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رؤيتنــا
نحن في بيت التمويل الكويتي – البحرين نؤمن بأن األعمال المصرفية ال تتركز فقط على األموال، بل هي السعي نحو االرتقاء 
بحياة الناس. وسواًء كنا نقدم الخدمات المصرفية التجارية أو االستثمارية أو نوّفر المنتجات المالية للزبائن، فإن أول ما نبدأ به 
هو فهمنا التام لزبائننا. ومن خالل التركيز على االبتكار، فإننا نسعى إلى التميز في كل ما نقوم به، ونوّفر حلوالً مالية إسالمية 

متطورة تساهم في تحسين حياة زبائننا مع االلتزام التام بمبادئ الشريعة اإلسالمية.

رسالتنا
رسالتنا هي أن نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية من خالل التركيز على االبتكار والسعي إلى التميز في كل ما نقوم به، بما 
في ذلك تطوير وتوفير مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. وترتكز 

رسالتنا والتزامنا على موقعنا المالي القوي وتاريخنا الطويل المبني على األصالة واالبتكار والنزاهة.

الكويـت   /   السعودية   /   البحرين   /   ماليـزيا   /   األردن   /   تركيا   /   سنغـافـورة   /   أستراليا
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إيداعات الزبائن
مليون دينار بحريني

735697
809

2011 20092010

مجموع األصول
مليون دينار بحريني

1.373
1.4461.537

2011 20092010

الدخل التشغيلي
مليون دينار بحريني

727677

2011 20092010

صافي الدخل
مليون دينار بحريني

9.6

2011 20092010

9.3
6.1



لمحة عامة
بيت التمويل الكويتي – البحرين )بيتك )البحرين( أو البنك( هو البنك اإلسالمي الرائد في توفير الخدمات المصرفية التجارية 
واالستثمارية. تأسس في البحرين عام 2002 كشركة مملوكة وتابعة بالكامل إلى بيت التمويل الكويتي )الكويت( الذي يعتبر 
من رواد الصناعة المصرفية اإلسالمية على المستوى العالمي. ويتخصص بيت التمويل الكويتي – البحرين في تطوير وتقديم 

منتجات مصرفية واستثمارية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

يتمتع بيت التمويل الكويتي – البحرين بسمعة قوية تعتمد على التمّيز في األداء والنتائج، ويمتلك )بيتك - البحرين( رؤية 
إستراتيجية ترتكز على تقديم استثمارات عالمية وخدمات ومنتجات مصرفية إسالمية متعددة وشاملة. لقد تطّور بيت التمويل 
الكويتي – البحرين بشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية وبخطوات متسارعة مما أتاح له أن يقدم مجموعة من الفرص 

االستثمارية والتمويلية إلى قاعدة عمالئه.

قام بيتك )البحرين( بتطوير سلسلة من المشاريع الناجحة واالستثمار في قطاعات مختلفة.

ومساهماته  السوق  في  الرائد  البنك  موقع  على  يؤكد  بشكل  والتغيير  االبتكار  استراتيجية  في  مستمر  )البحرين(  بيتك 
المستمرة في دعم النمو االقتصادي واالجتماعي في مملكة البحرين.
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بدر عبد المحسن المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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حضرات األخوة الكرام

األنبياء  خاتم  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  والحمد  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أقدم لكم التقرير السنوي لبيت التمويل الكويتي البحرين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. في 
الواقع، لقد كان عام 2011 حافاًل بالتحديات من حيث استمرار حالة عدم االستقرار االقتصادي على الصعيد العالمي فضاًل عن االضطرابات 
السياسة واالجتماعية الكبرى في العالم العربي. ومع ذلك، فقد كان عام 2011 ناجحًا بالنسبة لبيت التمويل الكويتي البحرين وذلك 

بفضل من اهلل وتوفيقه، وهذا ما يتجلى من خالل تحسن وضع البنك مقارنة بعام 2010 وتحقيق نتائج مالية جيدة.

النتائج المالية
2011 نموًا جيدًا. فقد حقق الدخل التشغيلي زيادة بواقع 1.3 مليون دينار بحريني مقارنة بعام 2010  سجلت النتائج المالية للبنك لعام 
إلى 50.9 مليون دينار  زيادة بواقع 0.9 مليون ليصل  للعام  التشغيلي  الدخل  إلى 77 مليون دينار بحريني. كما سجل صافي  ليصل 
بحريني بسبب زيادة اإليرادات وإنخفاض المصروفات. وقد ارتفع صافي الدخل بواقع 0.3 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 3٪ مقارنة 
بعام 2010، ليصل إلى 9.6 مليون. أما إجمالي موجودات البنك، فقد بلغت 1.54 مليار دينار بحريني، بزيادة قدرها 90.7 مليون دينار بحريني 

وبنسبة 6٪ مقارنة بعام 2010.

االلتزام بالمبادئ اإلسالمية
نيابة عن مجلس ادارة البنك، أود أن أعرب عن تقديري وامتناني لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تضم نخبة من العلماء األجالء 
وهم الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي )رئيس الهيئة(، والشيخ الدكتور خالد مذكور المذكور )عضو(، والشيخ الدكتور محمد عبد 
الرزاق الطبطبائي )عضو( الذين عملوا بال كلل في سبيل ضمان توافق منتجات وعمليات البنك مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. ومن بين 

المساهمات الكبيرة للهيئة في عام 2011 اإلشراف على تنفيذ دورات توعوية شرعية للموظفين ونشر دليل حساب الزكاة.

المخاطر والحوكمة وااللتزام
يقوم البنك بشكل مستمر بمراجعة وفحص منهجية إدارة المخاطر والحوكمة وااللتزام. و في عام 2011، استطاع البنك تعزيز نسبة 
كفاية رأس المال، ونماذج اختبارات الضغط، وتحسين عرض أداء مؤشرات المخاطر الرئيسية مما مكن إدارة البنك ومجلس اإلدارة من 

تقييم ورصد وإدارة مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها.
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رضا العمالء - أولوية قصوى
الجديدة، وقام بتطوير  الهاتفية  المصرفية  الخدمة  المنتجات مع إدخال  البنك استراتيجية تحسين وتطوير خط  2011، واصل  في عام 
لحاملي  خصم  برنامج  البنك  وأطلق  اإلجارة.  بطاقة  بموجب  المتاحة  المنتجات  تشكيلة  وتوسيع  المصرفية،  النصية  الرسائل  خدمة 
بطاقة بيت التمويل الكويتي )البحرين( في محاولة لتحسين خدماتنا. وباإلضافة إلى ذلك قمنا بتدشين فرع جديد وواصلنا تحسين 

البنية التحتية لتقنية المعلومات والعمليات وذلك لتقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة وذات كفاءة عالية لعمالئنا.

خدمة المجتمع ودعم اإلقتصاد
في األوقات الصعبة، نحن نؤمن أنه من واجبنا ومسؤوليتنا ترسيخ الوئام وأخذ زمام المبادرة لما فيه صالح البالد، وفي هذا الصدد، 
القطاع  البنك بكل ثقة دعم  البحرين. واصل  التنمية في مملكة  المحلي ومسيرة  المجتمع  بذلنا جهودًا مضاعفة في سبيل دعم 
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  السنوي  للمؤتمر  رعايتنا  خالل  من  يتجلى  وهذا  البحرين،  في  اإلسالمي  المصرفي 
برامج  مثل  األساسية  التعليمية  المبادرات  من  عدد  دعم  واصلنا  كما  اإلسالمية.  للمصارف  العالمي  والمؤتمر   ،)AAOIFI( اإلسالمية 

مؤسسة إنجاز البحرين ومبادرة الشيخة حصة للتعليم اإللكتروني تحت شعار »الهام العقول الصغيرة«.

تقدير
البنك جائزة  2011 كما حصد  اإللكتروني لعام  للمحتوى  البحرين  )البحرين( فاز بجائزة  الكويتي  التمويل  أن بيت  أعلن لكم  أن  يسرني 

أفضل منتج استثماري اسالمي ضمن جوائز بانكر ميدل إيست 2011 نظير منتجه الرائد »واحة بيتك الصناعية«.

شكر وعرفان
نيابة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، يشرفني أن أتوجه بأسمى آيات الشكر واالمتنان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى على قيادتهم الرشيدة. كما أود 

أن أعرب عن تقديرنا لحكومة البحرين ومصرف البحرين المركزي على توجيهاتهم القّيمة خالل العام.

في الختام، أود أن أشكر المساهمين الكرام على ما يقدمونه من دعم وعمالئنا وشركائنا على ثقتهم ووالئهم واإلدارة والموظفين 
على تفانيهم والتزامهم بأعلى معايير المهنية، وقد تجلى ذلك بكل وضوح من خالل قدرة الموظفين على ضمان سير العمل بالبنك 

على أكمل وجه على الرغم من الظروف الصعبة التي أستدعت تفعيل خطة استمرارية العمل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

بدر عبدالمحسن المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة

في عام 2011، واصل البنك استراتيجية تحسين وتطوير خط المنتجات مع 
إدخال الخدمة المصرفية الهاتفية الجديدة، وقام بتطوير خدمة الرسائل 
النصية المصرفية، وتوسيع تشكيلة المنتجات المتاحة بموجب بطاقة 

اإلجارة. وأطلق البنك برنامج خصم لحاملي بطاقة بيت التمويل 
الكويتي )البحرين(، في محاولة لتحسين خدماتنا.



كلمة رئيس مجلس اإلدارة          11



12          بيت التمويل الكويتي - البحرين - التقرير السنوي 2011

كلمة العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
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حضرات األخوة الكرام

األنبياء  خاتم  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  والحمد  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يسرني االعالن أنه على الرغم من التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألزمة المستمرة في منطقة 
اليورو، إال أن 2011 كان عامًا إيجابيًا آخرًا بالنسبة للبنك. في الواقع لم تشهد مملكة البحرين ما شهدته خالل العام المنصرم ومع ذلك 
المبتكرة. وبفضل من اهلل وعونه وبدعم من رئيس  المنتجات  الربحية وتعزيز خدماتنا واستحداث  واصلنا مسيرة تحسين مستوى 
مجلس اإلدارة المحترم، وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين استطعنا بكل جدارة أن نحقق نتائج مالية طيبة وأنجزنا 

هدفنا المنشود المتمثل في مواصلة النمو المضطرد للبنك.

الخدمات المصرفية لألفراد والشركات
سجلت الخدمات المصرفية لألفراد في البنك نموًا جيدًا بفضل طرح المنتجات المطورة وتحسين قنوات التوزيع، وسنواصل في عام 
2012 السعي نحو إجراء المزيد من التحسينات والتطويرات. وأصبحت الخدمات المصرفية للشركات أكثر تفهمًا واستجابة ألولئك العمالء 
الذين يعانون من الصعوبات في تلبية التزامات الدفع، وكنا قادرين على تقديم المساعدة الالزمة للعمالء في الوقت المناسب مما أتاح 
لهم تجاوز فترات الصعوبات بكل يسر. إن محفظة خدماتنا المصرفية الخاصة باألفراد والشركات تضم 39٪ من إجمالي أصولنا، وهي 

تعد بمثابة مصدر معتمد من مصادر الربحية الثابتة بالنسبة للبنك وألصحاب حسابات االستثمار على حد سواء.

أسواق رأس المال والخدمات المصرفية االستثمارية
فيما يتعلق باستثماراتنا، فقد قمنا بنجاح ببيع عدد من أصولنا االستثمارية غير الرئيسية وركزنا الجهود على تطوير المشاريع العقارية 
االستراتيجية مثل درة البحرين وديار المحرق. وتماشيًا مع احتياجات البالد، فقد انصب اهتمامنا على مشروع ديار المحرق الذي يرمي إلى 
ثابتة. أما شركتنا االستثمارية مينا تليكوم، فقد أصبحت الشركة  توفير مساكن بأسعار معقولة، وإننا نسير في المشروع بخطى 
الرائدة في توفير خدمات االتصاالت ذات الجودة الفائقة في البحرين، ويسرنا أن نعلن أن عدد المشتركين في خدماتها قد بلغ 72870 
مشتركًا حتى اآلن. ويلعب فريق أسواق المال دورًا حيويًا ونشطًا في سبيل تأمين خطوط مصرفية جديدة ونمو محفظة الصكوك 

ووضع منتجات جديدة، وإننا نتطلع إلى إطالق منتج استثماري مبتكر قصير المدى للمؤسسات المالية في عام 2012.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
أود أن انتهز هذه المناسبة ألتقدم بجزيل الشكر لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية برئاسة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي. في 
الواقع، قدمت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التوجيهات السديدة واإلرشادات القيمة لإلدارة الشرعية، األمر الذي أدى إلى زيادة الوعي 

بمختلف قيم وأحكام الشريعة في مجال الصيرفة اإلسالمية.
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تقنية المعلومات
2011 عامًا مثمرًا للغاية بالنسبة للبنك من حيث البنية التحتية لتقنية المعلومات، فقد واصلنا تحسين قدرتنا في مجال تقنية  كان 
المعلومات إلى حٍد كبير، وهذا يتجلى بشكٍل واضح من خالل التحسينات في مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية. وفي الوقت ذاته، 
انتهينا من إعادة بناء مركز إنتاج البيانات وتوسيع موقع التعافي من الكوارث، وبالتالي فإن بنيتنا التحتية لتقنية المعلومات أصبحت 

أكثر كفاءة ومرونة األمر الذي يضمن معالجة أفضل وإدارة أسرع لمختلف معامالت عمالئنا االعزاء.

التوقعات
نظرًا لألحداث غير المتوقعة خالل عام 2011، من الصعب التنبؤ بأي قدر من اليقين فيما يتعلق بكيفية أداء اقتصاديات منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في عام 2012. على أي حال نظرًا لموارد وإمكانيات المنطقة والطبيعة المرنة لشعوبها، فإنني أتوقع تحقيق 
النمو، سوف نهيئ البنك بحيث يتمكن من دعم هذا النمو على المدى القصير. أرى بالتأكيد ثمة فرص لنمو خدماتنا المصرفية لألفراد 
السيما أننا مستمرون في تحسين إمكانية الوصول إلى خدماتنا وذلك من خالل استحداث وتعزيز القنوات المصرفية اإللكترونية فضاًل 

عن المنتجات الجديدة.

شكر وتقدير
في الختام، أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على توجيهاتهم المستمرة ودعمهم الكبير لنا، 
كما أود بصفة خاصة أن أشكر موظفي البنك لتفانيهم وعملهم الدؤوب طوال عام 2011 والذي تجلى من خالل الجهود اإلضافية الخاصة 
التي بذلوها دون كلل من أجل تقديم خدمة مصرفية شاملة ومتواصلة لعمالئنا في ذروة الصعوبات التي شهدتها مملكة البحرين.

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

كان 2011 عامًا مثمرًا للغاية بالنسبة للبنك من حيث البنية التحتية لتقنية 
 المعلومات، فقد واصلنا تحسين قدرتنا في مجال تقنية المعلومات

إلى حد كبير، وهذا يتجلى بشكل واضح من خالل التحسينات في مجال 
الخدمات المصرفية اإللكترونية.
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أعضاء مجلس اإلدارة
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بدر عبد المحسن المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن الشيخ إسحاق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد سليمان العمر
عضو مجلس اإلدارة

يعقوب يوسف ماجد
عضو مجلس اإلدارة

 عبد الحكيم يعقوب
الخياط

 العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

عادل أحمد البنوان
عضو مجلس اإلدارة



18          بيت التمويل الكويتي - البحرين - التقرير السنوي 2011

اإلدارة التنفيذية

عبد الرزاق جواهري
مدير تنفيذي

أحمد سعيد
مدير تنفيذي

خالد المعرفي
مدير تنفيذي

ليليان لي فالهر
مدير تنفيذي

بول مرسر
مدير تنفيذي

سطام القصيبي
مدير تنفيذي
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اإلدارة العليا

هشام المؤيد
مدير أول - التطوير العقاري

عيسى الدويشان
مدير أول - اإلدارة الشرعية

يوسف الحمادي
 مدير أول - الرقابة المالية

والشئون اإلدارية

رائد عجاوي
مدير - التدقيق الداخلي
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محفظـــة االستثمـــار

ديار المحرق
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كانت األعوام القليلة الماضية صعبة، ومثلت تحديًا كبيرًا بالنسبة لقطاع 
االستثمار المصرفي برمته. وحيث أن بعض استثماراتنا لم تكن بمنأى تام عن 

تداعيات هذه األزمة، فإننا سعينا وبذلنا كل ما في وسعنا خالل هذه السنوات من 
أجل تحقيق أقصى عائد على هذه االستثمارات، فضاًل عن االرتقاء بمستوى الكفاءة 

التشغيلية ألصول محفظتنا االستثمارية.
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كانت األعوام القليلة الماضية صعبة، ومثلت تحديًا كبيرًا بالنسبة لقطاع االستثمار المصرفي برمته. وحيث أنه بعض استثماراتنا لم 
تكن بمنأى تام عن تداعيات هذه األزمة، فإننا سعينا وبذلنا كل ما في وسعنا خالل هذه السنوات من أجل تحقيق أقصى عائد على 
هذه االستثمارات، فضاًل عن االرتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية ألصول محفظتنا االستثمارية واستغلت هذه الفرصة إلعادة التوازن 
لمحفظتنا وتبسيط أعمالنا األساسية. قام فريق االستثمار بتعزيز وتقوية عمليات الرصد والمراقبة لمرحلة ما بعد االستحواذ وتعزيز 

ضوابط الحوكمة ضمن محفظتنا من الشركات التي نستثمر بها، وقد أسفرت هذه اإلجراءات عن تحقيق نمو في أداء استثماراتنا.

االستثمار العقاري
استمر بيتك )البحرين( في إستراتيجيته الهادفة إلى تنفيذ مشاريعه العقارية في مملكة البحرين ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
أو من خالل شراكات  بتنفيذها بشكل مباشر  يقوم  التي  تلك  العقارية سواء  لمشاريعه  الدعم  )البحرين(  بيتك  يوفر  أفريقيا، حيث 
بيتك  يمتلك  السابقة.  الفترة  خالل  السوق  شهدها  التي  الصعبة  األوضاع  تجاوز  من  المشاريع  هذه  تمكين  أجل  من  استراتيجية، 

)البحرين( محفظة عقارية قوية تشمل عددًا من المشاريع الرائدة مثل ديار المحرق ودرة البحرين وقرية إشبيلية.
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من  عددًا  وأنجز  العقاري  التطوير  مجال  في  الحالية  لمشاريعه  واإلداري  المالي  دعمه  تقديم  في   2011 عام  في  )البحرين(  بيتك  استمر 
المراحل الرئيسية في غضون فترة زمنية محددة وميزانية مخطط لها، وتم إحراز تقدم مضطرد في مرحلة ما قبل التطوير لبعض 

المشاريع الجديدة التي تتم مراقبتها عن كثب.

االستثمار في الشركات
جني  المتوقع  لالستثمارات  واالستقرار  الثبات  وتحقيق  األساسية  غير  االستثمارات  من  التخارج  على  بالتركيز  )البحرين(  بيتك  استمر 
عوائدها على المدى الطويل. سيتم المضي في إدارة هذه االستثمارات و/ أو إعادة هيكلتها إذا تطلب األمر ذلك وذلك لتحقيق نمو 
في أنشطتها وصوالً إلى تحقيق التخارج. وبالرغم من وجود العديد من الصفقات المجزية إال أن بيتك )البحرين( قرر وبشكل استراتيجي 
عدم االستثمار في أية صفقات جديدة حتى تهدأ حدة التقلبات في األسواق المالية وأسواق رأس المال ويقوم البنك بمراجعة هذه 

اإلستراتيجية على نحو مستمر بما في ذلك محاولة تقديم خدمات االستشارات االستشارية وإدارة األصول.
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المجموعة المصرفية
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تضم الخدمات المصرفية والتمويلية لألفراد التي يقدمها بيت التمويل الكويتي - 
البحرين تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة، مع توفير رعاية استثنائية 

للعمالء. يتم تطوير المنتجات والتسهيالت التمويلية بشكل مستمر بهدف تلبية 
مختلف احتياجات ومتطلبات العمالء في السوق المحلي على المدى البعيد.
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فروعنـا

فرع مركز البحرين التجاري العالمي )الفرع الرئيسي(

فرع بيتك أوتومول - سترة

فرع مدينة عيسىفرع بيتك أوتومول - شارع المعارض

فرع المنامة

فرع الرفاع الغربي

فرع الرفاع الشرقي

فرع العدلية فرع المحرق
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– البحرين تشكيلة واسعة من المنتجات المبتكرة وخدمات  توفر الخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها بيت التمويل الكويتي 
الزبائن المتميزة. لقد تم تطوير منتجاتنا وخدماتنا التمويلية بهدف تلبية االحتياجات طويلة المدى للعمالء في السوق المحلي واآلخذة 
في النمو بشكل مستمر. ينبع نمونًا من إصرارنا الدائم على تحسين جودة خدماتنا عالوة على أن التفكير اإلبداعي وتقديم المنتجات 

المتميزة والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية هي من صميم كل ما نقوم به.

يوفر بيتك - البحرين محطة واحدة لجميع متطلبات العمالء المصرفية والتمويلية وذلك من خالل شبكة فروعنا وأجهزة الصراف اآللي 
المتنامية، حيث تم افتتاح فرع جديد في مدينة عيسى ليرفع اجمالي عدد الفروع إلى تسعة فروع في مختلف انحاء المملكة.

يتم طرح منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة بشكل مستمر بهدف زيادة المنفعة للعمالء، وتتراوح هذه المنتجات والخدمات ما بين 
تحسين المنتجات تقنيًا مما يؤدي إلى زيادة إمكانية حصول الزبائن على المعلومات أو التمويل سواًء محليًا أو عالميًا، باإلضافة إلى 
إطالق منتجات جديدة مميزة ومبتكرة. وعليه حافظنا على نمط ثابت من النمو لخدماتنا اإللكترونية على مدار العام وذلك مع إدخال 
الخدمات المصرفية عبر االنترنت وتوفير أجهزة صراف آلي قادرة على إيداع النقد والشيكات بشكل فوري وتحديث الخدمات المصرفية 

عبر الهاتف وخدمة اإلخطار عبر الرسائل النصية القصيرة.

ولقد تم في مطلع العام اطالق برنامج بيتك - البحرين التطبيقي ألجهزة اآليفون والبالك بيري والذي حاز على جائزة البحرين للمحتوى 
االلكتروني لعام 2011 لفئة الخدمات المصرفية االلكترونية. ويتماشى هذا البرنامج التطبيقي األول من نوعه في المملكة مع نظرة بيتك 

- البحرين وحرصه على توفير قنوات اتصال متنوعة مع عمالئه من خالل استخدام احدث التقنيات.

أما بطاقة بيتك إجارة الحائزة على جائزة بانكر ميدل إيست 2010 ألفضل بطاقة تمويل إسالمية، فهي أول بطاقة تمويل إسالمية في 
العالم تسمح لحاملها بامتالك سلع معمرة على أساس اإلجارة المنتهية بالتمليك باإلضافة إلى ذلك، بإمكان حاملي البطاقات الحصول 
على تخفيض من المحالت المشاركة في دليل تسوق بيتك إجارة. كما تم تطوير هذه الخدمة التمويلية لتوفر برامج تمويلية حصرية 

مثل تمويل الدراسة الجامعية للطلبة وتمويل شراء المجوهرات.

كما أن برنامج التمويل العقاري الذي يمتد لمدة 25 عامًا هو مثال آخر على المنتجات المبتكرة التي يوفرها بيتك - البحرين. ومع العرض 
الحصري الذي يستهدف قرية إشبيلية ودرة البحرين وعدد من المشاريع التطويرية واإلسكانية األخرى، فإننا نضع معيارًا جديدًا لخدمة 

تمويل األفراد.

في عام 2007 أطلق بيتك )البحرين( أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مزّودة بشريحة الكترونية بالتعاون مع 
شركة فيزا العالمية، حيث حظيت هذه البطاقة بقبول كبير وال تزال تحقق معدالت نمو مرتفعة من حيث إقبال الزبائن، ويتمتع حاملو 

هذه البطاقة االئتمانية برصيد ائتماني متجدد من دون احتساب أية فوائد بل مجرد رسوم خدمة سنوية منخفضة.

وتعد صاالت عرض السيارات )بيتك أوتومول( في كل من سترة وشارع المعارض األكبر من نوعها في البحرين حتى اآلن، وهي توفر 
تجربة فريدة لشراء السيارات والقوارب والمعدات البحرية باإلضافة إلى استفادة العمالء من وجود فرع متكامل لبيتك - البحرين. كما 
يعد بيتك أوتومول محطة شراء واحدة مما يعني حصول العمالء على خدمات التمويل بأقل نسبة ربح والتأمين والتسجيل وغيرها 

من الخدمات اإلضافية تحت سقٍف واحد.
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تمويل الشركات

واصل قسم تمويل الشركات في بيت التمويل الكويتي )البحرين( مسيرة الحفاظ على سجله الحافُل القوي.

إننا نهدف إلى دعم كل من الشركات الجديدة والقائمة في سبيل تحقيق أهداف نمو األعمال الخاصة بها، وذلك من خالل توفير 
حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ومتطلبات عمالئنا. ويوفر قسم تمويل الشركات الخدمات ذات الجودة الفائقة 
والخدمات االستشارية النابعة من خبراتنا الطويلة إلى جانب مجموعة واسعة من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية بما في ذلك: المرابحة واإلجارة واالستصناع وكذلك تسهيالت السلع وتسهيالت المرابحة القابلة للتحويل.

إننا نقدم خدمات متطورة في مختلف القطاعات بما في ذلك:

تمويل المشاريع  ·
التمويل العقاري  ·

تمويل رأس المال التشغيلي  ·
تمويل التجارة  ·

حلول  توفير  إلى  يهدف  الذي  تمكين  مع  بالتعاون  جديد،  منتج  إطالق  بصدد  الشركات  تمويل  قسم  فإن  ذلك،  على  وعالوًة 
التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك ستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الحصول على 
الشركات وتحسين مستويات  أعمال هذه  أن يدعم نمو  التمويل بكل سهولة وبأسعار مدعومة ومنخفضة، وهذا من شأنه 

اإلنتاج والربحية لديها.

أجل من  وذلك  األعمال  فرص  من  ممكنة  استفادة  أقصى  لتحقيق  العمالء  مساعدة  إلى  يسعى  الشركات  تمويل  قسم   إن 
توطيد العالقات مع العمالء الحاليين وتعزيز ثقتهم في بيت التمويل الكويتي )البحرين(. وعالوة على ذلك، فإننا نواصل تقديم 
الخدمات ذات الجودة االستثنائية والخدمات االستشارية النابعة من خبراتنا الطويلة لكل من الشركات والمؤسسات الجديدة 

والقائمة في القطاعين الخاص والعام.
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الخزانة وأسواق رأس المال

نشاط قسم الخزانة وأسواق رأس المال ببيت التمويل الكويتي )البحرين( يختص في مجال الخدمات المصرفية المؤسساتية 
وهيكلة  المال  رأس  وأسواق  الخزينة  مجال  في  تقديمها  يتم  التي  المختلفة  والمتطورة  الذكية  الخدمات  خالل  من  وذلك 

المنتجات.

يقدم القسم حلوالً مصرفية خاصة للمؤسسات المالية والكيانات السيادية وشبه السيادية، والشركات.

