
w
w

w
.k

fh
.b

h

2012التقرير السنوي

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

20 1 2
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي









 صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء



أفضل استثمار عقاري 
جوائز التمويل والعمل اإلسالمي 2012

بيوت الديار
أفضل بنك إسالمي في البحرين 2011 
من مؤسسة أخبار التمويل االسالمي

مجموعة بيت التمويل الكويتي
فئة الخدمات المصرفية اإللكترونية

عن تطبيقه المصرفي المتطور
لمستخدمي هواتف البالك بيري واآلي فون

جائزة البحرين للمحتوى اإللكتروني 2011
بيتك - البحرين

أفضل منتج إستثماري
جوائز بانكر ميدل إيست 2011

واحة بيتك الصناعية
أفضل منتج استثماري

جائزة بانكر ميدل إيست 2010
مينا تليكوم

أفضل بطاقة تمويل اسالمية
جائزة بانكر ميدل إيست 2010

بيتك إجارة
أفضل بنك إسالمي إلدارة الثروات

جوائز التمويل والعمل اإلسالمي 2009
األولـــويــة المصــرفيــة

أفضل مؤسسة مالية لتمويل المشاريع
جائزة بانكر ميدل إيست 2008

تمويل الشركات
 أفضل هوية لبنك إسالمي

 في مجال الخدمات المصرفية لألفراد
جوائز المؤتمر العالمي للبنوك اإلسالمية 2008

مجموعة بيت التمويل الكويتي
أفضل منتج جديد

جوائز التمويل والعمل اإلسالمي 2008
األولـــويــة المصــرفيــة

أفضل منتج جديد
جوائز التمويل والعمل اإلسالمي 2007

درة البحرين

بيت التمويل الكويتي - البحرين
التقرير السنوي 2012



المحتويات

5 رؤيتنا ورسالتنا 
6 أهم المؤشرات المالية للسنوات الثالث الماضية 
8 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
12 كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
16 أعضاء مجلس اإلدارة 
17 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
18 فريق اإلدارة 
20 محفظة االستثمار 
24 المجموعة المصرفية 
28 تمويل الشركات 
29 الخزانة وأسواق رأس المال 
30 إدارة المخاطر 
32 المسؤولية اإلجتماعية 
34 تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
35 تقرير مدققي الحسابات 
36 البيانات المالية الموحدة 



4             بيت التمويل الكويتي - البحرين - التقرير السنوي 2012

 نعيد الحيوية
إلى الخدمات المصرفية



الكويـت   /   السعودية   /   البحرين   /   ماليـزيا   /   األردن   /   تركيا   /   سنغـافـورة   /   أستراليا

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 ورغباتهم. 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.

رؤيتنا / رسالتنا             5
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أهم المؤشرات المالية 
للسنوات الثالث الماضية

إيداعات الزبائن
مليون دينار بحريني

مجموع األصول
مليون دينار بحريني

الدخل التشغيلي
مليون دينار بحريني

صافي الدخل
مليون دينار بحريني
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لمحة عامة
التجارية  المصرفية  الخدمات  توفير  في  رائد  إسالمي  بنك  هو  )البنك(  أو  )البحرين(  )بيتك  البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت 
واالستثمارية. تأسس في مملكة 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.

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

يقدم مجموعة من الفرص االستثمارية والتمويلية إلى قاعدة عمالئه.

الناجحة  المشاريع  من  سلسلة  بتطوير  البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  قام  والمالية،  اإلستثمارية  القطاعات  مقدمة  في 
واالستثمار في قطاعات مختلفة.

بيت التمويل الكويتي – البحرين مستمر في استراتيجية االبتكار والتغيير وملتزم بوضع معايير جديدة للخدمات المصرفية 
االقتصادي  النمو  دعم  في  المستمرة  ومساهماته  السوق  في  الرائد  البنك  موقع  على  يؤكد  بشكل  اإلسالمي  والتمويل 

واالجتماعي في مملكة البحرين.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يعقـوب يـوسـف مـاجـد
رئيس مجلس اإلدارة
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حضرات األخوة واألخوات الكرام

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن 
عبداهلل وآله وصحبه أجمعين.

 إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أقدم لكم التقرير السنوي لبيت التمويل الكويتي - البحرين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
يعد وهذا  الربحية.  البنك  فيه  يحقق  الذي  التوالي  على  العاشر  العام  وهو  البنك  لتأسيس  العاشرة  الذكرى   2012 عام  صادف   لقد 

إنجازًا باهرًا إذا ما وضعنا في االعتبار التحديات التي تشهدها صناعة الصيرفة على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي في السنوات 
القليلة الماضية.

النتائج المالية
سجلت النتائج المالية للبنك لعام 2012 نموًا قويًا مطردًا. فقد بلغ الدخل التشغيلي 69.8 مليون دينار بحريني، في حين بلغ صافي 
الدخل التشغيلي 45.1 مليون دينار وقد ارتفع صافي الدخل بواقع 0.5 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بعام 2011، ليصل إلى 
البنك، فقد بلغت 1.47 مليار دينار بحريني. إضافة إلى ذلك، حققت السيولة تحسنًا  10.04 مليون دينار بحريني. أما إجمالي موجودات 

ملحوظًا، كما سجلت حسابات األفراد زيادة كبيرة.

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 السيد محمد 

عبد الرزاق الطبطبائي )عضو( الذين عملوا بال كلل في سبيل ضمان توافق منتجات وعمليات البنك مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

المخاطر والحوكمة وااللتزام
واصل البنك تعزيز اإلجراءات الخاصة بالمخاطر والحوكمة وااللتزام، وقام بتحسين وتعزيز وتخطيط رأس المال، ونماذج اختبارات الجهد، 
التي قد  المخاطر  اإلدارة من تقييم ورصد وإدارة مختلف  البنك ومجلس  إدارة  الرئيسية مما يمّكن  المخاطر  أداء مؤشرات  وتحسين 
يتعرض لها. كما قمنا بإنشاء نظام التزام آلي جديد بغية المحافظة على مستوى عال من التقيد بإجراءات وتشريعات االلتزام والمراقبة 

لعمليات غسيل األموال والجرائم المالية األخرى.

باعتباري رئيس مجلس اإلدارة الجديد لبيت التمويل الكويتي - البحرين، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس مجلس اإلدارة السابق 
السيد بدر المخيزيم وعضو مجلس اإلدارة السيد محمد العمر وإخوانهم أعضاء مجلس اإلدارة الذين لم يألوا جهدًا من أجل نجاح البنك 
في الرائدة  اإلسالمية  البنوك  أهم  من  واحدا  باعتباره  البارز  الموقع  هذا  تبوأ  أن  إلى  إنجازاته  تحقيق  في  وساهموا  تأسيسه،   منذ 

مملكة البحرين. ويطيب لنا أن نرحب بأعضاء مجلس اإلدارة الجدد وهما السيد شاهين الغانم، والسيد محمد الفوزان، ونتمنى لهم 
التوفيق والنجاح.

في إطار سعينا للمحافظة على أعلى المعايير على جميع األصعدة، 
قمنا بتطوير أنظمة تقنية المعلومات في عام 2012. وقد حصل البنك 
على شهادة اآليزو ISO 27001 التي تمثل دليال واضحا على تميزنا 

وريادتنا في مجال تقنية المعلومات.
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رضا العمالء - أولوية قصوى
طرح خالل  من  ذلك  تجلى  وقد  والشركات  لألفراد  المصممة  المنتجات  وتحسين  تعزيز  استراتيجية  البنك  واصل   ،2012 عام   في 

»حساب لبشارة« و »برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة«، كما نجحنا في تعزيز مكانة العالمة التجارية لبيت التمويل الكويتي 
البحرين باعتبارها رمزًا للثقة والجودة والحرفية.

خدمة المجتمع
بذلنا جهودًا  الصدد،  وفي هذا  فيه،  نعمل  الذي  المجتمع  تجاه  بواجبنا ومسؤوليتنا  نؤمن  البحرين  الكويتي  التمويل  بيت  إننا في 
مضاعفة في سبيل دعم المجتمع المحلي ومسيرة التنمية في مملكة البحرين. وواصلنا بكل ثقة دعم القطاع المصرفي اإلسالمي في 
البحرين، وهذا يتجلى من خالل رعايتنا للمؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI(، وكان 
البنك الشريك االستراتيجي الذهبي للمؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية 2012، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر. كما واصل البنك دعم عدد من المبادرات التعليمية األساسية مثل برامج صوفيا 
انتيبوليس الذي يتم من خالله إرسال طلبة إلى المجمع العلمي في فرنسا بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين وبرنامج ولي العهد 
للمنح الدراسية العالمية فضال عن دعم المجلس األعلى للمرأة في احتفاله بيوم المرأة البحرينية 2012 ومشاريع مجتمعية أخرى عديدة.

تقدير
في إطار سعينا للمحافظة على أعلى المعايير على جميع األصعدة، قمنا بتطوير أنظمة تقنية المعلومات في عام 2012. وقد حصل 

البنك على شهادة اآليزو 27001 التي تمثل دلياًل واضحًا على تميزنا وريادتنا في مجال تقنية المعلومات.

شكر و عرفان
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 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

على قيادتهم الرشيدة. كما أود أن أعرب عن تقديرنا لحكومة البحرين ومصرف البحرين المركزي على توجيهاتهم القيمة خالل العام.

في الختام، أود أن أشكر المساهمين الكرام على ما يقدمونه من دعم، وعمالئنا وشركائنا على ثقتهم ووالئهم، واإلدارة والموظفين 
على تفانيهم و التزامهم بأعلى المعايير المهنية.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يعقوب يوسف ماجد
رئيس مجلس اإلدارة
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عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

كلمة العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي
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حضرات األخوة واألخوات الكرام

بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن 
عبداهلل وآله وصحبه أجمعين.

اإلقليمي  الصعيدين  والوضوح على  االستقرار  الصيرفة وذلك بسبب حالة عدم  لقطاع  بالنسبة  بالتحديات  عامًا حافاًل   2012 لقد كان 
والموظفين،  التنفيذية  اإلدارة  و  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  رئيس  من  وبدعم  وعونه،  اهلل  من  بفضل  ولكن  والعالمي. 
النمو مواصلة  على   - اهلل  شاء  إن   - والمحافظة  المنشود  هدفنا  وأنجزنا  طيبة،  مالية  نتائج  نحقق  أن  جدارة  بكل   استطعنا 

المضطرد للبنك.

استثمار  )حسابات  والعمالء  المساهمين  بين  لألرباح  العادل  بالتقاسم  يسمح  والذي  اإلسالمي،  المصرفي  العمل  نموذج  أثبت  لقد 
والمرونة في  بالقوة  إنه أسلوب متميز و يتسم  الخسارة«،  الربح وتحمل  »المشاركة في  الشرعي  المبدأ  القائم على  األرباح(  مشاركة 
القطاع المصرفي. إن هيكلية حسابات استثمار مشاركة األرباح ال تتركز فقط على توزيع حصة أكبر من أرباح البنك لعمالئنا، وبالتالي 
فإن حصة المساهم في أرباح أي بنك إسالمي هي أصغر نسبيا من تلك الموجودة في البنوك التقليدية، غير أن هذا من شأنه أن يعزز 
هيكلية رأسمال البنك التي تضمن المرونة والحصانة الالزمة في مواجهة األزمات المالية. فكلما كانت الميزانية العامة للبنك اإلسالمي 
أكبر، كلما كان شعور الزبائن بتقاسم الخسارة الناجمة من الديون أو االستثمارات المشكوك فيها أقل في حال نشوئها. في الواقع أن 
البنك اإلسالمي متى ما حقق األرباح في أي وقت، فإنه يتقاسم هذه األرباح مع أصحاب الحسابات بنسبة أكبر مقارنة بالبنوك التقليدية. 
إن نموذج العمل المصرفي اإلسالمي يتناسب بشكل جيد للغاية مع المنهجية الموصى بها من قبل بازل III والتي تهدف إلى تحسين 
نوعية رأسمال البنك. وبغض النظر عن باقي العوامل، ومن وجهة نظري فأن النموذج المصرفي اإلسالمي هو واحد من النماذج األكثر 

أمانا في القطاع المصرفي في الوقت الراهن.

بإيجاد عوائد مجزية ألصحاب حسابات  لنا  نتائجنا، ويسمح  اإلسالمية يفسر  المصرفية  الخدمات  تنفيذ  للّتميز في  النشط  إن سعينا 
استثمار مشاركة األرباح مقارنة بتلك التي يتم توفيرها بواسطة البنوك التقليدية.

في الواقع، إنه بمجرد أن يقوم األفراد بإيداع األموال في حسابات مصرفية بأي شكل من األشكال، فإنهم يقومون بذلك بدافع الثقة 
تجاه إدارة البنك الذي يتعاملون معه وهذا يتطلب منهم النظر في مستوى الحوكمة المنفذة في ذلك البنك. إننا في بيت التمويل 

الكويتي البحرين، نحرص على توظيف نظام حوكمة قوي.

 لقد تمكنا على مدى العام من تعزيز منتجاتنا وخدماتنا، األمر الذي 
ساهم بكل فاعلية في زيادة عدد الحسابات لدينا. إن منهجنا في 
ظل المناخ االقتصادي الراهن يتمثل في إدارة مستويات المخاطر 

بعناية وحكمة. 
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من المفاهيم الخاطئة حول حسابات استثمار مشاركة األرباح هو ما يروج له البعض من أن أي وديعة في البنوك التقليدية مضمونة 
من قبل البنك، في حين أن أي »وديعة« أو أي حساب استثماري مودع لدى البنك اإلسالمي لن يكون مضمونًا.

بادئ ذي بدء، من أجل أن يكون الضمان ذا مغزى يجب أن يأتي من طرف ثالث. ولهذا، فإنه ليس هناك أي ضمان في البداية، لذلك، فإنه 
عندما ينهار البنك التقليدي، فإنك تحصل على ما تقرره الحكومة من تعويض جزئي متفق عليه مسبقا في إطار خطط التغطية 
المبرمة مع جميع البنوك اإلسالمية والتقليدية. الفرق الحقيقي يتمثل في أن اإليداع لدى البنك التقليدي يستلزم أن يكون المساهمون 
ملزمين بتسديد المبلغ األصلي المودع وكذلك مبلغ الفائدة المتفق عليه مسبقًا. البنك التقليدي يستفيد ويستغل هذه الودائع من 
أجل حساباته الخاصة. وهذا يفسر سبب دفع البنك التقليدي عائد أقل إلى صاحب الحساب في أغلب األوقات مقارنة بالبنوك اإلسالمية. 
إن البنك اإلسالمي ال يستخدم األموال من أصحاب الحسابات االستثمارية لحسابه الخاص ولكنه بدال من ذلك يقوم بخلطه برأس المال 
أو أموال أخرى تابعة لها، وتستثمر هذه المبالغ ومن ثم توزيع األرباح الناتجة من األنشطة المصرفية بالتناسب. إن هذه األرباح تنتج من 

أنشطة مصرفية مثل تمويل الغير، سواء من األفراد أو الشركات و / أو األرباح الناتجة من األنشطة االستثمارية األخرى.

التقليدية، فعلى سبيل  نظرائها  مع  بالمقارنة  أعلى  عائدًا  الحسابات تكسب  أنواع  ليس كل  أنه  يالحظ  أن  الحال  بطبيعة  وينبغي 
المثال، ال يكسب الحساب الجاري في البنك اإلسالمي أي أرباح في الوقت الذي يوضع في البنك »كأمانة« ال يمكن استخدامها بأي شكل 

من األشكال في مجال تقاسم األرباح والخسائر، ويكون على البنك التزاما مباشرا إلرجاع األموال بناء على طلب المودع.

وتعالى،  سبحانه  اهلل  من  وبفضل  السنوات،  هذه  غضون  في  لتأسيسه.  العاشرة  السنوية  بالذكرى  البنك  احتفل   ،2012 عام  خالل 
العام من تعزيز  لقد تمكنا على مدى  البحرين.  رائدة في مملكة  باعتباره مؤسسة مالية إسالمية  البنك  أن نرسخ مكانة  استطعنا 
منتجاتنا وخدماتنا، األمر الذي ساهم بكل فاعلية في زيادة عدد الحسابات لدينا. إن منهجنا في ظل المناخ االقتصادي الراهن يتمثل 
في إدارة مستويات المخاطر بعناية وحكمة. وقد أنهى البنك عام 2012 بمعدل قوي لكفاية رأس المال بلغ 24,79٪، ومستوى سيولة 
إيجابي يتم إدارته من خالل عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأدوات اختبار الجهد وعمليات لجنة االلتزامات واألصول بالبنك. 
وفي عام 2012، وصل إجمالي اإليرادات مبلغ 69,8 مليون دينار بحريني، في حين بلغت نسبة صافي ربح المساهمين 14,4٪. وقد سجل 
اسهم  على  عائد  أعلى  وثاني  األصول،  على  عائد  أعلى  ثاني  البنك  سجل  فقد  األخرى.  اإلسالمية  بالبنوك  مقارنة  قويًا  أداًء  البنك 
المساهمين، مقارنة بالبنوك اإلسالمية األخرى. كما سجل البنك أدنى إجمالي للحسابات غير الفعالة )2,7٪ تقريبا من إجمالي الموجودات(

التوزيع.  قنوات  وتحسين  المطورة  المنتجات  بفضل طرح  جيدًا  نموًا  قد سجل  البنك  فإن  لألفراد،  المصرفية  بالخدمات  يتعلق  فيما 
وبسبب ظروف السوق خالل العام، واجه العمالء صعوبات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية فضال عن التأخير في االنتهاء من المشاريع، 
ومع ذلك، كنا قادرين على تقديم المساعدة الالزمة للعمالء في الوقت المناسب مما اتاح لهم تجاوز فترات الصعوبات بكل يسر بفضل 
قوة اتصاالتنا ومتابعاتنا مع العمالء. واستطاع البنك أن يساهم في المحافظة على المحافظ التمويلية لكل من قطاع األفراد والشركات. 
وقد نجحت جهود فريق العمل لدينا خالل السنة في حماية موجودات البنك، كما نجح البنك في التفاوض بشكل منصف مع بعض 

المدينين من الشركات الكبيرة األمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية لكل من البنك والمدينين.

وفي عام 2012، نجح البنك في بيع مشاريع عقارية بقيمة 85 مليون دينار بحريني بشكل مباشر وعبر شركات عقارية تابعة. وشمل ذلك 
بيع 340 وحدة سكنية في ديار المحرق. كما استطاع البنك تحويل أصول عقارية بقيمة 35 مليون دينار إلى ممتلكات مربحة في قطاعي 

التجزئة والصناعة. ويأتي هذا في إطار جهودنا الرامية إلى تحسين قدرة محفظتنا االستثمارية على إنتاج األرباح والعوائد.

وأظهر بيت التمويل الكويتي البحرين على مدار السنة قدراته المتميزة في مجال الخدمات االستشارية . فقد عمل البنك كمستشار 
رئيسي لصفقة اندماج بين ثالثة بنوك استثمارية إسالمية تتخذ من البحرين مقرا لها وهي بنك إيالف وبيت إدارة المال وبنك كابيفست. 
وكنا قد بدأنا المناقشات بين البنوك الثالثة في أواخر عام 2011. إن قدراتنا االستشارية وموقعنا المتميز ودورنا البارز في صناعة الصيرفة 
اإلسالمية ساهم في ضمان تنفيذ وإدارة العملية في الوقت المحدد وبدرجة عالية من الحرفية. وتم إبرام عملية االندماج قانونيا وماليا 
في يوم 31 ديسمبر 2012. وإننا سعداء بالعمل بشكل وثيق مع هذه البنوك لخلق كيان قوي قادر على المنافسة بشكل أفضل في 

قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية الذي يشهد نموًا ديناميكًا متزايدًا.

النشمي. الدكتور عجيل جاسم  الشيخ  برئاسة  الشرعية  والرقابة  الفتوى  لهيئة  الشكر  بجزيل  ألتقدم  المناسبة  انتهز هذه  أن   أود 
في الواقع، لقد قدمت هيئة الرقابة الشرعية التوجيهات السديدة واإلرشادات القيمة لجميع اإلدارات من خالل اإلدارة الشرعية بالبنك، 
األمر الذي أدى إلى زيادة الوعي بمختلف قيم وأحكام الشريعة في مجال الصيرفة اإلسالمية وهذا ال يمثل مصلحة المساهمين فحسب 
بل يمثل على نحو أوسع وأهم مصلحة جميع أصحاب المصالح والمنتسبين للبنك من خالل ضمان أن تكون معامالت وتعامالت البنك 

منصفة للجميع.



كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي             15

لبناء  وجوهريان  أساسيان  عنصران  باعتبارهما  المتطور  التنظيمي  الهيكل  وأهمية  البشرية  الموارد  بأهمية  نؤمن  الواقع  في  إننا 
خدماتنا والحفاظ على موقعنا البارز في السوق. لقد واصلنا خالل العام جهودنا الرامية إلى المحافظة على أعلى المعايير في جميع 
وظائف الدعم. فقد تم تحسين أنظمة تقنية المعلومات، ومنح البنك شهادة اآليزو 27001 لتقيد البنك بالكامل بمعايير اآليزو الدولية 
في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات واألمن المعلوماتي، وبيئة عمليات تكنولوجيا المعلومات. وقد سجلنا إنجازات كبيرة في 
مجال تطوير تقنية المعلومات في ظل هدفنا الرامي إلى أن نكون مصرفا رائدا في مجال تقنية المعلومات في البحرين في عام 2014. 
إضافة إلى ذلك، استمر البنك في تنفيذ جلسات التدريب المستمر لمختلف مستويات الموظفين في البنك، وأولينا اهتماما خاصا 
بتطوير وتعزيز القدرات في مجال خدمة الزبائن. وقد واصل بيت التمويل الكويتي البحرين دعمه القوي لتطوير الموظفين من خالل 
البنك 8  العام، كما رعى  الموظفين 742 دورة تدريبية خالل  التعليمية. وقد حضر  المبادرات  التدريب ودعم  المزيد من فرص  توفير 
الشهادة  بلغت نسبة حملة  التأهيل، حيث  زيادة قدرة  قادرا على  البنك  المبادرات كان  تعليمية متخصصة. من خالل هذه  مبادرات 
المهنية 19٪، وحملة درجة الماجستير 21٪ في حين بلغ عدد الموظفين الذين يحملون درجة البكالوريوس 58٪. إن البنك ملتزم تمامًا 

بالتقيد باإلطار القانوني المحلي ولديه عالقات فعالة مع الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية.

التوقعات
بالرغم من دخولنا عام 2012 بحذر، إال إننا كنا واثقين من قدرة مملكة البحرين وشعبها على تخطي كافة الصعاب. فمن خالل تعزيز 
وضع وترسيخ حضور بيت التمويل الكويتي - البحرين على نحو استراتيجي، تمكنا من تعزيز نمونا على صعيد األفراد والشركات، كما 
استطعنا انجاز والمساهمة في تدابير دعم مجتمعاتنا وعمالئنا والمساهمين. إن الهدف االستراتيجي يكمن في ضمان نمو إيجابي 

على جميع الجبهات واألصعدة في المستقبل. ونأمل أن تحقق استراتيجياتنا أهدافها المنشودة إن شاء اهلل.

شكر و تقدير
المستمرة  توجيهاتهم  على  وأعضاءه  اإلدارة  مجلس  ورئيس  للمساهمين  وامتناني  شكري  خالص  عن  أعرب  أن  أود  الختام،  في 
ودعمهم الكبير لنا، كما أود بصفة خاصة أن أشكر إدارة البنك والموظفين لتفانيهم وعملهم الدؤوب طوال عام 2012 والذي تجلى من 
خالل الجهود اإلضافية الخاصة التي بذلوها دون كلل من أجل تقديم خدمة مصرفية شاملة ومتواصلة لعمالئنا في مختلف الظروف 
واألوقات. وبفضل الجهود المشتركة من الجميع، استطاع البنك تقديم خدمة مصرفية شاملة ومتواصلة لعمالئنا في جميع األوقات. 

ونحن نتطلع إلى مزيد من عمليات التحسين ووضع معايير جديدة ألنفسنا.

كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد بدر المخيزيم رئيس مجلس اإلدارة السابق والسيد محمد العمر عضو مجلس اإلدارة السابق 
اللذان بذال جهودا مضنية وقدما دعما قيما وتوجيهات سديدة خالل العشر سنوات الماضية في سبيل نجاح البنك. وفي هذا الصدد، 
أود أيضا أن أعبر عن تمنياتي لرئيس مجلس اإلدارة الجديد، السيد يعقوب ماجد، وأعضاء مجلس اإلدارة المستمرون والجدد بالنجاح، 

آملين أن نحقق معا جميع خططنا.

كما نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 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 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي السيد رشيد المعراج على توجيهاتهم السديدة ودعمهم 

وتعاونهم البناء.

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



أعضاء مجلس اإلدارة

يعقوب يوسف ماجد
رئيس مجلس اإلدارة

محمد ناصر عبدالعزيز 
الفوزان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شاهين حمد الغانم
عضو مجلس اإلدارة

عادل أحمد البنوان
عضو مجلس اإلدارة

محمد بن الشيخ إسحاق
عضو مجلس اإلدارة

 عبد الحكيم يعقوب
الخياط

 العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
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والرقابة الشرعية

 الشيخ الدكتور
عجيل جاسم النشمي

رئيس الهيئة

 الشيخ الدكتور
خالد مذكور المذكور 

عضو الهيئة

 الشيخ الدكتور 
السيدمحمد عبدالرزاق 

الطبطبائي 
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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 أول - التدقيق الداخلي

مزار جالل
مدير - رئيس قسم االلتزام
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محفظـــة االستثمـــار



محفظة االستثمار             21

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.

ديار المحرق



22             بيت التمويل الكويتي - البحرين - التقرير السنوي 2012

شكلت السنوات القليلة الماضية سنوات تحدي لقطاع االستثمار المصرفي برمته. وواصلنا خالل هذه السنوات بذل جهودنا من أجل 
إعادة التوازن لمحفظتنا وتعزيز أنشطة استثماراتنا من أجل تحقيق أقصى قدر من عائدات  االستثمارات. كما واصلنا تعزيز الكفاءة 
التشغيلية ألصول محفظتنا االستثمارية. كما قام فريق االستثمار بالبنك بتعزيز عملية مراقبة عمليات وأنشطة ما بعد االستحواذ 

وتحسين الضوابط اإلدارية داخل الشركات المعنية بمحفظتنا االستثمارية. إن هذه الجهود أدت إلى تحقيق نمو في أداء استثماراتنا.

االستثمار العقاري
واصلنا تنفيذ مشاريعنا العقارية في مملكة البحرين ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وإن دعمنا للمشاريع العقارية، سواء تلك 
التي يتم تنفيذها من قبلنا مباشرة أو عبر الشراكات االستراتيجية، مكن هذه المشاريع من اجتياز الظروف الصعبة التي شهدتها 
األسواق في بضع السنوات الماضية. وتتضمن محفظتنا العقارية القوية مشاريع رائدة مثل ديار المحرق ودرة البحرين وقرية أشبيلية 

وبيوت الديار.



وخالل 2012، مضينا ُقدمًا في توفير دعمنا المالي واإلداري لمشاريع التطوير العقاري الكبرى التي نقوم على تنفيذها حاليا، حيث تم 
استكمال العديد من المراحل الرئيسية ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددة. وتم إحراز تقدم مطرد في مرحلة ما قبل التطوير 
لعدد من المشاريع الجديدة التي يتم رصدها ومراقبتها عن قرب. كما تم بدء تسويق وبيع وحدات المشاريع الجديدة من خالل الطرح 

الناجح للمرحلة األولى من مشروع بيوت الديار التي تضم 340 منزالً بعد استكمال تصميم وإنشاء المنازل النموذجية.

