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مـتـنــــوع
مـتـطـــــور

مـخــتـــلـــــــف

رؤيـتـنـــا
أن نصبح قوة إقليمية مؤثرة في صناعة الصيرفة اإلسالمية من خالل توفير منتجات 

مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لمختلف القطاعات 
المستهدفة. 

رسـالـتـنـــا
أن نصبح مصرفًا متكاماًل يوفر خدمات مالية إسالمية شاملة.	 

أن نخلق حضورًا قويًا في عدد من البلدان المختارة.	 

أن نبني ونشكل اسمًا تجاريًا رائدًا في عالم الصيرفة اإلسالمية.	 

أن نحقق العوائد المالية المجزية لمستثمرينا ومساهمينا بناًء على رغباتهم 	 
االستثمارية ونسبة المخاطر المستهدفة.
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 نبذة عن
المصرف

يقع المقر 
الرئيسي لمصرف 

السام-البحرين في 
مملكة البحرين ويعمل 

كمصرف إسامي بموجب 
ترخيص صادر من مصرف 

البحرين المركزي.

تأسس مصرف السالم-البحرين في 19 يناير 2006 في مملكة البحرين برأس مال مدفوع يبلغ 120 مليون 
دينار بحريني )318 مليون دوالر أمريكي(، وقد طرح أكبر اكتتاب عام في تاريخ المملكة حيث بلغت حصيلته 

أكثر من 2.7 مليار دينار بحريني )7 مليارات دوالر أمريكي(. وتمكن المصرف منذ ذلك الوقت من زيادة 
مجموع حقوق المساهمين ليصل إلى 325 مليون دينار بحريني )862 مليون دوالر أمريكي(. بدأ المصرف 

عملياته التجارية في 17 أبريل 2006، وتم إدراجه في بورصة البحرين في 27 أبريل 2006، ثم في سوق دبي 
المالي في 26 مارس 2008. 

في أعقاب قرار الجمعية العمومية غير العادية 
لمصرف السالم-البحرين خالل االجتماع الذي 

عقد في 4 مايو 2009، استكمل المصرف إجراءات 
الدمج مع البنك البحريني السعودي في 22 

ديسمبر 2011. وفي 31 مارس 2014، أعلن مصرف 
السالم-البحرين وبي ام اي بنك ش.م.ب )م( عن 
استكمال عملية دمج المؤسستين الرائدتين بعد 

الحصول على موافقة مساهمي المصرفين في 
اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية لكل 
منهما. وقد تمت عملية الدمج عن طريق تبادل 
11 سهمًا من أسهم مصرف السالم -البحرين 

مقابل كل سهم واحد من أسهم بي ام اي بنك، 
والذي بموجبه استحوذ مصرف السالم-البحرين 

على 58,533,357 سهما من أسهم بي ام اي بنك 
بقيمة دينار بحريني واحد لكل سهم مع إصدار 

643,866,927 سهما من أسهم مصرف السالم-
البحرين تبلغ قيمة كل منها 100 فلس.  وكما في 

30 مارس 2014  قام المصرفان بتحديث بيانات 
سجلهما التجاري بما يعكس عملية تبادل األسهم، 

ومن ثم أصبح بي ام اي بنك شركة تابعة مملوكة 
بالكامل لمصرف السالم-البحرين. 

يوفر مصرف السالم-البحرين لعمالئه مجموعة 
شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة 

والمتميزة التي تتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وذلك من خالل شبكته الواسعة 

من الفروع وأجهزة الصراف اآللي تعتمد على 
أرقى مستويات التكنولوجيا المتطورة، بما يفي 

باالحتياجات المصرفية المتنوعة. وباإلضافة 
إلى الخدمات المصرفية لألفراد، يوفر المصرف 

الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات مصرفية 
خاصة، وخدمات االستثمار، والخزينة. ويضم فريق 

اإلدارة ذو الكفاءة العالية في مصرف السالم-
البحرين نخبة مؤهلة من ذوي االختصاص والخبرة 
العالمية ممن يملكون معرفة ودراية واسعة في 
المجاالت األساسية للخدمات المصرفية والتمويل 

والمجاالت ذات الصلة. 

ومن أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز مكانة 
المصرف المتميزة في األسواق: 

قاعدة قوية لرأس المال المدفوع؛ 	 

نخبة مرموقة من المساهمين المؤسسين؛ 	 

فريق إدارة من ذوي الكفاءة والخبرة العالية؛ 	 

بنية تحتية لتقنية المعلومات تعتمد على 	 
أعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة؛ 

حلول ومنتجات مبتكرة، تتوافق مع أحكام 	 
الشريعة اإلسالمية؛ 

نموذج أعمال عالمي، يغطي الودائع والتمويل 	 
والمنتجات والخدمات االستثمارية. 

ويلتزم مصرف السالم-البحرين بتطبيق أعلى 
المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مختلف 

مجاالت عمله، بما في ذلك حوكمة الشركات، 
وااللتزام، وإدارة المخاطر، كما يحرص على إدارة 
عملياته التشغيلية وفق أعلى مستويات األمانة 

والشفافية والثقة.
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إجمالي ا�يرادات التشغيلية
(مليون)

إجمالي ا�صول
(مليون)

النصيب للسهم
(فلس)

نسبة التكلفة إلى الدخل

إجمالي حقوق المساهمين
(مليون)

صافي ا�رباح
(مليون)

24 د.ب    (64 دوالر أمريكي) 

26 د.ب    (69 دوالر أمريكي) 

46 د.ب    (122 دوالر أمريكي) 

59 د.ب   (156 دوالر أمريكي) 

63 د.ب   (167 دوالر أمريكي) 

942 د.ب   (2,499 دوالر أمريكي) 

1,088 د.ب   (2,887 دوالر أمريكي) 

1,955 د.ب   (5,186 دوالر أمريكي) 

1,657 د.ب   (4,395 دوالر أمريكي) 

1,681 د.ب   (4,460 دوالر أمريكي) 

208 د.ب   (552 دوالر أمريكي) 

246 د.ب   (653 دوالر أمريكي) 

329 د.ب   (872 دوالر أمريكي) 

320 د.ب   (849 دوالر أمريكي) 

325 د.ب   (862 دوالر أمريكي) 

10 د.ب   (27 دوالر أمريكي) 

12 د.ب   (33 دوالر أمريكي) 

16 د.ب   (42 دوالر أمريكي) 

11 د.ب   (28 دوالر أمريكي) 

16 د.ب   (43 دوالر أمريكي) 
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أكبر اكتتاب عام في تاريخ المملكة حيث بلغت 
 مساهمات حصيلته أكثر من 2.7 مليار دينار بحريني 

)7 مليارات دوالر( مع رأس مال مدفوع بقيمة 120 
مليون دينار )318 مليون دوالر(.

اإلرتقــاء إلــى
 مـسـتـــــــوى
الحــدث
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أعضاء مجلس 
اإلدارة

سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

رئيسة لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة 
مستقلة وغير تنفيذية

عضو منذ: 18 أبريل 2009
بدء الدورة: 24 فبراير 2015

الخبرة: أكثر من 18 سنة

حازت سمو الشيخة حصة على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 
عام 1998 وشهادة الماجستير في السياسة االجتماعية والتخطيط 

عام 2002 وكالهما من كلية لندن لإلقتصاد والعلوم السياسية، كما حازت على شهادة الماجستير في 
تمويل التنمية عام 2010 من جامعة لندن. سمو الشيخة حصة خريجة يونغ انتربرايس، جونيور اشيفمينت 

في المملكة المتحدة وانضمت إلى المجلس األعلى للمرأة عام 2001 كعضو في اللجنة االجتماعية. وهي 
عضو دائم في مجلس اإلدارة منذ عام 2004. أسست سمو الشيخة حصة في عام 2005 مؤسسة “إنجاز 

البحرين” والتي تعتبر مؤسسة دولية تعمل على إعداد الشباب البحريني للنجاح في االقتصاد العالمي 
وتشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة. 

بخبرتها ودورها الناشط في التعليم وتطوير مهارات المرأة الشابة، تم دعوتها كمتحدثة وعضو في اللجنة 
االستشارية في مناسبات مختلفة من بينها في األمم المتحدة والمنتدى اإلقتصادي العالمي. 
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

عضو منذ: 5 مايو 2014
بدء الدورة: 24 فبراير 2015

الخبرة: أكثر من 22 سنة

سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني حاصل على البكالوريوس 
في اإلقتصاد وشهادة الماجستير في دراسات الحدود الدولية من 

كلية الدراسات الشرقية واألفريقية، جامعة لندن. يشغل سعادة 
الشيخ خالد المعشني منصب رئيس مجلس إدارة بنك مسقط 

ش.م.ع.ع. وهو عضو مجلس إدارة الشركة الُعمانية لخدمات التمويل المتحدة. ورئيس مجلس إدارة شركة 
ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع.

السيد حسين محمد الميزة 
عضو مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

مستقل وغير تنفيذي

عضو منذ: 20 مارس 2012
بدء الدورة: 24 فبراير 2015

الخبرة: أكثر من 42 سنة

يعتبر السيد حسين محمد الميزة من أبرز الشخصيات في قطاع 
الصيرفة والتمويل والتكافل حسب الشريعة اإلسالمية. ومن أبرز 

نجاحات السيد الميزة في حياته العملية عندما تم اختياره في شهر ديسمبر 2006 من قبل المؤتمر 
العالمي الثالث للمصارف اإلسالمية الذي عقد في البحرين كأفضل شخصية مصرفية إسالمية لعام 2006. 

وفي عام 1975، وبعد تخرجه من جامعة بيروت العربية بدأ حياته العملية في بنك دبي اإلسالمي الذي 
أمضى فيه 27 عامًا حيث لعب دورًا رياديًا في تحسين وتطوير خدمات المصرف. وكان من أبرز إنجازات السيد 

الميزة تأسيس مصرف السالم-السودان ومصرف السالم-البحرين ومصرف السالم-الجزائر. ويشغل 
السيد الميزة حاليًا منصب عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمصرف السالم-البحرين ورئيس 

مجلس اإلدارة لمصرف السالم-سيشل، ورئيس مجلس اإلدارة لتوب انتربرايسز ذ.م.م. ورئيس مجلس 
إدارة Lycée Fracais Jean Mermoz L.L.C وكما يشغل منصب  نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة 
التنفيذية لمصرف السالم-الجزائر. وكان السيد الميزة عضوًا مؤسسًا لشركة إعمار العقارية، شركة أمالك 

للتمويل، شركة إعمار للصناعة واالستثمار، شركة إعمار للخدمات المالية وشركة دبي اإلسالمية للتأمين 
وإعادة التأمين )أمان(. وكان السيد الميزة قد شغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

لشركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين )أمان(، نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية 
لمصرف السالم-السودان، 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 المالية-دبي، نائب رئيس مجلس اإلدارة لجمعية اإلمارات 
التعاونية-دبي، عضو مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، رئيس اللجنة 

التأسيسية لرابطة شركات التأمين وإعادة التأمين اإلسالمية. كما أنه كان عضوًا في مجلس اإلدارة لجمعية 
اإلمارات للتأمين. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ال جوال بالواليات المتحدة 

األمريكية.
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

السيد سلمان صالح المحميد
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر 

مستقل وغير تنفيذي

عضو منذ: 15 فبراير 2010
بدء الدورة: 24 فبراير 2015

الخبرة: أكثر من 32 سنة

يشغل السيد سلمان المحميد منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
خدمات مطار البحرين، ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة دار البالد، 

والعضو المنتدب وممثل المالك في الشركة العالمية للفنادق وجلوبال اكسبرس وموفنبيك وعضو 
مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر لمصرف السالم-البحرين. وقد شغل سابقًا منصب عضو 

مجلس إدارة البنك البحريني السعودي فضال عن كونه عضوا في اللجنة التنفيذية، واللجنة االستثمارية 
ولجنة الخيارات االستراتيجية. كما شغل منصب المدير االستثماري لشركة ماغنا القابضة. وهو حاصل على 

درجة الماجستير في إدارة األعمال، وماجستير في إدارة الفنادق وبكالوريوس في اإلدارة العامة.

السيد عصام بن عبد القادر المهيدب
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

عضو منذ: 17 أبريل 2006
بدء الدورة: 24 فبراير 2015

الخبرة: أكثر من 32 سنة

يشغل السيد عصام بن عبد القادر المهيدب منصب الرئيس التنفيذي 
وعضو مجلس االدارة لمجموعة المهيدب إلى جانب عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات التي تستثمر 

في مجاالت مختلفة مثل السلع االستهالكية سريعة الحركة FMCG، البنوك، االستثمارات المالية، العقار 
والتطوير العمراني، المقاوالت والقطاع الصناعي، من ضمنها على سبيل المثال ال الحصر مجموعة صافوال، 

شركة أكوا القابضة، شركة نستله للمياه، شركة بوان، شركة أبيات، مصرف السالم، شركة بلوم انفست 
السعودية، شركة رافال للتطوير العمراني.  ويترأس السيد المهيدب مجلس إدارة كل من شركة بندة 

للتجزئة، وشركة هرفي للخدمات الغذائية.

كما يشغل السيد المهيدب عضوية مجلس إدارة هيئة المدن االقتصادية في المملكة العربية السعودية، 
ويترأس مجلس إدارة الشركة الوطنية لالسكان والمجلس االستشاري لمستشفى الملك فهد التخصصي 

في الدمام.  إلى جانب ذلك يشغل عضوية عدد من من مجالس ادارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
والتعليمية منها شركة الخدمات التعليمية بجامعة االمير محمد بن فهد، صندوق دعم البحوث والبرامج 

التعليمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جمعية البر بالمنطقة الشرقية، جمعية إيفاء لذوي 
االعاقة، جمعية إطعام السعودية. 

والسيد عصام حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم )تخصص احصاء( من جامعة الملك سعود 
بالرياض في العام 1982م.
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

السيد سليمان بن محمد اليحيائي
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

عضو منذ: 5 مايو 2014
بدء الدورة: 24 فبراير 2015

الخبرة: أكثر من 22 سنة

السيد سليمان بن محمد اليحيائي سليمان هو نائب رئيس مجلس 
إدارة بنك مسقط منذ شهر يونيو في عام 2011، وهو رئيس لجنة إدارة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات 

والتعويضات التابعتين لمجلس إدارة بنك مسقط. السيد اليحيائي مؤهل عالي في إدارة األصول المالية 
من جامعة لوزان بسويسرا عام 2002، وماجستير في اإلدارة المالية من جامعة ويلز ببريطانيا عام 2000، 

ومؤهل عالي في اآلزمات واإلصالح المالي من جامعة هارفرد بالواليات المتحدة األمريكية في عام 1999. 
يشغل السيد اليحيائي حاليًا منصب خبير اإلستثمار بشئون البالط السلطاني في سلطنة عمان، ورئيس 
مجلس إدارة شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع. وعضوًا بمجلس إدارة شركة المدينة العقارية ش.م.ع.م. 

وعضوًا بمجلس إدارة شركة فالكن للتأمين ش.م.ع.م. ورئيس مجلس إدارة صندوق ُعمان للدخل الثابت 
ورئيس مجلس إدارة صندوق ُعمان للمشاريع السياحية المتكامل، ورئيس مجلس إدارة تيلكوم ُعمان 

ورئيس مجلس إدارة صندوق البنك الوطني الُعماني لدول مجلس التعاون الخليجي ورئيس مجلس إدارة 
الخليج كلورين ذات مسئولية محدودة بدولة قطر وعضو مجلس إدارة يونيون كلورين ذ.م.م. بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة وعضو مجلس إدارة في مصرف السالم بمملكة البحرين.

السيد هشام صالح الساعي
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

عضو منذ: 5 مايو 2014
بدء الدورة: 24 فبراير 2015

الخبرة: أكثر من 22 سنة

السيد هشام الساعي مواطن بحريني يتمتع بخبرة واسعة في عالم إدارة االستثمار وتمويل المؤسسات 
 London( والصيرفة االستثمارية. يحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األعمال بلندن

Business School( وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة تكساس، كما تلقى عددًا من 
 )INSEAD( الدورات التعليمية المكثفة المخصصة لكبار المسؤولين في المعهد األوروبي إلدارة األعمال

وغيرها من المؤسسات المرموقة. 

قبل أن يتقلد مسؤولياته الحالية في شركة عبر البحار لالستثمار ش.ش.و.، تولى الساعي منصب رئيس 
إدارة تمويل الشركات في بنك سيكو االستثماري حيث كان مسؤواًل عن هيكلة أهم الصفقات االستثمارية 

بمجال األسهم وأسواق الدين على الصعيدين المحلي واإلقليمي كما تولى مناصب سابقة في عدد من 
المكاتب والشركات االستشارية أبرزها شركة “بي دي او جواد حبيب” و “برايس ووتر هاوس كوبرز” و “أرثر 

أندرسن”. 

السيد الساعي هو عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة في مصرف 
السالم البحرين. كما يشغل أيضًا عددًا من المناصب العليا األخرى في الشركات والمؤسسات ومن أبرزها: 

	 بنك الخليج التجاري )الخليجي( ش.م.ق. 	 مؤسسة ناس ش.م.ب.   
	 المصرف العالمي ش.م.ب. )م( 	 شركة ديار المحرق ش.م.ب .)م(  

	 بناء البحرين ش.م.ب. )م(  	 شركة خليج البحرين للتطوير ش.م.ب. )م( 
	 شركة الما العقارية ذ.م.م. 	 بنك إنفستكورب ش.م.ب.   
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

السيد خالد سالم الحليان
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

بدء الدورة: 24 فبراير 2015
الخبرة: أكثر من 32 سنة

يتمتع السيد خالد الحليان بخبرة عالية المستوى تربو على 30 عامًا 
شملت العديد من المجاالت المهنية، وهو حاليا الرئيس التنفيذي 

لمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران. وقد بدأ السيد خالد 
الحليان حياته المهنية في مصرف اإلمارات المركزي وانتقل إلى إدارة التنمية االقتصادية في دبي قبل 

انضمامه إلى صناعة الطيران في عام 1996؛ في البداية كان للعمل على إنشاء المنطقة الحرة الجديدة 
بمطار دبي ومترئسًا إدارة المالية قبل أن يواصل مهامه إلنشاء مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر 

في مؤسسة مدينة دبي للطيران. وقد شارك السيد خالد الحليان في إنشاء إدارة التنمية االقتصادية 
وشركة إعمار العقارية وجمعية المدققين الداخليين اإلماراتية وجمعية الغولف اإلماراتية، كما عمل 

على إعادة هيكلة المشاريع لشركة ألمنيوم دبي والمركز التجاري العالمي بدبي والطيران المدني بدبي 
ومراقبة الخدمات المصرفية بمصرف اإلمارات المركزي. كما قام السيد الحليان على تنفيذ إنشاء المبنى 

الجديد لمركز النور لتدريب وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في دبي. ويشغل السيد الحليان 
حاليًا منصب نائب الرئيس لجمعية التدقيق الداخلي اإلماراتية )التابعة لمعهد التدقيق الداخلي، الواليات 
المتحدة(، وكرئيس مجلس اإلدارة لمركز النور لتدريب وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في دبي 

ومستشار في أمالك العقارية دبي ورئيس مجلس إدارة إعمار الجنوب في دبي. ويحمل السيد الحليان درجة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة برادفورد - المملكة المتحدة وبكالوريوس في إدارة األعمال من 

جامعة اإلمارات - إمارة العين.

السيد محمد شكري غانم 
عضو مجلس اإلدارة

مستقل وغير تنفيذي

بدء الدورة: 24 فبراير 2015
الخبرة: أكثر من 17 سنة

يتمتع السيد محمد غانم بخبرة وكفاءة عاليًة من خالل عمله ألكثر 
من 17 عامًا في أسواق التمويل اإلقليمية وتعامله مع قضايا الطاقة العالمية بما في ذلك تطوير األعمال، 

وتمويل المشاريع، فضال عن نشأة المهام االستشارية المتعلقة بالنفط، وحقول النفط والغاز الطبيعي 
وقطاعات توليد الطاقة، ويتولى حاليًا منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مصرف الطاقة األول 

في البحرين، وقبل انضمامه إلى بنك الطاقة األول، عمل السيد غانم في المؤسسة العربية المصرفية 
)ش.م.ب( )''ABC''( و .GED Handles G.m.b.H, فيينا. إضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي وعضو مجلس 

إدارة مصرف الطاقة األول، يشغل السيد غانم حاليًا منصب عضو مجلس إدارة الكيانات التالية: رئيس 
مجلس إدارة شركة مينا دريل االستثمار، رئيس مجلس إدارة ADCAN Pharma LLC - اإلمارات العربية 
المتحدة. رئيس مجلس إدارة Medisal Pharmaceuticals Industry LLC - اإلمارات العربية المتحدة، 

نائب رئيس مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي - ُعمان، ورئيس اللجنة التنفيذية للبنك. عضو مجلس إدارة 
مصرف السالم - البحرين، وعضو اللجنة التنفيذية لمصرف الطاقة األول. السيد غانم حاصل على درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ويبستر )كلية إدارة األعمال والتكنولوجيا( في فيينا وباإلضافة 
إلى درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان.
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أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

السيد يوسف عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

تنفيذي

عضو منذ: 5 مايو 2008
بدء الدورة: 24 فبراير 2015

الخبرة: أكثر من 30 سنة

السيد يوسف تقي محاسب قانوني معتمد وله خبرة واسعة في 
قطاع الخدمات المصرفية والمالية بدأها في عام 1983. وهو أحد المصرفيين المتمرسين مع خبرة 

تربو على 30 سنة. وقد تقلد السيد تقي خالل حياته العملية مناصب عالية في عدد من المؤسسات في 
مملكة البحرين. وقبل التحاقه بمصرف السالم-البحرين عمل كنائب المدير العام ببيت التمويل الكويتي 
في مملكة البحرين، وتولى مسؤولية اإلشراف على تأسيس بيت التمويل الكويتي في ماليزيا. وقد أمضى 
قبل ذلك 20 سنة لدى مؤسسة إرنست ويونغ، قدم خاللها خدمات مهنية متميزة للكثير من المؤسسات 

المالية المحلية واإلقليمية والدولية. وقد تبوأ خاللها أعلى المناصب والتي كان آخرها منصب الشريك حيث 
كان مسئواًل عن تقديم خدمات التدقيق واالستشارات للمؤسسات المالية اإلسالمية. السيد تقي هو عضو 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف السالم-البحرين. باإلضافة إلى ذلك، يشغل السيد 
تقي منصب رئيس مجلس إدارة شركة منارة للتطوير العقاري ش.م.ب. )مقفلة( وشركة آمار القابضة 
ش.م.ب )مقفلة(، وهي شركات تابعة لمصرف السالم-البحرين. كما أنه عضو مجلس إدارة في بنك 

اإلسكان )البحرين( وشركة ألمنيوم البحرين، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير كورنيش الملك فيصل.



15   التقرير السنوي 2016  مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.

أكمــل مصــرف الســام-البحرين عمليــة اإلســتحواذ مــع 
بنــك البحرينــي الســعودي وبــي ام اي بنــك وتــم تحويــل 
وفقــً  تعمــل  مصــارف  إلــى  التقليدييــن  المصرفيــن 
ألحــكام الشــريعة اإلســامية فــي وقــت قياســي، ممــا 
ســاهم فــي تعزيــز نمــو قطــاع الخدمــات المصرفيــة 

اإلســامية فــي مملكــة البحريــن.

 عـمـلـيــــة تـحـــول
ديناميكية
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أعضاء هيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية

أ. د. حسين حامد حسان
رئيس الهيئة

الدكتور حسين حامد حسان حائز على درجة الدكتوراه من كلية 
الشريعة بجامعة األزهر في بالقاهرة مصر، ودرجة الماجستير في 

الفقه المقارن، والدبلوم في القانون المقارن )وكالهما يعادالن درجة 
الدكتوراه( من المعهد الدولي للقانون المقارن بجامعة نيويورك، 
الواليات المتحدة األمريكية. وهو حائز أيضا على درجة الماجستير 

في الفقه المقارن والدبلوم في الشريعة والقانون الخاص من 
جامعة القاهرة، ودرجة الليسانس في الشريعة من جامعة األزهر. 

يرأس الدكتور حسين حامد حسان هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
في العديد من البنوك والمصارف اإلسالمية. كما يرأس الدكتور حسين أيضا مجمع الفقه اإلسالمي في 

واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية، وهو عضو في المجلس األوروبي اإلسالمي للبحوث واالستشارات في 
دبلن، أيرلندا، وخبير في اتحاد المصارف اإلسالمي في جدة، المملكة العربية السعودية.

أ. د. علي محيي الدين القرة داغي
عضو الهيئة

الدكتور علي القرة داغي حائز على درجة الدكتوراه في الشريعة 
والقانون، ودرجة الماجستير في الشريعة والفقه المقارن من جامعة 
األزهر بالقاهرة مصر، ودرجة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من 

جامعة بغداد بالعراق، وشهادة في الدراسات اإلسالمية التقليدية 
تحت إشراف أصحاب الفضيلة العلماء في العراق، وهو أيضا خريج 
المعهد اإلسالمي في العراق. والدكتور علي عضو هيئة التدريس 

بجامعة قطر وعضو في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لعدد 
من البنوك والمؤسسات المالية، وعضو أيضا في أكاديمية الفقه 

اإلسالمي، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، والمجلس األوروبي اإلسالمي لإلفتاء والبحوث، واالتحاد الدولي 
للعلماء المسلمين، واللجنة االستشارية األكاديمية بمركز الدراسات اإلسالمية في جامعة أكسفورد - 
المملكة المتحدة وله العديد من المؤلفات والبحوث حول مواضيع تشمل أشكال التمويل اإلسالمي، 

والفقه، والزكاة، واالقتصاد اإلسالمي.
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية )تتمة(

الشيخ عدنان عبد اهلل القطان
عضو الهيئة

الشيخ عدنان القطان حائز على درجة الماجستير في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف من جامعة أم القرى في مكة المكرمة 
- المملكة العربية السعودية، ودرجة البكالوريوس في الشريعة 
اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة - المملكة 

العربية السعودية وهو قاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى التابعة 
لوزارة العدل بمملكة البحرين. الشيخ عدنان القطان عضو في هيئات 

الفتوى والرقابة الشرعية في عدد من البنوك والمؤسسات المالية، 
كذلك يرأس جمعية السنابل لرعاية األيتام بمملكة البحرين، وهو 

أيضا رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية التابعة للديوان الملكي بمملكة البحرين، ورئيس بعثة 
البحرين للحج. وهو أيضا خطيب جامع مركز أحمد الفاتح اإلسالمي. كما أسهم الشيخ عدنان القطان 

في وضع مسودة قانون األحوال الشخصية بوزارة العدل. ويشارك بصورة منتظمة في اللجان اإلسالمية 
والدورات التدريبية والحلقات الدراسية والمؤتمرات.

د. محمد عبد الحكيم زعير
عضو الهيئة

الدكتور محمد زعير حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد 
اإلسالمي، ودرجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية )اقتصاد(، ودرجة 

البكالوريوس في العلوم اإلدارية، والدبلوم العالي في الدراسات 
اإلسالمية. والدكتور عبد الحكيم عضو في هيئة الفتوى والرقابة 

الشرعية لعدد من المؤسسات المالية كما تشمل خبراته السابقة 
العمل لمدة 18 سنة لدى بنك مصر المركزي، كما شغل أيضا مناصب 

مختلفة منها رئيس إدارة الرقابة الشرعية في بنك دبي اإلسالمي.

د. محمد برهان أربونا
عضو وأمين سر الهيئة

رئيس المجموعة الشرعية - قسم الرقابة الشرعية

الدكتور محمد أربونا حاصل على درجة الدكتوراه في القانون تخصص 
الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي من الجامعة الدولية اإلسالمية 

بماليزيا، ودرجة الماجستير في القانون المقارن. كما أنه حاصل 
على درجة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية والدبلوم العالي 

في التربية من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. ويرجع تاريخ 
خبرته في مجال الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي إلى العام 

1997. قبل التحاقه بمصرف السالم–البحرين عمل الدكتور أربونا في 
منصب رئيس قسم الرقابة الشرعية وعضو هيئة الفتوى والرقابة 

الشرعية في مصرف سيرة االستثماري بمملكة البحرين. وقد عمل قبل ذلك في بيت التمويل الكويتي في 
البحرين بمنصب كرئيس لقسم الرقابة الشرعية. كما عمل الدكتور أربونا في هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية – البحرين )ايوفي( بصفته باحثا ومستشارا شرعيا. وباإلضافة إلي ذلك، يقدم 
الدكتور أربونا محاضرات في مجال الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي ويقدم الخدمات االستشارية 
لبرامج التوجيه والتمهين لعدد من المؤسسات التعليمية االحترافية. الدكتور أربونا هو عضو في اللجنة 

التوجيهية إلطار سوق األموال اإلسالمي المنشأ من قبل مصرف البحرين المركزي إلدارة السيولة فيما بين 
المصارف اإلسالمية.



التقرير السنوي 2016  مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.18

أعضاء فريق اإلدارة 
التنفيذية

 السيد يوسف عبد اهلل تقي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

الخبرة: أكثر من 30 سنة

السيد يوسف تقي محاسب قانوني معتمد وله خبرة واسعة في 
قطاع الخدمات المصرفية والمالية بدأها في عام 1983. وهو أحد 

المصرفيين المتمرسين مع خبرة تربو على 30 سنة. وقد تقلد السيد 
تقي خالل حياته العملية مناصب عالية في عدد من المؤسسات في 
مملكة البحرين. وقبل التحاقه بمصرف السالم–البحرين عمل كنائب 

المدير العام ببيت التمويل الكويتي في مملكة البحرين، وتولى 
مسؤولية اإلشراف على تأسيس بيت التمويل الكويتي في ماليزيا. 

وقد أمضى قبل ذلك 20 سنة لدى مؤسسة إرنست ويونغ، قدم خاللها خدمات مهنية متميزة للكثير 
من المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والدولية. وقد تبوأ خاللها أعلى المناصب والتي كان آخرها 

منصب الشريك حيث كان مسئواًل عن تقديم خدمات التدقيق واالستشارات للمؤسسات المالية اإلسالمية. 
السيد تقي هو عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف السالم-البحرين. باإلضافة 

إلى ذلك، يشغل السيد تقي منصب رئيس مجلس إدارة شركة منارة للتطوير العقاري ش.م.ب. )مقفلة( 
وشركة آمار القابضة ش.م.ب )مقفلة(، وهي شركات تابعة لمصرف السالم-البحرين. كما أنه عضو 

مجلس إدارة في بنك اإلسكان )البحرين( وشركة ألمنيوم البحرين، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير 
كورنيش الملك فيصل.
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أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية )تتمة(

السيد أنور محمد مراد
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية

الخبرة: أكثر من 23 سنة 

يتمتع السيد أنور مراد بخبرة تربو على 23 عاما في مجاالت الصيرفة 
الخاصة والخزانة وإدارة مخاطر السوق والخدمات المصرفية. وقد 

تسلم السيد مراد لمنصبه الحالي كنائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
– الخدمات المصرفية  وقبل ذلك عمل في مصرف السالم-البحرين 

كنائب رئيس تنفيذي - رئيس إدارة الصيرفة الخاصة منذ شهر مايو 
2006. وكانت مسئولياته إنشاء قسمي الصيرفة الخاصة والخدمات 

المصرفية لألفراد. وباإلضافة إلى المنتجات المصرفية المعتادة، فقد قام السيد مراد بهيكلة وتدشين 
العديد من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. قبل انضمامه إلى مصرف السالم عمل 
السيد مراد في بنك مسقط - البحرين كرئيس للصيرفة الخاصة. وقبل ذلك شغل السيد مراد في بنك 
إي بي إن أمرو منصب مدير مخاطر السوق اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما رأس 
عمليات الخزانة في البحرين. ومن عام 1994 إلى عام 1998 شغل السيد مراد العديد من المناصب في 

سيتي بنك-البحرين، شملت المسئول المفوض للتوقيع لسوق المال والديون الثانوية ومن بعدها مساعد 
مدير للخدمات المصرفية للمستهلكين الدوليين. ولدى السيد مراد معرفة مستفيضة وخبرة في الخزانة 

ومنتجات االستثمار بدءا من سوق المال، وأوراق النقد األجنبية، والديون الثانوية وهيكلة المنتجات.

السيد عبد الكريم تركي
القائم بأعمال الرئيس المسئول عن العمليات

الخبرة: أكثر من 36 سنة 

السيد عبدالكريم تركي مصرفي محنك يتمتع بخبرة تربو على 36 
عاما في مجال الخزانة والعمليات والتدقيق والرقابة الداخلية وإدارة 

المخاطر. انضم إلى مصرف السالم-البحرين في العام 2006 بمنصب 
نائب رئيس أول - رئيس العمليات، وكان من المشاركين الرئيسيين 

في إنشاء وهيكلة المصرف وتأسيس إدارة العمليات. وقد تم تعيينه 
عضوا رئيسيا في لجنة االختيار والتنفيذ للنظام األساسي للخدمات 

المصرفية، باإلضافة إلى كونه عضوا في لجان أخرى مثل لجنة اتفاق بازل 2، لجنة الموجودات والمطلوبات 
ولجنة العالقات العامة. قبل انضمامه إلى المصرف شغل منصب نائب رئيس عمليات دعم الخزانة في 

سيتي بنك البحرين حيث اكتسب خبرته من خالل ترؤسه للعديد من اإلدارات والوحدات. كما شارك السيد 
تركي أيضا في إطالق الخدمات المصرفية اإلسالمية لالستثمار سيتي بنك حيث كان مسئوال عن صياغة 
جميع اإلجراءات التشغيلية ووضع جدول الحسابات وحسابات المنتجات. السيد تركي حاصل على درجة 

الماجستير في االستثمار والتمويل من جامعة هال في المملكة المتحدة.
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أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية )تتمة(

د. محمد برهان أربونا
رئيس المجموعة الشرعية - قسم الرقابة الشرعية

الخبرة: أكثر من 17 سنة 

الدكتور محمد أربونا حاصل على درجة الدكتوراه في القانون تخصص 
الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي من الجامعة الدولية اإلسالمية 

بماليزيا، ودرجة الماجستير في القانون المقارن. كما أنه حاصل على 
درجة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية والدبلوم العالي في 

التربية من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. ويرجع تاريخ خبرته 
في مجال الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي إلى العام 1997 . 

قبل التحاقه بمصرف السالم–البحرين عمل الدكتور أربونا في منصب رئيس قسم الرقابة الشرعية وعضو 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في مصرف سيرة االستثماري بمملكة البحرين. وقد عمل قبل ذلك في بيت 

التمويل الكويتي في البحرين بمنصب كرئيس لقسم الرقابة الشرعية. كما عمل الدكتور أربونا في هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية – البحرين )ايوفي( بصفته باحثا ومستشارا شرعيا. 

وباإلضافة إلي ذلك، يقدم الدكتور أربونا محاضرات في مجال الصيرفة اإلسالمية والتمويل اإلسالمي 
ويقدم الخدمات االستشارية لبرامج التوجيه والتمهين لعدد من المؤسسات التعليمية االحترافية. الدكتور 

أربونا هو عضو في اللجنة التوجيهية إلطار سوق األموال اإلسالمي المنشأ من قبل مصرف البحرين المركزي 
إلدارة السيولة فيما بين المصارف اإلسالمية.

 السيد عيسى حسن مسيح
رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

الخبرة: أكثر من 18 سنة 

السيد عيسى مسيح مصرفي محترف في مجال إدارة المخاطر يمتلك 
خبرة تربو على 18 عاما في القطاع المالي. وتشمل خبرته الصيرفة 

التجارية واالستثمارية اكتسبها من خالل عمله مع مصارف تقليدية 
وإسالمية في مملكة البحرين. وقد انضم السيد عيسى مسيح إلى 

مصرف السالم-البحرين كرئيس إلدارة المخاطر للمجموعة في عام 
2015 بهدف دمج األنشطة الخاصة بالمخاطر في المصرف. وكان 

قد عمل قبل ذلك كرئيس إلدارة المخاطر في بي ام اي بنك. كما تقلد السيد عيسى مسيح مناصب عليا 
مختلفة في إدارة المخاطر مع مؤسسات مالية في المملكة منها بيت التمويل الخليجي و بنك الخليج 

المتحد. ويحمل السيد عيسى مسيح شهادة الماجستير في إدارة األعمال بدرجة الشرف من جامعة ديبول 
في الواليات المتحدة وشهادة البكالوريوس من جامعة كونكورديا في كندا. كما أنه يحمل درجة المحلل 

 .)PRM( ومدير المخاطر المحترف )CFA( المالي المعتمد
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أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية )تتمة(

 السيد حسين علي عبدالحق 
رئيس الخزينة واألسواق المالية

الخبرة: أكثر من 15 سنة 

يتمتع السيد حسين عبدالحق بخبرة متميزة في مجال الخزينة 
واألسواق المالية من خالل خبرته العملية التي امتدت إلى اكثر من 
15 سنة حيث عمل في مجال إدارة السيولة واالستثمار في أسواق 

راس المال وهيكلة المنتجات اإلسالمية وأدوات التحوط. انظم إلى 
مصرف السالم-البحرين في عام 2007 كتنفيذي في قسم الخزينة 

وقام بمسؤولية تأسيس مختلف أقسام الخزينة. ساهم في وضع 
االستراتيجية المتعلقة بالدائرة، كما وانه عضو فعال في إدارة لجنة األصول والخصوم المسؤولة عن 

وضع السياسات المتعلقة بإدارة السيولة وتوظيف األصول على مستوى المصرف. كما قاد مسؤولية دمج 
قسمي الخزينة في مصرف السالم وبنك البحرين السعودي في عام 2010 ويقود حاليا مبادرة لدمج 

قسمي الخزينة في المصرف مع بي ام اي بنك. عمل سابقا مع بيت التمويل الكويتي )البحرين( وهو 
مؤسسة مالية رائدة في المنطقة من عام 2002 وألكثر من 5 سنوات قاد فريق غرفة التداول ومختلف 

األنشطة بها. السيد عبدالحق خريج جامعة البحرين بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في برنامج الماجستير 
في التمويل والصيرفة اإلسالمية. كما يحمل شهادة محلل مالي معتمد )CFA( من الواليات المتحدة 

األمريكية.

