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نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية
رؤيتنـــــــا
نحن في بيت التمويل الكويتي – البحرين نؤمن بأن األعمال المصرفية ال تتركز فقط على األموال ،بل هي
السعي نحو االرتقاء بحياة الناس.
وسواء كنا نقدم الخدمات المصرفية التجارية أو االستثمارية أو نوفر المنتجات المالية للزبائن ،فإن أول
ما نبدأ به هو فهمنا التام لزبائننا .وثم ومن خالل التركيز على االبتكار ،فإننا نسعى إلى التميز في
كل ما نقوم به ،ونوفر حلول مالية إسالمية متطورة تساهم في تحسين حياة زبائننا مع االلتزام التام
بمبادئ الشريعة.

رســـالتنـــا
رسالتنا هي أن نرتقي بالصيرفة والتمويل اإلسالمي إلى مستويات جديدة 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.
وتــرتكــز رســالتنــا والتــزامنــا علــى مــوقعنــا المــالــي القــوي وتــاريخنــا الطــويــل المبنــي علــى األصــالــة
واالبتكــار والنــزاهــة.

رؤيتنـــــا و رســـــالتنـــــا
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بيت التمويل الكويتي – البحرين (بيتك البحرين) هو البنك اإلسالمي الرائد في توفير الخدمات المصرفية
التجارية واالستثمارية .تأسس في البحرين عام  2002كشركة 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.
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يتمتع بيت التمويل الكويتي – البحرين بسمعة قوية تعتمد على التميز في األداء والنتائج .ويمتلك البنك
رؤية إستراتيجية ترتكز على تقديم استثمارات عالمية وخدمات ومنتجات مصرفية متعددة وشاملة .لقد
تطور بيت التمويل الكويتي – البحرين بشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية وبخطوات متسارعة
مما أتاح له أن يقدم مجموعة من الفرص االستثمارية والتمويلية إلى قاعدة عمالئه المتنامية .حيث ساهمت
عدة عوامل في دفع البنك لتبوأ مكان الريادة في قطاعي االستثمار والتمويل ،مستفيدا من نجاح مشاريعه
مما مكنه من الدخول في المزيد من االستثمارات في مختلف قطاعات االقتصاد.
وبإذن اللـه سيستمر بيت التمويل الكويتي – البحرين في انتهاج إستراتيجية االبتكار والتغيير وااللتزام
بوضع معايير جديدة للصيرفة والتمويل اإلسالمي .وستساهم هذه اإلستراتيجية في تعزيز موقع البنك
الريادي والمساهمة بشكل كبير في النمو االقتصادي والتطور االجتماعي لمملكة البحرين.

مليون دينار بحريني

٪49

مليون دينار بحريني

٪135

450

30

مليون دينار بحريني

٪52

70

400
25

60

350
300

20

50

250
15

40

200
150

10

30

100
5

20

50

صفر

صفر

2006 2005

2007

صـافي الدخـل

صفر

2006 2005

2007

إيـداعـات الـزبـائـن

2006 2005

2007

الـدخـل التشغيلـي

أهم المؤشرات المالية للسنوات الثالثة الماضية

4

بيت التمويل الكويتي  -البحرين  -التقرير السنوي 2007

السادة المساهمين والشركاء المحترمين
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
لقد كان أداء بيت التمويل الكويتي  -البحرين قويا خالل عام  ،2007حيث ارتفعت صافي األرباح بنسبة
 %49لتصل إلى  31.4مليون دينار بحريني مقارنة مع  21.1مليون دينار بحريني في العام السابق .ومع
نهاية  2007ارتفعت إيداعات العمالء بنسبة  %135لتبلغ  447.5مليون دينار بحريني مقارنة مع 190.3
مليون دينار بحريني في نهاية .2006
هذه النتائج انعكست إيجابيًا بحيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين  %26في  .2007كما
أرتفع العائد التشغيلي بنسبة  %52ليصل إلى  72مليون دينار بحريني مقارنة مع  47.4مليون دينار
بحريني في  .2006وارتفعت إجمالي األصول كذلك بنسبة  %82لتصل إلى  735.3مليون دينار بحريني
في نهاية  2007مقارنة مع  403مليون دينار بحريني في  .2006ولقد جاءت هذه النتائج القوية بالرغم من
التحديات والصعوبات التي واجهة قطاع الخدمات المالية في أعقاب أزمة الرهن العقاري في الواليات
المتحدة األمريكية وما سببته تداعياتها من مخاوف ركود االقتصاد األمريكي.
وبعد أن استكمل بيت التمويل الكويتي  -البحرين تطبيق النظام المصرفي الرئيسي وتأسيس
إطار عمل إلدارة المخاطر ،فلقد أصبح مهيأ تمامًا لمواجهة التحديات الناجمة عن تطبيق بازل  2والتي
من المتوقع أن يقوم مصرف البحرين المركزي بتطبيقها خالل عام .2008
وبعد أن ركز بيت التمويل الكويتي – البحرين خالل عام  2006على التوجه نحو التحول االستراتيجي
نحو تحقيق رسالتنا الهادفة إلى "بناء بحرين أفضل" مدفوعا بخططه المستقبلية الطموحة ،جاء
عام  2007ليقدم بيت التمويل الكويتي – البحرين مفهوم "إعادة الحيوية إلى الخدمات المصرفية"
وهو مفهوم يركز على تقديم خدمات مصرفية مليئة بالحياة من حيث مالئمتها ألسلوب حياة
الزبائن بكل تفرعاتها ومتطلباتها.

بـدر عبـد المحسـن المخيـزيـم
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يسرني أن
أقدم للسادة المساهمين التقرير السنوي
لبيت التمويل الكويتي  -البحرين للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2007
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إن هذا األداء المميز قد تحقق بفضل اهلل عز وجل ومن ثم توجهات ورعاية ورؤية القيادة الحكيمة
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع شركائنا والمساهمين ،يسرني
لهذا البلد المبارك ونيابة عن
ِ
أن أتوجه بأسمى آيات الشكر واالمتنان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه والى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل والى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين حفظه اهلل.
وكذلك أتقدم بالشكر والثناء إلى حكومة البحرين ومصرف البحرين المركزي على دعمهم المتواصل
واالرتقاء بالصناعة المصرفية اإلسالمية والخدمات المصرفية في المنطقة وعلى المستوى العالمي.
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى موظفي البنك وعمالئه وشركائه على والئهم المستمر وثقتهم ببيت
التمويل الكويتي – البحرين .وبفضل اهلل سنستمر في المحافظة على برنامجنا للتطور والنمو لبناء
بحرين أفضل في السنة المالية القادمة من خالل إعادة الحيوية لخدماتنا المصرفية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بدر عبد المحسن المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

لقد تمكن بيت التمويل الكويتي – البحرين خالل العام الماضي من تحقيق العديد من االنجازات التشغيلية وعلى كافة
األصعدة ،حيث قام البنك بإطالق العديد من المنتجات وقنوات التوزيع الجديدة وباألخص في مجال الخدمات المصرفية لألفراد.
فلقد تم افتتاح بيتك أوتومول ،أكبر معرض للسيارات في مملكة البحرين وهو مفهوم مبتكر يقوم على تقديم أكبر
تشكيلة من السيارات في البحرين باإلضافة إلى خدمات التمويل والتأمين تحت سقف واحد.
كما أطلق بيت التمويل الكويتي – البحرين بالتعاون مع فيزا أول بطاقة ائتمان مزودة بشريحة الكترونية ومتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .وقد قام بيت التمويل الكويتي – البحرين بتطوير هذه البطاقة بهدف تقديم خدمات أشمل وأكثر مالئمة
وراحة لزبائنه.
لقد ألقى ضعف الدوالر األمريكي في عام  2007مقابل العمالت الرئيسية وتوقعات األسواق حول مستقبل ربط الدينار البحريني
بالدوالر األمريكي ،مزيدا من التحديات أمام إدارة البنك .ولذلك حرصت اإلدارة على التعامل بكل حيطة وحكمة فيما يتعلق
باالحتفاظ بالدوالر األمريكي لمدد طويلة آخذين في االعتبار إمكانية إعادة تقييم محتملة للدينار البحريني مقابل الدوالر
األمريكي وسبل التقليل من اآلثار المحتملة لهذه العملية ،وقام مجلس اإلدارة وإدارة البنك معا بالتركيز على توفير صفقات
جذابة في مجال األسهم الخاصة للمستثمرين مع التركيز على قطاعات التطوير العقاري ،وصناعة الطائرات ،واالتصاالت،
والمالبس الرياضية والصناعات الدوائية ،وخدمات الرعاية الصحية.
كما ال يزال تطوير المنتجات المهيكلة في مقدمة أولوياتنا ،فتعاون البنك مع فريق فورتيس العقاري في إطالق صندوق اليوم
الواحد المتوافق مع أحكام الشريعة التي تصل قيمته إلى مليار دوالر أمريكي والمسجل في لوكسمبورغ .حيث سيسمح هذا
الصندوق للمستثمرين اإلسالميين من االستثمار في منتجات استثمارية قصيرة األجل مع تمتعهم بدرجة عالية من المرونة،
حيث سيمكن صندوق اليوم الواحد المتوافق مع أحكام الشريعة هؤالء المستثمرون من تحقيق عوائد مع احتفاظهم بخيار
استرداد استثماراتهم بشكل يومي.
من ناحية إستراتيجية قام بيت التمويل الكويتي  -البحرين بتأسيس مصرف استثماري في األردن برأس مال قدره 50
مليون دوالر أمريكي تحت مسمى بيت التمويل الكويتي – األردن (بيتك  -األردن) ،وهو مملوك بالكامل إلى بيت التمويل
الكويتي – البحرين .سوف يمارس البنك أنشطة استثمارية تشمل االستشارات االستثمارية واالستحواذات وتطوير فرص
استثمارية واعدة .كما تم اختيار السيد عبد الحكيم الخياط المدير العام لبيت التمويل الكويتي  -البحرين كرئيس لمجلس
إدارة البنك الجديد.
ولقد شهد القطاع المصرفي في البحرين نموا لم يسبق له مثيل مع تجاوز إجمالي الموجودات مستويات قياسيه بلغت
 89.8مليار دينار بحريني في  30نوفمبر  .2007وبالنظر إلى الموارد البشرية نجد أن هذا الوضع قد قدم العديد من التحديات في
مجال التوظيف ،ولكن المصرف نجح في التغلب على هذا التحدي وقام بتوظيف عدد من أفضل الخبرات البحرينية المهنية
المؤهلة التي تمتلك المهارات ذات الصلة بمختلف أنشطة البنك.
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أما الثاني :فهو استمرارنا بنفس العزيمة واالندفاع التي صاحبت انطالقتنا في عام  .2002فمن خالل
عملياتنا المصرفية ،نحن مستمرون بإذن اللـه في تطوير منتجاتنا وخدماتنا وخبراتنا في العمل
المصرفي وصوال إلى رضا الزبائن وتحقيق عوائد كبيرة بشكل مستمر .وفي إطار أعمالنا المصرفية
االستثمارية ،يعمل فريقنا من المصرفيين ذوي الخبرة على تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات
والخدمات المصرفية االستثمارية لزبائننا التي تتميز باالبتكار والتفرد في مفهومها .أما من ناحية
إدارة األصول ،فنقدم منتجات تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات المستثمرين من خالل أدوات
مالية متوافقة مع أحكام الشريعة لم يتم طرحها من قبل في األسواق المحلية.
وفي حين يعمل موظفونا كل في مسار عمله لبناء عالقات أقوى مع زبائننا ،إال أنهم وفي نفس
الوقت يعملون بروح الفريق الواحد للتمكن معا من توفير فرص تحقق أهداف وتطلعات بيت
التمويل لكويتي  -البحرين تجاه زبائنه ،وقد أدت كل هذه الجهود إلى تحقيق أداء مالي قوي وثابت
للمساهمين والمستثمرين والمودعين.
في عام  2007حقق بيت التمويل لكويتي  -البحرين أرباح مقدارها  31.4مليون دينار بحريني .وقد
تجاوزت نتائجنا جميع التوقعات في معظم القطاعات المالية التي نعمل بها ،بما في ذلك العائد
على السهم والدخل الصافي وجودة العوائد واالئتمان .ونحن نفخر بتحقيق نمو ثابت في جميع
عملياتنا ونتائجنا المالية منذ انطالقتنا في عام .2002
لقد وفر نمو أرباحنا القوي لنا العديد من الفرص لتنمية رأس المال والذي نسعى إلى استغالله في
ثالثة اتجاهات رئيسية )1( :االستثمار في أعمالنا الحالية وتعزيزها وتطويرها )2( ،تطوير وتمويل مشاريع
البنية التحتية الكبرى بالتعاون والشراكة مع الحكومة الموقرة في مملكة البحرين )3( ،تحقيق
عوائد مجزية للمساهمين .ونقوم بالتركيز في استثماراتنا على المجاالت التي تمتلك إمكانيات نمو
طويلة األجل.
واليوم ،يقوم بيت التمويل لكويتي  -البحرين بتنمية وتطوير مهاراته وأدواته لينمو من خالل
التعامل الصحيح مع المخاطر والحصول على المكافآت المناسبة للمخاطر التي نتعامل معها .نحن
مستمرون بإذن اللـه في بناء الهياكل المناسبة إلدارة المكافأة والمخاطر وبث روح تحمل المسؤولية
بشكل جماعي ،ليساهم الجميع في نمو البنك.
إننا نوفر رأس المال الذي يخلق الفرص االقتصادية التي تتواءم مع تط ّلعات مساهمينا
للعوائد المتو ّقعة من استثماراتهم ،والتي تسهم في ذات الوقت في تطور ورفاهية المجتمع
واالقتصاد البحريني.
وفي هذا اإلطار استمرت المسؤولية االجتماعية لبيت التمويل الكويتي – البحرين بالتركيز على
قطاع الشباب والتعليم لما يشكلونه من أساس لمستقبل الوطن ،حيث أن االستثمار في هذا
القطاع يعتبر من أهم األعمال التي نقوم ونفخر بها.
أود أن أتقدم بالشكر لجميع الموظفين لجهودهم التي بذلوها على مدار عام من االنجاز
في الختام ّ ،
والتقدم والنجاح ،في إطار سعينا المتواصل لتقديم أفضل معايير الخدمة واألداء لزبائننا الكرام،
ومساهمينا ومجتمعنا ،وأتط ّلع بشوق إلى ما يمكننا أن نحققه معا من انجازات في السنة القادمة
بإذن اهلل.

عبد الحكيم يعقوب الخياط
المدير العام

عبد الحكيم يعقوب الخياط
المـديـر العـام

كلمـة المـديـر العـام
انجازان كبيران يميزان بيت التمويل الكويتي
 البحرين في عام  . 2007األول :إسراعنا فيتنفيذ إستراتيجيتنا في النمو ،من خالل إعطائنا
المزيد من القيمة لمساهمينا عبر بناء وتوسيع
دائرة عالقات زبائننا ومستثمرينا على مستوى
األسواق المحلية واإلقليمية مما يزيد من فرص
نمونا في هذه األسواق.
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أعضاء مجلس اإلدارة

بدر عبد المحسن المخيزيم
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

محمد بن الشيخ إسحاق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد سليمان العمر
عضو مجلس اإلدارة

يعقوب يوسف ماجد
عضو مجلس اإلدارة

محمد عيسى الوزان
عضو مجلس اإلدارة

عادل أحمد البنوان
عضو مجلس اإلدارة
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اإلدارة العليــا

أحمــد سعيــد

هشــام المــؤيــد

جــالل حــاجــي

خــالــد معــرفــي

محمــد علــي حمــد

سطــام القصيبــي

يــوســف الحمــادي

مدير أول

مدير أول

مدير أول

مدير أول

مدير أول

مدير أول

مدير أول

االستثمار

التطوير العقاري

العمليات

المجموعة المصرفية

التدقيق الداخلي

تمويل الشركات

الرقابة المالية

مــدراء اإلدارات

جهــاد الــوردي

جميــل الخــاجــة

مــاجــد محمــود

بيتــر رشتــون

صــالح المجــذوب

وليــد أحمــدي

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

مدير

أميــت يشبــال
إدارة المخاطر

الشئون اإلدارية

االئتمان

األولوية المصرفية

العالقات العامة

تقنية المعلومات

الموارد البشرية

واالتصاالت المؤسسية

فــــــــريــــــــق اإلدارة
المـــديـــر العـــام

عبد الحكيم يعقوب الخياط
المدير العام

اإلدارة التنفيـــذيـــة

بــول مــرســر

عبــد الــرزاق جــواهــري

وليــد رشــدان

ليليــان لــي فــالهــر

مدير تنفيذي

مدير تنفيذي

مدير تنفيذي

مدير تنفيذي
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توظيــف االستثمــار

االستثمـــار

نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية
فـريـق العمـل
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الخــزينــة

األولــويــة المصــرفيــة

تمــويــل األفــراد

تمــويــل الشــركـات
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محفظـــــة االستثمـــــار
نمـــو االستثمـــارات العـــالميـــة
كانت اإلستراتيجية الرامية إلى تنويع االستثمارات العالمية أحد العوامل الرئيسية في نجاح
بيت التمويل الكويتي – البحرين عبر السنوات .وفي الوقت الذي تركزت فيه االستثمارات الجديدة
للبنك في مشاريع اقتصادية وأخرى للبنى التحتية في مملكة البحرين ،فإن البنك قد هيأ نفسه أيضا
للدخول في شراكات وتحالفات مع العديد من الشركات العالمية التي تستند أعمالها على تطبيق
ممارسات مبتكرة في مجال األعمال من أجل توفير منتجات وخدمات تتميز بقدرتها التنافسية على
المستوى العالمي.
وخالل العام  2007واصل بيت التمويل الكويتي – البحرين وبقدر كبير من النجاح تطوير محفظة
استثمارية متنوعة تستثمر في رقعة جغرافية واسعة .وإلى ذلك حققت مشروعات التطوير العقاري
الكبرى في البحرين أيضا تقدما طيبا حيث انتقلت من مرحلة التصور والمفهوم إلى طور التنفيذ،
بل أن بعضها شارف على اإلنتهاء.
وتولي إدارة االستثمار في بيت التمويل الكويتي – البحرين ،التي يقودها فريق من المهنيين
المختصيين الذين يتمتعون بدرجات عالية من التأهيل والخبرة ،اهمية قصوى تركز على زيادة قيمة
حقوق المساهمين من خالل التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعال الستراتيجيات االستثمار .وتواصل
هذه اإلدارة متابعة المحفظة القائمة بالتعاون التام مع إدارات الشركات المعنية وممثلي مجلس إدارة
بيت التمويل الكويتي – البحرين ،وباالستعانة أيضا بآراء مستشارين مرموقين في مجال االستثمار.
وبهذه الطريقة يستطيع البنك أن يعزز من قيمة االستثمارات التي يقوم بها وأن يزيد من احتماالت
تحقيق نتائج طيبة وزيادة الربحية في المستقبل.

