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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

ألعمال السنة املالية املنتهية في 2008/12/31م

جميع املبالغ الواردة في التقرير بالدوالر األمريكي ما لم يرد خالف ذلك

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
حضرات السادة املساهمني

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

يسرني باألصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس اإلدارة احملترمني أن أتشرف بتقدمي هذا
التقرير عن أعمال البنك للسنة املالية املنتهية في 31ديسمبر .2008
حقيقة  ،لقد شهدت اإلقتصادات العاملية تباطأ ً ملحوظا ً خالل العام  2008نتيجة أزمات مالية
حقيقية  ،حيث تسببت أزمة الرهن العقاري في السوق األمريكية للرهون العقارية عالية اخملاطر في
أغسطس  2007بشكل كبير في ذلك و امتد أثرها وبطرق غير متوقعة لتلحق أضرارا ً بالغة باألسواق
واملؤسسات احليوية في النظام املالي العاملي .وتسببت التداعيات الالحقة لذلك في تقليص السيولة
في سوق املعامالت بني البنوك ،وأثرت بشكل كبير على كفاية رأس املال في البنوك املركزية العاملية
الكبرى وأدت إلى سقوط وإفالس العديد من البنوك العاملية  ،في الوقت الذي تكاثفت فيه اخملاوف من
مخاطر االئتمان وامتدت إلى أبعد من قطاع الرهون العقارية عالية اخملاطر لتشمل جميع القطاعات
املالية األخرى .وتراجعت باملثل أسعار األسهم مع تزايد دالئل الضعف االقتصادي ،كما استمر مستوى
التقلب املرتفع في أسواق األسهم والعمالت.
وكان للتوتر الذي أصاب األسواق املالية العاملية في اآلونة األخيرة أثرا ً أيضا ً على أسواق النقد األجنبي.
فقد زاد انخفاض سعر الصرف الفعلي للدوالر األمريكي مقارنة مبا كان عليه في منتصف العام 2007
وبدايات العام  2008في ظل تراجع االستثمارات األجنبية في السندات واألسهم األمريكية والذي أحدثه
انخفاض مستوى الثقة في سيولة هذه األصول والعائد منها وكل ذلك يرجع لألزمة املالية العاملية.
حقيقة لقد تكثفت اخملاطر على االستقرار املالي منذ أكتوبر  .2008وزادت اخملاطر االقتصادية الكلية مع
حدوث تراجع عاملي حاد اقترن بتباطؤ شديد في النشاط التجاري العاملي .كذلك ازدادت مخاطر االئتمان
مع االرتفاع املستمر في خسائر القروض .وفي نفس الوقت  ،ارتفعت تكاليف التمويل نتيجة الهروب
من األصول عالية اخملاطر واالفتقار إلى السيولة السوقية .بينما انخفضت أسعار التمويل اخلالي من
اخملاطر في ظل تيسير السياسة النقدية.
أيها األخوة األفاضل
لم يكن البنك مبنئي من التأثر باألزمة املالية العاملية وذلك على الرغم من املبادرات اإلستراتيجية
واخلطوات التي مت إتخاذها خالل العام  2008على صعيد األعمال حيث متت االستعانة مبكاتب متخصصة
من اجل وضع استراتيجيه عمل للبنك خالل اخلمس سنوات القادمة ،و مت فتح قنوات اتصال جديدة مع
املؤسسات املالية في مملكة البحرين ودول املنطقة.

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

ألعمال السنة املالية املنتهية في 2008/12/31م

جميع املبالغ الواردة في التقرير بالدوالر األمريكي ما لم يرد خالف ذلك

وبعد أن قام البنك باالنتقال ملقره اجلديد الكائن بضاحية السيف في املبنى املسمى (جنمة السيف) قام
أيضا ً بامتالك نسبة ( )%50من إجمالي مساحة املبنى مناصفة مع شركة التكافل الدولية.
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وعلى صعيد املركز املالي للبنك للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر ،2008فقد حقق البنك خسائر
بلغت مبلغا ً وقدره  34.887.764مليون دوالر أمريكي (أربعة وثالثون مليونا ً وثمامنائة وسبعة وثمانون ألفا ً
وسبعمائة وأربعة وستون دوالرا ً أمريكياً).
األخوة املساهمون الكرام

وفي اخلتام  ،يشرفني أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إلى مقام صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمني والقائد العام للقوات
املسلحة حفظهم اهلل .وإلى حكومة مملكة البحرين ووزراء الصناعة والتجارة ومصرف البحرين املركزي
وسوق البحرين لألوراق املالية على رؤيتهم وتوجيهاتهم الراسخة ودعمهم املتواصل واحلثيث ألجل
تأسيس مركز مصرفي إسالمي متميز في اململكة ،وكذلك إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك لدعمها
وتوجيهاتها القيمة  ،وإلى مستثمرينا األعزاء ،وإلى جميع العاملني في البنك من مسئولني وموظفني
 ،والذين يرجع لهم الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى في دعم مسيرة البنك.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ــــــــــــــــــــــــــــ
الدكتور /عبد العزيز البدر
رئيس مجلس اإلدارة
5مارس 2009

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

نحن ندرك متاما ً بأن اخلطوات التي قام البنك باتخاذها خالل العام 2008م البد لها من أن تأتي بثمارها
خالل الفترة القادمة مبشيئة اهلل  ،وال سيما وأن البنك قد أخذ بعني االعتبار بجميع التوجيهات الصادرة
له من مصرف البحرين املركزي  ،وعلى الرغم من ذلك نحن ندرك أيضا ً بان التحديات املقبلة سوف
تكون كثيرة ،إال أننا واثقون متام الثقة كمجلس إدارة للبنك بأنه لدينا املقدرة التامة على مواجهتها
وذلك بفضل اهلل أوال ً ثم بفضل كفاءة فريق اإلدارة العليا املعزز بالتعيينات اجلديدة فيه والذي يتولي
القيادة امليدانية لشئون العمل  ،وذلك مع التدريب املستمر للعاملني بالبنك و إلى جانب تطبيق برامج
املعلومات ذات التقنية احلديثة على مستوى البنك وبقية شركات مجموعة املستثمرون.
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تقريرهيئة الرقابة الشرعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه ،،،
إلى مساهمي بنك املستثمرون
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

وفقا خلطاب التكليف يجب علينا تقدمي التقرير التالي:
لقد راقبنا املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل الفترة
املنتهية في 2008/12/31م  ،وقمنا باملراقبة الواجبة إلبداء رأي عما إذا كان البنك التزم بأحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والقرارات واإلرشادات احملددة التي مت إصدارها من قبلنا.
تقع مسئولية التأكد من تنفيذ البنك للعمليات وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على اإلدارة،
أما مسئوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات البنك  ،وفي إعداد تقرير
لكم.
لقد قمنا مبراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات املتبعة من البنك على أساس اختبار
كل نوع من أنواع العمليات.
كما قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل احلصول على جميع املعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها
ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية.
في رأينا:
 .1أن العقود والعمليات التي أبرمها البنك خالل السنة املنتهية في 2008/12/31م والتي اطلعنا
عليها متت وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 .2أن توزيع األرباح وحتميل اخلسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي مت اعتماده من قبلنا
وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 .3أن احتساب الزكاة مت وفقا ً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
 8ربيع األول  1430هـ املوافق  4مارس 2009م
أعضاء الهيئة الشرعية

الشيخ الدكتور
على محي الدين القره داغي
عضو

الشيخ الدكتور
عبدالستار عبدالكرمي أبوغده
رئيس الهيئة

الشيخ
نظام محمد صالح يعقوبي
عضو
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تقرير مدققي احلسابات
ألعمال السنة املالية املنتهية في  2008/12/31م

جميع املبالغ الواردة بالدوالر األمريكي مالم يرد خالف ذلك
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كي بي ام جي فخرو
التدقيق
الدور اخامس
مبنى اغرفة التجارية
صندوق بريد  ،710املنامة
مـملكة البحرين
س.ت6620 :
تليفون +973 17224807 :
فاكس +973 17227443 :
املوقع عل اإلنترنت www.kpmg.com.bh :

حضرات السادة املساهمني
بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
املنامة – مملكة البحرين
تقرير حول البيانات املالية
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لبنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة) («البنك») والتي تتكون من
 31ديسمبر  ،2008وبيان الدخل ،وبيان التغيرات في حقوق امللكية،
امليزانية العمومية كما في
وبيان التدفقات النقدية ،وبيان التغيرات في حسابات االستثمار املقيدة ،وبيان مصادر واستخدامات
الصندوق اخليري للسنة املنتهية بذلك التاريخ ،باإلضافة إلى ملخص السياسات احملاسبية الهامة
واإليضاحات األخرى.
مسئولية مجلس اإلدارة ومدققي احلسابات
ان هذه البيانات املالية والتزام البنك بالعمل وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية من مسئولية
مجلس إدارة البنك ،وإن مسـئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات املالية وفقا ملا قمنا به من أعمال
التدقيق.
أساس الرأي
لقد مت تدقيقنا وفقا ً ملعايير التدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة احملاسبة و
املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية والتي تتطلب منا وضع وتنفيذ خطة للتدقيـق للتأكد بدرجة
معقولة من خلو البيانات املالية من أي خطأ جوهري .يشتمل التدقيق على فحص للمستندات املؤيدة
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الرأي
برأينا أن البيانات املالية تظهر بصورة عادلة  ،في كل اجلوانب اجلوهرية ،املركز املالي للبنك كما في 31
ديسمبر  ،2008ونتائج أعماله والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية والتغيرات في حسابات
االستثمار املقيدة ومصادر واستخدامات الصندوق اخليري للسنة املنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا ً
ملعايير احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومبادئ
وقواعد الشريعة اإلسالمية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
أمور تنظيمية أخرى
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه برأينا ان البنك ميسك سجالت محاسبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق
معها .لقد قمنا مبراجعة تقرير رئيس مجلس اإلداة املرفق ونؤكد بأن املعلومات الواردة به متفقة مع
البيانات املالية .لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني
لسنة  ،2001أو ألحكام قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية لسنة  2006أو لشروط
ترخيص البنك أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك ،ميكن ان يكون لها أثر جوهري على
أعمال البنك أو مركزه املالي .ولقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات واملعلومات التي طلبناها
ألغراض التدقيق.

املنامة  -مملكة البحرين
 5مارس 2009

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

للمبالغ واملعلومات الواردة بالبيانات املالية وذلك عن طريق إجراء اختبارات لعينات منها ،كما ويشتمل
أيضا ً على تقييم للمبادئ احملاسبية املتبعة والتقديرات الهامة التي جتريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم
عام لعـرض البيانات املالية .إننا نرى أن ما قمنا به من أعمال التدقيق يشكل أساسا ً سليما ً للرأي الذي
توصلنا إليه.

