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ي�ضرين نيابة عن �أع�ضاء جمل�س 

�إد�رة م�ضرف �ضرية �ال�ضتثماري 

�ل�ضنوي  �لتقرير  لكم  �أقدم  �أن 

وهذ�    .2008 لعام  للم�ضرف 

�لثاين  �ل�ضنوي  �لتقرير  هو 

قريبا  �مل�ضرف  �ضيكمل  حيث 

عام  كان  لقد  �لثالث.   عامه 

2008 وبال �ضك عاما ��ضتثنائيا 

من  �لعديد  حتقيق  مت  حيث 

�أي�ضا  كان  ولكنه  �الإجناز�ت، 

عاما مليئا بالتحديات. 

م�سرف  ا�ستحوذ  العام،  خالل 

خالل  من  اال�ستثماري  �سرية 

�سركتني  على  ا�ستثمار  �سفقتي 

بقيمة 287 مليون دوالر اأمريكي، 

قطاع  يف  ا�ستثمار  ت�سكالن 

الطاقة  وقطاع  املياه  معاجلة 

اأوؤكد  اأن  وي�سعدين  اأوروبا.   يف 

اأن كال هذين اال�ستثمارين  على 

منو  واأظهرا  جيدا  اأداء  يحققان 

م�ستمر منذ اال�ستحواذ عليهما. 

وكما ذكرت، كان عام 2008 مليئا بالتحديات بالن�سبة لالقت�ساد العاملي؛ وظهرت اآثار ذلك يف 

انهيار اأ�سواق االأ�سهم يف جميع اأنحاء العامل.  وقد قام م�سرف �سرية يف عام 2007 وقبل االأزمة 

احلالية با�ستثمار جزء من ال�سيولة االإ�سافية يف اأ�سواق االأ�سهم اخلليجية.  وبالرغم من ا�ستمرار 

حتقيق ال�سركات املدرجة يف حمفظة االأ�سهم اأداًء جيدا ونتائج طيبة، اإال اأن حالة الت�ساوؤم وفقدان 

الثقة التي �سادت االأ�سواق ب�سكل عام اأدت اإىل انخفا�ش االأ�سعار ال�سوقية لالأ�سهم يف املحفظة.  

وعلى الرغم من حتقيق م�سرف �سرية ل�سايف دخل قبل »خم�س�سات اال�سمحالل« بلغت 2.4 

مليون دوالر اأمريكي، ومتا�سيا مع معايري املحا�سبة الدولية، قام امل�سرف بر�سد خم�س�سات 

ا�سمحالل بلغت 16.2 مليون دوالر اأمريكي مقابل اخل�سائر املحتملة ملحفظة االأ�سهم، مما اأ�سفر 

عن حتقيق �سايف خ�سارة بلغت 13.8 مليون دوالر اأمريكي لهذا لعام 2008.

��ضتعر��س �أن�ضطة عمل �مل�ضرف 

طريق  عن  وذلك  لال�ستحواذ  عملياته  اأول  اال�ستثماري  �سرية  م�سرف  اأجنز   ،2008 عام  يف 

اال�ستثمار املبا�سر يف ال�سركات كم�ساهمات وح�س�ش خا�سة. وقد مت ذلك يف يناير 2008 عن 

طريق �سراء ح�سة تبلغ نحو 92% من ملكية �سركة كوزان كري�سبالنت، اإحدى ال�سركات العاملية 

ال�سركة   وتوا�سل  امل�سال.  البرتول  ا�سطوانات غاز  تعبئة  اأنظمة وحلول  توفري  الرائدة يف جمال 

حاليا اأداءها املربح بالرغم من االأزمة االقت�سادية. 

خالل  من   2008 �سبتمرب  يف  فا�ستكملت  ال�سركات  يف  املبا�سر  اال�ستثمار  عمليات  ثاين  اأما 

اال�ستحواذ على نحو 87% من ملكية �سركة »بي دبليو اأيه ووتر اأدديتفز« ال�سركة العاملية الرائدة 

املتخ�س�سة يف جمال تطوير املواد الكيماوية اخلا�سة مبعاجلة املياه، والتي يقع مقرها الرئي�سي 

يف اململكة املتحدة. ومتلك ال�سركة تاريخا زاهرا ميتد اإىل 35 عام يف هذا القطاع املتخ�س�ش مع 

تواجد قوي يف اأ�سواق 85 دولة حول العامل.

اأما فيما يتعلق باال�ستثمارات املدعمة باأ�سول فقد ا�ستمر �سندوق »فلك للطريان« بتحقيق عوائد 

9%. وبالرغم من بيع طائرتني خالل العام، ا�ستمرت املحفظة يف  نقدية �سنوية جتاوزت ن�سبة 

اأداءها اجليد مع تقييمات ايجابية للطائرات.  وب�سكل عام فاإن املحفظة متنوعة ب�سكل جيد �سواء 

من حيث نوع الطائرات اأو �سركات الطريان املوؤجرة لها، اأو التوزيع اجلغرايف للمخاطر.

كــــلــــمــــــــــة رئيــــــ�س

 جملـــــــــــ�س الإدارة
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�إطالق �لهوية �جلديدة للم�ضرف 

عندما قمنا بتاأ�سي�ش البنك، و�سعنا عدة مهام رئي�سية على قائمة اأولوياتنا مثل ا�ستقطاب فريق اإدارة عليا قوي وموؤهل، وحتديد م�سار 

دقيق للعمليات وتكوين اأطر عمل من �ساأنها اأن ت�سكل اأ�س�ش متينة وبنية حتتية ملوؤ�س�سة مالية قوية. وبعد اأن متكنا من حتقيق هذا الهدف 

الهام، غدا وا�سحا لدينا احلاجة ال�سم جديد ومتميز يعك�ش طموحنا ويعرب عن م�ستوى التمييز الذي ن�سعى اإليه والذي من �ساأنه دعم 

تطلعات البنك. ولهذه الغاية، قمنا باإطالق م�سروع الهوية اجلديدة الذي مت االنتهاء منه يف عام 2008. انه ملن دواعي �سرورنا االآن 

اأن تكون لدينا هوية جديدة ومتميزة تعمل كمحفز لروؤية البنك وميكن من خاللها حتقيق املزيد من النجاح والتميز للو�سول للمكانة 

املرموقة التي ن�سعى اإليها جميعا. 

�أو�ضاع �ل�ضوق 

تقدم الظروف ال�سائدة يف ال�سوق حاليا عددا من التحديات والفر�ش على حد �سواء.  فمن املوؤكد اأن االأ�سواق املالية تعر�ست ل�سغوطات 

كبرية يف اأعقاب االأزمة املالية العاملية. ومما ال �سك فيه اأن العامل يعاين من الك�ساد الذي اأحدث تاأثريا بالغا يف معظم االقت�ساديات.  

لقد و�سعت هذه الظروف حتديات عديدة اأمام قطاع امل�ساهمات واحل�س�ش اخلا�سة، ففقدان الثقة من جانب امل�ستثمرين �سي�سيف 

حتديات جديدة فيما يتعلق بعملية جمع االأموال لال�ستثمارات. كما اأن الو�سع احلايل لل�سيولة يف ال�سوق ب�سفة عامة، �سوف ي�سع الكثري 

من التحديات اأمام القدرة على الدخول يف ا�ستثمارات جديدة واإنهاء ال�سفقات. ومما ال �سك فيه اأن جميع فر�ش اال�ستثمار وال�سفقات 

تخ�سع االآن اإىل املزيد من التدقيق واحلر�ش نظرا للو�سع العام لل�سوق. 



وبالرغم من اأن هذه الظروف تفر�ش ب�سكل عام نوعا من التباطوؤ على عملية اال�ستثمار، اإال اأنه من املرجح اأن تعمل نف�ش هذه الظروف 

على اإتاحة فر�ش ا�ستثمار من خالل عمليات تقييم تعترب اأكرث جاذبية. واإننا ناأمل يف اأن ي�سهم ثبات و�سع االأ�سواق وتوفر املزيد من 

التقييمات اجلذابة، يف التحول االإيجابي ل�سوق امل�ساهمات واحل�س�ش اخلا�سة. ولقد �سمم منوذج عمل البنك لال�ستفادة من مثل هذه 

الفر�ش النا�سئة. 

اإننا ال نزال نتوقع اأن يكون 2009 عاما حافال بالتحديات، ولكننا يف نف�ش الوقت على ثقة باأن امل�سرف يف و�سع جيد ميكنه اإن �ساء 

امل�ستوى املنخف�ش  باإدارة املخاطر وبف�سل  يتعلق  واأن ذلك يعود ب�سكل رئي�سي ملنهج امل�سرف فيما  ال�سوق  اهلل من مواجهة حتديات 

ملديونيتنا.

 

�ضكر وتقدير 

نيابة عن جميع اأع�ساء جمل�ش االإدارة، نود اأن نتوجه بال�سكر اجلزيل للقيادة الر�سيدة يف مملكة البحرين وم�سرف البحرين املركزي 

ودعمهم  لثقتهم  وامل�ستثمرين  امل�ساهمني  امل�سرف وجميع  ال�سرعية يف  الرقابة  هيئة  ن�سكر  اأن  نود  كما  قدموه من دعم.  ما  كل  على 

امل�ستمر. كما نود اأن ن�سكر اإدارة وموظفي م�سرف �سرية اال�ستثماري على حرفيتهم وتفانيهم بالعمل واللتزامهم الدائم وامل�ستمر. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

�أ�ضعد �أحمد �لبنو�ن

رئي�ش جمل�ش االإدارة
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ي�ضعدين �أن �أقدم لكم �لتقرير �ل�ضنوي مل�ضرف �ضرية �ال�ضتثماري لعام 2008.  لقد 

كان عام 2008 وبال �ضك عاما مليئا باالأحد�ث و�لتحديات، حيث قام م�ضرف �ضرية 

بتو�ضيع حمفظته �ال�ضتثمارية كما قام بتعزيز قدر�ت �أعماله وبنيته �لتحتية.  ويف 

�أ�ضوء  و�إحدى  م�ضبوقة،  وغري  خطرية  مالية  ��ضطر�بات   2008 عام  �ضهد  �ملقابل، 

�الأزمات �القت�ضادية على م�ضتوى �لعامل. 

وعلى الرغم من االجنازات االيجابية والطيبة التي حتققت خالل العام، كان لفقدان 

على  اأثر  العاملي،  امل�ستوى  على  االأ�سهم  اأ�سواق  يف  احلاد  والرتاجع  امل�ستثمرين،  ثقة 

م�سرف �سرية اال�ستثماري مما اأدى اإىل انخفا�ش الدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2008 مقارنة بالعام ال�سابق. 

متكن م�سرف �سرية اال�ستثماري من حتقيق �سايف دخل قبل املخ�س�سات بلغت 2.4 

مليون دوالر اأمريكي، ونظرا لتخ�سي�ش امل�سرف ملخ�س�سات ا�سمحالل مقابل حمفظته 

من االأ�سهم اخلليجية، �سجل امل�سرف �سايف خ�سارة بلغت 13.8 مليون دوالر اأمريكي.  

ومتثل حمفظة االأ�سهم ا�ستثمارات يف االأ�سهم املدرجة ب�سفة رئي�سية يف �سوق الكويت 

لالأوراق املالية.  ورغم اأن اأداء ال�سركات امل�ستثمر فيها يف املحفظة ال يزال جيدا كما 

توا�سل ال�سركات حتقيق نتائج ايجابية، اإال اأن االأ�سواق تاأثرت ب�سكل كبري باال�سطرابات 

املالية.  ونتيجة لذلك، فقد قام م�سرف �سرية اال�ستثماري بعمل خم�س�ش مببلغ 16.4 

مليون دوالر اأمريكي وذلك حت�سبا الأية خ�سائر يف حمفظة االأ�سهم. 

منها  اأمريكي  دوالر  مليون   377 امل�سرف  اأ�سول  اإجمايل  بلغت   ،2008 عام  نهاية  يف 

53% مقارنة مع  82 مليون دوالر اأمريكي كاأ�سول �سائلة، وكان معدل كفاية راأ�ش املال 

متطلبات احلد االأدنى مل�سرف البحرين املركزي البالغة %12. 

ا�ستعرا�ش اال�ستثمار يف ال�سركات

على  ا�ستثمار  �سفقتي  خالل  ومن  العام  خالل  اال�ستثماري  �سرية  م�سرف  اأ�ستحوذ 

�سركتني تعمالن يف قطاعات جذابة وحيوية، وهما �سركة كوزان كري�سبالنت القاب�سة 

و�سركة بي دبليو اأيه ووتر اأدديتفز يف اململكة املتحدة.  ومتتلك ال�سركتني �سجال وتاريخا 

حافال باالجنازات باالإ�سافة الإدارة قوية وموؤهلة يف جمال عملها. 

 2008 وقد مت اال�ستحواذ االأول يف �سهر يناير 

عن طريق �سراء ح�سة تبلغ نحو 92% من ملكية 

ال�سركات  اإحدى  كري�سبالنت،  كوزان  �سركة 

العاملية الرائدة يف جمال توفري اأنظمة وحلول 

تعبئة ا�سطوانات غاز البرتول امل�سال.  وتوا�سل 

من  بالرغم  املربح  اأداءها  حاليا  ال�سركة 

التباطوؤ االقت�سادي ومتلك جمموعة جيدة من 

امل�ستقبلية.  وقد متكن م�سرف �سرية  العقود 

هذا  من  االأكرب  اجلزء  بيع  من  اال�ستثماري 

اال�ستثمار )ما يقارب 80%( مل�ستثمرين يف دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي.

�سرية  م�سرف  ا�ستحوذ   2008 �سبتمرب  ويف 

 « اأدديتفز  ووتر  اأيه  دبليو  بي   « �سركة  على 

ال�سركة العاملية الرائدة املتخ�س�سة يف جمال 

مبعاجلة  اخلا�سة  الكيماوية  املواد  تطوير 

اململكة  الرئي�سي يف  يقع مقرها  والتي  املياه. 

 35 اإىل  تاريخ ميتد  ال�سركة  املتحدة. ومتلك 

وقاعدة  املتخ�س�ش  القطاع  هذا  يف  عام 

العامل.  حول  دولة   85 من  اأكرث  يف  عمالء 

اأيه  دبليو  بي  �سركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

قد حققت يف عام 2008 منوا بن�سبة 21% يف 

االإيرادات ومنو 31% يف االأرباح قبل احت�ساب 

اأن  والفوائد واال�ستهالك.  ويتوقع  ال�سرائب 

عام  خالل  االإيجابي  منوها  ال�سركة  توا�سل 

من  وبالرغم  اأقل.  مبعدل  كان  واإن   2009

ظروف ال�سوق ال�سعبة، يعكف امل�سرف حاليا 

على ت�سويق هذا اال�ستثمار.  ويتوقع اأن حتقق 

�سركة بي دبليو اأيه عوائد اإيجابية وجيده على 

اإدارتها  خربة  بف�سل  وذلك  املتو�سط  املدى 

وتواجدها القوي يف هذه ال�سناعة. 

كلمـــــــــــة الرئيــــــــــــ�س التنــــــــفيــــــــذي
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اال�ستثمارات املدعمة باأ�سول

وا�سلت حمفظة الطريان »فلك« والتي تتكون من 9 طائرات موؤجرة ل�سركات طريان كربى اأداءها اجليد.  وخالل العام، قدمت املحفظة 

اإيرادات منتظمة للم�سرف.  وعلى الرغم من تعر�ش اإحدى ال�سركات امل�ستاأجرة لطائرتني لالإفال�ش يف عام 2008، جنح البنك يف 

ا�ستعادة وبيع الطائرتني بحد اأدنى من االآثار املرتتبة على املحفظة.  اأما باقي الطائرات فهي موؤجرة ل�سركات طريان كربى ذات اأداء 

جيد.  وجدير بالذكر اأنه بالرغم من تعر�ش �سناعة الطريان اإىل �سغوط ب�سبب االنكما�ش االقت�سادي، اأظهرت حمفظة »فلك« ب�سكل 

اأن الطلب الزال قويا على عدد من هذه الطائرات.  كما وحققت هذه املحفظة عوائد نقدية �سنوية  اإيجابية حيث  اإجمايل تقييمات 

جتاوزت ن�سبة %9.

احلوكمة االإدارية والبنية التحتية 

لقد كانت احلوكمة االإدارية دائما من املجاالت املهمة التي توليها االإدارة الكثري من االهتمام والرتكيز، ونحن �سعداء جدا باإجنازاتنا يف 

هذا املجال.  وبالرغم من اأن عمر امل�سرف مل يتعدى ثالثة اأعوام، اإال اأنه يف الواقع ونظرا اإىل نوعية موؤ�س�ستنا وقوة احلوكمة االإدارية 

فيها، واإطار عمل بنيتنا التحتية، فاإننا قد متكنا من بناء موؤ�س�سة مالية قوية ورا�سخة يف فرتة قيا�سية.  وتغطي اإجنازاتنا جوانب عدة 

بدءا من توظيف فريق اإدارة من ذوي اخلربة واملخت�سني و�سوال اإىل تاأ�سي�ش اإطار عمل قوي الإدارة املخاطر يكفل حماية اأ�سول امل�سرف 

واإدارتها بحكمة.  وخالل العام متكن امل�سرف اأي�سا من تطبيق النظام امل�سريف االأ�سا�سي )احلا�سب االآيل(، وتعزيز البنية االأ�سا�سية 

العالمة  ودعم  الهوية  بناء  وهو جزء هام من عملية  ال�سركة  العام من جتهيز مكاتب  االنتهاء خالل  كما مت  املعلومات.   لتكنولوجيا 

التجارية مل�سرف �سرية اال�ستثماري. 



التطلعات امل�ستقبلية

ال تزال الظروف احلالية لل�سوق �سعبة ويتعر�ش قطاع اخلدمات املالية العاملي ملزيد من ال�سغوط. �سوف يكون عام 2009 عاما حافال 

بالتحديات بالن�سبة للجميع، وبخا�سة قطاع اخلدمات املالية.  ومما ال �سك فيه اأن يكون النخفا�ش فر�ش احل�سول على ال�سيولة، وزيادة 

طول دورة توظيف اال�ستثمار للعمليات تاأثري على خطط النمو ب�سكل عام بالن�سبة ملعظم امل�سارف اال�ستثمارية على املدى الق�سري. 

وبالنظر اإىل ال�سغوط احلالية يف اأ�سواق االئتمان، �ستبقى عملية اإدارة ال�سيولة اأولوية رئي�سية بالن�سبة للجميع و�سن�ستمر من جانبنا 

مبراقبة و�سع ال�سيولة بكل حذر وعناية.  وجدير بالذكر اأن م�سرف �سرية اال�ستثماري لي�ش لديه حاليا التزامات مالية كبرية، حيث 

تبلغ ن�سبة تعزيز االقرتا�ش لدى امل�سرف 0.2، وهي ن�سبة �سئيلة جدا ومطمئنة يف ظروف ال�سوق احلالية، ونحن ن�سعر باالرتياح والثقة 

التامة من اأن امل�سرف �سيكون قادرا على الوفاء بجميع التزاماته يف امل�ستقبل املنظور اإن �ساء اهلل تعاىل.  و�سنوا�سل جهودنا احلثيثة 

ملراقبة امل�ساريف العامة والتكاليف واإدارتها بكل حكمة وحذر وذلك ل�سمان اإيجاد قاعدة واقعية ومعقولة للتكلفة ميكن االعتماد عليها 

على املدى الطويل.

و�سي�ستمر امل�سرف يف الرتكيز على اإدارة حمفظته احلالية والعمل على درا�سة الفر�ش املتاحة واالإ�سرتاتيجية املنا�سبة البتكار القيمة 

ودعم فر�ش منو هذه اال�ستثمارات.  ويقوم بهذا فريق من ذوي اخلربة من املهنيني الذين يعملون مع اإدارة وم�ست�ساري هذه ال�سركات 

لزيادة منو املحفظة مع حتقيق عوائد متوازنة مع املخاطر للم�سرف وامل�ستثمرين. 

وبالرغم من التحديات الكبرية يف االأ�سواق احلالية فاإن �سوق اال�ستثمارات وح�س�ش امللكية اخلا�سة زاخرا حاليا بفر�ش ا�ستثمارية 

جيدة متتلك اإمكانيات منو كبرية.  هذا ونتطلع دائما لدعمكم امل�ستمر و�سعينا الدائم لتحقيق النجاح باإذن اهلل تعاىل. 

عبداهلل �سالح جناحي 

الرئي�ش التنفيذي
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�ل�ضيد �أ�ضعد �أحمد �لبنو�ن

رئي�ش جمل�ش االإدارة

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري خالد بن �لوليد بن طالل �آل �ضعود

ع�سو جمل�ش االإدارة

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري تركي بن طالل بن عبد�لعزيز �آل �ضعود

ع�سو جمل�ش االإدارة

�ل�ضيد خالد بن نا�ضر بن عبد�هلل �لنا�ضر

ع�سو جمل�ش االإدارة

�ل�ضيد يو�ضف �ضلطان ماجد �ملاجد

ع�سو جمل�ش االإدارة

�ل�ضيد �ضعد حممد عبد�هلل �ل�ضعد

ع�سو جمل�ش االإدارة

معايل �لدكتور عبد�هلل بن عبد�ملح�ضن �لرتكي

ع�سو جمل�ش االإدارة

�ل�ضيد حممد هاين عبد�لقادر �لبكري

ع�سو جمل�ش االإدارة

�ل�ضيد وليد خليفة �لفليج

ع�سو جمل�ش االإدارة

�ل�ضيد وليد عبد�هلل �لعي�ضى

ع�سو جمل�ش االإدارة

�ل�ضيد خمي�س حممد بوهارون

ع�سو جمل�ش االإدارة

اأع�ضــــــــــاء جمـــلــــ�س الإدارة



�ل�ضيخ ع�ضام حممد �إ�ضحاق

رئي�ش هيئة الرقابة ال�سرعية

د.حممد عبد�لرز�ق �لطبطبائي

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية

د. يو�ضف عبد�هلل �ل�ضبيلي

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية

د. حممد برهان �أربونا 

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية

هيئة الرقابة ال�ضرعية
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 نحن نعتز باأع�ساء اإدارتنا التنفيذية.  فكل ع�سو يقدم جمموعة من املهارات التي تكمل بع�سها البع�ش �سمن بنية الفريق الواحد.

 وب�سكل جماعي، نحن منتلك ثروة من املعرفة تتيح لنا تقدمي خربة ودراية متميزة يف عدة جماالت وقطاعات خمتلفة.  اإننا نقدم 

ثقافة التعاون التي ترحب بالتفكري االأ�سيل وت�سمح بامل�سوؤولية الفردية واحلرية لتحقيق اأق�سى االإمكانات.

الإدارة 

عبد�هلل �ضالح جناحي

الرئي�ش التنفيذي

جافن �ضا�ضون

مدير اإدارة 

ومتابعة اال�ستثمارات

�ضهيل تهامي

نائب رئي�ش، مدير 

اإدارة اخلزينة

�ضمية ر�ضا

م�ساعد نائب رئي�ش، 

مدير اإدارة املتابعة 

وااللتزام باالأنظمة

د. ر�ئد مكي �ضرحان

رئي�ش �سوؤون اال�ستثمار

عمرو �الإمام

مدير التخطيط 

اال�سرتاتيجي 

والعالقات العامة

عبد �لنا�ضر  بوكمال

نائب رئي�ش، العمليات

حممد كمال

م�ساعد نائب رئي�ش، 

تقنية املعلومات

�ضهز�د �إقبال

رئي�ش �سوؤون العمليات

فوليا كوت�س

مدير اإدارة املخاطر

توفيق �ل�ضاري

نائب رئي�ش، الرقابة 

املالية

�ضلمان �لزياين

رئي�ش توظيف 

اال�ستثمارات واخلزينة

�إ�ضماعيل يون�س �أحمد

مدير املوارد الب�سرية 

وال�سوؤون االإدارية

بر�تيك �ضارما

م�ساعد نائب رئي�ش، 

�سوؤون اال�ستثمار

�ضتريجي�س 

فو�ضكوبول�س

نائب رئي�ش، �سوؤون 

اال�ستثمار
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ب�ضورة  ��ضتثمارته  يف  �ضرية  م�ضرف  يركز 

حمددين:  عمل  جمايل  على  رئي�ضية 

)كم�ضاهمات  �ل�ضركات  يف  �ال�ضتثمار�ت 

�ملدعمة  و�ال�ضتثمار�ت  خا�ضة(  وح�ض�س 

باأ�ضول.  �لهدف �لرئي�ضي هو تطوير حمفظة 

عو�ئد  توفر  �ال�ضتثمار�ت  من  متنوعة 

�ملناخ  وتنا�ضب  �ملخاطر  مع  ومتنا�ضبة  مغرية 

تركز  عام  ب�ضكل  حاليا.  �ل�ضائد  �القت�ضادي 

�لقطاعات  على  �ضرية  م�ضرف  ��ضتثمار�ت 

�حليوية و�لتي تعترب �الأكرث مرونة و�لقادرة 

على مو�جهة حالة عدم �لتيقن يف �القت�ضاد.  

