األوروبية إلنتاج الديزل احليوي. كما سيخفض وقود الديزل احليوي نسبة تبلغ ٣.٦% من االنبعاثات 

السنوية  لثاني أكسيد الكربون في هوجن كوجن. 

مستمرا  تشغيليا  عائدا  حتقق  التي  االستثمارية  املعامالت  على  والتعرف  إيجاد  املصرف  واصل 
ملستثمريه في عام ٢٠١٣. وقد جنح املصرف خالل العام في إمتام العديد من االستثمارات مبا فيها 

االستثمار في قطاع اخلدمات التعليمية في اململكة العربية السعودية. 

في  اللوجستية  لألعمال  مخصصني  متطورين  عقارين  في  االستثمار   ٢٠١٣ عام  شهد  كما 
استراليا. وهذان العقاران مؤجران إلحدى الشركات التابعة لواحدة من أضخم اجملموعات الصناعية 

املساهمة في استراليا يبلغ حجم رسملتها ما يربو على املليار دوالر استرالي. 

من جهة أخرى، فقد متلك املصرف حصة كبيرة في مشروع إلعادة تطوير عقار سكني فاخر في 
حي مايفير في العاصمة البريطانية لندن. 

كما قام املصرف باالستثمار في مشروع سكني متوسط احلجم مكون من ١٤٢ وحدة سكنية 
تشمل فيالت وشقق سكنية في أحد األحياء الراقية مبدينة جدة في اململكة العربية السعودية. 

وفي إطار التزامه بتوفير التخارج في الوقت املناسب ملستثمريه، فقد جنح املصرف في التخارج 

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين )تتمة(
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من حصته االستثمارية في عقار كندا سكوير وهو أحد العقارات التجارية الرئيسية في ضاحية 
كناري وارف، لندن في عام ٢٠١٣ مبا يعادل ١.٤٨ ضعفا. 

كما واصل املصرف نشاطه التمويلي كممول صافي للنظام املصرفي حيث بلغت قيمة مركزه 
التمويلي الصافي ما مجموعه  9٧.٥ مليون دينار بحريني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ ضافة إلى 
املركزي  البحرين  مصرف  من  الصادرة  الصكوك  من  مؤلفة  كبيرة  استثمارية  حملفظة  امتالكه 
والقابلة إلعادة البيع. واستمر املصرف في احملافظة على مركز سيولة مريح وقوي بنسبة تبلغ 
١٤% كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ صافية من املطلوبات املستحقة للبنوك والودائع فيما بني املصارف 

وال تشمل كذلك الصكوك الصادرة من مصرف البحرين املركزي. 

ال تزال نسبة كفاية رأسمال املصرف قوية مبعدل قدره ٢١.٤% كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ )٢٠١٢: 
٢٠.9%( في حني يبلغ احلد األدنى املطلوب ١٢%. 

هذا وعلى الرغم من مؤشرات التحسن التي بدأت بالظهور في السوق، تدرك اإلدارة التحديات 
احملتملة التي قد تواجه املصرف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا بتعزيز قدرات املصرف من أجل بناء مؤسسة مالية راسخة وتقدمي أفضل النتائج في عام 

٢٠١٤ من أنشطة املصرف الرئيسية. 

أما على الصعيد املالي فقد حقق املصرف نتائج مالية قوية للسنة املالية ٢٠١٣ حيث بلغ صافي 
األرباح ١٢.٤ مليون دينار بحريني مقارنة مببلغ ١٠.٣ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٢ أي بزيادة 
قدرها ٢٠%. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة ٨.٥% ليصل إلى ٢٦.١ مليون دينار بحريني 
(٢٠١٢: ٢٤.١ مليون دينار بحريني( بينما بلغت املصروفات التشغيلية ١١.٤ مليون دينار بحريني 
(٢٠١٢: ١١.٥ مليون دينار بحريني(. في عام ٢٠١٣ بلغت أرباح السهم للسنة ٨.٣ فلس  )٢٠١٢: 9.٦ 

فلس(.

اإليرادات املستبقاة وتخصيص صافي الدخل:

ألف دينار بحريني

٣٩,58٣الرصيد كما في بداية السنة

١٢,٣٧٢ صافي األرباح للسنة – 2013

(١,٢٣٧(التحويل إلى االحتياطي القانوني

٣9حتويالت

(٧,٤٨٥(األرباح املوزعة املقترحة

4٣,٢7٢الرصيد كما في نهاية السنة  

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين )تتمة(
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حصة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا:

يلي حصص  املركزي فيما  البحرين  دليل قواعد مصرف  املنصوص عليها في  الشروط  مبقتضى 
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا في أسهم مصرف السالم – البحرين ش.م.ب وتوزيع 

األسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣:

 ٢٠١٣/١٢/٣١

١٥٦,١٦٨,٢١٠أسهم أعضاء مجلس اإلدارة

٧,٢٥٥,١٢١أسهم أعضاء اإلدارة العليا

١٦٣,٤٢٣,٣٣١

بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٣ ما مجموعه ٣٦٤,9٤٨ دينار بحريني.

عدد األسهمالنسبة املئوية لألسهم اململوكة
عدد املساهمني 
في العام ٢٠١٣ 

النسبة املئوية من 
مجموع األسهم 

املتداولة

٨٤٠,٢٤٧,9١٤٢٣,١٨١٥٦.١٣أقل من ١ %

١٤٨٥,٧٨٢,١١٦١٦٣٢.٤٥ % إلى أقل من ٥ %

١٧١,٠٣٣,٨٠٠١١١.٤٢أكثر من ٥ %

١,٤9٧,٠٦٣,٨٣٠٢٣,١9٨١٠٠.٠٠اجملموع

نسبة األسهماجلنسيةاملساهمون الذين ميلكون أكثر من 5 %

١١.٤٢ %البحرينشركة غيمبال القابضة ش.ش.و.

يود أعضاء مجلس اإلدارة اإلعراب عن تقديرهم لقيادة مملكة البحرين وعلى رأسها حضرة صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى، وصاحب السمو امللكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد العام، وإلى وزارة املالية ووزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين املركزي 
وبورصة البحرين، والبنوك املراسلة، ولعمالئنا ومساهمينا وموظفينا على دعمهم ومساهماتهم 
جميًعا منذ تأسيس املصرف، ونتطلع إلى استمرار دعمهم ومساندتهم في السنة املالية ٢٠١٤.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة  ٣٠ يناير ٢٠١٤     

رئيس مجلس اإلدارة املنامة، مملكة البحرين      

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين )تتمة(
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املصرف  وقد متكن   .٢٠١٣ العام  قويا خالل  أداًء  السالم–البحرين  شهد مصرف 

خالل العام املالي املنصرم من حتقيق منو مضطرد في حجم ميزانيته العمومية 

وضعنا  تعزيز  وبغية  الرئيسية.  املصرفية  أنشطته  من  الناجت  الدخل  وكذلك 

رابع  إنشاء  إلى  الرامية  اجلريئة  اخلطوات  من  العديد  اتخذنا  فقد  السوق  في 

أضخم مؤسسة مالية في اململكة. وفي  إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة 

واجلهات الرقابية املسئولة فقد وصلنا إلى املراحل النهائية إلمتام الدمج مع بنك 

بي إم آي، وهو بنك جتاري يتخذ من البحرين مقرا له. ومن املتوقع أن يبرز املصرف 

املندمج مع قدراته التعهدية الضخمة كالعب أقوى في السوق اإلقليمية. 

وكنتيجة للتركيز على نشاطنا املصرفي الرئيسي في مجال تقدمي التسهيالت 

واخلدمات  واألفراد  واملؤسسات  الشركات  مع  املعامالت  خالل   من  التمويلية 

املصرفية الشخصية فإنه يسرني أن أعلن أننا متكنا من حتقيق ربح صاف قدره ١٢.٤ مليون دينار بحريني )٢٠١٢: ١٠.٣ مليون 

دينار بحريني( في العام املالي ٢٠١٣، أي بزيادة قدرها ٢٠% مقارنة بالعام السابق. وقد ارتفع الدخل من األنشطة املصرفية 

الرئيسية بنسبة ٢١% خالل نفس الفترة من العام املاضي. كما زادت املوجودات اإلجمالية من 9٤٢.٢ مليون دينار بحريني )٢.٥ 

مليار دوالر أمريكي( إلى ١,٠٨٨.٢ مليون دينار بحريني )٢.9 مليار دوالر أمريكي(، حيث سجل املصرف منوا قدره ١٥.٥% )٢٠١٢: ٢%( 

مقارنة بالعام السابق. ويعزى النمو الباهر في املوجودات اإلجمالية بدرجة كبيرة إلى النمو في عقود التمويل اجلديدة وكذلك 

املشاركة في فرص استثمارية التي مت اختيارها بعناية فائقة. 

ومازلنا نواصل تنفيذ مبادراتنا اإلدارية للتحكم في التكاليف والتي شرعنا فيها إبان األزمة املالية العاملية ويتجلى هذا في 

التحكم في معدل التكاليف التشغيلية. وقد جنح املصرف في احملافظة على نفس مستوى التكاليف التشغيلية مثل العام 

املالي السابق. 

من جهة أخرى مازال التوسع في أنشطتنا املصرفية لألفراد من اجملاالت التي حتظى باألولوية املطلقة. وقد مت إطالق العديد من 

املبادرات خالل هذا العام لزيادة أنواع منتجاتنا املصرفية لألفراد وحتسني مستوى خدمة الزبائن. وقد إزدادت ودائع العمالء مببلغ 

٥٦.٦ مليون دينار بحريني بحيث بلغت ٦٨٠.٧ مليون دينار بحريني خالل العام املالي ٢٠١٣ )٢٠١٢: ٦٢٤.١ مليون دينار بحريني(. 

وفي إطار التوجه نحو التحسني املتواصل للخدمات املصرفية لألفراد فقد مت تدشني بطاقة ائتمانية بالتينية جديدة لتلبية 

احتياجات العمالء ذوي املالءة العالية، كما وضع نظام ملراقبة االحتيال بالبطاقات االئتمانية يعمل على مدار الساعة وطوال 

أيام األسبوع إضافة إلى طرح مجموعة من منتجات التكافل والتي القت الترحيب من قاعدة عمالئنا الكرام.

كما جنحت فرق االستثمار خالل العام في إبرام ٧ صفقات استثمارية جتاوزت قيمتها ٥٠ مليون دينار بحريني. كما واصل املصرف 

التركيز على املوجودات التي حتقق له الدخل إضافة إلى تنويع مصادر الدخل. وتشتمل محفظة املصرف على االستثمارات 

عبر مختلف القطاعات مبا فيها العقارات، والطيران، والطاقة البديلة، وخدمات التعليم، والتصنيع، وجتارة التجزئة والضيافة 

منتشرة على مواقع جغرافية متعددة. وقد بلغ الدخل من األنشطة االستثمارية في العام املالي ٢٠١٣ مبلغا قدره ٥.٤ مليون 

دينار بحريني مقابل ٧.9 مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٢. 

وقد متكنا من إمتام العديد من االستثمارات في عام ٢٠١٣ مبا فيها استثمار في قطاع التعليم في اململكة العربية السعودية، 

لألعمال  عقارين  ومتلك  السعودية  العربية  اململكة  في  االرتفاع  متوسطة  سكنية  بناية  تشييد  في  مشترك  ومشروع 

اللوجستية في أستراليا واملشاركة في عملية إعادة تطوير بناية سكنية فاخرة في حي مايفير الراقي في قلب لندن.

ويسرني أن أعلن أننا متكنا بنجاح من تشغيل مصنع الديزل احليوي في هوجن كوجن خالل العام وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لهذا 

املصنع ١٠٠,٠٠٠ طن من الديزل احليوي سنويا باملعايير األوروبية وذلك باستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عملية 

التلقيم املتعدد. 

رسالة الرئيس التنفيذي 
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رسالة الرئيس التنفيذي )تتمة( 

ومن جانب آخر فقد جنحنا في التخارج من استثمارين خالل العام، أحدهما كان املصرف يقدم له التمويل املساند املطابق 

ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك للعقار ٥ كندا سكوير في منطقة كناري وارف في احلي املالي في لندن والتخارج الثاني 

عبارة عملية بيع مشروع عقاري فاخر يطل على ساحل البحر في جزيرة بينانغ مباليزيا. 

كما أن استثمار املصرف املستمر في برج الصفوة وبرج اجلوار، وهما برجان سكنيان للضيافة في مدينة مكة املكرمة، يحقق 

والذي يضم  الطيران  فإن استثمارنا في قطاع  ذلك  إلى  املنتظمة للمستثمرين. إضافة  النقدية  التدفقات  ويوفر  أداًء جيدا 

طائرتني بوينغ ER٣٠٠-٧٧٧ وطائرة بوينغ ER٢٠٠-٧٧٧ وهي الطائرات املؤجرة خلطوط طيران اإلمارات واخلطوط اجلوية املاليزية 

املقدم لالستحواذ على  املساند  التمويل  يواصل  نقدية مستمرة ملستثمرينا. كما  عائدا مجزيا وسيولة  توفر  التوالي  على 

عقار جتاري فاخر مؤجر لثمانية من كبريات مؤسسات جتارة التجزئة الفخمة في قلب مدينة كان الفرنسية خالل العام املالي 

املاضي في حتقيق توليد مصدر سيولة نقدية جاذبة للمستثمرين. 

إننا نواصل في إتباع أسلوب محافظ جتاه املمارسات املصرفية ونعتمد على كفاءاتنا الرئيسية في مجال األنشطة  التمويلية. 

كما نتبع ممارسات حذرة في إدارة اخملاطر عند منح التسهيالت التمويلية اجلديدة أو عند االستحواذ على استثمارات جديدة. 

يواصل املصرف في احملافظة على نسبة كفاءة رأس مال جيدة بلغت ٢١.٤% )٢٠١٢: ٢٠.9%( كما في نهاية السنة املالية مقارنة 

بنسبة كفاءة رأس مال إلزامية مقررة من مصرف البحرين املركزي تبلغ ١٢% ومن املتوقع احملافظة على مستويات جيدة مع 

قرب تعميم تطبيقات التوجيهات املصرفية اجلديدة لبازل ٣. كما حافظنا على مركز سيولة مريح بلغ ١٤% )٢٠١٢: ١٣%( فيما 

نواصل احملافظة على موقعنا كممول نشط في سوق الودائع ما بني البنوك.  

وبفضل التوجيهات املستمرة واملساندة القوية من مجلس اإلدارة فإن إدارة املصرف على ثقة باستعداد املصرف لالنتقال إلى 

املرحلة التالية من النمو من خالل إندماج أنشطتنا مع أنشطة بنك بي إم آي. وسنعمل على استغالل ما سنتمتع به من 

القدرة على حشد القاعدة الرأسمالية الكبيرة واجملموعة العريضة من الكوادر املاهرة وتواجدنا املتوسع في املنطقة باإلضافة 

إلى القاعدة الواسعة من العمالء جلعلها مبثابة  قاعدة االنطالق إلى هذه املرحلة اجلديدة من النمو. 

إن عملكم  السالم-البحرين.  العامل في مصرف  للفريق  واالمتنان  التقدير  لإلعراب عن خالص  الفرصة  أغتنم هذه  أن  وأود 

كفريق واحد والتزامكم من أجل جناح املصرف لهو سبب رئيسي في بلوغ أهدافنا. كما أود أن أتقدم بوافر الشكر جمللس اإلدارة 

ومصرف البحرين املركزي لدعمهم املتواصل ومشورتهم السديدة وملساهمينا وعمالئنا الكرام لثقتهم املستمرة ووالئهم 

ومساندتهم القوية للمصرف. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري العميق حلكومة مملكة البحرين وقيادتها احلكيمة.     

يوسف تقي 

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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مراجعة اإلدارة للعمليات واألنشطة

املناخ التشغيلي

املتحدة  الواليات  بقيادة  القوي  االقتصادي  واألداء  املتقدمة  االقتصاديات  املشجعة في معظم  النقدية  السياسات  في ظل 
ومنطقة اليورو هناك بوادر واضحة على االنتعاش االقتصادي في كافة أنحاء العالم. وتظهر األسواق في الدول املتقدمة أنها 
على استعداد لبحث القيام برفع أسعار الفائدة على خلفية تضاؤل التضييق النقدي في الواليات املتحدة. مع هذا فال ينبغي 

أن نغفل وجود قدر معني من الركود الذي يشاهد في آسيا يتصدره التباطؤ االقتصادي في الصني. 

وقد سادت أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي حالة من التفاؤل احلذر فيما متتعت معظم أسواق املنطقة بنمو قوي حيث بلغ 
إجمالي الناجت احمللي احلقيقي معدال قدره ٣.٧% وبلغ النمو في إجمالي الناجت احمللي غير النفطي قرابة ٦%، وتتصدر هذا املعدل 
من النمو اململكة العربية السعودية. وهذا النمو القوي الذي حتقق في السياسات املالية والنقدية غير النفطية والتوسعية 
إضافة إلي اجلهود الرامية إلى احلد من اإلنفاق التي شهدتها اإلمارات العربية املتحدة ساهم في تعزيز االنتعاش االقتصادي 
فوائض  دعم  في  املستقرة  النفط  أسعار  تواصل  فيما  قوية  اإلقليمي  النمو  احتماالت  وتظل  هذا  املنطقة.  مستوى  على 

احلساب اجلاري واالحتياطيات الضخمة من العمالت األجنبية.  

املناخ االقتصادي

العقارات  أنشطة  لزيادة معدل  نتيجة  البحرين  مملكة  في  االقتصادي  النشاط  في  الزخم  قوة  املزيد من   ٢٠١٣ العام  شهد 
حتجيم  إلى  أدى  اململكة  تشهده  الذي  السياسي  االستقرار  عدم  استمرار  فإن  هذا  مع  احلكومي.  اإلنفاق  معدالت  وارتفاع 
النمو املضطرد الذي كان القطاع التجاري يتطلع إليه. وقد واصلت احلكومة جهودها لتحسني األنشطة غير النفطية وزيادة 
االعتماد على تنويع االقتصاد مما يؤدي إلى زيادة إيجاد فرص العمل. وقد متكنت اململكة من حتقيق منو في إجمالي الناجت احمللي 

بلغ ٥.٤% خالل العام مقابل ٣.٤% في عام ٢٠١٢. 

األداء املالي

على خلفية االنتعاش االقتصادي العاملي ووجود بوادر إيجابية لزيادة النشاط االقتصادي في اململكة فقد حقق مصرف السالم-
البحرين منوا ضخما في عام ٢٠١٣. فقد زادت املوجودات اإلجمالية للمصرف بنسبة ١٥.٥% )٢٠١٢: ٢%( بحيث بلغت ١,٠٨٨.٢ 
مليون دينار بحريني )٢٠١٢: 9٤٢.٢ مليون دينار بحريني( على مدى العام املالي السابق. وزاد حجم محفظة التمويل للمصرف 
مببلغ ٦٤ مليون دينار بحريني )٢٠١٢: ٥٦.٣ مليون دينار بحريني( بحيث بلغت ٣9١.٥ مليون دينار بحريني )٢٠١٢: ٣٢٧.٥ مليون 
دينار بحريني(. وسجلت احملفظة االستثمارية منوا بلغ ٦١.٣ مليون دينار بحريني )٢٠١٢: انخفاض بلغ ١١.٥ مليون دينار بحريني( 
بحيث بلغ ٢٧٥.٦ مليون دينار بحريني )٢٠١٢: ٢١٤.٣ مليون دينار بحريني( خالل العام املالي. وقد زادت ودائع العمالء مببلغ ٥٦.٦ 
مليون دينار بحريني بحيث بلغت ٦٨٠.٧ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٣ مقابل ٦٢٤.١ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٢ 
مما يعكس منوا قدره 9.١% )٢٠١٢: ٤.٤%(. ويعد النمو الضخم املسجل في كل من حجم التمويل وودائع العمالء تأكيدا لثقة 

السوق في املصرف. 

من جهة أخرى، سجل الدخل التشغيلي منوا ضخما بنسبة ٨.٣% حيث بلغ ٢٦.١ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٣ مقابل 
٢٤.١ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٢ ويعزى ذلك إلي النمو في الدخل من األنشطة املصرفية الرئيسية التي تشتمل على 

أنشطة خدمات الشركات واألعمال املصرفية التجارية واخلدمات املصرفية لألفراد. 

أقدامه  املصرف على توطيد  يدل على جهود  )٢٠١٢: ٢٢.١%( مما  والصكوك بنسبة ٢٠.٨%  التمويل  الدخل من عقود  زاد  وقد 
كقوة مصرفية إسالمية راسخة في السوق. ونتيجة لإلجراءات الفعالة في إدارة التكاليف التي قام بها املصرف منذ األزمة 
ومت  و٢٠١١.   ٢٠١٢ عامي  في  عليها  كانت  التي  املعدالت  بنفس  التشغيل  على مصاريف  احملافظة  العاملية، متت  االقتصادية 
اعتماد مخصصات إضافية مقابل عقود التمويل غير املنتجة واحملفظة االستثمارية مببلغ صافي قدره ٣.٢ مليون دينار بحريني 
(٢٠١٢: ٣.١ مليون دينار بحريني(. وسجل املصرف ربحا صافيا ممتازا بلغ ١٢.٤ مليون دينار بحريني للعام املالي ٢٠١٣ )٢٠١٢: ١٠.٣ 

مليون دينار بحريني(. 

كفاءة رأس املال

يحافظ مصرف السالم-البحرين على التمتع بأوضاع مالية قوية وسيولة وفيرة. وفقا للتوجيهات اإلرشادية التفاقية بازل ٢ 
حول كفاءة رأس املال، فإن كفاءة رأس املال واصلت االحتفاظ مبعدل قوي بلغ ٢١.٤% )٢٠١٢: ٢٠.9%( كما في نهاية العام املالي 

مقابل معدل إلزامي مقرر من قبل مصرف البحرين املركزي يبلغ ١٢%.  
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مراجعة اإلدارة للعمليات واألنشطة )تتمة(

نوعية املوجودات: 

يستمر املصرف في إتباع منهجيته احملافظة في اختيار املوجودات اجلديدة للتمويل واالستثمار. ونتيجة لذلك، حصل أكثر من 
٨٨.٣ % )٢٠١٢: ٨٨.١%( من محفظة موجودات املصرف التمويلية على تصنيف »مرٍض« بينما مت جتنيب مبلغ ١٤.٣ مليون دينار 
بحريني )٢٠١٢: ١٢.٧ مليون دينار بحريني( كمخصصات للتسهيالت متأخرة السداد، ولكن غير املشكوك في حتصيلها، على 
الرغم من أنها مغطاة بضمانات كافية. وقد مت جتنيب هذه اخملصصات مبوجب سياسة املصرف احلريصة واحملافظة في مجال 

إدارة اخملاطر.

اخلدمات املصرفية: 

اخلدمات املصرفية للشركات

واصل فريق اخلدمات املصرفية للشركات في املصرف خدمة الشركات واجلهات التي يرتبط معها بعالقات قوية على الصعيدين 
احمللي والدولي والسيما مع شركاء األعمال مع مواصلة السعي للتوسع في قاعدة العمالء. وقد بذل الفريق جهودا متواصلة 
لضمان استمرار عالقات املصرف القوية مع العديد من الشركات وتقدمي الدعم الذي يحتاجونه لالستفادة من انتعاش األوضاع 
واألنشطة االقتصادية في األسواق التي تعمل فيها هذه الشركات. باإلضافة إلى توفير متطلبات التمويل لزبائننا، فقد متكن 
إدارة التمويالت املشتركة عندما تتجاوز التمويالت املطلوبة قدرتنا على تأمينها. وقد أبرم فريق اخلدمات  الفريق بنجاح من 

املصرفية للشركات معامالت تربو قيمتها على ٦٣ مليون دينار بحريني من املوجودات التمويلية خالل العام.  

مبادرة  إطار  في  البحرين  مملكة  في  اخلاص  القطاع  ملؤسسات  الدعم  تقدمي  أجل  من  متكني  مع  التعاون  املصرف  واصل  وقد 
املتوسطة  املنشآت  قطاع  لدعم  متكني  برنامج  الفريق  ويستخدم  التجاري.  القطاع  في  األعمال  ريادة  لتشجيع  احلكومة 

والصغيرة لتقدمي متويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ملؤسسات القطاع اخلاص. 

اخلدمات املصرفية لألفراد

إن الفلسفة التي نتبعها في مجال اخلدمات املصرفية لألفراد والتي يأتي الزبون في مركز اهتمامها تعتبر القوة الدافعة وراء 
جهودنا لتحسني ما نقدمه من منتجات وخدمات مصرفية متطابقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والباقات الواسعة من 
اخلدمات املصرفية املالئمة. وبالتوازي مع رسالتنا الهادفة إلى تزويد عمالئنا مبنتجات مصرفية أفضل وخدمات أكثر في بيئة 
آمنة، فقد مت إطالق عدد من مبادرات األنشطة املصرفية في عام ٢٠١٣. ومن أهم هذه املبادرات خدمة »اخلدمة املصرفية عبر 
املصرفية  اخلدمة  توفير  والتي ميكن عن طريقها  املتطورة  التقنيات  أحدث  التي تستفيد من  اخلدمة  وهي  النقال«،  الهاتف 
على أنظمة الهواتف النقالة واألجهزة اللوحية للعمالء بحيث يتوفر لديهم فرع افتراضي للمصرف دون احلاجة لزيارته. يتيح 
التمويل  خدمات  تفاصيل  ومعرفة  احلساب،  كشوفات  حساباتهم،  أرصدة  على  اإلطالع  للعمالء  النقال  املصرفي  التطبيق 
والودائع وكذلك دفع فواتير املرافق كما ميكن إضافة املستفيدين وإجراء حتويالت األموال داخليا، محليا ودوليا مبجرد الضغط 

على زر واحد.

وقد دخل البنك في مشاركة خالل العام مع شركة اقليمية رائدة في خدمات التأمني )التكافل( لتقدمي حلول تكافل حلماية 
مصالح عمالئنا املالية. وبهذه الوسيلة تقدم لعمالء املصرف منتجات وخدمات تكافل تنافسية وبأسعار في متناول اجلميع.  
احلوادث  وتكافل  بأمان«  »السفر  السفر  تكافل  »بيتي«،  املنازل  تكافل  »سيارتي«،  السيارات  تكافل  املنتجات  هذه  وتشمل 

الشخصية »غطاء احلوادث الشخصية«. 

أيام األسبوع بغية حتسني معدل األمن  العام تقدمي خدمة جديدة حلماية البطاقات على مدار الساعة وطوال  كما مت خالل 
لعمالئنا من أصحاب البطاقات االئتمانية.  

خالل  من  العمالء  خدمة  مستوى  حتسني  لألفراد  املصرفية  اخلدمات  فريق  واصل  احملسنة،  واخلدمات  املنتجات  إلى  باإلضافة 
شبكة فروعه. ومت تنظيم عدد من ورش العمل داخليا في املصرف للتركيز على تقدمي األدوات املناسبة ملمثلي خدمة العمالء. 
وكانت املوضوعات الرئيسية لورش العمل تدور حول االهتمام باملهارات في خدمة العمالء، إتباع السلوك املناسب واملعرفة مبا 

يقدمه املصرف من منتجات.  

اخلدمات املصرفية اخلاصة 

يتمثل الهدف الرئيسي لفريق اخلدمات املصرفية اخلاصة في تقدمي منتجات وخدمات مصرفية خاصة تلبي متطلبات عمالءنا 
من ذوي املالءة املالية العالية. وهذه املنتجات مت جتهيزها وإعدادها مبا يتناسب مع مدى استعدادهم لتحمل اخملاطر االستثمارية.  
وتتراوح هذه الفرص االستثمارية ما بني العقارات اخملصصة للتطوير أو لتحقيق الدخل واألسهم املدرجة في البورصات املعروفة 
وفرص االستثمار في األسهم اخلاصة بغرض االستفادة من زيادة قيمتها.   ويقدم فريق االستثمار في املصرف نسبة كبيرة من 
االستثمارات للمستثمرين ممن يسعون للحصول على فرص استثمارية بديلة مع احلد من مخاطر السوق من خالل التنويع.    



مصرف السالم-البحرين٣٠

مراجعة اإلدارة للعمليات واألنشطة )تتمة(

االستثمارات

حافظ املصرف على منهجيته احلريصة في اختيار االستثمارات اجلديدة، والتي تقوم على حماية االستثمارات كعامل أساسي 
في إستراتيجية املصرف االستثمارية للحد، إلى أدنى ما ميكن، من مخاطر تدني القيمة واحملافظة على قيمة االستثمارات. 
وتخضع جميع الفرص االستثمارية احملتملة ملراجعة داخلية دقيقة، ودراسات مستقلة وافية وحتليالت شاملة قبل عرضها 

على جلنة االستثمار باملصرف.

في إطار إستراتيجية املصرف بتقدمي فرص استثمارية تؤمن حتقيق عوائد منتظمة وتدفقات نقدية للمستثمرين واصل فريق 
االستثمار البحث عن الفرص التي تؤمن تنويع مصادر الدخل من خالل االستثمارات عبر مختلف القطاعات التي تشمل دون 

حصر العقارات، الطيران، الوقود احليوي، التعليم، جتارة التجزئة وقطاع الضيافة. 