14
بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008
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بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
امليزانية العمومية
كما في  31ديسمبر 2008
جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

امليزانية العمومية

املوجودات
النقد وما في حكمه
استثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة
استثمارات متوفرة للبيع
ذمم املرابحات املدينة
ذمم مدينة من مضارب
استثمارات املضاربة
ذمم مدينة من بيع استثمارات
ذمم مدينة للبيع بالدفع املؤجل
استثمارات عقارية
موجودات محتفظ بها لغرض البيع
موجودات أخرى
معدات
مجموع املوجودات

		

املطلوبات و حقوق امللكية
املطلوبات
مبالغ مستحقة ملؤسسة مالية
ذمم املرابحات الدائنة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

		 2008
إيضاح
				
		 2.557.184
3
		 5.738.750
19 ،4
		 21.252.382
19 ،5
		 3.243.848
19
		 6.127.801
19
		 4.000.000
19
		 11.846.542
19
		 3.680.203
25 ،19
		 10.742.443
8
		 6.797.782
9
		 17.460.260
6
		 1.579.576
7
95.026.771

2007
9.631.572
29.727.074
20.735.571
3.243.848
11.896.174
4.500.000
29.860.901
3.680.203
13.838.620
8.310.384
1.631.225

		 137.055.572

				
				
3.670.202 		 3.670.202
25
3.229.064 		 3.229.064
19
		 291.232
454.453

		

7.353.719

		 7.190.498

حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة
		 2.959.559
		
لالستثمارات املتوفرة للبيع
(		 )2.696.022
		
(خسائر متراكمة)  /أرباح مستبقاة
				
		 87.673.052
		
مجموع حقوق امللكية (صفحة )7
				
		 95.026.771
		
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

				
80.000.000 		 80.000.000
10
7.409.515 		 7.409.515
		
10.263.817
32.191.742
129.865.074
137.055.572

بنود غير مضمنة في امليزانية العمومية 				
16.708.037 		 16.646.823
		
حسابات االستثمار املقيدة (صفحة )10
اعتمدت البيانات املالية والتي تتكون من الصفحات من  5إلى  35من قبل مجلس اإلدارة في  5مارس
 ،2009ووقعها بالنيابة عن اجمللس:
د .عبدالعزيز البدر
رئيس مجلس اإلدارة

عيسى عبداهلل املناعي
عضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  26جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات املالية.

15

بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
بيان الدخل
كما في  31ديسمبر 2008

15

جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

بيان الدخل

		
2008
إيضاح
				
		
1.020.766 19 ،11
		259.698 19 ،12

تكلفة املوظفني
مصروفات إدارية وعمومية
مخصص االنخفاض
االستهالك
مجموع املصروفات

خسارة السنة

د .عبدالعزيز البدر
رئيس مجلس اإلدارة

771.937
412.579
()9.566.793
79.377
1.257.051
2.028.155
()5.017.694

				
		
1.490.642
		
		944.434
14
		
12.416.732 19 ،15
		474.498
		
				
15.326.306
		

5.243.161

				
()34.887.764
		

()10.260.855

1.444.954
1.039.510
2.712.594
46.103

عيسى عبداهلل املناعي
عضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  26جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات املالية.

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

إيراد االستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة
إيراد االستثمارات املتوفرة للبيع
خسائر القيمة العادلة
				
لالستثمارات احملتفظ بها لغرض
		
)24.794.626( 19 ، 4
املتاجرة
		
()541.184
		
خسائر القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع
		192.452
19
إيراد استثمارات املضاربة
		
2.930.193
9
صافي إيراد املوجودات احملتفظ بها لغرض البيع
		
1.371.243
13
إيرادات أخرى
				
		
()19.561.458
		
مجموع صافي اإليرادات

2007

2008

()7.304.258
()7.304.258
2.959.559
		
احتياطي
		
القيمة العادلة
		
لالستثمارات
أرباح مستبقاة
املتوفرة للبيع
42.452.597
10.714.722
()450.905

()34.887.764
()34.887.764
()2.696.022

		
احتياطي
		
القيمة العادلة
لالستثمارات (خسائر متراكمة) /
أرباح مستبقاة
املتوفرة للبيع
32.191.742
10.263.817
()7.304.258

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

			
			
احتياطي
رأس
قانوني
املال
7.409.515
80.000.000
80.000.000

7.409.515

			
			
احتياطي
رأس
قانوني
املال
7.409.515
80.000.000
-

الرصيد في  1يناير 2008
خسائر القيمة العادلة خالل السنة
صافي اخلسارة احملتسبة
مباشرة في حقوق امللكية
خسارة السنة
مجموع اإليرادات واملصروفات احملتسبة
الرصيد في  31ديسمبر 2008

2007

الرصيد في  1يناير 2007
خسائر القيمة العادلة خالل السنة
صافي اخلسارة احملتسبة
مباشرة في حقوق امللكية
خسارة السنة
مجموع اإليرادات واملصروفات احملتسبة
الرصيد في  31ديسمبر 2008
80.000.000

7.409.515

()450.905
()450.905
10.263.817

()10.260.855
()10.260.855
32.191.742

اجملموع
129.865.074
()7.304.258
()7.304.258
()34.887.764
()42.192.022
87.673.052

اجملموع
140.576.834
()450.905
()450.905
()10.260.855
()10.711.760
129.865.074

		

16

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  26جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات املالية.

16
بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
بيان التغيرات في حقوق امللكية
كما في  31ديسمبر 2008
جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

بيان التغيرات في حقوق امللكية

17

بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
بيان التدفقات النقدية
كما في  31ديسمبر 2008

17

جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

بيان التدفقات النقدية

أنشطة االستثمار
شراء معدات
مقبوضات بيع معدات
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
استثمارات املضاربة
أرباح استثمارات املضاربة مستلمة
استثمارات املضاربة مستلمة
مقبوضات لذمم مدينة من مضارب
مدفوعات ملؤسسات خيرية ،صافي (صفحة )12
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

				
(		)418.998
		
		 52.520
		
				
(		)366.478
		
				
		
()4.000.000
		
		
		
		
		
		5.768.373
		
		
		
				
		1.768.373
		

		
()7.074.388
صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه 		
		9.631.572
		
النقد وما في حكمه في بداية السنة
				
		2.557.184
النقد وما في حكمه في نهاية السنة (إيضاح 		 )3
تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  26جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات املالية.

2.000.000
3.631.836
129.130
2.006.527
()2.606.368
84.403
21.028
5.266.556
()1.551.262
()1.551.262
()4.500.000
79.377
10.034.860
()81.141
5.533.096
9.248.390
383.182
9.631.572

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

		
2008
		
				
أنشطة التشغيل
		 216.342
		
أرباح أسهم مستلمة
		
		
رسوم عرض أسهم مستلمة
		
		
رسوم اكتتاب مستلمة
		 147.374
		
إيرادات مستلمة من عقود املرابحات
		
()8.609.692
		
شراء استثمارات متوفرة للبيع
(		)941.508
		
شراء استثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة
		 257.037
		
مقبوضات بيع استثمارات متوفرة للبيع
		1.642.154
		
مقبوضات بيع استثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة
		
()2.043.855
		
مدفوعات ملصروفات تشغيلية
(		 )30.646
		
قرض حسن ومبالغ مدفوعة مقدما ً للموظفني ،صافي
		1.000.000
		
مدفوعات إلى العضو املنتدب مستردة
(		)113.489
		
أخرى
				
		
()8.476.283
		
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

		 2007

2008
		
التغيرات خالل السنة

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

الرصيد كما في  1يناير 2008

			

- 16.708.037

()61.214

-

-

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  26جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات املالية.

5.670.202
10.658.932
16.646.823

إيضاحات :
 .1متثل حسابات االستثمار املقيدة مبالغ مستلمة من أطراف ذوي عالقة ومعامالت متت بالنيابة عنهم .تظهر حسابات االستثمار املقيدة كما في  31ديسمبر  2008صافي
مخصص انخفاض في القيمة مببلغ  282.311دوالر أمريكي ( 282.311 : 2007دوالر أمريكي).
 .2وفقا ً لتعليمات صاحب حساب االستثمار املقيد وهو طرف ذو عالقة ،أبرم البنك إتفاقية شراء على أساس دفع مؤجل مع مؤسسة مالية لشراء أسهم اجملموعة الدولية
لالستثمار ش.م.ك.م .بعد ذلك ،أبرم البنك إتفاقية بيع هذه األسهم على أساس دفع مؤجل مع صاحب حساب االستثمار املقيد ،ولكن نتيجة لوجود نزاع قانوني مع
املؤسسة املالية ،لم يكن باستطاعة البنك نقل ملكية هذه األسهم إلى صاحب حساب االستثمار املقيد (إيضاح .)25

			-

				
أتعاب
أرباح
					
معدل سعر
		
مصروفات
(خسائر) البنك
استثمار /إعادة
		
معدل سعر
		
اجملموع
الوحدة
عدد
إدارية
االستثمار كوكيل
(سحب) تقييم
اجملموع
الوحدة
عدد
الوحدات (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر الوحدات (بالدوالر (بالدوالر
(باآلالف) األمريكي) األمريكي) األمريكي) األمريكي) األمريكي) األمريكي) األمريكي) (باآلالف) األمريكي) األمريكي)
											
317.689
- 317.689
مرابحة مع طيران لوتاس ليمتد
											
استثمار في اجملموعة الدولية لالستثمار
0.44
12.887
- 5.670.202
0.44
12.887
ش.م.ك.م( .إيضاح  2باألسفل)
3.63
2.940
(- )61.214
- 10.720.146
3.65
2.940
محفظة تدار من قبل البنك

18

الرصيد كما في  31ديسمبر 2008

18
بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
بيان التغيرات في حسابات االستثمار املقيدة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2008
جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

بيان التغيرات في حسابات االستثمار املقيدة

2007

الرصيد كما في  1يناير 2007

		
التغيرات خالل السنة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2007

5.670.202
10.720.146

				
أتعاب
أرباح
						
معدل سعر
		
مصروفات
(خسائر) البنك
استثمار /إعادة
		
معدل سعر
		
اجملموع
الوحدة
عدد
إدارية
االستثمار كوكيل
(سحب) تقييم
اجملموع
الوحدة
عدد
الوحدات (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر (بالدوالر الوحدات (بالدوالر (بالدوالر
(باآلالف) األمريكي) األمريكي) األمريكي) األمريكي) األمريكي) األمريكي) األمريكي) (باآلالف) األمريكي) األمريكي)
											