وت�ضمل قطاعات مثل �ملياه و�لغاز و�خلدمات 

�إليها  ي�ضار  و�لتي  وغريها،  و�لغذ�ء  �ل�ضحية 

بالقطاعات »�حليوية �و �ملقاومة« حيث تعرف 

�القت�ضادية  �لدور�ت  مقاومة  على  بقدرتها 

وتقلبات �ل�ضوق. 

�ال�ضتثمار يف �ل�ضركات 

من حيث اال�ستثمار يف ال�سركات فاإننا ن�سعى دائما للبحث عن فر�ش لتملك 

ح�سة االأغلبية يف �سركات �سغرية ومتو�سطة احلجم والتي تكون بحاجة 

لبع�ش الدعم لتحقيق النمو، مع امتالكها للحد االأدنى املقبول مما يعرف 

بالربح التجاري )االأرباح قبل احت�ساب ال�سرائب والفوائد واال�ستهالك(.  

ونقوم با�ستهداف ال�سركات التي تتمتع بو�سع عاملي رائد يف قطاع �سناعي 

االأخرى  املعايري  وت�سمل  متميزة.  وخدمات  منتجات  ومتتلك  متنامي؛ 

اإ�سرتاتيجية عمل  اإدارة قوي يتمتع باخلربة مع  ال�ستثماراتنا وجود فريق 

ال�سوقية.   احل�سة  وزيادة  النمو  لتحقيق  متعددة  خيارات  ذات  وا�سحة 

التقلبات  تكون  معينة  قطاعات  فى  تعمل  التى  ال�سركات  ن�ستهدف  ونحن 

للتحقيق  قابلة  منو  اأهداف  ومتتلك  ن�سبياأ  منخفظة  فيها  للطلب  الدورية 

وقادرة على حتقيق عوائد مرتفعة متوازنة املخاطر من خالل التخارج يف 

2008 قام م�سرف �سرية باال�ستحواذ  5 �سنوات. ويف عام  3 اإىل  غ�سون 

على �سركة كوزان كري�سبالنت و�سركة بي دبليو اأيه ووتر اأدديتفز من خالل 

�سفقات بلغت قيمتها االإجمالية 287 مليون دوالر اأمريكي.

�ضركة كوز�ن كري�ضبالنت

ا�ستحوذ م�سرف �سرية يف �سهر يناير 2008 على �سركة كوزان كري�سبالنت، 

والتي متتلك �سجال حافال بالتميز واالإبداع، ولديها اإدارة ن�سطة وجمموعة 

ال�ضتثمارات  
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من املوظفني املتميزين وذو كفاءات عالية.  باالإ�سافة اإىل ذلك تتمتع ال�سركة ب�سمعة دولية ممتازة ت�ساعدها يف تطوير نف�سها 

وتو�سيع ن�ساطاتها.  و�سركة كوزان هي اإحدى ال�سركات العاملية الرائدة يف جمال توفري اأنظمة وحلول تعبئة ا�سطوانات غاز البرتول 

امل�سال.  

منذ تاأ�سي�سها يف عام 1951، قامت ال�سركة بتوريد االأنظمة الأكرث من 2400 موزع لغاز البرتول امل�سال يف اأكرث من 120 دولة يف 

جميع اأنحاء العامل.  وتبلغ ح�سة م�سرف �سرية يف ملكية ال�سركة اأكرث من %92.

بف�سل متيزها مب�ستوى عايل من املهارات الهند�سية واإدارة امل�ساريع، ت�سعى �سركة كوزان كري�سبالنت وبدعم من م�سرف �سرية 

لتاأمني  باالإ�سافة  اجلديدة،  املنتجات  من  جمموعة  اإطالق  طريق  عن  وذلك  العاملية  ال�سركات  اأهم  كاإحدى  مكانتها  تعزيز  اإىل 

الإدارة  جديد  مفهوم  بتطبيق  وال�سروع  ومهمة،  حمددة  جغرافية  مناطق  يف  جديدة  فروع  بفتح  والقيام  اإ�سافية  متويل  م�سادر 

املرافق.  وقد اأطلقت �سركة كوزان كري�سبالنت خالل عام 2008 ثورة تكنولوجية متطورة فيما يتعلق مبعدل التعبئة حيث متكنت من 

تطوير نظام جديد ذو قدرة ا�ستثنائية يف �سرعة تعبئة ا�سطوانات الغاز امل�سال تعادل ثالثة اأ�سعاف ال�سرعة احلالية. وقد اعتربت 

ال�سركة منطقة ال�سرق االأو�سط اإحدى اأهم االأ�سواق الرئي�سية للتو�سع والنمو ال�ستثماراتها حيث قامت ال�سركة بالعمل مع م�سرف 

�سرية يف حتديد الفر�ش اال�ستثمارية الواعدة ولت�سهيل هذا النمو اأ�س�ست ال�سركة موؤخرا تواجد حملي عن طريق فتح مكتب يف 

مدينة الريا�ش ليزيد بذلك عدد مكاتبها اإىل 15 مكتبا حول العامل.

�ضركة بي دبليو �أيه ووتر �أدديتفز

 ،)BWA Water Additives( اأدديتفـــز”  ووتــر  اأيــه  دبليــو  “بـي  �سـركــة  علــى   2008 فــي خريــف  �سيــرة  م�ســـرف  ا�ستحـــوذ 

ال�سركة العاملية الرائدة يف جمال توفري االأنظمة واحللول املتعلقة مبعاجلة املياه. والتي يقع مقرها الرئي�سي يف اململكة املتحدة. 

تاأ�س�ست �سركة بي دبليو اأيه قبل اأكرث من 35 عاما، وت�ستخدم منتجاتها التي تتمتع ب�سهرة عاملية يف احلد من التاآكل الذي ي�سيب 

احلديد والفوالذ واإزالة املواد املرت�سبة على الطبقات ال�سطحية للم�سخات واالأنابيب ومعاجلة منو الطفيليات يف املياه للتخل�ش 

منها.  يتم تطوير واإنتاج املواد الكيميائية يف خمتربات ال�سركة يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية وتباع يف اأكرث من 

85 بلدا يف العامل.

BWA بح�سور قوي  اأن يزداد االهتمام العاملي مب�ساألة معاجلة املياه ب�سكل كبري يف ال�سنوات القادمة، وتتمتع �سركة  من املتوقع 

يف اأهم ثالثة جماالت ا�ستثمارية، وهي حتلية املياه، معاجلة املياه ال�سناعية، وامل�ستقات البرتولية. ومع وجود املعرفة واخلربة 



االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  التو�سعة  عملية  ت�سريع  من  ال�سركة  �ستتمكن  اال�ستثماري،  �سرية  م�سرف  بها  يتمتع  والتي  باملنطقة 

واالأ�سواق االأخرى باالإ�سافة اإىل اال�ستثمار يف منتجات جديدة.  وقد حققت ال�سركة موؤخرا نتائج مهمة يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

و�سمال افريقيا مب�ساعفة دخلها من املبيعات مقارنة مع عام 2007.  واجلدير بالذكر اأن �سركة بي دبليو اأيه  قد حققت يف عام 

2008 منوا بن�سبة 21% يف االإيرادات ومنو 31% يف االأرباح قبل احت�ساب ال�سرائب والفوائد واال�ستهالك.  ويتوقع اأن توا�سل ال�سركة 

منوها خالل عام 2009 واإن كان مبعدل اأقل.

�ال�ضتثمار�ت �ملدعمة باأ�ضول 

تتكون اال�ستثمارات املدعمة باأ�سول من اال�ستثمار املبا�سر يف ال�سناعات ذات االأ�سول امل�ستقرة والغنية مب�سادرها والتي تتمتع 

بال�سيولة النقدية وانخفا�ش املخاطر التجارية. االإ�سرتاتيجية اال�ستثمارية لهذه الفئة من االأ�سول هو الدخول يف �سراكة مع الرواد 

امل�سورة مل�سرف �سرية حول املزيج  اإدارة وتقدمي  القطاعات ممن لديهم خربة وا�سعة يف هذا املجال وقادرين على  يف خمتلف 

االأمثل لالأ�سول �سمن املحفظة.

تتكون ا�ستثمارات م�سرف �سرية املدعمة باأ�سول حاليا من �سندوق "فلك للطريان" لال�ستثمار يف جمال الطريان الذي اأطلق يف 

�سهر مايو 2007 والذي يدار من قبل �سركة نوفو�ش اآفيي�سن املتخ�س�سة يف تاأجري الطائرات والتي تتخذ من مدينة جنيف مقرًا 

336 مليون دوالر  تاأجري الطائرات تقدر بحوايل  لها. ميلك ال�سندوق حمفظة ا�ستثمارية متنوعة لال�ستثمار يف جمال اقتناء و 

اأمريكي. حتتوي هذه املحفظة على  طائرات خمتلفة من ناحية النوع واحلجم مت تاأجريها اإىل �سركات طريان معروفة يف اأوروبا، 

اآ�سيا، ودول جمل�ش التعاون اخلليجي وقد  ا�ستمر ال�سندوق بتحقيق عوائد نقدية �سنوية للم�سرف تتجاوز ن�سبتها 9% خالل عام 

.2008

وعلى الرغم من تعر�ش اإحدى �سركات الطريان املتخ�س�سة لالإفال�ش خالل العام، والتي كانت ت�ستاأجر طائرتني �سمن املحفظة 

وكانت تزاول عملها من اململكة املتحدة وتتخ�س�ش يف قطاع توفري خدمات الطريان لدرجة رجال االأعمال فقط، جنح امل�سرف يف 

ا�ستعادة وبيع الطائرتني يف وقت ق�سري للغاية وبخ�سائر طفيفة مل تتجاوز 1.9 مليون دوالر اأمريكي.  وبالرغم من هذه الواقعة ال 

يزال اأداء املحفظة اإيجابيا وجمزيا.  اأما باقي الطائرات فهي موؤجرة ل�سركات طريان كربى ذات اأداء جيد.  وبالرغم من تعر�ش 

�سناعة الطريان اإىل �سغوط ب�سبب االنكما�ش االقت�سادي، اأظهرت حمفظة فلك ب�سكل اإجمايل وبف�سل وجود جمموعة متنوعة من 

الطائرات تقييمات اإيجابية حيث اليزال الطلب قويا على عدد من هذه الطائرات .
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رئي�ضيا  مظهر�  باعتبارها  فعالة  �إد�رية  بحوكمة  �ال�ضتثماري  �ضرية  م�ضرف  يلتزم 

للتوجه �الإ�ضرت�تيجي للم�ضرف و�لتي تتمثل ب�ضكل عام يف ر�ضالة �مل�ضرف.

 �إ�ضرت�تيجية �حلوكمة �الإد�رية للم�ضرف:

ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من التوجه االإ�سرتاتيجي للم�سرف  		•
حتدد امل�سئوليات وال�سالحيات ب�سكل وا�سح لتنظيم امل�سرف  		•

توؤمن وجود رقابة منا�سبة من قبل جمل�ش االإدارة واالإدارة التنفيذية. 		•
حتمي م�سالح االأطراف ذوي العالقة واالأطراف االأخرى  		•

توؤمن اإدارة عمليات امل�سرف بكفاءة وفعالية  		•
تلبي اال�سرتاطات التنظيمية  		•

توؤمن تنفيذ البنك الأن�سطته وفقا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية  		•
تطبق اأعلى م�ستويات املعايري 		•

جمل�س �الإد�رة 

جميع  واتخاذ  واالأعمال  االإدارة  �سئون  على  االإ�سراف  عن  امل�سوؤول  هو  االإدارة  جمل�ش 

اال�ستثماري  �سرية  م�سرف  وميتلك  للم�سرف.   الرئي�سية  بال�سيا�سة  املتعلقة  القرارات 

من  تعمل  التي  والطريقة  له  التابعة  واللجان  االإدارة  جمل�ش  دور  بو�سوح  حتدد  مواثيق 

خاللها، ف�سال عن دور رئي�ش جمل�ش االإدارة. ويتفرع عن جمل�ش االإدارة اللجان التالية: 

�للجنة �لتنفيذية 

تتعامل مع جميع امل�سائل املحددة التي يكلفها بها جمل�ش االإدارة، وتقدم تو�سياتها اإىل 

جمل�ش االإدارة، اأو تتخذ القرارات بناءا على ال�سلطات املخولة لها من قبل املجل�ش. 

جلنة �لتدقيق 

مب�سوؤولياته  للقيام  االإدارة  جمل�ش  ت�ساعد 

املالية  البيانات  بنزاهة  املتعلقة  الرقابية 

يف  املايل  االإف�ساح  وعملية  للم�سرف 

الداخلية  املحا�سبة  ونظم  امل�سرف 

والرقابة املالية، والتدقيق ال�سنوي امل�ستقل 

امل�سائل  وجميع  للم�سرف  املالية  للبيانات 

ذات ال�سلة مبدققي احل�سابات اخلارجيني 

بجميع  امل�سرف  والتزام  والداخليني، 

واالمتثال  والتنظيمية  القانونية  املتطلبات 

بوثيقة قواعد ال�سلوك اخلا�سة بامل�سرف. 

جلنة �لتعيينات و�ملكافاآت

من  الذين  االأفراد  حتديد  عن  م�سوؤولة 

جمل�ش  يف  اأع�ساء  ي�سبحوا  اأن  املمكن 

ل�سيا�سة  اإجراءات  وتطوير  االإدارة، 

واالإدارة  االإدارة  جمل�ش  الأع�ساء  املكافاآت 

املراجعة  يف  االإدارة  جمل�ش  وقيادة  العليا، 

ال�سنوية الأداء اأع�ساء املجل�ش. 

�إد�رة �لرقابة �ل�ضرعية �لد�خلية

يبا�سر م�سرف �سرية اال�ستثماري اأن�سطته 

االإ�سالمية.   ال�سريعة  واأحكام  ملبادئ  وفقا 

وهي   - ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اإىل  ويعهد 

احلــــوكــــــمــــة الإدارية
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هيئة م�ستقلة من الفقهاء املتخ�س�سني يف املعامالت التجارية ال�سرعية - مهام مراجعة اأن�سطة امل�سرف للتاأكد من التزام امل�سرف 

مببادئ واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية عن طريق اإدارة الرقابة ال�سرعية الداخلية.  وتت�سمن م�سوؤوليات هيئة الرقابة ال�سرعية تقدمي 

واإبداء الراأي ب�ساأن مدى التزام اأن�سطة امل�سرف باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، ودرا�سة العقود وال�سيا�سات واإجراءات العمل واملنتجات 

وعقد التاأ�سي�ش والنظام االأ�سا�سي للم�سرف للتاأكد من توافقها مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية.  واالإ�سراف على ومراجعة اأداء 

اإدارة الرقابة ال�سرعية الداخلية. 

وقام م�سرف �سرية اال�ستثماري بتاأ�سي�ش دائرة للرقابة ال�سرعية على م�ستوى االدارة �سمن امل�سرف بحيث تكون هذه الدائرة م�سوؤوله عن تنفيذ 

املراجعة ال�سرعية الداخلية والتي تعترب جزءا ال يتجزاأ من احلوكمة االإدارية للم�سرف وتعمل وفقا لل�سيا�سات املو�سوعة من قبل امل�سرف.  

ويعمل مدير الرقابة ال�سرعية ب�سكل وثيق مع هيئة الرقابة ال�سرعية من اأجل توفري االإر�سادات اإىل امل�سرف ب�سفة يومية. 

اإدارة الرقابة

ال�سرعية الداخلية

هيئة الرقابة ال�سرعية

الرئي�ش التنفيذي

جلنة التعيينات واملكافاآت

اإدارة التدقيق الداخلي

جلنة التدقيق

جمل�ش االإدارة اللجنة التنفيذية



جلان �الإد�رة

اأن�ساأ م�سرف �سرية اال�ستثماري جلان رئي�سية لالإدارة مهمتها االإ�سراف على جوانب حمددة من االأعمال. وت�سم ع�سوية هذه اللجان 

عادة كبار املدراء التنفيذيني من خمتلف الدوائر واالأق�سام )م�سوؤولية هذه اللجان مبينة يف ميثاق العمل لكل جلنة(.  وت�سمل اللجان 

الرئي�سية كل من: 

جلنة �إد�رة �ال�ضتثمار�ت 

مهمة هذه اللجنة مراجعة وتقييم جميع املعامالت التجارية والقرارات الرئي�سية املتعلقة با�ستثمارات البنك والتي يقوم م�سرف �سرية  

الكربى  والت�سغيلية  االإ�سرتاتيجية  التغريات  اأو  التخارج  وعمليات  والتمويل  اجلديدة،  اال�ستثمارات  ذلك  يف  مبا  االعتبار  يف  باأخذها 

املتعلقة باإدارة املحفظة اال�ستثمارية للم�سرف. 

جلنة �الأ�ضول و�خل�ضوم و�إد�رة �ملخاطر

الرقابية فيما  اأداء وظيفتهم  التنفيذية يف  واللجنة  االإدارة  واإدارة املخاطر يف م�ساعدة جمل�ش  االأ�سول واخل�سوم  تتمثل مهمة جلنة 

يتعلق باإدارة املخاطر. كما اأن جلنة االأ�سول واخل�سوم واإدارة املخاطر م�سوؤولة عن اإدارة خماطر اال�ستثمار واالئتمان وال�سوق وال�سيولة 

واملخاطر الت�سغيلية وخماطر معدل الربح يف اإطار املبادئ التوجيهية املحددة من قبل جمل�ش االإدارة واملتطلبات التنظيمية.

جلان �أخرى 

تقوم االإدارة بت�سكيل جلان اأخرى ح�سب ما تقت�سيه احلاجة. 

قيود لتوجيهات �ضالحيات �ملو�فقة

تو�سح املبادئ التوجيهية عملية املوافقة على ال�سالحيات، واإدارتها وتفوي�سها ومراجعتها وتعميمها، وت�سمل قائمة بال�سالحيات املقرة 

وما يرتبط بها من احلدود مما ي�سمح بتفوي�ش حدود ال�سالحيات املمنوحة اإىل املوظفني واللجان مما ي�سمح بتنفيذ اأعمال امل�سرف 

بفعالية وكفاءة ووفقا لالإجراءات املتبعة.

�اللتز�م باالأنظمة 

يلتزم م�سرف �سرية اال�ستثماري بجميع القوانني والت�سريعات التنظيمية وي�سعى الإتباع اأف�سل املمار�سات يف القطاع امل�سريف. ويف هذا 

ال�ساأن قام م�سرف �سرية اال�ستثماري باإن�ساء اإدارة متخ�س�سة وم�ستقلة لاللتزام باالأنظمة )Compliance( تعمل كنقطة مركزية 

لاللتزام بالت�سريعات التنظيمية و�سمان تطبيق اإطار عمل االلتزام باالأنظمة املقر من قبل جمل�ش االإدارة. 

ويعترب م�سرف �سرية اال�ستثماري اأن غ�سيل االأموال ومتويل االإرهاب هما من املخاطر الرئي�سية التي تواجه القطاع املايل. ولذا قام 

امل�سرف بتبني برنامج ملكافحة غ�سيل االأموال يعتمد على اأنظمة م�سرف البحرين املركزي ملكافحة غ�سيل االأموال وتو�سيات جمموعة 

العمل املايل FATF 40+9.  وي�سمل الربنامج تعيني �سابط م�سوؤول عن االإبالغ عن غ�سيل االأموال )MLRO( واإقرار دليل لل�سيا�سات 

املدقق  قبل  من  للربنامج  م�ستقل  وتدقيق  املوظفني  لتدريب  وبرامج  االإرهاب،  ومتويل  االأموال  غ�سيل  مبكافحة  املتعلقة  واالإجراءات 

برنامج مكافحة غ�سيل  بالتفتي�ش على  املركزي  البحرين  ويقوم كذلك م�سرف  قبل مدققني خارجيني.  �سنوي من  وتدقيق  الداخلي 

االأموال اخلا�ش بامل�سرف. 
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�إد�رة �ملخاطر 

ت�سمل اأن�سطة م�سرف �سرية اال�ستثماري قيا�ش وتقييم وقبول واإدارة بع�ش درجات املخاطرة اأو مزيج من املخاطر. ومن اأهم فئات 

خماطر  ذلك  يف  )مبا  ال�سوق  وخماطر  ال�سيولة  وخماطر  االئتمان  وخماطر  اال�ستثمار  خماطر  امل�سرف  لها  يتعر�ش  التي  املخاطر 

العمالت االأجنبية ومعدل الربحية وخماطر اأ�سعار االأ�سهم( باالإ�سافة للمخاطر الت�سغيلية وخماطر ال�سمعة.  تعترب املخاطر ب�سورة 

عامة عن�سرا متاأ�سال يف القطاع امل�سريف ويقّيم امل�سرف مقدار املخاطرة املقبولة له واملحافظة على التوازن بني املخاطر والعائدات 

املتوقعة.  وبالتايل، �سوف يقبل امل�سرف فقط املخاطر التي تتنا�سب مع العائدات.  تعترب القرارات املتعلقة باإدارة املخاطر التي يتم 

اتخاذها من قبل امل�سرف م�ستمدة من قاعدة ال�سيا�سات واملمار�سات التي اعتمدها جمل�ش االإدارة، معززة بالقوة والو�سوح التي تتميز 

بهما ثقافة املوؤ�س�سة وكفاءة اأنظمة الرقابة الداخلية.

وثيقة قو�عد �ل�ضلوك

قام م�سرف �سرية باإعداد وتنفيذ وثيقة قواعد ال�سلوك والتي تبني املبادئ وال�سيا�سات والقوانني التي حتكم اأن�سطة امل�سرف. تتطرق 

وثيقة قواعد ال�سلوك اإىل عدة حماور اأ�سا�سية ت�سمل �سلوك اأع�ساء جمل�ش االإدارة واملوظفني والنزاهة الفردية والعمل وفق ن�ش وروح 

القانون، وحماية املعلومات واالأ�سول والتعامل مع تعار�ش امل�سالح وتاأمني اتخاذ قرارات م�ستقلة ومنع التداول على اأ�سا�ش املعلومات 

ال�سرية الداخلية، والتعامل مع املجتمع ورفع كل ما يثري القلق. 

�ل�ضيا�ضات و�الإجر�ء�ت

الرئي�سية الأعمال امل�سرف وهي  التي تنظم اجلوانب  واالإجراءات  ال�سيا�سات  وا�سعة من  اال�ستثماري جمموعة  يعتمد م�سرف �سرية 

ترتاوح من املحا�سبة واإدارة املخاطر و�سوال اإىل املوارد الب�سرية واالت�ساالت املوؤ�س�سية. 