وقد أفتتح خالل العام مشروع املصرف في قطاع الطاقة البديلة، وهذا املشروع عبارة عن مصنع إلنتاج الديزل احليوي ولديه 
الطاقة إلنتاج ١٠٠,٠٠٠ طن من الديزل احليوي الذي يتماشى مع املعايير األوروبية باستخدام تقنية التلقيم املتعدد مبا في ذلك 
استخدام مخلفات الشحوم وزيت الطهي املستعمل. يعتبر هذا املشروع املصنع األول من نوعه في هوجن كوجن. ومن املتوقع أن 
يؤدي توافر أنواع التلقيم الالزمة لإلنتاج وقرب موقعه من الصني إلى قيام املصنع بدور رئيسي في إنتاج الديزل احليوي بأسعار 

تنافسية.  

باإلضافة إلى ذلك متكن املصرف بنجاح من إمتام العديد من االستثمارات في عام ٢٠١٣ من بينها استثمار في قطاع التعليم 
املتوقع أن يشهد منوا  العربية السعودية من  التعليم في اململكة  بالذكر أن قطاع  العربية السعودية. من اجلدير  باململكة 
العمل  فرص  من  املزيد  توفير  على  املتزايد  والتركيز  اململكة  في  السكان  لفئات  اإليجابية  العوامل  على  باالعتماد  سريعا 
للمواطنني السعوديني. وقد استثمر املصرف في إحدى الشركات التي تقدم دورات تأهيلية ملدة عام للطلبة الذين يدرسون في 
اجلامعات احلكومية الكبرى في اململكة وتقدم برامج تدريبية للجهات احلكومية والشركات في القطاعني اخلاص والعام في 

اململكة. ويبلغ عدد موظفي هذه الشركة ما يربو على ١,٥٠٠ موظف.  

كما شارك املصرف في متلك عقارين متطورين تقنيا لألعمال اللوجستية في أستراليا. يقع العقاران في واليتي كوينزالند 
وفيكتوريا ومت تأجيرهما بعقود إيجار طويلة األجل لشركة تابعة إلحدى اجملموعات الصناعية ذات األنشطة املتنوعة ورأس املال 
الضخم في أستراليا ويبلغ حجم رسملتها مليار دوالر أسترالي وهذه اجملموعة مدرجة في بورصة األوراق املالية االسترالية.  

ومن املعروف أن حي مايفير الراقي في لندن يواصل استقطاب الكثير من املشترين األثرياء الدوليني الراغبني في االستثمار 
في العقارات. وبغية االستفادة من هذه الفرصة االستثمارية فقد متلك املصرف حصة كبيرة في مجمع سكني فاخر يجري  

تطويره في حي مايفير ومن املتوقع استكمال املشروع في الربع األخير من عام ٢٠١٤. 

وقام املصرف أيضا باالستثمار في مشروع تطوير بناية سكنية متوسطة االرتفاع مكونة من ١٤٢ وحدة سكنية تشمل فيالت 
وشقق سكنية وحتتل موقعا ممتازا في مدينة جدة باململكة العربية السعودية.  

في إطار التزام املصرف بالتخارج من االستثمارات في الوقت املناسب مبا يحقق الفائدة ملستثمريه فقد بادر املصرف بالتخارج 
من تسهيالت التمويل املساند بقيمة ٣٨ مليون جنيه استرليني مطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية، وهو التمويل الذي قدم 
للعقار الكائن في ٥ كندا سكوير وهو عبارة عن مشروع جتاري هام يقع في قلب حي كناري وارف، وهو حي املال واألعمال في 
لندن. ويؤكد هذا التخارج الناجح من هذه املعاملة قدرة املصرف على أن يقدم لعمالئه فرصا استثمارية مختلفة بشروط 

مغرية ومتت هيكلتها لالستفادة من ظروف السوق.  

إضافة إلى ذلك أكمل املصرف بنجاح ومتكن من بيع »فيالت مارتينيك املطلة على البحر«، وهي عبارة عن مشروع مشترك 
مكون من ثالثة وسبعني فيال تبلغ القيمة اإلجمالية لتطويرها ٢٦٠.٦ مليون رينغيت ماليزي )٨٦ مليون دوالر أمريكي( في أحد 
مشاريع التطوير السكني املطلة على البحر في جزيرة بينانغ مباليزيا. وقد كان االستكمال الناجح للمشروع نتيجة جلهود 
ثالثة أطراف وهي مصرف السالم-البحرين، شركة ايسترن أند اورينتال بي إتش دي )إي أند أو( وسيمب-مابلتري ماجنمنت إس 

دي إن بي إتش دي )سيمب-ميبلتري (. 

تتألف استثمارات املصرف في قطاع الضيافة من حصص تأجيرية في برج الصفوة وبرج اجلوار، وهما برجان سكنيان وجتاريان 
في مكة املكرمة، وحتقق هذه االستثمارات أداًء جيدا وتدفقات نقدية إيجابية ومعدالت إشغال عالية على مدار السنة.

أما استثمارات املصرف في قطاع الطيران فإنها تواصل توفير عوائد نقدية مجزية ملستثمريه. فقد أبرم املصرف ثالثة عقود 
إيجار تشغيلية طويلة املدى اشتملت على تأجير طائرتني طراز بوينغ ٧٧٧-٣٠٠ER خلطوط طيران اإلمارات في عام ٢٠١٢ وطائرة 
بوينغ ٧٧٧-٢٠٠ER للخطوط اجلوية املاليزية في عام ٢٠٠٧. ويتجاوز متوسط املدة املتبقية من هذه احملفظة االستثمارية أكثر 

من ٨ سنوات. 
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مراجعة اإلدارة للعمليات واألنشطة )تتمة(

تقنية املعلومات

قدم فريق تقنية املعلومات خالل العام ٢٠١٣ الدعم إلستراتيجية أعمال املصرف من خالل صيانة وحتديث بنية تقنية املعلومات 
في املصرف. وقد واصل الفريق االستفادة من التقنية املتقدمة لتحسني جتربة العمالء مع تطبيق املعايير الدولية ألمن العمالء 

وضمان مراعاة االشتراطات املقررة من اجلهات الرقابية إضافة إلى متطلبات املراقبة الداخلية في املصرف.  

ضوابط احلوكمة وإدارة اخملاطر

العام بتنفيذ مبادرات هامة لتحسني املعرفة وممارسة ضوابط احلوكمة وتطبيقها في املصرف. ويشكل  قام املصرف خالل 
الرقابية األخرى عنصرا جوهريا في  االلتزام بالقواعد والتوجيهات اإلرشادية الصادرة من مصرف البحرين املركزي واألنظمة 

البيئة التشغيلية للمصرف.  

اعرف عميلك

أحدث  والتي تشتمل على  املركزي،  البحرين  لوائح مصرف  تتضمنها  التي  املالية  اجلرائم  قواعد وحدة  بدليل  املصرف  يلتزم 
أنظمة مكافحة غسيل األموال املعمول بها في البحرين والتي مت وضعها مبوجب توجيهات فريق العمل املالي، وهي الهيئة 

الدولية املسئولة عن وضع السياسات العاملية ملكافحة غسيل األموال.

على  رقابية  نظم  بتنفيذ  املصرف  قام  وقد  املالية.  وأنشطتهم  عمالئه  احتياجات  لفهم  بالغة  أهمية  املصرف  يولي  كما 
أعلى املستويات العاملية. ويجري املصرف دراسات احلرص الواجب املطلوبة للتأكد من مباشرة أنشطة العمالء املالية مبراعاة 

التوجيهات اإلرشادية الصادرة عن السلطات التنظيمية. 

رأس املال البشري 

يعتبر رأس املال البشري املتفوق عنصرا حاسما ومؤثرا في جناح تنفيذ إستراتيجية أعمال املصرف وبلوغ أهدافه وحتقيق رؤية 
املصرف. وقد واصل املصرف في عام ٢٠١٣ االستثمار املكثف في تطوير موظفيه وقام بالعديد من املبادرات التي تهدف إلى 
تطوير كفاءات ومهارات موظفي املصرف. وقد نفذ املصرف برنامج للقيادة على مستوى الوظائف التنفيذية اشتمل على عدد 
من ورش العمل التفاعلية خالل العام وذلك لفريق إدارة املصرف. وقد ركزت ورش العمل على مجاالت حتسني القيادة اإلدارية 

وتناولت أمورا وموضوعات هامة مثل التحفيز، اإلنتاجية، التواصل الفعال، إدارة اإلجهاد والطاقة وبناء الفريق. 

ومازال برنامج التدريب الصيفي السنوي يحقق جناحا هائال. فمن خالل إدارة املوارد البشرية استضاف املصرف ٢٥ خريجا من 
مختلف جامعات مملكة البحرين ملدة شهرين خالل فصل الصيف. وقد أتاح البرنامج للخريجني فرصة قيمة الكتساب اخلبرة 
أثناء العمل بهدف جسر الهوة ما بني حياة الدراسة اجلامعية واالنخراط في مواقع العمل الواقعية لتأهيل اخلريجني لكي 
يصبحوا أفرادا في القوى العاملة في اململكة.  وقد اشتمل البرنامج على عدد من ورش العمل إضافة إلى عمل اخلريجني في 
مختلف إدارات املصرف. وقد أشاد اخلريجون املشاركون مبا اكتسبوه من خبرة ومعرفة بواقع العمل املصرفي اإلسالمي وكذلك 

التعرف مباشرة على أنظمة عمل في مختلف إدارات املصرف.  

إن مصرف السالم-البحرين يؤمن بقوة بكفاءة الكوادر والقوى العاملة البحرينية ويواصل استقطاب ورعاية وتطوير قدرات 
الشباب البحريني. وبنهاية ديسمبر ٢٠١٣ كان املوظفون البحرينيون ميثلون نسبة تبلغ ٨٨.٥% )كانت نسبة ٨٨.١% في عام 
٢٠١٢( من مجموع القوى العاملة البالغة ١9١ موظفا )٢٠١ موظفا في عام ٢٠١٢( في مقار املصرف في البحرين وسنغافورة.  



مصرف السالم-البحرين٣٢

قلعة عراد

امليالد.  قبل  عشر  اخلامس  القرن  في  بنيت  اإلسالمي  الطراز  على  منوذجية  قلعة 
شكلت القعلة التي بنيت على شكل مربع وحتيط بها اخلنادق التي ميكن غمرها باملياه 
حصنا منيعا لسواحل جزيرة احملرق، حيث حمت اجلزيرة على مر السنني من أية هجمات 
األعجوبة  متوازية مع خصائص هذه  السالم بصورة  األجنبية. يسير مصرف  للسفن 
التي توفر األمان واحلماية – صممت أعمالنا على النحو الذي يبني الثقة مع شركائنا، 

حيث نساعدهم على النمو معنا.
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مصرف السالم-البحرين٣4

اإللتزام بضوابط احلوكمة

يلتزم املصرف بتطبيق أعلى معايير االنضباط عن طريق اإلفصاح عن كافة نتائج املصرف بدقة وشفافية وفقا للقوانني واللوائح التي 
حتكم عمله. ومنذ عام ٢٠١٠، عندما مت تطبيق قانون حوكمة الشركات  اجلديد من قبل مصرف البحرين املركزي، اتخذ املصرف عدة اجراءات 

لضمان التزامه بضوابط احلوكمة. وقد خصص جزء حول االلتزام بضوابط احلوكمة في هذا التقرير.

املساهمون الرئيسيون كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

نسبة املساهمة عدد األسهم بلد املنشأاالسم

١٧١,٠٣٣,٨٠٠١١.٤٢البحرينشركة غيمبال القابضة ش.ش.و.١

٦٢,9٨٠,٨9٧٤.٢١اإلماراتمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القاسمي٢

٥٧,9٧٦,١٤9٣.٨٧اإلماراتليدر كابيتال )ش.م.م.(٣

٥٢,٥٠٠,٠٠٠٣.٥١اإلمارات الرشد لالستثمار٤

٥٢,٠٤9,٥٦٥٣.٤٨اإلماراتمرمي أحمد عبداهلل عبدول اخلميري٥

٤٤,١٠١,٦٧٠٢.9٥اإلمارات اندبيندينت انترباريسيز أند كومباني ريبرزينتيشني ٦

٢٦,٢٥٠,٠٠٠١.٧٥اإلمارات شركة السوبان ٧

٢١,٧٠٨,٧٥٠١.٤٥السعوديةسمو األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ٨

٢١,٠٠٠,٠٠٠١.٤٠السودانمصرف السالم – السودان9

١9,٧٦٢,٥٦١١.٣٢البحرينشركة غلوبال اكسبرس ذ.م.م.١٠

١٨,٣٧٥,٠٠٠١.٢٣اململكة املتحدةنومي بروبرتيز ليمتد١١

١٨,١٠٠,٠٠٠١.٢١اإلماراتمحمد عمير يوسف أحمد املهيري١٢

١٥,٧٥٠,٠٠٠١.٠٥اإلمارات شركة إعمار العقارية ش.م.ع. ١٣

١٥,٣٨١,٦٣٥١.٠٣البحرينالهيئة العامة للتأمني االجتماعي )التقاعد( – مدني١٤

تقرير حوكمة الشركات -  ٣١ ديسمبر ٢٠١٣



٣5مصرف السالم-البحرين

حصص املساهمني كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ 

نسبة األسهم الصادرةعدد املساهمنيعدد األسهمالفئة

٨٤٠,٢٤٧,9١٤٢٣,١٨١٥٦.١٣أقل من ١%

١٤٨٥,٧٨٢,١١٦١٦٣٢.٤٥% إلى أقل من ٥%

---٥% إلى أقل من ١٠%

١٠١٧١,٠٣٣,٨٠٠١١١.٤٢% إلى أقل من ٢٠%

---٢٠% حتى أقل من ٥٠%

---٥٠% فأكثر 

١,٤9٧,٠٦٣,٨٣٠٢٣,١9٨١٠٠.٠٠اجملموع 

ملكية أسهم املصرف العادية موزعة كما يلي:

نسبة امللكيةعدد األسهماجلنسية

 البحرين

٢٦,٥99,٥٥٦١.٧٧احلكومة

٣٠٨,٥9٥,٢٦9٢٠.٦١املؤسسات

٧,٧٠٥,9٠٦٠.٥١أسهم اخلزانة للمصرف

١٥٨,٥9٣,٦٠٢١٠.٦األفراد

دول مجلس التعاون

٥,١٧9,٨٦٤٠.٣٥احلكومة

٢9١,٣٣٨,9٧9١9.٤٦املؤسسات

٥٧٧,٣٥٠,٢٧٠٣٨.٥٧األفراد

أخرى

٤٨,٥٦١,٠٠١٣.٢٤املؤسسات

٧٣,١٨١,٣٨٣٤.٨9األفراد

١,4٩7,٠6٣,8٣٠١٠٠٫٠٠اجملموع

تقرير حوكمة الشركات  -  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣ )تتمة(



مصرف السالم-البحرين٣6

مجلس اإلدارة   

يعتمد أعضاء مجلس اإلدارة السياسات واألهداف التي يصبو املصرف إلى حتقيقها،  كما يضع أعضاء مجلس اإلدارة السياسات األساسية 
حلماية أصول املصرف وصيانة سمعته، والتأكد من مدى ارتباط قراراتهم مبصالح املساهمني واإلطار التنظيمي لعمل املصرف. ولكي يقوم 
أعضاء مجلس اإلدارة بأداء واجباتهم على أمت وجه،  ميتلك أعضاء اجمللس كل ما يتطلبه ذلك من مهارة وحرص ومبا متليه عليهم مسؤوليات 

املؤمتنني عليها. وهم بذلك مسؤولني عن أداء املصرف أمام املساهمني الذين يستطيعون عزلهم من مناصبهم.

مصالح  توازن  وضمان  املساهمني،  مصلحة  أجل  من  املصرف  لشؤون  والفعالة  الرشيدة  اإلدارة  في  تتمثل  الرئيسة  اجمللس  مهمة  إن 
القطاعات املتنوعة للمتعاملني معه من عمالء وموظفني وموردين ومجتمعات محلية. ويتوقع من اجمللس، في كل ما يقوم به من تصرفات، 
أن يصدر أحكامه وآراءه التجارية في كل ما يعتقد أنه في مصلحة املصرف. وفي سبيل ذلك فإنه ميكن ألعضاء اجمللس االعتماد على 

األمانة والنزاهة املهنية لكبار املسؤولني التنفيذيني باملصرف وللمستشارين واملدققني اخلارجيني.

تغيرات طرأت خالل العام

إنضم سعادة السيد محمد علي راشد العبار إلى مجلس اإلدارة في ١٨ مارس ٢٠١٣ كونه أول عضو احتياط بعد تنحي السيد سالم 
راشد سعيد املهندي من مجلس اإلدارة في ١٥ أكتوبر ٢٠١٢.

تشكيل مجلس اإلدارة

يتكون مجلس اإلدارة من أعضاء من الكوادر املتخصصة ومن ذوي اخلبرة في مختلف اجملاالت املهنية. مبراعاة اشتراطات احلوكمة اإلدارية 
تتكون جلان مجلس اإلدارة من أعضاء يتمتعون بخبرات وخلفيات مهنية كافية. وفي هذا اإلطار يقوم مجلس اإلدارة بصفة دورية مبراجعة 

تشكيله واملساهمات التي يقدمها أعضاؤه واللجان املنبثقة عن اجمللس.  

البحرين  السادة املساهمني ومصرف  والترشيحات وموافقة  املكافآت  للدراسة املسبقة من جلنة  اإلدارة   يخضع تعيني أعضاء مجلس 
املركزي. يخضع تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة “التنفيذيني”، و”غير التنفيذيني” و” املستقلني غير التنفيذيني” للتعريفات الواردة في قواعد 

مصرف البحرين املركزي.  

تفويضات ومهام ومسئوليات مجلس اإلدارة

تتمثل املهمة الرئيسية جمللس اإلدارة )اجمللس( في اإلشراف على تنفيذ املبادرات االستراتيجية للمصرف ومباشرة عملياته في نطاق اإلطار 
املتفق عليه وفقا للهياكل والنظم القانونية والرقابية املقررة. كما أن اجمللس مسئول عن القوائم املالية اخملتصرة للمصرف. ويؤمن اجمللس 
اجمللس  قام  وقد  السلوك.  والئحة  العمل  أخالقيات  مبادئ  تنفيذ  وكذلك  الداخلية  الرقابة  ووسائل  والتشغيلية  املالية  األنظمة  كفاية 

بتخويل الرئيس التنفيذي لتولي املسئولية عن اإلدارة العامة للمصرف.  

يعمل مجلس اإلدارة وفقا لبرنامج رسمي على املوضوعات التي تتطلب منه اتخاذ القرارات بشأنها مبا يضمن أن يظل اجمللس مسئوال عن 
حتديد توجهات املصرف وممارسة مهام الرقابة على أنشطته. يشمل هذا التخطيط اإلستراتيجي، مراجعة األداء، راء وجلب املواد والتصرف 
في األصول، االنفاق الرأسمالي، مستويات الصالحيات، تعيني مدققي احلسابات ومراجعة البيانات املالية، أنشطة التمويل واالقتراض مبا 
في ذلك اخلطة وامليزانية التشغيلية السنوية، تأمني االلتزام باألنظمة واالشتراطات الرقابية ودراسة ومراجعة كفاية وسالمة وسائل 

الرقابة الداخلية. ويختص مجلس اإلدارة بإقرار جميع السياسات املتعلقة بعمليات املصرف وممارسته ملهامه وأنشطته.  

يشغل كل عضو في مجلس اإلدارة وظيفته ملدة ثالث سنوات يجب عليه بعد إنتهائها أن يتقدم من جديد إلى االجتماع السنوي للجمعية 
العمومية للمساهمني في حال رغبته في إعادة تعيينه. يجب على أغلبية أعضاء مجلس إدارة مصرف السالم البحرين )مبا فيهم رئيس 

اجمللس و/أو نائب الرئيس( حضور إجتماعات مجلس اإلدارة حتى يتوافر النصاب القانوني الالزم.
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نظام االنتخاب في مجلس اإلدارة:

تنص املادة ٢٦ من النظام األساسي للمصرف واملتعلقة مبجلس اإلدارة على  التالي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ال يزيد عدد أعضائه عن أربعة عشر عضوا وال يقل عن خسمة أعضاء، وتكون مدته ثالث سنوات ١. 
قابلة للتجديد.

على كل من ميلك ١٠ % أو أكثر من رأس املال تعيني من ميثله في مجلس اإلدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء اجمللس، ويسقط ٢. 
حقه في التصويت في النسبة  التي يتم التعيني عنها. فإذا بقى له نسبة ال تؤهله لتعيني  عضو آخر يجوز له استخدام تلك 

النسبة في  التصويت.

تنتخب اجلمعية العامة بطريقة االقتراع السري بقية األعضاء.٣. 

ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس أو أكثر تكون مدة عضويتهم ثالث سنوات قابلة للتجديد ويقوم نائب ٤. 
الرئيس مقام  الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.

املادة ٢9 من النظام األساسي تناولت “حاالت إنهاء العضوية في مجلس اإلدارة”، ونصت على التالي:

تنتهي العضوية في اجمللس في األحوال التالية:

إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية في السنة بدون عذر مقبول وقرر مجلس اإلدارة إنهاء عضويته؛ أ( 
إذا استقال من منصبه بطلب كتابي؛  ب( 

إذا فقد أي من اال شتراطات املنصوص عليها في املادة ٢٦ أعاله؛  ج( 

إذا مت تعيينه أو انتخابه بخالف أحكام القانون؛و  د( 
إذا أساء استعمال عضويته للقيام بأعمال منافسة للشركة أو أحلق ضرراً فعليا بها. هـ( 

استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة

العضو املستقل هو العضو الذي وليس لديه أية عالقة جوهرية من شأنها التأثير على استقالليته في التحكيم، باألخذ في عملية اتخاذ 
القرارات. وقد أفصح أعضاء مجلس اإلدارة عن استقالليتهم بتوقيعهم على اإلقرار السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة والذي من خالله أعلنوا 

أنه خالل عام ٢٠١٣ قد التزموا بجميع الشروط املتضمنة في امللحق أ من قواعد حوكمة الشركات.

في عام ٢٠١٣، كان مجلس اإلدارة مكون من األعضاء التاليني:

األعضاء املستقلني غير التنفيذيني

سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة – رئيس مجلس اإلدارة١. 

السيد حمد طارق احلميضي – نائب رئيس مجلس اإلدارة٢. 

السيد حسني محمد امليزة٣. 

السيد حبيب أحمد قاسم٤. 

السيد عصام بن عبدالقادر املهيدب٥. 

السيد سلمان صالح احملميد٦. 

السيد فهد سامي اإلبراهيم٧. 

السيد محمد عمير يوسف٨. 

سعادة محمد علي راشد العبار9. 

١٠.   السيد عدنان عبداهلل البسام
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األعضاء التنفيذيني

السيد يوسف عبداهلل تقي١. 

مت انتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني لفترة ثالث سنوات في ٢٠ مارس ٢٠١٢، ماعدا السيد العبار الذي إنضم إلى مجلس اإلدارة 
في ١٨ مارس ٢٠١٣ كونه أول عضو احتياط بعد تنحي السيد سالم راشد سعيد املهندي من مجلس اإلدارة في ١٥ أكتوبر ٢٠١٢.

توجيه أعضاء مجلس اإلدارة اجلدد

عندما مت انتخاب اجمللس اجلديد في مارس ٢٠١٢ طلب من جميع أعضاء مجلس اإلدارة حضور دورة مكثفة تتعلق بتطبيق ضوابط احلوكمة 
)مع حتمل املصرف التكاليف املتعلقة بهذه الدورة(. كما مت تزويد األعضاء مبلف يحتوى على ميثاق اجمللس والئحة السلوك اخلاصة باملصرف 

والسياسات ووثائق أخرى.

تقييم أداء اجمللس

قام أعضاء مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائهم، وكيفية عمل مجلس اإلدارة وتقييم أداء كل جلنة في ضوء األهداف واملسئوليات التي 
أنيطت إليها، وكذلك حضور أعضاء اجمللس وتفاعلهم في عمليات اتخاذ القرارات. وفيما يلي نتائج عملية التقييم:

كانت نتائج التقييم الذاتي ألعضاء مجلس اإلدارة إما فوق املتوقع أو مرضية في أغلب النواحي، مبا فيها مهارات وخبرات األعضاء 	 
ومدى فهم طبيعة عمل املصرف وعمليات مجلس اإلدارة.

قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعريف عدد من األهداف املستقبلية كتحسني النمو الوارد من أعمال املصرف األساسية وبناء خطة 	 
التركيز على اخلطط االستراتيجية  إلى  تعاقب قوية والتركيز على تنويع اإليرادات والدخول في استثمارات ذات جودة باإلضافة 

للمصرف.

نتائج أداء الرئيس ورؤساء اللجان واللجان اخملتلفة كانت أغلبها فوق املتوقع.	 

حدد رؤساء وأعضاء اللجان أهداف مختلفة لعمل اللجان التابعني لعضويتها كالتالي:	 

توجيه اإلدارة لتحقيق أهداف مجلس اإلدارة واإللتزام بالسياسات واألهداف الطويلة األمد. …

جتنب االستثمارات احملتملة ذات اإلشكاالت. …

مساعدة اإلدارة للتركيز على االستثمارات املربحة. …

حل القضايا املعلقة والقضايا املتعلقة بامليراث. …
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كما هو منصوص عليها في املادة ٣٦ من النظام األساسي تتضمن التالي:

“حتدد اجلمعية العامة العادية مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز تقدير مجموع هذه املكافآت بأكثر من ١٠% من صافي الربح 
بعد خصم االحتياطات القانونية وتوزيع ربح ال يقل عن ٥% من رأسمال الشركة املدفوع على املساهمني، كما يجوز للجمعية العامة أن 
تقرر صرف مكافآت سنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في السنوات التي ال حتقق فيها الشركة أرباحا أو السنوات التي ال توزع الشركة 
فليها أرباحا على املساهمني على أن يوافق على ذلك وزير الصناعة والتجارة. يحدد اجمللس على ضوء توصيات جلنة املكافآت والترشيحات 
اجتماع  املساهمني في  قبل  نهائية من  ملوافقة  ذلك  ويخضع  اإلدارة  أعضاء مجلس  وقيمة مكافآت  واألنظمة شكل  القوانني  ومبوجب 

اجلمعية العامة العمومية. تقوم  جلنة املكافآت والترشيحات بإجراء مراجعة سنوية ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.”

 وتبعا التفاقية تعيني أعضاء مجلس اإلدارة، فإنه يتم دفع رسوم حضور ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:

مكافأة سنوية متوقفة على العوائد املالية السنوية للمصرف ومبا يحددها القانون.١. 

يؤخذ في االعتبار عندما يتم حتديد املكافأة السنوية لكل عضو املبلغ اإلجمالي املستحق لكل عضو مبا يتعلق بحضور اجتماعات ٢. 
اجمللس واللجان. 

تتم املصادقة في اجتماع اجلمعية العامة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.٣. 

باإلضافة إلى ما سبق، فإن أعضاء مجلس اإلدارة من موظفي املصرف ال يحصلون على أية مكافآت كأعضاء مجلس إدارة. أما األعضاء 
من غير املوظفني في املصرف فال يجوز لهم القيام بأية ترتيبات استشارية مع املصرف دون احلصول على موافقة مسبقة من اجمللس. ال 
يجوز ألعضاء جلنة التدقيق بشكل مباشر أو غير مباشر تقدمي أو احلصول على مكافآت لقاء تقدمي خدمات محاسبية، استشارية، قانونية، 

مصرفية استثمارية أو مالية للمصرف.

ميثاق مجلس اإلدارة

تبنى مجلس اإلدارة ميثاق مجلس اإلدارة الذي يشمل السلطة واملمارسات اخلاصة بحوكمة املصرف. وقد صادق اجمللس على امليثاق في 
عام ٢٠١٢ ويضم معلومات عامة حول تشكيلة مجلس اإلدارة، تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة، جلان اجمللس، دور ومسئوليات مجلس اإلدارة، 
الئحة سلوك مجلس اإلدارة، عملية مكافأة وتقييم اجمللس، العلم باملعلومات الداخلية، تعارض املصالح ومعلومات أخرى خاصة باجمللس.

تعارض املصالح

لدى البنك إجراءات موثقة للتعامل مع األوضاع التي تنطوي على “تعارض املصالح” في حالة نظر مجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنه في 
أية أمور تنطوي على “تعارض املصلحة” لدى أعضاء اجمللس يتم اتخاذ القرارات بشأنها بإجماع أصوات مجلس اإلدارة/اللجان املنبثقة عنه. 

في هذه األحوال ميتنع على عضو مجلس اإلدارة املعني املشاركة في املناقشات/عملية التصويت على القرار. ويتم تسجيل هذه احلاالت في 
احملاضر اخلاصة مبداوالت اجمللس/اللجان املنبثقة عنه. يجب على أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ اجمللس بالكامل بالتعارض )احملتمل( للمصالح 
في نطاق أنشطتهم مع وااللتزامات جتاه املؤسسات واجلهات األخرى حاملا تنشأ واالمتناع عن التصويت على املوضوع. يشمل هذا االفصاح 

جميع الوقائع املادية في حالة العقد أو املعاملة التي يشارك فيها عضو اجمللس.  