الخزانة

تتمثل المهمة الرئيسية للخزانة في إدارة السيولة ورأس المال بكفاءة عالية في البنك. وبهذا، يتعامل قسم الخزانة مع مختلف  
البنوك في تعامالت األصول وااللتزامات والعمالت األجنبية.

أسواق رأس المال

وباإلضافة الماليـة.  األسـواق  إلى  للوصـول  تسعـى  التـي  للمـؤسسـات  الصكـوك  بإصـدار  معنـي  المـال  رأس  أسـواق  قسـم   إن 
على المجمع  التمويل  في  المال  رأس  أسواق  قسم  ويشارك  البنك.  صكوك  محفظة  بإدارة  ُمكلف  القسم  فإن  ذلك،   إلى 

المستوى اإلقليمي.

هيكلة المنتجات

باإلضافة إلى نشاطات قسم أسواق رأس المال في مجاالت الخزينة والصكوك والتمويل، تشتمل مهمة القسم أيضًا على تطوير 
الخدمات في مجاالت إدارة السيولة، والحلول االستثمارية، واألدوات المالية التي تستهدف مختلف أنواع المستثمرين واألطراف.
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إدارة المخاطر

منهجية بيتك )البحرين( لمخاطر الحوكمة

نحن نؤمن في بيت التمويل الكويتي )البحرين( أن اعتماد إطار عمل قوي ومنفذ بشكل جيد إلدارة المخاطر يمثل أمرًا حيويًا 
وضروريًا لحماية مصالح المساهمين وترجمة عملياتنا المصرفية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ولتحقيق ذلك قمنا بوضع 
ألي  الكاملة  الحياة  دورة  المخاطر على مدى  إدارة  مجال  وفعالة وسباقة في  واضحة  ثقافة  اعتماد  دقيق، فضال عن  إطار عمل 

معاملة مالية وفي أية ظروف تشغيلية.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إدارة المخاطر في البنك، ويقوم المجلس بهذه المهمة من خالل تحديد مستوى الرغبة واإلقدام 
في  والمخاطر  العمل  استراتيجيات  بين  والتوأمة  التوفيق  عن  ومحددة فضاًل  ذلك في هيكلية شاملة  المخاطر وجعل  على 
سبيل تحقيق عوائد مخاطر إجمالية محددة. وتعقد لجنة الحوكمة والمخاطر وااللتزام المنبثقة من مجلس اإلدارة اجتماعاتها 
بانتظام وذلك لإلشراف على عملية التنفيذ العام لمختلف االستراتيجيات والسياسات والمخاطر التي يوافق عليها المجلس. 
وتقوم اإلدارة العليا، من خالل لجنة إدارة المخاطر واألصول وااللتزامات، بتطوير وتنفيذ العمليات المناسبة المتعلقة بالمخاطر 

من أجل متابعة وإدارة المخاطر في إطار المعايير التي يضعها مجلس اإلدارة.

ويقدم قسم إدارة المخاطر المساعدة الالزمة لكل من لجنة المخاطر والحوكمة وااللتزام ومجلس اإلدارة وذلك من خالل عرض 
تقرير بمختلف المؤشرات المتعلقة بالمخاطر ومن ثم اتخاذ القرارات التشغيلية السليمة. ولتطوير مثل هذه القدرات، فإن البنك 
يدرك بأن لعنصري المراجعة وتعزيز البنية التحتية إلدارة المخاطر أهمية قصوى في هذا الصدد. وقد بذل البنك في السنوات 
القليلة الماضية جهودًا جبارة لتحسين ورصد ومتابعة وجمع البيانات النوعية في األنظمة والصيغ التي تعطي صورة دقيقة عن 
المخاطر في الوقت المناسب. ويقوم البنك بتطوير نماذج دقيقة وتعديلها دوريًا مما يساعد على قياس أداء المخاطر ورصد 
وتوقع التأثير المحتمل لمختلف العوامل على أعمال البنك وأهدافه التشغيلية. وقد أصبحت هذه النماذج مثل أنظمة التسجيل 

الداخلية وبرنامج اختبار تحمل البنك وبرنامج تقييم كفاية رأس المال الداخلي بمثابة أدوات قيمة التخاذ القرارات في البنك.

ويدرك بيت التمويل الكويتي )البحرين( أن السياسات الجيدة ال تكفي، وأن القدرة على احتواء وإدارة المخاطر ال تأتي وال تتحقق 
الموظفين  وتثقيف جميع  بتعليم  وأكيد  ثابت  البنك بشكل  يلتزم  ذلك  ولتحقيق  واضحة وسليمة.  ثقافة  إال من خالل خلق 
بالمبادئ األساسية إلدارة المخاطر ويحرص على كون جميع اإلجراءات الخاصة بمختلف األقسام متكاملة ومتناغمة مع عمليات 
إدارة المخاطر في البنك. وقد وضع البنك إطارًا خاصًا لتقييم المخاطر والرقابة الذاتية والذي يضمن أن تكون األنشطة المتعلقة 
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عدة  تشغيل  ويتم  بالمخاطرة.  يقوم  الذي  الطرف  قبل  من  ومستمرة  صحيح  بشكل  ومفهومة  مملوكة  المخاطرة  باتخاذ 
مستويات من وحدات الضبط والتوازن في عمليات البنك. وتمثل وحدات العمل خط الدفاع األول ضد المخاطر من خالل أنشطتها 
التدقيق  قسم  يوفر  حين  في  الدعم،  لوحدات  عمل  وأطر  أدوات  يوفر  المثال،  سبيل  على  المخاطر،  إدارة  فقسم  المختلفة، 
الداخلي رقابة مستقلة على جميع العمليات المصرفية. وفي سبيل طمأنة المراقبين والمساهمين الداخليين على أن أدوات 
ونماذج قياس المخاطر تتسم بالواقعية والمصداقية في عملية تقييم المخاطر، فإن البنك يحرص على مراجعة كل النماذج 

الداخلية المصادق والموافق عليها من قبل مستشار خارجي.

البنك  يقوم  العالمية،  االقتصادية  األزمة  عن  الناجمة  والمخاطر  والضوابط  الممارسات  أفضل  في  الجديدة  للتطورات  إستجابة 
مناسبة  أنها  من  أيضًا  وللتأكد  التوجيهات،  آخر  مع  توافقها  من  للتأكد  دوري  وعملياته بشكل  الداخلية  بمراجعة سياساته 
التأثير  البنك عددًا من دراسات  البنك. ويجري  الذي يعمل فيه  واالقتصادي  التجاري  العمل  لنطاق  واإلتساع  التعقيد  لمستوى 
اإلسالمية المالية  الخدمات  مجلس  ولوائح   3 بازل  مثل  الجديدة  للضوابط  لالستجابة  مستعد  البنك  بأن  لشركائه   ليؤكد 

ومصرف البحرين المركزي. باإلضافة إلى ذلك، وفي سياق المخاطر العالمية واإلقليمية، حرص البنك على التأكد من أن خطط 
الطوارئ لديه متصلة وقابلة للتطبيق، مثل تلك الخطط المتعلقة بالسيولة ورأس المال. إن القدرة على توفير الخدمات لزبائننا 
المخاطر  من  التعافي  برامج  وتجربة  بتطبيق  البنك  وقام  الغامض.  الوقت  هذا  ظل  في  جدًا  مهم  أمر  أصبح  الوقت  طوال 

واستمرارية العمل.

واإلجراءات الممارسات  وأفضل  أحدث  لتعكس  ومنهجياته  وعملياته  سياساته  تحسين  إلى  باستمرار  البنك  ويسعى   كما 
إلى الرجوع  يرجى  البنك  في  المخاطر  إدارة  حول  تفصياًل  أكثر  معلومات  على  وللحصول  المخاطر.  إدارة  مجال  في   الدولية 

االفصاح العام.
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يحرص بيتك )البحرين( على تبني أعلى المعايير الدولية وااللتزام بأفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية في مجال الحوكمة. 
التقّيد  ولضمان  المعنية  األطراف  كافة  مصالح  حماية  لغرض  مصمم  للحوكمة  قوي  عمل  إطار  بإرساء  )البحرين(  بيتك  قام 

بالمتطلبات التنظيمية والقانونية وتعزيز الفعالية المؤسسية.

وفي هذا الصدد قام بيتك )البحرين( بإنشاء هيكل مؤسسي قوي يحدد بوضوح المهام والمسؤوليات ويعكس توزيع أدوار 
وللعضو  المجلس  ولرئيس  ولجانه  اإلدارة  لمجلس  ومحدد  واضح  تفويض  هناك  العليا.  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ومسؤوليات 

المنتدب والرئيس التنفيذي ولإلدارة العليا ولجان اإلدارة العليا.

المسؤوليات
أداء مالي قوي ومستدام وإضفاء قيمة قوية مستدامة على  المساهمين عن خلق وتحقيق  أمام  اإلدارة مسؤول  إن مجلس 
حقوق المساهمين على المدى الطويل من خالل توفير حوكمة فعالة على شؤون بيتك )البحرين( ويحدد األهداف والسياسات 
اإلستراتيجية لبيتك )البحرين( لتحقيق مثل هذه القيمة على المدى الطويل وتوفير التوجيه االستراتيجي العام لبيتك )البحرين( 

في إطار عمل من المكافآت والحوافز والضوابط.

إن رئيس مجلس اإلدارة مسؤول عن قيادة المجلس وضمان فعاليته ومراقبة أدائه. وللمجلس حاليًا أربع لجان: لجنة التدقيق، 
لجنة المخاطر والحوكمة وااللتزام، اللجنة التنفيذية ولجنة التعيين والمكافآت، ولكل لجنة شروط مرجعية محددة تحدد نطاق 

عملها وصالحياتها.

وخبرة ومؤهالت  اإلدارة  مجلس  في  عضو  كل  وخبرة  ومهنة  اإلداري  والهيكل  اإلدارة  مجلس  هيكل  عن  معلومات   تتوفر 
بهذا )مرفقة  العام  اإلفصاح  وثيقة  في  التنفيذيين  والمدراء  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس   رئيس 

التقرير السنوي(.

على  الشرعية  الرقابة  وهيئة  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  حوافز   / أجور  هيكل  مناقشة  تتم 
مستوى مجلس اإلدارة وتقر الجمعية العمومية االعتيادية أجر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة.

ميثاق الحوكمة
)البحرين( بيتك  في  للحوكمة  العالية  المعايير  لتعزيز  األساس  يوفر  الذي  للحوكمة  ميثاق  بتطوير  )البحرين(  بيتك   قام 
ويحدد القواعد العامة ذات المستوى العالي ويضع األساس إلجمالي نظام الحوكمة ويوضح العناصر الرئيسية إلطار عمل فعال 
للحوكمة ويصف أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة ويحدد دور مجلس اإلدارة في المراجعة والموافقة ومراقبة إستراتيجية بيتك 
)البحرين( وأدائه المالي ضمن إطار عمل الحوكمة السليمة. كما يحتوي على الشروط المرجعية لجميع لجان مجلس اإلدارة ولجان 

اإلدارة العليا.

الحوكمــــة
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قواعد السلوك
وتتناول البنك.  أنشطة  تحكم  التي  والقوانين  والسياسات  المباديء  تغطي  للسلوك  قواعد  بوضع  )البحرين(  بيتك   قام 

قواعد السلوك:

مسؤولية األشخاص المخولين تجاه:  ·
ضمان سرية المعلومات.  -  

ضمان استقاللية اتخاذ القرارات.  -  
ضمان تماشي السلوك العام مع مصلحة البنك.  -  

حظر استخدام المعلومات الداخلية.  ·
سياسات منع تضارب المصالح.  ·

االلتزام باألنظمة
اإلستراتيجية  أهدافه  تحقيق  أجل  من  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  بطريقة  أعماله  بتسيير  )البحرين(  بيتك  يلتزم 
والتشغيلية وفق أعلى المعايير المهنية واألخالقية واالمتثال الكامل لروح ونص أي متطلبات تنظيمية مطبقة وبتشريعات 

مملكة البحرين ومدونة أفضل الممارسات التي تروج لها الجمعيات المهنية المصرفية وقواعد السلوك الداخلية.

إدارة مستقلة لاللتزام باألنظمة  )البحرين( بتأسيس  المركزي قام بيتك  البحرين  لمتطلبات مصرف  وفي هذا السياق وامتثاالً 
باألنظمة  االلتزام  دليل سياسة  والموثقة في  االمتثال  والتقيد بسياسات  العمل  إلطار  الصحيح  التطبيق  مسؤولة عن ضمان 
المقرة من قبل مجلس اإلدارة. ويستند إطار عمل االلتزام باألنظمة إلى الفرضية القائلة بأن سياسات االلتزام باألنظمة التي تم 

وضعها تهدف إلى مساعدة بيتك )البحرين( على تحقيق أهدافه بكفاءة مع االمتثال للقوانين والقواعد واألنظمة السارية.

إن الهدف األساسي لدليل سياسة االلتزام باألنظمة هو تأسيس ثقافة قوية لاللتزام باألنظمة داخل البنك من خالل توفير إطار 
عمل من السياسات والقواعد التي يجب أن يتقيد بها بيتك )البحرين(، لضمان اإلدارة المالئمة لمخاطر االلتزام باألنظمة والقيام 
بواجباته المتعلقة بمتطلبات السلطات التنظيمية. ويهدف إلى ضمان تقيد بيتك )البحرين( بجميع األنظمة المطبقة وأن أي 
الدليل  ويوفر  ممكن.  وقت  أسرع  في  التصحيحية  اإلجراءات  واتخاذ  المناسب  الوقت  في  تحديدها  يجب  وجدت  إن  انتهاكات 
األساس إلنشاء بنية تحتية لوظيفة االلتزام باألنظمة في بيتك )البحرين( مما يسهل االستفادة المثلى من قيمة المساهمين. 
ونحن نعتقد أنه من خالل تطبيق هذه القواعد سيكون بيتك )البحرين( قادرًا على مراقبة والتحكم في مخاطر االلتزام باألنظمة 

على نحو أكثر فعالية.
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)البحرين( وفقًا وبامتثال كامل للقوانين  ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية ضمان اتمام جميع األنشطة التي يقوم بها بيتك 
واألنظمة المرعية.

أقر مجلس اإلدارة سياسة االلتزام وسيتم مراجعة هذه السياسة عند وجود تغيير كبير في نموذج عمل بيتك )البحرين( أو في 
المتطلبات التنظيمية لضمان تماشيها مع الممارسات الحالية لبيتك )البحرين( أو أية تغييرات من قبل مصرف البحرين المركزي 

والسلطات التنظيمية األخرى التي قد تأثر على وظيفة االلتزام باألنظمة.

باإلضافة إلى هذه السياسات، تبنى بيتك )البحرين( إجراءات لاللتزام باألنظمة تسمح له بإدارة مخاطر االلتزام باألنظمة والقيام 
بمسؤولياته المتعلقة بالسلطات التنظيمية بشكل مالئم والهدف من هذه اإلجراءات هي ضمان:

االلتزام بجميع المتطلبات التنظيمية على نحو كاف.  ·
الكشف عن أي احتمال لعدم االلتزام باألنظمة واإلبالغ عنه وتصحيحه في الوقت المناسب.  ·

·  اإلبالغ عن عدم التزام باألنظمة إلى الهيئة القانونية المناسبة وداخليًا إلى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وإلى لجنة 
المخاطر والحوكمة وااللتزام باألنظمة.

اإلفصاح
المعلومات  اإلفصاح عن  الشفافية واالنصاف في  أعلى معايير  البنك بتبني  التزام  العام في إطار  تم تطوير سياسة لإلفصاح 
لمصلحة كافة األطراف المعنية. وتوفر سياسة اإلفصاح العام المنهج المتبع تجاه اإلدارة والتحكم في عملية اإلفصاح العام لألمور 
المالية وغير المالية للمساهمين والعمالء من أجل التأكد من أن المعلومات التي تم نشرها تلتزم بتوجيهات مصرف البحرين 
المركزي وتكون دقيقة وكاملة وتمثل الوضع المالي لبيتك )البحرين( بشكل عادل، وتظهر نتائج العمليات في جميع الجوانب 
المادية ضمن الجداول الزمنية المنصوص عليها في اإلجراءات التنظيمية. والغرض من سياسة االفصاح هي مساعدة مجلس 
الكويتي  التمويل  أدوارهم ومسؤولياتهم في عملية اإلفصاح. ويلتزم بيت  المعنية على فهم  العليا واإلدارات  اإلدارة واإلدارة 
)البحرين( باإلفصاح عن المعلومات للجمهور بطريقة تتماشى مع القواعد والتوجيهات التي يصدرها مصرف البحرين المركزي 

وفقًا الشتراطات ومتطلبات اتفاقية بازل 2- العنصر 3.

مكافحة غسل األموال
اعتمد بيتك )البحرين( سياسات وإجراءات مفصلة تتوافق مع توجيهات مصرف البحرين المركزي لمكافحة غسل األموال وتمويل 
والتقارير  للعمالء  الواجب  والحرص  الحسابات  فتح  تفصيلية عند  إجراءات  وتم تضمين  المالية،  الجرائم  اإلرهاب وغير ذلك من 
الداخلية والخارجية وتدريب الموظفين وحفظ السجالت. وتهدف هذه السياسات إلى مساعدة جميع أعضاء اإلدارة والموظفين 

على فهم:
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المتطلبات القانونية والعقوبات المختلفة لعدم االلتزام·  ·
ما يتطلبه بيتك )البحرين( من جميع أعضاء اإلدارة والموظفين·  ·
كيفية التعرف على غسل األموال واإلجراءات التي يجب اتخاذها.  ·

يلتزم بيتك )البحرين( بسياسة صارمة للحيلولة دون السماح باستخدام البنك بواسطة أية عناصر سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة في أنشطة تخالف القانون، ومن وجهة نظر البنك فإن لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية األخرى 

ثالثة أهداف:

أخالقيـة - المشاركة في مكافحة الجريمة.  ·
فـي تشكـك  أن  يمكـن  التـي  الجـريمـة  عـوائـد  تـدويـر  إعـادة  فـي  )البحـريـن(  بيتـك  مشـاركـة  عـدم  مـن  التـأكـد   -  ·  مهنيـة 

سمعته ونزاهته،
المـؤسسـات علـى  المحـددة  االلتـزامـات  مـن  سلسلـة  تفـرض  التـي  البحـريـن  وأنظمـة  لتشـريعـات  االمتثـال   -  ·  قانونيـة 

الماليـة ومـوظفيهـا.

وفي هذا السياق، وامتثاالً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، قام بيتك )البحرين( بتعيين موظف لمكافحة غسيل األموال  
ونائبًا له وفقًا ألحكام كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي المجلد )2( يكون مسؤوالً عن ضمان التطبيق التام والتقيد بسياسات 

وإجراءات مكافحة غسل األموال المقرة من قبل مجلس اإلدارة.

سياسة االتصاالت المؤسسية
يعتمد بيتك )البحرين( سياسة فعالة لالتصاالت المؤسسية من خالل دليل االتصاالت التجارية المقر من قبل مجلس اإلدارة والذي 
يتيح لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التواصل بفعالية مع المساهمين واألطراف المعنية والجمهور بصفة عامة، وتشمل 
واإلعالنات  النشرات  إلى جانب  )البحرين(  لبيتك  اإللكتروني  والموقع  العام  واالفصاح  السنوي  التقرير  الرئيسية  االتصال  قنوات 

المنتظمة في وسائل اإلعالم المحلية.

لألطراف الصلة  ذات  المعلومات  جميع  عن  اإلفصاح  لضمان  السياسة  هذه  وضع  وتم  االتصاالت  سياسة  اإلدارة  مجلس   أقر 
المعنية في الموعد المحدد والوقت المناسب وتوفير البيانات المالية لما ال يقل عن السنوات الثالث الماضية على موقع بيتك 

)البحرين( االلكتروني.

ولبيتك )البحرين( إدارة لالتصاالت المؤسسية مسؤولة عن التواصل بشأن المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة من خالل 
قنوات االتصال المختلفة والتي تشمل الموقع االلكتروني والنشرات البريدية والبريد االلكتروني ووسائل اإلعالم المحلية.
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إدارة بيتك )البحرين( طوال العام بمختلف الفعاليات االجتماعية والتبرعات الخيرية. وُيلقي القسم الخاص بالمسؤولية االجتماعية 
في التقرير السنوي الضوء على هذه األنشطة.

برامج توعية المستهلكين / المستثمرين
يوظف بيتك )البحرين( مجموعة من قنوات االتصال للوصول إلى المستهلكين والمستثمرين وذلك إلطالعهم على خدمات 

ومنتجات واستثمارات بيتك )البحرين(.

أن  ويمكن  المطلوب  والتعرض  الوعي  على مستوى  يعتمد  متكاماًل  منهجًا  بالمستهلكين  االتصال  قنوات  تتبنى  ما  وعادة 
يشمل هذا وسائل اإلعالم ونشر اإلعالنات في الصحف والمجالت واللوحات اإلعالنية وعلى أعمدة اإلنارة ولوحات العرض االلكترونية 
والبريد المباشر والرسائل النصية القصيرة والبريد االلكتروني. ويتم دعم برنامج االتصال الخارجي من خالل عملية االتصاالت في 
الفروع التي تشمل الالفتات والملصقات اإلعالنية والنشرات والمطبوعات وغيرها من األدوات وباستخدام وسائل اإلعالم على 
االنترنت من خالل موقع بيتك )البحرين( ومركز االتصال وموقع الخدمات المصرفية اإللكترونية. أما االتصاالت الموجهة للمستثمرين 
فتتم في الغالب عن طريق مذكرات توظيف االستثمار والتقارير االستثمارية كما يتواصل بيتك )البحرين( بشأن استثماراته عبر 
موقعه االلكتروني ويتم توجيه جميع اتصاالت االستثمار األخرى مباشرة عبر فريق توظيف االستثمار في بيتك )البحرين( كجزء 

من برامجه لعالقات المستثمرين.

الشكاوى والمالحظات
قام بيتك )البحرين( بتعيين موظف مسؤول عن الشكاوى إلدارة شكاوى العمالء والتأكد من االستجابة لجميع الشكاوى واألمور 
بشكل مالئم ويتم حلها في أسرع وقت ممكن. بعد تلقي شكوى، سيقوم الموظف المسؤول عن الشكاوى بمعالجة الشكوى 
الشكاوى حاًل  المسؤول عن  الموظف  المعنية سيجد  اإلدارة  رد  المعنية للحصول على جوابها وبعد تحليل  اإلدارة  داخليًا مع 
مناسبًا وسيقوم بإبالغه لصاحب الشكوى، وهناك قنوات متعددة للمساعدة في تلقي المالحظات / الشكاوى المقدمة من 

العمالء بما في ذلك الموقع االلكتروني لبيتك )البحرين( وصناديق االقتراحات الموجودة في جميع فروع بيتك )البحرين(.

اإلفصاحات األخرى
المعلومات المتعلقة بطبيعة ومدى المعامالت مع األطراف ذات العالقة موضحة في القوائم المالية لبيتك )البحرين(. كما توفر 
لضمان  )البحرين(  بيتك  يستخدمها  التي  والضوابط  النظم  عن  معلومات  )البحرين(  لبيتك  المالية  القوائم  من   92 الصفحة 
الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  غير  ونفقات  عوائد  أية  وجود  عن  معلومات  تشمل  والتي  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  االمتثال 

اإلسالمية والطريقة التي تم صرفها ومساهمة بيتك )البحرين( السنوية من الزكاة.
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المسؤولية االجتماعية 
لبيتك )البحرين(

انطالقًا من شعورنا بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي نعمل به وبصفتنا أحد المؤسسات المالية اإلسالمية الرائدة التي تتخذ من 
البحرين مقرًا لها، فإننا ملتزمون بالمساهمة في الرفاه االجتماعي للمجتمع المحلي ودعم قطاع األعمال والتنمية االقتصادية 

في مملكة البحرين وذلك تماشيًا مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأخالقيات العمل التي نتبعها.

استمر بيتك )البحرين( خالل عام 2011 في تنفيذ برنامجه الشامل للمسؤولية االجتماعية والذي اشتمل على تقديم الدعم المالي 
الجديرة  والقضايا  االجتماعية  والمؤسسات  والرياضية  والثقافية  والطبية  والتربوية  الخيرية  الجمعيات  من  للعديد  والعملي 

باالهتمام.

كما شارك بيتك )البحرين( كذلك في رعاية عدد من المبادرات والفعاليات الرئيسية التي تهدف إلى دعم الصيرفة والتمويل 
اإلسالمي وتعزيز تطور قطاعي األعمال واالقتصاد. وفيما يلي بعض األمثلة عن أنشطة برنامج المسؤولية االجتماعية التي تم 

تنفيذها خالل العام المنصرم.

تطوير أبطال الغد الرياضيين
رعاية كأس نادي المنامة لدوري البنوك.  ·
رعاية بطولة الشيخ ناصر 5 لكرة القدم.  ·

رعاية الشيخ ناصر والفريق الملكي للقدرة.  ·
رعاية نادي البسيتين الرياضي والثقافي.  ·

رعاية االتحاد البحريني لكرة القدم.  ·
رعاية االتحاد البحريني للجولف.  ·

دعم الصيرفة والتمويل اإلسالمي
اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  تنظمه  الذي  اإلسالمي  والمالي  المصرفي  العمل  مؤتمر  ·  رعاية 

)AAOIFI( بالتعاون مع البنك الدولي.
الراعي البالتيني للمؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI( في البحرين.  ·

الشريك االستراتيجي الذهبي وراعي حفل العشاء الرسمي للمؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية في البحرين.  ·

تعزيز قطاع الصحة والتعليم والقيادة
دعم حفل تخريج برنامج صوفيا انتيبوليس.  ·
دعم المنتدى الدولي العاشر لريادة األعمال.  ·

دعم منتدى القيادات العربية الشابة.  ·
دعم مدرسة الشيخة حصة للبنات – مراكز للتعليم االلكتروني.  ·

دعم مستشفى قوة الدفاع – جهاز ليزر.  ·
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي – البحرين:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:

التمهيد:

وفقًا لخطاب التكليف فإننا نقدم التقرير التالي:

خالل  البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  طرحها  التي  والتطبيقات  بالمعامالت  المتعلقة  والعقود  المستخدمة  المنتجات  راقبنا  لقد 
الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م. كما قمنا أيضًا بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي فيما إذا كان بيت التمويل الكويتي – البحرين قد 

التزم بمبادئ وأحكام الشريعة والفتاوى والقرارات والتوجيهات التي أصدرناها.

مسؤولية اإلدارة:

تقع مسؤولية التأكد من أن بيت التمويل الكويتي – البحرين يعمل وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على اإلدارة، أما مسؤوليتنا 
فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناًء على مراقبتنا لعمليات البنك، وفي إعداد تقرير لكم.

نطاق عمل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

لقد قمنا بواسطة اإلدارة الشرعية بمراجعة واعتماد نماذج العقود واالتفاقيات ومراجعة العمليات العائدة لجميع معامالت بيت التمويل 
الكويتي – البحرين مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم، باختيار عينات عشوائية منها حسب الخطة السنوية للتدقيق الشرعي 
على كافة اإلدارات، ومن خالل التقارير الدورية التي يرفعها رئيس اإلدارة الشرعية عن عمليات التدقيق والزيارات الميدانية، وعن سير 

العمل وسالمة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة.

لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية، لتزويدنا بأدلة تكفي 
إلعطاء تأكيد معقول بأن بيت التمويل الكويتي – البحرين لم يخالف أحكام وقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

رأي الهيئة:

أ(  أن العقود والمعامالت التي أبرمها بيت التمويل الكويتي – البحرين خالل الفترة المنتهية في 2011/12/31م والتي اطلعنا عليها 
تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ومبادئ ألحكام  وفقًا  قبلنا  من  اعتماده  تم  الذي  األساس  مع  يتفق  االستثمار  حسابات  على  الخسائر  وتحميل  األرباح  توزيع   ب(  أّن 
الشريعة اإلسالمية.

حساب  في  تجنيبها  تم  قد  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  أحكام  تحرمها  بطرق  أو  مصادر  من  تحققت  التي  المكاسب  جميع  ت(  أّن 
مستقل وصرفت في أغراض خيرية.

أّن احتساب الزكاة تم وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ث( 

والهيئة تعتمد التقرير استنادًا على ما اطلعت عليه من تقارير دورية مرفوعة من قبل اإلدارة الشرعية.

والهيئة إذ تشكر اإلدارة العليا واإلدارات التابعة والموظفين على حسن تعاونهم مع الهيئة والتزامهم بقراراتها لتسأل اهلل العلي 
القدير أن يجزل ثوابهم ويحقق لهم النجاح والرشاد والسداد.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

توقيع أعضاء الهيئة:        تاريخ التقرير: 2012/1/12م

 الشيخ الدكتور
عجيل بن جاسم النشمي 

رئيس الهيئة

 الشيخ الدكتور
خالد بن مذكور المذكور 

عضو الهيئة

 الشيخ الدكتور 
محمد عبدالرزاق الطبطبائي 

عضو الهيئة
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تقرير مدققي الحسابات إلى السادة مساهمي
بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(

لـه التابعـة  والشركـات  )»البنـك«(  )مقفلـة(  ش.م.ب.  )البحريـن(  الكويتـي  التمويـل  لبيـت  المرفقـة  المالـي  للمركــز  الموحدة  القائمـة  بتدقيـق  قمنـا   لقـد 
)»المشار إليهم معًا بالمجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2011، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والتغيرات في 
حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية 
إن  اإلدارة.  اإلسالمية هو من مسئولية مجلس  الشريعة  لمبادئ وقواعد  بالعمل وفقًا  المجموعة  والتزام  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد هذه  إن  األخرى. 

مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية 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. هذه المعايير تتطلب منا تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية. 
المبادئ  تقييم  أيضًا  التدقيق  ويتضمن  العينة.  أساس  على  الموحدة  المالية  القوائم  في  واإلفصاحات  للمبالغ  المؤيدة  األدلة  فحص  التدقيق  يتضمن 
المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة. باعتقادنا أن إجراءات التدقيق التي قمنا 

بها توفر أساسًا معقوالً إلبداء رأينا.

الـــرأي

في رأينا أن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2011 وعن 
نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والتغيرات في حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية للسنة 

المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

تقرير حول األمور التنظيمية األخرى

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني ودليل األنظمة واللوائح لمصرف البحرين المركزي )المجلد 2(، نفيد بما يلي:

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

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

وحسب علمنا لم تقع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو ألحكام قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية أو دليل 
األنظمة واللوائح لمصرف البحرين المركزي )المجلد 2 واألحكام النافذة من المجلد 6( وتوجيهات مصرف البحرين المركزي أو ألحكام عقد التأسيس والنظام 
األساسي للبنك خالل السنة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط البنك أو مركزه المالي؛ وقد تم تقديم توضيحات ومعلومات مرضية لنا 

من قبل اإلدارة استجابة لجميع طلباتنا. وأن البنك قد التزم بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

7 فبراير2012
المنامة، مملكة البحرين
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البيانات المالية الموحدة
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القائمة الموحدة للمركز المالي
في 31 ديسمبر 2011

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  إيضاح   

الموجودات
38.968  48.230  6 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

51.370  102.212  7 مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 
640.391  601.225  8 عقود تمويل مع العمالء  
257.340  285.821  9 إستثمارات  
85.994  123.217  10 إستثمار في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 
143.073  152.315  11 إستثمارات عقارية 
158.331  152.247  12 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 
28.644  27.764  13 شهرة وموجودات غير ملموسة 
42.561  44.323 ممتلكات ومعدات  

1.446.672  1.537.354 مجموع الموجودات  

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق المالك

المطلوبات
55.780  73.802 حسابات جارية للعمالء  
246.406  213.441  14 مرابحات ومبالغ مستحقة للبنوك 

187.785  290.688 مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك  
44.067  41.025  16 مطلوبات أخرى 

99.423  100.186  17 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 
633.461  719.142   

452.963  445.288  18 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
177.140  177.140  19 رأس المال 
71.403  71.403  19 عالوة إصدار أسهم 

13.353  14.312  19 إحتياطي قانوني 
28.236  28.236  19 إحتياطي عام 
)4.784(  333  19 إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيع 
43.473  43.661  19 إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات 
)1.446(  )1.440(  19 احتياطي تحويل العملة األجنبية 

8.201  16.640  19 أرباح مبقاة 
335.576  350.285   

24.672  22.639 حقوق غير مسيطرة  
360.248  372.924   

1.446.672  1.537.354 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار وحقوق المالك  

بيانات لم تدرج بالميزانية:
87.031  56.553 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  
44.850  43.665  21 إرتباطات والتزامات محتملة 

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

بدر عبد المحسن المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة للدخل
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  إيضاح   

49.616  45.421  22 دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات 

19.115  24.951  23 دخل من األنشطة اإلستثمارية 

)3.163(  )5.833(  10 حصة المجموعة من خسارة مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

10.103  12.469  25 دخل آخر 

75.671  77.008 الدخل التشغيلي  

)13.299(  )12.124(  18 عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار، محسوم منه حصة المضارب 

 ربح مدفوع على مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك،
)12.380(  )14.023(  28    مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

49.992  50.861 صافي الدخل التشغيلي  

13.930  14.630 تكاليف الموظفين  

9.357  7.263 استهالك  

512  4.095  26 مخصصات 

18.775  18.061  27 مصروفات أخرى 

42.574  44.049 مجموع المصروفات التشغيلية  

7.418  6.812 صافي الدخل قبل تعديل حقوق غير مسيطرة  

1.907  2.774 تعديل عائد إلى حقوق غير مسيطرة  

9.325  9.586 صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة األم  

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2011

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

                  عائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم

إحتياطي إعادة      
مجموع حقوق غير  إحتياطي تحويل    احتياطي اعادة  تقييم إستثمارات  عالوة      

حقوق المالك مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  العمالت األجنبية  تقييم االستثمارات  متاحة للبيع  إحتياطي عام  إحتياطي قانوني  أصدار أسهم  رأس المال   
ألـــــــــف ألـــــــــف  ألـــــــــف  ألـــــــــف  ألـــــــــف  ألـــــــــف  ألـــــــــف  ألـــــــــف  ألـــــــــف  ألـــــــــف  ألـــــــــف   

دينار بحريني دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني  دينار بحريني   

 الرصيد في
360.248  24.672  335.576  8.201  )1.446(  43.473  )4.784(  28.236  13.353  71.403  177.140    1 يناير 2011 

  صــــافي
6.812  )2.774(  9.586  9.586  -  -  -  -  -  -  -    الدخل للسنة 

  الدخل الشامل
   اآلخر للسنة

5.123  -  5.123  -  6  -  5.117  -  -  -  -    )إيضاح 20( 

 مجموع الدخل
11.935  )2.774(  14.709  9.586  6  -  5.117  -  -  -  -    الشامل للسنة 

 محول إلى
    إحتياطي إعادة

-  -  -  )188(  -  188  -  -  -  -  -    تقييم اإلستثمار 

 محول إلى
-  -  -  )959(  -  -  -  -  959  -  -    اإلحتياطي القانوني 

 صافي التغيرات
    في حصة حقوق

741  741  -  -  -  -  -  -  -  -  -    غير  مسيطرة  

 الرصيد في
372.924  22.639  350.285  16.640  )1.440(  43.661  333  28.236  14.312  71.403  177.140    31 ديسمبر 2011 

 الرصيد في
351.114  26.305  324.809  6.239  )1.688(  37.043  )5.984(  28.236  12.420  71.403  177.140    1 يناير 2010 

 التغير بسبب
    معيار المحاسبة

    المالي رقم
-  -  -  )7.351(  -  7.351  -  -  -  -  -    25 )إيضاح9( 

  صــــافي
7.418  )1.907(  9.325  9.325  -  -  -  -  -  -  -    الدخل للسنة 

  الدخــــل
    الشامل األخر

1.442  -  1.442  -  242  -  1.200  -  -  -  -    للسنة )إيضاح 20( 

 مجموع الدخل
8.860  )1.907(   10.767  9.325  242  -  1.200  -  -  -  -     الشامل للسنة 

 صافي محول من
    إحتياطي إعادة

-  -  -  921  -  )921(  -  -  -  -  -    تقييم اإلستثمار 

 محول إلى
-  -  -  )933(  -  -  -  -  933  -  -    اإلحتياطي القانوني 

 صــــافي
    التغيرات في حصة

274  274  -  -  -  -  -  -  -  -  -    حقوق غير  مسيطرة 

 الرصيد في
360.248  24.672  335.576  8.201  )1.446(  43.473  )4.784(  28.236  13.353  71.403  177.140    31 ديسمبر 2010 
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  إيضاح   

األنشطة التشغيلية

7.418  6.812 صافي الدخل قبل تعديل حقوق غير مسيطرة   

تعديالت للبنود التالية:

3.163  5.833  10 حصة المجموعة من خسارة مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

9.357  7.263 إستهالك  

512  4.095  26 مخصصات 

)2.406(  )10.651(  23 صافي مكسب غير محقق من إستثمارات 

)14.294(  2.240  23 خسارة/ )مكسب( من بيع إستثمارات 

-  )1.129(  23 صافي مكسب غير محقق من إستثمارات عقارية 

)65(  )11.916(  23 صافي مكسب من بيع إستثمارات عقارية 

3.685  2.547 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  

تغيرات في المطلوبات والموجودات التشغيلية:

610  )6.055(  6 إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

17.845  38.765 عقود تمويل مع العمالء  

)28.853(  )3.573( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى  

93.668  )32.202( مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك  

3.837  102.903 مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك  

3.625  18.022 حسابات جارية للعمالء  

11.333  )3.042( مطلوبات أخرى  

105.750  117.365 صافي النقد من األنشطة التشغيلية  

األنشطة اإلستثمارية

)41.591(  )42.895( شراء إستثمارات  

20.364  35.894 متحصالت من استثمارات تم بيعها وإستحقاقها  

)3.855(  )40.211( شراء إستثمارات في مشاريع مشتركة  

)5.472(  )5.752(  10 شراء/ إنشاء إستثمارات عقارية 

415  8.608  11 متحصالت من بيع إستثمارات عقارية 

)4.330(  )12.026( شراء معدات  

)34.469(  )56.382( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية  

األنشطة التمويلية

)46.330(  )7.675( صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار  

274  741 صافي التغيرات في حصة حقوق غير مسيطرة  

)46.056(  )6.934( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

25.225  54.049 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه  

41.493  66.718 النقد وما في حكمه في 1 يناير  

66.718  120.767   29 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.



 القائمة الموحدة لحقوق حاملي حسابات اإلستثمار
غير المدرجة بالميزانية
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2011

الرصيد في الزيـادة     الرصيد في   
31 ديسمبر 2011 السحوبات/التوزيعات  حصة المضارب  إجمالي الدخل  في االستثمارات  1 يناير 2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

55.575  )91.370(  )568(  5.944  56.985  84.584 عقود المرابحات 

 عقود اإلجارة
978  )1.552(  )24(  107  -  2.447    المنتهية بالتمليك 

56.553  )92.922(  )592(  6.051  56.985  87.031  

 
الرصيد في الزيــادة     الرصيد في   

31 ديسمبر 2010 السحوبات/التوزيعات  حصة المضارب  إجمالي الدخل  في االستثمارات  1 يناير 2010   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

84.584  )69.797(  )377(  5.533  80.328  68.897 عقود المرابحات  

 عقود اإلجارة
2.447  )3.136(  )88(  372  -  5.299    المنتهية بالتمليك 

87.031  )72.933(  )465(  5.905  80.328  74.196  
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تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2011

1  معلومات الشركة

قانون  بموجب   2002 يناير   22 في  البحرين  مملكة  في  مقفلة  مساهمة  كشركة  ]»البنك«[  )مقفلة(  ش.م.ب.  )البحرين(  الكويتي  التمويل  بيت  تأسس 
الشركات التجارية البحريني رقم 2001/21 ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم 48128. يعمل البنك تحت إشراف وتنظيم مصرف 
البحرين المركزي والبنك مرخص كمصرف قطاع تجزئة إسالمي. ويعمل البنك بموجب قواعد الشريعة اإلسالمية ووفقًا لكافة متطلبات األنظمة المناسبة 
للبنوك اإلسالمية الموضوعة من قبل مصرف البحرين المركزي. إن العنوان المسجل للبنك هو مركز البحرين التجاري العالمي، البرج الغربي، شارع عيسى 

الكبير، المنامة، 316، ص.ب. 2066 المنامة، مملكـة البحرين.

اإلستثمارية  الحسابات  وإدارة  اإليداعات/الودائع  قبول  البنك  أنشطة  تتضمن  اإلسالمية.  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  كاماًل  نطاقًا  البنك  يقدم 
المشاركة في األرباح وتقديم العقود التمويلية اإلسالمية التي تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية في األدوات المالية كمضارب ورب المال وإدارة األدوات 
البحرين  مصرف  عن  الصادرة  الرقابية  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  بموجب  بها  المسموح  األخرى  واألنشطة  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  طبقًا  المالية 

المركزي على النحو المحدد في إطار الترخيص.

إن البنك هو شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك. ]»الشركة األم«[، وهي شركة عامة تأسست في دولة الكويت ومدرجة في سوق الكويت لألوراق 
المالية. تعمل الشركة األم تحت إشراف وتنظيم مصرف الكويت المركزي. إن هيئة الرقابة الشرعية للبنك هي الجهة المنوط بها للتأكيد من التـزام 

المجموعة بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية في معامالتها وأنشطتها.

يعمل البنك وشركاته التابعة )المشار إليهم معًا »بالمجموعة«( في مملكة البحرين والمملكة األردنية الهاشمية والمملكة المتحدة. تم عرض أنشطة 
الشركات التابعة الرئيسية للبنك في إيضاح رقم 4.

لدى البنك تسعة فروع )2010: تسعة( جميعها تعمل في مملكة البحرين.

لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 7 فبراير2012.

2  أسس اإلعداد

تم العادلة.  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  العقارية  واالستثمارات  اإلستثمارات  بإستثناء  التاريخية،  التكلفة  لمبدأ  وفقًا  الموحدة  المالية  القوائم   أعدت 
عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة. وتم تقريبها إلى أقرب ألف دينار بحريني إال إذا ذكر 

خالف ذلك.

بيان بااللتزام
اإلسالمية ومبادئ وقواعد  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الصادرة عن هيئة  المالية  المحاسبة  لمعايير  الموحدة وفقًا  المالية  القوائم  أعدت 
المركزي  البحرين  مصرف  وقانون  البحريني  التجارية  الشركات  لقانون  ووفقًا  للمجموعة  الشرعية  الرقابة  هيئة  قبل  من  المحددة  اإلسالمية  الشريعة 
والمؤسسات المالية ودليل األنظمة واللوائح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 2 واألحكام النافذة من المجلد رقم 6( وتوجيهات مصرف 
البحرين المركزي. وفقًا لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة 
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، تستخدم المجموعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس 

معايير المحاسبة الدولي.

أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 31 ديسمبر 2011. أعدت القوائم المالية للشركات التابعة لنفس 

السنة المالية للبنك بإستخدام سياسات محاسبية مطابقة.

تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت فيما بين المجموعة بالكامل.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة وحتى تاريخ إنتهاء هذه السيطرة. تتحقق السيطرة 
التابعة  الشركات  نتائج  يتم تضمين  أنشطتها.  لإلنتفاع من  للمؤسسة  والتشغيلية  المالية  السياسات  إدارة  القوة على  المجموعة  لدى  عندما تكون 

المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القائمة الموحدة للدخل من تاريخ اإلقتناء أو لغاية تاريخ اإلستبعاد، أيهما أنسب.

تمثل الحقوق غير المسيطرة جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير المملوكة من قبل المجموعة ويتم عرضها كبند منفصل في القائمة 
الموحدة للدخل وضمن الحقوق في القائمة الموحدة للمركز المالي وبصورة منفصلة عن حقوق مساهمي الشركة األم.



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2011

3  السياسات المحاسبية

3-1  التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وآراء وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة. إن أهم 

استخدامات التقديرات والفرضيات هي كاآلتي:

مبدأ االستمرارية
المصادر لديها  المجموعة  بأن  مقتنعة  وهي  االستمرارية  مبدأ  أساس  على  المواصلة  على  المجموعة  لقدرة  تقييم  بعمل  المجموعة  إدارة   قامت 
الممكن من  التي  مؤكدة  غير  أمور  بأي  علم  على  ليس  اإلدارة  فإن مجلس  ذلك،  على  وعالوة  المنظور.  المستقبل  في  أعمالها  في  لالستمرار   الالزمة 
أن تسبب شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس 

مبدأ االستمرارية.

القيمة العادلة ألوراق الحقوق غير المسعرة واإلستثمارات العقارية
يتم تحديد القيمة العادلة لكل استثمار على حدة وفقًا لسياسات التقييم الموضحة في إيضاح 3-3-23. يتم تسجيل القيم العادلة لإلستثمارات غير 
المسعرة للمجموعة التي ال يمكن إحتساب قيمتها العادلة من األسواق النشطة بإستخدام تقنيات تقييم متنوعة. عليه يتطلب من اإلدارة عمل فرضيات 
لتوقعات  المستخدمة  والفرضيات  الخصم  ومعدالت  للمقارنة  قابلة  لموجودات  واعتبارات  المناسبة  التقييم  نماذج  بإستخدام  العادلة  القيم  لتحديد 

التدفقات النقدية. 

تدرج اإلستثمارات العقارية واإلستثمارات في المشاريع العقارية بالقيمة العادلة كما تم تحديده من قبل خبراء تثمين عقارات مستقلين. تحديد القيمة 
العادلة لهذه الموجودات يتطلب استخدام الفرضيات والتقديرات من قبل خبراء التثمين المستقلين التي تستند إلى ظروف السوق المحلية القائمة 

في تاريخ قائمة المركز المالي.

مخصصات اإلضمحالل من عقود التمويل مع العمالء 
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة العقود التمويلية لتقييم ضرورة تسجيل مخصص اضمحالل في القائمة الموحدة للدخل. بشكل خاص، 
يتطلب على اإلدارة بذل الجهد في تقدير المبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستويات المخصصات المطلوبة. إن هذه التقديرات 
النتائج الفعلية مما ينتج عنها  التأكد، وقد تختلف  الرأي وعدم  مبنية بالضرورة على فرضيات حول عوامل متعددة تنطوي على درجات مختلفة من 

تغيرات مستقبلية في مثل هذه المخصصات.

باإلضافة إلى مخصصات معينة مقابل العقود التمويلية الهامة بشكل فردي، تقوم المجموعة أيضًا بعمل مخصص إضمحالل جماعي مقابل التعرضات 
التي على الرغم من عدم تحديدها بصورة خاصة كونها تتطلب عمل مخصص معين إال أن مخاطرها أعلى من وقت منح التمويل. تؤخذ في اإلعتبار 

عوامل مثل أي تدهور في مخاطر البلد والصناعة والتقدم التكنولوجي باإلضافة إلى تحديد الضعف الهيكلي وتدهور التدفقات النقدية.

إضمحالل إستثمارات مقيمة حسب القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
تعامل المجموعة اإلستثمارات المقيمة حسب القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية كمضمحلة إذا وجد انخفاض هام أو طويل األمد في القيمة العادلة 
بتكلفتها أو إذا وجد دليل موضوعي آخر يثبت اإلضمحالل. تحديد ما إذا كان »اإلنخفاض هام« أو »طويل األمد« يتطلب عمل إفتراضات. باإلضافة إلى ذلك، 
المستقبلية وعوامل خصم أسهم غير  النقدية  والتدفقات  التقلبات في أسعار أسهم مسعرة مشابهة  أخرى مثل  بتقييم عوامل  المجموعة  تقوم 

المسعرة مشابهة.

السيولة
السيولة في إفصاحات مخاطر  والتي تم توضيحها في  بيان إستحقاق موجوداتها ومطلوباتها  االعتبار  األخذ في  المجموعة سيولتها من خالل   تدير 

إيضاح رقم 34. يتطلب هذا عمل فرضيات عند تحديد إستحقاق الموجودات والمطلوبات التي ال يوجد لديها إستحقاقات محددة.

3-2  تطبيق معايير وتفسيرات جديدة
لجنة  وتفسيرات  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  بإستثناء  السابقة  السنة  في  إتباعها  تم  التي  لتلك  مطابقة  هي  المحاسبية  السياسات  إن 

تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة التي إصبحت إلزامية بدًء من 1 يناير 2011:

·     معيار المحاسبة الدولي رقم 24 معامالت مع األطراف ذات العالقة )المعدل(

·     المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات )المعدل(

·     معيار المحاسبة الدولي رقم 32 األدوات المالية: العرض )المعدل(

·     معيار المحاسبة المالي رقم 25 اإلستثمار في الصكوك، األسهم وأدوات مماثلة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2011

3  السياسات المحاسبية )تتمة(

إن تطبيق المعايير والتفسيرات موضح فيما يلي:

معيار المحاسبة الدولي رقم 24 المتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة )المعدل(
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي التعديل على معيار المحاسبة الدولي  رقم 24 الذي يوضح تعريف األطراف ذات العالقة بصورة خاصة فيما يتعلق 
بالتأثير الهام أو السيطرة المشتركة. تركز التعريفات الجديدة على وجهة نظر متماثلة بشأن عالقات األطراف ذات العالقة إضافة إلى توضيح أي األشخاص 
وموظفي اإلدارة الرئيسيون الذين يؤثرون على عالقات األطراف ذات العالقة في المؤسسة. ثانيًا، يقدم التعديل إعفاًء من متطلبات اإلفصاح لألطراف ذات 
العالقة للمعامالت مع الجهات الحكومية والمؤسسات التي يجري السيطرة عليها أو تم السيطرة عليها مع أشخاص أخرى أو تتأثر بشكل جوهري من 

قبل نفس الجهة الحكومية. إن تطبيق هذا المعيار ليس له أي تأثير على المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7  األدوات المالية: اإلفصاحات )المعدل(
تقدم هذه التعديالت متطلبات إفصاح تحويل الموجودات المالية، وتشمل اإلفصاحات لما يلي:

-     الموجودات المالية غير المستبعدة بكاملها و
-     الموجودات المالية المستبعدة بكاملها لكن المجموعة تحتفظ بمشاركة مستمرة فيها.

ليس للتعديل أي تأثير على اإلفصاحات التي قدمتها المجموعة لعدم إصدار المجموعة هذه األنواع من األدوات.

معيار المحاسبة الدولي رقم 32: العرض )المعدل( 
أو  الحقوق وخيارات معينة  المؤسسات من تصنيف إصدارات  لتمكين  رقم 32  الدولي  المحاسبة  الوارد في معيار  المالي  المطلوب  تم تعديل تعريف 
ضمانات كأدوات حقوق أسهم. ويطبق التعديل إذا أعطيت الحقوق نسبيًا لجميع المالك الحاليين لنفس الفئة من أدوات ملكية للمؤسسة غير المشتقة 
للحصول على عدد محدود من أدوات حقوق ملكية المؤسسة لمبلغ ثابت في أي عملة. لن يكون للتعديل أي تأثير على على المركز المالي أو األداء المالي 

للمجموعة ألن المجموعة لم تقم بإصدار هذه األنواع من األدوات.

معيار المحاسبة المالي رقم 25 المتعلق »باإلستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المشابهة«
معيار المحاسبة المالي رقم 25 يوضح األسس المتبعة إلثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن اإلستثمارات في الصكوك واألسهم وإستثمارات مشابهة أخرى 
التي تظهر خصائص أدوات الدين وأدوات أسهم حقوق الملكية إن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 25 له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات 

المالية للمجموعة  كما هو مبين في اإليضاح رقم 9.

3-3  ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه:

3-3-1  تحويل عمالت أجنبية
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة وعملة العرض. إن كل وحدة في المجموعة تحدد 

عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود في القوائم المالية لكل وحدة باستخدام تلك العملة الرئيسية.

)1(  المعامالت واألرصدة
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ المعاملة.

بتاريخ السائدة  الرئيسية  العملة  صرف  بأسعار  الرئيسية  العملة  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعروضة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل   يعاد 
فعالة تقدم حماية  التي  النقدية  البنود  بإستثناء جميع  الفروق  ترحل  للدخل.  الموحدة  القائمة  إلى  الناتجة  الفروق  ترحل جميع  المالي.  المركز   قائمة 

لصافي اإلستثمارات في العمليات األجنبية. يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر حتى يتم إستبعاد صافي اإلستثمار، فعندئذ يتم إثباتها في القائمة 
الموحدة للدخل.

يتم  المبدئية.  المعامالت  بتاريخ  السائدة  الصرف  بإستخدام أسعار  يتم تحويلها  األجنبية  بالعمالت  التاريخية  بالتكلفة  المقاسة  النقدية  البنود غير  إن 
العادلة. القيمة  تحديد  فيه  تم  الذي  بالتاريخ  السائدة  الصرف  أسعار  بإسخدام  األجنبية  بالعمالت  العادلة  بالقيمة  المقاسة  النقدية  غير  البنود   تحويل 

للدخل  الموحدة  القائمة  إلى  الدخل«  قائمة  العادلة ضمن  بالقيمة  المصنفة »كمدرجة  النقدية  البنود غير  الناتجة من  الصرف  / خسائر  ترحل مكاسب 
وللبنود المصنفة »كمتاحة للبيع« فأن مثل هذه الفروق ترحل إلى قائمة الدخل الشامل. يتم معاملة إي شهرة ناتجة من إقتناء العمليات األجنبية وأي 
تعديالت في القيمة العادلة إلى القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة من اإلقتناء كموجودات ومطلوبات من العمليات األجنبية ويتم 

تحويلها بمعدل األقفال.
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3  السياسات المحاسبية )تتمة(

)2(  شركات المجموعة
العملة  صرف  بأسعار  البحريني(  )الدينار  للمجموعة  المستخدمة  العملة  إلى  التابعة  الشركات  ومطلوبات  موجودات  تحويل  التقرير،  إعداد  بتاريخ  تم 
الرئيسية السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي، ويتم تحويل قوائم دخلها بالمتوسط المرجح بأسعار الصرف السائدة للسنة. يتم إثبات الفروق الناتجة عن 
صرف العمالت األجنبية مباشرة إلى الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد شركة تابعة أجنبية يتم إثبات المبلغ المتراكم الذي تم إثباته في قائمة الدخل 

الشامل والمتعلق بتلك الشركة التابعة األجنبية في القائمة الموحدة للدخل ضمن »مصروفات تشغيلية أخرى« أو »دخل آخر«.

