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�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة

�صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة

�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ويل العهد الأمني
نائب القائد الأعلى

ملك مملكة البحرين

رئي�س الوزراء املوقر

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سيد غ�سان فهد ال�سلطان
رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد عي�سى عبداهلل املناعي
نائب الرئي�س
ال�سيد �أحمد �شبيب الظاهري
ع�ضو ًا
ال�سيد ريا�ض عبدالوهاب ال�شرف
ع�ضو ًا
ال�سيد مر�سال �سعد املاجدي
ع�ضو ًا
ال�سيد ابراهيم عبداهلل ال�شيخ
ع�ضو ًا
ال�سيد جمال ح�سن نقي
ع�ضو ًا

اللجنة التنفيذية

جلنة التدقيق

ال�سيد عي�سى عبداهلل املناعي
رئي�س اللجنة
ال�سيد مر�سال �سعد املاجدي
ع�ضو ًا
ال�سيد جمال ح�سن نقي
ع�ضو ًا

ال�سيد ابراهيم عبداهلل ال�شيخ
رئي�س اللجنة
ال�سيد �أحمد �شبيب الظاهري
ع�ضو ًا
ال�سيد ريا�ض عبدالوهاب ال�شرف
ع�ضو ًا

جلنة التعيينات واملكاف�آت
ال�سيد غ�سان فهد ال�سلطان
رئي�س اللجنة
ال�سيد عي�سى عبداهلل املناعي
ع�ضو ًا
ال�سيد ابراهيم عبداهلل ال�شيخ
ع�ضو ًا

الهيئة ال�شرعية
ال�شيخ الدكتور عبدال�ستار عبدالكرمي �أبوغده
رئي�س الهيئة
ال�شيخ الدكتور علي حمي الدين القره داغي
ع�ضو ًا
ال�شيخ الدكتور نظام حممد �صالح يعقوبي
ع�ضو ًا
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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة
لأعمال ال�سنة املالية املنتهية يف  2012/12/31م

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
ي�سرين بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �أخواين �أع�ضاء جمل�س الإدارة املحرتمني �أن �أت�شرف بتقدمي التقرير ال�سنوي عن
�أعمال البنك لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب .2012
يف عام 2012م مل تدخل الأ�سواق املالية العاملية مرحلة التعايف على الرغم من تدفق ال�سيولة املحدودة امل�صحوبة بعدم
التيقن ب�ش�أن الأو�ضاع املالية امل�ستقبلية  ،ويف الوقت نف�سه ف�أن دول ال�شرق الأو�سط �أ�صبحت ن�سبي ًا يف و�ضع �أف�ضل نظر ًا
ال�ستقرار �أ�سعار النفط � ،إال �أن القطاع امل�صريف ال يزال يعاين من بطئ يف عملية التعايف نظر ًا ل�ضعف الن�شاط االئتماين
والذي ي�شكل عائق ًا ملعظم هذه الدول  ،حيث من امل�ؤمل �أن يظل النمو ن�شط ًا ولكن بوترية �أقل يف ظل ا�ستقرار انتاج النفط
خالل عام 2013م .
واجه القطاع امل�صريف بدول جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل عام  ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف مملكة البحرين عام ًا �صعبا
للغاية نتيجة لل�صعوبات العاملية والإقليمية ،يف حني الزال اال�ستقرار االقت�صادي هو الهدف الفوري  ،مع تركز ال�سيا�سة
النقدية يف احلفاظ على �سعر �صرف م�ستقر واحلفاظ على معدل م�ستقر للت�ضخم ،كانت ال�سيا�سة املالية �أداة رئي�سية
لتحقيق الأهداف االقت�صادية الأخرى ،مبا يف ذلك التنمية والتوظيف .
يف الواقع ،ف�إن مملكة البحرين الزالت واحدة من �أف�ضل و�أهم املراكز املالية يف املنطقة التي كانت �صاحبة ريادة يف
التمويل الإ�سالمي حيث لعبت دورا كبريا يف تطوير التمويل الإ�سالمي.
عانى بنك امل�ستثمرون من التباط�ؤ االقت�صادي  ،حيث قام البنك بو�ضع �صايف خم�ص�ص ا�ضمحالل مببلغ 780,571
دوالر �أمريكي (�سبعمائة وثمانون �ألف وخم�سمائة وواحد و�سبعون دوالر �أمريكي) وذلك ب�سبب انخفا�ض القيمة ال�سوقية
لال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق .
وعلى �صعيد املركز املايل للبنك لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2012فقد حقق البنك خ�سائر بلغت مبلغ ًا وقدره
 1.484.688/دوالر �أمريكي ( مليون و�أربعمائة و�أربعة وثمانون �ألف ًا و�ستمائة وثمانية وثمانون دوالر ًا �أمريكي ًا) باملقارنةمع خ�سائر العام  2011والتي بلغت مبلغ ًا وقدره  4.914.988/-دوالر ًا �أمريكي ًا .نحن ن�ؤمن ب�أن االنخفا�ض يف �أ�سعار
اال�ستثمارات هو �أمر م�ؤقت وما زالت جهودنا م�ستمرة يف �سبيل ا�ستعادة وت�سوية الأر�صدة املدينة.
يف خالل العام  2012مت انتخاب جمل�س �إدارة جديد للبنك �أبان انعقاد اجلمعية العمومية الذي مت يف  29ابريل ،2012
وكما التحق �أي�ضا بالبنك رئي�س تنفيذي جديد يف  22ابريل  .2012ويعمل كل من جمل�س الإدارة اجلديد والرئي�س التنفيذي
اجلديد على حل جميع الق�ضايا العالقة وامل�شاكل التي تواجه البنك حيث مت اتخاذ خطوات جادة نحو حتقيق �أهداف
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البنك .كما عني البنك �شركة ا�ست�شارية مل�ساعدته يف و�ضع خطة عمل لل�سنوات الثالث القادمة لدعم ا�ستمرار البنك
وحتقيق ر�سالته و�إعادة �إطالق خدمات البنك للعمالء وامل�ستثمرين املحتملني.

الأخوة امل�ساهمون الكرام
نحن ندرك متام ًا ب�أن اخلطوات الهامة التي قام البنك باتخاذها خالل الأعوام املا�ضية البد لها من �أن ت�أتي بثمارها
خالل الفرتة القادمة  ،كما �أننا ندرك �أي�ض ًا بان التحديات امل�ستقبلية املقبلة �سوف تكون عظيمة� ،إال �أننا واثقون متام الثقة
كمجل�س �إدارة للبنك ب�أنه لدينا املقدرة التامة على مواجهتها وذلك بف�ضل اهلل �أو ًال ثم بف�ضل كفاءة فريق الإدارة العليا
والذي يتويل القيادة امليدانية ل�شئون العمل.
ويف اخلتام  ،ي�شرفني �أن �أتقدم بعظيم ال�شكر واالمتنان �إلى مقام �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك
مملكة البحرين املفدى و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد الأمني ونائب القائد الأعلى حفظهم اهلل .و�إلى حكومة مملكة البحرين
ووزير ال�صناعة والتجارة وم�صرف البحرين املركزي و بور�صة البحرين على ر�ؤيتهم وتوجيهاتهم ودعمهم املتوا�صل لأجل
ت�أ�سي�س مركز م�صريف �إ�سالمي متميز يف اململكة  ،وكذلك �إلى هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك لدعمها وتوجيهاتها القيمة ،
و�إلى م�ستثمرينا الأعزاء ،والى جميع العاملني يف البنك من م�سئولني وموظفني .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

غ�سان ال�سلطان

رئي�س جمل�س الإدارة

 14فرباير 2013
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تقرير جمل�س الإدارة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
بالدور الأمريكي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا ونبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
ي�سر �أع�ضاء جمل�س الإدارة املحرتمني �أن يت�شرفوا بتقدمي تقريرهم ال�سنوي مع البيانات املالية لبنك امل�ستثمرون �ش.م.ب.
(مقفلة) ("البنك") لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2012

الأن�شطة الرئي�سية
ت�أ�س�س البنك يف مملكة البحرين يف � 26أكتوبر  1997ك�شركة معفاة ويزاول البنك �أعماله مبوجب ترخي�ص كبنك ا�سالمي
 قطاع اجلملة ممنوح من قبل م�صرف البحرين املركزي .وقد بد�أ البنك �أعماله التجارية يف  15يونيو  ،1998ومت تغيريالو�ضع القانوين للبنك �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بتاريخ  3يوليو .2005
يف خالل العام  2012مت انتخاب جمل�س �إدارة جديد للبنك �أبان انعقاد اجلمعية العمومية الذي مت يف  29ابريل ،2012
وكما التحق �أي�ضا بالبنك رئي�س تنفيذي جديد يف  22ابريل .2012
يعمل كل من جمل�س الإدارة اجلديد والرئي�س التنفيذي اجلديد على حل جميع الق�ضايا العالقة وامل�شاكل التي تواجه البنك
يف طور خطوات جادة نحو حتقيق �أهداف البنك ،ويف العام  2012مل يدخل البنك يف �أي ا�ستثمارات كربى جديدة ،
حيث مت الرتكيز على توفري �سيولة للبنك من خالل ت�أجري املباين اململوكة للبنك والتخارج من بع�ض اال�ستثمارات احلالية
وتخفي�ض امل�صاريف .وكما عني البنك �أي�ضا �شركة ا�ست�شارية مل�ساعدة البنك مع و�ضع خطة عمل لل�سنوات الثالث القادمة
مبا يدعم ا�ستمرار البنك وحتقيق ر�سالته.
ت�شتمل �أن�شطة البنك الرئي�سية على القيام ب�أعمال اال�ستثمار والأن�شطة امل�صرفية واملالية واملعامالت اال�ستثمارية
وامل�شاركة يف اال�ستثمارات الر�أ�سمالية للم�شاريع وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

املركز املايل والنتائج
�إن املركز املايل املف�صل للبنك كما يف  31دي�سمرب  2012ونتائج �أعماله لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ مو�ضحة يف البيانات
املالية املرفقة.
ملحات مالية
جمموع املوجودات
جمموع حقوق املالك
�صايف اخل�سارة لل�سنة

2012
40.403.761
32.807.301
()1.484.688

2011
42.522.921
34.983.480
()4.914.988

احلركة يف اخل�سائر املرتاكمة
الر�صيد يف  1يناير
�صايف اخل�سارة لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2012
()56.105.725
()1.484.688
()57.590.413

2011
()51.190.737
()4.914.988
()56.105.725

�أرباح الأ�سهم
مل يقم جمل�س الإدارة بعمل خم�ص�صات لأرباح الأ�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  :2011( 2012ال�شيء).
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
التالية ا�سما�ؤهم هم اع�ضاء جمل�س ادارة البنك كما يف  31دي�سمرب 2012م -:

اال�سم
ال�سيد غ�سان فهد ال�سلطان
ال�سيد عي�سى عبد اهلل املناعي
ال�سيد �إبراهيم عبداهلل ال�شيخ
ال�سيد �أحمد �شبيب الظاهري
ال�سيد ريا�ض عبدالوهاب ال�شرف
ال�سيد جمال ح�سن نقي
ال�سيد مر�سال �سعد املاجدي

املن�صب
رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو ورئي�س اللجنة التنفيذية
ع�ضو ورئي�س جلنة التدقيق
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

املدققون
لقد �أبدى املدققون� ،إيرن�ست و يونغ ،رغبتهم يف اال�ستمرار يف العمل كمدققني للبنك لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ،2013
و�سيتم تقدمي اقرتاح تعيينهم �إلى اجلمعية العامة يف اجتماعها ال�سنوي.