الئحة السلوك

أقر مجلس اإلدارة الئحة السلوك التي يجب على أعضاء مجلس إدارة مصرف السالم البحرين االلتزام بها. كما أقر اجمللس الئحة السلوك 
لإلدارة التنفيذية واملوظفني. ويناط مبجلس اإلدارة املسئولية مبتابعة تنفيذ هذه اللوائح.  ميكن االطالع على الئحة السلوك ألعضاء مجلس 

اإلدارة على موقع املصرف على اإلنترنت. ويتم مراجعة التزام أعضاء مجلس اإلدارة لالئحة السلوك هذه بشكل دوري.

 اجتماعات اجمللس واحلضور

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بناء على دعوة رئيس اجمللس أو نائبه )في حالة غيابه أو إصابته بعجز( أو إذا طلب ذلك ما ال يقل عن عضوين 
في اجمللس.  مبوجب قانون الشركات التجارية والنظام  األساسي للمصرف، يعقد مجلس اإلدارة ما ال يقل عن أربعة اجتماعات في السنة. 
يكون انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة قانونيا بحضور ما ال يقل عن نصف أعضاء اجمللس شخصيا. خالل عام ٢٠١٣ عقدت أربعة اجتماعات  

للمجلس في مقر املصرف على النحو التالي:

 

تقرير حوكمة الشركات  -  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣ )تتمة(
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اجتماعات مجلس اإلدارة ربع السنوية لعام ٢٠١٣ - أربعة اجتماعات خالل السنة كحد أدنى 

٣١ أكتوبر١٣ يونيو٢٩ أبريل٣٠ ينايراألعضاء

aaaaسمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة

-aaaالسيد حمد طارق احلميضي
aaaaالسيد حسني محمد امليزة

aaaaالسيد حبيب أحمد قاسم

aaaaالسيد عصام بن عبدالقادر املهيدب 

aaaaالسيد سلمان صالح احملميد

aaaaالسيد فهد سامي اإلبراهيم

--a-السيد محمد عمير بن يوسف
aaaaالسيد عدنان عبداهلل البسام

aaaال ينطبقسعادة محمد علي راشد العبار

aaaaالسيد يوسف عبداهلل تقي

أسهم أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم التي ميلكها أعضاء مجلس اإلدارة بصفة منفردة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ كالتالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٣األعضاء

١٠٠,٠٠٠ سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة

١٠٠,٠٠٠السيد حمد طارق احلميضي

٤٦٢,٨١9السيد حسني محمد امليزة

٣,٢٠٢,٤٨9السيد حبيب أحمد قاسم

١٠٠,٠٠٠السيد عصام بن عبدالقادر املهيدب 

١٠٠,٠٠٠السيد سلمان صالح احملميد

١٠٠,٠٠٠السيد فهد سامي اإلبراهيم

١٨,١٠٠,٠٠٠السيد محمد عمير يوسف

١٠٠,٠٠٠سعادة محمد علي راشد العبار

١٠٠,٠٠٠السيد عدنان عبداهلل البسام

١٠٠,٠٠٠السيد يوسف عبداهلل تقي 

باإلضافة إلى األسهم أعاله، ميلك أعضاء مجلس اإلدارة ١٣٣,٦٠٢,9٠٢ سهما من خالل األطراف ذات العالقة.

لم تكن هناك أية تداوالت على أسهم أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام سوى عمليات شراء بقيمة ١,١٠٠,٠٠٠ سهم من قبل السيد 

حبيب أحمد قاسم وبيع ٢٢,٦9٤,9٨١ سهما من قبل السيد محمد عمير يوسف.

تقرير حوكمة الشركات  -  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣ )تتمة(
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األطراف ذات العالقة

املساهم التالى له عالقة بالسيد حبيب قاسم: 

متلك شركة املهد لالستثمار 9٥9,٧٤٢  سهما • 

املساهم التالى له عالقة بالسيد عصام املهيدب: 

متلك شركة املهيدب القابضة ٤,٣١٤,٥٢٢  سهما • 

املساهم التالى له عالقة بالسيد يوسف تقي: 

متلك كابيتال سيرفيس هاوس ٤٢٠,٠٠٠  سهما • 

املساهم التالي له عالقة بالسيد حسني امليزة:

توب انتربرايز متلك ١,٤٧٥,٠٠٠  سهم• 

املساهم التالي له عالقة بالسيد محمد علي راشد العبار:

ليدر كابيتال متلك ٥٧,9٧٦,١٤9   سهم• 

الرشد لالستثمار متلك ٥٢,٥٠٠,٠٠٠   سهم• 

عملية املوافقة على معامالت األطراف ذات العالقة 

يتبع املصرف عملية معينة للتعامل مع املعامالت التي تشارك فيها األطراف ذات العالقة. تتطلب مثل هذه املعامالت موافقة مجلس 
اإلدارة عليها. طبيعة وحجم املعامالت مع األطراف ذات العالقة مفصح عنها في البيانات املالية املوحدة.  

املعامالت اجلوهرية

في حني أن أي معاملة أكبر من ٥ ماليني دينار بحريني وإلى حد ١٠ ماليني دينار بحريني تستوجب تصديق اللجنة التنفيذية التابعة 
جمللس اإلدارة، وأية معاملة تزيد عن ١٠ ماليني دينار بحريني تستوجب تصديق مجلس إدارة املصرف. إضافة إلى ذلك، فإن االستحواذ على 

٢٠% من شركة ما يستوجب احلصول على موافقة مجلس اإلدارة بغض النظر عن املبلغ.

األسهم اململوكة من قبل كبار املوظفني
مقارنة بني عامني كما في ٣١ ديسمبر

٢٠١٢٢٠١٣

                     األسهماألسم

٧٧,٤٤٨١٦٨عبدالكرمي محمد تركي

٢,٤٨9٢,٤٨9علي حبيب قاسم

٤٢,٠٠٠٤٣,٠٠٠خالد مصطفى جليلي

٣٣٦٣٣٦الدكتور محمد برهان أربونا

9٦,٤9٥9٦,٤9٥عيسى عبداهلل بوحجي

-١٥٧,٥٠٠حافظ عبدالرحمن إبراهيم بوعلي

٥٢,٥٠٠٥٢,٥٠٠هاريش فينكاتاكريشنان

-٣٠,٠٠٠جاناكا مينديس

-٥٢,٥٠٠خالد أحمد العشار

تقرير حوكمة الشركات  -  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣ )تتمة(
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العقود اجلوهرية والتمويل املقدم ألعضاء مجلس اإلدارة

مت توفير متويل للسيد محمد عمير يوسف. تفاصيل الضمان كما يلي:

: ١٢,٧٣٤,٤٤٠ دوالر أمريكي املبلغ الرئيسي للتمويل  

: اتفاقية تأجير طبيعة التمويل   

: شراء طائرة سيسنا الغرض من التمويل   

: )مربوطة بأسعار الفائدة املعتمدة لدى مدينة لندن + ٢.٣٥ % سنويا( نسبة الربح   

: طائرة   الكفالة    

: ٥,٢٥٨,٧9٧ دوالر أمريكي رأس املال املتبقي   

مت توفير متويل للسيد محمود ثيام )بضمان سعادة محمد علي العبار(. تفاصيل الضمان كما يلي:

: ٢ مليون دوالر أمريكي املبلغ الرئيسي للتمويل  

: مرابحة طبيعة التمويل   

: متويل لتلبية إلتزامات خاصة وجتارية الغرض من التمويل   

: ٨% سنويا نسبة الربح   

: ضمان من قبل سعادة محمد العبار   الكفالة    

: ٢ مليون دوالر أمريكي رأس املال املتبقي   

مت توفير متويل لشركة زليج العقارية )اململوكة جزئيا من قبل السيد حمد طارق احلميضي(. تفاصيل الضمان كما يلي:

: ١٠ مليون درهم إماراتي املبلغ الرئيسي للتمويل  

: اتفاقية تأجير طبيعة التمويل   

: بيع وإعادة التأجير الغرض من التمويل   

: ٦ % سنويا نسبة الربح   

: مبنى في الشارقة   الكفالة    

: 99٧,٤٧9 دينار بحريني رأس املال املتبقي   

العضويات التي يحتفط بها األعضاء لدى مجالس إدارة أخرى

تتطلب ضوابط واشتراطات احلوكمة أن ال يكون للعضو عضوية في أكثر من ثالث مجالس إدارة شركات مساهمة عامة في البحرين. وقد 
التزم أعضاء مجلس اإلدارة بهذا املتطلب.

جلان مجلس اإلدارة 

تشكل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة ويعني مجلس اإلدارة أعضاءها في بداية كل دورة جمللس اإلدارة. تعتبر هذه اللجان همزة الوصل 
العليا فيما بني اجمللس واإلدارة التنفيذية. إن الغرض من هذه اللجان هو مساعدة اجمللس في اإلشراف على عمليات املصرف. وتقوم اللجنة 
بدراسة األمور واملسائل الكثيرة التي تعرضها اإلدارة على اجمللس وتقدمي التوصيات إلى اجمللس للنظر فيها واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. 

مت ذكر التفاصيل املتعلقة بعمل جلان مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١٣، ومختصر لتواريخ اجتماعات اللجان، وحضور األعضاء ومختصر 
للمسئوليات الرئيسية لكل جلنة.  

ميكن االطالع على امليثاق اخلاص مبهام وصالحيات جلان مجلس اإلدارة )اللجنة التنفيذية، جلنة التدقيق وجلنة املكافآت والترشيحات( على 
موقع املصرف على اإلنترنت.

تقرير حوكمة الشركات  -  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣ )تتمة(
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اللجنة التنفيذية 

اجتماعات اللجنة التنفيذية ربع السنوية لعام ٢٠١٣ - أربعة اجتماعات خالل السنة كحد أدنى

مت عقد خمسة اجتماعات خالل ٢٠١٣ كالتالي

٩ ديسمبر7 أكتوبر٩ يونيو٢١ أبريل٢١ ينايراألعضاء

aaaaaالسيد حسني محمد امليزة )الرئيس(

aaaaaالسيد حمد طارق احلميضي 

aaaaaالسيد عدنان عبداهلل البسام

aaaa-السيد عصام بن عبدالقادر املهيدب

aaaaaالسيد يوسف عبداهلل تقي )عضو غير مصوت(

اإلدارة  تقارير  واستعراض  مراجعة  اإلدارة،  مجلس  اجتماعات  بني  معلقة  مسائل  أية  حول  قرارات  اتخاذ  اللجنة:  مسئوليات  ملخص 
اخملتصة،  اللجان  املتجاوزة حلدود سلطة  السوق  االئتمان ومخاطر  واعتماد مقترحات  واالستراتيجية، استعراض  التنظيمية  والتطورات 

مراجعة اإلجراءات املتبعة من قبل اإلدارة التنفيذية بخصوص القروض املتعثرة.

جلنة التدقيق 

اجتماعات جلنة التدقيق ربع السنوية لعام ٢٠١٣ - أربعة اجتماعات خالل السنة كحد أدنى 

عقدت أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٣

٣٠ أكتوبر١٢ يونيو٢8 أبريل٢٩ ينايراألعضاء

aaaaالسيد سلمان صالح احملميد )الرئيس(

aaaaالسيد فهد سامي اإلبراهيم 

a-ال ينطبقال ينطبقسعادة محمد علي العبار

aaaaالسيد عبدالرحمن السيد )خبير اللجنة – غير مصوت(

ملخص مسئوليات اللجنة: تقوم اللجنة بدراسة ومراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، كما تقوم أيضا بدراسة 
نتائج مراجعة التدقيق الداخلي، ودراسة ردود اإلدارة، وتؤمن التنسيق بني املدققني الداخليني واخلارجيني، وتقوم مبتابعة تداوالت األشخاص 

الرئيسيني وتؤمن حظر إساءة استخدام املعلومات الداخلية ومراعاة متطلبات االفصاح.  

مالحظة: انضم سعادة محمد العبار إلى جلنة التدقيق كعضو في ٦ مايو ٢٠١٣.

تقرير حوكمة الشركات  -  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣ )تتمة(



مصرف السالم-البحرين44

جلنة املكافآت والترشيحات

اجتماعات جلنة املكافآت والترشيحات ربع السنوية لعام ٢٠١٣ - اجتماعان خالل السنة كحد أدنى 

عقدت أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٣

8 ديسمبر١٢ يونيو٢٩ أبريل٣٠ ينايراألعضاء

aaaaالسيد حبيب أحمد قاسم )الرئيس(

-aaaالسيد فهد سامي اإلبراهيم
aaaال ينطبقالسيد عدنان عبداهلل البسام

ملخص مسئوليات اللجنة: تقدم توصيات محددة الى مجلس اإلدارة سواء حول سياسية املكافآت واملكافآت الفردية للرئيس التنفيذي 
أداء االدارة العليا فى ضوء أهداف املصرف. تقدمي توصيات الى اجمللس من وقت الخر بالتغيرات التي تعتقد  وكبار املدراء اآلخرين. تقييم 

اللجنة انه من املرغوب فيها مبا تتعلق بحجم اجمللس او اى جلنة من جلان اجمللس.

مت تعيني السيد عدنان البسام كعضو جديد في اللجنة في ٣٠ يناير ٢٠١٣ ليحل محل السيد سالم راشد سعيد املهندي الذي تنحى من 
عضوية اجمللس في ١٥ أكتوبر ٢٠١٢.

تقرير حوكمة الشركات  -  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣ )تتمة(
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جلنة احلوكمة

اجتماعات جلنة احلوكمة السنوية لعام ٢٠١٣ - اجتماع واحد خالل السنة كحد أدنى 

عقدت اجتماع واحد خالل عام ٢٠١٣

١5 أبريلاألعضاء

aسمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة )الرئيس(

aالسيد عدنان عبداهلل البسام

aالدكتور محمد برهان أربونا

ملخص مسئوليات اللجنة: تشرف وتراقب تنفيذ إطار سياسة احلوكمة. تراجع بشكل سنوي إلتزام املصرف بأحكام وضوابط احلوكمة 
وكذلك مبيثاق مجلس اإلدارة ومواثيق اللجان الفرعية. تراجع بشكل سنوي إلتزام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مبيثاقها املعتمد.
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هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقوم بتوجيه املصرف هيئة للرقابة الشرعية مكونة من خمسة من رجال العلم البارزين. وتقوم الهيئة مبراجعة أنشطة املصرف لضمان 
مطابقة جميع املنتجات واالستثمارات متاما مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة.

يجتمع أعضاء الهيئة ما ال يقل عن أربعة مرات سنويا. ويتم مكافأة أعضاءها في شكل رسوم استخدام سنوية ورسوم لكل اجتماع يتم 
حضوره، مع التعويض املناسب عن تكاليف السفر. ال يتم دفع أية مكافأت متعلقة باألداء ألعضاء الهيئة.

اإلدارة التنفيذية

يفوض مجلس اإلدارة صالحيته في إدارة املصرف للرئيس التنفيذي الذي يعتبر هو واإلدارة التنفيذية اجلهتني املسؤولتني عن تنفيذ القرارات 
واالستراتيجيات التي يعتمدها اجمللس وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

جلان اإلدارة

يساند الرئيس التنفيذي عدد من جلان اإلدارة تتولى كل منها مسئوليات معينة إلتاحة التركيز على النواحي املتعلقة باألعمال واخملاطر 
واإلستراتيجية. وفيما يلي نبذة عن اللجان اخملتلفة وأدوارها ومسئولياتها:

األدوار واملسئولياتاللجنة

توصي اللجنة جمللس اإلدارة بسياسة وإطار عمل إدارة اخملاطر. والدور الرئيسي الذي تتواله اللجنة جلنة االئتمان واخملاطر
اخملاطر،  واختبار مدى حتمل  االستثمارية،  احملافظ  ومراقبة  اخملاطر،  إدارة  وتنفيذ نظم  اختيار  هو 
ورفع التقارير عن اخملاطر إلى مجلس اإلدارة، واللجان املنبثقة عن اجمللس، والسلطات اإلشرافية، 
واإلدارة التنفيذية. وباإلضافة إلى هذه املسئوليات، يشكل اعتماد ومراقبة مخاطر كل عمليات 

االئتمان جزءاً ال يتجزأ من مسئوليات اللجنة.

تتكون املسئوليات األساسية للجنة مراجعة سياسة التداول والسيولة إلدارة اخملاظر املتعلقة جلنة املوجودات واملطلوبات
بامليزانية العمومية للمصرف.

تتولى جلنة االستثمار مراجعة واعتماد جميع الصفقات املتعلقة باستثمارات متلك الشركات جلنة االستثمار
واالستثمارات العقارية ومراقبة أدائها بشكل متواصل. كذلك تتولى اللجنة مسئولية اإلشراف 

على أداء مدراء الصناديق والتوصية باستراتيجيات التخارج بهدف زيادة العوائد للمستثمرين.

التوصيات حول جلنة تقنية املعلومات باملصرف، وتضع  املعلومات  تقنية  املعلومات على عمليات  تقنية  تشرف جلنة 
امليزانية واخلطط السنوية لتقنية املعلومات وفقاً لإلستراتيجية املعتمدة للمصرف، وتقدمها 
إلى الرئيس التنفيذي لكي يرفعها بدوره إلى مجلس اإلدارة ملراجعتها واعتمادها. كما تشرف 
الزمنية  املواعيد  إطار  ضمن  املعلومات  لتقنية  املعتمدة  السنوية  اخلطة  تنفيذ  على  اللجنة 

املقررة وامليزانيات اخملصصة.

تعويضات اإلدارة التنفيذية

مكافأة األداء لإلدارة التنفيذية تكون بتوصية من جلنة املكافآت والترشيحات وتصدق من قبل مجلس اإلدارة. مكافأة األداء لإلدارة العليا 
تكون من قبل الرئيس التنفيذي وتراجع وتصدق من قبل جلنة املكافآت والترشيحات على أن يوافق عليها مجلس اإلدارة.

االلتزام

وضع املصرف سياسات وإجراءات شاملة لضمان االلتزام التام بأنظمة ولوائح عدد من السلطات الرقابية والتشريعية متمثلة في مصرف 
البحرين املركزي، بورصة البحرين، سوق دبي املإلى وهيئة األوراق املالية والسلع في اإلمارات، مبا في ذلك اإلبالغ عن غسيل األموال، وإعداد 

التقارير، والتداول بناء على معلومات داخلية. ويلتزم املصرف بضوابط واشتراطات احلوكمة الصادرة من قبل مصرف البحرين املركزي.

تعيني وحتديد أتعاب مدققي احلسابات اخلارجيني

وافق مساهمو املصرف خالل اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٣ على تعيني السادة/ إرنست ويونغ كمدققي 
احلسابات اخلارجيني للسنة املالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
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47مصرف السالم-البحرين

الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي عملية نشطة ومستمرة على جميع املستويات في املصرف. وقد أنشأ املصرف ثقافة مالئمة لتسهيل تنفيذ عملية 
الداخلية  الرقابة  املصرف يشارك في عملية  دوري. كل موظف في  فعاليتها بشكل  مراقبة  أجل  ومن  فعالة  الداخلية بصورة  الرقابة 
ويساهم بفعالية بتعرفه على اخملاطر في مراحلها املبكرة وبتطبيق عمليات حتكم لتقليل األضرار وبأفضل مستوى من التكاليف. ويتم 

إبالغ اإلدارة العليا باخملاطر املتبقية ويتم اتخاذ اإلجراءات  التصحيحية حيالها.

سياسة األشخاص الرئيسيني

وضع البنك سياسة لألشخاص الرئيسيني لضمان تعريف األشخاص الرئيسيني باالشتراطات القانونية واإلدارية بخصوص امتالك والتداول 
في أسهم مصرف السالم-البحرين بغرض منع اساءة استخدام العلم باملعلومات الداخلية. حسب تعريف األشخاص الرئيسيني فإنهم 
يشملون أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، موظفني معينني وأي شخص أو مؤسسة ذات صلة باألشخاص الرئيسيني احملددين. تناط 

بلجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة مهام مراقبة تطبيق ومتابعة سياسة األشخاص الرئيسيني.  

ميكن االطالع على سياسة األشخاص الرئيسيني على موقع املصرف على اإلنترنت.  

سياسة االتصال

يدرك املصرف أن التواصل الفعال مع مختلف اجلهات املعنية واجلمهور جزءا ال يتجزأ من حسن وإدارة األعمال. ولتحقيق أهدافها العامة 
لالتصاالت، يتبع املصرف مجموعة من املبادئ مثل الكفاءة والشفافية والوضوح والوعي الثقافي.

يستخدم املصرف تكنولوجيا االتصال احلديثة في الوقت احملدد لنقل رسائل الى الفئات املستهدفة. ويقوم املصرف بالرد ودومنا ابطاء، على 
طلبات املعلومات من الصحافة واجلمهور. ويسعى املصرف من خالل اتصاالته الى حتري الشفافية واالنفتاح مبا أمكن مع مراعاة للسرية 
اخلاصة باملصرف. وهذا يساهم في احلفاظ على مستوى عال من املسؤولية. كما يبادر املصرف في تطوير عالقاته مع الفئات املستهدفة 
وحتديد املوضوعات احملتملة ذات االهتمام املشترك. ويعزز املصرف في اتصاالته اخلارجية من الوضوح وااللتزام بهوية بصرية معرفة بوضوح.

ويتم تزويد مواد االتصاالت الرسمية للمصرف باللغتني اإلجنليزية والعربية. ويحتفظ املصرف بسياسة قانونية منشورة في موقعه على 
اإلنترنت: www.alsalambahrain.com تتضمن شروط استخدام املعلومات املنشورة على املوقع.

وبإمكان  املصرف.  موقع  على  منشورة  جميعها  الشركات  حوكمة  وتقرير  اجمللس  وميثاق  الفصلية  املالية  والبيانات  السنوية  التقارير 
املساهمني احلصول على مختلف االستمارات بسهولة ومنها بطاقة التوكيل املستخدمة حلضور اجتماعات اجلمعية العمومية السنوية. 
كما تتوفر استمارات سواء لتقدمي الشكاوى أو لالستفسارات التي يتم التعامل بها في وقتها. كما أن املصرف يقوم وبشكل منتظم 

باالتصال مع موظفيه من خالل االتصال الداخلي لتوفير أحدث املعلومات حول أنشطة املصرف اخملتلفة.

برامج وأدوات التوعية للزبائن واملستثمرين

ألجل حتقيق أهدافه املعلقة باالتصال اخلارجي والترويج عن منتجاته واالتصال باجلهات املعنية، يوظف مصرف السالم-البحرين مجموعة 
متنوعة من أدوت االتصال، جتد أهمها مذكورة في األسفل. كما يتم ذكر الوظائف املسئولة في املصرف.

الندوات، االتصاالت الثنائية، املوقع اإللكتروني، النشرات، احلمالت اإلعالمية، العروض الزبائن
البيانية، اخلطابات، املطبوعات، الكتيبات، املطويات، اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية، 

امللصقات، الرسائل النصية إلخ.

املطبوعات، املعارض، االنترنت، الوسائل اإلعالمية، العروض املوجهة للمستثمرين، اخلدمات املستثمرون
اإلخبارية، املطويات، اإلعالنات، إلخ

االتصاالت املؤسسية، الندوات، الزيارات، االتصاالت الثنائية، االنترنت، النشرات اإلخبارية، اجلهات التنظيمية واحلكومية
الوسائل اإلعالمية، املطبوعات )وخاصة التقرير السنوي(، الكتيبات، املطويات إلخ

اإلخبار الصحفية، املقابالت، اخلطابات، الندوات، إلخاالتصال بالوسائل اإلعالمية

الوسائل اإلعالمية ومجموعات مستهدفة أخرى.االتصال باجلمهور
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سياسة اإلبالغ عن اخملالفات 

ينتهج املصرف سياسة لالبالغ عن اخملالفات تنص على حتديد مسئولني معينني ميكن للموظف االتصال بهم لالبالغ عن اخملالفات. تؤمن 
السياسة توفير حماية كافية للموظفني في حالة القيام بحسن نية باالبالغ عن مخالفات. تشرف جلنة التدقيق املنبثقة عن مجلس 

اإلدارة على تطبيق هذه السياسة.  

أقر مجلس اإلدارة الئحة السلوك التالية فيما يتعلق بسلوكهم:

التصرف بأمانة، نزاهة وحسن نية، مع بذل العناية واالهتمام الالزمني، مبا يحقق مصلحة املصرف واملتعاملني معه.• 

العمل فقط ضمن نطاق مسؤولياته.• 

أن يكون لديه الفهم املناسب لشؤون املصرف وأن يكرس الوقت الكافي للقيام مبسؤولياته.• 

أن يحافظ على سرية مناقشات ومداوالت اجمللس.• 

أال يسيء استخدام املعلومات التي حصل عليها من خالل منصبه كعضو مجلس إدارة.• 

أال يستغل منصبه كعضو مجلس إدارة في أمور ال مبرر لها.• 

ضمان أال تسبب شؤونه/ شؤونها املالية اإلضرار بسمعة املصرف.• 

احلفاظ على معرفة كافية/ مفصلة بأعمال املصرف وأدائه التخاذ قرارات واعية ومستنيرة.• 

أن يكون مستقال في قراراته وتصرفاته واتخاذ كافة اخلطوات املناسبة الواجب توافرها  لسالمة جميع قرارات اجمللس.• 

الوفاء •  بأن املصرف قادر على  التزام حتى يدرك/ تدرك في وقته، باالعتماد على أسس معقولة،  أال يوافق على حتمل املصرف ألي 
بالتزاماته عندما يطلب منه القيام بذلك.

أال يوافق على تنفيذ أعمال املصرف أو أن يتسبب أو يسمح بتنفيذها، بطريقة يحتمل أن تسبب مخاطر كبيرة من شأنها إحداث • 
خسائر جسيمة لدائني املصرف.

أن يعامل كافة موظفي املصرف وعمالئه الذين يتعامل معهم بإنصاف واحترام.• 

أال يدخل في منافسة مع املصرف.• 

أال يطلب أو يقبل هدايا ضخمة من املصرف له/لها أو ملن يرتبط به/ بها.• 

 أال يستغل فرص العمل التي يحق للمصرف مباشرتها مبا فيها االستفادة منها أو من يرتبط بهم.• 

أن يبلغ املصرف عن أي تضارب محتمل للمصالح.• 

أن ينأى بنفسه عن أي مناقشات أو صنع قرارات التي تقحمه مبوضوع ال يستطيع تقدمي استشارة موضوعية فيه أو التي تقحمه • 
في شيء أو متهد لتضارب في املصالح.
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لم تطرأ أية تغييرات على هيكل اإلدارة خالل العام.

تقرير حوكمة الشركات  -  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣ )تتمة(

اخملاطر واإللتزام

التدقيق الداخلي

الرقابة الشرعية

اللجنة التنفيذية

جلنة احلوكمة

جلنة املكافآت والتعيينات

جلنة التدقيق

الرئيس التنفيذي

اللجان اإلدارية
اخملاطر واإلئتمان

االستثمار
املوجودات واملطلوبات

تقنية املعلومات

مجلس اإلدارة

املساهمون

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مدققو احلسابات املستقلني

اخلدمات املصرفية

االستثمار

اخلزانة واألسواق املالية

مجموعة األعمال

املوارد البشرية، العمليات، نظم املعلومات، 
الشئون القانونية واخلدمات املساندة

الشؤون املالية والتطوير
االستراتيجي

مجموعة املساندة

الهيكل التنظيمي
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إدارة اخملاطر وااللتزام

إننا في مصرف السالم-البحرين ندرك أننا في مجال عمل ميلي علينا حتمل اخملاطر، وأن جناحنا يعتمد إلى درجة كبيرة على مدى كفاءتنا 
في تعريف هذه اخملاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها .ولذلك فإننا نرى أن إدارة اخملاطر تشكل جزءاً أساسيا من وجهة النظر اإلستراتيجية، 

وأن إتفاقية بازل2 تشكل محفزا للتنفيذ الناجح إلدارة اخملاطر.

املبدأ األساسي الذي يقوم عليه إطار عمل إدارة اخملاطر هو التأكد من أن اخملاطر املقبولة تقع ضمن املدى الذي يعتمده املصرف لتحمل 
اخملاطر، وأن العوائد الناجتة تكون متوافقة مع اخملاطر التي يتم حتملها. إن الهدف من ذلك هو خلق قيمة للمساهمني من خالل حماية 

اجملموعة من اخلسائر غيراملتوقعة، وضمان زيادة إمكانيات وفرص حتقيق األرباح مقارنة باخملاطر والتأكد من استقرار األرباح.

ولهذا فإن خطة تأسيس اجملموعة تعطي األولوية لتطوير إطار فعال إلدارة اخملاطر واإلدارة املستقلة للمخاطر وضمان االلتزام مبا يتوافق مع 
األنظمة واإلجراءات املثلى املتعارف عليها إلدارة اخملاطر محليا وعامليا، ومبا يتماشى مع متطلبات مصرف البحرين املركزي وإتفاقية بازل 2.