317.689
- 317.689
مرابحة مع طيران لوتاس ليمتد
											
استثمار في اجملموعة الدولية لالستثمار
0.44
12.887
- 5.670.202
0.44
12.887
ش.م.ك.م( .إيضاح  2باألسفل)
3.65
2.940
- 551.006
- 10.169.140
3.46
2.940
محفظة تدار من قبل البنك

			

- 16.157.031

551.006

-

-

			-

16.708.037

يضاحات :
 .1متثل حسابات االستثمار املقيدة مبالغ مستلمة من أطراف ذوي عالقة ومعامالت متت بالنيابة عنهم .تظهر حسابات االستثمار املقيدة كما في  31ديسمبر  2007صافي
مخصص انخفاض في القيمة مببلغ  282.311دوالر أمريكي ( 282.311 : 2006دوالر أمريكي).
 .2وفقا ً لتعليمات صاحب حساب االستثمار املقيد وهو طرف ذو عالقة ،أبرم البنك إتفاقية شراء على أساس دفع مؤجل مع مؤسسة مالية لشراء أسهم اجملموعة الدولية
لالستثمار ش.م.ك.م .بعد ذلك ،أبرم البنك إتفاقية بيع هذه األسهم على أساس دفع مؤجل مع صاحب حساب االستثمار املقيد ،ولكن نتيجة لوجود نزاع قانوني مع
املؤسسة املالية ،لم يكن باستطاعة البنك نقل ملكية هذه األسهم إلى صاحب حساب االستثمار املقيد (إيضاح .)25

جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

بيان التغيرات في حسابات االستثمار املقيدة

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  26جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات املالية.

بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
بيان التغيرات في حسابات االستثمار املقيدة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2008

19
19

20
20

بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
بيان مصادر واستخدامات الصندوق اخليري
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2008
جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

بيان مصادر واستخدامات الصندوق اخليري

		
2008

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

مصادر الصندوق اخليري

2007

			

إيرادات من مصادر غير إسالمية

		634

553

مجموع املصادر

		634

553

استخدامات الصندوق اخليري

			

مساهمات إلى مؤسسات خيرية

		 -

81.141

مجموع االستخدامات

		 -

81.141

فائض ( /عجز) املصادر على االستخدامات

		634

()80.588

رصيد الصندوق اخليري غير املوزع في  1يناير

		
34.621

115.209

رصيد الصندوق اخليري غير املوزع في  31ديسمبر

		
35.255

34.621

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  26جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات املالية.
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إيضاحات حول البيانات املالية

 .1النشأة والنشاط
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تأسس بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة) («البنك») في مملكة البحرين في  26أكتوبر 1997
كشركة معفاة ويزاول البنك أعماله مبوجب رخصة مزاولة أعمال االستثمار املصرفية (مصرف
قطاع جملة (إسالمي)) من مصرف البحرين املركزي .وقد بدأ البنك أعماله التجارية في  15يونيو
 .1998وقد مت تغيير الوضع القانوني للبنك إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ  3يوليو .2005

تشتمل أنشطة البنك الرئيسية على القيام بأعمال االستثمار ،واألنشطة املصرفية واملالية،
واملعامالت االستثمارية ،واملشاركة في االستثمارات الرأسمالية للمشاريع وفقا ً ألحكام الشريعة
اإلسالمية .وبإمكان البنك وبشكل خاص القيام باألعمال التالية:
أ .توفير تسهيالت حساب االستثمار.
ب .قبول صناديق استثمارية مقيدة وغير مقيدة ودمجها مع أموال البنك واستثمارها مبا يتوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ج .إدارة استثمار أموال الغير بصفته وكيالً بأجر ثابت أو بصفته مضاربا ً وأية أعمال مصرفية
أخرى ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
د .األنشطة الصناعية والتجارية والزراعية بشكل مباشر أو من خالل الشركات التي ميكن للبنك
تأسيسها أو إقتناء أسهم فيها.

هـ .شراء وإستئجار أراضي وبناء املباني وتأجيرها.
 .2السياسات احملاسبية الهامة

أ .املعايير املتبعة
مت إعداد البيانات املالية وفقا ً ملعايير احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية .بالتوافق مع متطلبات هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية ودليل األنظمة الصادر عن مصرف البحرين املركزي ،يقوم البنك باستخدام
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لألمور التي ليست مغطاة في معايير احملاسبة الصادرة عن
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

تخضع أنشطة البنك لقوانني مصرف البحرين املركزي وإشراف هيئة رقابية شرعية وفقا ً لدورها
املنصوص عليه في عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.
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ب .أساس اإلعداد
أعدت البيانات املالية بالدوالر األمريكي والتي تعتبر العملة الرئيسية لعمليات البنك .أعدت
البيانات املالية وفقا ً ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة
وبعض االستثمارات املتوفرة للبيع والتي مت قياسها بالقيمة العادلة.
مت تطبيق هذه السياسات احملاسبية بثبات كما كانت مطابقة في السنة السابقة ،باستثناء
التغيير أدناه.
حتى يونيو  ،2008مت احتساب أرباح وخسائر القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع في
«احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات» ضمن حقوق امللكية .باإلضافة إلى ذلك ،مت احتساب
خسائر القيمة العادلة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات إلى احلد الذي يسمح به رصيد
ذلك االحتياطي .وفي حالة جتاوزت اخلسائر رصيد االحتياطي ،احتسب اخلسائر غير احملققة في بيان
الدخل .أما في حالة وجود خسائر غير محققة احتسبت سابقا ً في بيان الدخل ،فإنه مت احتساب
األرباح غير احملققة للسنة إلى حد اخلسائر التي مت احتسابها سابقا ً في بيان الدخل ،ومت احتساب
أي فائض في هذه األرباح على اخلسائر في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات.
في أكتوبر  ،2008قامت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بإصدار تعديل على
«معيار احملاسبة املالي رقم ( :)17االستثمارات» ابتداءا ً من  1يوليو  .2008ينص التعديل على أنه
حتتسب خسائر االستثمارات املتوفرة للبيع في «احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات» حتى لو
نتج ذلك عن احتياطي سلبي للقيمة العادلة بشرط أن ال تكون االستثمارات منخفضة القيمة.
في حالة البيع أو التخلص أو االنخفاض في القيمة ،فإنه يتم حتويل األرباح واخلسائر احملتسبة
في حقوق امللكية إلى بيان الدخل .ال يتم الحقا ً عكس انخفاض القيمة احملتسب سابقا ً في بيان
الدخل على أدوات امللكية خالل بيان الدخل.
خالل  ،2008قام البنك باحتساب خسائر للقيمة العادلة والبالغة  1.995.758دوالر أمريكي لبعض
االستثمارات في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات .ولو لم يتم تطبيق التعديل أعاله ،فإنه
سيتم احتساب هذه اخلسائر في بيان الدخل ،وبذلك ستكون خسارة السنة املنتهية في 31
ديسمبر  2008أكبر مبقدار  1.995.758دوالر أمريكي .وبهذا يتضح أن هذا التعديل لم يؤثر على
صافي الربح أو حقوق امللكية املعلنة سابقاً.
ان إعداد البيانات املالية وفقا ً للمعايير احملاسبية املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية يتطلب استخدام بعض التقديرات احملاسبية الهامة .كما يتطلب
أيضا ً من اإلدارة اجتهادا ً في تطبيق السياسات احملاسبية للبنك .كما إن األمور التي تتطلب قدرا ً
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ب .أساس اإلعداد (يتبع)

كبيرا ً من االجتهاد أو املعقدة أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤثرة على البيانات املالية مبينة
في إيضاح رقم (.)23

يتم احتساب إيراد عقود املرابحات على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد.
يتم احتساب إيراد عقود البيع بالدفع املؤجل على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد.
يتم احتساب إيراد عقود املضاربة عندما يعلن املضارب عن حتقيق أرباح.
يتم احتساب أرباح األسهم عند ثبوت حق االستالم.
د .استثمارات املضاربة
تظهر استثمارات املضاربة بالتكلفة مطروحا ً منها مخصص االنخفاض في القيمة.
هـ .استثمارات في أوراق مالية
 )1التصنيف
تصنف االستثمارات في األسهم إما كاستثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة أو كاستثمارات
متوفرة للبيع.
االستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة هي تلك االستثمارات التي يشتريها أو يتكبدها البنك
أساسا ً لغرض البيع أو إعادة الشراء في املستقبل القريب ،أو يحتفظ بها كمحفظة تدار معا ً
لتحقيق أرباح على املدى القصير .يقوم البنك حاليا ً باالستثمار في األوراق املالية احملتفظ بها
لغرض املتاجرة.
االستثمارات املتوفرة للبيع هي تلك االستثمارات غير املصنفة كاستثمارات محتفظ بها لغرض
املتاجرة أو كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،و تشمل استثمارات في أسهم
مدرجة و غير مدرجة.
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ج .إحتساب اإليراد
يتم احتساب إيراد خدمات االستشارات االستثمارية عندما يقوم البنك باجناز جميع األعمال
الهامة املتعلقة باملعاملة ومن احملتمل ان املنافع االقتصادية املرتبطة بالعملية سوف تتدفق إلى
البنك.
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 )2االحتساب وإلغاء االحتساب
يتم احتساب االستثمارات في األوراق املالية بتاريخ املتاجرة ،وهو تاريخ التزام البنك بشراء
االستثمارات .يتم إلغاء االحتساب باالستثمارات في األوراق املالية عندما ينتهي حق استالم
التدفقات النقدية من املوجودات املالية أو عندما يقوم البنك بنقل جميع مخاطر وعوائد امللكية
بشكل جوهري.
 )3القياس والقياس الالحق
يتم مبدئيا ً احتساب االستثمارات في األوراق املالية بالقيمة العادلة ،وهي قيمة املقابل املدفوع،
وتشمل تكاليف املعاملة ،ما عدا في حالة االستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة ،حيث يتم
احتساب تكاليف املعاملة كمصروف.
يعاد الحقا ً قياس االستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة واالستثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة
العادلة .يتم احتساب التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة في
بيان الدخل .يتم احتساب التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع في احتياطي
القيمة العادلة ضمن حقوق امللكية ،وفي حالة البيع أو االنخفاض في القيمة أو التخلص من
االستثمارات ،فإنه يتم حتويل األرباح واخلسائر املتراكمة واحملتسبة سابقا ً في احتياطي القيمة
العادلة إلى بيان الدخل .االستثمارات املتوفرة للبيع ،والتي ال تتوفر لها أسعار سوق أو طرق أخرى
مناسبة يستند إليها في احتساب قيمة عادلة موثوقة ،تظهر بالتكلفة مطروحا ً منها مخصص
ملواجهة انخفاض قيمتها.
 )4مبادئ القياس
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة و
بشروط جتارية عادلة بتاريخ القياس.
يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة باستخدام أسعار الطلب في سوق
نشطة لتلك األداة املالية .القيمة العادلة للصناديق املدارة غير املدرجة هي صافي قيمة موجودات
الصندوق كما هي محددة من قبل مدير الصندوق.
و .ذمم مدينة للبيع بالدفع املؤجل
يتم احتساب الذمم املدينة الناجتة عن البيع بالدفع املؤجل في تاريخ إبرام العقد وتظهر بالتكلفة
مطروحا ً منها مخصص انخفاض القيمة.
ز .املعدات
تظهراملعدات بالتكلفة مطروحا ً منها اإلستهالك املتراكم ،ويتم إحتساب االستهالك بطريقة
القسط الثابت مبعدالت تكفي لشطب تكلفة املوجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية والتي
تتراوح بني ثالث إلى خمس سنوات .يتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات
وتعديلها إذا تطلب األمر في تاريخ كل ميزانية عمومية.
ح .استثمارات عقارية
يتم احتساب االستثمارات العقارية بسعر التكلفة مطروحا ً منها مخصص انخفاض القيمة.
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ط .موجودات محتفظ بها لغرض البيع