االستثمار في مجال الشركات
إننا مستمرون في التركيز على سياسة التخارج من استثماراتنا غير األساسية واستقرار االستثمارات ذات الجدوى على المدى الطويل. 

وتدار و/أو يعاد هيكلة هذه االستثمارات )عندما يتطلب األمر ذلك(، في ضوء سياسة تحقيق النمو المنشود.

ونحرص باستمرار على تقييم الفرص الجديدة بما في ذلك السعي لتوفير الخدمات االستشارية القيمة في المجال االستثماري. فقد 
عمل البنك كمستشار رئيسي لصفقة اندماج بين ثالثة بنوك استثمارية إسالمية تتخذ من البحرين مقرا لها وهي بنك إيالف وبيت إدارة 
االستشارية وموقعنا  قدراتنا  إن  الثالث.  البنوك  بين  المناقشات  وبدء  االندماج  إطالق فكرة  دورنا  وبنك كابيفست. وقد شمل  المال 
المتميز ودورنا البارز في صناعة الصيرفة اإلسالمية ساهم في ضمان تنفيذ وإدارة العملية في الوقت المحدد وبدرجة عالية من الحرفية. 

وتم إبرام عملية االندماج قانونيًا وماليًا نهاية عام 2012.
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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.

بيتك أوتومول



فروعنـا

فرع الرفاع الشرقيفرع المنامة

فرع العدليةفرع المحرقفرع بيتك أوتومول - سترة

فرع مدينة عيسىفرع الرفاع الغربيفرع بيتك أوتومول - شارع المعارض
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توفر الخدمات المصرفية والمالية لألفراد التي يقدمها بيت التمويل الكويتي – البحرين، تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة مع 
خدمات زبائن متميزة. لقد تم تطوير منتجاتنا وخدماتنا التمويلية بهدف تلبية االحتياجات طويلة المدى للعمالء في السوق المحلي. إن النمو 
الذي نحققه نابع من اإلرادة والتصميم على مواصلة مسيرة تحسين جودة الخدمات. إن التفكير اإلبداعي وبذل قصارى الجهود لتقديم منتجات 

متميزة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية هي في صميم كل ما نقوم به.

البحرين محطة واحدة لجميع متطلبات العمالء المصرفية والتمويلية وذلك من خالل شبكة فروعنا وأجهزة   – التمويل الكويتي  يوفر بيت 
الصراف اآللي المتنامية. وفي عام 2012، قمنا بنقل فرعنا في منطقة الرفاع الشرقي إلى موقع أكثر اتساعًا وراحة في مجمع اإلنماء. وباإلضافة إلى 
ذلك، قمنا بزيادة تواجدنا في محافظة المحرق عبر تدشين أربعة أجهزة صراف آلي جديدة في جزر أمواج، ودوحة عراد، وجمعية الحد التعاونية 

فضاًل عن مطعم جسميز للوجبات السريعة الذي تم افتتاحه مؤخرًا.

وتهدف منتجات وخدمات البنك بشكل أساسي إلى تلبية متطلبات العمالء وحاجة السوق وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك الذي أدى إلى 
استحداث حساب التوفير االستثماري الجديد “لبشارة” المتوافق مع الشريعة اإلسالمية والذي يوفر للزبائن عائدات إدخار مغرية فضاًل عن منحهم 

الفرصة للفوز بجوائز نقدية شهرية إلى جانب فرص الفوز بفلل فاخرة في قرية اشبيلية وبيوت الديار.

ويقوم بيت التمويل الكويتي – البحرين بشكل مستمر بطرح منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة بهدف زيادة المنافع التي تعود على العمالء. 
وتتراوح هذه المنتجات والخدمات ما بين تحسين المنتجات تقنيًا مما يؤدي إلى زيادة مقدرة العمالء على الحصول على المعلومات أو المبالغ 
سواء محليًا أو عالميًا، باإلضافة إلى إطالق منتجات جديدة تعد األولى من نوعها. فقد سجلنا نموًا مستمرا في مجال الخدمات اإللكترونية على 
مدى العام مع طرح الخدمات المصرفية اإللكترونية مثل “خدمة التسوق اآلمن عبر االنترنت” المعتمد من شركة فيزا والتي تضمن لحاملي 
البطاقات االئتمانية تجربة تسوق إلكتروني آمنة ومضمونة. إضافة إلى ذلك، فقد قدمنا برنامج بيتك – البحرين التطبيقي ألجهزة اآليفون الفائز 
بجائزة البحرين للمحتوى اإللكتروني 2011، ويعد هذا التطبيق هو األول من نوعه ويأتي متماشيًا مع رؤية البنك الهادفة إلى جعل التجربة مع بيت 
التمويل الكويتي البحرين بسيطة ومريحة قدر اإلمكان وذلك من خالل استخدام مجموعة واسعة من قنوات االتصال المعتمدة على أحدث 

التقنيات المتطورة.

وتعتبر بطاقة بيتك إجارة أول بطاقة تمويل إسالمية في العالم، وقد حققت سجاًل حافاًل في تقديم وتوفير حاًل تمويليًا منظمًا وميسرًا يسمح 
لحاملها بامتالك سلع دائمة على أساس اإلجارة المنتهية بالتمليك.

إضافة إلى ذلك، فإن حاملي البطاقة يمكنهم االستفادة من برنامج خصم خاص بهم تعرضه عدد من المحالت التجارية المشاركة والواردة في 
دليل التسوق الخاص ببيتك إجارة. وقد تم تطوير هذه البطاقة التمويلية لتوفر برامج تمويلية حصرية مثل تمويل الدراسة الجامعية للطلبة 

فضال عن تمويل شراء المجوهرات.

بيت يوفرها  التي  المبتكرة  بالمنتجات  التزامنا  على  آخر  مثال  عام هو   30 لمدة  يمتد  أن  يمكن  الذي  المساكن  تمويل شراء  برنامج  أن   كما 
التمويل الكويتي – البحرين. ومع العرض الحصري الذي يستهدف قرية أشبيلية ودرة البحرين وبيوت الديار فإننا نضع معيارًا جديدًا لخدمة 

تمويل األفراد.

وفي ظل حاجة ومتطلبات عمالئنا المتنامية، حرصنا على استمرارية أول بطاقة ائتمان إسالمية متوافقة مع أحكام الشريعة والتي أطلقها بيت 
التمويل الكويتي – البحرين في عام 2007 بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، وال تزال هذه البطاقة الرائدة تحظى بحماس كبير من قبل الزبائن 
لما لها من مزايا فريدة، وهي مستمرة في مسيرة النمو بشكل مضطرد. ويتمتع حاملو هذه البطاقة االئتمانية برصيد ائتماني متجدد من دون 

احتساب أية فوائد بل مجرد رسوم خدمة سنوية منخفضة.

ويعتبر معرضا بيتك أوتومول اللذان يقعان في سترة وشارع المعارض األكبر في مملكة البحرين. ويوفر كل معرض منهما تجربة تسوق فريدة 
في مجال السيارات والمنتجات البحرية، فضاًل عن االستفادة من فرع بيت التمويل الكويتي - البحرين المجّهز بالكامل والموجود ضمن مبنى 
المعرض. إن معرض بيتك أوتومول يوفر للزبائن أحدث مفهوم تسوق مبتكر حيث يضم تحت سقف واحد خدمات التمويل والتأمين والتسجيل 

وغيرها من خدمات وإكسسوارات السيارات.
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مجموعة الخدمات
المصرفية للشركات

المصرفية للشركات   الخدمات  االقتصادي، سعت مجموعة  االنتعاش  التجارية وفي ضوء بوادر  األعمال  في محاولة لتحفيز نمو 
للحفاظ على نشاطها والمساهمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مملكة البحرين.

بالتعاون مع تمكين، حيث يهدف هذا  المصرفية للشركات بإطالق منتج جديد،  الخدمات  الماضي، قامت مجموعة  العام  في 
المنتج الجديد إلى توفير حلول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة 
سوف تكون قادرة على الحصول على التمويل بكل سهولة وبأسعار مدعومة ومنخفضة، وهذا من شأنه أن يدعم نمو أعمال 

هذه الشركات وتحسين مستويات اإلنتاج والربحية لديها.

باستخدام  الحاليين  للعمالء  التمويلية  الحلول  تقديم  تواصل  للشركات  المصرفية  الخدمات  مجموعة  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
القطاعين لتشمل  التمويلية  محفظتها  نطاق  زيادة  إلى  تسعى  إنها  كما  واالستمرارية.  النمو  لضمان  مبتكرة   منتجات 

الخاص والعام.

وتبذل مجموعة الخدمات المصرفية للشركات كل ما في وسعها من أجل دعم الشركات في مملكة البحرين من خالل أدوات 
التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتقديم الخدمات االستشارية ذات الجودة العالية.
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الخزانة وأسواق رأس المال

يختص قسم الخزانة وأسواق رأس المال ببيت التمويل الكويتي - البحرين في تقديم الخدمات الذكية والمتطورة المختلفة في 
مجال الخزينة وأسواق رأس المال وهيكلة المنتجات.

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

الخزانة

تتمثل المهمة الرئيسية للخزانة في إدارة السيولة ورأس المال للبنك بكفاءة عالية. 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، تشمل 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 بيت التمويل الكويتي )البحرين( - لحوكمة إدارة المخاطر

نحن نؤمن في بيت التمويل الكويتي )البحرين( بأن اعتماد إطار عمل قوي ومنفذ بشكل جيد إلدارة المخاطر يمثل أمرًا حيويًا 
أرض  نتائج ملموسة على  إلى  المصرفية  وترجمة عملياتنا  بالبنك  والعالقة  الشأن  المساهمين وذوو  لحماية مصالح  وضروريًا 
الواقع. ولتحقيق ذلك قمنا بوضع إطار عمل دقيق فضاًل عن اعتماد ثقافة واضحة وفعالة وسباقة في مجال إدارة المخاطر عبر 

الدورة الكاملة ألي 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 
التوفيق والهيكلة بين استراتيجيات العمل والمخاطر في  على المخاطر وجعل ذلك في هيكلية شاملة ومحددة فضاًل عن 
اإلدارة  مجلس  من  المنبثقة  وااللتزام  والمخاطر  والحوكمة  التدقيق  لجنة  وتعقد  مدروسة.  مخاطر  ذات  عوائد  تحقيق  سبيل 
اجتماعاتها بانتظام وذلك لإلشراف على عملية التنفيذ العام لمختلف االستراتيجيات والسياسات والمخاطر التي يوافق عليها 
بالمخاطر من أجل  المتعلقة  المناسبة  العمليات  المخاطر، بتطوير وتنفيذ  إدارة  العليا من خالل لجنة  اإلدارة  المجلس. وتقوم 

متابعة وإدارة المخاطر في إطار المعايير التي يضعها مجلس اإلدارة.

ويقدم قسم إدارة المخاطر المساعدة الالزمة لكل من لجنة المخاطر/لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة التدقيق والمخاطر 
والحوكمة وااللتزام ومجلس اإلدارة وذلك من خالل عرض تقارير بمختلف المؤشرات المتعلقة بالمخاطر ومن ثم اتخاذ القرارات 
البيانات  وجمع  ومتابعة  ورصد  لتحسين  جبارة  جهودًا  الماضية  القليلة  السنوات  في  البنك  بذل  وقد  السليمة.  التشغيلية 
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 تصنيف العمالء الداخلية وبرنامج اختبار الجهد 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 أن تكون 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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ويتم  بالمخاطرة.  يقوم  الذي  الطرف  قبل  من  ومستمرة  صحيح  بشكل  ومفهومة  باستمرار  ومدارة  محددة  المخاطرة  باتخاذ 
تشغيل عدة مستويات من الضوابط الداخلية على مستويات متعددة في عمليات البنك. وتمثل وحدات العمل خط الدفاع 
لوحدات  وأطر عمل  أدوات  يوفر  المثال،  على سبيل  المخاطر،  إدارة  المختلفة، فقسم  أنشطتها  المخاطر من خالل  األول ضد 
المراقبين  المصرفية. وفي سبيل طمأنة  العمليات  الداخلي رقابة مستقلة على جميع  التدقيق  الدعم، في حين يوفر قسم 
وأصحاب المصلحة بأن أدوات ونماذج قياس المخاطر تتسم بالواقعية والمصداقية في عملية تقييم المخاطر، فإن البنك يحرص 

على مراجعة كل النماذج الداخلية المصادق والموافق عليها من قبل المستشارين الخارجيين.

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

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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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 بيت التمويل الكويتي )البحرين( خالل عام 2012 في تنفيذ برنامجه الشامل للمسؤولية االجتماعية والذي اشتمل على 
تقديم الدعم المالي والعملي للعديد من الجمعيات الخيرية والتربوية والطبية والثقافية والرياضية والمؤسسات االجتماعية 

والقضايا الجديرة 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  بطولة البحرين الدولية »فيوتشر« األولى للتنس.  ·

رعاية جمعية البحرين لفنون الدفاع عن النفس.  ·
رعاية كأس الملك حمد الخامس للجولف.  ·
رعاية نادي البسيتين الرياضي والثقافي.  ·

رعاية نادي النجمة.  ·
رعاية بطولة أكاديمية كرة القدم اإلجتماعية.  ·

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

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

الشريك االستراتيجي الذهبي للمؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية في البحرين.  ·

تعزيز قطاع الصحة والتعليم والقيادة
دعم حفل تخريج برنامج صوفيا انتيبوليس.  ·

دعم منتدى إدارة األعمال السادس لجامعة البحرين.  ·
دعم جمعية المعلمين.  ·

دعم دار يوكو لرعاية الوالدين.  ·
دعم جمعية السكري البحرينية.  ·
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 الشيخ الدكتور
عجيل جاسم النشمي 

رئيس الهيئة

 الشيخ الدكتور
خالد مذكور المذكور 

عضو الهيئة

 الشيخ الدكتور 
السيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي 

عضو الهيئة

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:

لقد راقبنا المنتجات المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها بيت التمويل الكويتي - البحرين )البنك(  
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م. كما  قمنا بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي فيما إذا كان  البنك قد التزم بمبادئ وأحكام 

الشريعة اإلسالمية وبالفتاوى والقرارات والتوجيهات التي أصدرناها.

مسؤولية اإلدارة:

تقع مسؤولية التأكد من أن البنك 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:

لم البنك  بأن  الهيئة  تأكدت  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  إلى  الشرعية  اإلدارة  رئيس  يقدمها  التي  الدورية  التقارير  خالل   من 
ونتائج  واالتفاقيات  العقود  واعتماد  مراجعة  نتائج  احتوت على  التقارير  بأن  اإلسالمية، وذلك  الشريعة  أحكام وقواعد ومبادئ  يخالف 
التدقيق السنوية لإلدارة الشرعية  المختارة، وكان ذلك وفقا لخطة  العينات العشوائية  البنك حسب  المنفذة في  مراجعة العمليات 
والقرارات  الفتاوى  تطبيق  وسالمة  الشرعية  الناحية  من  العمل  سير  ومراقبة  الميدانية  للزيارات  والمتضمنة  الهيئة  من  والمعتمدة 

الصادرة من الهيئة.

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

رأي الهيئة:

المنتهية في 31ديسمبر 2012 والتي اطلعنا عليها تمت وفقًا  الفترة  البنك خالل  أبرمها  التي  العقود والعمليات والمعامالت  1(  إّن 
ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية؛

2(  إّن توزيع األرباح وتحميل الخسائر على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية؛

حساب  في  تجنيبها  تم  قد  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  أحكام  تحرمها  بطرق  أو  مصادر  من  تحققت  التي  المكاسب  جميع  3(  إّن 
مستقل وصرفها في وجوه الخير؛

إّن احتساب الزكاة تم وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.  )4

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

وشركاته  )»البنك«(  )مقفلة(  ش.م.ب.  )البحرين(  الكويتي  التمويل  لبيت  المرفقة  المالي  للمركز  الموحدة  القائمة  بتدقيق  قمنا  لقد 
التابعة )المشار إليهم معًا »بالمجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2012 والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق 
التاريخ وملخص ألهم  ذلك  المنتهية في  للسنة  الميزانية  المدرجة في  غير  اإلستثمار  والتغيرات في حقوق حاملي حسابات  المالك 
السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى. إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والتزام المجموعة بالعمل وفقًا لمبادئ 
الموحدة  المالية  القوائم  رأي حول هذه  إبداء  إن مسئوليتنا هي  البنك.  إدارة  اإلسالمية هو من مسئولية مجلس  الشريعة  وقواعد 

استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية. تتطلب منا هذه المعايير تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم 
المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية. يتضمن التدقيق فحص األدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات المفصح عنها في القوائم المالية 
الموحدة على أساس العينة. ويتضمن التدقيق أيضًا تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها اإلدارة وكذلك 

تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة. باعتقادنا أن إجراءات التدقيق التي قمنا بها توفر أساسًا معقوالً إلبداء رأينا.

الــــرأي

في رأينا أن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 
2012 وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق المالك والتغيرات في حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  المالية الصادرة عن هيئة  المحاسبة  التاريخ وفقًا لمعايير  المنتهية في ذلك  الميزانية للسنة  في 

المالية اإلسالمية.

أمور أخرى

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 2(، نفيد بأن:

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

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

وحسب علمنا أنه لم تقع خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو ألحكام 
قانون مصرف البحرين المركزي المؤسسات المالية أو الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي )المجلد رقم 2 واألحكام المطبقة من 
يؤثر بشكل  قد  وجه  على  للبنك  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  ألحكام  أو  المركزي  البحرين  وتوجيهات مصرف   )6 رقم  المجلد 
جوهري سلبًا على نشاط البنك أو مركزه المالي؛ وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 

تدقيقنا. وكما التزم البنك بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

14 فبراير 2013
المنامة، مملكة البحرين
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البيانات المالية الموحدة



القائمة الموحدة للمركز المالي
في 31 ديسمبر 2012

البيانــات الماليــة             37

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  إيضاح   

الموجودات
٤٨٫٢٣٠  ٤١٫٥٢٥  ٦ نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
١٠٢٫٢١٢  ١٠٠٫٦٧٢  ٧ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

٦٠١٫٢٢٥  ٥٥١٫٧١٧  ٨ عقود تمويل مع العمالء 
٢٨٥٫٨٢١  ٢٥٨٫٤٧٥  ٩ استثمارات 
١٢٣٫٢١٧  ١٦٧٫٧٤٩  ١٠ استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة 
١٥٢٫٣١٥  ١٥٣٫٤٩٨  ١١ استثمارات عقارية 

١٥٢٫٢٤٧  ١٢٤٫٥٢٥  ١٢ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمG وموجودات أخرى 
٢٧٫٧٦٤  ٢٨٫٤٩٧  ١٣ شهرة وموجودات غير ملموسة 
٤٤٫٣٢٣  ٤٦٫٨٢٤ ممتلكات ومعدات  

١٫٥٣٧٫٣٥٤  ١٫٤٧٣٫٤٨٢ مجموع الموجودات  

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات
٧٣٫٨٠٢  ٥١٫٥٦١ حسابات جارية للعمالء  
٢١٣٫٤٤١  ٢١٣٫٠٧٨  ١٤ مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

٢٩٠٫٦٨٨  ٢٣٥٫٨٦١ مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك  
٤١٫٠٢٥  ٤٠٫١٠٩  ١٦ مطلوبات أخرى 
١٠٠٫١٨٦  ٩٩٫١٩٧  ١٧ مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

٧١٩٫١٤٢  ٦٣٩٫٨٠٦   
٤٤٥٫٢٨٨  ٤٥١٫٨٧٠  ١٨ حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة ا.م
١٧٧٫١٤٠  ١٧٧٫١٤٠  ١٩ رأس المال 
٧١٫٤٠٣  ٧١٫٤٠٣ عالوة إصدار أسهم  
١٤٫٣١٢  ١٥٫٣١٦ احتياطي قانوني  

٢٨٫٢٣٦  ٢٨٫٢٣٦ احتياطي عام  
٣٣٣  ٦٢ احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق  

٤٣٫٦٦١  ٣٧٫٧١٨ احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  
(١٫٤٤٠)  (١٫٤٥٦) احتياطي تحويل العملة ا[جنبية  
١٦٫٦٤٠  ٣١٫٦٢٢ أرباح مبقاة  

٣٥٠٫٢٨٥  ٣٦٠٫٠٤١   
٢٢٫٦٣٩  ٢١٫٧٦٥ حقوق غير مسيطرة  

٣٧٢٫٩٢٤  ٣٨١٫٨٠٦   
١٫٥٣٧٫٣٥٤  ١٫٤٧٣٫٤٨٢ مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك  

بنود غير مدرجة بالميزانية:

٥٦٫٥٥٣  ٩٥٫٢٠٠ حقوق حاملي حسابات االستثمار  

٤٣٫٦٦٥  ٤٤٫٩١٨  ٢١ ارتباطات والتزامات محتملة 

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

يعقوب يوسف ماجد
رئيس مجلس اcدارة

تشكل اcيضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءg من هذه القوائم المالية الموحدة.



القائمة الموحدة للدخل
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2012

38             بيت التمويل الكويتي - البحرين - التقرير السنوي 2012

تشكل اcيضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءg من هذه القوائم المالية الموحدة.

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  إيضاح   

٤٥٫٤٢١  ٤٢٫٩٤٦  ٢٢ دخل من أنشطة مصرفية تجارية لoفراد والشركات 
٢٤٫٩٥١  ١٣٫٧٠٠  ٢٣ دخل من ا[نشطة االستثمارية 

(٥٫٨٣٣)  ٦٥٤  ١٠ حصة المجموعة من دخل (خسارة) مشاريع مشتركة وشركات الزميلة 
١٢٫٤٦٩  ١٢٫٤٧٤  ٢٥ دخل آخر 
٧٧٫٠٠٨  ٦٩٫٧٧٤ الدخل التشغيلي  

(١٢٫١٢٤)  (٨٫٧١٣)  ١٨ عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار، محسوم منه حصة المضارب 
 ربح مدفوع على مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك،

(١٦٫٨٥٥)  (١٥٫٩٦٤)  ٢٨    مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع 
٤٨٫٠٢٩  ٤٥٫٠٩٧ صافي الدخل التشغيلي  

١٤٫٦٣٠  ١٥٫٢٤٣ تكاليف الموظفين  
٧٫٢٦٣  ٥٫٦٨٠ استهالك  
٤٫٠٩٥  ٤١٧  ٢٦ مخصصات 

١٥٫٢٢٩  ١٤٫١٠٧  ٢٧ مصروفات أخرى 
٤١٫٢١٧  ٣٥٫٤٤٧ مجموع المصروفات التشغيلية  

٦٫٨١٢  ٩٫٦٥٠ صافي الدخل قبل تعديل حقوق غير مسيطرة  
٢٫٧٧٤  ٣٩٣ تعديل عائد إلى حقوق غير مسيطرة  
٩٫٥٨٦  ١٠٫٠٤٣ صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة ا.م  



القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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تشكل اcيضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءg من هذه القوائم المالية الموحدة.

                  عائد إلى حقوق مساهمي الشركة ا.م

احتياطي القيمة      
مجموع حقوق غير  احتياطي تحويل    احتياطي اعادة  العادلة المدرج  عالوة      

حقوق المالك مسيطرة  المجموع  أرباح مبقاة  العمالت ا.جنبية  تقييم االستثمارات  ضمن الحقوق  احتياطي عام  احتياطي 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
٣٧٢٫٩٢٤  ٢٢٫٦٣٩  ٣٥٠٫٢٨٥  ١٦٫٦٤٠  (١٫٤٤٠)  ٤٣٫٦٦١  ٣٣٣  ٢٨٫٢٣٦  ١٤٫٣١٢  ٧١٫٤٠٣  ١٧٧٫١٤٠    ١ يناير ٢٠١٢ 

  صافي الدخل
٩٫٦٥٠  (٣٩٣)  ١٠٫٠٤٣  ١٠٫٠٤٣  -  -  -  -  -  -  -    (الخسارة) للسنة 

  الخسارة الشاملة
    اvخرى للسنة

(٢٨٧)  -  (٢٨٧)  -  (١٦)  -  (٢٧١)  -  -  -  -    (إيضاح ٢٠) 

 مجموع (الخسارة)
    الدخل الشامل

٩٫٣٦٣  (٣٩٣)  ٩٫٧٥٦  ١٠٫٠٤٣  (١٦)  -  (٢٧١)  -  -  -  -    للسنة 

 صافي محول إلى
    احتياطي إعادة

-  -  -  ٥٫٩٤٣  -  (٥٫٩٤٣)  -  -  -  -  -    تقييم االستثمار 

 محول إلى
-  -  -  (١٫٠٠٤)  -  -  -  -  ١٫٠٠٤  -  -    االحتياطي القانوني 

 صافي التغيرات في
    حصة حقوق

(٤٨١)  (٤٨١)  -  -  -  -  -  -  -  -  -    غير مسيطرة 

 الرصيد في
٣٨١٫٨٠٦  ٢١٫٧٦٥  ٣٦٠٫٠٤١  ٣١٫٦٢٢  (١٫٤٥٦)  ٣٧٫٧١٨  ٦٢  ٢٨٫٢٣٦  ١٥٫٣١٦  ٧١٫٤٠٣  ١٧٧٫١٤٠    ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ 

 الرصيد في
٣٦٠٫٢٤٨  ٢٤٫٦٧٢  ٣٣٥٫٥٧٦  ٨٫٢٠١  (١٫٤٤٦)  ٤٣٫٤٧٣  (٤٫٧٨٤)  ٢٨٫٢٣٦  ١٣٫٣٥٣  ٧١٫٤٠٣  ١٧٧٫١٤٠    ١ يناير ٢٠١١ 

  صافي الدخل
٦٫٨١٢  (٢٫٧٧٤)  ٩٫٥٨٦  ٩٫٥٨٦  -  -  -  -  -  -  -    (الخسارة) للسنة 

  الدخل الشامل
    اvخر للسنة

٥٫١٢٣  -  ٥٫١٢٣  -  ٦  -  ٥٫١١٧  -  -  -  -    (إيضاح ٢٠) 

 مجموع الدخل
    الشامل (الخسارة)

١١٫٩٣٥  (٢٫٧٧٤)  ١٤٫٧٠٩  ٩٫٥٨٦  ٦  -  ٥٫١١٧  -  -  -  -    للسنة 

 صافي محول إلى
    احتياطي إعادة

-  -  -  (١٨٨)  -  ١٨٨  -  -  -  -  -    تقييم االستثمار 

 محول إلى
-  -  -  (٩٥٩)  -  -  -  -  ٩٥٩  -  -    االحتياطي القانوني 

 صافي التغيرات
    في حصة حقوق

٧٤١  ٧٤١  -  -  -  -  -  -  -  -  -    غير مسيطرة 

 الرصيد في
٣٧٢٫٩٢٤  ٢٢٫٦٣٩  ٣٥٠٫٢٨٥  ١٦٫٦٤٠  (١٫٤٤٠)  ٤٣٫٦٦١  ٣٣٣  ٢٨٫٢٣٦  ١٤٫٣١٢  ٧١٫٤٠٣  ١٧٧٫١٤٠    ٣١ ديسمبر ٢٠١١ 



القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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تشكل اcيضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءg من هذه القوائم المالية الموحدة.