إطار عمل إدارة اخملاطر

بالشكل  اخملاطر  تتحمل  السالم-البحرين وكذلك كيفية ممارسة سلوكيات  اخملاطر لدى مصرف  ثقافة  اخملاطر يحدد  إدارة  إطار عمل  إن 
الصحيح في جميع عمليات املصرف مبا يضمن التوازن الدائم بني األرباح ومستوى اخملاطر احملتملة.

االئتمان،  مخاطر  ذلك  في  مبا  باجملموعة،  اخملاطر  إلدارة  األساسية  املبادئ  تعريف  خالل  من  الهدف  هذا  اخملاطر  إدارة  عمل  إطار  ويحقق 
ومخاطر السوق، واخملاطر التشغيلية، واخملاطر اإلستراتيجية، ومخاطر السمعة، وأدوار ومسئوليات مجلس اإلدارة، ومجموعة إدارةاخملاطر، 
واإلدارةالتنفيذية فيما يتعلق بإدارة اخملاطر، وأساليب تقييم اخملاطر بناء على االحتماالت والتبعات، وسياسات اخملاطر الرئيسية، وإجراءات 

وحدوداخملاطر، ونظم وتقارير معلومات إدارة اخملاطر، وإطار عمل الرقابة الداخلية، وأسلوب اجملموعة في إدارة رأس املال.

ويتم تقييم مدى فعالية إطار عمل إدارة اخملاطر بشكل مستقل ومراجعته من خالل التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وإشراف مصرف 
البحرين املركزي. باإلضافة إلى ذلك فإن مجموعات العمل واملساندة جتري وبشكل دوري عمليات تقييم داخلية للتحكم في اخملاطر.

ونتيجة لذلك، يؤدي إطار عمل إدارة اخملاطر إلى إيجاد التناسق بني األعمال وأهداف إدارة اخملاطر.

إدارة المخاطر واإللتزام

إطار عمل إدارة اخملاطر وضوابط اإلدارة الداخلية للمصرف

التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي ومصرف البحرين املركزي

 جلان مجلس اإلدارة

إدارة اخملاطر واإللتزام

أساليب إدارة اخملاطر

 اإللتزام ومكافحة
غسيل األموال

 إطار عمل الرقابة
الداخلية الشاملة

 اإلشراف من مجلس
 اإلدارة واإلدارة

التنفيذية
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 إدارة رأس املال واألسعار
بعد تسوية تأثير اخملاطر

نظام إدارة اخملاطر  سياسات وإجراءات حدوث
اخملاطر
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إدارة رأس املال

إن حجر األساس إلطار إدارة اخملاطر هو الوصول إلى العالقة املثلى بني اخملاطر والعوائد مقارنة برأس املال املتوفر من خالل إدارة رأس املال 
بشكل مركز وبرقابة جيدة تشمل مجموعات إدارة اخملاطر والشئون املالية ومجموعات األعمال.

احلوكمة اإلدارية

يدعم إطار عمل إدارة اخملاطر إطار فعال للحوكمة، كما ورد بالقسم اخلاص باحلوكمة اإلدارية في الصفحات ٣٤ - ٤9.

املسئولية عن اخملاطر

تقع مسئولية تنفيذ إطار عمل إدارة اخملاطر في اجملموعة على عاتق دائرتي إدارة اخملاطر وااللتزام. ويتولى رؤساء مجموعات األعمال واجملموعات 
املساندة في اجملموعة مسئولية اخملاطر اخملتلفة، ويتوجب عليهم التأكد من إدارة هذه اخملاطر وفقا إلطار عمل إدارة اخملاطر. وتساعد إدارة 
اخملاطر رؤساء مجموعات األعمال واجملموعات املساندة في حتديد اخملاطر واملسئولني عنها وتقييم احتماالتها وتبعاتها واخليارات املتاحة 

للتعامل معها، ووضع أولويات أعمال إدارة اخملاطر، وخطط إدارة اخملاطر، والتفويض بتنفيذ خطط إدارة اخملاطر ومتابعة جهود إدارة اخملاطر.

يتبع املصرف السياسات واإلجراءات والضوابط التالية املتعلقة بإطار إدارة اخملاطر:

إدارة رأس املالإدارة اخملاطر التشغيليةإدارة مخاطر السوقإدارة مخاطر االئتمان
اإللتزام ومكافحة 

غسيل األموال

مراقبة اخملاطر وحدود   •
اخملاطر

إدارة احملافظ  •
رفع التقارير في املواعيد   •
احملددة الى جلنة االئتمان

أساليب التصنيف   •
الداخلي

االختبار الدولي للتحمل   •
وحتليل السيناريوهات

مراقبة املراكز واحلدود  •
أساليب قياس اخملاطر  •

رفع التقارير في   •
املواعيد احملددة إلى 

جلنة املوجودات 
واملطلوبات

مراقبة التقييم الذاتي  •
مراقبة مؤشرات اخملاطر   •

األساسية
قاعدة بيانات اخملاطر   •

واخلسائر
إدارة أمن تقنية   •

املعلومات
تخطيط استمرارية   •

األعمال
تكليف جهات خارجية   •

بإدارة اخملاطر

االلتزام باتفاقية بازل ٢  •
األسعار بعد تسوية   •

آثار اخملاطر
رفع التقرير إلى اللجنة   •

التنفيذية التابعة 
جمللس اإلدارة

حتليل االحتماالت  •

مراقبة االلتزام  •
مكافحة غسيل   •

األموال
التدريب والتوعية  •

النظم واإلجراءات   •
الرقابية

وحدة االلتزام ومكافحة غسيل األموال

البرنامج  اإلرهاب. ويشمل  األموال ومتويل  االلتزام ومكافحة غسيل  برنامج  تنفيذ  لتنسيق  أنشأ املصرف وحدة مستقلة ومتخصصة 
اجلوهرية  باملعلومات  يتعلق  فيما  اإلفصاح  ومعايير  األموال،  واللوائح، ومكافحة غسيل  باألنظمة  االلتزام  إلدارة  واإلجراءات  السياسات 

واحلساسة والتداول بناء على معلومات داخلية.

اخلاصة  سياساته  خالل  من  السالم-البحرين  مصرف  يضمن  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسيل  مكافحة  متطلبات  متليه  ما  ومبقتضى 
سالمة عمل سياسات وإجراءات مكافحة غسيل األموال ووجود إجراءات رقابة داخلية ملنع واكتشاف عمليات غسيل األموال. ومتلي هذه 
السياسات كيفية وضع اإلرشادات العامة واإلجراءات لقبول العمالء واحملافظة على استمرار التعامل معهم، ومراقبة عملياتهم وفقا 
ملتطلبات مصرف البحرين املركزي واملعايير الدولية مثل توصيات الفريق اخلاص لإلجراءات املالية ملكافحة غسيل األموال FATF ووثائق 

جلنة بازل 2.

الهيئات  قبل بعض  الصادرة من  العقوبات  قوائم  للتدقيق مقابل عدد من  يتم عرضها  والصادرة  الواردة  اإللكترونية  التحويالت  جميع 
التنظيمية مبا في ذلك جلان عقوبات مجلس األمن ووزارة اخلزانة األمريكية-مكتب مراقبة األصول األجنبية OFAC، باإلضافة إلى تلك احملددة 

من قبل مصرف البحرين املركزي.

كذلك يتضمن البرنامج االلتزام باألنظمة التي وضعها مصرف البحرين املركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة.

وقد اتخذ املصرف اخلطوات الالزمة لإللتزام مبتطلبات قانون االلتزام بقواعد الضرائب على احلسابات االجنبية )فاتكا( متى كان ذلك مطلوبا 
من قبل اجلهات التنظيمية.

إدارة المخاطر واإللتزام )تتمة(
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يلتزم املصرف بواجبات املواطنة لإلسهام في حتسني اجملتمعات التي ميارس أنشطته فيها. ونحن نسعى إلى تقدمي الدعم حلكومة مملكة 

البحرين في جهودها الرامية إلى حتسني نوعية حياة الناس في مملكة البحرين.

يؤكد مصرف السالم-البحرين التزامه جتاه اجملتمع من خالل دعم املبادرات التي تضيف القيمة إلى البنية التحتية السكنية والتعليمية 

والصحية في اململكة، وحتفيز النمو االقتصادي واالزدهار من خالل تقدمي الدعم للمشاريع الريادية وتطوير الشباب.

وإلى جانب اإلسهام بالتسهيالت الطبية والتبرعات اخليرية للمحتاجني، قدم املصرف أيًضا الدعم للمبادرات الثقافية التي تهدف إلى 
احملافظة على الثقافة والتراث الوطني البحريني لألجيال القادمة.

المسؤولية اإلجتماعية
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استعرضت الهيئة أعمال املصرف خالل العام واطلعت على امليزانية العمومية وحساب اإليرادات واملصروفات والتدفقات النقدية والتغيرات 
في امللكية واجتمعت بإدارة املصرف وقدمت تقريرها السنوي على النحو التالي:

أوال:

أشرفت الهيئة على أنشطة املصرف ومعامالته خالل العام وقامت بدورها في توجيه اإلدارات اخملتلفة إلى االلتزام بأحكام الشريعة . ١
اإلسالمية وفتاوى الهيئة في هذه األنشطة وتلك املعامالت، وعقدت لذلك عدة لقاءات واجتماعات مع املسئولني باملصرف. وتقرر 

الهيئة حرص إدارة املصرف على االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية وفتاوى الهيئة.

درست الهيئة العمليات التي عرضت عليها أثناء العام، واعتمدت عقودها ومستنداتها، وأجابت عن األسئلة واالستفسارات التي . ٢
طرحت بشأنها، وأصدرت في ذلك القرارات والفتاوى املناسبة، وقد عممت هذه الفتاوى والقرارات على إدارات املصرف اخملتصة لتنفيذها.

ثانياً:

راجعت الهيئة مناذج العقود واالتفاقيات التي عرضت عليها وطلبت من إدارة املصرف االلتزام بها.

ثالثاً: امليزانية العمومية

اطلعت الهيئة على امليزانية والبيانات امللحقة بها واإليضاحات املتممة لها، وقد أبدت مالحظاتها عليها. وقد تبني بعد املراجعة أن هذه 
امليزانية في حدود ما عرضته إدارة املصرف من معلومات متثل موجودات ومطلوبات املصرف وإيراداته وحقوق امللكية وحسابات املودعني 

واملصروفات التشغيلية وأن دقة املعلومات والبيانات هي من مسئولية إدارة املصرف.

وترى الهيئة أن امليزانية العمومية املوحدة للقوائم املالية وحساب األرباح واخلسائر وتوزيع األرباح بني املودعني واملساهمني قد أعد وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية.

رابعاً: الزكاة

الزكاة  الهيئة بحساب  بإخراج زكاة حقوق املساهمني املستثمرة لديه، فقد قامت  يلزم املصرف  النظام األساسي للمصرف ال  ملا كان 
الواجبة على املساهمني إلبالغهم بها ، كما يتم اإلفصاح عنها في امليزانية.

خامساً: الدخل احملرم

قامت الهيئة بتجنيب ما اشتدت فيه اخملالفة ووجهته إلى صندوق اخليرات. 

والهيئة إذ تؤكد أن مسئولية تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أنشطة ومعامالت املصرف تقع على عاتق إدارة املصرف، لتقرر 
أنَّ معامالت املصرف املنفذة خالل العام، ال تخالف في جملتها أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك في حدود ما عرضته عليها إدارة املصرف، 

وما قدمته بشأنها من مالحظات، وما أبدته إدارة املصرف من استجابة لتنفيذ تلك املالحظات.

أعضاء الهيئة

أ. د. حسني حامد حسان

رئيس الهيئة

الشيخ./ عدنان عبداهلل القطان أ.د. علي محيي الدين القرة داغي       

               عضو الهيئة              عضو الهيئة

د. محمـد عبـد احلكيم زعيـر                   د. محمد برهان أربونا

     عضو وأمني سر الهيئة                        عـضو الهيئة

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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شامخة أمام حتديات الزمن
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تقرير عن القوائم المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق القائمة الموحدة للمركز المالي المرفقة لمصرف السالم ـ البحرين ش.م.ب. ]“البنـك”[ كما في 31 ديسمبر 
2013، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في الحقوق للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن إعداد هذه 
القوائم المالية الموحدة وإلتزام  البنك بالعمل وفقاً لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية هو من مسئولية مجلس إدارة البنك. إن 

مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  التدقيق  لمعايير  وفقاً  بها  قمنا  التي  التدقيق  أعمال  تمت  لقد 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. تتطلب منا هذه المعايير تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات 
معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية. يتضمن التدقيق فحص األدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات 
المتبعة  المحاسبية  المبادئ  تقييم  أيضاً  التدقيق  ويتضمن  العينة.  أساس  على  الموحدة  المالية  القوائم  في  عنها  المفصح 
والتقديرات الهامة التي أجراها مجلس إدارة البنك وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة. باعتقادنا أن إجراءات 

التدقيق التي قمنا بها توفر أساساً معقواًل إلبداء رأينا.

الرأي 
في رأينا إن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي الموحد للبنك 
كما في 31 ديسمبر 2013 وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية والتغيرات في الحقوق للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مصرف السالم ـ البحرين ش.م.ب.

نــبـــنـــي عــالـمـــــــًا
أفـضـل لـلـعمـل

إرنست ويونغ
صندوق بريد 140
طابق 14 - البرج

مجمع البحرين التجاري
المنامة - مملكة  البحرين

هاتف: 17535455 973+ 
فاكس: 17535405 973+
manama@bh.ey.com

www.ey.com/me
سجل تجاري رقم - 6700
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مصرف السالم ـ البحرين ش.م.ب. )تتمة(

أمور أخرى
وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 2(، 

نفيد بأن:

البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مـع تلك السجالت؛ و أ (  

المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة. ب (  

الشركات  قانون  مخالفات ألحكام  أية  ديسمبر 2013   31 في  المنتهية  السنة  تقع خالل  لم  أنه  علمنا  وحسب 
التجارية البحريني أو ألحكام قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية أو الدليل اإلرشادي 
لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 2 واألحكام النافذة من المجلد رقم 6( وتوجيهات مصرف البحرين 
المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو ألحكام عقد التأسيس والنظام 
األساسي للبنك على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلباً على نشاط البنك أو مركزه المالي الموحد. وقد حصلنا 
البنك  التزم  وكما  تدقيقنا.  ألغراض  رأيناها ضرورية  التي  واإليضاحات  المعلومات  جميع  على  اإلدارة  من 

بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

30 يناير 2014
المنامة، مملكة البحرين

نــبـــنـــي عــالـمـــــــًا
أفـضـل لـلـعمـل
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القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣ 
ألف دينار  بحرينيألف دينار بحرينيإيضاح

املوجودات

٤86٫٠٩7٦٦.٨٤٣نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين املركزي
١٠٢٫٩٣7١١٧.٦١٢صكوك مصرف البحرين املركزي

٥١١8٫٢٢7١٠٣.٢9٠مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 
٦٩١٫١٠6٧٤.99٣صكوك الشركة

٧١47٫6١6١٢٧.٥٣٧مرابحات 
٧١١4٫٠8499.٥٧٢مضاربات

9١١٠٫6٣١٨٢.9٥٤إجارة منتهية بالتمليك
١٩٫١45١٧.٤٦٧مشاركات

١٠١٢5٫٩٢٣٢٠٤.٢٠٢إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة
١١77٫7٣6٢.٥٠٠إستثمارات عقارية

-١٢6٣٫٣٩٩عقارات قيد التطوير 
١٣8٫5٣7٧.٥٧٣إستثمار في شركة زميلة

١٤٢٢٫8١4٣٧.٦٧٥موجودات أخرى
١٫٠88٫٢5٢9٤٢.٢١٨مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق املالك

املطلوبات

١٠6٫7٩69٠.٨٥٢مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك
584٫٣65٥٢١.9٢9وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

7٠٫5٣٢٨٣.9٢١حسابات جارية للعمالء
-١٥٢٣٫6٣7متويل ألجل

١٦٣٠٫٩7٩١9.١٧٥مطلوبات أخرى
8١6٫٣٠٩٧١٥.٨٧٧مجموع املطلوبات

١٧٢5٫846١٨.٢٧٦حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق املالك

١٨١4٩٫7٠6١٤9.٧٠٦رأس املال
(٤9٢()4٩٢)أسهم خزانة

78٫58٠٥١.٣٦٦إحتياطيات وأرباح مبقاة
١٨7٫485٧.٤٨٥تخصيصات مقترحة 

٢٣5٫٢7٩٢٠٨.٠٦٥مجموع احلقوق العائدة إلى مساهمي املصرف
-١٠٫8١8حقوق غير مسيطرة 
٢46٫٠٩7٢٠٨.٠٦٥مجموع حقوق املالك

١٫٠88٫٢5٢9٤٢.٢١٨مجموع املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق املالك

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 30 يناير 2014 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف  عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إلى ٣٦ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.
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القائمة الموحدة للمركز المالي
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣ 

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيإيضاح

الدخل التشغيلي

٢٠٢6٫١٣٢٢٠.٥٤٥دخل من عقود التمويل 

٩٫448٨.٨99دخل من الصكوك  

٣٫8٣٣١٠.٨٧٦مكاسب من بيع إستثمارات وصكوك

٢٫4٢4٦٣٥دخل من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر

تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح 
(٧.٠٢١()١٫٣٩8)أو اخلسائر

٢.٠٨٨-١٣صافي مكسب من إستثمارات متاحة للبيع

57٠١.٢٧٥دخل أرباح أسهم 

7٩٣٦٤٤مكاسب صرف العمالت األجنبية

٢١٢٫٣٠5٧.١٠٤رسوم وعموالت ودخل آخر- صافي

44٫١٠7٤٥.٠٤٥

(٥99()68٢)ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

(٢٠.٢٢٨()١7٫١٩٠)ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك

(١٦٦()١48)١٧ربح متعلق بحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

٢6٫٠87٢٤.٠٥٢مجموع الدخل التشغيلي

املصروفات التشغيلية

6٫46٩٦.٣٥٠تكاليف املوظفني

١٫١47١.١٧9تكاليف املمتلكات واملعدات

٢8٠٣9٤إستهالك

٣٫5٠5٣.٥٤١مصروفات تشغيلية أخرى

١١٫4٠١١١.٤٦٤مجموع املصروفات التشغيلية

١4٫686١٢.٥٨٨الربح قبل اخملصصات ونتائج الشركة الزميلة 

(٣.٠٥٨()٣٫٢٠8)٨مخصص اإلضمحالل – صافي

١٣8٩4٧٧٨حصة املصرف من ربح الشركة الزميلة

١٠.٣٠٨ ١٢٫٣7٢صافي الربح للسنة

العائد إلى:

١٢٫٣7٢١٠.٢٧٢مساهمي املصرف

٣٦-حقوق غير مسيطرة

١٢٫٣7١٠.٣٠٨ ٢

١٫4٩١٫٣7٢١.٤9١.٣٧٢املتوسط املرجح لعدد األسهم )باآلالف( 

8٫٣٦.9النصيب األساسي واخملفض للسهم في األرباح )فلس(

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إلى ٣٦ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 30 يناير 2014 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف  عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣ 
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
 ١٠.٣٠٨ ١٢٫٣7٢صافي الربح للسنة 

تعديالت للبنود التالية:
٢8٠٣9٤إستهالك

تغيرات القيمة العادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن 
األرباح و اخلسائر  

١٫٣٩8٤.9٣٣

٣٫٢٠8٣.٠٥٨مخصص اإلضمحالل – صافي 
(٧٧٨()8٩4)حصة البنك من ربح الشركة الزميلة

١6٫٣64١٧.9١٥الدخل التشغيلي قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
تغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

(٧9٥(١١5إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين املركزي 
١4٫675٧.٤١٥صكوك مصرف البحرين املركزي

مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك بتواريخ إستحقاق 
أصلية من 9٠ يوماً أو أكثر 

(١٢٫٢7٣٧()٩)

(٢٥.٣٤٣()١6٫١١٣)صكوك الشركة
٦.١٠٠)٢١٫4٣6)مرابحات 
(٤١.٨٦٦()١4٫5١٢)مضاربات

(١٦.٤99()٢7٫7٠١)إجارة منتهية بالتمليك
(٥.٧٥٦()١٫678)مشاركات

75٫885٧.٧٥١إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة، صافي
-)6٣٫٣٩٩)عقارات قيد التطوير 

١4٫٣٩٠٥.٨١9موجودات أخرى
(١٣.٧٢١(١5٫٩44مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

6٢٫4٣6٦.٧٨٢وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك
١٧.٣٣٦)١٣٫٣8٩)حسابات جارية للعمالء

(٥.٧٣٨(١١٫8٠4مطلوبات أخرى
(٤٠.٦٣٧(4١٫١٠6صافي النقد من )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية 
(٧٢()8١)شراء ممتلكات ومعدات

-)5٣٫577)شراء عقارات إستثمارية – صافي 
(٧٢()5٣٫658)صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
-٢٣٫6٣7متويل ألجل 

7٫57٠٢.٠٢٠حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
(٢٧(-شراء أسهم خزانة

-)7٫446)أرباح أسهم 
-١٠٫8١8حقوق غير مسيطرة 

٣4٫57٩١.99٣صافي النقد من األنشطة التمويلية
(٣٨.٧١٦(٢٢٫٠٢7صافي التغير في النقد وما في حكمه

١4٩٫٠١٣١٨٧.٧٢9النقد وما في حكمه في ١ يناير
١7١٫٠4٠١٤9.٠١٣النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر

يشمل النقد وما في حكمه:
58٫7٢7٣٥.9١٢نقد وأرصدة أخرى لدى مصرف البحرين املركزي )إيضاح ٤(

7٫4٢٠١٠.٨٦٦أرصدة لدى بنوك أخرى )إيضاح ٤(
مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك بتواريخ استحقاق 

أصلية أقل من 9٠ يوماً
١٠4٫8٩٣١٠٢.٢٣٥

١7١٫٠4٠١٤9.٠١٣

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣

تشكل اإليضاحات املرفقة من ١ إلى ٣٦ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣

التأسيس واألنشطة الرئيسية  ١

تأسس مصرف السالم-البحرين ش.م.ب. )“البنك”( في مملكة البحرين مبوجب قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢٠٠١/٢١ وسجل لدى 
وزارة الصناعة والتجارة مبوجب سجل جتاري رقم ٥9٣٠٨ بتاريخ ١9 يناير ٢٠٠٦. يعمل البنك حتت إشراف وتنظيم مصرف البحرين املركزي 
ولدى البنك ترخيص مصرفي إسالمي بالتجزئة ويزاول البنك أعماله مبوجب قواعد الشريعة اإلسالمية وفقاً لكافة متطلبات األنظمة 
املعنية بالبنوك اإلسالمية الصادرة عن مصرف البحرين املركزي. إن عنوان املكتب املسجل للبنك هو ص. ب. ١٨٢٨٢، بناية ٢٢، طريق ٥٨، 

مجمع ٤٣٦، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

الشريعة  املتفقة مع مبادئ  واملنتجات املصرفية  البحرين ويقدم جميع أصناف اخلدمات  البنك من خالل ثمانية فروع في مملكة  يعمل 
التعامل  التمويلية اإلسالمية،  إدارة احلسابات اإلستثمارية املشاركة في األرباح، تقدمي العقود  البنك على  اإلسالمية. تتضمن أنشطة 
الشريعة اإلسالمية  املالية طبقاً ألحكام  األدوات  إدارة  املال،  ورب  الشريعة اإلسالمية كمضارب  املتوافقة مع أحكام  املالية  األدوات  في 
واألنشطة األخرى املسموح بها مبوجب اخلدمات املصرفية ملصرف البحرين املركزي كما هو محدد في إطار الترخيص. يتم تداول األسهم 

العادية للبنك في بورصة البحرين وسوق دبي املالي. ويشار إلى البنك مع شركاته التابعة بـ “اجملموعة”.

متتلك اجملموعة السيطرة على املؤسسات التالية:

طبيعة الشركةنسبة امللكيةاسم الشركة

طائرة قيد التأجير ٧٦%السالم للتأجير اثنان احملدودة 

عقارات إستثمارية 9٠%أسلوج القابضة ترست 

عقارات قيد التطوير٨٣%كناز الهملة لإلستثمار العقاري  ذ.م.م. 

لقد مت اعتماد إصدار هذه القوائم املالية املوحدة بناءاً على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١٤.

السياسات احملاسبية  ٢

أسس اإلعداد  ١٫٢

أعدت القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء اإلستثمارات احملتفظ بها بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر 
املالية  القوائم  العادلة. تتضمن هذه  بالقيمة  إدراجها  التي مت  العقارية  املتاحة للبيع واإلستثمارات  وإستثمارات أسهم حقوق امللكية 

املوحدة على جميع املوجودات واملطلوبات واألدوات املالية غير املدرجة في امليزانية احملتفظ بها من قبل اجملموعة. 

مت عرض القوائم املالية املوحدة بالدينار البحريني لكونه العملة الرئيسية الوظيفية لعمليات اجملموعة ومت تقريبها إلى أقرب ألف دينار 
بحريني إال إذا ذكر خالف ذلك.

بيان باإللتزام  ١٫٢ أ 

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملعايير احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية احملددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة وطبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني 
وقانون مصرف البحرين املركزي وقانون املؤسسات املالية. فيما تستخدم اجملموعة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لألمور التي ال 

تنطوي حتت مظلة معايير احملاسبة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

تعرض اجملموعة قائمتها املوحدة للمركز املالي على نطاق واسع من أجل السيولة. مت عرض حتليل فيما يتعلق باالسترداد أو التسوية خالل 
١٢ شهراً بعد تاريخ القائمة املوحدة للمركز املالي )املتداول( وألكثر من ١٢ شهر بعد تاريخ القائمة املوحدة للمركز املالي )غير املتداول( 

في إيضاح ٢٨.

التقديرات والفرضيات احملاسبية الهامة   ٢٫٢

املالية  واملطلوبات  للموجودات  املدرجة  املبالغ  تؤثر على  اإلدارة عمل تقديرات وفرضيات قد  املوحدة يتطلب من  املالية  القوائم  إعداد  إن 
تغيرات  وكذلك  الناجتة،  واخملصصات  واملصروفات  اإليرادات  على  والفرضيات  التقديرات  هذه  تؤثر  كما  احملتملة.  اإللتزامات  عن  واإلفصاح 

القيمة العادلة املسجلة في احلقوق. 

تصنيف اإلستثمارات 

أو  إذا كان يتوجب تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر أو متاحة للبيع  عند إقتناء اإلستثمارات تقرر اإلدارة ما 
محتفظ بها حتى اإلستحقاق. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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التقديرات غير املؤكدة

املالي،  املوحدة للمركز  القائمة  بتاريخ  املؤكدة  للتقديرات غير  واملصادر األساسية األخرى  باملستقبل  املتعلقة  الفرضيات األساسية  إن 
والتي لديها مخاطر هامة لتكون سبباً لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة موضحة أدناه:

مخصصات إضمحالل جماعية للعقود املالية 

باإلضافة إلى مخصصات معينة مقابل العقود املالية الهامة بشكل فردي، ترى اجملموعة ضرورة عمل مخصص إضمحالل جماعي مقابل 
العقود املالية التي بالرغم من أنه لم يتم حتديدها بصورة خاصة كونها تتطلب عمل مخصص معني إال أن مخاطرها أعلى للتخلف عن 
الدفع عن تلك املمنوحة أصالً. إن هذا اخملصص اجلماعي مبنى أساساً على أي تدهور في وضع العقود املالية منذ منحها )املقتناة( كما 
مت حتديدها من قبل اجملموعة. يعتمد مبلغ اخملصص هذا على النمط التاريخي خلسائر العقود األخرى ضمن كل تصنيف وتعدل لتعكس 

التغييرات اإلقتصادية احلالية.

خسائر إضمحالل العقود املالية

تقوم اجملموعة على أساس منتظم مبراجعة العقود املالية لتقييم ما إذا كان يتوجب تسجيل مخصص إضمحالل في القائمة املوحدة 
للدخل. وباألخص، يتطلب عمل اإلدارة بذل اجلهد في تقدير املبالغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية عند حتديد مستويات اخملصصات 
املطلوبة. إن هذه التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات حول عوامل متعددة تتضمن درجات مختلفة من الرأي وعدم التيقن، ومن ثم 

قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه اخملصصات.

إضمحالل استثمارات أسهم حقوق امللكية املتاحة للبيع 

تعامل اجملموعة اإلستثمارات في أسهم حقوق امللكية املتاحة للبيع كمضمحلة عندما يكون هناك انخفاض هام أو طويل األمد )فرضي( 
في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها أو إذا وجد دليل موضوعي آخر يثبت اإلضمحالل. باإلضافة إلى ذلك، تقوم اجملموعة بتقييم عوامل 
أخرى مبا في ذلك التقلبات اإلعتيادية في سعر السهم ألسهم حقوق امللكية املسعرة والتدفقات النقدية املستقبلية وعوامل حساب 

القيمة احلالية ألسهم حقوق امللكية غير املسعرة.