3-3-2  األدوات المالية – اإلثبات المبدئي والقياس الالحق

تاريخ اإلثبات
المجموعة كطرف من  أو تستبعد  الذي تصبح  التاريخ  المتاجرة والذي يعد  تاريخ  المالية مبدئيًا على أساس  الموجودات والمطلوبات  إثبات جميع  يتم 

المخصصات التعاقدية لألداة.

القياس المبدئي لألدوات المالية
يعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلثبات المبدئي على الغرض الذي تم من أجله إقتناء األدوات المالية وعلى خصائصها. يتم قياس جميع األدوات المالية 

مبدئيًا بقيمها العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة بإستثناء حالة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل.

)1(  مرابحات مستحقة القبض من البنوك
هي معامالت مرابحات سلع دولية حيث يقوم البنك بتمويل هذه المعامالت من خالل شراء سلعة )والتي تمثل أصل المرابحة( ومن ثم إعادة بيعها بربح 
للمرابح المستفيد )بعد إحتساب هامش الربح على التكلفة(. يتم سداد سعر البيع )التكلفة مضافًا إليها هامش الربح( على أقساط أو دفعة واحدة من 

قبل المرابح خالل فترة زمنية متفق عليها.

تدرج المرابحات المستحقة القبض من البنوك بعد حسم األرباح المؤجلة ومخصص اإلضمحالل، إن وجد.

)2(  عقود تمويل مع العمالء

)أ(  مرابحات
تمثل المرابحات بيع البضائع بالتكلفة مضافًا إليها الربح المتفق عليه. تشتمل المرابحات المستحقة القبض على معامالت مبيعات بشروط مؤجلة وتدرج 

بعد حسم األرباح المؤجلة وأي مبالغ مشطوبة ومخصص اإلضمحالل إن وجد. يعتبر البنك وعود الشراء في عقود المرابحات غير ملزمًا لطالب الشراء.

)ب(  إجارة منتهية بالتمليك
تأجير عقد  هي  بالتمليك  المنتهية  اإلجارة  األخرى.  الموجودات  وبعض  والمباني  األراضي  على  رئيسية  بصورة  بالتمليك  المنتهية  اإلجارة   تشتمل 
يتم  بموجبه نقل ملكية الموجود المستأجر الخاضع لإلجارة المنتهية بالتمليك للمستأجر عند نهاية عقد اإلجارة ) مدة اإلجارة( وشريطة سداد جميع 

أقساط اإلجارة.

يتم حساب االستهالك على جميع موجودات اإلجارة بمعدالت يتم حسابها لشطب التكلفة لكل موجود على فترة عقد التأجير لقيمتها المتبقية.

)ج(  المشاركة
عقود المشاركة هي شراكة بين المجموعة والعميل يقوم بموجبها كل طرف بالمساهمة برأس المال بنسب متساوية أو متفاوتة لتأسيس مشروع 
جديد أو حصة في مشروع قائم والتي بموجبها يصبح كل طرف من األطراف صاحب رأس المال على أساس دائم أو متناقص ويكون لديه حصة من األرباح 

أو الخسائر. تدرج هذه بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع بعد حسم المبالغ المشطوبة ومخصص االضمحالل إن وجد.

)3(  إستثمارات

تصنف هذه اإلستثمارات كما يلي:

-     إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
-     إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

-     إستثمارات بالتكلفة المطفأة.
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3  السياسات المحاسبية )تتمة(

)أ(  إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
ضمن العادلة  بالقيمة  كمدرجة  المبدئي  اإلثبات  عند  المصنفة  اإلستثمارات  الدخل  قائمة  ضمن  العادلة  بالقيمة  المدرجة  اإلستثمارات   تتضمن 

قائمة الدخل.

 28 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب  المشتركة  والمشروعات  الزميلة  للشركات  المتاح  اإلعفاء  المجموعة  تستخدم  أعاله،  ذكر  ما  إلى  باإلضافة 
العادلة بالقيمة  المشتركة وتصنف كإستثمارات  المال  المطبقة على شركات رأس  المالي رقم 24  المحاسبة  31 ومعيار  الدولي رقم  المحاسبة   ومعيار 
القائمة  المثبتة في  المعامالت  تكاليف  مع  العادلة  بالقيمة  إثباتها  يتم  الدخل  قائمة  العادلة ضمن  بالقيمة  المدرجة  الموجودات  الدخل«.  قائمة  ضمن 

الموحدة للدخل.

االستثمارات المصنفة »كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل« يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. يتم تضمين المكاسب والخسائر غير المحققة 
الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة ضمن القائمة الموحدة للدخل.

)ب(  إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
إن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق هي تلك التي يتم تصنيفها أو ليست مؤهلة لتكون مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة 

الدخل أو بالتكلفة المطفأة وهي تشتمل على إستثمارات في أسهم حقوق الملكية وصناديق استثمارية.

بعد اإلثبات المبدئي يتم الحقًا قياس اإلستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الشامل 
ومن ثم تحويلها إلى »إحتياطي متاح للبيع« في قائمة التغيرات في الحقوق. عند استبعاد اإلستثمار أو اعتبار اإلستثمار مضمحاًل يتم إثبات المكسب أو 
الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقًا ضمن إحتياطي متاح للبيع في القائمة الموحدة للدخل. أينما تحتفظ المجموعة بأكثر من إستثمار واحد في نفس 
الضمان فإن هذه اإلستثمارات تعتبر مستبعدة على أساس المتوسط المرجح. األرباح المسجلة في حقوق المساهمين لالستثمارات المسجلة بالقيمة 

العادلة يتم عرضها كإيراد من أنشطة استثمارية باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

)ج( استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد عندما يكون يكون لدى المجموعة نية وقدرة إيجابية لإلحتفاظ بها 
حتى تواريخ إستحقاقها. وبعد قياسها المبدئي تقاس هذه اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي، محسومًا منها اإلضمحالل. 
وتحسب التكلفة المطفأة باألخذ بعين اإلعتبار أية خصومات أو أقساط على اإلقتناء ورسوم أو تكاليف تشكل جزٍء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 

إطفاء معدل الربح الفعلي يدرج في القائمة الموحدة للدخل. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن اإلضمحالل في القائمة الموحدة للدخل ضمن »مخصصات«.

)4(  مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك
تمثل هذه األموال المستلمة من بنوك على أساس مبدأ عقود المرابحات وتدرج بالقيمة العادلة للمقابل المستلم بعد حسم المبالغ المسددة.

)5(  مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك
تدرج هذه بالقيمة العادلة للمقابل المستلم بعد حسم المبالغ المسددة.

)6(  حقوق حاملي حسابات االستثمار
أموال حاملي حسابات اإلستثمار مستثمرة في مرابحات لدى البنوك وصكوك وعقود تمويل مع العمالء. ال تمنح أية أولوية ألي طرف بغرض توزيع األرباح. بناًء 

على شروط القبول لحقوق حاملي حسابات اإلستثمار ، يتم إستثمار 100% من األموال بعد خصم اإلحتياطي االجباري ومتطلبات كفاية النقد التشغيلي.

المبالغ المسددة. يتم تخصيص المصروفات على أساس  العادلة للمقابل المستلم بعد حسم  تدرج جميع حقوق حاملي حسابات االستثمار بالقيمة 
تناسبي بين متوسط حقوق حاملي حسابات االستثمار على إجمالي متوسط موجودات البنك.

وحصة السنة  خالل  المستحقة  األرصدة  متوسط  أساس  على  والمساهمين  االستثمار  حسابات  حاملي  حقوق  بين  تناسبيًا  الدخل  تخصيص   يتم 
األموال المستثمرة.
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3-3-3  إستبعاد الموجودات والمطلوبات المالية

)1(  الموجودات المالية
يتم إستبعاد الموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابه( عند:

-     انقضاء الحقوق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛

-      إحتفاظ المجموعة بحقوقها في إستالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب 
»ترتيب سداد«؛ أو

-      قيام المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة 
بالموجود أو )ب( عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجودات.

عندما تقوم المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من موجود ولم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجودات 
ولم يتم نقل السيطرة على الموجودات، فإنه يتم إثبات الموجود إلى حد المشاركة المستمرة للمجموعة في الموجود.

)2(  المطلوبات المالية
يتم إستبعاد المطلوبات المالية عندما يكون اإللتزام بموجب العقد تم إنقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته.

3-3-4  إضمحالل الموجودات المالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ إعداد كل تقرير لتحديد إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد أو مجموعة من الموجودات 
المالية. يعتبر الموجود أو مجموعة من الموجودات مضمحلة إذا، وفقط إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت اإلضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر قد تم حدوثه 
المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تأثير على  له  األحداث(  )أو  الخسارة  أثره خسارة( وبأن حدوث تلك  )تكبد على  المبدئي  اإلثبات  للموجود بعد 

للموجود أو مجموعة الموجودات ويمكن قياسه بواقعية.

إهمال أو  وتقصير  مالية جوهرية  يواجهون صعوبات  األخرى  األطراف  أو مجموعة من  آخر  بأن طرف  اإلضمحالل مؤشرات  دليل  يتضمن  أن  الممكن   من 
في الفائدة أو المدفوعات الرئيسية ويوجد إحتمال تعرض المقترضين إلى إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر ويمكن مالحظتها حيث توجد معلومات 
تشير بحدوث اإلنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس أو حدوث تغيرات في أعمال المتاجرة أو في األوضاع االقتصادية 

المرتبطة بعدم الدفع.

)1(  موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة اوالً بعمل تقييم بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل 
الموجودات المالية التي تعتبر جوهرية بشكل فردي أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي. إذا حددت المجموعة بأنه 
ال يوجد دليل موضوعي يثبت إضمحالل الموجود المالي المحدد بشكل فردي سواًء كانت جوهرية أو غير جوهرية فأنه يتم تضمين الموجود في مجموعة 
من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر إئتمانية مماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لإلضمحالل. الموجودات المالية التي يتم تقييمها بشكل 

فردي لإلضمحالل والتي يتم إثبات خسارة إضمحالل لها أو يستمر إضمحاللها ال يتم تضمينها في التقييم الجماعي لإلضمحالل.

الحالية للتدفقات  المدرجة للموجود والقيمة  القيمة  بالفرق بين  إذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة إضمحالل فإن مبلغ الخسارة يتم قياسة 
النقدية المستقبلية )بإستثناء الخسائر اإلئتمانية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم تخفيض القيمة المدرجة من خالل إستخدام 

حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في القائمة الموحدة للدخل.

يتم شطب العقود التمويلية وما يرتبط بها من مخصصات عندما ال يكون هناك إحتمال واقعي لإلسترداد في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانات 
أو تم تحويلها إلى المجموعة. إذا زاد أو انخفض مبلغ اإلضمحالل المقدر في السنة الالحقة نتيجة لحدوثه بعد إثبات قيمة اإلضمحالل، يتم زيادة أو تخفيض 

االضمحالل المثبت مسبقًا في القائمة الموحدة للدخل.
لغرض التقييم الجماعي لإلضمحالل يتم تجميع الموجودات المالية على أساس نظام تصنيف اإلئتمان الداخلي للمجموعة الذي يأخذ في اإلعتبار خصائص 

مخاطر اإلئتمان مثل نوع الموجود والقطاع والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع تأخر السداد وعوامل معنية أخرى.
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)2(  إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
بالنسبة لإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ إعداد كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي 

يثبت إضمحالل إستثمار أو مجموعة من اإلستثمارات.

في حالة االستثمارات في أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق، يجب أن يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض هام أو طويل 
بين  بالفرق  قياسها  يتم   – المتراكمة  الخسارة  فأن  لالضمحالل  دليل موضوعي  يوجد  أينما  تكلفتها.  أدنى من  لالستثمارات  العادلة  القيمة  األمد في 
تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة الحالية بعد حسم أي خسارة اضمحالل على تلك االستثمارات المثبتة مسبقًا في القائمة الموحدة للدخل - ويتم إلغائها 
من »إحتياطي متاح للبيع« وإثباتها في القائمة الموحدة للدخل الشامل. خسائر االضمحالل في أسهم حقوق الملكية ال يتم استرجاعها ضمن القائمة 

الموحدة للدخل وإنما يتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد حسم االضمحالل مباشرًة في الحقوق.

)3(  إعادة هيكلة عقود التمويل مع العمالء
تسعى المجموعة، كلما أمكنها ذلك، إلعادة هيكلة عقود التمويل بدال من امتالك الضمانات. وقد يترتب على ذلك تمديد ترتيبات الدفع واالتفاق على 
عقد تمويل بشروط جديدة. وبمجرد إن يتم إعادة تفاوض الشروط، فأن أي إضمحالل يتم قياسه بإستخدام سعر الفائدة الفعلي كما تم احتسابه قبل 
تم  المعايير  بأن جميع  للتأكد  التفاوض  إعادة  بمراجعة  اإلدارة بصفة مستمرة  تقوم  فات.  قد  التمويل  استحقاق عقد  يعتبر موعد  ال  الشروط  تعديل 

استيفائها وبأن المدفوعات المستقبلية من الممكن أن تحدث. تخضع عقود التمويل بإستمرار لتقييم لإلضمحالل بشكل فردي أو جماعي.

3-3-5  مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني أو شرعي قابل 

للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبته وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق الموجود وسداد المطلوب في الوقت ذاته.

3-3-6 تكاليف األراضي والتطوير
تشتمل تكاليف األراضي والتطوير على تكلفة األراضي التي تم تطويرها لغرض بيعها ضمن األعمال اإلعتيادية والتكاليف المتكبدة لجعل مثل هذه 

األراضي في حالة قابلة للبيع وتدرج بالتكلفة  أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل.

تحدد صافي القيمة المتوقع تحقيقها على أساس أسعار البيع المقدرة محسومًا منها أي تكاليف إضافية متوقع دفعها ألعمال التطوير والبيع.

3-3-7  إثبات الدخل والمصروفات

)1(  إثبات الدخل

)أ(  المرابحات
حيثما يكون الدخل قاباًل للتحديد ومعلومًا عند بداية العقد، فإن الدخل يثبت وفقًا للفترة الزمنية التي يغطيها العقد على أساس المبالغ األصلية 

القائمة. يعلق الدخل المستحق عندما تعتقد المجموعة بأن إسترداد هذه المبالغ مشكوك في تحصيلها.

)ب(  إجارة منتهية بالتمليك 
يتم إثبات دخل اإلجارة المنتهية بالتمليك على أساس التناسب الزمني وفقًا لشروط عقد التأجير. يعلق الدخل المستحق عندما تعتقد المجموعة بأن 

إسترداد هذه المبالغ مشكوك في تحصيلها.

)ج(  المشاركات
يتم إثبات دخل عقود المشاركات عند وجود الحق إلستالم المدفوعات أو عند التوزيع. يعلق الدخل المستحق عندما تعتقد المجموعة بأن إسترداد هذه 

المبالغ مشكوك في تحصيلها.

)د(  أرباح األسهم
يتم إثبات دخل أرباح األسهم من اإلستثمارات في أسهم حقوق الملكية عند وجود الحق الستالم مدفوعاتها.

)هـ(  دخل رسوم وعموالت
يتم إثبات دخل الرسوم والعموالت عند اكتسابها.

)و(  بيع العقارات قيد التطوير
حيثما تكون العقارات قيد التطوير وتم التوصل إلى إتفاقية لبيع العقار عند اكتمال البناء، تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كان العقد يشتمل على:

-     عقد لبناء عقار؛ أو 
-     عقد لبيع عقار منجز.
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عندما يعتبر العقد هو لبناء عقار يتم إثبات اإليراد بإستخدام طريقة نسبة إنجاز العمل كبناء قيد التنفيذ. يتم قياس نسبة إنجار العمل على أساس 
التكاليف المتكبدة حتى نهاية فترة إعداد التقارير كنسبة من مجموع التكاليف المتوقع تكبدها.

أما إذا كان العقد لبيع العقار المنجز يتم إثبات اإليراد عند انتقال مخاطر وعوائد ملكية العقار إلى المشتري.

)ز(  دخل الخدمة
يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمات عند تقديم الخدمات.

)ح(  إيراد من بيع البضائع
يتم إثبات اإليراد من بيع البضائع عندما تنتقل المخاطر الهامة والعائدة إلى الملكية للبضائع إلى المشتري ويمكن قياس قيمة اإليراد بواقعية.

ط(  حصة المجموعة كمضارب
يتم استحقاق حصة البنك كمضارب نظير إدارته حقوق حاملي حسابات االستثمار باإلستناد إلى بنود وشروط االتفاقيات المتعلقة بالمضاربة بينما يتم 

إثبات حصة المضارب عند توزيعها في حقوق حسابات اإلستثمار غير المدرجة بالميزانية.

)2(  إثبات المصروفات

)أ(  ربح مدفوع لمرابحات مستحقة )البنوك وغير البنوك(
تستحق هذه األرباح بناًء على التناسب الزمني خالل فترة العقد على أساس المبالغ الرئيسية القائمة.

)ب(  عائد على حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
يعتمد العائد على حقوق حاملي حسابات اإلستثمار على الدخل المحقق من موجودات بتمويل مشترك بعد خصم حصة المضارب وتستحق حسب 
الممّولة من حاملي حسابات اإلستثمار  الموجودات  المحقق من  الدخل  الخاصة بذلك. وتمثل حصة المستثمرين من  المضاربة  إتفاقية  أحكام وشروط 

محسومًا منها المصروفات والمخصصات. وتحسم حصة المجموعة من األرباح من حصة المستثمرين من الدخل قبل توزيعها على المستثمرين.

3-3-8  إستثمارات في شركات زميلة
إن الشركة الزميلة هي المؤسسة التي يكون للمجموعة نفوذًا مؤثرًا عليها وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك.

بموجب طريقة الحقوق يتم إدراج االستثمار في شركة زميلة في القائمة الموحدة للمركز المالي بالتكلفة مضافًا إليها تغيرات ما بعد االقتناء في حصة 
لإلستثمار وهي غير مطفأة المدرجة  القيمة  يتم تضمينها في  الزميلة  بالشركة  المتعلقة  الشهرة  الزميلة.  الشركة   المجموعة في صافي موجودات 

وال يتم فحصها لإلضمحالل بصورة منفردة.

بعد تطبيق طريقة الحقوق تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريًا إثبات خسارة إضمحالل إضافية لحصة إستثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة. 
الحالة الزميلة. وفي هذه   تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل اإلستثمارات في الشركات 
تقوم المجموعة بإحتساب قيمة اإلضمحالل الذي يعد الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد والقيمة المدرجة للشركة الزميلة ويثبت المبلغ في القائمة 

الموحدة للدخل.

تعكس القائمة الموحدة للدخل حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. أينما وجد دخل أو مصروف مثبت في الدخل الشامل اآلخر للشركة 
الزميلة تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي دخل أو مصروف وتفصح عن هذا إذا استلزم األمر في القائمة الموحدة للدخل الشامل. يتم إستبعاد 

المكاسب أو الخسائر من معامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد حصة المجموعة في الشركة الزميلة.

إن تواريخ إعداد تقارير الشركات الزميلة والمجموعة متطابقة والسياسات المحاسبية للشركات الزميلة مطابقة لتلك المستخدمة من قبل البنك فيما 
يتعلق بالمعامالت واألحداث المتشابهة في الظروف المتماثلة.

عند فقدان نفوذ مؤثر على شركة زميلة تقوم المجموعة بإثبات وقياس أي إستثمار محتفظ بها بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة 
للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لإلستثمار المحتفظ به والمتحصالت من اإلستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.
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3-3-9  إستثمارات في مشاريع مشتركة

لدى المجموعة ترتيبات مع أطراف أخرى تمثل مشاريع مشتركة. تأخذ هذه الترتيبات شكل إتفاقيات لتقاسم السيطرة على مؤسسات أخرى.

حيث تم تأسيس المشروع المشترك من خالل حصة في شركة )تخضع لسيطرة مشتركة(، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في موجودات ومطلوبات 
مضافًا  بالتكلفة  المالي  المركز  قائمة  في  المشترك  المشروع  إدراج  يتم  الحقوق  طريقة  بموجب  للمحاسبة.  الحقوق  طريقة  باستخدام   المؤسسة 
قيمة في  اإلضمحالل  حسم  وبعد  المستلمة  التوزيعات  حسم  بعد  موجوداتها  صافي  من  المجموعة  حصة  في  االقتناء  بعد  ما  تغيرات   إليه 

اإلستثمارات الفردية.

3-3-10  إستثمارات عقارية
العقارات المحتفظ بها إلكتساب دخل اإليجار أو لزيادة قيمتها أو لكليهما تعرض كإستثمارات عقارية. يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة 
متضمنة تكاليف المعاملة. بعد اإلثبات المبدئي تدرج اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس أوضاع السوق في تاريخ القائمة الموحدة للمركز 

المالي. تقوم المجموعة بتعيين خبراء تثمين مختصين مستقلين لتحديد القيمة العادلة في نهاية السنة.

القائمة الموحدة للدخل ضمن »دخل من أنشطة  العقارية في  العادلة لإلستثمارات  القيمة  الناتجة عن تغيرات في  أو الخسائر  يتم تضمين المكاسب 
إستثمارية« في السنة التي نتجت فيها وفي حالة المكاسب فيتم تخصيصها بالتناسب في إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمار في قائمة التغيرات في 
الحقوق الموحدة وفقًا لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. عندما يستبعد اإلستثمار العقاري فأن المكسب المتراكم 

المحول مسبقًا إلى إحتياطي إعادة تقييم، يتم تحويله إلى األرباح المستبقاة.

يتم إستبعاد االستثمارات العقارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب االستثمارات العقارية بصورة نهائية من االستخدام وال يتوقع الحصول على 
منافع اقتصادية مستقبلية من إستبعادها. يتم إثبات أية مكاسب أو خسائر من تقادم أو إستبعاد االستثمارات العقارية ضمن القائمة الموحدة للدخل 

في سنة التقادم أو اإلستبعاد.

يتم عمل التحويالت إلى اإلستثمارات العقارية عندما )وفقط عندما( يكون هناك تغيير في اإلستخدام يدل على إنتهاء إستخدام المالك للعقار او البدء 
في التأجير التشغيلي. يتم عمل التحويالت من اإلستثمارات العقارية عندما )وفقط عندما( يكون هناك تغيير في اإلستخدام يدل على بدء إستخدام 

المالك أو البدء في التطوير لغرض البيع.

3-3-11  ممتلكات ومعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة بإستثناء تكاليف الخدمات اليومية بعد حسم االستهالك المتراكم وأي اضمحالل في القيمة.

يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت إلظهار تكاليف الممتلكات والمعدات لقيمهم المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. ال يتم 
إستهالك األراضي. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:

السنوات  

20 ممتلكات 
7-3 معدات 
5-2 مركبات وأثاث المكاتب 

يتم إستبعاد الموجود من الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع الحصول على منافع إقتصادية من إستخدامها أو بيعها. يتم إثبات أي 
مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد موجود )يتم إحتسابه على إنه الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود( في القائمة الموحدة 

للدخل في السنة التي تم فيها إستبعاد الموجود.

3-3-12  دمج األعمال والشهرة
يتم إحتساب دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء للمحاسبة. تشمل هذه إثبات الموجودات القابلة للتحديد )متضمنة موجودات غير ملموسة غير 
مثبتة مسبقًا( والمطلوبات )متضمنة التزامات محتملة وباستثناء إعادة الهيكلة المستقبلية( لألعمال المقتناة بالقيمة العادلة. يتم إثبات أي زيادة في 
تكلفة اإلقتناء على القيم العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد كالشهرة. إذا كانت تكلفة االقتناء أدنى من القيم العادلة لصافي الموجودات 

المقتناة المحددة، فأنه يتم إثبات خصم االقتناء مباشرًة في القائمة الموحدة للدخل في سنة االقتناء.
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يتم قياس الشهرة المقتناة من دمج األعمال مبدئيًا بالتكلفة التي تعد الزيادة في التكلفة لدمج األعمال على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة 
المحددة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة. بعد اإلثبات المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر إضمحالل متراكمة. يتم 

فحص الشهرة لالضمحالل سنويًا أو أكثر إذا وجدت مؤشرات بأن القيمة المدرجة قد تكون مضمحلة.

عند بيع الشركات التابعة يتم إثبات الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات باإلضافة إلى فرق التحويل المتراكمة والشهرة ذات العالقة في القائمة 
الموحدة للدخل.

3-3-13  موجودات غير ملموسة
تتضمن الموجودات غير الملموسة قيمة ترخيص براءات االختراع والحقوق. يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات 
المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المقتناة في دمج األعمال هي قيمها العادلة بتاريخ اإلقتناء. بعد اإلثبات المبدئي تدرج الموجودات 

غير الملموسة بالتكلفة بعد حسم مخصص أي إطفاء متراكم وأي خسائر إضمحالل متراكمة.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة. الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى 
أعمارها اإلقتصادية اإلنتاجية. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة على األقل مرة في نهاية كل سنة مالية. يتم إحتساب 
التغيرات في األعمار اإلنتاجية المقدرة أو نمط اإلستهالك المتوقع للمنافع اإلقتصادية المستقبلية الضمنية في الموجود بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقة 
اإلطفاء أيهما أنسب وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروفات اإلطفاء في القائمة الموحدة للدخل للموجودات غير الملموسة 
ذات األعمار المحددة. يتم إحتساب اإلطفاء على أساس القسط الثابت إلظهار تكلفة الموجودات غير الملموسة إلى قيمها المتبقية على مدى أعمارهم 

اإلنتاجية المقدرة لـ 10 إلى 15 سنة.

3-3-14  إضمحالل موجودات غير مالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود غير مالي. إذا وجد مثل هذا 
القيمة  تزيد  عندما  لإلسترداد.  القابل  الموجود  لمبلغ  تقييم  بعمل  المجموعة  تقوم  للموجود  إضمحالل سنوي  يتطلب عمل فحص  عندما  أو  الدليل 

المدرجة للموجود عن قيمها القابلة لإلسترداد، فإن الموجود يعتبر مضمحاًل ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد.

بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة يتم عمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير حول ما إذا كان هناك أي مؤشر بأن خسائر االضمحالل المثبتة مسبقًا 
لم تعد موجودة أو تم تخفيضها. إذا وجد مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد. يتم استرجاع خسارة االضمحالل المثبتة مسبقًا فقط إذا 
كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة إضمحالل. في هذه الحالة يتم زيادة 
القيمة المدرجة للموجود إلى قيمتها القابلة لالسترداد. ال يمكن إسترجاع خسائر اإلضمحالل المتعلقة بالشهرة ألي زيادة الحقة في قيمها القابلة في 

الفترات المستقبلية.

3-3-15  الضمانات المالية
المالية  الضمانات  إثبات  يتم  إعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وخطابات قبول.  تتألف من  االعتيادية ضمانات مالية  أعمالها  المجموعة ضمن  تقدم 
مبدئيًا في القوائم المالية بالقيمة العادلة ضمن »مطلوبات أخرى« والتي تعد العالوة المستلمة. بعد اإلثبات المبدئي يتم قياس مطلوبات المجموعة 

بموجب كل ضمان بعالوة اإلطفاء أو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية إي التزام مالي ناتج من الضمان أيهما أعلى.