�شكر و امتنان
ي�شرفنا �أن نتقدم بعظيم ال�شكر واالمتنان �إلى مقام �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين
املفدى و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد الأمني ونائب القائد االعلى حفظهم اهلل ورعاهم ،و�إلى حكومة مملكة البحرين ووزير ال�صناعة
والتجارة وم�صرف البحرين املركزي و بور�صة البحرين على ر�ؤيتهم وتوجيهاتهم ودعمهم املتوا�صل لأجل ت�أ�سي�س مركز
م�صريف �إ�سالمي متميز يف اململكة .كما ي�شرفنا �أن نتقدم بعظيم ال�شكر واالمتنان �إلى هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك
لدعمها وتوجيهاتها القيمة ،و�إلى م�ستثمرينا الأعزاء و�إلى جميع العاملني يف البنك من م�سئولني وموظفني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

غ�سان فهد ال�سلطان
رئي�س جمل�س الإدارة

ابراهيم ال�شيخ
ع�ضو جمل�س الإدارة

 14فرباير 2013
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تقرير الهيئة ال�شرعية
ب�س ــم اهلل الــرح ـمـ ـ ــن الــرحـيـ ــم
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه ،،،

�إىل م�ساهمي بنك امل�ستثمرون

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

وفقا خلطاب التكليف يجب علينا تقدمي التقرير التايل:

لقد راقبنا املبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل الفرتة املنتهية يف
2012/12/31م ،وقمنا باملراقبة الواجبة لإبداء الر�أي عما �إذا كان البنك قد التزم ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
وكذلك بالفتاوى والقرارات والإر�شادات املحددة التي مت �إ�صدارها من قبلنا.
تقع م�سئولية الت�أكد من تنفيذ البنك للعمليات وفقا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية على الإدارة� ،أما م�سئوليتنا
فتنح�صر يف �إبداء ر�أي م�ستقل بناء على مراقبتنا لعمليات البنك ،ويف �إعداد تقرير لكم.
لقد قمنا مبراقبتنا التي ا�شتملت على فح�ص التوثيق والإجراءات املتبعة من البنك على �أ�سا�س اختبار كل نوع من �أنواع
العمليات.
كما قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من �أجل احل�صول على جميع املعلومات والتف�سريات التي اعتربناها �ضرورية لتزويدنا
ب�أدلة تكفي لإعطاء ت�أكيد معقول ب�أن البنك مل يخالف �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.

يف ر�أينا:

�	.1إن العقود والعمليات التي �أبرمها البنك خالل ال�سنة املنتهية يف 2012/12/31م والتي اطلعنا عليها متت وفقا لأحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
�	.2إن توزيع الأرباح وحتميل اخل�سارة على ح�سابات اال�ستثمار يتفق مع الأ�سا�س الذي مت اعتماده من قبلنا وفقا لأحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
�	.3إن احت�ساب الزكاة مت وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحقق لنا الر�شاد وال�سداد
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
 26ربيع الأول 1434هـ املوافق  7فرباير 2013م

�أع�ضاء الهيئة ال�شرعية
ال�شيخ الدكتور عبد ال�ستار عبد الكرمي �أبوغده
رئي�س الهيئة
ال�شيخ الدكتور على حمي الدين القره داغي
ع�ضو
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ال�شيخ نظام حممد �صالح يعقوبي
ع�ضو

الـقــــوائــــم املــــاليـــــــة
 31ديــ�سـمـبـــــــر 2012
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حماسبون قانونيون
ص.ب140 :
الطابق  - 14الربج
مجمع البحرين التجاري
املنامة  -مملكة البحرين
هاتف)+973( 17535455 :
()+973

فاكس17535405 :

manama@bh.ey.com
www.ey.com/me

س.ت6700 :

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
�إلى ال�سادة م�ساهمي
بنك امل�ستثمرون �ش.م.ب( .مقفلة)
لقد قمنا بتدقيق قائمة املركز املايل املرفقة لبنك امل�ستثمرون �ش.م.ب( .مقفلة) [«البنك»] كما يف  31دي�سمرب ،2012
وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق املالك والتغريات يف حقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار غري املدرجة
بامليزانية وم�صادر و�إ�ستخدامات �صندوق الأعمال اخلريية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة واملعلومات الإي�ضاحية الأخرى� .إن هذه القوائم املالية والتزام البنك بالعمل وفق ًا ملبادئ وقواعد ال�شريعة الإ�سالمية
هو من م�سئولية جمل�س �إدارة البنك� .إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية ا�ستناد ًا �إلى �أعمال التدقيق
التي قمنا بها.
لقد متت �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .تتطلب منا هذه املعايري تخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات
معقولة ب�أن القوائم املالية خالية من �أخطاء جوهرية .يت�ضمن التدقيق فح�ص الأدلة امل�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات املف�صح
عنها يف القوائم املالية على �أ�سا�س العينة .ويت�ضمن التدقيق �أي�ض ًا تقييم املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة
التي �أجرتها الإدارة وكذلك تقييم العر�ض العام للقوائم املالية .باعتقادنا �أن �إجراءات التدقيق التي قمنا بها توفر �أ�سا�س ًا
معقو ًال وكافي ًا لإبداء ر�أينا املتحفظ.

�أ�س�س الر�أي املتحفظ

كما هو مو�ضح يف �إي�ضاح  ،20يحتفظ البنك ب�إ�ستثمار يف �أ�سهم حقوق امللكية بقيمة مدرجة قدرها  5.760.487دوالر
�أمريكي كما يف  31دي�سمرب  ،2012مرهونة فيما يتعلق بتمويل مت احل�صول عليه من قبل طرف ذو عالقة من م�ؤ�س�سة
مالية .بعد عجز الطرف ذو العالقة عن �سداد املبلغ ،قامت امل�ؤ�س�سة املالية برفع دعوى ق�ضائية يف املحكمة ،وحكمت
املحكمة ل�صالح امل�ؤ�س�سة املالية كما هو مبني يف �إي�ضاح  .20مبا �إن ،مبلغ املطالبة الذي ميكن حت�صيله من البنك غري
حمدد ويعتمد على �سعر بيع الأ�سهم املرهونة ،ف�أننا غري قادرين على حتديد التعديل املحتمل الذي يتوجب عمله يف هذه
القوائم املالية� ،إن وجد.

الر�أي

يف ر�أينا ،ب�إ�ستثناء الت�أثريات املمكنة للم�س�ألة املو�ضحة يف �أ�سا�س الر�أي املتحفظ� ،أن القوائم املالية تعرب ب�صورة
عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل للبنك كما يف  31دي�سمرب  2012وعن نتائج �أعماله وتدفقاته
النقدية والتغريات يف حقوق املالك والتغريات يف حقوق حاملي ح�سابات الإ�ستثمار غري املدرجة يف امليزانية وم�صادر
و�إ�ستخدامات �صندوق الأعمال اخلريية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ال�سادة م�ساهمي
بنك امل�ستثمرون �ش.م.ب( .مقفلة) (تتمة)
�أمور �أخرى
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني والدليل الإر�شادي مل�صرف البحرين املركزي (املجلد رقم  ،)2نفيد
ب�أن:
)1
)2

البنك يحتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن القوائم املالية تتفق مـع تلك ال�سجالت؛ و
املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة تتفق مع القوائـم املاليـة.

وح�سب علمنا �أنه مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2012أية خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية
البحريني �أو لأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وقانون امل�ؤ�س�سات املالية �أو الدليل الإر�شادي مل�صرف البحرين
املركزي (املجلد رقم  2والأحكام النافذة من املجلد رقم  )6وتوجيهات م�صرف البحرين املركزي �أو لأحكام عقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري �سلب ًا على ن�شاط البنك �أو مركزه املايل؛ وقد ح�صلنا
من الإدارة على جميع املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا .وكما التزم البنك مببادئ وقواعد
ال�شريعة الإ�سالمية املحددة من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك.

 14فرباير 2013
املنامة ،مملكة البحرين
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قائمة املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2012

	�إي�ضاحات
		
			
املوجودات
993.440
4
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
14.252.457
5
ا�ستثمارات
3.680.203
19
مبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع بالدفع امل�ؤجل
17.436.112
6
ا�ستثمارات عقارية
1.403.831
7
موجودات �أخرى
2.637.718
8
عقارات ومعدات
			
40.403.761
		
جمموع املوجودات
			
			
املطلوبات وحقوق املالك
			
			
املطلوبات
3.670.202
19
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة مالية
3.229.064
		
مرابحات م�ستحقة الدفع
697.194
		
مطلوبات �أخرى
			
7.596.460
		
جمموع املطلوبات
			
			
حقوق املالك
80.000.000
9
ر�أ�س املال
7.409.515
		
احتياطي قانوين
2.988.199
		
احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات
()57.590.413
		
خ�سائر مرتاكمة

2011
دوالر �أمريكي

2012
دوالر �أمريكي

جمموع حقوق املالك

		

158.912
15.859.440
3.680.203
18.474.757
1.385.874
2.963.735
42.522.921

3.670.202
3.229.064
640.175
7.539.441
80.000.000
7.409.515
3.679.690
()56.105.725

32.807.301

34.983.480

40.403.761

42.522.921

جمموع املطلوبات وحقوق املالك 		
			
بنود غري مدرجة يف امليزانية:
16.440.667
حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار 		

16.546.150

غ�سان ال�سلطان	�إبراهيم ال�شيخ
ع�ضو جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  23جزء ًا من هذه القوائم املالية
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قــائمـــة الدخــل
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

�إي�ضاحات
		

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

			
مك�سب من �إ�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة
		
العادلة �ضمن احلقوق
		
خ�سارة القيمة العادلة ال�ستثمارات
()4.921
		
مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل
1.552.200
10
دخل �آخر� ،صايف
		
1.547.279
		
الدخل الت�شغيلي
		
		
			
امل�صروفات
			
898.764
		
تكاليف املوظفني
566.263
11
م�صروفات �إدارية وعمومية
786.369
		
�إ�ستهالك
		
2.251.396
		
امل�صروفات الت�شغيلية
		
()704.117
�صايف اخل�سارة قبل خم�ص�ص اال�ضمحالل� ،صايف 		
			
()780.571
12
خم�ص�ص اال�ضمحالل� ،صايف

()2.876.991

()1.484.688

()4.914.988

�صايف اخل�سارة لل�سنة

		

21.904
()404.662
716.332
333.574

982.181
590.352
799.038
2.371.571
()2.037.997

غ�سان ال�سلطان	�إبراهيم ال�شيخ
ع�ضو جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  23جزء ًا من هذه القوائم املالية
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قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

�إي�ضاحات
		

2012
دوالر �أمريكي

الأن�شطة الت�شغيلية
()1.484.688
		
�صايف اخل�سارة لل�سنة
			
تعديالت للبنود الغري نقدية التالية:
786.369
		
�إ�ستهالك
780.571
12
خم�ص�ص اال�ضمحالل� ،صايف
مك�سب من ا�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة
		