تقييم استثمارات أسهم حقوق امللكية اخلاصة واإلستثمارات العقارية غير املسعرة

يستند تقييم اإلستثمارات املذكورة أعاله عادة إلى إحدى الطرق التالية:

تقييم من قبل مثمنني مستقلني خارجيني؛ • 

أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية؛ • 

القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى مماثلة لها بصورة  أساسية؛ • 

القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة اخملصومة باملعدالت احلالية ألدوات حتمــل نفس الشروط وخصائص اخملاطر؛ أو• 

مناذج تقييم أخرى.• 

حتدد اجملموعة تقنيات التقييم على أساس دوري ويفحص صالحية هذه إما بإستخدام أسعار معامالت السوق احلالية اجلديرة باملالحظة 
لنفس األداة أو بيانات أخرى متوفرة في السوق جديرة باملالحظة.

 مبدأ االستمرارية 

قامت اجملموعة بعمل تقييم لقدرتها على املواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن لديها املصادر لالستمرار في أعمالها 
في املستقبل املنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير مؤكدة التي من املمكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول 

قدرة اجملموعة على املواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، مت إعداد القوائم املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

أسس التوحيد 

تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة كما في في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣. أعدت القوائم املالية للشركات 
التابعة لنفس السنة املالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. مت استبعاد جميع األرصدة واملعامالت والدخل واملصروفات 

واألرباح واخلسائر الناجتة من املعامالت البينية بالكامل عند التوحيد.

إيقاف السيطرة. تتحقق  تاريخ  إلى اجملموعة ويستمر توحيدها حتي  تاريخ حتويل السيطرة  بالكامل من  التابعة  يتم توحيد الشركات 
السيطرة عندما تكون لدى اجملموعة القوة على إدارة السياسات املالية والتشغيلية للمؤسسة لإلنتفاع من أنشطتها. مت تضمني نتائج 
الشركات التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل السنة، إن وجدت، في القائمة املوحدة للدخل من تاريخ اإلقتناء أو لغاية تاريخ اإلستبعاد، 
أيهما أنسب. يتم إحتساب التغيرات في حصة امللكية في الشركة التابعة التي ال تنتج عنها فقدان السيطرة كمعاملة أسهم حقوق.
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في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(

السياسات احملاسبية )تتمة(  ٢

التقديرات والفرضيات احملاسبية الهامة )تتمة(  ٢٫٢
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متثل حقوق األقلية )احلقوق غير املسيطرة( جزء من الربح أو اخلسارة وصافي املوجودات غير احملتفظ بها من قبل اجملموعة ويتم عرضها 
كبند منفصل في القائمة املوحدة للدخل وضمن حقوق املالك في القائمة املوحدة للمركز املالي بصورة منفصلة عن حقوق مساهمي 

الشركة األم.

السياسات احملاسبية الهامة    ٣٫٢

إن السياسات احملاسبية الهامة املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة، هي مطابقة لتلك التي مت استخدامها في السنة السابقة. 
بإستثناء ما هو مبني في اإليضاح التالي.

تطبيق معايير احملاسبة املالية رقم ٢6 – املتعلق »باإلستثمار في العقارات«    ١٫٣٫٢

أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معيار محاسبة مالي جديد رقم ٢٦ – املتعلق باإلستثمار العقاري وهو 
إلزامي في الفترات السنوية املبتدئة في ١ يناير ٢٠١٣. سيتم تطبيق هذا املعيار في اإلثبات والقياس واإلفصاح عن اإلستثمار املباشر 
ملعيار  أو لكليهما. وفقاً  الزيادة في قيمتها  أو االستفادة من  دوري  التي مت احلصول عليها لغرض حتقيق دخل  العقارات  للمؤسسة في 
احملاسبة املالي رقم ٢٦، يتم إثبات اإلستثمار العقاري مبدئياً بالتكلفة ويتم قياسه الحقاً بناءاً على النية ما إذا كانت اإلحتفاظ باإلستثمار 
العقاري لغرض االستخدام أو البيع. بالنسبة لإلستثمارات احملتفظ بها لغرض االستخدام، فأنه يجب على املؤسسة اختيار سياستها 
احملاسبية إما منوذج القيمة العادلة أو منوذج التكلفة. قامت اجملموعة بتطبيق منوذج القيمة العادلة إلستثماراتها العقارية. مبوجب منوذج 
إثبات أي مكاسب غير محققة مباشرًة في حقوق املالك. يتم تعديل أي خسائر غير محققة في احلقوق إلى حد  القيمة العادلة يتم 
الرصيد الدائن املتوفر. عندما تتجاوز اخلسائر غير احملققة الرصيد املتوفر في حقوق املالك، فأنه يتم إثباتها في القائمة املوحدة للدخل. في 
حالة وجود خسائر غير محققة مت إثباتها في القائمة املوحدة للدخل في الفترة املالية السابقة، فأنه يجب إثبات املكاسب غير احملققة 
إدارج  يتم  للدخل.  املوحدة  القائمة  السابقة في  للخسائر  دائن  إلى حد عمل رصيد  للدخل  املوحدة  القائمة  احلالية في  املالية  للفترة 

اإلستثمارات في القعارات بأدني من قيمتها املدرجة وقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع. 

٢٫٣٫٢ ملخص ألهم السياسات احملاسبية  

أ(   العقود املالية

تتكون العقود املالية من أرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين املركزي وصكوك مصرف البحرين املركزي وصكوك الشركة  ومرابحات )بعد 
بعد حسم مخصصات  العقود  بهذه  املتعلقة  األرصدة  تدرج  بالتمليك.  منتهية  وإجارة  ومشاركات  ومضاربات  املؤجلة(  األرباح  حسم 

اإلضمحالل.

ب(   صكوك الشركة

صكوك الشركة عبارة عن أوراق مالية مصنفة كإستثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة وفقاً ملعيار احملاسبة املالي رقم ٢٥ الصادرة عن 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

ج(   مرابحات مستحقة القبض 

املرابحة هي عقد الذي مبوجبه يقوم أحدى األطراف )»البائع«( ببيع املوجود إلى الطرف اآلخر )»املشتري«( بالتكلفة مضافاً إليه الربح على 
أساس الدفع املؤجل، بعد قيام البائع بشراء املوجود على أساس وعد املشتري بشراء نفس املوجود على أساس املرابحة. يشتمل سعر البيع 
على تكلفة املوجود وهامش ربح متفق عليه. يسدد سعر البيع )التكلفة مضافاً إليها مبلغ الربح( من قبل املشتري إلى البائع تقسط 

على مدى فترة التمويل املتفق عليه. مبوجب عقد املرابحة يجوز للمجموعة التصرف إما كبائع أو مشتري، حسب احلالة.

تعتبر اجملموعة الوعد املقدم للشراء من قبل املشتري في معاملة املرابحة لصالح البائع ملزماً. 

تدرج املرابحات املستحقة القبض بالتكلفة املطفأة، محسوماً منها األرباح املؤجلة ومخصص اإلضمحالل، إن وجدت، واملبالغ املسددة.

د(   املضاربة  

املضاربة هي عقد بني طرفني، الذي مبوجبه يقدم أحدهما األموال )رب املال(، حيث يقوم بتوفير مبلغ معني من املال )رأسمال املضاربة( إلى 
الطرف األخر )املضارب(. ومن ثم يقوم املضارب بإستثمار رأسمال املضاربة في مؤسسة أو نشاط معني مستخدماً خبرته ومعرفته نظير 
حصة محددة من األرباح الناجتة املتفق عليها مسبقاً. ال يشارك رب املال في إدارة نشاط املضاربة. سيتحمل املضارب اخلسارة في حال 
إهماله أو انتهاك أي من شروط أو بنود عقد املضاربة، وإال سيتحمل رب املال اخلسارة. مبوجب عقد املضاربة يجوز للمجموعة التصرف إما 

كمضارب أو رب املال، حسب احلالة.

يتم إثبات املضاربة بالقيمة العادلة ملوجودات املضاربة بعد حسم مخصص اإلضمحالل، إن وجد، و بعد سداد مبالغ رأسمال املضاربة. إذا 
أدى تقييم موجودات املضاربة إلى فرق بني القيمة العادلة والقيمة الدفترية، فأنه يتم إثبات مثل هذا الفرق كربح  أو خسارة للمجموعة. 
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هـ(   إجارة منتهية بالتمليك 

اإلجارة املنتهية بالتمليك هي عبارة عن اتفاقية تقوم مبوجبها اجملموعة )املؤجر( بتأجير موجود للعميل )املستأجر( بعد شراء أو إقتناء 
املوجود احملدد، سواًء من بائع طرف ثالث أو من العميل نفسه، حسب طلب العميل والوعد بالتأجير، مقابل بعض مدفوعات اإليجار ملدة 

تأجير أو فترات تأجير محددة، مستحقة الدفع على أساس إيجار ثابت أو متغير.

حتدد إتفاقية اإلجارة املوجود املؤجر ومدة اإليجار، وكذلك، أسس حلساب اإليجار وتوقيت دفعات اإليجار ومسؤوليات كال الطرفني خالل مدة 
اإليجار. يقدم العميل )املستأجر( للمجموعة )املؤجر( تعهد بتجديد مدة عقد اإليجار ودفع دفعات اإليجار املتعلقة بذلك حسب جدول 

الزمني املتفق عليه والصيغة املطبقة خالل مدة اإليجار.

حتتفظ اجملموعة )املؤجر( مبلكية املوجود خالل مدة اإليجار. في نهاية مدة التأجير، وبعد الوفاء بكافة اإللتزامات من قبل العميل )املستأجر( 
قبل  من  بالبيع  تعهد  على  بناًء  أسمية  بقيمة  )املستأجر(  للعميل  املؤجر  املوجود  ببيع  )املؤجر(  اجملموعة  تقوم  اإلجارة،  إتفاقية  مبوجب 

اجملموعة )املؤجر(. وعادًة ما تكون املوجودات املؤجرة عقارات سكنية أو عقارات جتارية أو طائرات. 

يتم حساب االستهالك علي أساس القسط الثابت جلميع موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك فيما عدا األراضي )التي ليس لها عمر 
محدد(، مبعدالت يتم احتسابها لشطب التكلفة لكل موجود على مدى فترة عقد التأجير أو العمر االقتصادي للموجود، أيهما أقل.

و( مشاركات

تستخدم عقود املشاركة لتقدمي رأسمال مشترك أو متويل مشروعات. تساهم اجملموعة والعميل في رأسمال املشاركة، ويتم عادة تأسيس 
أن اخلسارة  غير  الربح متفق عليها مسبقاً  لنسبة من  األرباح وفقاً  أو شراكة للقيام باملشاركة. يتم تقاسم  شركة ذات غرض خاص 
يتحملها الشركاء بناًء على مساهمة كل شريك في رأس املال. وقد يشكل رأس املال املشارك إما بصورة نقدية أو عينية، و يتم إحتساب 

قيمته في وقت إبرام املشاركة. 

تدرج املشاركة بالتكلفة املطفأة بعد حسم أي إضمحالل. 

ز( إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة

تصنف هذه اإلستثمارات كإستثمارات متاحة للبيع أو مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر. 

تثبت جميع اإلستثمارات مبدئياً بالتكلفـة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع متضمنة تكاليف اإلقتناء املصاحبة لإلستثمار. 
يتم احتساب تكلفة االقتناء املتعلقة باإلستثمارات املصنفة بالقيمة العادلة ضمن األرباح واخلسائر في القائمة املوحدة للدخل.

بعد اإلثبات املبدئي لهذه اإلستثمارات، يتم الحقاً حتديد قيم نهاية الفترة كالتالي:

إستثمارات متاحة للبيع 

احلقوق  العادلة ضمن  بالقيمة  املصنفة كإستثمارات مدرجة  امللكية  اإلفصاح عن إستثمارات أسهم حقوق  يتم  املبدئي،  اإلثبات  بعد 
»كإستثمارات متاحة للبيع«. يتم عادًة إعادة قياس هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة، إال إذا كان ال ميكن حتديد قيمها العادلة مبوثوقية، 
فإنه في هذه احلالة يتم قياسها بالتكلفة بعد حسم اإلضمحالل. يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في احلقوق حتى يستبعد 
مسبقاً  املسجلة  املتراكمة  اخلسارة  أو  املكسب  فإن  اإلضمحالل  أو  االستبعاد  عند  مضمحالُ.  اإلستثمار  يصبح  عندما  أو  اإلستثمار، 

»كتغيرات في القيمة العادلة« ضمن احلقوق، يتم تضمينها في القائمة املوحدة للدخل. 

ال يتم إسترجاع خسائر إضمحالل اإلستثمارات املتاحة للبيع من خالل القائمة املوحدة للدخل إمنا يتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة 
بعد حسم اإلضمحالل مباشرًة في حقوق املالك.

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر

تصنف اإلستثمارات ضمن هذه الفئة عند اإلثبات املبدئي، إذا مت تقييم هذه اإلستثمارات على أساس القيمة العادلة وفقاً لسياسة إدارة 
مخاطر اجملموعة وإستراتيجية إستثماراتها. تتضمن هذه جميع إستثمارات أسهم حقوق امللكية اخلاصة مبا فيها إستثمارات املشاريع 

املشتركة والشركات الزميلة التي هي ليست ذات طبيعة إستراتيجية. 

تسجل اإلستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر في القائمة املوحدة للمركز املالي بالقيمة العادلة. تسجل التغيرات 
في القيمة العادلة »كمكاسب من إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر« في القائمة املوحدة للدخل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(

السياسات احملاسبية )تتمة(  ٢

السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  ٣٫٢

٢٫٣٫٢  ملخص ألهم السياسات احملاسبية )تتمة(

ح(   إستثمارات في شركات زميلة 

يتم إحتساب إستثمارات اجملموعة في شركاتها الزميلة، والتي مت إقتنائها ألغراض إستراتيجية مبوجب طريقة احلقوق للمحاسبة. حتتسب 
إستثمارات أسهم حقوق امللكية األخرى في الشركات الزميلة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر عن طريق االستفادة من 
نطاق اإلعفاء مبوجب معيار احملاسبة املالي رقم ٢٤، املتعلق بإستثمارات في شركات زميلة. تعتبر املؤسسة كشركة زميلة إذا كان لدى 

اجملموعة أكثر من ٢٠% كحصة ملكية في املؤسسة أو لدى اجملموعة نفوذ مؤثر من خالل أي طريقة أخرى. 

إليها تغيرات ما بعد  مبوجب طريقة احلقوق، يدرج اإلستثمار في الشركة الزميلة في القائمة املوحدة للمركز املالي بالتكلفة مضافاً 
االقتناء في حصة اجملموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. يتم إثبات اخلسائر التي جتاوزت تكلفة اإلستثمار في الشركة الزميلة 
عندما تتكبد اجملموعة إلتزامات نيابًة عن الشركة الزميلة. يتم تضمني الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة املدرجة لإلستثمار 
وال تخضع لإلطفاء. تعكس القائمة املوحدة للدخل حصة اجملموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. أينما وجدت تغيرات قد أثبتت 
مباشرًة في حقوق الشركة الزميلة، تقوم اجملموعة بإثبات حصتها في هذه التغيرات وتفصح عنها إذا استلزم األمر في القائمة املوحدة 

للتغيرات في حقوق املالك.

إن تواريخ إعداد تقارير الشركة الزميلة واجملموعة متطابقة والسياسات احملاسبية للشركة الزميلة مطابقة لتلك املستخدمة من قبل 
اجملموعة  فيما يتعلق باملعامالت واألحداث املتشابهة في الظروف املتماثلة. 

إثبات خسارة إضمحالل إضافية حلصة إستثمارات  اجملموعة في  بعد تطبيق طريقة احلقوق، تقوم اجملموعة بتحديد ما إذا كان ضرورياً 
شركته الزميلة. تقوم اجملموعة بتاريخ إعداد كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل اإلستثمارات في الشركة 
الزميلة  للشركة  القابلة لإلسترداد  القيمة  بني  الفرق  يعد  الذي  اإلضمحالل  بإحتساب قيمة  اجملموعة  تقوم  احلالة  الزميلة. ففي هذه 

وقيمتها املدرجة وإثبات املبلغ في القائمة املوحدة للدخل.

يتم إستبعاد املكاسب واخلسائر الناجتة من معامالت بني اجملموعة وشركتها الزميلة إلى حد حصة اجملموعة في الشركات الزميلة. 

يتم تضمني املكاسب واخلسائر من حتويل العمالت األجنبية الناجتة من اإلستثمار املذكور أعاله في الشركة الزميلة في احلقوق. 

ط(   إستثمارات عقارية 

يتضمن  عقارية.  كإستثمارات  لكليهما  أو  قيمتها  في  الزيادة  من  لالستفادة  أو  اإليجار  لغرض  بها  احملتفظ  العقارات  تصنيف  يتم 
االيضاح١.٣.٢ السياسة احملاسبية التفصيلية املتعلقة باإلستثمارات العقارية.

ي(   عقارات قيد التطوير

تشتمل عقارات قيد التطوير على أراضي يتم تطويرها لغرض بيعها ضمن األعمال االعتيادية والتكاليف املتكبدة جلعل مثل هذه األراضي 
في حالة قابلة للبيع وتدرج بالتكلفة وصافي القيمة املتوقع حتقيقها، أيهما أقل.

ك(   مباني ومعدات

تدرج املباني واملعدات بالتكلفة بعد حسم اإلستهالك املتراكم وأي إضمحالل في القيمة. يتم حساب اإلستهالك على أساس القسط 
الثابت بناءاً على األعمار اإلنتاجية املتوقعة جلميع املباني واملعدات، فيما عدا األراضي اململوكة ملكاً حراً واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 

٣ - ٥ سنوات - معدات احلاسب اآللي   

٣ - ٥ سنوات - أثاث ومعدات مكتبية  

٥ سنوات - مركبات    

على مدى فترة عقد التأجير  - حتسينات على العقارات املؤجرة 

ل(   الشركات التابعة املقتناة لغرض البيع

يتم تصنيف الشركة التابعة املقتناة لغرض بيعها الحقاً خالل اثنا عشر شهراً »كمحتفظ بها لغرض البيع« عندما يكون بيعها محتمالً 
جداً. يتم إظهار موجودات ومطلوبات الشركة التابعة كبند منفصل في القائمة املوحدة للمركز املالي«كموجودات محتفظ بها لغرض 
البيع« و«مطلوبات متعلقة مبوجودات محتفظ بها لغرض البيع«. يتم قياس املوجودات التي مت تصنيفها كموجودات محتفظ بها لغرض 
البيع بقيمتها املدرجة أو قيمتها العادلة ناقصا تكلفة البيع أيهما أقل. أي خسارة إضمحالل ناجتة تخفض القيمة املدرجة للموجودات. 

ال يتم إستهالك املوجودات التي مت تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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٢٫٣٫٢  ملخص ألهم السياسات احملاسبية )تتمة(

م(   دمج األعمال والشهرة 

يتم إحتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة الشراء للمحاسبة. تتضمن هذه إثبات املوجودات احملددة )متضمنة املوجودات غير امللموسة 
غير املثبتة مسبقاً( واملطلوبات )متضمنة اإللتزامات احملتملة وباستثناء إعادة الهيكلة املستقبلية( لألعمال املقتناة بالقيمة العادلة. يتم 
إثبات أي زيادة في تكلفة اإلقتناء على القيمة العادلة لصافي املوجودات احملددة املقتناة كشهرة. إذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل من القيم 
العادلة لصافي املوجودات احملددة املقتناة، فأنه يتم إثبات اخلصم من اإلقتناء )الشهرة السالبة( مباشرًة في القائمة املوحدة للدخل في 

سنة اإلقتناء. 

يتم تسجيل اإلستثمارات املقتناة، التي ال نقع ضمن تعريف دمج األعمال، كموجودات متويلية أو إستثمارات عقارية، أيهما أنسب. عندما 
يتم استحواذ مثل هذه اإلستثمارات، تقوم اجملموعة بتخصيص تكلفة االستحواذ بني املوجودات واملطلوبات احملددة بشكل فردي بناًء على 
قيمها العادلة النسبية بتاريخ االستحواذ. إن تكلفة مثل هذه املوجودات هي إجمالي مجموع املقابل املدفوع وأي حقوق غير مسيطرة 
مثبتة. إذا كانت لدى احلقوق غير املسيطرة حصة ملكية حالياً ويحق لها حصة نسبية من صافي املوجودات عند التصفية، فإن اجملموعة 

تقوم بإثبات احلقوق غير املسيطرة بالتناسب مع حصتهم في صافي املوجودات.

يتم قياس الشهرة الناجتة  من دمج األعمال مبدئياً بالتكلفة، التي تعد الزيادة في تكلفة دمج األعمال على حصة اجملموعة في صافي 
القيمة العادلة للموجودات احملددة واملطلوبات واإللتزامات احملتملة املقتناة. يتم إثبات املكسب الناجت من دمج األعمال، والذي يعد الزيادة 
حلصة اجملموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات احملددة واملطلوبات واإللتزامات احملتملة املقتناة على تكلفة دمج األعمال كمكسب 

في القائمة املوحدة للدخل.  

بعد اإلثبات املبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم إي خسائر إضمحالل متراكمة. يتم مراجعة الشهرة لإلضمحالل سنوياً أو 
أكثر من ذلك إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير بأن القيمة املدرجة ميكن أن تكون مضمحلة. 

ن(   إضمحالل وعدم قابلية حتصيل املوجودات املالية

يتم عمل تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت وجود إضمحالل موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا 
الدليل، فإنه يتم إحتساب إيه خسارة إضمحالل ضمن القائمة املوحدة للدخل.

يتم حتديد اإلضمحالل كما يلي:

للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة، يتم حتديد اإلضمحالل بناءاً على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة على أساس سعر . ١
الربح الفعلي األصلي؛

للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فإن اإلضمحالل هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛ و. ٢

للموجودات املدرجة بالتكلفة، فإن اإلضمحالل يحسب بناءاً على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة على أساس معدل العائد . ٣
احلالي في السوق ملوجود مالي مماثل.

التغيرات  في  كزيادة  تسجيلها  يتم  اإلضمحالل  إسترجاع خسائر  فإن  للبيع  املتاحة  امللكية  أسهم حقوق  في  لإلستثمارات  بالنسبة 
املتراكمة في القيمة العادلة ضمن احلقوق.

س(   املقاصة 

تتتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وإظهار صافي املبلغ في القائمة املوحدة للمركز املالي فقط إذا كان هناك حق شرعي أو قانوني 
قابل للتنفيذ ملقاصة املبالغ املثبتة وتنوي اجملموعة أما التسوية على أساس صافي املبلغ أو تنوي حتقيق املوجود وسداد املطلوب في الوقت 

ذاته.

ع(   مخصصات

يتم إثبات اخملصصات إذا كان على اجملموعة أي إلتزام  حالي )قانوني أو متوقع( ناجت عن حدث سابق وأن تكلفة تسوية اإللتزام  محتملة 
وميكن قياسها بواقعية. 

ف(   مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 

تقدم اجملموعة مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها األجانب، وتُستحق هذه املكافآت بناءاً على رواتب املوظفني عند إنهاء اخلدمة وعدد سنوات 
اخلدمة، ولكن بشرط إمتام حد أدنى من اخلدمة. يتم استحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على فترة اخلدمة. 

التأمني االجتماعي التي حتسب كنسبة من رواتب  أما مبا يخص موظفيها البحرينيني، تقوم اجملموعة بدفع اشتراكات في نظام هيئة 
املوظفني. إن إلتزامات اجملموعة تكون محصورة في نطاق املبالغ املساهم بها في هذا النظام والتي حتسب كمصروفات عند تكبدها.
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ص(   إثبات اإليراد

مرابحات مستحقة القبض  

عندما يكون الدخل قابالً للتحديد ومعلوماً عند بداية العقد، فإنه يتم إثبات الدخل على أساس القسط الثابت على الفترة املتبقية. 
يعلق إثبات الدخل املستحق عندما تعتقد اجملموعة بأن إسترداد هذه املبالغ مشكوك في حتصيلها أو عادة عندما تكون أقساط املرابحات 

متأخرة عن السداد 9٠ يوماً، أيهما أسبق.

صكوك الشركة

يتم إثبات الدخل من صكوك الشركة على أساس التناسب الزمني بناءاً على معدل العائد املعني لذلك النوع من الصكوك. يعلق إثبات 
الدخل عندما تعتقد اجملموعة بأن إسترداد هذه املبالغ مشكوك في حتصليها أو عادة عندما تكون متأخرة عن السداد 9٠ يوماً، أيهما 

أسبق.

مضاربات

يتم إثبات الدخل من معامالت املضاربة عند وجود احلق الستالمها أو يتم اإلعالن عن هذه من قبل املضارب أيهما أسبق. في حالة اخلسائر 
في املضاربة، تثبت حصة اجملموعة من هذه اخلسائر الى احلد الذي يتم فيه خصم اخلسائر من حصة رأس املال املضارب. 

أرباح األسهم 

يتم إثبات دخل أرباح األسهم عندما يكون لدى اجملموعة احلق في استالم مدفوعاتها. 

إجارة منتهية بالتمليك

يتم إثبات دخل اإلجارة املنتهية بالتمليك على أساس التناسب الزمني وفقاً لشروط عقد التأجير. يعلق الدخل املتعلق باإلجارة املنتهية 
تكون  عندما  عادة  أو  حتصيلها  في  املبالغ مشكوك  هذه  استرداد  بأن  اجملموعة  تعتقد  عندما  الفعلي  الدخل  يعلق  املتعثرة.  بالتمليك 

مدفوعات اإليجار متأخرة عن السداد 9٠ يوماً، أيهما أسبق.

مشاركات

يتم إثبات دخل املشاركة عند وجود احلق إلستالم املدفوعات أو التوزيعات. في حالة اخلسائر في املشاركات، تثبت حصة اجملموعة من هذه 
اخلسائر الى احلد الذي يتم فيه خصم اخلسائر من حصة رأس املال املشارك.

دخل الرسوم والعموالت

تكتسب اجملموعة دخل الرسوم والعموالت من نطاق منوع من اخلدمات التي تقدمها إلى عمالئها. وميكن تقسيم دخل الرسوم إلى الفئات 
الرئيسية التالية:

دخل الرسوم من املعامالت التمويلية: تتضمن الرسوم املكتسبة من املعامالت التمويلية للرسوم املدفوعة مقدماً والرسوم املستحقة 
مبكراً. يتم إثبات هذه الرسوم عند استحقاقها إلى احلد التي تعتبر فيها الرسوم معززة للعائد، فأنها تثبت على فترة العقود التمويلية.

وإدارة  املوجودات  بيع  وترتيب  االستشارية  واخلدمات  الشركات  الناجتة من متويل  الرسوم  إثبات  يتم  اخلدمات:  الرسوم من معامالت  دخل 
الثروات عند اكتسابها أو على أساس التناسب الزمني عندما تكون الرسوم مرتبطة بالوقت.

ق( القيمة العادلة للموجودات املالية

يتم حتديد القيمة العادلة لإلستثمارات املتداولة في األسواق املالية املنظمة بالرجوع إلى أسعار العطاءات املعلنة في السوق بتاريخ إعداد 
التقارير املالية.

بالنسـبة لإلستثمارات التي ليس لها أسعار سوقية معلنة، فإنه يتم حتديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى تقييم يجريه 
مثمنون خارجيون مستقلون أو بناًء على معامالت السوق احلالية. وبديالً عن ذلك، قد يعتمد التقدير أيضاً على القيمة ألداة أخرى مشابهة 
لها، أو بناءاً على تقييم التدفقات النقدية املستقبلية. يتم حتديد قيم النقد املعادلة من قبل اجملموعة مبعدالت الربح احلالية للعقود 

املشابهة في الشروط وخصائص اخملاطر.

املقدرة  القيمة  على صافي  بناءاً  العادلة  القيمة  يتم حتديد  فإنه  للتحديد،  قابلة  أو  ثابتة  لها مدفوعات  التي  لإلستثمارات  بالنسـبة 
للتدفقات النقدية املستقبلية من قبل اجملموعة بإستخدام معدالت الربح احلالية لإلستثمارات ذات شروط وخصائص مخاطر مشابهة. 

ر(   عمالت أجنبية

تسجل املعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء املعامالت. يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت 
األجنبية في تاريخ القائمة املوحدة للمركز املالي بأسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. يتم إثبات املكاسب واخلسائر الناجتة عن التحويل 
الصرف  بأسعار  تسجيلها  يتم  األجنبية  بالعمالت  التاريخية  بالتكلفة  املقاسة  النقدية  غير  املوجودات  للدخل.  املوحدة  القائمة  في 
البنود غير النقدية املصنفة »كمتاحة للبيع« وإستثمارات في  السائدة بتاريخ إجراء املعامالت. يتم تضمني مكاسب أو خسائر حتويل 
شركات زميلة في القائمة املوحدة للتغيرات في حقوق املالك حتى تباع أو تستبعد املوجودات املعنية فعندها يتم إثباتها في القائمة 
املوحدة للدخل. يتم إثبات املكاسب الناجتة عن حتويل املوجودات غير النقدية املصنفة »كمدرجة بالقيمة العادلة من ضمن األرباح أو 

اخلسائر« مباشرة في القائمة املوحدة للدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(

السياسات احملاسبية )تتمة(  ٢

السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  ٣٫٢

٢٫٣٫٢  ملخص ألهم السياسات احملاسبية )تتمة(

ش(   احملاسبة في تاريخ املتاجرة والسداد

يتم إثبات جميع املشتريات واملبيعات للموجودات واملطلوبات املالية في تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه اجملموعة بشراء أو بيع 
املوجود أو املطلوب.