محفظـــة االستثمـــار
يسعى بيت التمويل الكويتي – البحرين بنشاط إلى تطبيق استراتيجية دولية لالستثمار من
شأنها أن تتيح للمستثمرين امكانية االستفادة من مجموعة واسعة من الفرص االستثمارية المحلية
واإلقليمية والدولية تهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة وتعمل في نفس الوقت على تعزيز نطاق
ومستوى خدمات الصناعة المصرفية اإلسالمية.

أنشطـــة االستثمـــار العقـــاري وعمليـــات االستحـــواذ
يسعى بيت التمويل الكويتي – البحرين على الدوام اليجاد الفرص االستثمارية المالئمة في سوق
العقارات مباشرة أو عن طريق الشركات التابعة له ،وإلى القيام بدور المطور والدخول في مشاريع
مشتركة مع شركاء استراتيجيين لتملك وتطوير المشاريع العقارية في مملكة البحرين ودول
المنطقة .ويمتلك البنك محفظة عقارية قوية تضم مشاريع مثل ديار المحرق ودرة البحرين وقرية
إشبيلية ومشروع ميناء  ،7كما أن هناك عدد آخر من المشاريع سيتم اإلعالن عنها قريبا .وقد قام
بيت التمويل الكويتي – البحرين خالل العام بعدد من عمليات االستحواذ في مختلف المجاالت في
البحرين ومن المتوقع أن تتبعها المزيد من العمليات األخرى في المستقبل.

اسهمت الرؤية اإلستراتيجية لالستثمار العالمي في
دفع بيت التمويل الكويتي – البحرين إلى األمام خالل
السنوات القليلة الماضية ،وإلى المضي قدما بخطوات
سريعة خالل عام  ،2007كما فتحت آفاقا واسعة من فرص
االستثمار الجذابة أمام عمالئنا.
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الدولة
القطاع

مملكة البحرين

الدولة

التطوير العقاري

القطاع

مملكة البحرين
التطوير العقاري

عام التم ّلك

2005

عام التم ّلك

2003

ملكية المجموعة*

٪100

ملكية المجموعة

٪60

قــــريــــة اشبيليــــة

شــــركـــة أبــــراج مينــــا

تقع قرية اشبيلية على مساحة واسعة في موقع مميز في منطقة القدم،
بمحاذاة شارع الشيخ خليفة بن سلمان ،وهي تستهدف ذوي الدخول
المتوسطة والعليا ،ويقوم بيت اإلنماء العقاري بتطوير المشروع.

شارك بيت التمويل الكويتي – البحرين بحصة  %60في مشروع مشترك
مع مستثمرين مرموقين في البحرين لتأسيس شركة أبراج المينا لغرض
تطوير مشروع أبراج مينا العقاري .وقد تم وضع تصور المشروع بواسطة
مهندسين معماريين عالميين مرموقين في إطار يجمع بين التصميم
الحديث والتصميم التقليدي الذي يعكس التراث العربي المعماري.

وتوفر قرية اشبيلية مساكن ذات جودة عالية .بأسعار مناسبة لتلبية
المتطلبات األسكانية لهذه الفئة المتزايدة من السكان .وتقع قرية اشبيلية
في محيط من األشجار والحدائق الجميلة وتحتوي على  300فيال فاخرة وما
يقارب من  500شقة حديثة ،إلى جانب منشآت راقية تشمل محالت تجارية
ومرافق للترفيه والتسلية وبنية أساسية من المرافق المشتركة لخدمة
السكان مثل المدارس والحدائق والمسجد.
والمشروع اآلن في مرحلة التطوير واإلنشاء .وذلك بعد الحصول على جميع
تراخيص البناء .وسيتم عرض العقارات للبيع في الربع الثاني من .2008
*شاملة المستثمرين

يضم المشروع  240وحدة من الشقق السكنية في مجمع مكون من  7أبراج
سكنية في الطرف الجنوبي من مركز مدينة المرسى العائمة ،في جزر
أمواج في البحرين.
ولقد تم اآلن االنتهاء من المشروع بالكامل ،وقام بيت التمويل
الكويتي – البحرين بالتخارج من المشروع في ديسمبر  2007محققا عوائد
كبيرة على االستثمار.

مملكة البحرين

الدولة

التطوير العقاري

القطاع
عام التم ّلك

2003

ملكية المجموعة

٪50

درة البحـــــريـــــن
تعتبر درة البحرين من أهم وأبرز المشاريع في المحفظة االستثمارية لبيت
التمويل الكويتي  -البحرين ،وهو أكبر مشروع عقاري سكني وتجاري
وترفيهي وسياحي يقام في مملكة البحرين ،وتقوم على تطويره شركة
درة خليج البحرين المملوكة مناصفة بين بيت التمويل الكويتي وحكومة
مملكة البحرين بحصة  %50لكل منهما .ويقام مشروع درة البحرين على
مساحة تبلغ  20كيلومتر مربع  ،ومن المتوقع أن يكون في حجم العاصمة
المنامة عند االكتمال منه.

وسيتحول المخطط الذي يهدف إلى تطوير ملعب غولف قادر على
استضافة البطوالت العالمية إلى واقع ملموس ،فلقد تم تعيين إيرني
إيلس للتصميم كالمهندس المعماري للمشروع ،حيث تم االنتهاء من
تطوير وإعداد المفهوم والمخطط العام وخطة العمل.

في  2007تم األنتهاء من عمليات الدفن ،واألعمال األنشائية في البنية التحتية
والفلل تسير بعجلة متسارعة ،وسيتم في  2008البدء في تسليم الفلل إلى
المشترين.

خالل عام  ،2007تم بيع الجزء الشمالي من جزيرة الهالل ،كما تواصلت عمليات
البيع بشكل سريع حيث تم بيع جميع العقارات المعروضة بالكامل .كما
تشهد األجزاء المتبقية من المشروع طلبا كبير.

هذا التغيير أكثر ما يكون جليا إذا ما تم النظر إليه من الفضاء الخارجي
حيث يتألأل الساحل الجنوبي الشرقي من مملكة البحرين بجزر درة البحرين
اإلثنتى عشر بمنظر يحبس األنفاس .كما أن جميع جزر الفيروز الخمسة
تظهر اآلن بشكل رائع للعيان وصوال إلى جزر المرجان الستة وجزيرة الفندق
التي ستضم منتجع عائلي من فئة الخمسة نجوم وحديقة مائية.

خالل  2007قامت درة البحرين بطرح هويتها الجديدة واستمرت في أنشطتها
التسويقية بهدف زيادة معرفة مختلف القطاعات بالمشروع وترويجه محليا
ودوليا .حيث شاركت درة البحرين في العديد من المعارض اإلقليمية
والدولية ،ومن أهمها المشاركة في معرض السوق الدولي العقاري في
مدينة كان في فرنسا ومعرض سيتي سكيب في دبي وأبوظبي وذلك
بهدف استقطاب مستثمرين دوليين ،ولقد حظيت درة البحرين بإعجاب
شديد وتقدير دولي كبير من خالل هذه المشاركات.

ومع االنتهاء من المشروع سيتمكن قاطني درة البحرين المتوقع أن يصل
عددهم إلى  60ألف نسمة باإلضافة الزوار الذي سيتجاوز عددهم  4500زائر
يوميا ،من التنقل في الجزيرة الواحدة أو بين الجزر بكل يسر وسهولة من
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خالل شبكة حديثة من الطرق والجسور .كما تم خالل العام الماضي افتتاح
الطريق السريع الذي يربط بين المنامة والمشروع للمرور.

www.durratbahrain.com

الدولة
القطاع

مملكة البحرين

الدولة

تطوير العقارات الصناعية

القطاع

عام التم ّلك

2007

عام التم ّلك

ملكية المجموعة

٪100

ملكية المجموعة

مملكة البحرين
التطوير العقاري
2003
٪59.28

واحـــة بيتـــك الصنـــاعيـــة

بيــــت اإلنمــــاء العقــــاري ش.م.ب (مقفلــــة)

يعكف بيتك – البحرين على توسيع قاعدة إستثماراته بالتركيز على
الطلب منقطع النظير للعقارات الصناعية .سوف تقع واحة بيتك الصناعية
في حديقة البحرين العاليمة لإلستثمار ( ،)BIIPوهي منطقة حديثة تركز
على التكنولوجيا والتصنيع وقطاع الخدمات.

تأسس بيت اإلنماء العقاري ش.م.ب (مقفلة) في عام  ،2003وهي واحدة من
أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في مملكة البحرين سواء من حيث
رأس المال أو حجم المشاريع التي يتم تنفيذها .تعمل الشركة في مجاالت
التطوير العقاري وإدارة المشاريع وإدارة الممتلكات والخدمات اللوجستية
واالستثمارات اإلستراتيجية ،ولقد تمكنت من بناء اسمها بشكل قوي في
البحرين وبدأت في التوسع إقليميا ،إذ تمتلك حاليا شركتين في كل من
سوريا والمملكة العربية السعودية (تحت التأسيس) مع وجود اهتمام
كبير للدخول في السوق التركي.

من المتوقع عند اكتمال المشروع أن تجلب واحة بيتك الصناعية إستثمارات
للبحرين تربو على  200مليون دوالر أمريكي ،وسوف تساعد على توفير ما
يزيد على  2000وظيفة مرتبطة بالمجال الصناعي.

www.enmahouse.com

ولقد بدأ العمل في واحة بيتك الصناعية على مساحة  170.000متر مربع،
وسوف يتم تطوير المشروع على مرحلتين بحيث يشمل مباني حديثة
المواصفات ،منها متعددة الطوابق وأخرى مجهزة للصناعات.

الدولة
القطاع

مملكة البحرين

الدولة

التطوير العقاري

القطاع

مملكة البحرين
التطوير العقاري

عام التم ّلك

2006

عام التم ّلك

2007

ملكية المجموعة*

٪50

ملكية المجموعة

٪13

ديــــار المحــــرق

عقــــارات السيــــف ش.م.ب

تملك بيت التمويل الكويتي  -البحرين خالل العام  2006حصة نسبتها %50
في أسهم شركة ديار المحرق التي تأسست خصيصا لإلشراف على تطوير
مشروع ديار المحرق .يتكون مشروع ديار المحرق من مجموعة من المكونات
السكنية والتجارية لذوي الدخل المتوسط والعالي .ويقع المشروع قبالة
الساحل الشرقي للمحرق ،الجزيرة الشمالية التي تعتبر المركز الحضري
التاريخي للبحرين ،بالقرب من مطار البحرين الدولي .تبلغ مساحة مشروع
ديار المحرق  12.2مليون متر مربع وسيصبح المشروع لدى اكتماله مدينة
قائمة بذاتها تتوفر فيها كل المرافق الحديثة ضمن تصميم تقليدي.

تعتبر عقارات السيف من شركات التطوير العقاري وإدارة الممتلكات
الرائدة في مملكة البحرين .ويعتبر مجمع السيف ،أكثر مجمعات التسوق
شعبية وشهرة في البحرين ،ومن أهم أصولها .ولقد قام بيت التمويل
الكويتي – البحرين باالستثمار في شركة عقارات السيف ش.م.ب من خالل
عملية الطرح األولي العام لألسهم في مايو .2007

ولقد حصل تقدم كبير في مختلف نواحي تطوير المشروع وذلك بعد
االنتهاء من دفن الجزء األول من األرض .وتم االنتهاء كذلك من العقود
المتعلقة بالمسوحات البحرية ودراسات الحياة البحرية ودراسات األرضيات.
تم كذلك إجراء تعديالت على تصميم المخطط العام بهدف تحسين قيمة
وانسيابية المشروع بشكل إجمالي .ولقد قامت شركة ديار المحرق بترتيب
إصدار صكوك بقيمة  200مليون دوالر أمريكي بهدف التمويل الجزئي ألعمال
دفن وتطوير المشروع .وكان بيت التمويل الكويتي (الكويت) الضامن
الرئيسي لإلصدار.
*شاملة المستثمرين
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ولقد تم إدراج أسهم شركة عقارات السيف ش.م.ب في سوق البحرين
لألوراق المالية في يوليو  ،2007ومع حلول  31ديسمبر  2007ارتفع سعر السهم
بنسبة  %58من سعر االكتتاب .كما ارتفع صافي ربح الشركة عام بعد عام.
وتخطط الشركة إلى المزيد من التوسعة وإلى تنفيذ مشاريع جديدة في
البحرين وذلك اعتمادا على االسم القوي للشركة وخبرتها الكبيرة في
القطاع العقاري.

الدولة
القطاع

نيوزيلندا  /المملكة المتحدة

الدولة

صناعة المالبس

القطاع

نيوزيلندا
االتصــــاالت

عام التم ّلك

2004

عام التم ّلك

2004

ملكية المجموعة*

٪60

ملكية المجموعة*

٪53

كــــانتــــربــــري

ووش ويــــرليــــس

يمتلك بيت التمويل الكويتي – البحرين وصندوق نيوزيلندا واستراليا
لالستثمار في الشركات الخاصة معا حصة تبلغ نسبتها  %60في شركة
كانتربري المحدودة وهي العالمة التجارية األولى لمالبس الرجبي في العالم
والتي تأسست في كرايست شيرش بنيوزلندا عام  .1904وخالل كأس
العالم للرجبي الذي أقيم في فرنسا في العام الماضي ،قامت كانتربري
برعاية عدد من كبرى الفرق المشاركة في البطولة يفوق عدد ما قامت كل
من شركتي نايك وأديداس مجتمعتين برعايته.

ووش ويرليس هي شركة اتصاالت توفر حاليا خدمات البرودباند الالسلكية
الصوتية والبيانية في نيوزيلندا وتستهدف سوق القطاع المنزلي والمكاتب
الصغيرة .تقنيتها التي تقوم شركة أي بي ويرليس األمريكية بتصنيعها،
مكنت ووش ويرليس من خدمات البرودباند بأسعار تنافسية .وارتفع عدد
الزبائن في  2007إلى ما يقارب  32ألف وذلك مع استمرار استالم ووش لطلبات
جديدة في حدود  1500زبون شهريا ،كما أن عملية االستحواذ على كويك
سيلفر التي تمت في  2006أدت إلى اندماج الشركتين بشكل متكامل.

نجحت كانتربري في عرض منتجاتها من المالبس الرياضية والمالبس غير
الرسمية في العديد من المحالت التجارية الكبرى ،حيث حققت الشركة انجازا
كبيرا في دخول محالت هامة مثل جاليري الفايت في فرنسا .كما أنها تحافظ
على أدائها الممتاز في العديد من المحالت األوروبية مثل هارودز ،هاوس
أوف فرايسر وجون لويس .كما حققت نجاح مهم في الدخول إلى واحد
من أشهر المتاجر في الواليات المتحدة وهو ساكس فيفث أفينيو .كما أن
الطلب على منتجات كانتربري فاق التوقعات .كما قامت كانتربري بالتوقيع
على اتفاقية لرعاية نادي بورتسمث أحد أندية الدرجة الممتازة في دوري كرة
القدم األنجليزي ،كما نجحت اإلدارة في الدخول الدوري االسباني لكرة القدم
(ليجا) من خالل رعايتها لنادي دوبرتيفو الكارونيا .كما أعلنت كانتربري عن
رعايتها لبطولة العالم القادمة لكرة القدم في جنوب أفريقيا.