�لهيكل �الإد�ري

االإداري  الت�سل�سل  بو�سوح  يحدد  املركزي،  البحرين  م�سرف  اإىل  اإر�ساله  مت  الذي  اال�ستثماري  �سرية  مل�سرف  التنظيمي  الهيكل  اإن 

ل�سمان  املوظفني  الوظيفي جلميع  الو�سف  يتم احلفاظ على  االإدارات. كما  الواجبات بني خمتلف  الف�سل يف  ويحافظ على خطوط 

و�سوح وحتديد امل�سوؤوليات واأن يتم اإجراء تقييم االأداء ال�سنوي جلميع املوظفني ل�سمان حتقيق وتلبية هذه امل�سوؤوليات. كما ان هناك 

منا�سب رئي�سية معينة تتطلب املوافقة امل�سبقة مل�سرف البحرين املركزي وذلك الأهميتها وح�سا�سيتها.  وت�سمل الرقابة الداخلية الفعالة 

يف م�سرف �سرية املحافظة امل�ستمرة على الف�سل بني الواجبات من خالل املراجعة الدورية من قبل )التدقيق الداخلي واخلارجي(، 

واأن يتم االإبالغ عن النتائج التي يتو�سلون اإليها اإىل جمل�ش االإدارة و/اأو اللجنة املفو�سة بذلك. كما اأن عمليات االإبالغ املتعلقة بااللتزام 

باالأنظمة واإدارة املخاطر والتقارير املالية هي مهام م�ستقلة عن جميع م�سارات العمل ولديها خطوط اإبالغ مبا�سرة اإىل جمل�ش االإدارة 

اأو اللجان املفو�سة بذلك. 



مكافاآت �الإد�رة

تتم املكافاآت يف م�سرف �سرية اال�ستثماري من خالل نظام االأجور واال�ستحقاقات. ويوجد نظام للحوافز يقوم على اأ�سا�ش اأداء امل�سرف 

ب�سكل عام باالإ�سافة لالأداء الفردي.

مكافاآت هيئة �لرقابة �ل�ضرعية

�سممت مكافاآت هيئة الرقابة ال�سرعية لتكافئهم على ما قدموه من م�ساهمة قيمة الأعمال امل�سرف وت�سمل على جزء �سنوي ثابت واآخر 

متغري مرتبط بعدد اجتماعات هيئة الرقابة ال�سرعية. 

مكافاآت جمل�س �الإد�رة 

ال يدفع يف الوقت الراهن اأي مكافاآت الأع�ساء جمل�ش االإدارة.  اأما فيما يتعلق مب�ساريف ال�سفر فيتم دفع بدل �سفر حمدد وثابت وذلك 

لتغطية نفقات �سفر االأع�ساء املرتبطة بح�سورهم اجتماعات ر�سمية ملجل�ش االإدارة وجلان املجل�ش التابعة. 

�الت�ضاالت �ملوؤ�ض�ضية

املوقع  ويعترب  مي�سرة.  وبطريقة  املنا�سب  الوقت  ويف  امل�سرف  عن  دقيقة  معلومات  توفري  اإىل  اال�ستثماري  �سرية  م�سرف  يهدف 

االلكرتوين مل�سرف �سرية اال�ستثماري هو االأداة الرئي�سية لتحقيق ذلك. ويتم حتديث موقع امل�سرف االلكرتوين املتوفر باللغتني العربية 

واالإجنليزية ب�سكل م�ستمر مع اأحدث املعلومات العامة مثل البيانات املالية والبيانات ال�سحفية. ويحتفظ باملعلومات املالية على املوقع 

ملدة ال تقل عن 3 �سنوات. 

عالقات �مل�ضتثمرين

اأعلى م�ستويات اخلدمة لعمالئه. ويف هذا ال�سدد، يتم تعيني مدير عالقات من فريق توظيف اال�ستثمارات  يلتزم امل�سرف بتقدمي 

يكون خم�س�ش لكل م�ستثمر، ويتفاعل مبا�سرة مع العمالء لتوفري املعلومات املطلوبة من قبل امل�ستثمرين باالإ�سافة اإىل تلبية متطلبات 

امل�سرف حول »اعرف عميلك«. 

يتم اإطـــــــالع امل�ستثمــــــــرين علــــى اأي تطــــــــور يف ا�ستثمــــــــــاراتهم باالإ�ســــــــافة لتقارير حتليــــــــلية منتظــــــمة عن اأداء كـــــــل ا�ستثمار 

وحمفظة، وعلى م�ستجدات ال�سوق ذات ال�سلة.  كما ميكن للم�ستثمرين االت�سـال مبا�سرة بدائرة اإدارة ومتابعة اال�ستثمارات 

)Post Acquisition Management(  وذلك للرد على اأية ا�ستف�سارات معينة اأو معلومات اإ�سافية.
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20082007مليون دوالر �أمريكي

18.236.1�إجمايل �لدخل �لت�ضغيلي

-16.2خم�ض�ضات ��ضمحالل ��ضتثمار�ت متاحة للبيع

20.9)13.8(�ضايف )�خل�ضائر(  �الأرباح 

376.7383.4�إجمايل �الأ�ضول

312.0318.7�إجمايل �حلقوق

�لن�ضب �لرئي�ضية

0.20.2ن�ضبة �لتمويالت �الإ�ضالمية �إىل �إجمايل �حلقوق

68%53%ن�ضبة كفاية ر�أ�س �ملال 

6.0%0.6%�لعائد على متو�ضط �الأ�ضول *

6.6%0.8%�لعائد على متو�ضط �حلقوق *

42.0%86.6%�لتكلفة �إىل �لدخل

* قبل خ�سائر اال�سمحالل

اأهم املوؤ�ضرات املالية



االأ�سول ح�سب المناطق االأ�سول ح�سب القطاع

%7

ال�سرق االأدنى

و�سمال اإفريقيا
المرافق

%2

الخدمات

%1

اأخرى

%3

باقي دول 

الخليج

%13

الت�سنيع

%34

الطيران

%27

العقار

%13

البحرين

%33

اأوروبا

%47

 البنوك

 والموؤ�س�سات

المالية

االأخرى 

%20
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تقرير مدققي �حل�ضابات �مل�ضتقلني �إىل �ل�ضادة م�ضاهمي م�ضرف �ضرية �ال�ضتثماري �س.م.ب. )مقفلة(

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة مل�سرف �سرية اال�ستثماري �ش.م.ب. )مقفلة( )البنك الدويل املتحد �ش.م.ب. 

 31 كما يف  املوحدة  امليزانية  ت�سمل  والتي  “باملجموعة”(،  معا  اإليهما  )امل�سار  التابعة  و�سركاته  �سابقًا( )“البنك”(  )مقفلة( 

دي�سمرب 2008، والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيريات يف احلقوق لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ش الأهم 

ال�سيا�سات املحا�سبية واالإي�ساحات االأخرى. 

م�ضئولية جمل�س �الإد�رة عن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

اإن اإعداد وعر�ش هذه القوائم املالية املوحدة ب�سورة عادلة وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية هو من م�سئولية جمل�ش االإدارة. تت�سمن هذه امل�سئولية: ت�سميم وتنفيذ واملحافظة على نظم الرقابة 

الداخلية املعنية باإعداد وعر�ش القوائم املالية املوحدة ب�سورة عادلة وخالية من اأخطاء جوهرية، �سواء ناجتة عن جتاوزات اأو 

اأخطاء، واختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة، واإعداد التقديرات املحا�سبية املعقولة يف مثل تلك الظروف. باالإ�سافة اإىل 

ذلك، فاإن جمل�ش االإدارة هو امل�سئول عن التزام البنك بالعمل وفقًا ملبادئ وقواعد ال�سريعة االإ�سالمية. 

م�ضوؤولية مدققي �حل�ضابات

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد متت اأعمال التدقيق 

املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  ال�سادرة  االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  التدقيق  ملعايري  وفقا  بها  قمنا  التي 

االإ�سالمية. تتطلب هذه املعايري منا االإلتزام باالأخالقيات املهنية ذات العالقة واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول 

على تاأكيدات معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من اأية اأخطاء جوهرية. 

تقرير مدققي احل�ضابات
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املالية  القوائم  يف  عنها  املف�سح  واالإي�ساحات  للمبالغ  موؤيده  تدقيق  اأدلة  على  للح�سول  باإجراءات  القيام  التدقيق  اأعمال  ت�سمل 

اإن اختيار االإجراءات املنا�سبة يعتمد على تقديراتنا املهنية، مبا يف ذلك تقييم خماطر االأخطاء اجلوهرية يف القوائم  املوحدة. 

املالية املوحدة، �سواء ناجتة عن جتاوزات اأو اأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر يتم االأخذ يف االعتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية 

باإعداد وعر�ش القوائم املالية املوحدة ب�سورة عادلة والتي متكننا من ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل االأو�ساع القائمة 

اأعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة  اإبداء راأي مهني حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك. كما تت�سمن  ، ولكن لي�ش لغر�ش 

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي اأجراها جمل�ش االإدارة وكذلك تقييم العر�ش العام للقوائم 

املالية املوحدة. 

وباعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من اإبداء راأي تدقيق حول هذه القوائم. 

�لر�أي

يف راأينا اإن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 

2008 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة 

واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ووفقًا لقواعد ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية املحددة من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية للبنك.

�أمور تنظيمية �أخرى

كما نوؤكد اأن البنك، يف راأينا، يحتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة واأن القوائم املالية املوحدة واملعلومات الواردة يف تقرير جمل�ش 

االإدارة فيما يتعلق بهذه القوائم املالية املوحدة تتفق مع تلك ال�سجالت. وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف 

اأو الأحكام قانون م�سرف البحرين املركزي وقانون  اأي خمالفات الأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني   2008 31 دي�سمرب 

اأو  البنك  يوؤثر ب�سكل جوهري �سلبا على ن�ساط  للبنك على وجه قد  االأ�سا�سي  التاأ�سي�ش والنظام  اأو الأحكام عقد  املالية  املوؤ�س�سات 

مركزه املايل واإن البنك قد التزم باأحكام ترخي�سه امل�سريف. 

26 فرباير 2009

املنامة، مملكة البحرين



تقرير هيئة �لرقابة �ل�ضرعية عن �أعمال م�ضرف �ضرية �ال�ضتثماري عن �لفرتة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2008 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد ر�سول اهلل واآله واأ�سحابه اأجمعني،

اأما بعد،

وقارنتها  بامل�سرف  اال�ستثمارية  االأعمال  ا�ستثماري،  م�سرف  اال�ستثماري،  �سرية  مل�سرف  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  راجعت  فقد 

مبا اأ�سدرته من فتاوى واأحكام يف املدة املذكورة عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 م فوجدتها متفقة من حيث اجلملة مع 

الفتاوى والقرارات التي اأ�سدرتها. 

وترى هيئة الرقابة ال�سرعية اأنها قد اأبدت راأيها يف االأن�سطة التي قام بها امل�سرف واأن م�سوؤولية التاأكد من تنفيذ هذه القرارات 

تقع على االإدارة واأما م�سوؤولية الهيئة فتنح�سر يف اإبداء الراأي امل�ستقل ومراقبة عمليات امل�سرف ويف اإعداد التقرير. 

31 دي�سمرب  هذا وقد ناق�ست الهيئة امليزانية العمومية املوحدة واالإي�ساحات املرفقة بها وبيان الدخل املوحد للفرتة املنتهية يف 

2008 م مع املخت�سني يف امل�سرف ووجدتها مقبولة �سرعًا. وقد مت اإعداد تقرير الهيئة بناء على ذلك. 

وعليه فاإن الهيئة ترى اأن اأعمال امل�سرف اال�ستثمارية واخلدمات امل�سرفية تتفق يف اجلملة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. 

واهلل ويل التوفيق،

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

تقرير هيئة الرقابة ال�ضرعية

ال�سيخ ع�سام بن حممد اإ�سحاق

رئي�سا

الدكتور حممد عبدالرزاق الطبطبائي

ع�سوا

الدكتور يو�سف عبداهلل ال�سبيلي

ع�سوا

الدكتور حممد برهان اأربونا

ع�سوا



29

البيـــــــــــــــــانـــــــــــــــــات
الـمــالـــيـــــة املـــوحـــــــــــــــــدة



اإي�ساحات

2008

األف

دوالر اأمريكي

2007

األف 

دوالر اأمريكي

�ملوجود�ت

35.80916.249نقد واأر�سدة لدى البنوك

460.531172.922مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

30.913-5اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة 

651.31749.504اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة 

7101.39083.535اإ�ستثمارات يف عقود التاأجري

-8125.394�سايف موجودات جمموعة قابلة لال�ستبعاد م�سنفة كمحتفظ بها لغر�ش البيع 

917.46017.460اإ�ستثمارات عقارية 

103.3014.829موجودات اأخرى  

1111.5367.952عقارات ومعدات 

376.738383.364جمموع املوجودات

�ملطلوبات وح�ضابات �الإ�ضتثمار �ملطلقة و�حلقوق 

57.91747.449مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

126.8087.236مطلوبات اأخرى

64.72554.685جمموع �ملطلوبات

10.000-13ح�ضابات �الإ�ضتثمار �ملطلقة

14�حلقوق 

291.286291.286راأ�ش املال

8.4268.426اإحتياطيات  

11.594)2.693()خ�سائر مرتاكمة(/اأرباح م�ستبقاة

297.019311.306حقوق عائدة اإىل م�ساهمي ال�سركة االأم

14.9947.373حقوق االأقلية 

312.013318.679جمموع �حلقوق 

376.738383.364جمموع املطلوبات وح�سابات االإ�ستثمار املطلقة واحلقوق 

لقد مت اعتماد اإ�سدار هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا لقرار من قبل جمل�ش االإدارة بتاريخ 26 فرباير 2009.

ال�سيد/ خالد النا�سرال�سيد/ اأ�سعد البنوان 

ع�سو جمل�ش االإدارة  رئي�ش جمل�ش االإدارة 

ال�سيد/ عبداهلل جناحي

الرئي�ش التنفيذي 

امليزانية املوحدة

31 دي�سمرب 2008

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 26 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

اإي�ساحات

للفرتة  من 5  

اأغ�سط�ش  2006  

اإىل

 31 دي�سمرب  2007 

األف  دوالر اأمريكي

2008

األف دوالر اأمريكي

38.43827.653دخل اإيجار من االإ�ستثمارات يف عقود التاأجري 

)17.449()28.620(م�سروفات اإيجار من االإ�ستثمارات يف عقود التاأجري

)901()1.738(ر�سوم اأتعاب اإدارية متعلقة بعقود التاأجري

-)1.876(خ�سارة من بيع اإ�ستثمارات يف عقود التاأجري

6.2049.303�سايف الدخل من اال�ستثمارات يف عقود التاأجري

5.17615.214ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

)650()5.003(ربح من مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

17314.564�سايف دخل اأرباح من مبالغ م�ستحقة من البنوك

3.307-ربح من مبالغ م�ستحقة من غري البنوك

2.894913مكا�سب املتاجرة

151.9341.347دخل من اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

6.424-9مكا�سب غري حمققة من اإ�ستثمارات عقارية

-6.167مك�سب من ا�ستبعاد موجودات حمتفظ بها لغر�ش البيع

792221دخل الر�سوم واالأتعاب

18.16436.079جمموع الدخل

�مل�ضروفات

8.64511.497م�سروفات املوظفني

166.4673.206م�سروفات عمومية واإدارية

11620447ا�ستهالك

15.73215.150جمموع امل�سروفات

2.43220.929�سايف الدخل قبل خ�سائر اال�سمحالل

-)16.214(6.1خم�س�ش ا�سمحالل ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

20.929)13.782(�سايف )خ�سارة(/ دخل ال�سنة/ الفرتة

العائد اإىل:

20.020)14.287(حاملي اأ�سهم ال�سركة االأم 

505909 حقوق االأقلية 

)13.782(20.929

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 26 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.



للفرتة من 5

 اأغ�سط�ش 2006 اإىل 

31 دي�سمرب  2007 2008

األف دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكياإي�ساحات

�الأن�ضطة �لت�ضغيلية

20.929)13.782(�سايف )خ�سارة(/دخل ال�سنة/الفرتة

تعديالت للبنود التالية:

12.1529586خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

11620447اإ�ستهالك 

1317خ�سارة من بيع عقارات ومعدات 

-1.876خ�سارة من بيع اإ�ستثمارات يف عقود التاأجري

-16.214خم�س�ش ا�سمحالل اإ�ستثمارات متاحة للبيع

-)6.167(مك�سب من ا�ستبعاد موجودات حمتفظ بها لغر�ش البيع

)913()2.894(مكا�سب املتاجرة

)6.424(-9مكا�سب غري حمققة من اإ�ستثمارات عقارية

)3.591(14.642

تغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�ضغيلية: 

)15.099(15.099مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

)16.809(-5اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

10.000)10.000(ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة 

11.18547.449مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

)4.829(400موجودات اأخرى 

6.650)957(مطلوبات اأخرى 

12.13642.004�سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية

�الأن�ضطة �الإ�ضتثمارية

)49.504()13.013(اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة 

-12.413متح�سالت من بيع ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

)11.036(-9�سراء عقار ا�ستثماري

)83.535()35.544(�سراء اإ�ستثمارات يف عقود التاأجري

-15.813متح�سالت من بيع ا�ستثمارات يف عقود التاأجري

-)181.127(اإ�ستثمار يف موجودات حمتفظ بها لغر�ش البيع

-65.678متح�سالت من بيع موجودات حمتفظ بها لغر�ش البيع

)8.494()4.278(11�سراء عقار ومعدات

6178ا�ستبعاد عقار ومعدات

)152.491()139.997(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

�الأن�ضطة �لتمويلية                                                                    

291.286-14اإ�سدار راأ�ش املال 

7.1166.464حقوق االأقلية 

7.116297.750�سايف النقد من االأن�سطة التمويلية

187.263)120.745()�لنق�س(/ �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه

-187.263النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة/الفرتة

1766.518187.263النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة/الفرتة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 26 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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حقوق عائدة اإىل م�ساهمي ال�سركة االأم 

راأ�ش

املال

احتياطي 

قانوين

اإحتياطي 

القيمة 

العادلة 

لالإ�ستثمار

)خ�سائر 

مرتاكمة(/

اأرباح

م�ستبقاة

حقوق

االأقلية 

جمموع

احلقوق 

األفاألفاألفاألفاألفاألف

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

دوالر 

اأمريكي

291.2862.0026.42411.5947.373318.679الر�سيد يف 1 يناير 2008

7.8517.851----اإ�ستثمار يف �سركات تابعة 

)735()735(----اأرباح اأ�سهم مدفوعة من قبل �سركات تابعة 

)13.782(505)14.287(---�سايف خ�سارة ال�سنة

291.2862.0026.4242.69314.994312.013الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008

291.286----291.286اإ�سدار راأ�ش املال )اإي�ساح 14.1(

7.1447.144----اإ�ستثمار يف �سركات تابعة 

)680()680(----اأرباح اأ�سهم مدفوعة من قبل �سركات تابعة 

20.02090920.929---�سايف ربح الفرتة

--)2.002(-2.002-حمول اإىل االحتياطي القانوين )اإي�ساح 14.2(

--)6.424(6.424--مكا�سب غري حمققة من اإ�ستثمارات عقارية )اإي�ساح 9(

291.2862.0026.42411.5947.373318.679الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2007

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 26 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.



�لتاأ�ضي�س و�الأن�ضطة   1

)مقفلة(  �ش.م.ب.  االإ�ستثماري  �سرية  م�سرف  تاأ�س�ش 

)مقفلة(  �ش.م.ب.  املتحد  الدويل  )البنك  )“البنك”( 

اأغ�سط�ش   5 �سابقًا(، ك�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة، بتاريخ 

امل�سجل  العنــوان  اإن   .62003 رقم  جتاري  �سجل  حتت   ،2006

 ،428 ال�سيف  �ساحية   ،2831 طريق   ،2431 بناية  هو  للبنك 

مملكة البحرين.

البنوك  فئة  م�سريف  ترخي�ش  مبوجب  اأعماله  البنك  يزاول 

االإ�سالمية اال�ستثمارية / باملجملة �سادر عن م�سرف البحرين 

اإىل  )“املجموعة”(  التابعة  و�سركاته  البنك  يهدف  املركزي. 

اأنواع املنتجات واخلدمات امل�سرفية االإ�ستثمارية  تقدمي جميع 

التي تتفق مع مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية. 

�ش.م.ب.  املتحد  الدويل  البنك  من  اإ�سمه  بتغري  البنك  قام 

)مقفلة(،  �ش.م.ب.  االإ�ستثماري  �سرية  م�سرف  اإىل  )مقفلة( 

كجزء من عملية اإعادة ت�سنيف العالمة التجارية، اإعتبارًا من 

22 نوفمرب 2008.

2  �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة

�أ�ض�س �الأعد�د

املالية  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اأعدت 

املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  ال�سادرة 

االإ�سالمية وقانون ال�سركات التجارية البحريني وقانون م�سرف 

البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية. لالأمور التي ال تنطوي حتت 

مظلة معايري املحا�سبة ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 

التقارير  معايري  البنك  ي�ستخدم  االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات 

املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�ش معايري املحا�سبة الدويل.

لكونها  االأمريكي  بالدوالر  املوحدة  املالية  القوائم  عر�ش  مت 

االأرقام  جميع  تقريب  مت  املجموعة.  لعمليات  الرئي�سية  العملة 

اإىل اأقرب األف دوالر اأمريكي اإال اإذا ذكر خالف ذلك.

�لعرف �ملحا�ضبي

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل 

وبع�ش  العقارية  لالإ�ستثمارات  العادلة  القيمة  قيا�ش  الإعادة 

االإ�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة.

�أ�ض�س �لتوحيد

للبنك  املالية  القوائم  على  املوحدة  املالية  القوائم  ت�ستمل 

دي�سمرب   31 يف  املنتهية  ولل�سنة  يف  كما  له  التابعة  وال�سركات 

ميار�ش  التي  املوؤ�س�سة  هي  التابعة  ال�سركة  اإن  �سنة.  كل  من 

بها ب�سفة  تلك املحتفظ  التحكم فيما عدا  البنك �سلطة  عليها 

اإئتمانية. مت اإعداد املعلومات املالية لل�سركات التابعة )مت�سمنة 

املجموعة(  �سيطرة  حتت  هي  التي  خا�ش  غر�ش  ذو  موؤ�س�سات 

القيمة  باإ�ستثناء  متوافقة،  حما�سبية  �سيا�سات  باإ�ستخدام 

املدرجة لالإ�ستثمارات يف عقود التاأجري والتي مت تقييمها بالقيمة 

العادلة من قبل ال�سركات التابعة ولكن يتم اإدراجها بالتكلفة بعد 

ح�سم االإ�سمحالل على م�ستوى املجموعة. مت اإجراء التعديالت 

ال�سيا�سات  مع  مطابقتها  ل�سمان  مطلوب  هو  كما  املنا�سبة 

املحا�سبية للمجموعة.  

تاريخ االقتناء، الذي  بالكامل من  التابعة  ال�سركات  يتم توحيد 

يعد التاريخ الذي ح�سلت فيه املجموعة على ال�سيطرة وي�ستمر 

تتحقق  ال�سيطرة.  اإيقاف  فيه  يتم  الذي  التاريخ  توحيدها حتى 

اأو  ال�سيطرة عند وجود القدرة لدى املجموعة بطريقة مبا�سرة 

غري مبا�سرة على اإدارة ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية للموؤ�س�سة 

التابعة  ال�سركات  نتائج  ت�سمني  يتم  اأن�سطتها.  من  لالإنتفاع 

املقتناة اأو امل�ستبعدة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ االإقتناء 

اأو لغاية تاريخ االإ�ستبعاد، كما هو منا�سب.

وامل�سروفات  والدخل  واالأر�سدة  املعامالت  جميع  ا�ستبعاد  مت 

بني  فيما  املعامالت  من  الناجتة  اجلوهرية  واخل�سائر  واالأرباح 

�سركات املجموعة عند التوحيد بالكامل.