يتم إثبات إي زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية في القائمة الموحدة للدخل ضمن »مخصصات«. يتم إثبات العالوة المستلمة في القائمة 
الموحدة للدخل على أساس القسط الثابت على مدى أعمار الضمانات.

3-3-16  مخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )قانوني أو متوقع( على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد 

يشمل المنافع اإلقتصادية لتسوية هذه اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات.
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3-3-17  قطاعات األعمال
تم تقديم القطاعات التشغيلية بطريقة متطابقة مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات الذي يتخذ القرارات. إن رئيس العمليات الذي يتخذ 
العضو  بتحديد  المجموعة  قامت  للمؤسسة.  التشغيلية  القطاعات  أداء  وتقيم  المصادر  تخصص  التي  المجموعة  أو  المسؤول  الشخص  هو  القرارات 

المنتدب والرئيس التنفيذي كرئيس لعملياتها ومتخذ القرارات.

3-3-18  النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي )بإستثناء اإلحتياطي اإلجباري( ومرابحات ومبالغ مستحقة من بنوك 

بتواريخ إستحقاق أصلية لمدة 90 يومًا أو أقل.

3-3-19  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم عمل مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل البحريني القابل للتطبيق للموظفين غير البحرينيين، بناًء على فترة الخدمة المتراكمة في تاريخ 

قائمة المركز المالي.

إن الموظفين البحرينيين مشمولون باشتراكات نظام الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية التي تحسب كنسبة من رواتب الموظفين وفقا للقوانين 
المعمول بها. إن التزامات المجموعة محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي تحسب كمصروفات عند تكبدها. للموظفين ذوي 

الرواتب األعلى من النسبة المحددة، يقوم البنك بإثبات مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.

3-3-20  حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة بالميزانية
تمثل حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة بالميزانية على أساس عقود المضاربات المستثمرة في منتجات معينة بتوجيه من حاملي حسابات 
اإلستثمار. تدار الموجودات الممولة بصفة األمانة من قبل البنك التي يحصل فيها البنك على حصة المضارب. هذه الموجودات غير مشمولة في القائمة 

الموحدة للمركز المالي ألن المجموعة ال يحق لها إستخدامها أو إستبعادها بإستثناء ما يكون ضمن شروط محددة في عقد المضاربة الخاص بذلك.

3-3-21  إيرادات محظورة شرعًا
مع  تتفق  ال  التي  إليرادات  بجميع  بالتبرع  المجموعة  تقوم  وعليه  اإلسالمية.  الشريعة  مع  تتفق  ال  مصادر  من  الناتجة  اإليرادات  بتجنب  المجموعة  تلتزم 

الشريعة اإلسالمية.

3-3-22  مخزون
يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديمًا أو متقادمًا، يتم عمل تقدير لصافي القيمة المتوقع 
تحقيقها. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الجوهرية. أما المبالغ غير الجوهرية بشكل فردي ولكنها قديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها 

بشكل جماعي ويطبق المخصص وفقًا لنوع المخزون والدرجة العمرية أو انتهاء الصالحية، بناءًا على أسعار البيع التاريخية.

3-3-23  القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن يتم بموجبه مبادلة موجود أو تسوية مطالبة في معاملة تجارية تتم بين أطراف لديهم المعرفة والرغبة ودون 

شروط تفضيلية.

يتم تحدد القيمة العادلة لكل استثمار على حدة وفقًا لسياسات التقييم المبينة أدناه:

-      بالنسبة لإلستثمارات التي يتم تداولها في األسواق المالية المنتظمة يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار السائدة في السوق بتاريخ 
القائمة الموحدة للمركز المالي.

-      بالنسبة إلستثمارات أسهم حقوق الملكية غير المسعرة يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع ألحدث معامالت بيع أو شراء جوهرية مع أطراف أخرى 
سواء تم انجازها أو قيد التنفيذ. عندما ال توجد معامالت حديثة جوهرية تم انجازها أو قيد التنفيذ يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى نماذج 
التقييم متضمنة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة المستقبلية وبناًءعلى األرباح قبل خصم مضاعفات تكلفة التمويل والضريبة 

واإلستهالك واإلطفاء.

-      بالنسبة إلستثمارات أسهم حقوق الملكية التي تم وضعها بصورة أساسية لإلستثمار في العقارات يتم تحديد القيمة العادلة عن طريق تقييم 
الممتلكات العقارية لهذه الشركات بناًء على التقييم الذي أجراه مثمن مستقل.

-      تدرج اإلستثمارات في الصناديق ووحدات األمانة أو مؤسسات لديها إستثمارات مشابهة بناًء على أحدث قيمة لصافي الموجودات المقدم من قبل 
مدير الصندوق.
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3-3-24  الضرائب
ال تخضع أرباح المؤسسات للضرائب في مملكة البحرين. تحسب الضرائب على العمليات الخارجية على أساس النظم المالية المعمول بها في الدول التي 

تزاول فيها المجموعة أعمالها ويتم تضمينها في القائمة الموحدة للدخل المرفقة ضمن »مصروفات تشغيلية أخرى«.

3-4  معايير وتفسيرات جديدة لكنها غير الزامية بعد
فيما يلي المعايير الصادرة إال أنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. هذه القائمة للمعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع 
المجموعة أن يكون لها أثر على اإلفصاحات وقائمة المركز المالي ونتائج األعمال في حين تطبيقها في تاريخ مستقبلي. وتعتزم المجموعة تطبيق هذه 

المعايير)أينما يطّبق ذلك( عندما تصبح إلزامية.

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 المتعلق بعرض القوائم المالية
 تصبح التعديالت إلزامية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2012 وتتطلب أن تقوم المجموعة بصورة مستقلة بعرض بنود الدخل الشامل األخرى
السداد(، أو  االستبعاد  عند  المثال،  سبيل  )على  الشروط  تلبية  تم  إذا  المستقبل  في  الخسارة  أو  للربح  تدويرها(  يعاد  تصنيفها)أو  يعاد   التي 
من تلك التي لن يعاد تصنيفها للربح  أو الخسارة. ويؤثر هذا التعديل على العرض فقط، لذلك لن يكون لها أي تأثير على المركز المالي للمجموعة أو 

أدائها المالي.

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 القوائم المالية المنفصلة )كما تم تعديله في 2011(
يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم 27 )2011( معيار المحاسبة الدولي رقم 27 )2008(. ونتيجة للمعيار الجديد إلعداد التقارير المالية رقم 10 ورقم 12 المذكورين 

الحقًا فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 27 )2011( يرّحل المتطلبات الحالية للمحاسبة واإلفصاح للقوائم المالية المنفصلة مع بعض اإليضاحات الطفيفة.

1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. ال تعرض المجموعة قوائم إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   )2011(  معيار المحاسبة الدولي رقم 27 
مالية منفصلة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 28 المتعلق باستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )كما تم تعديله في 2011(
 12 ورقم   11 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الجديدة  للمعايير  ونتيجة   .)2008(  28 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار   )2011(  28 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  يلغي 
المذكورين الحقًا. وأعيد تسمية معيار المحاسبة الدولي رقم 28 بمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 االستثمارات في الشركات زميلة والمشاريع المشتركة 

ويوضح تطبيق طريقة الحقوق لالستثمارات في المشاريع المشتركة باإلضافة إلى الشركات الزميلة.
 

معيار المحاسبة الدولي رقم 28 )2011( إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليا بتقييم 
التأثير الكامل لهذا المعيار المعدل.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 المتعلق باألدوات المالية: التصنيف والقياس
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 الصادر يعكس المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولي بشأن استبدال معيار المحاسبة 

الدولي رقم 39 وتطبيقه على تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما ورد تعريفها في معيار المحاسبة الدولي رقم 39.

رقم 9 يتطلب  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  المالية.  األدوات  المتعلق بتصنيف وقياس  رقم 39  الدولي  المحاسبة  األجزاء من معيار  تستبدل 
اإلثبات األولي.  التحديد في  المطفأة، ويتم  بالتكلفة  التي تقاس  العادلة وتلك  بالقيمة  التي تقاس  المالية في فئتي قياس: تلك  الموجودات  تصنيف 

يعتمد التصنيف على نموذج اعمال المؤسسة إلدارة األدوات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألداة.

للمطلوبات المالية، يحتفظ المعيار على معظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي 39. والتغيير الرئيسي هو أن، في حاالت يتم األخذ بخيار القيمة العادلة 
للمطلوبات المالية يكون جزء من تغيير القيمة العادلة عائد لتسجيل مخاطر اإلئتمان الخاصة بالمؤسسة في الدخل الشامل بدالً من قائمة الدخل إال إذا 

كان هذا يؤدي ذلك إلى تعارض محاسبي.

كما تشمل تلك الفقرات في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بكيفية قياس القيمة العادلة حساب المشتقات المدرجة في العقد الذي يحتوي 
على بدل ليس موجودًا ماليًا، إضافة إلى متطلبات تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 9 إعادة تقييم المشتقات المدرجة.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 التي تؤّجل التاريخ اإللزامي من 1 يناير 2013 إلى 1 يناير 
2015 مع السماح بالتطبيق المبكر. في حاالت الحقة، سيعالج مجلس معايير المحاسبة الدولي محاسبة التحوط واضمحالل الموجودات.

ستقوم المجموعة بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار بالتزامن مع المراحل األخرى عند إصدارها لعرض صورة شاملة.
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 المتعلق القوائم المالية الموحدة
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 طريقة جديدة لتحديد المؤسسات المستثمر فيها وتوحيدها وتقديم نموذج موّحد ومستقل يحدد 

السيطرة كأساس لتوحيد كافة أنواع المؤسسات.

يقوم المستثمر بالسيطرة على المؤسسة المستثمر فيها عندما تكون:

-     معرضة أو لديها حقوق بالعوائد المتغيرة من اشتراكها لدى ذلك المستثمر فيها.
-     لديها القدرة على التأثير على العائدات من خالل الصالحية على المؤسسة المستثمر بها.

-     هناك رابط ما بين الصالحية والعائدات.

سوف يعاد تقييم السيطرة حسب تغيير في الحقائق والظروف.

المعايير  تفسير  ولجنة  والمنفصلة  الموحدة  المالية  القوائم   27 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  يستبدل   10 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار 
1 يناير 2013 ويسمح  إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   10 التقارير المالية رقم  التوحيد- 12 مؤسسات ألغراض خاصة. المعيار الدولي إلعداد 

بالتطبيق المبكر. وتقوم المجموعة حاليًا بتقييم التأثير الكامل لهذا المعيار الجديد.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 المتعلق بالترتيبات المشتركة
المالية من قبل األطراف للترتيبات المشتركة  التقارير  الترتيبات المشتركة يضع األسس إلعداد  11 بخصوص  المالية رقم  التقارير  المعيار الدولي إلعداد 

ويحسن معيار المحاسبة الدولي رقم 31 بوضع المعايير المنطبقة على المحاسبة لجميع الترتيبات المشتركة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 يصنف الترتيبات المشتركة في نوعين - عمليات مشتركة ومشاريع مشتركة، ويعمل على تحديد السيطرة 
المشتركة كمشاركة متفقة عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتيب، التي توجد فقط عندما تتطلب قرارات متعلقة باألنشطة ذات العالقة )مثل األنشطة 

التي تؤثر بصورة جوهرية على عائدات الترتيب(، موافقة باإلجماع لألطراف المشاركة بالسيطرة.

11 يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم 31 حصص في المشاريع المشتركة. ولجنة تفسير المعايير -13 مؤسسات ذات  معيار إعداد التقارير المالية رقم 
سيطرة مشتركة - مساهمات غير مالية من قبل أصحاب المشاريع. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11 إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليا بتقييم التأثير الكامل لهذا المعيار الجديد.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12 المتعلق بإفصاحات الحصص في مؤسسات أخرى
الزميلة  والشركات  المشتركة،  والترتيبات  التابعة،  للشركات  اإلفصاح  متطلبات  ويستبدل  ويعزز  يجمع   12 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار 
والمؤسسات المترتبة غير الموحدة. ونتيجة لهذه المعايير الجديدة إلعداد التقارير، قام مجلس معايير المحاسبة الدولي أيضا بإصدار وتعديل وإعادة 
تسمية معيار المحاسبة الدولي رقم 27 القوائم المالية المنفصلة ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 استثمارات في شركات زميلة ومشروعات مشتركة.

يهدف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12 إلى تقديم معلومات لتمكين المستخدمين من تقييم:

-     الطبيعة والمخاطر المتعلقة بحصة المؤسسة في مؤسسات أخرى؛ و
-     تأثير تلك الحصص على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمؤسسة.

 
معيار إعداد التقارير المالية رقم 12 إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم 

التأثير الكامل لهذا المعيار الجديد.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 المتعلق بقياس القيمة العادلة
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 يستبدل التوجيهات الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المنفردة حول قياس القيمة العادلة 
بمصدر واحد. المعيار ُيعرف القيمة العادلة ويضع إطارًا لقياس القيمة العادلة ويحدد متطلبات اإلفصاح لقياس القيمة العادلة. ويوضح المعيار كيفية 
قياس القيمة العادلة عندما يكون مطلوبًا أو عندما تسمح به المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
13 ال يقدم إستخدام محاسبة القيمة العادلة بل يقدم التوجيه بشأن كيفية تطبيقه حيث أن إستخدامه سبق وطلبته أو سمحت به معايير أخرى ضمن 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 13 إلزامي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 ويسمح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا 
بتقييم التأثير الكامل لهذا المعيار الجديد.
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4  إستثمار في شركات تابعة

فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية، جميعها تتخذ من 31 ديسمبر كنهاية السنة مالية لها. ال يوجد تغيير في نسبة الملكية في الشركات التابعة 
خالل السنة فيما عدا ما نص عليه اإليضاح رقم 401.

إيضاح 4.1 – تغيرت نسبة اإلحتفاظ من 85.1% في 31 ديسمبر 2010 بسبب إعادة هيكلة مذرويل بريدج  ليمتد.

األنشطةالشركة التابعة
سنة

التأسيس
بلد

التأسيس
نسبة

٪ الملكية

 شركة ميراكل جرافيكس
ذ.م.م.

 بيت اإلنماء للعقارات
ذ.م.م.

 مجموعة بيان لإلستثمارات
العقارية ذ.م.م.

 مصانع الكندي الدوائية
)شركة مساهمة عامة(

 بيت التمويل الكويتي - األردن
وشركاتها التابعة

قرية إشبيلية ذ.م.م.

مذرويل بريدج  ليمتد
)إيضاح 4.1(

 شركة مينا لإلتصاالت
ذ.م.م.

2003

2003

2004

1997

2007

2005

2008

2003

 تعمل الشركة في مجال التصوير العادي
والطباعة والنشر.

تعمل الشركة في مجال إدارة العقارات التجارية 
والمباني الصناعية والسكنية وتوفير الخدمات 

األمنية للمباني والمرافق.

النشاط الرئيسي للشركة هو شراء وبيع وتأجير 
العقارات والقيام بمشاريع مشتركة مع شركات 

أخرى تعمل في أنشطه مماثلة.

تعمل الشركة في تصنيع االدوية بجميع جرعاتها 
 الصيدالنية وتصنيع منتجات شبة صيدالنية

للعناية بالجلد ومستحضرات التجميل وغيرها.

تعمل الشركة وشركاتها التابعة في اإلستشارات 
اإلستثمارية في أسهم حقوق الملكية الخاصة 

والتطوير العقاري

النشاط الرئيسي للشركة هو إستثمار وتطوير 
المشاريع العقارية، وبالتالي شراء وبيع وتسويق 

هذه العقارات.

تعمل الشركة في مجال التصميم والهندسة 
وإدارة البناء والقوة العاملة إلدارة المشاريع 

الهندسية أساسا في النفط والغاز وصناعات 
البتروكيماويات والفوالذ.

تعمل الشركة بموجب رخصة شركة إتصاالت.

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

 المملكة األردنية
الهاشمية

 المملكة األردنية
الهاشمية

مملكة البحرين

المملكة المتحدة

مملكة البحرين

70.00

59.28

100.00

82.20

100.00

73.72

79.14

100.00
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5  تصنيف األدوات المالية على أساس القياس  

تم تصنيف األدوات المالية للمجموعة وفقًا ألساس اإلثبات والقياس على النحو التالي:

مطلوبات مالية موجودات مالية  موجودات مالية  موجودات مالية  موجودات مالية   
المجموع مدرجة بالتكلفة/  مدرجة بالتكلفة/  مدرجة بالتكلفة  مدرجة بالقيمة  مدرجة بالقيمة العادلة   

2011 التكلفةالمطفأة  التكلفة المطفأة  المطفأة  العادلة ضمن الحقوق  ضمن قائمة الدخل   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

الموجودات
 نقد وأرصدة لدى البنوك

48.230  -  48.230  -  -  -    ومصرف البحرين المركزي 
 مرابحات ومبالغ مستحقة

102.212  -  102.212  -  -  -    من البنوك 
601.225  -  601.225  -  -  - عقود تمويل مع العمالء 

285.821  -  -  62.078  14.535  209.208 إستثمارات 
56.947  -  56.947  -  -  - ذمم مدينة 

1.094.435  -  808.614  62.078  14.535  209.208  

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار
73.802  73.802  -  -  -  - الحسابات الجارية للعمالء 
213.441  213.441  -  -  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

 مرابحات ومبالغ مستحقة
290.688  290.688  -  -  -  -   لغير البنوك 

41.025  41.025  -  -  -  - مطلوبات أخرى 
100.186  100.186  -  -  -  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

445.288  445.288  -  -  -  - حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  
1.164.430  1.164.430  -  -  -  -  

مطلوبات مالية موجودات مالية  موجودات مالية  موجودات مالية  موجودات مالية   
المجموع مدرجة بالتكلفة/  مدرجة بالتكلفة/  مدرجة بالتكلفة  مدرجة بالقيمة  مدرجة بالقيمة العادلة   

2010 التكلفةالمطفأة  التكلفة المطفأة  المطفأة  العادلة ضمن الحقوق  ضمن قائمة الدخل   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

 نقد وأرصدة لدى البنوك
38.968  -  38.968  -  -  -    ومصرف البحرين المركزي 

 مرابحات ومبالغ مستحقة
51.370  -  51.370  -  -  -    من البنوك 

640.391  -  640.391  -  -  - عقود تمويل مع العمالء 
257.340  -  -  53.672  31.451  172.217 إستثمارات 
56.985  -  56.985  -  -  - ذمم مدينة 

1.045.054  -  787.714  53.672  31.451  172.217  

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات األستثمار
55.780  55.780  -  -  -  - الحسابات الجارية للعمالء 
246.406  246.406  -  -  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

 مرابحات ومبالغ مستحقة
187.785  187.785  -  -  -  -   لغير البنوك 

44.067  44.067  -  -  -  - مطلوبات أخرى 
99.423  99.423  -  -  -  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

452.963  452.963  -  -  -  - حقوق حاملي حسابات اإلستثمار  
1.086.424  1.086.424  -  -  -  -  



البيانــات الماليــة            61

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2011

6  نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

3.755  4.547 نقد  

9.383  10.378 أرصدة لدى البنوك   

2.210  3.630 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي  

23.620  29.675  6.1 إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

38.968  48.230  6.2  

6-1  هذا إحتياطي إجباري غير متوفر لألستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.

6-2  يتضمن هذا الرصيد مبلغًا وقدره 24.698 ألف دينار بحريني )2010: 23.399 ألف دينار بحريني( ممول من قبل حاملي حسابات األستثمار.

7  مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

51.373  102.230 مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك  

)3(  )18( أرباح مؤجلة  

51.370  102.212   

المبالغ المذكورة أعاله تم تمويلها بالكامل من خالل صناديق حاملي حسابات اإلستثمار. تحمل هذه أرباح بمعدالت تترواج بين 0.30% إلى 0.85% سنويًا )2010: 
0.25% إلى 0.60% سنويُا(.

8 عقود تمويل مع العمالء

المجموع تمويل من حاملي حسابات األستثمار  تمويل ذاتي    
2010  2011  2010  2011  2010  2011  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف ديناربحريني  ألف دينار بحريني   

435.478  411.358  222.148  162.997  213.330  248.361 مرابحات 

)33.526(  )48.620(  )17.078(  )19.242(  )16.448(  )29.378( أرباح مؤجلة 

)1.807(  )2.708(  -  )1.037(  )1.807(  )1.671( مخصصات 

400.145  360.030  205.070  142.718  195.075  217.312  

 إجارة منتهية بالتمليك
232.991  242.604  119.452  113.581  113.539  129.023    )إيضاح 8.1( 

18.998  10.334  -  -  18.998  10.334 عقود المشاركات 

652.134  612.968  324.522  256.299  327.612  356.669  

)11.743(  )11.743( إضمحالل جماعي     

640.391  601.225      
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8 عقود تمويل مع العمالء )تتمة(

83.334 :2010( بحريني  دينار  ألف   54.303 البالغ   المتراكم  االستهالك  بعد حسم  وتم عرضها  والمباني  األراضي  أساسية على   8-1   تشتمل هذه بصورة 
ألف دينار بحريني(.

 8-2   إجمالي مبالغ التمويالت المتوقع إضمحاللها بشكل فردي، قبل خصم أي مخصص لإلضمحالل تم تقييمة بشكل فردي هو 5.170 ألف دينار بحريني
)2010: 2.591 ألف دينار بحريني(.

8-3   ضمن المبالغ المدرجة مبلغ وقدره 41.867 ألف دينار بحريني  ) 2010: 44.194 ألف دينار بحريني( التي فات موعد إستحقاقها ألكثر من 90 يومًا ولكنها غير 
مضمحلة . توجد ضمانات كافية لهذا التعرض و سدادها يبقى إيجابي  لذلك ال تتطلب وضع مخصص لهذا التعرض.

8-4  خالل السنة ، إمتلك البنك عقارات بقيمة مدرجة قدرها 1.623 ألف دينار بحريني. وتم تصنيفها تحت إستثمارات عقارية.

فيما يلي تسويات مخصصات إضمحالل فردية وجماعية لخسائر إضمحالل العقود التمويل مع العمالء:

المجموع اضمحالل جماعي  اضمحالل فردي  المجموع  اضمحالل جماعي  اضمحالل فردي   
2010  2010  2010  2011  2011  2011  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

13.038  11.855  1.183  13.550  11.743  1.807 في 1 يناير 

512  104  408  1.066  -  1.066 مخصص للسنة 

-  -  -  )165(  -  )165( إسترجاعات للسنة 

512  104  408  901  -  901 مخصص للسنة* 

-  )216(  216  -  -  - تحويالت 

13.550  11.743  1.807  14.451  11.743  2.708 في 31 ديسمبر 

* يشمل هذا المبلغ مخصص مقابل مرابحات اإلستثمار وقدره 500 ألف دينار بحريني )2010:ال شيئ(.

9  االستثمارات

تم تصنيف إستثمارات المجموعة على النحو التالي:
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

172.217  209.208  9.1 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل 

31.451  14.535  9.2 إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق 

53.672  62.078  9.3 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

257.340  285.821   

9-1  إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

مصنفة عند اإلثبات المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل:

160.814  200.553 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  

11.403  8.655 صناديق مدارة - بصافي قيمة الموجود  

172.217  209.208   

9-2  إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

7.356  6.389 أسهم حقوق الملكية المسعرة  

856  1.219 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  

23.239  6.927 صناديق مدارة - بصافي قيمة الموجود  

31.451  14.535   
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9  االستثمارات )تتمة(

9-2  إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق )تتمة(

فيما يلي التغيرات في اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق خالل السنة:
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

9.295  31.451 في 1 يناير  

23.213  1.049 اقتناءات  

-  7.307 تحويالت  

)1.057(  )2.023( تغيرات القيمة العادلة  

-  )23.249( إستبعادات  

31.451  14.535 في 31 ديسمبر  

9-3  مدرجة بالتكلفة المطفأة
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

صكوك مسعرة

2.527  2.262 حكومية*  

11.726  14.703 أخرى*  

صكوك غير مسعرة

9.185  11.070 حكومية*  

30.234  34.043 أخرى*  

53.672  62.078 في 31 ديسمبر  

*  كما في 31 ديسمبر 2010 و2011، تم تمويل اإلستثمارات في الصكوك بالكامل من خالل صناديق حاملي حسابات اإلستثمار المطلقة. وتم تمويل جميع 
اإلستثمارات األخرى ذاتيًا.

إن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 25 خالل 2011، له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة. كنتيجة لتطبيق هذا المعيار الجديد، 
تم إعادة مراجعة تصنيف المحفظة اإلستثمارية وجرت تغييرات في هذه التصنيفات وفقًا لمعيار المحاسبة المالي 25. أعيد تصنيف الصكوك  وقدرها  
53.672 ألف دينار بحريني من »قيمة عادلة ضمن الحقوق« الى »تكلفة مطفأة«. وخسارة القيمة العادلة التي كان يمكن إثباتها في القائمة الموحدة للدخل 
الشامل تحت »إحتياطي متاح للبيع« خالل السنة إذا لم تقم المجموعة بإعادة تصنيف اإلستثمارات من »قيمة عادلة ضمن الحقوق« الى تكلفة مطفأة 
قدرها 6 آالف دينار بحريني. إضافة لذلك، مكاسب القيمة العادلة غير المحققة المتعلقة باإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل قدرها 

3.524 ألف دينار بحريني تم إعادة تصنيفها من إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات الى أرباح مبقاة.

9-4  مكونات محفظة اإلستثمار

إن مكونات محفظة اإلستثمار الصناعية والجغرافية للمجموعة هي كما يلي:

                           المجموع
2010  2011 أخــــــرى  الشرق األوسط   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

192.676  224.132  -  224.132 تطوير العقارات 

46.878  46.634  1.245  45.389 خدمات مصرفية ومالية  

17.786  15.055  14.703  352 أخرى  

257.340  285.821  15.948  269.873  
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9  االستثمارات )تتمة(

9-5  إعادة تصنيف اإلستثمارات 

خالل السنة المنتهية 31 ديسمبر 2008، قامت المجموعة بإعادة تصينف بعض إستثماراتها في أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة إلى 
متاحة للبيع. تم إعادة تصنيف اإلستثمارات لتعكس التغير في نية المجموعة لإلحتفاظ باإلستثمارات المذكورة في المستقبل القريب بدال من التخارج 
أو المتاجرة في المدى القصير كما هو مسموح به بموجب التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 7، »إعادة تصنيف الموجودات المالية«.

كما في 31 ديسمبر 2011، بلغت القيمة المدرجة والقيمة العادلة لإلستثمارات المعاد تصنيفها 6.389 ألف دينار بحريني )31 ديسمبر 2010: 7.356 ألف دينار 
بحريني(. خالل السنة، قامت المجموعة بإثبات اإلضمحالل بمبلغ وقدره 3.694 ألف دينار بحريني )2010: الشيء( على هذه اإلستثمارات في القائمة الموحدة 

للدخل. في السنة السابقة، خسائر القيمة العادلة من هذه اإلستثمارات المدرجة بالقائمة الموحدة للدخل الشامل مبلغ وقدره 1.599 ألف دينار بحريني.