ستوفر اإلستراتيجية التي تنتهجها الشركة للنمو من خالل االندماج
واالستحواذ ،عوائد فورية وتكامل في العمليات والقدرة على نقل قاعدة
العمالء من خدمة االتصال المباشر إلى مجموعة الخدمات الالسلكية .وتجري
ووش حاليا مناقشات تمهيدية مع عدد من كبار المشغلين المحليين
الستكشاف رغبتهم لبناء فرص تشغيلية مشتركة .ولقد نجحت الشركة
في الحصول على أحد الرخص الممنوحة من المزاد الذي جرى في أواخر
 2007على ترخيص الطيف العام في نيوزيلندا .كما اتخذت ووش قرار
إستراتيجيي بنشر شبكة واي ماكس خاصة بها وهي في سبيلها إلى
دراسة فرص تطبيق هذه اإلستراتيجية.

www.canterburynz.com
*تشمل صندوق نيوزيلندا واستراليا لالستثمارات الخاصة

www.woosh.com

الدولة
القطاع

الواليات المتحدة األمريكية
الطيران

عام التم ّلك

2005

ملكية المجموعة*

٪75

ليبرتي ايروسبيس إنكوربوراشن

اإلستثمــــارات
في الشــــركــــات

ليبرتي هي شركة متخصصة في تصميم وإنتاج وتسويق طائرة XL2
الجديدة وذلك من مصنعها في ملبورن في مطار فلوريدا الدولي في
الواليات المتحدة األمريكية .تركز ليبرتي بشكل أساسي على إدارة سلسلة
التزويد والتجميع النهائي للطائرة XL2 .هي طائرة ذات مقعدين ومحرك
واحد وتعمل بواسطة المكابس ،وهي األفضل في السوق من حيث التطور
التكنولوجي ومعايير السالمة والكفاءة في استهالك الوقود ومدى الطيران
وراحة الطاقم .وعند مقارنتها بالطائرات األخرى المتوفرة في السوق فإنها
األكثر اقتصادية حيث تقل تكاليفها التشغيلية عند مقارنتها بمثيالتها
بشكل كبير .وهي تعتبر من أكثر الطائرات المناسبة للتدريب على الطيران
وعمليات المراقبة.
الطائرة  XL2هي أول طائرة تحصل على شهادة الصالحية من سلطة
الطيران الفيدرالي األمريكي منذ  30عاما ،وخالل عام  2007تمكنت من
الحصول كذلك على ترخيص هيئة سالمة الطيران المدني التابع للحكومة
االسترالية وترخيص وكالة سالمة الطيران األوروبي ( )EASAوترخيص إدارة
الطيران المدني الصينية والسماح لها بالطيران في الصين تحت التسجيل
الصيني .ومن أهم انجازات الشركة في  2007هو توقيعها على اتفاقية تصنيع
وترخيص مع شركة أنيانج أنجل أيرو ساينس أند تكنولوجي دفلوبمنت
كومباني ليميتد في الصين ،يمكن الشركة الصينية من صناعة مكونات
الطائرة  XL2وقطع غيارها في الصين تمهيدا لتصنيعها بالكامل هناك.
www.libertyaircraft.com
*شاملة المستثمرين
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الدولة
القطاع

نيوزيلندا

الدولة

الرعاية الصحية

القطاع

مملكة البحرين
التصميم والطباعة

عام التم ّلك

2004

عام التم ّلك

2003

ملكية المجموعة*

٪63

ملكية المجموعة

٪70

مجموعة رادياس الصحية المحدودة

ميراكل جرافيكس

تقوم مجموعة رادياس الصحية وهي شركة استثمارية تعمل في قطاع
الرعاية الصحية بتوفير مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العالية
الجودة على أساس تجاري في نيوزيلندا ،تشمل مراكز الرعاية الصحية في
المناطق السكنية والمراكز الصحية والصيدليات إضافة إلى العديد من
خدمات ومنتجات رعاية المجتمع وأنماط الحياة.

منذ أن استحوذ بيت التمويل الكويتي  -البحرين على  %70من أسهم
الشركة في عام  ،2003شهدت ميراكل جرافيكس نموًا ثابتًا في عوائدها
وفي أدائها التشغيلي .تشتمل ميراكل جرافيكس التي تاسست في
عام 1993على أربعة أقسام رئيسة في قطاع االتصاالت المرئية تشمل
التصميم والنشر والطباعة والخدمات الرقمية .وتتميز الشركة في مجال
إنتاج الجرافيكس وخدمات ما قبل الطباعة.

ومنذ أن استحوذ بيت التمويل الكويتي – البحرين وصندوق نيوزيلندا
واستراليا لالستثمارات الخاصة على  ٪63من مجموعة رادياس الصحية،
واصلت المجموعة التوسع في أعمالها ،وأصبحت في موقع يؤهلها
ألن تكون من بين أكثر األسماء المعروفة في مجال الرعاية الصحية
في نيوزيلندا.
ولقد شهدت الشركة نمو ثابتا في تطور محفظتها من المرافق الصحية،
بحيث قامت بدمج عدد من أعمالها وإعادة هيكلة البعض األخر مما أدى إلى
تحسين مستويات الربحية.

ومن خالل تقديم حلول متكاملة في مجال الوسائط اإلعالمية ،استطاعت
تكون قاعد عريضة من العمالء ونجحت في تحقيق نمو مطرد
ميراكل أن
ّ
في إيراداتها ،كما أنها دخلت في شراكة إستراتيجية مع شركة كوربورت
إيدج من المملكة المتحدة وهي شركة استشارية متخصصة في مجال
الهوية التجارية ،مما سيسمح لميراكل بتقديم المزيد من الخدمات
المتكاملة .ولقد قامت الشركة في عام  2007وبنجاح بإعادة إطالق هوية
مشروع درة البحرين.
www.miraclegraphics.com

www.radiushealth.co.nz
*تشمل صندوق نيوزيلندا واستراليا لالستثمارات الخاصة

الدولة
القطاع

مملكة البحرين

الدولة

االتصــــاالت

القطاع

عام التم ّلك

2003

عام التم ّلك

ملكية المجموعة

٪100

ملكية المجموعة

األردن
الصناعات الدوائية
2003
٪82.2

مينــــا تليكــــوم

الكنــــدي للصنـــــاعـــــات الــــدوائيـــــة

مينا تليكوم هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبيت التمويل
الكويتي – البحرين تأسست في مملكة البحرين في عام  .2003تهدف
الشركة إلى توفير خدمات اتصاالت ذات جودة عالية بأسعار اقتصادية
لمختلف شرائح المجتمع البحريني وتمكينه من الوصول إلى أحدث تقنيات
االتصاالت والمعلومات والتجارة االلكترونية.

شركة الكندي للصناعات الدوائية ،هي شركة متخصصة في منتجات
التقنية الحيوية وتحسين المستويات الصحية للمرضى .تمتلك الكندي
مصنعًا في منطقة الملك عبداهلل الصناعية في سحاب على بعد عدة
كيلومترات من العاصمة األردنية عمان.

حصلت مينا تليكوم على أحد الترخيصين المطروحين لتقديم الخدمة
الوطنية الثابتة لالتصاالت الالسلكية في مملكة البحرين ،وذلك من خالل
مناقصة طرحتها هيئة تنظيم االتصاالت .ويتيح هذا الترخيص للشركة أن
تنشأ المرحلة األولى من منشآت البنية التحتية لتوفير خدمات االتصاالت في
البحرين .ويسمح الترخيص للشركة من أن توفر الخدمة الثابتة لالتصاالت
الالسلكية مما سيعود عليها بالعديد من المزايا اإلستراتيجية وإضفاء
المزيد من القيمة عليها.

تتخصص شركة الكندي في تصنيع األنسولين ومجوعة واسعة من
المحاليل الوريدية ومحاليل االمتصاص بموجب تراخيص من شركات عالمية
كبرى للصناعات الدوائية مثل بيوتون البولندية (لمنتجات األنسولين)
وأوجيتان الفرنسية (تقنيات المحاليل الوريدية).
بدأت شركة الكندي مرحلة اإلنتاج التجاري بكامل طاقتها ،لمواجهة الطلب
المتزايد في األردن ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
www.alkindipharma.com

كما قامت مينا تليكوم باختيار موتوروال كشريك تقني لتطوير شبكة
الواي ماكس المتطورة ،حيث بدأ العمل في هذا المشروع ويتجه نحو
االنتهاء قبل نهاية العام.
www.menatelecom.com
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الدولة
القطاع
عام التم ّلك
ملكية المجموعة

مملكة البحرين

الدولة

الطاقة

القطاع

2005
٪16.5

مملكة البحرين
االستثمار

عام التم ّلك

2007

ملكية المجموعة*

٪100

شركة الطاقة المركزية ش.م.ب (إيكو)

بيتك كابيتال القابضة ش.م.ب (مقفلة)

تأسست شركة الطاقة المركزية ش.م.ب (إيكو) في عام  ،2005وتقوم منذ
ذلك الوقت بتطوير نموذج عملها الذي يتركز على توفير الخدمات األساسية
مثل التبريد ومعالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة ،سواء
من منشأة واحدة أو عدة منشآت .ولقد حظي نموذج العمل المتكامل
باهتمام ونجاح كبير في المنطقة ،وتعكف إدارة شركة إيكو على العمل
على عدة مشاريع سيبدأ العمل في عدد منها في .2008

تأسست شركة بيتك كابيتال القابضة ش.م.ب (مقفلة) خالل الربع الثالث
من  2007في مملكة البحرين ،برأسمال يبلغ  150مليون دوالر أمريكي بهدف
االستثمار في المشاريع الحكومية وغير الحكومية مع التركيز على تركيا
وعدد من الدول الواعدة في المنطقة.

وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي السوق المستهدف إليكو .ولقد
قامت الشركة مؤخرا بتأسيس شركة تابعة لها تحت أسم خدمات الطاقة
المركزية ( )ECUمن أجل توفير مياه الري ومياه الشرب المحالة لمشروع درة
البحرين .من خالل عقد امتياز تصل مدته إلى  25عام.

ستركز مشاريع الشركة على القطاعات التالية:
العقارات
مواد البناء
القطاع الصحي
الخدمات المالية
المواصالت \ البنية التحتية
الطاقة \ النفط
التكنولوجيا
الزراعة
وللشركة حاليا مكاتب تمثلها في كل من اسطنبول والكويت.
*شاملة المستثمرين والشركة القابضة األم

الدولة
القطاع

المملكة المتحدة

الدولة

التصوير الطيفي للجلد

القطاع

نيوزيلندا
التكنولوجيا

عام التم ّلك

2005

عام التم ّلك

2005

ملكية المجموعة

٪47

ملكية المجموعة*

٪63

استرون كلينيكا

نيكست ويندو المحدودة

يقع مقر استرون كلينيكا في كمبردج بالمملكة المتحدة مع تملكها لعدة
شركات فرعية في أستراليا ولها العديد من الموزعين في كندا وأوروبا
والشرق األوسط وأستراليا ونيوزيلندا .وتلعب الشركة اليوم دور هام في
مجال تقنية العناية بالجلد والتصوير الطيفي للجلد ( )SIAscopyوهو
منهج غير تقليدي في مجال التصوير الطيفي.

نيكست ويندو هي شركة رائدة في تصميم وتطوير تقنية شاشات
اللمس وهي من ضمن مجموعة الشركات التي يستثمر فيها صندوق
نيوزلندا واستراليا لالستثمار في الشركات الخاصة حيث يمتلك %63
من أسهمها .ويعود اهتمام بيت التمويل الكويتي – البحرين بالشركة
أساسا إلى ما تمتلكه من إمكانيات كبيرة للنمو .وسوق شاشات العرض
المسطحة الذي تستهدفه نيكست ويندو هو سوق متنوع وينمو بخطى
حثيثة .وتستخدم هذه الشاشات بصورة واسعة بواسطة الشركات الكبرى
في مختلف أنحاء العالم التي تعمل في مجموعة متعددة من الصناعات
تشمل قطاعات االتصاالت والسياحة وتجارة التجزئة والعقارات والمعلومات
المتاحة للعامة.

ومن خالل التصوير الطيفي للجلد الذي يمتد إلى عمق  2مم ،تفتح الشركة
آفاق واسعة جديدة في مجال التشخيص والعالج الجراحي لسرطان الجلد
وغيره من أمراض الجلد باإلضافة إلى تقديم تقنيات تساعد على مراقبة
صحة الجلد واكتشاف األمراض في وقت مبكر .حصلت استرون كلينيكا
مؤخرا على موافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية.
www.astronclinica.com

لقد كان العقد الذي أبرمته نيكست ويندو خالل عام  2007مع شركة
هوليت باكارد مفيدًا وناجحًا جدًا لها .كما حصلت الشركة مؤخرا على
عقد جديد من شركة هوليت باكارد .وهذه داللة إيجابية على ثقة
أتش بي في التكنولوجيا التي تقدمها الشركة .استمرت إدارة الشركة
في زيارة المعارض التجارية وكبار البائعين في المملكة المتحدة والواليات
المتحدة وفرنسا وأوروبا من أجل االستمرار في التوسع والحصول على
فرص جيدة لتوزيع منتجات الشركة.
*تشمل صندوق نيوزيلندا واستراليا لالستثمارات الخاصة
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حسابات المضاربة االستثمارية المقيدة
طور بيت التمويل الكويتي  -البحرين منتجا متوافقا مع الشريعة اإلسالمية إلدارة األصول ،في
صورة حسابات المضاربة االستثمارية المقيدة .ويتيح هذا المنتج للمستثمرين من القطاع الخاص
إمكانية المشاركة في االستثمار مع بيت التمويل الكويتي – البحرين في معامالت تمويل الشركات
(األسهم الخاصة والعقارات) وذلك فيما يتعلق بالمشروعات والشركات القائمة في المحفظة
االستثمارية لبيت التمويل الكويتي – البحرين.
وقد لقي هذا المنتج استجابة طيبة في السوق من مجموعة متنوعة من المستثمرين من بينهم
عدد من المؤسسات الكبيرة ،حيث أن المنتج يقدم العديد من المزايا تشمل اختيار االستثمارات
ونطاق متنوع من العائدات والتدفقات النقدية حسب متطلبات المستثمر.

صندوق نيوزيلندا وأستراليا لالستثمار في أسهم الشركات الخاصة
تم تأسيس صندوق نيوزيلندا وأستراليا لالستثمار في أسهم الشركات الخاصة للقيام باستثمارات
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في الشركات الخاصة التي تنطوي على احتماالت قوية للنمو في
نيوزيلندا واستراليا .ويبلغ إجمالي حجم الصندوق  100مليون دوالر أمريكي ،وقد قام الصندوق منذ
تأسيسة باالستثمار في أربع شركات.
وخالل السنوات القليلة الماضية ساعد بيتك – البحرين شركات المحفظة على تنفيذ خططها
الرامية للتوسع والنمو وذلك من خالل عمليات إعادة الرسملة .وتعتبر الدورة الجديدة من االستثمارات
على درجة بالغة من األهمية الستراتيجيات التوسع في هذه الشركات ومساعدتها في دخول أسواق
جديدة واالنتقال بها إلى مراحل جديدة من التطور.

الدولة
القطاع

مملكة البحرين

الدولة

مشاريع صناعية

عام التم ّلك

2007

ملكية المجموعة

٪100

عام التم ّلك

2007

ملكية المجموعة

٪100

األردن

شركة بيتك الصناعية لالستثمار

بيتـــك – األردن

شركة بيتك الصناعية لالستثمار هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لبيت
التمويل الكويتي  -البحرين وتعتبر هي الذراع االستثمارية لبيتك في
المجال الصناعي .وتهدف الشركة لتأسيس شركات صناعية جديدة بما
في ذلك شركات التصنيع وشكات الخدمات الصناعية.

قام بيتك – البحرين بتأسيس شركة استثمارية في األردن تحت مسمي
بيت التمويل الكويتي – األردن (بيتك – األردن) برأسمال مصرح به قدره 50
مليون دوالر أمريكي ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبيت التمويل
الكويتي – البحرين.

وتهدف الشركة أيضا إلى االستثمار في المؤسسات الصناعية الدولية
القائمة وتطوير وجود محلي لهذه المؤسسات في مملكة البحرين من
خالل واحة بيتك الصناعية.