 السيد عيسى عبداهلل بوحجي
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

الخبرة: أكثر من 16 سنة 

لدى السيد عيسى بوحجي خبرة تزيد عن 16 عامًا في مجال 
االستشارات والخدمات المالية والمؤسسات التجارية والهيئات 

الحكومية والتدقيق الداخلي. قبل انضمامه إلى مصرف السالم - 
البحرين، شغل السيد بوحجي منصب رئيس التدقيق الداخلي وأمين 

سر مجلس اإلدارة ألحد البنوك االستثمارية اإلسالمية في البحرين. 
كما أمضى السيد بوحجي سبع سنوات في العمل مع شركة إرنست 

ويونغ حيث عمل في مجموعة خدمات التدقيق والضمان قبل انتقاله إلى مجموعة خدمات االستشارات 
التجارية والمخاطر والتي كانت توفر للعمالء الخدمات المتعلقة بالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وقد 

ترك الشركة في منصب مدير أول. كما يشغل السيد بوحجي حالًيا منصب عضو مجلس إدارة في بي ام اي 
بنك وعضو مجلس إدارة ولجنة التدقيق في مصرف السالم – الجزائر وعضو مجلس إدارة مرحلي في بي ام 
اي أو بنك في سيشل وعضو غير تنفيذي في لجنة التدقيق في شركة منارة للتطوير العقاري ش.م.ب. )م(. 

باإلضافة إلى ذلك، يشغل السيد بوحجي منذ سنة 2009 منصب عضو مجلس إدارة ولجنة التدقيق للبنك 
البحريني السعودي وذلك قبل اكتمال عملية االندماج مع مصرف السالم - البحرين في أواخر سنة 2012. 
السيد بوحجي هو محاسب قانوني معتمد من الواليات المتحدة األمريكية، ويحمل ترخيص من والية نيو 
هامشاير وهو عضو في المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين. كما يحمل السيد بوحجي بكالوريوس 

في المحاسبة من جامعة البحرين.
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 السيدة منى البلوشي 
رئيس الموارد البشرية والشئون اإلدارية للمجموعة

الخبرة: أكثر من 18 سنة 

انضمت السيدة منى البلوشي إلى مصرف السالم-البحرين منذ 
التأسيس في عام 2006 كرئيس للموارد البشرية. ولقد كان للسيدة 
منى البلوشي دورا رئيسيا في نجاح عمليتي االستحواذ التي قام بها 

المصرف على البنك البحريني السعودي وبي ام اي بنك بما يتعلق 
باندماج الموارد البشرية لتلك البنوك مع موارد المصرف. وتتمتع 
السيدة منى البلوشي بخبرة واسعة في مجال الموارد البشرية 

وقوانين العمل نتيجة التجربة الطويلة في مجال الموارد البشرية حيث كانت سابقا رئيس الموارد البشرية 
في ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد من 2001 إلى 2006 وعملت قبل ذلك في إدارة الموارد 

البشرية في شركة كي بي إم جي. وتشمل مسئوليتها في المصرف وضع استراتيجية القسم إضافة إلى 
مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في مهمات على درجة عالية من السرية. وتحمل السيدة منى البلوشي 

درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ديبول بمدينة شيكاغو األمريكية، كما تحمل زمالة معهد 
.CIPD تطوير الموارد البشرية البريطاني

 السيد قاسم تقوي 
رئيس الشؤون القانونية للمجموعة

الخبرة: أكثر من 13 سنة 

السيد قاسم تقوي هو مستشار قانوني محترف ذو خبرة أكثر من 13 
عاما في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية والخدمات المصرفية 
اإلسالمية، الخدمات المصرفية لألفراد، المالية، قانون الشركات، قانون 
العمل، العقارات، و المقاوالت. خالل حياته المهنية، حقق السيد تقوي 

بتغطية المسائل القانونية على مستوى اإلقليم التي تشمل دول 
مجلس التعاون والواليات المتحدة وأوروبا والشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. بعد عملية االندماج مع مصرف السالم - البحرين، تم تعيين السيد تقوي لمنصبه الحالي في 
مصرف السالم بمهام رئيس الشؤون القانونية للمجموعة. منذ عام 2003 ، وقد شغل السيد تقوي عدة 

مناصب تنفيذية في عدد من المؤسسات المصرفية والمالية. باإلضافة إلى المسؤوليات التنفيذية الحالية، 
فإن السيد تقوي عضو في عدد من لجان اإلدارة بما فيها لجنة االستثمار ولجنة المعالجات والتحصيل. 

حصل السيد تقوى على درجة البكالوريوس في القانون ومحام مسجل لدى وزارة العدل والشئون 
اإلسالمية في مملكة البحرين.
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أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية )تتمة(

السيد أحمد عبد اهلل سيف
رئيس االستحواذات االستراتيجية وإداراة االستثمارات للمجموعة

الخبرة: أكثر من 10 سنوات

يمتلك السيد أحمد سيف خبرة تتجاوز العشر سنوات في القطاع 
المصرفي. قبيل التحاقه بمصرف السالم في عام 2008م كمساعد 

مع فريق االستثمار، عمل السيد سيف في مصرف “دي بي اس” 
بسنغافورة كمحلل استثماري. وخالل السنوات الثمان الماضية، كان 

للسيد سيف أثر كبير في تعزيز عمل المصرف. في عام 2012م، تقلد 
السيد سيف منصب مدير دائرة خدمات الوساطة المالية االستثمارية، 

ليتولى بعدها في عام 2016م منصب رئيس دائرة إدارة االستثمارات. السيد سيف عضو في مجالس إدارات 
عدد من الشركات التابعة لمصرف السالم منها شركة “إن إس القابضة ذ.م.م”، وشركة دراري لالستثمار، 
وشركة ساما االستثمارية. يحمل السيد سيف شهادة الماجستير في المالية والقانون المالي مع مرتبة 

الشرف من جامعة “إس أو إس” في لندن بالمملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في التجارة، تخصص 
المال واالقتصاد من جامعة “دي بول” األمريكية.

 السيد طال عبدالعزيز الما
رئيس االستثمارات

الخبرة: أكثر من 17 سنة 

لدى السيد طالل المال، وهو محاسب قانوني معتمد، خبرة وتجربة 
فعالة في صناعة الخدمات المصرفية والمالية تعود إلى العام 1999. 

فقد بدأ عمله في إرنست ويونيغ البحرين حيث كان عضوا نشطا 
وفعاال في قطاع التدقيق والخدمات المالية والمصرفية. ثم انضم 

إلى مصرف السالم-البحرين في عام 2006 حيث أنشأ وترأس قسم 
التدقيق الداخلي. وفي عام 2009 انتقل إلى قسم االستثمار لدى 

المصرف حيث كان مسؤوال عن تحديد الفرص االستثمارية وإدارتها. وهو أيضا عضو في مجلس إدارة عدد 
من الشركات التابعة والزميلة التي استثمر فيها المصرف.
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أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية )تتمة(

السيد عارف محمد جناحي
رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات

الخبرة: أكثر من 22 سنة 

يعتبر السيد عارف جناحي من المحنكين في مجال الصيرفة التجارية 
مع خبرة تربو على 22 عاما في العمليات والخدمات المصرفية 

للمؤسسات. وقد بدأ السيد جناحي حياته المهنية مع إحدى المصارف 
التقليدية المعروفة قبل أن يوسع تجربته مع مصرف تقليدي تجاري 

آخر حيث كان مسئوال عن الترويج عن المنتجات والخدمات المصرفية 
للشركات في السوق المحلية ومجلس التعاون الخليجي. وفي عام 

2006، انضم السيد جناحي إلى مصرف السالم-البحرين كرئيس إلدارة الخدمات المصرفية للمؤسسات 
حيث كان مسئوال عن إنشاء اإلدارة. وعلى مدى السنوات العشرين السابقة أكتسب السيد جناحي خبرة 

جيدة في الصيرفة التقليدية والصيرفة اإلسالمية على حد سواء مسنودة بشبكة قوية من االتصاالت في 
السوق ومعرفة واسعة بالمنتجات المصرفية وتقييم االئتمان. يحمل السيد جناحي درجة الماجستير من 

جامعة هال، المملكة المتحدة.

السيد علي حبيب قاسم
القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة

الخبرة: أكثر من 17 سنة 

السيد علي حبيب قاسم هو مصرفي متمرس ومختص في إدارة 
عالقات العمالء. يمتلك السيد قاسم خبرة طويلة في العمل 

المصرفي االستثماري الخاص والمؤسسي. قبيل التحاقه بمصرف 
السالم في عام 2011م، عمل السيد قاسم في عدد من المصارف 
المحلية، إذ كان مسؤواًل عن العمليات المصرفية المؤسسية، وإدارة 

عالقات العمل مع  المؤسسات المالية والحكومية. يتولى السيد 
قاسم حاليًا إدارة قسم العمليات المصرفية الخاصة في مصرف السالم، وإدارة عالقات العمالء، ووضع 

استراتيجيات تطوير المنتجات المصرفية. يحمل السيد قاسم شهادة الماجستير في العلوم من جامعة 
إيمرسون ببوستن في الواليات المتحدة األمريكية.



التقرير السنوي 2016  مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.26

أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية )تتمة(

السيد محمد يعقوب بوحجي
القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية لألفراد

الخبرة: أكثر من 13 سنة 

لدى السيد محمد بوحجي خبرة تزيد عن 13 عامًا في مجال 
االستشارات والخدمات المصرفية. وقبل انضمامه إلى مصرف 

السالم-البحرين، عمل السيد بوحجي مع شركة إرنست ويونغ 
البحرين في مجال خدمات مخاطر األعمال والذي كان مسؤوال عن 

التدقيق واالستشارات للمؤسسات المالية الكبرى والهيئات الحكومية 
داخل البحرين وخارجها. وفي عام 2006، انضم السيد بوحجي 

الى قسم التدقيق الداخلي في مصرف السالم مع مسؤولية إدارة وإنشاء السياسات واإلجراءات إلدارات 
المصرف المختلفة خالل فترة التأسيس. حقق السيد بوحجي بعد انتقاله إلى قسم الخدمات المصرفية 

لألفراد في عام 2009 اهم االنجازات خالل تطوير المنتجات والخدمات المصرفية والسياسات واألنظمة 
المصرفية. ولقد كان للسيد بوحجي دورًا هامًا في نجاح عمليتي تحويل مراحل االستحواذ التي قام بها 

المصرف على البنك البحريني السعودي وبي ام اي بنك.

كما شغل السيد بوحجي مناصب هامة خالل فترتي اإلستحواذات كعضو في اللجنة التوجيهية لإلندماج 
باإلضافة إلى عدة لجان إدارية لقيادة تحويل السياسات والمنتجات واألنظمة المصرفية.

ويحمل السيد بوحجي درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراتكاليد لألعمال اإلدارية في 
غالسكو، المملكة المتحدة ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة. كما حضر أثنين من برامج اإلداريين 

التنفيذيين في كلية إدارة األعمال في جامعة هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية وكلية آيفي لألعمال 
في كندا.

السيد خالد جليلي
القائم بأعمال الرئيس المالي

الخبرة: أكثر من 17 سنة 

يمتلك السيد خالد جليلي خبرة تتجاوز 17 عامًا في مجال المحاسبة 
والمالية. انضم السيد جليلي إلى مصرف السالم ــــ البحرين في 

عام 2009م كمسؤول عن دائرة الدعم االستراتيجي. وبعد استحواذ 
المصرف للبنك البحريني السعودي، تم تعيين السيد جليلي في 

منصب القائم بأعمال الرئيس المالي، وكان أيضًا عضوًا في اللجنة 
التوجيهية لإلستحواذ، ولجنة الموجودات والمطلوبات. وقبل 

انضمامه إلى مصرف السالم، عمل السيد جليلي لمدة 7 أعوام في دائرة الرقابة المالية ببنك الخليج الدولي، 
وهو بنك للخدمات المصرفية للشركات مقره مملكة البحرين. بدأ السيد جليلي حياته المهنية مع شركة 
إرنست ويونع وذلك في دائرة التدقيق وضمان الجودة حيث تركزت مهامه في التدقيق على المؤسسات 

العاملة في القطاعات االقتصادية المختلفة. السيد جليلي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة 
من جامعة البحرين.
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ــح  ــأن يصب ــة مصــرف الســام-البحرين ب تماشــيً مــع رؤي
قــوة إقليميــة فــي صناعــة الصيرفــة اإلســامية مــن 
خــال امتــداده الجغرافــي للمؤسســات الماليــة التابعــة 

ــل. ــا وسيش ــر، كيني ــنغافورة، الجزائ ــي س ــه ف ل

لنمــــو ا
اإلقـلـيـمــــي
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يسر أعضاء مجلس إدارة مصرف السالم-البحرين ش.م.ب )“المصرف”( تقديم تقرير السنوي للمساهمين 
مرفقًا بالقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. وتشمل القوائم المالية 

الموحدة القوائم المالية للمصرف والشركة التابعة له، بي ام اي بنك ش.م.ب. )م( )ويشار إليهما معًا باسم 
“المجموعة”(.

تراجعت معدالت النمو في اقتصاديات أعضاء 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، نظرًا لهبوط 

أسعار السلع األساسية، وتدني حجم التجارة 
العالمية، وقلة معدل تدفق رأس المال، مما عرقل 

النمو االقتصادي العالمي في عام 2016م، في 
حين واصلت أسعار النفط انخفاضها محدثًة بذلك 

أثرًا سلبيًا على اقتصاد مملكة البحرين والدول 
المجاورة. وقد أدى اإلنخفاض المتكرر لتصنيف 

البحرين اإلئتماني، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار 
النفط واالرتفاع في معدل الدين الخارجي، إلى 

خلق بيئة مليئة بالتحديات للعمل المصرفي.

رغم هذه العقبات، ظل االقتصاد البحريني 
متماسكًا. إذ أسفرت جهود ضبط الميزانية العامة، 

وتفعيل مشاريع البنية التحتية، إلى أداء إيجابي 
في القطاع غير النفطي، بما في ذلك القطاع 
المصرفي، في عام 2016م، مما يؤكد القدرة 

الهائلة للمصارف اإلسالمية في تقديم مجموعة 
من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تهدف 

إلى إعادة الثقة في االستثمار واالقتصاد البحريني 
ككل.

في ظل هذه الظروف، يسر المجموعة أن تعلن 
عن تحقيق نتائج إيجابية مرة أخرى هذا العام، إذ 

بلغت األرباح الصافية للمساهمين 16.2 مليون دينار 
بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

عام 2016م، أي بزيادة قدرها 31% عن العام 
السابق، )2015م: 12.3 مليون دينار بحريني(، مع 

األخذ بعين االعتبار خصم مخصصات األصول 
بمبلغ وقدره 21.6 مليون دينار بحريني من األرباح، 

إذ يعزى هذه النتائج إلى تركيز المصرف المتواصل 
على األنشطة المصرفية الرئيسية. كما تم تفعيل 

إجراءات لمراقبة المصروفات لتنخفض بذلك 
النفقات التشغيلية للمجموعة بصورة طفيفة. 

وقد بلغ إجمالي موجودات المجموعة بحلول 31 
ديسمبر 2016م، مبلغًا وقدره 1,681.3 مليون دينار 

بحريني )2015م: 1,656.6 مليون دينار بحريني(.

وشهد مصرف السالم-البحرين نموًا متسارعًا في 
الموجودات على مدى الخمس سنوات الماضية، 

خاصة بعد استحواذ البنك البحريني السعودي 
في عام 2009م وبي ام اي بنك ش.م.ب. في عام 

2014م. وفي عام 2016م، تم تسليم المساهمين 
إدارة “بي ام اي سيشل بنك أوفشور” بعد أن كان 

تحت إدارة مصرف سيشل المركزي في نوفمبر 
من عام 2014م، ليتم بعدها، بالتعاون مع صندوق 

سيشل للتقاعد الذي يمتلك حصة ملكية تبلغ 
30% تغيير الهوية التجارية إلى “مصرف السالم 

- سيشل”، وذلك بعد موافقة مصرف سيشل 
المركزي. ومن المقرر أن تكون سيشيل بمثابة 

محطة انطالق إلى األسواق اإلقليمية األخرى وذلك 
من خالل  التوسع في القطاع المصرفي للدول 
المجاورة، وخلق جسر بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول المطلة على المحيط الهندي.

وطوال عام 2016م، ركزت المجموعة على 
تعظيم قيمة المساهمين من خالل تحقيق النمو 
في األنشطة المصرفية األساسية، واالستثمار في 

السندات السيادية ذات العوائد الربحية، وتوفير 
مصادر بديلة للتمويل بتكاليف مناسبة. وقد نمت 

محفظة التمويل بنسبة 4.1% لتصل إلى 706 
مليون دينار بحريني خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

واستمرت المجموعة في تبني استراتيجية مدروسة 
الختيار االستثمارات بما يتماشى مع حجم المخاطر 

المتوقعة. ففي إطار حرصها على االستثمار في 
األصول الثابتة المدرة للدخل، استحوذت المجموعة 

حصة في محفظة عقارية تبلغ قيمتها نحو 130 

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
إلى السادة المساهمين
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مليون دوالر أمريكي تقع في واليتي تكساس 
وكارولينا الشمالية، وتتميز هذه المحفظة العقارية 

بمعدل إيجار مرتفع، ومستويات إشغال عالية. 
وتقوم المجموعة بدراسة استثمارات عقارية أخرى 
ذات عوائد مجزية في الواليات المتحدة األمريكية 

والمملكة المتحدة.

وسيسعى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
إلى تعزيز البنية التحتية للمصرف وتحسين أنشطته 

الرئيسية من أجل تحقيق نتائج أفضل في عام 

2017م. وسوف نواصل االستثمار في أنشطتنا 
المصرفية، مع إدراك أهمية تقديم منتجات 

وخدمات متميزة للعمالء، وتطوير شبكة مصرفية 
قوية لدعم النمو المستقبلي، بما يعزز من القطاع 

المصرفي اإلسالمي والعالمي. إن مجلس اإلدارة 
مؤمن بأن المصرف من خالل تطبيقه إلستراتجية 

واضحة المعالم يعمل على تحقيق أهدافه بأن 
يصبح أحد المصارف المرموقة في المنطقة.

... يسر المجموعة أن تعلن عن تحقيق نتائج 
إيجابية مرة أخرى هذا العام، إذ بلغت األرباح الصافية 

للمساهمين 16.2 مليون دينار بحريني للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر عام 2016م، أي بزيادة قدرها %31 

عن العام السابق، )2015م: 12.3 مليون دينار بحريني(، مع 
األخذ بعين االعتبار خصم مخصصات األصول بمبلغ وقدره 21.6 

مليون دينار بحريني من األرباح...

ألف دينار بحرينياألرباح المبقاة وتخصيص صافي الدخل

46,803 الرصيد كما في بداية العام
16,219 صافي األرباح لعام 2016م

)1,622(التحويل إلى االحتياطي القانوني
)10,705(األرباح المقترح توزيعها

50,695 الرصيد كما في نهاية العام

31 ديسمبر 2016م

1,691,721أسهم أعضاء مجلس اإلدارة

119,331أسهم أعضاء اإلدارة التنفيذية

1,811,052المجموع

بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2016م مبلغًا وقدره 389,000 دينار بحريني )2015م: 365,000 
دينار بحريني(.

حصة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

بمقتضى الشروط المنصوص عليها في دليل قواعد مصرف البحرين المركزي فيما يلي حصص أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في أسهم مصرف السالم البحرين ش.م.ب. وتوزيع األسهم كما في 31 

ديسمبر 2016م.

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين )تتمة(
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين )تتمة(

وفي الختام، ينتهز أعضاء مجلس اإلدارة هذه الفرصة للتعبير عن تقديرهم للقيادة الرشيدة ممثلة في 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه، وصاحب 

السمو الملكي سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه، وصاحب 
السمو الملكي سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد األعلى لقوة الدفاع والنائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف 
البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والبنوك المراسلة والعمالء، والمساهمين والموظفين العاملين لدى 

المصرف، وذلك لمساهمتهم في دعم مسيرة المصرف منذ التأسيس، ونحن نتطلع معهم إلى مزيد من 
النجاح والتقدم في السنة المالية المقبلة 2017م.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة
رئيسة مجلس اإلدارة

مصرف السام-البحرين
15 فبراير 2017م

المنامة، مملكة البحرين

2016م
نسبة مجموع 

األسهم 
المطروحة

عدد 
المساهمين عدد األسهم

نسبة األسهم المملوكة

44.45 22,928 951,702,125 أقل من %1

34.80 15 744,960,451 1% إلى أقل من %5

20.75 2 444,268,176 أكثر من %5

100.00 22,945 2,140,930,752 المجموع

نسبة األسهم الجنسية المساهمون الذين يملكون أكثر من %5

%14.74 عمان بنك مسقط الدولي ش.م.ع.ع.

%6.01 البحرين شركة عبر البحار لالستثمار ش.ش.و.



31   التقرير السنوي 2016  مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.

نــــال مصـــــرف الســام-البحــــرين جائـــــزة “التميـــــز لإلنجـاز 
اإلســـامية”  العقاريـــة  المنتجـــات  ابتـــكار  فـــي  البـــارز 
لاســـتحواذ المبتكـــر للمبنـــى المكتبـــي البـــارز “ملتـــون 
ــل  ــة التمويـ ــل قمـ ــن قبـ ــا مـ ــي تـــم منحهـ غيـــت”  والتـ
ويعتبـــر   .2009 األوســـط  الشـــرق   – الدوليـــة  العقـــاري 
مبنـــى “ملتـــون غيـــت” مـــن أحـــد ابـــرز المعالـــم اإلنشـــائية 
ويقـــع فـــي الضاحيـــة الماليـــة لوســـط العاصمـــة لنـــدن 

ــرى. ــة أخـ ــة مرموقـ ــات ماليـ ــن مؤسسـ ــرب مـ بالقـ

التميـــز 
ــالل  ــن خـــ مـ
اإلبــداع     
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رسالة الرئيس 
التنفيذي

تميز عام 2016م باالستقرار والتطور. فبعد اندماج مصرف السالم-البحرين وبي ام اي بنك في عام 2014م، 
فقد شهد هذا العام تكثيف الجهود وتوحيد اإلجراءات والعمليات المصرفية في كيان قوي متماسك.  

 وبالرغم من التحديات التي شكلتها التقلبات في 
أوضاع األسواق العالمية واإلقليمية، فقد حقق 

مصرف السالم-البحرين )“المصرف” ، “المجموعة”( 
المجموعة أداء جيدًا في عام 2016م، مما أكد 

قدرتها الكبيرة على مواكبة جميع الظروف 
والمستجدات االقتصادية.

لقد أدى استمرار التركيز على األنشطة المصرفية 
األساسية، التي تضم الخدمات المصرفية لألفراد 

والمؤسسات في ارتفاع الدخل التشغيلي اإلجمالي 
بنسبة 7% ليصل إلى 63 مليون دينار بحريني مقارنة 

بمبلغ 58.9 مليون دينار بحريني في عام 2015م. 
وقد بلغت األرباح الصافية لمساهمي المجموعة 

خالل العام 16.2 مليون دينار بحريني )2015م: 
12.3 مليون دينار بحريني( بعد األخذ في االعتبار 

مخصصات الموجودات البالغة 21.6 مليون دينار 
بحريني )2015م: 22.9 مليون دينار بحريني(.  

وطوال عام 2016م، ظلت المجموعة تركز على 
تعزيز القيمة للمساهمين من خالل تقديم 
مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات 

المصرفية المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة 
اإلسالمية. وقد شملت هذه المنتجات والخدمات 

إطالق خدمة جديدة للعمالء الكرام وهي إمكانية 
الحصول على كشف الحساب اإللكتروني لتوفر 
بذلك لهم مزيدًا من الراحة، كما تم افتتاح فرع 
آخر للمجموعة في محافظة المحرق، لتواصل 

بذلك توسيع شبكتها المصرفية المحلية، وتوفر 
المزيد من أجهزة الصراف اآللي للعمالء الكرام.  

هذا باإلضافة إلى طرح المجموعة لمنتجات متنوعة 
بجودة عالية في مجال التأمين اإلسالمي. 

إن المجموعة تدرك تمامًا بأن من مقومات 
نجاحها الحفاظ على والء العمالء الكرام. ومن 

هذا المنطلق، فقد طرحت المجموعة أيضًا في 
عام 2016م منتجات جديدة منها برنامج دانات 

للتوفير، وآخر بالتعاون مع شركة طيران الخليج في 
مجال تقديم نقاط أميال مجانية لحاملي بطاقة 

المجموعة اإلئتمانية.

ولمواكبة الظروف االقتصادية المتغيرة، فقد 
اتبعت المجموعة نهجًا حذرًا في اختيار االستثمارات 

ذات المخاطر المناسبة والعوائد الثابتة المدرة 
للدخل. ومن هنا فقد استحوذت المجموعة على 
حصة في محفظة عقارية تبلغ قيمتها نحو 130 

مليون دوالر أمريكي في واليتي تكساس وكارولينا 
الشمالية، وهذه العقارات تتميز بعوائدها اإليجارية 

المرتفعة وهي مؤجرة بالكامل. والمجموعة 
متفائلة جدًا بأداء محفظتها العقارية في الواليات 

المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة، وعلى ثقة 
تامة بالسجل الحافل الذي تمتلكه في تسويق 

هذه المحفظة على المستثمرين من دول مجلس 
التعاون الخليجي. 

وقد شهد قطاع الخدمات المصرفية الخاصة عامًا 
استثنائيًا، فقد ارتفعت قاعدة العمالء بنسبة %8، 

وتم التخارج بنجاح من عدد من االستثمارات، وطرح 
فرص استثمارية بعوائد مجزية.

كما أن المجموعة لم تغفل مسؤوليتها 
االجتماعية، ومن هنا فقد وقعت اتفاقيات 

استراتيجية مع وزارة اإلسكان لتوفير السكن 
المالئم لمواطني مملكة البحرين بأسعار مناسبة. 

ودعمت أيضًا جهود وزارة الصحة في مجال 
االرتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية. وسعت 

المجموعة كذلك إلى رفع مستوى البرامج 
األكاديمية المتخصصة في الصيرفة اإلسالمية 

من خالل دعمها المقدم إلى معهد البحرين 
للدراسات المصرفية والمالية لتطوير منصة التعلم 

اإللكتروني للتمويل اإلسالمي التي تقدم تدريبًا 
إلكترونيًا حول المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.   
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وطوال 
عام 2016م، 

ظلت المجموعة 
تركز على تعزيز القيمة 
للمساهمين من خال 

تقديم مجموعة متنوعة 
من المنتجات والخدمات 

المصرفية المبتكرة 
المتوافقة مع مبادئ 

الشريعة اإلسامية.

وعمومًا فقد اتبعت المجموعة استراتيجية 
معتدلة في الممارسات المصرفية معتمدة على 

نقاط قوتها في األنشطة التمويلية، ومركزة على 
االلتزام بإدارة المخاطر بالصورة المثلى في منح 

التسهيالت التمويلية الجديدة وتملك االستثمارات. 

وقد واصلت المجموعة في الحفاظ على نسبة 
جيدة من كفاءة رأس المال بلغت 21.55% مع 

نهاية السنة المالية )2015: 20.05%( متجاوزة 
بذلك المعدل اإللزامي المفروض من قبل مصرف 

البحرين المركزي والبالغ %12.5.

ونحن نواصل مسيرتنا الحافلة في عام 2017م، 
فإن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على ثقة 

تامة بقدرة المجموعة على مواجهة التحديات 
المستقبلية خاصة في ضوء اإلجراءات الداخلية 

والسياسات اإلدارية المتبعة من قبل المصرف 
والتي بفضلها تم خلق بيئة عمل قوية ومتميزة. 

وفي الختام، يطيب لي نيابة عن جميع 
المساهمين ومجلس اإلدارة، أن أعرب عن تقديري 
العميق للقيادة الحكيمة لمملكة البحرين ممثلة 
في حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه، 
وصاحب السمو الملكي سمو األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل 
ورعاه، وصاحب السمو الملكي سمو األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
لقوة الدفاع والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل ورعاه، وألعضاء مجلس اإلدارة الكرام، 
ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 

ومصرف البحرين المركزي، وسوق البحرين لألوراق 
المالية. والشكر موصول كذلك للمساهمين 

ولعمالء المجموعة األعزاء، فهم الدافع لمزيد من 
التقدم والنجاح. كما أود أيضًا أن أعبر عن امتناني 

وتقديري لجهود فريق العمل بالمجموعة، فبفضل 
تفانيهم حققنا وسنواصل تحقيق المزيد من 

اإلنجازات.

رسالة الرئيس التنفيذي )تتمة(

يوسف عبد اهلل تقي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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مجموعــة  لعمائــه  الســام-البحرين  مصــرف  يوفــر 
شــاملة مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة المبتكــرة 
والمتميــزة التــي تتوافق مع أحكام الشــريعة اإلســامية، 
وذلــك مــن خــال شــبكة راســخة ومتناميــة مــن الفــروع 
وأجهــزة الصــراف اآللــي فــي جميــع أنحــاء المملكــة التــي 
تعتمــد علــى أرقــى مســتويات التكنولوجيــا المتطــورة.

 الحرص الدائم على 
الوصول  إليك
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تقرير مراجعة  الهيئة 
اإلدارية عن األداء 

التشغيلي واألنشطة 
للمجموعة

البيئــة االقتصاديــة
دخــل االقتصــاد العالمــي العام الســادس من 

الركــود، مــع تباطؤ النمــو فــي اقتصاديات الدول 
المتقدمــة نظــرًا لضعــف التجــارة العالميــة، 

وانخفــاض رؤوس األمــوال المتدفقــة، خصوصًا 
إلــى األســواق الناشــئة. وبالرغم مــن الضغوطات 

االقتصاديــة والسياســية العالميــة، إال أنــه قد 
وجــدت بعــض المؤشــرات اإليجابيــة، منها 

التطــورات التكنولوجيــة، وتحســن مهــارات 
القــوى العاملــة، وزيــادة معــدل  اإلنتاجية. 

بالرغــم مــن ذلك، فمــن المتوقــع أن يتواصل 
الطابــع المتذبــذب للتعافــي االقتصــادي للــدول 

المتقدمــة مــع تراجــع فجوة اإلنتــاج بصورة 
تدريجيــة، فقــد طــرأ تباطؤ فــي توقعات 

3.1 فــي المئة في  النمــو العالمــي ليصــل إلــى 
2016م، ممــا عكس نظــرة أكثــر تحفظًا  عــام 

بالنســبة القتصاديــات الــدول المتقدمــة خاصــة 
بعــد التصويــت لخــروج المملكــة المتحــدة من 

عضويــة االتحــاد األوروبــي، والتقاريــر المضطربة 
بشــأن النمــو االقتصادي فــي الواليــات المتحدة، 

وارتفــاع ديــون الصيــن وقدرتهــا اإلنتاجية 
االســتيعابية. وقــد أدت هــذه التطورات إلــى مزيد 

مــن الضغوطــات علــى نســب الفائــدة العالمية، 
حيــث مــن المتوقــع أن تســتمر السياســة النقدية 

التكيفيــة لفتــرة زمنيــة طويلــة بالرغــم من 
االرتفاعــات القليلــة فــي معدالت الفائــدة التي 

أعلنتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

ومــن المتوقــع أن تواصــل اقتصاديات الدول 
المتقدمــة نموهــا بوتيــرة مســتمرة، أما 

اقتصاديــات الــدول الناميــة، فإنهــا تواجه 
تحديــات عــدة، منهــا تباطؤ نمــو االقتصاد 

الصينــي، وانخفاض أســعار الســلع األساســية، 
وكذلــك التوتــرات التــي تشــهدها اقتصاديات 

بعــض هــذه الدول والتــي ســتلقي بثقلهــا على 

2017م  آفــاق النمــو، وســتبقى آثارهــا في عام 
حيــث مــن المتوقــع أن تكون معــدالت تدفق 

رؤوس األمــوال إلى هــذه االقتصاديــات محدودة.

بيئــة األعمال
واصلــت أســعار النفــط تراجعها لتؤثــر بذلك 

ســلبًا علــى مملكــة البحريــن ودول المنطقــة. 
ونتيجــة لذلــك، فقــد خفضــت بعض المؤسســات 

التصنيــف اإلئتمانــي لــكل مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية، وســلطنة عمــان، ومملكــة البحريــن 

2016م. وقــد عكــس تخفيض  خــالل عام 
التصنيــف االئتمانــي لمملكــة البحريــن مــن قبــل 

 ،”2 1” إلــى “بي إيه  وكالــة موديــز مــن “بي ايه 
القلــق المتزايــد بشــأن قــدرة المملكــة على 

تغطيــة العجــز فــي الميزانيــة بســبب االنخفاض 
الحــاد فــي أســعار النفــط. بالرغم من ذلــك، فقد 

اتخــذت المملكــة إجــرءات لتغطيــة العجــز في 
الميزانيــة، وظــل اقتصادهــا أكثر مرونــة وأفضل 

تنوعــًا مقارنــة باقتصاديــات الــدول المجاورة. 
وقــد ســاهم تفعيــل البرامج االســتثمارية 

المختلفــة، وتوســعة مشــاركة القطــاع الخــاص 
فــي تعزيــز نمــو القطاع غيــر النفطــي بصورة 

كبيــرة. وعلــى وجــه الخصوص، فقد ســاهمت 
االســتمرارية فــي تنفيذ اســتثمارات مشــاريع 
البنيــة التحتيــة االســتراتيجية الممولــة جزئيــًا 

مــن قبــل صنــدوق التنميــة الخليجــي في دعم 
االقتصــاد البحرينــي بشــكل مباشــر.

المالي األداء 
بالرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة والسياســية 

التــي واجهــت المجموعــة، إال أنها اســتطاعت 
2016م تحقيق نتائــج ماليــة ممتازة،  فــي عــام 

فقــد بلغــت األربــاح الصافيــة العائدة إلى 
16.2 مليــون دينــار بحريني  مســاهمي المصــرف 

2016م، أي بزيــادة بلغــت  31 ديســمبر  بحلــول 
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12.3 مليــون دينار  2015م ) 31% عــن عام 
2015م(، آخذة فــي االعتبار  بحرينــي فــي عام 

21.6 مليون  خصــم مخصصــات األصــول البالــغ 
دينــار بحرينــي من األرباح. 

ويرجــع الســبب فــي تمكــن المجموعة من 
تحقيــق هــذه النتائــج الماليــة اإليجابيــة إلى 

الزيــادة المضطــردة فــي أنشــطتها التجارية 
الرئيســية الشــاملة علــى الخدمــات المصرفيــة 

المؤسســية والخدمــات المصرفيــة التجاريــة 
والخدمــات المصرفيــة لألفــراد. فقــد حققت 

المجموعــة ارتفاعــًا فــي األربــاح التشــغيلية بنســبة 
58.9 مليــون دينــار بحريني إلى  7% لتصــل مــن 

2016م، هذا  63 مليــون دينــار بحرينــي فــي عام 
باإلضافــة إلــى اســتثمارها في صكــوك عالية 

358.3 مليــون دينــار  الربحيــة بلغــت قيمتهــا 
350.5 مليــون دينــار بحرينــي في عام  بحرينــي )

2015م(. وقــد واصلــت المجموعــة سياســتها 
التمويليــة المتحفظــة لتحســن بذلــك مــن جودة 

1,681.3 مليــون دينار  األصــول البالغــة قيمتهــا 
 1,656.6 2016م ) 31 ديســمبر  بحرينــي بحلــول 

2015م(.  31 ديســمبر  مليــون دينــار بحرينــي في 
وقــد بذلــت المجموعــة كافــة جهودها في 

تعظيــم القيمــة للمســاهمين عــن طريــق تنميــة 
أنشــطتها الرئيســة، واالســتثمار فــي المنتجــات 

االســتثمارية ذات الربحيــة العاليــة، واالســتفادة 
مــن مصــادر تمويليــة منخفضــة التكلفــة. 

