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رسالة رئيس مجلس اإلدارة إلى المساهمين
للفترة من  23يونيو إلى  31ديسمبر 2008

ال�سادة امل�ساهمني الأفا�ضل،
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني ،نبينا حممد.
ي�شرفني با�سم جمل�س الإدارة �أن �أقدّم التقرير ال�سنوي الأول مل�صرف الطاقة الأول �ش.م.ب (م) (وي�شار �إليه فيما بعد بـ
“امل�صرف”) للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب .2008
باعتبار عام � 2008سنة التد�شني ،ف�إن امل�صرف �شهد خاللها العديد من املعامل على الطريق املمتد من ت�أ�سي�سه �إىل اكتمال بنائه
وجاهزيته للعمل .ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أو ًال هو املال الذي قدمه امل�ساهمون ب�سخاء لزيادة ر�أ�س املال �إىل مليار دوالر �أمريكي
وهي زيادة كبرية ت�ضاف �إىل االكتتاب اخلا�ص املبدئي الذي و�صل �أ�ص ًال �إىل  750مليون دوالر �أمريكي ،وي�سعدين القول ب�أن
الو�ضع املايل احلايل للم�صرف جيد بحيث يجعلنا نقف بثبات ومن�ضي قدم ًا بعملياتنا وا�ستثماراتنا خالل عام .2009
و�أمام امل�صرف فر�ص جيدة من ال�صفقات املحتملة ،وحيث �إن العام املا�ضي كان عام التد�شني ف�إننا مل نلج�أ �إىل دعم عملنا
باالقرتا�ض اخلارجي ،ونتيجة للمناخ املايل العاملي فقد انخف�ضت تكاليف اقتناء بع�ض ا�ستثماراتنا املحتملة .كما �أن �شركة
مينادريل النفطية التي مت ت�أ�سي�سها م�ؤخر ًا للتنقيب البحري ما�ضية قدم ًا يف عملياتها ويتوقع �أن ت�سهم يف منو وربحية امل�صرف
يف امل�ستقبل القريب.
لقد �شهدت الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2008أرباح ًا �صافية متوا�ضعة للم�صرف بلغت حوايل  42,000دوالر �أمريكي
وحتقيقها يف ب�ضعة �أ�شهر من العمليات يعد �أمر ًا م�شجع ًا �إذا ما �أخذنا يف االعتبار م�صروفات الت�شغيل وكذلك التكاليف التي
تدفع ملرة واحدة للرتتيبات اخلا�صة بالبنك قبل بدء عملياته ،لذا ف�إن �أرباح الت�شغيل لعام ( 2008با�ستثناء تكاليف ما قبل
الت�شغيل) بلغت  9.03مليون دوالر �أمريكي.
اإلنجازات الرئيسية في 2008

ُعقد االجتماع العام ال�سنوي الأول للم�صرف يوم  19يونيو  2008وعقد جمل�س الإدارة �أول اجتماعاته يوم  6يوليو  .2008ويف
ذلك االجتماع قام جمل�س الإدارة بانتخابي رئي�سا ملجل�س �إدار ًة امل�صرف و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأ�شكر �أع�ضاء املجل�س على
الثقة التي �أولوين �إياها.
كما �شهد اجتماع جمل�س الإدارة �إعالن م�صرف البحرين املركزي منح ترخي�ص  -م�صرف قطاع جملة (وفق املبادئ
الإ�سالمية) للم�صرف وتزامن ذلك مع تعيني �شركة كي بي �إم جي كمدقق خارجي للم�صرف وتعيني عاملني اثنني متخ�ص�صني يف
مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يف جمل�س ال�شريعة اال�ست�شاري.
ويف يوليو  2008طرح امل�صرف �أول م�شروعاته « -مينادريل»  -بالتعاون مع �شركائنا املتميزين من بيت التمويل اخلليجي
وال�شركة العربية للحفر و�صيانة الآبار بالإ�ضافة �إىل م�ست�شارينا اال�سرتاتيجيني والفنيني بي �إف �سي الدولية للطاقة ونوبل
دينتون .ومن املتوقع �أن تبد�أ مينادريل كامل عملياتها مع �أ�صولها و�إدارتها يف يناير .2011
خطط 2009