وسوف يخضع بيتك – األردن إلشراف الجهات الرقابية في المملكة األردنية
الهاشمية وسوف يقوم بأعمال االستثمارات المصرفية بما في ذلك
استشارات االستثمار وعمليات االستحواذ وتطوير الفرص االستثمارية
المالئمة .وسوف يقوم البنك باالستثمار في أسهم الشركات الخاصة
في عدد من قطاعات السوق وهو يهدف ألن يكون العبا رئيسيا في
السوق األردنية.
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تمــويــل الشــركــات
استنادًا إلى المنتجات والخدمات المميزة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي  -البحرين والخبرة االستشارية
التي يملكها ،فإن باستطاعة قسم تمويل الشركات تقديم المساعدة لجميع الشركات الصغيرة أو
المتوسطة منها أو الشركات العمالقة والتي تطمح وتفكر في النمو وتبحث عن أكثر الوسائل فعالية
لتوسيع عملياتها من خالل آليات واستراتيجيات تتوافق مع أحكام الشريعة.
ويوفر البنك الخدمات لمختلف قطاعات األعمال من خالل التمويل العقاري وتمويل المشاريع وتمويل رأس
المال العامل والتمويل التجاري.
إن هذه التشكيلة الواسعة من األدوات المالية تم هيكلتها طبقا ألحد وسائل التمويل اإلسالمية مثل
المرابحة واإلجارة واالستصناع باإلضافة إلى مرابحة السلع والمرابحة القابلة للتحويل إلى أسهم .وتتم جميع
هذه العمليات من قبل فريق تمويل الشركات الذي يتمتع بخبرة واسعة وقدرة كبيرة على تنفيذ الصفقات
وتلبية متطلبات عمالئه من الشركات.
إن المشاريع التي يقوم بيت التمويل الكويتي – البحرين بتقديم االستشارات لها أو تمويلها تتراوح في
حجمها ونوعيتها وملكيتها للقطاع الخاص أو العام .يهدف بيت التمويل الكويتي – البحرين إلى دعم
النمو في األسواق المحلية واإلقليمية ويقوم فريقنا بتقييم مختلف الفرص والتأكد من جدواها وأصالتها
وبالتالي تقديم الدعم لها.

تمــويــل األفــراد
تقدم خدمات األفراد المصرفية في بيت التمويل الكويتي – البحرين تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة وأعلى
مستويات خدمات ورعاية الزبائن .لقد تم تطوير منتجاتنا وخدماتنا بهدف تلبية المتطلبات الشخصية للزبائن على اختالفها
وكذلك توفير االحتياجات التمويلية اآلخذة في النمو للسوق المحلي .إن التفكير اإلبداعي وتقديم منتجات متميزة هي في صميم كل
ما نقوم به.
يعمل بيت التمويل الكويتي – البحرين كمحطة واحدة لجميع احتياجات الزبائن المصرفية والتمويلية وذلك من خالل شبكة فروعنا
وأجهزة الصراف اآللي المتنامية .وسيرتفع قريبا عدد فروعنا إلى  ،9وذلك مع االفتتاح المتوقع لفروعنا في الرفاع ومرفأ البحرين المالي
ومركز التجارة العالمي ،كما أن شبكتنا من أجهزة الصراف اآللي سوف تتضاعف ليصل عددها إلى  ،25حيث سيتم تركيب عدد من
األجهزة الجديدة في مناطق سكنية وتجارية ومالية متنوعة.
ويقوم بيت التمويل الكويتي – البحرين بشكل مستمر بطرح منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة بهدف زيادة المنافع التي تقدم للزبائن.
وتتراوح هذه المنتجات والخدمات ما بين تحسين المنتجات تقنيا مما يؤدي إلى زيادة مقدرة الزبائن على الحصول على المعلومات أو
التمويل سواء محليا أو عالميا ،باإلضافة إلى إطالق منتجات لم يتم تقديمها من قبل .فعلى سبيل المثال بطاقة اإلجارة التي تعتبر أول
بطاقة تمويل إسالمية تسمح لحاملها بامتالك بضائع دائمة على أساس اإلجارة المنتهية بالتمليك هي أحد هذه المنتجات المبتكرة.
كما أن برنامج تمويل شراء المساكن الذي قد يمتد لمدة أكثر من  20عام هو مثال أخر على المنتجات المبتكرة والمحسنة تقنيا التي
توفرها خدمات األفراد المصرفية في بيت التمويل الكويتي – البحرين.
في عام  2007استمر بيت التمويل الكويتي – البحرين في تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات التي لم يسبق أن طرحت في السوق
المحلي .فعلى سبيل المثال أطلق بيت التمويل الكويتي – البحرين أول بطاقة ائتمان مزودة بشريحة الكترونية ومتوافقة مع أحكام
الشريعة بالتعاون مع شركة فيزا العالمية .لقد قام بيت التمويل الكويتي – البحرين بتطوير هذه البطاقة بهدف تقديم خدمات أشمل
وأكثر مالئمة وراحة لزبائنه .وسيتمكن حاملو هذه البطاقة االئتمانية الجديدة من التمتع برصيد ائتماني متجدد من دون احتساب أية
فوائد بل رسوم خدمة سنوية منخفضة فقط.
وفي منتصف العام قام بيت التمويل الكويتي – البحرين بافتتاح بيتك أوتومول ،وهو من أحدث المفاهيم المبتكرة التي قدمها بيت
التمويل الكويتي – البحرين ،حيث يضم تحت سقفه أكبر معرض للسيارات في مملكة البحرين باإلضافة إلى خدمات التمويل ،وخدمات
شاملة للتأمين بواسطة سوليداريتي ،وخدمة الحماية ضد الصدأ .هذا باإلضافة إلى فرع متكامل يقدم جميع الخدمات المصرفية.
بيتك أوتومول هو أسلوب جديدا لشراء السيارات في مملكة البحرين ،وهو يسعى إلى جعل تجربة شراء السيارة تجربة ممتعة وسهلة،
مع أقل نسبة أرباح محتسبة في البحرين ،وذلك إما على أساس المرابحة أو المساومة اللذان يتوافقان مع أحكام الشريعة ،وفترة سداد
مرنة قد تصل إلى ستة سنوات ودفعه أولى تتراوح مابين صفر إلى .%10
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منتجــات أســواق الــديــن والتمــويــل المــركــب
التمــويــالت المجمعــة
بادر بيتك – البحرين مؤخرا بإقامة مكتب في البنك للتمويالت المجمعة ،بغرض تنويع قاعدة األصول بتحديد
المصادر والدخول في معامالت في فئات ممتاز من األصول على المستوى اإلقليمي والدولي.
وقد تم االكتتاب بالفعل في عدد من المعامالت وإقفالها بنجاح بما في ذلك صفقة لتمويل شراء طائرة
«ايه –  »320باإلجارة .وباإلضافة إلى ذلك شارك البنك في عدد آخر من معامالت التمويل المجمع بمستوى عال
من المشاركة.

صنــدوق البنيــات التحتيــة ألفــريقيــا النــاهضــة
في إطار اإلمكانيات التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية في
القارة األفريقية التي تمر بمرحلة انتعاش اقتصادي كبير ،يتعاون بيتك – البحرين مع ناتاكس لغرض تأسيس
صندوق البنيات التحتية ألفريقيا الناهضة.
ويهدف هذا الصندوق المتوافق مع الشريعة اإلسالمية (الذي سيؤسس كشركة) إلى تطوير البنيات التحتية
من خالل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة واإلسهام
في حركة التنمية التي تشهدها القارة األفريقية في الوقت الراهن.
وسوف يقوم بيتك – البحرين ومجموعة كيسي ديبارج بدور الراعي لصندوق البنيات التحتية ألفريقيا
الناهضة الذي يخطط ألن يصل حجمه إلى  500مليون دوالر أمريكي.
وسوف يقوم بيتك – البحرين بدور نشط في إدارة الصندوق وخاصة فيما يتعلق بهيكلة الديون المتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية .ومن المقرر أن يطلق المشروع خالل صيف .2008

إدارة األصــول والخصــوم
الخــــــزنيــــــة
كان العام المنصرم مثمرا بالنسبة إلدارة الخزينة في بيتك – البحرين حيث عززت اإلدارة من عمليات التعامل بين البنوك بتحقيق
االنسياب في مهام المكتبين األمامي والخلفي بما أدى إلى زيادة السرعة في إنجاز المعامالت.
كما قمنا أيضا بتخصيص موارد كافية لعمليات األبحاث والتطوير لعدد من منتجات وأدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية لغرض تحقيق المزيد من الفعالية في إدارة صناديق االستثمار القصيرة األجل.
وقد شهد العام  2007العديد من التطورات الهامة حيث نجحنا في تطوير منتج هام إلدارة السيولة بالتعاون مع أحد البنوك األوروبية
المرموقة ،وسوف تواصل إدارة الخزينة في بيتك – البحرين عمليات األبحاث والتعاون مع المؤسسات المالية األخرى لتطوير وطرح المزيد
من األدوات المبتكرة إلدارة السيولة.

صنــدوق اليــوم الواحــد المتــوافــق مــع الشــريعــة اإلســالميــة ()SCOF
على الرغم من ما تشهده من تطور فإن صناعة الخدمات المصرفية اإلسالمية ال توفر للمستثمرين سوى خيارات محدودة فيما يتعلق
باالستثمارات قصيرة األجل الرامية إلى إدارة فائض السيولة .ويتم في الوقت الحاضر استثمار معظم هذا الفائض في منتجات للمرابحة
(اتفاقيات بيع مع أرباح محددة مسبقا باستخدام السلع كأصول معنية) وذلك بسبب عدم وجود بديل أفضل .وعلى هذه الخلفية تم
استحداث صندوق اليوم الواحد المتوافق مع الشريعة اإلسالمية (.)SCOF
ويعتبر صندوق اليوم الواحد المتوافق مع الشريعة اإلسالمية ( )SCOFحال مبتكرا يتيح للمستثمرين اإلسالميين االستثمار في خدمات
بمواعيد استحقاق قصير األجل وتتمتع بدرجة عالية من المرونة .ويتيح الصندوق للمستثمرين الحصول على إيجارات يومية من عقارات
رئيسية في أوروبا مع خيار االسترداد على أساس يومي .ويدار الصندوق ،الخاضع لرقابة سلطات لوكسمبورج ،بصورة مشتركة بين
بيتك  -البحرين وبنك فورتس ،كما أن هذا الترتيب مدعوم بواسطة صندوق عقاري (تحت رعاية فورتس) يكفل الحماية لكل من
دفعات قيمة اإليجار وأصل مبلغ االستثمار للمستثمرين.
والصندوق متاح لالستثمار في كل أيام العمل بالدوالر األمريكي .يحق للمستثمرين في الصندوق الحصول على إيجارات يومية مرتبطة
بمعدل الليبور الثابت (بالدوالر األمريكي) تعود من تأجير بعض المصالح العقارية التي يقوم الصندوق بشرائها على أساس يومي.
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ومع أننا حققنا تقدما كبيرا في السنة الماضية حيث تمكنا من وضع حجر األساس إلطار إدارة المخاطر
إال أننا نقر بأن أية تكلفة يتم تكبدها في هذا المجال مهما كان حجمها فهي تكلفة قليلة قياسا إلى العائد
منها في درء المخاطر حينما تؤدي إلى حلول بتكلفة فعالة إلدارة المخاطر في المستقبل .وسوف نبذل
قصارى جهدنا لكي نصبح الجهة المرجعية التي يقاس عليها ألفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر
بين نظرائنا في السنوات القادمة.

اإلدارة الــــرشيــــدة
يحرص بيتك – البحرين على اعتماد أرقى المعاير الدولية وااللتزام بأفضل الممارسات في اإلدارة الرشيدة .وقد
قام البنك بإرساء إطار قوي لإلدارة الرشيدة مصمم لغرض حماية مصالح كافة المساهمين ولضمان التقييد
باالشتراطات الرقابية وتعزيز الفعالية المؤسسية.
وفي هذا الصدد قام بيتك – البحرين بإنشاء هيكل مؤسسي قوي وفعال في تحديد المهام والمسئوليات،
يوضح توزيع الواجبات والمسئوليات بين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في البنك .فهناك مهام واضحة
ومحددة لمجلس اإلدارة ولرئيس المجلس ولجانه ولإلدارة العليا والمدير العام ولكل واحدة من لجان اإلدارة.

المسئوليات
يكون مجلس اإلدارة مسئوال أمام المساهمين عن تحقيق أداء مالي قوي ومستدام وعن إضفاء القيمة على
حقوق المساهمين على المدى الطويل .ويكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوال عن قيادة المجلس وضمان
فعاليته ومراقبة أداء اإلدارة التنفيذية والمحافظة على قنوات الحوار بين البنك والمساهمين.

مدونة السلوك
قام البنك بصياغة مدونة للسلوك في مجال العمل تحكم كال من السلوك المهني والشخصي للموظفين
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في البنك.

المطابقة
تم وضع تفاصيل إطار الرقابة الداخلية في البنك في دليل للمطابقة ،مصمم لضمان مطابقة كافة األعمال
التي يقوم بها البنك للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق ولكافة أدلة السياسات واإلجراءات الداخلية أيضا.
ويتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة عن ضمان القيام بكافة أنشطة بيتك – البحرين على نحو يتوافق
ويتطابق تماما مع القوانين واللوائح الواجبة التطبيق .كما يقوم المجلس بالمصادقة على سياسات
واستراتيجيات المطابقة في البنك ومراجعتها بصورة دورية ،حيث تقوم لجنة التدقيق بالدور المحوري في
هذا الخصوص.

عمليات اإلفصاح
تم وضع سياسة اإلفصاح في إطار التزام البنك باعتماد أرقى معايير الشفافية واالنصاف في اإلفصاح عن
المعلومات لمصلحة كافة المساهمين .ويلتزم البنك باإلفصاح عن المعلومات للجمهور بطريقة تتسق مع
التوجيهات التي يصدرها مصرف البحرين المركزي وفقا الشتراطات اتفاقية بازل  2العامود  3فيما يتعلق
بمعيار الحد األدنى لرأس المال.

مكافحة غسيل االموال

اعتمد بيتك – البحرين سياسات وإجراءات مفصلة تتوافق مع توجيهات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق
بمكافحة غسيل األموال وغير ذلك من الجرائم المالية .ويلتزم البنك بسياسة صارمة للحيلولة دون السماح
باستخدام البنك بواسطة أية عناصر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أنشطة تخالف القانون.

سياسة اإلتصال المؤسسي
يعتمد البنك سياسة فعالة في اإلتصال المؤسسي تتيح لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التواصل
بفعالية مع المساهمين في البنك وأصحاب الحصص االستثمارية والجمهور بصفة عامة .وتشمل قنوات
االتصال الرئيسية بهذا الخصوص االجتماعات السنوية العامة والتقارير السنوية وتقارير الحسابات والموقع
اإللكتروني للبنك إلى جانب النشرات واإلعالنات المنتظمة في وسائل اإلعالم.