املوجودات  و�سايف  الدخل  �سايف  من  االأقلية جزء   متثل حقوق 

غري اململوكة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة من قبل املجموعة 

احلقوق  و�سمن  الدخل  قائمة  يف  منف�سل  كبند  عر�سها  ويتم 

يف امليزانية املوحدة وب�سورة منف�سلة عن احلقوق العائدة اإىل 

م�ساهمي ال�سركة االأم.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 

31 دي�سمرب 2008
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2  �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة )تتمة(

�أ�ض�س �لتوحيد )تتمة(

فيما يلي ال�سركات التابعة الرئي�سية للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2008: 

ن�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�ساإ�سم ال�سركة التابعة 

86%مملكة البحرينفلك اأفيا�سن فند كومباين �ش.م.ب. )مقفلة(

86%البهامازفلك لالإ�ستثمار املحدودة

86%البهامازفلك للتاأجري واحد املحدودة

86%البهامازفلك للتاأجري اأثنني املحدودة

86%البهامازفلك للتاأجري ثالثة املحدودة

86%البهامازفلك للتاأجري اأربعة املحدودة

86%البهامازفلك للتاأجري �سبعة املحدودة

86%البهامازفلك للتاأجري ثمانية املحدودة

86%البهامازفلك للتاأجري ت�سعه املحدودة 

86%البهامازفلك للتاأجري ع�سرة املحدودة 

86%البهامازفلك للتاأجري اأحد ع�سر املحدودة 

قامت املجموعة خالل ال�سنة بتاأ�سي�ش فلك للتاأجري �سبعة املحدودة وفلك للتاأجري ت�سعه املحدودة وفلك للتاأجري ع�سرة املحدودة وفلك 

للتاأجري اأحد ع�سر املحدودة لغر�ش الدخول يف ترتيبات عقود تاأجري طائرات، باالإ�سافة اإىل �سركاتها التابعة احلالية.   

تغري�ت يف �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية و�الإف�ضاحات

تعديالت على معيار املحا�سبة املايل رقم 17 املطبق يف ال�سنة 

احلالية

واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  اأ�سدرت   ،2008 اأكتوبر   30 يف 

ح�ساب  ب�ساأن  توجيهية  بيانات  االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات 

االإ�ستثمارات وتعديل على معيار املحا�سبة املايل رقم 17 املتعلق 

ال�سالبة    العادلة  القيم  معاجلة  يخ�ش  فيما  باالإ�ستثمارات 

واالأ�سهم.  ال�سكوك  يف  للبيع  املتاحة  باالإ�ستثمارات  املتعلقة 

اأية  بعر�ش  حاليًا  ال�سماح  يتم  التعديل،  هذا  لتطبيق  ونتيجة 

العادلة  القيمة  قيا�ش  اإعادة  من  ناجتة  حمققة  غري  خ�سائر 

امليزانية  يف  للبيع  املتاحة  واالأ�سهم  ال�سكوك  يف  لالإ�ستثمارات 

عدم  �سريطة  لالإ�ستثمارات«  العادلة  القيمة  »اإحتياطي  �سمن 

وجود اإ�سمحالل. يف ال�سابق، كان يتم ترحيل اأي �سايف خ�سائر 

غري حمققة اإىل قائمة الدخل املوحدة. مت العمل بهذا التعديل 

اإعتبارًا من 1 يوليو 2008 ومت اأعتمدها من قبل املجموعة.

غري  ولكنها   2008 دي�سمرب   31 يف  �سادرة  وتف�سريات  معايري 

اإلزامية بعد 

جلنة  وتف�سريات  الدولية  املالية  التقارير  معايري  اإ�سدار  مت 

جمل�ش  قبل  من  ال�سنة  خالل  التالية  الدولية  املالية  التقارير 

معايري املحا�سبة الدويل، لكي يتم تطبيقها على القوائم املالية 

لل�سنوات املالية املبتدئة يف اأو بعد التواريخ التالية: 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 – املتعلق بعر�ش القوائم املالية 

)املعدل(، 1 يناير 2009؛

معيار التقارير املالية الدويل 8 – املتعلق بالقطاعات الت�سغيلية، 

1 يناير 2009 ؛

ال تتوقع االإدارة باأن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات �سيكون لها 

اأي تاأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة يف �سنة التطبيق 

االأولية.

�لتقدير�ت و�لفر�ضيات �ملحا�ضبية �لهامة

االإدارة  من  يتطلب  املحا�سبية  لل�سيا�سات  املجموعة  تطبيق  اإن 

املدرجة  املبالغ  على  توؤثر  قد  واآراء  وفر�سيات  تقديرات  عمل 

هذه  ب�ساأن  التيقن  عدم  ذلك،  ومع  املوحدة.  املالية  القوائم  يف 

الفر�سيات والتقديرات ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج قد تتطلب عمل 

التي  واملطلوبات  للموجودات  املدرجة  للمبالغ  جوهري  تعديل 

والفر�سيات  التقديرات  اأهم  اإن  امل�ستقبلية.  الفرتات  يف  تتاأثر 

املعمول بها هي كاالآتي:

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 

31 دي�سمرب 2008



�ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة )تتمة(  2

�لتقدير�ت و�لفر�ضيات �ملحا�ضبية �لهامة )تتمة(

القيمة العادلة لالأدوات املالية

يتم حتديد القيمة العادلة لكل اأداة مالية على حدة يف امليزانية 

وفقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املو�سحة اأدناه:

يف  املتداولة  لالإ�ستثمارات  العادلة  القيمة  حتديد  يتم   )1(

ال�سوق  اأ�سعار  اإىل  بالرجوع  املنظمة  املالية  االأ�سواق 

املعلنة. 

يف  الوحدات  الإ�ستثمارات  العادلة  القيمة  حتديد  يتم   )2(

املوجودات  ل�سايف  قيمة  اأحدث  على  بناءًا  ال�سناديق 

املقدمة من قبل مدير ال�سندوق.

امل�سعرة  لالإ�ستثمارات غري  العادلة  القيمة  يتم حتديد   )3(

باإ�ستخدام �سايف قيمة املوجود عند اإ�ستبعاد جزء هام 

اأو عند حدوث معامالت دون �سروط تف�سيلية مت�سمنة 

طرف اآخر. وعند عدم توفر قيمة عادلة موثوقة، يتم 

اإدراج مثل هذه االإ�ستثمارات بالتكلفة. 

ت�سنيف الإ�ستثمارات 

اأو  االإيجار  لغر�ش  املقتناة  العقارية  االإ�ستثمارات  ت�سنيف  يتم 

الأغرا�ش الزيادة يف قيمتها اأو لكليهما كاإ�ستثمارات عقارية.

تقرر االإدارة عند اإقتناء ا�ستثمار مايل ما اإذا يتوجب ت�سنيفها 

اأو   للبيع”  “متاحة  اأو  املتاجرة”  لغر�ش  بها  “كمحتفظ 
“حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق”.

ا�سمحالل 

تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل ميزانية لتحديد ما اإذا 

كان هناك دليل مو�سوعي يثبت اإ�سمحالل موجود مايل حمدد 

جمموعة  اأو  املوجود  يعترب  املالية.  املوجودات  من  جمموعة  اأو 

االإثبات  بعد  هناك  كان  اإذا  وفقط  اإذا،  م�سمحاًل  املوجودات 

املبدئي دليل مو�سوعي يثبت االإ�سمحالل نتيجة حلدث اأو اأكرث 

حدوث  وباأن  خ�سارة(  اأثره  على  )تكبد  للموجود  حدوثه  مت  قد 

النقدية  التدفقات  على  تاأثري  له  االأحداث(  )اأو  اخل�سارة  تلك 

وميكن  املوجودات  جمموعة  اأو  للموجود  املتوقعة  امل�ستقبلية 

قيا�سه بواقعية. 

كان  اإذا  كم�سمحلة  للبيع  املتاحة  االإ�ستثمارات  املجموعة  تعامل 

هناك انخفا�ش معترب اأو طويل االأمد يف القيمة العادلة اأدنى من 

تكلفتها اأو اإذا وجد دليل مو�سوعي اآخر يثبت االإ�سمحالل. حتديد 

ما اإذا كان "معترب" اأو "طويل االأمد" يتطلب اإجتهاد كبري.

تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل تقرير اأو اأكرث من املعتاد 

عندما يكون هناك اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري باأن القيمة 

املدرجة لالإ�ستثمارات يف عقود التاأجري ميكن اأن تكون م�سمحلة. 

للمبلغ  تقدير  بعمل  املجموعة  تقوم  الدليل،  هذا  مثل  وجد  اإذا 

القابل لالإ�سرتداد لكل موجود يف املحفظة. وعندما تتجاوز القيمة 

املدرجة للموجود املبلغ القابل لالإ�سرتداد، يعترب املوجود م�سمحاًل 

ويتم اإثبات خ�سارة االإ�سمحالل يف قائمة الدخل املوحدة.

مبالغ م�ضتحقة من بنوك وموؤ�ض�ضات مالية �أخرى

اأخرى ذمم  مالية  وموؤ�س�سات  بنوك  من  امل�ستحقة  املبالغ  متثل 

مرابحات �سلع مدينة تدرج بعد ح�سم اأرباح موؤجلة وخم�س�ش 

االإ�سمحالل، اإن وجد.

ذمم املرابحات املدينة هي مبيعات ب�سروط موؤجلة. يقوم البنك 

بتمويل هذه املعامالت من خالل �سراء �سلعة، والتي متثل اأ�سل 

يتم  )امل�ستفيد(.  للمرابح  بربح  بيعها  اإعادة  ثم  ومن  املرابحة 

على  الربح(  هام�ش  اإليها  م�سافًا  )التكلفة  البيع  �سعر  �سداد 

اأق�ساط من قبل املرابح خالل فرتة زمنية متفق عليها. 

��ضتثمار�ت حمتفظ بها لغر�س �ملتاجرة   

يتم اإثباتها مبدئيًا بالتكلفة ويتم الأحقًا اإدراجها بالقيمة العادلة. 

يتم ت�سمني جميع املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة يف 

قائمة الدخل املوحدة.

��ضتثمار�ت حمتفظ بها لغر�س غري �ملتاجرة  

يتم ت�سنيف هذه االإ�ستثمارات اإما كمحتفظ بها حتى االإ�ستحقاق 

اأو متاحة للبيع.

الإثبات املبدئي

القيمة  تعد  والتي  بالتكلفة  مبدئيًا  االإ�ستثمارات  جميع  تثبت 

امل�ساحبة  االإقتناء  تكاليف  مت�سمنة  املدفوع  للمقابل  العادلة 

لالإ�ستثمار. امل�سروفات املبا�سرة هي تكاليف املعاملة وتت�سمن 

الر�سوم والعموالت املدفوعة للوكالء واملر�سدين واال�ست�ساريني 

التحويل  و�سرائب  القانونية  ال�سلطات  قبل  من  وال�سرائب 

واجلمارك. 
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�إ�ضتثمار�ت حمتفظ بها لغر�س غري �ملتاجرة )تتمة( 

حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق

ت�سنف االإ�ستثمارات التي لديها مدفوعات ثابتة اأو حمددة والتي 

لدى املجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى االإ�ستحقاق 

مثل هذه  تدرج  االإ�ستحقاق".  بها حتى  "كاإ�ستثمارات حمتفظ 
من  االإ�سمحالل  خم�س�ش  ح�سم  بعد  بالتكلفة  االإ�ستثمارات 

الدخل  قائمة  �سمن  خ�سارة  اأو  مك�سب  اأي  اإثبات  يتم  قيمتها. 

املوحدة عندما يتم اإ�ستبعاد االإ�ستثمار اأو ا�سمحالله.

متاحة للبيع 

“كمتاحة  التي مت ت�سنيفها  االإ�ستثمارات  املبدئي،  االإثبات  بعد 

للبيع” يتم اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة. يتم ت�سجيل التغريات 

حتى  احلقوق  يف  للبيع  املتاحة  لالإ�ستثمارات  العادلة  القيمة  يف 

يتم بيع االإ�ستثمار اأو حتققه اأو اإعتباره م�سمحل القيمة وعندها 

الدخل  قائمة  �سمن  املحققة  اخل�سارة  اأو  املك�سب  ت�سجيل  يتم 

املوحدة .

االإ�ستثمارات  اإ�سمحالل هذه  من  الناجتة  اخل�سائر  اإثبات  يتم 

يف قائمة الدخل املوحدة �سمن »خم�س�ش االإ�سمحالل« ويتم 

اإلغائها من اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمار. ال يتم اإ�سرتجاع 

الأدوات  املوحدة   الدخل  قائمة  يف  املثبتة  اإ�سمحالل  خ�سائر 

امللكية امل�سنفة كمتاحة للبيع من خالل قائمة الدخل املوحدة. 

�إ�ضتثمار�ت يف عقود �لتاأجري 

بالتكلفة،  مبدئيًا  التاأجري  عقود  يف  االإ�ستثمارات  اإثبات  يتم 

والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع، ويتم الحقًا اإدراجها 

يتم  قيمتها.  يف  االإ�سمحالل  خم�س�ش  ح�سم  بعد  بالتكلفة 

اإ�سافة التكاليف املبا�سرة املبدئية املتكبدة من تفاو�ش ترتيبات 

عقود تاأجري الطريان للقيمة املدرجة لالإ�ستثمار. 

�ضايف موجود�ت جمموعة قابلة لال�ضتبعاد م�ضنفة كمحتفظ 

بها لغر�س �لبيع 

لال�ستبعاد م�سنفة  قابلة  قيا�ش �سايف موجودات جمموعة  يتم 

العادلة  القيمة  اأو  املدرجة  بقيمها  البيع  لغر�ش  بها  كمحتفظ 

غري  املوجودات  ت�سنيف  يتم  اأقل.  اأيهما  البيع  تكلفة  ناق�سًا 

املدرجة  قيمها  كانت  اإذا  البيع  لغر�ش  بها  كمحتفظ  املتداولة 

يتم  امل�ستمر.  االإ�ستخدام  بداًل من  بيع  �سرتد من خالل معاملة 

ا�ستيفاء هذا ال�سرط فقط عندما يكون البيع حمتماًل جدًا وباأن 

املوجودات هي متاحة للبيع الفوري يف و�سعها احلايل. ويجب اأن 

تكون االإدارة ملتزمة بالبيع، والتي يتوقع اأن تكون موؤهلة لالإثبات 

كعملية بيع متكاملة يف غ�سون �سنة واحدة من تاريخ الت�سنيف.

�إ�ضتثمار�ت عقارية 

اإن االإ�ستثمارات العقارية هي تلك املحتفظ بها لغر�ش اكت�ساب 

بها  حمتفظ  كان  اإذا  اأو  ال�سوقية  قيمتها  لزيادة  اأو  االإيجارات 

مبدئيًا  اإدراجها  يتم  حمدد.  غري  م�ستقبلي  الإ�ستخدام  حاليًا 

بالتكلفة، مت�سمنة تكاليف ال�سراء املرتبطة بالعقار.

االإ�ستثمارات  جميع  قيا�ش  اإعادة  يتم  املبدئي،  االإثبات  بعد 

القيمة  يف  التغريات  اإثبات  ويتم  العادلة  بالقيمة  العقارية 

غري  خ�سائر  اأو  كمكا�سب  املوحدة  الدخل  قائمة  �سمن  العادلة 

العادلة  القيمة  حتديد  يتم  عقارية.  اإ�ستثمارات  من  حمققة 

يتم عملها من قبل  تقييمات  بناءًا على  العقارية  لالإ�ستثمارات 

مقّيمني م�ستقلني. 

واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  عن  ال�سادرة  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا 

اأو  املكا�سب  تخ�سي�ش  يتم  االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات 

اخل�سائر غري املحققة �سمن اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمار 

ويتم حتويلها اإىل االأرباح امل�ستبقاة فقط عند حتققها.

عقار�ت ومعد�ت  

تدرج العقارات واملعدات بالتكلفة بعد ح�سم االإ�ستهالك املرتاكم 

واأي اإ�سمحالل مرتاكم يف قيمتها. يتم ح�ساب اال�ستهالك على 

اأ�سا�ش الق�سط الثابت وفقًا ملعدالت يتم ح�سابها ل�سطب تكلفة 

املوجودات على مدى االأعمار االإنتاجية املقدرة.  

اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات الإحت�ساب االإ�ستهالك 

هي كالتايل:

اأرا�سي مملوكة ملكًا حرًا            غري حمددة

مباين                                         20 �سنة 

اأخرى                                           3- 5 �سنوات 

عند  كم�سروفات  والت�سليحات  ال�سيانة  نفقات  اإحت�ساب  يتم 

تكبدها.

اأو عندما ال  البيع  واملعدات عند  العقارات  بند من  اإ�ستبعاد  يتم 

يتوقع احل�سول على منافع اإقت�سادية م�ستقبلية من اإ�ستخدامها 
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عقار�ت ومعد�ت )تتمة(

ا�ستبعاد  اأو خ�سارة ناجتة عن  اأي مك�سب  اإثبات  يتم  بيعها.  اأو 

موجود )يتم اإحت�سابها على اإنها الفرق بني �سايف متح�سالت 

املوحدة يف  الدخل  قائمة  للموجود( يف  املدرجة  والقيمة  البيع 

ال�سنة التي مت فيها اإ�ستبعاد املوجود.

االإنتاجية  واالأعمار  للموجودات  املتبقية  القيمة  مراجعة  يتم 

وطرق االإ�ستهالك للعقارات واملعدات يف نهاية كل �سنة مالية، 

ويتم تعديلها يف امل�ستقبل اإذا تطلب االأمر. 

مبالغ م�ضتحقة لبنوك وموؤ�ض�ضات مالية �أخرى   

يتم اإثبات املبالغ امل�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى مبدئيًا 

بالتكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم م�سافًا اإليها 

االأرباح امل�ستحقة بعد ح�سم املبالغ امل�سددة.

مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني 

لقانون  وفقًا  ملوظفيها  اخلدمة  نهاية  مكافاآت  املجموعة  تقدم 

رواتب  على  بناءًا  املكافاآت  هذه  وُت�ستحق  البحريني،  العمل 

ولكن  اخلدمة،  �سنوات  وعدد  اخلدمة  اإنهاء  عند  املوظفني 

التكاليف  ا�ستحقاق  يتم  اخلدمة.  من  اأدنى  حد  اإمتام  ب�سرط 

املتوقعة لهذه املكافاآت على فرتة اخلدمة. 

اأما مبا يخ�ش موظفيه املواطنني، يقوم البنك بدفع ا�سرتاكات 

كن�سبة  التي حت�سب  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  نظام 

التزامات  اإن  بها.  املعمول  للقوانني  وفقًا   املوظفني  رواتب  من 

هذا  يف  بها  امل�ساهم  املبالغ  نطاق  يف  حم�سورة  تكون  البنك 

النظام والتي حت�سب كم�سروفات عند تكبدها.

�لقيم �لعادلة

االأ�سواق  يف  املتداولة  لالإ�ستثمارات  العادلة  القيمة  حتديد  يتم 

املالية املنظمة بالرجوع اإىل اأ�سعار العطاءات املعلنة عند اإقفال 

العمل بتاريخ امليزانية.

اأ�سعار �سوقية معلنة، فاإنه يتم  بالن�سبة لالإ�ستثمارات التي لي�ش لها 

حتديد تقديرات معقولة للقيم العادلة بالرجوع اإىل القيمة ال�سوقية 

احلالية الأداة اأخرى م�سابهة لها ب�سورة كبرية، اأو بناءًاً على تقييم 

حتديد  يتم  املالية،  للعقود  بالن�سبة  امل�ستقبلية.   النقدية  التدفقات 

الربح  مبعدالت  املجموعة  قبل  من  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات 

احلالية للعقود التمويلية امل�سابهة يف ال�سروط وخ�سائ�ش املخاطر.

خم�ض�ضات

يتم اإثبات املخ�س�سات اإذا كان على املجموعة اأي التزام حايل 

)قانوين اأو متوقع( ناجت عن حدث �سابق وتكون فيه تكلفة ت�سوية 

االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها بواقعية.

مقا�ضة �الأدو�ت �ملالية

�سايف  واإظهار  املالية  واملطلوبات  املوجودات  مقا�سة  عمل  يتم 

املبلغ يف امليزانية فقط اإذا كان هناك حق قانوين اأو �سرعي )كما 

املثبتة  املبالغ  ملقا�سة  للتنفيذ  قابل  لل�سريعة(  وفقًا  حمدد  هو 

وتنوي املجموعة الت�سوية على اأ�سا�ش �سايف املبلغ.

�إثبات �الإير�د

دخل الإجارة وم�سروفات الإجارة  

يتم اإثبات دخل االإجارة وم�سروفات االإجارة على اأ�سا�ش املبالغ 

اأ�سا�ش  على  الدفع  امل�ستحقة  اأو  القب�ش  امل�ستحقة  التعاقدية 

التنا�سب الزمني وفقًا ل�سروط عقد التاأجري.

ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى ومن 

غري البنوك 

وموؤ�س�سات  بنوك  من  امل�ستحقة  املبالغ  على  الربح  اإثبات  يتم 

مالية اأخرى ومن غري البنوك وفقًا للفرتة الزمنية التي يغطيها 

مع  عليه  املتفق  والربح  القائمة  املبالغ  اأ�سول  على  بناءًا  العقد 

العمالء. 

اأرباح الأ�سهم

اأرباح  اأرباح االأ�سهم عند وجود احلق ال�ستالم  اإثبات دخل  يتم 

االأ�سهم من قبل املجموعة.

دخل الر�سوم والأتعاب

يتم اإثبات دخل الر�سوم و االأتعاب عند اكت�سابه.

�إ�ضتبعاد �الأدو�ت �ملالية  

ت�سمل االأدوات املالية على نقد واأر�سدة لدى البنوك ومبالغ م�ستحقة 

املتاجرة  لغر�ش  بها  حمتفظ  واإ�ستثمارات  مالية  موؤ�س�سات  من 

واإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة وذمم مدينة.  

اأو  املايل  املوجود  من  جزء  اأي  )اأو  املايل  املوجود  اإ�ستبعاد  يتم 

جزء من جمموعة من موجودات مالية م�سابهه( عندما:
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�إ�ضتعباد �الأدو�ت �ملالية )تتمة(

املوجود قد  النقدية من  التدفقات  اإ�ستالم  )1( يكون احلق يف 

اإنتهى؛ 

التدفقات  اإ�ستالم  يف  بحقوقها  املجموعة  حتتفظ   )2(

النقدية من موجود ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون 

ترتيب مرور؛  ثالث مبوجب  اإىل طرف  تاأخري جوهري 

اأو

التدفقات  اإ�ستالم  يف  حقوقها  بنقل  املجموعة  قامت   )3(

بنقل  املجموعة  قامت  )اأ(  �سواءًا  موجود  من  النقدية 

باملوجود  املتعلقة  واملكافاآت اجلوهرية  املخاطر  معظم 

املخاطر  معظم  اإبقاء  اأو  نقل  يتم  مل  عندما  )ب(  اأو 

بنقل  قامت  ولكنها  للموجود  اجلوهرية  واملردودات 

ال�سيطرة على املوجود.

التدفقات  اإ�ستالم  يف  حقوقها  بنقل  املجموعة  قامت  عندما 

واملكافاآت  املخاطر  اإبقاء  اأو  نقل  يتم  ومل  موجود  من  النقدية 

اجلوهرية بالكامل للموجود ومل يتم نقل ال�سيطرة على املوجود، 

للمجموعة  امل�ستمرة  امل�ساركة  حد  اإىل  املوجود  اإثبات  يتم  فاإنه 

يف املوجود.

يتم اإ�ستبعاد املطلوبات املالية عندما يكون االإلتزام مبوجب عقد 

حمدد مت اإخالئه اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته.

عمالت �أجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت بالعمالت االأجنبية مبدئيًا باأ�سعار �سرف 

حتويل  اإعادة  يتم  املعاملة.  بتاريخ  ال�سائدة  الرئي�سية  العملة 

املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االأجنبية 

اإىل العملة الرئي�سية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ امليزانية. 

البنود  حتويل  يتم  الدخل.  قائمة  اإىل  الفروق  جميع  ترحل 

االأجنبية  بالعمالت  التاريخية  بالتكلفة  املقا�سة  النقدية  غري 

با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتواريخ بدء املعاملة.

�لنقد وما يف حكمه

ي�ستمل النقد وما يف حكمه على نقد واأر�سدة لدى بنوك واأر�سدة 

مرابحات بتواريخ اإ�ستحقاق اأ�سلية اأقل من 90 يومًا.