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  إيضاح   

ا.نشطة التشغيلية
٦٫٨١٢  ٩٫٦٥٠ صافي الدخل قبل تعديل حقوق غير مسيطرة  

تعديالت للبنود التالية:
٥٫٨٣٣  (٦٥٤)  ١٠ حصة المجموعة من (دخل) خسارة مشاريع مشتركة وشركات زميلة 
٧٫٢٦٣  ٥٫٦٨٠ استهالك  
٤٫٠٩٥  ٤١٧  ٢٦ مخصصات 

(١٠٫٦٥١)  ٦٩٦  ٢٣ صافي خسارة (مكسب) غير محقق من استثمارات 
٢٫٢٤٠  (٥٫١٣٢)  ٢٣ (مكسب) خسارة من بيع استثمارات 

(١٫١٢٩)  -  ٢٣ صافي مكسب غير محقق من استثمارات عقارية 
(١١٫٩١٦)  (٣٫٣٢٣)  ٢٣ صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية 
٢٫٥٤٧  ٧٫٣٣٤ الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(٦٫٠٥٥)  ٣٫٩٤٠  ٦ احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

٣٨٫٧٦٥  ٤٧٫٤١٢ عقود تمويل مع العمالء  
(٣٫٥٧٣)  ١٧٫٠٣٢ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمG وموجودات أخرى  
(٣٢٫٢٠٢)  (١٫٣٥٢) مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك ومرابحات ثانوية  

١٠٢٫٩٠٣  (٥٤٫٨٢٧) مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك  
١٨٫٠٢٢  (٢٢٫٢٤١) حسابات جارية للعمالء  

(٣٫٠٤٢)  (٩١٦) مطلوبات أخرى  
١١٧٫٣٦٥  (٣٫٦١٨) صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من ا[نشطة التشغيلية  

ا.نشطة االستثمارية
(٤٢٫٨٩٥)  (١٫٨٨٥) شراء استثمارات  

٣٥٫٨٩٤  ٣٣٫١٤٠ متحصالت من استثمارات تم بيعها واستحقاقها  
(٤٠٫٢١١)  (٤٥٫٨٨٨)  ١٠ شراء استثمارات في مشاريع مشتركة 

(٥٫٧٥٢)  (٢٫٤٦٢)  ١١ شراء/ إنشاء استثمارات عقارية 
٨٫٦٠٨  ١٥٫٣٧٩ متحصالت من بيع استثمارات عقارية  

(١٢٫٠٢٦)  (٥٫٠٧٢) شراء معدات  
(٥٦٫٣٨٢)  (٦٫٧٨٨) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا[نشطة االستثمارية  

ا.نشطة التمويلية
(٧٫٦٧٥)  ٦٫٥٨٢ صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار  

٧٤١  (٤٨١) صافي التغيرات في حصة حقوق غير مسيطرة  
(٦٫٩٣٤)  ٦٫١٠١ صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) ا[نشطة التمويلية  
٥٤٫٠٤٩  (٤٫٣٠٥) صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه  
٦٦٫٧١٨  ١٢٠٫٧٦٧ النقد وما في حكمه في ١ يناير  

١٢٠٫٧٦٧  ١١٦٫٤٦٢  ٢٩ النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر 



القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق حاملي حسابات 
االستثمار غير المدرجة بالميزانية
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تشكل اcيضاحات المرفقة من 1 إلى 38 جزءg من هذه القوائم المالية الموحدة.

الرصيد في استثمارات     الرصيد في   
٣١ ديسمبر ٢٠١٢ السحوبات/التوزيعات  حصة المضارب  إجمالي الدخل  إضافية  ١ يناير ٢٠١٢   

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

٩٤٫٣٤٥  (٦٤٫١٥٠)  (١٫٠٠٣)  ٦٫٤٣٣  ٩٧٫٤٩٠  ٥٥٫٥٧٥ االستثمار في المرابحات 

 االستثمار في اcجارة
٨٥٥  (١٦٩)  (١٥)  ٦١  -  ٩٧٨    المنتهية بالتمليك 

٩٥٫٢٠٠  (٦٤٫٣١٩)  (١٫٠١٨)  ٦٫٤٩٤  ٩٧٫٤٩٠  ٥٦٫٥٥٣  

 

الرصيد في استثمارات     الرصيد في   
٣١ ديسمبر ٢٠١١ السحوبات/التوزيعات  حصة المضارب  إجمالي الدخل  إضافية  ١ يناير ٢٠١١   

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

٥٥٫٥٧٥  (٩١٫٣٧٠)  (٥٦٨)  ٥٫٩٤٤  ٥٦٫٩٨٥  ٨٤٫٥٨٤ االستثمار في المرابحات  

االستثمار في اcجارة

٩٧٨  (١٫٥٥٢)  (٢٤)  ١٠٧  -  ٢٫٤٤٧    المنتهية بالتمليك 

٥٦٫٥٥٣  (٩٢٫٩٢٢)  (٥٩٢)  ٦٫٠٥١  ٥٦٫٩٨٥  ٨٧٫٠٣١  



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2012
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١  معلومات عن الشركة وأنشطتها

تأسس بيت التمويل الكويتي (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة) [«البنك»] كشركة مساهمة في مملكة البحرين في ٢٢ يناير ٢٠٠٢ بموجب قانون الشركات 
التجارية البحريني رقم ٢٠٠١/٢١ ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم ٤٨١٢٨. يعمل البنك تحت إشراف وتنظيم مصرف البحرين 
المركزي والبنك مرخص كبنك تجزئة اسالمي. ويعمل البنك بموجب قواعد الشريعة اcسالمية وفقG لكافة متطلبات االنظمة المعنية بالبنوك اcسالمية 
الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. إن العنوان المسجل للبنك هو مركز البحرين التجاري العالمي، البرج الغربي، شارع عيسى الكبير، ص.ب. ٢٠٦٦، 

المنامة، مملكـة البحرين.

االستثمارية  الحسابات  إدارة  اcيداعات/الودائع،  قبول  البنك  أنشطة  تتضمن  اcسالمية.  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  كامًال   Gنطاق البنك  يقدم 
المشاركة في ا[رباح، تقديم العقود التمويلية اcسالمية، التعامل في ا[دوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اcسالمية كمضارب ورب المال، إدارة 
ا[دوات المالية طبقG [حكام الشريعة اcسالمية وا[نشطة ا[خرى المسموح بها بموجب الخدمات المصرفية لمصرف البحرين المركزي كما هو محدد في 

إطار الترخيص.

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

المجموعة بقواعد ومبادئ الشريعة اcسالمية في معامالتها وأنشطتها.

يعمل البنك وشركاته التابعة (المشار إليهم معG «بالمجموعة») في مملكة البحرين والمملكة ا[ردنية الهاشمية والمملكة المتحدة. تم عرض أنشطة 
الشركات التابعة الرئيسية للبنك في إيضاح رقم ٤.

لدى البنك تسعة فروع (٢٠١١: تسعة) جميعها تعمل في مملكة البحرين.

لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اcدارة الصادر بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٣.

٢-١  أسس ا`عداد

أعدت القوائم المالية الموحدة وفقG لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االستثمارات واالستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تم عرض 
القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة. وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دينار بحريني إال إذا 

ذكر خالف ذلك.

٢-٢ بيان بااللتزام

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقG لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اcسالمية ومبادئ 
وقواعد الشريعة اcسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقG لقانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين المركزي 
البحرين  مصرف  وتوجيهات   (٦ رقم  المجلد  من  المطبقة  وا[حكام   ٢ رقم  (المجلد  المركزي  البحرين  لمصرف  اcرشادي  والدليل  المالية،  والمؤسسات 
المحاسبة الصادرة عن  التي ال تنطوي تحت مظلة معايير  المالية اcسالمية، لoمور  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  المركزي. ووفقG لمتطلبات هيئة 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اcسالمية، تستخدم المجموعة المعايير الدولية cعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس 

معايير المحاسبة الدولي.

٢-٣ أسس التوحيد

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢. أعدت القوائم المالية للشركات التابعة لنفس 
السنة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مطابقة.

تم استبعاد جميع ا[رصدة والمعامالت والدخل والمصروفات والمكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت فيما بين المجموعة بالكامل.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة ويستمر توحيدها حتى التاريخ الذي يتم فيه إيقاف هذه 
السيطرة. تتحقق السيطرة عندما تكون لدى المجموعة القوة على إدارة السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسة ل�نتفاع من أنشطتها. يتم تضمين 
نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القائمة الموحدة للدخل من تاريخ اcقتناء أو لغاية تاريخ االستبعاد، أيهما أنسب. يتم 

إحتساب التغيرات في حصة الملكية في الشركة التابعة التي ال تنتج عنها فقدان السيطرة كمعاملة حقوق.

تمثل الحقوق غير المسيطرة جزء من ا[رباح 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 ا[م.
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٣-١  التقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة 

إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اcدارة عمل تقديرات وآراء وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة. 
إن أهم استخدامات التقديرات والفرضيات هي كاvتي:

٣-١-١  مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الموارد لالستمرار في 
أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اcدارة ليست على علم بأية أمور غير مؤكدة من الممكن أن تسبب شكوكG جوهرية حول قدرة 

المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

٣-١-٢  القيمة العادلة .سهم حقوق الملكية غير المسعرة واالستثمارات العقارية
يتم تحديد القيمة العادلة لكل استثمار على حدة وفقG لسياسات التقييم الموضحة في إيضاح ٣٫٢٫٢٣. يتم تسجيل القيم العادلة [سهم حقوق الملكية 
غير المسعرة للمجموعة التي ال يمكن اشتقاقها من ا[سواق النشطة باستخدام تقنيات تقييم متنوعة. فانه يتطلب من اcدارة عمل فرضيات لتحديد 
التدفقات  لتوقعات  المستخدمة  والفرضيات  الخصم  للمقارنة ومعدالت  قابلة  لموجودات  واعتبارات  المناسبة  التقييم  نماذج  باستخدام  العادلة  القيم 

النقدية.

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

في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.

٣-١-٣  مخصصات ا`ضمحالل مقابل عقود التمويل مع العمالء
الموحدة للدخل.  القائمة  إذا كان يتوجب تسجيل مخصص اضمحالل في  التمويلية لتقييم ما  تاريخ كل تقرير بمراجعة عقودها  المجموعة في  تقوم 
بشكل خاص، يتطلب من اcدارة عمل آراء في تقدير المبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستويات المخصصات المطلوبة. إن 
هذه التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات حول عوامل متعددة تنطوي على درجات مختلفة من الرأي وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما 

ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه المخصصات.

باcضافة إلى مخصصات معينة مقابل العقود المالية الهامة بشكل فردي، تقوم المجموعة أيضG بعمل مخصص إضمحالل جماعي مقابل التعرضات التي 
بالرغم من أنه لم يتم تحديدها بصورة خاصة كونها تتطلب عمل مخصص معين إال أن مخاطرها أعلى من تلك المخصصة أصًال. تؤخذ في اcعتبار عوامل 

مثل أي تدهور في مخاطر البلد والقطاع والتقادم التكنولوجي باcضافة إلى تحديد الضعف الهيكلي وتدهور في التدفقات النقدية.

٣-١-٤  إضمحالل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
بأدنى من  العادلة  القيمة  ا[مد في  أو طويل  انخفاض هام  إذا وجد  الحقوق كمضمحلة  العادلة ضمن  بالقيمة  المدرجة  االستثمارات  المجموعة  تعامل 
تكلفتها أو إذا وجد دليل موضوعي آخر يثبت اcضمحالل. تحديد ما إذا كان «اcنخفاض هام» أو «طويل ا[مد» يتطلب عمل إفتراضات. باcضافة إلى ذلك، 
تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى مثل التقلبات في أسعار أسهم حقوق الملكية المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل خصم أسهم 

حقوق الملكية غير المسعرة القابلة للمقارنة.

٣-١-٥  السيولة
في السيولة  مخاطر  إفصاحات  في  توضيحها  تم  التي  ومطلوباتها  موجوداتها  إستحقاق  بيان  االعتبار  في  ا[خذ  خالل  من  سيولتها  المجموعة   تدير 

إيضاح النقطة ٣٤. يتطلب هذا عمل فرضيات عند تحديد إستحقاق الموجودات والمطلوبات التي ليس لها إستحقاقات محددة.

٣-١-٦  إعادة التقييم
خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، قامت اcدارة بإعادة تقييم ا[عمار اcنتاجية المتبقية لبعض بنود الممتلكات والمعدات التي كان لها تأثير 
على مصروف اcستهالك. وحسب رأي اcدارة، سوف يستفيد البنك من هذه البنود على مدى ا[عمار اcنتاجية المعدلة، مما أدى إلى إجراء هذا التعديل. لو 
لم يتم إعادة تقييم لoعمار اcنتاجية، [صبح مصروف اcستهالك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ أعلى بمقدار ١٫٦٢٢ ألف دينار بحريني. وتقيم اcدارة 

التأثير المستقبلي لهذا التعديل على النحو التالي:

التأثير  
ألف دينار بحريني السنة 

١٫٤٦٨  ٢٠١٣
١٫٤٦٢  ٢٠١٤
١٫٢٢٦  ٢٠١٥
١٫٢٢٦  ٢٠١٦
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٣-٢  ملخص .هم السياسات المحاسبية

السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة هي موضحة أدناه:

٣-٢-١ تحويل عمالت أجنبية
تم عرض القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني، والذي يعد العملة الرئيسية لعمليات المجموعة. كل وحدة في المجموعة تحدد عملتها الرئيسية 

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

(١)  المعامالت وا[رصدة
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت ا[جنبية مبدئيG بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ المعاملة.

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المعروضة بالعمالت ا[جنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي. 
ترحل جميع الفروق الناتجة إلى القائمة الموحدة للدخل. ترحل الفروق بإستثناء جميع البنود النقدية التي تقدم حماية فعالة لصافي االستثمارات في 

العمليات ا[جنبية. يتم إثباتها في الدخل الشامل اvخر حتى يتم استبعاد صافي االستثمار، فعندئذ يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل.

البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت ا[جنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ اcثبات المبدئية. يتم تحويل 
ترحل  العادلة.  القيمة  تحديد  فيه  تم  الذي  بالتاريخ  السائدة  الصرف  أسعار  بإستخدام  ا[جنبية  بالعمالت  العادلة  بالقيمة  المقاسة  النقدية  غير  البنود 
مكاسب وخسائر الصرف الناتجة من البنود غير النقدية المصنفة «كمدرجة بالقيمة ضمن قائمة الدخل» إلى القائمة الموحدة للدخل وللبنود المصنفة 
«كمدرجة بالقيمة ضمن الحقوق» فإن مثل هذه الفروق ترحل إلى القائمة الموحدة للدخل الشامل. يتم معاملة أي شهرة ناتجة من إقتناء العمليات 
ا[جنبية وأية تعديالت في القيمة العادلة إلى القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة من اcقتناء كموجودات ومطلوبات من العمليات 

ا[جنبية ويتم تحويلها بسعر صرف اcقفال.

(٢) شركات المجموعة
بأسعار صرف  البحريني)  (الدينار  للمجموعة  المستخدمة  العملة  إلى  التابعة  الشركات  يتم تحويل موجودات ومطلوبات  التقرير،  إعداد  بتاريخ  كما هو 
العملة الرئيسية السائدة بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي، ويتم تحويل قوائم دخلها بالمتوسط المرجح بأسعار الصرف السائدة للسنة. يتم إثبات 
الفروق الناتجة عن صرف العمالت ا[جنبية مباشرة إلى الدخل الشامل اvخر. عند استبعاد وحدة أجنبية، يتم إثبات المبلغ المتراكم الذي تم إثباته في 

قائمة الدخل الشامل والمتعلق بتلك الشركة التابعة ا[جنبية في القائمة الموحدة للدخل ضمن «مصروفات تشغيلية أخرى» أو «دخل آخر».

٣-٢-٢ ا.دوات المالية – ا`ثبات المبدئي والقياس الالحق

تاريخ اcثبات
المخصصات من   Gطرف المجموعة  فيها  أصبحت  الذي  التاريخ  يعد  والذي  المتاجرة،  بتاريخ   Gمبدئي المالية  والمطلوبات  الموجودات  جميع  إثبات   يتم 

التعاقدية لoداة.

القياس المبدئي لoدوات المالية
يعتمد تصنيف ا[دوات المالية عند اcثبات المبدئي على الغرض ونية اcدارة التي من أجلها تم إقتناء ا[دوات المالية وعلى خصائصها. يتم قياس جميع 
ا[دوات المالية مبدئيG بقيمها العادلة مضافG إليها تكاليف المعاملة، بإستثناء في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 

ضمن قائمة الدخل.

(١) مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك
هي معامالت مرابحات سلع دولية. يقوم البنك بترتيب هذه المعامالت من خالل شراء سلعة، (والتي تمثل أصل المرابحة) ومن ثم إعادة بيعها بربح 
للعميل المستفيد (بعد إحتساب هامش الربح على التكلفة). يتم سداد سعر البيع (التكلفة مضافG إليها هامش الربح) على أقساط من قبل العميل 

خالل فترة زمنية متفق عليها.

تدرج المرابحات المستحقة القبض من البنوك بعد حسم ا[رباح المؤجلة ومخصص اcضمحالل، إن وجد. والمبالغ المستحقة من البنوك هي على أساس 
الوكالة ويتم إدرجها بالتكلفة المستهلكة.
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٣-٢  ملخص .هم السياسات المحاسبية (تتمة)

(٢) عقود تمويل مع العمالء

(أ) مرابحات
بشروط مبيعات  معامالت  على  القبض  المستحقة  المرابحات  تشتمل  عليه.  المتفق  الربح  إليها   Gمضاف بالتكلفة  البضائع  بيع  المرابحات   تمثل 
مؤجلة وتدرج بعد حسم ا[رباح المؤجلة وأي مبالغ مشطوبة ومخصص اcضمحالل، إن وجد. تعتبر المجموعة وعود الشراء في عقود المرابحات ملزمة 

لطالب الشراء.

(ب) إجارة منتهية بالتمليك
يتم التمويل عن طريق اcجارة المنتهية بالتمليك لoراضي والمباني وبعض الموجودات ا[خرى. اcجارة المنتهية هي عقد تأجير بموجبه يتم تأجير العين 
المؤجرة للعميل (المستأجر) لمدة محدودة (مدة اcجارة). وعند نهاية عقد اcجارة وشريطة تسديد جميع أقساط اcجارة، يتم نقل ملكية العين المؤجرة 

للمستأجر.

تدرج موجودات اcجارة المنتهية بالتمليك مبدئيG بالتكلفة ويتم الحقG استهالكها بمعدالت يتم حسابها لشطب التكلفة لكل موجود على فترة عقد 
التأجير لقيمتها المتبقية.

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

من ا[رباح أو الخسائر. تدرج هذه بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع بعد حسم المبالغ المشطوبة ومخصص االضمحالل، إن وجد.

(٣) استثمارات
تصنف هذه االستثمارات كما يلي:

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

-      استثمارات بالتكلفة المستهلكة.

(أ) استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
تتضمن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل االستثمارات المصنفة عند اcثبات المبدئي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن 

قائمة الدخل.

باcضافة إلى ما هو مذكور أعاله، تستخدم المجموعة اcعفاء المتاح للشركات الزميلة بما يتطابق مع المشاريع المشتركة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
رقم ٢٨، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣١، ومعيار المحاسبة المالي رقم ٢٤ المطبقة على المؤسسات المستثمرة في المشاريع الناشئة وتصنف مثل 
هذه االستثمارات كاستثمارات «مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل». يتم إثبات الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل بالقيمة 

العادلة، مع إثبات تكاليف المعامالت في القائمة الموحدة للدخل.

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

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

ضمن قائمة الدخل أو بالتكلفة المستهلكة. وهي تشتمل على استثمارات في أسهم حقوق الملكية وصناديق مدارة.

بعد القياس المبدئي، يتم الحقG قياس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق بالقيمة العادلة. يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة 
في قائمة الدخل الشامل ومن ثم تحويلها إلى «احتياطي القيمة العادلة المدرج ضمن الحقوق» في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك. عند 
استبعاد االستثمار أو اعتبار االستثمار مضمحًال، فإنه يتم إثبات المكسب أو الخسارة المتراكمة المسجلة مسبقG ضمن احتياطي القيمة العادلة المدرج 
ضمن الحقوق في القائمة الموحدة للدخل. أينما تحتفظ المجموعة بأكثر من استثمار واحد في نفس الضمان فإن هذه االستثمارات تعتبر مستبعدة 
على أساس المتوسط المرجح. يتم إحتساب الربح المكتسب، عند االحتفاظ باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق في «الدخل من ا[نشطة 

االستثمارية» باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
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(ج) استثمارات مدرجة بالتكلفة المستهلكة
يتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة والتي لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ إستحقاق ثابتة عندما يكون لدى المجموعة النية 
والقدرة اcيجابية لالحتفاظ بها حتى اcستحقاق. بعد القياس المبدئي، تقاس هذه االستثمارات بالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل الربح الفعلي، 
محسومG منها اcضمحالل. وتحسب التكلفة المستهلكة با[خذ بعين اcعتبار أية خصومات أو عالوة عند اcقتناء وأي أتعاب أو تكاليف تشكل جزٍء ال 
يتجزأ من معدل الربح الفعلي. يتم تضمين إطفاء معدل الربح الفعلي في القائمة الموحدة للدخل. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن اcضمحالل في القائمة 

الموحدة للدخل ضمن «مخصصات».

(٤) مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك
تدرج هذه بالقيمة العادلة للمقابل المستلم بعد حسم المبالغ المسددة.

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

(٦) حقوق حاملي حسابات االستثمار
أولوية [ي طرف  أية  العمالء. ال تمنح  البنوك وصكوك وعقود تمويل مع  أموال حاملي حسابات االستثمار مستثمرة في مرابحات ومبالغ مستحقة من 
بغرض توزيع ا[رباح. بناءg على شروط القبول لحقوق حاملي حسابات االستثمار، يتم استثمار ١٠٠٪ من ا[موال بعد خصم االحتياطي االجباري ومتطلبات 

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.

يتم تخصيص الدخل تناسبيG بين حقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك على أساس متوسط ا[رصدة المستحقة خالل السنة وحصة ا[موال 
المستثمرة.

٣-٢-٣ استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية

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

-     انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجود؛ أو

-      احتفاظ المجموعة بحقوقها في استالم 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 الستالم التدفقات النقدية من موجود ولم يتم نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولم يتم 
نقل السيطرة على الموجود، فإنه يتم إثبات الموجود إلى حد استمرار مشاركة المجموعة في الموجود.

(٢) المطلوبات المالية
يتم استبعاد المطلوبات المالية عندما يكون اcلتزام بموجب العقد قد تم إخالئه أو إلغائه أو انتهاء مدته.

٣-٢-٤ إضمحالل الموجودات المالية
من  أو مجموعة  مالي محدد  إضمحالل موجود  يثبت  دليل موضوعي  كان هناك  إذا  ما  لتحديد  تقرير  إعداد كل  بتاريخ  تقييم  بعمل  المجموعة  تقوم 
الموجودات المالية. يعتبر الموجود أو مجموعة من الموجودات مضمحلة إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي يثبت اcضمحالل نتيجة لحدث أو أكثر 
قد تم حدوثه للموجود بعد اcثبات المبدئي (تكبد على أثره خسارة) وبأن حدوث تلك الخسارة (أو ا[حداث) لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية 

المتوقعة للموجود أو مجموعة الموجودات ويمكن قياسه بواقعية.
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من الممكن أن يتضمن دليل اcضمحالل مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبات مالية جوهرية، وفوات مواعيد دفع ا[رباح 
أو المبالغ ا[صلية. ويوجد إحتمال تعرض المقترضين إلى إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر ويمكن مالحظته حيث توجد معلومات تشير بحدوث اcنخفاض 

في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس، أو حدوث تغيرات في أعمال المتاجرة أو في ا[وضاع االقتصادية المرتبطة بعدم الدفع.

(١) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المستهلكة
يثبت  دليل موضوعي  كان هناك  إذا  ما  لتحديد  فردي  تقييم بشكل  بعمل  اوالً  المجموعة  تقوم  المستهلكة،  بالتكلفة  المدرجة  المالية  للموجودات 
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، فإنه يتم تضمين 
الموجود في مجموعة من الموجودات المالية التي لديها خصائص مخاطر إئتمانية مماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي ل�ضمحالل. الموجودات المالية 
التي يتم تقييمها بشكل فردي ل�ضمحالل والتي يتم إثبات خسارة إضمحالل لها أو يستمر إضمحاللها ال يتم تضمينها في التقييم الجماعي ل�ضمحالل.

إذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة إضمحالل، فإن مبلغ الخسارة يتم قياسه كالفرق بين القيمة المدرجة للموجود والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة (بإستثناء الخسائر اcئتمانية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد). يتم تخفيض القيمة المدرجة من خالل 

استخدام 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 ل�سترداد في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانات أو 
تم تحويلها إلى المجموعة. إذا زاد أو انخفض مبلغ اcضمحالل المقدر في سنة الحقة نتيجة لحدث وقع بعد إثبات قيمة اcضمحالل، عندئذ فإن االضمحالل 

المثبت مسبقG يتم زيادته أو تخفيضه عن طريق تعديل حساب المخصص.

يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناءg على سعر الربح الفعلي ا[صلي للموجود المالي. إذا كان القرض ذو معدل ربح 
متغير، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة اضمحالل هو سعر الربح الفعلي الحالي. إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
للموجودات المالية المرهونة تعكس التدفقات النقدية التي من الممكن أن تنتج من حجز الرهن مع خصم تكاليف الحصول على الرهن أو بيع الرهن 

سواء كان أو لم يكن حجز الرهن محتمًال.

اcعتبار  في  يأخذ  الذي  للمجموعة  الداخلي  اcئتمان  تصنيف  نظام  أساس  على  المالية  الموجودات  تجميع  يتم  ل�ضمحالل،  الجماعي  التقييم  لغرض 
خصائص مخاطر اcئتمان مثل نوع الموجود والقطاع والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع تأخر السداد وعوامل أخرى معنية.

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي تم تقييمها بصورة جماعية لالضمحالل على أساس الخبرة التاريخية 
لخسارة موجودات لديها خصائص مخاطر ائتمان مماثلة لتلك التي في المجموعة. يتم تعديل الخبرة التاريخية للخسارة على أساس المعلومات الحالية 
التي يمكن مالحظتها لتعكس تأثير الظروف الحالية التي تعتمد عليها الخبرة التاريخية للخسارة وإلغاء تأثيرات الظروف في الفترة التاريخية التي لم 
تكن موجودة في الوقت الحالي. تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من أي 

فروق قد تنتج بين الخسارة المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية.

(٢) استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق
دليل  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  تقرير  كل  إعداد  بتاريخ  تقييم  بعمل  المجموعة  تقوم  الحقوق،  ضمن  العادلة  بالقيمة  المدرجة  لالستثمارات  بالنسبة 

موضوعي يثبت إضمحالل استثمار أو مجموعة من االستثمارات.

في حالة استثمارات أسهم حقوق الملكية المصنفة «كمدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق»، فإن الدليل الموضوعي ممكن أن يتضمن انخفاض هام أو 
طويل ا[مد في القيمة العادلة لالستثمارات أدنى من تكلفتها. أينما يوجد دليل موضوعي لالضمحالل، فإنه يتم قياس الخسارة المتراكمة كالفرق بين 
تكلفة اcقتناء والقيمة العادلة الحالية بعد حسم أي خسارة اضمحالل على تلك االستثمارات المثبتة مسبقG في القائمة الموحدة للدخل ويتم إلغائها 
من «احتياطي القيمة العادلة المدرج ضمن الحقوق» وإثباتها في القائمة الموحدة للدخل. خسائر االضمحالل في أسهم حقوق الملكية ال يتم استرجاعها 

ضمن القائمة الموحدة للدخل؛ ويتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد حسم االضمحالل مباشرًة في الحقوق.