إدارة المخــاطــر
نحن في بيت التمويل الكويتي – البحرين نؤمن باإلدارة االستباقية للمخاطر في الدورة الكاملة للمعامالت المالية انطالقا من مرحلة بدء
المعاملة إلى حين انجازها وخروجها بشكل نهائي من دفاتر البنك.
إن إستراتجية البنك في إدارة المخاطر مدعومة بالهياكل المناسبة للنسب ،تمت صياغتها من خالل ميثاق المخاطر وسياسات إدارة رأس
المال .وتوفر هذه السياسات إطار عمل متكامل إلدارة المخاطر في البنك .كما يحدد ميثاق المخاطر أهداف وسياسات واستراتيجيات
المخاطر وهيكل اإلدارة الرشيدة سواء على مستوى مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية .وتهدف سياسات إدارة رأس المال إلى ضمان
االستقرار المالي من خالل تخصيص ما يكفي من رأس المال لتغطية الخسائر غير المتوقعة .وتعمل هياكل الحدود كعنصر أساسي
في توضيح إستراتيجية المخاطر بشكل قابل للقياس .كما تلقى هذه الحدود المزيد من الدعم من قبل إطارا شامال لمختلف أنواع
المخاطر مع تحديد سياساتها والوثائق الخاصة بمنهجيتها .وباإلضافة إلى ذلك ،يعمل البنك حاليا على تطبيق وتنفيذ نظم مختلفة
للمخاطر ستساعد في تحديد ليس فقط رأس المال المطلوب توفيره من الناحية التنظيمية وإنما أيضا رأس المال االقتصادي المخصص
لمختلف المحافظ.
إن البنك عرضة لشتى أنواع المخاطر ،مثل مخاطر السوق واالئتمان ومعدل العوائد والسيولة والمخاطر التشغيلية ،وكلها تتطلب
ضوابط شاملة ومراقبة مستمرة .إن إطار عمل إدارة المخاطر هو الهدف الكامن من وراء اتفاق بازل  2الذي يشمل الرقابة اإلدارية والسيطرة،
وثقافة المخاطر وتحديد المسئوليات ،وتقييم وتحديد المخاطر وأنشطه المراقبة والفصل بين الواجبات ،وكفاية المعلومات وقنوات
االتصال ورصد أنشطة إدارة المخاطر وتصحيح أوجه القصور.
وتمشيا مع إستراتيجية المخاطر ،اتخذ البنك عدة خطوات لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر عبر مختلف األنشطة التجارية.وفي عام  2007شكل
البنك لجنة اإلدارة الرشيدة للمخاطر ،وهي لجنة على مستوى مجلس اإلدارة مع تخويلها بوضع السياسة العامة لجميع األمور المتعلقة
بالمخاطر واإلدارة الرشيدة واإلشراف على جميع المخاطر المصرفية وجوانب اإلدارة الرشيدة من خالل اللجان المختلفة لإلدارة العليا.
وباإلضافة إلى ذلك نفذ البنك عدة مبادرات لتسعير المنتجات على أساس المخاطر باستخدام تدابير  .RAROCويقوم بيت التمويل
الكويتي  -البحرين بالمبادرة بتحديد وقياس ومراقبة المخاطر من خالل عمليات واضحة ومحددة .وهي تشمل ما يلي :هيكل اإلدارة
الرشيدة للمخاطر مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح في كل مستوى؛ سياسات وإجراءات محددة وواضحة إلدارة المخاطر ،تطبيق
نظم إدارة مخاطر متطورة لبازل 2؛ وضع حدود لمختلف أنواع المخاطر وفقا للمستويات التي حددها مجلس اإلدارة؛ ووجود تقييم
مستمر من قبل التدقيق الداخلي للتأكد من الفعالية الشاملة لسياسات المخاطر.
وفيما يلي ملخصا لإلنجازات الرئيسية التي حققناها في عام :2007
	.1استكمال سياسات إدارة المخاطر وهي :ميثاق المخاطر وسياسة إدارة رأس المال ومخاطر السوق والمخاطر االئتمانية ومخاطر
التشغيل وإجراءات المتاجرة والطرق الخاصة بكل منها.
 .2اإلنتهاء من العمل على تكامل إطار إدارة المخاطر في السياسات واإلجراءات بجميع وحدات العمل بالبنك.
 .3تطبيق أنظمة إدارة الموجودات والمطلوبات ( )ALMوأنظمة إدارة االئتمان والبدء في تطبيق نظام التصنيفات الداخلية.
 .4تطبيق إطار القيم المعرضة للمخاطر ( )VARوهيكل الحدود االئتمانية المقابل.
 .5تعزيز لجنة ( )ALCOواالئتمان ولجنة االستثمار وتأسيس لجنة المخاطر واإلدارة الرشيدة ولجنة الترشيح والمكافآت.
	.6وفي حين أننا حافظنا على تكامل هيكل إدارة المخاطر فإننا أنشأنا العديد من الوحدات المتخصصة لمختلف فئات المخاطر مما
يحقق للبنك التكامل األمثل للتخصصات المطلوبة.
 .7قمنا خالل العام بتوظيف مجموعة من الموظفين األكفاء.
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دعــم بــرامــج الــرعــايــة الصحيــة
في إطار المبادرات الرامية إلى توفير الخدمات الصحية المتطورة لمرضى القلب ،قام بيتك – البحرين
بتوفير معدات طبية متطورة لمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة للقلب ،تستخدم في عمليات
القسطرة وخفض الكالسيوم في مجرى الدم.
وإلى ذلك قام البنك بتكريم أعضاء الجمعية الطبية البحرينية الذين حصلوا على درجات عليا في
تخصصاتهم خالل عامي  2006و ،2007وكرم أيضا أطباء األسنان الذين حصلوا على درجات عليا وفوق
الجامعية خالل العام الماضي.

رعــايــة األنشطــة الــريــاضيــة
رعى بيتك – البحرين الدورة السنوية الـحادية عشرة لكأس المصرفيين والبرنامج الصيفي لالتحاد
البحريني للرماية ،كما رعى البنك أيضا مبادرة اإلتحاد البحريني للفروسية وسباقات القدرة خالل
مشاركته في العديد من السباقات في أوروبا في شهر سبتمبر الماضي.

مهــرجــان مجمــع السيــف الصيفي
شارك بيتك  -البحرين بوصفه راعيًا رئيسيًا لمهرجان التسوق بمجمع السيف .ويعكس هذا التحالف
التزام البنك بدعم األنشطة االجتماعية والمساعدة في تحريك عجلة االقتصاد الوطني ،حيث أن مهرجان
السيف قد حقق لنفسه مكانة مرموقة باعتباره أحد الفعاليات السنوية الهامة في البحرين.

مــركــز التعلــم اإللكتــرونــي فــي جــامعــة البحــريــن
قدم بيتك – البحرين دعما لجامعة البحرين لصالح مركز التعلم اإللكتروني بالجامعة وهو المركز األول
من نوعه في البحرين.

المسئــوليــة االجتمــاعيــة للبنــك
استثمــاراتنــا األكثــر أهميــة
يقدم بيتك – البحرين ،بوصفه بنكا يقوم بعمليات تجارية واستثمارية شاملة في مختلف القطاعات في مملكة البحرين ،إسهامات
كبيرة لخدمة المجتمع في إطار مسعاه لنشر القيم اإلسالمية التي تشكل جوهر ما نقوم به من أعمال.
ويحظى التفوق األكاديمي والخدمات الصحية والنشاط الرياضي بأهمية قصوى في أنشطة المسئولية االجتماعية للبنك التي تهدف
بوجه خاص إلى دعم تنمية وتطوير المواهب الشابة لغرض إعداد الجيل المقبل من القادة الذين يجسدون القيم الفاضلة الكامنة في
البحرين.
وقد قام بيتك – البحرين خالل العام  2007بدعم العديد من المشروعات والمبادرات التي تعبر عن المبادئ والقيم التي يؤمن
بها البنك.

بــرنــامــج عضــويــة متنــزه صــوفيــا انتيبــوليــس للعلــوم
في تأكيد اللتزام البنك بدعم فرص تطور الشباب البحريني قام بيت التمويل الكويتي – البحرين برعاية البرنامج السنوي الثاني
لعضوية متنزه صوفيا انتيبوليس للعلوم ،وهو برنامج مشترك بين بيت التمويل الكويتي – البحرين ومشروع القيادات العربية الشابة
ومشروع «إنجاز البحرين» ،وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تدريب وتطوير مهارات الشباب البحريني.
وقام البرنامج بإرسال  16شابا بحرينيا للمشاركة في تدريب مكثف للقيادة في مجال ريادة األعمال في صوفيا انتينوليس بفرنسا ،وهي
المتنزه األول للعلوم والتكنولوجيا في أوروبا .وهناك ال ينغمس الطالب فقط في المحيط األكاديمي الذي يضم الكثير من المؤسسات
العلمية والجامعات ومعاهد األبحاث وإنما يواجهون أيضا بتحديات يومية في التفاعل مع الحلقات الدراسية التي تناقش موضوعات
كثيرة من بينها موضوعات مثل ريادة األعمال والعمل بروح الفريق.

صنــدوق بــرنــامــج ولــي العهــد للمنــح الــدراسيــة العــالميــة 2007
يقدم البنك الدعم للبرنامج التعليمي لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية الذي يوفر المنح الدراسية للشباب البحريني
المتفوق للتعلم في المدارس والكليات والجامعات المرموقة في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويتيح البرنامج فرصا فريدة للشباب لتحقيق أهدافهم التعليمية والتأهل لالنخراط في حياة مهنية ناجحة ،كما أنه يتيح لهم عالوة
على ذلك الفرصة للمشاركة في أنشطة تعليمية متعددة الثقافات في الخارج وتوسيع معارفهم وخبراتهم واكتساب وجهات نظر
جديدة في بالد أجنبية.

االجتمــاع السنــوي للقيــادات العــربيــة الشــابــة 2007
قدم بيت التمويل الكويتي – البحرين دعمه الكامل لالجتماع السنوي لمشروع القيادات العربية الشابة الذي عقد في الفترة من  9إلى
 11نوفمبر  2007تحت رعاية صاحب السمو ولي العهد.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( ]"ﺍﻟﺒﻨﻚ"[ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ]ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﴼ "ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"[ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻛﻤـﺎ ﻓـﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2007ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﴼ
ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ :ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ؛
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ؛ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺇﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﴽ
ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ .ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.

ﺍﻟــــــــﺮﺃﻱ
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 2007ﻭﻋﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﴼ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2007ﻭﻋﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﻤﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ،ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ .ﻭﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2007ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ
ﺃﻭ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.

 13ﻓﺒــﺮﺍﻳــﺮ 2008
ﺍﻟﻤﻨــﺎﻣــﺔ ،ﻣﻤﻠﻜــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺮﻳــﻦ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ .ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺃﻳﻀﴼ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﻭﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ،ﺇﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻨﺎ
ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ.
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تقــريــر هيئــة الــرقــابــة الشــرعيـة
بسم اللـه الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي  -البحرين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وفقًا لخطاب التكليف فإننا نقدم التقرير التالي:
لقد راقبنا المنتجات المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها بيت التمويل الكويتي  -البحرين خالل الفترة
المنتهية في  31ديسمبر  .2007كما قمنا أيضا بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي فيما إذا كان بيت التمويل الكويتي – البحرين قد التزم بمبادئ
وأحكام الشريعة و بالفتاوى والقرارات والتوجيهات المعينة التي أصدرناها.
لقد قمنا بمراقبتنا -عن طريق المراقب الشرعي ومعاونيه  -التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من بيت التمويل
الكويتي – البحرين على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات.
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي
إلعطاء تأكيد معقول بأن بيت التمويل الكويتي  -البحرين لم يخالف أحكام وقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
فــــي رأينــــا
	)1إن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمها بيت التمويل الكويتي – البحرين خالل الفترة المنتهية في  2007 /12/31م والتي
اطلعنا عليها تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
)2

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

	)3إن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية قد تم صرفها في
أغراض خيرية.
)4

إن احتساب الزكاة تم وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

وذلك وفقا لما عرض علينا تباعا من أعمال بيت التمويل الكويتي  -البحرين من قبل مديره العام والمراقب الشرعي .والهيئة إذ تشكر
اإلدارة العليا واإلدارات التابعة على حسن تعاونها مع الهيئة والتزامها بقراراتها لتسأل اهلل العلي القدير أن يجزل ثوابهم ويحقق لهم
النجاح والرشاد والسداد.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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الشيخ أحمد بن بزيع الياسين
				
رئيس الهيئة

الشيخ عجيل بن جاسم النشمي
عضو الهيئة

		
الشيخ محمد بن فوزي فيض اهلل
				
عضو الهيئة

الشيخ أنور شعيب عبدالسالم
عضو الهيئة

		
الشيخ خالد بن مذكور المذكور
				
عضو الهيئة

الشيخ محمد بن عبدالرزاق الطبطبائي
عضو الهيئة

بيت التمويل الكويتي  -البحرين  -التقرير السنوي 2007

ﻗــﺎﺋﻤــﺔ ﺍﻟــﺪﺧــﻞ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

٢١

٢٩٫٩٠٨

٢٨٫١٨٠

ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

٢٢

٢٥٫٨٦٣

١٧٫٨١٩

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

٩

ﺩﺧﻞ ﺁﺧﺮ
ﻣﺤﺴﻮﻣﴼ ﻣﻨﻬﺎ :ﺭﺑﺢ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

١٤٫١٧٣

٥١٢

٢٫٠٤٩

٨٦٤

٧١٫٩٩٣

٤٧٫٣٧٥

١٤٫٦٣٩

٩٫٠٣٩

٥٧٫٣٥٤

٣٨٫٣٣٦

٨٫١٠٦

٦٫٤٣٨

ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ

١٫٨٧١

١٫٤٩٣

ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ

٣٫٢٣٣

٢٫٢٨٤

٩٫٨١٢

٦٫١٥٨

٢٣٫٠٢٢

١٦٫٣٧٣

ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ

٢٣

٣٤٫٣٣٢

٢١٫٩٦٣

١٫٦٦٢

١٫٢٠٠

ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٣٢٫٦٧٠

٢٠٫٧٦٣

ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ

٣١٫٣٩٩

٢١٫١٣٠

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ

١٫٢٧١

)(٣٦٧

٣٢٫٦٧٠

٢٠٫٦٧٣

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﻣﺤﺴﻮﻣﴼ ﻣﻨﻬﺎ :ﺭﺑﺢ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

١٨

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ:

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٣٣ﺟﺰﺀﴽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
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ﺍﻟﻤﻴــﺰﺍﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤــﻮﻣﻴــﺔ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٥

٢٣٫٦٤٠

٢١٫٣٨٣

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٦

٨٠٫٦٨٥

٦٦٫٦٥٤

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ
ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ – ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻧﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

٧

٢٧٦٫٠٦١

١٦١٫٩٥٦

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

٨

١٤١٫٨٧٢

٨٣٫٠٦٣

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺯﻣﻴﻠﺔ

٩

٤١٫٣٥٦

١٥٫٣٨٥

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

١٠

١٠٥٫٠٩٧

٢٧٫٦٢٣

ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﴼ

١١

٤٠٫٦٥٨

١١٫٢٦٨

ﺷﻬﺮﺓ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ

١٢

٦٫٩٢٧

٢٫٥٠٨

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ

١٨٫٩٩٥

١٣٫٢٠٤

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

٧٣٥٫٢٩١

٤٠٣٫٠٤٤

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

١٣

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

١٤

٢٨٧٫٢٦٩

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ

١٥

١٠٧٫١٥٠

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

١٧

٤٦٫١٩١

١٢٫٨٧٥

٥١٧٫٩٣٩

٢٦٩٫١٣٥

٥٣٫٠٩١

٤٤٫٣٧٥

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ

١٩

٧٠٫٠١٦

٤٤٫٥٦٠

ﻋﻼﻭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ

١٩

١٥٫٠٤٠

٧٦٠

ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

٢٠

٨٫٢٣٨

٥٫٠٩٨

ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﺎﻡ

٢٠٫١٧٣

١٣٫٨٠٠

ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

٢٢٫٣٩٠

١٢٫٠٥٨

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺒﻘﺎﺓ

١٧٫٩٢٥

١٠٫٨٢٧

١٥٣٫٧٨٢

٨٧٫١٠٣

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

٧٧٫٣٢٩

١١٠٫٣٦٦
٩٩٫٣٤٥
٤٦٫٥٤٩

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ

١٠٫٤٧٩

٢٫٤٣١

١٦٤٫٢٦١

٨٩٫٥٣٤

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ

٧٣٥٫٢٩١

٤٠٣٫٠٤٤

ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

٦٦٫٠٦٦

١٩٫١٠٩

٥٩٫٣٧٢

٣١٫٠٠٣

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ

ﺑﺪﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻴﺰﻳﻢ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ

٢٨

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﺤﺎﻕ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٣٣ﺟﺰﺀﴽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
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ﻗــﺎﺋﻤــﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴــﺮﺍﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ
ﻋﻼﻭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ

ﺃﺳﻬﻢ

ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﺎﻡ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺒﻘﺎﺓ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٠٦

٣٨٫٥٠٠

-

٢٫٩٨٥

-

٣٫٩٩٢

١٨٫٣٢٥

٦٣٫٨٠٢

٢٫٧٧٧

٦٦٫٥٧٩

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ

-

-

-

-

-

٢١٫١٣٠

٢١٫١٣٠

)(٣٦٧

٢٠٫٧٦٣

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

-

-

-

-

١١٫٧٣٨

)(١١٫٧٣٨

-

-

-

ﻣﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

ﻣﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻘﺎﺓ
ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

-

-

-

-

)(٣٫٦٧٢

٣٫٦٧٢

-

-

-

ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

-

-

-

-

-

)(١٤٩

)(١٤٩

-

)(١٤٩

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ

-

-

-

-

-

-

-

٢١

٢١

ﻣﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

-

-

-

١٨٫٣٠٠

-

)(١٨٫٣٠٠

-

-

-

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ

٤٫٥٠٠

-

-

)(٤٫٥٠٠

-

-

-

-

-

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ

١٫٥٦٠

٧٦٠

-

-

-

-

٢٫٣٢٠

-

٢٫٣٢٠

ﻣﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

-

-

٢٫١١٣

-

-

)(٢٫١١٣

-

-

-

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦

٤٤٫٥٦٠

٧٦٠

٥٫٠٩٨

١٣٫٨٠٠

١٢٫٠٥٨

١٠٫٨٢٧

٨٧٫١٠٣

٢٫٤٣١

٨٩٫٥٣٤

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ

-

-

-

-

-

٣١٫٣٩٩

٣١٫٣٩٩

١٫٢٧١

٣٢٫٦٧٠

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

-

-

-

-

١١٫٧١٧

)(١١٫٧١٧

-

-

-

ﻣﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

ﻣﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻘﺎﺓ

-

-

-

-

)(١٫٣٨٥

١٫٣٨٥

-

-

-

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ

-

-

-

-

-

-

-

٦٫٧٧٧

٦٫٧٧٧

ﻣﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

-

-

-

١٠٫٨٢٩

-

)(١٠٫٨٢٩

-

-

-

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ

١٩

٤٫٤٥٦

-

-

)(٤٫٤٥٦

-

-

-

-

-

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ

١٩

٢١٫٠٠٠

١٤٫٢٨٠

-

-

-

-

٣٥٫٢٨٠

-

٣٥٫٢٨٠

ﻣﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

-

-

٣٫١٤٠

-

-

)(٣٫١٤٠

-

-

-

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٧

٧٠٫٠١٦

١٥٫٠٤٠

٨٫٢٣٨

٢٠٫١٧٣

٢٢٫٣٩٠

١٧٫٩٢٥

١٥٣٫٧٨٢

١٠٫٤٧٩

١٦٤٫٢٦١

ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

١٠

ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ :ﻣﺘﻀﻤﻨﴼ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻘﺎﺓ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣٤٩ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ٤٧ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٣٣ﺟﺰﺀﴽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
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ﻗــﺎﺋﻤــﺔ ﺍﻟﺘــﺪﻓﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘــﺪﻳــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٣٢٫٦٧٠