العادلة �ضمن احلقوق
خ�سارة القيمة العادلة ال�ستثمارات مدرجة بالقيمة
4.921
		
العادلة �ضمن قائمة الدخل
()164.850
10
مك�سب من �إ�ستبعاد ا�ستثمارعقاري
57.560
10
خ�سارة من �إ�ستبعاد معدات

2011
دوالر �أمريك 		ي
()4.914.988
799.038
3.111.923
()21.904
404.662
-

اخل�سارة الت�شغيلية قبل التغريات يف
()20.117
		
املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
			
			
التغريات يف ر�أ�س املال الت�شغيلي:
()17.957
		
موجودات �أخرى
57.019
		
مطلوبات �أخرى
18.945
		
�صايف النقد من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

28.772
174.991
()417.506

الأن�شطة اال�ستثمارية 			
متح�صالت من �إ�ستبعاد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة
		
العادلة �ضمن احلقوق
130.000
		
ا�سرتداد ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق
793.737
		
متح�صالت من �إ�ستبعاد ا�ستثمار عقاري
()156.695
8
�شراء معدات
48.541
		
متح�صالت من �إ�ستبعاد معدات
815.583
		
�صايف النقد من الأن�شطة الإ�ستثمارية
834.528
�صايف الزيادة ( /النق�ص) يف النقد وما يف حكمه 		
158.912
		
النقد وما يف حكمه يف  1يناير
993.440
4
النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

170.291
()5.317
164.974
()252.532
411.444
158.912

()621.269

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  23جزء ًا من هذه القوائم املالية
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قائمة التغيريات يف حقوق املالك
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
		
		�إحتياطي
خ�سائر
احتياطي القيمة العادلة
ر�أ�س
مرتاكمة
لال�ستثمارات
قانوين
املال
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
الر�صيد يف  1يناير 2012
�صايف اخل�سارة لل�سنة
خ�سارة �شاملة �أخرى خالل ال�سنة (�إي�ضاح )5.1.3

()56.105.725
()1.484.688
-

34.983.480
()1.484.688
()691.491

()57.590.413
2.988.199
7.409.515
80.000.000
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012
					
()51.190.737
2.644.604
7.409.515
80.000.000
الر�صيد يف  1يناير 2011
()4.914.988
�صايف اخل�سارة لل�سنة
1.035.086
دخل �شامل �أخر خالل ال�سنة (�إي�ضاح )5.1.3

32.807.301
38.863.382
()4.914.988
1.035.086

()56.105.725

34.983.480

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

80.000.000
-

80.000.000

7.409.515
-

7.409.515

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  23جزء ًا من هذه القوائم املالية
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3.679.690
()691.491

املجموع
دوالر �أمريكي

3.679.690
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0.44

12.887

-

-

املجموع
(بالدوالر
الأمريكي)
317.689
5.670.202

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012
التغريات خالل ال�سنة
متو�سط القيمة
ا�ستثمار�	/إعادة 		
لل�سهم
عدد
تقييم
(�سحب)
(بالدوالر
الوحدات
(بالدوالر
(بالدوالر
الأمريكي)
(بالآالف)
الأمريكي)
الأمريكي)

قائمة التغريات يف حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار غري املدرجة يف امليزانية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
الر�صيد يف  1يناير 2012
		
متو�سط القيمة
		
املجموع
لل�سهم
عدد
(بالدوالر
(بالدوالر
الوحدات
الأمريكي)
الأمريكي)
(بالآالف)
								
317.689
مرابحة مع طريان لوت�س ليمتد
ا�ستثمار يف املجموعة الدولية لال�ستثمار
5.670.202
0.44
12.887
�ش.م.ك.م�( .إي�ضاح � 2أدناه)
حمفظة مدارة من قبل البنك
0.074
142.059
(�أ�سهم املجموعة اخلليجية للمال)
			
10.558.259
16.546.150

-

-

0.073
142.059
()105.483
			
()105.483

-

10.452.776
16.440.667

12.887

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011
التغريات خالل ال�سنة
متو�سط القيمة
ا�ستثمار�	/إعادة 		
لل�سهم
عدد
تقييم
(�سحب)
(بالدوالر
الوحدات
(بالدوالر
(بالدوالر
الأمريكي)
(بالآالف)
الأمريكي)
الأمريكي)
0.44

الر�صيد يف  1يناير 2011
		
متو�سط القيمة
		
املجموع
لل�سهم
عدد
(بالدوالر
(بالدوالر
الوحدات
الأمريكي)
الأمريكي)
(بالآالف)
								
317.689
مرابحة مع طريان لوت�س ليمتد
ا�ستثمار يف املجموعة الدولية لال�ستثمار
5.670.202
0.44
12.887
�ش.م.ك.م�( .إي�ضاح � 2أدناه)
حمفظة مدارة من قبل البنك
0.073
142.059
(�أ�سهم املجموعة اخلليجية للمال)
			

املجموع
(بالدوالر
الأمريكي)
317.689
5.670.202

0.074
142.059
121.995
			
121.995
-

10.436.264
16.424.155

10.558.259
16.546.150

 .1متثل حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار غري املدرجة يف امليزانية مبالغ م�ستلمة من �أطراف ذات عالقة ومعامالت متت بالنيابة عنهم.
 .2وفق ًا لتعليمات حامل ح�ساب اال�ستثمار غري املدرج يف امليزانية وهو طرف ذو عالقة� ،أبرم البنك �إتفاقية �شراء على �أ�سا�س دفع م�ؤجل مع م�ؤ�س�سة مالية ل�شراء �أ�سهم املجموعة الدولية لال�ستثمار
�ش.م.ك.م .بعد ذلك� ،أبرم البنك �إتفاقية بيع هذه الأ�سهم على �أ�سا�س دفع م�ؤجل مع حامل ح�ساب اال�ستثمار غري مدرج يف امليزانية ،ولكن نتيجة لوجود نزاع قانوين مع امل�ؤ�س�سة املالية ،مل يكن
با�ستطاعة البنك نقل ملكية هذه الأ�سهم �إلى حامل ح�ساب اال�ستثمار غري مدرج يف امليزانية (�إي�ضاح .)19
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قائمة م�صادر وا�ستخدامات �أموال �صندوق الأعمال اخلريية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

		

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

م�صادر �صندوق الأعمال اخلريية 		
		
دخل ال يتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية

-

-

		

-

-

			
ا�ستخدامات �صندوق الأعمال اخلريية
		
م�ساهمات �إلى م�ؤ�س�سات خريية

-

		

-

-

فائ�ض امل�صادر على اال�ستخدامات 		
		
ر�صيد �صندوق الأعمال اخلريية غري املوزع يف  1يناير		
		
ر�صيد �صندوق الأعمال اخلريية غري املوزع يف  31دي�سمرب

-

-

35.285
35.285

35.285
35.285

جمموع امل�صادر

جمموع اال�ستخدامات
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 1الت�أ�سي�س والأن�شطة

ت�أ�س�س بنك امل�ستثمرون �ش.م.ب (مقفلة) ["البنك"] يف مملكة البحرين يف � 26أكتوبر  1997ك�شركة معفاة ويزاول
البنك �أعماله مبوجب ترخي�ص م�صريف �إ�ستثماري [م�صرف باجلملة (املبادئ الإ�سالمية)] املمنوح من قبل م�صرف
البحرين املركزي .وقد بد�أ البنك عملياته التجارية يف  15يونيو  .1998وقد مت تغيري الو�ضع القانوين للبنك �إلى
�شركة م�ساهمة مقفلة بتاريخ  3يوليو � .2005إن العنــوان الربيدي امل�سجل للبنك هو بناية جنمة ال�سيف� ،ضاحية
ال�سيف� ،ص.ب ،11818 .املنامة ،مملكة البحرين.
تخ�ضع �أن�شطة البنك لقوانني م�صرف البحرين املركزي و�إ�شراف هيئة الرقابة ال�شرعية وفق ًا لدورها املن�صو�ص
عليه يف عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك.
ت�شتمل الأن�شطة الرئي�سية للبنك على تقدمي اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية والأن�شطة املالية ،واملعامالت
اال�ستثمارية ،وامل�شاركة يف ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية يف م�شاريع تتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وب�إمكان
البنك وب�شكل خا�ص القيام بالأعمال التالية:
(�أ) توفري ت�سهيالت ح�ساب اال�ستثمار؛
(ب) قبول �صناديق ا�ستثمارية مقيدة ومطلقة ودجمها مع �أموال البنك وا�ستثمارها وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية؛
(ج)	�إدارة ا�ستثمار �أموال الغري ب�صفته وكي ًال ب�أتعاب ثابتة �أو ب�صفته م�ضارب ًا و�أية �أعمال م�صرفية �أخرى ال تتعار�ض
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية؛
(د) الأن�شطة ال�صناعية والتجارية والزراعية ب�شكل مبا�شر �أو من خالل ال�شركات التي ميكن للبنك ت�أ�سي�سها �أو
�إقتناء �أ�سهم فيها؛ و
(هـ) �شراء وت�أجري وبناء املباين وت�أجريها.
مل يقم البنك ب�إجراء �أي �أن�شطة جتارية جوهرية جديدة منذ �سنة  ،2009نتيجة لتكبده خل�سائر و�إنهاء خدمات
املوظفني الرئي�سيني ونتيجة للتدهور العام يف االقت�صادي العاملي.
لقد مت اعتماد �إ�صدار القوائم املالية وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة ال�صادر بتاريخ  14فرباير .2013

�	2أ�س�س االعداد

	�أعدت القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل لإعادة قيا�س الإ�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن
قائمة الدخل وا�ستثمارات معينة مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق.
مت عر�ض القوائم املالية بالدوالر الأمريكي  ،لكونه العملة الرئي�سية لعمليات البنك.
تكبد البنك �صايف خ�سارة قدرها  1.484.688دوالر �أمريكي خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2011( 2012
 4.914.988دوالر �أمريكي) واعتبار ًا من ذلك التاريخ ،بلغت اخل�سائر املرتاكمة للبنك  57.590.413دوالر
�أمريكي ( 56.105.725 :2011دوالر �أمريكي)� .إن امل�ساهمون على ثقة ب�أن البنك �سوف يحقق نتائج �إيجابية يف
امل�ستقبل ،وبالتايل ،مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س مبد�أ الإ�ستمرارية.