ي .انخفاض قيمة املوجودات
يقوم البنك بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت
انخفاض في قيمة أصل مالي محدد .الدليل املوضوعي على االنخفاض في قيمة املوجودات املالية
(مبا في ذلك األسهم) يشمل عجز أو تأخير املقترضني في السداد ،أو إعادة هيكلة القرض أو املبلغ
املدفوع مقدما ً من قبل البنك ،بشروط ال يعتبرها البنك في ظروف أخرى ،أو مؤشرات على أن
املقترض أو املصدر سيعلن إفالسه ،أو إنتهاء سوق نشط ألحد أنواع األوراق املالية ،أو أي معلومات
تتعلق مبجموعة من املوجودات ،كتغيرات سلبية في وضع دفعات املقترضني أو املصدر ،أو األوضاع
االقتصادية املتالزمة مع العجز في اجملموعة .باإلضافة لذلك ،فإن وجود انخفاض جوهري أو لفترة
طويلة في القيمة العادلة بأقل من سعر التكلفة في حالة االستثمارات في أوراق مالية يعتبر
دليالً موضوعيا ً على انخفاض القيمة.
االستثمارات املتوفرة للبيع
في حالة االستثمارات في األسهم املصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع والتي مت قياسها بالقيمة
العادلة ،يتم األخذ في االعتبار وجود انخفاض جوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل من
سعر التكلفة لتحديد إذا ما كانت املوجودات قد تعرضت لالنخفاض في القيمة .وفي حالة وجود
هذه الدالئل لالستثمارات املتوفرة للبيع ،فان اخلسائر املتراكمة التي مت قياسها كالفرق بني سعر
الشراء والقيمة العادلة حاليا ً مطروحا ً منها خسائر انخفاض القيمة احملتسبة سابقا ً في بيان
الدخل ،يتم شطبها من حقوق امللكية واحتسابها في بيان الدخل .ال يتم الحقا ً عكس خسائر
انخفاض القيمة احملتسبة في بيان الدخل على أدوات امللكية من خالل بيان الدخل .بالنسبة
لالستثمارات املتوفرة للبيع التي تظهر بالتكلفة ،يقوم البنك بفحص وجود أدلة موضوعية على
انخفاض قيمة كل استثمار عن طريق تقييم املؤشرات املالية والتشغيلية واالقتصادية .يتم
احتساب الهبوط في القيمة إذا مت تقييم القيمة التقديرية القابلة لالسترجاع بأقل من تكلفة
االستثمار.
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يصنف البنك املوجودات غير املتداولة أو مجموعات التصرف كموجودات محتفظ بها لغرض البيع
إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل
االستخدام املستمر لفترة إثنا عشر شهراً .تقاس املوجودات غير املتداولة أو مجموعات التصرف
املصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع بالقيمة الدفترية أوالقيمة العادلة مطروحا ً منها
تكاليف البيع ،أيهما أقل .يستمر البنك بتصنيف املوجودات غير املتداولة أو مجموعات التصرف
كموجودات محتفظ بها لغرض البيع في احلاالت أو الظروف اخلارجة عن إرادة البنك والتي متدد فترة
استكمال البيع ألكثر من إثنا عشر شهرا ً ويبقى البنك ملتزما ً بخطته للبيع.

26
26

بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2008
جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

إيضاحات حول البيانات املالية

 .2السياسات احملاسبية الهامة (يتبع)
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املوجودات األخرى غير املالية
يتم عمل تقييم للقيمة الدفترية ملوجودات البنك في تاريخ كل ميزانية عمومية (عدا املوجودات
املالية املشروحة أعاله) لتحديد وجود أي مؤشر لالنخفاض في قيمة األصل املالي .في حال وجود
مثل هذا املؤشر ،يتم تقدير القيمة املتوقع استرجاعها لهذا األصل .حتتسب خسائر االنخفاض
في القيمة إذا فاقت القيمة الدفترية ألي أصل من األصول قيمتها التقديرية املتوقع استرجاعها
في بيان الدخل .تعكس خسائر االنخفاض في القيمة فقط عند وجود مؤشرات تبني إنتفاء هذه
اخلسائر و إذا تغيرت التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة املتوقع استرجاعها.
ك .اإليرادات اخملالفة للشريعة اإلسالمية
يلتزم البنك بعدم احتساب أي إيراد من أي مصدر يتنافى مع الشريعة االسالمية ،ووفقا ً لذلك حتول
جميع اإليرادات اخملالفة للشريعة االسالمية إلى حساب األعمال اخليرية ،ويتم إظهار احلركة في
األموال من مصادر غير اسالمية ضمن بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال اخليرية.
ل .اخملصصات
يتم احتساب مخصصات التزامات قانونية أو ناشئة عن حدث سابق وميكن قياسها بطريقة
موثوقة ،وسيتطلب ذلك تدفق منافع اقتصادية لسداد ذلك االلتزام.
م .االحتياطي القانوني
مبوجب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة  ،2001يتم حتويل  %10من ربح السنة
إلى االحتياطي القانوني والذي ال يتم توزيعه عادة في إال حالة تصفية البنك .ويجوز إيقاف هذا
االستقطاع عندما يبلغ االحتياطي  %50من رأس مال البنك املدفوع.
ن .حسابات االستثمار املقيدة
متثل حسابات االستثمار املقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال حاملي حسابات االستثمار
املقيدة وما شابهها ،حيث تدار من قبل البنك كمدير استثمار إما على أساس عقود مضاربة أو
بصفة وكالة .يتم استثمار حسابات االستثمار املقيدة في مشاريع محددة بناءا ً على توجيهات
أصحاب هذه احلسابات .املوجودات احملتفظ بها حتت هذا التصنيف غير متضمنة كموجودات
للبنك في البيانات املالية.
يتم تقييم االستثمارات املقيدة في أوراق مالية متداولة بسعر السوق املعروض .االستثمارات
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إيضاحات حول البيانات املالية

 .2السياسات احملاسبية الهامة (يتبع)
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املقيدة في األوراق املالية التي ال توجد لها أسعار سوق معروضة أو طرق أخرى مالئمة ميكن أن
يستمد منها قيم عادلة تظهر بالتكلفة مطروحا ً منها مخصص انخفاض القيمة ،إن وجدت.
س .املعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

ع .النقد وما حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى مؤسسات مالية وموجودات قصيرة األجل
عالية السيولة (مرابحات سلع) ذات تواريخ استحقاق خالل ثالثة أشهر أو أقل عند اقتنائها.
ف .منافع املوظفني
 )1املنافع قصيرة األجل
تقاس منافع املوظفني قصيرة األجل على أساس غير مخصوم و يتم تسجيلها كمصروفات متى
مت تقدمي اخلدمة ذات العالقة .يتم عمل مخصص للمبلغ املتوقع دفعه ضمن املكافآت النقدية
قصيرة األجل إذا كان على البنك التزام قانوني أو اعتيادي كنتيجة خلدمات سابقة قام املوظفون
بتقدميها ،وانه باإلمكان قياس هذا االلتزام بصورة موثوقة.
 )2منافع ما بعد نهاية اخلدمة
يتم تغطية حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية اخلاصة باملوظفني البحرينني حسب نظام الهيئة
العامة للتأمينات االجتماعية وهو نظام «اشتراكات محددة» ،والذي يتم مبوجبه حتصيل اشتراكات
شهرية من البنك والعاملني على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب .يتم احتساب مساهمات
البنك كمصروف في بيان الدخل متى استحقت.

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

يتم حتويل املعامالت التي تنجز بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء املعاملة.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في
تاريخ امليزانية العمومية وتدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناجتة من عملية التحويل في
بيان الدخل .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غير النقدية املقومة بالعمالت األجنبية والظاهرة
بالقيمة العادلة إلى عملة اإلعداد بسعر الصرف السائد في التواريخ التي حتدد فيها القيم.
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يستحق املوظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية اخلدمة وفقا ً لنصوص
قانون العمل البحريني للقطاع اخلاص لسنة  1976على أساس مدة اخلدمة وآخر راتب شهري .مت
عمل مخصص لهذا االلتزام غير املمول ،على افتراض أن جميع املوظفني قد تركوا العمل بتاريخ
امليزانية العمومية.
تعتبر هذه املنافع كنظام «منافع محددة» ،و يتم احتساب أي زيادة أو نقصان في هذا االلتزام في
بيان الدخل.