وإذ تواصــل المجموعــة مشــوارها في عام 
2017م، فإنهــا ســتعمل جاهــدة للحفــاظ على 

معــدالت ســيولة مرتفعــة، وتخفض مــن مخاطر 
االســتثمار العقــاري، وتوســع من أنشــطتها 

المصرفيــة األساســية محليــًا إقليميــًا.  

كفايــة رأس المال
تحتفــظ المجموعــة بمعــدالت ســيولة ممتــازة 

3، إذ بلغت  تتماشــى مــع متطلبــات اتفاقيــة بــازل 
21.55% في  نســبة مــالءة رأس المــال لديها 

نهايــة العــام، متجــاوزة بذلــك النســبة اإللزامية 
التــي يتوجــب على المصــارف فــي المملكة 

12.5% وفقــًا لقوانين  الحفــاظ عليهــا، وهــي 
مصــرف البحريــن المركزي. 

األصول جودة 
يواصــل المصــرف اتبــاع سياســة متحفظة في 

اختيــار أصــول جديــدة للتمويل واالســتثمار. 
ففــي نهايــة الســنة الماليــة، تــم تصنيف ما 

72% مــن محفظــة التمويــل في إطار  نســبته 
فئــة “مرضيــة”. وقد بلــغ إجمالــي مخصصات 

46.7 مليــون  اإلضمحــالل لمحفظــة التمويــل 
29.6 مليــون دينار  2015م:  دينــار بحرينــي )

بحرينــي(. باإلضافــة إلــى ذلك، أســس المصرف 
دائــرة متخصصــة لمتابعــة تحصيــل الديــون 

المتأخــرة، وهــذه الدائــرة تعمــل بآليــة متميزة.

األنشــطة المصرفيــة
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد

واصلــت دائرة األعمــال المصرفيــة أنشــطتها في 
2016م، مؤكــدة بذلــك التزامهــا الحثيث  عــام 
لتقديــم منتجــات وخدمــات فعالــة ومتنوعــة، 
بمــا فــي ذلك خطط ادخــار مبتكــرة، وخدمات 

جديــدة بتكنولوجيــا متطــورة، ومبــادرات 
وحمــالت ترويجيــة لتعزيــز والء العمــالء. وقد 

افتتحــت المجموعــة فرعهــا الثانــي في 
محافظــة المحــرق، لتصــل شــبكتها المصرفيــة 

وتلــك التابعــة إلــى بنــك بي ام اي )وهي 
مؤسســة تابعــة لمصــرف الســالم-البحرين( 

35 جهــاز صراف آلي فــي جميع  10 فــروع و  إلــى 
ــاء المملكة. أنح

وتماشــيًا مــع اســتراتيجية تطويــر المنتجــات التــي 
تضمــن توفيــر منتجــات تلبــي احتياجــات العمالء 

وتمنحهــم مكافــآت لتميزهــم، فقــد تــم إطالق 
برنامــج توفيــر متوافق مــع مبادئ الشــريعة 

اإلســالمية تحــت مســمى برنامج “دانات الســالم” 
بحيــث يقــدم للعمــالء عوائد مجزيــة، وفرصًا 

للفــوز بجوائز شــهرية وربــع ســنوية قيمة، 
ويمنحهــم المرونــة الالزمــة لتقديــم مســاهمات 

ماليــة منتظمــة. وشــملت أيضــًا هــذه المنتجات 
عــروض ترويجيــة خالل فصــل الصيــف لبطاقات 

ائتمــان خاصــة تضمــن امتيازات مــع طيران 
الخليــج بحيــث يحصــل العمــالء علــى العديد 

مــن المزايــا بما في ذلك كســب نقــاط األميال 
المجانيــة فــي برنامــج الوالء فالكــون فالير، 

واســتبدال عــدد آخر مــن المزايا عند اســتخدام 
أي مــن بطاقــات المصــرف اإلئتمانية. 

عــالوة على ذلــك، فقد وقــع المصــرف اتفاقية 
اســتراتيجية مــع واحــدة من الشــركات الرائدة 

فــي مجــال التأمين وهــي شــركة “التكافل 
الدوليــة”، وذلــك لتســهيل طــرح مجموعة 

مــن منتجــات التأميــن المتوافقــة مــع مبادئ 
ــالمية. الشريعة اإلس

وقــد أكــد المصرف التزامــه التــام بتقديم 
منتجــات متميــزة للعمــالء. فقــد شــهدت الفترة 

الســابقة إطــالق منصة دفــع بطاقــة االئتمان 
باالشــتراك مــع بنفــت، بحيــث وفرت هــذه المنصة 
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للعمــالء بيئــة ســليمة وآمنــة عند دفــع فواتير 
بطاقــات االئتمــان الخاصــة بهــم دون الحاجة 

لزيــارة الفــرع، مســتفيدة بذلــك من أحدث 
النظــم التكنولوجيــة المصرفيــة. كمــا أطلــق 

2016م خدمــة مجانية  المصــرف أيضــًا في عــام 
مكنــت العمــالء مــن االطالع على كشــوفات 

حســاباتهم إلكترونيــًا لترفــع بذلــك عنهــم عناء 
انتظــار اســتالمها عبــر البريــد التقليــدي.

ولتســليط الضــوء علــى دور المصرف فــي خدمة 
2016م  المجتمــع، فقــد وقعــت في عام 

عــددًا مــن االتفاقيات االســتراتيجية مــع بنك 
اإلســكان لتتيــح بذلــك الفرصــة للمواطنيــن 
البحرينييــن لالســتفادة مــن برنامــج تمويــل 

الســكن االجتماعــي “مزايــا” وذلك عند شــراء 
وحدات ســكنية في مشــروعي دانــات الرفاع 

ودانات الســيف. كمــا وقع المصــرف أيضًا 
اتفاقيــة مع شــركة ديــار المحــرق لتمويل 

مشــروع ديــرة العيون ضمــن برنامــج تمويل 
الســكن االجتماعــي. وباإلضافــة إلى ذلك، 

أطلــق المصــرف حملــة ترويجيــة خاصة 
للتمويــل العقــاري “داري”، وهــي متاحــة لجميع 

المســتفيدين مــن برنامــج “مزايــا” حيث وفرت 
لهــم معدالت ربــح تنافســية، بمبلــغ مقدم 

مريــح، وأقســاط شــهرية منخفضــة، وأتاحت 
لهــم فرصــة للحصــول على االســترداد النقدي، 

خاصــة للعمــالء المســتثمرين فــي مشــروعي 
شــركة منــارة للتطويــر وهما: مشــروع كناز 

البحريــن فــي منطقــة القدم ومشــروع واحتي 
فــي محافظــة المحرق.

الخدمــات المصرفيــة المؤسســية
اســتطاعت دائــرة الخدمــات المصرفية 

المؤسســية بفضــل محفظتهــا المتوازنــة 
2016م. فقد  والمتنوعــة، مــن مواكبــة تحديــات 

ســاعدت مرحلــة االندماجــات االســتراتيجية، 
وإقامــة شــراكات دوليــة جديدة فــي التغلب 

علــى تحديــات الســيولة وتزايــد التنافــس على 
األصول. جودة 

وعلــى مدار العــام، ظــل التركيز قائمــًا على 
بنــاء عالقــات مؤسســية اســتراتيجية، وتعزيــز 

دور دائــرة الخدمــات المصرفيــة المؤسســية، 
والحفــاظ علــى مكانــة متقدمة في الســوق 

للمصــرف مــن خــالل اتبــاع نهج حذر فــي اختيار 
ــة الجودة. أصول عالي

وقــد وقــع المصــرف اتفاقيتيــن اســتراتيجيتين 
مــع “إيجــل هيلز” وديــار المحــرق لتكون 

بذلــك إحــدى المؤسســات المصرفيــة األولى 
فــي مملكــة البحرين التي أسســت حســاب 

ضمــان تطويــر عقاري لمشــروعي مراســي 
البحريــن وديــرة العيــون. هــذا باإلضافة إلى 

كــون الخدمــات المصرفيــة المؤسســية وكياًل 
138 مليون  لتمويــل مشــترك جديــد بقيمــة 

2,000 وحدة  دينــار بحرينــي لتطويــر أكثــر من 
المطابقــة لمعاييــر الســكن االجتماعــي. كمــا 

واصلــت المجموعــة دعــم تمكيــن بمبلــغ إضافي 
10 مليــون دينــار بحريني. وحتــى اليوم،  قــدره 

فقــد ســاهمت المجموعــة في دعــم أكثر من 
120 مؤسســة بحرينيــة متوســطة وصغيــرة من 

خــالل البرنامــج التمويلــي لدعم المؤسســات 
المتوســطة والصغيــرة. 

الخدمــات المصرفيــة الخاصــة
2016م، إال أن دائرة  بالرغــم مــن صعوبــة عام 

الخدمــات المصرفيــة الخاصــة قد شــهدت 
عامــًا اســتثنائيًا ســواء من حيــث األداء المالي، 

أو مــن حيــث طرحهــا منتجــات حصريــة مبتكرة 
لعمالئهــا. ففــي خــالل الفترة المشــمولة 

بالتقريــر، حافظــت الدائــرة علــى مســتوى مرتفع 
مــن الخدمــات الممتــازة المقدمــة لتزيــد بذلك 

8% مع اســتقرار نســبة  قاعــدة عمالئهــا بنســبة 
الودائــع وزيادتهــا بصــورة مضطردة بنســبة 

1.7%، مــع ارتفــاع نســبة المبالــغ المخصصة 
7%. وقــد  للمنتجــات االســتثمارية لتتجــاوز 

اســتطاعت الدائــرة التخارج مــن عدد من 
االســتثمارات، وأطلقــت كذلــك منتجــًا اســتثماريًا 
20 مليــون دوالر أمريكــي موفرة  عقاريــًا بقيمــة 

بذلــك عوائــد مجزيــة للعمــالء. وقد تــم بيع ما 
10 مليــون دينــار بحرينــي مــن الصكوك  قيمتــه 

الســيادية، وإطــالق صنــدوق للصكــوك بقيمة 
40 مليــون دينــار بحرينــي لتمويــل المشــاريع 

العقاريــة الفرعيــة. وقــد تجــاوزت قيمة 
االســتثمارات التــي تــم توظيفها خــالل العام 

130 مليــون دوالر أمريكــي. 

كمــا أطلقــت دائرة الخدمــات المصرفيــة الخاصة 
بطاقتهــا الجديــدة “فيــزا إنفينت”، وهــي بطاقة 

ائتمانيــة صممــت خصيصــًا لتلبيــة احتياجات 
كبــار العمــالء حيث وفرت لهــم مزايا عديدة 

شــملت إمكانيــة دخــول صاالت المطــار في أكثر 
500 صالة اســتراحة، واالســتفادة من نقاط  مــن 

األميــال المجانيــة في برنامج الــوالء “فالكون 
فاليــر”، والتأميــن على الســفر للرحــالت المتعددة 

1 مليــون دوالر أمريكي،  التــي تصــل قيمتهــا إلى 
وخدمــة المســاعد الشــخصي على مدار الســاعة، 
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باإلضافــة إلى خدمــات إضافية أخرى.  

2016م على  وقــد تواصــل التركيز في عــام 
تخفيــض تكلفــة التمويــل، والحفــاظ علــى أصول 
ذات جــودة عاليــة، وتقديــم منتجات اســتثمارية 

مجزيــة، والدخــول في شــراكات اســتراتيجية، 
وطــرح منتجــات مبتكــرة للعمــالء الكرام.

االســتثمارات
فــي ظــل التحديــات التي تواجــه االقتصاد 

العالمــي، واصلــت المجموعــة اتباع سياســة 
حــذرة فــي اختيارها االســتثمارات المناســبة 

المتوافقــة مــع اســتراتيجية المصــرف في 
إدارة المخاطــر. فقــد اســتحوذت المجموعــة 

علــى حصــة فــي محفظــة عقاريــة تبلــغ قيمتها 
130 مليــون دوالر أمريكــي التــي تتكون  نحــو 
7 عقــارات الواقعــة  في والية تكســاس  مــن 

3 عقــارات(  4 عقــارات( وكارولينــا الشــمالية ) (
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. وتوفــر هذه 

العقــارات عوائــد ممتازة، ومعدالت إشــغال 
 . لية عا

والمجموعــة متفائلــة جــدًا بــأداء مشــاريعها 
العقاريــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكية، 

والمملكــة المتحــدة، وبســجلها الحافــل 
من االســتثمارات فــي دول مجلــس التعاون 

الخليجــي. 

 الخزينــة واألســواق المالية
اســتطاعت دائــرة الخزينــة واالســتثمار في 

2016م تنميــة اعمالهــا بنجــاح وكفاءة  عــام 
60% تقريبًا من  عاليــة، فقــد طــرأ نمــو بنســبة 

الدخــل المحقــق مــن العمــالت األجنبية مع 
نمــو قاعــدة العمــالء، والتعاون المســتمر 

بيــن مصــرف الســالم-البحرين و “بي ام اي” 
علــى ضــوء تغيرات الســوق والفــرص المتاحة 
مــن خالل أنشــطة تــداول العمــالت األجنبية. 
وقــد تم التوســع في عــرض المنتجــات على 

مصــارف جديدة، حيــث ســاهمت عقــود المعايير 
الموحــدة للســوق الماليــة اإلســالمية الدولية 

فــي توســعة قاعدة العمــالء المؤسســاتية.

وواصلــت المجموعــة االســتثمار فــي الصكوك 
ذات الجــودة العاليــة مــع تنمية مســتمرة 

لمحفظــة الدخــل الثابــت من خالل االســتثمار 
المباشــر وغيــر المباشــر في األوراق الســيادية 
العالميــة واإلقليميــة. وقــد تــم الحفــاظ على 

 1 قيمــة محفظــة الدخــل الثابــت فوق مســتوى 
مليــار دوالر أمريكــي لتشــكل بذلــك واحدة من 

أكبــر األصــول التــي يمتلكهــا المصرف.

وبالتعــاون مــع فريــق الخدمــات المصرفية 
الخاصــة، فقــد قدمــت الدائــرة منتجات 

اســتثمارية فــي األوراق الماليــة المطروحــة 
مــن قبــل مصــرف البحريــن المركزي. وعالوة 

علــى ذلــك، فقد وفــرت الدائرة منصــة لتداول 
العمــالت األجنبيــة تعتبــر األولــى مــن نوعها في 

البحريــن، وذلــك لتمكيــن العمالء مــن التداول 
فــي العمالت، واالســتفادة مــن الســوق المالية 

األكثــر ســيولة وديناميكيــة.

مــن حيث الســيولة، عــززت المجموعة مســتوى 
2016م،  الســيولة خــالل العام مقارنــة بعام 

وذلــك من خــالل عمليــات التمويــل طويلة األجل 
المنفــذة عــن طريــق اتفاقية الريبو اإلســالمي، 

وذلــك بالشــراكة مــع البنوك الدوليــة الرائدة. 
مســتقباًل، فــإن دائــرة الخزينة واالســتثمار 

ســتتعاون مــع “بــي ام اي” لضمان االســتمرار 
فــي رفع مســتوى الســيولة، وقد اتخــذت كافة 
 3 اإلجــراءات الالزمــة لالســتيفاء بمتطلبــات بازل 

للســيولة، وبمــا يضمــن لهــا مســتقباًل تحقيــق 
المزيــد من النمــو في األصول.

العمليــات
2016م عددًا مــن التحســينات على  شــهد عــام 

البيئــة التشــغيلية ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 
تعزيــز كفــاءة المجموعة. 

فخــالل العــام، تكثفــت الجهود نحــو توحيد 
النظــام المصرفــي األساســي وتحققــت إنجازات 

كبيــرة في هــذا المضمــار، بحيــث أصبحت 
المجموعــة جاهــزة إلطــالق نظــام موحد في 

2017م.  منتصــف عام 

واســتيفاًء لمتطلبــات مصــرف البحريــن المركــزي، 
2016م إطــالق عدد من  فقــد تــم في عام 

األنظمــة التكنولوجيــة الجديــدة بمــا فــي ذلك 
أنظمــة لاللتــزام، ومكافحــة غســيل األموال، 

وأنظمــة الدفــع والتســوية التــي ستشــهد أيضًا 
عــددًا مــن التحديثات ســيتم إدخالهــا في عام 

2017م.

وقد واصلــت الدائرة االســتفادة من 
التكنولوجيــا الحديثــة ألتمتــة العمليــات، وتعزيــز 
معاييــر الجــودة والرقابــة، بمــا يحقق مســتويات 
عاليــة مــن الكفــاءة. وســتكثف الدائرة مســتقباًل 
مــن جهودهــا لتقديم أرقــى الخدمــات للعمالء 

وفي وقت قياســي.
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تكنولوجيــا المعلومــات
حققــت دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات عام 

2016م عددًا مــن اإلنجــازات الهامة في 
ســعيها الحثيــث نحــو تزويــد المجموعــة بآخــر ما 
توصلــت إليــه التكنولوجيــا مــن أنظمــة مصرفية 
2016م  متطــورة. فقــد عملــت الدائــرة في عام 

علــى تكامــل أنظمــة المجموعــة بمــا يدعم 
الفاعليــة التشــغيلية لــألداء، ويضمــن الراحــة 

لعمــالء المجموعــة، ويكــون بمثابــة النــواة لنظام 
2017م.  مصرفــي متطــور ســيطلق في عام 

ومــا تــزال الدائرة تعمــل بجد فــي تعزيز 
اســتراتيجية المجموعــة الراميــة إلــى تقديــم 

منتجــات وخدمــات مبتكــرة ومتميــزة للعمــالء 
مســتفيدة بذلــك مــن التكنولوجيــا الحديثــة. 
إن اإلنجــازات التــي حققتهــا الدائــرة في عام 
2016م تؤكــد أنها تســير قدمــًا نحــو تحقيق 

2017م.  المهــام المنوطــة بهــا في عام 

حوكمــة الشــركات وإدارة المخاطــر
ظلــت الحوكمــة الفاعلــة وإدارة المخاطــر أولوية 
2016م، فاالمتثال  قصــوى للمجموعــة فــي عــام 

مــع مصــرف البحريــن المركزي والتشــريعات 
التنظيميــة األخــرى هــو عنصر أساســي مــن البيئة 

التشــغيلية للمجموعــة، ومــن هنــا فقــد نظمــت 
المجموعــة جلســات تدريبيــة للموظفيــن فــي 

مجــاالت إدارة المخاطــر وأمــن المعلومات.

خــالل العــام، كان التركيــز على إعــادة تحديد 
نســبة المخاطــر التــي يواجههــا المصــرف بعد 

اســتحواذه علــى “بــي ام اي بنك” ووضعــه لنظام 
مخاطــر موحــد، دمــج بموجبه السياســات 

واإلجــراءات المتبعــة، وعزز مــن خاللــه فاعلية 
نظــام اختبــار المخاطــر في ضــوء التطورات 

الجديــدة فــي بيئــة العمل.

ونحــن ندخــل العــام الجديــد، ســتتكثف الجهود 
لتحســين اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر، مع 
التركيــز بشــكل خاص علــى مواصلــة تطوير 

المــوارد الداخليــة، وتوعيــة الموظفيــن بالمخاطــر 
العامــة التــي ُتحتمهــا بيئــة العمل. وســوف 

تســتمر عمليــة مراجعــة اإلطــار العام إلدارة 
المخاطــر لضمــان توافقهــا مــع االســتراتيجية 
العليــا للمصــرف. كمــا ســيتم اختبــار المخاطر 

التــي يتعــرض لهــا المصــرف ومراجعتهــا لضمان 
مســتويات أعلــى مــن الكفاءة واألداء.

اعــرف عميلك
تحــرص المجموعــة علــى توافق أنشــطتها 

وبدقــة مــع التشــريعات الصادرة مــن قبل 
الجهــات التشــريعية والتنظيميــة. وتلتــزم 

المجموعــة بشــكل صــارم بما ورد فــي قوانين 
مصــرف البحريــن المركــزي للجرائــم الماليــة، 

والــذي يحوي علــى تشــريعات مكافحة غســيل 
األمــوال الحالي فــي مملكــة البحريــن المطور 

مــن قبل وحــدة مكافحــة الجرائــم المالية، 
وهــي المنظمــة الدوليــة المســؤولة عن وضع 

سياســات مكافحــة غســيل األموال حول 
. لم لعا ا

ولتعزيــز جهودهــا فــي هــذا المجال، فقــد دخلت 
2016م في شــراكة مــع ثالثة  المجموعــة عــام 

شــركات عالميــة مــزودة لنظــم تكنولوجية 
متطــورة فــي مجــال مكافحة غســيل األموال 

وأنظمــة تحويــل األموال. وستســهم هذه 
األنظمــة فــي توفير مزيــد من الرقابــة على 

األنشــطة الماليــة، وفهــم احتياجــات العمالء.
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الموارد البشــرية
تســعى المجموعــة إلــى اســتقطاب الكفاءات 

المؤهلــة واالحتفــاظ بهــا، وتوفيــر أفضل فرص 
التدريــب والتطويــر المهنــي بمــا يحقــق التميز 

األداء.  في 

وتماشــيًا مع هــذا الهدف، فقد كرســت 
6,318 ســاعة تدريبية  المجموعــة مــا مجموعــه 

للموظفيــن، وأقامــت لهــم ورشــًا تدريبية 
داخليــة فــي مجــاالت األمــن المعلوماتي، 

 ،3 وضريبــة القيمــة المضافــة، ومعاييــر بازل 
ومكافحــة غســيل األمــوال، وإدارة المخاطر، 
والصيرفــة اإلســالمية. وشــاركت المجموعــة 

كذلــك فــي مؤتمــر إدارة المشــاريع التابع 
لمعهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة، وفــي 
مجموعــة شــاملة مــن برامج إدارة المشــاريع 

العمل. وورش 

ويلتــزم المصــرف ببرنامــج تعزيــز المواطنــة، فقد 
30 مــن الشــباب البحرينــي كجزء  اســتضافت 

مــن برنامــج التدريــب الصيفي الســنوي. وهذا 
البرنامــج الــذي تــم تشــغيله على مدى الســنوات 

العشــر الماضيــة، اســتضاف إلــى اآلن أكثر 
240 طالبــًا وطالبة مــن جامعــة البحرين  مــن 

والجامعــات المحليــة والدوليــة األخــرى. وعالوة 
علــى ذلــك وتأكيدًا اللتــزام المصــرف بتطوير 

الشــباب البحرينــي مهنيــًا، فقــد واصــل المصرف 
دعمــه لبرامــج مؤسســة إنجــاز البحرين، وهو 

برامــج لتدريــب القيــادات الشــابة البارزة في 
29 موظفًا من  العمــل التجــاري، حيــث تبــادل 

موظفــي المصــرف مع هــؤالء القيــادات الخبرات 
المهنيــة مــن خــالل عقدهــم لجلســات تفاعلية 

وإثرائيــة فــي مجال العمــل المصرفي اإلســالمي.
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ــن صنــدوق الســام آســيا  أطلــق مصــرف الســام- البحري
لعهــدة االســتثمار العقــاري، أول صندوق آســيوي من نوعه 

فــي العالــم متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. 

السعي الحثيث
لتحقـيــــق الريــــادة
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تقرير حوكمة 
الشركات

االلتزام بضوابط الحوكمة
يلتزم المصرف بتطبيق أعلى معايير االنضباط عن طريق اإلفصاح عن كافة نتائج المصرف بدقة وشفافية 

وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم عمله. ومنذ عام 2010 ، عندما تم تطبيق قانون حوكمة الشركات 
الجديد من قبل مصرف البحرين المركزي، اتخذ المصرف عدة إجراءات لضمان التزامه بضوابط الحوكمة. 

وقد خصص جزء حول االلتزام بضوابط الحوكمة في هذا التقرير.

المساهمون
المساهمون الرئيسيون كما في 31 ديسمبر 2016م

 نسبةعدد األسهم بلد المنشأاالسم
المساهمة 

315,494,79514.74سلطنة عمانبنك مسقط ش.م.ع.ع.

128,773,3816.01البحرينشركة عبر البحار لالستثمار ش.ش.و.

105,000,0004.90اإلماراتالرشد لالستثمار ذ.م.م.

102,264,6154.78اإلماراتشركه تصاميم العقارية ذ.م.م.

77,450,0003.62اإلماراتشركه دى اس ال يوتس ذ.م.م.

73,884,0983.45البحرينمصرف الطاقة األول ش. م. ب.

70,825,3593.31سلطنة عمانشئون البالط السلطاني

63,385,7982.96البحرينشركه األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب.م.

40,553,6331.89البحرينشركة غيمبال القابضة ش.ش.و.

38,500,0001.80اإلماراتبنك أبوظبي الوطني ش. م. خ.

38,000,0001.77اإلماراتشركة ابار لالستثمارات ش. م. خ.

27,720,3211.29البحرينسيد حسين علي علوي القطري

26,250,0001.23البحرينشركة السوبان

25,000,0001.17البحرينشركة غلوبال اكسبرس ذ.م.م.

23,352,6341.09اإلماراتعبداهلل سالم عبداهلل سالم الحسيني
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تقرير حوكمة الشركات )تتمة(

حصص المساهمين كما في 31 ديسمبر 2016 

عدد األسهمالفئة
عدد 

المساهمين
نسبة األسهم 

الصادرة

951,702,12522,92844.45أقل من %1

1744,960,4511534.80% إلى أقل من %5

5128,773,38116.01% إلى أقل من %10

10315,494,795114.74% إلى أقل من %20

---20% حتى أقل من %50

---50% فأكثر 

2,140,930,75222,945100.00المجموع 

ملكية أسهم المصرف العادية موزعة كما يلي:

نسبة الملكيةعدد األسهمالجنسية

 البحرين

--الحكومة

414,899,00919.38المؤسسات

131,706,4746.15األفراد

  دول مجلس التعاون

76,005,2233.56الحكومة

857,795,44040.06المؤسسات

461,088,76821.54األفراد

  أخرى

99,659,1814.65المؤسسات

99,776,6574.66األفراد

2٫140٫930٫752100.00المجموع
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مجلس اإلدارة
يعتمد أعضاء مجلس اإلدارة السياسات واألهداف 

التي يصبو المصرف إلى تحقيقها، كما يضع أعضاء 
مجلس اإلدارة السياسات األساسية لحماية أصول 
المصرف وصيانة سمعته، والتأكد من مدى ارتباط 
قراراتهم بمصالح المساهمين واإلطار التنظيمي 

لعمل المصرف. ولكي يقوم أعضاء مجلس 
اإلدارة بأداء واجباتهم على أتم وجه، يمتلك 

أعضاء المجلس كل ما يتطلبه ذلك من مهارة 
وحرص وبما تمليه عليهم مسؤوليات المؤتمنين 

عليها. وهم بذلك مسؤولين عن أداء المصرف 
أمام المساهمين الذين يستطيعون عزلهم من 

مناصبهم.

إن مهمة المجلس الرئيسية تتمثل في اإلدارة 
الرشيدة والفعالة لشؤون المصرف من أجل 
مصلحة المساهمين، وضمان توازن مصالح 

القطاعات المتنوعة للمتعاملين معه من عمالء 
وموظفين وموردين ومجتمعات محلية. ويتوقع 

من المجلس، في كل ما يقوم به من تصرفات، أن 
يصدر أحكامه وآراءه التجارية في كل ما يعتقد أنه 
في مصلحة المصرف. وفي سبيل ذلك فإنه يمكن 

ألعضاء المجلس االعتماد على األمانة والنزاهة 
المهنية لكبار المسؤولين التنفيذيين بالمصرف 

وللمستشارين والمدققين الخارجيين.

تشكيل مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من أعضاء من الكوادر 

المتخصصة ومن ذوي الخبرة في مختلف 
المجاالت المهنية. بمراعاة اشتراطات الحوكمة 

اإلدارية تتكون لجان مجلس اإلدارة من أعضاء 
يتمتعون بخبرات وخلفيات مهنية كافية. وفي هذا 

اإلطار يقوم مجلس اإلدارة بصفة دورية بمراجعة 
تشكيله والمساهمات التي يقدمها أعضاؤه 

واللجان المنبثقة عن المجلس.

يخضع تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدراسة 
المسبقة من لجنة المكافآت والترشيحات 

والحوكمة وموافقة السادة المساهمين ومصرف 
البحرين المركزي. يخضع تصنيف أعضاء مجلس 

اإلدارة “التنفيذيين” و“غير التنفيذيين” و “المستقلين 
غير التنفيذيين” للتعريفات الواردة في قواعد 

مصرف البحرين المركزي.

تفويضات ومهام ومسئوليات مجلس اإلدارة
تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس اإلدارة )المجلس( 

في اإلشراف على تنفيذ المبادرات االستراتيجية 
للمصرف ومباشرة عملياته في نطاق اإلطار المتفق 

عليه وفقا للهياكل والنظم القانونية والرقابية 
المقررة. كما أن المجلس مسئول عن القوائم 

المالية الموحدة للمصرف. ويؤمن المجلس كفاية 
األنظمة المالية والتشغيلية ووسائل الرقابة 

الداخلية وكذلك تنفيذ مبادئ أخالقيات العمل 
والئحة السلوك. وقد قام المجلس بتخويل الرئيس 

التنفيذي لتولي المسئولية عن اإلدارة العامة 
للمصرف.

يعمل مجلس اإلدارة وفقا لبرنامج رسمي على 
الموضوعات التي تتطلب منه اتخاذ القرارات 

بشأنها بما يضمن أن يظل المجلس مسئوال عن 
تحديد توجهات المصرف وممارسة مهام الرقابة 
على أنشطته. يشمل هذا التخطيط اإلستراتيجي، 

مراجعة األداء، راء وجلب المواد والتصرف في 
األصول، اإلنفاق الرأسمالي، مستويات الصالحيات، 

تعيين مدققي الحسابات ومراجعة القوائم 
المالية، أنشطة التمويل بما في ذلك الخطة 
والميزانية التشغيلية السنوية، تأمين االلتزام 

باألنظمة واالشتراطات الرقابية ودراسة ومراجعة 
كفاية وسالمة وسائل الرقابة الداخلية. ويختص 
مجلس اإلدارة بإقرار جميع السياسات المتعلقة 
بعمليات المصرف وممارسته لمهامه وأنشطته.

يشغل كل عضو في مجلس اإلدارة وظيفته لمدة 
ثالث سنوات يجب عليه بعد انتهاءها أن يتقدم من 

جديد إلى االجتماع السنوي للجمعية العمومية 
للمساهمين في حال رغبته في إعادة تعيينه. 
يجب على أغلبية أعضاء مجلس إدارة مصرف 

السالم البحرين )بما فيهم رئيس المجلس و/أو 
نائب الرئيس( حضور اجتماعات مجلس اإلدارة حتى 

يتوافر النصاب القانوني الالزم.

تقرير حوكمة الشركات )تتمة(
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نظام االنتخاب في مجلس اإلدارة
تنص المادة 26 من النظام األساسي للمصرف 

والمتعلقة بمجلس اإلدارة على التالي:

يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة ال يزيد عدد . 1
أعضائه عن أربعة عشر عضوا وال يقل عن 

خمسة أعضاء، وتكون مدته ثالث سنوات قابلة 
للتجديد.

على كل من يملك 10% أو أكثر من رأس . 2
المال تعيين من يمثله في مجلس اإلدارة 

بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس، 
ويسقط حقه في التصويت في النسبة التي 

يتم التعيين عنها. فإذا بقى له نسبة ال تؤهله 
لتعيين عضو آخر يجوز له استخدام تلك 

النسبة في التصويت.

 تنتخب الجمعية العامة بطريقة االقتراع 3. 
السري بقية األعضاء.

ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئيسا ونائبا 
للرئيس أو أكثر تكون مدة عضويتهم ثالث سنوات 

قابلة للتجديد ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس 
عند غيابه أو قيام مانع به.

المادة 29 من النظام األساسي تناولت “حاالت إنهاء 
العضوية في مجلس اإلدارة”، ونصت على التال:

تنتهي العضوية في المجلس في األحوال التالية:

إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية في أ. 
السنة بدون عذر مقبول وقرر مجلس اإلدارة 

إنهاء عضويته؛

إذا استقال من منصبه بطلب كتابي؛ب. 

إذا فقد أي من االشتراطات المنصوص عليها ج. 
في المادة 26 أعاله؛

إذا تم تعيينه أو انتخابه بخالف أحكام د. 
القانون؛و

اذا أساء استعمال عضويته للقيام بأعمال ه. 
منافسة للشركة أو ألحق ضررًا فعليا بها.

استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
العضو المستقل 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 2016 

قد التزموا بجميع الشروط المتضمنة في الملحق أ 
من قواعد حوكمة الشركات.

في عام 2016م ، كان مجلس اإلدارة مكون من 
األعضاء التاليين:

األعضاء المستقلين وغير التنفيذيين

 سمو الشيخة حصة بنت خليفة . 1
آل خليفة - رئيسة مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني - . 2
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد حسين محمد الميزة. 3

السيد سلمان صالح المحميد. 4

السيد عصام بن عبدالقادر المهيدب. 5

السيد محمد شكري غانم. 6

السيد خالد سالم الحليان. 7

السيد سليمان بن محمد اليحيائي. 8

السيد هشام صالح الساعي. 9

األعضاء التنفيذيين وغير المستقلين

السيد يوسف عبداهلل تقي. 1

تم انتخاب جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين 
لفترة ثالث سنوات في 24 فبراير 2015.

توجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد
عندما تم انتخاب المجلس الجديد في 24 فبراير 

2015 تم تزويد األعضاء بالمعلومات الخاصة بأداء 
وضوابط الحوكمة وتم عرض ميثاق المجلس 

واللجان والئحة السلوك الخاصة بالمصرف 
والسياسات ووثائق أخرى.
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تقرير حوكمة الشركات )تتمة(

تقييم أداء المجلس
قام أعضاء مجلس اإلدارة بتقييم ذاتي ألدائهم، 

وكيفية عمل مجلس اإلدارة وتقييم أداء كل لجنة 
في ضوء األهداف والمسئوليات التي أنيطت إليها، 

وكذلك حضور أعضاء المجلس وتفاعلهم في 
عمليات اتخاذ القرارات. وفيما يلي نتائج عملية 

التقييم:

كانت نتائج التقييم الذاتي ألعضاء مجلس 	 
اإلدارة إما فوق المتوقع أو مرضية في أغلب 

النواحي، بما فيها  مهارات وخبرات األعضاء 
ومدى فهم طبيعةعمل المصرف وعمليات 

مجلس اإلدارة.

قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعريف عدد 	 
من األهداف المستقبلية كتحسين النمو 
الوارد من أعمال المصرف األساسية وبناء 

النمو الوارد من أعمال المصرف األساسية 
وبناء خطة تعاقب قوية والتركيز على 

تنويع اإليرادات والدخول في استثمارات ذات 
جودة باإلضافة إلى التركيز على الخطط 

االستراتيجية للمصرف.

نتائج أداءالرئيس ورؤساء اللجان واللجان 	 
المختلفة كانت أغلبها فوق المتوقع.

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

توجيه اإلدارة لتحقيق أهداف مجلس . 1
اإلدارة وااللتزام بالسياسات واألهداف 

الطويلة األمد.

جنب االستثمارات المحتملة ذات . 2
اإلشكاالت.

مساعدة اإلدارة للتركيز على االستثمارات . 3
المربحة.

حل القضايا المعلقة والقضايا المتعلقة . 4
بالميراث.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كما هو منصوص 

عليها في المادة 36 من النظام األساسي تتضمن 
التالي:

“تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز تقدير مجموع 

هذه المكافآت بأكثر من 10% من صافي الربح 
بعد خصم االحتياطات القانونية وتوزيع ربح ال 

يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع على 
المساهمين، كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر 

صرف مكافآت سنوية لرئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة في السنوات التي ال تحقق فيها الشركة 

أرباحا أو السنوات التي ال توزع الشركة فيها أرباحا 
على المساهمين على أن يوافق على ذلك وزير 

الصناعة والتجارة والسياحة.

يحدد المجلس على ضوء توصيات لجنة المكافآت 
والترشيحات وبموجب القوانين واألنظمة شكل 

وقيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ويخضع ذلك 
لموافقة نهائية من قبل المساهمين في اجتماع 

الجمعية العامة العمومية. تقوم لجنة المكافآت 
والترشيحات بإجراء مراجعة سنوية لمكافآت 

أعضاء مجلس اإلدارة.”

وتبعا إلتفاقية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، فإنه 
يتم دفع رسوم حضور ومكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة على النحو التالي:

مكافأة سنوية متوقفة على العوائد المالية . 1
السنوية للمصرف وبما يحددها القانون.

يؤخذ في االعتبار عندما يتم تحديد . 2
المكافأة السنوية لكل عضو المبلغ 

اإلجمالي المستحق لكل عضو بما يتعلق 
بحضور اجتماعات المجلس واللجان.