�لزكـاة

مبا اإن البنك غري مطالب بدفع الزكاة نيابة عن م�ساهميه، تقع 

م�سئولية دفع الزكاة على م�ساهمي املجموعة. 
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3 نقد و�أر�ضدة لدى �لبنوك

20082007

األف دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

5.80816.243اأر�سدة لدى البنوك

16نقد يف ال�سندوق

5.80916.249

4 مبالغ م�ضتحقة من بنوك وموؤ�ض�ضات مالية �أخرى 

20082007

األف دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

60.671173.745مرابحات ال�سلع 

 )823( )140(دخل موؤجل 

60.531172.922

5 �إ�ضتثمار�ت حمتفظ بها لغر�س �ملتاجرة  

20082007

األف دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

30.913-اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة 

5.1 خالل �سنة 2008، قررت االإدارة اإعادة ت�سنيف هذه املحفظة "كاإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة" )متاحة للبيع(، 

اعتبارًا من 1 يوليو 2008. 

6 �إ�ضتثمار�ت حمتفظ بها لغر�س غري �ملتاجرة  

2008

متاحة للبيع 

حمتفظ بها 

املجموع حتى االإ�ستحقاق

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

��ضتثمار�ت م�ضعرة

15.180-15.180اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية )اإي�ساح 6.1(

�إ�ضتثمار�ت غري م�ضعرة 

21.123-21.123اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية )اإي�ساح 6.2(

15.01415.014-�سكوك )اإي�ساح 6.3(

36.30315.01451.317

2007

متاحة للبيع 
حمتفظ بها 

حتى االإ�ستحقاق
املجموع 

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

�إ�ضتثمار�ت م�ضعرة

24.485-24.485ا�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية 

25.01925.019-�سكوك

24.48525.01949.504
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6  �إ�ضتثمار�ت حمتفظ بها لغر�س غري �ملتاجرة )تتمة(

اإدارتها  املالية )ال�سعودية( ويتم  املالية و�سوق تداول لالأوراق  الكويت لالأوراق  اإ�ستثمارات يف حمفظة م�سعرة يف �سوق  6.1 متثل هذه 

من قبل ال�سركة الوطنية لالإ�ستثمار �ش.م.ك. )م�ساهم رئي�سي للبنك(. خالل �سنة 2008، قررت االإدارة اإعادة ت�سنيف هذه املحفظة 

"كاإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة" )متاحة للبيع(، اعتبارًا من 1 يوليو 2008. منذ اإعادة الت�سنيف، تعر�ست هذه املحفظة 
اإىل �سايف اإنخفا�ش يف القيمة العادلة مببلغ وقدره 16.214 األف دوالر اأمريكي.

)مدير  كابيتا  ريل  ل�سركة  تابعة  �سركة  ماروك،  ريل  يف  اأمريكي  دوالر  األف   13.906 باإجمايل  اإ�ستثمار  املحفظة  هذه  تت�سمن   6.2

االإ�ستثمار(. متتلك املجموعة 19.2% من هذه املوؤ�س�سة. ميثل الر�سيد املتبقي اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق ملكية خا�سة غري م�سعرة. القيمة 

العادلة لهذه االإ�ستثمارات ال ميكن حتديدها مبوثوقية نتيجة لعدم التيقن من التدفقات النقدية.

6.3 متثل هذه اإ�ستثمارات يف �سكوك م�سنفة كمحتفظ بها حتى االإ�ستحقاق �سادرة من قبل دار االأركان )اململكة العربية ال�سعودية( 

وديار املحرق )مملكة البحرين(. اإن القيمة العادلة ل�سكوك دار االأركان هي 83% من التكلفة والقيمة العادلة ل�سكوك ديار املحرق ال 

ميكن قيا�سها مبوثوقية. 

7  �إ�ضتثمار�ت يف عقود �لتاأجري 

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

12.30512.305فلك للتاأجري واحد املحدودة 

12.30612.306فلك للتاأجري اأثنني املحدودة

13.37513.375فلك للتاأجري ثالثة املحدودة 

15.26415.264فلك للتاأجري اأربعة املحدودة 

8.864-فلك للتاأجري خم�سه املحدودة 

8.921-فلك للتاأجري �ستة املحدودة 

-17.309فلك للتاأجري �سبعة املحدودة 

12.50012.500فلك للتاأجري ثمانية املحدودة 

-3.130فلك للتاأجري ت�سعة املحدودة 

-2.884فلك للتاأجري ع�سرة املحدودة 

-12.317فلك للتاأجري اأحد ع�سر املحدودة 

101.39083.535
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7  �إ�ضتثمار�ت يف عقود �لتاأجري )تتمة(

دخل البنك يف ترتيبات لتاأجري طائرات من خالل �سركات فلك التابعة. اإن احلد االأدنى لالإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة القب�ش والدفع 

هي كالتايل: 

2008

�سايفذمم دائنةذمم مدينة

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

40.73628.76911.967خالل �سنة 2009

162.11911.22350.896من �سنة 2010 اإىل �سنة 2015

202.855139.99262.863

2007

�سايفذمم دائنةذمم مدينة

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

34.77023.50011.270خالل �سنة 2008

183.811117.54466.267من �سنة 2009 اإىل �سنة 2014

19.7283.42916.299من �سنة 2015 اإىل �سنة 2017

238.309144.47393.836

وباالإ�سافة اإىل ما هو مذكور اأعاله فاإن عقود التاأجري تتطلب دفع دفعة كبرية القتناء الطائرات يف نهاية عقود التاأجري. املدفوعات هي 

كالتايل: 

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

94.70072.500م�ستحقة الدفع من �سنة 2009 اإىل �سنة 2014

27.00012.000م�ستحقة الدفع من �سنة 2015 اإىل �سنة 2017

121.70084.500

باالأخذ يف االعتبار ما هو مذكور اأعاله، قامت املجموعة باإقتناء عقود تاأجري رئي�سية، والتي تعطي احلق باإقتناء الطائرات املعنية على 

اأ�سا�ش ال�سيغة املتفق عليها.

�ضايف موجود�ت جمموعة قابلة لال�ضتبعاد م�ضنفة كمحتفظ بها لغر�س �لبيع   8

لدى املجموعة اإ�ستثمارات يف �سركتني موجودتني يف اأوروبا كجزء من حمفظة اإ�ستثماراتها يف اأ�سهم حقوق امللكية اخلا�سة.

االأوىل هي �سركة م�سجلة يف جزر كيمن والتي متتلك 92.02% يف �سركة ت�سغيلية دمناركية والتي تعد �سركة رائدة عامليًا يف جمال توفري 

االأنظمة واحللول مللء واإعادة تهيئة اأ�سطوانات غاز البرتول امل�سال. كما يف 31 دي�سمرب 2008، احتفظت املجموعة بح�سة تبلغ %21.5 

من هذه ال�سركة الدمناركية )بلغ اإجمايل املوجودات واملطلوبات 63.433 األف دوالر اأمريكي و36.969 األف دوالر اأمريكي( من خالل 

�سركة جزر كيمن القاب�سة.  
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�ضايف موجود�ت جمموعة قابلة لال�ضتبعاد م�ضنفة كمحتفظ بها لغر�س �لبيع )تتمة(  8

املجموعة القابلة لال�ستبعاد االأخرى هي �سركة م�سجلة يف جزر كيمن والتي متتلك 88.9% من �سركة مقرها يف اململكة املتحدة  تعمل 

يف اأن�سطة بيع منتجات معاجلة املياه. كما يف 31 دي�سمرب 2008، بلغ اإجمايل موجودات ومطلوبات هذه ال�سركة التي مقرها يف اململكة 

املتحدة 224.906 األف دوالر اأمريكي و116.697 األف دوالر اأمريكي على التوايل. 

9  �إ�ضتثمار�ت عقارية

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

17.46011.036القيمة املدرجة االفتتاحية

6.424-تعديالت القيمة العادلة 

17.46017.460القيمة املدرجة اخلتامية

9.1 متثل االإ�ستثمارات العقارية هذه اأر�ش تقع يف مملكة البحرين. وهي مدرجة بالقيمة العادلة، ويتم حتديدها  بناءًا على تقييم مثمنني 

مهنيني م�ستقلني كما يف 31 دي�سمرب 2008 بناءًا على اأحدث عملية بيع يف ال�سوق ذات ال�سلة. 

موجود�ت �أخرى  10

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

9602.136مبالغ م�ستحقة القب�ش متعلقة بعقود تاأجري 

2.3411.693اأخرى 

1.000-ودائع )اإي�ساح 10.1(

3.3014.829

10.1 متثل ودائع الأربعة عقود تاأجري رئي�سية مت دفعها من قبل املجموعة خالل الفرتة.
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عقار�ت ومعد�ت  11

اأرا�سي مملوكة 

املجموع اأخرى مباينملكًا حرًا

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

�لتكلفة 

3.1634.0721.1558.390الر�سيد االفتتاحي

74.2714.278-اإ�سافات 

)107()107(--اإ�ستبعادات 

3.1634.0795.31912.561الر�سيد اخلتامي 

�الإ�ضتهالك �ملرت�كم

220218438-الر�سيد االفتتاحي

204416620-خم�س�ش ال�سنة

)33()33(--اإ�ستبعادات 

4246011.025-الر�سيد اخلتامي 

�ضايف �لقيمة �لدفرتية 

3.1633.6554.71811.536يف 31 دي�سمرب 2008

3.1633.8529377.952يف 31 دي�سمرب 2007

مطلوبات �أخرى  12

20082007اإي�ساح

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

1.7282.655م�سروفات م�ستحقة 

1.5901.667دخل اإيجار غري مكت�سب 

1.273962م�سروفات اإيجار م�ستحقة الدفع 

12.1499299خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني                             

256952ر�سوم قانونية ومهنية متعلقة باإ�ستثمارات يف عقود التاأجري م�ستحقة الدفع

1.462701مطلوبات اأخرى

6.8087.236

12.1 اإن احلركة يف خم�س�ش مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني خالل ال�سنة هي كالتايل:

20082007

األف  دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

- 299الر�سيد االفتتاحي

586 529املخ�س�ش لل�سنة / الفرتة

)287()329(مت اإ�ستخدامه ودفعه خالل ال�سنة / الفرتة

499299
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13  ح�ضابات �ال�ضتثمار �ملطلقة   

ح�سابات اال�ستثمار املطلقة هي اأموال العمالء وامل�ستثمرين املحتفظ بها من قبل املجموعة والتي يفو�ش فيها حاملي ح�سابات االإ�ستثمار 

املطلقة املجموعة باالإ�ستثمار بالطريقة التي تعتقد فيها املجموعة باأنها منا�سبة دون و�سع اأي قيود للمكان اأو الكيفية اأو الأي اأغرا�ش يتم 

فيها اإ�ستثمار هذه االأموال. 

اإن املجموعة ت�ستحق ح�سة امل�سارب نظري اإدارتها ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة. من اإجمايل الدخل من ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة، يتم 

اإحت�ساب املخ�س�سات وخ�سم ح�سة املجموعة من الدخل. يتم حتديد  تخ�سي�ش الدخل العائد للعمالء اإىل ح�سابات االإ�ستثمار بعد 

توزيع الدخل من قبل اإدارة املجموعة �سمن احلدود التي ت�سمح بتقا�سم االأرباح وفقًا لل�سروط واالأحكام الواردة يف ح�سابات االإ�ستثمار 

املطلقة. يتم حتميل امل�سروفات االإدارية املتكبدة فيما يتعلق باإدارة االأموال مبا�سرة على املجموعة وال يتم ح�سابها ب�سكل منف�سل يف 

ح�سابات االإ�ستثمار.

14 �حلقوق 

14.1 ر�أ�س �ملال

20082007

األف دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

2.500.0002.500.000م�سرح به: 2.500.000.000 �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها دوالر اأمريكي واحد لل�سهم  

ال�سادر واملدفوع بالكامل: 291.286.000 �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها دوالر 

واحد اأمريكي لل�سهم  
291.286291.286

14.2  �إحتياطي قانوين

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني والنظام االأ�سا�سي للبنك يتم حتويل 10% من �سايف ربح ال�سنة اإىل االإحتياطي القانوين 

حتى ي�سل هذا االحتياطي اإىل 50% من راأ�ش مال البنك املدفوع. اإن هذا االإحتياطي غري قابل للتوزيع اإال يف احلاالت التي ين�ش عليها 

قانون ال�سركات التجارية البحريني واالأنظمة القانونية االأخرى ال�سارية. نتيجة لتكبد املجموعة خل�سارة موحدة خالل ال�سنة، مل يتم 

حتويل اأي مبالغ خالل ال�سنة.

14.3  �إحتياطي �لقيمة �لعادلة لالإ�ضتثمار

ميثل هذا االحتياطي مكا�سب من اإعادة التقييم غري املحققة لالإ�ستثمارات العقارية املدرجة كما تتطلبه معايري املحا�سبة املالية ال�سادرة 

القيمة والذي يكون يف وقت  للتوزيع عند حتقيق  االإحتياطي قابل  اإن هذا  االإ�سالمية.  املالية  للموؤ�س�سات  عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 

التخارج الفعلي اأو االإ�ستبعاد.

15 دخل من ��ضتثمار�ت حمتفظ بها لغر�س غري �ملتاجرة   

للفرتة من 5 

اأغ�سط�ش 2006 

اإىل 31 دي�سمرب 

2007 2008

األف دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

1.047846دخل من �سكوك

887501دخل اأرباح االأ�سهم 

1.9341.347
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م�ضروفات عمومية و�إد�رية       16

للفرتة من 5 

اأغ�سط�ش 2006 

اإىل 31 دي�سمرب 

2007 2008

األف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

2.728967قانونية ومهنية 

962445ت�سويق واإعالن

691380�سفر و�سيافة 

65732خ�سائر من حتويل العمالت االأجنبية، �سايف

170366اإيجار و�سيانة 

186260م�سروفات وخم�س�سات ح�سور اإجتماعات جمل�ش االإدارة واللجان التابعة

1.073756اأخرى 

6.4673.206

17  �لنقد وما يف حكمه 

يت�سمن النقد وما يف حكمه املدرج يف قائمة التدفقات النقدية على اأر�سدة امليزانية التالية:    

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

5.80916.249نقد واأر�سدة لدى البنوك 

60.531157.823مبالغ م�ستحقة من موؤ�س�سات مالية بتواريخ ا�ستحقاق اأ�سلية خالل 90 يومًا

17813.191نقد واأر�سدة بنكية لدى مدير املحفظة

66.518187.263

�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية   18

اإن القيم العادلة لالأدوات املالية، باإ�ستثناء بع�ش االإ�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة )اإي�ساح 6(، ال تختلف  جوهريًا عن قيمها 

املدرجة.

19  �إد�رة ر�أ�س �ملال

يتم مراقبة كفاية راأ�ش مال البنك، ب�سورة رئي�سية باإ�ستخدام قوانني ون�سب مو�سوعة من قبل جلنة بازل ملراقبة امل�سارف واملعتمدة 

من قبل م�سرف البحرين املركزي. 

اإن الهدف الرئي�سي الإدارة راأ�سمال البنك هو التاأكد باأن البنك يلتزم باملتطلبات اخلارجية املفرو�سة لراأ�ش املال واملحافظة على ن�سب 

راأ�سمال منا�سبة من اأجل دعم اأعماله وتعزيز قيمة حقوق امل�ساهمني.  

يتكون راأ�ش املال التنظيمي من قاعدة راأ�ش املال فئة )1(، والذي يت�سمن ب�سكل اأ�سا�سي على راأ�ش املال، وعالوة اإ�سدار اأ�سهم واأرباح 

م�ستبقاة وحقوق االأقلية. البند االآخر من راأ�ش املال التنظيمي هو قاعدة راأ�ش املال فئة )2(، والذي يت�سمن ب�سكل اأ�سا�سي على اإحتياطيات 

القيمة العادلة لالإ�ستثمار واملخ�س�سات. مت عمل بع�ش التعديالت لهذه االأر�ســــــدة كما هو من�ســو�ش عليه من قبل م�ســـرف البحرين 
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�إد�رة ر�أ�س �ملال )تتمة(  19

املركزي. يتم اإحت�ساب املوجودات املرجحة للمخاطر وفقًا للقوانني املن�سو�ش عليها من قبل م�سرف البحرين املركزي.

باالإ�سافة  باإ�ستخدام،  البنك  مال  راأ�ش  كفاية  مراقبة  يتم  اأعماله.  الكامنة يف  املخاطر  لتغطية  املال  راأ�ش  قاعدة  بفعالية  البنك  يدير 

لالأدوات االأخرى، قوانني ون�سب مو�سوعة من قبل جلنة بازل ملراقبة امل�سارف و املعتمدة من قبل م�سرف البحرين املركزي. 

اإن الهدف الرئي�سي الإدارة راأ�ش مال البنك هو التاأكد باأن البنك يلتزم باملتطلبات اخلارجية التنظيمية املفرو�سة لراأ�ش املال وباأن البنك 

يحتفظ بن�سب راأ�ش مال منا�سبة من اأجل دعم اأعماله وتعزيز قيمة حقوق امل�ساهمني. خالل ال�سنة ال�سابقة، التزمت املجموعة بالكامل 

مع املتطلبات اخلارجية املفرو�سة لراأ�ش املال.

يقوم البنك باإدارة هيكلة راأ�سماله وعمل تعديالت على �سوء التغريات يف الظروف االقت�سادية وخ�سائ�ش خماطر اأن�سطته. من اأجل 

احلفاظ على اأو تعديل هيكلة راأ�ش املال، ميكن للبنك تعديل مبالغ اأرباح االأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني اأو اإعادة راأ�ش املال اإىل امل�ساهمني 

اأو اإ�سدار راأ�سمال جديد. مل يتم عمل تغيريات يف االأهداف وال�سيا�سات والعمليات عن ال�سنوات ال�سابقة.  

اأ�سبحت اإتفاقية بازل 2 املعتمدة من قبل م�سرف البحرين املركزي �سارية املفعول اأعتبارًا من 1 يناير 2008. الأغرا�ش املقارنة واأداء 

مركز راأ�ش املال كما يف 31 دي�سمرب 2007، مت اإعادة اإحت�ساب راأ�ش املال التنظيمي واملوجودات املرجحة للمخاطر وفقًا الإتفاقية بازل2.

ر�أ�س �ملال �لتنظيمي

2007 2008

األف  دوالر اأمريكي األف  دوالر اأمريكي

312.255 245.124 راأ�ش املال فئة 1 )اإي�ساح 19.1(                                                                                      

2.891 - راأ�ش املال فئة 2                                                       

315.146 245.124 جمموع قاعدة راأ�ش املال )اأ(

461.354 465.437 املوجودات املرجحة للمخاطر )ب( )اإي�ساح 19.2(                                        

%68.3 %52.7 ن�سبة كفاية راأ�ش املال )اأ / ب × 100(

%12.0 %12.0 احلد االأدنى املطلوب 

19.1  ر�أ�س �ملال فئة 1

2007 2008

األف  دوالر اأمريكي األف  دوالر اأمريكي

291.286 291.286 راأ�ش املال 

2.002 2.002 اإحتياطي قانوين

11.594 )2.693( )خ�سائر مرتاكمة(/اأرباح م�ستبقاة

7.373 14.994 حقوق االأقلية 

312.255 305.589 راأ�ش املال فئة 1 االأ�سا�سي

- )31.678( اخل�سومات

312.255 273.911 راأ�ش املال فئة 1

- )28.787( ر�سيد �سلبي لراأ�ش املال فئة 2

312.255 245.124 راأ�ش املال فئة 1 حم�سوم منه الر�سيد ال�سلبي لراأ�ش املال فئة 2
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19.2 �ملوجود�ت �ملرجحة للمخاطر

2007 2008

األف دوالر اأمريكي األف  دوالر اأمريكي

300.013 379.213 املوجودات املرجحة ملخاطر االإئتمان

69.738 66.074 املوجودات املرجحة للمخاطر الت�سغيلية

91.603 20.150 املوجودات املرجحة ملخاطر ال�سوق

461.354 465.437

�ملوجود�ت �ملرجحة ملخاطر �الإئتمان

ي�ستخدم البنك االأ�سلوب املوحد، والذي يتطلب من البنك اإ�ستخدام ت�سنيفات اإئتمانية خارجية لدجمها اإىل الفئات التي مت فيها تطبيق 

ترجيحات املخاطر املوحدة. الأغرا�ش تنظيمية، تت�سمن املوجودات املرجحة ملخاطر االإئتمان على اإ�ستثمارات ومبالغ م�ستحقة القب�ش.

�ملوجود�ت �ملرجحة ملخاطر �ل�ضوق

ال يحتفظ البنك مبحفظة املتاجرة، ونتيجة لذلك، تنتج املوجودات املرجحة ملخاطر ال�سوق من �سايف مراكز العمالت االأجنبية للبنك.

�ملوجود�ت �ملرجحة للمخاطر �لت�ضغيلية

ي�ستخدم البنك اأ�سلوب املوؤ�سر االأ�سا�سي يف عملية اإحت�ساب املوجودات املرجحة للمخاطر الت�سغيلية، الذي يحت�سب املوجودات املرجحة 

للمخاطر الت�سغيلية كن�سبة من متو�سط لثالث �سنوات من االإيرادات. 

معلومات �لقطاعات  20

يتم  وبناءًا عليه مل  البحرين  املجموعة فقط يف مملكة  تعمل  االإ�ستثمارية.  امل�سرفية  باأن�سطة اخلدمات  املجموعة  اأن�سطة  تتعلق جميع 

عر�ش معلومات عن القطاع اجلغرايف.

معامالت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة  21

تتاألف االأطراف ذات العالقة من امل�ساهمني الرئي�سيني واأع�ساء جمل�ش اإدارة املجموعة وهيئة الرقابة ال�سرعية وال�سركات اململوكة لهم 

اأو امل�سيطر عليها اأو ذو حتكم م�سرتك اأو ذو نفوذ موؤثر من قبلهم وال�سركات احلليفة بف�سل م�ساهمة م�سرتكة مع تلك للمجموعة.
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فيما يلي املعامالت الهامة التي تتعلق باالأطراف ذات العالقة:

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

�ملوجود�ت

15.18030.913اإ�ستثمارات م�سعرة مدارة من قبل م�ساهم )ال�سركة الوطنية لالإ�ستثمار �ش.م.ك.( )اإي�ساح 6.1(

10.00912.808مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

�ملطلوبات

)12.808(-مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

فيما يلي املعامالت الهامة مع االأطراف ذات العالقة:

للفرتة من 5 

اأغ�سط�ش 2006 

اإىل 31 دي�سمرب 

2007

األف دوالر اأمريكي

31 دي�سمرب 2008

األف

دوالر اأمريكي

�لدخل

-136ربح من مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

3.307-ربح من مبالغ م�ستحقة من غري البنوك

23190دخل الر�سوم واالأتعاب

-2.141مك�سب من ا�ستبعاد موجودات حمتفظ بها لغر�ش البيع

�مل�ضروفات

109260م�سروفات وخم�س�سات ح�سور اإجتماعات جمل�ش االإدارة واللجان التابعة

7877م�سروفات وخم�س�سات ح�سور اإجتماعات هيئة الرقابة ال�سرعية

فيما يلي التعوي�سات ملوظفي االإدارة الرئي�سيني:

للفرتة من 5 

اأغ�سط�ش 2006 

اإىل 31 دي�سمرب 

2007

األف دوالر اأمريكي

31 دي�سمرب 2008

األف

دوالر اأمريكي

1.9333.577مكافاآت املوظفني الق�سرية االأجل

1.1561.164مكافاآت نهاية اخلدمة 

3.0894.741جمموع التعوي�سات ملوظفي االإدارة الرئي�سيني 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 

31 دي�سمرب 2008



�رتباطات  22

1 اإىل 5 �سنوات اأقل من �سنة 
اأكرث من 5 

�سنوات 
املجموع 

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

يف 31 دي�ضمرب 2008

21128758556اإرتباطات راأ�سمالية واإرتباطات اأخرى 

21128758556

يف 31 دي�ضمرب 2007

105.000--105.000اإرتباطات متعلقة بعقود تاأجري 

1.44516.445-15.000اإرتباطات متعلقة باإ�ستثمارات 

1.506-1.176330اإرتباطات راأ�سمالية واإرتباطات اأخرى 

121.1763301.445122.951

تت�سمن االإرتباطات املتعلقة باالإ�ستثمارات على اإرتباطات جتاه اإ�ستثمارات م�ستقبلية. 