 .3النقد وما في حكمه

بالدوالر األمريكي
2008

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
مرابحات سلع قصيرة األجل :
املبلغ اإلجمالي
أرباح مؤجلة
القيمة الدفترية

			
1.326
2.555.858
			
		
		
			
		
			
2.557.184

		 2007
		 1.326
		 1.778.918
7.856.537
()5.209
7.851.328
		 9.631.572

 .4استثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة
2008

الرصيد في  1يناير
شراء خالل السنة
بيع خالل السنة ،بالقيمة الدفترية
خسائر القيمة العادلة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

			
29.727.074
941.508
()135.206
()24.794.626
			
5.738.750

		 2007
		 39.293.867
		 -
		 -
		 ()9.566.793
		 29.727.074
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 .5استثمارات متوفرة للبيع

الرصيد في  31ديسمبر

21.586.476
()450.905
()400.000
20.735.571

تتكون االستثمارات املتوفرة للبيع من:

استثمارات في أسهم شركات
 .1مدرجة – بالقيمة العادلة
 .2غير مدرجة – بالتكلفة
استثمارات في صناديق

يطرح :مخصص االنخفاض

		 2008
			
			
		 19.009.208
			
		
1.795.341
			
		
1.249.811
			
		 22.054.360
			
		
()801.978
			
		 21.252.382

2007
19.762.462
1.486.430
868.779
22.117.671
()1.382.100
20.735.571

احلركة في مخصص انخفاض قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع:

الرصيد في  1يناير
مخصصات إضافية خالل السنة
مخصصات معكوسة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

		
2008
			
		
1.382.100
		
151.978
		
()732.100
			
		
801.978

2007
982.100
400.000
1.382.100

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

الرصيد في  1يناير
شراء خالل السنة
بيع خالل السنة ،بالقيمة الدفترية
خسائر القيمة العادلة خالل السنة
مخصص االنخفاض

		 2008
			
		 20.735.571
		
8.655.271
		
()228.805
(		 )7.757.677
		
()151.978
			
		 21.252.382

2007
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 .5استثمارات متوفرة للبيع (يتبع)
أهم االستثمارات املتوفرة للبيع في نهاية السنة احلالية هي كالتالي:

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

بلد التأسيس

نسبة امللكية %

طبيعة النشاط الرئيسي

أسهم مدرجة – بالقيمة
العادلة
توفير اخلدمات البنكية التجارية وفقاً
1.32
بنك البحرين االسالمي ش.م.ب البحرين
للشريعة االسالمية
			
توفير خدمات التكافل – التأمني 		
18.03
التكافل الدولية ش.م.ب البحرين
االسالمي وفقاً للشريعة االسالمية
			
			
كما في  31ديسمبر  ،2008مت االحتفاظ باستثمارات بقيمة دفترية  6.321.010دوالر أمريكي (:2007
 11.854.788دوالر أمريكي) باسم مؤسسة مالية وكانت مرهونة كضمان مقابل مبالغ مستحقة
لهذه املؤسسة املالية (إيضاح  .)25باإلضافة إلى ذلك ،مت رهن استثمارات بقيمة دفترية 6.435.709
دوالر أمريكي ( 6.435.709 :2007دوالر أمريكي) كضمان مقابل مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة.

 .6موجودات أخرى

حساب جاري مع أطراف ذوي عالقة (إيضاح )19
وديعة لدى مصرف البحرين املركزي
رسوم إدارية واستشارية مستحقة
مصروفات مدفوعة مقدما
قرض حسن
مبالغ مدفوعة مقدما ً لشراء
استثمارات متوفرة للبيع (إيضاح )19
أرباح أسهم مستحقة (إيضاح )19
أخرى
يطرح :مخصص االنخفاض

		
2008
		
15.647.159
		
13.263
					
53.124
		
86.662

2007
5.666.486
13.263
71.701
179.502
56.016

408.535
2.666.984
876.498
19.752.225

		
		
		
		

454.114
1.701.992
975.845
9.118.919

()2.291.965

		 ()808.535

17.460.260

		 8.310.384

احلركة في مخصص انخفاض قيمة املوجودات األخرى هي كالتالي:
2008

		

2007

الرصيد في  1يناير
مخصصات إضافية خالل السنة

808.535
1.483.430

		 400.000
		 408.535

الرصيد في  31ديسمبر

2.291.965

		 808.535
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 .7معدات

2008
			
معدات
مكتبية وأثاث تركيبات مركبات اجملموع
					
584.530 2.178.518 58.045 1.245.596 874.877
1.593.988 426.265
- 291.578 134.687
(- )310.333
(- )184.879( )125.454

في  31ديسمبر

884.110

58.045 1.352.295

2.178.518 2.294.450

					
االستهالك
501.190 547.293 43.534 184.879 318.880
في  1يناير
46.103 474.498 11.609 269.109 193.780
استهالك الفترة
(- )306.917
(- )184.879( )122.038
استبعادات
في  31ديسمبر

390.622

صافي القيمة
الدفترية في  31ديسمبر

493.488

269.109

55.143

2.902 1.083.186

714.874

547.293

1.631.225 1.579.576

 .8استثمارات عقارية

خالل السنة ،قام البنك بتحصيل أحد استثمارات املضاربة مع طرف ذي عالقة مببلغ 4.692.452
دوالر أمريكي وكذلك حتصيل جزئي لذمم مدينة من بيع استثمارات مببلغ  11.216.450دوالر
أمريكي مقابل أرض في البحرين كعملية تسوية .مت احتساب األرض كاستثمار عقاري بسعر
السوق بتاريخ التسوية.
استثمارات عقارية
يطرح :مخصص االنخفاض

		
2008
		
15.897.386
		
()5.154.943

-

		
10.742.443

-

2007

 .9موجودات محتفظ بها لغرض البيع
تتكون املوجودات احملتفظ بها لغرض البيع من حصة البنك في مبنى مبدينة الشارقة مملوك
مشارك ًة مع طرف ذي عالقة .إن املبنى مسجل باسم الطرف ذي العالقة .خالل السنة ،حقق
البنك مبلغ  2.930.193دوالر أمريكي ( 1.257.051 :2007دوالر أمريكي) كصافي اإليراد من بيع
جزئي حلصة البنك في املبنى.

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

التكلفة
في  1يناير
إضافات
استبعادات

2007
اجملموع
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بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

 .10حقوق امللكية

		
2008
			

املصرح به :
 303.030.303سهم عادي بواقع  0.33دوالر
أمريكي للسهم الواحد
الصادر واملدفوع :
 242.424.242سهم عادي بواقع  0.33دوالر
أمريكي للسهم الواحد

2007

		 100.000.000
100.000.000
			
80.000.000

		 80.000.000

أسماء وجنسيات املساهمني الرئيسيني الذين ميلكون أكثر من  %5من األسهم القائمة وعدد
األسهم اململوك لهؤالء املساهمني هي كالتالي:
			
اجلنسية
شركة آجال القابضة ش.م.ك.م .الكويت
اجملموعة الدولية لالستثمار ش.م.ك.م .الكويت
الكويت
شركة فهد السلطان وأوالده
اجملموعة اخلليجية للمال ش.م.ب .البحرين

عدد األسهم

 %من مجموع
عدد األسهم القائمة

82.844.459
36.780.742
15.709.091
15.069.091

%34.17
%15.17
%6.48
%6.22

 .11إيراد االستثمارات احملتفظ بها لغرض املتاجرة
أرباح األسهم
إيراد بيع االستثمارات

 .12إيراد االستثمارات املتوفرة للبيع
أرباح األسهم
إيراد بيع االستثمارات

2008

		 2007

1.007.824
12.942

		 771.937
		 -

1.020.766

		 771.937

2008

		

2007

216.911
42.787

		 412.579
		 -

259.698

		 412.579
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إيضاحات حول البيانات املالية

 .13إيرادات أخرى

تشتمل اإليرادات األخرى لسنة  2008على مكافأة مستردة مببلغ  1.000.000دوالر أمريكي من
العضو املنتدب السابق والتي مت دفعها له في  2006مقابل خدماته في فترات سابقة .مت استرداد
هذه املكافأة نتيجة للمناقشات التي متت مع مصرف البحرين املركزي بهذا الشأن.

مصروفات إستشارية وقانونية
إيجار
دعاية وإعالن
أتعاب مهنية
ترخيص وتسجيل
اتصاالت
تطوير مشاريع
رسوم وساطة بيع أسهم
أخرى

 .15مخصص االنخفاض
ذمم املرابحات املدينة
استثمارات متوفرة للبيع
ذمم مدينة من بيع استثمارات
استثمارات عقارية
موجودات أخرى

 .16الــــزكاة

		 187.849
		 134.975
		 58.863
		 62.599
		 34.589
		 16.871
		 171.162
		
660
		 276.866
			
		 944.434
		
2008
			
		
		 151.978
		5.626.381
		5.154.943
		1.483.430
			
		12.416.732

364.139
164.945
80.162
62.334
35.589
32.279
52.608
6.256
241.198
1.039.510
2007
1.904.059
400.000
408.535
2.712.594

يقوم املساهمون بأداء فريضة الزكاة بشكل مباشر ،وال يقوم البنك بعمل أي مخصص للزكاة.
كما يقوم البنك بإحتساب مبلغ الزكاة املستحق من قبل املساهمني بطريقة صافي األموال
املستثمرة .تقوم الهيئة الشرعية باملوافقة على طريقة اإلحتساب ومن ثم يتم إخطار املساهمني
باملبلغ املستحق للدفع.

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

 .14مصروفات إدارية وعمومية

		 2008

2007
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 .17مواعيد االستحقاق

مت عرض مواعيد استحقاق النقد وما في حكمه وذمم املرابحات املدينة والدائنة وذمم مدينة من
مضارب واستثمارات املضاربة باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية .بالنسبة لألرصدة
األخرى ،فإن مواعيد االستحقاق مبنية على التدفقات النقدية املتوقعة  /مواعيد السداد.

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

2008

أكثر من 		
 1إلى
 3أشهر
 1إلى
لغاية
شهر واحد  3أشهر إلى سنة  3سنوات  3سنوات اجملموع
						
2.557.184
- 2.557.184
						
5.738.750
- 5.738.750
21.252.382
- 14.713.843 6.538.539
-

املوجودات
النقد وما في حكمه
استثمارات محتفظ بها لغرض
املتاجرة
استثمارات متوفرة
للبيع
ذمم املرابحات املدينة
ذمم مدينة من مضارب
استثمارات املضاربة
ذمم مدينة من بيع
استثمارات
ذمم مدينة للبيع
بالدفع املؤجل
استثمارات عقارية
موجودات محتفظ
بها لغرض البيع
موجودات أخرى
معدات

1.083 14.163.730
-

86.662 3.194.024
-

مجموع املوجودات

1.083 37.939.105

95.026.771 1.594.337 25.542.948 29.949.298

املطلوبات
مبالغ مستحقة
ملؤسسة مالية
ذمم املرابحات الدائنة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

- 3.243.848
- 6.127.801
- 11.846.542

- 4.000.000
-

-

3.243.848
6.127.801
4.000.000
11.846.542

-

-

- 3.680.203

-

3.680.203

-

-

- 10.742.443
- 6.797.782

10.742.443
6.797.782

-

17.460.260 14.761
1.579.576 1.579.576

						
3.670.202
- 3.670.202
-

3.229.064
- 3.229.064
		454.453
- 119.911 115.368 81.796 137.378
						
7.353.719
- 119.911 3.785.570 81.796 3.366.442

بنود غير مضمنة في امليزانية
العمومية
حسابات
االستثمار املقيدة

						
						