10  إستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة

لدى المجموعة اإلستثمارات التالية كما في 31 ديسمبر 2011:

إن درة الخليج البحرين ش.م.ب. )مقفلة( وشركة بيوت الديار هما شركتان تخضعان لسيطرة مشتركة حيث لدى المشاركين ترتيبًا يوفر لهم سيطرة 
مشتركة على األنشطة االقتصادية للشركة. تقوم المجموعة بإثبات حصتها في المشروع المشترك باستخدام طريقة الحقوق للمحاسبة.

على الرغم من إحتفاظ المجموعة بأقل من 20% من أسهم الحقوق في شركة عقارات السيف ش.م.ب، إال أن المجموعة تمارس تأثيرا هامًا بسبب حقها 
التعاقدي لتعيين ثالثة أعضاء في مجلس اإلدارة للشركة ولديها صالحية المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية. 

بلدطبيعة العملأسم المؤسسة
التأسيس

نسبة
الملكية

المشاريع المشتركة

الشركة الزميلة

%50.0

%50.0

%28

%33.50

%15.5

مملكة البحرين

مملكة البحرين

المملكة الهاشمية االردنية

مملكة البحرين

مملكة البحرين

تطوير المشاريع العقارية و إدارة العقارات وبيع 
وشراء العقارات.

تطوير جزيرة درة البحرين لغرض بيع األراضي 
والعقارات التجارية والسكنية.

تطوير المشاريع العقارية وإدارة العقارات.

تقديم خدمات المرافق متضمنة تبريد المناطق، 
وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة 

والخدمات ذات الصلة.

أعمال تطوير العقارات وقطاع العمليات.

بيوت الديار ذ.م.م.

درة خليج البحرين ش.م.ب. 
)مقفلة(

شركة الديرة لإلستثمار 
والتطوير العقاري

الطاقة المركزية ش.م.ب. 
)مقفلة(

عقارات السيف ش.م.ب.
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10  إستثمار في مشاريع مشتركة وشركات زميلة )تتمة(

يلخص الجدول أدناه المعلومات المالية إلستثمارات المجموعة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

233.015  212.258 موجودات متداولة  

150.749  226.126 موجودات غير متداولة  

)44.352(  )106.845( مطلوبات متداولة  

)103.095(  )22.517( مطلوبات غير متداولة  

236.317  309.022 مجموع صافي الموجودات  

مجموع اإليرادات وصافي دخل المشروع المشترك والشركات الزميلة للسنة كالتالي:
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

16.312  28.050 اإليرادات  

)474(  )9.366( صافي الخسارة  

فيما يلي التغيرات في استثمارات المجموعة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة:
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

77.569  85.994 في 1 يناير  

3.855  40.211 استثمارات خالل السنة  

10.227  - محول من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل  

-  3.363 حصة إعادة تدوير اإلستثمارات بالقيمة العادلة ضمن تقييم الحقوق  

313  - حصة المجموعة من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الحقوق  

)3.163(  )5.833( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة  

)2.807(  )518( التغيرات االخرى  

85.994  123.217 في 31 ديسمبر  

القيمة  )2010: 12.908 ألف دينار بحريني( ومع ذلك، ال تمثل األسعار المسعرة  القيمة المسعرة لالستثمار في شركات زميلة هي 10.228 ألف دينار بحريني 
العادلة حيث أن األسهم لم يتم تدوالها بصورة نشطة. إن القيمة العادلة بناءًا على النماذج الداخلية تقارب القيمة المدرجة.
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11  استثمارات عقارية
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

التكلفة
114.714  120.867 في 1 يناير  

5.472  16.619 إضافات  

)497(  )13.063( إستبعادات  

1.178  5.500 محول من موجودات أخرى  

120.867  129.923 في 31 ديسمبر  

تعديل القيمة العادلة
22.206  22.206 في 1 يناير  

-  1.129 صافي مكسب غير محقق من إستثمارات عقارية  

-  )943( متعلقة باإلستبعادات  

22.206  22.392 في 31 ديسمبر  

143.073  152.315 المجموع  

تشتمل اإلستثمارات العقارية المحتفظ  بها في مملكة البحرين في 31 ديسمبر على ما يلي:
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

55.464  61.762 مباني  

87.609  90.553 أراضي  

143.073  152.315   

بلغ دخل إيجار المتضمن في القائمة الموحدة للدخل من استثمارات عقارية 389 ألف دينار بحريني )2010: 502 ألف دينار بحريني(.

تم إدراج االستثمارات العقارية التي تم تحديدها على أساس التقييمات التي تم إجرائها من قبل مثمنين مستقلين، مع خبرات حديثة في الموقع وفئة 
االستثمار العقاري الذي تم تقييمه على أساس القيمة العادلة، في تواريخ قريبة من 31 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2010. تم تحديد القيم العادلة على أساس 

أحداث المعامالت في السوق، بناءأً على معرفة واجتهاد المثمنين المستقلين المهنية.

تتضمن اإلستثمارات العقارية حصة البنك البالغة 353 ألف دينار بحريني )2010: 353 ألف دينار بحريني( التي يمتلكها بصورة مشتركة مع أطراف أخرى، 
وتخضع لشروط اعتيادية تنطبق على الملكية المشتركة.

12  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

97.131  92.527  12.1 تكاليف األراضي والتطوير 

21.161  9.042 رسوم األداء ورسوم إدارية مستحقة القبض )إيضاح 12.2 و 30(  

1.708  4.248 مصروفات المشروع مستحقة القبض  

2.618  986 مخزون  

1.662  1.616 أرباح مستحقة القبض  

12.132  14.066 ذمم تجارية مدينة لشركات تابعة  

1.597  1.787 مصروفات مدفوعة مقدمًا  

6.718  - مبالغ مدفوعة مقدمًا لشراء إستثمارات  

2.814  17.728 مبالغ مستحقة القبض متعلقة ببيع/ تصفية االستثمارات  

7.439  7.471 ذمم مدينة من عمالء الشركات  

3.351  2.776 موجودات أخرى  

158.331  152.247   
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12  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى )تتمة(

12-1 تكاليف األراضي والتطوير

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

53.367  44.968 أراضي  

43.764  47.559 تكاليف التطوير  

97.131  92.527   

تمثل تكلفة التطوير هذه تكلفة البناء واإلستشارات، والربح المدفوع من تمويل مرابحات، بمختلف المشاريع العقارية التي إتخذتها المجموعة.

12-2  رسوم األداء ورسوم إدارية مستحقة القبض
يتضمن هذا رصيد قدره 7.928 ألف دينار بحريني )2010: 19.225 ألف دينار بحريني( مستحق القبض من طرف ذو عالقة.

13  شهرة وموجودات غير ملموسة

موجودات غير موجودات غير      
المجموع ملموسة أخرى  شهرة  المجموع  ملموسة أخرى  شهرة   

2010  2010  2010  2011  2011  2011  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

التكلفة:

26.727  -  26.727  30.900  4.989  25.911 في 1 يناير 

-  -  -  -  -  - إضافات 

 محول من موجودات مجموعة
    مهيئة لإلستبعاد مصنفة

4.989  4.989  -  -  -  -    كمحتفظ بها لغرض البيع 

)816(  -  )816(  )744(  -  )744( تغيرات أخرى 

30.900  4.989  25.911  30.156  4.989  25.167 في 31 ديسمبر 

اإلطفاء واإلضمحالل:

1.555  -  1.555  2.256  701  1.555 في 1 يناير 

383  383  -  136  136  - مخصص إطفاء للسنة 

 محول من موجودات مجموعة
    مهيئة لإلستبعاد مصنفة

318  318  -  -  -  -    كمحتفظ بها لغرض البيع 

2.256  701  1.555  2.392  837  1.555 في 31 ديسمبر 

صافي القيمة الدفترية
25.172  -  25.172  28.644  4.288  24.356 في 1 يناير 

28.644  4.288  24.356  27.764  4.152  23.612 في 31 ديسمبر 

القيمة المدرجة للشهرة تنسب إلى الشركات التابعة التالية، والتي يتم معاملتها كوحدات منتجة للنقد:

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

800  800 شركة ميراكل جرافيكس ذ.م.م.  

23.556  22.812 مذرويل بريدج ليمتد  

24.356  23.612   
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13  شهرة وموجودات غير ملموسة )تتمة(

الفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة لإلسترداد للوحدات المنتجة للنقد

الموازنات  المتوقعة من  النقدية  التدفقات  باستخدام  المتداولة  القيمة  للنقد على حساب  القابلة لإلسترداد لكل وحدة منتجة  الشهرة  تعتمد قيمة 
المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا الممتدة لمدة تسع سنوات. تم تطبيق سعر الخصم بنسبة 11.9% )2010: 12.7%( على التدفقات النقدية المتوقعة، 
وهو يمثل المتوسط المرجح  لتكلفة رأس المال المعدل لعالوة المخاطر المناسبة لتلك الوحدات المنتجة للنقد. إن الفرضيات الرئيسية المستخدمة 
في تقدير المبالغ القابلة لإلسترداد للوحدات المنتجة للنقد هي حساسة لفحص ثبات القيمة المستخدمة لحساب القيمة المتداولة. وعلى هذا األساس، 
تعتقد اإلدارة بأن تغيرات معقولة في الفرضيات المستخدمة لتحديد المبالغ القابلة لإلسترداد للوحدات المنتجة للنقد للمجموعة والتي سوف لن ينتج 

عنها أي إضمحالل.

14  مرابحات ومبالغ مستحقة للبنوك
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

101.518  157.330 مرابحات مستحقة الدفع لبنوك  

144.888  56.111 مبالغ مستحقة لبنوك  

246.406  213.441   

15  صناديق تحت اإلدارة

في 31 ديسمبر 2011، بلغت صناديق العمالء المدارة بصفة وكالة 84.128 ألف دينار بحريني )2010: 106.371 ألف دينار بحريني(.

16  مطلوبات أخرى
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

3.981  - مبالغ مستحقة الدفع مقابل شراء عقارات إستثمارية )إيضاح 30(  

2.819  1.177 إصدار أوامر دفع ولكن لم يتم تقديمها بعد  

1.297  439 مبالغ مستحقة الدفع لحساب العقود التمويل  

3.466  3.568 مستحقات متعلقة بالموظفين  

2.216  2.275 ربح مستحق الدفع لحساب المرابحات والمبالغ المستحقة للبنوك ولغير البنوك  

2.167  2.243 ربح مستحق الدفع على حقوق حاملي حسابات االستثمار  

24.088  27.961 ذمم تجارية دائنة لشركات التابعة  

2.029  500 مبالغ مستحقة لمستثمرين  

2.004  2.862 أخرى  

44.067  41.025   

17  مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

البنوك في الكويت )كيبور( لمدة ستة أشهر.  المتداول فيما بين  الربح  الدفع ربح بمعدل يعادل 2% فوق معدل  الثانوية المستحقة  المرابحات  تحمل 
تم اعتماد هذا التسهيل من قبل مصرف البحرين المركزي ليتم إثباته كرأسمال فئة 2 وهو غير مضمون وثانوي لمطالبات جميع الدائنيين متضمنة 
حسابات اإلستثمار المطلقة. ينتهي هذا التسهيل في سنة 2019 ويمكن إنهاؤه بخيار البنك بعد الربع الثالث في سنة 2014 وهو خاضع للحصول على 

الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي.

ثانوية بمرابحات  تتعلق  للدخل  الموحدة  القائمة  في  بحريني(  دينار  ألف   3.138  :2010( بحريني  دينار  ألف   3.053 قدره  مبلغ  احتساب  تم  السنة،   خالل 
مستحقة الدفع.
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18  حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

تتراوح حصة المضارب على حسابات اإلستثمار بين 20% إلى 40%  )2010: 20% إلى 40%( معتمدة على فترة إستثمار الودائع، وفي حالة حسابات التوفير حيث ال 
توجد قيود على السحب النقدي، تتراوح حصة المضارب بين 50% إلى 60% )2010: 50% إلى 60%(. بلغت حصة المضارب 2.048 ألف دينار بحريني للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011 )2010: 5.300 ألف دينار بحريني( وتم تضمينها في دخل التمويل من خدمات مصرفية لألفراد والشركات. إن معدل العائد المدفوع لحاملي 

حسابات اإلستثمار كما في 31 ديسمبر 2011 و 2010 لألنواع المختلفة لحسابات اإلستثمار، بالدينار البحريني والدوالر األمريكي هو كالتالي:

2010  2011  
معدل العائد  معدل العائد   

%  ٪  

حسابات إستثمار – بالدينار البحريني

1.00  0.50 حساب توفير 

1.25  0.60 حساب توفير لكبار الشخصيات 

2.80  2.50 حساب إستثمار  لفترة شهر واحد 

3.40  3.00 حساب إستثمار  لفترة ثالثة أشهر 

3.60  3.25 حساب إستثمار  لفترة ستة أشهر 

4.20  3.75 حساب إستثمار  لفترة سنة واحدة 

حسابات إستثمار – بالدوالر األمريكي

1.00  0.25 حساب توفير 

1.25  0.35 حساب توفير لكبار الشخصيات 

2.80  1.78 حساب إستثمار  لفترة شهر واحد 

3.40  2.08 حساب إستثمار  لفترة ثالثة أشهر 

3.60  2.22 حساب إستثمار  لفترة ستة أشهر 

4.20  2.37 حساب إستثمار  لفترة سنة واحدة 

18-1  حسابات اإلستثمار حسب النوع
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

27.708  33.357 حسابات توفير 

16.264  21.590 حسابات توفير لكبار الشخصيات 

139.475  123.032 حسابات إستثمار لفترة شهر واحد 

182.469  169.671 حسابات إستثمار لفترة ثالثة أشهر 

40.827  50.199 حسابات إستثمار لفترة ستة أشهر 

46.220  47.439 حسابات إستثمار لفترة سنة واحدة 

452.963  445.288  
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19  رأس المال واحتياطيات

رأس المال
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

المصرح به
350.000  350.000 3.500.000 ألف )2010: 3.500.000 ألف( سهم بقيمة إسمية قدرها 0.1 دينار بحريني للسهم.  

الصادر والمدفوع بالكامل
كما في بداية ونهاية السنة

177.140  177.140  19.1 1.771.405 الف )2010: 1.771.405 ألف( سهم 

19-1   من األسهم الصادرة والمدفوعة البالغة 120.456 الف سهم )2010:  120.456 ألف سهم( بقيمة اسمية قدرها 0.1 دينار بحريني )2010: 0.1 دينار بحريني( تم 
رأس مال مدفوع قدره األساسي لتعكس  التأسيس ونظامه  والبنك بصدد تعديل عقد  الموظفين.   االحتفاظ بها بموجب خطة ملكية أسهم 

177.140 ألف دينار بحريني.

طبيعة والغرض من اإلحتياطيات

عالوة إصدار اسهم
إن المبالغ المحصلة من الزيادة في القيمة اإلسمية لرأس المال الصادر خالل أي إصدار جديد لألسهم، محسومًا منها مصروفات اإلصدار، يتم معاملتها على 

إنها عالوة إصدار أسهم. إن هذه المبالغ غير قابلة للتوزيع، ولكن يمكن استخدامها في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني.

إحتياطي قانوني
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبنك، تم تحويل 10% من صافي دخل السـنة إلى االحتياطي القانوني. ومع ذلك، 
كما هو مسموح به بموجب قانون الشركات التجارية البحريني يمكن للبنك أن يقرر إيقاف مثل هذا التحويل السنوي عندما يبلغ اإلحتياطي القانوني 
50% من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على 

موافقة مصرف البحرين المركزي.

إحتياطي عام
تم إنشاء االحتياطي العام وفقًا للنظام األساسي للمجموعة  وهو قابل للتوزيع بعد قرار المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية وبعد موافقة مصرف 
البحرين المركزي. يمكن للمجموعة تحويل أي مبلغ إلى اإلحتياطي العام، وعند الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية، من 

صافي الدخل للسنة بعد احتساب االحتياطي القانوني.

احتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع
إن المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من استثمارات متاحة للبيع، إذا لم يتم تحديدها كمضمحلة، والمسجلة في بند الحقوق يتم احتسابها في 
»احتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع« وهو غير متاح للتوزيع. عند استبعاد مثل هذه الموجودات، فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة ذات الصلة يتم 

تحويلها إلى األرباح المبقاة وتصبح متاحة للتوزيع.

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
إن المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من إعادة تقييم »استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل«، إذا لم يتم تحديدها كمضمحلة، 
والمسجلة في القائمة الموحدة للدخل يتم احتسابها في »احتياطي إعادة تقييم االستثمارات« في الحقوق وهي غير قابلة للتوزيع. عند استبعاد مثل 

هذه الموجودات، فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة ذات الصلة يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة وتصبح متاحة للتوزيع.

إحتياطي تحويل العمالت األجنبية
يستخدم إحتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل الفروق الناتجة من تحويل القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية.

األرباح المبقاة
للتوزيع قدره 1.523 قابل  غير  احتياطي  المبقاة  األرباح  كأرباح أسهم. مدرجة ضمن  المدفوعة  غير  السنوية  لألرباح  المتراكم  المبلغ  المبقاة هي   األرباح 

ألف دينار بحريني )2010: 1.524 ألف دينار بحريني( تتعلق بالشركات التابعة للبنك.
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20  مجموع الدخل الشامل متعلق بالمساهمين من الشركة األم
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

7.418  6.812 صافي الدخل قبل التعديل على الحصص غير المسيطرة  

دخل شامل أخر:

887  1.754 تعديالت القيمة العادلة مقابل إستثمارات متاحة للبيع  

242  6 صافي التغير في إحتياطي تحويل العملة األجنبية  

313  3.363 حصة الدخل الشامل لمشروع مشترك  

1.442  5.123 مجموع الدخل الشامل األخر للسنة  

8.860  11.935 مجموع الدخل الشامل للسنة  

1.907  2.774 التعديل العائد للحصص غير المسيطرة  

10.767  14.709 مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة األم  

21  ارتباطات والتزامات محتملة
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

إلتزامات محتملة:

12.778  13.567 إعتمادات مستندية  

14.904  12.125 ضمانات  

27.682  25.692   

إرتباطات غير قابلة للنقض لتقديم تسهيالت إئتمانية:

16.942  8.223 فترة اإلستحقاق األصلية سنة واحدة أو اقل  

226  9.750 إرتباطات اإلستثمار  

44.850  43.665   

إرتباطات عقود تأجير تشغيلية:
في 31 ديسمبر 2011، لدى المجموعة إرتباطات فيما يتعلق بعقود التأجير التشغيلية غير القابلة للنقض بإجمالي 5.240 ألف دينار بحريني )2010: 7.697 ألف 
دينار بحريني( متعلقة بممتلكات مستأجرة. ومن ضمن اإلرتباطات المتعلقة بعقود التأجير التشغيلية مبلغ وقدره 1.550 ألف دينار بحريني )2010: 1.476 ألف 
دينار بحريني( مستحقة خالل سنة واحدة والمبالغ المتبقية البالغة 3.690 ألف دينار بحريني )2010: 3.977 ألف دينار بحريني( مستحقة خالل سنة واحدة إلى 

إلى خمس سنوات والمتبقي يستحق لمدة أكثر من خمس سنوات.

إرتباطات البناء
في 31 ديسمبر 2011، لدى المجموعة إرتباطات متعلقة بعقود بناء بقيمة 7.789 ألف دينار بحريني )2010: 5.837 ألف دينار بحريني(.
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22  دخل من أنشطة مصرفية تجارية لألفراد والشركات
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

27.840  25.391 دخل من المرابحات  

18.531  17.810  22.1 دخل من اجارة منتهية بالتمليك 

1.519  540 دخل من المشاركات  

183  487 دخل من مرابحات مع البنوك  

48.073  44.228 دخل التمويل من األنشطة المصرفية التجارية لألفراد والشركات  

465  592 حصة المضارب من حسابات االستثمار المقيدة  

1.078  601 دخل من رسوم وعموالت  

49.616  45.421   

22-1  تم عرض الدخل بعد حسم اإلستهالك على موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك البالغة 71.983 ألف دينار بحريني )2010: 30.954 ألف دينار بحريني(.

23  دخل من األنشطة اإلستثمارية
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

2.406  10.651 صافي مكسب غير محقق من إستثمارات  

14.294  )2.240( )خسارة( مكسب من بيع إستثمارات  

-  1.129 صافي مكسب غير محقق من إستثمارات عقارية  

65  11.916 صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية  

271  478 رسوم األداء ورسوم إدارية  

436  144 دخل أرباح أسهم  

1.956  2.511 دخل من صكوك  

)313(  362 دخل آخر )خسارة(  

19.115  24.951   

24  الدخل والمصروفات المتعلقة بعقود التمويل وصكوك
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

48.073  44.228 دخل التمويل من األنشطة المصرفية التجارية لألفراد والشركات  

1.956  2.511 دخل من صكوك  

50.029  46.739   

 محسومًا منها: ربح مدفوع على مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك،
12.380  14.023    مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع  

13.299  12.124 محسومًا منها: عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار ، محسوم منه حصة المضارب  

25.679  26.147   

24.350  20.592   
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25  دخل آخر

يشمل المبلغ اإليرادات الناتجة من الشركات التابعة للبنك من خالل بيع البضائع وتقديم الخدمات وبيع الممتلكات العقارية محسومًا منها المصروفات 
المباشرة العائدة لذلك.

26  مخصصات
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

512  401 مخصصات مقابل عقود تمويل متعلقة بالعمالء  

-  3.694 خسارة إضمحالل على إستثمارات  

512  4.095   

27  مصروفات أخرى
2010  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

1.254  1.421 تطوير أعمال  

5.314  2.342 تكنولوجيا واتصاالت  

1.565  1.404 قانونية وإستشارية ومصادر خارجية  

3.613  2.482 ممتلكات – إيجارات وصيانة  

7.029  10.412 إدارية وبيع وأخرى  

18.775  18.061   

 28   ربح مدفوع على مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك ومرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك
ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

3.072  3.729 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك  

6.170  7.241 مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك  

3.138  3.053 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع )إيضاح 17(  

12.380  14.023   

29  النقد وما في حكمه

يشمل النقد وما في حكمه المتضمن في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على المبالغ التالية:

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

3.755  4.547 نقد  

9.383  10.378 أرصدة لدى بنوك  

2.210  3.630 أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، بإستثناء وديعة إحتياطية إجبارية  

51.370  102.212 مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك بتواريخ استحقاق أصلية أقل من 90 يومًا  

66.718  120.767   
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30  معامالت مع األطراف ذات العالقة

للبنك وهيئة  الرئيسيين  اإلدارة  اإلدارة وموظفي  الرئيسيين وأعضاء مجلس  األم ومساهميها  الزميلة والشركة  الشركات  العالقة  األطراف ذات  تمثل 
الرقابة الشرعية للبنك والمؤسسات التي تمارس عليها سيطرة أو تخضع لسيطرة مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف. تنتج المعامالت مع األطراف 
ذات العالقة ضمن األعمال االعتيادية. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إن األرصدة 
القائمة في نهاية السنة هي غير مضمونة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، لم تقم المجموعة بعمل أي مخصص للمبالغ المستحقة من أطراف ذات 

العالقة )2010 : ال شيء(.

يوضح الجدول أدناه مجموع مبالغ المعامالت التي تم إدراجها مع أطراف ذات عالقة للسنة المالية المتعلقة بها.

أعضاء مجلس    
أطراف أخرى اإلدارة وموظفي     

2010  2011 ذات عالقة  اإلدارة الرئيسيين  الشركة األم  شركات زميلة   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

10.077  26.400  -  -  26.400  - مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 
97.136  104.208  78.182  22.483  -  3.543 عقود تمويل مع العمالء 

 رسوم األداء ورسوم إدارية
21.161  9.191  1.263  -  -  7.928   مستحقة القبض )إيضاح 12( 

58  58  58  -  -  - مصروفات المشروع مستحقة القبض 
19.856  -  -  -  -  - ذمم مدينة أخرى 
54.010  116.013  -  -  116.013  - مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك  

55.637  86.969  86.969  -  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك 
5.545  14.877  2.553  72  639  11.613 حسابات جارية للعمالء 

 مبالغ مدفوعة مقابل شراء
3.981  -  -  -  -  -    إستثمارات عقارية )إيضاح 16( 

284  336  -  -  -  336 مطلوبات أخرى 
99.423  100.186  -  -  100.186  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 
74.336  76.201  64.587  897  -  10.717 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

6.718  6.718  6.698  -  -  20 إعتمادات مستندية 
 إرتباطات لتمديد

2.355  2.855  2.355  -  -  500    االعتمادات المستندية 

إن الدخل والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة هي كما يلي:

أعضاء مجلس    
أطراف أخرى اإلدارة وموظفي     

2010  2011 ذات عالقة  اإلدارة الرئيسيين  الشركة األم  شركات زميلة   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

23  163  21  -  142  - دخل من مرابحات لدى البنوك 
 دخل من عقود التمويل

5.405  5.751  4.421  346  -  984   المتعلقة بالعمالء 
 رسوم األداء ورسوم

125  112  -  -  -  112    إدارية )إيضاح23( 
 ربح على مرابحات ومبالغ

2.623  5.572  118  -  5.454  -   مستحقة لبنوك 
 ربح على مرابحات ومبالغ

2.350  2.511  2.499  -  -  12    مستحقة لغير البنوك 
 ربح على مرابحات ثانوية

3.138  3.053  -  -  3.053  -    مستحقة الدفع 
 ربح على حقوق حاملي

2.367  1.987  1.983  3  -  1     حسابات اإلستثمار 
1.453  1.735  1.735  -  -  - مصروفات تشغيلية 
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30  معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

فيما يلي تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين والمتضمنة في القائمة الموحدة للدخل:

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

2.779  2.762 مكافآت الموظفين القصيرة األجل  

128  134 مكافآت الموظفين الطويلة األجل  

بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور الجلسات 150 ألف دينار بحريني و 557 ألف دينار بحريني على التوالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2011 )2010: 150 ألف دينار بحريني و 557 ألف دينار بحريني على التوالي(.

31  قطاعات األعمال

ألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة إلى القطاعات التالية:

تمويالت  وتقديم  األرباح  في  المشاركة  االستثمار  حسابات  وتنظيم  إدارة  أساسية  بصورة  المجموعة المصرفية للشركات واألفراد  تزاول 
وتسهيالت أخرى لألفراد والشركات وعمالء المؤسسات بصورة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

الخاصة  الملكية  حقوق  أسهم  متضمنة  اإلستثمارية  المصرفية  األنشطة  أساسية  بصورة  المجموعة المصرفية اإلستثمارية   تزاول 
واإلستثمارات العقارية واألنشطة األخرى.

لم يتم تجميع قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات المذكورة أعاله.

أداء  تقييم  يتم  األداء.  الموارد وتقييم  المتعلقة بتخصيص  القرارات  اتخاذ  أعمالها بصورة منفصلة لغرض  نتائج عمليات وحدات  بمراقبة  اإلدارة  تقوم 
القطاع على أساس الربح )كما هو مسجل في تقارير اإلدارة الداخلية( والتي تم قياسها بإستخدام نفس أسس المقاييس المستخدمة في إعداد هذه 

القوائم المالية الموحدة.

اإليرادات متعلقة ببيع موجودات  الحصول عليها من عميل خارجي واحد. وهذه  ألف دينار بحريني( تم   9.535 :  2010( ألف دينار بحريني  اإليرادات 12.227 
مصرفية إستثمارية.