ت(   إستبعاد املوجودات املالية

يتم إستبعاد املوجودات املالية عند انقضاء احلقوق في استالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية أو قيام اجملموعة بنقل جميع اخملاطر 
واملكافآت امللكية بصورة جوهرية. 

يتم قياس استمرار املشاركة التي تأخذ شكل ضمان على املوجودات احملولة بأدنى من القيمة املدرجة األصلية للموجود واحلد األقصى 
للمقابل الذي يتوجب على اجملموعة دفعة.  

ث(   إستبعاد املطلوبات املالية

يتم استبدال  انتهاء مدته. عندما  أو عند  إلغائه  أو  املطلوب قد مت إخالئه  اإللتزام  مبوجب  املالية عندما يكون  املطلوبات  يتم إستبعاد 
هذا  فإن  جوهري،  بشكل  حالي  مطلوب  تعديل  يتم  عندما  أو  جوهرياً  مختلفة  بشروط  املقترض  نفس  من  بآخر  حالي  مالي  مطلوب 
املعنية في  املدرجة  املبالغ  فروق  إثبات  ويتم  إثبات مطلوب جديد،  ويتم  األصلي  للمطلوب  يعتبر مبثابة إستبعاد  التعديل  أو  االستبدال 

القائمة املوحدة للدخل.

خ(   موجودات األمانة

ال تعامـل املوجودات احملتفظ بها بصفة األمانة كموجودات للمجموعة وبالتالي ال يتم إظهارها في القائمة املوحدة للمركز املالي.

ذ(   أرباح األسهم العادية

يتم إثبات توزيعات أرباح األسهم العادية كمطلوب ويتم خصمها من احلقوق عندما يتم املوافقة عليها من قبل مساهمي اجملموعة. يتم 
تضمني أرباح أسهم السنة التي متت املوافقة عليها بعد تاريخ إعداد التقارير املالية في احلقوق ويتم اإلفصاح عنها كحدث بعد تاريخ 

قائمة املركز املالي.

ض(   حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

تدرج جميع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار بالتكلفة مضافاً إليها األرباح واخملصصات املتعلقة بها بعد حسم املبالغ املدفوعة. 

حتسب حصة حاملي حقوق حاملي حسابات اإلستثمار على أساس الدخل الناجت من املوجودات املمولة من حسابات اإلستثمار بعد حسم 
حصة املضارب )كمضارب ورب املال(. حتتسب املصروفات التشغيلية من أموال املساهمني وال يتم تضمينها في احلساب.

إن األساس الذي تطبقه اجملموعة في الوصول إلى حقوق حاملي حسابات اإلستثمار في الدخل هو إجمالي دخل اإلستثمار محسوماً 
منه دخل املساهمني. يتم حتويل جزء من الدخل الناجت من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار إلى إحتياطي معادلة األرباح وحصة املضارب 

وإحتياطي مخاطر اإلستثمار ويتم توزيع الدخل املتبقي على حقوق حاملي حسابات اإلستثمار.

أ.أ( الزكاة

وفقاً للنظام األساسي املعدل للمجموعة، تقع مسئولية دفع الزكاة على مساهمي اجملموعة. 

أ.ب( النقد وما في حكمه

يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنك البحرين املركزي ومرابحات مستحقة القبض من البنوك بتواريخ إستحقاق 
أصلية أقل من 9٠ يوماً.

أ.ج( وكاالت مستحقة الدفع 

تقبل اجملموعة ودائع العمالء مبوجب ترتيبات الوكاالت التي مبوجبها ميكن دفع عائد للعمالء. ال توجد أي قيود على اجملموعة إلستخدام 
األموال املستلمة مبوجب اتفاقية الوكالة.

أ.د( التمويل املشترك والتمويل الذاتي

اإلستثمارات والتمويل واملبالغ املستحقة القبض التي يتم متويلها بشكل مشترك من قبل اجملموعة وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
تصنف حتت »متويل مشترك« في القوائم املالية املوحدة واإلستثمارات والتمويل واملبالغ املستحقة القبض املمولة بصورة فردية من قبل 

اجملموعة تصنف حتت »متويل ذاتي«.

يتم استخدام حقوق حاملي حسابات اإلستثمار لتمويل املرابحات والوكاالت املستحقة من البنوك وصكوك الشركة. 

أ.هـ( إحتياطي مخاطر اإلستثمار 

هذا اإلحتياطي هو عبارة عن مبلغ مت تخصيصه من قبل اجملموعة من دخل حاملي حسابات اإلستثمار، بعد تخصيص حصة املضارب، 
بهدف تعويض اخلسائر املستقبلية حلاملي حسابات اإلستثمار. 

أ.و( اإليرادات احملظورة في الشريعة اإلسالمية 

إن اجملموعة ملزمة باملساهمة في األعمال اخليرية ألي دخل يتحقق من مصادر ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية. وعليه تقوم اجملموعة 
بترحيل هذه اإليرادات إلى حساب الصدقات والتي يقوم باستخدامه ألغراض اجتماعية خيرية.

أ.ز( ربح من مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع للبنوك وغير البنوك 

يستحق الربح على هذه العقود املالية على أساس التناسب الزمني على مدى فترة عقد التأجير املبالغ األصلية املستحقة.
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تصنيف املوجودات واملطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار   ٣

31 ديسمبر 2013

مدرجة بالقيمة 
العادلة ضمن 

 األرباح أو اخلسائر
متاحة 
للبيع 

مدرجة 
بالتكلفة

اجملموع املطفأة/ أخرى 

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات

86٫٠٩786٫٠٩7--نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي
١٠٢٫٩٣7١٠٢٫٩٣7--صكوك مصرف البحرين املركزي  

١١8٫٢٢7١١8٫٢٢7--مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك
٩١٫١٠6٩١٫١٠6--صكوك الشركة

٢6١٫7٠٠٢6١٫7٠٠--مرابحات ومضاربات 
١١٠٫6٣١١١٠٫6٣١--إجارة منتهية بالتمليك 

١٩٫١45١٩٫١45--مشاركات
١٢5٫٩٢٣-١١٢٫٢٠5١٣٫7١8إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة

77٫7٣677٫7٣6--إستثمارات عقارية
6٣٫٣٩٩6٣٫٣٩٩--عقارات قيد التطوير

8٫5٣78٫5٣7--إستثمار في شركة زميلة
٢٫656٢٠٫١58٢٢٫8١4-موجودات أخرى 

١١٢٫٢٠5١6٫٣74٩5٩٫67٣١٫٠88٫٢5٢

مدرجة بالقيمة 
العادلة ضمن 

األرباح أو اخلسائر
متاحة 

للبيع

مدرجة 
بالتكلفة

اجملموع املطفأة/ أخرى 

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار
١٠6٫7٩6١٠6٫7٩6 -    -   مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

584٫٣65584٫٣65 -    -   وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك
7٠٫5٣٢7٠٫5٣٢ -    -   حسابات جارية للعمالء

٢٣٫6٣7٢٣٫6٣7 -    -   متويل ألجل
٣٠٫٩7٩٣٠٫٩7٩مطلوبات أخرى 

٢5٫846٢5٫846 -    -   حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

   -    - 84٢٫١5584٢٫١55

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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تصنيف املوجودات واملطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار )تتمة(  ٣

31 ديسمبر 2012
مدرجة بالقيمة 

العادلة ضمن 
األرباح أو اخلسائر

متاحة 
للبيع 

مدرجة 
بالتكلفة

اجملموع املطفأة/ أخرى

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
املوجودات

٦٦.٨٤٣٦٦.٨٤٣--نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين املركزي
١١٧.٦١٢١١٧.٦١٢--صكوك مصرف البحرين املركزي  

١٠٣.٢9٠١٠٣.٢9٠--مرابحات ووكالة مستحقة القبض من البنوك
٧٤.99٣٧٤.99٣--صكوك الشركة

٢٢٧.١٠9٢٢٧.١٠9--مرابحات ومضاربات 
٨٢.9٥٤٨٢.9٥٤--إجارة منتهية بالتمليك 

١٧.٤٦٧١٧.٤٦٧--مشاركات
٢٠٤.٢٠٢-١9٣.١٦٨١١.٠٣٤إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة

٢.٥٠٠٢.٥٠٠--إستثمارات عقارية

٧.٥٧٣٧.٥٧٣--إستثمار في شركة زميلة
٣.٠٥٦٣٤.٦١9٣٧.٦٧٥-موجودات أخرى 

١9٣.١٦٨١٤.٠9٠٧٣٤.9٦٠9٤٢.٢١٨

مدرجة بالقيمة 
العادلة ضمن 

األرباح أو اخلسائر
متاحة 
للبيع 

مدرجة 
بالتكلفة

اجملموع املطفأة/ أخرى

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
9٠.٨٥٢9٠.٨٥٢ -    -   مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

٥٢١.9٢9٥٢١.9٢9 -    -   وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك
٨٣.9٢١٨٣.9٢١ -    -   حسابات جارية للعمالء

١9.١٧٥١9.١٧٥ -    -   مطلوبات أخرى 
١٨.٢٧٦١٨.٢٧٦ -    -   حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

   -    - ٧٣٤.١٥٣٧٣٤.١٥٣

4      نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين املركزي

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
١٩٫٩5٠٢٠.٠٦٥إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين املركزي

58٫7٢7٣٥.9١٢نقد وأرصدة أخرى لدى مصرف البحرين املركزي
7٫4٢٠١٠.٨٦٦أرصدة لدى بنوك أخرى 

86٫٠٩7٦٦.٨٤٣

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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5      مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
١١٢٫٩4٩9٨.٠١٢دول مجلس التعاون 

5٫٢78٥.٢٧٨أوروبا 

١١8٫٢٢7١٠٣.٢9٠

تتضمن هذه بعض إستثمارات الوكالة املستحقة القبض في مرابحات السلع. باإلضافة إلى املبالغ املذكورة أعاله، بلغت األرباح املؤجلة 
من املرابحات مستحقة القبض من البنوك ١٢ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ١٤ ألف دينار بحريني(.

يشمل هذا على موجودات ممولة بصورة مشتركة و قدرها ٢١.9٦9 ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ١٨.٢٧٦ ألف دينار بحريني( و يشمل أيضاً على 
موجودات ممولة بصورة ذاتية و قدرها 9٦.٢٥٨ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ٨٥.٠١٤ ألف دينار بحريني(.

صكوك الشركة   6

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
7٢٫54٠٥9.١٤٦درجة اإلستثمار

٩84٤٢١درجة غير إستثمارية
١7٫58٢١٥.٤٢٦صكوك غير مصنفة 

٩١٫١٠6٧٤.99٣مرابحات - صافي

مرابحات ومضاربات   7

مرابحات 7.أ 

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
١5٢٫٣7٢١٣٠.9٣٦مرابحات – إجمالي

(٣.٣99()4٫756)محسوم منها: اخملصص

١47٫6١6١٢٧.٥٣٧مرابحات - صافي

يتم إظهار املرابحات بعد حسم األرباح املؤجلة البالغة ٢9.٨٤٥ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ٢١.٧٠٨ ألف دينار بحريني(.

مضاربات 7.ب 

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
١١4٫٠8499.٥٧٢مضاربات – إجمالي

--محسوم منها: اخملصص

١١4٫٠8499.٥٧٢مضاربات - صافي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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التغيرات في اخملصصات  8

اجملموعإستثمارات متاحة للبيعتسهيالت متويلية

201320122013201220132012
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الرصيد في بداية السنة:

 ٦,9٧٨  6,٢٠4  ٥,٣٢٥  ٢,48٣  ١,٦٥٣  ٣,7٢١ مخصص محدد
 ٥٠٠  5٠٠  -    -    ٥٠٠  5٠٠ مخصص جماعي

 )٣,٨٣٢( -    )٣,٨٣٢( -    -    -   مت إسترجاعه من إلستبعاد

مخصص اإلضمحالل:

 ٣,١9٢  ٢,4٩5  99٠  ١,555  ٢,٢٠٢  ٩4٠ اخملصص للسنة – محدد
 -    7٩4  -    -    -    7٩4 اخملصص للسنة – جماعي

 )١٣٤( )8١) -    -    )١٣٤( )8١)إستردادات خالل السنة

 ١,65١  ٢,٠٦٨  ٣,555  99٣,٢٠  ٠8  ٣,٠٥٨ 
الرصيد في نهاية السنة:

 ٦,٢٠٤  8,6١8  ٢,٤٨٣  4,٠٣8  ٣,٧٢١  4,58٠ مخصص محدد
 ٥٠٠  ١,٢٩4  -    -    ٥٠٠  ١,٢٩4 مخصص جماعي

باإلضافة إلى اخملصصات احملتفظ بها أعاله، خضعت محفظة التمويل املكتسبة من خالل دمج أعمال البنك البحريني السعودي ش.م.ب. 
لشطب مبالغ محددة بإجمالي ٥.٣٢١ ألف دينار بحريني وشطب مخصص إضمحالل جماعي بإجمالي ٣.١٧٥ ألف دينار بحريني.

إجارة منتهية بالتمليك  ٩

متثل هذه صافي اإلستثمارات في املوجودات املؤجرة للفترات سواًء كانت تقريبية أو تغطي أجزاء رئيسية لألعمار اإلنتاجية املقدرة ملثل هذه 
املوجودات. تنص وثائق التأجير بأن يتعهد املؤجر بنقل املوجودات املؤجرة إلى املستأجر عند الوفاء بكامل إلتزاماته مبوجب إتفاقية التأجير.

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
فيما يلي التغيرات في موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك:

 ٦٦,٤٧٧  8٢,٩54 في ١ يناير
 ٢٤,١9٤  ٣5,7١٩ إضافات خالل السنة

 )٧,٦9٥( )8,٠١8)استهالك موجودات اإلجارة 
 )٢٢( )٢4)اخملصص

 ٨٢,9٥٤  ١١٠,6٣١ في ٣١ ديسمبر

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

إجمالي احلد األدنى للمدفوعات املستحقة لعقود التأجير املستقبلية هي كالتالي:
 ١٨,٢١٣  ١٣,8٣7 مستحق الدفع خالل سنة واحدة 

 ٥٦,٨٥١  55,8٣١ مستحق الدفع من سنة واحدة إلى ٥ سنوات
 ٧,٨9٠  4٠,٩6٣ مستحق الدفع بعد ٥ سنوات

 ١١٠,6٨٢  ٣١,9٥٤ 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



مصرف السالم-البحرين74

إجارة منتهية بالتمليك )تتمة(  ٩

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
تنقسم اإلجارة املنتهية بالتمليك إلى فئات املوجودات التالية:

 ٧٧,٦٠٣  86,7٣8 أراضي ومباني
 ٢,٣١٠  ٢١,٣5٢ طائرات
 ٣,٠٤١  ٢,54١ مكائن

 ١١٠,6٨٢  ٣١,9٥٤ 

بلغ اإلستهالك املتراكم على املوجودات اخلاضعة إلجارة منتهية بالتمليك ١9.٢9٤ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ١١.٨١٢ ألف دينار بحريني(.

استثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة   ١٠

يتم تصنيف اإلستثمارات احملتفظ بها لغرض غير املتاجرة كمتاحة للبيع أو مدرجة بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو اخلسائر.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

تستخدم اجملموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية بتقنية التقييم:

املستوى ١: األسعار املعلنة )غير املعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة؛

املستوى ٢: التقنيات األخرى والتي ميكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير اجلوهري على القيمة العادلة املسجلة إما بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة؛ و

العادلة املسجلة والتي ال تستند على معلومات ميكن  التأثير اجلوهري على القيمة  التي تستخدم مدخالت ذات  التقنيات  املستوى ٣: 
مالحظتها في السوق. 

يوضح اجلدول حتليل األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة ضمن القائمة املوحدة للمركز املالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٣

اجملموع املستوى 3املستوى 2املستوى 1

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة ضمن 

 ١١٢,٢٠5  ١٠٣,١47  -    ٩,٠58 األرباح أو اخلسائر 
 ١٣,7١8  7,٢6٣  -    6,455 املوجودات املالية املتاحة للبيع  

 ١5,5١١٠  -    ١٣,4١٢  ١٠5,٩٢٣ 

٣١ ديسمبر ٢٠١٢

اجملموع املستوى 3املستوى 2املستوى 1

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة ضمن 
 ١9٣,١٦٨ ١٨٢,9٨٧ ٤٤٥ 9,٧٣٦ األرباح أو اخلسائر 

 ١١,٠٣٤  -    -    ١١,٠٣٤ املوجودات املالية املتاحة للبيع  

 ١٨٢  ٤٤٥  ٢٠,٧٧٠,9٢٠٤,٢٠٢  ٨٧ 

خالل السنوات املنتهية في  ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و٢٠١٢، لم تكن هناك أية حتويالت بني املستوى ١ واملستوى ٢ واملستوى٣ لقياسات القيمة 
العادلة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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إستثمارات عقارية  ١١

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
التكلفة 

 ٢,٥٠٠  ٢,5٠٠ في ١ يناير 
 -    54,877 إضافات / حتويالت 

 -    )١,٣٠٠)إستبعادات 
 ٢,٥٠٠  56,٠77 في ٣١ ديسمبر 

تعديل القيمة العادلة 
 -    -   في ١ يناير 

 -    ٢١,65٩ صافي مكسب غير محقق من إستثمارات عقارية 
 -    ٢١,65٩ في ٣١ ديسمبر 

 ٢,٥٠٠  77,7٣6 اجملموع

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 -    ٣٣,٩75 مباني 
 ٢,٥٠٠  4٣,76١ أراضي

 77,7٣6  ٢,٥٠٠ 

عقارات قيد التطوير  ١٢

متثل هذه العقارات املقتناة من خالل األدوات اإلستثمارية حصرياً ألغراض التطوير في مملكة البحرين. تتضمن القيمة املدرجة سعر الشراء 
وتكاليف البناء ذات الصلة.

استثمار في شركة زميلة  ١٣

البنك حصة ملكية بنسبة ١٤.٤% في بنك السالم اجلزائر، وهو بنك غير مدرج مؤسس في اجلزائر. مت تصنيف اإلستثمار مسبقاً  لدى 
كإستثمار محتفظ به لغرض غير املتاجرة نتيجة لعدم وجود نفوذ مؤثر. في اجتماع اجلمعية العمومية السنوي للبنك الذي عقده خالل 
سنة ٢٠١٢، مت انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة بنك السالم اجلزائر في مجلس إدارة البنك. نتيجة لعضوية مجلس اإلدارة فأن مصرف 
السالم البحرين مؤثر بشكل جوهري من قبل البنك. وبالتالي، مت إستبعاد اإلستثمار احملتفظ به لغرض غير املتاجرة ومت خالل سنة ٢٠١٢ 

إثبات اإلستثمار في الشركة الزميلة مع املكاسب ذات الصلة ضمن مكسب من إستثمارات متاحة للبيع.

يلخص اجلدول التالي املعلومات املالية إلستثماراجملموعة في بنك السالم اجلزائر:

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيحصة البنك من قائمة مركز املالي للشركة الزميلة:
 ١٥٨,٢١٤  ١٩٠,١٣٣ مجموع املوجودات 
 ١٠١,٢١9  ١٢8,5٩4 مجموع املطلوبات 

 ٥٦,99٥  6١,5٣٩ صافي املوجودات

 ١٤,٥١٠  ١8,٠76 مجموع اإليرادات 
 9,١١٠  ١١,868 مجموع املصروفات 

 ٥,٤٠٠  6,٢٠8 صافي الربح للسنة 

 ٧٧٨  8٩4 حصة البنك من صافي ربح الشركة الزميلة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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موجودات أخرى  ١4

 20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
موجودات قيد التحويل

 ٣,٧٧٧  ٣,8٣5 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة - دين 
 ٣,٠٥٦  ٢,656 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة - متاحة للبيع - أسهم حقوق امللكية  

 ١١,٥٦٠  ١,5٢٠ قروض وسلف العمالء
 8,١٨,٣  ٠١١9٣ 

 ٦,٤٢٥  ٣,445 استرجاع موجودات
 ٢,٤٥٤  ٣,687 ربح مستحق القبض على املرابحات واملضاربات

 ١,٨٨٣  ٢,١٠١ ربح مستحق القبض على الصكوك
 ٧٦٧  568 ممتلكات ومعدات

 ٣٦٥  47١ مبالغ مدفوعة مقدماً
 ٤٣٨  4١8 إيجار مستحق القبض على موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك

 ٦,9٥٠  4,١١٣ ذمم مدينة أخرى

 ٢٢,8١4  ٣٧,٦٧٥ 

أحكام  مع  تتوافق  ال  موجودات  عن  بحريني(  دينار  ألف   ١٨.٣9٣  :٢٠١٢( بحريني  دينار  ألف   ٨.٠١١ البالغة  التحويل  قيد  املوجودات  متثل 
الشريعة اإلسالمية الناجتة عن عملية االستحواذ على البنك البحريني السعودي.

مت تصنيف إستثمارات أسهم حقوق امللكية املتاحة للبيع ضمن املستوى ٣ في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )إيضاح ١٠(.

خالل السنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، إستلمت اجملموعة مبالغ نقدية واستردت بعض الضمانات التي تبلغ قيمتها ٦.9٢٥ ألف دينار 
بحريني من عمالئه. مت تضمني هذه الضمانات املستردة ضمن موجودات أخرى محسوم منها اإلستبعادات.

ال تتضمن الذمم املدينة األخرى على أية مبالغ )٢٠١٢: ١.٣٦9 ألف دينار بحريني( متعلقة ببيع اإلستثمارات.

متويل ألجل   ١5

التمويل ألجل مرتبط بإستثمارات و التي تختص باملواصفات التالية:

أ( يحمل مبلغ وقدره 9.٦٠٦ ألف دينار بحريني بربح مبعدل ليبور باإلضافة إلى ٣.٢٥% ويستحق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. إن الضمان لهذا 
التسهيل هي الطائرات قيد التأجير بقيمة مدرجة قدرها ١9.٣٧٠ ألف دينار بحريني؛ و

ب( يحمل مبلغ وقدره ١٤.٠٣١ ألف دينار بحريني بربح املزايدة على التبادل )“BBSY”( باإلضافة إلى ١.9٣% ويستحق في ٢١ أغسطس ٢٠١٦. 
إن الضمان لهذا التسهيل هي اإلستثمارات العقارية بقيمة مدرجة قدرها ٢٢.9٥٧ ألف دينار بحريني.

مطلوبات أخرى  ١6

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 ٥,٦٣١  ١4,١٠٣ ذمم دائنة ومستحقات 

 ٤,٢٥9  5,٠6١ ربح مستحق الدفع 
 ٢,٢٢٥  6,7٠٠ تكلفة التطويراملستحقة الدفغ ومبالغ مستلمة مقدماً من العمالء 

 ٢,٣9٤  ٣,٣77 أرباح أسهم مستحقة الدفع
 ٤,١9٢  ١,١٠١ حقوق غير مسيطرة من مساهمي البنك البحريني السعودي السابقني* 

 ٤٧٤  6٣7 مكافات نهاية اخلدمة

 ٣٠,٩7١  ٩9,١٧٥ 

*قرر مساهمو البنك البحريني السعودي في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠١١ بدمج عمليات 
البنك البحريني السعودي مع تلك للبنك. وبناًء على ذلك، وبتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٢، مت إلغاء السجل التجاري للبنك البحريني السعودي من 
قبل وزارة الصناعة والتجارة. و من ثم، قام البنك بإقتناء جميع املوجودات وجميع املطلوبات املفترضة للبنك البحريني السعودي اعتباراً 
من ٢٥ أبريل ٢٠١٢ وإدماج عمليات البنك البحريني السعودي مع تلك للبنك. مت حتويل اإللتزامات املالية للحقوق غير املسيطرة للبنك 

البحريني السعودي إلى مطلوبات أخرى في القائمة املوحدة للمركز املالي، والتي هي قيد التسوية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



77مصرف السالم-البحرين

حقوق حاملي حسابات االستثمار   ١7

إن أموال حقوق حاملي حسابات اإلستثمار مختلطة مع أموال البنك ويتم إستخدامها لتمويل واإلستثمار في التمويل بطرق إسالمية وال 
يتم منح األولوية ألي من األطراف لغرض اإلستثمارات وتوزيع األرباح. وفقاً لشروط القبول حلقوق حاملي حسابات اإلستثمار يتم إستثمار 
نسبة ١٠٠% من هذه املبالغ مع األخذ في االعتبار متوسط األعمار ذات الصلة، إن وجدت. تتراوح حصة املضارب في الربح بني ٤٠% و٥٠%. 

يتم احتساب املصروفات التشغيلية على أموال املساهمني وال يتم تضمينها في احلساب.

تتكون األرصدة من حسابات التوفير البالغة ١١.١٨٦ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ١٠.٥١١ ألف دينار بحريني( وحسابات حتت الطلب البالغة 
١٤.٨٦٦٠ ألف دينار بحريني )٢٠١٢ : ٧.٧٦٥ ألف دينار بحريني(. 

فيما يلي عائد املوجودات املستثمرة املشتركة وتوزيعات حاملي حسابات اإلستثمار:

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 ٣٠١  ٢7٩ إجمالي العائد من املوجودات اخملتلطة 

 )١٣٥( )١٣١)حصة البنك كمضارب
 ١٦٦  ١48 توزيعات حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

إن متوسط عائد الربح حلاملي حسابات اإلستثمار هو ٠.٦% )٢٠١٢: ٠.٧%(.

حقوق املالك   ١8

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
رأس املال  ١٫١8

املصرح به:

٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي )٢٠١٢: ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم( بقيمة إسمية قدرها 
٠.١٠٠٢5٠٫٠٠٠٢٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للسهم 

الصادر واملدفوع بالكامل بقيمة إسمية قدرها ٠.١٠٠ دينار بحريني للسهم:
١4٩٫7٠6١٤9,٧٠٦الرصيد في بداية ونهاية السنة – ١.٤9٧.٠٦٣.٨٢٥ سهم 

قرر املساهمون في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠١٣ بزيادة رأس املال املصرح به إلى ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ 
سهم بقيمة إسمية قدرها ٠.١٠٠ دينار بحريني للسهم. كما قرر املساهمون إقتناء جميع األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل 
لبنك بي إم أي  ش.م.ب. )مقفلة(، وهو بنك جتزئة مؤسس في مملكة البحرين، من خالل مقايضة  أسهم، عن طريق عرض إلصدار 9٢٧.٦٤٣.٨٦٦ 
سهم عادي جديد مدفوع بالكامل مبقايضة ١١ سهم من أسهم البنك مقابل كل سهم عادي من أسهم بي.إم.أي، خاضعة للحصول 

على جميع املوافقات التنظيمية.

تخصيصات مقترحة  ٢٫١8

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١٤ بتوزيع أرباح أسهم نقدية بواقع ٥ فلس للسهم أو بنسبة ٥% من رأس 
املال املدفوع )٢٠١٢: بواقع ٥ فلس للسهم أو بنسبة ٥%( من رأس املال املدفوع خاضعة ملوافقة املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية 

السنوي القادم.

إحتياطي قانوني  ١٩

وفقاً ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، مت حتويل ١٠% من صافي الربح للسنة إلى اإلحتياطي القانوني. 
يجوز للمجموعة أن تقرر إيقاف مثل هذا التحويل السنوي، عندما يبلغ اإلحتياطي القانوني ٥٠% من رأس املال املدفوع للمجموعة. إن 
هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في احلاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد احلصول على موافقة مصرف 

البحرين املركزي.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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٢٠  دخل من عقود متويل 

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 ١٠,٧٧١  ١١,67٢ مرابحات 
 ٤,٤9٨  6,67٣ مضاربات

 ٤,٢٣٦  6,47٢ إجارة املنتهية بالتمليك*
 ٤٨٨  ٩٣8 مشاركات

 ٥٥٢  ٣77 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك
 ٢6,٢٠,٥٤٥  ١٣٢ 

* بلغ استهالك اإلجارة املنتهية بالتمليك ٨.٠١٨ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ٧.٦9٥ ألف دينار بحريني(.

رسوم وعموالت ودخل آخر - صافي  ٢١

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
7٩٢٢99رسوم وعموالت متعلقة بالتمويل واملعامالت 

٣١7٥٢٤أمانة ورسوم أخرى 
 ٦,٢٨١  ١,١٩6 دخل آخر*

 ٢,٣٠5  ٧,١٠٤ 

* خالل السنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، إستلمت اجملموعة مبالغ نقدية واستردت بعض الضمانات التي تبلغ قيمتها ٦.9٢٥ ألف 
دينار بحريني من عمالئه. مت تضمني الضمانات املستردة ضمن موجودات أخرى. لم يتم تضمني أي مبلغ فائض على القيم املدرجة )٢٠١٢: 

والبالغ ٦.٠٠٠ ألف دينار بحريني( ضمن الدخل اآلخر.