16.646.823
- 16.646.823
-
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إيضاحات حول البيانات املالية
 .17مواعيد االستحقاق (يتبع)
2007

مجموع املوجودات
املطلوبات
مبالغ مستحقة
ملؤسسة مالية
ذمم املرابحات الدائنة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات

أكثر من 		
 1إلى
 3أشهر
 1إلى
لغاية
شهر واحد  3أشهر إلى سنة  3سنوات  3سنوات اجملموع
						
						
9.631.572
- 9.631.572
						
29.727.074
- 29.727.074
20.735.571
- 8.662.004 12.073.567
-

-

3.243.848
11.896.174
4.500.000
29.860.901

- 3.243.848
- 11.896.174
- 4.500.000
- 29.869.901
-

-

- 3.680.203

-

3.680.203

-

-

- 13.838.620

-

13.838.620

8.310.384
14.948 211.530 1.511.478 905.942 5.666.486
1.631.225 1.631.225
						
137.055.5721.646.173 8.873.534 60.830.942 5.405.942 60.298.981
-

						
3.670.202
- 3.670.202
-

3.229.064
- 3.229.064
291.23293.621
69.640
54.788 73.183
						
7.190.498
93.621 3.739.842 54.788 3.302.247

بنود غير مضمنة في امليزانية
العمومية
حسابات االستثمار
املقيدة

						
						
16.708.037
- 16.708.037
-

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

املوجودات
النقد وما في حكمه
استثمارات محتفظ بها لغرض
املتاجرة
استثمارات متوفرة
للبيع
ذمم املرابحات املدينة
ذمم مدينة من مضارب
استثمارات املضاربة
ذمم مدينة من بيع
استثمارات
ذمم مدينة للبيع
بالدفع املؤجل
موجودات محتفظ
بها لغرض البيع
موجودات أخرى
معدات
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 .18متركز املوجودات واملطلوبات

تتوزع موجودات ومطلوبات البنك على القطاعات الصناعية واملناطق اجلغرافية التالية:

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

2008

املوجودات
النقد وما في حكمه
استثماراتمحتفظبهالغرضاملتاجرة
استثمارات متوفرة للبيع
ذمم املرابحات املدينة
ذمم مدينة من مضارب
استثمارات املضاربة
ذمم مدينة من بيع استثمارات
ذمم مدينة للبيع بالدفع املؤجل
استثمارات عقارية
موجودات محتفظ بها لغرض البيع
موجودات أخرى
معدات
مجموع املوجودات

				
بنوك
			
شركات
ومؤسسات
اجملموع
أخرى
استثمارية
مالية
				
				
2.557.184
2.557.184
5.738.750
5.451.147
287.603
21.252.382
2.458.856
479.769 18.313.757
3.243.848
3.243.848
6.127.801
6.127.801
4.000.000
4.000.000
11.846.542
3.517.690
8.328.852
3.680.203
3.680.203
10.742.443 10.742.443
6.797.782
6.797.782
17.460.260 15.565.268
150.371
1.744.621
1.579.576
1.579.576
				
95.026.771 45.838.920
7.828.033 41.359.818

املطلوبات
مبالغمستحقةملؤسسةمالية
ذمم املرابحات الدائنة
مطلوبات أخرى

3.670.202
3.229.064
-

مجموع املطلوبات

6.899.266

بنود غير مضمنة في امليزانية العمومية
5.670.202
حسابات االستثمار املقيدة

				
3.670.202
3.229.064
454.453
454.453
				
7.353.719
454.453
				
16.646.823
317.689 10.658.932
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 .18متركز املوجودات واملطلوبات (يتبع)
2007

مجموع املوجودات
املطلوبات
مبالغمستحقةملؤسسةمالية
ذمم املرابحات الدائنة
مطلوبات أخرى

3.670.202
3.229.064
-

مجموع املطلوبات

6.899.266

				
3.670.202
3.229.064
291.232
291.232
				
7.190.498
291.232
-

بنود غير مضمنة في امليزانية العمومية
5.670.202
حسابات االستثمار املقيدة

				
16.708.037
317.689 10.720.146

التمركز اجلغرافي
تتمركز معظم موجودات ومطلوبات البنك كما في  31ديسمبر  2008و 31ديسمبر  2007في
الشرق األوسط.

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

املوجودات
النقد وما في حكمه
استثماراتمحتفظبهالغرضاملتاجرة
استثمارات متوفرة للبيع
ذمم املرابحات املدينة
ذمم مدينة من مضارب
استثمارات املضاربة
ذمم مدينة من بيع استثمارات
ذمم مدينة للبيع بالدفع املؤجل
موجودات محتفظ بها لغرض البيع
موجودات أخرى
معدات

			
بنوك ومؤسسات شركات
اجملموع
أخرى
استثمارية
مالية
				
				
9.631.572
9.631.572
29.727.074 29.727.074
20.735.571
1.321.916
250.715 19.162.940
3.243.848
3.243.848
11.896.174
- 11.896.174
4.500.000
4.500.000
29.860.901
7.694.994 22.165.907
3.680.203
3.680.203
13.838.620 13.838.620
8.310.384
6.302.157
145.959
1.862.268
1.631.225
1.631.225
				
137.055.572 56.064.840 16.271.871 64.718.861
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بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

 .19معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة
يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف
اآلخر أو يكون له نفوذ يؤثر على السياسات املالية والتشغيلية للطرف اآلخر .يشتمل األطراف
ذوي عالقة أيضا ً على أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني الرئيسيني للبنك والشركات التي
ميلكون فيها أسهم.
ينتج جزء جوهري من إيرادات البنك من أطراف ذوي عالقة .تتم املعامالت مع أطراف ذوي عالقة
على أسس متفق عليها بني األطراف.
األرصدة الهامة مع أطراف ذوي عالقة كما  31ديسمبر هي كالتالي:
املوجودات
استثمارات محتفظ
بها لغرض املتاجرة
استثمارات متوفرة للبيع

		
طبيعة العالقة

		 2008

عضو مجموعة		
مساهمون 		
أعضاء مجموعة		
			

		 5.451.147
		 252.280
		 8.086.642
		 8.338.922

29.727.074
267.567
8.045.630
8.313.197

عضو مجموعة		 		 3.243.848
ذمم املرابحات املدينة
		 		 4.000.000
مساهم
استثمارات املضاربة
مساهمون 		 		11.846.542
ذمم مدينة من بيع استثمارات
		 		 3.680.203
مساهم
ذمم مدينة للبيع بالدفع املؤجل
		 		 6.127.801
مساهم
ذمم مدينة من مضارب
					
موجودات أخرى :
مبالغ مدفوعة مقدما ً لشراء
		
عضو مجموعة		 -
استثمارات متوفرة للبيع
حساب جاري مع أطراف ذوي عالقة مساهمون 		 		 183.839
عضو مجموعة		 		13.979.891
			 		14.163.730

3.243.848
4.500.000
29.860.901
3.680.203
11.896.174

أرباح أسهم مستحقة
مبالغ مستحقة
من رئيس مجلس اإلدارة
رسوم إدارية
واستشارية مستحقة
املطلوبات
ذمم املرابحات الدائنة

2007

45.579
175.693
5.490.793
5.666.486

		
مساهم
عضو مجموعة		
			

		
2.581
		 1.776.670
		 1.779.251

		
عضو إدارة رئيسي

		

99.161

		
عضو مجموعة		 -
					
		 		 3.229.064
مساهم

71.701

-

2.044
812.215
814.259

3.229.064
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 .19معامالت األطراف ذوي العالقة (يتبع)
تتضمن أهم معامالت األطراف ذوي العالقة ما يلي:
اإليرادات
إيراد االستثمارات
عضو مجموعة		 		 1.007.824
احملتفظ بها لغرض املتاجرة
		
		 569
إيراد االستثمارات املتوفرة للبيع مساهم
خسائر القيمة العادلة
					
لالستثمارات احملتفظ بها لغرض
		
عضو مجموعة		 ()24.275.927
املتاجرة
عضو مجموعة		 		 192.452
إيراد استثمارات املضاربة
		
عضو مجموعة		 -
إيراد ذمم املرابحات املدينة
إيرادات أخرى  -مدفوعات إلى
		 		 1.000.000
عضو إدارة رئيسي
العضو املنتدب مستردة
					
					
املصروفات
عضو مجموعة		 		 1.483.430
مخصص االنخفاض
مساهمون 		 		 5.626.381
			 		 7.109.811

771.937
955

()9.566.793
79.377
222.858
-

2.312.594
2.312.594

تشمل أعضاء اجملموعة مؤسسات خاضعة لسيطرة أو تأثير مشترك لبعض مساهمي البنك.
يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذيني الرئيسيني
الذين ميارسون السلطة واملسئولية في التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة البنك .فيما
يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيني :
2008

		
			
244.105
		
رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
9.655
		
منافع ما بعد اخلدمة

		

2007

		
		

168.572
3.820

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

		
طبيعة العالقة

2008

		

2007
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 .20تخصيصات مقترحة

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

لم يقترح مجلس اإلدارة أي تخصيصات للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2008و  31ديسمبر
.2007

 .21إدارة اخملاطر
إن البنك معرض إلى مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق خالل العمل االعتيادي
باإلضافة إلى تعرضه إلى مخاطر تشغيل أخرى.
مجلس إدارة البنك مسئول بصورة عامة عن وضع ومراقبة إطار إلدارة اخملاطر .قام البنك بتأسيس
جلنة تنفيذية مسئولة عن وضع ومتابعة عمليات وسياسات البنك للعديد من الوظائف من
بينها سياسات إدارة اخملاطر .تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة رؤساء أقسام غير تنفيذيني
باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي بصفته حاضرا ً وتقوم مبراجعة واعتماد توصيات الرئيس التنفيذي
فيما يتعلق باستراتيجيات االستثمار ومقترحات االستثمار والعديد من املنتجات واخلدمات ،وحتيل
القرارات إلى مجلس اإلدارة .بالرغم من أن البنك ال ميلك جلنة منفصلة إلدارة اخملاطر مبا يتناسب مع
أنشطته ،إال أن قسم إدارة اخملاطر تقوم باملساعدة في إدارة مخاطر البنك بصورة عامة.
إن جلنة التدقيق مسئولة عن مراقبة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة اخملاطر وعن مراجعة
مالئمة إطار إدارة اخملاطر مقارنة باخملاطر التي تواجه البنك .يقوم قسم التدقيق الداخلي مبساعدة
جلنة التدقيق للقيام بهذه املسئوليات .ويقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية
وكلما تتطلب األمر إلجراءات وأساليب الرقابة ويرفع تقارير نتائج األعمال إلى جلنة التدقيق.
لدى البنك وظيفة داخلية إلدارة اخملاطر وذلك للقيام مبراجعة مستقلة ومتابعة ومراقبة العديد
من اخملاطر التي يواجهها البنك ،حيث تعمل هذه الوظيفة بإحكام مع اإلدارة التنفيذية ووظائف
املراقبة واألنشطة األخرى .إن العديد من األقسام التشغيلية (وحدات األعمال والوظائف الداعمة)
متتلك هذه اخملاطر.
إن البنك ،ومبساعدة مستشارين خارجيني ،قام بوضع خطة عمل خلمس سنوات .وكجزء من هذه
العملية ،سيقوم البنك بوضع وتطبيق حدود التعرض والتماشي مع استراتيجية العمل وبيئة
السوق اجلديدة وكذلك بوضع مستويات اخملاطر التي ميكن أن يتقبلها البنك باملقارنة مع رأس املال
املتوافر.
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 .21إدارة اخملاطر (يتبع)
أ.