يمثل الجدول التالي إيرادات وصافي الربح ومجموع موجودات قطاعات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

المجموعة المجموعة المصرفية    
المجموع المصرفية االستثمارية  للشركات واألفراد    

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

77.008  34.583  42.425 اإليرادات 

9.586  )12.406(  21.992 ربح )خسارة ( القطاع 

1.523.689  950.555  573.134 موجودات القطاع 

13.665 موجودات غير مخصصة   

1.537.354 مجموع الموجودات   

تسجيل  فيها  تم  التي  الموقع  أساس  على  الجغرافية  القطاعات  حسب  للمجموعة  الموجودات  ومجموع  الدخل  لصافي  توزيع  التالي  الجدول  يوضح 
المعامالت والموجودات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

المجموع دول أخرى  البحرين   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

77.008  19.276  57.732 اإليرادات 

1.537.354  320.047  1.217.307 موجودات القطاع 

تمثل الدول األخرى بشكل أساسي دولة الكويت والمملكة األردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.
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31  قطاعات األعمال )تتمة(

يمثل الجدول التالي اإليرادات وصافي الدخل ومجموع موجودات قطاعات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2010.

المجموعة المجموعة المصرفية    
المجموع المصرفية االستثمارية  للشركات واألفراد    

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

75.671  28.322  47.349 اإليرادات 

9.325  )17.147(  26.472 ربح/ )خسارة( القطاع 

1.430.774  809.858  620.916 موجودات القطاع 

15.898 الموجودات غير المخصصة   

1.446.672 مجموع الموجودات   

يوضح الجدول التالي توزيع صافي الدخل ومجموع الموجودات حسب القطاعات الجغرافية حسب الموقع الذي تدون فيه المعامالت والموجودات، للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

المجموع دول أخرى  البحرين   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

75.671  29.552  46.119 اإليرادات 

1.446.672  320.803  1.125.869 موجودات القطاع 

تمثل الدول األخرى بشكل أساسي دولة الكويت والمملكة األردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

32  القيمة العادلة لألدوات المالية

البحرين ومصرف  البنوك  لدى  وأرصدة  نقد  على  المالية  الموجودات  تتضمن  المالية.  والمطلوبات  المالية  الموجودات  على  المالية  األدوات   تشتمل 
المركزي ومرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك وعقود تمويل مع العمالء وإستثمارات وذمم مدينة. تتضمن المطلوبات المالية على مرابحات ومبالغ 
مستحقة لبنوك ومرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك و حسابات العمالء الجارية ومطلوبات أخرى وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار ومرابحات ثانوية 

مستحقة الدفع.

كما في 31 ديسمبر 2011 و 2010، إن القيمة العادلة لألدوات المالية تقارب قيمها المدرجة.

األدوات المالية المسجلة بالقيمة 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 المماثلة أو المطلوبات المماثلة.  -

أو مباشرة  بصورة  إما  المسجلة  العادلة  القيمة  على  الجوهري  التأثير  ذات  مدخالتها  جميع  مالحظة  يمكن  والتي  األخرى  التقنيات   :2  -  المستوى 
غير مباشرة.

 -  المستوى 3: التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها
في السوق.
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32  القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

المجموع المستوى 3  المستوى 2  المستوى 1   
2011  2011  2011  2011  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

200.553  200.553  -  - أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

8.655  3.365  5.290  - صناديق مدارة 

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

6.389  -  -  6.389 أسهم حقوق الملكية المسعرة 

1.219  1.219  -  - أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

6.927  6.927  -  - صناديق مدارة 

223.743  212.064  5.290  6.389  
 

المجموع المستوى 3  المستوى 2  المستوى 1   
2010  2010  2010  2010  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

-  -  -  - أسهم حقوق الملكية المسعرة 

160.814  160.814  -  - أسهم حقوق الملكية  غير المسعرة 

11.403  5.573  5.830  - صناديق مدارة 

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

7.356  -  -  7.356 أسهم حقوق الملكية المسعرة 

856  856  -  - أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

23.239  -  23.239  - صناديق مدارة 

203.668  167.243  29.069  7.356  

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، لم توجد أية تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 لقياسات القيمة العادلة، ولم يتم عمل تحويالت إلى ومن 
المستوى 3 لقياسات القيمة العادلة.

يوضح الجدول التالي تسوية بين الرصيد اإلفتتاحي والرصيد الختامي للمستوى 3 للموجودات المالية والتي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة:

أسهم أسهم    
حقوق الملكية حقوق الملكية    

صناديق مدارة غير المسعرة  صناديق مدارة  غير المسعرة   
2010  2010  2011  2011  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

4.185  163.052  5.573  161.670 الرصيد في 1 يناير 

-  3.393  7.159  29.484 إستثمارات تم عملها خالل السنة 

1.637  1.142  )514(  11.691 مكسب )خسارة( غير محققة للقيمة العادلة 

-  )5.892(  )1.926(  )1.093( استبعادات / إستردادات خالل السنة 

)249(  )25(  -  20 تغيرات أخرى 

5.573  161.670  10.292  201.772 الرصيد في 31 ديسمبر 
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32  القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

التأثير على القيمة العادلة لألدوات المالية المستوى 3 المقاسة بالقيمة العادلة للتغيرات في الفرضيات الرئيسية:

تــأثيـــر تــأثيـــر     
الفرضيات البديلة الفرضيات البديلة     

المحتملة الممكنة القيمة المدرجة  المحتملة الممكنة  القيمة المدرجة   
2010  2010  2011  2011  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

16.081  160.814  20.055  200.553    أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

557  5.573  337  3.365    صناديق مدارة 

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

86  856  122  1.219    أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

-  -  693  6.927    صناديق مدارة 

16.724  167.243  21.207  212.064  

من أجل تحديد الفرضيات البديلة المحتملة الممكنة قامت المجموعة بتعديل نماذج المدخالت األساسية غير قابلة للمالحظة على النحو التالي:

بالنسبة ألسهم حقوق الملكية، قامت المجموعة بتعديل نسب سعر الربحية عن طريق زيادة أو نقصان نسبة سعر الربحية بمقدار 10%، والتي تعتقد 
المجموعة بأنها ضمن نطاق البدائل المحتملة الممكنة على أساس نسب سعر الربحية للشركات في نفس القطاع والمخاطر.

قامت  الصندوق.  مدراء  تحديدها عن طريق  يتم  والتي  الموجود،  قيمة  أساس صافي  على  إستثماراتها  المجموعة  تقيم  المدارة،  للصناديق  بالنسبة 
المجموعة بتعديل قيمة الصناديق عن طريق زيادة أو نقصان بمقدار 10%، والتي تعتقد المجموعة بأنها ضمن نطاق البدائل المحتملة الممكنة.

بالنسبة لالستثمارات العقارية، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى التقييمات التي تم إجرائها من قبل خبراء تثمين عقارات مستقلين. إن تحديد 
القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات يتم بناءًا على ظروف السوق المحلية  القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. تقوم المجموعة بتعديل قيمة هذه 

الموجودات عن طريق زيادة أو نقصان بمقدار 10%، والتي تعتقد المجموعة بأنها ضمن نطاق البدائل المحتملة الممكنة.
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33 تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

يوضح الجدول أدناه تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات التي تم تحليلها على أساس تواريخ استردادها أو تسويتها المتوقعة. تم اإلفصاح عن 
اإللتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة للمجموعة في إيضاح رقم 34.3 »إدارة المخاطر – مخاطر السيولة وإدارة التمويل«

لغاية سنة واحدة                 أكثر من سنة واحدة    
المجموع الجزئي المجموع الجزئي         

المجموع  ألكثر من سنة  أكثر من10 سنوات  5 إلى 10 سنوات  1 إلى 5 سنوات  لغاية 12 شهر  3 إلى 12 شهر  لغاية 3 أشهر    
2011  2011  2011  2011  2011  2011  2011  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى
    بنوك ومصرف

48.230  25.937  13.758  4.481  7.698  22.293  4.615  17.678    البحرين المركزي 

 مرابحــــات
    ومبالغ مستحقة

102.212  -  -  -  -  102.212  -  102.212    من البنوك 

 عقود التمويل
601.225  415.476  49.875  74.366  291.235  185.749  135.207  50.542    مع العمالء 

285.821  272.119  -  190.840  81.279  13.702  7.300  6.402 إستثمارات 

 إستثمارات في
    مشروع مشترك

123.217  123.217  -  -  123.217  -  -  -    وشركات زميلة 

152.315  152.315  -  127.315  25.000  -  -  - إستثمارات عقارية 

 ذمم مدينة ومبالغ
    مدفوعة مقدمًا

152.247  137.298  -  115  137.183  14.949  130  14.819    وموجودات أخرى 

 شهرة وموجودات
27.764  27.764  -  4.152  23.612  -  -  -    غير ملموسة 

44.323  44.323  -  44.323  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 

1.537.354  1.198.449  63.633  445.592  689.224  338.905  147.252  191.653 المجموع 

 المطلوبات وحسابات
   اإلستثمار المطلقة

73.802  39.852  13.284  13.284  13.284  33.950  8.415  25.535 الحسابات الجارية للعمالء 

 مرابحــــات
    ومبالغ مستحقة

213.441  141.257  -  -  141.257  72.184  32.568  39.616    لبنوك 

 مرابحــــات
    ومبالغ مستحقة

290.688  175.294  17.688  17.688  139.918  115.394  37.229  78.165    لغير البنوك 

41.025  29.714  -  -  29.714  11.311  3.454  7.857 مطلوبات أخرى 

 حقوق حاملي
445.288  249.990  83.330  83.330  83.330  195.298  75.009  120.289    حسابات اإلستثمار 

 مرابحات ثانوية
100.186  100.186  -  100.186  -  -  -  -    مستحقة الدفع 

1.164.430  736.293  114.302  214.488  407.503  428.137  156.675  271.462 المجموع 

372.924  462.156  )50.669(  231.104  281.721  )89.232(  )9.423(  )79.809( صافي 
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33 تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

لغاية سنة واحد                 أكثر من سنة واحدة    
المجموع الجزئي المجموع الجزئي         

المجموع  ألكثر من سنة  أكثر من10 سنوات  5 إلى 10 سنوات  1 إلى 5 سنوات  لغاية 12 شهر  3 إلى 12 شهر  لغاية 3 أشهر    
2010  2010  2010  2010  2010  2010  2010  2010   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى
    بنوك ومصرف

38.968  20.868  11.450  3.776  5.642  18.100  4.652  13.448    البحرين المركزي 

 مرابحــــات
    ومبالغ مسنحقة

51.370  -  -  -  -  51.370  107  51.263    من البنوك 

 عقود التمويل
640.391  340.883  13.302  76.480  251.101  299.508  247.759  51.749    مع العمالء 

257.340  205.791  -  57.797  147.994  51.549  44.193  7.356 إستثمارات 

 إستثمارات في
    مشروع مشترك

85.994  85.994  -  85.994  -  -  -  -    وشركات زميلة 

143.073  143.073  -  -  143.073  -  -  - إستثمارات عقارية 

 ذمم مدينة ومبالغ
    مدفوعة مقدمًا

158.331  149.820  -  11.154  138.666  8.511  86  8.425    وموجودات أخرى 

 شهرة وموجودات
28.644  28.644  28.644  -  -  -  -  -    غير ملموسة 

42.561  42.561  42.561  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 

1.446.672  1.017.634  95.957  235.201  686.476  429.038  296.797  132.241 المجموع 

 المطلوبات وحقوق
   حاملي حسابات اإلستثمار

55.780  29.284  9.762  9.760  9.762  26.496  6.415  20.081 الحسابات الجارية للعمالء 

 مرابحات ومبالغ
246.406  186.005  -  -  186.005  60.401  22.214  38.187    مستحقة لبنوك 

 مرابحــــات
    ومبالغ مستحقة

187.785  110.941  11.161  11.162  88.618  76.844  22.973  53.871    لغير البنوك 

44.067  29.193  -  -  29.193  14.874  7.033  7.841 مطلوبات أخرى 

 حقوق حاملي
452.963  261.079  87.026  87.027  87.026  191.884  102.452  89.432    حسابات اإلستثمار 

 مرابحات ثانوية
99.423  99.423  -  99.423  -  -  -  -    مستحقة الدفع 

1.086.424  715.925  107.949  207.372  400.604  370.499  161.087  209.412 المجموع 

360.248  301.709  )11.992(  27.829  285.872  58.539  135.710  )77.171( صافي 
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34  إدارة المخاطر

34-1  المقدمة
المخاطر  لحدود  خاضعة  وهي  المستمرة،  والمراقبة  والقياس  التحديد  عملية  خالل  من  إداراتها  يتم  أنه  إال  المجموعة  أنشطة  في  كامنة  المخاطر  إن 
عن  مسؤولة  تعتبر  المجموعة  ضمن  وحدة  كل  ولكون  المجموعة  ربحية  الستمرار  كبيرة  أهمية  ذات  هذه  المخاطر  إدارة  عملية  إن  األخرى.  والضوابط 
تعرضات المخاطر المتعلقة بمسؤولياتها. وتتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق، وهي بدورها 

تنقسم إلى مخاطر متاجرة وغير متاجرة. وكما تخضع لمخاطر الدفع المسبق والمخاطر التشغيلية.

إن عملية مراقبة المخاطر مستقلة وال تتضمن مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناعة. ويتم مراقبة مخاطر األعمال من خالل 
عملية التخطيط اإلستراتيجية للمجموعة.

هيكلة إدارة المخاطر
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول بصورة نهائية عن تحديد ومراقبة المخاطر؛ وعلى الرغم من ذلك، توجد هناك هيئات مستقلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة 

المخاطر.

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول بالكامل عن إدارة المخاطر والموافقة على المخاطر اإلستراتيجية والسياسات وقبول مخاطرها.

لجنة المخاطر والحوكمة وااللتزام
تتألف لجنة المخاطر والحوكمة وااللتزام التي تم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة من أربعة أعضاء ثالثة منهم غير تنفيذيين وعضو واحد مستقل. تتولى 
المخاطر وإطارها وسياساتها وحدودها  إدارة  المخاطر اإلستراتيجية واعتماد مبادئ  بالكامل عن تطوير  المسؤولية  المخاطر والحوكمة وااللتزام  لجنة 
وعملياتها وإجراءاتها، وهي مسؤولة عن تقييم المسائل األساسية للمخاطر وإدارة ومراقبة قرارات المخاطر ذات الصلة. تقرر اللجنة أيضًا هيكل الحوكمة 

وتدير متطلبات إلتزام البنك.

لجنة التدقيق
تتألف لجنة التدقيق التي تم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة من أربعة أعضاء ثالثة منهم غير تنفيذيين وعضو واحد مستقل. تساعد لجنة التدقيق 
مجلس اإلدارة على القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التقارير المالية وتدقيق تلك التقارير وسالمة الضوابط الداخلية للبنك ونظام 

قياس وتقييم المخاطر ومقارنتها بالوضع الرأسمالي للبنك وأساليب مراقبة اإللتزام بالقوانين واألنظمة والسياسات الرقابية والداخلية.

لجنة الموجودات والمطلوبات
إن لجنة الموجودات والمطلوبات هي المسؤولة عن الحفاظ على مراقبة مخاطر البنك ونواحي الحوكمة. تساعد اللجنة لجنة المخاطر والحوكمة  بوضع 
سياسات واستراتيجيات المخاطر ومراقبة قبول المخاطر فيما يتعلق بحدود وتقارير المخاطر. كما تقوم بالتحكم في المخاطر عن طريق إتخاذ إجراءات 
مناسبة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سياسات وأهداف إلدارة موجودات ومطلوبات ميزانية البنك من حيث الهيكل والتوزيع والمخاطر 
الموجودات والمطلوبات وتقييم  العائد على  النقدي وسجل االستحقاقات والتكلفة/  التدفق  أنها تقوم بمراقبة  الربحية، كما  والعوائد وتأثيرها على 
ميزانية البنك من حيث حساسية أسعار الفائدة وكذلك السيولة بحيث تقوم باتخاذ التعديالت التصحيحية المناسبة بناًء على اتجاهات وأوضاع السوق 

المتوقعة ومراقبة السيولة ومراكز التعامل بصرف العمالت األجنبية.

هيئة الرقابة الشرعية
تتولى هيئة الرقابة الشرعية للبنك مسؤولية التأكد من التزام البنك بالقواعد والمبادئ الشرعية في معامالتها وأنشطتها.

وحدة إدارة المخاطر
إن وحدة إدارة المخاطر هي مسؤولة عن إيجاد وتنفيذ إجراءات لضمان عملية مراقبة مستقلة. تساعد اللجنة لجنة الموجودات والمطلوبات في وضع 
السياسات واالستراتيجيات  والحدود في كافة أقسام البنك. إن هذه الوحدة مسؤولة أيضًا عن مراقبة المخاطر بصورة مستقلة، متضمنة مراقبة مخاطر 
التعرض مقابل الحدود وتقييم مخاطر المنتجات الجديدة وهيكلة المعامالت. كما إن هذه الوحدة مسؤولة عن التأكد من أن إجراءات المجموعة تحدد 

جميع مصادر المخاطر في قياس المخاطر وأنظمة التقارير وتقوم بإختبارات اإلجهاد على المحافظ المختلفة للبنك.

خزانة البنك
رئيسية عن مخاطر  المسؤول بصورة  أنه  المالي ككل. كما  والهيكل  والمطلوبات  الموجودات  إدارة  المسؤول عن  القسم  البنك هو  خزانة  إن قسم 

التمويل والسيولة للبنك.
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التدقيق الداخلي
مراجعة خالل  من  أهدافها  بتحقيق  المؤسسة  وتساعد  العمل،  بيئة  لتطوير  موضوعية  واستشارات  مراجعات  بعمل  يقوم  مستقل  نشاط   هي 

العليا، ويقدم تقارير بشأن استنتاجاته وتوصياته إلى  التقييمات مع اإلدارة  الداخلي نتائج جميع  التدقيق  المخاطر والحوكمة. ويناقش قسم  وتقييم 
لجنة التدقيق.

إدارة اإللتزام
إدارة اإللتزام هي المسؤولة عن إدارة كافة األمور المتعلقة باإللتزام مع األطراف والجهات التنظيمية الخارجية.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير 
تقوم المجموعة بقياس وسيطرة ومراقبة مخاطرها الجوهرية على أساس دوري. يقوم البنك بوضع هيكلة حدود المخاطر ذات الصلة لتحديد كمية 
قبول مخاطرها، كما يؤدي البنك فحوصات اإلجهاد على أساس أسوأ الحاالت لمحافظها الجوهرية بإستخدام النماذج اإلحصائية لتقييم تأثير مثل هذه 

الغرضيات على المحافظ والرأس المال التنظيمي.

تعكس هذه الحدود إستراتيجية األعمال وبيئة سوق البنك وكذلك مستوى المخاطر التي يكون البنك على استعداد لقبولها. باإلضافة إلى ذلك يراقب 
البنك ويقيس كافة المخاطر حيث يضع في اعتبارها إجمالي قدرات تحمل المخاطر إلى التعرض الكلي لجميع أنواع المخاطر واألنشطة.

المخاطر في وقت مبكر. تم تقديم  السيطرة وتحديد  التحليل،  أجل  للفحص والمعالجة من  األعمال تخضع  التي تم جمعها من كافة  المعلومات  إن 
االئتمان  لمخاطر  التعرض  إجمالي  التقرير  يتضمن  األقسام.  كل  ورؤساء  والحوكمة  المخاطر  ولجنة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  المعلومات  هذه  وتوضيح 
القطاع  مخاطر  عن  المفصلة  التقارير  تقديم  يتم  المخاطر.  بيان  وتغيرات  السيولة  ومعدالت  التملك  سقف  واستثناءات  لإلئتمان  القياسية  والتنبؤات 
والعميل والمخاطر الجغرافية على أساس دوري. 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 للمجموعة.

كجزء من إطار عمل تقارير إدارة المخاطر، يتم إعداد وتوزيع تقارير مصممة خصيصًا للتوعية بالمخاطر لكافة مستويات المجموعة من أجل التأكيد بأن 
جميع قطاعات األعمال لديها معلومات شاملة وضرورية وحديثة. يتم تقديم ملخص دوري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وجميع أعضاء المجموعة 

ذات العالقة عن استخدام حدود السوق واستثمارات الملكية والسيولة وباإلضافة إلى أية تطورات في المخاطر األخرى.

34-2  مخاطر اإلئتمان
إن مخاطر اإلئتمان تتمثل في عدم التزام أحد أطراف العقد المالي بالوفاء بالتزاماته، األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية. تدير المجموعة 
التعرضات  الجغرافية والصناعية وعن طريق مراقبة  المقترضين وللقطاعات  المقترضين ومجموعات  األفراد  للتعامل مع  اإلئتمان بوضع حدود  مخاطر 

بالنسبة إلى تلك الحدود.

قام البنك بتأسيس عملية مراجعة النوعية اإلئتمانية لتحديد التغييرات المحتملة في المالءة اإلئتمانية لألطراف األخرى في وقت مبكر، متضمنة المراجعة 
المنتظمة للضمانات لمحفظة الشركات. يتم تحديد حدود األطراف األخرى بإستخدام نظام تصنيف مخاطر اإلئتمان، والذي يقوم بتعيين تصنيف مخاطر 
المحتملة  اإلئتمان للمجموعة تقييم الخسائر  المخاطر لمراجعة منتظمة. تسمح عملية مراجعة نوعية  كل طرف من األطراف األخرى. تخضع تصنيفات 

نتيجة للمخاطر التي يتعرض لها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

مخاطر اإلئتمان – المتعلقة باإلرتباطات
يقوم البنك بتوفير ضمانات لعمالئه التي من الممكن أن تتطلب بأن يقوم البنك بعمل الدفع نيابًة عنهم. إن مثل هذه المدفوعات يتم الحصول عليها 
من العمالء بناًء على شروط اإلعتمادات المستندية. يتعرض البنك لمخاطر مماثلة للعقود التمويلية ويتم تقليل هذه المخاطر عن طريق إستخدام 

نفس عمليات المراقبة ونفس السياسات.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرى
لها نفس  أو عندما تكون  الجغرافي  اإلقليم  أنشطة في نفس  أو في  تجارية متشابهة  أنشطة  المتعاملة في  األطراف  التركزات عندما تدخل  تظهر 
السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات إقتصادية أو سياسية أو أي حاالت أخرى. 

التركزات تشير إلى التأثر النسبي في أداءالبنك  تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع جغرافي معين.

من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات البنك توجيهات معينة للحصول على محافظ متنوعة. يتم سيطرة وإدارة التركزات 
المحددة لمخاطر االئتمان وفقًا لذلك.
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55.297  :2010 ديسمبر   31(  2011 ديسمبر   31 في  كما  بحريني  دينار  ألف   52.336 آخر  طرف  أو  عميل  ألي  اإلئتمان  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد   بلغ 
ألف دينار بحريني(.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرى
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان لبنود قائمة المركز المالي. يوضح الحد األقصى إجمالي المخاطر، قبل تأثير تقليل 

المخاطر من خالل إستخدام إتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية.

إجمالي الحد إجمالي الحد   
األقصى للتعرض األقصى للتعرض   

2010  2011  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

9.383  10.378 أرصدة لدى بنوك 

51.370  102.212 مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

640.391  601.225 عقود تمويل مع العمالء 

53.672  48.746 إستثمارات بالتكلفة المطفأة 

56.985  56.947 ذمم مدينة 

811.801  819.508 المجموع 

44.850  43.665 إرتباطات إئتمانية وإلتزامات محتملة 

856.651  863.173 مجموع التعرض لمخاطر اإلئتمان 

أينما تسجل األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرض مخاطر اإلئتمان الحالية ولكن ليس الحد األقصى الذي من الممكن أن 
ينتج في المستقبل نتيجة لتغيرات في القيم.

تركيزات مخاطر التعرض القصوى للمخاطر اإلئتمان
يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر اإلئتمان قبل األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها حسب األقاليم الجغرافية التالية:

المجموع أخرى  أوروبا  أمريكا الشمالية  الشرق األوسط    
2011  2011  2011  2011  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

10.378  39  2.010  2.172  6.157 أرصدة لدى البنوك  

102.212  -  -  -  102.212 مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك  

601.225  19.658  -  2.978  578.589 عقود تمويل مع العمالء  

48.746  7.540  -  943  40.263 إستثمارات بالتكلفة المطفأة  

56.947  -  3.685  -  53.262 ذمم مدينة  

43.665  -  -  -  43.665 إرتباطات إئتمانية وإلتزامات محتملة  

863.173  27.237  5.695  6.093  824.148 المجموع  
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المجموع أخرى  أوروبا  أمريكا الشمالية  الشرق األوسط    
2010  2010  2010  2010  2010   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

9.383  60  1.713  2.662  4.948 أرصدة لدى البنوك  

51.370  -  -  -  51.370 مرابحات ومبالغ مستحقة من بنوك  

640.391  781  -  1.941  637.669 عقود تمويل مع العمالء  

41.960  1.910  -  985  39.065 إستثمارات بالتكلفة المطفأة  

56.985  65  4.492  -  52.428 ذمم مدينة  

44.850  226  1.710  -  42.914 إرتباطات إئتمانية وإلتزامات محتملة  

844.939  3.042  7.915  5.588  828.394 المجموع  

تحليل القطاع الصناعي للموجودات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر اإلئتمان، قبل األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها والتعزيزات اإلئتمانية 
األخرى، هي كالتالي:

المجموع أخرى  إنشائي وعقاري  مصرفي ومالي  تجاري وصناعي    
2011  2011  2011  2011  2011   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

10.378  -  -  10.378  - أرصدة لدى البنوك  

102.212  -  -  102.212  - مرابحات ومبالغ مستحقة من بنوك  

601.225  119.703  391.102  22.366  68.054 عقود تمويل مع العمالء  

48.746  -  39.132  9.614  - إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

56.947  18.997  33.339  -  4.611 ذمم مدينة  

43.665  -  17.973  -  25.692 إرتباطات إئتمانية وإلتزامات محتملة  

863.173  138.700  481.546  144.570  98.357 المجموع  

المجموع أخرى  إنشائي وعقاري  مصرفي ومالي  تجاري وصناعي    
2010  2010  2010  2010  2010   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

9.383  -  -  9.383  - أرصدة لدى البنوك  

51.370  -  -  51.370  - مرابحات ومبالغ مستحقة من بنوك  

640.391  115.276  381.089  76.805  67.221 عقود تمويل مع العمالء  

41.960  -  34.985  6.975  - إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

56.985  34.508  22.477  -  - ذمم مدينة  

44.850  1.710  12.100  226  30.814 إرتباطات إئتمانية وإلتزامات محتملة  

844.939  151.494  450.651  144.759  98.035 المجموع  
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ضمانات وتعزيرات إئتمانية أخرى
الضمانات أنواع  بقبول  يتعلق  فيما  سياسة  البنك  لدى  اآلخر.  للطرف  اإلئتمانية  المخاطر  تقييم  على  يعتمد  المطلوبة  الضمانات  ونوع  مقدار   إن 

ومعايير التقييم.

إن األنواع الرئيسية للضمانات التي تم الحصول عليها هي على النحو التالي:
-     للتمويل التجاري: الحجز على حسابات اإلستثمار والرهن العقاري والمخزون والذمم التجارية المدينة؛ و

-     لتمويل األفراد والمستهلكين: الحجز على حسابات اإلستثمار والرهونات على الموجودات ذات العالقة.

كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات شخصية من المالك على تمويالت لشركاتهم. تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية 
وفقًا لالتفاقية األساسية وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها من خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر اإلضمحالل.

نوعية اإلئتمان حسب فئة الموجودات المالية
يقوم البنك بإدارة نوعية االئتمان للموجودات المالية باستخدام تصنيفات االئتمان الداخلية. إن هذه التصنيفات االئتمانية الداخلية يتم تعيينها لكل 

مقترض فردي ويتم تحديدهم كالتالي:

جيدة
الضمانات  أو كفاية  المالية  الظروف  أن  العقد. ال يوجد أي سبب يستدعي االشتباه في  الغرض حسب متطبات  التي تؤدي  الجيدة هي تلك  اإلئتمانات 

للمدين قد تم اضمحاللها بأي طريقة.

دون المستوى
االئتمانات دون المستوى غير محمية بصورة كافية من قبل القدرة على السداد أو الضمانات المرهونة. وتوصف باإلحتمال الهام بأن البنك يتكبد بعض 
الخسائر إذا لم يتم تصحيح العجز. إن إحتمالية تكبد الخسائر أثناء تواجدها في المبلغ اإلجمالي للموجودات دون المستوى ال يعني بالضرورة أن تتواجد 

في الموجودات الفردية المصنفة دون المستوى.

المشكوك فيه- اإلضمحالل الفردي
اإلضافية السمة  جانب  إلى  المستوى  كدون  المصنفة  االئتمانات  بها  تتصف  التي  الضعف  نقاط  جميع  لديها  تحصيلها  في  المشكوك  االئتمانات   إن 
التي تجعل من التحصيل أو التسوية بالكامل، على أساس الحقائق الحالية والظروف والقيم، مشكوك فيها بصورة أكبر أو غير المحتملة. إن إحتمالية 
الموجود تم تأجيل تقدير معدل  التي قد تعمل لصالح ولتقوية  المحددة والهامة والمعقولة  العوامل  تكبد الخسائر كبيرة جدًا، ولكن نظرًا لبعض 
الخسارة حتى يتم تحديد وضعيتها بصورة أدق. إن إجمالي الخسارة متوقع، ومع ذلك، تعتقد اإلدارة بإن اإلسترداد محتمل، وبالتالي فإن شطب هذه 

المبالغ مؤجل.

نوعية اإلئتمان حسب الموجودات المالية

لم يحن موعـد إستحقاقهـا وغير مضمحلـة  
فات موعد    

إستحقاقها    
مضمحلة ولكنها غير     

المجموع بشكل فردي  مضمحلة  دون المستوى  جيدة   
2011  2011  2011  2011  2011  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

10.378  -  -  -  10.378 أرصدة لدى البنوك 

102.212  -  -  -  102.212 مرابحات ومبالغ مستحقة من بنوك 

615.676  5.170  125.135  23.855  461.516 عقود تمويل مع العمالء 

48.746  -  -  -  48.746 إستثمارات بالتكلفة المطفأة 

56.947  -  -  -  56.947 ذمم مدينة 

833.959  5.170  125.135  23.855  679.799 المجموع 
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لـم يحـن مـوعـد إستحقــاقهــا وغيـر مضمحلــة  
فات موعد    

إستحقاقها    
مضمحلة ولكنها غير     

المجموع بشكل فردي  مضمحلة  دون المستوى  جيدة   
2010  2010  2010  2010  2010  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

9.383  -  -  -  9.383 أرصدة لدى البنوك 

51.370  -  -  -  51.370 مرابحات ومبالغ مستحقة من بنوك  

653.941  2.591  144.492  34.347  472.511 عقود تمويل مع العمالء 

41.960  -  -  -  41.960 إستثمارات بالتكلفة المطفأة 

56.985  -  -  -  56.985 ذمم مدينة 

813.639  2.591  144.492  34.347  632.209 المجموع 

ومن سياسة المجموعة المحافظة على دقة وتطابق تصنيفات مخاطر اإلئتمان عبر محفظة االئتمان. هذه التسهيالت جعلت اإلدارة تركز على المخاطر 
التصنيف تدعمه مجموعة  إن نظام  الجغرافية والمنتجات.  التجارية واألقاليم  األعمال  اإلئتمان لكافة خطوط  للتطبيق ومقارنة تعرضات مخاطر  القابلة 
متنوعة من التحليالت المالية، باإلضافة إلى معلومات السوق المقدمة من أجل توفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر إئتمان األطراف األخرى. جميع 
تصنيفات المخاطر الداخلية الموضوعية مصممة خصيصًا لمختلف الفئات ومستمدة وفقًا لسياسة التصنيف والممارسات. يتم تقييم وتحديث تصنيفات 

المخاطر بصورة منتظمة للعمالء.

التحليل الزمني للمبالغ المستحقة القبض التي فات موعد إستحقاقها ولكنها غير مضمحلة حسب فئة الموجودات المالية

أكثر من من 61 يومًا  من 31 يومًا  أقل من   
المجموع 90 يومًا  إلى 90 يومًا  إلى 60 يومًا  30 يومًا   

2011  2011  2011  2011  2011  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

125.135  41.867  10.987  15.218  57.063 عقود تمويل مع العمالء 

أكثر من من 61 يومًا  من 31 يومًا  أقل من   
المجموع 90 يومًا  إلى 90 يومًا  إلى 60 يومًا  30 يومًا   

2010  2010  2010  2010  2010  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

144.492  44.194  51.504  4.050  44.744 عقود تمويل مع العمالء 

بلغت القيمة المقدرة للضمانات المحتفظ بها من قبل البنك مقابل عقود التمويل بدون المستوى التي فات موعد إستحقاقها 26.815 ألف دينار بحريني 
و 384.040 ألف دينار بحريني )2010: 32.279  ألف دينار بحريني و 358.678 ألف دينار بحريني( على التوالي. إستخدام الضمانات المذكورة أعاله ستعتمد على 

كل عميل على حدة وستكون مقتصرة على مجموع التعرضات للعميل.

القيمة المدرجة حسب فئة الموجودات المالية التي تم إعادة تفاوض شروطها
السنة خالل  بحريني  دينار  ألف   316.617 هيكلتها(  معاد  )تسهيالت  شروطها  تفاوض  إعادة  تم  والتي  العمالء  مع  التمويل  لعقود  القائم  المبلغ   بلغ 
)2010: 169.090 ألف دينار بحريني(. إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات تبلغ 547.928 ألف دينار بحريني )2010: 142.817 ألف دينار بحريني( بالنسبة للتسهيالت 
)2010: 103.891 ألف دينار بحريني( سواء لستة شهور أو أكثر منقضية منذ تاريخ إعادة الهيكلة وقام  البالغة 99.078 ألف دينار بحريني  المعاد هيكلتها 

العمالء بالدفع المنتظم على أساس زمني أو تم تسوية الصفقات. لقد طلب البنك تسوية جزئية و/أو ضمانات إضافية كشرط إلعادة الهيكلة.

بحريني دينار  ألف   29.426 بإجمالي  العالقة  ذات  باألطراف  متعلق  مبلغ  السنة  خالل  شروطها  تفاوض  المعاد  التسهيالت  مبالغ  إجمالي  ضمن   مدرج 
)2010: 16.950 ألف دينار بحريني(. إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات تبلغ 6.937 ألف دينار بحريني )2010: 10.918 ألف دينار بحريني(.
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34  إدارة المخاطر )تتمة(

تقييم اإلضمحالل
إن االعتبارات الرئيسية لتقييم اإلضمحالل تتضمن ما إذا كانت هناك أي مدفوعات رئيسية أو أرباح مستحقة ألكثر من 90 يومًا أو هناك أي صعوبات معروفة 

في التدفقات النقدية لألطراف األخرى أو إنخفاض التصنيف االئتماني أو مخالفة شروط العقد األصلي.

مخصصات التقييم الفردي
مبالغ  تحديد  عند  االعتبار  في  تؤخذ  التي  البنود  فردية.  بصورة  الجوهرية  التمويلية  العقود  من  عقد  لكل  المناسبة  المخصصات  المجموعة  تحدد 
المخصصات تتضمن استمرارية خطة أعمال الطرف اآلخر وقدرته على تحسين األداء عند حدوث صعوبات مالية والمبالغ من غير المتوقع إستالمها وأرباح 
األسهم المتوقع سدادها في حالة اإلفالس، وتوافر وسائل الدعم المالي األخرى، وقابلية تحقيق قيمة الضمانات، وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة. 

يتم تقييم خسائر اإلضمحالل في تاريخ كل تقرير ما لم تتطلب ظروف غير متنبأ بها عناية فائقة.

مخصصات التقييم الجماعي
يتم تقييم المخصصات بصورة جماعية لخسائر العقود التمويلية غير الجوهرية بصورة فردية وللعقود التمويلية الجوهرية بصورة فردية حيث ال يوجد 

حتى اآلن دليل موضوعي يثبت اإلضمحالل الفردي. يتم تقييم مخصص اإلضمحالل بتاريخ كل تقرير مع تلقي كل محفظة مراجعة منفصلة.

التقييم الجماعي يأخذ في االعتبار اإلضمحالل الذي من المحتمل أن يكون موجود في المحفظة بالرغم من أنه ال يوجد حتى اآلن دليل موضوعي يثبت 
تقييم اإلضمحالل الفردي. يتم تقدير خسائر اإلضمحالل مع األخذ في االعتبار المعلومات التالية: الخسائر التاريخية على المحفظة والظروف االقتصادية 
الفردي  الذي سيتم تحديده كما يتطلبه مخصص تقييم اإلضمحالل  المحتمل تكبدها والوقت  التي من  الخسارة  التقريبي بين وقت  التأخير  الحالية، 
والمبالغ المستلمة والمستردة المتوقعة عندما تضمحل. إن اإلدارة هي مسؤولة عن إقرار مدة هذه الفترة التي يمكن أن تمدد لسنة واحدة. يتم بعد 

ذلك مراجعة مخصص اإلضمحالل من قبل إدارة اإلئتمان لضمان اإلمتثال مع السياسة العامة للمجموعة.

يتم تقييم الضمانات المالية واالعتمادات المستندية ويتم عمل المخصص بطريقة مماثلة بالنسبة للعقود التمويلية.

34-3  إدارة مخاطر السيولة والتمويل
مخاطر السيولـة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها عندما يحين موعد استحقاقها ضمن الظروف االعتيادية 
وضمن اإلجهاد. ولتقليل هذه المخاطر، قامت بترتيب مصادر تمويل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة الوادئع األساسية وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة 
المتوقعة وتوافر ضمانات ذات درجة عالية والتي يمكن  النقدية  النقدية بشكل يومي. وهذا يشكل تقييم للتدفقات  التدفقات  االعتبار ومراقبة  في 

استخدامها لتوفير تمويالت إضافية إذا لزم األمر.

تحتفظ المجموعة بمحفظة قابلة للتداول بصورة عالية وموجودات يمكن تحويلها بسهولة إلى سيولة في حالة التوقف غير المتوقع للتدفقات النقدية. 
كما لدى المجموعة خطوط ائتمان يمكن أن تلبي احتياجات السيولة. باإلضافة لذلك يحتفظ البنك بودائعه القانونية لدى مصرف البحرين المركزي التي 
تعادل 5% من ودائع العمالء بالدينار البحريني بإستثناء ودائع الشركات التابعة المقيمة. يتم تقييم وإدارة مركز السيولة في إطار فرضيات مختلفة مع 
األخذ في االعتبار عوامل الضغوطات المتعلقة بكل من السوق بصفة عامة والبنك بشكل خاص. ومن أهم هذه السيناريوهات هو االحتفاظ بحدود 
لنسبة معدل الموجودات السائلة إلى مطلوبات العمالء. تتكون الموجودات السائلة من نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي ومرابحات 
اإلستثمار  الجارية وحسابات  الحسابات  العمالء  تتضمن مطلوبات  السائلة.  والصكوك  مالية مسعرة  أوراق  في  وإستثمار  البنوك  من  ومبالغ مستحقة 

المطلقة ومرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك. إن النسب خالل السنة كانت كما يلي:

2010  2011  
%  ٪  

16.51  21.87 31 ديسمبر 

خالل السنة:

14.79  23.84 متوسط 

16.97  28.13 األعلى 

12.59  17.77 األدنى 
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تحليل المطلوبات المالية وحقوق حاملي حسابات االستثمار حسب اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية
اإللتزامات  أساس  على   2010 ديسمبر  و31   2011 ديسمبر   31 في  اإلستثمار  وحسابات  للمجموعة  المالية   المطلوبات  إستحقاق  بيان  أدناه  الجدول  يلخص 
التعاقدية للسداد غير المخصومة. تم اإلفصاح عن تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار لإلستحقاقات المتوقعة 
العمالء العديد من  بأن  المجموعة  تتوقع  الفور. ومع ذلك،  اإلشعار يعطى على  أن  لو  التي تخضع إلشعار كما  المدفوعات  تتم معاملة  إيضاح 33.   في 
لن يطلبوا السداد في أقرب تاريخ ومن الممكن مطالبة المجموعة بالسداد وال يعكس الجدول التدفقات النقدية المتوقعة بناًء على تاريخ اإلحتفاظ 

بودائع المجموعة.

المجموع أكثر من 5 سنوات  1 إلى 5 سنوات  3 إلى12 شهر  أقل من 3 أشهر  عند الطلب   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

في 31 ديسمبر 2011

215.024  -  6.748  79.127  120.132  9.017 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

297.511  -  39.492  46.126  211.893  - مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك 

73.802  -  -  -  -  73.802 حسابات جارية للعمالء 

41.025  -  29.714  3.454  7.857  - مطلوبات أخرى 

447.677  -  -  66.839  309.308  71.530 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

108.501  108.501  -  -  -  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

 مجموع المطلوبات المالية
1.183.540  108.501  75.954  195.546  649.190  154.349    غير المخصومة 

في 31 ديسمبر 2010

248.014  -  10.524  90.453  146.306  731 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

189.280  -  21.820  12.153  155.307  - مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك 

55.780  -  -  -  -  55.780 حسابات جارية للعمالء 

44.067  4.798  24.395  7.033  7.841  - مطلوبات أخرى 

455.613  -  -  65.818  345.823  43.972 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

101.096  101.096  -  -  -  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

 مجموع المطلوبات
1.093.850  105.894  56.739  175.457  655.277  100.483    المالية غير المخصومة 

إرتباطات إئتمانية وإلتزامات محتملة
عقود  بموجب  التعاقدية  اإلرتباطات  تمثل  اإلرتباطات  المجموعة.  عمالء  احتياجات  تلبية  الى  تهدف  التي  العقود  في  للدخول  إرتباطات  هذه  تتضمن 
المرابحات والمشاركات واإلجارة المنتهية بالتمليك. إن لإلرتباطات عادة تواريخ إنتهاء محددة أو تحكمها بنود خاصة إلنهائها. وحيث أن اإلرتباطات قد 

تنتهي دون تنفيذها فإن مجموع مبالغ العقود ال يمثل بالضرورة احتياجات التدفقات النقدية المستقبلية.

إن اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان )متضمنة االعتمادات المستندية المعززة( تلزم البنك بالدفع نيابة عن العمـالء في حالة فشل العميل الوفاء 
بإلتزاماته وفقًا لشروط العقد.
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يوضح الجدول أدناه تواريخ انتهاء اإلرتباطات التعاقدية حسب إستحقاق اإلرتباطات اإلئتمانية واإللتزامات المحتملة للمجموعة:

المجموع من 1 إلى 5 سنوات  من 3 إلى 12 شهر  أقل من 3 أشهر  عند الطلب   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

في 31 ديسمبر 2011

13.567  -  11.126  -  2.441 إعتمادات مستندية 

12.125  -  -  12.125  - ضمانات 

8.223  -  6.139  2.084  - إرتباطات نهائية لتقديم اإلئتمان 

9.750  2.000  7.750  -  - إرتباطات االستثمار 

43.665  2.000  25.015  14.209  2.441 المجموع 

في 31 ديسمبر 2010

12.778  -  12.339  -  439 إعتمادات مستندية 

14.904  -  -  14.904  - ضمانات 

16.942  9  15.087  1.846  - إرتباطات نهائية لتقديم اإلئتمان 

226  226  -  -  - إرتباطات االستثمار 

44.850  235  27.426  16.750  439 المجموع 

ال تتوقع المجموعة أية خسارة جوهرية فيما يتعلق بما هو مذكور أعاله. 

34-4  مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في متغيرات السوق مثل معدالت الربح ومعدالت 

صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. وتتم إدارتها ومراقبتها باستخدام تحليل الحساسية.

مخاطر معدل الربح
تنتج مخاطر معدل الربح من إحتمال التغيرات في أسعار الربح التي تؤثر على الربحية المستقبلية أو قيم األدوات المالية. يقيس البنك مخاطر معدل 

الربح عن طريق قياس وإدارة فجوات التسعير. كما تقوم بإجراء تحليل للحساسية.

للدخل  الموحدة  للقائمة  ثابتة  األخرى  المخاطر  بجميع  اإلحتفاظ  مع  الربح،  معدالت  في  الممكنة  المحتملة  التغيرات  حساسية  التالي  الجدول  يلخص 
للمجموعة. إن حساسية القائمة الموحدة للدخل هو التأثير في التغيرات المفترضة في أسعار الربح على صافي دخل السنة على أساس الموجودات 

المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

إن تأثير إنخفاض النقاط األساسية من المتوقع أن يكون مساوي وعكس تأثير الزيادة الموضحة.

التأثير على      
صافي دخل السنة تغير في   2011    
ألف دينار بحريني النقاط األساسية  ألف دينار بحريني     

الموجودات

256  25+  102.212 مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك   

607  25+  242.604 عقود تمويل مع العمالء   

155  25+  62.078 إستثمارات بالقيمة المطفأة   

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

534  25+  213.441 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك   

727  25+  290.688 مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك   

250  25+  100.186 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع   

1.113  25+  445.288 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار   

3.642 المجموع     
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التأثير على      
صافي دخل السنة تغير في   2010    

ألف دينار بحريني النقاط األساسية  ألف دينار بحريني     

الموجودات

128  25+  51.370 مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك   

582  25+  232.991 عقود تمويل مع العمالء   

134  25+  53.672 إستثمارات بالقيمة المطفأة   

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار

)616(  25+  246.406 مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك   

)469(  25+  187.785 مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك   

)249(  25+  99.423 مرابحات ثانوية مستحقة الدفع   

)1.132(  25+  452.963 حقوق حاملي حسابات اإلستثمار   

)1.622( المجموع     

مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. لقد قام البنك بوضع حدود على القيمة المعرضة 
إلى لجنة  المجموعة ويتم تقديم تقرير بشأنها  إدارة مخاطر  الحدود بصورة منتظمة من قبل  األجنبية، ويتم مراقبة هذه  العملة  للمخاطر لتعرضات 

الموجودات والمطلوبات.

لدى المجموعة صافي التعرضات التالية بالعمالت األجنبية في 31 د يسمبر:

معادل فائض )عجز( معادل فائض )عجز(      
2010  2011     

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني      

العملة

614  3 دوالر نيوزيلندي    

)19.234(  )183( دينار كويتي    

29.714  34.242 دينار أردني    

)3.752(  2.561 جنية إسترليني    

)1.676(  1.783 يورو    

ديسمبر.  31 في  كما  النقدية  ومطلوباتها  موجوداتها  جميع  على  جوهرية  تعرضات  المجموعة  لدى  كان  التي  العمالت  إلى  أدناه  الجدول   يشير 
القائمة  ثابتة في  األخرى  المتغيرات  بجميع  اإلحتفاظ  البحريني مع  الدينار  العملة مقابل  أسعار  الممكنة في  المحتملة  التغيرات  تأثير  التحليل  يحسب 

الموحدة للدخل.
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34  إدارة المخاطر )تتمة(

إن تأثير اإلنخفاض في معدل العملة من المتوقع أن يكون مساوي وعكس تأثير الزيادة الموضحة.

التأثير على الحقوق التأثير على الربح  تغير في  التأثير على الحقوق  التأثير على الربح  تغير في   
2010  2010 معدل العملة   2011  2011 معدل العملة   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   % ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   ٪  

-  123  20+  -  1  20+ دوالر نيوزيلندي 

-  )3.847(  20+  -  )37(  20+ دينار كويتي 

-  5.943  20+  -  6.848  20+ دينار أردني 

-  )750(  20+  -  512  20+ جنية إسترليني 

-  )335(  20+  -  357  20+ يورو 

-  1.134   -  7.681 المجموع  

مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر أن تنخفض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم 

الفردية. وتنتج تعرضات مخاطر أسعار األسهم من المحفظة االستثمارية للمجموعة.

إن التأثير على الدخل والحقوق )كنتيجة لتغير في القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2011( نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة 
)على سبيل المثل +10%( في قيمة اإلستثمارات الفردية، مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، هو مبلغ وقدره 20.055 ألف دينار بحريني و 761 ألف 
دينار بحريني، على التوالي )2010:  27.222 ألف دينار بحريني و821 ألف دينار بحريني، على التوالي(. إن تأثير اإلنخفاض في اإلستثمارات الفردية من المتوقع 

أن يكون مساوي وعكس تأثير الزيادة الموضحة.

34-5  مخاطر الدفع المسبق
إن مخاطر الدفع المسبق هي مخاطر أن تتحمل المجموعة خسارة مالية نظرًا لقيام عمالئها وأطراف أخرى بالتسديد أو طلب التسديد قبل ما هو متوقع. 

إن المجموعة غير معرضة ألي مخاطر دفع مسبق جوهرية.

34-6  مخاطر أسعار اإلستثمارات العقارية
مخاطر أسعار اإلستثمارات العقارية هي مخاطر بأن القيم العادلة لإلستثمارات العقارية تنخفض نتيجة إلنهيار في السوق العقاري. تنتج تعرضات مخاطر 

أسعار اإلستثمارات العقارية من اإلستثمارات العقارية المحتفظ بها من قبل المجموعة )األراضي والمباني(.

اإلحتفاظ بجميع  الفردية، مع  العقارية  المثل +10%( في قيمة اإلستثمارات  الدخل والحقوق نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة )على سبيل  التأثير على  إن 
المتغيرات األخرى ثابتة، هو مبلغ وقدره 23.120 ألف دينار بحريني )2010: 21.461  ألف دينار بحريني( إن تأثير اإلنخفاض في اإلستثمارات الفردية من المتوقع أن 

يكون مساوي وعكس تأثير الزيادة الموضحة

34-7  المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية. عندما تفشل عملية الرقابة في 
أداء المخاطر التشغيلية فإنه يمكن أن تسبب ضرر على السمعة، ولها آثار قانونية أو تنظيمية، أو تؤدي إلى خسارة مالية. ال تتوقع المجموعة إزالة جميع 
المخاطر التشغيلية كليًا، ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل الرقابة والمتابعة ضمن إطار العمل. قام البنك بتنقيذ عملية سيطرة 
المخاطر والتقييم الذاتي، حيث تقوم بموجبة كل وحدة من الوحدات بتحديد مخاطر عملياتها، وتحدد مخاطر المؤشرات الرئيسية وتنفيذ الضوابط، 
ويقومون بتقديم تقرير عن قيم مخاطر المؤشرات الرئيسية والحوداث الفعلية لوحدة المخاطر التشغيلية، وهي بدورها تقوم بتقديمها إلى اإلدارة 
العليا.وتتضمن عملية الرقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة والدخول وتقييم إجراءات الصالحيات والتسويات وتدريب الموظفين وتقييم العمليات بما 

في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي.

35  إدارة رأس المال
تدير المجموعة بنشاط قاعدة رأس المال لتغطية المخاطر الكامنة في أعمالها. يتم مراقبة كفاية رأسمال المجموعة بإستخدام، ضمن القياسات األخرى، 
إرشادات ونسب موضوعة من قبل لجنة بازل لمراقبة المصارف )إرشادات ونسب بنك التسويات الدولية( والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي. 
كما قام البنك بتطبيق كفاية رأس المال الداخلي وخطة التقييم وفقًا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي على أساس توصيات لجنة بازل العنصر 2. 
قام البنك بتحديد متطلبات رأس المال للسنوات الخمس القادمة على أساس إستراتيجية أعمال البنك والمخاطر المحتسبة المطلوبة لمخاطر اإلئتمان 
ومخاطر السوق ومخاطر معدل الربح ومخاطر السيولة ومخاطر اإلستثمار والمخاطر التشغيلية. يقوم مجلس اإلدارة بشكل سنوي بمراجعة كفاية رأس 

المال الداخلي وتقييم الخطة لكال من الظروف االعتيادية والضغوطات.
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35  إدارة رأس المال )تتمة(

إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وبأن المجموعة تحتفظ بنسبة 
رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى لقيمة المساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في ظروف أعمالها وخصائص مخاطر أنشطتها. من أجل المحافظة على أو 
تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين، عائد رأس المال أو إصدار سندات رأسمال. لم يتم عمل 

تغييرات في األهداف، السياسات والعمليات عن السنة السابقة.

رأس المال التنظيمي والموجودات المرجحة للمخاطر
تم حساب رأس المال التنظيمي والموجودات المرجحة للمخاطر وفقًا إلتفاقية بازل 2 المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي:

2010  2011   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  الرأس المال التنظيمي  

215.597  257.099  35.1 رأس المال فئة 1 

37.124  60.249  35.2 رأس المال فئة 2 

252.721  317.348 مجموع رأس المال  

1.004.564  1.046.644 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان  

45.774  42.133 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق  

96.907  122.055 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية  

1.147.245  1.210.832 الموجودات المرجحة للمخاطر  

%22  %26.2 مجموع نسبة رأس المال  

%12  %12 الحد األدنـى المطلوب  

35-1   يتضمن رأس المال فئة 1 على رأس المال وعالوة إصدار أسهم وإحتياطي عام وإحتياطي قانوني واألرباح المستبقاة وحسم خسارة غير محققة 
ناتجة من التقييم العادل ألسهم حقوق الملكية.

35-2   يتضمن رأس المال فئة 2 على مرابحات ثانوية مستحقة الدفع والمخصص الجماعي لإلضمحالل وصافي إحتياطيات إعادة تقييم الموجودات. تم 
عمل بعض التعديالت للنتائج واالحتياطيات المبنية استنادًا إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية كما هو منصوص من 

قبل مصرف البحرين المركزي.

36  اإليرادات والمصروفات المحظورة في الشريعة اإلسالمية

لم تستلم المجموعة أي دخل جوهري أو تتكبد مصروفات جوهرية محظورة بموجب الشريعة اإلسالمية.

37  الواجبات االجتماعية

أدى البنك واجباته اإلجتماعية وذلك من خالل تبرعاته لألعمال والمؤسسات الخيرية التي تم التصديق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

38  الزكاة

القوائم الزكاة في هذه  إحتساب  يتم  لم  لذلك  وفقًا  البنك.  الزكاة على مساهمي  دفع  تقع مسؤولية  للبنك،  الشرعية  الرقابة  لتعليمات هيئة   وفقًا 
المالية الموحدة.

39  أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة كما تم شرحه باإليضاح رقم 9 لتتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالية. إن إعادة التصنيف هذه لم 
تؤثر على صافي الدخل وحقوق المساهمين المبينة مسبقًا.
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