مجموع الدخل الشامل  ٢٢

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 ١٠,٣٠٨  ١٢,٣7٢ صافي الربح للسنة 

دخل شامل أخر: 
 ١,9٢٢  55٩ صافي التغير في القيمة العادلة 

 -    ٢١,65٩ التغيرات في القيمة العادلة للممتلكات
 )٥٧١( 7٠ فروق التحويل من إستثمار في شركة زميلة 

 ١,٣٥١  ٢٢,٢88 دخل شامل آخر للسنة
 ١١,٦٥9  ٣4,66٠ مجموع الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى: 
 ١١,٦٢٣  ٣4,66٠ مالك البنك 

 ٣٦  -   حقوق غير مسيطرة 

 ٣4,66١١,٦٥  ٠9 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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معامالت مع األطراف ذات العالقة   ٢٣

أو  إدارة البنك وأفراد عائالتهم املقربني والشركات اململوكة لهم  تتألف األطراف ذات العالقة من املساهمني الرئيسني وأعضاء مجلس 
املدارة من قبلهم وكذلك الشركات احلليفة ذات العالقة مع البنك بحكم امللكية املشتركة أو أعضاء مجلس اإلدارة. متت املعامالت مع 

هذه األطراف بشروط جتارية.

فيما يلي األرصدة الهامة املتعلقة باألطراف ذات العالقة:

31 ديسمبر 2013

شركات
زميلة 

ومشاريع 
مشتركة

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
املتعلقة بهم 

اإلدارة
اجملموعالعليا

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
املوجودات:

 ٣٠,٢55  ٣8  ٢7  ٣٠,١٩٠ مرابحات 
 ١4,٣٩٠  -    8٠  ١4,٣١٠ مضاربات

 ٢,٢١٠  ٢٢7  ١,٩8٣  -   إجارة منتهية بالتمليك
 ١,4٠5  -    -    ١,4٠5 مشاركات

 ١,٣8٠  7  ٢7  ١,٣46 موجودات أخرى 

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار:  
 4,٣٣٣  547  ١,564  ٢,٢٢٢ وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 ٣,٣٠٢  ٢5  ١,٠75  ٢,٢٠٢ حسابات جارية للعمالء
 8٢٢  ١٠6  7١6  -   حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

 767  ٢  44٣  ٣٢٢ مطلوبات اخرى
 ١,647  -    -    ١,647 إلتزامات محتملة

٣١ ديسمبر ٢٠١٢

شركات
زميلة 

ومشاريع 
مشتركة

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
املتعلقة بهم 

اإلدارة
اجملموعالعليا

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
املوجودات:
 ٣٠,٢٨١  ٧٠  ١٣  ٣٠,١9٨ مرابحات 
 ١٤,٣١٤  -    ١٠٠  ١٤,٢١٤ مضاربات

 ٢,٣١٠  -    ٢,٣١٠  -   إجارة منتهية بالتمليك
 ٢,٠٦١  -    -    ٢,٠٦١ املشاركات

 ٨٢٦  -    ٤  ٨٢٢ موجودات أخرى 

املطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار:
 ٣,٦١٥  ٢٣٠  9٢٦  ٢,٤٥9 وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 ٥,٣٠9  ١٠  ١٥٤  ٥,١٤٥ حسابات جارية للعمالء
 ١,9٨٦  ١٠  ١١٠  ١,٨٦٦ حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

 ٣٢٥  -    ٣٢٥  -   مطلوبات اخرى
 9,٤٢٥  -    -    9,٤٢٥ إرتباطات 

 ٤,٢٧٣  -    -    ٤,٢٧٣ إلتزامات محتملة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  ٢٣

فيما يلي الدخل واملصروفات املتعلقة باألطراف ذات العالقة املتضمنة في القوائم املالية املوحدة:

٢٠١٣

شركات
زميلة 

ومشاريع 
مشتركة

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
املتعلقة بهم 

اإلدارة
اجملموعالعليا

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
الدخل: 

 ٤,9٧٤  ٣  ٢٦9  ٤,٧٠٢ دخل من عقود متويل 

املصروفات:
 ١١٨  ١٤  ٤٤  ٦٠ ربح مدفوع لوكاالت مستحقة لغير البنوك

حصة األرباح من حقوق حاملي حسابات 
 ١  -    ١  -   اإلستثمار

2012

شركات
زميلة 

ومشاريع 
مشتركة

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
املتعلقة بهم 

اإلدارة
اجملموعالعليا

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

الدخل: 

 ٢,٣٢٦  ٨  ٧  ٢,٣١١ دخل من عقود التمويل 

املصروفات:
 ١٠٤  ٥  ٣٣  ٦٦ ربح مدفوع لوكاالت مستحقة لغير البنوك

حصة األرباح من حقوق حاملي حسابات 
 ٣  -    ١  ٢ اإلستثمار

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، ال تتضمن اإلجارة املنتهية بالتمليك أية مبالغ )٢٠١٢: ٢.٣١٠ ألف دينار بحريني( لتسهيالت مقدمة ألعضاء 
مجلس اإلدارة والشركات املتعلقة بهم والتي قد فات موعد إستحقاقها وال يتم إثبات أرباح عليها.

بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ٣٦٥ ألف دينار بحريني لسنة ٢٠١٣ )٢٠١٢: ١٠٠ الف دينار يحريني (.

بحريني  دينار  ألف   ١.٣٢٦ والبالغة  األجل  القصيرة  واملشتملة فقط على مكافآت  للسنة  الرئيسيني  اإلدارة  تعويضات موظفي  بلغت 
(٢٠١٢: ١.١٦١ ألف دينار بحريني (. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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إرتباطات وإلتزامات محتملة  ٢4

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
إلتزامات محتملة نيابًة عن العمالء

 9,٧٤٤  6,88١ خطابات ضمان
 ٨١٤  7٠ إعتمادات مستندية 

 ٢٧٥  ٢6٠ خطابات قبول
 7,١٠,٨٣٣  ٢١١ 

إرتباطات غير قابلة للنقض غير مستخدمة 
 ٢٠,٣9٦  4,7٠٣ إرتباطات متويلية غير مستخدمة 

 ٦,٢١9  6,46٣ إرتباطات غير ممولة غير مستخدمة 
 -    ٢,7٩٩ إرتباطات جتاه تكلفة التطوير

 ١,٣9١  -   إرتباطات رأسمالية غير مستخدمة 
 ١٣,٩65  ٢٨,٠٠٦ 

 ٢١,١76  ٣٨,٨٣9 

تلزم االعتمادات املستندية والضمانات )متضمنة اإلعتمادات املستندية املعززة( اجملموعة بالدفع نيابة عن العمالء في حال فشل العميل 
من الوفاء بإلتزاماته وفقاً لشروط العقد. 

إن لالرتباطات عادة تواريخ إنتهاء محددة أو حتكمها بنود خاصة إلنهائها. وحيث أن اإلرتباطات قد تنتهي دون تنفيذها، فإن مجموع مبالغ 
العقود ال متثل االحتياجات النقدية املستقبلية.

إرتباطات عقود التأجير التشغيلية – البنك كمستأجر

دخلت اجملموعة في عقود تأجير تشغيلية ملدة خمس سنوات ملبانيها. فيما يلي احلد األدنى ملدفوعات عقد التأجير املستقبلية مبوجب 
عقود التأجير غير القابلة لإللغاء:

20132012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
65٩٧١٤خالل سنة واحدة

47٢9١٥بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

١٫١٣١١.٦٢9

إدارة مخاطر   ٢5

املقدمة    ١٫٢5

إن اخملاطر كامنة في أنشطة اجملموعة إال أنه يتم إداراتها من خالل عملية التحديد والقياس واملراقبة املستمرة، مع مراعاة حدود اخملاطر 
والضوابط األخرى. تعتبر عملية إدارة اخملاطر هذه ذات أهمية كبيرة الستمرار ربحية اجملموعة وكل وحدة داخل اجملموعة تعتبر مسئولة عن 
تعرضات اخملاطر املتعلقة مبسئولياتها. وتتعرض اجملموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق، 

وهي بدورها تنقسم إلى مخاطر متاجرة وغير متاجرة. وكما تخضع خملاطر الدفع املبكر واخملاطر التشغيلية. 

ال تتضمن عملية رقابة اخملاطر املستقلة على مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناعة. ويتم مراقبة مخاطر 
األعمال من خالل عملية التخطيط اإلستراتيجي للمجموعة.

هيكلة إدارة اخملاطر

إن مجلس اإلدارة هو املسئول بصورة نهائية عن حتديد ومراقبة اخملاطر؛ وبالرغم من ذلك، توجد هناك هيئات مستقلة مسئولة عن إدارة 
ومراقبة اخملاطر.

مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة هو املسئول ككل عن إدارة اخملاطر واملوافقة على إستراتيجيات ومبادئ اخملاطر.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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إدارة مخاطر )تتمة(  ٢5

املقدمة )تتمة(  ١٫٢5

اللجنة التنفيذية

إن اللجنة التنفيذية هي املسئولة عن مراقبة عملية إدارة اخملاطر ككل داخل اجملموعة.

هيئة الرقابة الشرعية

تتولى هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة مسئولية التأكد من إلتزام  اجملموعة بالقواعد واملبادئ الشرعية في معامالتها وأنشطتها.

جلنة اخملاطر/اإلئتمان

إدارة اخملاطر ومراقبة احملافظ  الرئيسي هو اختيار وتنفيذ نظم  إن دورها  توصي جلنة اخملاطر/ اإلئتمان سياسة اخملاطر وإطارها للمجلس. 
إعتماد  املسئوليات،  هذه  إلى  باإلضافة  التنفيذية.  واإلدارة  واملنظمني  اجمللس  وجلان  للمجلس  اخملاطر  تقارير  وتقدمي  الضغوطات  وفحص 

ومراقبة املعامالت اإلئتمانية لألفراد هو جزء من مسئوليات جلنة اخملاطر / اإلئتمان. 

جلنة املوجودات واملطلوبات 

تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات بوضع السياسات واألهداف إلدارة املوجودات واملطلوبات لقائمة املركز املالي للمجموعة من حيث الهيكل، 
على  العائد  والتكلفة/  االستحقاقات  وسجل  النقدي  التدفق  مبراقبة  تقوم  أنها  كما  الربحية.  على  وتأثيرها  والعوائد  اخملاطر  التوزيع، 
املوجودات واملطلوبات وتقييم قائمة املركز املالي للمجموعة من حيث حساسية أسعار الفائدة وكذلك السيولة، بحيث تقوم بإجراء 
التعديالت التصحيحية املناسبة بناءاً على اجتاهات وظروف السوق املتوقعة ومراقبة السيولة ومراقبة تعرضات صرف العمالت األجنبية 

واملراكز.

جلنة تدقيق اجمللس

يتم تعيني جلنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة وهي تضم أعضاء غير تنفيذيني من أعضاء مجلس إدارة اجملموعة. تساعد جلنة تدقيق 
مجلس اإلدارة على القيام مبسئولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التقارير املالية وتدقيق تلك التقارير وسالمة الضوابط الداخلية 
للمجموعة ونظام قياس تقييم اخملاطر ومقارنتها باملركز الرأسمالي للمجموعة وأساليب مراقبة اإللتزام  بالقوانني واألنظمة والسياسات 

الرقابية والداخلية.

التدقيق الداخلي

يتم تدقيق عمليات إدارة مخاطر اجملموعة من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يفحص كال من كفاية اإلجراءات وإلتزام  اجملموعة بهذه 
اإلجراءات. ويناقش قسم التدقيق الداخلي جميع نتائج التقييمات مع اإلدارة العليا ويقدم تقارير بشأن استنتاجاته وتوصياته مباشرة الى 

جلنة التدقيق التابعة جمللس اإلدارة.

قياس اخملاطر وأنظمة التقارير 

تقاس مخاطر اجملموعة بإستخدام أساليب تعكس كال من اخلسائر املتوقع بأن تنشأ في الظروف اإلعتيادية واخلسائر غير املتوقعة، والتي 
هي عبارة عن اخلسارة الفعلية النهائية املقدرة على أساس النماذج اإلحصائية. إن النماذج املستخدمة من االحتماالت املستمدة من 
واألحداث  احلاالت  بإجراء فحوصات على أساس أسوأ  تقوم اجملموعة  االقتصادية. كما  البيئة  التاريخية، معدلة بحيث تعكس  التجربة 

التاريخية الصعبة التي قلما حتدث ولكنها حدثت في الواقع.

تتم املراقبة والسيطرة على اخملاطر بصورة رئيسية بناًء على احلدود املوضوعة من قبل اجملموعة. تعكس هذه احلدود إستراتيجية األعمال 
وبيئة سوق اجملموعة، وكذلك عن مستوى اخملاطر التي تكون اجملموعة على استعداد لقبولها، مع املزيد من التركيز على القطاعات اخملتارة. 
وباإلضافة إلى ذلك، تقوم اجملموعة مبراقبة وقياس اخملاطر العامة، حيث تضع في اعتبارها إجمالي القدرات التي حتمل اخملاطر إلى التعرض 

الكلي جلميع أنواع اخملاطر واألنشطة.

إن املعلومات التي مت جمعها من كافة األعمال تخضع للفحص واملعاجلة من أجل التحليل، السيطرة وحتديد اخملاطر في وقت مبكر. مت 
التعرض  التقرير إجمالي  األقسام. يتضمن  ورؤساء جميع  اخملاطر   / اإلئتمان  اإلدارة، جلنة  املعلومات ألعضاء مجلس  تقدمي وتوضيح هذه 
خملاطر اإلئتمان والتنبؤات القياسية لإلئتمان واستثناءات سقف التملك ومعدالت السيولة وتغيرات بيان اخملاطر. يتم تقدمي تقارير مفصلة 
عن مخاطر القطاع، مخاطر العميل واخملاطر اجلغرافية على أساس شهري. تقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى مالئمة مخصصات اخلسائر 
اإلئتمانية على أساس ربع سنوي. يتسلم مجلس اإلدارة تقرير شامل عن اخملاطر على أساس ربع سنوي والذي يهدف إلى توفير جميع 

املعلومات الالزمة لتقييم واستنتاج مخاطر اجملموعة.

لديها  األعمال  قطاعات  جميع  بأن  التأكد  أجل  من  اجملموعة  مستويات  لكافة  للمخاطر  خصيصاً  مصممة  تقارير  وتوزيع  إعداد  يتم 
معلومات شاملة وضرورية وحديثة. يتم تقدمي ملخص يومي للمدير املالي وجميع أعضاء اجملموعة ذات العالقة عن استخدام حدود السوق 

وإستثمارات امللكية اخلاصة والسيولة وباإلضافة إلى أية تطورات في اخملاطر األخرى.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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إدارة مخاطر )تتمة(  ٢5

املقدمة )تتمة(  ١٫٢5

قياس اخملاطر وأنظمة التقارير )تتمة(

تظهر التركزات عندما تدخل مجموعة من األطراف املتعاملة في أنشطة جتارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم اجلغرافي أو 
عندما تكون لها نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بإلتزاماتها التعاقدية في حالة ظهور تغيرات 
إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. تعطي التركزات مؤشراً للتأثر النسبي في أداء اجملموعة جتاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع 

صناعي أو موقع جغرافي معني.

محافظ  على  احلافظ  أجل  من  للتركيز  معينة  توجيهات  اجملموعة  وإجراءات  سياسات  تتضمن  اخملاطر،  تركز  في  الزيادة  جتنب  أجل  من 
إستثمارية متنوعة. يتم سيطرة وإدارة التركزات احملددة خملاطر اإلئتمان بناًء على ذلك.

مخاطر االئتمان  ٢٫٢5

مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم إلتزام أحد أطراف عقود التمويل من الوفاء بإلتزاماته، األمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف اآلخر خلسارة 
مالية. حتاول اجملموعة السيطرة على مخاطر اإلئتمان عن طريق متابعة اخملاطر اإلئتمانية، وضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى وتقييم 

اجلدارة اإلئتمانية لألطراف األخرى بصفة مستمرة. 

باإلضافة إلى متابعة احلدود اإلئتمانية، تقوم اجملموعة بإدارة اخملاطر اإلئتمانية بالدخول في ترتيبات تعاقدية مع األطراف األخرى في الظروف 
املالئمة وبتحديد فترة التعرض للمخاطر.

احلد األقصى للتعرض خملاطر اإلئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرى  

يوضح اجلدول أدناه احلد األقصى للتعرض خملاطر اإلئتمان )بإستثناء التعرض احلكومي( لبنود القائمة املوحدة للمركز املالي. يوضح احلد 
األقصى إلجمالي اخملاطر، قبل تأثير تقليل اخملاطر من خالل إستخدام إتفاقيات املقاصة والضمانات الرئيسية.

إجمالي
احلد األقصى 

للتعرض
2013

إجمالي 
احلد األقصى

 للتعرض
2012

ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
املوجودات

 ١٠,٨٦٦  7,4٢٠ أرصدة لدى بنوك أخرى 
 ١٠٣,٢9٠  ١١8,٢٢7 مرابحات مستحقة القبض من البنوك 

 ٧٤,99٣  ٩١,١٠6 صكوك الشركة
 ١٧١,٣٠٨  ٢٠٣,6٩١ مرابحات ومضاربات 

 ٧9,9١٣  ١٠8,٠٩٠ إجارة منتهية بالتمليك
 ١٧,٤٦٧  ١٩,١45 مشاركات

 ١٨,٥٨٦  ١٣,85٢ موجودات أخرى 
 ٤٧٦,٤٢٣  56١,5٣١ اجملموع

 ٤٠,٤٦٨  ٢٢,٣٠7 إرتباطات وإلتزامات محتملة

 ٥١٦,٨9١  58٣,8٣8 مجموع التعرض خملاطر اإلئتمان

أينما تسجل األدوات املالية بالقيمة العادلة فإن املبالغ املبينة أعاله توضح تعرض مخاطر اإلئتمان احلالية ولكن ليس إلى احلد األقصى 
الذي من املمكن إن ينتج  في املستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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إدارة مخاطر )تتمة(  ٢5

مخاطر االئتمان )تتمة(  ٢٫٢5

أنواع مخاطر اإلئتمان

دخلت اجملموعة في العديد من العقود والتي تشمل مرابحات ومضاربات ومشاركات وصكوك وإجارة منتهية بالتمليك. تشتمل عقود 
الدخول فيها مع بنوك إسالمية  أراضي ومباني وسلع ومركبات وأخرى، كما تشمل املضاربات على معامالت متويلية مت  املرابحات على 
ومؤسسات مالية أخرى. املضاربة هي اتفاقية شراكة التي مبوجبها يعمل البنك اإلسالمي كمقدم لألموال )رب املال( بينما يقدم املستفيد 
من األموال )املضارب أو املدير( اخلبرة املهنية واإلدارية والدراية التقنية من أجل تنفيذ مشروع أو جتارة أو خدمة بهدف حتقيق الربح. إن أنواع 

األدوات املالية هي:

مرابحات

للعميل  املوجودات  بيع هذه  إعادة  ثم  املرابحة( ومن  )والذي ميثل موضوع  املوجود،  املعامالت من خالل شراء  بتمويل هذه  اجملموعة  تقوم 
إليها هامش الربح( على أقساط من قبل  )املستفيد( بعد إضافة هامش الربح على التكلفة. يتم سداد سعر البيع )التكلفة مضافاً 

املرابح مبوجب الفترة املتفق عليها. 

إجارة منتهية بالتمليك

يتم نقل ملكية املوجود املستأجر اخلاضعة لإلجارة املنتهية بالتمليك للمستأجر عند نهاية عقد اإلجارة، شريطة سداد جميع أقساط 
اإلجارة.

أ( ( إن جودة اإلئتمان لألرصدة مع البنوك واملرابحات مستحقة القبض من البنوك اخلاضعة خملاطر إئتمان هي كالتالي:

31 ديسمبر 2013

لم يحن موعد إستحقاقها وغير مضمحلة
فات موعد 

استحقاقها 
أو مضمحلة 
اجملموعبشكل فردي ”A“ فئة”B“ غير مصنفة فئة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 7,4٢٠  -    ١,٠٣٩  ١٩٩  6,١8٢ أرصدة لدى البنوك

مرابحات ووكاالت مستحقة 
 ١١8,٢٢7  -    4٣,٩٩٩  ٣6,١١4  ٣8,١١4 القبض من البنوك 

 44,٢٩6  ٣6,٣١٣  45,٠٣8    -  ١٢5,647 

31 ديسمبر 2012

فات موعد لم يحن موعد إستحقاقها وغير مضمحلة
استحقاقها أو 

مضمحلة بشكل 
اجملموعفردي A“ فئة”B“ غير مصنفة فئة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني
 ١٠,٨٦٦  -    ٤,٢٣٦  ١٤٤  ٦,٤٨٦ أرصدة لدى البنوك

مرابحات ووكاالت مستحقة 
 ١٠٣,٢9٠  -    ٣9,٤٨٥  ٣٣,١٣٥  ٣٠,٦٧٠ القبض من البنوك 

 ٣٣,٢٧  ٣٧,١٥٦9  ١١٤,١٥٦  -    ٤٣,٧٢١ 

إن الفئات املشار إليها في اجلداول أعاله هي موضوعة من قبل واحدة أو أكثر من وكاالت التصنيف الدولية األربع )ستاندرز وبورز، موديز، 
فيتش وكابيتل انتليجنز(. إن التعرضات غير املصنفة هي لدى مؤسسات مالية متعددة عالية اجلودة في الشرق األوسط، والتي لم يتم 

تصنيفها من قبل وكاالت تصنيف اإلئتمانية. في رأي اإلدارة، بأن هذه التصنيفات تعادل “A” للبنوك املصنفة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(
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إدارة مخاطر )تتمة(  ٢5

مخاطر االئتمان )تتمة(  ٢٫٢5

أنواع مخاطر اإلئتمان )تتمة(

إجارة منتهية بالتمليك )تتمة(

ب( إن جودة اإلئتمان لصكوك الشركة والتسهيالت التمويلية اخلاضعة خملاطر إئتمان، حسب التصنيفات اإلئتمانية الداخلية هي كالتالي. 

31 ديسمبر 2013

فات موعد إستحقاقهالم يحن موعد إستحقاقها وغير مضمحلة

اجملموعمضمحلةغير مضمحلةدون املستوى مراقبةمرضية  
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 ٩١,١٠6  -    -    -    -    ٩١,١٠6 صكوك الشركة

 ٢٠٣,6٩١  ٣,6٢6  ١٢,7٢٠  ٣,74٠  ٣,٩٩5  ١7٩,6١٠ مرابحات ومضاربات 
 ١٠8,٠٩٠  ٩٢5  ١٠,7١7  ١,٠4١  ٢,68٣  ٩٢,7٢4 إجارة منتهية بالتمليك

 ١٩,١45  ٩٠  8,٣٠6  -    74  ١٠,675 مشاركات
 ١,5٢٠  ١,٢5٢  -    ١٩٠  -    78 موجودات أخرى 

 ٣74,١٩٣  6,75٢  4,٩7٣١  ١,74٣  5,8٩٣  4٢٣,55٢ 

31 ديسمبر 2012

فات موعد إستحقاقهالم يحن موعد إستحقاقها وغير مضمحلة

دون املستوى مراقبةمرضية  
غير

اجملموعمضمحلةمضمحلة
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 ٧٤,99٣  -    -    -    -    ٧٤,99٣ صكوك الشركة
 ١٧١,٣٠٨  ٧,٧٨٠  ٨,٥١٧  ١,٨٠١  ١,٢٨٤  ١٥١,9٢٦ مرابحات ومضاربات 

 ٧9,9١٣  ١,١٣٢  ١٣,٨١9  ١,٠٤١  ٦٥٥  ٦٣,٢٦٦ إجارة منتهية بالتمليك
 ١٧,٤٦٧  9٤  ١٠٠  -    -    ١٧,٢٧٣ مشاركات

 ٥,٥٦١  ١,٥٠٢  ١  ٣,9١٠  -    ١٤٨ موجودات أخرى 
 ١  ٣٠٧,٦٠٦,9٣9  ٣٤  ١٠,٥٠٨  ٢٢,٤٣٧  ٦,٧٥٢9,٢٤٢ 

باإلضافة إلى ما هو مذكور أعاله، بلغت التسهيالت املقدمة حلكومة مملكة البحرين والشركات املتعلقة بها ٦٠.٥٥٠ ألف دينار بحريني 
(٢٠١٢: ٦٤.٨٤١ ألف دينار بحريني(.

جميع تصنيفات اخملاطر الداخلية مصممة خملتلف الفئات وتستمد وفقا لسياسة تصنيف اجملموعة. يتم تقييم وحتديث تصنيفات اخملاطر 
العائدة بصورة منتظمة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



مصرف السالم-البحرين86

إدارة مخاطر )تتمة(  ٢5

مخاطر االئتمان )تتمة(  ٢٫٢5

إجارة منتهية بالتمليك )تتمة(

ج( فيما يلي حتليل التسهيالت التمويلية التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة:

31 ديسمبر 2013
من 0 إلى 

30 يوما
من 31 إلى

90 يوما
أكثر من
 اجملموع 90 يوما

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

 ١٢,7٢٠  ١٠,8٢6  ٩78  ٩١6 مرابحات ومضاربات 

 ١٠,7١7  ٩,٠٠8  7٣٢  ٩77 إجارة منتهية بالتمليك 

 8,٣٠6  7,8٢٠  -  486 مشاركات 

 ٢,٣7١  ٩,7٢  ١٠7,654  ٣١,74٣ 

31 ديسمبر 2012
من 0 إلى 

30 يوما
من 31 إلى

90 يوما
أكثر من
 اجملموع 90 يوما

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

 ٨,٥١٧  ٦,٠٢٣  ١,١9٦  ١,٢9٨ مرابحات ومضاربات 

 ١٣,٨١9  ١١,٧٢٨  ١,٨١9  ٢٧٢ إجارة منتهية بالتمليك 

 ١٠٠  ١٠٠  -  - مشاركات 

 ١  -  ١  - موجودات أخرى

 ٢٢,٤٣٧  ١٧,٨٥١  ٣,٠١٦  ١,٥٧٠ 

يتم تغطية جميع التسهيالت التمويلية التي فات موعد إستحقاقها ولكنها غير مضمحلة بضمانات تبلغ ١١٢.9٥٥ ألف دينار بحريني 
التعرض اإلجمالي  (٢٠١٢: ٣٦.٥٧9 ألف دينار بحريني(. سيتم استخدام الضمانات على أساس كل عميل على حده وهي تقتصر على 

للعمالء.

إن احلد األقصى خملاطر اإلئتمان، دون األخذ في االعتبار القيمة العادلة ألي ضمانات واتفاقيات املقاصة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة 
اإلسالمية، محددة باملبالغ املدرجة في القائمة املوحدة للمركز املالي باإلضافة إلى إرتباطات العمالء املفصح عنها في إيضاح رقم ٢٤، 

بإستثناء اإلرتباطات الرأسمالية.    

مت خالل السنة إعادة تفاوض تسهيالت متويلية بإجمالي ١٤.٤١٦ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ٢٣.٧٢٥ ألف دينار بحريني(. إن جميع تسهيالت 
املعاد تفاوضها هي منتجة ومضمونة بالكامل.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، بلغ مبلغ التعرض اإلئتماني الذي يزيد عن ١٥ % من رأس املال التنظيمي للبنك لألطراف األخرى الفردية 9.99٣ 
ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ٥.٤٥٣ ألف دينار بحريني(.

اخملاطر القانونية واملطالبات   ٣٫٢5

اخملاطر القانونية هي اخملاطر احملتملة الناجتة عن إجراءات قانونية أو قضائية قد تبطل أو تعيق شروط العقد أو االتفاقيات املعنية أو تؤثر 
سلبياً على عمليات اجملموعة. لقد قامت اجملموعة بتطوير الرقابة الوقائية الكافية واتخاذ اإلجراءات املناسبة لتحديد اخملاطر القانونية 

وتعتقد بأن اخلسائر قد تكون ضئيلة.   

كمـا في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، رفع ضد اجملموعة قضايا قانونية مببلغ قدره ١.9٧٨ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ١.9٧٨ ألف  دينار بحريني(. بناءاً 
على رأي االستشاريني القانونيني للمجموعة، فإن مجموع املطلوبات املقدرة الناجتة من هذه القضايا القانونية ليست لها تأثير جوهري 

على املركز املالي املوحد للمجموعة حيث قامت اجملموعة برفع قضايا ضد هذه األطراف. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



87مصرف السالم-البحرين

التركزات   ٢6

اجلغرافية،  املنطقة  بنفس  أنشطة  في  أو  جتارية متشابهة  أنشطة  في  املتعاملني  األطراف  من  تدخل مجموعة  التركز عندما  يظهـر 
أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بإلتزاماتها التعاقدية في حالة ظهور تغيرات اقتصادية أو 
سياسية أو أي حاالت أخرى. يعطى التركز مؤشراً للتأثر النسبي في أداء اجملموعة جتاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة 
جغرافية معينة. تقوم اجملموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان من خالل تنويع أنشطتها املالية لتفادي تركز اخملاطر غير املرغوبة مع العمالء في 

مناطق أو قطاعات أعمال معينة.