٣-٢-٥ مقاصة ا.دوات 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.
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٣-٢-٦ ا.راضي وتكاليف التطوير
تشتمل ا[راضي وتكاليف التطوير على تكلفة ا[راضي التي تم تطويرها لغرض يبعها ضمن ا[عمال اcعتيادية والتكاليف المتكبدة لجعل مثل هذه 

ا[راضي في حالة قابلة للبيع وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل.

تحدد صافي القيمة المتوقع تحقيقها على أساس أسعار البيع المقدرة محسومG منها أي تكاليف إضافية متوقع تكبدها cتمام التطوير والبيع.

٣-٢-٧ إثبات الدخل والمصروفات

(١) إثبات الدخل

(أ) المرابحات
حينما يكون الدخل قابًال للتحديد ومعلومG عند بداية العقد، فإن الدخل يثبت وفقG للفترة الزمنية التي يغطيها العقد على أساس المبالغ ا[صلية 

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

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

إسترداد هذه المبالغ مشكوك في تحصيلها.

(ج) المشاركات
يتم إثبات دخل عقود المشاركة عند وجود الحق الستالم المدفوعات أو عند التوزيع من قبل المشارك.

(د) أرباح ا[سهم
يتم إثبات دخل أرباح ا[سهم من االستثمارات في أسهم حقوق الملكية عند وجود الحق الستالم مدفوعاتها.

(هـ) دخل أتعاب وعموالت
يتم إثبات دخل ا[تعاب والعموالت عند اكتسابها.

(و) بيع عقارات قيد التطوير
يتم إثبات إيراد بيع عقارات عندما يتم إستيفاء الشروط التالية:

-      إذا كان البيع مكتمًال والعقود موقعة.
-      استثمار المشتري، حتى تاريخ القوائم المالية، كافيG (بنسبة ١٠٪ أو أكثر) cظهار االلتزام بسداد قيمة العقار.

-      قيام المجموعة بتحويل المخاطر وعوائد الملكية للمشتري في المعاملة التي في جوهرها بيع وليس لها أية عالقة مستمرة جوهرية بالعقار. 

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 مكتمل.

عندما يعتبر العقد هو لبناء عقار، فإنه يتم إثبات اcيراد باستخدام طريقة نسبة إنجاز العمل كبناء قيد التنفيذ. يتم قياس نسبة إنجاز العمل على 
أساس التكاليف المتكبدة حتى نهاية فترة إعداد التقارير، كنسبة من مجموع التكاليف المتوقع تكبدها.

حيثما يعتقد بأن العقد هو لبيع العقار المنجز، يتم إثبات اcيراد عندما تنقل مخاطر وعوائد ملكية العقار إلى المشتري.

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

(ح) إيراد من بيع البضائع
يتم إثبات اcيراد من بيع البضائع عندما تنتقل المخاطر الهامة والعائدة إلى الملكية للبضائع إلى المشتري ويمكن قياس قيمة اcيراد بشكل موثوق.
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(١) حصة المجموعة كمضارب
يتم استحقاق حصة المجموعة كمضارب نظير إدارتها حقوق حاملي حسابات االستثمار باcستناد إلى بنود وشروط االتفاقيات المتعلقة بالمضاربة بينما 

يتم إثبات حصة المضارب في حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة بالميزانية عند توزيعها.

(٢) إثبات المصروفات

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

(ب) عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
يعتمد عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار على الدخل المحقق من موجودات بتمويل مشترك بعد خصم حصة المضارب وتستحق حسب بنود وشروط 
إتفاقية المضاربة الخاصة بذلك. وتمثل حصة المستثمرين من الدخل المحقق من الموجودات الممولة من قبل حاملي حسابات االستثمار محسومG منها 

المصروفات والمخصصات اcدارية المخصصة. وتحسم حصة المجموعة من الربح من حصة دخل المستثمرين قبل توزيعها على المستثمرين.

٣-٢-٨ استثمارات في شركات زميلة
الشركة الزميلة هي مؤسسة لدى المجموعة نفوذg مؤثرg عليها وهي ليست شركة تابعة أو مشروع مشترك.

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

وال يتم فحصها ل�ضمحالل بصورة منفردة. 

بعد تطبيق طريقة الحقوق، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ضروريG إثبات خسارة إضمحالل إضافية لحصة استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة. 
الزميلة. ففي هذه الحالة  تقوم المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل االستثمارات في الشركات 
تقوم المجموعة بإحتساب قيمة اcضمحالل الذي يعد الفرق بين القيمة القابلة ل�سترداد والقيمة المدرجة للشركة الزميلة وتثبت المبلغ في القائمة 

الموحدة للدخل.

اvخر  الشامل  الدخل  في  إثباته  تم  أو مصروف  وجد دخل  أينما  الزميلة.  الشركة  عمليات  نتائج  في  المجموعة  للدخل حصة  الموحدة  القائمة  تعكس 
للشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في هذا الدخل أو المصروف في القائمة الموحدة للدخل الشامل. يتم استبعاد المكاسب أو الخسائر 

من المعامالت 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 المجموعة 
فيما يتعلق بالمعامالت وا[حداث المتشابهة في الظروف المتماثلة.

عند فقدان نفوذ مؤثر على شركة زميلة، تقوم المجموعة بإثبات وقياس أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة 
للشركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في القائمة الموحدة للدخل.

٣-٢-٩ استثمارات في مشاريع مشتركة
لدى المجموعة ترتيبات مع أطراف أخرى تمثل مشاريع مشتركة. تأخذ هذه الترتيبات شكل إتفاقيات لتقاسم السيطرة على مؤسسات أخرى.

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

٣-٢-١٠ استثمارات عقارية
يتم االحتفاظ بالعقارات cكتساب دخل اcيجار أو لزيادة قيمتها أو لكليهما. يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيG بالتكلفة، متضمنة تكاليف المعاملة. 
بعد اcثبات المبدئي، تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس أوضاع السوق في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي . تقوم المجموعة 

بتعيين خبراء تثمين مختصين مستقلين لتحديد القيمة العادلة كما في نهاية السنة.
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٣-٢-١٠ استثمارات عقارية (تتمة)
يتم تضمين المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في القائمة الموحدة للدخل ضمن «دخل من ا[نشطة 
االستثمارية» في السنة التي نتجت فيها وفي حالة المكاسب فيتم تخصيصها بالتناسب في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات في القائمة الموحدة 
للتغيرات في حقوق المالك وفقG لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اcسالمية. عندما يستبعد االستثمار العقاري فإن المكسب 

المتراكم المحول مسبقG إلى إحيتاطي إعادة تقييم االستثمارات، يتم تحويله إلى ا[رباح المبقاة.

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

في سنة السحب أو االستبعاد.

يتم عمل التحويالت إلى االستثمارات العقارية عندما، وفقط عندما، يكون هناك تغيير في االستخدام، يدل على إنتهاء استخدام المالك للعقار او البدء 
في التأجير التشغيلي. يتم عمل التحويالت من االستثمارات العقارية عندما، وفقط عندما، يكون هناك تغيير في االستخدام، يدل على بدء استخدام 

المالك أو البدء في التطوير لغرض البيع.

٣-٢-١١ ممتلكات ومعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بإستثناء تكاليف الخدمات اليومية، بعد حسم االستهالك المتراكم وأي اضمحالل في القيمة، إن وجد.

يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت لخفض تكاليف الممتلكات والمعدات لقيمها المتبقية على مدى أعمارها اcنتاجية المقدرة. ال يتم 
إستهالك ا[راضي. فيما يلي ا[عمار اcنتاجية المقدرة:

السنوات  

٢٠ ممتلكات 
١٠- ٢٥ أجهزة وايماكس 

٣-٧ معدات  
٣-٥ مركبات وأثاث المكاتب 

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

في السنة التي تم فيها استبعاد الموجود.

٣-٢-١٢ دمج ا.عمال والشهرة
يتم إحتساب دمج ا[عمال باستخدام طريقة الشراء للمحاسبة. تشمل هذه إثبات الموجودات القابلة للتحديد (متضمنة موجودات غير ملموسة غير 
زيادة  أي  إثبات  يتم  العادلة.  بالقيمة  المقتناة  لoعمال  المستقبلية)  الهيكلة  إعادة  التزامات محتملة وباستثناء  (متضمنة  والمطلوبات   (Gمثبتة مسبق
في تكلفة اcقتناء على القيم العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد كشهرة. إذا كانت تكلفة االقتناء أدنى من القيم العادلة لصافي الموجودات 

المقتناة المحددة، فإنه يتم إثبات خصم االقتناء مباشرًة في القائمة الموحدة للدخل في سنة االقتناء.

يتم قياس الشهرة المقتناة من دمج ا[عمال مبدئيG بالتكلفة، التي تعد الزيادة في التكلفة لدمج ا[عمال على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة 
للموجودات والمطلوبات المحددة وااللتزامات المحتملة. بعد اcثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر إضمحالل متراكمة. يتم 

فحص الشهرة لالضمحالل سنويG أو أكثر إذا وجدت مؤشرات بأن القيمة المدرجة يمكن أن تكون مضمحلة.

عند بيع الشركات التابعة، فإنه يتم إثبات الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات باcضافة إلى فروق التحويل المتراكمة والشهرة ذات العالقة في 
القائمة الموحدة للدخل.

٣-٢-١٣ موجودات غير ملموسة
تتضمن الموجودات غير الملموسة قيمة تراخيص. يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اcثبات المبدئي بالتكلفة. إن 
الملموسة  الموجودات غير  المبدئي، تدرج  اcثبات  اcقتناء. بعد  بتاريخ  العادلة  ا[عمال هي قيمها  المقتناة في دمج  الملموسة  الموجودات غير  تكلفة 

بالتكلفة بعد حسم مخصص أي إطفاء متراكم وأي خسائر إضمحالل متراكمة.
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الموجودات غير الملموسة التي لديها أعمار محددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اcقتصادية اcنتاجية وتقييم إضمحاللها عندما يكون هناك مؤشر 
على إحتمال إضمحالل الموجود غير الملموس. يتم مراجعة فترة اcطفاء وطريقة اcطفاء للموجودات غير الملموسة على ا[قل مرة في نهاية كل سنة 
مالية. يتم إحتساب التغيرات في ا[عمار اcنتاجية المقدرة أو نمط اcستهالك المتوقع للمنافع اcقتصادية المستقبلية الضمنية في الموجود بتغيير 
فترة اcطفاء أو طريقة اcطفاء، أيهما أنسب، وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروفات اcطفاء في القائمة الموحدة للدخل. يتم 
إحتساب اcطفاء على أساس القسط الثابت cظهار تكلفة الموجودات غير الملموسة إلى قيمها المتبقية على مدى أعمارها اcنتاجية المقدرة بـ ٢٥ سنة.

٣-٢-١٤ إضمحالل موجودات غير مالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي. إذا وجد مثل هذا الدليل، 
أو عندما يتطلب عمل فحص إضمحالل سنوي للموجود، تقوم المجموعة بعمل تقييم لمبلغ الموجود القابل ل�سترداد. عندما تزيد القيمة المدرجة 

للموجود عن قيمها القابلة ل�سترداد، فإن الموجود يعتبر مضمحُال، ويتم إظهار الموجود بالمبلغ القابل لالسترداد.

 Gبالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم عمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير، حول ما إذا كان هناك أي مؤشر بأن خسائر االضمحالل المثبتة مسبق
 Gلم تعد موجودة أو قد تم تخفيضها. إذا وجد مثل هذا المؤشر، فإنه يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد. يتم استرجاع خسارة االضمحالل المثبتة مسبق
فقط إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ الموجودات القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة إضمحالل. إذا كان هذا هو 
الحال، فإنه يتم زيادة القيمة المدرجة للموجود إلى قيمتها القابلة لالسترداد. ال يمكن إستراجاع خسائر اcضمحالل المتعلقة بالشهرة [ي زيادة الحقة في 

قيمها القابلة لالسترداد في الفترات المستقبلية.

٣-٢-١٥ الضمانات المالية
ضمن أعمالها االعتيادية، تقدم المجموعة ضمانات مالية، تتألف من اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وخطابات قبول. يتم إثبات الضمانات المالية 
قياس  يتم  المبدئي،  اcثبات  بعد  المستلمة.  العالوة  تعد  والتي  أخرى“،  ”مطلوبات  العادلة، ضمن  بالقيمة  المالي  للمركز  الموحدة  القائمة  مبدئيG في 

مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بالعالوة المستهلكة أو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية أي التزام مالي ناتج من الضمان أيهما أعلى.

يتم إثبات أي 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 عمر الضمان.

٣-٢-١٦ 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 اcقتصادية لتسوية هذا اcلتزام ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ اcلتزام.

٣-٢-١٧ قطاعات ا.عمال
تم تقديم القطاعات التشغيلية بطريقة متطابقة مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات الذي يتخذ القرارات. إن رئيس العمليات الذي يتخذ 
القرارات هو الشخص المسئول أو المجموعة التي تخصص الموارد وتقيم أداء القطاعات التشغيلية للمؤسسة. قامت المجموعة بتحديد العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذي كرئيس لعملياتها ومتخذ القرارات.

٣-٢-١٨ النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي (بإستثناء االحتياطي اcجباري) ومرابحات ومبالغ مستحقة من بنوك 

بتواريخ إستحقاق أصلية لمدة ٩٠ يومG أو أقل.

٣-٢-١٩ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم عمل مخصصات مكافآت نهاية الخدمة وفقG لقانون العمل البحريني القابل للتطبيق للموظفين غير البحرينيين، بناءg على فترات الخدمة المتراكمة 

في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي.

للقوانين  وفقا  الموظفين  رواتب  من  كنسبة  تحسب  التي  االجتماعي  التأمين  هيئة  في  عملها  يتم  باشتراكات  مشمولون  البحرينيين  الموظفين 
المعمول بها. التزامات المجموعة تكون محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظام والتي تحسب كمصروفات عند تكبدها. للموظفين 

براوتب أساسية أعلى من حدود معينة، يقوم البنك بإثبات تعويض ترك الخدمة وفقG لمتطلبات قانون العمل البحريني.
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٣-٢-٢٠ حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة بالميزانية
تمثل حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة بالميزانية، ا[موال المستلمة على أساس عقود المضاربات المستثمرة في منتجات معينة بتوجيه 
من حاملي حسابات االستثمار. تدار الموجودات الممولة بصفة ا[مانة من قبل البنك التي يحصل فيها البنك على حصة المضارب. ال يتم تضمين هذه 
الموجودات في القائمة الموحدة للمركز المالي لكون المجموعة ليس لها الحق في استخدامها أو استبعادها إال ضمن الشروط المنصوص عليها في 

عقد المضاربة ا[ساسية.

٣-٢-٢١ إيرادات محظورة شرعَا
تتفق مع  ال  والتي  اcيرادات  بترحيل هذه  المجموعة  قامت  اcسالمية. وعليه  الشريعة  تتفق مع  ال  الناتجة من مصادر  اcيرادات  بتجنب  المجموعة  تلتزم 

الشريعة اcسالمية إلى التبرعات الخيرية.

٣-٢-٢٢ مخزون
يـدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديمG أو متقادمG، يتم عمل تقدير لصافي القيمة المتوقع 
تحقيقها. يتم عمل هذا التقدير بشكل فردي على المبالغ الهامة. أما المبالغ الغير هامة بشكل فردي ولكنها قديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل 

جماعي ويطبق المخصص وفقG لنوع المخزون والدرجة العمرية أو انتهاء الصالحية، بناءg على أسعار البيع التاريخية.

٣-٢-٢٣ القيمة العادلة لoدوات 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 تحديد القيمة العادلة لكل استثمار على حدة وفقG لسياسات التقييم المبينة أدناه:

-       بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في ا[سواق المالية المنتظمة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى ا[سعار المسعرة السائدة في 
السوق بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي؛

-       بالنسبة الستثمارات أسهم حقوق الملكية الخاصة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع [حدث معامالت بيع أو شراء جوهرية مع أطراف أخرى 
سواء تم إنجازها أو هي قيد التنفيذ. أينما ال توجد معامالت حديثة جوهرية تم إنجازها أو هي قيد التنفيذ، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع 
إلى نماذج التقييم متضمنة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة المستقبلية وبناءg على مضاعفات ا[رباح قبل خصم تكلفة التمويل 

والضريبة واcستهالك واcطفاء؛

-       بالنسبة الستثمارات أسهم حقوق الملكية التي تم وضعها بصورة أساسية لالستثمار في العقارات، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة عن طريق تقييم 
الممتلكات العقارية لهذه الشركات بناءg على التقييم الذي تم إجرائه من قبل مثمنين مستقلين؛ و

-       تدرج االستثمارات في الصناديق ووحدات ا[مانة أو مؤسسات لديها استثمارات مشابهة بناءg على أحدث قيمة لصافي الموجودات المقدم من قبل 
مدراء الصناديق.

٣-٢-٢٤ 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“.

٣-٢-٢٥ الزكاة
وفقG لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية للبنك، يتحمل مسئولية دفع الزكاة مساهمو البنك بأنفسهم. وبناًء عليه، لم يتم احتساب أية زكاة ضمن هذه 

القوائم المالية الموحدة. 

٣-٣ معايير صادرة لكنها غير إلزامية بعد

فيما يلي معايير صادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة وهي موضحة أدناه. هذه القائمة هي للمعايير والتفسيرات 
الصادرة، التي تتوقع المجموعة بشكل معقول بأن لها تأثير على اcفصاحات أو المركز المالي أو ا[داء المالي عندما يتم تطبيقها في تاريخ مستقبلي. 

وتعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية.

معيار المحاسبة المالي رقم ٢٦ – المتعلق باالستثمار في العقارات
المباشرة  العقارية  القياس واcفصاح لالستثمارات  اcثبات،  المعيار في  يناير ٢٠١٣. يطبق هذا   ١ المبتدئة في  المحاسبية  للفترات  إلزامي  المعيار  إن هذا 
للمؤسسة التي يتم إقتناؤها لغرض تحقيق دخل دوري لoرباح أو محتفظ بها لزيادة رأس المال مستقبًال أو كالهما. تقوم المجموعة حاليG بإتباع معيار 
المحاسبة المالي رقم ١٧ المتعلق باالستثمارات وتقيس استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة ويستمر إتباع القياس بموجب معيار المحاسبة المالي رقم 

٢٦. وبناًء عليه ، فإن تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ٢٦ ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
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ا.نشطةالشركة التابعة
سنة

التأسيس
بلد

التأسيس
نسبة

٪ الملكية

 شركة ميراكل جرافيكس
ذ.م.م.

 بيت اcنماء العقاري
ش.م.ب (مقفلة)

 مجموعة بيان لالستثمارات
العقارية ذ.م.م.

 مصانع الكندي الدوائية ذ.م.م.
(شركة مساهمة عامة)

 بيت التمويل الكويتي - ا[ردن
وشركاتها التابعة

قرية إشبيلية ذ.م.م.
(إيضاح 4.1)

مذرويل بريدج  ليمتد

 مينا تيليكوم
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 

ا[منية للمباني والمرافق.

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

أخرى تعمل في أنشطه مماثلة.

 (شركة مساهمة عامة) تعمل الشركة في
تصنيع االدوية بجميع جرعاتها الصيدالنية 

وتصنيع منتجات شبه صيدالنية للعناية بالجلد 
ومستحضرات التجميل وغيرها.

تعمل الشركة وشركاتها التابعة في االستشارات 
االستثمارية في أسهم حقوق الملكية الخاصة 

والتطوير العقاري.

 النشاط الرئيسي للشركة هو االستثمار في
تطوير المشاريع العقارية، وبالتالي شراء وبيع 

وتسويق هذه العقارات.

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

الهندسية بشكل أساسي في النفط والغاز 
وصناعات البتروكيماويات والفوالذ.

 تعمل الشركة بموجب رخصة كشركة إتصاالت
وتقدم خدمات التوصيل عن طريق الستااليت.

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

 المملكة ا[ردنية
الهاشمية

 المملكة ا[ردنية
الهاشمية

مملكة البحرين

المملكة المتحدة

مملكة البحرين

٧٠٫٠٠

٥٩٫٢٨

١٠٠٫٠٠

٨٢٫٢٠

١٠٠٫٠٠

٧٩٫٦٤

٧٩٫١٤

١٠٠٫٠٠

٤  استثمار في شركات تابعة

فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية، جميعها تتخذ من ٣١ ديسمبر كسنة مالية لها. لم تتغير نسبة ملكية الشركات التابعة خالل السنة.

٤٫١ – تغيرات نسبة الملكية من ٧٣٫٧٢٪ في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ نتيجة cقتناء حصة غير مسيطرة.
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٥  تصنيف ا.دوات المالية على أساس القياس   

تم تصنيف ا[دوات المالية للمجموعة وفقG [ساس القياس على النحو التالي:

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

٢٠١٢ التكلفة المستهلكة  المستهلكة  العادلة ضمن الحقوق  ضمن قائمة الدخل    
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

الموجودات
 نقد وأرصدة لدى بنوك

٤١٫٥٢٥  -  ٤١٫٥٢٥  -  -    ومصرف البحرين المركزي  
١٠٠٫٦٧٢  -  ١٠٠٫٦٧٢  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

٥٥١٫٧١٧  -  ٥٥١٫٧١٧  -  - عقود تمويل مع العمالء  
٢٥٨٫٤٧٥  -  ٣٨٫٧٥٦  ١١٫٤٤٤  ٢٠٨٫٢٧٥ استثمارت  

٣٥٫٦٦٦  -  ٣٥٫٦٦٦  -  - ذمم مدينة  
٩٨٨٫٠٥٥  -  ٧٦٨٫٣٣٦  ١١٫٤٤٤  ٢٠٨٫٢٧٥   

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
٥١٫٥٦١  ٥١٫٥٦١  -  -  - حسابات جارية للعمالء  

٢١٣٫٠٧٨  ٢١٣٫٠٧٨  -  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك  
٢٣٥٫٨٦١  ٢٣٥٫٨٦١  -  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك 

٤٠٫١٠٩  ٤٠٫١٠٩  -  -  - مطلوبات أخرى  
٩٩٫١٩٧  ٩٩٫١٩٧  -  -  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع  

٤٥١٫٨٧٠  ٤٥١٫٨٧٠  -  -  - حقوق حاملي حسابات االستثمار  
١٫٠٩١٫٦٧٦  ١٫٠٩١٫٦٧٦  -  -  -   

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

٢٠١١ التكلفة المستهلكة  المستهلكة  العادلة ضمن الحقوق  ضمن قائمة الدخل    
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

الموجودات
٤٨٫٢٣٠  -  ٤٨٫٢٣٠  -  - نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 
١٠٢٫٢١٢  -  ١٠٢٫٢١٢  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

٦٠١٫٢٢٥  -  ٦٠١٫٢٢٥  -  - عقود تمويل مع العمالء  
٢٨٥٫٨٢١  -  ٦٢٫٠٧٨  ١٤٫٥٣٥  ٢٠٩٫٢٠٨ استثمارت  
٥٦٫٩٤٧  -  ٥٦٫٩٤٧  -  - ذمم مدينة  

١٫٠٩٤٫٤٣٥  -  ٨٧٠٫٦٩٢  ١٤٫٥٣٥  ٢٠٩٫٢٠٨   

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات ا.ستثمار
٧٣٫٨٠٢  ٧٣٫٨٠٢  -  -  - حسابات جارية للعمالء  
٢١٣٫٤٤١  ٢١٣٫٤٤١  -  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك  

٢٩٠٫٦٨٨  ٢٩٠٫٦٨٨  -  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك 
٤١٫٠٢٥  ٤١٫٠٢٥  -  -  - مطلوبات أخرى  
١٠٠٫١٨٦  ١٠٠٫١٨٦  -  -  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع  

٤٤٥٫٢٨٨  ٤٤٥٫٢٨٨  -  -  - حقوق حاملي حسابات االستثمار  
١٫١٦٤٫٤٣٠  ١٫١٦٤٫٤٣٠  -  -  -   
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٦  نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٤٫٥٤٧  ٥٫٥٢٥ نقد  

١٠٫٣٧٨  ٩٫٢٨٩ أرصدة لدى بنوك  

٣٫٦٣٠  ٩٧٦ رصيد لدى مصرف البحرين المركزي  

٢٩٫٦٧٥  ٢٥٫٧٣٥  ٦٫١ احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

٤٨٫٢٣٠  ٤١٫٥٢٥  ٦٫٢  

٦-١  هذا احتياطي إجباري غير متوفر لالستخدام في العمليات التشغيلية اليومية للمجموعة.

٦-٢  يتضمن هذا الرصيد مبلغG وقدره ٢٧٫١٥٢ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٢٤٫٦٩٨ ألف دينار بحريني) ممول من قبل أموال حاملي حسابات االستثمار.

٧  مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

١٠٢٫٢٣٠  ١٠٠٫٦٨٠ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك  

(١٨)  (٨) أرباح مؤجلة  

١٠٢٫٢١٢  ١٠٠٫٦٧٢   

Gسنوي  ٪٠٫٨٠ إلى   ٪٠٫٠٥ بين  تترواج  بمعدالت  أرباح  هذه  تحمل  االستثمار.  حسابات  حاملي  أموال  خالل  من  بالكامل  تمويلها  تم  أعاله  المذكورة   المبالغ 
(٢٠١١: ٠٫٣٠٪ إلى ٠٫٨٥٪ سنويُا). 

٨ عقود تمويل مع العمالء

                       تمويل ذاتي  تمويل من حاملي حسابات ا.ستثمار                          المجموع
٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  

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

٤١١٫٣٥٨  ٣٥٣٫٠٨١  ١٦٢٫٩٩٧  ١٨١٫١٠٣  ٢٤٨٫٣٦١  ١٧١٫٩٧٨ مرابحات 

(٤٨٫٦٢٠)  (٤٣٫٨٧٦)  (١٩٫٢٤٢)  (٢٢٫٠٣٣)  (٢٩٫٣٧٨)  (٢١٫٨٤٣) أرباح مؤجلة 

مخصص

(٢٫٧٠٨)  (٤٫٧٥٣)  (١٫٠٣٧)  (٢٫٠٨٩)  (١٫٦٧١)  (٢٫٦٦٤) إضمحالل فردي 

٣٦٠٫٠٣٠  ٣٠٤٫٤٥٢  ١٤٢٫٧١٨  ١٥٦٫٩٨١  ٢١٧٫٣١٢  ١٤٧٫٤٧١  

 إجارة منتهية بالتمليك
٢٤٢٫٦٠٤  ٢٤٦٫٦٩٢  ١١٣٫٥٨١  ١٣٢٫٦٥٥  ١٢٩٫٠٢٣  ١١٤٫٠٣٧    (إيضاح ٨٫١) 

-  (١٫٦٦٨)  -  (٨٩٦)  -  (٧٧٢) مخصص إضمحالل فردي 

٢٤٢٫٦٠٤  ٢٤٥٫٠٢٤  ١١٣٫٥٨١  ١٣١٫٧٥٩  ١٢٩٫٠٢٣  ١١٣٫٢٦٥  

١٠٫٣٣٤  ٧٫٩٨٣  -  -  ١٠٫٣٣٤  ٧٫٩٨٣ المشاركات  

٦١٢٫٩٦٨  ٥٥٧٫٤٥٩  ٢٥٦٫٢٩٩  ٢٨٨٫٧٤٠  ٣٥٦٫٦٦٩  ٢٦٨٫٧١٩  

(١١٫٧٤٣)  (٥٫٧٤٢) مخصص إضمحالل جماعي     

٦٠١٫٢٢٥  ٥٥١٫٧١٧      
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٨ عقود تمويل مع العمالء (تتمة)

٥٤٫٣٠٣  :٢٠١١) بحريني  دينار  ألف   ٤٦٫٢٤٥ البالغ  المتراكم  االستهالك  حسم  بعد  عرضها  وتم  ومباني  أراضي  على  أساسية  بصورة  هذه   ٨-١   تشتمل 
ألف دينار بحريني).