تتم المصادقة في اجتماع الجمعية العامة . 3
للمساهمين على مكافأة أعضاء مجلس 

اإلدارة.

باإلضافة إلى ما سبق، فإن أعضاء مجلس اإلدارة 
من موظفي المصرف ال يحصلون على أية 

مكافآت كأعضاء مجلس إدارة  أما األعضاء من 
غير الموظفين في المصرف فال يجوز لهم القيام 

بأية ترتيبات استشارية مع المصرف دون الحصول 
على موافقة مسبقة من المجلس. ال يجوز ألعضاء 

لجنة التدقيق بشكل مباشر أو غير مباشر تقديم 
أو الحصول على مكافآت لقاء تقديم خدمات 

محاسبية، استشارية، قانونية، مصرفية استثمارية 
أو مالية للمصرف.
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ميثاق مجلس اإلدارة
تبنى مجلس اإلدارة ميثاق مجلس اإلدارة الذي يشمل السلطة والممارسات الخاصة بحوكمة المصرف. وقد 

صادق المجلس على الميثاق مع بدء دورته في عام 2012 ويضم معلومات عامة حول تشكيلة مجلس 
اإلدارة، تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة، لجان المجلس، دور ومسئوليات مجلس اإلدارة، الئحة سلوك مجلس 

اإلدارة، عملية مكافأة وتقييم المجلس، العلم بالمعلومات الداخلية، تعارض المصالح ومعلومات أخرى 
خاصة بالمجلس.

تعارض المصالح
لدى المصرف إجراءات موثقة للتعامل مع األوضاع التي تنطوي على “تعارض المصالح” في حالة نظر 

مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنه في أية أمور تنطوي على “تعارض المصلحة” لدى أعضاء المجلس يتم 
اتخاذ القرارات بشأنها بإجماع أصوات مجلس اإلدارة/اللجان المنبثقة عنه.

في هذه األحوال يمتنع على عضو مجلس اإلدارة المعني المشاركة في المناقشات/عملية التصويت على 
القرار. ويتم تسجيل هذه الحاالت في المحاضر الخاصة بمداوالت المجلس/اللجان المنبثقة عنه. يجب 

على أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ المجلس بالكامل بالتعارض )المحتمل( للمصالح في نطاق أنشطتهم مع 
وااللتزامات تجاه المؤسسات والجهات األخرى حالما تنشأ واالمتناع عن التصويت على الموضوع. يشمل هذا 

اإلفصاح جميع الوقائع المادية في حالة العقد أو المعاملة التي يشارك فيها عضو المجلس.

الئحة السلوك
أقر مجلس اإلدارة الئحة السلوك التي يجب على أعضاء مجلس إدارة مصرف السالم-البحرين االلتزام بها. 

كما أقر المجلس الئحة السلوك لإلدارة التنفيذية والموظفين. ويناط بمجلس اإلدارة المسئولية بمتابعة 
تنفيذ هذه اللوائح. يمكن االطالع على الئحة السلوك ألعضاء مجلس اإلدارة على موقع المصرف على 

اإلنترنت. ويتم مراجعة التزام أعضاء مجلس اإلدارة لالئحة السلوك هذه بشكل دوري.
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اجتماعات المجلس والحضور
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بناء على دعوة رئيس المجلس أو نائبه( في حالة غيابه أو إصابته بعجز )أو 

إذا طلب ذلك ما ال يقل عن عضوين في المجلس. بموجب 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 المجلس شخصيا. خالل عام 2016 تم عقد خمسة اجتماعات 
للمجلس في مقر المصرف على النحو التالي:

اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2016 - أربعة اجتماعات خال السنة كحد أدنى

5 ديسمبر31 أكتوبر20 يونيو25 أبريل9 فبرايراألعضاء

√√√√√سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة

√√√√√سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

√√√√√السيد حسين محمد الميزة

√√√√√السيد سلمان صالح المحميد

√√√√√السيد عصام بن عبدالقادر المهيدب

√√√√√السيد سليمان محمد اليحيائي

√√√√√السيد محمد شكري غانم

√√√√√السيد هشام صالح الساعي

√√√√√السيد خالد سالم الحليان

√√√√√السيد يوسف عبداهلل تقي

 عدد األسهم 

20162015األعضاء

100,000100,000سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة

100,000100,000السيد عصام بن عبدالقادر المهيدب

4,314,5224,314,522شركة المهيدب القابضة

462,819462,819السيد حسين محمد الميزة

925,000925,000توب انتربرايسز )ذ.م.م.(

100,000100,000السيد سلمان صالح المحميد

818,734818,734السيد يوسف عبداهلل تقي

00سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

00السيد سليمان محمد اليحيائي

00السيد هشام صالح الساعي

00السيد محمد شكري غانم

10,00010,000السيد خالد سالم الحليان

أسهم أعضاء مجلس اإلدارة
عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة، مقارنة بين عامين كما في 31 ديسمبر كالتالي:

*وفقًًا لمتطلبات الدليل اإلرشادي بمصرف البحرين المركزي المجلد 2 يتم جدولة اإلجتماعات بحيث ينعقد 
إجتماع واحد في كل ربع سنة. لم يجتمع أعضاء مجلس اإلدارة خالل الربع الثالث من عام 2016، ولكن 

اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر خالل شهر سبتمبر.
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األطراف ذات العالقة
المساهم التالي له عالقة بالسيد حسين محمد الميزة:

· تمتلك توب انتربرايسز )ذ.م.م( 925,000 سهمًا	

المساهم التالي له عالقة بالسيد عصام المهيدب:
· تمتلك شركة المهيدب القابضة 4,314,522 سهمًا	

عملية الموافقة على معامالت األطراف ذات العالقة
يتبع المصرف عملية معينة للتعامل مع المعامالت التي تشارك فيها األطراف ذات العالقة. تتطلب مثل 

هذه المعامالت موافقة باإلجماع من مجلس اإلدارة. طبيعة وحجم المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
مفصح عنها في القوائم المالية الموحدة حسب إيضاح رقم 31.

المعامالت الجوهرية التي تتصل بموافقة مجلس اإلدارة
في حين أن أي معاملة أكبر من 5 ماليين دينار بحريني وإلى حد 10 ماليين دينار بحريني تستوجب اعتماد 

اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة، وإن زادت أية معاملة عن 10 ماليين دينار بحريني تستوجب اعتماد 
مجلس إدارة المصرف. إضافة إلى ذلك، فإن االستحواذ على 20% من شركة ما يستوجب الحصول على 

موافقة مجلس اإلدارة بغض النظر عن المبلغ.

العضويات التي يحتفظ بها األعضاء لدى مجالس إدارة أخرى
تتطلب ضوابط واشتراطات الحوكمة أن ال يكون للعضو عضوية في أكثر من ثالث مجالس إدارة شركات 

مساهمة عامة في البحرين. وقد التزم أعضاء مجلس اإلدارة بهذا المتطلب.

لجان مجلس اإلدارة
تشكل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ويعين مجلس اإلدارة أعضاءها في بداية كل دورة لمجلس 

اإلدارة. تعتبر هذه اللجان همزة الوصل العليا فيما بين المجلس واإلدارة التنفيذية. إن الغرض من هذه اللجان 
هو مساعدة المجلس في اإلشراف على عمليات المصرف. وتقوم اللجنة بدراسة األمور والمسائل الكثيرة 

التي تعرضها اإلدارة على المجلس وتقديم التوصيات إلى المجلس للنظر فيها واتخاذ القرارات الالزمة 
بشأنها.

فيما يلي أدناه بعض المعلومات المتعلقة بعمل بعض لجان مجلس اإلدارة خالل العام 2016، وملخص 
لتواريخ اجتماعات اللجان، وحضور األعضاء وملخص للمسئوليات الرئيسية لكل لجنة.

يمكن االطالع على )الميثاق الخاص بمهام وصالحيات لجان مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق 
والمخاطر، لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة( على موقع المصرف على اإلنترنت.
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اللجنة التنفيذية
اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2016 - أربعة اجتماعات خال السنة كحد أدنى.

تم عقد ستة اجتماعات خال 2016 كالتالي:

4 ديسمبر18 أكتوبر30 مايو20 أبريل24 مارس21 ينايراألعضاء

√√√√√√السيد حسين محمد الميزة )الرئيس(

-√√√√-السيد عصام بن عبدالقادر المهيدب

√√-√√√السيد سليمان محمد اليحيائي

√√√-√√السيد محمد شكري غانم

√√√√√√السيد يوسف عبداهلل تقي 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق√السيد هشام صالح الساعي*

* عضو لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة في الدورة السابقة.

ملخص مسئوليات اللجنة: اتخاذ قرارات حول أية مسائل معلقة بين اجتماعات مجلس اإلدارة، مراجعة 
واستعراض تقارير اإلدارة والتطورات التنظيمية واالستراتيجية، استعراض واعتماد مقترحات االئتمان ومخاطر 

السوق المتجاوزة لحدود سلطة اللجان المختصة، مراجعة إجراءات االسترداد المتبعة من قبل اإلدارة 
بخصوص القروض المتعثرة والمخصصات المطلوبة. 

لجنة التدقيق والمخاطر
اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر لعام 2016 - أربعة اجتماعات خال السنة كحد أدنى.

تم عقد أربعة اجتماعات خال عام 2016 كالتالي:

30 أكتوبر 25 سبتمبر24 أبريل8 فبرايراألعضاء

√√√√السيد سلمان صالح المحميد )الرئيس(

√√√√سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

√√√√السيد خالد سالم الحليان

ملخص مسئوليات اللجنة: تقوم اللجنة بدراسة ومراجعة برنامج التدقيق الداخلي ونظام الرقابة 
الداخلي. كما تقوم أيضا بدراسة نتائج مراجعة التدقيق الداخلي ودراسة ردود اإلدارة، وتؤمن التنسيق 

بين المدققين الداخليين والخارجيين، وتقوم بمتابعة تداوالت األشخاص الرئيسيين وتؤمن حظر إساءة 
استخدام المعلومات الداخلية ومراعاة متطلبات اإلفصاح، وتستعرض التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر.
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لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة
اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة لعام 2016 - اجتماعان خال السنة كحد أدنى.

تم عقد اجتماعين خال عام 2016:

4 ديسمبر3 أبريلاألعضاء

√√سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة )الرئيس(
√√السيد خالد سالم الحليان

√√السيد هشام صالح الساعي

ملخص مسئوليات اللجنة: تقدم توصيات محددة إلى مجلس اإلدارة سواء حول سياسية المكافآت 
والمكافآت الفردية للرئيس التنفيذي وكبار المدراء اآلخرين. تقييم أداء اإلدارة العليا في ضوء أهداف 

المصرف. تقديم توصيات إلى المجلس من وقت آلخر بالتغيرات التي تعتقد اللجنة انه من المرغوب فيها 
بما تتعلق بحجم المجلس أو أي لجنة من لجان المجلس و تشرف وتراقب تنفيذ إطار سياسة الحوكمة. 

تراجع بشكل سنوي التزام المصرف بأحكام وضوابط الحوكمة وكذلك بميثاق مجلس اإلدارة ومواثيق 
اللجان الفرعية. تراجع بشكل سنوي التزام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بميثاقها المعتمد.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقوم بتوجيه المصرف هيئة للرقابة الشرعية مكونة من خمسة من رجال العلم البارزين. وتقوم الهيئة 
بمراجعة أنشطة المصرف لضمان مطابقة جميع المنتجات واالستثمارات تماما مع أحكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية السمحة.

يجتمع أعضاء الهيئة ما ال يقل عن أربع مرات سنويُا. ويتم مكافأة أعضاءها في شكل رسوم استخدام 
سنوية ورسوم لكل اجتماع يتم حضوره، مع التعويض المناسب عن تكاليف السفر. ال يتم دفع أية 

مكافآت متعلقة باألداء ألعضاء الهيئة.

اإلدارة التنفيذية

يفوض مجلس اإلدارة صالحيته في إدارة المصرف للرئيس التنفيذي للمجموعة الذي يعتبر هو واإلدارة 
التنفيذية الجهتين المسؤولتين عن تنفيذ القرارات واالستراتيجيات التي يعتمدها المجلس وهيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية.

أسهم كبار الموظفين
عدد األسهم التي يملكها كبار الموظفين، مقارنة بين عامين كما في 31 ديسمبر كالتالي:

األسهم
20162015االسم

336336الدكتور محمد برهان أربونا

118,99596,495السيد عيسى عبداهلل بوحجي

119,33196,999المجموع
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لجان اإلدارة
يساند الرئيس التنفيذي عدد من لجان اإلدارة تتولى كل منها مسئوليات معينة إلتاحة التركيز على النواحي 

المتعلقة باألعمال والمخاطر واإلستراتيجية. وفيما يلي نبذة عن اللجان المختلفة وأدوارها ومسئولياتها:

األدوار والمسئوليات اللجنة

توصي اللجنة لمجلس اإلدارة بسياسة وإطار عمل إدارة المخاطر. والدور 
الرئيسي الذي تتواله اللجنة هو اختيار وتنفيذ نظم إدارة المخاطر، ومراقبة 

المحافظ االستثمارية، واختبار مدى تحمل المخاطر، ورفع التقارير عن 
المخاطر إلى مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس، والسلطات 

اإلشرافية، واإلدارة التنفيذية. وباإلضافة إلى هذه المسئوليات، يشكل 
اعتماد ومراقبة مخاطر كل عمليات االئتمان جزءًا ال يتجزأ من مسئوليات 

اللجنة.

لجنة االئتمان والمخاطر

تتكون المسئوليات األساسية للجنة مراجعة سياسة التداول والسيولة 
إلدارة المخاطر المتعلقة بالميزانية العمومية للمصرف.

لجنة الموجودات 
والمطلوبات

تتولى لجنة االستثمار مراجعة واعتماد جميع الصفقات المتعلقة 
باستثمارات تملك الشركات واالستثمارات العقارية ومراقبة أدائها بشكل 

متواصل. كذلك تتولى اللجنة مسئولية اإلشراف على أداء مدراء الصناديق 
والتوصية باستراتيجيات التخارج بهدف زيادة العوائد للمستثمرين.

لجنة االستثمار

تشرف لجنة تقنية المعلومات على عمليات تقنية المعلومات بالمصرف. 
يتكون أعضاء اللجنة من اإلدارة العليا ورؤساء األقسام ويرأسها الرئيس 

المسئول عن العمليات. وتستعرض اللجنة كافة مشاريع تقنية المعلومات 
الرئيسية وتحديد أولوياتها. وتحرص اللجنة أن يتم استيفاء تنفيذ الخطة 

المعتمدة لتقنية المعلومات السنوية ضمن الفترة المحددة والميزانية 
المخصصة.

لجنة تقنية المعلومات

تعويضات اإلدارة التنفيذية
مكافأة األداء للرئيس التنفيذي تكون بتوصية من 

لجنة الترشيحات والمكافآت وتصدق من قبل 
مجلس اإلدارة. مكافأة األداء لإلدارة العليا تكون 

من قبل الرئيس التنفيذي وتراجع وتصدق من قبل 
لجنة الترشيحات والمكافآت  على أن يوافق عليها 

مجلس اإلدارة.

االلتزام

لدى المصرف سياسات وإجراءات شاملة لضمان 
االلتزام التام بأنظمة ولوائح السلطات الرقابية 

والتشريعية. 

ويحرص المصرف على مراجعة أنشطة العمالء 
المالية بصورة دورية وذلك للتأكد من تطابقها مع 

متطلبات التشريعات الرقابية والقانونية.

يسعى المصرف إلى تعزيز أنظمة االلتزام 
ومكافحة غسيل األموال. وقد تم توقيع اتفاقية 

مع شركة رائدة عالمية لتعزيز إجراءات رقابة 
عمليات العمالء المالية.

ويلتزم المصرف بشكل صارم بما ورد في قوانين 
مصرف البحرين المركزي للجرائم المالية والذي 

يحوي على تشريعات مكافحة غسيل األموال 
الحالي في مملكة البحرين التي تمتثل لتوجيهات 

وحدة مكافحة الجرائم المالية، وهي المنظمة 
الدولية المسؤولة عن وضع سياسات مكافحة 

غسيل األموال حول العالم.

األتعاب وتعيين شركات التدقيق الخارجية

وافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية 
العمومية المنعقد في 29 فبراير 2016م على 

تعيين شركة إرنست ويونغ مدققًا خارجيًا للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ومنح 
أعضاء مجلس اإلدارة صالحية تحديد أتعابهم.
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الرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية هي عملية نشطة ومستمرة على 
جميع المستويات في المصرف. وقد أنشأ المصرف 

ثقافة مالئمة لتسهيل تنفيذ عملية الرقابة 
الداخلية بصورة فعالة ومن أجل مراقبة فعاليتها 

بشكل دوري. كل موظف في المصرف يشارك في 
عملية الرقابة الداخلية ويساهم بفعالية بتعرفه 

على المخاطر في مراحلها المبكرة وبتطبيق 
عمليات تحكم لتقليل األضرار وبأفضل مستوى 
من التكاليف. ويتم إبالغ اإلدارة العليا بالمخاطر 

المتبقية ويتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية حيالها.

سياسة األشخاص الرئيسيين

وضع المصرف سياسة لألشخاص الرئيسيين 
لضمان تعريف األشخاص الرئيسيين باالشتراطات 
القانونية واإلدارية بخصوص امتالك والتداول في 

أسهم مصرف السالم-البحرين بغرض منع إساءة 
استخدام العلم بالمعلومات الداخلية.

حسب تعريف األشخاص الرئيسيين فإنهم 
يشملون أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، 

موظفين معينين وأي شخص أو مؤسسة ذات 
صلة باألشخاص الرئيسيين المحددين. تناط بلجنة 

التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مهام مراقبة 
تطبيق ومتابعة سياسة األشخاص الرئيسيين.

يمكن االطالع على سياسة األشخاص الرئيسيين 
على موقع المصرف على اإلنترنت.

تحديد درجات القرابة عند التوظيف

يلتزم مصرف السالم بخلق بيئة عمل متنوعة 
وشاملة تعزز اإلبداع والتفرد والتفاهم لدى 

الموظفين، إذ يستقطب المصرف إليه ذوي القدرة 
والجدارة والكفاءة، ويعمل على تقييمهم بصورة 

منصفة.      

وتماشيًا مع سياسة المصرف، والتزامًا منه بمبدأ 
تكافؤ الفرص الوظيفية وتطبيقًا لمتطلبات 

الحوكمة الواردة في الدليل اإلرشادي الخاص 
بمصرف البحرين المركزي، فإن المصرف لن يوظف 

أقارب الموظفين إلى درجات القرابة الرابعة.

يتوجب على الموظفين الحاليين تنبيه دائرة الموارد 
البشرية عن أي صلة قرابة أوعالقة مع المرشح 

للتوظيف، علمًا بأنه في حالة عدم القيام بذلك، 
فسوف يخضع الموظف إلى إجراءات تأديبية وفقًا 

للقانون رقم 36 لسنة 2012 من قانون العمل 
في القطاع الخاص ولدليل اإلرشادات التأديبية 

للمصرف.
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سياسة االتصال

يدرك المصرف أن التواصل الفعال مع مختلف 
الجهات المعنية والجمهور جزءًا ال يتجزأ من 

حسن وإدارة األعمال. ولتحقيق أهدافها العامة 
لالتصاالت، يتبع المصرف مجموعة من المبادئ 

مثل الكفاءة والشفافية والوضوح والوعي 
الثقافي.

يستخدم المصرف تكنولوجيا االتصال الحديثة 
في الوقت المحدد لنقل رسائل إلى الفئات 

المستهدفة. ويقوم المصرف بالرد ودونما إبطاء، 
على طلبات المعلومات من الصحافة والجمهور. 

ويسعى المصرف من خالل اتصاالته إلى تحري 
الشفافية واالنفتاح بما أمكن مع مراعاة للسرية 

الخاصة بالمصرف. وهذا يساهم في الحفاظ على 
مستوى عال من المسؤولية. كما يبادر المصرف 

في تطوير عالقاته مع الفئات المستهدفة وتحديد 
الموضوعات المحتملة ذات االهتمام المشترك. 

ويعزز المصرف في اتصاالته الخارجية من الوضوح 

وااللتزام بهوية بصرية معرفة بوضوح. 

ويتم تزويد مواد االتصاالت الرسمية للمصرف 
باللغتين اإلنجليزية والعربية. ويحتفظ المصرف 

بسياسة قانونية منشورة في موقعه على 
اإلنترنت: www.alsalambahrain.com تتضمن 

شروط استخدام المعلومات المنشورة على 
الموقع.

التقارير السنوية والقوائم المالية المرحلية 
وميثاق المجلس وتقرير حوكمة الشركات 

جميعها منشورة على موقع المصرف. وبإمكان 
المساهمين الحصول على مختلف االستمارات 

بسهولة ومنها بطاقة التوكيل المستخدمة 
لحضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية. 

كما تتوفر استمارات سواء لتقديم الشكاوى 
أو لالستفسارات التي يتم التعامل بها في 

وقتها. كما أن المصرف يقوم وبشكل منتظم 
باالتصال مع موظفيه من خالل االتصال الداخلي 
لتوفير أحدث المعلومات حول أنشطة المصرف 

المختلفة.

برامج وأدوات التوعية للمستهلكين والمستثمرين
ألجل تحقيق أهدافه المعلقة باالتصال الخارجي والترويج عن منتجاته واالتصال بالجهات المعنية، يوظف 
مصرف السالم- البحرين مجموعة متنوعة من أدوت االتصال، تجد أهمها مذكورة في األسفل. كما يتم 

ذكر الوظائف المسئولة في المصرف:

الندوات، االتصاالت الثنائية، الموقع اإللكتروني، النشرات، الحمالت اإلعالمية، 
العروض البيانية، الخطابات، المطبوعات، الكتيبات، المطويات، اإلعالنات 

التلفزيونية واإلذاعية، الملصقات، الرسائل النصية، إلخ.
 الزبائن

المطبوعات، المعارض، اإلنترنت، الوسائل اإلعالمية، العروض الموجهة 
للمستثمرين، الخدمات اإلخبارية، المطويات، اإلعالنات، إلخ.

المستثمرون

االتصاالت المؤسسية، الندوات، الزيارات، االتصاالت الثنائية، اإلنترنت، النشرات 
اإلخبارية، الوسائل اإلعالمية، المطبوعات )وخاصة التقرير السنوي(، 

الكتيبات، المطويات، إلخ.

 الجهات التنظيمية
والحكومية

اإلخبار الصحفية، المقابالت، الخطابات، الندوات، إلخ.
 االتصال بالوسائل

اإلعامية

الوسائل اإلعالمية ومجموعات مستهدفة أخرى.
االتصال بالجمهور 
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سياسة اإلبالغ عن المخالفات

ينتهج المصرف سياسة لإلبالغ عن المخالفات تنص على تحديد مسئولين معينين يمكن للموظف االتصال 
بهم لإلبالغ عن المخالفات. تؤمن السياسة توفير حماية كافية للموظفين في حالة القيام بحسن نية 

باإلبالغ عن مخالفات. تشرف لجنة التدقيق المنبثقة 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 الالزمين، بما يحقق مصلحة 

المصرف والمتعاملين معه.

العمل فقط ضمن نطاق مسؤولياته	 

أن يكون لديه الفهم المناسب لشؤون 	 
المصرف وأن يكرس الوقت الكافي للقيام 

بمسؤولياته.

أن يحافظ على سرية مناقشات ومداوالت 	 
المجلس.

أال يسيء استخدام المعلومات 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 المالية اإلضرار 	 
بسمعة المصرف.

الحفاظ على معرفة كافية/ مفصلة بأعمال 	 
المصرف وأدائه التخاذ قرارات واعية ومستنيرة.

أن يكون مستقال في قراراته وتصرفاته واتخاذ 	 
كافة الخطوات المناسبة الواجب توافرها 

لسالمة جميع قرارات المجلس.

أال يوافق على تحمل المصرف ألي التزام 	 
حتى يدرك/ تدرك في وقته، باالعتماد على 

أسس معقولة، بأن المصرف قادر على الوفاء 
بالتزاماته عندما يطلب منه القيام بذلك.

أال يوافق على تنفيذ أعمال المصرف أو أن 	 
يتسبب أو يسمح بتنفيذها، بطريقة يحتمل أن 

تسبب مخاطر كبيرة من شأنها إحداث خسائر 
جسيمة لدائني المصرف.

أن يعامل كافة موظفي المصرف وعمالئه 	 
الذين يتعامل معهم بإنصاف واحترام.

أال يدخل في منافسة مع المصرف.	 

أال يطلب أو يقبل هدايا ضخمة من المصرف 	 
له/لها أو لمن يرتبط به/ بها.

أال يستغل فرص العمل التي يحق للمصرف 	 
مباشرتها بما فيها االستفادة منها أو من 

يرتبط بهم.

أن يبلغ المصرف عن أي تضارب محتمل 	 
للمصالح.

أن ينأى بنفسه عن أي مناقشات أو صنع قرارات 	 
التي تقحمه بموضوع ال يستطيع تقديم 

استشارة موضوعية فيه أو التي تقحمه في 
شيء أو تمهد لتضارب في المصالح.
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الهيكل التنظيمي

المساهمون

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
الخدمات المصرفية

 نائب األول للرئيس التنفيذي
للمجموعة

القائم بأعمال الرئيس المسئول عن 
العمليات

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
التطوير االستراتيجي

اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق والمخاطر

 لجنة المكافآت
والترشيحات والحوكمة

أمين سر مجلس اإلدارة التدقيق الداخلي

الرقابة الشرعية االلتزام

الموارد البشرية والشئون اإلدارية

الصيرفة الخاصة الخزينة واألسواق المالية

الخدمات المصرفية للمؤسسات

العمليات

الشئون القانونية

تقنية المعلومات

الشئون المالية

الضبط الداخلي

العالقات العامة

إداراة االئتمان

الخدمات المصرفية لألفراد

 االستحواذات االستراتيجية 
وإداراة االستثمارات

االستثمارات

 المؤسسات المالية
و المصرفية الدولية

المخاطر

إدارة معالجة األصول والتحصيل
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التغييرات التي طرأت في اإلدارة وسلم 
المسئولية خالل العام 2016م

التالية أسماؤهم يتبعون مباشرة الرئيس 
التنفيذي للمجموعة

الدكتور أنور الساده - نائب األول لرئيس 	 
التنفيذي للمجموعة 

موكوندان راغهافاشاري - نائب الرئيس 	 
التنفيذي للمجموعة - التطوير االستراتيجي 

أنور مراد – نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - 	 
الخدمات المصرفية

 سيما الكوهجي- أمين سر مجلس اإلدارة 	 
)غير مباشر(

التالية أسماؤهم يتبعون مباشرة النائب األول 
للرئيس التنفيذي للمجموعة 

عبدالكريم تركي - القائم بأعمال الرئيس 	 
المسئول عن العمليات

إلياس مراد - رئيس دائرة االئتمان للمجموعة	 
قاسم تقوي - رئيس الشؤون القانونية 	 

للمجموعة 
خالد جليلي - القائم بأعمال الرئيس المالي 	 

التالية أسماؤهم يتبعون مباشرة نائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية

علي قاسم - القائم بأعمال رئيس الخدمات 	 
المصرفية الخاصة 

عارف جناحي - رئيس الخدمات المصرفية 	 
للمؤسسات 

محمد بوحجي - القائم بأعمال رئيس 	 
الخدمات المصرفية لألفراد 

التالية أسماؤهم يتبعون مباشرة نائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة - التطوير االستراتيجي

أحمد سيف - رئيس االستحواذات االستراتيجية 	 
وإدارة االستثمارات للمجموعة  

طالل المال - رئيس االستثمارات 	 
حسين عبدالحق - رئيس الخزينة واألسواق 	 

المالية 
صادق شيخ - رئيس المؤسسات المالية 	 

والمصرفية الدولية
هاريش فينكاتاكريشنان - رئيس إدارة 	 

االستثمار 

الغرامات

مصرف السام-البحرين )منفردا(
خالل العام 2016: تم دفع مبلغ 5.8 ألف دينار 
بحريني كغرامة إلى مصرف البحرين المركزي 

للتخلف عن االلتزام بمتطلبات المصرف المركزي 
 BR-2.2.4 والفقرة BR-1.3.1 بما يتعلق بالفقرة

من الجزء الثاني من مجلد التوجيهات الصادر 
عن المصرف المركزي والمتضمن وجوب تقديم 

التقريين التاليين إلى المصرف المركزي قبل آخر 
موعد لتقديمها:

1.  تفاصيل المكافآت اإلجمالية
2. مستجدات مذكرة االستثمار الخاص فيما 

يتعلق بخبراء التعليم
فرض على المصرف دفع غرامة قدرها 4,000 دينار 

بحريني لتأخره في االلتزام بالنظام اإللكتروني 
لتحويل األموال.

بي ام اي بنك )منفردا(
خالل العام 2016: تم دفع مبلغ 200 دينار بحريني 
كغرامة إلى مصرف البحرين المركزي للتخلف عن 

االلتزام بمتطلبات المصرف المركزي بما يتعلق 
بالفقرة BR-3.1.7A والمتضمنة وجوب تقديم 

تقرير تعرض المصارف لالستثمارات الكبرى وذلك 
خالل 20 يومًا.

عليه تم تغريم المجموعة مبلغ وقدره 10,000 
دينار بحريني.
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التــي تقضــي بتحقيــق  فــي ســعينا لإللتــزام بقيمنــا 
ــيع  ــى توس ــام-البحرين عل ــرف الس ــرص مص ــوع، ح التن
خدماتــه اإلســتثمارية لتغطــي عــددًا مــن القطاعــات 
مثــل الخدمــات اللوجســتية، الطاقــة البديلــة المتجددة، 
التعليــم، الضيافــة والتطويــر العقــاري لمشــاريع هامــة 
تضمنــت منشــآت ســكنية ومكاتــب شــاملة فــي مواقع 
اســتراتيجية تمتــد مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى 

ــا وآســيا. أوروب

 التــزام راســـخ
 بتوفيــر
ــاملة ــات ش خدم
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 سياسة
المكافآت

تم إعداد هذه الوثيقة وفقًا لمتطلبات إفصاح المكافآت للمصارف اإلسالمية، الصادرة عن مصرف البحرين 
المركزي، تحت ضوابط الحوكمة وهي متطلبات إضافية على تلك التي يتم نشرها في التقرير السنوي.

سياسة المكافآت األساسية
المبادئ األساسية التي تقوم عليها سياستنا 

للمكافآت، والتي تم إقرارها من قبل مجلس 
اإلدارة ومساهمي المصرف هي:

يتم تحديد مكونات الرواتب، والمزايا، والحوافز 	 
لتأخذ في اعتبارها مصالح الموظفين 

والمساهمين على حد سواء؛

يأخذ تحديد المكافآت في االعتبار العوامل 	 
المالية وغير المالية على المديين القصير 

والطويل؛

يتم تحديد إجمالي المكافأة لكل منصب بناء 	 
على التركيز على تقييم األداء الذي يعكس 

أداء الفرد والتزامه  بسياسات المصرف الخاصة 
بالمخاطر واإللتزام؛

حدد المصرف مستوى من المكافآت 	 
الثابتة للموظفين بما يتناسب مع مستوى 

متفق عليه من األداء. وسوف يتم تحديد 
التعويضات المتغيرة، ومكافأة نهاية العام 

لألداء الوظيفي )البونس(، بناء على قرار لجنة 
ر  المكافآت، الترشيحات والحوكمة )RNC(، لتعبِّ

عن التقدير لألداء المتميز للموظف خالل أي 
فترة أداء يتم تحديدها؛

رة، أو 	  في حالة إقرار توزيع تعويضات متغيِّ
مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس( 

ألي فترة أداء؛ يجب أن يكون لدى المصرف 
نظام واضح للتعويض المتغير، لدعم لجنة 
المكافآت، الترشيحات والحوكمة في هذا 

الخصوص؛

يتم تحديد التعويضات المتغيرة بناًء على 	 
اإلنجازات في تحقيق األهداف على مستوى 

المصرف، والوحدة، والمستوى الفردي؛

يتم تحديد نظام التعويضات المتغيرة بما 	 
يدعم اإلدارة الجيدة للمخاطر وااللتزام. ومن 

أجل تحقيق هذا الهدف ال بد من:

تعديل مقاييس األداء الخاصة بوحدات  −
األعمال بالمصرف بما يتناسب مع درجة 

المخاطرة أينما كان مناسبا؛

عند تحديد المكافأة الفردية، يؤخذ في  −
االعتبار مدى الحرص على تحقيق األهداف 

المرتبطة بضوابط اإللتزام.

 يتم تحديد حزمة المزايا التي يحصل عليها 	 
الموظفون في الوظائف الرقابية والمساندة 

بحيث تمكنهم من العمل بشكل مستقل عن 
وحدات األعمال التي يساندونها. ويتم ضمان 

استقالليتهم من خالل:

تحديد حجم المكافأة الكلية، لضمان بقاء  −
التعويضات المتغيرة بمستوى أقل من 

أن يشجع على السلوكيات غير المالئمة، 
ولكن في الوقت ذاته مع المحافظة على 

المستوى التنافسي في السوق؛

قرارات المكافآت مبنية على حسب  −
الوظائف التي يأدونها ال على وحدات 

األعمال التي يساندونها؛

أن تكون مقاييس األداء واألهداف متماشية  −
مع أهداف المصرف وأهداف الموظف 

الخاصة بالوظيفة؛

يكون أداء الفرد حسب وظيفته في  −
مقابل أداء وحدات األعمال األخرى العنصر 
الرئيسي لحساب مكافأة تحفيز الموظف.

سيتم استخدام المعايير الكمية والنوعية 	 
لتقييم أداء الفرد في جميع إدارات المصرف.
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سياسة المكافآت )تتمة(

يقوم المصرف بمراجعة الرواتب والمزايا بشكل 
دوري، بهدف المحافظة على قدرته التنافسية في 

السوق، معتمدا على التقارير المتعلقة بالرواتب 
ومعلومات السوق التي يتم الحصول عليها من 

مصادر ثانوية.

ال يقدم المصرف أي نوع من المستقطعات أو 
المكافآت للتوقيف عن العمل لموظفيه، سوى تلك 

 التي ينص عليها قانون العمل للقطاع الخاص
)القانون رقم )36( للعام 2012 لمملكة البحرين(.

مواءمة األنظمة
قام المصرف بمراجعة وتنقيح سياسة المكافآت خصوصًا المتعلقة بالتعويض المتغير من أجل تلبية 

متطلبات مصرف البحرين المركزي وإرشاداته فيما يتعلق بالمكافآت، وذلك بمساعدة استشاريين خارجيين. 
وفيما يلي ملخصًا للجوانب التنظيمية وردود المصرف عليها:

ممارسات المصرف المجال التنظيمي

تم تشكيل لجنة المكافآت، الترشيحات والحوكمة التابعة لمجلس اإلدارة بحسب متطلبات 
وإرشادات مصرف البحرين المركزي الخاصة بالمكافآت، ويترأسها عضو مجلس إدارة 

مستقل. وقد تمت مراجعة ميثاق اللجنة بما يتماشي مع متطلبات وإرشادات مصرف 
البحرين المركزي، وسوف تكون اللجنة مسؤولة عن صياغة سياسة المكافآت، وتطبيقها، 

واإلشراف عليها. وبلغت األجور والتعويضات المدفوعة إلى أعضاء اللجنة للعام 2016 ما 
إجماله 22,500 دينار بحريني  )2015: 20,000 دينار بحريني(. وقامت اللجنة بتعيين استشاري 

لة، وتطبيقها بما يتماشى مع إرشادات  خارجي إلعادة صياغة سياسة المكافآت المعدَّ
مصرف البحرين المركزي، في ما يتعلق بالمكافآت.

الحوكمة

قام المصرف بوضع المكافآت الثابتة للموظفين في مستوى بحيث تتم مكافأتهم على 
مستوى محدد من األداء، فيما سيكون دفع التعويضات المتغيرة ومكافأة نهاية العام 

لألداء الوظيفي )البونس( راجعا بشكل تام إلى لجنة المكافآت، الترشيحات والحوكمة
 وذلك تقديرًا لألداء المتميز للموظفين في أي فترة محددة من األداء. وإذا ما قررت اللجنة 

لة على أساس المخاطرة  منح التعويض المتغير، فسيتم تحديدها بناء على األهداف المعدَّ
التي يتم وضعها على مستوى وحدة األعمال، ويتم رفعه إلى المستوى العام للمصرف. 

وسوف يكون التعويض المتغير أعلى بالنسبة للرئيس التنفيذي، واإلدارة العليا في وحدات 
األعمال والمسؤولين عن المخاطر المادية، مقارنًة باألجر الثابت، متوقف على تحقيق 

األهداف المعدلة المرتبطة بالمخاطر، وذلك على مستويي وحدة األعمال والمصرف على 
ن األجر يشتمل  حد سواء. أما بالنسبة للموظفين في الوظائف الرقابية والمساندة؛ فإن مكوِّ

على نسبة ثابتة أكبر، ونسبة متغيرة أقل، كما أن التعويض المتغير للعاملين في الوظائف 
الرقابية والمساندة، يعتمد على أهداف الوحدة التي يعملون بها، وعلى أدائهم الفردي وال 

ُيربط بأداء المصرف.