ت�سمل االإرتباطات الراأ�سمالية واالإرتباطات االأخرى ب�سورة اأ�سا�سية على اإرتباطات متعلقة بالنظام امل�سريف االأ�سا�سي واإرتباطات اأخرى متعلقة بها. 

هيئة �لرقابة �ل�ضرعية   23

والفتاوى  االإ�سالمية  لل�سريعة  العامة  للمبادئ  املجموعة  امتثال  يقومون مبراجعة  اأربعة علماء  للبنك من  ال�سرعية  الرقابة  تتكون هيئة 

املجموعة  قبل  املتبناة من  واالإجراءات  بالتوثيق  املتعلقة  االأدلة  تت�سمن مراجعتهم فح�ش  ال�سادرة.  واالإر�سادات  والتعليمات  اخلا�سة 

للتاأكد من اأن اأن�سطتها تدار وفقًا ملبادئ ال�سريعة االإ�سالمية. 

�إد�رة �ملخاطر   24

تلعب اإدارة املخاطر دورًا هامًا يف عملية اتخاذ القرار للمجموعة. ويتم اإدارتها من خالل جلنة اإدارة االإ�ستثمار وجلنة اإدارة املوجودات 

واملطلوبات واإدارة املخاطر. ت�سم كال اللجنتان اأع�ساء من االإدارة العليا امل�ستمدة من املجاالت الرئي�سية للبنك يف تطبيق اإ�سرتاتيجية 

و�سيا�سات املخاطر ومراقبة واإدارة املخاطر الرئي�سية التي يتعر�ش لها البنك. يتعر�ش البنك لعدة خماطر متمثلة يف خماطر االإئتمان و 

خماطر الرتكز وخماطر عائد الربح وخماطر ال�سيولة وخماطر اأ�سعار االأ�سهم وخماطر العمالت االأجنبية واملخاطر الت�سغيلية.

وبالرغم من اأن االإدارة امل�سئولة عن املجاالت الرئي�سية للبنك تتحمل م�سئولية املخاطر التي تن�ساأ �سمن جماالتها املعنية،  فاإن اإدارة 

املخاطر تقوم ب�سكل م�ستقل بتحديد وقيا�ش ومراقبة واإعطاء تو�سية بخطوات منا�سبة الإدارة كل نوع من اأنواع هذه املخاطر. لدى اإدارة 

املخاطر ات�سال م�ستقل مبجل�ش االإدارة والذي ُيعر�ش عليه كافة بيانات خماطر املجموعة ب�سورة منتظمة.

هيكلة �إد�رة �ملخاطر

جمل�س الإدارة 

اإن جمل�ش االإدارة هو امل�سئول الرئي�سي عن منهجية اإدارة املخاطر واملوافقة على ا�سرتاتيجيات ومبادئ و�سيا�سات واإجراءات املخاطر.

هيئة الرقابة ال�سرعية

اإتباع مبادئ  اإذا مت  اأجرتها املجموعة لتحكم ما  تتوىل هيئة الرقابة ال�سرعية للبنك مراجعة املبادئ والعقود املتعلقة باملعامالت التي 

ال�سرعية االإ�سالمية ويقوم مبراجعة امتثال املجموعة للفتاوى والتوجيهات اخلا�سة ال�سادرة من قبل جمل�ش االإدارة. 
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هيكلة �إد�رة �ملخاطر )تتمة(

 اللجنة التنفيذية

اإن اللجنة التنفيذية ملجل�ش االإدارة تاأخذ يف االإعتبار وت�سدق على طلبات ال�سراء وبيع االإ�ستثمارات الفردية لغاية احلدود املفرو�سة من 

قبل جمل�ش االإدارة.

جلنة اإدارة الإ�ستثمار

من اأهم املخاطر التي تتعر�ش لها املجموعة هو �سمان االإ�ستثمارات واإ�ستثمارات امللكية. اإن دور جلنة اإدارة االإ�ستثمار هو املوافقة اأو عدم 

املوافقة على مثل هذه االإ�ستثمارات ا�ستنادا اىل فهم املخاطر التي مت بيانها من قبل جمموعة اإدارة املخاطر وعوامل التقليل ذات ال�سلة 

املقدمة من قبل فريق العمل ذات العالقة.

جمموعة اإدارة املخاطر

باأن  امل�سئولة عن و�سع وتنفيذ ا�سرتاتيجية منا�سبة الإدارة املخاطر واملنهجية للمجموعة. وهي ت�سمن  اإدارة املخاطر هي  اإن جمموعة 

هناك اإجراءات رقابية كافية مت و�سعها وباأن املخاطر املتعر�ش لها تقع �سمن احلدود املعتمدة.

جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات واإدارة املخاطر

اإدارة جميع املخاطر مت�سمنة خماطر ال�سيولة وخماطر عائد  اإدارة املخاطر هي امل�سئولة عن  اإدارة املوجودات واملطلوبات و  اإن جلنة 

الربح وخماطر االإئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية �سمن �سيا�سات البنك واملتطلبات التنظيمية.  وهي تو�سي جمل�ش االإدارة 

بو�سع حدود لل�سيولة وحدود للرتكز .

�إد�رة �ملخاطر و�أنظمة �لتقارير 

اإدارة املخاطر هي اجلهة امل�سئولة عن اإدارة ومراقبة خماطر التعر�ش. تقي�ش اإدارة املخاطر املخاطر من خالل ا�ستخدام مناذج املخاطر 

وتقدمي تقارير اإىل جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات و اإدارة املخاطر. تتم اإدارة مراقبة وحتكم املخاطر من خالل احلدود املو�سوعة من 

قبل جمل�ش االإدارة. تقوم اإدارة املخاطر بتقدمي تقارير اإىل جمل�ش االإدارة وجلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات واإدارة املخاطر واالأق�سام 

االإ�ستثمار  وتعر�ش خماطر  االإئتمان  وتعر�ش خماطر  املال  راأ�ش  كفاية  التقارير حتليل  تت�سمن هذه  املطلوب.  النحو  ال�سلة على  ذات 

وتعر�سات العمالت االأجنبية. 

خماطر �الإئتمان

االآخر  الطرف  تكبد  ينتج عنه  الذي  االأمر  باإلتزاماته،  الوفاء  املالية من  االأدوات  اأطراف  اأحد  اإلتزام  االإئتمان يف عدم  تتمثل خماطر 

خل�سائر مالية. وحتاول املجموعة ال�سيطرة على خماطر االإئتمان عن طريق و�سع حدود لالأطراف االأخرى بوجه فردي وهذه احلدود 

تو�سع بوا�سطة جمل�ش االإدارة وتراقب من قبل اإدارة املخاطر وتراجع  ب�سورة م�ستمرة. 

ال�سائلة يف  املبالغ  اإيداع  االئتمان من خالل  التعر�سات  ملخاطر  تنتج  الفردية.  اأو  التجارية  امل�سرفية  االأن�سطة  املجموعة يف  تدخل  ال 

ذات  مالية  موؤ�س�سات  على  تركز  و  متحفظة  بطريقة  الزائدة  املبالغ  املجموعة  تودع  املدينة.  والذمم  املرابحات  عقود  بنكية،  ح�سابات 

ت�سنيف عايل حمليا وعلى م�ستوى املنطقة.
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�إد�رة �ملخاطر )تتمة(  24

خماطر �الإئتمان )تتمة(

)1( احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الإئتمان 

20082007اإي�ساحات

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

35.80816.243نقد واأر�سدة لدى البنوك )باإ�ستثناء نقد يف ال�سندوق( 

460.531172.922مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

615.01425.019اإ�ستثمار يف �سكوك 

1.9804.111مبالغ م�ستحقة القب�ش

83.333218.295جمموع التعر�سات ملخاطر االإئتمان 

مل حت�سل املجموعة على اأي نوع من ال�سمانات. ومع ذلك، عند اإيداع اأموال ق�سرية االأجل لدى موؤ�س�سات مالية تقوم املجموعة بعمل 

حتليل اإئتماين لكل طرف اآخر )مت�سمنة اعتبارات لت�سنيفات اإئتمانية خارجية اإن وجدت(، وتقوم بو�سع احلدود ومراقبتها.

)2( تركز خماطر احلد الأق�سى ملخاطر الإئتمان

تدار خماطر الرتكز وفقًا لالأطراف االأخرى. بلغ احلد االأق�سى للتعر�سات ملخاطر االإئتمان الأي موؤ�س�سة مالية مبلغ 29.020 األف دوالر 

اأمريكي كما يف 31 دي�سمرب 2008 )2007: 27.692 األف دوالر اأمريكي(. يحلل اجلدول التايل تركز القطاعات اجلغرافية وال�سناعية 

لتعر�سات احلد االأق�سى ملخاطر االإئتمان املجموعة:

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

االإقليم اجلغرايف:

56.581113.787البحرين 

17.73485.414دول جمل�ش التعاون اخلليجي االأخرى

7.7095.569اأوروبا

4871.854دول ال�سرق االأو�سط االأخرى واآ�سيا 

82211.671اأمريكا ال�سمالية 

83.333218.295

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

القطاع ال�سناعي:

66.925189.165بنوك وموؤ�س�سات مالية 

4873.513طريان  

15.07715.130عقارات 

-18ت�سنيع

82610.487اأخرى  

83.333218.295
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�إد�رة �ملخاطر )تتمة(  24

خماطر �الإئتمان )تتمة(

)3( حتليل التعر�س ملخاطر الإئتمان ح�سب الت�سنيفات الإئتمانية اخلارجية 

ال توجد موجودات مالية فات موعد اإ�ستحقاقها اأو م�سمحلة. يحلل اجلدول اأدناه احلد االأق�سى لتعر�ش املجموعة ملخاطر االإئتمان حيث 

تنعك�ش نوعية االئتمان يف ت�سنيفات �ستاندرد اأند بورز وموديز وفيت�ش وكابيتال اإنتلجن�ش حيثما تكون منا�سبة للطرف االآخر.

اإن اأغلبية التعر�سات التي مل يتم ت�سنيفها تتعلق مببالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية واإ�ستثمارات يف �سكوك باإجمايل 19.366 

دوالر اأمريكي.

20082007

األف دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

الت�سنيف االإئتمائي:

 A- اإىل AA8.26769.072

 BB- اإىل BBB+50.16481.652

24.90267.571غري م�سنفة 

83.333218.295

تركز �ملخاطر

 تنتج الرتكزات عندما تدخل جمموعة من االأطراف املتعاملة يف اأن�سطة جتارية مت�سابهة، اأو يف اأن�سطة بنف�ش املنطقة اجلغرافية، اأو 

تغريات  بروز  ب�سكل م�سابه يف حالة  التعاقدية  بالتزاماتها  للوفاء  يوؤثر على مقدرتها  االقت�سادية مما  ال�سمات  نف�ش  لها  تكون  عندما 

اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو اأي تغريات اأخرى. وت�سري تركزات املخاطر اإىل التاأثري الن�سبي الأداء املجموعة جتاه التطورات التي قد تطراأ على 

قطاع اأعمال اأو منطقة جغرافية معينة. قامت املجموعة بو�سع توجيهات لتعيني حدود البلدان والقطاعات والعمالت واأخرى. 

اإن توزيع املوجودات واملطلوبات واحلقوق ح�سب االإقليم اجلغرايف والقطاع ال�سناعي هو كما يلي:

2008

مطلوباتموجودات

األف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

االإقليم اجلغرايف:

124.38560.156البحرين 

47.468501دول جمل�ش التعاون اخلليجي االأخرى

176.8803.220اأوروبا

27.183848دول ال�سرق االأو�سط االأخرى واآ�سيا 

-822اأمريكا ال�سمالية 

376.73864.725
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�إد�رة �ملخاطر )تتمة(  24

تركز املخاطر )تتمة(

2008

مطلوباتموجودات

األف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

القطاع ال�سناعي:

74.75957.917بنوك وموؤ�س�سات مالية 

101.8762.863طريان  

-48.102عقارات 

-7.218مواد اأ�سا�سية

-128.320ت�سنيع

-2.779خدمات 

13.6843.945اأخرى  

376.73864.725

كما يف 31 دي�سمرب 2008، لدى املجموعة تعر�سات جوهرية الأحدث االإقتناءات البالغة 33% )2007: 0%( من اإجمايل املوجودات. ومن 

�سمن اأحدث هذه االإقتناءات مبالغ متاحة للتوظيف لدى امل�ستثمرين والتي هي ذات طبيعة ق�سرية االأجل، وتبلغ 29% )2007: 0%( من 

اإجمايل املوجودات.   

2007

مطلوباتموجودات

ح�سابات االإ�ستثمار 

املطلقة

األف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

االإقليم اجلغرايف:

-178.38438.649البحرين 

131.12013.56810.000دول جمل�ش التعاون اخلليجي االأخرى

-33.193998اأوروبا

-28.997517دول ال�سرق االأو�سط االأخرى واآ�سيا 

-11.670953اأمريكا ال�سمالية 

383.36454.68510.000

2007

مطلوباتموجودات

ح�سابات االإ�ستثمار 

املطلقة

األف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

القطاع ال�سناعي:

-211.82247.498بنوك وموؤ�س�سات مالية 

-87.0493.983طريان  

--47.143عقارات 

--9.932مواد اأ�سا�سية

10.000-8.263ت�سنيع

-19.1553.204اأخرى  

383.36454.68510.000
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خماطر �ل�ضوق

خماطر معدل الربح

تنتج خماطر معدل الربح من اإحتمال التغريات يف معدالت الربح التي توؤثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات 

املاليـة. لدى املجموعة حاليًا تعر�سات حمدودة ملخاطر معدل الربح. ت�ستمل موجودات املجموعة التي تتعر�ش ملخاطر معدل الربح على 

مبالغ م�ستحقة من موؤ�س�سات مالية واإ�ستثمارات يف �سكوك ومبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى ولديها تواريخ اإعادة ت�سعري 

ال تتجاوز ثالثة اأ�سهر. خالل �سنة 2008، اأن التغري بن�سبة +/- 0.25% يف معدل الربح، مع االإحتفاظ بجميع املتغريات االأخرى ثابتة، 

�سوف ينتج عنه تغري يوؤثر مببلغ +/-621 األف دوالر اأمريكي )2007: +/- 1% وناجتة عنها +/- 2.907 األف دوالر اأمريكي( على قائمة 

الدخل. 

يبني اجلدول التايل معدالت الربح الفعلية على هذه االأدوات املالية: 

20082007

12.20%10.60%اإ�ستثمارات يف عقود التاأجري

5.28%3.87%مبالغ م�ستحقة من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

7.15%5.07%اإ�ستثمارات يف ال�سكوك

5.72%5.12%مبالغ م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

خماطر العملة 

اإن اأغلبية معامالت املجموعة تتم بالدوالر االأمريكي. ومع ذلك، فاأنه �سمن االأعمال االعتيادية لبع�ش االإ�ستثمارات واملوجودات واملطلوبات 

املالية االأخرى تتم بعمالت اأخرى، وتن�ساأ عنها بالتايل خماطر عمالت اأجنبية. ومن اأجل تقليل هذه املخاطر، مت و�سع حدود للعمالت. 

وعالوة على ذلك، تدير املجموعة خماطر العملة من خالل تنويع تقنيات اإدارة املخاطر مثل اإدارة خماطر العملة املدرجة يف امليزانية 

على النحو امل�سموح بها من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية. 

لدى املجموعة �سايف التعر�سات اجلوهرية التالية  بالعمالت االأجنبية  يف تاريخ امليزانية: 

2008

�سايف مطلوبات موجودات

األف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكياألف دوالر اأمريكي

4.383)11.384(15.767كرونه دمناركي

12.247 -12.247دينار كويتي

)1.143()8.448(7.305جنيه ا�سرتيني

531)14.073(14.604يورو

2.982-2.982ريال �سعودي

9-9ريال قطري

4-4درهم اإماراتي

52.918)33.905(19.013
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24 �إد�رة �ملخاطر )تتمة(

خماطر ال�سوق )تتمة(

2007

موجودات

مطلوبات وح�سابات 

�سايف االإ�ستثمار املطلقة 

األف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكياألف  دوالر اأمريكي

13.241)12.808(26.049دينار كويتي

90)9.982(10.072جنيه ا�سرتيني

)19()14.659(14.640يورو

52-52ين ياباين

50.813)37.449(13.364

ي�سري اجلدول اأدناه اإىل تاأثري التغريات املحتملة املمكنة يف �سعر ال�سرف على �سايف تعر�ش املجموعة ملخاطر العمالت االأجنبية. يتم 

اإحت�ساب التاأثري باإ�ستخدام �سايف تعر�ش العمالت االأجنبية بتاريخ امليزانية واإحت�ساب تاأثري التغريات يف �سعر ال�سرف.

تغريات يف اأ�سعار 

ال�سرف )+/-(

تاأثري على �سايف 

الدخل واحلقوق

األف  دوالر اأمريكي%

10438كرونه دمناركي

5612دينار كويتي

)114(10جنيه ا�سرتيني

1053يورو

-5ريال �سعودي

-5ريال قطري

-5درهم اإماراتي
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خماطر �ل�ضوق )تتمة(

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

اإن خماطر اأ�سعار االأ�سهم هي خماطر انخفا�ش القيمة العادلة لالإ�ستثمارات يف اأ�سهم حقوق امللكية نتيجة حدوث تقلبات يف موؤ�سرات 

اأ�سهم ال�سوق املعنية. كما يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008، كان لدى املجموعة اإ�ستثمارات م�سعرة يف اأ�سهم حقوق امللكية يف اإثنتني 

من اأ�سواق االأ�سهم يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي. 

يعك�ش اجلدول اأدناه ح�سا�سية حمفظة االإ�ستثمار للتغيريات يف هذه املدخالت. يتم اإحت�ساب ح�سا�سية االإ�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ش 

املتاجرة من خالل االأخذ يف االعتبار تاأثري التغريات املحتملة املمكنة يف معدل الر�سملة.

تغريات اأ�سعار 

االأ�سهم )+/-(

تاأثري على �سايف 

الدخل

األف  دوالر اأمريكي%

101.500اأ�سواق الكويت وتداول لالأوراق املالية 

كما يوجد لدى املجموعة اإ�ستثمارات غري م�سعرة مدرجة بالتكلفة حيث اأن تاأثري التغريات يف اأ�سعار اأ�سهم حقوق امللكية �سوف تدرج فقط 

عند بيع االإ�ستثمار اأو عند اعتباره م�سمحاًل، اأو عندما تتاأثر قائمة الدخل اأو عندما تعطي معاملة اإ�ستثمار الطرف االآخر موؤ�سرًا موثوقًا 

باأن القيمة العادلة �سوف تدرج يف احلقوق. 

خماطر �لت�ضغيل

املخاطر الت�سغيلية هي خماطر اخل�سائر الناجتة عن اخلطاأ الب�سري والتجاوزات وف�سل االأنظمة والتي ميكن اأن تكون لها اأثار قانونية اأو 

تنظيمية، اأو توؤدي اإىل خ�سارة مالية. لقد قامت املجموعة بتطبيق اإطار حوكمة �سركات قوية واآلية رقابة ملنع حدوث املخاطر الت�سغيلية 

املحتملة. وتت�سمن عملية الرقابة ف�سل الوظائف بطريقة فعالة، تقييم اإجراءات ال�سالحيات وامل�سادقات والت�سويات، تدريب املوظفني، 

وعمليات التقييم. يقوم ق�سم التدقيق الداخلي للبنك بعمل تدقيق م�ستقل لكل جمال هام وتقدمي تقرير ب�ساأنه اإىل جلنة التدقيق على 

اأ�سا�ش منتظم. 
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خماطر �ل�ضيولة 

خماطر ال�سيولة هي املخاطر  التي تكمن يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء مبتطلباتها التمويلية عندما يحني موعد اإ�ستحقاقها 

�سمن الظروف االعتيادية و�سمن ال�سغوطات. يدير ق�سم اخلزانة متطلبات ال�سيولة للمجموعة من خالل عمل م�ساورات مع 

خمتلف اإدارات املجموعة للوفاء باحتياجاتها التمويلية واملحافظة على م�ستوي كايف من النقد وما يف حكمه.

االإ�ستحقاق  اأ�سا�ش  على   2008 دي�سمرب   31 يف  كما  املطلقة  االإ�ستثمار  وح�سابات  واملطلوبات  املوجودات  اإ�ستحقاق  بيــان  يلي  فيما 

التعاقدي:

لغاية �سهر

واحد

1 اإىل 3 

اأ�سهر

3 اإىل 6

اأ�سهر

6 اأ�سهر اإىل 

�سنة

1 اإىل 3

�سنوات

اأكرث من 3 

�سنوات

اإ�ستحقاق 

املجموعغري حمدد

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

�ملوجود�ت

5.809------5.809نقد واأر�سدة لدى البنوك

مبالغ م�ستحقة من بنوك 

60.531-----43.47517.056وموؤ�س�سات مالية اأخرى  

اإ�ستثمارات حمتفظ بها 

36.12551.317-15.014---178لغر�ش غري املتاجرة 

101.390-6.01495.376----اإ�ستثمارات يف عقود التاأجري 

�سايف موجودات جمموعة 

قابلة لال�ستبعاد 

م�سنفة كمحتفظ بها 

125.394125.394------لغر�ش البيع 

17.46017.460------اإ�ستثمارات عقارية 

3.2373.301----64-موجودات اأخرى 

11.53611.536------عقارات ومعدات 

49.46217.120--21.02895.376193.752376.738

�ملطلوبات 

مبالغ م�ستحقة لبنوك 

57.917----23.26114.03620.260وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

6.8086.808------مطلوبات اأخرى

23.26114.03620.260---6.80864.725

21.02895.376186.944312.013-)20.260(25.8413.084�سايف 
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24 �إد�رة �ملخاطر )تتمة(

خماطر �ل�ضيولة )تتمة( 

االإ�ستحقاق  اأ�سا�ش  على   2007 دي�سمرب   31 يف  كما  املطلقة  االإ�ستثمار  وح�سابات  واملطلوبات  املوجودات  اإ�ستحقاق  بيــان  يلي  فيما 

التعاقدي:

لغاية �سهر

واحد

1 اإىل 3 

اأ�سهر

3 اإىل 6

اأ�سهر

6 اأ�سهر اإىل 

�سنة

1 اإىل 3

�سنوات

اأكرث من 3 

�سنوات

اإ�ستحقاق 

املجموعغري حمدد

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

األف دوالر 

اأمريكي

�ملوجود�ت

16.249------16.249نقد واأر�سدة لدى البنوك

مبالغ م�ستحقة من بنوك 

172.922----115.56142.26215.099وموؤ�س�سات مالية اأخرى  

اإ�ستثمارات حمتفظ بها 

17.72230.913-----13.191لغر�ش املتاجرة 

اإ�ستثمارات حمتفظ بها 

7.0258.00024.48549.504---9.994لغر�ش غري املتاجرة 

83.535-83.535-----اإ�ستثمارات يف عقود ا لتاأجري 

17.46017.460------اإ�ستثمارات عقارية 

4.829-4---2.5112.314موجودات اأخرى 

7.9527.952------عقارات ومعدات 

157.50644.57615.099-7.02591.53967.619383.364

�ملطلوبات وح�ضابات �الإ�ضتثمار �ملطلقة 

مبالغ م�ستحقة لبنوك 

47.449----22.8099.98214.658وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

2997.236----3.9073.030مطلوبات اأخرى

10.000------10.000ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة 

36.71613.01214.658---29964.685

7.02591.53967.320318.679-120.79031.564441�سايف 

�مل�ضوؤولية �الجتماعية  25

تخلي املجموعة م�سوؤوليتها االجتماعية من خالل التربعات اخلريية واملوؤ�س�سات اخلريية.