بالنسبة  كالتالي.  هو  الصناعي  والقطاع  اجلغرافي  اإلقليم  اإلستثمار حسب  حاملي حسابات  وحقوق  واملطلوبات  املوجودات  توزيع  إن 
لإلستثمارات املسعرة، فأنه يتم حتليلها بالرجوع إلى مؤشرات مدرجة في اإلستثمارات. بالنسبة لإلستثمارات غير املسعرة، فأنه يتم 

حتليها عن طريق تغيير املدخالت الرئيسية املستخدمة في تقييم الفرضيات.

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013          

موجودات

مطلوبات 
وحقوق 
حاملي 

حسابات 
اإلستثمار

وحقوق املالك

إرتباطات 
وإلتزامات 
موجودات  محتملة

مطلوبات 
وحقوق 
حاملي 

حسابات 
اإلستثمار

وحقوق املالك

إرتباطات 
وإلتزامات 
محتملة

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

اإلقليم اجلغرافي:

 ٢٥,٣٧9  ٧١٣,٦9٥  ٨٢9,٣٥٧  ٢٠,66٠  8٢٢,6٩4  ٩٣٢,١٣١ دول مجلس التعاون 
 -    ١٢٤  ٧,٦١٠  -    ١٢6  8,58٢ العالم العربي 

 -    ١٤,٢٤٢  ٣٨,١٣٥  -    4,١٢٣  47,٠٩8 أوروبا
 ١٥,٠٨9  ٦,٠٨٣  ٦٣,١٣٤  ١,647  ١5,١٣٣  ٩7,٣١8 أسيا

 -    9  ٣,٥٥٦  -    ١٢  ٣,١٢٣ أمريكا الشمالية
 -    -    ٤٢٦  -    67  -   أخرى

 ١,٠88,٢5٢  84٢,١55  ٢٢,٣٠7  9٤٠,٤٦٨  ٧٣٤,١٥٣  ٤٢,٢١٨ 
 -    ٢٠٨,٠٦٥  -    -    ٢46,٠٩7  -   حقوق املالك

 ١,٠88,٢5١,٠  ٢88,٢5٢٢,٣٠  ٢7  9٤٢,٢١٨  9٤٠,٤٦٨  ٤٢,٢١٨ 

القطاع الصناعي:
 ١٧,٢٥٥  ٤٤,٢٤٢  ٥٨,٣9٨  5,٢64  ٢8,465  7٣,7٣5 جتاري وصناعي

 -    ١١٤,٨٣١  ١٨٢,٧٣٧  55  ١٣١,٠86  ١87,7٩١ بنوك ومؤسسات مالية
 ٨,٦٧9  ٨٦,9٣٢  ٢٥٧,٣٣٥  8,6٢٣  ١١4,6١4  ٣47,88٢ عقاري
 -    -    ١٣,١٢٥  -    ٩,68٠  ٢5,5٢٠ طيران

 ١,٨٢9  ٣٦١,٧٠٠  ٧٢,٨١٣  ١,٢87  4١8,١8٩  ٩5,٩6٣ أفراد

 -    ٥١,٧٧٨  ٢٦٥,٧١٦  -    4٣,855  ٢8٠,6٩7 حكومي وقطاع عام 
 ١٢,٧٠٥  ٧٤,٦٧٠  9٢,٠9٤  7,٠78  ٩6,٢66  76,664 أخرى

 ١,٠88,٢5٢  84٢,١55  ٢٢,٣٠7  9٤٠,٤٦٨  ٧٣٤,١٥٣  ٤٢,٢١٨ 
 -    ٢٠٨,٠٦٥  -    -    ٢46,٠٩7  -   حقوق املالك

 ١,٠88,٢5١,٠  ٢88,٢5٢٢,٣٠  ٢7  9٤٢,٢١٨  9٤٠,٤٦٨  ٤٢,٢١٨ 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



مصرف السالم-البحرين88

مخاطر السوق  ٢7

تنتج مخاطر السوق عن التقلبات في معدالت العوائد العاملية على األدوات املالية وأسعار صرف العمالت األجنبية التي قد تؤثر بصورة غير 
مباشرة على قيمة موجودات اجملموعة وأسعار األسهم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقيمة اخملاطر التي قد يتم قبولها. ويتم مراقبة 

مخاطر السوق بشكل منتظم من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات للمجموعة.

مخاطر أسعار األسهم   ١٫٢7

تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغيرات في أسعار األسهم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً ملبلغ ونوعية اإلستثمارات املمكن قبولها. 
يتم مراقبة مخاطر السوق باستمرار من قبل جلنة اإلستثمار للمجموعة. 

إن التأثير على الدخل )نتيجة للتغيرات في القيم العادلة لإلستثمارات احملتفظ بها لغرض غير املتاجرة املدرجة بالقيمة العادلة ضمن 
األرباح أو اخلسائر واإلستثمارات املتاحة للبيع( ناجتة فقط من التغيرات احملتملة و املمكنة في أسعار األسهم، وهي كالتالي:

2013

10% انخفاض10% زيادة
التأثير على

 صافي الربح
التأثير على

 احلقوق
التأثير على

 صافي الربح
التأثير على

 احلقوق
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

مسعرة:

 )٣٠5) -    ٣٠5  -   البحرين 

 -    )6٠٢) -    6٠٢ السعودية 

 -    )٣4٠) ٣4٠  -   سنغافورة 

 -    )٣٠4) -    ٣٠4 فرانكفورت 

 )٩٩٢) )١٠,٣١5) ٩٩٢  ١٠,٣١5 غير مسعرة

2012

10% انخفاض10% زيادة
التأثير على

 صافي الربح
التأثير على

 احلقوق
التأثير على

 صافي الربح
التأثير على

 احلقوق
ألف دينار بحرينيzألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

مسعرة:

 -    )٢٤٨( ٢٤٨  -   البحرين 

 -    )٣٧٦( -    ٣٧٦ السعودية 

 )٨٥٦( )١٤٢( ٨٥٦  ١٤٢ سنغافورة 

 -    )٤٥٦( -    ٤٥٦ فرانكفورت

 )٣٠٦( )١٨,٣٤٣( ٣٠٦  ١٨,٣٤٣ غير مسعرة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



8٩مصرف السالم-البحرين

مخاطر السوق )يتبع(  ٢7

مخاطر عائد الربح  ٢7.٢

على  املالية  موجوداتها  بعض  دخل  بإثبات  اجملموعة  تقوم  ومطلوباتها.  موجوداتها  على  الربح  معدالت  في  لتقلبات  اجملموعة  تتعرض 
أساس التناسب الزمني. لقد وضعت اجملموعة حدود خملاطر معدل الربح وتتم مراقبة هذه اخملاطر بصورة مستمرة من قبل جلنة موجودات 

ومطلوبات اجملموعة. 

تدير اجملموعة التعرضات لتأثيرات العديد من اخملاطر املرتبطة بتقلبات في املستويات السائدة ملعدالت الربح على مركزها املالي وتدفقاتها 
النقدية.

إن التأثير على الدخل فقط نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة فورية ومستمرة في معدالت عائد الربح، والتي تؤثر على كل من املوجودات 
واملطلوبات ذات معدالت فائدة عائمة واملوجودات واملطلوبات ذات معدالت فائدة ثابتة بتواريخ إستحقاق أقل من سنة واحدة هي كالتالي:

2013

التغير في املعدل
التأثير على صافي 

التغير في املعدلالربح
التأثير على صافي 

الربح  
ألف دينار بحريني%ألف دينار بحريني%

 ٢7١ )٠٫٢5) )٢7١)٠٫٢5 دوالر أمريكي

 78 )٠٫٢5) )78)٠٫٢5 دينار بحريني

2012

التغير في املعدل
التأثير على صافي 

التغير في املعدلالربح
التأثير على صافي 

الربح  
ألف دينار بحريني%ألف دينار بحريني%

 ٤9٧ (٠.٢٥( )٤9٧(٠.٢٥ دوالر أمريكي

 ٣٥٧ (٠.٢٥( )٣٥٧(٠.٢٥ دينار بحريني

باإلضافة إلى التمويل اإلسالمي واملنتجات اإلستثمارية احملققة لألرباح التي مت أخذها في االعتبار للوصول إلى التأثر على صافي األرباح، 
تتضمن املوجودات األخرى على موجودات قيد التحويل بإجمالي ٥.٣٥٥ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ١٥.٣٣٦ ألف دينار بحريني( التي تستحق 
عليها أرباح . إن اجملموعة في مرحلة حتويل هذه إلى عقود تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. إذا مت حتويل جميع املوجودات واملطلوبات 
التي تستحق عليها أرباح إلى عقود تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في ١ يناير ٢٠١٤، فإن التغير في معدل الربح سيكون ٠.٢٥% 

مما ينتج عنه مكسب أو خسارة مبقدار ١٣ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ٣٨ ألف دينار بحريني(.

لقد دخلت اجملموعة في عقود مبادلة على مبلغ اعتباري بقيمة ١٥.٠٨٠ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ١٥.٠٨٠ ألف دينار بحريني( مع طرف ذو 
عالقة للحد من تأثير التقلبات في معدالت الربح. تدفع اجملموعة معدل ثابت وتستلم معدالت عائمة بالرجوع إلى املؤشرات املالية. إن 
فترة إستحقاق هذه العقود من ١ إلى ٥ سنوات. يتم تضمني التعديل في القيمة العادلة ضمن موجودات أخرى وتصنف كمستوى ٢ في 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



مصرف السالم-البحرين٩٠

مخاطر السوق )يتبع(  ٢7

مخاطر العملة  ٣٫٢7

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة املالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. لقد قام مجلس اإلدارة بوضع 
حدود على املراكز حسب العملة، ويتم مراقبة املراكز على أساس دوري للتأكد من بقائها ضمن احلدود املوضوعة من قبل جلنة موجودات 

ومطلوبات اجملموعة.

إن جزءاً هاماً من موجودات ومطلوبات اجملموعة هي بالدينار البحريني أو الدوالر األمريكي. لدى اجملموعة صافي التعرضات اجلوهرية التالية 
بالعمالت األجنبية كما في ٣١ ديسمبر:

20132012
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

-4٫76٣دوالر أمريكي 

٣4٫4١٩٣9.9١٨ريال سعودي

إن التأثير على الدخل فقط نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة فورية ومستمرة في أسعار صرف العمالت هي كالتالي:

2013

تغير في 
املعدل

التأثير على  صافي 
الربح

تغير في 
املعدل

التأثير على  صافي 
الربح

ألف دينار بحريني%ألف دينار بحريني%

)48) )١)48 ١ دوالر أمريكي إلى دينار بحريني 

)٣44) )١)٣44 ١ ريال سعودي إلى دينار بحريني

2012

تغير في 
املعدل

التأثير على  صافي 
الربح

تغير في 
املعدل

التأثير على  صافي 
الربح

ألف دينار بحريني%ألف دينار بحريني%

- )١(- ١ دوالر أمريكي إلى دينار بحريني 

(٣99((١(١٣99 ريال سعودي إلى دينار بحريني

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



٩١مصرف السالم-البحرين

مخاطر السيولة  ٢8

مخاطر  استحقاقها.  موعد  يحني  عندما  مبطلوباتها  الوفاء  على  اجملموعة  مقدرة  عدم  في  تكمن  التي  اخملاطر  هي  السيولـة  مخاطر 
السيولة قد تكون بسبب إختالل السوق أو تدني درجة اإلئتمان مما قد يؤثر على بعض مصادر التمويل. وللحد من هذه اخملاطر، قامت اإلدارة 
اجلاهزة  املالية  واألوراق  وما في حكمه  النقد  واإلبقاء على رصيد  االعتبار  السيولة في  أخذ  املوجودات مع  وإدارة  التمويل  بتنويع مصادر 

للتداول في السوق. يتم مراقبة مراكز السيولة بصورة مستمرة من قبل جلنة موجودات ومطلوبات اجملموعة.

يلخص اجلدول أدناه بيان اإلستحقاق املتوقع ملوجودات ومطلوبات البنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و ٢٠١٢:

31 ديسمبر 2013

لغاية ثالثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من

اجملموع5 سنوات

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات

 86,٠٩7  -    ٣,٠٠5  6,٩7٠  76,١٢٢ نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين املركزي

 ١٠٢,٩٣7  -    84,١67  ١8,77٠  -   صكوك مصرف البحرين املركزي

 ١١8,٢٢7  -    -    -    ١١8,٢٢7 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 

 ٩١,١٠6  ٢5,66٩  5٢,47٣  ١٢,٩64  -   صكوك الشركة

 ٢6١,7٠٠  ٣١,٠٩٠  ١4١,١78  ٣8,8٩٢  5٠,54٠ مرابحات ومضاربات 

 ١١٠,6٣١  4٠,٩6٣  55,8٣١  ٢,75٩  ١١,٠78 إجارة منتهية بالتمليك

 ١٩,١45  ١,١55  ٢,٢٠١  7,8٢١  7,٩68 مشاركات

 ١٢5,٩٢٣  -    ١٢5,٩٢٣  -    -   إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة 

 77,7٣6  -    77,7٣6  -    -   إستثمارات عقارية

 6٣,٣٩٩  -    6٣,٣٩٩  -    -   عقارات قيد التطوير

 8,5٣7  -    8,5٣7  -    -   إستثمار في شركة زميلة

 ٢٢,8١4  -    ١,٢7٩  ٢,٠٠٩  ١٩,5٢6 موجودات أخرى

 ٢8٣,46٩٠,١  ١85  6١5,7٩  ٢٩8,877  ١,٠88,٢5٢ 

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

 ١٠6,7٩6  -    ٩6,١١6  ١٠,68٠  -   مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 584,٣65  -    5٢5,٩٢٩  58,4٣6  -   وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 7٠,5٣٢  -    -    -    7٠,5٣٢ حسابات جارية للعمالء

 ٢٣,6٣7  -    ٢٢,446  ٩٠٠  ٢٩١ متويل ألجل 

 ٣٠,٩7٩  -    ٢٣6  ٣,١٩8  ٢7,545 مطلوبات أخرى

 ٢5,846  -    ١٢,٩٢٣  5,١6٩  7,754 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 ١٠6,١٢٢  78,٣8٣  657,65٠    -  84٢,١55 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



مصرف السالم-البحرين٩٢

مخاطر السيولة )تتمة(  ٢8

31 ديسمبر 2012

لغاية ثالثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من

اجملموع5 سنوات
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املوجودات

 ٦٦,٨٤٣  -    ٤,٨٥٥  ٤,٢٥٥  ٥٧,٧٣٣ نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين املركزي

 ١١٧,٦١٢  ٢١,٨٥٧  ٨٠,٧١٥  ٦,١٤٣  ٨,٨9٧ صكوك مصرف البحرين املركزي

 ١٠٣,٢9٠  -    -    -    ١٠٣,٢9٠ مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 

 ٧٤,99٣  ١٣,٤١٠  ٥٧,٨١٣  ٣,٧٧٠  -   صكوك الشركة

 ٢٢٧,١٠9  ٣٥,٠٢٣  ٨9,9٢٢  ٤٧,٣9٧  ٥٤,٧٦٧ مرابحات ومضاربات 

 ٨٢,9٥٤  ٧,٨9٠  ٥٦,٨٥١  ٧,٧٤٢  ١٠,٤٧١ إجارة منتهية بالتمليك

 ١٧,٤٦٧  ٣٧٤  ٦,9٦٠  ٤,٧٥9  ٥,٣٧٤ مشاركات

 ٢٠٤,٢٠٢  -    ١9٣,١٦٨  ١١,٠٣٤  -   إستثمارات محتفظ بها لغرض غير املتاجرة 

 ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠  -    -    -   إستثمارات عقارية

 ٧,٥٧٣  -    ٧,٥٧٣  -    -   إستثمار في شركة زميلة 

 ٣٧,٦٧٥  ٧,٦٨٤  9,٤٥١  ٨,٣٧١  ١٢,١٦9 موجودات أخرى 

 ٢٥٢,٧٠١  9٨٨,٧٣٨  ٥٠٧,٣٠٨  ٣,٤٧١  9٤٢,٢١٨ 

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

 9٠,٨٥٢  -    ٨١,٧٦٧  9,٠٨٥  -   مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

 ٥٢١,9٢9  -    ٣٤٦,٨٠٣  ١٧٥,١٢٦  -   وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 ٨٣,9٢١  -    -    -    ٨٣,9٢١ حسابات جارية للعمالء

 ١9,١٧٥  ٤٤٦  ١9٧  ١١,٢٢٦  ٧,٣٠٦ مطلوبات أخرى

 ١٨,٢٧٦  -    9,١٣٨  ٣,٦٥٥  ٥,٤٨٣ حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

  9١  ٦,٧١٠99,٠9٤٣٧  ٢,9٧٣٤,١٥٣  ٤٤٦  ٠٥ 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



٩٣مصرف السالم-البحرين

مخاطر السيولة )تتمة(  ٢8

يلخص اجلدول أدناه بيان إستحقاق املطلوبات املالية للمجموعة بناءاً على اإللتزامات التعاقدية للسداد غير اخملصومة كما في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٣ و٢٠١٢:

31 ديسمبر 2013

عند 
الطلب

لغاية ثالثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

اجملموعسنوات
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
االستثمار وإرتباطات وإلتزامات محتملة

 ١٠6,7٩6  -    -    8,١٣١  ٩8,665  -   مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك
 584,٣65  -   ١٩,٣66  ٢٣٢,٩١٩  ٣٣٢,٠8٠  -   وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 7٠,5٣٢  -    -    -    -    7٠,5٣٢ حسابات جارية للعمالء

 ٢5,846  -    -    -    ٢5,846  -   حقوق حاملي حسابات اإلستثمار املطلقة
 ٢7,٩4٠  4,77٩  ٢٠,7٣6  ٢,٠٣6  ٣8٩  -   متويل ألجل

 ١١,١66  8١4  6٠8  4,57٩  5,١65  -   إرتباطات غير مستخدمة 
 ٢,7٩٩  -    -    ٢,7٩٩  -    -   إرتباطات جتاة تكلفة التطوير

 7,٢١١  -    -    78  ٢5٢  6,88١ إلتزامات محتملة
 ١5,88٣  -    ٣,٣٠4  4,٣٣٣  8,٢46  -   مطلوبات مالية أخرى 

 6,5١١  -    ١,١٠8  4,٠6٩  ١,٣٣4  -   ربح مستحق من عقود التمويل
 77,4١٣  47١,٩77  ٢58,٩44  45,١٢٢  5,5٩٣  85٩,٠4٩ 

31 ديسمبر 2012

عند 
الطلب

لغاية ثالثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

اجملموعسنوات

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

املطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
وإرتباطات وإلتزامات محتملة

 9٠,٨٥٢  -    -    -    9٠,٨٥٢  -   مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك
 ٥٢١,9٢9  -    ١٤,٣٤٠  ٢٣٢,٤٦٣  ٢٧٥,١٢٦  -   وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

 ٨٣,9٢١  -    -    -    -    ٨٣,9٢١ حسابات جارية للعمالء

 ١٨,٢٧٦  -    -    -    ١٨,٢٧٦  -   حقوق حاملي حسابات اإلستثمار املطلقة
 ٢٦,٦١٥  ٥٣٧  ٣,٢١٨  ٤,٥9٦  ٤,٠٢٦  ١٤,٢٣٨ إرتباطات غير مستخدمة 

 ١,٣9١  -    ١,٣9١  -    -    -   إرتباطات رأسمالية غير مستخدمة 
 ١٠,٨٣٣  -    ٢٦١  -    ٦٤9  9,9٢٣ إلتزامات محتملة 

 ١١,9٦٣  -    ١9٦  ٦,٥٨٧  ٥,١٨٠  -   مطلوبات مالية أخرى 
 ٦,٨9٢  -    9٥٣  ٤,٦٠٨  ١,٣٣١  -   ربح مستحق من عقود التمويل

 ٣  ١٠٨,٠٨٢9٢٠,٣٥  ٢٤٨,٢٥٤  ٥,٤٤٠9  ٧٧٢,٦٧٢  ٥٣٧ 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



مصرف السالم-البحرين٩4

معلومات قطاعات األعمال  ٢٩

معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 

ألغراض إدارية مت توزيع أنشطة اجملموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

يقوم أساساً بإدارة احلسابات اإلستثمارية املشاركة في األرباح املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، اخلدمات املصرفية 
تقدمي العقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ويقدم خدمات مصرفية أخرى تتوافق 
مع الشريعة اإلسالمية. يشمل هذا القطاع على اخلدمات املصرفية للشركات، اخلدمات املصرفية لألفراد 

واخلدمات املصرفية اخلاصة وإدارة الثروات.

يقوم أساساً بتقدمي خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، خدمات التجارة واخلزانة اخلزانة 
متضمنة مرابحات السلع قصيرة األجل.

يقوم أساساً بإدارة احملافظ اململوكة من قبل اجملموعة ويقوم بخدمة العمالء بتقدمي منتجات إستثمارية اإلستثمارات
وإدارة الصناديق وتقدمي إستثمارات بديلة.

ويتكبد رأس املال  ذات جودة عالية  املالية  األدوات  املستخدم عن طريق إستثماره في  اجملموعة غير  رأس مال  يدير 
جميع مصروفات إدارة هذه اإلستثمارات وإحتساب املصروفات املتعلقة بنظم احلوكمة الرأسمالية.

هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه اجملموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. املعامالت ما بني هذه القطاعات 
تنفذ حسب معدالت السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. تكاليف التحويل هي على أساس املعدل اجملمع والذي يساوي تقريباً تكلفة 

األموال.

فيما يلي بيان مبعلومات القطاعات:

31 ديسمبر 2013
اخلدمات

اجملموعرأس املالاإلستثماراتاخلزانةاملصرفية

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 ٢6,٠87  ٣,٣64  ١,٠٣١  6,6٣٣  ١5,٠5٩ الدخل التشغيلي 

 ١٢,٣7٢  )١,٠87) )١,٩57) 5,8٢5  ٩,5٩١ نتيجة القطاع 

معلومات أخرى

 ١,٠88,٢5٢  ١٠١,5٩7  ٢٠8,٠٣٩  ٣٩7,٣٠٩  ٣8١,٣٠7 موجودات القطاع

 ١,٠88,٢5٢  ٢44,٠٢١  48,87٢  ١٠7,٢٣7  688,١٢٢ املطلوبات واحلقوق حسب القطاع

31 ديسمبر 2012

اخلدمات
اجملموعرأس املالاإلستثماراتاخلزانةاملصرفية

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 ٢٣,٠٦٢  ٧,٠٠٨  )٢,٤١٨( ١١,٤٣٧  ٧,٠٣٥ الدخل التشغيلي 

 ١٠,٣٠٨  ٢,٧٠٧  )٣,٨٥٢( ١٠,٦٢٧  ٨٢٦ نتيجة القطاع 

معلومات أخرى

 9٤٢,٢١٨  ٦١,٢٦٠  ١٧١,٢٨٧  ٣٦١,٦٢٨  ٣٤٨,٠٤٣ موجودات القطاع

 9٤٢,٢١٨  ٢١٨,٧٢٤  ٢,٥٤٧  9٠,9٦٦  ٦٢9,9٨١ املطلوبات واحلقوق حسب القطاع

معلومات قطاعات األعمال الثانوية

تعمل اجملموعة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون ويحصل على جميع اإليرادات التشغيلية ويتحمل كافة املصروفات التشغيلية 
في دول مجلس التعاون. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(



٩5مصرف السالم-البحرين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 201٣ )تتمة(

موجودات األمانة  ٣٠

بلغت الصناديق املدارة في نهاية السنة 9٦.٦٨٦ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: 9٦.9٧٣ ألف دينار بحريني(. هذه املوجودات محتفظ بها بصفة 
األمانة وال يتم إدراجها في القائمة املوحدة للمركز املالي. 

هيئة الرقابة الشرعية   ٣١

تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من أربعة علماء يقومون مبراجعة امتثال اجملموعة للمبادئ العامة للشريعة اإلسالمية والفتاوى 
اخلاصة والتعليمات واإلرشادات الصادرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. تتضمن مراجعتهم فحص األدلة املتعلقة بالتوثيق واإلجراءات 

املتبناة من قبل اجملموعة للتأكد من أن أنشطتها تدار وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية.

٣٢  القيمة العادلة لألدوات املالية

إن القيمة العادلة املقدرة لألدوات املالية للبنك ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و٢٠١٢.

اإليرادات واملصروفات احملظورة في الشريعة اإلسالمية  ٣٣

خالل السنة، استلمت اجملموعة دخالً محظوراً مبوجب قواعد الشريعة اإلسالمية بإجمالي ١٣٠ ألف دينار بحريني )٢٠١٢: ٢٣٦ ألف دينار 
بحريني(. تتضمن هذه على دخل مكتسب من اإلستثمارات والتمويالت التقليدية وغرامية مالية محتسبة على عمالء ودخل من أرصدة 

احلسابات اجلارية احملتفظ بها في البنوك املراسلة. ومت تخصيص هذه األموال للمساهمات اخليرية. 

الواجبات االجتماعية  ٣4

أدت اجملموعة خالل السنة واجباته االجتماعية وذلك من خالل نفقات صندوق الزكاة والصدقات وتبرعات القرض احلسن وذلك من خالل 
دينار بحريني( على حساب  ألف   ٢٠١٢: ٧٧( دينار بحريني  ألف  السنة دفعت اجملموعة مبلغ وقدره ٢١٥  تبرعاتها لألعمال اخليرية. خالل 

التبرعات اخليرية. 

الزكاة  ٣5

وفقاً لقرار املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية الغير عادى الذي عقد بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠9، لقد تقرر تعديل النظام األساسي 
للمجموعة إلبالغ املساهمني عن إلتزاماتهم بدفع الزكاة على صافي الدخل وصافي القيمة. وبالتالي، لم يتم إثبات الزكاة في القائمة 
املوحدة للدخل كمصروف. بلغت الزكاة املستحقة الدفع من قبل املساهمني لسنة ٢٠١٣ والتي مت حتديدها من قبل هيئة الرقابة الشرعية 

للمجموعة بواقع ٤.١ فلس )٢٠١٢: بواقع ٣.٦ فلس( للسهم. 

كفاية رأس املال  ٣6

تتم مراقبة كفاية رأس مال اجملموعة بإستخدام إرشادات ونسب موضوعة من قبل جلنة بازل للرقابة املصرفية واملعتمدة من   
قبل مصرف البحرين املركزي. إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال اجملموعة هو التأكد من أنه يلتزم باملتطلبات اخلارجية املفروضة لرأس املال. 
لقد التزمت اجملموعة بالكامل املتطلبات اخلارجية املفروضة لرأس املال خالل السنوات املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و٣١ ديسمبر ٢٠١٢. 

يتم احتساب نسبة مخاطر املوجودات وفقاً إلرشادات كفاية رأس املال إلتفاقية “بازل II” املعتمدة من قبل مصرف البحرين املركزي كما 
يلي:

20132012
ألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 ١٤٥,9٧٤  ١87,565 قاعدة رأس املال ) فئة ١(

 ٦٦٢,9٧٧  8٢8,766 التعرض املرجح خملاطر اإلئتمان

 ١,٢١٣  4,٣٠٠ التعرض املرجح خملاطر السوق

 ٣٤,٨٨١  4٢,٠64 التعرض املرجح للمخاطر التشغيلية 

 ٦99,٠٧١  875,١٣٠ مجموع التعرض املرجح للمخاطر

٢٠.9%٢١٫4%كفاية رأس املال

١٢.٠%١٢٫٠%احلد األدنـى املطلوب



قلعة الرفاع

بنيت قلعة الرفاع على يد الشيخ سلمان بن أحمد في العام ١٨١٢. يوفر موقع 
القلعة مشهدا جميال يطل على وادي احلنينية. كانت قلعة عراد مقراً للحكومة في 
البحرين حتى عام ١٨٦9 كما كانت سكناً للشيخ عيسى بن أحمد آل خليفة الذي 
ولد بني أروقتها. تعطي هذه القلعة حملة عن منط احلياة امللكية التي كانت قائمة في 
ذلك الوقت. في الباحة اخلارجية ثمة مقاعد صنعت على الطراز القدمي ومنحوتات 
أثرية معلقة على األبواب، فضال عن آثار ألماكن تخزين التمور واستخالص السكر 
منها. يقال أنها القلعة الوحيدة التي بنيت بسواعد البحرينيني بشكل كامل ممن 
وعلى  بأننا  السالم  ونفخر في مصرف  البناء.  موادا محلية في عملية  استخدموا 

نحو مماثل نصمم خدماتنا محليا، وبتركيز شديد على دعم استثمارات شركائنا.  



Riffa Fort

The Riffa Fort was built by Sheikh Salman bin Ahmed in 1812. The 
location of the fort provides a spectacle view on Hunanaiya valley. 
Riffa Fort was the seat of power in Bahrain until 1869 and was also a 
royal residence with Shaikh Isa bin Ali Al Khalifa who was born there. It 
provides a tranquil glimpse into how the monarchy lived in times gone 
by. The fort has traditionally-made benches in the open courtyards, 
intricate carvings on the doors and evidence of how dates were stored 
and processed for their sugar. It is said to be the only fort in Bahrain 
wholly built by Bahrainis using local materials. At Al Salam we take 
pride in drawing a parallel, as we construct our offerings locally – with 
a firm focus of making our partners’ investments count.