سياسة للمكافآت 
تركز على المخاطر

تتم عملية احتساب مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس(، والتعويض المتغير، 
بطريقة تضمن عدم تأُثر رأس المال والسيولة، ويتم التحقق من صحتها قبل الحصول على 
موافقة لجنة المكافآت، الترشيحات والحوكمة وتشمل عملية التحقق من الصحة مقارنة 

مخصصات مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي  )البونس( باألرباح المتحققة، والتأثير على 
المالءة المالية وفق ارشادات بازل 3 وأيضا بالمقارنة بإجمالي األجور الثابتة.

رأس المال والسيولة
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سياسة المكافآت )تتمة(

ممارسات المصرف المجال التنظيمي

إن مكافآة الرئيس التنفيذي، ونوابه، والمسؤولين عن المخاطر، واألشخاص 
المعتمدين حسب أنظمة مصرف البحرين المركزي، وكذلك جميع من يتجاوز 

إجمالي مكافآتهم الحد األقصى بحسب األنظمة، تخضع لعنصر اإلرجاء والمكافأة 
المرتبطة باألسهم، فمن الممكن تقديم أسهم صورية لهذه الفئة من الموظفين.

وتتم ترتيبات اإلرجاء كما يلي:

للرئيس التنفيذي، ونوابه، وأعلى خمسة أعضاء من اإلدارة التنفيذية )بحسب إجمالي 
المكافآت التي يتسلمونها( في وحدات األعمال:

· يتم دفع 40% من التعويض المتغير، نقدًا، في نهاية فترة األداء؛ و	

· يتم إرجاء الـ60% المتبقية لدفعها على مدى 3 سنوات، على أن يتم احتساب 	
10% منها كمؤجالت نقدية، والـ50% المتبقية كأسهم صورية. أما بالنسبة 

للتعويض المتغير المرجأ فيستحق بالكامل وبالتساوي على مدى ثالث سنوات.

أما بالنسبة لجميع الموظفين اآلخرين من العاملين في وحدات األعمال، واألشخاص 
المعتمدين في الوظائف الرقابية والمساندة ممن يتجاوز إجمالي مكافآتهم الحد 

األقصى حسب األنظمة:

· ر نقدًا في نهاية فترة األداء؛ و	 يتم دفع 50% من التعويض المتغيِّ

· يتم دفع 10% في صورة أسهم صورية في نهاية فترة األداء، وتكون األسهم 	
الصورية خاضعة لشرط االحتفاظ بها لفترة ال تقل عن 6 أشهر من تاريخ 

االستحقاق؛

· يتم إرجاء 40% المتبقية على مدى 3 سنوات ويتم دفعها في صورة أسهم 	
صورية، وتستحق بالكامل وبالتساوي على مدى ثالث سنوات، وتكون األسهم 

الصورية خاضعة لشرط االحتفاظ بها لفترة ال تقل عن 6 أشهر من تاريخ 
االستحقاق.

اإلرجاء واألدوات
المرتبطة باألسهم

قام المصرف بوضع بنود استرجاع وتعديل التعويضات المتغيرة والتي تمنح لجنة 
المكافآت، الترشيحات والحوكمة الحق في استخدام هذه البنود تحت بعض 

الظروف المعّرفة سلفًا والتي يستطيع المصرف تبعا لها استرجاع الممكافآت 
المستحقة أو غير المستحقة سواء المدفوعة أو القابلة للدفع للموظفين.

استرجاع وتعديل
التعويضات 

المتغيرة
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مكونات المكافآت

إن للمصرف الرغبة في أن تكون لديه سياسة مكافآت شفافة، ومنظمة وشاملة لتغطي كافة أنواع 
التعويضات والمزايا المقدمة للموظفين.

فسياسة المكافآت توفر اطارًا للمكافآت محدد المقاييس، ويغطي جميع الموظفين على مختلف 
المستويات في المصرف.

ويجب على المكافآت التي يقدمها المصرف أن تعكس أهدافه في جذب والمحافظة على المستوى 
المرغوب من المهارات في القطاع المصرفي.

وسوف تكون المكافآت في مستوى متساو مع البنوك األخرى ذات النشاط المشابه في البحرين، مع 
مرونتها للتغيير في مؤشر كلفة المعيشة. وسوف تشمل حزمة التعويضات الراتب األساسي والمزايا 

والتعويضات المتغيرة المتروكة للتقدير.

والجدول التالي يلخص إجمالي المكافآت:

األجر والمزايا عناصر التعويضات

لجذب والمحافطة على المستوى المرغوب من المهارات المبررات

تتم مراجعتها سنويًا.
نات  يتم قياسها بحسب السوق المحلية، وتقدم حزمة التعويضات للموظف بناًء على مكوٍّ

الوظيفة ومستوى تعقيداتها.
وإنما  والعالوات،  األساسي  األجر  على  موزعًا  يكون  ال  أن  أي  مرّكبًا،  ثابتًا  أجرًا  المصرف  يعرض 

يصرف كدفعة واحدة، وتحدد المزايا بشكل متوائم مع ما يطبق في السوق المحلية.

الملّخص
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سياسة المكافآت )تتمة(

التعويض المتغير ومكافأة نهاية العام )البونس( عناصر التعويضات

للتحفيز على تحقيق األهداف السنوية على مستوى المصرف ووحدات األعمال، وبالتالي كذلك 
للتأكد من حصول اإلدارة العليا على حصة كبيرة كتعويض متغير مرتبط باألداء.

ويتم إرجاء التعويض المتغير للتأكد من أن مصالح اإلدارة متوائمة مع مصالح المساهمين. وألخذ 
الُبعد الزمني للمخاطر، في اإلعتبار.

المبررات

يتم تحديد القيمة اإلجمالية للمكافأة السنوية على أساس نموذج األسفل إلى األعلى، بمعنى أن 
يتم حساب مضاعفات الراتب الشهري لكل مستوى، كأساس، ومن ثم جمع ناتج المضاعفات 

لكل وحدة ومن ثم على مستوى المصرف. 

يكون أساس دفع مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس(، كما يلي:

المضاعفات األساس *درجة المصرف *درجة الشخص الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا

المضاعفات األساس *درجة المصرف *درجة الوحدة *درجة الشخص وحدات األعمال

المضاعفات األساس *درجة الوحدة *درجة الشخص الوحدات الرقابية والمساندة

الملّخص

احتساب التعويضات المتغيرة - وحدات األعمال

بداية السنة المالية:
يتم وضع األهداف لوحدات األعمال، ثم يتم تجميعها إلى مستوى أهداف المصرف. وعند 

وضع األهداف ال بد أن تؤخذ في االعتبار مجموعة من العوامل المتغيرة المخاطرة على مستوى 
المصرف. وهذه العوامل تشمل رأس المال والسيولة واألرباح ومعايير نوعية مثل مخاطرة السمعة. 
كما يجب أن تؤخذ في االعتبار مؤشرات األداء األساسية للمصرف والوحدات. ولتحقيق هذا الهدف؛ 

يتم تحديد مخصصات مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس( على أساس مضاعفات 
األجر الشهري في المصرف. وأبرز ما يميز مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس( أنها ذاتية 

التمويل، وأن األهداف على مختلف المستويات ليست مجرد ارتفاع في األرباح بنسبة مئوية، وإنما 
لة لمكافأة نهاية عام لألداء الوظيفي )بونس( إضافية. وتخضع مخصصات  هي األرباح المعدَّ
مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس( لفحوصات إضافية لقياس تأثيرها على المالءة 

المالية، كنسبة من صافي األرباح، واألرباح المحققة، ونسبة من التعويض الثابت في أي سنة مالية.

بنهاية السنة المالية
يتم تقييم النتائج الفعلية في مقابل األهداف، أخذًا في االعتبار جدول العوامل المتغيرة للمخاطر 
والتعديالت، إْن وجدت، على أساس درجة الوحدة أو درجة المصرف يما هو مناسب، إذ تتم مراجعة 

مخصصات مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس( بناًء على ذلك.

ويتم إقرار مخصصات مكافأة نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس( من قبل لجنة المكافآت، 
الترشيحات والحوكمة فيما تحدد مكافآت نهاية العام لألداء الوظيفي )البونس(  لألفراد بناًء على 

جدول الدرجات.

احتساب التعويضات المتغيرة - الوحدات الرقابية والمساندة
تعتبر أهداف الوحدة التي تحدد ويتم االتفاق عليها مع لجنة المكافآت، الترشيحات والحوكمة 

في بداية كل فترة تقييم، هي األساس للتعويض المتغير الذي يتم دفعه.

فيما عدا الحاالت التي يحقق المصرف فيها خسائر، فإن التعويض المتغير لموظفي الوحدات 
الرقابية والمساندة، يتم دفعه على أساس أهداف الوحدة واألداء الفردي.

ويتم تحديد مضاعفات األساس لكل موظف في كل وحدة من الوحدات الرقابية والمساندة.

ويتم تحديد وزن بقيمة )1( إلنجازات أهداف الوحدة، ويتم تقييمها على أساس مستوى النتائج 
المتحققة.

وتعتمد درجة أداء الفرد على أساس تقييم الفرد، ووضعت الدرجة لتتراوح مابين )0( و )1( كحد 
أقصى.

وُتلّخص عملية التعويض المتغير كما يلي:

تربط المكافأة بأداء المصرف ووحدة األعمال والفرد.

تأخذ عملية تحديد األهداف في اعتبارها العوامل المتغيرة للمخاطر على النحو الكمي والنوعي 
على حد سواء، مثل: السمعة.

وبأخذ البعد الزمني للمخاطر في االعتبار، فإن مكافأة نهاية العام ُتربط بعامل إرجاء، وأيضًا 
باألسهم، من أجل مواءمة مصلحة الموظف مع مصلحة المساهمين.

في حال عدم تحقيق المصرف أو وحدات األعمال لألهداف المعدلة وفق المخاطر أو في حال 
تحقيقه لخسائر؛ فإن مستوى مكافأة نهاية العام قد تصبح أقل أو تلغى.

تجرى عملية تقييم لما بعد المخاطر للتأكد من أنه في حال تحقق خسائر كبيرة، أو تحقق دخل 
أقل من المتوقع والتي يمكن نسبتها إلى تصرفات الموظفين؛ فإنه يتم تفعيل بنود استراجاع أو 

تعديل التعويضات بما هو مناسب.
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سياسة المكافآت )تتمة(

تفاصيل المكافآت

بآالف الدنانير31 ديسمبر 2016
  التعويضات المتغيرة

المقدمة
   التعويضات المتغيرة 

المرجأة  
عدد 

نقديةالثابتةالموظفين
 غير

نقديةنقدية
 غير

المجموعنقدية

مسارات األعمال لألشخاص 
101,52945398983902,568المعتمدين

اإلدارات الرقابية والمساندة 
581,007-   15 13753181لألشخاص المعتمدين

 المسؤولون عن المخاطر 
14560-   3 11429114المادية األخرى

الموظفون اآلخرون - عمليات 
7,411-   -   -   2976,545866البحرين

الموظفون اآلخرين - الفروع 
90-   -   -   12 78 2الخارجية

3339,3341,626 1169846211,636

بآالف الدنانير31 ديسمبر 2015
  التعويضات المتغيرة

المقدمة
   التعويضات المتغيرة 

المرجأة  
عدد 

نقديةالثابتة*الموظفين
 غير

نقديةنقدية
 غير

المجموعنقدية

مسارات األعمال للشخاص 
713532,363-   101,657282المعتمدين

اإلدارات الرقابية والمساندة 
56805-   14 1166570لألشخاص المعتمدين

المسؤولون عن المخاطر المادية 
13496-   3 1246416األخرى

الموظفون اآلخرون - عمليات 
8,814-   -   -   3197,7141,100البحرين

الموظفون اآلخرين - الفروع 
90-   -   -   12 78 2الخارجية

53410,5781,480 177142212,568

أ( مجلس اإلدارة

20162015المبالغ بالدينار البحريني

255,178199,250رسوم الحضور وتكاليف السفر

389,00073,000المكافآت المدفوعة

- -مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة للمصرف، رسوم الحضور والنفقات

ب( الموظفون
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سياسة المكافآت )تتمة(

تشمل المكافآت الثابتة جميع التعويضات والمزايا المستحقة للموظفين بناء على الترتيبات التعاقدية.

بلغت تعويضات نهاية الخدمة خالل فترة الدفع 934,000 دينار بحريني )2015: 1,490,000 دينار بحريني(، 
وبلغ الحد األعلى لتعويضات نهاية الخدمة خالل العام 116,000 دينار بحريني )2015: 94,000 دينار بحريني(.

مدرجة أعاله المكافآت المستلمة من قبل اآلشخاص المعتمدين والمسؤولون عن المخاطر المادية من 
الشركات والمشاريع ذات األغراض الخاصة المدارة من قبل المصرف والتي بلغت 113,000 دينار بحريني  

)2015: 94,000 دينار بحريني(.

إرجاء مكافآة األداء )البونس(

31 ديسمبر 2016
نقدية

 عدد
األسهم

 قيمة
المجموعأخرىاألسهم

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

  المكافآت

124-   -    124الرصيد كما في 1 يناير 2016

560 -   462 983,039,474 منحت خالل العام - 2016

422-   422 2,827,136-   تم منحها خالل العام عن العام السابق - 2015

305305 2,127,228-   تم منحها خالل العام عن العام السابق - 2014

)82(-   )63()425,446()19(الممارسة/ المباعة/ المدفوعة  خالل العام

 -   -   -   -   -   تعديل المخاطر 

1,329-   2037,568,3921,126الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

31 ديسمبر 2015
نقدية

 عدد
األسهم

 قيمة
المجموعأخرىاألسهم

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

ألف دينار 
بحريني

المكافآت

53 -   -   -   53 الرصيد االفتتاحي

71 -   -   -   71 منحت خالل العام

-   -   -   -    - الممارسة/ المباعة/ المدفوعة خالل العام

-   -   -   -   -   تعديل المخاطر

124-   -   -   124الرصيد الختامي
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نــال مشــروع فيــا المارتينيــك المطلــة علــى البحــر، الــذي 
يعتبــر واحــدًا مــن أكبــر المشــاريع بجزيــرة بينانــغ بماليزيا 
ــرف  ــه مص ــروع يملك ــو مش ــة وه ــا فخم ــم 73 في ويض
الســام-البحرين مشــاركة مــع شــريكين اســتراتيجيين 
ــا وذلــك  ــزة أفضــل مشــروع فيــا فــي ماليزي آخريــن، جائ
ــارات  ــيا للعق ــرق أس ــوب ش ــز جن ــع جوائ ــل توزي ــي حف ف

.2011

المنهج الديناميكي

  لتحقــيــــق

لـتـمــيــــــز ا
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 إدارة المخاطر 
و إدارة األلتزام

إننا في مصرف السالم-البحرين ندرك أننا في 
مجال عمل يملي علينا تحمل المخاطر، وأن نجاحنا 

يعتمد إلى درجة كبيرة على مدى كفاءتنا في 
تعريف هذه المخاطر وقياسها ومراقبتها وإدارتها 

.ولذلك فإننا نرى أن إدارة المخاطر تشكل جزءًا 
أساسيا من وجهة النظر اإلستراتيجية، وأن إتفاقية 
بازل تشكل محفزا للتنفيذ الناجح إلدارة المخاطر، 

وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات المتبعة.

المبدأ األساسي الذي يقوم عليه إطار عمل إدارة 
المخاطر هو التأكد من أن المخاطر المقبولة 

تقع ضمن المدى الذي يعتمده المصرف لتحمل 
المخاطر، وأن العوائد الناتجة تكون متوافقة مع 

المخاطر التي يتم تحملها. إن الهدف من ذلك 
هو خلق قيمة للمساهمين من خالل حماية 

المجموعة من الخسائر غيرالمتوقعة، وضمان زيادة 
إمكانيات وفرص تحقيق األرباح مقارنة بالمخاطر 

والتأكد من استقرار األرباح.

ولهذا فإن خطة تأسيس المجموعة تعطي 
األولوية لتطوير إطار فعال إلدارة المخاطر و إدارة 

االلتزام بما يتوافق مع األنظمة واإلجراءات المثلى 
المتعارف عليها محليا ودوليًا، وبما يتماشى مع 

متطلبات مصرف البحرين المركزي وإتفاقية بازل.

إطار عمل إدارة المخاطر
إن إطار عمل إدارة المخاطر يحدد ثقافة المخاطر 

لدى مصرف السالم-البحرين وكذلك كيفية 
ممارسة سلوكيات تحمل المخاطر بالشكل 

الصحيح في جميع عمليات المصرف بما يضمن 
التوازن الدائم بين األرباح ومستوى المخاطر 

المحتملة.

ويحقق إطار عمل إدارة المخاطر هذا الهدف من 
خالل تعريف المبادئ األساسية إلدارة المخاطر 

بالمجموعة، بما في ذلك مخاطر االئتمان، ومخاطر 
السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر أمن 

المعلومات، والمخاطر اإلستراتيجية، ومخاطر 
السمعة، وأدوار ومسئوليات مجلس اإلدارة، 

ومجموعة إدارة المخاطر، واإلدارة التنفيذية فيما 
يتعلق بإدارة المخاطر، وأساليب تقييم المخاطر 

بناء على االحتماالت والتبعات، وسياسات المخاطر 
الرئيسية، وإجراءات وحدود المخاطر، ونظم وتقارير 

معلومات إدارة المخاطر، وإطار عمل الرقابة 
الداخلية، وأسلوب المجموعة في إدارة رأس المال.

ويتم تقييم مدى فعالية إطار عمل إدارة المخاطر 
مع األخذ بعين االعتبار أفضل المعايير وممارسات 

التدقيق الداخي والتدقيق الخارجي المناسبة 
لتلبية متطلبات مصرف البحرين المركزي وإتفاقية 

بازل. باإلضافة إلى ذلك فإن مجموعات العمل 
والمساندة تجري وبشكل دوري عمليات تقييم 

داخلية للتحكم في المخاطر.

ونتيجة لذلك، يؤدي إطار عمل إدارة المخاطر إلى 
إيجاد التناسق بين دوائر المصرف وأهداف إدارة 

المخاطر.
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إدارة المخاطر و إدارة األلتزام )تتمة(

إدارة رأس المال
إن حجر األساس إلطار إدارة المخاطر هو الوصول إلى العالقة المثلى بين المخاطر والعوائد مقارنة برأس 

المال المتوفر من خالل إدارة رأس المال بشكل مركز وبرقابة جيدة تشمل مجموعات إدارة المخاطر 
والشئون المالية ومجموعات األعمال.

إطار عمل إدارة المخاطر وحوكمة الشركات

ية
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لجان مجلس اإلدارة

إدارة المخاطر ووظائف االلتزام

 االلتزام ومكافحة
غسيل األموال

إدارة رأس المال

 إطار عمل 
الرقابة الداخلية الشاملة

نظام إدارة المخاطر

اإلشراف من مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 سياسات وإجراءات
حدود المخاطر

أساليب إدارة المخاطر

التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، ومصرف البحرين المركزي
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إدارة المخاطر و إدارة األلتزام )تتمة(

الحوكمة
يدعم إطار عمل إدارة المخاطر إطار فعال 

للحوكمة، كما ورد بالقسم الخاص بالحوكمة 
اإلدارية في الصفحات 42 - 57.

المسئولية عن المخاطر
تقع مسئولية تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر في 

المجموعة على عاتق دائرة إدارة المخاطر تحت 
إشراف الرئيس التنفيذي للمجموعة ولجنة التدقيق 

والمخاطر. يتولى رؤساء مجموعات األعمال 
والمجموعات المساندة في المجموعة، كونهم 

خط الدفاع األمامي ، مسئولية المخاطر المختلفة، 
ويتوجب عليهم التأكد من إدارة هذه المخاطر 

وفقا إلطار عمل إدارة المخاطر. تقع مسئولية 
تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر في المجموعة 

على عاتق دائرة إدارة المخاطر تحت إشراف الرئيس 
التنفيذي للمجموعة ولجنة التدقيق والمخاطر.

وتساعد إدارة المخاطر رؤساء مجموعات األعمال 
والمجموعات المساندة في تحديد المخاطر 

والمسئولين عنها وتقييم احتماالتها وتبعاتها 
والخيارات المتاحة للتعامل معها، ووضع أولويات 

أعمال إدارة المخاطر، وخطط إدارة المخاطر، 
والتفويض بتنفيذ خطط إدارة المخاطر ومتابعة 

جهود إدارة المخاطر.

وحدة االلتزام ومكافحة غسيل األموال
أنشأ المصرف وحدة مستقلة ومتخصصة لتنسيق 

تنفيذ برنامج االلتزام ومكافحة غسيل األموال 
وتمويل اإلرهاب. ويشمل البرنامج السياسات 

واإلجراءات إلدارة االلتزام باألنظمة واللوائح، 
ومكافحة غسيل األموال، ومعايير اإلفصاح فيما 

يتعلق بالمعلومات الجوهرية والحساسة والتداول 
بناء على معلومات داخلية.

وبمقتضى ما تمليه متطلبات مكافحة غسيل 
األموال وتمويل اإلرهاب، يضمن مصرف السالم-
البحرين من خالل سياساته الخاصة سالمة عمل 

سياسات وإجراءات مكافحة غسيل األموال 
ووجود إجراءات رقابة داخلية لمنع واكتشاف 

عمليات غسيل األموال. وتملي هذه السياسات 
كيفية وضع اإلرشادات العامة واإلجراءات لقبول 

العمالء والمحافظة على استمرار التعامل معهم، 
ومراقبة عملياتهم وفقا لمتطلبات مصرف 

البحرين المركزي والمعايير الدولية مثل توصيات 
الفريق الخاص لإلجراءات المالية لمكافحة غسيل 

األموال FATF ووثائق لجنة بازل.

جميع التحويالت اإللكترونية الواردة والصادرة يتم 
عرضها للتدقيق مقابل عدد من قوائم العقوبات 
الصادرة من قبل بعض الهيئات التنظيمية بما في 

ذلك لجان عقوبات مجلس األمن ووزارة الخزانة 
 ،OFAC األمريكية-مكتب مراقبة األصول األجنبية

باإلضافة إلى تلك المحددة من قبل مصرف 
البحرين المركزي.

كذلك يتضمن البرنامج االلتزام باألنظمة التي 
وضعها مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين 

ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وقد وضع المصرف السياسات المالئمة واتخذ 
الخطوات الالزمة في تحديث األنظمة المصرفية 

األساسية لاللتزام بمتطلبات قانون االلتزام لقواعد 
الضرائب على الحسابات األجنبية  )FATCA( وفقًا 

بمتطلبات الجهات التنظيمية.
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المسئولية 
االجتماعية

يلتزم المصرف بواجبات المواطنة لإلسهام في تحسين المجتمعات التي يمارس أنشطته فيها. ونحن 
نسعى إلى تقديم الدعم لحكومة مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تحسين نوعية حياة الناس 

في مملكة البحرين.

يؤكد مصرف السالم-البحرين التزامه تجاه 
المجتمع من خالل دعم المبادرات التي تضيف 

القيمة إلى البنية التحتية السكنية والتعليمية 
والصحية في المملكة، وتحفيز النمو االقتصادي 

واالزدهار من خالل تقديم الدعم للمشاريع 
الريادية وتطوير الشباب.

وإلى جانب اإلسهام بالتسهيالت الطبية والتبرعات 
الخيرية للمحتاجين، قدم المصرف أيًضا الدعم 

للمبادرات الثقافية التي تهدف إلى المحافظة على 
الثقافة والتراث الوطني البحريني لألجيال القادمة.
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القوائــم
المـالـيــــة     
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 تقرير هيئة الفتوى 
 والرقابة الشرعية 

إلى السادة المساهمين

استعرضت الهيئة أعمال المصرف خالل العام واطلعت على القائمة الموحدة للمركز المالي والقائمة 
الموحدة للدخل والقائمة الموحدة للتدفقات النقدية والقائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 

واجتمعت بإدارة المصرف وقدمت تقريرها السنوي على النحو التالي:

أوال:
أشرفت الهيئة على أنشطة المصرف ومعامالته خالل العام وقامت بدورها في توجيه اإلدارات . 1

المختلفة إلى االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى الهيئة في هذه األنشطة وتلك المعامالت، 
وعقدت لذلك عدة لقاءات واجتماعات مع المسئولين بالمصرف. وتقرر الهيئة حرص إدارة المصرف على 

االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى الهيئة.

درست الهيئة العمليات التي عرضت عليها أثناء العام، واعتمدت عقودها ومستنداتها، وأجابت عن . 2
األسئلة واالستفسارات التي طرحت بشأنها، وأصدرت في ذلك القرارات والفتاوى المناسبة، وقد عممت 

هذه الفتاوى والقرارات على إدارات المصرف المختصة لتنفيذها.

ثانيً:
اطلعت الهيئة على ما طلبت االطالع عليه من سجالت المصرف وحصلت على البيانات التي تعينها على أداء 

واجب الرقابة والتدقيق.

ثالثً:
راجعت الهيئة نماذج العقود واالتفاقيات التي عرضت عليها وطلبت من إدارة المصرف االلتزام بها.

رابعً: الميزانية العمومية
اطلعت الهيئة على القائمة الموحدة للمركز المالي والبيانات الملحقة بها واإليضاحات المتممة لها، وقد 

أبدت مالحظاتها عليها وتلقت إجابة المصرف على تلك المالحظات.

وترى الهيئة ما يلي:
وقد تبين بعد المراجعة أن هذه الميزانية في حدود ما عرضته إدارة المصرف من معلومات تمثل موجودات 

ومطلوبات المصرف وإيراداته وحقوق الملكية وحسابات المودعين والمصروفات التشغيلية وأن دقة 
المعلومات والبيانات هي من مسئولية إدارة المصرف.

وترى الهيئة أن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وحساب األرباح والخسائر 
وتوزيع األرباح بين المودعين والمساهمين قد أعد وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
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خامسً: الزكاة
لما كان النظام األساس للمصرف ال يلزم المصرف بإخراج زكاة حقوق المساهمين المستثمرة لديه، 

فقد قامت الهيئة بحساب الزكاة الواجبة على المساهمين إلبالغهم بها ، كما يتم اإلفصاح عنها في 
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة.

  :)BMI( سادسً: تحول بي ام اي بنك
استحوذ المصرف على حصة مقدارها 100% من بي ام اي بنك )BMI(  بقصد تحويله إلى بنك إسالمي 

يعمل وفق أحكام الشريعة، وقد تم تحويل هذا البنك فعاًل في 1 يناير 2016 وأصبح يمارس نشاطه وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية في هذا التاريخ.

سابعً: الدخل المحرم:
وبناء على قرار الهيئة في أن الدخل المحرم يبدأ حسابه وإخراجه ابتداء من التاريخ المحدد للتحول الكامل 
للبنك الذي حدد له 1 يناير 2016 ، فإن المعامالت التي لم تتحول بعد هذا التاريخ  بسبب دعاوى قضائية أو 

أي سبب آخر تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة مع التزام المصرف بصرف ما 
يترتب على ذلك من فوائد في وجوه البر.

ثامنً:
وقد قررت الهيئة تجنيب دخل ما اشتدت فيه المخالفة الشرعية من العمليات المنفذة خالل العام لصرفه 

في الخيرات.

والهيئة إذ تؤكد أن مسئولية تطبيق أحكام الشريعة اإلسامية في جميع أنشطة ومعامات 
المصرف تقع على عاتق إدارة المصرف، لتقرر أنَّ معامات المصرف المنفذة خال العام، ال تخالف 

في جملتها أحكام الشريعة اإلسامية، وذلك في حدود ما عرضته عليها إدارة المصرف، وما 
قدمته بشأنها من ماحظات، وما أبدته إدارة المصرف من استجابة لتنفيذ تلك الماحظات.

أعضاء الهيئة

أ. د. حسين حامد حسان
رئيس الهيئة

 الشيخ./ عدنان عبداهلل القطان
عضو الهيئة

 د. محمد برهان أربونا
عضو وأمين سر الهيئة

أ.د. علي محيي الدين القرة داغي
عضو الهيئة

 د. محمـد عبـد الحكيم زعيـر
عضو الهيئة

تقرير هيئة الفتوى  والرقابة الشرعية إلى السادة المساهمين )تتمة(
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 تقرير مدققي الحسابات 
 المستقلين إلى السادة 

المساهمين

تقرير حول القوائم المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق القائمة الموحدة للمركز المالي المرفقة لمصرف السالم ـ البحرين ش.م.ب. ]“البنك”[ 

وشركاته التابعة ]المشار إليهما معًا “بالمجموعة”[ كما في 31 ديسمبر 2016، والقوائم الموحدة للدخل 
والتدفقات النقدية والتغيرات في الحقوق للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن إعداد هذه القوائم المالية 

الموحدة وإلتزام المجموعة بالعمل وفقًا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية هو من مسئولية مجلس 
إدارة البنك. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي 

قمنا بها.

لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن 
هيئة المحاسبة 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 المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة على أساس 

العينة. ويتضمن التدقيق أيضًا تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجراها مجلس 
إدارة البنك وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة. باعتقادنا أن إجراءات التدقيق التي قمنا 

بها توفر أساسًا معقواًل إلبداء رأينا.

الرأي 
في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي 

الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016 وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في الحقوق 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

هاتف: 17535455 973+ إرنست ويونغ  
فاكس: 17535405 973+ صندوق بريد 140 
manama@bh.ey.com طابق 14 - البرج الجنوبي 

www.ey.com/me مجمع البحرين التجاري العالمي 
سجل تجاري رقم - 6700 المنامة - مملكة  البحرين 

نــبـــنـــي عــالـمـــــــً
أفـضـل لـلـعمـل
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أمور أخرى
وفقًا 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 وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائـم الماليـة الموحدة.

وحسب علمنا أنه لم تقع خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أية مخالفات ألحكام قانون 
الشركات 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 سلبًا على نشاط البنك أو مركزه 
المالي الموحد. وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 

تدقيقنا. كما التزم البنك بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

سجل قيد الشريك رقم 115
15 فبراير 2017

المنامة، مملكة البحرين

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين )تتمة(
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20162015

ايضاح
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

الموجودات

5131,990152,572نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

358,269350,474صكوك حكومية

6182,452103,345مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك

728,93450,472صكوك الشركة

8232,556245,168مرابحات 

9238,313239,031مضاربات

10188,485155,217إجارة منتهية بالتمليك

12,3047,154مشاركات

1234,46532,032موجودات قيد التحويل 

13122,073123,514استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

1451,86368,786استثمارات عقارية

1517,78149,021عقارات قيد التطوير 

1610,5619,994استثمار في شركات زميلة

1725,43643,892موجودات أخرى

1825,97125,971الشهرة 

-1919,840موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

1,681,2931,656,643مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق الماك 

المطلوبات

132,032120,795مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

723,439842,570مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

279,609224,366حسابات جارية 

122172,327مطلوبات قيد التحويل

2091,83735,986تمويل  ألجل 

2149,04348,246مطلوبات أخرى

-1911,421مطلوبات متعلقة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

1,287,5981,274,290مجموع المطلوبات 

2268,79662,351حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق الماك

23214,093214,093رأس المال

-)1,646(23أسهم الخزانة 

100,21394,140احتياطيات وأرباح مبقاة

2310,70510,705تخصيصات مقترحة 

323,365318,938مجموع الحقوق العائدة إلى مساهمي البنك

1,5341,064حقوق غير مسيطرة 

324,899320,002مجموع حقوق الماك

1,681,2931,656,643مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق الماك

        

القائمة الموحدة للمركز المالي 
31 ديسمبر 2016

الشيخة حصه بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المصرفية من 1 إلى 46 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة

يوسف تقي 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القوائم المالية
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20162015

ايضاح
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

الدخل  التشغيلي
2638,85044,530دخل من عقود التمويل 

15,93017,242دخل من الصكوك 
2715,1538,334مكاسب من بيع استثمارات وصكوك

281,8193,249دخل من استثمارات 
2,477399تغيرات القيمة العادلة من استثمارات 

891820دخل أرباح األسهم 
2,146870مكاسب صرف العمالت األجنبية

297,9299,184دخل الرسوم والعموالت ودخل آخر- صافي

85,19584,628
)931()1,910(ربح مستحق الدفع على مرابحات ووكاالت لبنوك 

)23,805()18,046(ربح مستحق الدفع على وكاالت لغير البنوك
)839()2,120(ربح على تمويل ألجل 

عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
)282()216(22حصة المجموعة كمضارب
2297127حصة المجموعة كمضارب

)119()155(

63,00058,898مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
11,52312,474تكاليف الموظفين

2,0212,752تكلفة الممتلكات والمعدات
3,0602,254استهالك

9,4548,874مصروفات تشغيلية أخرى

26,05826,354مجموع المصروفات التشغيلية

36,94232,544الربح قبل المخصصات ونتائج الشركات الزميلة 

)22,851()21,573(11مخصص االضمحالل – صافي

16727855حصة البنك من ربح شركات زميلة 

16,09610,548صافي الربح للسنة

العائد إلى:
16,21912٫346- مساهمي البنك

)1,798()123(- حقوق غير مسيطرة 

16,09610,548

252,140,8202,140,931المتوسط المرجح لعدد األسهم )باآلالف( 

7.65.8النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس(

       

القائمة الموحدة للدخل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

القوائم المالية )تتمة(

الشيخة حصه بنت خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المصرفية من 1 إلى 46 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة

يوسف تقي 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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2015 2016

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني ايضاح 

األنشطة التشغيلية
10,548 16,096 صافي الربح للسنة 

تعديالت للبنود التالية:
1,821 3,060 استهالك
1,945 1,630 إطفاء عالوة على الصكوك - صافي
)481( )2,441( تغيرات القيمة العادلة من استثمارات 

22,851 21,573 مخصص التمويل واالستثمارات - صافي 
)855( )727( حصة البنك من ربح شركات زميلة 

35,829 39,191 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
10,109 2,727 احتياطي إجباري لدى المصرف المركزي 

8,976 - مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك بتواريخ استحقاق أصلية من 90 يومًا أو أكثر 
41,797 3,756 مرابحات 
)4,886( 182 مضاربات
11,033 )32,893( إجارة منتهية بالتمليك

4,272 )5,150( مشاركات
140,870 )8,576( موجودات قيد التحويل
)20,187( 16,665 موجودات أخرى

- )8,419( موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع
)471( 11,237 مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

)245,716( )119,131( وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك
)2,282( 46,062 حسابات جارية 

)64,855( )2,110( مطلوبات قيد التحويل
2,729 248 مطلوبات أخرى

)82,782( )56,211( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 
- 8,723 3 صافي التدفقات النقدية الناتجة من استحواذ شركة تابعة
- )726( 3 النقد المدفوع الستحواذ شركة تابعة

)156,993( )8,994( صكوك حكومية 
22,883 21,107 صكوك الشركة
21,546 807 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
)2,088( 16,904 استثمارات عقارية 
10,241 31,240 عقارات قيد التطوير

)237( )1,664( شراء ممتلكات ومعدات
)6,800( 120 صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

)111,448( 67,517 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية
15,564 55,851 تمويل ألجل 

5,994 6,445 حقوق حاملي حسابات االستثمار 
)10,705( )10,705( أرباح أسهم مدفوعة 

)566( - أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة 
- )1,646( شراء أسهم الخزانة

)915( - تمويل ألجل مدفوع
9,372 49,945 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

)184,858( 61,251 صافي التغير في النقد وما في حكمه
408,535 223,677 النقد وما في حكمه في 1 يناير

223,677 284,928 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

يشمل النقد وما في حكمه على:
81,448 72,356 5 نقد وأرصدة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي  
38,884 30,120 5 أرصدة لدى بنوك أخرى

103,345 182,452 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك بتواريخ استحقاق أصلية أقل من 90 يومًا

223,677 284,928

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

القوائم المالية )تتمة(

تشكل اإليضاحات المصرفية من 1 إلى 46 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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 القائمة الموحدة للتغيرات
في حقوق الماك 
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 إيضاحات حول
القوائم المالية الموحدة 

31 ديسمبر 2016

التأسيس واألنشطة الرئيسية   1

تأسس مصرف السالم-البحرين ش.م.ب. )“البنك”( في مملكة البحرين بموجب قانون الشركات التجارية 
البحريني رقم 2001/21 وسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم 59308 بتاريخ 19 يناير 

2006. يعمل البنك تحت إشراف وتنظيم مصرف البحرين المركزي ولدى البنك ترخيص مصرفي إسالمي 
بالتجزئة ويزاول البنك أعماله بموجب قواعد الشريعة اإلسالمية ووفقًا لكافة متطلبات األنظمة المعنية 

بالبنوك اإلسالمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. إن عنوان المكتب المسجل للبنك هو ص. ب. 
18282، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، شارع الملك فيصل، المنامة 316، مملكة البحرين.