٨-٢  خالل السنة، إمتلك البنك عقارات بقيمة مدرجة قدرها ١٧٫٦٩٩ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ١٫٦٢٣ دينار بحريني) . وتم تصنيفها ضمن استثمارات عقارية.

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

المجموع اضمحالل جماعي  اضمحالل فردي  المجموع  اضمحالل جماعي  اضمحالل فردي   
٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  

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

١٣٫٥٥٠  ١١٫٧٤٣  ١٫٨٠٧  ١٤٫٤٥١  ١١٫٧٤٣  ٢٫٧٠٨ في ١ يناير 

١٫٠٦٦  -  ١٫٠٦٦  ٤١٧  -  ٤١٧ مخصص للسنة 

(١٦٥)  -  (١٦٥)  -  -  - إسترجاعات للسنة 

٩٠١  -  ٩٠١  ٤١٧  -  ٤١٧ مخصص للسنة@ 

-  -  -  (١٫٥٠٠)  (١٫٥٠٠)  - تحويل الى موجودات أخرى 

-  -  -  (١٫٢٠٥)  -  (١٫٢٠٥) مبالغ مشطوبة 

-  -  -  -  (٤٫٥٠١)  ٤٫٥٠١ تحويالت 

١٤٫٤٥١  ١١٫٧٤٣  ٢٫٧٠٨  ١٢٫١٦٣  ٥٫٧٤٢  ٦٫٤٢١ في ٣١ ديسمبر 

@ خالل السنة السابقة، تم إثبات مخصص بإجمالي ٥٠٠ ألف دينار بحريني مقابل مرابحات استثمارية.

٩  االستثمارات

تم تصنيف استثمارات المجموعة على النحو التالي:
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٢٠٩٫٢٠٨  ٢٠٨٫٢٧٥  ٩٫١ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل 

١٤٫٥٣٥  ١١٫٤٤٤  ٩٫٢ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق 

٦٢٫٠٧٨  ٣٨٫٧٥٦  ٩٫٣ استثمارات مدرجة بالتكلفة المستهلكة 

٢٨٥٫٨٢١  ٢٥٨٫٤٧٥   

٩-١  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٢٠٠٫٥٥٣  ٢٠٠٫٧٩٤ أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  

٨٫٦٥٥  ٧٫٤٨١ صناديق مدارة - بصافي قيمة الموجودات  

٢٠٩٫٢٠٨  ٢٠٨٫٢٧٥   
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٩  االستثمارات (تتمة)

٩-٢  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٦٫٣٨٩  ٢٫١١٧ أسهم حقوق الملكية المسعرة  

١٫٢١٩  ٢٫٤٠٠ أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  

٦٫٩٢٧  ٦٫٩٢٧ صناديق مدارة - بصافي قيمة الموجودات  

١٤٫٥٣٥  ١١٫٤٤٤   

فيما يلي التغيرات في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق خالل السنة:

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٣١٫٤٥١  ١٤٫٥٣٥ في ١ يناير  

١٫٠٤٩  ١٫٦٤٠ اقتناءات  

٧٫٣٠٧  (١٢١) تحويالت  

(٢٫٠٢٣)  ٣٢٦ تغيرات القيمة العادلة  

(٢٣٫٢٤٩)  (٤٫٩٣٦) استبعادات  

١٤٫٥٣٥  ١١٫٤٤٤ في ٣١ ديسمبر   

٩-٣  استثمارات مدرجة بالتكلفة المستهلكة
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

صكوك مسعرة

٢٫٢٦٢  - حكومية@  

١٤٫٧٠٣  ٢٫٨٢٨ أخرى@  

صكوك غير مسعرة

١١٫٠٧٠  - حكومية@  

٣٤٫٠٤٣  ٣٥٫٩٢٨ أخرى@  

٦٢٫٠٧٨  ٣٨٫٧٥٦   

@  كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و ٢٠١٢، تم تمويل االستثمارات في الصكوك بالكامل من خالل أموال حاملي حسابات االستثمار. تم تمويل جميع االستثمارات 
ا[خري ذاتيG. بلغت القيمة العادلة لالستثمار في صكوك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ مبلغG وقدره ٣٨٫٨٠٧ ألف دينار بحريني (٢٠١١ : ٦٢٫٨١٦ ألف دينار بحريني).

٩-٤  مكونات محفظة االستثمار

إن مكونات محفظة االستثمار الصناعية والجغرافية للمجموعة هي كما يلي:

                           المجموع
2011  2012 أخــــــرى  الشرق ا.وسط   

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

٢٢٤٫١٣٢  ٢١٩٫٩٩٥  -  ٢١٩٫٩٩٥ تطوير العقارات 

٤٦٫٦٣٤  ٢٣٫٤٣٧  ٤٫٧٣١  ١٨٫٧٠٦ خدمات مصرفية ومالية  

١٥٫٠٥٥  ١٥٫٠٤٣  ١٤٫٧٠٣  ٣٤٠ أخرى 

٢٨٥٫٨٢١  ٢٥٨٫٤٧٥  ١٩٫٤٣٤  ٢٣٩٫٠٤١  
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٩  االستثمارات (تتمة)

٩-٥  إعادة تصنيف االستثمارات 

خالل السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، قامت المجموعة بإعادة تصينف بعض استثماراتها في أسهم حقوق الملكية المحتفظ لغرض المتاجرة إلى 
مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق. تم إعادة تصنيف االستثمارات لتعكس التغير في نية المجموعة لالحتفاظ باالستثمارات المذكورة في المستقبل 
القريب بدال من التخارج أو المتاجرة في المدى القصير كما هو مسموح به بموجب التعديالت التي أدخلت على المعيار المحاسبة الدولي رقم رقم ٣٩ 

والمعيار الدولي cعداد التقارير المالية رقم ٧، ”إعادة تصنيف الموجودات المالية“.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، بلغت القيمة المدرجة والقيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها ٢٫١١٧ ألف دينار بحريني (٣١ ديسمبر ٢٠١١: ٦٫٣٨٩ ألف دينار 
بحريني). خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، قامت المجموعة بإثبات مكاسب غير محققة بمبلغ وقدره ٢٤٣ ألف دينار بحريني في الدخل الشامل 
اvخر. خالل السنة السابقة، قامت المجموعة بإثبات خسائر إضمحالل بإجمالي ٣٫٦٩٤ ألف دينار بحريني مقابل هذه االستثمارات في القائمة الموحدة للدخل.

١٠  استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة

لدى المجموعة استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة التالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢:

لدى  حيث  مشتركة  لسيطرة  تخضع  شركات  هي  ذ.م.م.  التجارية  الدرة  وشركة  ذ.م.م.  الديار  بيوت  وشركة  (مقفلة)  ش.م.ب.  البحرين  الخليج  درة  إن 
المشاركين ترتيبG يوفر لهم سيطرة مشتركة على ا[نشطة االقتصادية لهذه المؤسسات. تقوم المجموعة بإثبات حصتها في المشاريع المشتركة 

باستخدام طريقة الحقوق للمحاسبة.

على الرغم من احتفاظ المجموعة بنسبة أقل من ٢٠٪ من أسهم الحقوق في شركة عقارات السيف ش.م.ب، إال أن المجموعة تمارس نفوذg مؤثرg بموجب 
حقها التعاقدي لتعيين ثالثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة ولديها صالحية المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية.

أسم المشروع المشترك/
بلدطبيعة العملالشركة الزميلة

التأسيس
نسبة

الملكية

المشاريع المشتركة

٪٥٠٫٠

٪٥٠٫٠

٪٥٠٫٠

٪٢٨٫٠

٪٣٣٫٥٠

٪١٥٫٥

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

المملكة الهاشمية االردنية

مملكة البحرين

مملكة البحرين

 تطوير العقارات وإدارة المشاريع وبيع
وشراء العقارات.

تطوير مشروع درة البحرين لغرض بيع ا[راضي 
والعقارات التجارية والسكنية

 تطوير العقارات وإدارة المشاريع وبيع
وشراء العقارات.

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 الدرة التجارية ذ.م.م.

شركة الديرة لالستثمار 
والتطوير العقاري

الطاقة المركزية ش.م.ب. 
(مقفلة)

عقارات السيف ش.م.ب.

الشركات الزميلة
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١٠  استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة (تتمة)

يلخص الجدول أدناه المعلومات المالية الستثمارات المجموعة في مشاريع مشتركة وشركات زميلة

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٢١٢٫٢٥٨  ١٩٤٫٩١٩ موجودات متداولة  

٢٢٦٫١٢٦  ٣٣٦٫٠٥٩ موجودات غير متداولة  

(١٠٦٫٨٤٥)  (٣٦٫٨٢٦) مطلوبات متداولة  

(٢٢٫٥١٧)  (٨٦٫٤٦٣) مطلوبات غير متداولة  

٣٠٩٫٠٢٢  ٤٠٧٫٦٨٩ مجموع صافي الموجودات  

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

١٠٫٢٨٤  ٢١٫٩٣٤ االلتزامات   

مجموع اcيرادات وصافي دخل المشاريع المشتركة والشركات الزميلة للسنة كالتالي:

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٢٨٫٠٥٠  ١٩٫٩٣١ اcيرادات   

(٩٫٣٦٦)  ٣٫٦٧٤ صافي الربح (الخسارة)  

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

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٨٥٫٩٩٤  ١٢٣٫٢١٧ في ١ يناير  

٤٠٫٢١١  ٤٥٫٨٨٨ استثمارات خالل السنة  

٣٫٣٦٣  (٢٦٦) حصة المجموعة من (الخسارة) الدخل الشامل اvخر للمشروع المشترك  

(٥٫٨٣٣)  ٦٥٤ حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة  

(٥١٨)  (١٫٧٤٤) التغيرات االخرى  

١٢٣٫٢١٧  ١٦٧٫٧٤٩ في ٣١ ديسمبر  

القيمة المسعرة لالستثمار في الشركات الزميلة المدرجة في ا[سواق المالية هي ١٢٫٩٥٧ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ١٠٫٢٢٨ دينار بحريني) ومع ذلك، ال تمثل 
ا[سعار المسعرة القيمة العادلة حيث أن ا[سهم لم يتم تدوالها بصورة نشطة. إن القيمة العادلة بناءg على النماذج الداخلية تقارب القيمة المدرجة.
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١١  استثمارات عقارية

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

التكلفة
١٢١٫٩٥١  ١٣١٫٠٠٧ في ١ يناير  
١٦٫٦١٩  ٣٢٫٧٩٧ إضافات / تحويالت  

(١٣٫٠٦٣)  (٢٥٫٦٧١) استبعادات  
٥٫٥٠٠  - محول من موجودات أخرى  

١٣١٫٠٠٧  ١٣٨٫١٣٣ في ٣١ ديسمبر  

تعديل القيمة العادلة
٢١٫١٢٢  ٢١٫٣٠٨ في ١ يناير  
١٫١٢٩  - صافي مكسب غير محقق من استثمارات عقارية  

(٩٤٣)  (٥٫٩٤٣) متعلقة باالستبعادات  
٢١٫٣٠٨  ١٥٫٣٦٥ في ٣١ ديسمبر  

١٥٢٫٣١٥  ١٥٣٫٤٩٨ المجموع  

تشتمل االستثمارات العقارية المحتفظ بها في مملكة البحرين في ٣١ ديسمبر على ما يلي:

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٦١٫٧٦٢  ٤٨٫٥٤٨ مبان  
٩٠٫٥٥٣  ١٠٤٫٩٥٠ أراضي  
١٥٢٫٣١٥  ١٥٣٫٤٩٨   

بلغ دخل اcيجار المدرج ضمن القائمة الموحدة للدخل من استثمارات عقارية ١٫١٥٥ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٣٨٩ 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ و٣١ ديسمبر ٢٠١١. تم تحديد القيم العادلة على أساس 

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

تتضمن االستثمارات العقارية حصة البنك البالغة ١٣٫٨١٧ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ١٣٫٨١٧ ألف دينار بحريني) التي تملكها بصورة مشتركة مع أطراف أخرى، 
وتخضع لشروط اعتيادية تنطبق على الملكية المشتركة.

١٢  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم} وموجودات أخرى
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٩٢٫٥٢٧  ٨١٫٧٤٧  ١٢٫١ تكاليف ا[راضي والتطوير 
٩٫٠٤٢  ٩٫٨١٣  ٣٠ أتعاب مستحقة القبض 
٤٫٢٤٨  ٣٫٦٣٥ مصروفات المشروع مستحقة القبض  

٩٨٦  ٢٫٢٤٧ مخزون  
١٫٦١٦  ٩٤٩ أرباح مستحقة القبض  

٥٫٠٩٠  ٣٫٥٩٠ موجودات معاد إقتناؤها  
١٤٫٠٦٦  ١٢٫٩٧٥ ذمم تجارية مدينة لشركات تابعة  
١٫٧٨٧  ١٫٢٧٥   Gمصروفات مدفوعة مقدم

١٧٫٧٢٨  - مبالغ مستحقة القبض متعلقة ببيع استثمارات  
٢٫٣٨١  ٢٫٣٢٨ ذمم مدينة من عمالء الشركات  

٢٫٧٧٦  ٥٫٩٦٦ موجودات أخرى  
١٥٢٫٢٤٧  ١٢٤٫٥٢٥   
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١٢  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم} وموجودات أخرى (تتمة)

١٢-١ تكاليف ا.راضي والتطوير

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٤٩٫٥٥٠  ٥٣٫٩٠٦ اراضي  

٤٢٫٩٧٧  ٢٧٫٨٤١ تكاليف التطوير  

٩٢٫٥٢٧  ٨١٫٧٤٧   

تمثل تكلفة التطوير هذه تكلفة البناء واالستشارات والربح المدفوع على تمويل مرابحات لمختلف المشاريع العقارية التي اتخذتها المجموعة. 

١٣  الشهرة وموجودات غير ملموسة
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٢٣٫٦١٢  ٢٤٫٦٥٨  ١٣٫١ شهرة 

٤٫١٥٢  ٣٫٨٣٩  ١٣٫٢ موجودات غير ملموسة 

٢٧٫٧٦٤  ٢٨٫٤٩٧   

١٣-١ الفرضيات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة ل|سترداد للوحدات المنتجة للنقد
تعتمد قيمة الشهرة القابلة ل�سترداد لكل وحدة منتجة للنقد على حساب القيمة المتداولة باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة من الموازنة المالية 
المعتمدة من قبل اcدارة العليا، والمستقرة لمدة تسع سنوات. تم تطبيق معدل الخصم بنسبة ١١٫١٪ (٢٠١١: ١١٫٩٪) 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 ل�سترداد للوحدات المنتجة للنقد هي دقيقة لفحص ثبات القيمة المستخدمة لحساب القيمة المتداولة. وعلى هذا ا[ساس، تعتقد اcدارة 

بأن أي تغيرات منطقية في الفرضيات المستخدمة لتحديد المبالغ القابلة ل�سترداد للوحدات المنتجة للنقد للمجموعة لن ينتج عنها أي إضمحالل.

١٣-٢ تعرض الموجودات غير الملموسة بعد طرح االستهالك المتراكم بإجمالي ١٫١٥٠ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٨٣٧ ألف دينار بحريني).

١٤  مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

١٥٧٫٣٣٠  ١٦٥٫٤٣٩ مرابحات مستحقة الدفع لبنوك  

٥٦٫١١١  ٤٧٫٦٣٩ مبالغ مستحقة لبنوك  

٢١٣٫٤٤١  ٢١٣٫٠٧٨   

١٥  أموال تحت ا`دارة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، بلغت أموال العمالء المدارة بصفة أمانة ٦٤٫٤١٠ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٨٤٫١٢٨ ألف دينار بحريني).
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١٦  مطلوبات أخرى

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

١٫١٧٧  ٢٫٢٩٧ أوامر دفع صادرة ولكن لم يتم تقديمها بعد  

٤٣٩  ٣٢٢ مبالغ مستحقة الدفع لحساب عقود التمويل  

٣٫٥٦٨  ٣٫٦٠١ مستحقات متعلقة بالموظفين  

٢٫٢٧٥  ٢٫٤٨٩ ربح مستحق الدفع لحساب المرابحات والمبالغ المستحقة للبنوك ولغير البنوك  

٢٫٢٤٣  ١٫٦٥١ ربح مستحق الدفع على حقوق حاملي حسابات االستثمار  

٢٧٫٩٦١  ٢٤٫١١٢ ذمم تجارية دائنة لشركات تابعة  

٥٠٠  ٣٫٨٠١ مبالغ مستحقة لمستثمرين  

٢٫٨٦٢  ١٫٨٣٦ اخرى  

٤١٫٠٢٥  ٤٠٫١٠٩   

١٧  مرابحات ثانوية مستحقة الدفع

تحمل المرابحات الثانوية المستحقة الدفع ربح بمعدل يعادل ٢٪ فوق معدل الربح المتداول فيما بين البنوك في الكويت (كيبور) لمدة ستة أشهر. تم 
اعتماد هذه التسهيالت من قبل مصرف البحرين المركزي كرأسمال فئة ٢ وهي غير مضمونة وثانوية لمطالبات جميع الدائنين، متضمنة حقوق حاملي 
حسابات االستثمار. تنتهي هذه التسهيالت في سنة ٢٠١٩ ويمكن إنهاؤها بخيار البنك في سنة ٢٠١٤، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف 

البحرين المركزي.

ثانوية بمرابحات  تتعلق  للدخل  الموحدة  القائمة  في  بحريني)  دينار  ألف   ٣٫٠٥٣  :٢٠١١) بحريني  دينار  ألف   ٣٫٦٠١ قدره  مبلغ  احتساب  تم  السنة،   خالل 
مستحقة الدفع.
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١٨  حقوق حاملي حسابات االستثمار

تتراوح حصة المضارب على حسابات االستثمار بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪ (٢٠١١: ٢٠٪ إلى ٤٠٪) معتمدة على فترة استثمار الودائع وفي حالة حسابات التوفير حيث ال 
توجد قيود على السحب النقدي، تتراوح حصة المضارب بين ٥٠٪ إلى ٦٠٪ (٢٠١١: ٥٠٪ إلى ٦٠٪). بلغت حصة المضارب ٤٫٠٢٧ ألف دينار بحريني للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ (٢٠١١: ٢٫٠٤٨ ألف دينار بحريني) وتم تضمينها في دخل التمويل من خدمات مصرفية لoفراد والشركات. إن معدل العائد المدفوع 

لحاملي حسابات االستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ و ٢٠١١ ، لoنواع المختلفة لحسابات االستثمار، يكون بالدينار البحريني والدوالر ا[مريكي كالتالي:

٢٠١١  ٢٠١٢  
معدل العائد  معدل العائد   

٪  ٪  

حسابات استثمار – بالدينار البحريني

٠٫٥٠  ٠٫٥٠ حساب توفير 

٠٫٦٠  ٠٫٦٠ حساب توفير لكبار الشخصيات 

٢٫٥٠  ٢٫٠٠ حساب استثمار لفترة شهر واحد 

٣٫٠٠  ٢٫٢٥ حساب استثمار لفترة ثالثة أشهر 

٣٫٢٥  ٢٫٥٠ حساب استثمار لفترة ستة أشهر 

٣٫٧٥  ٣٫٠٠ حساب استثمار لفترة سنة واحدة 

حسابات استثمار – بالدوالر ا`مركي

٠٫٢٥  ٠٫٤١ حساب توفير 

٠٫٣٥  ٠٫٥٢ حساب توفير لكبار الشخصيات 

١٫٧٨  ١٫٨٢ حساب استثمار لفترة شهر واحد 

٢٫٠٨  ٢٫١٢ حساب استثمار لفترة ثالثة أشهر 

٢٫٢٢  ٢٫٢٨ حساب استثمار لفترة ستة أشهر 

٢٫٣٧  ٢٫٤٣ حساب استثمار لفترة سنة واحدة 

١٨-١  حسابات االستثمار حسب النوع
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٣٣٫٣٥٧  ٧٨٫٨٧٦ حسابات توفير 

٢١٫٥٩٠  ١٧٫٥٢٥ حسابات توفير لكبار الشخصيات 

١٢٣٫٠٣٢  ١٢١٫١٤٠ حسابات استثمار لفترة شهر واحد 

١٦٩٫٦٧١  ١٣٥٫٦٠٩ حسابات استثمار لفترة ثالثة أشهر 

٥٠٫١٩٩  ٥٣٫٧٧٧ حسابات استثمار لفترة ستة أشهر 

٤٧٫٤٣٩  ٤٤٫٩٤٣ حسابات استثمار لفترة سنة واحدة 

٤٤٥٫٢٨٨  ٤٥١٫٨٧٠  
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١٩  رأس المال واحتياطيات

رأس المال

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

المصرح به:

٣٥٠٫٠٠٠  ٣٥٠٫٠٠٠ ٣٫٥٠٠٫٠٠٠ ألف (٢٠١١: ٣٫٥٠٠٫٠٠٠ ألف) سهم بقيمة إسمية قدرها ٠٫١ دينار بحريني للسهم.  

الصادر والمدفوع بالكامل:

كما في بداية ونهاية السنة

١٧٧٫١٤٠  ١٧٧٫١٤٠  ١٩٫١ ١٫٧٧١٫٤٠٥ الف (٢٠١١: ١٫٧٧١٫٤٠٥ ألف) سهم 

١٩-١  من ا[سهم الصادرة والمدفوعة البالغة ١٢٠٫٤٥٦ الف سهم (٢٠١١: ١٢٠٫٤٥٦ ألف سهم) بقيمة اسمية قدرها ٠٫١ دينار بحريني (٢٠١١: ٠٫١ دينار بحريني) تم 
االحتفاظ بها بموجب خطة ملكية أسهم الموظفين.

طبيعة غرض االحتياطيات

عالوة إصدار اسهم
يتم معاملة المبالغ المتحصلة التي تفوق القيمة االسمية لرأس المال الصادر خالل أي إصدار جديد لoسهم، بعد حسم تكاليف الطرح، على أنها عالوة 

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

احتياطي قانوني
وفقG لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والنظام ا[ساسي للبنك، تم تحويل ١٠٪ 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 االحتياطي القانوني 
٥٠٪ 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.

احتياطي عام
تم إنشاء االحتياطي العام وفقG للنظام ا[ساسي للمجموعة وهو قابل للتوزيع بعد قرار المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية وبعد موافقة مصرف 
البحرين المركزي. يمكن للمجموعة تحويل أي مبلغ إلى االحتياطي العام، عند الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية، من 

صافي الدخل للسنة بعد احتساب االحتياطي القانوني.

احتياطي القيمة العادلة ضمن الحقوق
الناتجة من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق، إذا لم يتم تحديدها كمضمحلة، والمسجلة في  إن المكاسب والخسائر غير المحققة 
القائمة الموحدة للدخل الشامل 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 ا[رباح المبقاة وتصبح متاحة للتوزيع.

احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
إن المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من إعادة تقييم االستثمارات العقارية وبعض االستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل كما 
تراها اcدارة مناسبة 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 ا[رباح المبقاة وتصبح متاحة للتوزيع.

احتياطي تحويل العمالت ا.جنبية
يستخدم احتياطي تحويل العمالت ا[جنبية لتسجيل الفروق الناتجة من تحويل القوائم المالية للشركات التابعة ا[جنبية.

ا.رباح المبقاة 
ا[رباح المبقاة هو المبلغ المتراكم لoرباح السنوية غير المدفوعة كأرباح أسهم. مدرجة ضمن ا[رباح المبقاة احتياطي غير قابل للتوزيع قدره ١٫٥٢٣ الف 

دينار بحريني (٢٠١١: ١٫٥٢٣ ألف دينار بحريني) تتعلق بالشركات التابعة للبنك.
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٢٠  مجموع الدخل الشامل

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٦٫٨١٢  ٩٫٦٤٩ صافي الدخل قبل تعديل حقوق غير مسيطرة  

دخل شامل آخر:

١٫٧٥٤  (٥) تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق  

٦  (١٦) صافي التغير في احتياطي تحويل العملة ا[جنبية  

٣٫٣٦٣  (٢٦٦) حصة المجموعة من (الخسارة) الدخل الشامل للمشروع المشترك  

٥٫١٢٣  (٢٨٧) مجموع (الخسارة) الدخل الشامل للسنة  

١١٫٩٣٥  ٩٫٣٦٢ مجموع الدخل الشامل للسنة  

٢٫٧٧٤  ٣٩٣ تعديل عائد إلى حقوق غير المسيطرة  

١٤٫٧٠٩  ٩٫٧٥٥ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة ا.م  

٢١  ارتباطات والتزامات محتملة
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

التزامات محتملة:

١٣٫٥٦٧  ١٥٫٧٠٠ اعتمادات مستندية  

١٢٫١٢٥  ١٠٫٨١٦ ضمانات  

٢٥٫٦٩٢  ٢٦٫٥١٦   

ارتباطات غير قابلة للنقض لتقديم تسهيالت إئتمانية:

٨٫٢٢٣  ٩٫٤٠٢ فترة اcستحقاق ا[صلية لمدة سنة واحدة أو اقل  

٩٫٧٥٠  ٩٫٠٠٠ إرتباط استثمار  

٤٣٫٦٦٥  ٤٤٫٩١٨   

ارتباطات عقود تأجير تشغيلية:
بحريني دينار  ألف   ٦٫٢٨٨ بإجمالي  ل�لغاء  قابلة  غير  التشغيلية  التأجير  بعقود  يتعلق  فيما  ارتباطات  المجموعة  لدى   ،٢٠١٢ ديسمبر   ٣١ في   كما 
دينار  ألف   ١٫٥٤٣ وقدره  مبلغ  التشغيلية  التأجير  بعقود  المتعلقة  االرتباطات  ومن ضمن  بممتلكات مستأجرة.  متعلقة  بحريني)  دينار  ألف   ٥٫٢٤٠  :٢٠١١)
بحريني (٢٠١١: ١٫٥٥٠ ألف دينار بحريني) مستحقة خالل سنة واحدة والمبالغ المتبقية البالغة ٤٫٦٨٥ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٣٫٦٩٠ ألف دنيار بحريني) مستحقة 

خالل فترة من سنة واحدة إلى خمس سنوات والمتبقي يستحق بعد أكثر من خمس سنوات.

ارتباطات البناء
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، لدى المجموعة ارتباطات متعلقة بعقود بناء بقيمة ٣٫٧٠١ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٧٫٧٨٩ ألف دينار بحريني).
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٢٢  دخل من أنشطة مصرفية تجارية لoفراد والشركات

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٢٥٫٣٩١  ٢٣٫٩٥٤ المرابحات  

١٧٫٨١٠  ١٦٫٨٠٧  ٢٢٫١ اجارة منتهية بالتمليك 

٥٤٠  ٣٢٤ المشاركات  

٤٨٧  ٢٤٩ مرابحات مع البنوك  

٤٤٫٢٢٨  ٤١٫٣٣٤ دخل التمويل من ا[نشطة المصرفية التجارية لoفراد والشركات  

٥٩٢  ١٫٠١٨ حصة المضارب من حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة بالميزانية  

٦٠١  ٥٩٤ دخل من أتعاب وعموالت  

٤٥٫٤٢١  ٤٢٫٩٤٦   

٢٢-١ تم عرض الدخل بعد حسم اcستهالك على موجودات االجارة المنتهية بالتمليك البالغة ٢٤٫٤٦٧ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٢٨٫٩١٩ الف دينار بحريني).