بيان بالإلتزام

	�أعدت القوائم املالية وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ومبادئ وقواعد ال�شريعة الإ�سالمية املحددة من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك ووفق ًا لقانون ال�شركات التجارية
البحريني وقانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،الدليل الإر�شادي مل�صرف البحرين املركزي (كما مت
احتوائه يف املجلد  2للدليل الإر�شادي مل�صرف البحرين املركزي) وتوجيهاته وقانون امل�ؤ�س�سات املالية .وفق ًا ملتطلبات
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،للأمور التي ال تنطوي حتت مظلة معايري املحا�سبة ال�صادرة
عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،ي�ستخدم البنك املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
ذات ال�صلة ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدويل.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
	�إن ال�سيا�سات املحا�سبية هي مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها يف ال�سنة ال�سابقة.
 3.1التقديرات والفر�ضيات املحا�سبية الهامة
	�إن تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من الإدارة عمل �آراء وتقديرات وفر�ضيات قد ت�ؤثر على املبالغ املدرجة
يف القوائم املالية .ومع ذلك ،عدم التيقن ب�ش�أن هذه الفر�ضيات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى نتائج قد
تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ املدرجة للموجودات �أو املطلوبات التي تت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية� .إن �أهم
التقديرات والفر�ضيات اجلوهرية املعمول بها مف�صح عنها �أدناه:
مبد�أ اال�ستمرارية
قامت �إدارة البنك بعمل تقييم لقدرة البنك على املوا�صلة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية وهي مقتنعة ب�أن
البنك لديه امل�صادر لال�ستمرار يف �أعماله يف امل�ستقبل املنظور .وعالوة على ذلك ،ف�إن الإدارة لي�ست على علم
ب�أي �شكوك جوهرية التي من املمكن �أن ت�سبب �شكوك ًا جوهرية حول قدرة البنك على املوا�صلة على �أ�سا�س مبد�أ
اال�ستمرارية .ولذلك ،مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
القيمة العادلة للإ�ستثمارات العقارية
مت حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية من قبل خرباء تقييم عقاري م�ستقلني .يتطلب حتديد القيمة
العادلة لال�ستثمار العقاري ا�ستخدام تقديرات وفر�ضيات من قبل خرباء تقييم عقاري م�ستقلني تعتمد على
�أو�ضاع ال�سوق املحلية القائمة عند تاريخ �إعداد قائمة املركز املايل.
الأعمار الإنتاجية للعقارات واملعدات
يقوم البنك بتحديد الأعمار الإنتاجية املقدرة للعقارات واملعدات لتحديد اال�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير
بعد الأخذ يف االعتبار املدة املتوقع فيها ا�ستخدام املوجود وطبيعة الت�آكل والتقادم التجاري .تقوم الإدارة
على �أ�سا�س �سنوي مبراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية ويتم تعديل خم�ص�صات اال�ستهالك امل�ستقبلي
عندما تعتقد الإدارة ب�أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.
ا�ضمحالل املوجودات املالية
يقوم البنك بعمل تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت �إ�ضمحالل
موجود مايل حمدد �أو جمموعة من املوجودات املالية .يعترب املوجود �أو جمموعة املوجودات م�ضمحلة �إذا،
وفقط �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت الإ�ضمحالل نتيجة حلدث �أو �أكرث قد مت حدوثه للموجود بعد الإثبات
املبدئي (تكبد على �أثره خ�سارة) وب�أن حدوث تلك اخل�سارة (�أو الأحداث) لها ت�أثري على التدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتوقعة للموجود �أو جمموعة املوجودات وميكن قيا�سه بواقعية.
يعامل البنك اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق كم�ضمحلة �إذا كان هناك انخفا�ض هام �أو
طويل الأمد يف قيمتها العادلة �أدين من تكلفتها �أو �إذا وجد دليل مو�ضوعي �آخر يثبت الإ�ضمحالل .حتديد ما
�إذا كان «انخفا�ض هام» �أو «طويل الأمد» يتطلب اجتهاد كبري.
خم�ص�صات مقابل الذمم املدينة
يقوم البنك مبراجعة الذمم املدينة يف تاريخ كل تقرير لتقييم ما �إذا كان يتوجب ت�سجيل خم�ص�ص ا�ضمحالل
يف القوائم املالية .ب�شكل خا�ص ،يتطلب من الإدارة عمل �آراء يف تقدير املبالغ وتوقيت التدفقات النقدية
امل�ستقبلية عند حتديد م�ستويات املخ�ص�صات املطلوبة� .إن هذه التقديرات مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات
حول عوامل متعددة تنطوي على درجات خمتلفة من الر�أي وعدم الت�أكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج
عنها تغريات م�ستقبلية يف مثل هذه املخ�ص�صات.
 3.2النقد وما يف حكمه
ي�شتمل النقد وما يف حكمه على نقد و�أر�صدة لدى البنوك.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
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 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 3.3ا�ستثمارات
يتم ت�صنيف هذه اال�ستثمارات �إما كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل �أو ا�ستثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق.
الإثبات املبدئي
تثبت جميع اال�ستثمارات مبدئي ًا بالتكلفة والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�ضمنة امل�صروفات
املبا�شرة ذات ال�صلة .امل�صروفات املبا�شرة هي تكاليف املعاملة وتت�ضمن الأتعاب والعموالت املدفوعة للوكالء
واملر�شدين واال�ست�شاريني وال�ضرائب من قبل ال�سلطات القانونية و�ضرائب ور�سوم التحويل.
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل
بعد الإثبات املبدئي ،تدرج اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل .يتم ت�سجيل التغريات يف
القيمة العادلة لال�ستثمارات يف قائمة الدخل.
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق
بعد الإثبات املبدئي ،يتم قيا�س اال�ستثمارات التي مت ت�صنيفها "كا�ستثمارات بالقيمة العادلة �ضمن
احلقوق"بالقيمة العادلة .يتم ت�سجيل التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن
احلقوق يف "احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات" حتى يتم بيع اال�ستثمار �أو حتققه �أو �إعتباره م�ضمحل
القيمة وعندها يتم ت�سجيل املك�سب �أو اخل�سارة املحققة يف قائمة الدخل.
يتم �إثبات اخل�سائر الناجتة من �إ�ضمحالل هذه اال�ستثمارات يف قائمة الدخل �ضمن "خم�ص�ص اال�ضمحالل،
�صايف" ويتم �إلغا�ؤها من "احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات" .ال يتم �إ�سرتجاع خ�سائر الإ�ضمحالل املثبتة
يف قائمة الدخل لأدوات �أ�سهم حقوق امللكية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق من خالل قائمة الدخل.
 3.4مبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع بالدفع امل�ؤجل
يتم �إثبات املبالغ امل�ستحقة القب�ض الناجتة من البيع بالدفع امل�ؤجل يف تاريخ �إبرام العقد ويتم �إدراجها بالتكلفة
بعد ح�سم الإ�ضمحالل.
 3.5ا�ستثمارات عقارية
	�إن اال�ستثمارات العقارية هي تلك املحتفظ بها لغر�ض اكت�ساب الإيجارات �أو لزيادة قيمتها ال�سوقية .يتم
ت�سجيلهما مبدئي ًا بالتكلفة ،مت�ضمنة تكاليف ال�شراء املرتبطة بالعقارات.
بعد الإثبات املبدئي ،يتم قيا�س املباين امل�صنفة كا�ستثمارات عقارية بالتكلفة بعد ح�سم اال�ستهالك املرتاكم
و�أي خ�سائر ا�ضمحالل مرتاكمة .يتم ح�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت وفق ًا ملعدالت يتم ح�سابها
ل�شطب تكلفة املوجودات على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة .يتم قيا�س الأرا�ضي اململوكة ملك ًا حر ًا بالتكلفة
بعد ح�سم خ�سائر الإ�ضمحالل املرتاكمة� ،إن وجدت.
يتم �إحت�ساب نفقات ال�صيانة والت�صليحات كم�صروفات عند تكبدها .يتم �إ�ستبعاد بند من اال�ستثمار العقاري
عند البيع �أو عندما ال يتوقع احل�صول على منافع �إقت�صادية م�ستقبلية من �إ�ستخدامه �أو بيعه .يتم �إثبات �أي
مك�سب �أو خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعاد موجود (يتم احت�سابه على �إنه الفرق بني �صايف متح�صالت اال�ستبعاد
والقيمة املدرجة للموجود) يف قائمة الدخل.
يتم مراجعة القيم املتبقية ،والأعمار الإنتاجية وطرق �إ�ستهالك الإ�ستثمارات العقارية يف نهاية كل �سنة مالية،
ويتم تعديلها� ،إذا تطلب الأمر.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 3.6عقارات ومعدات
تدرج العقارات واملعدات بالتكلفة بعد ح�سم الإ�ستهالك املرتاكم و�أية خ�سائر �إ�ضمحالل مرتاكمة .يتم ح�ساب
اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت وفق ًا ملعدالت يتم ح�سابها ل�شطب تكلفة املوجودات على مدى الأعمار
الإنتاجية املقدرة.
	ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي اململوكة ملك ًا حر ًا� .إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لإحت�ساب الإ�ستهالك
هي كالتايل:
� 25سنة
مباين
� 5-3سنوات
	�أخرى
يتم �إحت�ساب نفقات ال�صيانة والت�صليحات كم�صروفات عند تكبدها .يتم �إ�ستبعاد بند من العقارات واملعدات
عند البيع �أو عندما ال يتوقع احل�صول على منافع �إقت�صادية م�ستقبلية من �إ�ستخدامه �أو بيعه .يتم �إثبات �أي
مك�سب �أو خ�سارة ناجتة عن ا�ستبعاد موجود (يتم احت�سابه على �إنه الفرق بني �صايف متح�صالت اال�ستبعاد
والقيمة املدرجة للموجود) يف قائمة الدخل.
يتم مراجعة القيم املتبقية ،والأعمار الإنتاجية وطرق �إ�ستهالك العقارات واملعدات يف نهاية كل �سنة مالية،
ويتم تعديلها� ،إذا تطلب الأمر.
 3.7مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية
يتم �إثبات املبالغ امل�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية مبدئي ًا بالتكلفة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم
م�ضاف ًا �إليها الأرباح امل�ستحقة بعد ح�سم املبالغ امل�سددة.
 3.8حقوق ح�سابات الإ�ستثمار غري املدرجة يف امليزانية
متثل حقوق ح�سابات الإ�ستثمار غري املدرجة يف امليزانية املوجودات املقتناة من الأموال املقدمة من قبل حقوق
حاملي ح�سابات اال�ستثمار غري املدرجة يف امليزانية وما يعادلها واملدارة من قبل البنك كمدير ا�ستثمار �إما
على �أ�سا�س عقود م�ضاربة �أو ب�صفة وكالة .يتم ا�ستثمار حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار غري املدرجة يف
امليزانية يف �أدوات �إ�ستثمار حمددة ح�سب توجيهات �أ�صحاب هذه احل�سابات .املوجودات املحتفظ بها حتت
هذا الت�صنيف ال يتم ت�ضمينها كموجودات للبنك يف القوائم املالية.
يتم تقييم اال�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية غري املدرجة يف امليزانية يف الأوراق املالية امل�سعرة ب�أ�سعارها
ال�سوقية املعلنة .بالن�سبة لال�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية غري املدرجة امليزانية يف الأوراق املالية التي ال توجد
لها �أ�سعار �سوق مدرجة �أو طرق �أخرى مالئمة ميكن منها ا�شتقاق قيم عادلة ،يتم �إدراجها بالتكلفة بعد ح�سم
خم�ص�صات الإ�ضمحالل� ،إن وجدت.
 3.9مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
يقوم البنك بدفع ا�شرتاكات نظام الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ملوظفيه من املواطنني التي حت�سب كن�سبة
من رواتب املوظفني وفقا للقوانني املعمول بها� .إن التزامات البنك تكون حم�صورة يف نطاق املبالغ امل�ساهم بها
يف هذا النظام والتي حت�سب كم�صروفات عند تكبدها .بالن�سبة للبحرينيني برواتب �أ�سا�سية �أعلى من حدود
معينة ،يقوم البنك ب�إثبات تعوي�ض ترك اخلدمة وفق ًا ملتطلبات قانون العمل البحريني.
يقدم البنك مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيه الأجانب وفق ًا لقانون العمل البحريني ،وت�ستحق هذه املكاف�آت بناء ًا
على رواتب املوظفني عند �إنهاء اخلدمة وعدد �سنوات اخلدمة .يتم ا�ستحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت
على فرتة اخلدمة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�	3.10إثبات الدخل وامل�صروفات
يتم �إثبات الإيراد �إلى احلد الذي من املحتمل �أن تتدفق منه املنافع الإقت�صادية �إلى البنك بحيث ميكن
قيا�س مبالغ الإيرادات مبوثوقية ،بغ�ض النظر عن متى يتم عمل املدفوعات .يتم قيا�س الإيراد بالقيمة
العادلة للمقابل امل�ستلم �أو الذمم املدينة ،مع الأخذ يف االعتبار ال�شروط التعاقدية املحددة للدفع.
	�أرباح الأ�سهم
يتم �إثبات دخل �أرباح الأ�سهم من الإ�ستثمارات عند وجود احلق ال�ستالم املدفوعات.
دخل الإيجار
يتم �إثبات دخل الإيجار على �أ�سا�س املبالغ التعاقدية امل�ستحقة القب�ض بناء ًا على التنا�سب الزمني.
�	3.11إيرادات حمظورة �شرعاَ
يلتزم البنك بتجنب الإيرادات الناجتة من م�صادر ال تتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية ،وعليه يقوم البنك
برتحيل هذه الإيرادات �إلى ح�ساب الأعمال اخلريية والذي يقوم البنك با�ستخدامها للأغرا�ض اخلريية.
�	3.12إ�ستبعاد الأدوات املالية
ت�شمل الأدوات املالية على نقد و�أر�صدة لدى البنوك ومبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية وا�ستثمارات
حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة وذمم مدينة.
يتم �إ�ستبعاد املوجود املايل (�أو �أي جزء من املوجود املايل �أو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�شابه)
عند:
( )1انق�ضاء احلق يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من املوجود؛
( )2احتفظ البنك بحقوقه يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود ولكنه التزم بدفعه بالكامل دون ت�أخري
جوهري �إلى طرف ثالث مبوجب ترتيب �سداد؛ �أو
( )3قيام البنك بنقل حقوقه يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود �سوا ًء (�أ) قام البنك بنقل معظم
املخاطر واملكاف�آت املتعلقة باملوجود �أو (ب) عندما مل يتم نقل �أو �إبقاء معظم املخاطر واملكاف�آت
اجلوهرية للموجود ولكنه قام بنقل ال�سيطرة على املوجود.
يتم �إ�ستبعاد املطلوبات املالية عندما يكون الإلتزام مبوجب العقد قد مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو انتهاء مدته.
 3.13عمالت �أجنبية
ً
يتم ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئيا ب�أ�سعار �صرف العملة الرئي�سية ال�سائدة بتاريخ املعاملة.
يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية �إلى العملة الرئي�سية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة
بتاريخ قائمة املركز املايل .ترحل جميع الفروق �إلى قائمة الدخل .يتم حتويل البنود غري النقدية املقا�سة
بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتواريخ بدء املعامالت .يعاد
حتويل البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية ب�إ�ستخدام �أ�سعار �صرف العملة
الرئي�سية ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .ترحل جميع الفروق �إلى حقوق املالك "ك�إحتياطي القيمة
العادلة لال�ستثمارات".
 3.14القيم العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتداولة يف الأ�سواق املالية املنظمة بالرجوع �إلى �أ�سعار العطاءات
املعلنة عند �إقفال العمل بتاريخ قائمة املركز املايل.
بالن�سبة لال�ستثمارات التي لي�س لها �أ�سعار �سوقية معلنة ،ف�إنه يتم حتديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة
بالرجوع �إلى القيمة ال�سوقية احلالية لأداة �أخرى م�شابهة لها ب�صورة جوهرية� ،أو بناء ًا على تقييم التدفقات
النقدية امل�ستقبلية.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 3.15خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام (قانوين �أو متوقع) على البنك ناجت عن حدث �سابق ،ومن املحتمل
�أن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد ي�شمل املنافع الإقت�صادية لت�سوية هذا الإلتزام وميكن عمل تقدير
موثوق ملبلغ الإلتزام.
 3.16مقا�صة الأدوات املالية
يتم عمل مقا�صة للموجودات واملطلوبات املالية و�إظهار �صايف املبلغ يف قائمة املركز املايل فقط �إذا كان
هناك حق قانوين �أو �شرعي (كما هو حمدد وفق ًا لل�شريعة) قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ املثبتة وينوي البنك
الت�سوية على �أ�سا�س �صايف املبلغ.
 3.17الزكـاة
مبا �إن البنك غري مطالب بدفع الزكاة نيابة عن م�ساهميه ،تقع م�سئولية دفع الزكاة على م�ساهمي البنك
ب�أنف�سهم.