بتاريخ 30 مارس 2014، قام البنك باستحواذ حصة ملكية بنسبة 100% في بي ام اي بنك. ش.م.ب. )مقفلة( 
)“بي ام اي”(، وهي شركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين، من خالل مقايضة األسهم. خالل شهر 

يناير 2015، وافقت هيئة الرقابة الشرعية على تحويل بي ام اي بنك إلى بنك إسالمي اعتبارًا من 1 يناير 
2015. تلتزم عمليات بي ام اي بمبادئ الشريعة اإلسالمية اعتبارًا من 1 يناير 2015. وتم إعداد القوائم المالية 
الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيث ال 

يزال بي ام اي يحتفظ بترخيص مصرفي تقليدي بالتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 

خالل السنة، قام البنك باستحواذ حصة ملكية بنسبة 70% في مصرف السالم – سيشيل ليمتد )سابقًا 
بي ام اي أوفشور بنك ليمتد( وهو بنك أوفشور في سيشيل من خالل تخصيص األسهم كما هو موضح 

في ايضاح 3. يزاول مصرف السالم – سيشيل ليمتد أعماله بموجب ترخيص مصرفي أوفشور صادر عن بنك 
سيشيل المركزي. لقد تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية فيما يتعلق بتخصيص األسهم وعملية 

تحويل مصرف السالم – سيشيل ليمتد إلى عمليات تتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة وهي قيد التنفيذ.

بتاريخ 29 نوفمبر 2016، قرر مساهمي بي ام اي الموافقة على تحويل عمليات بي ام اي لدى البنك. ستنتهي 
فترة إشعار الدمج بتاريخ 11 أبريل 2017. الحقًا لتاريخ الدمج، سوف يسيطر البنك على جميع الحقوق 

وااللتزامات المفترضة لبي أم آي بقيمها المدرجة.

يعمل البنك وشركاته التابعة من خالل عشرة فروع في مملكة البحرين وسيشيل ويقدم جميع أصناف 
الخدمات والمنتجات المصرفية المتفقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. تتضمن أنشطة البنك على إدارة 

الحسابات االستثمارية المشاركة في األرباح، تقديم العقود التمويلية اإلسالمية، التعامل في األدوات 
المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كمضارب ورب المال، وإدارة األدوات المالية طبقًا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية واألنشطة األخرى المسموح بها بموجب الخدمات المصرفية لمصرف البحرين المركزي 
كما هو محدد في إطار الترخيص. يتم تداول األسهم العادية للبنك في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

باإلضافة إلى بي ام اي بنك. ش.م.ب. )مقفلة( و مصرف السالم – سيشيل ليمتد، فإن الشركات التابعة 
الرئيسية هي كما يلي:

نسبة الملكية %
20162015طبيعة الشركةاسم الشركة

7676طائرة قيد التأجيرالسالم للتأجير اثنان المحدودة 

9090عقارات استثمارية أسلوج القابضة ترست 

يشار إلى البنك وشركاته التابعة معًا “بالمجموعة”.

لقد تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 15 فبراير 2017.
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السياسات المحاسبية   2
أسس اإلعداد  1.2

أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع واالستثمارات 

العقارية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة. تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة على جميع الموجودات 
والمطلوبات واألدوات المالية غير المدرجة في الميزانية المحتفظ بها من قبل المجموعة. 

تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني، لكونه العملة الرئيسية الوظيفية لعمليات المجموعة 
وتم تقريبها إلى أقرب ألف دينار بحريني، ما لم يذكر خالف ذلك.

بيان بااللتزام  1.2 أ 
أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة 
الرقابة الشرعية للمجموعة وطبقًا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين 

المركزي وقانون المؤسسات المالية. تستخدم المجموعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة 
لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية اإلسالمية.

تعرض المجموعة قائمتها الموحدة للمركز المالي على نطاق واسع من أجل السيولة. تم عرض تحليل 
فيما يتعلق باالسترداد أو التسوية خالل 12 شهرًا بعد تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي )المتداول( 

وألكثر من 12 شهر بعد تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي )غير المتداول( في ايضاح 36.

أسس التوحيد 1.2 ب 
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 31 ديسمبر 2016. 

أعدت القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. 
تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة 

من المعامالت البينية بالكامل عند التوحيد.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويستمر توحيدها حتى 
تاريخ إيقاف السيطرة. تتحقق السيطرة عندما تكون لدى المجموعة القوة على إدارة السياسات المالية 

والتشغيلية للمؤسسة لالنتفاع من أنشطتها. يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة 
خالل السنة إن وجدت، في القائمة الموحدة للدخل من تاريخ االقتناء أو لغاية تاريخ االستبعاد، أيهما أنسب. 
يتم احتساب التغيرات في حصة ملكية المجموعة في الشركة التابعة التي ال تنتج عنها فقدان السيطرة 

كمعاملة أسهم حقوق.

تمثل حقوق األقلية )الحقوق غير المسيطرة( جزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المحتفظ 
بها من قبل المجموعة ويتم عرضها كبند منفصل في القائمة الموحدة للدخل وضمن حقوق المالك في 

القائمة الموحدة للمركز المالي وبصورة منفصلة عن الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم. 

التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة   2.2
إن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة 

للموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما تؤثر هذه الفرضيات والتقديرات 
على اإليرادات والمصروفات والمخصصات الناتجة وكذلك على تغيرات القيمة العادلة المسجلة في حقوق 

الملكية. 

تصنيف االستثمارات 
عند اقتناء االستثمارات تقرر اإلدارة ما إذا كان يتوجب تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر أو متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى االستحقاق. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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التقديرات غير المؤكدة 
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ 

القائمة الموحدة للمركز المالي، والتي لديها مخاطر هامة لتكون سببًا لتعديل جوهري للقيم المدرجة 
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة وهي موضحة أدناه:

اضمحالل الشهرة 
يثبت االضمحالل عندما تزيد القيم المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة 

لالسترداد، والتي تعد األعلى من قيمتها العادلة ناقصًا تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة. 

تعتمد قيمة الشهرة القابلة لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد على حساب القيمة المتداولة باستخدام 
التدفقات النقدية المتوقعة من الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة، لتوقعات لفترة خمس سنوات 

باستخدام معدل النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي. 

تتم مراجعة المنهجية والفرضيات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بانتظام للحد 
من أي فروق قد تنتج بين الخسارة المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية.

مخصصات اضمحالل جماعية للعقود المالية 
باإلضافة إلى مخصصات معينة مقابل العقود المالية الهامة بشكل فردي، ترى المجموعة أيضًا ضرورة 

عمل مخصص اضمحالل جماعي مقابل العقود المالية التي بالرغم من أنه لم يتم تحديدها بصورة خاصة 
كونها تتطلب عمل مخصص معين إال أن مخاطرها أعلى للتخلف عن الدفع عن تلك الممنوحة أصاًل. إن 
هذا المخصص الجماعي مبنى أساسًا على أي تدهور في وضع العقود المالية منذ منحها )أو المقتناة( 

كما تم تحديدها من قبل المجموعة. يعتمد مبلغ المخصص هذا على النمط التاريخي لخسائر العقود 
األخرى ضمن كل تصنيف وتعدل لتعكس التغييرات االقتصادية الحالية.

خسائر اضمحالل العقود المالية
تقوم المجموعة على أساس منتظم بمراجعة العقود المالية لتقييم ما إذا كان يتوجب تسجيل مخصص 

اضمحالل في القائمة الموحدة للدخل. وباألخص، يتطلب عمل اإلدارة بذل الجهد في تقدير المبالغ 
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستويات المخصصات المطلوبة. 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 المخصصات. خالل الفترة 

المرحلية األخيرة من السنة، قامت المجموعة بإعادة تقييم تقديراتها السابقة وقامت بعمل مخصصات 
لتسهيالت التمويل والموجودات األخرى.

اضمحالل القيمة العادلة من خالل االستثمارات في أسهم حقوق الملكية 
تعامل المجموعة القيمة العادلة من خالل االستثمارات في أسهم حقوق الملكية كمضمحلة عندما 

يكون هناك انخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها أو إذا وجد دليل موضوعي 
آخر يثبت االضمحالل تحديد ما إذا كان انخفاض هام أو طويل األمد ووجود دليل موضوعي آخر يتطلب رأيًا. 

باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى بما في ذلك التقلبات اإلعتيادية في سعر السهم 
ألسهم حقوق الملكية المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل حساب القيمة الحالية ألسهم 

حقوق الملكية غير المسعرة.

تقييم استثمارات أسهم حقوق الملكية الخاصة واالستثمارات العقارية غير المسعرة
يستند تقييم االستثمارات المذكورة أعاله عادًة على إحدى الطرق التالية:

تقييم من قبل مثمنين مستقلين خارجيين؛ 	·

أحدث معامالت السوق دون شروط تفضيلية؛ 	·

السياسات المحاسبية )تتمة(   2
التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.2

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة لها بصورة  أساسية؛ 	·

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالية ألدوات تحمــل نفس 	·
الشروط وخصائص المخاطر؛ أو

نماذج تقييم أخرى.	·

تحدد المجموعة تقنيات التقييم على أساس دوري وتفحص صالحيتها إما باستخدام أسعار معامالت 
السوق الحالية الجديرة بالمالحظة لنفس األداة أو بيانات أخرى متوفرة في السوق جديرة بالمالحظة.

مبدأ االستمرارية 
قامت المجموعة بعمل تقييم لقدرتها على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن 
لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على 
علم بأي أمور جوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة 

على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ 
االستمرارية.

السيطرة على شركات ذات أغراض خاصة 
ترعى المجموعة تأسيس الشركات ذات األغراض الخاصة بصورة أساسية لغرض السماح للعمالء لالحتفاظ 

باالستثمارات. ال تقوم المجموعة بتوحيد الشركات ذات األغراض الخاصة التي ال تمتلك القدره على السيطرة 
عليها. عند تحديد ما إذا كانت المجموعة لديها القدرة على السيطرة على الشركات ذات األغراض الخاصة، 

يتم إجراء فرضيات حول األهداف من أنشطة الشركات ذات األغراض الخاصة وتعرضات المجموعة 
للمخاطر والمكافآت وكذلك قدرتها على اتخاذ القرارات التشغيلية عن الشركات ذات األغراض الخاصة.

السياسات المحاسبية الهامة  3.2
معايير وتفسيرات وتعديات جديدة   1.3.2

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام السياسات المحاسبية، التي هي مطابقة لتلك التي تم 
استخدامها في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، باستثناء 

التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة المالي رقم 27 والذي تم إصداره من قبل هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية النافذ اعتبارًا من 1 يناير 2016.

التعديات التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27: المتعلق باستخدام طريقة حقوق 
الملكية في القوائم المالية المنفصلة

أتاحت التعديالت للمنشآت خيار استخدام طريقة حقوق الملكية لحساب االستثمارات في الشركات التابعة 
والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في قوائمها المالية المنفصلة. سيتعين على المنشآت التي سبق 

لها تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي اختارت تطبيق طريقة حقوق الملكية على قوائمها 
المالية المنفصلة بتطبيق هذا التغيير بأثر رجعي. هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على القوائم المالية 

الموحدة للمجموعة.

لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه غير إلزامي بعد في وقت مبكر.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية   2.3.2
أ( العقود المالية

تتكون العقود المالية من أرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي وصكوك حكومية وصكوك الشركة 
ومرابحات )بعد حسم األرباح المؤجلة( ومضاربات ومشاركات وإجارات منتهية بالتمليك. تدرج األرصدة 

المتعلقة بهذه العقود بعد حسم مخصصات االضمحالل.

السياسات المحاسبية )تتمة(   2
التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.2

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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السياسات المحاسبية )تتمة(   2
التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  2.3.2

ب( صكوك حكومية وصكوك الشركة
الصكوك الحكومية وصكوك الشركة هي عبارة عن أوراق مالية مسعرة وغير مسعرة مصنفة كاستثمارات 

مدرجة بالتكلفة المطفأة وفقًا لمعيار المحاسبة المالي رقم 25 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية.

ج( مرابحات مستحقة القبض 
المرابحة هي عقد والذي بموجبه يقوم أحد األطراف )“البائع”( ببيع الموجود إلى الطرف اآلخر )“المشتري”( 

بالتكلفة مضافًا إليه الربح على أساس الدفع المؤجل، بعد قيام البائع بشراء الموجود على أساس وعد 
المشتري بشراء نفس الموجود على أساس المرابحة. يشتمل سعر البيع على تكلفة الموجود وهامش 

ربح متفق عليه. يسدد سعر البيع )التكلفة مضافًا إليها مبلغ الربح( من قبل المشتري إلى البائع بالتقسيط 
على مدى فترة التمويل المتفق عليه. بموجب عقد المرابحة يجوز للمجموعة التصرف إما كبائع أو مشتري، 

حسب الحالة.

تعتبر المجموعة الوعد المقدم للشراء من قبل المشتري في معاملة المرابحة لصالح البائع ملزمًا.

تدرج المرابحات المستحقة القبض بالتكلفة، محسومًا منها األرباح المؤجلة و/أو مخصص االضمحالل إن 
وجد، والمبالغ المسددة.

د( المضاربة 
المضاربة هي عقد بين طرفين، والذي بموجبه يقدم أحدهما األموال )رب المال(، حيث يقوم بتوفير مبلغ معين 

من المال )رأسمال المضاربة( إلى الطرف األخر )المضارب(. ومن ثم يقوم المضارب باستثمار رأسمال المضاربة في 
مؤسسة أو نشاط معين مستخدمًا خبرته ومعرفته نظير حصة محددة من األرباح الناتجة المتفق عليها مسبقًا. 
ال يشارك رب المال في إدارة نشاط المضاربة. سيتحمل المضارب الخسارة في حال إهماله أو انتهاك أي من شروط 

أو بنود عقد المضاربة، وإال سيتحمل رب المال الخسارة. بموجب عقد المضاربة يجوز للمجموعة التصرف إما 
كمضارب أو رب المال، حسب الحالة.

يتم إثبات المضاربة بالقيمة العادلة لموجودات المضاربة بعد حسم مخصص االضمحالل إن وجد، وبعد 
سداد مبالغ رأسمال المضاربة. إذا أدى تقييم موجودات المضاربة إلى فرق بين القيمة العادلة والقيمة 

الدفترية، فإنه يتم إثبات مثل ذلك الفرق كربح أو خسارة للمجموعة. 

هـ( إجارة منتهية بالتمليك 
اإلجارة المنتهية بالتمليك هي عبارة عن اتفاقية تقوم بموجبها المجموعة )المؤجر( بتأجير موجود للعميل 

)المستأجر( )بعد شراء أو اقتناء الموجود المحدد، سواًء من بائع طرف ثالث أو من العميل نفسه، حسب 
طلب العميل والوعد بالتأجير مقابل بعض مدفوعات اإليجار لمدة تأجير أو فترات تأجير محددة، مستحقة 

الدفع على أساس إيجار ثابت أو متغير.

تحدد اتفاقية اإلجارة الموجود المؤجر ومدة اإليجار، وكذلك أسس لحساب اإليجار وتوقيت دفعات اإليجار 
ومسؤوليات كال الطرفين خالل مدة اإليجار. يقدم العميل )المستأجر( للمجموعة )المؤجر( تعهد بتجديد 
مدة عقد اإليجار ودفع دفعات اإليجار المتعلقة بذلك حسب جدول زمني متفق عليه والصيغة المطبقة 

خالل مدة اإليجار.

تحتفظ المجموعة )المؤجر( بملكية الموجود خالل مدة اإليجار. في نهاية مدة التأجير، وبعد الوفاء بكافة 
االلتزامات من قبل العميل )المستأجر( بموجب اتفاقية اإلجارة، تقوم المجموعة )المؤجر( ببيع الموجود 

المؤجر للعميل )المستأجر( بقيمة اسمية بناًء على تعهد بالبيع من قبل المجموعة )المؤجر(. وعادًة ما 
تكون الموجودات المؤجرة عقارات سكنية أو عقارات تجارية أو طائرات. 

يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت لجميع موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك فيما عدا 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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السياسات المحاسبية )تتمة(   2
التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  2.3.2
هـ( إجارة منتهية بالتمليك )تتمة(  

األراضي )التي ليس لها عمر محدد(، بمعدالت يتم احتسابها لشطب التكلفة لكل موجود على مدى فترة 
عقد التأجير أو العمر االقتصادي للموجود، أيهما أقل.

و( مشاركات
تستخدم عقود المشاركة لتقديم رأسمال مشترك أو تمويل مشروع. تساهم المجموعة والعميل في 
رأسمال المشاركة، ويتم عادًة تأسيس شركة ذو غرض خاص أو شراكة للقيام بالمشاركة. يتم تقاسم 

األرباح وفقًا لنسبة من الربح متفق عليها مسبقًا غير أن الخسارة يتحملها الشركاء بناًء على مساهمة كل 
شريك في رأس المال. وقد يكون رأسمال المشارك إما بصورة نقدية أو عينية، و يتم احتساب قيمته في 

وقت إبرام المشاركة. 

تدرج المشاركة بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي اضمحالل. 

ز( موجودات ومطلوبات قيد التحويل
موجودات قيد التحويل: 

مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية 
تدرج المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية بالتكلفة المطفأة بعد حسم المبالغ المشطوبة 

ومخصص االضمحالل إن وجد.

القروض والسلف 
تدرج القروض والسلف بالتكلفة المطفأة بعد حسم المبالغ المشطوبة ومخصص االضمحالل إن وجد.

استثمارات محتقظ بها لغرض غير المتاجرة 
تم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات 

في أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة على األسس المنصوص عليها في ايضاح 2.3.2ح. يتم إثبات أية 
تغيرات في القيم العادلة الحقًا لعملية االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر )ايضاح 30(.

مطلوبات قيد التحويل:
تدرج المطلوبات قيد التحويل بالتكلفة المطفأة.

ح( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
تم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الحقوق أو 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

تثبت جميع االستثمارات مبدئيًا بالتكلفـة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف 
االقتناء المصاحبة لالستثمار. يتم احتساب تكلفة االقتناء المتعلقة باالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة للدخل.

بعد اإلثبات المبدئي لهذه االستثمارات، يتم الحقًا تحديد قيم نهاية الفترة كالتالي:

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات أسهم حقوق الملكية 
بعد اإلثبات المبدئي، يتم اإلفصاح عن استثمارات أسهم حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الحقوق “كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات أسهم حقوق الملكية”. 
يتم عادًة إعادة قياس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة، إال إذا كان ال يمكن تحديد قيمها العادلة 

بموثوقية، فإنه في هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة بعد حسم االضمحالل، إن وجد. يتم تسجيل تغيرات 
القيمة العادلة في الحقوق حتى يستبعد االستثمار، أو عندما يصبح االستثمار مضمحاُل. عند االستبعاد أو 

االضمحالل فإن المكسب أو الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقًا “كتغيرات في القيمة العادلة” ضمن 
الحقوق، يتم تضمينها في القائمة الموحدة للدخل. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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السياسات المحاسبية )تتمة(   2
التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  2.3.2
ح( استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة )تتمة(  

ال يتم استرجاع خسائر اضمحالل مدرجة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات أسهم حقوق الملكية من 
خالل القائمة الموحدة للدخل ويتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد حسم االضمحالل مباشرًة في 

حقوق المالك.

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تصنف االستثمارات ضمن هذه الفئة عند اإلثبات المبدئي، إذا تم تقييم هذه االستثمارات على أساس القيمة 

العادلة وفقًا لسياسة إدارة مخاطر المجموعة واستراتيجية استثماراتها. تتضمن هذه جميع استثمارات 
أسهم حقوق الملكية الخاصة بما فيها استثمارات المشاريع المشتركة والشركات الزميلة التي هي ليست 

ذات طبيعة استراتيجية. 

تسجل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة للمركز المالي 
بالقيمة العادلة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة “كتغيرات القيمة العادلة من االستثمارات” في القائمة 

الموحدة للدخل. يتم إثبات المكسب من بيع تلك االستثمارات “كمكسب من بيع االستثمارات والصكوك” 
في القائمة الموحدة للدخل. يتم إثبات الدخل المحقق من تلك االستثمارات “كدخل من االستثمارات” في 

القائمة الموحدة للدخل.

ط( استثمارات في شركات زميلة 
يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة، والتي تم اقتنائها ألغراض استراتيجية بموجب 

طريقة الحقوق للمحاسبة. تحتسب استثمارات أسهم حقوق الملكية األخرى في الشركات الزميلة 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عن طريق االستفادة من نطاق اإلعفاء بموجب معيار 

المحاسبة المالي رقم 24، المتعلق باستثمارات في شركات زميلة. تعتبر المؤسسة كشركة زميلة إذا 
كان لدى المجموعة أكثر من 20% حصة ملكية في المؤسسة أو لدى المجموعة نفوذ مؤثر من خالل أي 

طريقة أخرى. 

بموجب طريقة الحقوق، يدرج االستثمار في الشركة الزميلة في القائمة الموحدة للمركز المالي بالتكلفة 
مضافًا إليها تغيرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. يتم إثبات 

الخسائر التي تجاوزت تكلفة االستثمار في الشركة الزميلة عندما تتكبد المجموعة التزامات نيابًة عن 
الشركة الزميلة. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة المدرجة لالستثمار وال تخضع 

لالطفاء. تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. أينما وجدت 
تغيرات قد أثبتت مباشرًة في حقوق الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذه التغيرات 

وتفصح عنها إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك.

إن تواريخ إعداد تقارير الشركة الزميلة والمجموعة متطابقة والسياسات المحاسبية للشركة الزميلة 
مطابقة لتلك المستخدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف 

المتماثلة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة اضمحالل 
إضافية لحصة استثمارات  المجموعة في شركتها الزميلة. تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير مالي 

بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل االستثمارات في الشركات الزميلة. ففي هذه 
الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة االضمحالل الذي يعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة 

الزميلة وقيمتها المدرجة وإثبات المبلغ في القائمة الموحدة للدخل.

يتم استبعاد المكاسب والخسائر الناتجة من معامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد حصة 
المجموعة في الشركات الزميلة. 

يتم تضمين المكاسب/الخسائر من تحويل العمالت األجنبية الناتجة من االستثمار المذكور أعاله في 
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الشركة الزميلة في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك.

ي( استثمارات عقارية 
يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لالستفادة من الزيادة في قيمتها أو لكليهما 

كاستثمارات عقارية. وفقًا لمعيار المحاسبة المالي رقم 26، يتم إثبات االستثمار العقاري مبدئيًا بالتكلفة 
ويتم قياسه الحقًا بناًء على النية ما إذا كان االحتفاظ باالستثمار العقاري لغرض االستخدام أو البيع. قامت 

المجموعة بتطبيق نموذج القيمة العادلة الستثماراتها العقارية. بموجب نموذج القيمة العادلة يتم إثبات 
أية مكاسب غير محققة مباشرًة في حقوق المالك. يتم تعديل أي خسائر غير محققة في الحقوق إلى 

حد الرصيد الدائن المتوفر. عندما تتجاوز الخسائر غير المحققة الرصيد المتوفر في حقوق المالك، فإنه 
يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل. في حالة وجود خسائر غير محققة متعلقة باستثمارات عقارية 

تم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل في الفترة المالية السابقة، يتم إثبات المكاسب غير المحققة 
للفترة المالية الحالية في القائمة الموحدة للدخل إلى حد عمل رصيد دائن للخسائر السابقة في القائمة 

الموحدة للدخل. يتم إدارج االستثمارات العقارية بأدنى من قيمتها المدرجة وقيمتها العادلة المتوقعة 
ناقصًا تكاليف البيع. االستثمارات العقارية المدرجة بالقيمة العادلة يجب أن يستمر قياسها بالقيمة العادلة.

ك( عقارات قيد التطوير
يتم تصنيف العقارات المقتناة تحديدًا لغرض التطوير كعقارات قيد التطوير ويتم قياسها بالتكلفة أو 

صافي القيمة المتوقع تحقيقها، إيهما أقل. 

ل( مباني ومعدات
تدرج المباني والمعدات بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم وأي اضمحالل في القيمة. يتم حساب 

االستهالك على أساس القسط الثابت بناًء على األعمار اإلنتاجية المتوقعة لجميع المباني والمعدات، فيما 
عدا األراضي المملوكة ملكًا حرًا واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 

3 إلى 5 سنوات  - معدات الحاسب اآللي 

3 إلى 5 سنوات  - أثاث ومعدات مكتبية  

4 إلى 5 سنوات  - مركبات 

على مدى فترة عقد التأجير  - تحسينات على العقارات المؤجرة  

10 سنوات  - برامج الحاسب اآللي 

م( الشركات التابعة المقتناة لغرض البيع
يتم تصنيف الشركة التابعة المقتناة لغرض بيعها الحقًا خالل اثنا عشر شهرًا “كمحتفظ بها لغرض البيع” 

عندما يكون بيعها محتماًل جدًا. يتم إظهار موجودات ومطلوبات الشركة التابعة كبند منفصل في 
القائمة الموحدة للمركز المالي “كموجودات محتفظ بها لغرض البيع” و“مطلوبات متعلقة بموجودات 

محتفظ بها لغرض البيع”. يتم قياس الموجودات التي تم تصنيفها كموجودات محتفظ بها لغرض البيع 
بأدنى من قيمتها المدرجة وقيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع. أي خسارة اضمحالل ناتجة تخفض القيمة 

المدرجة للموجودات. ال يتم استهالك الموجودات التي تم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. 

ن( دمج األعمال والشهرة 
يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االقتناء للمحاسبة. يتم قياس تكلفة االقتناء كإجمالي 

للمقابل المحول والمقاسة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ والقيمة ألي حقوق غير مسيطرة في الملكية 
المشتراة. لكل عملية من عمليات دمج األعمال، تقيس المجموعة الحقوق غير المسيطرة في الملكية 
المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بتناسب حصتهم في صافي الموجودات المحددة للملكية المشتراة. 
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إذا تحققت عمليات دمج األعمال على مراحل، فإن المجموعة تقوم بإعادة قياس القيمة العادلة بتاريخ 
االستحواذ للمشتري المحتفظ به مسبقًا كحصة أسهم حقوق في الملكية المشتراة بالقيمة العادلة كما 

هو بتاريخ اإلقتناء وإثبات الناتج من المكسب أو الخسارة، إن وجد. في القائمة الموحدة للدخل أو مجموع 
الدخل الشامل حسب مقتضى الحال.

عندما تقوم المجموعة باقتناء األعمال، فإنها تقيم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة للتصنيف 
والتعيين المناسب وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما هو بتاريخ 

االستحواذ. 

إذا تحققت عمليات دمج األعمال التي يتبادل فيها البنك والملكية المشتراة فقط حصة الملكية، فإنه يتم 
استخدام القيمة العادلة بتاريخ استحواذ حصة الملكية المشتراة لتحديد قيمة الشهرة.

يتم تسجيل االستثمارات المقتناة التي ال تقع ضمن تعريف دمج األعمال، كموجودات تمويلية أو استثمارات 
عقارية، حسب مقتضى الحال. عندما يتم اقتناء مثل هذه االستثمارات، تقوم المجموعة بتخصيص تكلفة 

االستحواذ بين الموجودات والمطلوبات المحددة بشكل فردي بناًء على قيمها العادلة النسبية بتاريخ 
االستحواذ. إن تكلفة تلك الموجودات هي إجمالي مجموع المقابل المدفوع وأي حقوق غير مسيطرة 

مثبتة. إذا كانت لدى الحقوق غير المسيطرة حصة ملكية حاليًا ويحق لها حصة نسبية من صافي 
الموجودات عند التصفية، فإن المجموعة تقوم بإثبات الحقوق غير المسيطرة بالتناسب مع حصتهم في 

صافي الموجودات.

يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة، التي تعد الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المثبت ألي 
حقوق غير مسيطرة وأي حصة ملكية محتفظ بها مسبقًا فوق صافي الموجودات المحددة المقتناة 
والمطلوبات المفترضة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة تزيد عن إجمالي المقابل 

المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات 
المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم إثباتها 

بتاريخ االستحواذ. إذا كانت نتائج عملية إعادة التقييم تشير إلى وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي 
الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإنه يتم بعد ذلك إثبات المكسب في القائمة 

الموحدة للدخل.

بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم إي خسائر اضمحالل متراكمة. يتم فحص 
الشهرة لالضمحالل على األقل سنويًا. يتم إثبات أي اضمحالل ناتج مباشرًة من القائمة الموحدة للدخل. 

يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات المجموعة المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من 
أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للملكية المشتراة تم تخصيصها في 

تلك الوحدات.

يثبت االضمحالل عندما تتجاوز القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، 
والتي تعد األعلى من قيمتها العادلة ناقصًا تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة. 

تتم مراجعة المنهجية والفرضيات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بانتظام للحد 
من أي فروق قد تنتج بين الخسارة المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية.

يتم تحديد اضمحالل الشهرة عن طريق تقييم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد )أو مجموعة 
من الوحدات المنتجة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة 

للنقد )أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد( أدنى من قيمها المدرجة للوحدة فإنه يتم إثبات خسارة 
االضمحالل مباشرًة في القائمة الموحدة للدخل. 

لغرض فحص االضمحالل، يتم تخصيص الشهرة المقتناة في دمج األعمال، من تاريخ االقتناء لكل وحدة 
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من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد، والتي من المتوقع 
أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر عن ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة تم 

تخصيصها لتلك الوحدات أو مجموعة من الوحدات. كل وحدة أو مجموعة من الوحدات التي تم تخصيص 
الشهرة لها: 

تمثل الحد األدنى ضمن المجموعة والتي يتم مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و    -

ليست أكبر من القطاع األساسي سواء قطاعات التقارير الرئيسية للمجموعة أو شكل قطاعات التقارير    -
الجغرافية للمجموعة.

س( اضمحال وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
يتم عمل تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت وجود اضمحالل 

موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم احتساب أيه خسارة اضمحالل ضمن القائمة 
الموحدة للدخل.

يتم تحديد االضمحالل كما يلي:

للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تحديد االضمحالل بناًء على القيمة الحالية للتدفقات . 1
النقدية المتوقعة على أساس سعر الربح الفعلي األصلي؛

للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االضمحالل هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة؛ و. 2

للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن االضمحالل يحسب بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية . 3
المقدرة على أساس معدل العائد الحالي في السوق لموجود مالي مماثل.

بالنسبة للقيمة العادلة الستثمارات أسهم حقوق الملكية فإن استرجاع خسائر االضمحالل يتم تسجيلها 
كزيادة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ضمن الحقوق. 

ع( المقاصة 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي 

فقط إذا كان هناك حق شرعي أو قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة إما 
التسوية على أساس صافي المبلغ أو تنوي تحقيق الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.

ف( مخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على المجموعة أي التزام حالي )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وأن 

تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها بواقعية. 

ص( مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها األجانب، وُتستحق هذه المكافآت بناًء على رواتب 

الموظفين عند إنهاء الخدمة وعدد سنوات الخدمة، ولكن بشرط إتمام حد أدنى من الخدمة. يتم 
استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على فترة الخدمة. 

أما فيما يخص موظفيها البحرينيين، تقوم المجموعة بدفع اشتراكات في نظام هيئة التأمين االجتماعي 
التي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين. إن التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ 

المساهم بها في هذا النظام والتي يتم صرفها عند استحقاقها.

ق( إثبات اإليراد
مرابحات مستحقة القبض 

عندما يكون الدخل قاباًل للتحديد ومعلومًا عند بداية العقد، فإنه يتم إثبات الدخل على أساس القسط 
الثابت على الفترة المتبقية. يعلق إثبات الدخل المستحق عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد هذه المبالغ 

إيضاحات حول لقوائم المالية الموحدة )تتمة(
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مشكوك في تحصيلها أو عادًة عندما تكون أقساط المرابحات متأخرة عن السداد 90 يومًا، أيهما أسبق.

الصكوك 
يتم إثبات الدخل من الصكوك على أساس التناسب الزمني بناًء على معدل العائد المعني لذلك النوع من 
الصكوك. يعلق إثبات الدخل عندما تعتقد المجموعة بأن استرداد هذه المبالغ مشكوك في تحصليها أو 

عادًة عندما تكون متأخرة عن السداد 90 يومًا، أيهما أسبق.

مضاربات
يتم إثبات الدخل من معامالت المضاربة عند وجود الحق الستالمها أو يتم اإلعالن عن هذه من قبل 

المضارب، أيهما أسبق. في حالة الخسائر في المضاربة، تثبت حصة المجموعة من هذه الخسائر الى الحد 
الذي يتم فيه خصم الخسائر من حصة رأسمال المضارب. 

أرباح األسهم 
يتم إثبات دخل أرباح األسهم عندما يكون لدى المجموعة الحق في استالم مدفوعاتها. 

إجارة منتهية بالتمليك
يتم إثبات دخل اإلجارة المنتهية بالتمليك على أساس التناسب الزمني وفقًا لشروط عقد التأجير. يعلق 
الدخل المتعلق باإلجارة المنتهية بالتمليك المتعثرة. يعلق الدخل الفعلي عندما تعتقد المجموعة بأن 

استرداد هذه المبالغ مشكوك في تحصيلها أو عادة عندما تكون مدفوعات اإليجار متأخرة عن السداد 90 
يومًا، أيهما أسبق.

مشاركات
يتم إثبات دخل المشاركة عند وجود الحق الستالم المدفوعات أو التوزيعات. في حالة الخسائر في 

المشاركة، تثبت حصة المجموعة من هذه الخسائر الى الحد الذي يتم فيه خصم الخسائر من حصة رأس 
المال المشارك. 

دخل الرسوم والعموالت
تكتسب المجموعة دخل الرسوم والعموالت من نطاق منوع من الخدمات التي تقدمها إلى عمالئها. 

ويمكن تقسيم دخل الرسوم إلى الفئات الرئيسية التالية:

دخل الرسوم من المعامالت التمويلية: تتضمن الرسوم المكتسبة من المعامالت التمويلية على الرسوم 
المدفوعة مقدمًا والرسوم المستحقة مبكرًا. يتم إثبات هذه الرسوم عند استحقاقها إلى الحد الذي 

تعتبر فيه الرسوم معززة للعائد، فأنها تثبت على فترة العقود التمويلية.

دخل الرسوم من معامالت الخدمات: يتم إثبات الرسوم الناتجة من تمويل الشركات والخدمات 
االستشارية للشركات وترتيب بيع الموجودات وإدارة الثروات عند اكتسابها أو على أساس التناسب الزمني 

عندما تكون الرسوم مرتبطة بالوقت. يتم إثبات دخل الرسوم اآلخر عندما يتم تقديم الخدمات. 

ر( القيمة العادلة للموجودات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى أسعار 

العطاءات المعلنة في السوق بتاريخ إعداد التقارير المالية.

بالنسـبة لالستثمارات التي ليس لها أسعار سوقية معلنة، فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة 
العادلة بالرجوع إلى تقييم يجريه مثمنون خارجيون مستقلون أو بناًء على معامالت السوق الحالية. وبدياًل 
عن ذلك، قد يعتمد التقدير أيضًا على القيمة ألداة أخرى مشابهة لها، أو بناًء على تقييم التدفقات النقدية 

المستقبلية. يتم تحديد قيم النقد المعادلة من قبل المجموعة عن طريق احتساب القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية بمعدالت الربح الحالية للعقود ذات شروط وخصائص مخاطر مشابهة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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بالنسـبة لالستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة بناًء على 
صافي القيمة المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية من قبل المجموعة باستخدام معدالت الربح الحالية 

لألدوات ذات شروط وخصائص مخاطر مشابهة. 

ش( عمات أجنبية
تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. يعاد تحويل 

الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي بأسعار 
الصرف السائدة بذلك التاريخ. يتم إثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن التحويل في القائمة الموحدة 

للدخل. الموجودات غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تسجيلها بأسعار 
الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. يتم تضمين مكاسب أو خسائر تحويل البنود غير النقدية المصنفة 

“كمدرجة من خالل حقوق الملكية” واالستثمارات في الشركات الزميلة في القائمة الموحدة للتغيرات في 
حقوق المالك حتى تباع أو تستبعد الموجودات المعنية فعندها يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل. 

يتم إثبات المكاسب الناتجة عن تحويل الموجودات غير النقدية المصنفة “كمدرجة بالقيمة العادلة من 
من خالل األرباح أو الخسائر” مباشرًة في القائمة الموحدة للدخل.