٢٠٫٧٦٣

٣٫٢٣٣

٢٫٢٨٤

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻌــﺪﻳــﻼﺕ:
ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

١٫٨٧١

١٫٤٩٣

٩

)(١٤٫١٧٣

)(٥١٢

ﻣﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

٢١

)(٧٫١٤٧

)(٦٫٧٠٥

ﻣﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

٢١

)(٩٫٦٢٥

)(١٫٣٦٣

ﻣﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

٢١

)(٢٫٧٣٦

)(١٫٨٧٥

٤٫٠٩٣

١٤٫٠٨٥

ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

)(٦٫١٠٠

)(١٫٦٨٠

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٤٫٤٠٨

١٥٫٤٩٧

– ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

)(١٢٤٫٠٨٩

)(٥٣٫٧١٢

ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﴼ

)(٢٤٫٠٢٢

)(٢٫٦٩٤

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

)(٢٦٫١٣٥

٥٤٫٠٢٢

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

١٦٩٫٦٨٦

٣١٫١٦٦

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ

٦١٫٤٥٥

١٥٫٣٦٧

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

٧٫٦٦١

٥٫١٨٢

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

٦٦٫٩٥٧

٧٧٫٢٣٣

)(٢٫٢٣٦

-

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ – ﻣﺤﺴﻮﻣﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ

١٢

)(٨٫٨٩٢

-

ﺷﺮﺍﺀ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

)(٣٧٫١٧٨

)(٣١٫٦٩٦

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﺍﺀ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺯﻣﻴﻠﺔ

)(١٦٫٣١٥

-

ﺷﺮﺍﺀ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

)(٢١٫٧٣٠

)(١٢٫٢٣٣

ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

٤٫٠٣٧

٢٫٥٨٥

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ

)(١٫٥٥٢

-

ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ

)(٧٫٥٣٤

)(٣٫٦٥٧

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

)(٩١٫٤٠٠

)(٤٥٫٠٠١

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

٨٫٧١٦

١٣٫٥٦٨

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﻚ

٣٥٫٢٨٠

٢٫٣٢٠

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ

)(٤٫٦٥٣

-

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

٣٩٫٣٤٣

١٥٫٨٨٨

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ

١٤٫٩٠٠

٤٨٫١٢٠

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٧٧٫٦١٠

٢٩٫٤٩٠

٩٢٫٥١٠

٧٧٫٦١٠

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

٢٤

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٣٣ﺟﺰﺀﴽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
١

ﺍﻷﻧﺸﻄــــــــــﺔ

ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( ]"ﺍﻟﺒﻨﻚ"[ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ  ٢٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٠٢ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺭﻗﻢ  ٢٠٠١/٢١ﻭﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ  .٤٨١٢٤ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﴼ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﻣﺒﻨﻰ  ،١٢١ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻣﺠﻤﻊ  ،٣٠٤ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ،ﻣﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ
ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .ﺇﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺭﻗﻢ .٤
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺵ.ﻡ.ﻙ"] .ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ"[ ،ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﺇﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﴼ "ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀﴽ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ١٣ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .٢٠٠٨

٢

ﺃﺳﺲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻘﺮﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.
ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﴼ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻃﺒﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ .ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺻﻔﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﺒﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ.
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ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٠٦

ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ

ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ  /ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ

-

٥٫٣٦٣

٢٠٨

)(٥٤

)(١٥٤

٥٫٣٦٣

ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ

١١٫٠٠٧

٤٫٥٣٤

١٫٠٥٠

)(٢٦٠

)(٢٫٥٨٥

١٣٫٧٤٦

١١٫٠٠٧

٩٫٨٩٧

١٫٢٥٨

)(٣١٤

)(٢٫٧٣٩

١٩٫١٠٩
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ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ

ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ  /ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٧

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ

٥٫٣٦٣

٥٩٫٨٠٠

١٫٧٦٦

)(٣٨٠

)(٨٫٦٨٠

٥٧٫٨٦٩

ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ

١٣٫٧٤٦

-

٩٧٣

)(٢٣٧

)(٦٫٢٨٥

٨٫١٩٧

١٩٫١٠٩

٥٩٫٨٠٠

٢٫٧٣٩

)(٦١٧

)(١٤٫٩٦٥

٦٦٫٠٦٦

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٣٣ﺟﺰﺀﴽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ

48

5/25/08 2:28:52 PM

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  -ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2007

080402_KFH Financials Arabic (CS1).indd 7

ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٣

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ  ،١ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻳﻀﺎﺡ .٢٧
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ  ،٨ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٢
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ  ٢ﻷﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ،ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ  ،١٠ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ  ١٠ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٠٧ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .ﺑﻤﺎ ﺇﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﺴﺘﺮﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﴼ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ:
) (١ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻭﺗﺪﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻭﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ.
) (٢ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻫﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻀﺎﺭﺏ.
ﻭﺗﺪﺭﺝ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﻭﻣﺨﺼﺺ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ.
) (٣ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ .ﻭﺗﺪﺭﺝ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﻭﻣﺨﺼﺺ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ.
) (٤ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ.
ﺗﺪﺭﺝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.
) (٥ﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ "ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ" ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮﺩ.
) (٦ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺗﺼﻨﻒ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-

ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٣

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ؛
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ؛
ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺗﺤﻤــﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ؛
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﺗﺨﺘﺒﺮ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﻈﺮﴽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ.
ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ )"ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ.
ﻋﻨﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻳﻀﴼ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺃﺻ ﹰ
ﻼ.
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﻫﻮﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻛﻤﻀﻤﺤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻫﺎﻡ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺄﺩﻧﻰ
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ .ﺇﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ "ﻫﺎﻡ" ﺃﻭ "ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ" ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ.
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
-

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٧
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ١
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ٨
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ١٠

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ – ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٢
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ:
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ  ،٧ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺇﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٣

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(

ﺇﻥ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.
) (١٠ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻹﻛﺘﺴﺎﺏ ﺩﺧﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘﴼ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺿﻤﻦ "ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
) (١١ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،
ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .ﻭﻋﻨﺪ ﺇﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻘﺎﺓ
ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺗﺎﺣﺘﻪ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ.
) (١٢ﺩﻣﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ
ﻳﺘﻢ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﻣﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘﴼ( ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ( ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻛﺸﻬﺮﺓ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺧﺼﻢ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ.
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻣﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺇﻱ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ .ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻟﻺﺿﻤﺤﻼﻝ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
) (١٣ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ
ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .ﺇﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻣﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ .ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃﻱ ﻣﺨﺼﺺ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭﺃﻱ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ .ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﺭ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻳﺘﻢ ﺇﻃﻔﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ،ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻧﺴﺐ ،ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ.
) (١٤ﻣﺨﺰﻭﻥ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻳـﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ،ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ .ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻭﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ .ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻣﺤﺴﻮﻣﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
) (١٥ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٣

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(

ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻛﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺗﻢ ﻭﻓﻘﴼ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
"ﻛﺈﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ" ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ .ﻭﺗﺸﻤﻞ
ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺻﻜﻮﻙ.
ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻻﺣﻘﴼ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ "ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ" .ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ .ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﺢ .ﻳﺘﻢ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ
ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻳﻦ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻳﺘﻢ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ
ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ "ﻛﺪﺧﻞ ﺁﺧﺮ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻖ ﺇﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ.
) (٧ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺩﻭﻥ ﺧﺼﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺃﻭ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
) (٨ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ:
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ:
ﻣﻌﺪﺍﺕ:

 ٢٠ﺳﻨﺔ
 ٣ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻱ
ﻣﻜﺴﺐ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ )ﻳﺘﻢ ﺇﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ.
) (٩ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺯﻣﻴﻠﺔ
ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺯﻣﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻀﺎﻓﴼ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻔﺄﺓ .ﺑﻌﺪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺇﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺎﻓﻲ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻳﺘﻢ
ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٣

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(

) (٢١ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﻪ(
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ )ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ( ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻨﺔ .ﺗﺮﺣﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺒﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺿﻤﻦ "ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ" ﺃﻭ "ﺩﺧﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﺁﺧﺮ" ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
) (٢٢ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ.
) (٢٣ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
) (٢٤ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺇﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
) (٢٥ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪﺙ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ )ﺗﻜﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺧﺴﺎﺭﺓ( ﻭﺑﺄﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ )ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ( ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﻮﺍﻗﻌﻴﺔ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺇﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ.
ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ:
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ،ﺃﻭ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ .ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ  ،ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ،
ﹰ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺇﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺿﻤﺤﻼﻝ .ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻟﻺﺿﻤﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺇﺿﻤﺤﻼﻟﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻺﺿﻤﺤﻼﻝ.
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻛﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ( .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻺﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪﻭﺛﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ،
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻳﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ .ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ "ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ".
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٣

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(

) (١٦ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻱ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﻗﻊ( ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺪﺙ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻮﺍﻗﻌﻴﺔ.
) (١٧ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺗﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ.
) (١٨ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ )ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ( ﻭﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ
ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺑﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ  ٩٠ﻳﻮﻣﴼ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ.
) (١٩ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺎﺑ ﹰ
ﻼ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﴼ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻭﺃﻳﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﴽ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻘﻪ .ﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﺇﺳﺘﺮﺩﺍﺩ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ  ٩٠ﻳﻮﻣﴼ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﺳﺒﻖ.
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻹﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ،ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﺳﺒﻖ.
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻹﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ .ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ  ٩٠ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﺇﺟﺎﺭﺓ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ.
ﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ.
ﺩﺧﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ
ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ.
) (٢٠ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﴼ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺣﺼﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ.
) (٢١ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ .ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺪﺩ
ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﺗﺮﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﺘﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻱ ﺷﻬﺮﺓ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﻛﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻹﻗﻔﺎﻝ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٤

ﺍﺳﺘﺜﻤـــﺎﺭ ﻓـــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺎﺕ ﺗـــﺎﺑﻌـــﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟﻬﺎ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ:
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ﺳﻨﺔ

ﺑﻠﺪ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻣﻴﻨﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮﻡ ﺫ.ﻡ.ﻡ.

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺎﻻﻳﺖ.

٢٠٠٣

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

١٠٠٫٠٠

ﻣﻴﺮﺍﻛﻞ ﺟﺮﺍﻓﻴﻚ ﺫ.ﻡ.ﻡ.

ﺗﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻭﻓﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ.

٢٠٠٣

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٧٠٫٠٠

ﺑﻴﺘﻚ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺫ.ﻡ.ﻡ .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

٢٠٠٣

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

١٠٠٫٠٠

ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﺗﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ) .ﺇﻳﻀﺎﺡ (١٢

٢٠٠٣

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٥٩٫٢٨

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺫ.ﻡ.ﻡ.

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ
ﻭﺇﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

٢٠٠٤

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

١٠٠٫٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ(

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺟﺮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺷﺒﻪ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

١٩٩٧

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ

٨٢٫٢٠

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ – ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ،
ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.

٢٠٠٧

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ

١٠٠٫٠٠
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٣

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(

) (٢٥ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﻪ(
ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﺍﻷﺻﻠﻲ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺫﻭ ﻣﻌﺪﻝ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﻐﻴﺮ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﻥ
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﺤﺴﻮﻣﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﺤﺘﻤ ﹰ
ﻼ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ.
ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻺﺿﻤﺤﻼﻝ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻌﻨﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺿﻤﺤﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺇﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،
ﻭﺗﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺗﺠﺎﻫﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ،ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ،ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ( .ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻓﺮﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻭﺧﺒﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻫﺎﻡ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ .ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻼﺿﻤﺤﻼﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ – ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻛﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ  -ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ؛
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻛﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻔﺄﺓ .ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ
"ﺩﺧﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ" .ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺪﺙ ﺗﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ،ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻳـﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻗﺪﻳﻤﴼ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﺩﻣﴼ ،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 ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ،ﺑﻨﺎﺀﴽ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ.
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺒﺢ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،٢٠٠٨ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٧

ﻋﻘـــﻮﺩ ﻣـــﺮﺍﺑﺤـــﺎﺕ ﻭﻣﺸـــﺎﺭﻛـــﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨـــﺎﻉ ﻭﺇﺟـــﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺘﻤﻠﻴـــﻚ – ﻣﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻌﻤـــﻼﺀ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٧٢٫٦٠١

٤٧٫٩٢١

ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٤٢٫١٨٢

٢٨٫٥٠٨

ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ  -ﺻﺎﻓﻲ

)(٧٫٦٦١

)(٣٫٨٢٨

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

١٠٧٫١٢٢

٧٢٫٦٠١

ﻳﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺿﻤﻦ ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻛﺈﺳﺘﻬﻼﻙ ﻗﺪﺭﻩ  ٤٫٦٠٧ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ٢٫٣٥٨ :٢٠٠٦ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ .ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﺑﻠﻎ ﺇﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ  ٧٧٤ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ٤٩٣ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ(.
ﺇﻥ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ،ﻭﺑﻨﺎﺀﴽ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٧٦٫٥٢٤

٢٣٫٦٣٢

ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

١١٨٫٢٦٠

٦٣٫٠٧٨

ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ

٨١٫٢٧٧

٧٥٫٢٤٦

٢٧٦٫٠٦١

١٦١٫٩٥٦

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٦٫٦٦٥

٤٫٧٥٦

ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٣٫٠٨٩

١٫٩٠٩

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

٩٫٧٥٤

٦٫٦٦٥

ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ:

ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﺎﺡ  ٤٤٧ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ٣٣٦ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( .ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ  ٧٢ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ٤٧ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ(.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٥

ﻧﻘـــﺪ ﻭﺃﺭﺻـــﺪﺓ ﻟـــﺪﻯ ﺑﻨـــﻮﻙ ﻭﻣﺼـــﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤـــﺮﻳـــﻦ ﺍﻟﻤـــﺮﻛــــﺰﻱ

ﻧﻘﺪ

٢٫٠٢٧

١٫٢٧٦

ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ – ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ

٤٫٥٢٥

ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

١٧٫٠٨٨

١٠٫٥٨٨

٢٣٫٦٤٠

٢١٫٣٨٣

ﻋﻘـــﻮﺩ ﻣـــﺮﺍﺑﺤـــﺎﺕ ﻭﻣﻀـــﺎﺭﺑـــﺎﺕ ﻟـــﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨـــﻮﻙ
ﺃﻭﺭﻭﺑــــــــــﺎ

٢٠٠٧

ﺍﻟﺸــــــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــــــﻂ

٢٠٠٦

٢٠٠٧

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ – ﺳﻠﻊ ﺩﻭﻟﻴﺔ

-

-

٨٠٫٧٩٦

٦٢٫٢٢٦

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺆﺟﻠﺔ

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٧

ﺍﻟﻤﺠﻤــــــــــﻮﻉ

٢٠٠٦

٢٠٠٦

٢٠٠٧

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٨٠٫٧٩٦

٦٢٫٢٢٦

-

-

)(١١١

)(٤٧٢

)(١١١

)(٤٧٢

-

-

٨٠٫٦٨٥

٦١٫٧٥٤

٨٠٫٦٨٥

٦١٫٧٥٤

-

٤٫٩٠٠

-

-

-

٤٫٩٠٠

-

٤٫٩٠٠

٨٠٫٦٨٥

٦١٫٧٥٤

٨٠٫٦٨٥

٦٦٫٦٥٤

ﻋﻘـــﻮﺩ ﻣـــﺮﺍﺑﺤـــﺎﺕ ﻭﻣﺸـــﺎﺭﻛـــﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨـــﺎﻉ ﻭﺇﺟـــﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺘﻤﻠﻴـــﻚ – ﻣﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻌﻤـــﻼﺀ
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ

١٢٥٫٠٧٢

٧٢٫٦٢٠

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺆﺟﻠﺔ

)(١٠٫٢٨٣

)(٧٫٢٩٥

١١٤٫٧٨٩

٦٥٫٣٢٥

ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ )ﺇﻳﻀﺎﺡ (٧٫١

١٠٧٫١٢٢

٦٩٫٨٩٢

ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ

٧٫٥٣٥

٢٫٧٠٩

ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ

٥٦٫٣٦٩

٣٠٫٦٩٥

٢٨٥٫٨١٥

١٦٨٫٦٢١

)(٩٫٧٥٤

)(٦٫٦٦٥

٢٧٦٫٠٦١

١٦١٫٩٥٦

ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ
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ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٩٫٥١٩