 4نقد و�أر�صدة لدى البنوك
نقد يف ال�صندوق
نقد لدى البنوك

 5ا�ستثمارات

		

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

		
		
		

1.326
992.114
993.440

1.326
157.586
158.912

		

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

1.799.439
12.453.018
14.252.457

1.804.360
14.055.080
15.859.440

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

11.154.341
1.298.677
12.453.018

12.267.250
1.787.830
14.055.080

		
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل
5.1
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق
		
 5.1ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق
		
5.1.1
�أ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة
�أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة (مدرجة بالتكلفة) 5.1.2
		

فيما يلي التغريات يف اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق خالل ال�سنة:
2012
دوالر �أمريكي
		
الر�صيد يف  1يناير
تغريات القيمة العادلة
�إ�ستبعاد
ر�أ�س مال م�سرتد
يف  31دي�سمرب
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14.055.080
()1.472.062
()130.000
12.453.018

2011
دوالر �أمريكي
14.468.548
()270.232
()143.236
14.055.080

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 5ا�ستثمارات (تتمة)
5.1

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق (تتمة)
 5.1.1كما يف  31دي�سمرب� ،إ�ستثمارات بقيمة مدرجة قدرها  1.898.618دوالر �أمريكي (:2011
 1.921.772دوالر �أمريكي) حمل نزاع لدى املحكمة كما هو مو�ضح بالتفا�صيل يف الإي�ضاح رقم
 .19وبالإ�ضافة لذلك ،توجد �إ�ستثمارات مدرجة بقيمة قدرها  5.760.487دوالر �أمريكي (:2011
 5.760.487دوالر �أمريكي) مرهونة مقابل مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة مالية نياب ًة عن طرف ذو
عالقة.
 5.1.2ت�سجل هذه اال�ستثمارات بالتكلفة حيث ال ميكن حتديد قيمها العادلة مبوثوقية.
 5.1.3متثل اخل�سارة ال�شاملة الأخرى يف �إحتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات البالغة  691.491دوالر
�أمريكي خ�سارة القيمة العادلة من اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق.

 6ا�ستثمارات عقارية

2012
			
		
�أرا�ضي مملوكة ملكاً حراً مباين
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
		
التكلفة			:
13.557.902
18.742.649
يف  1يناير 2012
()928.120
�إ�ستبعادات
12.629.782
18.742.649
يف  31دي�سمرب 2012
اال�ستهالك واال�ضمحالل			 :
4.168.026
9.657.768
يف  1يناير 2012
409.758
املخ�ص�ص لل�سنة
()299.233
�إ�ستبعادات
4.278.551
9.657.768
يف  31دي�سمرب 2012
�صايف القيم املدرجة			 :
8.351.231
9.084.881
يف  31دي�سمرب 2012
2011
			
		�أرا�ضي مملوكة ملك ًا حر ًا مباين
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
		
التكلفة			:
13.488.761
18.742.649
يف  1يناير 2011
69.141
ا�سرتجاع ا�ستبعادات
13.557.902
18.742.649
يف  31دي�سمرب 2011
			
اال�ستهالك واال�ضمحالل			 :
3.746.831
8.464.134
يف  1يناير 2011
1.193.634
�إ�ضمحالل
421.195
املخ�ص�ص لل�سنة
4.168.026
9.657.768
يف  31دي�سمرب 2011
�صايف القيم املدرجة:
9.389.876
9.084.881
يف  31دي�سمرب 2011

املجموع
دوالر �أمريكي
32.300.551
()928.120
31.372.431
13.825.794
409.758
()299.233
13.936.319
17.436.112
املجموع
دوالر �أمريكي
32.231.410
69.141
32.300.551
12.210.965
1.193.634
421.195
13.825.794
18.474.757
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 6ا�ستثمارات عقارية (تتمة)
بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات العقارية  19.580.047دوالر �أمريكي يف نهاية ال�سنة (19.557.287 :2011
دوالر �أمريكي) والتي مت حتديدها بناء ًا على تقييم مت �إجرائه من قبل مثمنني مهنيني م�ستلقيني كما يف  31دي�سمرب.

 7موجودات �أخرى

2012
دوالر �أمريكي

		

2011
دوالر �أمريكي

887.733
887.733
7.1
	�أرباح �أ�سهم م�ستحقة القب�ض (�إي�ضاح )19
475.000
489.531
		
ذمم مدينة �أخرى
13.263
13.263
وديعة قانونية لدى م�صرف البحرين املركزي		
5.034
9.565
		
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
3.213
2.108
		
قر�ض ح�سن
1.631
1.631
		
مبلغ قابل للإ�سرتداد
1.385.874
1.403.831
			
 7.1مت رهن �أرباح الأ�سهم هذه مقابل مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة مالية مع �أ�سهم مرهونة يف عهدة املحكمة كما هو
مف�صح عنه يف الإي�ضاح .19

 8عقارات ومعدات

		
		

2012

			�أثاث
�أرا�ضي مملوكة
ملكاً حراً
مركبات ومعدات مكتبية تركيبات
مباين
		
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
		
التكلفة						:
1.349.246 842.840
58.045 3.793.497 3.535.847
يف  1يناير 2012
48.759 107.936
�إ�ضافات
(- )106.101( )58.045
�إ�ستبعادات
1.398.005
844.675
3.793.497 3.535.847
يف  31دي�سمرب 2012

املجموع
دوالر �أمريكي
9.579.475
156.695
()164.146
9.572.024

اال�ستهالك واال�ضمحالل						:
6.615.740 1.076.465 781.589
58.045 2.778.123 1.921.518
يف  1يناير 2012
376.611
270.410
60.566
45.635
املخ�ص�ص لل�سنة
()58.045
(- )58.045
�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2012

1.921.518

2.823.758

-

842.155

1.346.875

6.934.306

�صايف القيم املدرجة						:
يف  31دي�سمرب 2012

1.614.329

969.739

-

2.520

51.130

2.637.718

متثل العقارات واملعدات ب�صفة �أ�سا�سية �أرا�ضي ومباين يف مملكة البحرين .ي�ستند خم�ص�ص الإ�ضمحالل على
التقييمات التي مت �إجرا�ؤها من قبل مثمنني مهنيني م�ستقلني كما يف  31دي�سمرب.
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 8عقارات ومعدات (تتمة)

2011
			
�أرا�ضي مملوكة			�أثاث
		
مركبات ومعدات مكتبية
مباين
ملك ًا حر ًا
		
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
		
التكلفة:
839.778
58.045 3.793.497 3.535.847
يف  1يناير 2011
3.062
�إ�ضافات
842.840
يف  31دي�سمرب 58.045 3.793.497 3.535.847 2011
						