ت( تحويل العمليات األجنبية 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية التي ال تعتبر الدينار البحريني عملتها 

الرئيسية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد التقارير المالية. ويتم تحويل بنود الدخل 
والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف السائدة في فترة التقارير المالية. يتم تضمين أي فروق 

ناتجة عن التحويل في “احتياطي تحويل العمالت األجنبية” التي تشكل جزًء من الدخل الشامل اآلخر 
باستثناء الحد الذي تم فيه تخصيص فروق التحويل إلى الحقوق غير المسيطرة. عند استبعاد العمليات 

األجنبية، يتم إثبات فروق التحويل المرتبطة بها والمثبتة مسبقًا في الدخل الشامل اآلخر في القائمة 
الموحدة للدخل. 

ث( موجودات مستردة 
الموجودات المستردة هي موجودات مكتسبة من تسوية الديون. ويتم إدراج هذه الموجودات بأدنى 

من قيمتها المدرجة وقيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع ويتم تسجيلها ضمن “الموجودات األخرى”. إن 
من سياسة المجموعة تحديد ما إذا كانت الموجودات المستردة من األفضل ان تستخدم في عملياتها 

الداخلية أو ينبغي بيعها. يتم تحويل الموجودات التي يتم تحديدها بأنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى 
فئات الموجودات ذات الصلة بها بقيمتها المستردة أو القيمة المدرجة للموجود األصلي المضمون، أيهما 

أقل. يتم تحويل الموجودات التي تم تحديد بأن الخيار األفضل لها هو بيعها إلى الموجودات المحتفظ بها 
لغرض البيع بقيمها العادلة أو القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ إعادة 

الملكية وذلك تماشيًا مع سياسة المجموعة.

خ( المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد
يتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي 

تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود أو المطلوب.

ض( استبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية 

أو قيام المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الملكية بصورة جوهرية. 

يتم قياس استمرار المشاركة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بأدنى من القيمة المدرجة 
األصلية للموجود والحد األقصى للمقابل الذي يتوجب على المجموعة دفعه.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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ذ( استبعاد المطلوبات المالية
يتــم اســتبعاد المطلوبــات المالية عندما يكون االلتزام بموجــب المطلوب قد تم إخالئه أو إلغائه أو عند 

انتهاء مدته. عندما يتم اســتبدال مطلوب مالي حالي بآخر من نفس المقترض بشــروط مختلفة جوهريًا 
أو عندما يتم تعديل مطلوب حالي بشــكل جوهري، فإن هذا االســتبدال أو التعديل يعتبر بمثابة اســتبعاد 

للمطلــوب األصلــي ويتــم إثبات مطلوب جديد، ويتم إثبات فروق المبالغ المدرجــة المعنية في القائمة 
الموحدة للدخل.

أ.أ( موجودات األمانة
ال تعامـل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة كموجودات للمجموعة وبالتالي ال يتم إظهارها في 

القائمة الموحدة للمركز المالي.

أ.ب( أرباح األسهم العادية
يتم إثبات توزيعات أرباح األسهم العادية كمطلوب ويتم خصمها من الحقوق عندما يتم الموافقة عليها 

من قبل مساهمي المجموعة. يتم تضمين أرباح أسهم السنة التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ إعداد 
التقارير المالية في الحقوق ويتم اإلفصاح عنها كحدث بعد تاريخ الميزانية.

أ.ج( حقوق حاملي حسابات االستثمار 
تدرج جميع حقوق حاملي حسابات االستثمار بالتكلفة مضافًا إليها األرباح والمخصصات المتعلقة بها بعد 

حسم المبالغ المسددة. 

تحسب حصة حقوق حاملي حسابات االستثمار على أساس الدخل الناتج من الموجودات الممولة من 
حسابات االستثمار بعد حسم حصة المضارب )كمضارب ورب المال(. تحتسب المصروفات التشغيلية من 

أموال المساهمين وال يتم تضمينها في الحساب.

إن األساس الذي تطبقه المجموعة في الوصول إلى حقوق حاملي حسابات االستثمار في الدخل هو 
إجمالي دخل االستثمار محسومًا منه دخل المساهمين. يتم تحويل جزء من الدخل الناتج من حقوق 

حاملي حسابات االستثمار إلى احتياطي معادلة األرباح وحصة المضارب واحتياطي مخاطر االستثمار ويتم 
توزيع الدخل المتبقي على حقوق حاملي حسابات االستثمار.

أ.د( أسهم الخزانة 
أسهم الخزانة هي أدوات الملكية الخاصة بالبنك التي يتم إعادة إقتناؤها، ويتم إثباتها بالتكلفة وتخصم 

من الحقوق. ال يتم إثبات أي مكسب أو خسارة من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق 
الملكية الخاصة بالبنك من خالل األرباح أو الخسائر. يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة والمقابل، إذا تم 

إعادة إصدارها في عالوة إصدار األسهم في القائمة الموحدة للتغيرات في الحقوق. 

أ.هـ( الزكاة
وفقًا للنظام األساسي للمجموعة، تقع مسئولية دفع الزكاة على مساهمي البنك. 

أ.و( النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي ومرابحات مستحقة القبض 

من البنوك بتواريخ استحقاق أصلية أقل من 90 يومًا.

أ.ز( وكاالت مستحقة الدفع 
تقبل المجموعة األموال من قبل البنوك والعمالء بموجب ترتيبات الوكاالت التي بموجبها يدفع العائد 
للعمالء على النحو المنصوص عليه في االتفاقية. ال توجد أي قيود على المجموعة الستخدام األموال 

المستلمة بموجب اتفاقية الوكالة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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أ.ح( التمويل المشترك والتمويل الذاتي
يتم تصنيف االستثمارات والتمويل والمبالغ المستحقة القبض التي يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل 

المجموعة وحقوق حاملي حسابات االستثمار ضمن “التمويل المشترك” في القوائم المالية الموحدة. 
ويتم تصنيف االستثمارات والتمويل والمبالغ المستحقة القبض الممولة بصورة فردية من قبل المجموعة 

ضمن “التمويل الذاتي”.

يتم استخدام حقوق حاملي حسابات االستثمار لتمويل موجودات المجموعة حسب مقتضى الحال.

أ.ط( احتياطي مخاطر االستثمار 
هذا االحتياطي هو عبارة عن مبلغ تم تخصيصه من قبل المجموعة من دخل حاملي حسابات االستثمار، 

بعد تخصيص حصة المضارب، بهدف تعويض الخسائر المستقبلية لحاملي حسابات االستثمار. 

أ.ي( اإليرادات المحظورة في الشريعة اإلسامية 
إن المجموعة ملزمة بالمساهمة في األعمال الخيرية ألي دخل يتحقق من مصادر ال تتفق مع الشريعة 

اإلسالمية. وعليه تقوم المجموعة بترحيل هذه اإليرادات إلى حساب الصدقات لكي يتم استخدامها 
لألغراض االجتماعية الخيرية. 

أ.ك( ربح من مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك وغير البنوك 
يستحق الربح على هذه العقود المالية على أساس التناسب الزمني على مدى فترة عقد التأجير بناًء على 

المبالغ األصلية المستحقة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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دمج األعمال  3
تمتلك المجموعة حصة ملكية قائمة بنسبة 50% في بي ام اي أوفشور بنك ليمتد وتم احتسابه كاستثمار 

في مشروع مشترك. بعد موافقة مجلس إدارة البنك، قامت المجموعة بزيادة حصة ملكيتها في بي أم 
أي أوفشور بنك ليمتد من 50% إلى 70% بتاريخ 27 يونيو 2016. بتاريخ 27 يونيو 2016، تم االنتهاء من عملية 

تخصيص األسهم وتم تخصيص إجمالي 3,384 سهم مدفوع بالكامل من أصل 4,834 والذي يمثل %70 
من رأس المال والذي يتضمن جزء من األسهم المحتفظ بها مسبقًا من قبل المجموعة )1,450 سهم(. 

كما قام بي ام اي أوفشور بنك ليمتد بتغيير االسم التجاري له إلى مصرف السالم - سيشيل.

فيما يلي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات:

2016

ألف 
دينار بحريني

الموجودات 
13,816النقد وما في حكمه

2,566قروض وسلف

70موجودات أخرى

16,452

محسومً منها: المطلوبات 
)13,633(ودائع العمالء

)879(مطلوبات أخرى

)14,512(

1,940صافي الموجودات

الشهرة الناتجة من عملية االستحواذ
1,358المجموع المقابل لعملية االستحواذ* 

582القيمة العادلة للحقوق غير المسيطرة في تاريخ االستحواذ

1,940

1,940القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة في تاريخ االستحواذ

-الشهرة

8,723صافي التدفقات النقدية الناتجة من عملية االستحواذ

* يتضمن ذلك على المقابل النقدي والبالغ 726 ألف دينار بحريني. 

من تاريخ االستحواذ، ساهم مصرف السالم-سيشيل بمبلغ وقدره 176 ألف دينار بحريني إلى صافي الربح للمجموعة. لو حديث 
عملية دمج األعمال في بداية السنة، ألصبح صافي الدخل التشغيلي وصافي الربح للمجموعة 424 ألف دينار بحريني و 180 ألف دينار 

بحريني على التوالي. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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تصنيف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار   4

31 ديسمبر 2016
مدرجة 

بالقيمة 
العادلة 

من خال 
األرباح 

أو الخسائر

 مدرجة 
بالقيمة 

العادلة من 
خال حقوق 

الملكية 

مدرجة 
بالتكلفة  
المطفأة/ 

المجموعأخرى 
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

الموجودات

131,990131,990--نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

358,269358,269--صكوك حكومية   

182,452182,452--مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك

28,93428,934--صكوك الشركة

232,556232,556--مرابحات 

238,313238,313--مضاربات

188,485188,485--إجارة منتهية بالتمليك 

12,30412,304--مشاركات

4134,42434,465-موجودات قيد التحويل

122,073-115,4036,670استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

51,863-51,863-استثمارات عقارية

17,78117,781--عقارات قيد التطوير

10,56110,561--استثمار في شركات زميلة

1,44923,98725,436-موجودات أخرى 

25,97125,971--الشهرة
19,63620419,840-موجودات محتفظ بها لغرض البيع

115,40379,6591,486,2311,681,293

مدرجة 
بالقيمة 
العادلة 

من خال 
األرباح 

أو الخسائر

 مدرجة 
بالقيمة 

العادلة من 
خال حقوق 

الملكية 

مدرجة 
بالتكلفة  
المطفأة/ 

المجموعأخرى 
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

132,032132,032--مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

723,439723,439--مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

279,609279,609--حسابات جارية 

217217--مطلوبات قيد التحويل

91,83791,837--تمويل ألجل

49,04349,043--مطلوبات  أخرى 

68,79668,796--حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 مطلوبات متعلقة بموجودات مصنفة كمحتفظ 
11,42111,421--بها لغرض البيع

--1,356,3941,356,394

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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تصنيف الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار )تتمة(   4

31 ديسمبر 2015

مدرجة 
بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح 

أو الخسائر

 مدرجة بالقيمة 
 العادلة من

خالل حقوق 
الملكية 

مدرجة 
بالتكلفة  
 المطفأة/

المجموعأخرى 
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
الموجودات

152,572152,572--نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

350,474350,474--صكوك حكومية   

103,345103,345--مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك

50,47250,472--صكوك الشركة

245,168245,168--مرابحات 

239,031239,031--مضاربات

155,217155,217--إجارة منتهية بالتمليك 

7,1547,154--مشاركات

4131,99132,032-موجودات قيد التحويل

123,514-115,0088,506استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

68,786-68,786-استثمارات عقارية

49,02149,021--عقارات قيد التطوير

9,9949,994--استثمار في شركات زميلة

2,03741,85543,892-موجودات أخرى 

25,97125,971--الشهرة

115,00879,3701,462,2651,656,643

مدرجة 
بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح 

أو الخسائر

مدرجة بالقيمة 
 العادلة من

خالل حقوق 
الملكية 

مدرجة 
بالتكلفة  
 المطفأة/

المجموعأخرى 
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

120,795120,795--مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

842,570842,570--مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

224,366224,366--حسابات جارية 

2,3272,327--مطلوبات قيد التحويل

35,98635,986--تمويل ألجل

48,24648,246--مطلوبات أخرى 

62,35162,351--حقوق حاملي حسابات االستثمار 

--1,336,6411,336,641

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي  5

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

29,51432,240احتياطي إجباري لدى المصرف المركزي*

72,35681,448نقد وأرصدة أخرى لدى المصرف المركزي

30,12038,884أرصدة لدى بنوك أخرى 

131,990152,572

* إن هذا الرصيد غير متوفر لالستخدام في عمليات التشغيل اليومية للمجموعة.

مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك   6

68,79662,351موجودات ممولة بصورة مشتركة

113,65640,994موجودات ممولة بصورة ذاتية 

182,452103,345

بلغت األرباح المؤجلة من المرابحات المستحقة القبض من البنوك 60 ألف دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2016 )2015: 12 ألف 
دينار بحريني(.

صكوك الشركة  7

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

17,86531,833درجة االستثمار

3,84310,330درجة غير استثمارية

7,2268,309صكوك غير مصنفة 

28,93450,472

مرابحات  8

255,326254,169مرابحات - إجمالي

محسوم منها: 

)4,452()17,638(مخصص محدد

)4,549()5,132(مخصص جماعي

232,556245,168

يتم إظهار المرابحات بعد حسم األرباح المؤجلة البالغة 39٫249 ألف دينار بحريني )2015: 50٫310 ألف دينار بحريني(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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مضاربات  9

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

248,652248,354مضاربات - إجمالي

محسوم منها: 

)9,323()10,339(مخصص محدد

238,313239,031

إجارة منتهية بالتمليك   10
تمثل هذه صافي االستثمارات في الموجودات المؤجرة للفترات سواًء كانت تقريبية أو تغطي جزء رئيسي 

من العمر اإلنتاجي المقدر لمثل هذه الموجودات. تنص معظم وثائق التأجير بأن يتعهد المؤجر بنقل 
الموجودات المؤجرة إلى المستأجر عند الوفاء بكامل التزاماته بموجب اتفاقية التأجير. 

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

فيما يلي التغيرات في موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك:

155,217141,052في 1 يناير

38,73148,777إضافات خالل السنة – صافي

)15,939()10,568(استهالك موجودات اإلجارة 

)17,729(14,400محول من / )إلى( موجودات أخرى*

)444()8,795(مخصص محدد

)500()500(مخصص جماعي

188,485155,217في 31 ديسمبر

* في حالة إنهاء عقد التأجير، سيتم تحويل هذه الموجودات إلى موجودات أخرى. وعند اإلطالق، سيتم تصنيف هذه الموجودات 
كإجارة.

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
إجمالي الحد األدنى للمدفوعات المستحقة لعقود التأجير المستقبلية هي 

كالتالي:
4,30410,494مستحق الدفع خالل سنة واحدة 

79,27362,881مستحق الدفع من سنة واحدة إلى 5 سنوات

104,90881,842مستحق الدفع بعد 5 سنوات

188,485155,217

تنقسم اإلجارة المنتهية بالتمليك إلى فئات الموجودات التالية:

181,685155,217أراضي ومباني

-6,800طائرات

188,485155,217

بلغ االستهالك المتراكم على الموجودات الخاضعة لإلجارة المنتهية بالتمليك 40٫403 ألف دينار بحريني )2015: 31٫236 ألف دينار 

بحريني(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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التغيرات في المخصصات  11

2016
تسهيات 

تمويلية 
وموجودات 

أخرى

القيمة 
العادلة من 

خال حقوق 
المجموعاالستثمارات

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الرصيد في بداية السنة:

24,5135,47129,984مخصص محدد

5,049-5,049مخصص جماعي

التحويل

125-125مخصص محدد

)125(-)125(مخصص جماعي

)1,248(-)1,248(مبالغ مشطوبة 

مخصص االضمحالل:

20,3383,15323,491المخصص للسنة - محدد

708-708المخصص للسنة - جماعي

)2,626(-)2,626(استردادات خالل السنة

18٫4203,15321,573

الرصيد في نهاية السنة:

41,1028,62449,726مخصص محدد

5,632-5,632مخصص جماعي

2015
تسهيالت 

تمويلية 
 وموجودات

أخرى

القيمة العادلة 
من خالل حقوق 

المجموعاالستثمارات
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

الرصيد في بداية السنة:

5,0734,3289,401مخصص محدد

4,709-4,709مخصص جماعي

التحويل

160-160مخصص محدد

)160(-)160(مخصص جماعي

)1,928(-)1,928(مبالغ مشطوبة 

مخصص االضمحالل:

21,8021,14322,945المخصص للسنة – محدد

500-500المخصص للسنة – جماعي

)594(-)594(استردادات خالل السنة

21,7081,14322,851

الرصيد في نهاية السنة:

24,5135,47129,984مخصص محدد

5,049-5,049مخصص جماعي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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موجودات ومطلوبات قيد التحويل  12
تمثل هذه موجودات ومطلوبات بي ام اي بنك ومصرف السالم - سيشيل التي تستحق عليها فائدة 

وال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. تم تسجيل هذه الموجودات والمطلوبات كبند منفصل في 
مقدمة القائمة الموحدة للمركز المالي. فيما يلي تفاصيل الموجودات والمطلوبات قيد التحويل:

20162015
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

الموجودات 

34,42531,437قروض وسلف*

2424استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - دين

استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
1616الحقوق**

555-موجودات أخرى 

34,46532,032

المطلوبات 

2172,327مطلوبات أخرى 

2172,327

* نتجت الزيادة في القروض والسلف من استحواذ شركة تابعة جديدة، مصرف السالم - سيشيل، خالل السنة )ايضاح 3(. قام البنك 
بإثبات مخصص محدد مقابل هذه القروض والسلف بإجمالي 4٫031 ألف دينار بحريني )2015: 2٫503 ألف دينار بحريني(.

** تم تصنيف استثمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع المذكورة أعاله ضمن المستوى 3 )2015: المستوى 3( في التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة )ايضاح 13(. خالل السنة، لم تكن هناك أية تحويالت في القيمة العادلة لتلك االستثمارات.

استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة   13
يتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة كاستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل الحقوق. 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية 

التقييم:

المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛

المستوى 2: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة 
العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو

المستوى 3: التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال 
تستند على معلومات يمكن مالحظتها في السوق. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل القائمة الموحدة للمركز 
المالي:

المجموع المستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2016
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
7,7555,011102,637115,403أو الخسائر 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
2,7026,670-3,968الحقوق  

11,7235,011105,339122,073

المجموع المستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2015
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني
ألف دينار 

بحريني

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
7,6464,702102,660115,008أو الخسائر 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
3,7328,506-4,774الحقوق  

12,4204,702106,392123,514

خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016، تم تحويل مبلغ وقدره 1٫793 ألف دينار بحريني )2015: ال شيء ألف دينار بحريني( من 
المستوى 1 إلى المستوى3 لقياسات القيمة العادلة.

 فيما يلي التغيرات في االستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المصنفة ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة:

20162015

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

1106,392121,890 يناير

-414إضافات خالل السنة

)2,426()1,109(تغيرات القيمة العادلة

)408(-مبالغ مسددة خالل السنة 

)12,664()2,151(استبعادات خالل السنة

-1,793محول من المستوى 1 إلى المستوى 3

105,339106,392في 31 ديسمبر 

استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة )تتمة(   13

استثمارات عقارية  14

48,93049,759أراضي

2,93319,027مباني 

51,86368,786

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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استثمارات عقارية )تتمة(   14

تم تصنيف التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن المستوى 3 في التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة. كما يلي:

20162015

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

168,78665,149 يناير

2,7323,836إضافات خالل السنة

-)19,636(محول إلى موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع 

)199()19(تغيرات القيمة العادلة 

51,86368,786في 31 ديسمبر 

عقارات قيد التطوير  15
تمثل هذه العقارات المقتناة والمحتفظ بها من خالل األدوات االستثمارية تحديدًا ألغراض التطوير في 

مملكة البحرين والمملكة المتحدة. تتضمن القيم المدرجة على سعر األرض وتكاليف البناء ذات الصلة.

استثمار في شركات زميلة  16
لدى المجموعة حصة ملكية بنسبة 14.4% )2015: 14.4%( في بنك السالم الجزائر، وهو بنك غير مدرج 

مؤسس في الجزائر. لدى البنك تمثيل في مجلس إدارة بنك السالم الجزائر والذي من خالله أصبح لدى البنك 
نفوذًا مؤثرًا على بنك السالم الجزائر.

لدى المجموعة حصة ملكية بنسبة 20.94% )2015: 20.94%( في بنك الخليج األفريقي وهو بنك إسالمي 
خاص مؤسس في كينيا. 

تم احتساب حصة ملكية المجموعة في بنك السالم الجزائر وبنك الخليج األفريقي باستخدام طريقة 
حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة.

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الستثمارات المجموعة في بنك السالم الجزائر وبنك الخليج 
األفريقي:

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

حصة المجموعة من قائمة المركز المالي للشركات الزميلة:

280,648234,168مجموع الموجودات 

212,315169,231مجموع المطلوبات 

68,33364,937صافي الموجودات

20,15720,484مجموع اإليرادات 

14,77216,411مجموع المصروفات 

5,3854,073صافي الربح للسنة 

727855حصة المجموعة من صافي ربح الشركات الزميلة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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موجودات أخرى  17

20162015
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

موجودات قيد التحويل )أ(

236236استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - دين 

1,4492,036استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة - القيمة العادلة ضمن الحقوق )ب(  

1,6852,272

4,8634,007موجودات مستردة 

9,9227,995ربح مستحق القبض 

2,0673,910مباني ومعدات

1,8741,066مبالغ مدفوعة مقدمًا

449685إيجار مستحق القبض على موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك

4,57615,469ذمم مدينة أخرى وسلف )ج(

8,488-طيران ]محسومًا منها اضمحالل بمبلغ وقدره 7,600 ألف دينار بحريني )د([

25,43643,892

)أ( تمثل هذه موجودات ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الناتجة من استحواذ البنك البحريني 
السعودي ش.م.ب. )سابقًا البنك البحريني السعودي(.

)ب( تم تصنيف استثمارات أسهم حقوق المدرجة بالقيمة العادلة المذكورة أعاله ضمن المستوى 3 في 
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )ايضاح 12(. فيما يلي التغيرات في هذه االستثمارات:

20162015
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

12,0362,412 يناير

188-تغيرات القيمة العادلة

)69()82(مبالغ مسددة خالل السنة 

)334()505(استبعادات خالل السنة
)161(-مخصص

1,4492,036

)ج( تتضمن هذه على مبلغ وقدره 1٫912 ألف دينار بحريني )2015: 10٫865 ألف دينار بحريني( تتعلق بمبالغ 
مستحقة القبض من بيع استثمارات ومبالغ مدفوعة مقدمًا للمقاولين. كما إنها تتضمن على مخصص 
محدد مقابل مبالغ مستحقة القبض من بطاقة ائتمانية بإجمالي 300 ألف دينار بحريني )2015: 192 ألف 

دينار بحريني(.

)د( تم تأجير الطائرة وتم إنهاء عقد التأجير خالل سنة 2015 وتم تحويل الطائرة إلى إجارة منتهية بالتمليك 
خالل سنة 2016 عند اإلطالق.

الشهرة  18
بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أية خسائر اضمحالل متراكمة. يتم فحص 

الشهرة لالضمحالل على أساس سنوي. يتم إثبات أي اضمحالل مباشرًة في القائمة الموحدة للدخل. يتم 
تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة والتي من المتوقع أن تستفيد من 

أعمال الدمج، بغض النظر ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة تم تخصيصها لتلك الوحدات.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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الشهرة )تتمة(   18

يثبت وجود االضمحالل عندما تزيد القيمة المدرجة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمتها القابلة 
لالسترداد والتي تعد القيمة األعلى لقيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة.

تعتمد قيمة الشهرة القابلة لإلسترداد لكل وحدة منتجة للنقد على حساب القيمة المستخدمة 
بإستخدام توقعات التدفقات النقدية من الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة، لتوقعات لفترة 

خمس سنوات بإستخدام معدل النمو النهائي بنسبة 3% ومعدل الخصم بنسبة %11. 

تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية على أساس 
منتظم لتقليل أية فروق بين تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية.

قامت اإلدارة بإجراء تحليل للحساسية لتقييم التغيرات في الفرضيات الرئيسية التي من الممكن إن تؤدي 
إلى تجاوز القيمة المدرجة للوحدة المنتجة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد. يعتبر معدل الخصم واألرباح 

من الفرضيات الرئيسية.  سيؤثر التغير بنسبة 0.5% في معدل الخصم و0.25% في األرباح على القيمة 
المدرجة للشهرة بمقدار 1.5 مليون دينار بحريني و6.7 مليون دينار بحريني على التوالي.

موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع  19
ان المجموعة في مرحلة بيع العقارات اإلستثمارية التابعة الى اسلوج القابضة ترست لطرف ثالث وبالتالي 

تم تصنيف تلك اإلستثمارات كمحتفظ بها لغرض البيع. ويوضح الجدول أدناه ملخص البيانات المالية 
الموحدة ألوسلوج القابضة ترست :

2016

القائمة الموحدة للمركز المالي
ألف 

دينار بحريني

الموجودات

139نقد وأرصدة البنوك 

19,636استثمارات عقارية*

65موجودات أخرى

19,840موجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

المطلوبات

11,332تمويل ألجل*

89مطلوبات أخرى

11,421مطلوبات متعلقة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

* تم رهن العقارات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع مقابل التمويل الطويل األجل والبالغ 11٫332 ألف دينار بحريني. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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تمويل ألجل   20

القيمة المدرجة للضمانمبلغ التسهيل
2016201520162015

نوع الضمان
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

16,96516,96538,51540,710صكوك حكومية وصكوك الشركةتمويل ألجل 1

-72,912-37,700صكوك حكومية تمويل ألجل 2

-52,918-30,180صكوك حكومية تمويل ألجل 3

6,9927,5317,4348,488طيرانتمويل ألجل 4

19,027-11,490-عقارتمويل ألجل 5

91,83735,986171,77968,225

مطلوبات أخرى  21

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

34,21819,623ذمم دائنة ومستحقات 

5,9175,474ربح مستحق الدفع 

4,1446,387مكافات نهاية الخدمة ومستحقات أخرى متعلقة بالموظفين 

3,9883,728أرباح أسهم مستحقة الدفع

77613,034مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء لبيع عقارات 

49,04348,246

حقوق حاملي حسابات االستثمار   22
إن أموال حقوق حاملي حسابات االستثمار مختلطة مع أموال المجموعة ويتم استخدامها للتمويل 

واالستثمار في الموجودات بطرق إسالمية وال يتم منح األولوية ألي من األطراف لغرض االستثمارات وتوزيع 
األرباح. وفقًا لشروط القبول لحقوق حاملي حسابات االستثمار يتم استثمار نسبة 100% من هذه المبالغ مع 
األخذ في االعتبار متوسط األعمار ذات الصلة، إن وجدت. تتراوح حصة المضارب في الربح بين 40% و50%. يتم 

احتساب المصروفات التشغيلية على أموال المساهمين وال يتم تضمينها في الحساب.

تتكون األرصدة من حسابات التوفير البالغة 50٫944 ألف دينار بحريني )2015: 49٫093 ألف دينار بحريني( 
وحسابات تحت الطلب البالغة 17٫852 ألف دينار بحريني )2015 : 13٫258 ألف دينار بحريني(. 

إن متوسط عائد الربح لحاملي حسابات االستثمار في 2016 هو %0.27 )2015: %0.21(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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رأس المال   23

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

المصرح به:

2,500,000,000 )2015: 2,500,000,000 سهم( سهم عادي بقيمة اسمية 
250,000250,000قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم 

الصادر والمدفوع بالكامل: )بقيمة اسمية قدرها 0.100 دينار بحريني للسهم(
214,093214,093عدد األسهم 2,140,930,752 )2015 :2,140,752( 

قامت المجموعة بشراء 15,032,732 سهم من أسهم البنك خالل السنة )2015: ال شيء( والتي تم االحتفاظ بها كأسهم خزانة 

كما في 31 ديسمبر 2016.

تخصيصات مقترحة   1.23
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2016 بتوزيع أرباح أسهم نقدية بواقع 5 

فلس للسهم أو بنسبة 5% )2015: بواقع 5 فلس للسهم أو بنسبة 5%( من رأس المال المدفوع خاضعة 
لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

احتياطي قانوني  24
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، تم تحويل 10% من صافي 

الربح للسنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للمجموعة أن تقرر إيقاف مثل هذا التحويل السنوي عندما يبلغ 
االحتياطي القانوني 50% من رأس المال المدفوع للبنك. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت 

التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

األرباح للسهم  25
يحتسـب النصيب األساسي للسهم في األرباح بقسمة صافي الربح للسنة العائد لمساهمي البنك على 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

دخل من عقود التمويل  26
20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

12,87011,603مرابحات 

13,06913,104مضاربات

10,03010,569إجارة المنتهية بالتمليك*

591558مشاركات

1,415896مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك

8757,800دخل من موجودات قيد التحويل**

38,85044,530

* بلغ استهالك اإلجارة المنتهية بالتمليك 10٫568 ألف دينار بحريني )2015: 15٫939 ألف دينار بحريني(.

**يتم تقديم المشورة لمساهمي البنك، ولكنهم غير ملزمون، بالمساهمة بهذا الدخل لألعمال الخيرية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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مكاسب من بيع استثمارات وصكوك  27

20162015
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

مكسب من بيع:

12,1302,469عقارات قيد التطوير*

2,611265استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

14905صكوك

3,555-استثمارات متاحة للبيع

3981,140استثمارات أخرى

15,1538,334

* مبيعات: 49٫131 ألف دينار بحريني )2015: 17٫203 ألف دينار بحريني( وتكلفة: 37٫001 ألف دينار بحريني )2015: 14٫734 ألف دينار 

بحريني(.

دخل من استثمارات  28

20162015
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

1,9471,687دخل إيجار من استثمارات عقارية 

2,290-دخل من موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

)728()128(خسارة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1,8193,249

دخل الرسوم والعموالت ودخل آخر - صافي  29

20162015
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

5,9534,336رسوم وعموالت متعلقة بالتمويل والمعامالت 

225387رسوم أمانة ورسوم أخرى 

1,7514,461دخل آخر

7,9299,184

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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مجموع الدخل الشامل  30

20162015
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

16,09610,548صافي الربح للسنة 

البنود التي سيعاد تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل في الفترات الالحقة:
مكسب غير محقق معاد تصنيفه إلى القائمة الموحدة للدخل من استبعاد 

)965()82(استثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة  
مكسب / )خسارة( غير محققة من استثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة 

)470(675بالقيمة العادلة من خالل الحقوق 

1,549)19(التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)1,472()4(إعادة تحويل عمالت أجنبية 

)1,358(570الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

16,6669٫190مجموع الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى: 

16,77811,168حاملي أسهم البنك

)1,978()112(حقوق غير مسيطرة 

16,6669,190

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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معامالت مع األطراف ذات العالقة   31
تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس إدارة البنك واإلدارة العليا وأفراد 

عائالتهم المقربين والشركات المملوكة لهم أو المدارة من قبلهم وكذلك الشركات الحليفة ذات 
العالقة مع البنك بحكم الملكية المشتركة أو أعضاء مجلس اإلدارة. تتم الموافقة على المعامالت مع 

تلك األطراف من قبل مجلس اإلدارة. إن جميع القروض والسلف المتعلقة باألطراف ذات العالقة هي 
منتجة وخالية من أي مخصص لخسائر إئتمانية محتملة.

فيما يلي األرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة في 31 ديسمبر 2016:

2016

شركات
زميلة 

ومشاريع 
مشتركة

المساهمين 
الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة بهم 

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الموجودات:

181--181-نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من 

6,786--6,786-البنوك

11525,287--25,172مرابحات 

1,885---1,885مضاربات

143226369--إجارة منتهية بالتمليك

45-45--مشاركات 

947261241,034موجودات أخرى 

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
االستثمار:

4,23510,505481,13415,922وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

34397931321,277حسابات جارية 

825135960--حقوق حاملي حسابات االستثمار 

565--60مطلوبات أخرى

743---743التزامات وارتباطات محتملة 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(



التقرير السنوي 2016  مصرف السالم-البحرين ش.م.ب. 110

2015
شركات

زميلة 
ومشاريع 
مشتركة

المساهمين 
الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة بهم 

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الموجودات:

-----نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من 
36--36-البنوك

3632,835--32,799مرابحات 

1,885---1,885مضاربات

187187---إجارة منتهية بالتمليك

55-55--مشاركات 

3,66045,588-1,924موجودات أخرى 

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
االستثمار:

1,508---1,508مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

2,23523,40063765326,925وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

2,2164,010163506,439حسابات جارية 

15364217--حقوق حاملي حسابات االستثمار 

911191331,108مطلوبات أخرى

743---743التزامات وارتباطات محتملة 

معامات مع األطراف ذات العاقة )تتمة(   31

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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فيما يلي الدخل والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المتضمنة في القائمة الموحدة للدخل:

2016

شركات 
زميلة 

ومشاريع 
مشتركة

المساهمين 
الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة بهم 

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الدخل: 

198633-دخل من عقود التمويل 

-----دخل آخر

-----مكسب من بيع استثمارات وصكوك

المصروفات:

ربح من مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع 
-----لبنوك

 ربح مدفوع على وكاالت مستحقة 
27380122430لغير البنوك

 حصة األرباح من حقوق حاملي 
3-3--حسابات االستثمار

593-593--مصروفات تشغيلية أخرى

8,947---8,947مخصص االضمحالل

معامات مع األطراف ذات العاقة )تتمة(   31

2015

شركات
زميلة

ومشاريع 
مشتركة

المساهمين 
الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة 

والشركات 
المتعلقة بهم 

اإلدارة
المجموعالعليا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

الدخل: 

4563-54دخل من عقود التمويل 

181--80دخل آخر

1,476-1,259-217مكسب من بيع استثمارات وصكوك

المصروفات:

ربح من مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع 
3---3لبنوك

 ربح مدفوع على وكاالت مستحقة 
1442,72013162,893لغير البنوك

 حصة األرباح من حقوق حاملي 
2-2--حسابات االستثمار

438-432-6مصروفات تشغيلية أخرى

9,425---9,425مخصص االضمحالل

بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 389 ألف دينار بحريني لسنة 2016 )2015: 365 الف دينار يحريني(.

بلغت تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين للسنة والمشتملة على مكافآت القصيرة األجل والمكافآت غير النقدية والبالغة 2٫902 
ألف دينار بحريني )2015: 3٫142 ألف دينار بحريني(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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ارتباطات والتزامات محتملة   32

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

التزامات محتملة نيابًة عن العماء

24,99328,144خطابات ضمان

20,7889,594اعتمادات مستندية 

3,6072,275خطابات قبول

49٫38840,013

ارتباطات غير قابلة للنقض غير مستخدمة 

114,49179,465ارتباطات تمويلية غير مستخدمة 

23,30837,023ارتباطات غير ممولة غير مستخدمة 

2,9516,981ارتباطات تجاه تكلفة التطوير

140,750123,469

4,182-ارتباطات متعلقة بشراء استثمارات 

ارتباطات النفقات الرأسمالية

ارتباطات النفقات الرأسمالية المتوقعة المتعاقد عليها بتاريخ القائمة الموحدة 
29-للمركز المالي ولكن لم يتم عمل مخصص لها بعد 

190,138167,693

20,28014,448عقود صرف أجنبي آجلة - المبلع االعتباري 

تلزم االعتمادات المستندية والضمانات )متضمنة االعتمادات المستندية المعززة( المجموعة بالدفع نيابة 
عن العمالء في حال فشل العميل من الوفاء بالتزاماته وفقًا لشروط العقد. 

إن لالرتباطات عادًة تواريخ انتهاء محددة أو تحكمها بنود خاصة إلنهائها. وحيث أن االرتباطات قد تنتهي 
دون تنفيذها، فإن مجموع مبالغ العقود ال تمثل االحتياجات النقدية المستقبلية.

ارتباطات عقود التأجير التشغيلية - المجموعة كمستأجر
دخلت المجموعة في مختلف عقود التأجير التشغيلية لمبانيها. فيما يلي الحد األدنى لمدفوعات عقد 

التأجير المستقبلية بموجب عقود التأجير غير القابلة لإللغاء:

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

1,1681,328خالل سنة واحدة

2,3602,576بعد سنة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات

3,5283,904

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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إدارة مخاطر   33
المقدمة    1.33

إن المخاطر كامنة في أنشطة المجموعة إال أنه يتم إداراتها من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة 
المستمرة، مع مراعاة حدود المخاطر والضوابط األخرى. تعتبر عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية كبيرة 

الستمرار ربحية المجموعة وكل وحدة داخل المجموعة تعتبر مسئولة عن تعرضات المخاطر المتعلقة 
بمسئولياتها. وتتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر 

السوق. وكما تخضع لمخاطر الدفع المبكر والمخاطر التشغيلية. 

إن وظيفة مخاطر المجموعة مستقلة عن وحدات األعمال ويقدم رئيس إدارة مخاطر المجموعة تقاريره 
إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة مع إمكانية الوصول إلى لجنة التدقيق والمخاطر التابعة للمجلس.