26  �أرقام �ملقارنة 

مت اإعادة ت�سنيف بع�ش اأرقام املقارنة لكي تتنا�سب مع العر�ش املطبق لل�سنة احلالية. اإن اإعادة الت�سنيف هذه مل توؤثر على �سايف الدخل 

للفرتة اأو اإجمايل احلقوق امل�سجلني م�سبقًا.
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الإف�ساحـــــات الأخـــرى لإدارة املخـــاطـــــر 

خماطر �الإئتمان  �أ( 

تدير املجموعة خماطر االإئتمان من خالل و�سع حدود لكل طرف مقابل يقرها جمل�ش االإدارة وتتم مراقبتها على اأ�سا�ش يومي من قبل 

ق�سم اإدارة املخاطر، واأي ا�ستثناء اأو اإنحراف على ال�سروط واالأحكام امل�سادقة يتطلب موافقة االإدارة العليا على اأن يتم اإبالغ جمل�ش 

تقييم  والنوعية يف  الكمية  العوامل  وا�سعة من  املجموعة نظام ت�سنيف داخلي يغطي جمموعة  وت�ستخدم  االإ�ستثناءات.  بهذه  االإدارة 

اجلدارة االإئتمانية لالأطراف املقابلة. ويتم مقارنة نتائج الت�سنيف الداخلي، حيثما ينطبق ذلك، مع نتائج الت�سنيف ال�سادرة عن 

موؤ�س�سات تقييم االإئتمان اخلارجية، ل�سمان االإت�ساق بني ت�سنيف النظام الداخلي وت�سنيف موؤ�س�سات التقييم اخلارجية. وي�ستخدم 

اإ�ستخدام  اإعادة  اأ�سا�سي ثالثة وكاالت عاملية للت�سنيف، وهي )اأ( �ستاندرد اند بورز )ب( موديز )ج( فيت�ش. ويتم  امل�سرف ب�سكل 

تقديرات موؤ�س�سات تقييم االإئتمان اخلارجية عندما يريد امل�سرف حتديد ت�سنيف موؤ�س�سة مالية. 

ولقد �سارك امل�سرف يف عملية متويل مرابحة م�سرتك لتمويل �سركة تركية بحيث كانت هذه الت�سهيالت ب�سمان بنك الربكة الرتكي. 

ولقد كان حجم التعر�سات ملخاطر االإئتمان املمولة  يف 31 دي�سمرب 2008 كما يلي: 

املتطلبات التنظيمية لراأ�ش 

املال

األف دوالر اأمريكي

املخاطر املرجحة ملخاطر 

االإئتمان

األف دوالر اأمريكي

�سايف حجم التعر�سات 

ملخاطر االئتمان املمولة

األف دوالر اأمريكي

فئة االأ�سول

39.764 331.368 228.673 االإ�ستثمارات

3.678 30.654 60.531 ذمم مرابحات مدينة

2.063 17.192 20.646 فئات اأ�سول اأخرى

45.505 379.214 309.850 االإجمايل

اإن البنك يعترب حجم التعر�سات ملخاطر االإئتمان لنهاية ال�سنة كما هو مذكور اأعاله ممثل حلجم املخاطر املعر�ش لها خالل الفرتة 

وعليه مل يتم بيان متو�سط اإجمايل تعر�ش البنك لهذه املخاطر.

تتعلق تعر�سات املخاطر املبينة اأعاله باملناطق اجلغرافية التالية: 

االإجمايل 

األف دوالر اأمريكي

فئات اأ�سول اأخرى

األف دوالر اأمريكي

ذمم مرابحات مدينة

األف دوالر اأمريكي

االإ�ستثمارات 

األف دوالر اأمريكي

املناطق اجلغرافية

113.525 4.248 4.196 105.081 اأوروبا

120.852 13.904 46.327 60.621 البحرين

47.468 712 10.008 36.748 دول جمل�ش التعاون اخلليجي االأخرى

27.183 960 - 26.223 الدول االأخرى يف ال�سرق االأو�سط واآ�سيا 

822 822 - - اأمريكا ال�سمالية

309.850 20.646 60.531 228.673 االإجمايل
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التعر�سات ح�سب االأطراف املقابلة يف 31 دي�سمرب 2008 كانت كما يلي: 

االإجمايل

األف دوالر اأمريكي

فئات اأ�سول اأخرى

األف دوالر اأمريكي

ذمم مرابحات مدينة

األف دوالر اأمريكي

اال�ستثمارات

األف دوالر اأمريكي

نوع الطرف املقابل

199.733 - - 199.733 اال�ستثمار يف االأوراق املالية

66.339 5.808 60.531 - مبالغ م�ستحقة من البنوك

22.267 8.341 - 13.926 املمتلكات من العقارات

15.014 - - 15.014 مبالغ م�ستحقة من �سركات

6.496 6.496 - - اأ�سول اأخرى

1 1 - - مبالغ نقدية

309.850 20.646 60.531 228.673 االإجمايل

وتتبع املجموعة املبادئ التوجيهية مل�سرف البحرين املركزي فيما يتعلق بتعريف وقيا�ش التعر�سات الكبرية يف امل�ستوى املوحد كما هو 

من�سو�ش عليه يف كتاب قواعد م�سرف البحرين املركزي للم�سارف االإ�سالمية.

وفيما يلي التعر�سات الكبرية يف 31 دي�سمرب 2008: 

ن�سبة 

التعر�سات اإىل 

قاعدة  راأ�ش 

املال 

التعر�سات الكبرية 

)غري البنوك(

األف دوالر اأمريكي

ن�سبة 

التعر�سات اإىل 

قاعدة راأ�ش

 املال

التعر�سات الكبرية 

)البنوك(

األف دوالر اأمريكي

%44.7 اجلهة اأ 109.627 1 %11.8 بنك اأ  28.960 1

%15.0 اجلهة ب 37.985 2 %4.1 بنك ب 10.009 2

%7.1 اجلهة ت 17.309 3 %3.0 بنك ت 7.362 3

%6.4 اجلهة ث 15.767 4 %2.0 بنك ث 5.003 4

%6.2 اجلهة ج 15.264 5 %1.6 بنك ج 4.001 5

%5.7 اجلهة ح 13.906 6 %1.2 2.982 بنك ح 6

%5.1 اجلهة خ 12.500 7 %0.4 1.000 بنك خ 7

%5.0 اجلهة د 12.318 8 %0.3 بنك د 710 8

%3.3 اجلهة ذ 8.000 9 %0.2 بنك ذ 557 9

%2.9 اجلهة ر 7.218 10 % - - - 10

%2.9 اجلهة ز 7.014 11 % - - - 11

%2.5 اجلهة �ش 6.014 12 % - - - 12

%1.7 اجلهة �ش 4.196 13 % - - - 13

%1.0 اجلهة �ش 2.547 14 % - - - 14

%0.9 اجلهة �ش 2.181 15 % - - - 15

%0.9 اجلهة ط 2.143 16 % - - - 16

%0.4 اجلهة ظ 885 17 % - - - 17

%0.3 اجلهة ع 765 18 % - - - 18

%0.3 اجلهة غ 737 19 % - - - 19

%0.3 اجلهة ف 622 20 % - - - 20

%0.2 اجلهة ق 597 21 % - - - 21

%0.1 اجلهة ك 239 22 % - - - 22

%0.1 اجلهة ل 178 23 % - - - 23

اجلهة م 36 - % 24 % - - - 24

االإجمايل 60.584 278.048



خماطر �ل�ضوق  ب( 

خماطر ال�سوق هي املخاطر التي تن�ساأ عن التقلبات يف عوامل   

الربح،  معدالت  اأمور،  جملة  يف  ت�سمل،  التي  ال�سوق  خماطر 

تاأثري  لها  يكون  والتي  االأ�سهم،  واأ�سعار  العمالت  وخماطر 

�سلبي على اإيرادات امل�سرف اأو تقلل من قيمة حمفظته. 

خماطر معدل �لربح  

تن�ساأ خماطر معدل الربح من اأ( عدم تكافوؤ اآجال ا�ستحقاق   

منحنى  ج(  االأ�سا�ش،  قيم  خماطر  ب(  واخل�سوم،  االأ�سول 

خماطر معدل الربح. ويقي�ش امل�سرف خماطر معدل الربح 

من خالل املنهجيات التالية: 

فرتات  اإىل  واخل�سوم  االأ�سول  ت�سنف  حيث  الفجوة:  حتليل  اأ( 

املعدل  اآليات  حالة  يف  اال�ستحقاق  اأ�سا�ش  على  حتدد  زمنية 

الثابت اأو مواعيد اإعادة الت�سعري يف حالة اآليات املعدل العائم. 

القيمة االقت�سادية للفجوة ما بني االأ�سهم واملدة: وتقا�ش هذه  ب( 

اخل�سائر يف قيمة املحفظة ب�سبب التغيري يف معدالت الربح. 

ويدير امل�سرف هذه املخاطر من خالل �سمان حد اأدنى لعدم   

التوافق بني ا�ستحقاق االأ�سول واخل�سوم ومن خالل املعدالت 

املخاطر  اإدارة  ق�سم  ويقوم  واخل�سوم.  االأ�سول  على  الثابتة 

�سهري  تقرير  ويقدم  منتظمة  ب�سورة  الربح  معدل  مبراقبة 

اإىل جلنة االأ�سول واخل�سوم واإدارة املخاطر. 

خماطر �لعملة   

جتريها  التي  التعر�سات  يف  التقلبات  العملة  خماطر  متثل   

املجموعة بعمالت غري الدوالر االأمريكي. وقد تدخل املجموعة 

يف �سياق العمل املعتاد يف معامالت بعمالت غري العملة التي 

املخاطر  باإدارة  امل�سرف اخلا�سة  �سيا�سة  وتنظم  بها.  يعمل 

مثل هذا التعر�ش من خالل حتوط التعر�ش للعمالت باآليات 

متوافقة مع اأحكام ال�سريعة. ويتم ر�سد التعر�ش للعملة ب�سكل 

يومي من قبل ق�سم اإدارة املخاطر وتقدمي تقرير �سهري عنها 

اإىل جلنة االأ�سول واخل�سوم واإدارة املخاطر.

خماطر �أ�ضعار �الأ�ضهم  

و�سع امل�سرف مبادئ توجيهية الإدارة خماطر اأ�سعار االأ�سهم.   

وفيما يلي بع�ش االأمثلة على هذه املبادئ التوجيهية:

تتم اإدارة اال�ستثمار يف االأ�سهم منذ مرحلة ما قبل التملك من  اأ( 

خالل فهم اأدائها عرب �سيناريوهات خمتلفة.

حتديد هيكل ال�سفقة لزيادة معدل العائد على اال�ستثمار.  ب( 

ج( اإتباع منهج املحفظة من خالل التنويع اجلغرايف ويف القطاعات 

امل�ستهدفة.

جمموع االأ�سول املرجحة ملخاطر ال�سوق واملتطلبات الرقابية   

لراأ�ش املال املتعلقة مبخاطر ال�سوق هي على النحو التايل:

األف دوالر اأمريكي خماطر ال�سوق

20.150 خماطر العمالت االأجنبية

2.418 املتطلبات الرقابية لراأ�ش املال )عند %12(

�ملخاطر �لت�ضغيلية ج(  

مبادئ  ت�سع  الت�سغيلية  للمخاطر  �سيا�سة  املجموعة  متتلك   

توجيهية الإدارة احتماالت تعر�ش املجموعة للخ�سارة وحماية 

اإطار العمل الإدارة املخاطر الت�سغيلية  اأ�سولها وحتدد مبادئ 

للمجموعة. وت�ستكمل هذه ال�سيا�سة باإجراءات حمددة الإدارة 

املخاطر الت�سغيلية. ويوفر اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�سغيلية 

التحديد  حيث  من  الت�سغيلية  باملخاطر  مرتبطة  توجيهات 

املخاطر  والتحكم يف  واالإبالغ، واحلد من  واملراقبة  والتقييم 

الت�سغيلية. 

بجميع  اخلا�سة  وامل�ساءلة  امل�سوؤولية  ال�سيا�سة  حتدد  كما   

يف  واملتمثلة  الت�سغيلية  باملخاطر  ال�سلة  ذات  االأطراف 

االأ�سول  جلنة  ج(  التدقيق،  جلنة  ب(  االإدارة،  جمل�ش  اأ( 

هـ(  املخاطر،  اإدارة  ق�سم  د(  املخاطر،  واإدارة  واخل�سوم 

روؤ�ساء  قبل  من  املعينني  الت�سغيلية  املخاطر  يف  املتخ�س�سني 

العمل، و( املوظفني واملتعهدين، ز( التدقيق الداخلي. 

بحجم  املخاطر  يف  بالدخول  املجموعة  رغبة  تعريف  ويتم   

املخاطر  اإدارة  ق�سم  ويقوم  للمجموعة.  املقبولة  املخاطر 

ب�سكل  بها  الدخول  املمكن  الت�سغيلية  املخاطر  حجم  بتحديد 

بعد  القمة  اإىل  القاعدة  من  منهج  اأ�سا�ش  وعلى  م�ستمر 

مناق�سات مع االأق�سام واالإدارات االأخرى. وتقوم جلنة االأ�سول 

املخاطر  حجم  على  باملوافقة  املخاطر  واإدارة  واخل�سوم 

بتوثيقها  ويقوم  االإدارة  جمل�ش  عليها  وي�سادق  الت�سغيلية، 
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واإبالغها من خالل �سيا�سة املوافقة املتبعة من قبل املجل�ش. 

وتعتمد املجموعة معايري نوعية وكمية يف قيا�ش حجم املخاطر 

املمكن الدخول بها. 

املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  على  بناءا  املجموعة،  وتطبق   

الت�سغيلية، اإطار عمل قوي للحوكمة واآليات رقابة الإدارة هذه 

وت�سمل  املحتملة.  الت�سغيلية  املخاطر  من  والتقليل  املخاطر، 

احل�سا�سة  خا�سة  امل�سوؤوليات  ف�سل  بها  املعمول  ال�سوابط 

منها، �سوابط الدخول، التخويل واإجراءات املوافقة واملطابقة 

وتدريب املوظفني وعمليات تقييم االداء. 

للمخاطر  املال  راأ�ش  تباعا  وتخ�س�ش  املجموعة  وتقي�ش   

الت�سغيلية با�ستخدام منهج املوؤ�سر االأ�سا�سي. وجمموع االأ�سول 

املرجحة للمخاطر الت�سغيلية واملتطلبات الرقابية لراأ�ش املال 

املتعلقة باملخاطر الت�سغيلية هي على النحو التايل:

األف دوالر اأمريكي

35.239 متو�سط اإجمايل الدخل

66.074 االأ�سول املرجحة للمخاطر الت�سغيلية

7.929 املتطلبات الرقابية لراأ�ش املال )عند %12(

د(  خماطر �ل�ضيولة

املوؤ�س�سات  جميع  يف  كامنة  خماطر  هي  ال�سيولة  خماطر 

امل�سرفية وتن�ساأ اأ�سا�سا من عدم توافق التوقيت يف التدفقات 

النقدية، وميكن اأن تتاأثر باأحداث متعددة خا�سة باملوؤ�س�سة اأو 

على �سعيد ال�سوق مبا يف ذلك االأحداث ذات ال�سلة باالئتمان، 

وعمليات االندماج واال�ستحواذ، وال�سدمات االقت�سادية. 

واخل�سوم  االأ�سول  جلنة  قبل  من  باإنتظام  ال�سيولة  وتراقب 

واإدارة املخاطر. ومتتلك املجموعة �سيا�سات واإجراءات حتدد 

مبادئ االإ�ستخدام االأمثل للفائ�ش يف ال�سيولة، و�سمان توافر 

االأموال لتلبية اإلتزامات املجموعة عند ا�ستحقاقها. 

وت�سمل املبادئ التوجيهية للمجموعة اخلا�سة بالتمويل ما يلي:

تقع م�سوؤولية حتريك وتوظيف االأموال على املدى الق�سري من   •
خالل معامالت توظيف االأموال واملرابحة على اإدارة اخلزانة؛ 

االأهداف  مع  لتتما�سى  التمويل  اأهداف  جميع  حتدد   •

االإ�سرتاتيجية للبنك؛ 

تقوم جلنة االأ�سول واخل�سوم واإدارة املخاطر مبراقبة تكوين   •

وخ�سائ�ش وتنوع هيكل التمويل للم�سرف على اأن تقوم اإدارة 

اخلزانة بالتنفيذ؛ 

حتافظ اخلزانة على عالقات مع االأطراف املقابلة للح�سول   •

على ما يلزم من ت�سهيالت التمويل؛ 

تر�سد جلنة االأ�سول واخل�سوم واإدارة املخاطر مبراقبة تركز   •

واإتخاذ  املقابلة،  واالأطراف  املنتجات  عرب  التمويل  م�سادر 

التدابري الرامية اإىل التخفيف من اأثر الرتكز؛ 

التوجيهية  املبادئ  اإطار  يف  ال�سفقات  اخلزانة  اإدارة  تنفذ   •

املعتمدة، مبا فيها املنتجات واالأطراف التي يتم التعامل معها 

والتي مت املوافقة عليها.



 �ل�ضيد �أ�ضعد �أحمد  �لبنو�ن 

رئي�ش جمل�ش االإدارة واللجنة التنفيذية 

ع�سو غري تنفيذي 

ال�سيد البنوان لديه خربة وا�سعة يف قطاع اال�ستثمار ملدة تزيد عن 28 عام. وهو حاليا ي�سغل من�سب نائب رئي�ش جمل�ش االإدارة والرئي�ش 

التنفيذي ل�سركة اال�ستثمارات الوطن ية يف الكويت، ورئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة زين )الكويت( وزين )االأردن(.  وباالإ�سافة اإىل ذلك، 

ال�سيد البنوان ع�سو جمل�ش اإدارة العديد من ال�سركات االإقليمية. ال�سيد البنوان حا�سل على البكالوريو�ش يف التمويل واالإدارة من جامعة 

الكويت.

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري خالد بن �لوليد بن طالل �آل �ضعود 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

ع�سو اللجنة التنفيذية 

للعمالء  امل�سورة  تقدمي  على  وتركز  اال�ستثمار  اإدارة  يف  تعمل  موؤ�س�سة  وهي  دبي،  كابيتال  الفانت  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  هو  خالد  االأمري 

لال�ستحواذ على ح�س�ش موؤثرة يف ال�سركات العائلية اأو اخلا�سة التي تعمل يف تركيا  ودول جمل�ش التعاون اخلليجي وبالد ال�سام و�سمال 

اأفريقيا. يحمل االأمري خالد درجة البكالوريو�ش من جامعة نيو هيفن يف والية كونيتيكت يف الواليات املتحدة االأمريكية. 

�ضاحب �ل�ضمو �مللكي �الأمري تركي بن طالل بن عبد �لعزيز �آل �ضعود 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي

يعترب �سمو االأمري تركي من رجال االأعمال املعروفني على م�ستوى املنطقة. فهو نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة احتاد املقاولني يف اململكة 

العربية ال�سعودية، ونائب رئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة اأهل لال�ستثمار، وهو اأي�سا املمثل الر�سمي وم�ست�سار والده �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

طالل بن عبد العزيز اآل �سعود. ويخ�س�ش �سمو االأمري جزءا كبريا من وقته للم�ساهمات االجتماعية ، على �سبيل املثال هو م�ست�سار رئي�ش 

جمل�ش اأمناء اجلامعة العربية املفتوحة، وع�سو جمل�ش اإدارة مينتور الدولية وهو رئي�ش جمل�ش اإدارة مينتور العربية وهي منظمة اإقليمية 

غري حكومية مهمتها املدافعة وك�سب التاأييد حول ق�سية الوقاية من املخدرات وتنفيذ برامج توعية وتدريب يف اأو�ساط ال�سباب العربي.

�ل�ضيد خالد بن نا�ضر بن عبد�هلل �لنا�ضر

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي

ع�سو اللجنة التنفيذية 

رئي�ش جلنة التعيينات واملكافاآت 

اإدارة �سركة خالد  النا�سر هو رئي�ش جمل�ش  وال�سيد  واال�ستثمار.  العقارات  15 عام يف جماالت  تزيد عن  النا�سر خربة  ال�سيد  ميتلك 

�سركة  اإدارة  الريا�ش. وهو ع�سو جمل�ش  العقاري يف  للتطوير  امل�ستقبل  �سركة مدن  اإدارة  ورئي�ش جمل�ش  الريا�ش،  واأبناءه يف  النا�سر 

جتوري لال�ستثمار يف دبي. يحمل ال�سيد النا�سر درجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من كلية ماريلهر�ست يف الواليات املتحدة االأمريكية.

ملحة عامة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة
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�ل�ضيد يو�ضف �ضلطان �ملاجد 

ع�سو غري تنفيذي

ع�سو اللجنة التنفيذية 

ع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

ميتلك ال�سيد املاجد خربة وا�سعة يف االأعمال امل�سرفية ومتويل اال�ستثمار تزيد عن 25 عام. وهو حاليا ي�سغل من�سب املدير العام ل�سركة 

اال�ستثمارات الوطنية يف الكويت. وي�سارك ال�سيد املاجد يف ع�سوية جمال�ش اإدارات عدة �سركات وموؤ�س�سات اإقليمية ودولية مرموقة يف 

جماالت االأعمال امل�سرفية، واال�ستثمارات، وال�سيافة والعقارات وال�سناعة.  وهو حاليا ع�سو يف جمل�ش اإدارة �سركة ال�سفاة لال�ستثمار 

اإدارة �سركة فرا�ش لال�ستثمار يف  الكويت.  وكذلك هو ع�سو جمل�ش  القاب�سة يف دولة  الكويت  بوابات  املال لال�ستثمار و�سركة  و�سركة 

اململكة العربية ال�سعودية، وهو اأي�سا نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة اخلليج لال�ستثمار يف مملكة البحرين. يحمل ال�سيد املاجد درجة 

البكالوريو�ش يف الهند�سة ال�سناعية من جامعة وي�سيتا �ستيت يف والية كان�سا�ش يف الواليات املتحدة االأمريكية. 

�ل�ضيد �ضعد حممد عبد�هلل �ل�ضعد 

ع�سو غري تنفيذي

ال�سيد ال�سعد لديه خربة وا�سعة يف قطاع اال�ستثمار خالل 35 �سنة املا�سية. وهو حاليا رئي�ش جمل�ش االإدارة والع�سو املنتدب ملجموعة  

ال�سناعات الوطنية )القاب�سة( يف الكويت وع�سو جمل�ش اإدارة يف ال�سركة القاب�سة امل�سرية الكويتية يف القاهرة.

معايل �لدكتور عبد�هلل بن عبد �ملح�ضن �لرتكي 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي

معايل الدكتور الرتكي هو االأمني العام لرابطة العامل االإ�سالمي التي تعترب واحدة من اأكرب املنظمات االإ�سالمية غري احلكومية. �سغل 

الدكتور الرتكي �سابقا من�سب وزير ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد وم�ست�سار للديوان امللكي يف اململكة العربية ال�سعودية. 

معايل الدكتور حا�سل على الدكتوراه من جامعة االأزهر يف م�سر، يف ال�سريعة االإ�سالمية. 

�ل�ضيد حممد هاين عبد �لقادر �لبكري 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي

ع�سو يف جلنة التدقيق 

ال�سيد بكري هو رئي�ش جمل�ش اإدارة جمموعة اأاليد للتاأمني التعاوين )ACIG( يف اململكة العربية ال�سعودية والبحرين، و�سركة ذا كارد 

كامبني يف البحرين.  وهو ع�سو جمل�ش االإدارة يف العديد من املوؤ�س�سات وال�سركات املالية، وله خربة وا�سعة يف جمال ال�سناعة والتطوير 

والتمويل. وهو اأي�سا ع�سو جمل�ش اإدارة نادي �سمال اجنلرتا للحماية والتعوي�ش من نيو كا�سل؛ وكيان م�سرتك للتاأمني يغطي االلتزامات 

املحتملة ملالكي ال�سفن مع احتياطي يزيد عن 600 مليون دوالر اأمريكي. وال�سيد البكري ع�سو جمل�ش االإدارة يف �سركة بكري البكري 

واأوالده القاب�سة، A.K.  البكري واأوالده املحدودة، باالإ�سافة اإىل ال�سركات التابعة، �سركة البكري الدولية للطاقة املحدودة، �سركة البكري 

بكري حا�سل على  ال�سيد  املحدودة.  البحرية  للخدمات  االأحمر  البحر  و�سركة  وال�سيانة  للت�سوق  �سركة اخلمي�سية  املحدودة،  للمالحة 

البكالوريو�ش يف الهند�سة النووية من جامعة امللك عبدالعزيز. 