اال�ستهالك واال�ضمحالل:
719.001
58.045 2.732.489 1.413.831
يف  1يناير 2011
62.588
45.634
املخ�ص�ص لل�سنة
507.687
�إ�ضمحالل
781.589
يف  31دي�سمرب 58.045 2.778.123 1.921.518 2011

تركيبات
دوالر �أمريكي

املجموع
دوالر �أمريكي

9.574.158 1.346.991
5.317
2.255
9.579.475 1.349.246
5.730.210
806.844
377.843
269.621
507.687
6.615.740 1.076.465

						
�صايف القيم املدرجة:
272.781
61.251
يف  31دي�سمرب - 1.015.374 1.614.329 2011

2.963.735

 9حقوق املالك
ر�أ�س املال

		

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

امل�صرح به:
� 303.030.303سهم عادي بقيمة �إ�سمية قدرها
100.000.000
100.000.000
		
 0.3 3دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد
ال�صادر واملدفوع بالكامل:
كما يف بداية ونهاية ال�سنة
� 242.424.242سهم عادي بقيمة �إ�سمية قدرها
80.000.000
80.000.000
		
 0.33دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد
�إحتياطي قانوين
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني والنظام الأ�سا�سي للبنك ،يتم حتويل  %10من �صايف دخل ال�سنة
�إلى الإحتياطي القانوين حتى يبلغ االحتياطي القانوين  %50من ر�أ�س املال املدفوع للبنك� .إن هذا الإحتياطي غري
قابل للتوزيع لكن ميكن �إ�ستخدامها ك�ضمان لغر�ض التوزيع يف احلاالت التي ين�ص عليها قانون ال�شركات التجارية
البحريني والأنظمة القانونية الأخرى ال�سارية .مل يتم عمل �أي حتويالت خالل ال�سنة نتيجة لتكبد البنك خل�سارة.
�إحتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات
املكا�سب واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق� ،إذا مل يتم
حتديدها كم�ضمحلة ،ف�أنه يتم ت�سجيلها يف �إحتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات وهي غري قابلة للتوزيع .وعند
�إ�ستبعاد مثل هذه املوجودات ،ف�أنه يتم حتويل املكا�سب واخل�سائر املرتاكمة ذات ال�صلة �إلى الأرباح امل�ستبقاة وت�صبح
قابلة للتوزيع.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 10دخل �آخر
		

		
مك�سب من �إ�ستبعاد ا�ستثمار عقاري
خ�سارة من ا�سرتجاع ا�ستثمار عقاري م�ستبعد		
		
دخل الإيجار
		
دخل �أرباح �أ�سهم
		
خ�سارة من �إ�ستبعاد معدات
			

 11م�صروفات �إدارية وعمومية
		

		
ال�صيانة
		
م�صروفات ا�ست�شارية وقانونية
		
كهرباء وبلدية
		
�أتعاب مهنية
		
ترخي�ص وت�سجيل
		
خدمة املكتب والتنظيف
		
عالوات ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة وجلان املجل�س
مكاف�أة وعالوات ح�ضور �إجتماعات هيئة الرقابة ال�شرعية
		
تطوير الأعمال
		
دعاية و�إعالن
		
ات�صاالت
		
خ�سارة �صرف عمالت �أجنبية
		
�أخرى
			

 12خم�ص�ص الإ�ضمحالل

		
			
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق (�إي�ضاح )5.1.3
		
ا�ستثمارات عقارية
		
موجودات �أخرى
		
عقارات ومعدات
		
خم�ص�ص �إنتفت احلاجة �إليه
		
خم�ص�ص اال�ضمحالل� ،صايف
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2012
دوالر �أمريكي
164.850
1.411.753
33.157
()57.560
1.552.200

2011
دوالر �أمريكي
()79.945
796.044
233
716.332

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

96.489
95.171
78.404
57.560
40.754
37.159
11.900
31.565
17.331
13.545
12.039
5.360
68.986
566.263

110.226
135.866
66.266
79.576
36.147
39.151
14.700
27.851
4.703
14.874
12.052
460
48.480
590.352

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

780.571
780.571

1.300.167
1.193.634
179.576
507.687
()304.073
2.876.991

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 13التزامات حمتملة وارتباطات
		

ارتباطات عقد الت�أجري (�إي�ضاح 		 )13.1
			

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

4.596.919
4.596.919

3.423.237
3.423.237

 13.1خالل �سنة � ،2006أبرم البنك اتفاقية �إيجار ال�ستئجار �أر�ض نيابة عن طرف ذو عالقة للبنك ملدة � 29سنة،
مع فرتة �سماح مدتها � 2.5سنة .كما �أبرم البنك اتفاقية م�ساندة مع الطرف ذو العالقة والتي مت االتفاق
عليه ب�أن يقوم الطرف ذو العالقة بدفع مبلغ عقد الإيجار �إلى البنك والذي بدوره �سيقوم بت�سوية مدفوعات
الإيجار �إلى امل�ؤجر .لقد عجز الطرف ذو العالقة عن دفع مبلغ الإيجار امل�ستحق نتيجة للت�أخري يف تنفيذ
امل�شروع املخطط له على الأر�ض امل�ست�أجرة .كما هو بتاريخ �إعداد التقارير املالية� ،أن مبالغ ارتباطات عقد
الت�أجري ملدفوعات الإيجار الغري م�سددة حتى ذلك التاريخ .بنا ًء على ر�أي املحامني امل�ستقلني ،ميكن للبنك
ت�ضمني الطرف ذو العالقة كمدعى عليه� ،إذا قام امل�ؤجر برفع ق�ضية �ضد البنك يف حالة العجز عن ال�سداد،
حيث �سيكون الطرف ذو العالقة عر�ضة لأي ت�سوية وفقا حلكم املحكمة.

 14القيمة العادلة للأدوات املالية

القيمة العادلة هي املبلغ املمكن تبادله مع موجود �أو لت�سوية مطلوب بني �أطراف ذو �إطالع ورغبة يف التعامل وب�شروط
جتارية غري تف�ضيلية .وبالتايل ،فقد ينتج عن ذلك فروق بني القيم املدرجة وتقديرات القيم العادلة.
ي�ستخدم البنك الت�سل�سل الهرمي التايل للتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية بتقنية التقييم.
امل�ستوى  :1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛
امل�ستوى  :2التقنيات الأخرى والتي ميكن مالحظة جميع مدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة
امل�سجلة �إما ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
امل�ستوى  :3التقنيات التي ت�ستخدم مدخالت ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال ت�ستند على
معلومات ميكن مالحظتها يف ال�سوق.
ا�ستثـمارات �أ�سـهم حقوق امللكية امل�سعرة للبنك بقيمة مدرجة قدرها  12.953.780دوالر �أمريكي (:2011
 14.071.610دوالر �أمريكي) تقع �ضمن امل�ستوى  1من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة .ال يوجد لدى البنك
�أية �أدوات مالية م�ؤهلة مل�ستوى � 2أو امل�ستوى  .3تدرج اال�ستثمارات الأخرى املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق
بالتكلفة بعد ح�سم اال�ضمحالل� ،إن وجد.

�	15إدارة ر�أ�س املال

�إن الهدف الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال البنك هو الت�أكد ب�أن البنك يلتزم باملتطلبات اخلارجية املفرو�ضة لر�أ�س املال
وب�أن البنك يحتفظ بدرجات �إئتمانية قوية ون�سب ر�أ�سمال عالية من �أجل دعم �أعماله وزيادة احلد الأق�صى للقيمة
عند امل�ساهمني.
يقوم البنك ب�إدارة هيكلة ر�أ�سماله وعمل تعديالت على �ضوء التغريات يف ظروف �أعماله وخ�صائ�ص خماطر �أن�شطته.
من �أجل املحافظة على �أو تعديل هيكلة ر�أ�س املال ،ميكن للبنك تعديل مبالغ �أرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني
و�إعادة ر�أ�س املال للم�ساهمني �أو �إ�صدار �سندات ر�أ�سمالية .مل يتم عمل تغيريات يف الأهداف وال�سيا�سات والعمليات
عن ال�سنوات ال�سابقة.
يتكون هيكل ر�أ�سمال البنك ب�صورة رئي�سية من ر�أ�سماله املدفوع ،مت�ضمن الإحتياطيات .من الناحية التنظيمية،
ف�إن املبلغ اجلوهري لر�أ�سمال البنك هو على هيئة قاعدة ر�أ�س املال فئة  1كما مت حتديده من قبل م�صرف البحرين
املركزي� ،أي �إن معظم ر�أ�س املال هو ذو طبيعة دائمة.
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�	15إدارة ر�أ�س املال (تتمة)
فيما يلي ت�صنيف ر�أ�سمال البنك وفق ًا للمتطلبات التنظيمية:

		
		
ر�أ�س املال الفئة 1
		
	�أ�سهم عادية �صادرة ومدفوعة بالكامل
		
	�إحتياطيات قانونية� /إجبارية
		
خ�سائر مرتاكمة
	�إجمايل اخل�سائر غري املحققة الناجتة من التقييم العادل
		
لأ�سهم حقوق امللكية
			
املبالغ الفائ�ضة فوق احلد الأق�صى امل�سموح به حلدود
		
التعر�ضات الكبرية
جمموع ر�أ�س املال الفئة 		 1
		
ر�أ�س املال الفئة 2
	�إجمايل املكا�سب غري املحققة الناجتة من التقييم العادل
		
لأ�سهم حقوق امللكية ( %45فقط)
			
املبالغ الفائ�ضة فوق احلد الأق�صى امل�سموح به حلدود
		
التعر�ضات الكبرية
جمموع ر�أ�س املال الفئة 		 2
جمموع ر�أ�س املال امل�ؤهل 		

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

80.000.000
7.409.515
()57.590.413

80.000.000
7.409.515
()56.105.725

29.819.102

()688
31.303.102

()16.159.268
13.659.834

()15.676.895
15.626.207

1.344.690
1.344.690

1.656.170
1.656.170

()1.344.690
13.659.834

()1.656.170
15.626.207

لتقييم متطلبات مالئمة ر�أ�سماله وفقا ملتطلبات م�صرف البحرين املركزي ،يعتمد البنك الطريقة املوحدة ملخاطر
االئتمان ،وطريقة امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية للمخاطر الت�شغيلية وطريقة القيا�س املوحد ملخاطر ال�سوق� .إن متطلبات ر�أ�س
املال لهذه املخاطر هي كالتايل:
50.002.447
47.003.946
		
التعر�ضات املرجحة ملخاطر الإئتمان
6.133.112
4.681.065
		
التعر�ضات املرجحة ملخاطر ال�سوق
41.130.394
1.436.329
التعر�ضات املرجحة للمخاطر الت�شغيلية
97.265.953
53.121.340
		
جمموع التعر�ضات املرجحة للمخاطر
%16.07
%25.71
		
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

 16معامالت و�أر�صدة الأطراف ذات العالقة

تت�ألف الأطراف ذات العالقة من امل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك وهيئة الرقابة ال�شرعية
وال�شركات اململوكة لهم �أو امل�سيطر عليها �أو تخ�ضع ل�سيطرة م�شرتكة �أو املت�أثرة من قبلهم وكذلك ال�شركات احلليفة
ذات العالقة مع البنك بحكم امللكية امل�شرتكة.
يتم �إجراء املعامالت مع الأطراف ذات العالقة بناء ًا على �شروط متفق عليها بني الأطراف والتي قد ال تكون
بال�ضرورة دون �شروط تف�ضيلية.
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 16معامالت و�أر�صدة الأطراف ذات العالقة (تتمة)
فيما يلي الأر�صدة الهامة مع الأطراف ذات العالقة كما يف  31دي�سمرب:
		