٦

58

٢٠٠٧

٢٠٠٦
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
١٠

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٢٢٫٥٩١

١١٫٠٦٨

ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ

٦٠٫٣٨٧

١٢٫٢٣٣

ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٩٫٧١٨

-

ﺇﺳﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ

)(١٫٣٠١

)(٧١٠

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

٩١٫٣٩٥

٢٢٫٥٩١

ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ

٥٫٠٣٢

٣٫٦٦٩

ﻣﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

٩٫٦٢٥

٣٫٠١٧

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٤٣٠

-

ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ

)(١٫٣٨٥

)(١٫٦٥٤

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

١٣٫٧٠٢

٥٫٠٣٢

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

١٠٥٫٠٩٧

٢٧٫٦٢٣

ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻣﺒﺎﻧﻲ

٣١٫١٩٩

٦٫٢١١

ﺃﺭﺍﺿﻲ

٧٣٫٨٩٨

٢١٫٤١٢

١٠٥٫٠٩٧

٢٧٫٦٢٣

ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻬﺎ  ٦١٤ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ٣٫٣٠٠ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺣﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
٨

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ :٢٠٠٧

ﺍﻟﻤﺼﻨﻔـــﺔ:
ﻛﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ:
ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ – ﻣﺴﻌﺮﺓ
ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﺪﺍﺭﺓ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ:
ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺻﻜﻮﻙ ﺃﺧﺮﻯ

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

١١٫٨٣٠
٦٧٫٨٠٩
٨٫١٥٥

٥١٫١٣٩
٨٫٦٤٨

٢٨٫٣٣٦
١٢٫٢٧٥
١٣٫٤٦٧

١١٫٧٣٣
٧٫٧٧٣
٣٫٧٧٠

١٤١٫٨٧٢

٨٣٫٠٦٣

ﺇﻥ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺃﺧﺮﻯ

٩

ﺍﻟﻤﺠﻤـــﻮﻉ

٢٠٠٦

ﻧﻴﻮﺯﻟﻨﺪﺍ /ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺃﺧﺮﻯ

٢٠٠٧

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٥٫٠٧٧
١٨٫٢٨٨

٧٢٫١٧١
٣٢٫٥٧٣

٧٫٧٤٢
٦٫٠٢١

١٢٫٨١٩
٧٢٫١٧١
٥٦٫٨٨٢

٥٫٠٥٨
٣٥٫٦٧٠
٤٢٫٣٣٥

٢٣٫٣٦٥

١٠٤٫٧٤٤

١٣٫٧٦٣

١٤١٫٨٧٢

٨٣٫٠٦٣

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺯﻣﻴﻠﺔ

ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺓ ﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( ،ﺷﺮﻛﺔ ﺯﻣﻴﻠﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .(٪٣٧٫٧ :٢٠٠٦) ٪٤٨ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﺏ )ﻣﻘﻔﻠﺔ( )ﺷﺮﻛﺔ ﺯﻣﻴﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﴼ( ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ )ﺇﻳﻀﺎﺡ .(١٢
ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ:

60
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٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

٣٠٫٢٨٣
٥١٫٧٣٣
)(١٦٫٢٢١
)(٣٩٫٦٢٧

١٧٫٨٠٠
٢٦٫٣٩٦
)(٥٫١٤٩
)(٣٠٫٤٨٩

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

٢٦٫١٦٨

٨٫٥٥٨

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٤٠٫٩٣٦
١٤٫١٧٣

٦٫٨٠٥
٥١٢

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  -ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2007
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 ١٢ﺷﻬﺮﺓ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
٢٠٠٧
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١٩٫٧٦

١٫٨٣٤

ﺷﻬﺮﺓ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ

١٫٨٦٦

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ

٣٫٧٠٠
٢٠٠٧
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

١٫٤٦٤

ﻧﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻧﻘﺪ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﻦ ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ

)(٣٫٧٠٠

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ

)(٢٫٢٣٦

ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭﻩ  ٣٫٩١٨ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻷﺻﺒﺢ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭﻩ  ٧٥٤ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻭﻷﺻﺒﺢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻭﻗﺪﺭﻩ  ٨٩١ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.
ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ( ﻣﻦ  ٪٥٥٫٠٠ﺇﻟﻰ  ،٪٨٢٫٢٠ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭﻩ  ١٫٠٠١ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٤٫٢٢١ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ.
 ١٣ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ.
 ١٤ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ.
 ١٥ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
 ١٦ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٠٧ﺑﻠﻐﺖ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ  ١٢٧٫٢٠٠ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ٩٧٫٠٧٨ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ(.

5/25/08 2:28:55 PM

080402_KFH Financials Arabic (CS1).indd 20

ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007
١١

ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

١١٫٠٠٠

-

ﺭﺳﻮﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ )ﺇﻳﻀﺎﺡ (٢٥

٨٫١٠١

١٫٠٨٣

ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ

٤٫٣٠٥

-

ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ )ﺇﻳﻀﺎﺡ (٢٥

٣٫٩١٥

٣٫٣٤٣

ﻣﺨﺰﻭﻥ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

٢٫٦٦٩

-

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ

١٫٧٢٦

١٫٤٧٣

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

١٫٦٧٥

-

ﺫﻣﻢ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

١٫٥٨٦

١٫٣٧٥

ﻣﺨﺰﻭﻥ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

٦٥٠

٥٦٨

ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﴼ

٤٨٦

٤٤٥

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ

٤٫٥٤٥

٢٫٩٨١

٤٠٫٦٥٨

١١٫٢٦٨

 ١٢ﺷﻬﺮﺓ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺷﻬﺮﺓ

٤٫٢٢١

١٫٣٥٤

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ

٢٫٧٠٦

١٫١٥٤

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

٦٫٩٢٧

٢٫٥٠٨

ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺣﺘﻰ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٠٧ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  ،٪٣٩٫٥٢ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺯﻣﻴﻠﺔ ﻭﺗﻢ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .ﻓﻲ  ١٠ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،٢٠٠٧ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ  ٪٥٩٫٢٨ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺍﺀ
 ٩٩٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻦ  ١٠ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠٠٧ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻹﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﺏ) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ.
٢٠٠٧
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻧﻘﺪ ﻭﺇﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

١٫٤٦٤

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

١٫٠٠٣

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

١٠٫١٤٨

ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﴼ

٤٫٦٤٩

ﻣﻌﺪﺍﺕ

٩٤
١٧٫٣٥٨

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

62
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٧٫٧٥٩

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

٣٢٠

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

٩٫٢٧٩

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  -ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2007
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 ١٩ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ

ﻳﺸﻤﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٠٧ﻋﻠﻰ  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠ﺃﻟﻒ ) ٣٥٠٫٠٠٠ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ( ﺳﻬﻢ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ٠٫١ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ١ :٢٠٠٦ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ( ﻟﻠﺴﻬﻢ.

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٣٥٠٫٠٠٠

٣٥٠٫٠٠٠

ﻳﺸﻤﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٠٧ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻠﺒﻨﻚ  ٦٧٥٫٦٥٤ -ﺃﻟﻒ ) ٤٣٫٠٠٠ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ( ﺳﻬﻢ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ٠٫١ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ) ١ :٢٠٠٦ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ(.

٦٧٫٥٦٥

٤٣٫٠٠٠

ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ –  ٢٤٫٥٠٦ﺃﻟﻒ ) ١٫٥٦٠ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ( ﺃﺳﻬﻢ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ٠٫١ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ١ :٢٠٠٦ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ( ﻟﻠﺴﻬﻢ.

٢٫٤٥١

١٫٥٦٠

٧٠٫٠١٦

٤٤٫٥٦٠

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٥ﻣﺎﺭﺱ :٢٠٠٧
)ﺃ(

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ  ٤٫٤٥٦ﺃﻟﻒ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  ٤٫٤٥٦ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛

)ﺏ( ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ  ١ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺇﻟﻰ  ٠٫١ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ؛ ﻭ
)ﺝ(

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ  ٧٠٫٠١٦ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ  ٢١٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ٠٫١٦٨
ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ٠٫٠٦٨ﻟﻠﺴﻬﻢ.

ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻭﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻏﺮﺽ ﺧﺎﺹ.
٢٠

ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ  ٪١٠ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  ٪٥٠ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
 ٢١ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻣﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ*

٧٫١٤٧

٦٫٧٠٥

ﻣﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

١٫٣٠٥

١٦٫٨٩٣

ﻣﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ**

٩٫٦٢٥

١٫٣٦٣

ﻣﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

٢٫٧٣٦

١٫٨٧٥

ﺭﺳﻮﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

٤٫٨٦٩

٣٧٦

ﺩﺧﻞ ﺁﺧﺮ

٤٫٢٢٦

٩٦٨

٢٩٫٩٠٨

٢٨٫١٨٠

* ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻜﺴﺐ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭﻩ  ٤٫٣٢٣ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ.
** ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻜﺴﺐ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭﻩ  ٧٣٢ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ.
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 ١٧ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٢٦٫٩٤٥

٣٫٣٧٢

ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺩﻓﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ

٧٫٧٢٧

٨٣١

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

٣٫٣٧٨

١٫١٤٣

ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

٢٫٩٨٩

٢٫٣٢٠

ﺭﺑﺢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ

١٫١١٥

٥٧٦

ﺃﺧﺮﻯ

٤٫٠٣٧

٤٫٦٣٣

٤٦٫١٩١

١٢٫٨٧٥

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

 ١٨ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ

٣٢٫٦٧٠

٢٠٫٧٦٣

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

١٫٦٦٢

١٫٢٠٠

٣٤٫٣٣٢

٢١٫٩٦٣

ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .ﺑﻨﺎﺀﴽ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ٪١٠٠
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ .ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺑﻴﻦ  ٪٢٠ﺇﻟﻰ  ٪٣٥ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ،ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻦ  ٪٥٠ﺇﻟﻰ  .٪٦٠ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ .ﺃﻱ ﺇﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻳﺘﻢ ﻋﻜﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ .ﻳﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ.
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 ٢٥ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺯﻣﻴﻠﺔ

ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ
ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

-

-

-

٤٫٣٣٦

٤٫٣٣٦

١٠٫١٧٨

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ –
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

-

-

٥٦٣

٢٣٫٧١٦

٢٤٫٢٧٩

٦٢٢

ﺭﺳﻮﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ )ﺇﻳﻀﺎﺡ (١١

٨٫١٠١

-

-

-

٨٫١٠١

١٫٠٨٣

ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ )ﺇﻳﻀﺎﺡ (١١

٣٦٥

-

-

٣٫٥٥٠

٣٫٩١٥

٣٫٣٤٣

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٣٠٫٩٢١

-

١٠٧

٣٠٫٧٤٨

٦١٫٧٧٦

١٤٫٨٦٩

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ

٨٫٦٢٦

٣٫٧١٢

٣٠

٥٩٫٣٩٢

٧١٫٧٦٠

٣٫٩١٤

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

٢٣٫٥٩١

-

-

-

٢٣٫٥٩١

-

٢٠٠٧

٢٠٠٦
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

١٥١

-

-

-

١٥١

٣٫٣٧٢

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

١٠٢

-

٢٫٥٩٤

٤٫٧٥٠

٧٫٤٤٦

٧٫٩٠٦

ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ

٥٫٦٥٥

-

-

٨٫٦٧١

١٤٫٣٢٦

٥٫٦٧٨

ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ

-

-

-

٢٫٤٥١

٢٫٤٥١

٢٫٤٥١

ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺯﻣﻴﻠﺔ

ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ
ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

-

٥٦

-

٥٨

١١٤

٤٨٠

ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

-

-

-

١٫٤١١

١٫٤١١

٦٣٤

ﺭﺳﻮﻡ ﺇﺩﺍﺀ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
)ﺇﻳﻀﺎﺡ (٢١

٤٫٣٦٥

-

-

٥٠٤

٤٫٨٦٩

٣٧٦

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ

-

-

-

٧٢٦

٧٢٦

٩٧١

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ

-

-

-

-

-

٩٠

ﺭﺑﺢ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

١٫٠٩٧

٢٠٠٧

٢٠٠٦
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

-

-

١٫٦٥٢

٢٫٧٤٩

١٫٠٩٠

ﺩﺧﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ٢

-

٢٦

٨١

١٠٩

١٤٧

-

-

-

٥٨١

٥٨١

٥٩٤

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ

٢٫٨٢٢

٢٫٣٠١

ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ

٥

١

ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ:
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٢ﺩﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ

٧٫٩٥٨

٥٫٩٤٤

ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ

٧٫٣١٠

٤٫٨٤٧

ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ

٦٠٢

٢٢٠

ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺳﺘﺼﻨﺎﻉ

٤٫٣٦٦

٢٫٤٥٦

ﺩﺧﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٤٫٥٧٧

٤٫٠٠٢

ﺭﺳﻮﻡ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ

١٫٠٥٠

٣٥٠

٢٥٫٨٦٣

١٧٫٨١٩

 ٢٣ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٣٫٢٠١

١٫٧٩٣

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ

٩٧٣

٨٧١

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ – ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ

٦١١

٤١٢

ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ

٥٫٠٢٧

٣٫٠٨٢

٩٫٨١٢

٦٫١٥٨

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ

 ٢٤ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻧﻘﺪ

٢٫٠٢٧

١٫٢٧٦

ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ – ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺑﻨﻜﻴﺔ

٤٫٥٢٥

٩٫٥١٩

ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ

٥٫٢٧٣

٤٫٨٧٣

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٨٠٫٦٨٥

٥٧٫٩٨٤

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

-

٣٫٩٥٨

٩٢٫٥١٠

٧٧٫٦١٠

 ٢٥ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫﴽ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٦ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣ﺃﺷﻬﺮ

 ٣ﺇﻟﻰ  ١٢ﺷﻬﺮ

٢٠٠٦

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻷﻗﻞ ﻣﻦ  ١٢ﺷﻬﺮ

 ١ﺇﻟﻰ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ

 ٥ﺇﻟﻰ  ١٠ﺳﻨﻮﺍﺕ

٢٠٠٦

٢٠٠٦

٢٠٠٦

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٠٠٦

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

٢٠٠٦

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻧﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ
ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

١٥٫٦٦٨

-

١٥٫٦٦٨

-

-

٥٫٧١٥

٥٫٧١٥

٢١٫٣٨٣

٦١٫٩٤٢

٤٫٧١٢

٦٦٫٦٥٤

-

-

-

-

٦٦٫٦٥٤

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

١١٫٣٢١

٢٥٫٦٩٩

٣٧٫٠٢٠

٨٨٫١٠٩

٣١٫١٠٨

٥٫٧١٩

١٢٤٫٩٣٦

١٦١٫٩٥٦

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

١٫٢٠٨

٩١٠

٢٫١١٨

١٨٫٠٧٣

٦٢٫٨٧٢

-

٨٠٫٩٤٥

٨٣٫٠٦٣

ﺯﻣﻴﻠـﺔ

-

-

-

-

-

١٥٫٣٨٥

١٥٫٣٨٥

١٥٫٣٨٥

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

-

-

-

٢٧٫٦٢٣

-

-

٢٧٫٦٢٣

٢٧٫٦٢٣

١١٫٢٦٨

-

١١٫٢٦٨

-

-

-

-

١١٫٢٦٨

ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮﺳﺔ

-

-

-

-

-

٢٫٥٠٨

٢٫٥٠٨

٢٫٥٠٨

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ

-

-

-

-

-

١٣٫٢٠٤

١٣٫٢٠٤

١٣٫٢٠٤

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

١٠١٫٤٠٧

٣١٫٣٢١

١٣٢٫٧٢٨

١٣٣٫٨٠٥

٩٣٫٩٨٠

٤٢٫٥٣١

٢٧٠٫٣١٦

٤٠٣٫٠٤٤

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ

ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺷﻬﺮﺓ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
٩٫٤٢٥

١١٠٫٣٦٦

-

-

-

-

١١٠٫٣٦٦

١٫١٠٠

٩٧٫٥٣٧

١٫٨٠٨

-

-

١٫٨٠٨

٩٩٫٣٤٥

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ

٢٣٫٢٧٥

٩٫٣١٠

٣٢٫٥٨٥

١٣٫٩٦٤

-

-

١٣٫٩٦٤

٤٦٫٥٤٩

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

١٢٫٨٧٥

-

١٢٫٨٧٥

-

-

-

-

١٢٫٨٧٥

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

٢٣٫٦٠٠

١٢٫٧٥٤

٣٦٫٣٥٤

٨٫٠٢١

-

-

٨٫٠٢١

٤٤٫٣٧٥

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٥٧٫١٢٨

٣٢٫٥٨٩

٢٨٩٫٧١٧

٢٣٫٧٩٣

-

-

٢٣٫٧٩٣

٣١٣٫٥١٠

ﺻﺎﻓﻲ

)(١٥٥٫٧٢١

)(١٫٢٦٨

)(١٥٦٫٩٨٩

١١٠٫٠١٢

٩٣٫٩٨٠

٤٢٫٥٣١

٢٤٦٫٥٢٣

٨٩٫٥٣٤

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

١٠٠٫٩٤١

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ٩٦٫٤٣٧
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٦ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﺗﻢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﻋﻦ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺭﻗﻢ " ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ"
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ
ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣ﺃﺷﻬﺮ

 ٣ﺇﻟﻰ  ١٢ﺷﻬﺮ

٢٠٠٧

٢٠٠٧

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﻷﻗﻞ ﻣﻦ  ١٢ﺷﻬﺮ

 ١ﺇﻟﻰ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ

 ٥ﺇﻟﻰ  ١٠ﺳﻨﻮﺍﺕ

٢٠٠٧

٢٠٠٧

٢٠٠٧

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٠٠٧

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

٢٠٠٧

٢٠٠٧

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻧﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ
ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