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف معامالت مالية بالوفاء بالتزاماته في التاريخ
احملدد ،األمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف اآلخر خلسائر مالية.

يعمل قسم إدارة اخملاطر جنبا ً إلى جنب مع مبتكري االستثمار خالل كل مراحل الصفقة حتى
التخارج ويقوم باملراجعة املستقلة.
بدأ البنك في خطوات للتأكد من مالئمة فصل املهام وبذلك سيقوم قسم إدارة اخملاطر بالتالي :
•

إعداد سياسات االستثمار واالئتمان بالتشاور مع وحدات األعمال وتشمل تقييم مخاطر
االئتمان وتقارير اخملاطر واإلجراءات التوثيقية والقانونية وااللتزام باملتطلبات التنظيمية
والقانونية.

•

وضع هيكل للصالحيات العتماد وجتديد تسهيالت االستثمار واالئتمان .مت منح حدود
الصالحيات إلى اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

•
•

مراجعة وتقييم مخاطر االستثمار واالئتمان.
احلد من متركز التعرضات إلى األطراف اآلخرين واملناطق اجلغرافية والصناعات.

•

التطوير واحملافظة على تصنيف مخاطر البنك بغرض تقسيم التعرضات إلى مجموعات
حسب درجة مخاطر اخلسارة املالية املتعرض لها وتركز اإلدارة على اخملاطر احملددة .يتكون نظام
التصنيف احلالي من درجتني عامتني هما «متعرض للهبوط في القيمة» و «غير متعرض في
الهبوط في القيمة» ،حيث يعكس ذلك مخاطر عدم السداد وعدم توافر الضمان أو وسائل
أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان .يتم تقييم اخملاطر بشكل منفصل لكل استثمار /ذمم

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

تنشأ مخاطر االئتمان للبنك باألساس من النقد واألرصدة لدى البنوك ،وذمم املرابحات املدينة
واستثمارات املضاربة والذمم املدينة من بيع االستثمارات واالستثمارات املتوفرة للبيع والذمم املدينة
للبيع بالدفع املؤجل وموجودات أخرى.

42
42

بنك املستثمرون ش.م.ب (مقفلة)
إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2008
جميع املبالغ بالدوالر األمريكي

إيضاحات حول البيانات املالية

 .21إدارة اخملاطر (يتبع)

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

أ.

مخاطر االئتمان
•

مدينة بصورة سنوية على األقل.
مراجعة التزام وحدات األعمال بحدود التعرضات مبا فيها الصناعات اخملتارة ومخاطر الدول
وأنواع املنتج.

يقوم البنك بالتأكد من أن املوجودات السائلة ،كالنقد ،مودعة لدى مؤسسات مالية إسالمية
وفقا ً لتقييم ائتمان مناسب .إن الذمم املدينة للبيع بالدفع املؤجل هي مبالغ مستحقة من طرف
ذي عالقة ومعظم املوجودات األخرى متثل حسابات جارية لدى أطراف ذوي عالقة.
احلد األعلى من تعرضات البنك خملاطر االئتمان كما في  31ديسمبر هي كالتالي :
		 2008

2007

النقد وما في حكمه

		
2.557.184

9.631.572

ذمم املرابحات املدينة

		
3.243.848

3.243.848

استثمارات املضاربة

		
4.000.000

4.500.000

ذمم مدينة من مضارب

		
6.127.801

11.896.174

ذمم مدينة من بيع استثمارات

		
11.846.542

29.860.901

ذمم مدينة للبيع بالدفع املؤجل

		
3.680.203

3.680.203

موجودات أخرى

		
17.407.136

8.130.881

احلد األعلى من تعرضات البنك خملاطر االئتمان

		
48.862.714

70.943.579

14.454.891
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 .21إدارة اخملاطر (يتبع)
مخاطر االئتمان
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29.545.281

		
ذمم
ذمم
				
الوصف
موجودات
مدينة
مدينة
		
ذمم
		
2008
للبيع بالدفع مالية
من بيع
استثمارات
املرابحات
النقد وما
اجملموع
أخرى
املؤجل
استثمارات
املضاربة
املدينة
في حكمه
								
غير مستحق وغير معرض للهبوط في القيمة :
6.842.445
285.261
4.000.000
2.557.184
القيمة الدفترية
							
مستحق وغير معرض للهبوط في القيمة :
 60 – 30يوما ً
 90 – 60يوما ً
 180 – 90يوما ً
أكثر من  180يوما ً
12.474.988
8.794.785
3.680.203
							
القيمة الدفترية  -مستحق وغير
							
معرض للهبوط في
12.474.988
8.794.785
3.680.203
القيمة
							
معرض للهبوط في القيمة بصورة فردية :
39.367.686 16.746.856
- 17.472.923
5.147.907
إجمالي املبلغ
							
مخصص الهبوط
()9.822.405( )2.291.965
(- )5.626.381
(- )1.904.059
في القيمة
							
القيمة الدفترية  -معرض للهبوط في
- 11.846.542
3.243.848
القيمة بصورة فردية

مجموع القيمة الدفترية

2.557.184

3.243.848

4.000.000

11.846.542

3.680.203

23.534.937

أ.
48.862.714
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اجملموع
20.013.762
814.258
46.396.711
47.210.969
6.431.442

475.000

()2.712.594
3.718.848

		
ذمم
ذمم
				
الوصف
موجودات
مدينة
مدينة
		
ذمم
		
2007
للبيع بالدفع مالية
من بيع
استثمارات
املرابحات
النقد وما
أخرى
املؤجل
استثمارات
املضاربة
املدينة
في حكمه
غير مستحق وغير معرض للهبوط في القيمة :
5.882.190
4.500.000
9.631.572
القيمة الدفترية
							
مستحق وغير معرض للهبوط في القيمة :
 60 – 30يوما ً
 90 – 60يوما ً
814.258
 180 – 90يوما ً
أكثر من  180يوما ً
12.855.607
3.680.203 29.860.901
							
القيمة الدفترية  -مستحق وغير
							
معرض للهبوط في
13.669.865
3.680.203 29.860.901
القيمة
							
معرض للهبوط في
							
القيمة بصورة فردية :
1.283.535
5.147.907
إجمالي املبلغ
							
مخصص الهبوط
()808.535
(- )1.904.059
في القيمة
							
القيمة الدفترية -
							
معرض للهبوط في
3.243.848
القيمة بصورة فردية

مجموع القيمة الدفترية

9.631.572

3.243.848

4.500.000

29.860.901

3.680.203

أ.

20.027.055
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أ.

مخاطر االئتمان
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مت عمل مخصص االنخفاض على املوجودات املنخفضة القيمة وفقا ً لتقييم اإلدارة للتحصيالت
املتوقعة ويأخذ في االعتبار القيمة الزمنية للمال .يتم عمل بعض مخصصات االنخفاض من قبل
البنك وفقا ً للعديد من العوامل والتي تتضمن الوضع احلالي للشركة املستثمر فيها والتدفقات
النقدية املتوقعة.

تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف من أنشطة اقتصادية متشابهة أو أنشطة في
نفس املنطقة اجلغرافية أو لهم خصائص اقتصادية متشابهة قد تؤثر بدرجة متشابهة على
مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في املناخ االقتصادي أو السياسي أو ظروف أخرى.
يقوم البنك بإدارة مخاطر التمركز بوضع ومراقبة حدود التمركز اجلغرافي والقطاعي .حالياً ،جميع
موجودات البنك هي موجودة في دول مجلس التعاون حيث يتوافق ذلك استراتيجيا ً مع أنشطة
البنك بصورة عامة ومع قواعد السوق احلالية .التوزيع القطاعي للموجودات واملطلوبات مبني في
إيضاح رقم (.)18
ب .مخاطر السيولة
ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة البنك على احلصول على األموال الالزمة لسداد التزماته
عند حلول أجلها.
تتمثل سياسة البنك في االحتفاظ بجزء كبير من موجوداته في موجودات سائلة كاالستثمارات
احملتفظ بها لغرض املتاجرة واالستثمارات املتوفرة للبيع.
تتمثل مطلوبات البنك قصيرة األجل فقط في الذمم الدائنة التشغيلية .إن البنك في طور تأسيس
جلنة استثمار على مستوى اإلدارة العليا ،والتي ستضع سياسات وإجراءات إلدارة السيولة.
للحصول على معلومات عن مواعيد استحقاق املوجودات واملطلوبات ،إرجع إلى إيضاح رقم (.)17
ج .مخاطر هامش الربح
تنتج مخاطر هامش الربح عن اختالف أوقات إعادة أوقات تسعير موجودات ومطلوبات البنك.
إن تعرض البنك إلى مخاطر هامش الربح هو مقتصر على النقد وما في حكمه وذمم املرابحات
املدينة .ال يوجد لدى البنك حساسية جوهرية خملاطر هامش الربح ،وذلك بسبب قصر أجل النقد
وما في حكمه وكذلك استحقاق ذمم املرابحات املدينة.
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املوجودات املالية املستحقة وغير املعرضة للهبوط في القيمة هي باألساس موجودات لدى أطراف
ذوي عالقة وتعتبر ذات مخاطر منخفضة وغير متنازع عليها وهي خاضعة للمفاوضات فيما بني
شركات اجملموعة لسدادها عن طريق تبادل مع موجودات استثمارية أخرى.
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د.

مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تغير قيمة األدوات املالية نتيجة تغير معدالت سعر الصرف.
صافي تعرضات العملة األجنبية للبنك كما في  31ديسمبر هو كالتالي :

العملة
الدينار البحريني
الدينار الكويتي
الدرهم اإلماراتي

		
2008
		
ما يعادل
الدوالر األمريكي
48.638.488
24.797.704
6.797.782

2007
ما يعادل
الدوالر األمريكي
		 48.103.181
		 61.448.035
		 13.838.620

حتليل احلساسية:
اجلدول التالي يوضح احلساسية لتغير محتمل معقول في معدالت سعر الصرف ،مع ثبات كل
العوامل األخرى ،على بيان الدخل للبنك وفقا ً ملركز امليزانية العمومية كما في  31ديسمبر :

العملة
الدينار الكويتي

 %5بالنقصان
2007
2008
3.234.107 1.305.142

 %5بالزيادة
2007
2008
()2.926.097
()1.180.843

هـ .مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض قيمة االستثمارات املدرجة للبنك نتيجة التغيرات
في أسعار األسهم املدرجة .يوجد لدى البنك بعض التعرضات املدرجة في دفاتر املتاجرة وكذلك
في احملفظة املتوفرة للبيع .يقوم البنك مبراقبة تغيرات سعر هذه التعرضات بشكل يومي وترفع
هذه التغيرات إلى اإلدارة.
حتليل احلساسية:
اجلدول التالي يوضح احلساسية لتغير محتمل معقول في أسعار األسهم ،مع ثبات كل العوامل
األخرى ،على بيان الدخل للبنك أو حقوق امللكية وفقا ً ملركز امليزانية العمومية كما في 31
ديسمبر:
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 %5بالزيادة
2008

988.123
1.486.354

و .مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر اخلسائر الناجتة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألخطاء
البشرية واألنظمة أو من أحداث خارجية حيث تتضمن ،وال تقتصر على ،مخاطر قانونية أو مخاطر
االلتزام بالشريعة اإلسالمية ،ويستثنى من ذلك اخملاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.
إن البنك في طور تطبيق إطار خملاطر التشغيل وفقا ً لنهج املؤشر األساسي وبالتوافق مع إرشادات
مصرف البحرين املركزي .يتضمن هذا اإلطار على قياس ومراقبة وإدارة مخاطر التشغيل في جميع
أقسام البنك .يقوم هذا اإلطار باستخدام أدوات كالتقييم الذاتي خملاطر املراقبة والتعرف على
مؤشرات اخملاطر الرئيسية وإعداد قاعدة بيانات للخسائر التشغيلية.
سيتم إنشاء إطار مخاطر التشغيل وفقا ً لالحتياجات املتغيرة ألنشطة البنك واإلرشادات
التنظيمية ،مع األخذ في االعتبار أحداث مخاطر التشغيل الداخلية واخلارجية وبيئة العمل
وعوامل املراقبة الداخلية.
في الوقت الذي تكون فيه وحدات العمل الفردية مسئولة بشكل مباشر عن مراقبة وتقليل
مخاطر التشغيل ،فإن اإلطار املقترح يقدم طرق ثابتة في جميع أقسام البنك .يدير البنك مخاطر
التشغيل عن طريق اتباع أنظمة رقابة وتدريب مناسب للموظفني واملراقبة الداخلية واملطابقة
مبا في ذلك التدقيق الداخلي ورقابة االلتزام.
إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن إدارة ومراقبة مخاطر التشغيل .ومع ذلك ،مت تفويض
هذه املسئولية إلى الرئيس التنفيذي ورئيس قسم إدارة اخملاطر.

بـنـك املـسـتـثمـرون الـــتـــقـــريـــر الـــســـنــــوي 2008

 %5بالنقصان
2007
2008
التفاصيل
				
961.976
()988.123
()961.976
استثمارات متوفرة للبيع
(286.937 )1.486.354
استثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة ()286.937

2007
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 .22القيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة ألي أصل من األصول في املبلغ الذي ميكن مبادلته به ،أو في سداد أي التزام
بني أطراف ملمني بتفاصيل املعاملة وعلى أسس جتارية .لذلك تظهر الفروقات بني القيم الدفترية
وفقا ً لطريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.

فيما عدا بعض االستثمارات املتوفرة للبيع والظاهرة بالتكلفة والتي تبلغ 1.795.342دوالر أمريكي
( 754.330 :2007دوالر أمريكي) ،فإن القيمة العادلة املقدرة لألدوات املالية األخرى للبنك ال تختلف
اختالفا ً جوهريا ً عن قيمها الدفترية.
 .23التقديرات احملاسبية الهامة واالجتهادات في تطبيق هذه التقديرات
يقوم البنك بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على املبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات خالل السنة
املالية التالية .يتم تقييم التقديرات واالجتهادات بشكل مستمر بنا ًء على اخلبرة وعوامل أخرى
كالتوقعات لألحداث املستقبلية يعتقد انها معقولة حتت الظروف العادية.
التقديرات
انخفاض قيمة املوجودات
يحدد البنك ما إذا كانت االستثمارات املتوفرة للبيع قد تعرضت النخفاض في قيمتها عندما يكون
هناك دليل موضوعي يثبت االنخفاض في القيمة وكذلك هناك انخفاض جوهري أو انخفاض
لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل من سعر التكلفة .ويتطلب ذلك اجتهادا ً من اإلدارة .في
حالة األسهم املدرجة ،يعتبر البنك انخفاض القيمة العادلة أكثر من  %20من التكلفة جوهرياً،
ويعتبر االنخفاض في القيمة ألقل من التكلفة ملدة أكثر من  9أشهر فترة طويلة .عندما ال
تتوفر قيم عادلة ويتم احتساب االستثمارات بالتكلفة ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترجاع
لهذه االستثمارات لتحديد أي انخفاض في قيمتها .يقوم البنك بالتقييم بنا ًءا على عوامل من
ضمنها دالئل تذبذب في الوضع احلالي للشركة املستثمر فيها وأداء القطاع التي تعمل فيها هذه
الشركات والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
االجتهادات
تصنيف االستثمارات
خالل عملية تطبيق السياسات احملاسبية للبنك ،تقرر اإلدارة عند شراء استثمار ما إذا كان
يجب تصنيفه كاستثمارات محتفظة لغرض املتاجرة أو استثمارات متوفرة للبيع .تصنيف
كل استثمار يعكس نية اإلدارة بالنسبة لكل استثمار ،و يكون هذا االستثمار خاضع ملعاملة
محاسبية مختلفة بنا ًء على هذه التصنيف ( راجع إيضاح  ( 2هـ )).
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 .24إدارة رأس املال
يقوم البنك باتباع إرشادات مصرف البحرين املركزي فيما يتعلق مبتطلبات رأس املال ويقوم باحملافظة
على رأس مال كافي للتأكد من االلتزام باحلد األدنى ملتطلبات رأس املال الصادرة عن مصرف البحرين
املركزي.

• الفئة األولى لرأس املال – رأس املال األساسي :وتتضمن األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل
وعالوة اإلصدار واالحتياطيات املعلنة واألرباح املستبقاة احملولة وصافي األرباح غير احملققة الناجتة من
تقييم األسهم من خالل بيان الدخل ( %45من القيمة) وحقوق األقلية.
• الفئة الثانية لرأس املال – رأس املال الثانوي :تتضمن أرباح مستبقاة مرحلية حالية واحتياطيات
تقييم املوجودات واألرباح غير احملققة الناجتة من تقييم األسهم ( %45من القيمة).
يتم حتديد املوجودات املوزونة باخملاطر وفقا ً إلرشادات مصرف البحرين املركزي والذي يعكس املستويات
اخملتلفة للمخاطر املتعلقة باملوجودات.
تتمثل سياسية البنك في احملافظة على معدل رأس مال ،في جميع األوقات ،مبقدار أكبر من احلد األدنى
املتطلب من قبل مصرف البحرين املركزي .إن املعدل احلالي املتطلب على البنك هو .%12.5
ابتداءا ً من  1يناير  ،2008يتوجب على البنك االلتزام باشتراطات منوذج كفاية رأس املال املعدل الصادر
عن مصرف البحرين املركزي ( معدل بنا ًء على إطار بازل  )2فيما يتعلق برأس املال التنظيمي .لقد تبنى
البنك النهج املوحد إلدارة مخاطر االئتمان ونهج املؤشر األساسي إلدارة مخاطر التشغيل وفقا ً لإلطار
املعدل.

بالدوالر األمريكي

موقف رأس مال البنك التنظيمي كما في  31ديسمبر كما يلي:

مجموع املوجودات املوزونة باخملاطر
مجموع رأس املال التنظيمي ،صافي االستقطاعات
مجموع رأس املال التنظيمي
كنسبة مئوية إلى مجموع املوجودات
املوزونة باخملاطر

		 2008
بازل 		 2
		
185.287.853
		
57.986.546
			
31.30

لقد التزم البنك بجميع متطلبات رأس املال املفروضة خالل السنة.

2007
بازل 1
257.440.877
124.220.076
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 .25الدعاوي واملطالبات
في سنة  ،2004قام البنك بإبرام إتفاقية بيع وشراء مع مؤسسة مالية محلية لشراء أسهم طرف ذي
عالقة بالنيابة عن طرف ذي عالقة آخر .بلغ صافي املبلغ املستحق للمؤسسة املالية مبلغ 3.670.202
دوالر أمريكي .ووفقا ً لبنود اإلتفاقية ،قام البنك برهن بعض من استثماراته بقيمة دفترية بلغت
 6.321.010دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  .2008ونظرا ً لوجود خالف مع البنك قامت املؤسسة
املالية بإنهاء اإلتفاقية واالحتفاظ باالستثمارات املرهونة لديها .انه برأي محامي وإدارة البنك فإن
اإلتفاقية مت إنهائها بطريقة غير شرعية وتبعا ً لرفض املؤسسة املالية بحل النزاع ودياً ،قام البنك برفع
دعوى قضائية في محاكم مملكة البحرين ضد املؤسسة املالية الحتفاظها غير املشروع باستثمارات
البنك .ونتيجة لذلك ،قامت احملكمة باالحتفاظ باألسهم موضع اخلالف حتى تبت في القضية نهائياً.
قام الطرف ذو العالقة الذي متت املعاملة بالنيابة عنه بتقدمي شيك إداري مببلغ مساوي مت إيداعه لدى
احملكمة .يتم إظهار هذا املبلغ حتت بند «ذمم مدينة للبيع بالدفع املؤجل».
وافق أيضا ً الطرف ذو العالقة الذي متت املعاملة بالنيابة عنه على تعويض البنك عن أي مصاريف
قانونية أو خسائر قد تنتج من التسوية النهائية مع املؤسسة املالية .انه برأي مجلس اإلدارة ،ال توجد
حاجة لعمل مخصص في البيانات املالية لالستثمارات املرهونة مع املؤسسة املالية أو ملطالبات طارئة
قد تنشأ من التسوية النهائية.

 .26أرقام املقارنة
مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة املاضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة احلالية.
إعادة التصنيف هذه لم تؤثر على صافي الربح أو حقوق امللكية املعلنة سابقاً.