		
املوجودات
		
	�إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل
		
	�إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق
مبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع بالدفع امل�ؤجل 		
		
موجودات �أخرى

2012
دوالر �أمريكي

2011
دوالر �أمريكي

1.715.715
8.235.384
3.680.203
9.312

1.733.030
8.594.567
3.680.203
-

		
		
		

3.229.064
158.386

املطلوبات
مرابحات م�ستحقة الدفع
مطلوبات �أخرى

بنود غري مدرجة بامليزانية:
		
حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار

16.122.978

فيما يلي الدخل وامل�صروفات مع �أطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف القوائم املالية:
2012
دوالر �أمريكي
		
الدخل
خ�سارة القيمة العادلة ال�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
()17.315
		
�ضمن قائمة الدخل
		
دخل �أخر
امل�صروفات
		
خم�ص�ص الإ�ضمحالل
عالوات ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة وجلان املجل�س
مكاف�أة وعالوات ح�ضور �إجتماعات هيئة الرقابة ال�شرعية

332.336
11.900
31.565

		

()26.847

خ�سارة �شاملة �أخرى

3.229.064
174.199
16.228.461
2011
دوالر �أمريكي
()342.575
2.122
203.562
14.700
27.851
()284

يتكون موظفو الإدارة الرئي�سيون من �أع�ضاء الإدارة الرئي�سيني الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف التخطيط
والتوجيه وال�سيطرة على �أن�شطة البنك .فيما يلي تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�سيني:
2011
2012
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
		

		
رواتب ومكاف�آت �أخرى ق�صرية الأجل
		
مكاف�آت نهاية اخلدمة
			

149.969
11.034
161.003

126.038
11.034
137.072
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 17هيئة الرقابة ال�شرعية
تتكون هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك من ثالثة علماء يقومون مبراجعة امتثال البنك للمبادئ العامة لل�شريعة
الإ�سالمية والفتاوى اخلا�صة والتعليمات والإر�شادات ال�صادرة .تت�ضمن مراجعتهم فح�ص الأدلة املتعلقة بالتوثيق
والإجراءات املتبناة من قبل البنك للت�أكد من �أن �أن�شطته تدار وفق ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.

�	18إدارة املخاطر
يتعر�ض البنك �إلى خماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق بالإ�ضافة �إلى تعر�ضه �إلى املخاطر الت�شغيلية
الأخرى.
	�إن جمل�س �إدارة البنك هو امل�سئول ب�صورة عامة عن و�ضع والإ�شراف على �إطار عمل �إدارة املخاطر .قام املجل�س
بت�أ�سي�س جلنة تنفيذية م�سئولة عن و�ضع ومراقبة عمليات و�سيا�سات البنك للعديد من الوظائف من بينها �سيا�سات
�إدارة املخاطر .تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني بالإ�ضافة �إلى الرئي�س التنفيذي ب�صفته
حا�ضر ًا .تقوم اللجنة التنفيذية مبراجعة واعتماد تو�صيات الرئي�س التنفيذي فيما يتعلق با�سرتاتيجيات اال�ستثمار
ومقرتحات اال�ستثمار وخمتلف املنتجات واخلدمات ،وعند ال�ضرورة حتيل القرارات �إلى جمل�س الإدارة.
	�إن جلنة التدقيق هي امل�سئولة عن مراقبة مدى االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر وعن مراجعة مدى
مالئمة �إطار �إدارة املخاطر فيما يتعلق باملخاطر التي تواجه البنك .يقوم ق�سم التدقيق الداخلي (م�صدر خارجي)
مب�ساعدة جلنة التدقيق للقيام بهذه املهام.
خماطر الإئتمان
تتمثل خماطر الإئتمان يف عدم �إلتزام �أحد �أطراف الأدوات املالية من الوفاء ب�إلتزاماته يف املواعيد املحددة ،الأمر
الذي ينتج عنه تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية.
تنتج خماطر �إئتمان البنك ب�صورة �أ�سا�سية من الأر�صدة لدى البنوك ومبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع بالدفع امل�ؤجل
وموجودات �أخرى.
يدير البنك خماطر ائتمانه من الأر�صدة لدى البنوك عن طريق �إيداع الأموال لدى بنوك لديها �سمعة وت�صنيفات
�إئتمانية جيدة.
فيما يلي احلد الأق�صى لتعر�ضات البنك ملخاطر االئتمان كما يف  31دي�سمرب:
2011
2012
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
		
		
	�أر�صدة لدى البنوك
مبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع بالدفع امل�ؤجل 		
		
موجودات �أخرى
		
احلد الأق�صى لتعر�ضات خماطر االئتمان
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992.114
3.680.203
1.381.003
6.053.320

157.586
3.680.203
1.367.577
5.205.366

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

�	18إدارة املخاطر (تتمة)

حتليل تعر�ض البنك ملخاطر االئتمان:
		
	�أر�صدة لدى
البنوك
دوالر �أمريكي

مل يفت موعد �إ�ستحقاقها وغري م�ضمحلة 992.114
فات موعد �إ�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة -
م�ضمحلة ب�شكل فردي
�إجمايل املبلغ
خم�ص�ص الإ�ضمحالل
		
�صايف
992.114
جمموع التعر�ض ملخاطر الإئتمان

		

		
	�أر�صدة لدى
البنوك
دوالر �أمريكي

مل يفت موعد �إ�ستحقاقها وغري م�ضمحلة
فات موعد �إ�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة
م�ضمحلة ب�شكل فردي
�إجمايل املبلغ
خم�ص�ص الإ�ضمحالل
		
�صايف
جمموع التعر�ض ملخاطر الإئتمان

مبالغ م�ستحقة
القب�ض من
بيع ا�ستثمارات
دوالر �أمريكي
-

2012
مبالغ م�ستحقة
القب�ض للبيع موجودات
بالدفع امل�ؤجل مالية �أخرى املجموع
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
3.680.203

- 16.786.726
(- )16.786.726
3.680.203
-

6.850
899.153

998.964
4.579.356

33.469.118 16.682.392
()32.994.118( )16.207.392
475.000
475.000
6.053.320
1.381.003

2011
مبالغ م�ستحقة مبالغ م�ستحقة
القب�ض من القب�ض للبيع موجودات
املجموع
بيع ا�ستثمارات بالدفع امل�ؤجل مالية �أخرى
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
3.680.203

157.586
-

-

157.586

- 16.786.726
(- )16.786.726
3.680.203
-

4.844
887.733

162.430
4.567.936

33.469.118 16.682.392
()32.994.118( )16.207.392
475.000
475.000
5.205.366 1.367.577
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

�	18إدارة املخاطر (تتمة)

خماطر الرتكز
يتم توزيع موجودات ومطلوبات البنك على القطاعات ال�صناعية واملناطق اجلغرافية التالية:
		
2012
�شركات
بنوك وم�ؤ�س�سات
ا�ستثمارية	�أخرى
مالية
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
املوجودات 				
993.440
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
2.867.502
31.936
11.353.019
ا�ستثمارات
3.680.203
مبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع بالدفع امل�ؤجل
17.436.112
ا�ستثمارات عقارية
502.835
900.996
موجودات �أخرى
2.637.718
عقارات ومعدات
23.444.167
3.712.139
13.247.455
جمموع املوجودات
املطلوبات 				
3.670.202
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة مالية
3.229.064
مرابحات م�ستحقة الدفع
661.799
35.395
مطلوبات �أخرى
661.799
6.934.661
جمموع املطلوبات
بنود غري مدرجة يف امليزانية:
317.689 10.452.776
5.670.202
حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار
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املجموع
دوالر �أمريكي
993.440
14.252.457
3.680.203
17.436.112
1.403.831
2.637.718
40.403.761
3.670.202
3.229.064
697.194
7.596.460
16.440.667

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

�	18إدارة املخاطر (تتمة)

خماطر الرتكز (تتمة)
2011
			
�شركات
بنوك وم�ؤ�س�سات
ا�ستثمارية	�أخرى
مالية
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
املوجودات 				
158.912
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
3.059.708
31.936 12.767.796
ا�ستثمارات
- 3.680.203
مبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع بالدفع امل�ؤجل
18.474.757
ا�ستثمارات عقارية
484.878
900.996
موجودات �أخرى
2.963.735
عقارات ومعدات
24.983.078 3.712.139 13.827.704
جمموع املوجودات
املطلوبات 				
- 3.670.202
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة مالية
- 3.229.064
مرابحات م�ستحقة الدفع
570.424
69.751
مطلوبات �أخرى
570.424
- 6.969.017
جمموع املطلوبات
بنود غري مدرجة يف امليزانية:
317.689 10.558.259 5.670.202
حقوق حاملي ح�سابات اال�ستثمار

املجموع
دوالر �أمريكي
158.912
15.859.440
3.680.203
18.474.757
1.385.874
2.963.735
42.522.921
3.670.202
3.229.064
640.175
7.539.441
16.546.150

الرتكز اجلغرايف
ترتكز موجودات ومطلوبات البنك ب�صورة �أ�سا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط كما يف  31دي�سمرب  2012و 31دي�سمرب .2011
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

�	18إدارة املخاطر (تتمة)
بيان الإ�ستحقاق
يلخ�ص اجلدول �أدناه بيان �إ�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية للبنك بناء ًا على التدفقات النقدية التعاقدية .مت
عر�ض الأر�صدة الأخرى على �أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة:

		

2012
جمموع �سنة واحدة
من 3
		
من  1اىل	�أ�شهر �إىل لغاية �سنة	�إىل  3ا�ستحقاق غري
لغاية
املجموع
ثابت
�سنوات
�شهر واحد � 3أ�شهر �سنة واحدة واحدة
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

املوجودات 								
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
993.440
993.440
993.440
14.252.457 12.453.018
- 1.799.439 1.799.439
ا�ستثمارات
مبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع
3.680.203
- 3.680.203
- 3.680.203
بالدفع امل�ؤجل
17.436.112 17.436.112
ا�ستثمارات عقارية
1.403.831 1.377.627
26.204
9.565
9.312
7.327
موجودات �أخرى
2.637.718 2.637.718
عقارات ومعدات
40.403.761 33.904.475
- 6.499.286 1.809.004
9.312 4.680.970
جمموع املوجودات
							
املطلوبات
3.670.202
- 3.670.202
- 3.670.202
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة مالية
3.229.064
- 3.229.064
- 3.229.064
مرابحات م�ستحقة الدفع
697.194
35.285 201.854
460.055
255.144
83.893
121.018
مطلوبات �أخرى
7.596.460
35.285 201.854 7.359.321
255.144
83.893 7.020.284
جمموع املطلوبات
(33.869.190 )201.854( )860.035( 1.553.860 )74.581( )2.339.314
ال�صايف