١١٫٨٢٥

-

١١٫٨٢٥

-

-

١١٫٨١٥

١١٫٨١٥

٢٣٫٦٤٠

٨٠٫٦٨٥

-

٨٠٫٦٨٥

-

-

-

-

٨٠٫٦٨٥

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

١٩٫٨٠٥

٦٤٫٥٣٩

٨٤٫٣٤٤

١١٩٫٤٦٨

٤٣٫٧٩٥

٢٨٫٤٥٤

١٩١٫٧١٧

٢٧٦٫٠٦١

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

١١٫٨٣٠

٦٫٦٢٠

١٨٫٤٥٠

٢٩٫٩١٥

٨٠٫٣١٤

١٣٫١٩٣

١٢٣٫٤٢٢

١٤١٫٨٧٢

ﺯﻣﻴﻠـﺔ

-

-

-

-

-

٤١٫٣٥٦

٤١٫٣٥٦

٤١٫٣٥٦

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

-

-

-

١٠٥٫٠٩٧

-

-

١٠٥٫٠٩٧

١٠٥٫٠٩٧

١٥٫٠٢٦

١٤٫٢٣٦

٢٩٫٢٦٢

١١٫٣٩٦

-

-

١١٫٣٩٦

٤٠٫٦٥٨

ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮﺳﺔ

-

-

-

-

-

٦٫٩٢٧

٦٫٩٢٧

٦٫٩٢٧

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ

-

-

-

-

-

١٨٫٩٩٥

١٨٫٩٩٥

١٨٫٩٩٥

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

١٣٩٫١٧١

٨٥٫٣٩٥

٢٢٤٫٥٦٦

٢٦٥٫٨٧٦

١٢٤٫١٠٩

١٢٠٫٧٤٠

٥١٠٫٧٢٥

٧٣٥٫٢٩١

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ

ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻘﺪﻣﴼ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺷﻬﺮﺓ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
٣٫٧٧٠

٧٧٫٣٢٩

-

-

-

-

٧٧٫٣٢٩

٣٣٫٠٨٧

٢٨٧٫٢٦٩

-

-

-

-

٢٨٧٫٢٦٩

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ

٥٣٫٥٧٥

٢١٫٤٣٠

٧٥٫٠٠٥

٣٢٫١٤٥

-

-

٣٢٫١٤٥

١٠٧٫١٥٠

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

١٥٫٤٨٦

٢٩٫١٤٢

٤٤٫٦٢٨

٤٧

-

١٫٥١٦

١٫٥٦٣

٤٦٫١٩١

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

٢٦٫٩٢١

١٥٫٢٩٤

٤٢٫٢١٥

١٠٫٨٧٦

-

-

١٠٫٨٧٦

٥٣٫٠٩١

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٤٢٣٫٧٢٣

١٠٢٫٧٢٣

٥٢٦٫٤٤٦

٤٣٫٠٦٨

-

١٫٥١٦

٤٤٫٥٨٤

٥٧١٫٠٣٠

ﺻﺎﻓﻲ

)(٢٨٤٫٥٥٢

)(١٧٫٣٢٨

)(٣٠١٫٨٨٠

٢٢٢٫٨٠٨

١٢٤٫١٠٩

١١٩٫٢٢٤

٤٦٦٫١٤١

١٦٤٫٢٦١

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٧٣٫٥٥٩

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ٢٥٤٫١٨٢
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫١ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ )ﺗﺘﻤـﻪ(
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺳﻨﻮﻳ ﹸﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺤﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺗﻘﺎﺱ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻛ ﹰ
ﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ،ﺣﺪﺛﺖ
ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﻜﺲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻭﺗﻘﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ.
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺄﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻬﺮﻱ .ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ .ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﴼ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺨﺺ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﺰﺍﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ .ﺍﻟﺘﺮﻛﺰﺍﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺤﺎﻓﻆ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻭﺗﺘﻢ
ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺬﻟﻚ.
 ٢٧٫٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺇﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻭﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ،
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺗﺨﻀﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .ﺗﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.
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 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ
 ٢٧٫١ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﻟﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻﹰ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻭﻫﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ .ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ.
ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺇﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺃﻳﻀﴼ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ.
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ،ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ،ﺳﺠﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ /ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺎﺀﴽ ﻋﻠﻰ
ﺇﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺇﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﻧﻈﺎﻡ
ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ )ﺗﺘﻤـﻪ(
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ،
ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ

١٠٦٫٣٢٤

٦٢٫٨١٩

ﺑﻨﻮﻙ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ

١٢١٫٩٤١

٩٨٫١٠٨

ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ

١٦٠٫٩٦٧

٦٨٫٥٧٦

ﺃﺧﺮﻯ

١١٤٫٤١٣

٧٢٫٥٨٣

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٥٠٣٫٦٤٥

٣٠٢٫٠٨٦

ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ.
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ .ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
ﺇﻥ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻭﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ﻭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﺸﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ .ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺗﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ.
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺣﺴﺐ
ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

ﻟﻢ ﻳﺤﻦ

ﻓﺎﺕ ﻣﻮﻋﺪ

ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ

ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ

ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ

ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٠٠٧

٢٠٠٧

٢٠٠٧

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٨٠٫٦٨٥

-

٨٠٫٦٨٥

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ
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 -ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

٢٧٠٫٩٨٧

١٤٫٨٢٨

٢٨٥٫٨١٥

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺻﻜﻮﻙ

٢٥٫٧٤٢

-

٢٥٫٧٤٢

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٣٧٧٫٤١٤

١٤٫٨٢٨

٣٩٢٫٢٤٢
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ )ﺗﺘﻤـﻪ(
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ – ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ .ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﻨﺎﺀﴽ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ .ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ.
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺪ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺪ

ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ

ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٢٠٠٧

ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

٢٠٠٦

٢١٫٦١٣

٢٠٫١٠٧

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٨٠٫٦٨٥

٦٦٫٦٥٤

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ – ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

٢٧٦٫٠٦١

١٦١٫٩٥٦

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ – ﺻﻜﻮﻙ

٢٥٫٧٤٢

١١٫٥٤٣

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ

٤٠٫١٧٢

١٠٫٨٢٣

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٤٤٤٫٢٧٣

٢٧١٫٠٨٣

ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

٥٩٫٣٧٢

٣١٫٠٠٣

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

٥٠٣٫٦٤٥

٣٠٢٫٠٨٦

ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ.
ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ/ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻷﻱ ﻋﻤﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ  ٥٤٫٧١٨ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٣٠٫٤١٤ :٢٠٠٦) ٢٠٠٧ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ
ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﻫﻦ ﻣﻮﺛﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
٢٠٠٧
٢٠٠٦
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ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ

٤٧١٫٤٥٦

٢٩٤٫٠٦٦

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

١٣٫٣٩٤

١٫٥٤١

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

٥٠٠

-

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ  /ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

١٠٫٨٧٥

٦٩

ﺃﺧﺮﻯ

٧٫٤٢٠

٦٫٤١٠

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٥٠٣٫٦٤٥

٣٠٢٫٠٨٦

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  -ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2007
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
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 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ )ﺗﺘﻤـﻪ(
ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ .ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺇﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ،ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ.
ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ،ﻭﺭﻫﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ( ﻭﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺜﺒﺖ
ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ،ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻤﺤﻞ .ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻤﺪﺩ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.

 ٢٧٫٣ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟـﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ  .ﻭﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ
ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺩﻳﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ  ٪ ٥ﻣﻦ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ .ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ .ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻭﺻﻜﻮﻙ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫٢ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ )ﺗﺘﻤـﻪ(

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

ﻟﻢ ﻳﺤﻦ

ﻓﺎﺕ ﻣﻮﻋﺪ

ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ

ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ

ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ

ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٠٠٦

٢٠٠٦

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٦٦٫٥٥٤

-

٦٦٫٥٥٤

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ
 -ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

١٦٥٫٨٦٢

٢٫٧٦٦

١٦٨٫٦٢٨

ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺻﻜﻮﻙ

١١٫٥٤٣

-

١١٫٥٤٣

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٤٣٫٩٥٩

٢٫٧٦٦

٢٤٦٫٧٢٥

ﺇﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺕ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺕ ﻣﻮﻋﺪ
ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﻭﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﻌﺮﺿﺎﺕ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﺪﻋﻤﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺇﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﴼ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺕ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎ

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ
ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ  -ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ
ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ  -ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ

ﻣﻦ  ٣١ﺇﻟﻰ  ٦٠ﻳﻮﻣﴼ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٠٠٧

٢٠٠٧

٢٠٠٧

٢٠٠٧

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٤٫٤٣٠

٥٣٣

٥٫٢٨٩

١٠٫٢٥٢

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎ

ﻣﻦ  ٣١ﺇﻟﻰ  ٦٠ﻳﻮﻣﴼ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٠٠٦

٢٠٠٦

٢٠٠٦

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

١١

٢٨٥

٤٨٦

٧٨٢

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٠٧ﻭ.٢٠٠٦
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ
ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻱ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣﴼ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ .ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻹﺿﻤﺤﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ ﺃﺛﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎ  :ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫٣ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺗﺘﻤـﻪ(
ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ .ﺇﻥ ﻟﻺﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺑﻨﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ .ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ
ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ( ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٧
ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼﺀ:
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ

٢٠٫٠٤٣

-

٢٠٫٠٤٣

ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ

١٤٫٥٨٠

٨٫٦٩٨

٢٣٫٢٧٨

ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻟﺤﺪ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

١٦٫٠٥١

-

١٦٫٠٥١

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٥٠٫٦٧٤

٨٫٦٩٨

٥٩٫٣٧٢

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦
ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼﺀ:
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ

٨٫٠٦٢

-

٨٫٠٦٢

ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ

٢٫٣١٣

١٤٫٥٨٠

١٦٫٨٩٣

ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻟﺤﺪ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

٦٫٠٤٨

-

٦٫٠٤٨

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

١٦٫٤٢٣

١٤٫٥٨٠

٣١٫٠٠٣

ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻳﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
 ٢٧٫٤ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ .ﻭﺗﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻔﺠﻮﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻮﻣﻲ.
ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺇﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  .٢٠٠٧ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫٣ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺗﺘﻤـﻪ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٪

٪

١٩٫٤٧

٣٧٫٠١

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ:
ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٥٫٩٢

٣٤٫٤١

ﺍﻷﻋﻠﻰ

٣٩٫١١

٣٨٫٣٦

ﺍﻷﺩﻧﻰ

١٩٫٤٧

٢٨٫٥٩

ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٠٧ﻭ ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٠٦ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻏﻴﺮ
ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ .ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻳﻀﺎﺡ  " ٢٦ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ" ﻟﻺﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ .ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻀﻊ ﻹﺷﻌﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻦ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﹰ

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ

 ٣ﺇﻟﻰ  ١٢ﺃﺷﻬﺮ

 ١ﺇﻟﻰ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

٤٫٤٢٧

٦٩٫٦٧٠

٣٫٩٨٠

-

-

٧٨٫٠٧٧

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٧
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

-

٢٥٥٫٢٨٦

٣٣٫٢٣١

-

-

٢٨٨٫٥١٧

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ

١٠٧٫١٥٠

-

-

-

-

١٠٧٫١٥٠

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

-

١٥٫٤٨٦

٢٩٫١٤٢

٤٧

١٫٥١٦

٤٦٫١٩١

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

٣٦٫٢٥٥

٨٫٩٢٢

٨٫١٥٩

-

-

٥٣٫٣٣٦

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ

١٤٧٫٨٣٢

٣٤٩٫٣٦٤

٧٤٫٥١٢

٤٧

١٫٥١٦

٥٧٣٫٢٧١

ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٦

76
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ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

-

١٠١٫٣٧٩

٩٫٥٤٨

-

-

١١٠٫٩٢٧

ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ

-

٩٦٫٨٥٣

١٫١١٤

١٫٩٠٢

-

٩٩٫٨٦٩

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ

٤٦٫٥٤٩

-

-

-

-

٤٦٫٥٤٩

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

١٢٫٨٧٥

-

-

-

-

١٢٫٨٧٥

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ

٢٣٫٧٧٩

١٢٫٧٩٠

-

-

-

٣٦٫٥٦٩

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ

٨٣٫٢٠٣

٢١١٫٠٢٢

١٠٫٦٦٢

١٫٩٠٢

-

٣٠٦٫٧٨٩

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  -ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2007
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 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫٤ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ )ﺗﺘﻤـﻪ(
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣـﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .ﻳﻨﺘﺞ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ )ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  (٢٠٠٧ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ )ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ  (٪٥+ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭﻩ  ٥٫٨٠٧ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ )٣٫٥٧٦ :٢٠٠٦
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( .ﺇﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭﻋﻜﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ.
 ٢٧٫٥ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ
ﺇﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﻱ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺒﻖ ﺟﻮﻫﺮﻱ.
 ٢٧٫٦ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻋﻨﺪ ﻓﺸﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ،ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ،ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.
 ٢٨ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﺇﻥ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ .ﺇﻥ ﻟﻺﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺑﻨﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ .ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ( ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ

٢٠٫٠٤٣

٨٫٠٦٢

ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ

ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼﺀ:
٢٣٫٢٧٨

١٦٫٨٩٣

٤٣٫٣٢١

٢٤٫٩٥٥

١٦٫٠٥١

٦٫٠٤٨

٥٩٫٣٧٢

٣١٫٠٠٣

ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ:
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٧ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨـــﺎﻃـــﺮ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
 ٢٧٫٤ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ )ﺗﺘﻤـﻪ(
ﺇﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭﻋﻜﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ.

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ
 ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ – ﺻﻜﻮﻙ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ
 ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ – ﺻﻜﻮﻙ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

٢٠٠٧
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٨٠٫٦٨٥

٢٠+

١٦١

١٧١٫٠٢٦
٢٥٫٧٤٢

٢٠+
٢٠+

٣٤٢
٥١

٧٧٫٣٢٩
٢٨٧٫٢٦٩
٥٣٫٠٩١

٢٠+
٢٠+
٢٠+

)(١٥٥
)(٥٧٥
)(١٠٦
)(٢٨٢

٢٠٠٦
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٦٦٫٦٥٤

٢٠+

١٣٣

١٠٣٫٢٩٦
١١٫٥٤٣

٢٠+
٢٠+

٢٠٧
٢٣

١١٠٫٣٦٦
٩٩٫٣٤٥
٤٤٫٣٧٥

٢٠+
٢٠+
٢٠+

)(٢٢١
)(١٩٩
)(٨٩
)(١٤٦

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺇﻥ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ.
ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺮﺿﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  .٢٠٠٧ﻳﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
ﺇﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭﻋﻜﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ.

ﺩﻭﻻﺭ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﻱ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ
ﺟﻨﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ
٢٠٠٧
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
٢٠٠٧
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ
٢٠٠٦
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
٢٠٠٦
ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

٥+
٥+
٥+
٥+

٧٩١
٣٩٥
٢١٩
١٫٤٠٥

٢٣٢
٢٤٢
٤٧٤

٧٨٤
٢٦١
١٣٨
١٫١٨٣

١٦٨
٢٦٠
٤٢٨

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  -ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2007
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٣٠ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻻ ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻱ ﺩﺧﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺃﻭ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 ٣١ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻋﻘﻮﺩ
ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٠٧ﻭ.٢٠٠٦
 ٣٢ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻪ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
 ٣٣ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ .ﻭﻓﻘﴼ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.
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ﺇﻳﻀــﺎﺣــﺎﺕ ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﻮﺣــﺪﺓ
 31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2007

 ٢٨ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ )ﺗﺘﻤــــــﻪ(
ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻮﺟـﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺄﺟﻴـﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴـﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٠٧ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٤٫٤٦٤ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ٤٫٥٣٢ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﺗﺨﺺ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺓ .ﻭﺿﻤﻦ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٣١ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) ١٥٠ :٢٠٠٦ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﺗﺨﺺ
ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭﻩ  ١٫٦٩٤ﺃﻟﻒ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  :٢٠٠٦) ٢٠٠٧ﻻ ﺷﻲﺀ( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ.
 ٢٩ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ )ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﻧﺴﺐ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ 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 ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻤﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ .ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﺌﺔ ١

٢٠٠٧

٢٠٠٦

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

١١٦٫٥٨٤

٦٣٫٢٠٧

ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﺌﺔ ٢

٤٠٫٢١٥

٢٥٫٧٧٨

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ

١٥٦٫٧٩٩

٨٨٫٩٨٥

ﻣﺮﺟﺢ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

٧٠٥٫٩٤٣

٣٦٦٫٣٥٥

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ

٪٢٢٫٢

٪٢٤٫٣

ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧـﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ

٪١٢٫٠

٪١٢٫٠

ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﺌﺔ ) ،(١ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻘﺎﺓ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ .ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ) ،(٢ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺭﻗﻢ  ٢ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
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بيت التمويل الكويتي – البحرين
ص.ب  ،2066المنامة
مملكة البحرين
هـاتــف)+973( 17 221666 :
فاكس)+973( 17 221600 :
مركز االتصال)+973( 17 50 60 50 :
المعامالت المصرفية عبر الهاتف ()IVR
محلي8 0 0 0 1 1 1 0 :
دولـي)+973( 17 213366 :
www.kfh.bh
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