ال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة على مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا 
والصناعة. ويتم مراقبة مخاطر األعمال من خالل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة.

المخاطر
إن مجلس اإلدارة هو المسئول بصورة نهائية عن تحديد ومراقبة المخاطر، وبالرغم من ذلك، توجد هناك 

هيئات مستقلة مسئولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو المسئول ككل عن إدارة المخاطر والموافقة على استراتيجيات ومبادئ المخاطر.

اللجنة التنفيذية
إن اللجنة التنفيذية هي المسئولة عن مراقبة عملية إدارة المخاطر ككل داخل البنك.

هيئة الرقابة الشرعية
تتولى هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة مسئولية التأكد من التزام المجموعة بالقواعد والمبادئ الشرعية 

في معامالتها وأنشطتها.

لجنة المخاطر
توصي لجنة المخاطر/ االئتمان سياسة المخاطر وإطارها للمجلس. إن دورها الرئيسي هو اختيار وتنفيذ 

نظم إدارة المخاطر ومراقبة المحافظ وفحص الضغوطات وتقديم تقارير المخاطر للمجلس ولجان 
المجلس والمنظمين واإلدارة التنفيذية. باإلضافة إلى هذه المسئوليات، اعتماد ومراقبة المعامالت 

االئتمانية لألفراد هو جزء من مسئوليات لجنة المخاطر. 

لجنة الموجودات والمطلوبات 
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع السياسات واألهداف إلدارة الموجودات والمطلوبات لقائمة 
المركز المالي للمجموعة من حيث الهيكل والتوزيع والمخاطر والعوائد وتأثيرها على الربحية. كما أنها 

تقوم بمراقبة التدفق النقدي وسجل االستحقاقات والتكلفة/ العائد على الموجودات والمطلوبات 
وتقييم قائمة المركز المالي للمجموعة من حيث حساسية أسعار الفائدة وكذلك السيولة، بحيث تقوم 

بإجراء التعديالت التصحيحية المناسبة بناًء على اتجاهات وظروف السوق المتوقعة ومراقبة السيولة 
ومراقبة تعرضات صرف العمالت األجنبية والمراكز.

لجنة التدقيق 
يتم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة وهي تضم أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس إدارة 

المجموعة. تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة على القيام بمسئولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة 
التقارير المالية وتدقيق تلك التقارير وسالمة الضوابط الداخلية للمجموعة ومراجعة ومراقبة إطار وبيان 

مخاطر المجموعة وكذلك االلتزام بالقوانين واألنظمة والسياسات الرقابية والداخلية.

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للمجموعة وسالمة الرقابة المالية والداخلية 
للمجموعة والقوائم المالية الموحدة. كما يقوم بمراجعة التزام المجموعة بالمتطلبات القانونية وتوصي 

بتعيين وتعويض واإلشراف على مدققي الحسابات الخارجين والداخلين للمجموعة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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التدقيق الداخلي
يتم تدقيق عمليات إدارة مخاطر المجموعة من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يفحص كاًل من كفاية 

اإلجراءات والتزام  المجموعة بهذه اإلجراءات. ويناقش قسم التدقيق الداخلي نتائج جميع التقييمات مع 
اإلدارة ويقدم تقارير بشأن استنتاجاته وتوصياته الى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير 
تهدف سياسات إدارة المخاطر للمجموعة إلى تحديد وتحليل وإدارة المخاطر التي تواجهها، لوضع حدود 
وضوابط المخاطر المناسبة، ومراقبة مستويات المخاطر بصورة مستمرة وااللتزام بالحدود. كما إن قسم 

إدارة مخاطر المجموعة هو المسئول عن تحديد خصائص المخاطر الكامنة في المنتجات واألنشطة 
الجديدة والقائمة ووضع حدود للتعرضات للتخفيف من هذه المخاطر.

تتم المراقبة والسيطرة على المخاطر بصورة رئيسية بناًء على الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. 
تعكس هذه الحدود استراتيجية األعمال وبيئة سوق المجموعة، وكذلك عن مستوى المخاطر التي تكون 

المجموعة على استعداد لقبولها، مع المزيد من التركيز على القطاعات المختارة. وباإلضافة إلى ذلك، 
تقوم المجموعة بمراقبة وقياس المخاطر العامة، حيث تضع في اعتبارها إجمالي القدرات التي تحمل 

المخاطر إلى التعرض الكلي لجميع أنواع المخاطر واألنشطة.

إن المعلومات التي تم جمعها من كافة األعمال تخضع للفحص والمعالجة من أجل التحليل والسيطرة 
وتحديد المخاطر في وقت مبكر. تم تقديم وتوضيح هذه المعلومات ألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة 

المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات التي قد تكون قابلة للتطبيق. يتضمن التقرير إجمالي التعرض 
لمخاطر االئتمان وتعرضات مخاطر السوق ومقاييس المخاطر التشغيلية واستثناءات سقف التملك 

ومعدالت السيولة وتغيرات بيان المخاطر. يتم تقديم تقارير مفصلة على أساس ربع سنوي وتقارير موجزة 
على أساس شهري. تقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى مالئمة مخصصات الخسائر االئتمانية على أساس ربع 

سنوي. يتسلم مجلس اإلدارة تقرير شامل عن المخاطر على أساس ربع سنوي والذي يهدف إلى توفير 
جميع المعلومات الالزمة لتقييم واستنتاج مخاطر المجموعة.

يتم إعداد وتوزيع تقارير مصممة خصيصًا للمخاطر لكافة مستويات المجموعة من أجل التأكد بأن جميع 
قطاعات األعمال لديها معلومات شاملة وضرورية وحديثة. يتم تقديم ملخص يومي لجميع أعضاء 

المجموعة ذات العالقة عن استخدام حدود السوق واستثمارات الملكية الخاصة والسيولة، باإلضافة إلى 
أية تطورات في المخاطر األخرى.

تظهر التركزات عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة 
في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على 

مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة ظهور تغيرات إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. 
تعطي التركزات مؤشرًا للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي 

أو موقع جغرافي معين.

من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز 
من أجل الحفاظ على محافظ استثمارية متنوعة. يتم سيطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان 

بناًء على ذلك. 

مخاطر االئتمان  2.33
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج 

عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية. تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق متابعة 
المخاطر االئتمانية، وضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف األخرى 

بصفة مستمرة. 

إدارة مخاطر )تتمة(   33
المقدمة  )تتمة(  1.33

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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باإلضافة إلى متابعة الحدود االئتمانية، تقوم المجموعة بإدارة التعرضات االئتمانية بالدخول في ترتيبات 
تعاقدية مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة وبتحديد فترة التعرض للمخاطر.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرى.

يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان )باستثناء التعرض الحكومي( لبنود القائمة 
الموحدة للمركز المالي. يتم إظهار الحد األقصى للمخاطر بعد حسم المخصص، قبل تأثير تقليل المخاطر 

من خالل استخدام إتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية.

إجمالي الحد األقصى 
للتعرض

إجمالي الحد األقصى 
للتعرض

20162015
ألف 

دينار بحريني
ألف 

دينار بحريني

الموجودات

30,12038,884أرصدة لدى بنوك أخرى 

182,452103,345مرابحات مستحقة القبض من البنوك 

28,93450,472صكوك الشركة

409,816389,628مرابحات ومضاربات 

187,356154,501إجارة منتهية بالتمليك

12,3057,154مشاركات

34,46531,355موجودات قيد التحويل

9,91823,955موجودات أخرى 

895,366799,294المجموع

156,720167,693ارتباطات والتزامات محتملة 

1,052,086966,987مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

أينما تسجل األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرض مخاطر االئتمان الحالية 
ولكن ليس إلى الحد األقصى الذي من الممكن أن ينتج في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم. 

أنواع مخاطر االئتمان
دخلت المجموعة في العديد من العقود والتي تشمل مرابحات ومضاربات ومشاركات وصكوك وإجارة 

منتهية بالتمليك. تشتمل عقود المرابحات على أراضي ومباني وسلع ومركبات وأخرى، كما تشمل 
المضاربات على معامالت تمويلية تم الدخول فيها مع بنوك إسالمية ومؤسسات مالية أخرى. المضاربة 

هي اتفاقية شراكة التي بموجبها يعمل البنك اإلسالمي كمقدم لألموال )رب المال( بينما يقدم المستفيد 
من األموال )المضارب أو المدير( الخبرة المهنية واإلدارية والدراية التقنية من أجل تنفيذ مشروع أو تجارة أو 

خدمة بهدف تحقيق الربح. إن أنواع األدوات المالية هي:

مرابحات
تقوم المجموعة بتمويل هذه المعامالت من خالل شراء الموجود، )والذي يمثل موضوع المرابحة( ومن 

ثم إعادة بيع هذه الموجودات للعميل )المستفيد( بعد إضافة هامش الربح على التكلفة. يتم سداد سعر 
البيع )التكلفة مضافًا إليها هامش الربح( على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها. 

إدارة مخاطر )تتمة(   33
مخاطر االئتمان  )تتمة(  2.33

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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إدارة مخاطر )تتمة(   33
مخاطر االئتمان  )تتمة(  2.33

إجارة منتهية بالتمليك
يتم نقل ملكية الموجود المستأجر الخاضع لإلجارة المنتهية بالتمليك للمستأجر عند نهاية عقد اإلجارة، 

شريطة سداد جميع أقساط اإلجارة.

أ( إن جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمرابحات مستحقة القبض من البنوك الخاضعة لمخاطر إئتمان 
هي كالتالي: 

31 ديسمبر 2016

فات موعد لم يحن موعد استحقاقها وغير مضمحلة
استحقاقها 
أو مضمحلة 
بشكل فردي ”A“ فئة”B“ المجموعغير مصنفةفئة

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

30,120-24,0124,2981,810أرصدة لدى بنوك

182,452-102,16655,85624,430مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 

126,17860,15426,240-212,572

31 ديسمبر 2015

فات موعد لم يحن موعد استحقاقها وغير مضمحلة
استحقاقها 
أو مضمحلة 

بشكل فردي ”A“ فئة”B“ المجموعغير مصنفةفئة

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

38,884-34,9992,3261,559أرصدة لدى بنوك

103,345-46,01627,65929,670مرابحات ووكاالت مستحقة القبض من البنوك 

81,01529,98531,229-142,229

إن الفئات المشار إليها في الجداول أعاله هي موضوعة من قبل واحدة أو أكثر من وكاالت التصنيف الدولية 
األربع )ستاندرز وبورز، موديز، فيتش وكابيتل انتليجنز(. إن التعرضات غير المصنفة هي لدى مؤسسات مالية 

متعددة عالية الجودة في الشرق األوسط، والتي لم يتم تصنيفها من قبل وكاالت التصنيف االئتمانية. في 
رأي اإلدارة، هذه التصنيفات تعادل “فئة A” للبنوك المصنفة أو المؤسسات المضمونة جدًا والمدارة بشكل 

جيد. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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ب( إن جودة االئتمان لصكوك الشركة والتسهيالت التمويلية والموجودات األخرى الخاضعة لمخاطر ائتمان، 
حسب التصنيفات االئتمانية الداخلية هي كالتالي:

31 ديسمبر 2016
لم يحن موعد استحقاقها 

فات موعد استحقاقهاوغير مضمحلة
المجموعمضمحلةغير مضمحلةمراقبةمرضية

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

28,934---28,934صكوك الشركة

276,91214069,63363,131409,816مرابحات ومضاربات 

155,9192,12620,8558,456187,356إجارة منتهية بالتمليك

4,94115112,305-7,213مشاركات

1,09320,27134,465-13,101موجودات قيد التحويل

778129,918-9,128موجودات أخرى 

491,2072,26697,30092,021682,794

31 ديسمبر 2015
لم يحن موعد استحقاقها 

     فات موعد استحقاقها     وغير مضمحلة
المجموعمضمحلةغير مضمحلةمراقبة مرضية  

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

64350,472--49,829صكوك الشركة

282,76811,25456,48939,117389,628مرابحات ومضاربات 

132,1705,40914,2822,640154,501إجارة منتهية بالتمليك

7,154-3,7914352,928مشاركات

15,43814,91331,355-1,004موجودات قيد التحويل

22,6411041,203723,955موجودات أخرى 

492,20317,20290,34057,320657,065

باإلضافة إلى ما هو مذكور أعاله، بلغت التسهيالت المقدمة لحكومة مملكة البحرين والشركات 
المتعلقة بها 62٫184 ألف دينار بحريني )2015: 95٫964 ألف دينار بحريني(.

جميع تصنيفات المخاطر الداخلية مصممة لمختلف الفئات وتستمد وفقًا لسياسة تصنيف المجموعة. 
يتم تقييم وتحديث تصنيفات المخاطر العائدة بصورة منتظمة.

إدارة مخاطر )تتمة(   33
مخاطر االئتمان  )تتمة(  2.33

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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ج( فيما يلي تحليل التسهيالت التمويلية التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة: 

31 ديسمبر 2016

من 0 إلى 
30 يومً

من 31 إلى
90 يومً

أكثر من
المجموع90 يومً

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

69,633-37,85731,776مرابحات ومضاربات 

20,855-17,2043,651إجارة منتهية بالتمليك 

4,941-4,538403مشاركات 

1,093-370723موجودات قيد التحويل

778-407371موجودات أخرى

60,37636,924-97,300

31 ديسمبر 2015

من 0 إلى 
30 يومًا

من 31 إلى
90 يومًا

أكثر من
المجموع90 يومًا

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

ألف 
دينار بحريني

19,44717,83619,20656,489مرابحات ومضاربات 

4,6007,0802,60214,282إجارة منتهية بالتمليك 

1482,1825982,928مشاركات 

1,14763813,65315,438موجودات قيد التحويل

54546541,203موجودات أخرى

25,88727,74036,71390,340

يتم تغطية جميع التسهيالت التمويلية التي فات موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة بضمانات تبلغ 
88٫455 ألف دينار بحريني )2015: 186٫280 ألف دينار بحريني(. سيتم استخدام الضمانات على أساس كل 

عميل على حده وهي تقتصر على التعرض اإلجمالي للعمالء.

إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان، دون األخذ في االعتبار القيمة العادلة ألي ضمانات واتفاقيات المقاصة 
التي تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، محددة بالمبالغ المدرجة في القائمة الموحدة للمركز المالي 

باإلضافة إلى ارتباطات العمالء المفصح عنها في ايضاح رقم 32، باستثناء االرتباطات الرأسمالية. 

تم خالل السنة إعادة تفاوض تسهيالت تمويلية بإجمالي 17٫803 ألف دينار بحريني )2015: 57٫899 ألف دينار 
بحريني(. إن جميع التسهيالت المعاد التفاوض بشأنها هي منتجة ومضمونة بالكامل.

كما في 31 ديسمبر 2016، بلغ مبلغ التعرض االئتماني الذي يزيد عن 15% من رأس المال التنظيمي 
للمجموعة لألطراف األخرى الفردية ال شيء )2015: ال شيء( .

المخاطر القانونية والمطالبات   3.33
المخاطر القانونية هي المخاطر المحتملة الناتجة عن إجراءات قانونية أو قضائية قد تبطل أو تعيق شروط 

العقد أو االتفاقيات المعنية التي تؤثر سلبيًا على العمليات التشغيلية للمجموعة. لقد قامت المجموعة 
بتطوير الرقابة الوقائية الكافية واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحديد المخاطر القانونية وتعتقد بأن الخسائر 

قد تكون ضئيلة.   

كمـا في 31 ديسمبر 2016، بلغت قيمة القضايا القانونية المرفوعة ضد المجموعة والتي لم يبت فيها بعد 
4٫925 ألف دينار بحريني )2015: 6٫285 ألف  دينار بحريني(. بناًء على رأي المستشار القانوني للمجموعة، فإن 
مجموع المطلوبات المقدرة الناتجة من هذه القضايا القانونية ليس لها تأثير جوهري على المركز المالي 

الموحد للمجموعة حيث قامت المجموعة أيضًا برفع قضايا ضد هذه األطراف. 

إدارة مخاطر )تتمة(   33
مخاطر االئتمان  )تتمة(  2.33

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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التركزات   34
يظهـر التركز عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملين في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة 

بنفس األقليم الجغرافي، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية في حالة ظهور تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي حاالت أخرى. يعطى التركز مؤشرًا 

للتأثر النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع األعمال أو على منطقة جغرافية 
معينة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطتها المالية لتفادي تركز المخاطر غير 

المرغوبة مع العمالء في مناطق أو قطاعات أعمال معينة.

فيما يلي توزيع الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار حسب اإلقليم الجغرافي 
والقطاع الصناعي:

موجودات 

مطلوبات 
 وحقوق حاملي

حسابات 
االستثمار

وحقوق الماك

ارتباطات 
والتزامات 
موجودات محتملة 

 مطلوبات
 وحقوق حاملي

حسابات االستثمار
وحقوق المالك

ارتباطات 
والتزامات
 محتملة

201620162016201520152015
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 

اإلقليم الجغرافي
دول مجلس التعاون 

1,492,5941,192,331188,5401,470,2001,266,869172,134الخليجي

38,35550,22213,37720,03126,72223العالم العربي 

49,58395,05642767,10821,067694أوروبا

52,45989311,60277,35115,64313,145أسيا

-10,9231,302-9,535314أمريكا الشمالية

11,0305,03849-38,76717,578أخرى

1,681,2931,356,394213,9461,656,6431,336,641186,045

-320,002--324,899-حقوق المالك 

1,681,2931,681,293213,9461٫656٫6431٫656٫643186,045

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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موجودات 

مطلوبات 
وحقوق حاملي 

حسابات 
االستثمار

وحقوق الماك 

ارتباطات 
والتزامات 

موجودات محتملة

 مطلوبات وحقوق
حاملي حسابات 

االستثمار
وحقوق المالك

 ارتباطات
 والتزامات

محتملة

201620162016201520152015
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 

القطاع الصناعي

525,865148,79833,417537,925107,00828,168حكومي وقطاع عام 

362,504310,63440,390303,063273,76319,359بنوك ومؤسسات مالية

382,136192,03872,566407,449210,96948,089عقاري

100,40564,37123,395122,415103,74548,678تجاري وصناعي

-11,17137,704-10,24514,918طيران

200,220461,9098,412179,001499,0081,456أفراد

99,918163,72635,76695,619104,44440,295أخرى

1,681,2931,356,394213,9461,656,6431,336,641186,045

-320,002--324,899-حقوق المالك

1,681,2931,681,293213,9461,656,6431,656,643186,045

مخاطر السوق  35
تنتج مخاطر السوق عن التقلبات في معدالت العوائد العالمية على األدوات المالية وأسعار صرف العمالت 

األجنبية التي قد تؤثر بصورة غير مباشرة على قيمة موجودات المجموعة وأسعار األسهم. لقد وضع 
مجلس اإلدارة حدودًا لقيمة المخاطر التي قد يتم قبولها. ويتم مراقبة مخاطر السوق بشكل منتظم من 

قبل لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة.

مخاطر أسعار األسهم   1.35
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغيرات في أسعار األسهم. لقد وضع مجلس اإلدارة حدودًا لتعرضات 

استثمارات البنك. يتم مراقبة مخاطر السوق باستمرار من قبل لجنة االستثمار وإدارة المخاطر للمجموعة. 

إن التأثير على الدخل )نتيجة للتغيرات في القيم العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة القيمة 

العادلة( ناتجة فقط من التغيرات المحتملة والممكنة في أسعار األسهم، وهي كالتالي:

التركزات )تتمة(   34

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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2016
10% انخفاض10% زيادة

التأثير على 
صافي الربح

التأثير على 
الحقوق

التأثير على 
صافي الربح

التأثير على 
الحقوق

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

مسعرة:

-)166(166-البحرين 

-)776(-776السعودية 

-)231(231-سنغافورة 

)270()10,765(10,765270غير مسعرة

2015
10% انخفاض10% زيادة

التأثير على 
صافي الربح

التأثير على 
الحقوق

التأثير على 
صافي الربح

التأثير على 
الحقوق

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

ألف
دينار بحريني 

مسعرة:
-)193(193-البحرين 

-)585(-585السعودية 

-)284(284-سنغافورة 

-)179(-179فرانكفورت 

)373()10٫736(10٫736373غير مسعرة

مخاطر عائد الربح  2.35
تتعرض المجموعة لتقلبات في معدالت الربح على موجوداتها ومطلوباتها. تقوم المجموعة بإثبات دخل 

بعض موجوداتها المالية على أساس التناسب الزمني. لقد وضعت المجموعة حدود لمخاطر معدل 
الربح وتتم مراقبة هذه المخاطر بصورة مستمرة من قبل لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة ولجنة 

المخاطر. 

تدير المجموعة التعرضات لتأثيرات العديد من المخاطر المرتبطة بتقلبات في المستويات السائدة لمعدالت 
الربح على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية.

إن التأثير على الدخل فقط نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة فورية ومستمرة في معدالت عائد الربح، والتي 
تؤثر على كل من الموجودات والمطلوبات ذات معدالت فائدة عائمة والموجودات والمطلوبات ذات 

معدالت فائدة ثابتة بتواريخ استحقاق أقل من سنة واحدة هي كالتالي:

2016

التغير في 
المعدل 

التأثير على 
صافي الربح  

التغير 
في المعدل 

التأثير على 
صافي الربح  

%
ألف

%دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

)380(0.103800.10دينار بحريني

)193(0.101930.10دوالر أمريكي

مخاطر السوق )تتمة(   35
مخاطر أسعار األسهم )تتمة(  1.35

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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2015
التغير في 

المعدل 
التأثير على 

صافي الربح  
التغير 

في المعدل 
التأثير على 

صافي الربح  

%
ألف

%دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

237)0.10()237(0.10دينار بحريني

191)0.10()191(0.10دوالر أمريكي

مخاطر العملة  3.35
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

لقد قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على المراكز حسب العملة، ويتم مراقبة المراكز على أساس دوري 
للتأكد من بقائها ضمن الحدود الموضوعة من قبل لجنة موجودات ومطلوبات المجموعة ولجنة 

المخاطر.

إن جزءًا هامًا من موجودات ومطلوبات المجموعة هي بالدينار البحريني أو الدوالر األمريكي أو الريال 
السعودي. بما إن الدينار البحريني والريال السعودي مثبتان بالدوالر األمريكي، فإن المراكز من تلك العمالت 

ال تمثل مخاطر عملة جوهرية كما في 31 ديسمبر 2016 و 2015.

مخاطر السوق )تتمة(   35
مخاطر عائد الربح )تتمة(  2.35

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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مخاطر السيولة  36
مخاطر السيولـة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها عندما يحين 
موعد استحقاقها. مخاطر السيولة قد تكون بسبب إختالل السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يؤثر على 

بعض مصادر التمويل. وللحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات 
مع أخذ السيولة في االعتبار واإلبقاء على رصيد النقد وما في حكمه واألوراق المالية الجاهزة للتداول في 

السوق. يتم مراقبة مراكز السيولة بصورة مستمرة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة 
ولجنة المخاطر.

 يلخص الجدول أدناه بيان االستحقاق المتوقع لموجودات ومطلوبات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2016 
و 2015:

31 ديسمبر 2016

لغاية ثاثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات 
أكثر من

المجموع5 سنوات

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

الموجودات

131,990-120,6234,8006,567نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

3,09123,371140,624191,183358,269صكوك حكومية
 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض 

182,452---182,452من البنوك

28,934-8,7313,91016,293صكوك الشركة

100,707120,305108,870140,987470,869مرابحات ومضاربات 

2,6891,61579,273104,908188,485إجارة منتهية بالتمليك

8,8113,42712,304-66مشاركات

27,6886,77734,465--موجودات قيد التحويل

122,073-120,126-1,947استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

48,9302,93351,863--استثمارات عقارية

17,781-14,838-2,943عقارات قيد التطوير

7,5313,03010,561--استثمار في شركات زميلة

13,0661,1826,2674,92125,436موجودات أخرى

25,97125,971---الشهرة

19,840---19,840موجودات محتفظ بها لغرض البيع

456,155155,183585,818484,1371,681,293

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
االستثمار 

132,032-46,05817,20668,768مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

723,439-52,871101,250569,318وكاالت مستحقة الدفع لغير البنوك

279,609---279,609حسابات جارية 

217---217مطلوبات قيد التحويل

33,7449,20491,837-48,889تمويل ألجل 

49,043-34,7611,87712,405مطلوبات أخرى
مطلوبات متعلقة بموجودات مصنفة كمحتفظ 

11,421---11,421بها لغرض البيع

68,796-40,2868,14620,364حقوق حاملي حسابات االستثمار

514,112128,479704,5999,2041,356,394

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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31 ديسمبر 2015

لغاية ثالثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات 
أكثر من

المجموع5 سنوات
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني

الموجودات

152,572-135,50511,2155,852نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي

72160,80591,176197,772350,474صكوك حكومية

 مرابحات ووكاالت مستحقة القبض
103,345---103,345من البنوك 

67516,56623,5539,67850,472صكوك الشركة

45,936139,257209,57989,427484,199مرابحات ومضاربات 

4,2726,22262,88181,842155,217إجارة منتهية بالتمليك

1,9518192,7931,5917,154مشاركات

22,1639,86932,032--موجودات قيد التحويل

123,157357123,514--استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

68,786-68,786--استثمارات عقارية

49,021-49,021--عقارات قيد التطوير

7,5252,4699,994--استثمار في شركات زميلة

34,5902,1443,0564,10243,892موجودات أخرى

25,97125,971---الشهرة

326,995237,028669,542423,0781,656,643

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 

120٫795-91,06713,43716,291مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع لبنوك

وكاالت مستحقة الدفع لغير
842٫570-84,257758,313-    البنوك

224٫366---224,366حسابات جارية 

2٫327---2,327مطلوبات قيد التحويل

35٫986-7,53128,455-تمويل ألجل 

48٫246-19,99520,3297,922مطلوبات أخرى

62٫351-18,70612,47031,175حقوق حاملي حسابات االستثمار

356,461138,024842,156-1٫336٫641

مخاطر السيولة )تتمة(   36

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على االلتزامات التعاقدية للسداد غير 
المخصومة كما في 31 ديسمبر 2016 و2015: 

31 ديسمبر 2016

عند
الطلب

لغاية ثاثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات 
أكثر من 5 

المجموعسنوات 
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
ألف

دينار بحريني
المطلوبات وحقوق حاملي 

حسابات االستثمار وارتباطات 
والتزامات محتملة

مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع 
132,032--124,6357,397-لبنوك

وكاالت مستحقة الدفع لغير 
723,439-313,518328,51381,408-البنوك

279,609----279,609حسابات جارية 
 حقوق حاملي حسابات

68,796---28,06740,729االستثمار 
217----217مطلوبات قيد التحويل

33,7449,20491,837-48,889-تمويل ألجل

8,99912,12246,57744,72925,372137,799ارتباطات غير مستخدمة 

76,147-35,31824,5315,98010,318التزامات محتملة

14,759-7,9856,246528-مطلوبات مالية أخرى 

12,105-7615,0156,329-ربح على مطلوبات مالية  
مطلوبات متعلقة بموجودات 

11,421---11,421-مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع

352,210584,591399,727177,05634,5761,548,160

31 ديسمبر 2015

عند
الطلب

لغاية ثالثة 
أشهر

من 3 أشهر 
إلى سنة 

واحدة 
من 1 إلى 5 

سنوات 
أكثر من 5 

المجموعسنوات 

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

المطلوبات وحقوق حاملي 
حسابات االستثمار وارتباطات 

والتزامات محتملة
مرابحات ووكاالت مستحقة الدفع 

120,795--112,3668,429-لبنوك
وكاالت مستحقة الدفع لغير 

842,570-384,898427,20030,472-البنوك

224,366----224,366حسابات جارية 
 حقوق حاملي حسابات

62,351---27,98634,365االستثمار 

2,327--2,327--مطلوبات قيد التحويل

35,986-7,53128,455--تمويل ألجل

9,31923,37067,0629,0637,674116,488ارتباطات غير مستخدمة 

55,109-40,0137,3001,0376,759التزامات محتملة

18,878-6,24512,438195-مطلوبات مالية أخرى 
10,086-1,0375,9863,063-ربح على مطلوبات مالية  

301,684569,581532,01078,0077,6741,488,956

مخاطر السيولة )تتمة(   36

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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معلومات قطاعات األعمال  37

معلومات قطاعات األعمال الرئيسية 

ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

الخدمات 
المصرفية 

يقوم أساسًا بإدارة الحسابات االستثمارية المشاركة في األرباح المتوافقة مع 
مبادئ الشريعة اإلسالمية، تقديم العقود التمويلية التي تتفق مع مبادئ الشريعة 

اإلسالمية ويقدم خدمات مصرفية أخرى تتوافق مع الشريعة اإلسالمية. يشمل هذا 
القطاع على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد والخدمات 

المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. 

الخزانة 
يقوم أساسًا بتقديم خدمات أسواق األموال التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، 

خدمات التجارة والخزانة متضمنة مرابحات السلع قصيرة األجل. 

االستثمارات
يقوم أساسًا بإدارة المحافظ المملوكة من قبل المجموعة ويقوم بخدمة العمالء 

بتقديم منتجات استثمارية وإدارة الصناديق وتقديم استثمارات بديلة.

رأس المال 
يدير رأس مال المجموعة غير المستخدم عن طريق استثماره في األدوات المالية ذات 

جودة عالية ويتكبد جميع مصروفات إدارة هذه االستثمارات واحتساب المصروفات 
المتعلقة بنظم الحوكمة الرأسمالية .

هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال 
الرئيسية. المعامالت ما بين هذه القطاعات تنفذ حسب معدالت السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية. 

تكاليف التحويل هي على أساس المعدل المجمع والذي يساوي تقريبًا تكلفة األموال.

فيما يلي بيان بمعلومات القطاعات:
31 ديسمبر 2016

الخدمات
االستثماراتالخزانةالمصرفية 

رأس 
المجموعالمال

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

27,95113,36920,3191,36163,000الدخل التشغيلي 

16,096)522(11,95714,723)10,062(نتيجة القطاع 

706,572678,896236,33859,4871,681,293موجودات القطاع 

1,021,629317,07950,312292,2731,681,293المطلوبات والحقوق حسب القطاع

تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي ام اي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية.

31 ديسمبر 2015
الخدمات

االستثماراتالخزانةالمصرفية 
رأس 

المجموعالمال

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

ألف
دينار بحريني

32,4939,6237,4879,29558,898الدخل التشغيلي 

10,548)524()4,458(8,9986,532نتيجة القطاع 

655,372618,757219,074163,4401,656,643موجودات القطاع 

1,108,457177,67839,565330,9431,656,643المطلوبات والحقوق حسب القطاع

تم تخصيص الشهرة الناتجة من استحواذ بي أم أي بنك ضمن قطاع الخدمات المصرفية.

معلومات قطاعات األعمال الثانوية
تعمل المجموعة بشكل أساسي في دول مجلس التعاون وتحقق كافة إيرادتها التشغيلية وتتكبد كافة 

مصروفاتها التشغيلية من دول مجلس التعاون.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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موجودات األمانة  38
بلغت الصناديق المدارة في نهاية السنة 88٫209 ألف دينار بحريني )2015: 80٫891 ألف دينار بحريني(. هذه 

الموجودات محتفظ بها بصفة األمانة وتقاس بالتكلفة وال يتم إدراجها في القائمة الموحدة للمركز 
المالي. 

هيئة الرقابة الشرعية   39
تتكون هيئة الرقابة الشرعية للبنك من خمس علماء يقومون بمراجعة امتثال البنك للمبادئ العامة 

للشريعة اإلسالمية والفتاوى الخاصة والتعليمات واإلرشادات الصادرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. 
تتضمن مراجعتهم فحص األدلة المتعلقة بالتوثيق واإلجراءات المتبناة من قبل المجموعة للتأكد من أن 

أنشطتها تدار وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

القيمة العادلة لألدوات المالية  40
إن القيمة العادلة للصكوك الحكومية هي 355٫767 ألف دينار بحريني وقيمها المدرجة 385٫269 ألف دينار 
بحريني وإن القيمة العادلة للصكوك للشركة هي 28٫888 ألف دينار بحريني وقيمها المدرجة 28٫934 ألف 
دينار بحريني. إن القيم العادلة المقدرة لألدوات المالية األخرى ال تختلف جوهريًا عن قيمها المدرجة كما 

في 31 ديسمبر 2016 و2015.

اإليرادات والمصروفات المحظورة في الشريعة اإلسالمية  41
خالل السنة، استلمت المجموعة دخاًل محظورًا بموجب قواعد الشريعة اإلسالمية بإجمالي 412 ألف 

دينار بحريني )2015: 189 ألف دينار بحريني(. تتضمن هذه على دخل مكتسب من االستثمارات والتمويالت 
التقليدية نتيجة استحواذ بي ام اي و البنك البحريني السعودي وغرامة مالية محتسبة على عمالء ودخل 
من أرصدة الحسابات الجارية المحتفظ بها في البنوك المراسلة. وتم تخصيص هذه األموال للمساهمات 

الخيرية بعد خصم استرداد المصروفات من هذه األموال.

الواجبات االجتماعية  42
أدت المجموعة خالل السنة واجباتها االجتماعية وذلك من خالل نفقات صندوق الزكاة والصدقات لألفراد 

والمؤسسات المستخدمةألغراض التبرعات الخيرية. خالل السنة دفعت المجموعة مبلغ وقدره 267 ألف 
دينار بحريني )2015: 320 ألف دينار بحريني( على حساب التبرعات الخيرية. 

الزكاة  43
وفقًا لقرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادى الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2009، لقد 

تقرر تعديل النظام األساسي للبنك إلبالغ المساهمين عن التزاماتهم بدفع الزكاة على صافي الدخل 
وصافي القيمة. وبالتالي، لم يتم إثبات الزكاة في القائمة الموحدة للدخل كمصروف. بلغت الزكاة 

المستحقة الدفع من قبل المساهمين لسنة 2016 والتي تم تحديدها من قبل هيئة الرقابة الشرعية 
للمجموعة بواقع 2.5 فلس )2015: بواقع 3.9 فلس( للسهم. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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20162015
ألف

دينار بحريني 
ألف

دينار بحريني 

273,576268,714رأس المال األسهم العادية فئة 1 

-5رأس المال اإلضافي فئة 1

29,87332,240رأس المال فئة 2

303,454300,954مجموع رأس المال 

1,314,3151,381,565التعرضات المرجحة لمخاطر االئتمان

8,05319,606التعرضات المرجحة لمخاطر السوق

85,71099,967التعرضات المرجحة للمخاطر التشغيلية 

1,408,0781,501,138مجموع الموجودات المرحجة للمخاطر  

-2احتياطي مخاطر االستتثمار

1,408,0761,501,138مجموع التعرضات المرجحة للمخاطر المعدلة

20.05%21.55%مجموعة نسبة رأس المال 

12.5%12.5%الحد األدنـى المطلوب

نظام حماية الودائع  45
يتم تغطية الودائع المحتفظ بها لدى عمليات البحرين للمجموعة بنظام حماية الودائع )النظام( 

المؤسس من قبل قوانين مصرف البحرين. يتم تغطية ودائع العمالء المحتفظ بها من قبل البنك في 
مملكة البحرين بنظام حماية الودائع وحقوق حاملي حسابات االستثمار المطلقة الصادرة عن مصرف 
البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم )34( لسنة 2010. يغطي هذا النظام “األشخاص اإلعتياديين” )األفراد( 

المؤهلين بحد أقصى 20,000 دينار بحريني كما هو منصوص عليه وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين 
المركزي. ويتم دفع مساهمة دورية من قبل البنك على النحو المنصوص عليه من قبل مصرف البحرين 

المركزي ضمن هذا النظام.

أرقام المقارنة  46
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالية. 

إن إعادة التصنيفات هذه لم تؤثر على صافي الربح ومجموع الموجودات ومجموع المطلوبات ومجموع 
الحقوق للمجموعة المبينة مسبقًا.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

كفاية رأس المال  44
إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية 

المفروضة لرأس المال وبأن المجموعة تحتفظ بدرجات ائتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم 
أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة للمساهمين. كما يتم إدارة كفاية رأس المال لكل شركة من شركات 

المجموعة بشكل منفصل وبصورة فردية. ال توجد لدى المجموعة أية قيود جوهرية على قدرتها للحصول 
على أو استخدام موجوداتها وتسوية التزاماتها باستثناء القيود التي قد تنتج عن األطراف الرقابية من خالل 

الشركات التابعة المصرفية التي تعمل فيها.

من أجل الحافظ على أو تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة 
للمساهمين أو إصدار سندات رأسمالية. لم يتم عمل تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات عن 

السنوات السابقة.  

تم احتساب رأس المال التنظيمي والموجودات المرجحة المخاطر وفقًا التفاقية بازل 3 على النحو المحدد 
من قبل مصرف البحرين المركزي.
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