�ل�ضيد وليد خليفة �لفليج 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي

ع�سو يف جلنة التدقيق 

ميتلك ال�سيد الفليج خربة تزيد على 20 عام يف قطاع االأعمال. وهو حاليا املدير العام ل�سركة فاين�سكو الدولية، و�سركة فاين�سكو للتجارة 

الواليات  البكالوريو�ش من كلية فونت بون يف  العامة واملقاوالت. وهو حا�سل على درجة  للتجارة  الفليج  العامة واملقاوالت و�سركة وليد 

املتحدة االأمريكية.

�ل�ضيد وليد عبد�هلل �لعي�ضى 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

رئي�ش جلنة التدقيق 

22 عام يف منا�سب عليا يف جمال اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية يف الكويت. وهو حاليا  اأكرث من  يتمتع ال�سيد وليد العي�سى بخربة 

ي�سغل من�سب مدير اأول وحدة اال�ستثمار الدويل يف ق�سم اإدارة االأ�سول يف �سركة الكويت لال�ستثمارات. وقبل ذلك تراأ�ش ال�سيد العي�سى 

االأق�سى.  وال�سرق  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  املهام يف  العي�سى عدد من  ال�سيد  ونفذ  الثابت.  والدخل  االأوروبية  ال�سهم  اال�ستثمارات يف 

ويحمل ال�سيد العي�سى درجة البكالوريو�ش من جامعة والية كاليفورنيا. 

�ل�ضيد خمي�س حممد بوهارون 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي

ع�سو اللجنة التنفيذية وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت

20 عام من اخلربة يف القطاع امل�سريف واملايل. وهو حاليا الع�سو املنتدب مل�سرف اأبو ظبي االإ�سالمي  ال�سيد بوهارون لديه اأكرث من 

ورئي�ش جمل�ش اإدارة البنك الوطني للتنمية – م�سر. ويتبواأ ال�سيد بوهارون منا�سب يف جمال�ش اإدارات عدة �سركات تابعة مل�ســـرف 

اأبو ظبي االإ�سالمي منها رئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة بروج العقارية، ونائب رئي�ش جمل�ش اإدارة كل من �سركة التاأمني التكافلي و�سركة اأبو 

ظبي للخدمات املالية االإ�سالمية. وال�سيد بوهارون هو ع�سو جمل�ش اإدارة املجل�ش العام للم�سارف االإ�سالمية، ومعهد االإمارات امل�سريف، 

وجلنة االإمارات الوطنية للموارد الب�سرية للم�سارف، واأرقام كابيتال و�سركة اأبو ظبي الوطنية القاب�سة للفنادق. وت�سمل خربة ال�سيد 

بوهارون كذلك من�سبه كرئي�ش تنفيذي للبنك التجاري الدويل. وهو حا�سل على درجة البكالوريو�ش يف اإدارة االأعمال واحل�سابات من 

جامعة االإمارات. 

املعايري املوؤهلة الأع�ساء جمل�ش االإدارة امل�ستقلني هي وفق املبادئ التوجيهية للحوكمة مل�سرف البحرين املركزي.  *
التعيينات  وجلنة  اأع�ساء(   3( التدقيق  جلنة  اأع�ساء(،   5( التنفيذية  اللجنة  هي  اال�ستثماري  �سرية  م�سرف  اإدارة  جمل�ش  جلان   **

واملكافاآت )3 اأع�ساء(. 

كل من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري تركي بن طالل بن عبد العزيز اآل �سعود وال�سيد �سعد حممد عبداهلل ال�سعد مت تعيينهم يف جمل�ش   ***
االإدارة يف عام 2008.
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يتمتع جميع اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سريعة مبعرفة وا�سعة بقوانني ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية وهم من خريجي كليات ال�سريعة. وتتفاوت 

خربتهم يف جمال اخلدمات امل�سرفية االإ�سالمية.

�ل�ضيخ ع�ضام حممد �إ�ضحاق

رئي�ش هيئة الرقابة ال�سرعية

ع�سو يف هيئة الرقابة ال�سرعية يف عدد من البنوك واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ملدة تزيد عن 10 �سنوات.

رئي�ش جمل�ش هيئة الرقابة ال�سرعية: م�سرف �سرية اال�ستثماري وجمعية الرتبية االإ�سالمية، البحرين.

مدير وم�ست�سار ال�سريعة:  اكت�سف االإ�سالم، البحرين.

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية يف اأركابيتا، ع�سو جمل�ش اأمناء مدر�سة االإميان االإ�سالمية، البحرين، ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية يف بنك 

 ،)AAOIFI( االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  يف  ع�سو  االإ�سالمية،  باك�ستان  جمهورية  االإ�سالمي،  ميزان 

البحرين، ع�سو يف هيئة الرقابة ال�سرعية يف عدد من البنوك واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية.

يقوم بتدري�ش الفقه االإ�سالمي والعقيدة والتفا�سري القراآنية بالعديد من املراكز يف البحرين باللغتني االإجنليزية والعربية.

مدير موؤ�س�سة الزاوية للتنمية العقارية، مملكة البحرين.

ال�سيخ اإ�سحاق حا�سل على البكالوريو�ش يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة ماكجيل، مونرتيال، كندا، عام 1982. 

�لدكتور حممد عبد�لرز�ق �لطبطبائي

 ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية

خربة تزيد عن 15 عام يف جمال ال�سريفة االإ�سالمية.

عميد كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية بجامعة الكويت.

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية يف عدد من املوؤ�س�سات االإ�سالمية، ع�سو الهيئة ال�سرعية لبيت الزكاة، وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية، 

الكويت. 

اأ�ستاذ يف معهد الكويت للدرا�سات القانونية، الكويت. 

للدكتور الطبطبائي العديد من الكتب واملن�سورات يف موا�سيع ذات �سلة بالفقه االإ�سالمي، وهو حا�سل على الدكتوراه يف الفقه االإ�سالمي 

من جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، اململكة العربية ال�سعودية. 

ملحة عامة عن اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سـرعية



�لدكتور يو�ضف عبد�هلل �ل�ضبيلي

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية

خربة تزيد عن 7 �سنوات يف جمال ال�سريفة االإ�سالمية.

اأ�ستاذ م�ساعد جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، اأ�ستاذ زائر باجلامعة االأمريكية املفتوحة.

م�ست�سار ال�سريعة يف �سركة الزاد الدولية لال�ستثمار.

ع�سو يف جممع فقهاء ال�سريعة باأمريكا ال�سمالية، ع�سو �سابق يف جلنة الفتوى يف املوؤ�س�سات االإ�سالمية باأمريكا ال�سمالية، ع�سو �سابق يف 

جمل�ش اأمناء كلية الدرا�سات االإ�سالمية بكينيا، وع�سو جلنة الوقف االإ�سالمية. 

باحث ال�سريعة يف ديوان املظامل، اململكة العربية ال�سعودية.

نائب العميد، ق�سم الفقه املقارن باملعهد العايل للق�ساء. 

للدكتور ال�سبيلي بحوث ومن�سورات عديدة يف الدرا�سات االإ�سالمية، و�سارك يف عدد من املوؤمترات االإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية، 

والواليات املتحدة االأمريكية وغريها من الدول. وهو حا�سل على الدكتوراه من جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، اململكة العربية 

ال�سعودية.

د. حممد برهان �أربونا

ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية

خربة تزيد عن 13 عام يف جمال ال�سريفة االإ�سالمية.

�سغل من�سب رئي�ش ق�سم ال�سريعة يف بيت التمويل الكويتي، البحرين. كما عمل لدى هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية 

يف البحرين.

يقوم بتدري�ش االأعمال امل�سرفية والتمويل االإ�سالمي يف العديد من املوؤ�س�سات التعليمية مبا فيها معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية.

الدكتور حممد اأربونا متحدث دائم يف العديد من املنتديات واملوؤمترات حول االأعمال امل�سرفية والتمويل االإ�سالمي وقام بن�سر العديد من 

املطبوعات. وهو حائز على درجة الدكتوراه يف االأعمال امل�سرفية والتمويل من اجلامعة االإ�سالمية العاملية يف ماليزيا.

* وفقا لقرار اجلمعية العمومية يف عام 2008، مت هيكلة هيئة الرقابة ال�سرعية من 6 اأع�ساء �سابقا اإىل 4 اأع�ساء حاليا. 
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عبد�هلل �ضالح جناحي

الرئي�ش التنفيذي 

ميتلك ال�سيد عبداهلل جناحي خربة تزيد عن 30 �سنة يف االأعمال امل�سرفية اال�ستثمارية معظمها يف منا�سب االإدارة العليا يف كل من 

البحرين ونيويورك بالواليات املتحدة االأمريكية. قبل التحاقه مب�سرف �سرية اال�ستثماري، �سغل ال�سيد عبداهلل جناحي عدة منا�سب 

اأي�سا يف  الدويل، حيث كان ع�سوا  الرئي�سية يف بنك اخلليج  الدعم  اأن�سطة  امل�سوؤولة عن  اآخرها من�سب رئي�ش املجموعة  رئي�سية كان 

العديد من اللجان الرئي�سية مثل جلنة املخاطر وجلنة االإدارة العليا.  وقبل هذا، تراأ�ش ال�سيد جناحي جمموعة امل�سارف االإ�سالمية كما 

عمل يف العديد من االأق�سام الرئي�سية االخرى مثل الت�سويق، واالئتمان واخلزينة والعمليات وال�سئون االإدارية. لقد اأكمل ال�سيد جناحي 

العديد من املهام الدولية اخلا�سة يف اأوروبا والواليات املتحدة االأمريكية، مبا فيها تغطية االأوراق املالية واالأ�سهم ذات الدخل الثابت يف 

نيويورك ولندن. ال�سيد عبداهلل جناحي حائز على درجة املاج�ستري يف االأعمال امل�سرفية الدولية واخلدمات املالية من جامعة ريدينج 

باململكة املتحدة.

د. ر�ئد مكي �ضرحان

رئي�ش �سوؤون اال�ستثمار 

ميتلك الدكتور رائد �سرحان خربة تزيد عن 15 عاما يف االأعمال امل�سرفية حيث �سغل من�سب رئي�ش متويل امل�ساريع يف بنك اخلليج 

الدويل والعديد من املنا�سب يف معامالت متويل امل�ساريع الكبرية احلجم وحتديدا يف منطقة ال�سرق االأو�سط. الدكتور رائد �سرحان حائز 

على درجة الدكتوراه يف التجارة الدولية واالقت�ساد.

�ضهز�د �إقبال

رئي�ش �سوؤون العمليات 

قبل التحاقه بالعمل لدى م�سرف �سرية اال�ستثماري، �سغل ال�سيد �سهزاد اإقبال العديد من املنا�سب يف بنك اأركابيتا ملدة �ست �سنوات مبا 

فيها من�سب رئي�ش اإدارة املخاطر والعمليات. ميتلك ال�سيد �سهزاد اإقبال خربة تزيد عن ع�سر �سنوات يف االأعمال امل�سرفية االإ�سالمية 

حيث عمل لدى اإرن�ست ويونغ البحرين حيث اأ�س�ش جمموعة اخلدمات املالية االإ�سالمية التي توفر ت�سكيلة وا�سعة من خدمات اال�ست�سارات 

للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية وكذلك تطوير اإطار العمل التنظيمي االإ�سالمي الذي نفذ من قبل م�سرف البحرين املركزي. ال�سيد �سهزاد 

اإقبال حائز على درجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة نورثرن اأريزونا بالواليات املتحدة االأمريكية وهو ع�سو يف معهد املحا�سبني 

القانونني يف اإجنلرتا وويلز.

�ضلمان �لزياين

رئي�ش توظيف اال�ستثمارات واخلزينة 

ي�سغل ال�سيد �سلمان الزياين من�سب رئي�ش توظيف اال�ستثمارات واخلزينة يف م�سرف �سرية اال�ستثماري . ميلك ال�سيد �سلمان الزياين 

خربة كبرية ودراية وا�سعة فيما يتعلق باملوؤ�س�سات البنكية والتعامالت املالية وامل�سرفية وخدمة العمالء وذلك بف�سل خربته التي تزيد عن 

30 �سنة يف االأعمال امل�سرفية اال�ستثمارية . وقبل التحاقه مب�سرف �سرية ، �سغل ال�سيد الزياين من�سب رئي�ش مبيعات اخلزينة وع�سو 

اللجنة امل�سئولة عن اإدارة االأ�سول يف بنك اخلليج الدويل. ال�سيد الزياين حائز على درجة البكالوريو�ش يف العلوم ، وحا�سل على �سهادة 

التعامل بال�سندات املالية من جامعة ريدينج باململكة املتحدة، باالإ�سافة اإىل ح�سوله على �سهادة وارتن يف االإدارة التنفيذية من جامعة 

نبذة عن الإدارة



اأكمل ال�سيد �سلمان الزياين عدة دورات تدريبية �سملت دورة تدريبية يف جمال الت�سويق  بن�سلفانيا بالواليات املتحدة االأمريكية . وقد 

والعمليات االئتمانية يف اليونان ، ودورة تدريبية اأخرى يف جمال اأ�سواق راأ�ش املال ُعقدت يف بنك “�سيتي بنك” مبملكة البحرين.

جافن �ضا�ضون

مدير اإدارة ومتابعة اال�ستثمارات 

اإدارة االأ�سول ، يف لندن يف منت�سف  العاملية املتخ�س�سة يف  “�سرودرز”  عمل ال�سيد جافن �سا�سون يف بداية حياته املهنية يف �سركة 

الثمانينات كع�سو يف جمموعتها الأ�سواق راأ�ش املال العاملية ، حيث كان م�سئوال عن ال�سندات االأوروبية وتنظيم حقوق امللكية للم�ساهمني 

يف اأوروبا وال�سندات القابلة للتحويل يف �سمال اأمريكا ، كما اأنه عمل يف بع�ش اإ�سدارات اخل�سخ�سة امل�سهورة يف اململكة املتحدة قبل اأن 

يعود اإىل الواليات املتحدة االأمريكية للح�سول على درجة املاج�ستري يف عام 1991 . وكان ال�سيد �سا�سون قد اأنتقل للعمل يف �سنغافورة لدى 

جمموعة “ �سو�سايتي جرنال اإيكويتي كوربوريت فاينن�ش” حيث كان م�سئوال عن اال�ستثمارات البنكية، وعمليات االندماج واال�ستحواذ 

اآ�سيا . وكان قد اكت�سب خربة كبرية يف جمال اال�ستفادة من الديون القابلة للتحويل ، كما  واأ�سواق راأ�ش املال يف جنوب وجنوب �سرق 

قام باالإ�سراف على العديد من عمليات االندماج واال�ستحواذ االأجنبية يف جماالت التكنولوجيا والطاقة واملوا�سالت والطعام وال�سراب 

وال�سحة . ويف االآونة االأخرية تركزت جهود ال�سيد �سا�سون يف جمال االأ�سهم والعقارات اخلا�سة والقيام بتنفيذ ال�سفقات املالية املختلفة 

االحرتازية  وال�سناديق  اخلا�سة  االأ�سهم  تعامالت  اأكرب  بع�ش  عمالئه  قائمة  وتت�سمن  اخلا�سة  لالأ�سهم  اال�ستثمارية  بالدورة  املتعلقة 

املوجودة يف اآ�سيا. تلقى ال�سيد جافن درا�سته يف كل من جامعتي ديوك وجورج تاون يف الواليات املتحدة االأمريكية . 

عمرو �الإمام

مدير التخطيط اال�سرتاتيجي والعالقات العامة

واملنتجات  والبرتوكيماويات  امل�سرفية  اخلدمات  قطاعات  يف  اال�ست�سارات  يف  عاما   15 عن  تزيد  خربة  االإمام  عمرو  ال�سيد  ميتلك 

اال�ستهالكية. ويف جمال اال�ست�سارات، قاد ال�سيد عمرو مبادرات التحول االإ�سرتاتيجي للموؤ�س�سات املالية مثل ذي بنك اأوف كندا، ذي 

املبادرات  باإدارات  عمرو  ال�سيد  قام  كما  لال�ست�سارات.  جي  اأم  بي  كيه  مع  العمل  اأثناء  ترا�ست،  كندا  دي  وتي  مينت،  كانديان  رويال 

االإ�سرتاتيجية لل�سركات املتعددة اجلن�سيات يف قطاعات البرتوكيماويات واملنتجات اال�ستهالكية ك�سركتي بروكرت اآند جامبل وفيوجي. 

ال�سيد عمرو االإمام حائز على بكالوريو�ش يف الهند�سة امليكانيكية مع مرتبة ال�سرف من اجلامعة االأمريكية.

فوليا كوت�س

مدير اإدارة املخاطر

اإدارة  اإدارة املخاطر لدى �سركة ريادة لال�ستثمار ملدة عامني. كما عملت قبل ذلك يف دائرة  �سغلت االآن�سة فوليا كوت�ش من�سب مدير 

املخاطر يف اند�سرتيال دفلومبنت بنك اأوف تركيا ملدة خم�سة اأعوام حيث كانت م�سئولة عن خماطر ال�سوق وقامت بدور مهم يف تنفيذ 

معايري جلنة بازل - 2. االآن�سة فوليا كوت�ش هي املدير االإقليمي للجمعية العاملية الأخ�سائيي اإدارة املخاطر ململكة البحرين. االآن�سة فوليا 

كوت�ش حائزة على درجة املاج�ستري يف اإدارة املخاطر والتاأمني من جامعة �سيتي بلندن. كما اأنها حائزة على لقب مدير املخاطر املالية من 

اجلمعية العاملية الأخ�سائيي املخاطر يف العام 2003.



71

�إ�ضماعيل يون�س �أحمد

مدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون االإدارية

تراأ�ش ال�سيد اإ�سماعيل ق�سم املوارد الب�سرية يف البنك االأهلي املتحد قبل اأن ين�سم للعمل يف م�سرف �سرية اال�ستثماري. و قبل عمله يف 

البنك االأهلي املتحد كان ال�سيد اأحمد م�سئوال عن ق�سم املوارد الب�سرية وال�سوؤون االإدارية يف املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية، ولديه خربة 

تزيد على 20 عامًا يف جمال ال�سوؤون االإدارية و املوارد الب�سرية.

ح�سل ال�سيد اأحمد على دبلوم االإدارة املتو�سطة من جامعة البحرين وهو حا�سل على �سهادة اإدارة املوارد الب�سرية . وقد اأكمل بنجاح 

برنامج االإدارة التنفيذية اخلليجية الذي نظمته جامعة فريجينيا يف الواليات املتحدة االأمريكية ) داردن (.

عبد �لنا�ضر بوكمال

نائب رئي�ش، العمليات 

ميتلك ال�سيد عبدالنا�سر بوكمال خربة تزيد عن 20 عاما يف القطاع امل�سريف االإ�سالمي قبل التحاقه للعمل يف م�سرف �سرية، راأ�ش 

ال�سيد عبدالنا�سر بوكمال العديد من الدوائر يف م�سرف ال�سامل مبا فيها العمليات والتمويل االإ�سالمي ووحدة مكافحة غ�سيل االأموال 

ق�سم  يف  الدوائر  من  العديد  تراأ�ش  حيث  بنك  اإك�سربي�ش  اأمريكان  لدى  �سابقا  عمل  كما  االئتمان.  واإدارة  االئتمان  خماطر  مراقبة 

والدويل وهو  املحلي  ال�سعيدين  االإ�سالمية على  امل�سرفية  االأعمال  بوكمال حما�سرا معروفا يف  ال�سيد عبدالنا�سر  يعترب  العمليات. 

حما�سر يف مقرر دبلوم متقدم يف الدرا�سات للعمليات امل�سرفية االإ�سالمية ل�سالح معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية.

توفيق �ل�ضاري

نائب رئي�ش، الرقابة املالية 

ميتلك ال�سيد توفيق ال�ساري خربة تزيد عن 10 �سنوات يف القطاع امل�سريف والتدقيق. قبل التحاقه مب�سرف �سرية ، �سغل ال�سيد ال�ساري 

من�سب مدير اأول الرقابة املالية يف بنك البحرين االإ�سالمي. وقبل ذلك، تقلد العديد من املنا�سب يف بنك اخلليج للتمويل واال�ستثمار 

كمن�سب رئي�ش الرقابة املالية ورئي�ش اال�ستثمارات املبا�سرة بالوكالة ورئي�ش التدقيق الداخلي. باالإ�سافة اإىل ذلك، �سغل ال�سيد توفيق 

ال�ساري من�سب م�سئول االلتزام باالأنظمة وم�سئول تقارير مكافحة غ�سيل االأموال. ت�سمل خربة ال�سيد توفيق ال�ساري يف التدقيق، العمل 

لدى كيه بي اأم جي كم�سرف تدقيق اأول ملدة �ستة اأعوام حيث قام باالإ�سراف على عمليات تدقيق املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية والتقليدية 

الكربى داخل البحرين وخارجها. ال�سيد توفيق ال�ساري ع�سو يف املعهد االأمريكي للمحا�سبني القانونيني بكاليفورنيا يف الواليات املتحدة 

االأمريكية وكذلك حما�سب قانوين �سرعي من قبل هيئة معايري املحا�سبة للم�سارف االإ�سالمية، وهو حائز على درجة البكالوريو�ش يف 

املحا�سبة.



الرئي�ش التنفيذي

مدير اإدارة الرقابة ال�سرعية

رئي�ش �سوؤون اال�ستثمار

اإدارة ومتابعة اال�ستثمارات
 التخطيط اال�ستراتيجي

والعالقات العامة
اإدارة المخاطر

 اإدارة المتابعة

وااللتزام باالأنظمة

العملياتالرقابة الماليةتقنية المعلوماتاأمن المعلومات

 الموارد الب�سرية

وال�سوؤون االإدارية

رئي�ش توظيف اال�ستثمارات والخزينة رئي�ش �سوؤون العمليات

اإدارة التدقيق الداخلي

�سكرتير

مجل�ش االإدارة

�لهيكل �لتنظيمي

�ضمية ر�ضا

م�ساعد نائب رئي�ش، مدير اإدارة املتابعة وااللتزام باالأنظمة 

وتدقيق احل�سابات وهي متخ�س�سة يف مكافحة غ�سيل  امل�سرفية  االأعمال  �سنوات يف جمال   10 تزيد عن  �سمية خربة  ال�سيدة  متتلك 

االأموال وااللتزام باالأنظمة.  بداأت ال�سيدة �سمية حياتها املهنية كمدققة ح�سابات يف موؤ�س�سة براي�ش ووتر هاو�ش كوبرز ومن ثم انتقلت 

اإن بي باريبا�ش الذي تبواأت فيه عدة منا�سب �سملت من�سب رئي�ش عمليات الت�سوية ، مدقق احل�سابات الداخلية ،  للعمل يف بنك بي 

واأخريًا م�سئول املتابعة وااللتزام باالأنظمة وال�سبط واالإبالغ عن عمليات غ�سيل االأموال.  قبل االن�سمام مل�سرف �سرية �سغلت من�سب 

م�ساعد ونائب رئي�ش ق�سم املتابعة وااللتزام باالأنظمة وق�سم عمليات مكافحة غ�سيل االأموال يف بنك البحرين والكويت.

بحرينية حت�سل على هذا  اأول  لت�سبح   2005 عام  االأموال يف  معتمد يف مكافحة غ�سيل  اأخ�سائي  �سهادة  على  �سمية  ال�سيدة  ح�سلت 

االخت�سا�ش، اإ�سافة اإىل اأنها حازت على لقب مدير اإدارة املخاطر املالية و�سهادة بكالوريو�ش العلوم يف املحا�سبة من جامعة البحرين 

عام 1998.