٢٣  دخل من ا.نشطة االستثمارية

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

١٠٫٦٥١  (٦٩٦) صافي (خسارة) مكسب غير محقق من استثمارات  

(٢٫٢٤٠)  ٥٫١٣٢ مكسب (خسارة) من بيع استثمارات  

١٫١٢٩  - صافي مكسب غير محقق من استثمارات عقارية  

١١٫٩١٦  ٣٫٣٢٣ صافي مكسب من بيع استثمارات عقارية  

٤٧٨  ١٫٨٤٤ دخل ا[تعاب  

٣٨٨  ١٫١٥٥ دخل اcيجار  

٢٫٥١١  ٢٫٦٢٢ دخل من صكوك  

١١٨  ٣٢٠ دخل أخر  

٢٤٫٩٥١  ١٣٫٧٠٠   

٢٤  الدخل والمصروفات المتعلقة بعقود التمويل وصكوك

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٤٤٫٢٢٨  ٤١٫٣٣٤ دخل التمويل من ا[نشطة المصرفية التجارية لoفراد والشركات  

٢٫٥١١  ٢٫٦٢٢ دخل من صكوك  

٤٦٫٧٣٩  ٤٣٫٩٥٦   

 محسومG منها: ربح مدفوع على مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك،
١٦٫٨٥٥  ١٥٫٩٦٤    مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع  

١٢٫١٢٤  ٨٫٧١٣ محسومG منها: عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار ، بعد حسم حصة المضارب  

٢٨٫٩٧٩  ٢٤٫٦٧٧   

١٧٫٧٦٠  ١٩٫٢٧٩ الدخل والمصروفات المرتبطة بعقود التمويل والصكوك  
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٢٥  دخل آخر
يشمل المبلغ اcيرادات الناتجة من الشركات التابعة للبنك من خالل بيع البضائع وتقديم الخدمات وبيع الممتلكات العقارية محسومG منها المصروفات 

المباشرة العائدة لذلك كما يلي:

الصافي مصروفات مباشرة  إيراد  الصافي  مصروفات مباشرة  إيراد   
٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  

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

٤٫٥٢٢  (١٢٫١٥٩)  ١٦٫٦٨١  ٤٫٥٨٦  (١٣٫٣٥٦)  ١٧٫٩٤٢ بيع بضائع 
٧٫٨٩٩  (٩٫٨٧٧)  ١٧٫٧٧٦  ٦٫٢٥٦  (٩٫٢٤١)  ١٥٫٤٩٧ تقديم خدمات 

-  -  -  ١٫٥٧٦  (٣٫٦٣٥)  ٥٫٢١١ بيع ممتلكات عقارية 
٤٨  -  ٤٨  ٥٦  -  ٥٦ أخرى 

١٢٫٤٦٩  (٢٢٫٠٣٦)  ٣٤٫٥٠٥  ١٢٫٤٧٤  (٢٦٫٢٣٢)  ٣٨٫٧٠٦  

٢٦  مخصصات
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٤٠١  ٤١٧ مخصصات مقابل عقود تمويل متعلقة بالعمالء  
٣٫٦٩٤  - خسارة إضمحالل على استثمارات  
٤٫٠٩٥  ٤١٧   

٢٧  مصروفات أخرى
٢٠١١  ٢٠١٢   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

١٫٤٢١  ٢٫٥٢٨ تطوير أعمال  
١٫٢٩٠  ١٫٦٣٦ تكنولوجيا واتصاالت  
١٫٤٠٤  ١٫٧٠١ قانونية وإستشارية ومصادر خارجية  

٣٫٥٣٥  ٣٫٨١٠ ممتلكات – إيجارات وصيانة  
٧٫٥٧٩  ٤٫٤٣٢ إدارية وبيع وأخرى  
١٥٫٢٢٩  ١٤٫١٠٧   

 ٢٨   ربح من مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك ومرابحات ومبالغ مستحقة
لغير البنوك ومرابحات ثانوية مستحقة الدفع

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٣٫٧٢٩  ٤٫٣٤٧ مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك  
١٠٫٠٧٣  ٨٫٠١٦ مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك  
٣٫٠٥٣  ٣٫٦٠١ مرابحات ثانوية مستحقة الدفع (إيضاح ١٧)  

١٦٫٨٥٥  ١٥٫٩٦٤   

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

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٤٫٥٤٧  ٥٫٥٢٥ نقد  
١٠٫٣٧٨  ٩٫٢٨٩ أرصدة لدى بنوك  
٣٫٦٣٠  ٩٧٦ أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، بإستثناء وديعة احتياطية إجبارية  

١٠٢٫٢١٢  ١٠٠٫٦٧٢   Gمرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ٩٠ يوم
١٢٠٫٧٦٧  ١١٦٫٤٦٢   



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2012

68             بيت التمويل الكويتي - البحرين - التقرير السنوي 2012

٣٠  أرصدة ومعامالت مع ا.طراف ذات العالقة

تمثل أطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والشركة ا[م ومساهميها الرئيسيين وأعضاء مجلس اcدارة وموظفى اcدارة الرئيسيين للبنك وهيئة الرقابة 
الشرعية للبنك والمؤسسات التي تمارس عليها سيطرة أو تخضع لسيطرة مشتركة أو المتأثرة من قبل هذه ا[طراف. تنتج المعامالت مع ا[طراف ذات 
الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إن ا[رصدة  العالقة ضمن ا[عمال االعتيادية. يتم 

القائمة في نهاية السنة ، بإستثناء عقود التمويل مع العمالء، غير مضمونة.

يوضح الجدول أدناه مجموع مبالغ المعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة للسنة المالية المتعلقة بها.

أعضاء مجلس    
أطراف أخرى ا`دارة وموظفي     

٢٠١١  ٢٠١٢ ذات عالقة  ا`دارة الرئيسيين  الشركة ا.م  شركات زميلة   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

٢٦٫٤٠٠  ٢٧٫٤٨٠  -  -  ٢٧٫٤٨٠  - مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 
١٠٤٫٢٠٨  ١٠٤٫١٧٧  ٧٦٫٩١٣  ٢٢٫١٨٢  -  ٥٫٠٨٢ عقود تمويل مع العمالء 

٥٠٠  ٢٫٦٠٠  ٢٫٦٠٠  -  -  - إضمحالل فردي مقابل عقود التمويل 
٩٫٠٤٢  ٩٫٨٩٨  ٢٫٦٤٩  -  -  ٧٫٢٥٠ أتعاب مستحقة القبض 

١٫٠٠٦  ٩٦٠  -  -  ٩٤٨  ١٢ مصروفات مشاريع مستحقة القبض 
-  ٢٫٩٧٢  -  -  -  ٢٫٩٧٢ موجودات أخرى 

١١٦٫٠١٣  ١١٦٫١٤٧  -  -  ١١٦٫١٤٧  - مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك  
٨٦٫٩٦٩  ١١٣٫٣١٧  ١١٣٫٣١٧  -  -  - مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك  
١٤٫٨٧٧  ٥٫٨٨٢  ٢٫٤٠٤  ٥٣  ٣٤٩  ٣٫٠٧٦ حسابات جارية للعمالء 

٣٣٦  ٣٣٦  -  -  -  ٣٣٦ مطلوبات أخرى 
١٠٠٫١٨٦  ٩٩٫١٩٧  -  -  ٩٩٫١٩٧  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 
٧٦٫٢٠١  ٦٦٫٤٥١  ٥٤٫٥٧٣  ٩٤٦  -  ١٠٫٩٣٢ حقوق حاملي حسابات االستثمار 
٦٫٧١٨  ٦٫٧١٨  ٦٫٦٩٨  -  -  ٢٠ اعتمادات مستندية  

٢٫٨٥٥  ٥٠٠  -  -  -  ٥٠٠ ارتباطات لتقديم تسهيالت إئتمانية 

فيما يلي الدخل والمصروفات المتعلقة با[طراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:

أعضاء مجلس    
أطراف أخرى ا`دارة وموظفي     

٢٠١١  ٢٠١٢ ذات عالقة  ا`دارة الرئيسيين  الشركة ا.م  شركات زميلة   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

 دخل من مرابحات ومبالغ مستحقة
١٦٣  ٦٩  ١  -  ٦٨  -    من البنوك 

٥٫٧٥١  ٤٫٤٠٦  ٤٫٠٦١  ١٦٠  -  ١٨٥ دخل من عقود التمويل مع العمالء 
١١٢  ١٫٨٤٣  ١٫٧٨٥  -  -  ٥٨ دخل ا[تعاب 
-  ٣٦٣  ٣٦٣  -  -  - مخصص مقابل عقود التمويل 

 ربح على مرابحات ومبالغ
٥٫٥٧٢  ٣٫٤٦٤  ٣٥  -  ٣٫٤٢٩  -    مستحقة لبنوك 

 ربح على مرابحات ومبالغ مستحقة
٢٫٥١١  ٢٫١٦٢  ٢٫١٤٥  -  -  ١٧    لغير البنوك 

 ربح على مرابحات ثانوية
٣٫٠٥٣  ٣٫٦٠١  -  -  ٣٫٦٠١  -    مستحقة الدفع 

 ربح على حقوق حاملي
١٫٩٨٧  ٥١٦  ٥١٢  ٣  -  ١    حسابات االستثمار 
١٫٧٣٥  ١٫٥٩٩  ١٫٥٩٩  -  -  - مصروفات تشغيلية 

 حصة المضارب من حقوق
    حاملي حسابات االستثمار

٥٩٢  ١٫٠١٨  ١٫٠١٨  -  -  -    غير المدرجة بالميزانية 
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٣٠  أرصدة ومعامالت مع ا.طراف ذات العالقة (تتمة)

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

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني    

٢٫٧٦٢  ٢٫٩٠٩ مكافآت الموظفين القصيرة ا[جل  

١٣٤  ١٧٩ مكافآت الموظفين الطويلة ا[جل  

بلغت مكافآت أعضاء مجلس اcدارة واتعاب حضور االجتماعات ١٦٠ ألف دينار بحريني و ١٠٠ ألف دينار بحريني على التوالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٢ (٢٠١١: ١٥٠ ألف دينار بحريني و٥٥٧ ألف دينار بحريني على التوالي).

٣١  قطاعات ا.عمال

لoغراض اcدارية تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات ا[عمال التالية:

المجموعة المصرفية للشركات وا.فراد  تتعامل بصورة أساسية مع حسابات االستثمار المشاركة في ا[رباح، التمويل وفقG للشريعة وتقديم 
والشركات  لoفراد  ا[خرى  والتسهيالت  اcسالمية  الشريعة  أحكام  مع  تتفق  التي  التمويلية  العقود 

وعمالء المؤسسات.

الخاصة  الملكية  حقوق  أسهم  متضمنة  االستثمارية  المصرفية  ا[نشطة  أساسية  بصورة  المجموعة المصرفية االستثمارية   تزاول 
واالستثمارات العقارية وأنشطة الخزانة وا[نشطة ا[خرى.

لم يتم جمع قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات المذكورة أعاله.

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

القوائم المالية الموحدة.

خالل ٢٠١١، تم الحصول على إيرادات قدرها ١٢٫٢٢٧ ألف دينار بحريني من عميل خارجي واحد. وتتعلق هذه اcيرادات ببيع موجودات مصرفية استثمارية.

يمثل الجدول التالي إيرادات وصافي الربح ومجموع موجودات ومجموع المطلوبات لقطاعات المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢:

المجموعة المجموعة المصرفية    
المجموع المصرفية االستثمارية  للشركات وا.فراد    

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

٦٩٫٧٧٤  ٣٠٫٥١٤  ٣٩٫٢٦٠ اcيرادات 

١٠٫٠٤٣  (٩٫٨٥٠)  ١٩٫٨٩٣ ربح (خسارة) القطاع 

١٫٤٤١٫٨٦٣  ٩٣٤٫٢٤٦  ٥٠٧٫٦١٧ موجودات القطاع 

٣١٫٦١٩ موجودات غير مخصصة   

١٫٤٧٣٫٤٨٢ مجموع الموجودات   

١٫٠٨٧٫٢٥٩  ٨٣١٫٤٠١  ٢٥٥٫٨٥٨ مطلوبات القطاعات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 

٤٫٤١٧ مطلوبات غير مخصصة   

١٫٠٩١٫٦٧٦ مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار والحقوق   
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٣١  قطاعات ا.عمال (تتمة)

تسجيل  فيها  تم  التي  الموقع  أساس  على  الجغرافية  المناطق  حسب  للمجموعة  الموجودات  ومجموع  الدخل  لصافي  توزيع  التالي  الجدول  يوضح 
المعامالت والموجودات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

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

٦٩٫٧٧٤  ١٥٫٤٥٥  ٥٤٫٣١٩ اcيرادات 
١٫٤٧٣٫٤٨٢  ٢٧٦٫٨٤٨  ١٫١٩٦٫٦٣٤ موجودات القطاع 

تمثل الدول ا[خرى بشكل أساسي دولة الكويت والمملكة ا[ردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

يمثل الجدول التالي اcيرادات وصافي الدخل ومجموع موجودات ومجموع المطلوبات لقطاعات المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١:

المجموعة المجموعة المصرفية    
المجموع المصرفية االستثمارية  للشركات وا[فراد    

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني    

٧٧٫٠٠٨  ٣٤٫٥٨٣  ٤٢٫٤٢٥ اcيرادات 
٩٫٥٨٦  (١٢٫٠٢٨)  ٢١٫٦١٤ ربح (خسارة) القطاع 

١٫٥٠٥٫٩٩٧  ٩٥٠٫٥٥٦  ٥٥٥٫٤٤١ موجودات القطاع 
٣١٫٣٥٧ موجودات غير مخصصة   

١٫٥٣٧٫٣٥٤ مجموع الموجودات   
١٫١٦٠٫٠٢٦  ٨٨٢٫٤٩٦  ٢٧٧٫٥٣٠ مطلوبات القطاعات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 

٤٫٤٠٤ مطلوبات غير مخصصة   
١٫١٦٤٫٤٣٠ مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار والحقوق   

تسجيل  فيها  تم  التي  الموقع  أساس  على  الجغرافية  المناطق  حسب  للمجموعة  الموجودات  ومجموع  الدخل  لصافي  توزيع  التالي  الجدول  يوضح 
المعامالت والموجودات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

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

٧٧٫٠٠٨  ١٩٫٢٧٦  ٥٧٫٧٣٢ اcيرادات 
١٫٥٣٧٫٣٥٤  ٣٢٠٫٠٤٧  ١٫٢١٧٫٣٠٧ موجودات القطاع 

تمثل الدول ا[خرى بشكل أساسي دولة الكويت والمملكة ا[ردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

٣٢  القيمة العادلة لoدوات المالية

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

الدفع.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ و ٢٠١١، إن القيمة العادلة لoدوات المالية تقارب قيمها المدرجة.

ا.دوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واcفصاح عن القيمة العادلة لoدوات المالية بتقنية التقييم.  -

المستوى ١: ا[سعار المعلنة (غير المعدلة) في ا[سواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛  -
أو مباشرة  بصورة  إما  المسجلة  العادلة  القيمة  على  الجوهري  التأثير  ذات  مدخالتها  جميع  مالحظة  يمكن  والتي  ا[خرى  التقنيات   :٢  -  المستوى 

غير مباشرة.
 -  المستوى ٣: التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها

في السوق.
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٣٢  القيمة العادلة لoدوات المالية (تتمة)

يوضح الجدول التالي تحليل ا[دوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

المجموع المستوى ٣  المستوى ٢  المستوى ١   
٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  

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

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

٢٠٠٫٧٩٤  ٢٠٠٫٧٩٤  -  - أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

٧٫٤٨١  ٢٫٠٨١  ٥٫٤٠٠  - صناديق مدارة  

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

٢٫١١٧  -  -  ٢٫١١٧ أسهم حقوق الملكية المسعرة 

٢٫٤٠٠  ٢٫٤٠٠  -  - أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

٦٫٩٢٧  ٦٫٩٢٧  -  - صناديق مدارة 

٢١٩٫٧١٩  ٢١٢٫٢٠٢  ٥٫٤٠٠  ٢٫١١٧  

 
المجموع المستوى ٣  المستوى ٢  المستوى ١   

٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

٢٠٠٫٥٥٣  ٢٠٠٫٥٥٣  -  - أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

٨٫٦٥٥  ٣٫٣٦٥  ٥٫٢٩٠  - صناديق مدارة 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

٦٫٣٨٩  -  -  ٦٫٣٨٩ أسهم حقوق الملكية المسعرة 

١٫٢١٩  ١٫٢١٩  -  - أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

٦٫٩٢٧  ٦٫٩٢٧  -  - صناديق مدارة 

٢٢٣٫٧٤٣  ٢١٢٫٠٦٤  ٥٫٢٩٠  ٦٫٣٨٩  

خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، ال توجد أية تحويالت بين المستوى ١ والمستوى ٢ لقياسات القيمة العادلة، ولم يتم عمل تحويالت من وإلى 
المستوى ٣ لقياسات القيمة العادلة.

يوضح الجدول التالي تسوية بين الرصيد اcفتتاحي والرصيد الختامي للمستوى ٣ للموجودات المالية والتي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة:

أسهم أسهم    
حقوق الملكية حقوق الملكية    

صناديق مدارة غير المسعرة  صناديق مدارة  غير المسعرة   
٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٢  

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

٥٫٥٧٣  ١٦١٫٦٧٠  ١٠٫٢٩٢  ٢٠١٫٧٧٢ الرصيد في ١ يناير 

٧٫١٥٩  ٢٩٫٤٨٤  -  ١٫٨٤٨ استثمارات تم عملها خالل السنة 

(٥١٤)  ١١٫٦٩١  ٥٥  (٢٤) (خسارة) مكسب غير محققة للقيمة العادلة 

(١٫٩٢٦)  (١٫٠٩٣)  (١٫٣٣٩)  (٤٠٢) استبعادات / إستردادات خالل السنة 

-  ٢٠  -  - تغيرات أخرى 

١٠٫٢٩٢  ٢٠١٫٧٧٢  ٩٫٠٠٨  ٢٠٣٫١٩٤ الرصيد في ٣١ ديسمبر 
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٣٢  القيمة العادلة لoدوات المالية (تتمة)

التأثير على القيمة العادلة ل�دوات المالية المستوى ٣ المقاسة بالقيمة العادلة للتغيرات في الفرضيات الرئيسية:

تــأثيـــر تــأثيـــر     
الفرضيات البديلة الفرضيات البديلة     

المحتملة الممكنة القيمة المدرجة  المحتملة الممكنة  القيمة المدرجة   
٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٢  

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

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل

٢٠٫٠٥٥  ٢٠٠٫٥٥٣  ٢٠٫٠٧٩  ٢٠٠٫٧٩٤ أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

٣٣٧  ٣٫٣٦٥  ٢٠٨  ٢٫٠٨١ صناديق مدارة 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ضمن الحقوق

١٢٢  ١٫٢١٩  ٢٤٠  ٢٫٤٠٠ أسهم حقوق الملكية غير المسعرة 

٦٩٣  ٦٫٩٢٧  ٦٩٣  ٦٫٩٢٧ صناديق مدارة 

٢١٫٢٠٧  ٢١٢٫٠٦٤  ٢١٫٢٢٠  ٢١٢٫٢٠٢  

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

والتي تعتقد   ،٪١٠ الربحية بمقدار  زيادة ونقص نسبة سعر  الربحية عن طريق  بتعديل نسب سعر  المجموعة  الملكية، قامت  بالنسبة Dسهم حقوق 
المجموعة بأنها ضمن نطاق البدائل المحتملة الممكنة على أساس نسب سعر الربحية للشركات في نفس القطاع والمخاطر.

أو نقصان  زيادة  الصناديق عن طريق  المجموعة بتعديل قيمة  الصناديق. قامت  المجموعة استثماراتها على مدراء  المدارة، تقيم  بالنسبة للصناديق 
بمقدار ١٠٪، والتي تعتقد المجموعة بأنها ضمن نطاق البدائل المحتملة الممكنة.

بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية في القطاع العقاري يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى التقييمات التي تم إجرائها من قبل خبراء تثمين عقارات 
مستقلين. إن تحديد القيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات يتم بناءd على ظروف السوق المحلية القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. قامت المجموعة 

بتعديل قيمة هذه الموجودات عن طريق زيادة أو نقصان بمقدار ١٠٪، والتي تعتقد المجموعة بأنها ضمن نطاق البدائل المحتملة الممكنة.
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٣٣  تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

يوضح الجدول أدناه تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات التي تم تحليلها على أساس تواريخ استردادها أو تسويتها المتوقعة. تم اiفصاح عن 
االلتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة للمجموعة في إيضاح رقم ٣٤٫٣ ”إدارة المخاطر – مخاطر السيولة وإدارة التمويل“.

لغاية سنة واحدة                 أكثر من سنة واحدة    
المجموع الفرعي المجموع الفرعي         

المجموع  .كثر من سنة  أكثر من10 سنوات  5 إلى 10 سنوات  1 إلى 5 سنوات  لغاية 12 شهر  3 إلى 12 شهر  لغاية 3 أشهر    
2012  2012  2012  2012  2012  2012  2012  2012   

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

٤١٫٥٢٥  ٢١٫٥٩٦  ١٢٫٤٦٢  ٤٫٥٦٧  ٤٫٥٦٧  ١٩٫٩٢٩  ٧٫٠٠٢  ١٢٫٩٢٧    البحرين المركزي 
 مرابحات

    ومبالغ مستحقة
١٠٠٫٦٧٢  -  -  -  -  ١٠٠٫٦٧٢  -  ١٠٠٫٦٧٢    من البنوك 

 عقود التمويل
٥٥١٫٧١٧  ٤٣١٫٠٤٩  ٤٩٫٨٧٠  ٥٥٫٨٠٥  ٣٢٥٫٣٧٤  ١٢٠٫٦٦٨  ٨٠٫٦٦٤  ٤٠٫٠٠٤    مع العمالء 

٢٥٨٫٤٧٥  ٢٤٧٫٥٤٦  -  ١٨٣٫٥٩٤  ٦٣٫٩٥٢  ١٠٫٩٢٩  ١٫٨٨٥  ٩٫٠٤٤ استثمارات 
 استثمارات في

    مشاريع مشتركة
١٦٧٫٧٤٩  ١٦٧٫٧٤٩  -  -  ١٦٧٫٧٤٩  -  -  -    وشركات زميلة 
١٥٣٫٤٩٨  ١٥٣٫٤٩٨  ١٢٫٤٧٤  ١٤١٫٠٢٤  -  -  -  - استثمارات عقارية 

 ذمم مدينة ومبالغ
qمدفوعة مقدم    

١٢٤٫٥٢٥  ١٠٧٫٦٥٣  -  -  ١٠٧٫٦٥٣  ١٦٫٨٧٢  ٨٧  ١٦٫٧٨٥    وموجودات أخرى 
 شهرة وموجودات

٢٨٫٤٩٧  ٢٨٫٤٩٧  -  ٣٫٨٣٩  ٢٤٫٦٥٨  -  -  -    غير مملوسة 
٤٦٫٨٢٤  ٤٦٫٨٢٤  -  ٤٦٫٨٢٤  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 

١٫٤٧٣٫٤٨٢  ١٫٢٠٤٫٤١٢  ٧٤٫٨٠٦  ٤٣٥٫٦٥٣  ٦٩٣٫٩٥٣  ٢٦٩٫٠٧٠  ٨٩٫٦٣٨  ١٧٩٫٤٣٢ المجموع 

 المطلوبات وحقوق
    حاملي حسابات

    االستثمار
٥١٫٥٦١  ٢٩٫٦٠١  ٩٫٨٦٧  ٩٫٨٦٧  ٩٫٨٦٧  ٢١٫٩٦٠  ٤٫٥٤٨  ١٧٫٤١٢ حسابات جارية للعمالء 

 مرابحات ومبالغ
٢١٣٫٠٧٨  ١٥٩٫١٢٥  -  -  ١٥٩٫١٢٥  ٥٣٫٩٥٣  ١٦٫٧٩٣  ٣٧٫١٦٠    مستحقة للبنوك 

 مرابحات ومبالغ
٢٣٥٫٨٦١  ٦٥٫٣٩٧  ٩٫٤٥١  ٩٫٤٥١  ٤٦٫٤٩٥  ١٧٠٫٤٦٤  ١٣٤٫٤٤٣  ٣٦٫٠٢١    مستحقة لغير البنوك 

٤٠٫١٠٩  ٢٥٫٥٠٥  -  -  ٢٥٫٥٠٥  ١٤٫٦٠٤  ٦٫٥٧٥  ٨٫٠٢٩ مطلوبات أخرى 
 حقوق حاملي

٤٥١٫٨٧٠  ٣١١٫٩١٠  ١٠٣٫٩٧٠  ١٠٣٫٩٧٠  ١٠٣٫٩٧٠  ١٣٩٫٩٦٠  ٦٠٫٣١٥  ٧٩٫٦٤٥    حسابات االستثمار 
مرابحات ثانوية

٩٩٫١٩٧  ٩٩٫١٩٧  -  ٩٩٫١٩٧  -  -  -  -    مستحقة الدفع 
١٫٠٩١٫٦٧٦  ٦٩٠٫٧٣٥  ١٢٣٫٢٨٨  ٢٢٢٫٤٨٥  ٣٤٤٫٩٦٢  ٤٠٠٫٩٤١  ٢٢٢٫٦٧٤  ١٧٨٫٢٦٧ المجموع 
٣٨١٫٨٠٦  ٥١٣٫٦٧٧  (٤٨٫٤٨٢)  ٢١٣٫١٦٨  ٣٤٨٫٩٩١  (١٣١٫٨٧١)  (١٣٣٫٠٣٦)  ١٫١٦٥ صافي 

 حقوق حاملي
    حسابات االستثمار

٩٥٫٢٠٠  ١٣٫٥١٥  -  ٨٥٥  ١٢٫٦٦٠  ٨١٫٦٨٥  ٦٨٫٠٦٥  ١٣٫٦٢٠    غير المدرجة بالميزانية 
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٣٣  تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار (تتمة)

يوضح الجدول أدناه تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات التي تم تحليلها على أساس تواريخ استردادها أو تسويتها المتوقعة. تم اiفصاح عن 
االلتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة للمجموعة في إيضاح رقم ٣٤٫٣ ”إدارة المخاطر – مخاطر السيولة وإدارة التمويل“.