2011
جمموع �سنة واحدة
من 3
			
من  1الى	�أ�شهر �إلى لغاية �سنة	�إلى  3ا�ستحقاق غري
لغاية
املجموع
ثابت
�سنوات
�شهر واحد � 3أ�شهر �سنة واحدة واحدة
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

							
املوجودات
158.912
158.912
158.912
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
15.859.440 14.055.080
- 1.804.360 1.804.360
ا�ستثمارات
مبالغ م�ستحقة القب�ض للبيع
3.680.203
- 3.680.203
- 3.680.203
بالدفع امل�ؤجل
18.474.757 18.474.757
ا�ستثمارات عقارية
1.385.874 1.377.628
8.246
8.246
موجودات �أخرى
2.963.735 2.963.735
عقارات ومعدات
42.522.921 36.871.200
- 5.651.721 1.812.606
- 3.839.115
جمموع املوجودات
							
املطلوبات
3.670.202
- 3.670.202
- 3.670.202
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سة مالية
3.229.064
- 3.229.064
- 3.229.064
مرابحات م�ستحقة الدفع
640.175
56.438
583.737
267.098 118.306
198.333
مطلوبات �أخرى
7.539.441
56.438
- 7.483.003
267.098 118.306 7.097.599
جمموع املطلوبات
36.814.762
(- )1.831.282( 1.545.508 )118.306( )3.258.484
ال�صايف
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

�	18إدارة املخاطر (تتمة)

خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عندما يحني موعد �إ�ستحقاقها.
تتمثل �سيا�سة البنك يف االحتفاظ بجزء كبري من موجوداته على هيئة موجودات �سائلة كاال�ستثمارات املدرجة
بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل واال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق.
خماطر العملة
خماطر العملة هي خماطر تقلبات قيمة الأدوات املالية نتيجة لتغريات يف معدالت �سعر �صرف العمالت الأجنبية.
لدى البنك �صايف التعر�ضات بالعمالت الأجنبية التالية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل:
2012
		
�صايف
املطلوبات
املوجودات
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
		
دينار كويتي

3.329.991

			
املوجودات
		
دوالر �أمريكي
		
دينار كويتي

4.796.387

-

3.329.991

2011
املطلوبات
دوالر �أمريكي

�صايف
دوالر �أمريكي		

-

4.796.387

حتليل احل�سا�سية:
يو�ضح اجلدول التايل احل�سا�سية للتغريات املحتملة املمكنة يف معدالت �صرف العمالت الأجنبية ،مع الإحتفاظ
بجميع املتغريات الأخرى ثابتة ،لقائمة دخل البنك للأر�صدة كما يف  31دي�سمرب :

التغري يف ال�سعر
		
			
			
دينار كويتي

%5

الت�أثري على �صايف الدخل لل�سنة
2011
2012
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
166.500

239.819

	�إن االنخفا�ض يف معدل ال�صرف �سيكون له ت�أثري عك�سي على �صايف الدخل.
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
خماطر �أ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات نتيجة لتغريات يف �أ�سعار الأ�سهم املدرجة .يوجد لدى
البنك بع�ض التعر�ضات يف �أ�سهم حقوق امللكية املدرجة يف اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل
وا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن حمفظة احلقوق .يتم مراقبة تغريات �أ�سعار هذه التعر�ضات على �أ�سا�س
يومي من قبل البنك.
يو�ضح اجلدول التايل احل�سا�سية للتغريات املحتملة املمكنة يف �أ�سعار الأ�سهم ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى
ثابتة ،لقائمة الدخل �أو حقوق املالك للبنك وفق ًا للمركز كما يف  31دي�سمرب:
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

�	18إدارة املخاطر (تتمة)
خماطر �أ�سعار الأ�سهم (تتمة)

حتليل احل�سا�سية:
التغري يف ال�سعر الت�أثري على �صايف الدخل لل�سنة
		
2011
2012
			
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
			
			
التفا�صيل
360.872
359.888
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل %20
2.453.450
2.230.868
%20
	�إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن احلقوق
�إن االنخفا�ض يف معدل �سعر ال�سهم �سيكون له ت�أثري عك�سي على �صايف الدخل.
املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سائر الناجتة عن عدم كفاية �أو ف�شل العمليات الداخلية والأخطاء الب�شرية
والأنظمة �أو من �أحداث خارجية حيث تت�ضمن ،وال تقت�صر على ،خماطر قانونية �أو خماطر االلتزام بال�شريعة
الإ�سالمية ،وي�ستثنى من ذلك املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة.
قام البنك بتطبيق �إطار للمخاطر الت�شغيلية وفق ًا لنهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي كما هو من�صو�ص علية وفق ًا لتوجيهات
م�صرف البحرين املركزي .يت�ضمن هذا الإطار على قيا�س ومراقبة و�إدارة املخاطر الت�شغيلية يف جميع �أق�سام
البنك .يقوم هذا الإطار با�ستخدام �أدوات كالتقييم الذاتي للمخاطر واملراقبة والتعرف على م�ؤ�شرات املخاطر
الرئي�سية و�إعداد قاعدة بيانات للخ�سائر الت�شغيلية.
�سيتم تطوير �إطار خماطر الت�شغيل وفق ًا لالحتياجات املتغرية لأن�شطة البنك والإر�شادات التنظيمية ،مع الأخذ يف
االعتبار �أحداث خماطر الت�شغيل الداخلية واخلارجية وبيئة العمل وعوامل املراقبة الداخلية.
يف الوقت الذي تكون فيه وحدات العمل الفردية م�سئولة ب�شكل مبا�شر عن مراقبة وتقليل خماطر الت�شغيل ،ف�إن
الإطار املقرتح يقدم طرق ثابتة على جميع �أق�سام البنك .يدير البنك خماطر الت�شغيل عن طريق �إتباع �أنظمة رقابة
وتدريب منا�سبة للموظفني واملراقبة الداخلية واملطابقة مبا يف ذلك التدقيق الداخلي ورقابة االلتزام.

 19دعوى ق�ضائية ومطالبات

يف �سنة  ،2004دخل البنك يف اتفاقية بيع و�شراء مع م�ؤ�س�سة مالية ل�شراء �أ�سهم طرف ذو عالقة بالنيابة عن
طرف �آخر ذو عالقة .بلغ �صايف املبلغ امل�ستحق للم�ؤ�س�سة  3.670.202دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب 2012
( 31دي�سمرب  3.670.202 :2011دوالر �أمريكي) .وفق ًا ل�شروط االتفاقية ،قام البنك برهن �أ�سهم حقوق ملكية
معينة بقيمة مدرجة قدرها  1.898.618دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب  1.921.772 :2011( 2012دوالر
�أمريكي) بالإ�ضافة �إلى �أرباح �أ�سهم امل�ستلمة لهذه الأ�سهم البالغة  887.733دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب
 887.733 :2011 ( 2012دوالر �أمريكي) .بعد ذلك ،مت �إلغاء االتفاقية من قبل امل�ؤ�س�سة املالية ب�سبب نزاعات مع
البنك وكنتيجة لذلك ،قامت امل�ؤ�س�سة املالية باالحتفاظ باال�ستثمارات املرهونة .يف ر�أي حمامي البنك والإدارة� ،إنه
مت �إلغاء االتفاقية ب�صورة خاطئة وبعد رف�ض امل�ؤ�س�سة املالية حل امل�س�ألة ب�صورة ودية ،فقد قام البنك برفع دعوى
قانونية يف املحاكم البحرينية �ضد امل�ؤ�س�سة املالية الحتفاظها باال�ستثمارات ب�صورة خاطئة.
ونتيجة لذلك ،مت و�ضع الأ�سهم املتنازع عليها حتت و�صاية املحكمة .قام الطرف ذو العالقة الذي مت دخول املعاملة
لأجله بتقدمي �شيك �إداري مببلغ م�ساوي مت �إيداعه لدى املحكمة ب�إجمايل  3.680.203دوالر �أمريكي كما يف 31
دي�سمرب  3.680.203 :2011( 2012دوالر �أمريكي).
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
كما يف  31دي�سمرب 2012

 19دعوى ق�ضائية ومطالبات (تتمة)
كما وافق الطرف الآخر الذي مت دخول االتفاقية من �أجله بتعوي�ض البنك عن امل�صروفات القانونية و�أية خ�سائر
ناجتة من الت�سوية النهائية مع امل�ؤ�س�سة املالية .وفق ًا لذلك وبح�سب ر�أي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ال يتطلب عمل
خم�ص�ص يف القوائم املالية مقابل اال�ستثمارات املرهونة مع امل�ؤ�س�سة املالية �أو للمطالبات املحتملة التي ميكن �أن
تنتج من الت�سوية النهائية.

�	20أ�سهم مرهونة نياب ًة عن طرف ذو عالقة

يف �سنة  ،2004دخل طرف ذو عالقة للبنك ("املقرت�ض") يف اتفاقية مرابحة بالتمويل ("التمويل") مع م�ؤ�س�سة
مالية ،وقام البنك برهن بع�ض �أ�سهم حقوق امللكية املدرجة (� 8.352.705سهم) بقيمة مدرجة قدرها 5.760.487
دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب  5.760.487 :2011( 2012دوالر �أمريكي) نياب ًة عن املقرت�ض مقابل التمويل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قام املقرت�ض وطرف ذو عالقة �آخر �أي�ض ًا برهن � 4.647.011سهم و� 5.840.625سهم على
التوايل مقابل نف�س التمويل .
لقد عجز املقرت�ض عن �سداد التمويل ،مما �أدى �إلى رفع امل�ؤ�س�سة املالية دعوى ق�ضائية يف املحكمة ،وخالل
ال�سنة احلالية حكمت املحكمة ل�صالح امل�ؤ�س�سة املالية .و�أمرت املحكمة املقرت�ض بت�سوية الر�صيد امل�ستحق البالغ
 5.906.529دوالر �أمريكي بالإ�ضافة �إلى ربح �سنوي قدره  %3من تاريخ املطالبة ،هو � 10أبريل  ،2011حتى تاريخ
ال�سداد الكامل بالإ�ضافة �إلى امل�صروفات القانونية .تقت�صر التزامات البنك والطرف ذو العالقة الآخر على الأ�سهم
املرهونة.
تعتمد املطالبة التي يتم عملها على ا�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية املرهونة للبنك� ،إن وجدت ،على �سعر بيع الأ�سهم
املرهونة.
عالوة على ذلك ،قدم املقرت�ض الذي قام البنك برهن �أ�سهم حقوق امللكية نيابة عنه ،ت�سهيل متويل �إ�سالمي للبنك
الذي مت بيانه يف قائمة املركز املايل �ضمن "مرابحات م�ستحقة الدفع" والبالغة  3.229.064دوالر �أمريكي كما يف
 31دي�سمرب .2012

 21معلومات القطاعات

يعمل البنك فقط يف منطقة ال�شرق الأو�سط وبناء ًا عليه مل يتم عر�ض معلومات عن القطاع اجلغرايف.

 22امل�سئولية االجتماعية

	�أدى البنك م�سئوليته االجتماعية من خالل التربعات للأعمال اخلريية وامل�ؤ�س�سات اخلريية.

�	23أرقام املقارنة

مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام ال�سنة ال�سابقة لتتنا�سب مع العر�ض املطبق يف ال�سنة احلالية� .إن �إعادة الت�صنيف هذه
مل ت�ؤثر على الدخل وحقوق املالك املبينة م�سبق ًا.
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