لغاية سنة واحدة                 أكثر من سنة واحدة    
المجموع الفرعي المجموع الفرعي         

المجموع  [كثر 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

٤٨٫٢٣٠  ٢٥٫٩٣٧  ١٣٫٧٥٨  ٤٫٤٨١  ٧٫٦٩٨  ٢٢٫٢٩٣  ٤٫٦١٥  ١٧٫٦٧٨    البحرين المركزي 
 مرابحات ومبالغ

١٠٢٫٢١٢  -  -  -  -  ١٠٢٫٢١٢  -  ١٠٢٫٢١٢    مستحقة من البنوك 
 عقود التمويل

٦٠١٫٢٢٥  ٤١٥٫٤٧٦  ٤٩٫٨٧٥  ٧٤٫٣٦٦  ٢٩١٫٢٣٥  ١٨٥٫٧٤٩  ١٣٥٫٢٠٧  ٥٠٫٥٤٢    مع العمالء 
٢٨٥٫٨٢١  ٢٧٢٫١١٩  -  ١٩٠٫٨٤٠  ٨١٫٢٧٩  ١٣٫٧٠٢  ٧٫٣٠٠  ٦٫٤٠٢ استثمارات 

 استثمارات في
    مشاريع مشتركة

١٢٣٫٢١٧  ١٢٣٫٢١٧  -  -  ١٢٣٫٢١٧  -  -  -    وشركات زميلة 
١٥٢٫٣١٥  ١٥٢٫٣١٥  -  ١٢٧٫٣١٥  ٢٥٫٠٠٠  -  -  - استثمارات عقارية 

 ذمم مدينة ومبالغ
qمدفوعة مقدم    

١٥٢٫٢٤٧  ١٣٧٫٢٩٨  -  ١١٥  ١٣٧٫١٨٣  ١٤٫٩٤٩  ١٣٠  ١٤٫٨١٩    وموجودات أخرى 
 شهرة وموجودات

٢٧٫٧٦٤  ٢٧٫٧٦٤  -  ٤٫١٥٢  ٢٣٫٦١٢  -  -  -    غير مملوسة 
٤٤٫٣٢٣  ٤٤٫٣٢٣  -  ٤٤٫٣٢٣  -  -  -  - ممتلكات ومعدات 

١٫٥٣٧٫٣٥٤  ١٫١٩٨٫٤٤٩  ٦٣٫٦٣٣  ٤٤٥٫٥٩٢  ٦٨٩٫٢٢٤  ٣٣٨٫٩٠٥  ١٤٧٫٢٥٢  ١٩١٫٦٥٣ المجموع 

 المطلوبات وحقوق
    حاملي حسابات

   االستثمار
 حسابات

٧٣٫٨٠٢  ٣٩٫٨٥٢  ١٣٫٢٨٤  ١٣٫٢٨٤  ١٣٫٢٨٤  ٣٣٫٩٥٠  ٨٫٤١٥  ٢٥٫٥٣٥    جارية للعمالء 
 مرابحات ومبالغ

٢١٣٫٤٤١  ١٤١٫٢٥٧  -  -  ١٤١٫٢٥٧  ٧٢٫١٨٤  ٣٢٫٥٦٨  ٣٩٫٦١٦     مستحقة للبنوك 
 مرابحات ومبالغ

٢٩٠٫٦٨٨  ١٧٥٫٢٩٤  ١٧٫٦٨٨  ١٧٫٦٨٨  ١٣٩٫٩١٨  ١١٥٫٣٩٤  ٣٧٫٢٢٩  ٧٨٫١٦٥    مستحقة لغير البنوك 
٤١٫٠٢٥  ٢٩٫٧١٤  -  -  ٢٩٫٧١٤  ١١٫٣١١  ٣٫٤٥٤  ٧٫٨٥٧ مطلوبات أخرى 

 حقوق حاملي
٤٤٥٫٢٨٨  ٢٤٩٫٩٩٠  ٨٣٫٣٣٠  ٨٣٫٣٣٠  ٨٣٫٣٣٠  ١٩٥٫٢٩٨  ٧٥٫٠٠٩  ١٢٠٫٢٨٩    حسابات االستثمار 

 مرابحات ثانوية
١٠٠٫١٨٦  ١٠٠٫١٨٦  -  ١٠٠٫١٨٦  -  -  -  -    مستحقة الدفع 

١٫١٦٤٫٤٣٠  ٧٣٦٫٢٩٣  ١١٤٫٣٠٢  ٢١٤٫٤٨٨  ٤٠٧٫٥٠٣  ٤٢٨٫١٣٧  ١٥٦٫٦٧٥  ٢٧١٫٤٦٢ المجموع 
٣٧٢٫٩٢٤  ٤٦٢٫١٥٦  (٥٠٫٦٦٩)  ٢٣١٫١٠٤  ٢٨١٫٧٢١  (٨٩٫٢٣٢)  (٩٫٤٢٣)  (٧٩٫٨٠٩) صافي 

 حقوق حاملي
    حسابات االستثمار

٥٦٫٥٥٣  ١١٫١٥٨  -  ٩٧٨  ١٠٫١٨٠  ٤٥٫٣٩٥  ٢٥٫٠٢٥  ٢٠٫٣٧٠    غير المدرجة بالميزانية 
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٣٤  إدارة المخاطر

٣٤-١ المقدمة
إن المخاطر كامنة في أنشطة المجموعة إال أنه يتم إداراتها من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، خاضعة لحدود المخاطر والضوابط 
اDخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية كبيرة الستمرار ربحية المجموعة ولكون كل وحدة ضمن المجموعة تعتبر مسئولة عن تعرضات المخاطر 
إلى  تنقسم  بدورها  السوق، وهي  ومخاطر  السيولة  ومخاطر  اiئتمان  متمثلة في مخاطر  لعدة مخاطر  المجموعة  وتتعرض  بمسئولياتها.  المتعلقة 

مخاطر متاجرة وغير متاجرة. وكما تخضع المجموعة لمخاطر الدفع المسبق والمخاطر التشغيلية.

إن عملية مراقبة المخاطر مستقلة وال تتضمن مخاطر اDعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والقطاع. ويتم مراقبة مخاطر اDعمال من خالل 
عملية التخطيط اiستراتيجي للمجموعة.

هيكلة إدارة المخاطر
إدارة عن  مسئولة  مستقلة  هيئات  هناك  توجد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  المخاطر؛  ومراقبة  تحديد  عن  نهائية  بصورة  المسئول  هو  اiدارة  مجلس   إن 

ومراقبة المخاطر.

مجلس ا5دارة
إن مجلس اiدارة هو المسئول بالكامل عن إدارة المخاطر والموافقة على المخاطر اiستراتيجية والسياسات وقبول مخاطرها.

لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة وااللتزام
تتألف لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة وااللتزام التي تم تعيينها من قبل مجلس اiدارة من ثالثة أعضاء من ضمنهم عضو مستقل ويرأسها عضو 
مستقل. ل�مور المتعلقة بالتدقيق تساعد اللجنة مجلس اiدارة على القيام بمسئولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة التقارير المالية وتدقيق تلك 
التقارير وسالمة الضوابط الداخلية للبنك ونظام قياس وتقييم المخاطر وأساليب مراقبة اiلتزام بالقوانين واDنظمة والسياسات الرقابية والداخلية. 
ل�مور المتعلقة بالمخاطر والحوكمة وااللتزام تتولى اللجنة المسئولية الشاملة لتطوير إستراتيجية ادارة المخاطر واعتماد مبادئ إدارة المخاطر وإطارها 
الحوكمة وتدير  اللجنة أيضq هيكل  المخاطر ذات الصلة. تقرر  وحدودها، وهي مسئولة عن تقييم المسائل اDساسية للمخاطر وإدارة ومراقبة قرارات 

متطلبات إلتزام البنك ومكافحة الجرائم المالية.

لجنة الموجودات والمطلوبات / لجنة إدارة المخاطر 
إن لجنة الموجودات والمطلوبات / لجنة إدارة المخاطر هي المسئولة عن الحفاظ على مراقبة مخاطر البنك ونواحي الحوكمة. وتساعد لجنة التدقيق 
والمخاطر والحوكمة وااللتزام في وضع سياسات واستراتيجيات المخاطر ومراقبة قبول المخاطر فيما يتعلق بحدود وتقارير المخاطر. كما تقوم بالتحكم 
في المخاطر عن طريق إتخاذ اiجراءات المناسبة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سياسات وأهداف iدارة الموجودات والمطلوبات وإدارة البنك 
من حيث الهيكل، التوزيع، المخاطر والعوائد وتأثيرها على الربحية. كما أنها تقوم بمراقبة التدفق النقدي، سجل االستحقاقات والتكلفة/العائد على 
بناءd على  المناسبة  التصحيحية  التعديالت  باتخاذ  تقوم  بحيث  السيولة،  الربح وكذلك  أسعار  وتقييمها من حيث حساسية  والمطلوبات  الموجودات 

اتجاهات وأوضاع السوق المتوقعة، ومراقبة السيولة ومراكز التعامل بصرف العمالت اDجنبية.

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

وحدة إدارة المخاطر
إن وحدة إدارة المخاطر هي المسئولة عن التنفيذ والمحافظة على اiجراءات المتعلقة بالمخاطر لضمان عملية مراقبة مستقلة. كما أنها تساعد لجنة 
البنك. إن هذه الوحدة مسئولة أيضq عن  الموجودات والمطلوبات / لجنة إدارة المخاطر في وضع السياسات واالستراتيجيات والحدود في كافة انحاء 
مراقبة المخاطر بصورة مستقلة، متضمنة مراقبة مخاطر التعرض مقابل الحدود وتقييم مخاطر المنتجات الجديدة وهيكلة المعامالت. كما أن هذه 

الوحدة مسئولة عن التأكد من تحديد جميع مصادر المخاطر في قياس المخاطر وأنظمة التقارير وتقوم بإختبار الجهد على المحافظ المختلفة للبنك.

ادارة الخزانة
التمويل مخاطر  عن  رئيسية  بصورة  المسئولة  إنها  كما  ككل.  المالي  والهيكل  والمطلوبات  الموجودات  إدارة  عن  المسئولة  هي  الخزانة  إدارة   إن 

والسيولة للبنك.

التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي نشاط مستقل وموضوعي يراجع فعالية ادارة المخاطر والرقابة الداخلية وإجراءات الحوكمة. ويناقش قسم التدقيق الداخلي نتائج 

جميع التقييمات مع اiدارة العليا، ويقدم تقارير بشأن استنتاجاته وتوصياته الى لجنة التدقيق والمخاطر والحوكمة وااللتزام.
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٣٤-١ المقدمة (تتمة)

إدارة اا5لتزام
إدارة اiلتزام هي المسئولة عن إدارة كافة القضايا المتعلقة باiلتزام مع اDطراف الخارجية والجهات التنظيمية.

أنظمة قياس المخاطر والتقارير المتعلقة بذلك
تقوم المجموعة بقياس وسيطرة ومراقبة مخاطرها الجوهرية على أساس دوري. يقوم البنك بوضع هيكلة حدود المخاطر ذات الصلة لتحديد كمية 
قبولها للمخاطر. كما يؤدي البنك إختبارات الجهد على أساس أسوأ الحاالت التي قد تؤثر على محافظها باستخدام النماذج اiحصائية لتقييم تأثير مثل 

هذه السيناريوهات على المحافظ ورأس المال التنظيمي.

تعكس هذه الحدود إستراتيجية اDعمال وبيئة سوق البنك، وكذلك عن مستوى المخاطر التي يكون البنك على استعداد لقبولها. وباiضافة إلى ذلك، 
يراقب البنك ويقيس كافة المخاطر، حيث تضع في اعتبارها إجمالي قدرات تحمل المخاطر إلى التعرض الكلي لجميع أنواع المخاطر واDنشطة الجوهرية.

إن المعلومات التي تم جمعها من كافة الشركات تخضع للفحص والمعالجة من أجل التحليل، والسيطرة وتحديد المخاطر في وقت مبكر. يتم تقديم 
لمخاطر  التعرض  إجمالي  التقرير  العليا. يتضمن  ل�دارة  وااللتزام  والمخاطر والحوكمة  التدقيق  اiدارة ولجنة  المعلومات Dعضاء مجلس  وتوضيح هذه 
المخاطر  بيان  والتغيرات في  السيولة  الربح ومعدالت  اDجنبية وحدود معدالت  للعمالت  والتعرض  االستثمار  الموجودات وحدود  تركز  االئتمان وحدود 
للمجموعة. يتم تقديم التقارير المفصلة عن مخاطر القطاع العمالء والمخاطر الجغرافية بصورة دورية. تقوم اiدارة العليا بتقييم مدى مالئمة مخصصات 
الخسائر االئتمانية على أساس ربع سنوي. يتسلم مجلس اiدارة الرقابية تقرير شامل عن المخاطر على أساس ربع سنوي والذي يهدف إلى توفير جميع 

المعلومات الالزمة لتقييم واستنتاج مخاطر المجموعة.

كجزء من إطار عمل تقارير إدارة المخاطر، يتم إعداد وتوزيع تقارير مخاطر مصممة خصيصq لكافة مستويات المجموعة من أجل التأكيد بأن جميع قطاعات 
اDعمال لديها معلومات شاملة وضرورية وحديثة. يتم تقديم ملخص دوري للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وجميع أعضاء اiدارة العليا عن استخدام 

حدود السوق واالستثمارات والسيولة باiضافة إلى أية تطورات في المخاطر اDخرى.

٣٤-٢ مخاطر ا5ئتمان
إن مخاطر اiئتمان هي المخاطر التي تكبد المجموعة خسارة نتيجة لفشل الزبائن والعمالء بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. يدير ويراقب البنك مخاطر 
المختلفة وعن طريق  الجغرافية والقطاعات  اDقاليم  العمالء وتركز  الذي هو على استعداد لقبوله من  المخاطر  اiئتمان عن طريق وضع حدود لمبلغ 

مراقبة التعرضات بالنسبة إلى تلك الحدود.

المراجعة  العمالء في وقت مبكر، متضمنة  اiئتمانية  الجدارة  المحتملة في  التغييرات  لتحديد  اiئتمانية  النوعية  بتأسيس عملية مراجعة  البنك  قام 
المنتظمة للضمانات لمحفظة الشركات. يتم تحديد حدود العمالء باستخدام نظام تصنيف مخاطر اiئتمان، والذي يقوم بتعيين تصنيف مخاطر لكل 
التي  للمخاطر  نتيجة  المحتملة  الخسائر  تقييم  للمجموعة  اiئتمان  نوعية  مراجعة  عملية  تسمح  منتظمة.  لمراجعة  المخاطر  تصنيفات  تخضع  طرف. 

يتعرض لها واتخاذ اiجراءات التصحيحية.

مخاطر اiئتمان – المتعلقة باالرتباطات
يقوم البنك بتوفير ضمانات لعمالئه التي من الممكن أن تتطلب بأن يقوم البنك بالدفع نيابًة عنهم. إن مثل هذه المدفوعات يتم الحصول عليها من 
العمالء بناءd على شروط االعتمادات المستندية. يتعرض البنك لمخاطر مماثلة للعقود التمويلية ويتم تقليل هذه المخاطر عن طريق استخدام نفس 

عمليات المراقبة ونفس السياسات.

الحد اDقصى للتعرض لمخاطر اiئتمان دون اDخذ في اiعتبار أي ضمانات
لها نفس  أو عندما تكون  الجغرافي  اiقليم  أنشطة في نفس  أو في  تجارية متشابهة  أنشطة  المتعاملة في  اDطراف  التركزات عندما تدخل  تظهر 
السمات اiقتصادية 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 أداء البنك 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 للتركيز الحفاظ على محافظ استثمارية وتمويلية متنوعة. 
يتم سيطرة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان وفقq لذلك.

الف  ٥٢٫٣٣٦  :٢٠١١ ديسمبر   ٣١)  ٢٠١٢ ديسمبر   ٣١ في  كما  بحريني  دينار  ألف   ٥٢٫٣٣٦ آخر  طرف  أو  عميل  Dي  اiئتمان  لمخاطر  للتعرض  اDقصى  الحد   بلغ 
دينار بحريني).
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٣٤-٢ مخاطر ا5ئتمان (تتمة)

الحد اRقصى للتعرض لمخاطر ا5ئتمان دون اRخذ في ا5عتبار أي ضمانات وتعزيزات إئتمانية أخرى 
يوضح الجدول أدناه الحد اDقصى لتعرض المجموعة لمخاطر اiئتمان لبنود القائمة الموحدة للمركز المالي. يوضح الحد اDقصى إجمالي المخاطر، قبل 

تأثير تقليل المخاطر من خالل استخدام إتفاقيات المقاصة والضمانات الرئيسية.

إجمالي الحد إجمالي الحد   
ا[قصى للتعرض ا.قصى للتعرض   

٢٠١١  ٢٠١٢  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

٤٣٫٦٨٣  ٣٦٫٠٠٠ أرصدة لدى بنوك 

١٠٢٫٢١٢  ١٠٠٫٦٧٢ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

٦٠١٫٢٢٥  ٥٥١٫٧١٧ عقود تمويل مع العمالء 

٦٢٫٠٧٨  ٣٨٫٧٥٦ استثمارات بالتكلفة المستهلكة 

٥١٫٨٥٧  ٣٥٫٦٦٦ ذمم مدينة 

٨٦١٫٠٥٥  ٧٦٢٫٨١١ المجموع 

٤٣٫٦٦٥  ٤٤٫٩١٨ ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة 

٩٠٤٫٧٢٠  ٨٠٧٫٧٢٩ مجموع التعرض لمخاطر اiئتمان 

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

تركزات مخاطر التعرض اRقصى لمخاطر ا5ئتمان
يمكن تحليل الموجودات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر اiئتمان قبل اDخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها حسب اDقاليم الجغرافية التالية:

المجموع أخرى  أوروبا  أمريكا الشمالية  الشرق ا.وسط    
2012  2012  2012  2012  2012   

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

٣٦٫٠٠٠  ٣  ٣٫٦٩٩  ٢٫٩٧٢  ٢٩٫٣٢٦ أرصدة لدى البنوك  

١٠٠٫٦٧٢  -  -  -  ١٠٠٫٦٧٢ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك  

٥٥١٫٧١٧  ٢٠٫١٦١  -  ٢٫٧٧٤  ٥٢٨٫٧٨٢ عقود تمويل مع العمالء  

٣٨٫٧٥٦  ١٫٨٨٥  -  ٩٤٣  ٣٥٫٩٢٨ استثمارات بالتكلفة المستهلكة  

٣٥٫٦٦٦  -  ٣٫٣٣٦  -  ٣٢٫٣٣٠ ذمم مدينة  

٤٤٫٩١٨  -  -  -  ٤٤٫٩١٨ ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة  

٨٠٧٫٧٢٩  ٢٢٫٠٤٩  ٧٫٠٣٥  ٦٫٦٨٩  ٧٧١٫٩٥٦ المجموع   
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٢ مخاطر ا5ئتمان (تتمة)

المجموع أخرى  أوروبا  أمريكا الشمالية  الشرق ا[وسط    
٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١   

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

٤٣٫٦٨٣  ٣٩  ٢٫٠١٠  ٢٫١٧٢  ٣٩٫٤٦٢ أرصدة لدى البنوك  

١٠٢٫٢١٢  -  -  -  ١٠٢٫٢١٢ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك  

٦٠١٫٢٢٥  ١٩٫٦٥٨  -  ٢٫٤٧٨  ٥٧٩٫٠٨٩ عقود تمويل مع العمالء  

٦٢٫٠٧٨  ٧٫٥٤٠  -  ٩٤٣  ٥٣٫٥٩٥ استثمارات بالتكلفة المستهلكة  

٥١٫٨٥٧  -  ٣٫٦٨٥  -  ٤٨٫١٧٢ ذمم مدينة  

٤٣٫٦٦٥  -  -  -  ٤٣٫٦٦٥ ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة  

٩٠٤٫٧٢٠  ٢٧٫٢٣٧  ٥٫٦٩٥  ٥٫٥٩٣  ٨٦٦٫١٩٥ المجموع  

تحليل القطاع الصناعي للموجودات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر اiئتمان، قبل اDخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها والتعزيزات اiئتمانية 
اDخرى، هي كالتالي:

المجموع أخرى  إنشائي وعقاري  مصرفي ومالي  تجاري وصناعي    
٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢   

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

٣٦٫٠٠٠  -  -  ٣٦٫٠٠٠  - أرصدة لدى البنوك  

١٠٠٫٦٧٢  -  -  ١٠٠٫٦٧٢  - مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك  

٥٥١٫٧١٧  ١٠٩٫٣٦١  ٣٧١٫٦٥٢  ١٥٫٣٥٧  ٥٥٫٣٤٧ عقود تمويل مع العمالء  

٣٨٫٧٥٦  -  ٣٥٫٩٢٨  ٢٫٨٢٨  - استثمارات بالتكلفة المستهلكة  

٣٥٫٦٦٦  ١٤٫٢٠٨  ١٦٫٩٧٢  -  ٤٫٤٨٦ ذمم مدينة  

٤٤٫٩١٨  -  ١٨٫٤٠٢  -  ٢٦٫٥١٦ ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة  

٨٠٧٫٧٢٩  ١٢٣٫٥٦٩  ٤٤٢٫٩٥٤  ١٥٤٫٨٥٧  ٨٦٫٣٤٩ المجموع   

المجموع أخرى  إنشائي وعقاري  مصرفي ومالي  تجاري وصناعي    
٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١   

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

٤٣٫٦٨٣  -  -  ٤٣٫٦٨٣  - أرصدة لدى بنوك  

١٠٢٫٢١٢  -  -  ١٠٢٫٢١٢  - مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك  

٦٠١٫٢٢٥  ١٢٠٫٢٠٣  ٣٩١٫١٠٢  ٢٢٫٣٦٦  ٦٧٫٥٥٤ عقود تمويل مع العمالء  

٦٢٫٠٧٨  -  ٣٩٫١٣٢  ٢٢٫٩٤٦  - استثمارات بالتكلفة المستهلكة  

٥١٫٨٥٧  ١٣٫٩٠٧  ٣٣٫٣٣٩  -  ٤٫٦١١ ذمم مدينة  

٤٣٫٦٦٥  -  ١٧٫٩٧٣  -  ٢٥٫٦٩٢ ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة  

٩٠٤٫٧٢٠  ١٣٤٫١١٠  ٤٨١٫٥٤٦  ١٩١٫٢٠٧  ٩٧٫٨٥٧ المجموع   
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٢ مخاطر ا5ئتمان (تتمة)

ضمانات وتعزيرات إئتمانية أخرى
إن مقدار ونوع الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم المخاطر اiئتمانية للطرف ا�خر. لدى البنك سياسة معتمدة من قبل مجلس إدارة فيما يتعلق 

بقبول أنواع الضمانات ومعايير التقييم.

إن اDنواع الرئيسية للضمانات التي تم الحصول عليها هي على النحو التالي:
-     للتمويل التجاري، الحجز على حسابات االستثمار ورهن العقارات السكنية والمخزون والذمم التجارية المدينة وأسهم حقوق الملكية غير المدرجة؛ و

-     لتمويل اDفراد والتمويل اiستهالكي، الحجز على حسابات االستثمار والرهونات على الموجودات ذات العالقة.

كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات شخصية من المالك على تمويالت لشركاتهم. تراقب اcدارة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية 
وفقG لالتفاقية ا[ساسية، وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها من خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر اcضمحالل.

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

عميل. يتم تحديدهم كالتالي:

جيدة
إن اcئتمانات الجيدة هي، تلك التي تؤدي الغرض حسب متطلبات العقد. ال يوجد أي سبب يستدعي االشتباه في أن الظروف المالية أو كفاية الضمانات 

للمدين قد تم اضمحاللها بأي طريقة.

دون المستوى 
إن االئتمانات دون المستوى غير محمية بصورة كافية من قبل القدرة على السداد أو الضمانات المرهونة. وتوصف باcحتمال البعيد ان البنك سوف يتكبد 
بعض الخسائر إذا لم يتم تصحيح العجز. إن إحتمالية تكبد الخسائر، رغم تواجدها في المبلغ اcجمالي للموجودات دون المستوى ليس بالضرورة ان 
تتواجد في الموجودات الفردية المصنفة دون المستوى. قد تشمل هذه اcئتمانات التي مضى على موعد إستحقاقها أكثر من ٩٠ يومG لكن أقل من ١٨٠ 

يومG وقد تشمل أيضG التسهيالت المعاد جدولتها أكثر من مرة (بناًء على تقييم اcدارة).

مشكوك في تحصيلها
الضعف نقاط  أن  اcضافية  السمة  جانب  إلى  المستوى  كدون  المصنفة  االئتمانات  ضعف  نقاط  جميع  لديها  تحصيلها  في  المشكوك  االئتمانات   إن 
تشمل هذه  قد  محتمل.  غير  أو  أكبر  بصورة  فيه  والقيم، مشكوك  والظروف  الحالية  الحقائق  أساس  على  بالكامل،  أوالتسوية  التحصيل  من  تجعل 
اcئتمانات التي مضى على موعد إستحقاقها أكثر من ١٨٠ يومG لكن أقل من ٣٦٥ يومG وقد تشمل أيضG التسهيالت المعاد جدولتها أكثر من مرة (بناًء 

على تقييم اcدارة).

الخسارة
تسهيالت الخسارة تعتبر غير قابلة للتحصيل وهي ذات قيمة ضئيلة لدرجة ال تستجدي إستمرارها كموجودات. الخسارة اcجمالية cئتمانات الخسارة 
متوقعة لكن إذا كان لدى اcدارة أسباب تجعلها ترى بأنه يمكن إسترداد التعرض بالكامل وبدون عجز متوقع بناًء على القوة المالية للعمالء و/أو ضمانات 
الرهن المقدمة، يمكن تأجيل الشطب. قد تشمل هذه اcئتمانات التي مضى على موعد إستحقاقها أكثر من ٣٦٥ يومG وقد تشمل أيضG التسهيالت 

المعاد جدولتها أكثر من مرة (بناًء على تقييم اcدارة).

نوعية ا5ئتمان حسب الموجودات المالية

فات موعد لم يحين   
مشكوك إستحقاقها لكنها   موعد إستحقاقها   

المجموع خسارة  في تحصيلها  دون المستوى  غير مضمحلة  وغير مضمحلة   
٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  

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

٣٦٫٠٠٠  -  -  -  -  ٣٦٫٠٠٠ أرصدة لدى بنوك 

١٠٠٫٦٧٢  -  -  -  -  ١٠٠٫٦٧٢ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

٥٦٣٫٨٨٠  ٨٫٧٢١  ٨٫٧٨٣  ٤٢٫٧٩٩  ٧٤٫٧١٨  ٤٢٨٫٨٥٩ عقود تمويل مع العمالء (إجمالي) 

٣٨٫٧٥٦  -  -  -  -  ٣٨٫٧٥٦ استثمارات بالتكلفة المستهلكة 

٣٩٫٢٥٦  -  -  -  -  ٣٩٫٢٥٦ ذمم مدينة 

٧٧٨٫٥٦٤  ٨٫٧٢١  ٨٫٧٨٣  ٤٢٫٧٩٩  ٧٤٫٧١٨  ٦٤٣٫٥٤٣ المجموع 
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٢ مخاطر ا5ئتمان (تتمة)

خسارة فات موعد    لم يحين   
(مضمحلة مشكوك  إستحقاقها لكنها   موعد إستحقاقها   

المجموع بشكل فردي)  في تحصيلها  دون المستوى  غير مضمحلة  وغير مضمحلة   
٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  

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

٤٣٫٦٨٣  -  -  -  -  ٤٣٫٦٨٣ أرصدة لدى البنوك 

١٠٢٫٢١٢  -  -  -  -  ١٠٢٫٢١٢ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك 

٦١٥٫٦٧٦  ٥٫١٧٠  -  ٢٣٫٨٥٥  ١٢٥٫١٣٥  ٤٦١٫٥١٦ عقود تمويل مع العمالء (إجمالي) 

٦٢٫٠٧٨  -  -  -  -  ٦٢٫٠٧٨ استثمارات بالتكلفة المستهلكة 

٥٦٫٩٤٧  -  -  -  -  ٥٦٫٩٤٧ ذمم مدينة 

٨٨٠٫٥٩٦  ٥٫١٧٠  -  ٢٣٫٨٥٥  ١٢٥٫١٣٥  ٧٢٦٫٤٣٦ المجموع 

تتضمن فئات دون المستوى، المشكوك في تحصيلها والخسارة على تسهيالت تمويلية بمبلغ وقدره ٢٨٫٤٤٤ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٢٣٫٨٥٥ ألف دينار 
بحريني)، ٦٫٦٠٥ ألف دينار بحريني (٢٠١١: الشيء)، ٥٫٦٧٩ ألف دينار بحريني(٢٠١١: ٥٫١٧٠ ألف دينار بحريني) والتي تعاملها اiدارة كمضمحلة بشكل منفرد. 
وهي مضمونة برهن يبلغ ٧٦٫٦١٨ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٢٦٫٨١٥ ألف دينار بحريني)، ٩٫٣٦٤ ألف دينار بحريني (٢٠١١: الشيء) و ٣٫٧٠٥ ألف دينار بحريني (٢٠١١: 
ال شيئ) على التوالي. يتم تصنيف التسهيالت التمويلية المتبقية المصنفة كدون المستوى، مشكوك في تحصيلها والخسارة التي تبلغ ١٩٫٥٧٥ ألف 
دينار بحريني (٢٠١١: الشيء) كغير مضمحلة بناًء على توقعات السداد، التقييم المفصل وعوامل مماثلة. إن استخدام الضمانات أعاله سيكون على أساس 

كل عميل على حدة وسيكون مقتصرd على التعرضات اiجمالية للعميل.

ومن سياسة المجموعة المحافظة على دقة وتطابق تصنيفات مخاطر اiئتمان عبر محفظة االئتمان. هذه التسهيالت جعلت اiدارة تركز على المخاطر 
التصنيف تدعمه مجموعة  إن نظام  الجغرافية والمنتجات.  التجارية واDقاليم  اDعمال  اiئتمان لكافة خطوط  للتطبيق ومقارنة تعرضات مخاطر  القابلة 
متنوعة من التحليالت المالية، باiضافة إلى معلومات السوق المقدمة من أجل توفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر إئتمان اDطراف اDخرى. جميع 
الداخلية  والممارسات  التصنيف  لسياسة  وفقا  ومستمدة  الفئات  لمختلف   qخصيص مصممة  كبيرة  بصورة  الموضوعية  الداخلية  المخاطر  تصنيفات 

للمجموعة. يتم تقييم وتحديث تصنيفات المخاطر العائدة بصورة منتظمة لعمالء تمويل الشركات.

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

أكثر من من ٦١ يوم}  من ٣١ يوم}  أقل من   
المجموع ٩٠ يوم}  إلى ٩٠ يوم}  إلى ٦٠ يوم}  ٣٠ يوم}   

٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

٧٤٫٧١٨  ٣٩٫٩٠٤  ١٨٫١٢١  ٢٫١٦٦  ١٤٫٥٢٧ عقود تمويل مع العمالء 

أكثر من  Gمن ٦١ يوم  Gمن ٣١ يوم أقل من   
المجموع  G٩٠ يوم  Gإلى ٩٠ يوم  Gإلى ٦٠ يوم  G٣٠ يوم  

٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

١٢٥٫١٣٥  ٤١٫٨٦٧  ١٠٫٩٨٧  ١٥٫٢١٨  ٥٧٫٠٦٣ عقود تمويل مع العمالء 

٢٧٦٫٧٧٠ مضمحلة  غير  ولكنها  إستحقاقها  موعد  مضى  التي  التمويل  عقود  مقابل  البنك  قبل  من  بها  المحتفظ  للضمانات  المقدرة  القيمة   بلغت 
ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٣٨٤٫٠٤٠ ألف دينار بحريني). استخدام الضمانات المذكورة أعاله ستعتمد على كل عميل على حدة وستكون مقتصرة على مجموع 

التعرضات للعمالء.
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٢ مخاطر ا5ئتمان (تتمة)

القيمة المدرجة حسب فئة الموجودات المالية التي تم إعادة التفاوض على شروطها
بلغ المبلغ القائم لعقود التمويل مع العمالء، والتي تم إعادة جدولتها خالل السنة المالية الحالية ولم يمضي عليها ستة أشهر من الدفع المنتظم 
٥٧٫١١٩ ألف دينار بحريني خالل السنة (٢٠١١: ١٠٤٫٤٣٧ ألف دينار بحريني). إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات تبلغ ٩٦٫٨٢١ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٣٣٩٫٩٩٥ 

ألف دينار بحريني). كشرط iعادة الجدولة، قام البنك باستالم دفعة جزئية من العمالء و/أو ضمانات إضافية.

مدرجة ضمن إجمالي مبالغ التسهيالت المعاد جدولتها خالل السنة مبلغ متعلق بطرف ذو عالقة قدره ٨٫٦٨٢ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ١٫٥٢٤ ألف دينار 
بحريني) بدون ضمانات.

تقييم ا5ضمحالل
إن االعتبارات الرئيسية لتقييم إضمحالل المحافظ التمويلية تتضمن ما إذا كانت هناك أي مدفوعات رئيسية أو أرباح مستحقة Dكثر من ٩٠ يومq أو اذا كان 

هناك أي صعوبات معروفة في التدفقات النقدية للعمالء، إنخفاض التصنيف االئتماني، أو مخالفة لشروط العقد اDصلي.

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 ا�خر، وقدرته على تحسين اDداء عند حدوث صعوبات مالية، والمبالغ المتوقع استالمها وأرباح اDسهم 
المتوقع سدادها في حالة اiفالس، وتوافر وسائل الدعم المالي اDخرى، وقابلية تحقيق قيمة الضمانات، وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة. يتم تقييم 

خسائر اiضمحالل 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 ا�ن دليل موضوعي يثبت اiضمحالل الفردي. يتم تقييم مخصص اiضمحالل بتاريخ كل تقرير مع تلقي كل محفظة مراجعة منفصلة.

التقييم الجماعي يأخذ في االعتبار اiضمحالل الذي من المحتمل أن يكون موجود في المحفظة بالرغم من أنه ال يوجد حتى ا�ن دليل موضوعي يثبت 
التاريخية على المحفظة، الظروف االقتصادية  التالية: الخسائر  تقييم اiضمحالل الفردي. يتم تقدير خسائر اiضمحالل مع اDخذ في االعتبار المعلومات 
الحالية، التأخير التقريبي بين وقت الخسارة التي من المحتمل تكبدها والوقت الذي سيتم تحديده كما يتطلبه مخصص تقييم اiضمحالل الفردي، 
التي يمكن أن تمتد لسنة واحدة. يتم بعد ذلك  الفترة  إقرار مدة هذه  المتوقعة عندما تضمحل. اiدارة مسئولة عن  والمبالغ المستلمة والمستردة 

مراجعة مخصص اiضمحالل من قبل إدارة اiئتمان لضمان اiمتثال مع السياسة العامة للمجموعة.

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

٣٤-٣ مخاطر السيولة وإدارة التمويل
مخاطر السيولـة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها عندما يحين موعد استحقاقها ضمن الظروف االعتيادية 
والمجهدة. ولتقليل هذه المخاطر، قامت اiدارة بترتيب مصادر تمويل متنوعة باiضافة إلى قاعدة الودائع اDساسية وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة 
في االعتبار ومراقبة التدفقات النقدية والسيولة المستقبلية بشكل يومي. ويتم اDخذ في االعتبار تقييم للتدفقات النقدية المتوقعة وتوافر ضمانات 

ذو درجة عالية والتي يمكن استخدامها لتوفير تمويالت إضافية إذا لزم اDمر.

تحتفظ المجموعه بمحفظة من الموجودات القابلة للتداول بصورة عالية ويمكن تحويلها بسهولة إلى سيولة في حالة التوقف غير المتوقع للتدفقات 
النقدية. كما ان المجموعة لديها خطوط ائتمان معتمدة ممكن أن تلبي احتياجات السيولة. باiضافة لذلك، يحتفظ البنك بوديعة قانونية لدى مصرف 
البحرين المركزي تعادل ٥٪ من ودائع العمالء المعروضة بالدينار البحريني، بإستثناء ودائع الشركات التابعة المقيمة. يتم تقييم وإدارة مركز السيولة 
المتعلقة بكل من السوق بصفة عامة والبنك بشكل خاص. ومن أهم هذه  في إطار سيناريوهات مختلفة مع اDخذ في االعتبار عوامل الضغوطات 
السيناريوهات هو االحتفاظ بحدود لنسبة معدل صافي الموجودات السائلة إلى مطلوبات العمالء. تتكون الموجودات السائلة من نقد وأرصدة لدى 
البنوك ومصرف البحرين المركزي ومرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك واستثمار في اDسهم العامة والصكوك السائلة. تتضمن مطلوبات العمالء 

حسابات العمالء الجارية وحسابات االستثمار ومرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك. إن النسب خالل السنة كانت كما يلي:

٢٠١١  ٢٠١٢  
٪  ٪  

٢١٫٨٧  ١٩٫٣٦ ٣١ ديسمبر 
خالل السنة:

٢٣٫٨٤  ١٦٫٤١ متوسط 
٢٨٫١٣  ١٩٫٣٦ اDعلى 
١٧٫٧٧  ١٣٫٦٩ اDدنى 
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٣ مخاطر السيولة و إدارة التمويل (تتمة)

تحليل المطلوبات المالية وحقوق حاملي حسابات االستثمار حسب ا5ستحقاقات التعاقدية المتبقية
يلخص الجدول أدناه بيان إستحقاق المطلوبات المالية للمجموعة وحسابات االستثمار كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ و٣١ ديسمبر ٢٠١١ على أساس االلتزامات 
التعاقدية للسداد غير المخصومة. تم اiفصاح عن تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار ل�ستحقاقات المتوقعة 
العمالء العديد من  بأن  المجموعة  تتوقع  الفور. ومع ذلك،  اiشعار يعطى على  أن  لو  التي تخضع iشعار كما  المدفوعات  تتم معاملة  إيضاح ٣٣.   في 
االحتفاظ تاريخ  على  بناًء  المتوقعة  النقدية  التدفقات  الجدول  يعكس  وال  بالسداد  فيه  مطالبة  المجموعة  تكون  تاريخ  أقرب  في  السداد  يطلبوا   لن 

بودائع المجموعة.

المجموع أكثر من ٥ سنوات  ١ إلى ٥ سنوات  ٣ إلى١٢ شهر  أقل من ٣ أشهر  عند الطلب   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

٢١٤٫٢٧٨  -  ٥٫٤٨٧  ٩٨٫٠١٧  ١١٠٫٠٧٢  ٧٠٢ مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

٢٤١٫٤٣١  -  ٤٠٫٧٤٩  ٥٠٫٨١٣  ١٤٩٫٨٦٩  - مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك 

٥١٫٥٦١  -  -  -  -  ٥١٫٥٦١ حسابات جارية للعمالء 

٤٠٫١٠٩  -  ٢٥٫٥٠٥  ٦٫٥٧٥  ٨٫٠٢٩  - مطلوبات أخرى 

٤٥٩٫٥٢٢  -  -  ٥٨٫٠١٢  ٣٠٥٫١٠٩  ٩٦٫٤٠١ حقوق حاملي حسابات االستثمار 

١٠٥٫٣٩٧  ١٠٥٫٣٩٧  -  -  -  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

 مجموع المطلوبات المالية
١٫١١٢٫٢٩٨  ١٠٥٫٣٩٧  ٧١٫٧٤١  ٢١٣٫٤١٧  ٥٧٣٫٠٧٩  ١٤٨٫٦٦٤    غير المخصومة ٢٠١٢ 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

٢١٥٫٠٢٤  -  ٦٫٧٤٨  ٧٩٫١٢٧  ١٢٠٫١٣٢  ٩٫٠١٧ مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك 

٢٩٧٫٥١١  -  ٣٩٫٤٩٢  ٤٦٫١٢٦  ٢١١٫٨٩٣  - مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك 

٧٣٫٨٠٢  -  -  -  -  ٧٣٫٨٠٢ حسابات جارية للعمالء 

٤١٫٠٢٥  -  ٢٩٫٧١٤  ٣٫٤٥٤  ٧٫٨٥٧  - مطلوبات أخرى 

٤٤٧٫٦٧٧  -  -  ٦٦٫٨٣٩  ٣٠٩٫٣٠٨  ٧١٫٥٣٠ حقوق حاملي حسابات االستثمار 

١٠٨٫٥٠١  ١٠٨٫٥٠١  -  -  -  - مرابحات ثانوية مستحقة الدفع 

 مجموع المطلوبات المالية
١٫١٨٣٫٥٤٠  ١٠٨٫٥٠١  ٧٥٫٩٥٤  ١٩٥٫٥٤٦  ٦٤٩٫١٩٠  ١٥٤٫٣٤٩    غير المخصومة ٢٠١١ 

ارتباطات والتزامات محتملة
عقود  بموجب  التعاقدية  االرتباطات  تمثل  االرتباطات  المجموعة.  عمالء  احتياجات  تلبية  الى  تهدف  التي  العقود  في  للدخول  ارتباطات  هذه  تتضمن 
المرابحات والمشاركات واiجارة المنتهية بالتمليك. إن لالرتباطات عادة تواريخ إنتهاء محددة أو تحكمها بنود خاصة iنهائها. وحيث أن االرتباطات قد 

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

إن االعتمادات المستندية وخطابات الضمان (متضمنة االعتمادات المستندية تحت الطلب) تلزم البنك بالدفع نيابة عن العمـالء في حالة فشل العميل 
في الوفاء بالتزاماته وفقq لشروط العقد.
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٣ مخاطر السيولة و إدارة التمويل (تتمة)

يوضح الجدول أدناه تواريخ انتهاء االرتباطات التعاقدية حسب إستحقاق االرتباطات اiئتمانية وااللتزامات المحتملة للمجموعة:

المجموع من ١ إلى ٥ سنوات  من ٣ إلى ١٢ شهر  أقل من ٣ أشهر  عند الطلب   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

١٥٫٧٠٠  -  ١٢٫٦٣٨  -  ٣٫٠٦٢ اعتمادات مستندية 

١٠٫٨١٦  -  -  -  ١٠٫٨١٦ ضمانات 

٩٫٤٠٢  ٩٧  ٨٫٢٦٩  ١٫٠٣٦  - ارتباطات غير قابلة للنقض لتقديم اiئتمان 

٩٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  -  - ارتباطات االستثمار 

٤٤٫٩١٨  ٨٫٠٩٧  ٢١٫٩٠٧  ١٫٠٣٦  ١٣٫٨٧٨ المجموع 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

١٣٫٥٦٧  -  ١١٫١٢٦  -  ٢٫٤٤١ اعتمادات مستندية 

١٢٫١٢٥  -  -  -  ١٢٫١٢٥ ضمانات 

٨٫٢٢٣  -  ٦٫١٣٩  ٢٫٠٨٤  - ارتباطات غير قابلة للنقض لتقديم اiئتمان 

٩٫٧٥٠  ٢٫٠٠٠  ٧٫٧٥٠  -  - ارتباطات االستثمار 

٤٣٫٦٦٥  ٢٫٠٠٠  ٢٥٫٠١٥  ٢٫٠٨٤  ١٤٫٥٦٦ المجموع 

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

٣٤-٤ مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل�دوات المالية نتيجة للتغيرات في متغيرات السوق مثل معدالت 

الربح ومعدالت صرف العمالت اDجنبية وأسعار اDسهم. وتتم عملية اiدارة والمراقبة باستخدام ”تحليل الحساسية“.

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

الربح عن طريق قياس وإدارة فجوات التسعير. كما تقوم بإجراء ”تحليل الحساسية“.

الربح، مع االحتفاظ بجميع المتغيرات اDخرى ثابتة للقائمة الموحدة للدخل  التالي الحساسية للتغيرات المحتملة الممكنة في معدالت  يوضح الجدول 
للمجموعة. إن حساسية القائمة الموحدة للدخل هي 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.
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٤ مخاطر السوق (تتمة)

إن تأثير إنخفاض النقاط اDساسية من المتوقع أن يكون مساوي ومعاكس لتأثير الزيادة الموضحة.

التأثير على      
صافي دخل السنة تغير في   ٢٠١٢    
ألف دينار بحريني النقاط ا.ساسية  ألف دينار بحريني     

الموجودات

٢٥٢  ٢٥+  ١٠٠٫٦٧٢ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك   

٦١٧  ٢٥+  ٢٤٦٫٦٩٣ عقود تمويل مع العمالء   

٩٧  ٢٥+  ٣٨٫٧٥٦ استثمارات بالقيمة المستهلكة   

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

(٥٣٣)  ٢٥+  ٢١٣٫٠٧٨ مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك   

(٥٩٠)  ٢٥+  ٢٣٥٫٨٦١ مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك   

(٢٤٨)  ٢٥+  ٩٩٫١٩٧ مرابحات ثانوية مستحقة الدفع   

(١٫١٣٠)  ٢٥+  ٤٥١٫٨٧٠ حقوق حاملي حسابات االستثمار   

(١٫٥٣٥) المجموع     

التأثير على      
صافي دخل السنة تغير في   ٢٠١١    

ألف دينار بحريني النقاط ا[ساسية  ألف دينار بحريني     

الموجودات

٢٥٦  ٢٥+  ١٠٢٫٢١٢ مرابحات ومبالغ مستحقة من البنوك   

٦٠٧  ٢٥+  ٢٤٢٫٦٠٤ عقود تمويل مع العمالء   

١٥٥  ٢٥+  ٦٢٫٠٧٨ استثمارات بالقيمة المستهلكة   

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار

(٥٣٤)  ٢٥+  ٢١٣٫٤٤١ مرابحات ومبالغ مستحقة لبنوك   

(٧٢٧)  ٢٥+  ٢٩٠٫٦٨٨ مرابحات ومبالغ مستحقة لغير البنوك   

(٢٥٠)  ٢٥+  ١٠٠٫١٨٦ مرابحات ثانوية مستحقة الدفع   

(١٫١١٣)  ٢٥+  ٤٤٥٫٢٨٨ حقوق حاملي حسابات االستثمار   

(١٫٦٠٦) المجموع     
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٤ مخاطر السوق (تتمة)

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

اDصول والمطلوبات / لجنة إدارة المخاطر.

لدى المجموعة صافي التعرضات التالية بالعمالت اDجنبية كما في ٣١ ديسمبر:

معادل فائض (عجز) معادل فائض (عجز)      
2011  2012     

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني      

العملة

(١٨٣)  (٦٣٩) دينار كويتي    

٣٤٫٢٤٢  ٢٥٫٢٠٤ دينار أردني    

٢٫٥٦١  ١٫٩٧٤ جنية إسترليني    

١٫٧٨٣  (٢٣٠) يورو    

ديسمبر.  ٣١ في  كما  النقدية  ومطلوباتها  موجوداتها  جميع  على  جوهرية  تعرضات  المجموعة  لدى  كانت  التي  العمالت  إلى  أدناه  الجدول   يشير 
يحسب التحليل تأثير التغيرات المحتملة الممكنة في أسعار العمالت مقابل الدينار البحريني مع االحتفاظ بجميع المتغيرات اDخرى ثابتة على القائمة 

الموحدة للدخل.

إن تأثير اiنخفاض في معدل العمالت من المتوقع أن يكون مساوي ومعاكس لتأثير الزيادة الموضحة.

التأثير على الحقوق التأثير على الربح  تغير في  التأثير على الحقوق  التأثير على الربح  تغير في   
٢٠١١  ٢٠١١ معدل العملة   ٢٠١٢  ٢٠١٢ معدل العملة   

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

-  (٣٧)  ٢٠+  -  (١٢٨)  ٢٠+ دينار كويتي 

٦٫٨٤٨  -  ٢٠+  ٥٫٠٤١  -  ٢٠+ دينار أردني 

-  ٥١٢  ٢٠+  -  ٣٩٥  ٢٠+ جنية إسترليني 

-  ٣٥٧  ٢٠+  -  (٤٦)  ٢٠+ يورو 

٦٫٨٤٨  ٨٣٢   ٥٫٠٤١  ٢٢١ المجموع  

مخاطر أسعار ا�سهم 
مخاطر أسعار اDسهم هي المخاطر بأن القيم العادلة Dسهم حقوق الملكية تنخفض نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات اDسهم وقيمة اDسهم 

الفردية. تنتج تعرضات مخاطر أسعار اDسهم من المحفظة االستثمارية للمجموعة.

إن التأثير على الدخل والحقوق (كنتيجة لتغير في القيمة العادلة Dدوات أسهم حقوق الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢) نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة 
بحريني و٤٥٢  دينار  ألف   ٢٠٫٠٧٩ مبلغ وقدره  ثابتة، هو  اDخرى  المتغيرات  بجميع  االحتفاظ  مع  الفردية،  االستثمارات  قيمة  +١٠٪) في  المثال  (على سبيل 
(٢٠١١: ٢٧. ٢٠٫٠٥٥ ألف دينار بحريني و ٧٦١ ألف دينار بحريني) بإستثناء الحاالت التي تحدث فيها خسارة إضمحالل حيث التوالي   ألف دينار بحريني، على 

يؤدي هذا إلى ترحيل الخسارة في القائمة الموحدة للدخل. إن تأثير اiنخفاض في االستثمارات الفردية من المتوقع أن يكون مساوي ومعاكس لتأثير 
الزيادة الموضحة.
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٣٤  إدارة المخاطر (تتمة)

٣٤-٥ مخاطر الدفع المسبق
إن مخاطر الدفع المسبق هي مخاطر أن تتحمل المجموعة خسارة مالية نظرd لقيام عمالئها وأطراف أخرى بالتسديد أو طلب التسديد قبل ما هو متوقع. 

إن المجموعة غير معرضة Dي مخاطر دفع مسبق جوهرية.

٣٤-٦ مخاطر أسعار االستثمارات العقارية
العقاري. تنتج تعرضات مخاطر  العقارية نتيجة iنهيار في السوق  العادلة لالستثمارات  القيم  إنخفاض  العقارية هي مخاطر  مخاطر أسعار االستثمارات 

أسعار االستثمارات العقارية من االستثمارات العقارية المحتفظ بها من قبل المجموعة (اDراضي والمباني).

إن التأثير على الدخل والحقوق نتيجة لتغيرات محتملة ممكنة (على سبيل المثال +١٥٪) في قيمة االستثمارات العقارية الفردية، مع االحتفاظ بجميع 
المتغيرات اDخرى ثابتة، هو مبلغ وقدره ٢٣٫٠٢٥ ألف دينار بحريني (٢٠١١: ٢٣٫١٢٠ ألف دينار بحريني). إن تأثير إنخفاض في االستثمارات الفردية من المتوقع أن 

يكون مساوي ومعاكس لتأثير الزيادة الموضحة.

٣٤-٧ المخاطر التشغيلية
الناتجة عن فشل اDنظمة أو اDخطاء البشرية أو التجاوزات أو اDحداث الخارجية. عندما تفشل عملية الرقابة  المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر 
في دورها فإنه يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية بضرر على السمعة ولها آثار قانونية أو تنظيمية أو تؤدي إلى خسارة مالية. ال تتوقع المجموعة 
إزالة جميع المخاطر التشغيلية كليq، ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل الرقابة والمتابعة ضمن إطار العمل. قام البنك بتنفيذ إطار 
لتقييم المخاطر والرقابة الذاتية، حيث تقوم بموجبها كل وحدة من وحدات البنك بتحديد مخاطر عملياتها، وتحدد مخاطر المؤشرات الرئيسية وتنفيذ 
الضوابط الموضوعة. تقوم الوحدات بتقديم تقرير عن قيم مخاطر المؤشرات الرئيسية والحوداث الفعلية لوحدة المخاطر التشغيلية، وهي بدورها تقوم 
بتقديمها إلى اiدارة العليا. وتتضمن عملية الرقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة وتقييم إجراءات الصالحيات والتسويات وتدريب الموظفين وتقييم 

العمليات بما في ذلك استخدام التدقيق الداخلي.

٣٥  إدارة رأس المال

تدير المجموعة بنشاط قاعدة رأس المال لتغطية المخاطر الكامنة في أعمالها. يتم مراقبة كفاية رأسمال المجموعة باستخدام، ضمن القياسات اDخرى، 
إرشادات ونسب موضوعة من قبل لجنة بازل لمراقبة المصارف (إرشادات ونسب بنك التسويات الدولية) والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي في 
مراقبتها للمجموعة. كما قام البنك بتطبيق الخطة الداخلية لكفاية وتقييم رأس المال وفقq لتوجيهات مصرف البحرين المركزي على أساس توصيات 
المحتسبة  والمخاطر  البنك  أعمال  إستراتيجية  أساس  على  القادمة  الخمس  للسنوات  المال  رأس  متطلبات  بتحديد  البنك  قام   .٢ العنصر  بازل  لجنة 
المطلوبة لمخاطر اiئتمان ومخاطر السوق ومخاطر معدل الربح ومخاطر السيولة ومخاطر االستثمار والمخاطر التشغيلية. قام مجلس اiدارة بمراجعة 

الخطة الداخلية لكفاية وتقييم رأس المال لكٍل من الظروف االعتيادية والضغوطات.

إن الهدف الرئيسي iدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وبأن المجموعة تحتفظ بدرجات 
إئتمانية قوية ونسبة رأسمال عالية من أجل دعم أعمالهما وزيادة القيمة للحد اDقصى للمساهمين.

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 اDسهم المدفوعة للمساهمين، عائد رأس المال أو إصدار أسهم رأسمال. لم يتم عمل 

تغييرات في اDهداف، السياسات والعمليات عن السنة السابقة.
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٣٥  إدارة رأس المال (تتمة)

رأس المال التنظيمي والموجودات المرجحة للمخاطر
تم حساب رأس المال التنظيمي والموجودات المرجحة للمخاطر وفقi qتفاقية بازل ٢ المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي:

٢٠١١  ٢٠١٢   
ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني  الرأس المال التنظيمي  

الرأس المال التنظيمي

٢٥٧٫٠٩٩  ٢٥٢٫٨٩٥  ٣٥٫١ رأس المال فئة ١ 

٦٠٫٢٤٩  ٤٨٫٨٠١  ٣٥٫٢ رأس المال فئة ٢ 

٣١٧٫٣٤٨  ٣٠١٫٦٩٦ مجموع رأس المال  

١٫٠٤٦٫٦٤٤  ١٫٠٤٢٫٩٢٣ الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان  

٤٢٫١٣٣  ٤٤٫١٦٧ الموجودات المرجحة لمخاطر السوق  

١٢٢٫٠٥٥  ١٣٠٫١١٨ الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية  

١٫٢١٠٫٨٣٢  ١٫٢١٧٫٢٠٨ الموجودات المرجحة للمخاطر  

٪٢٦٫٢  ٪٢٤٫٨ نسبة كفاية رأس المال  

٪١٢  ٪١٢ الحد اDدنـى المطلوب  

٣٥-١   يتضمن رأس المال فئة ١ على رأس المال وعالوة إصدار أسهم واحتياطي عام وإحيتاطي قانوني واDرباح المبقاة بعد حسم خسارة غير محققة 
ناتجة من التقييم العادل Dسهم حقوق الملكية بعد حسم الخصومات.

٣٥-٢   يتضمن رأس المال فئة ٢ على مرابحات ثانوية مستحقة الدفع والمخصص اiضمحالل الجماعي واحتياطيات إعادة تقييم الموجودات. تم عمل 
بعض التعديالت للنتائج واالحتياطيات المبنية على هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اiسالمية كما هو منصوص عليه من قبل 

مصرف البحرين المركزي.

٣٦  ا5يرادات والمصروفات المحظورة في الشريعة ا5سالمية

لم تستلم المجموعة أي دخل جوهري أو تكبدت مصروفات جوهرية محظورة بموجب الشريعة اiسالمية.

٣٧  المسئولية االجتماعية

وقام البنك بالمشاركة في أنشطة اجتماعية متعددة وذلك من خالل تبرعاته ل�عمال والمؤسسات الخيرية.

٣٨  أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتناسب مع العرض المطبق في السنة الحالية. إن إعادة التصنيف هذه لم تؤثر على صافي الدخل وحقوق 
.qالمالك المبينة مسبق
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مملكة البحرين

هاتف: ٧٧٧٧ ٧٧٧٧ (٩٧٣+)

(+٩٧٣) ٧٧٠ ٠  ٠ ٦ ٠ ٠ فاكس: 

(IVR) مركز االتصال والمعامالت المصرفية عبر الهاتف

(+٩٧٣) ٧٧٠ ٠  ٠٧ ٠ ٠ هاتف: 

www.kfh.bh

تصميم: ميراكل جرافيكس
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