بنظرة متفائلة �سيكون عام  2009عام ًا مميز ًا من حيث الفر�ص التي �ستتاح �أمام امل�ستثمرين احلذرين الذين يحتفظون بح�صة
عالية من النقد يف �أيديهم .وبينما مل تتغري الإ�سرتاتيجية والأهداف العليا للم�صرف وبينما تظل مهمته «�إيجاد وتعزيز القيمة
يف  جمال الطاقة العاملية» معتمدة من قبل جمل�س �إدارته ف�إن منوذج العمل وطريقته اخلا�صة يف اقتناء الفر�ص خالل عام 2009
�سوف تعك�س الظروف املميزة للبيئة احلالية.
هناك عامالن �سوف يقودان �إ�سرتاتيجيتنا ال�شاملة لال�ستثمار ويخلقان �أ�سا�س ًا �صلب ًا للعمل يف عام  2009و�أوائل عام � .2010أو ًال
نعتقد ب�أن الطبيعة الدورية ل�صناعة الطاقة �ستفر�ض ت�أثريها وحيث �إن قلي ًال جد ًا من م�شاكل القدرة الأ�سا�سية التي خيمت على
ال�صناعة قبل الك�ساد االقت�صادي مت التعامل معها ف�إننا نتوقع �أن تعود لفر�ض ت�أثريها القوي على القطاع عندما يعود االقت�صاد
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�إىل االنتعا�ش .وكذلك ف�إنه �أثناء زوال الك�ساد العاملي �ستدعم �أ�سا�سيات قطاع الطاقة ال�سعر الذي يرتاوح بني  65و 85دوالر
�أمريكي لربميل النفط اخلام مما يعني ب�أن امل�صرف وو�ضعه النقدي احلايل �سيجعله قادر ًا على اال�ستفادة من قطاع مت�أثر
بالك�ساد عموم ًا.
عمليات المصرف وبرنامج االنتقال

�إن عملياتنا الآن هي قيد املراجعة من �أجل ان�سياب العمل ورفع م�ستوى الكفاءة .ويف هذا ال�ش�أن يتم حالي ًا مراجعة ترتيبات
امل�صرف لعام  2009مع بيت التمويل اخلليجي كي يت�سنى يف النهاية نقل كافة اخلدمات والعمليات التي يقدمها بيت التمويل
اخلليجي �إىل امل�صرف ليتمكن من القيام بعملياته با�ستقاللية .كما قام امل�صرف بتكليف �شركة �أرن�ست �آند يونغ و�شركة
كاتالي�ست للخدمات الإدارية للم�ساعدة يف اختيار الأنظمة امل�صرفية الرئي�سية ويف مراجعة �سيا�ساتنا و�إجراءاتنا .ف�ض ًال عن
ذلك ،وبالتن�سيق مع هذين اال�ست�شاريني اللذين يتمتعان باخلربة ،جرى و�ضع برنامج انتقال �شامل ليتمكن امل�صرف من العمل
بكل جوانبه با�ستقاللية يف يوليو .2009
ويف �إطار عملية االنتقال هذه ،مت ت�شكيل جلنة تن�سيق تت�ألف من �أع�ضاء الإدارة العليا للم�صرف لإدارة هذه املهمة ورفع التقارير
عنها �إىل اللجنة املخت�صة يف جمل�س الإدارة ،بهدف حتديث وتعزيز كتيبات ال�سيا�سة والإجراءات التي مت بالفعل امل�صادقة
عليها من قبل كي بي �إم جي وم�صرف البحرين املركزي لكي تعك�س ب�شكل �أف�ضل ال�صورة النهائية للم�صرف .و�سوف يتم اختيار
النظام امل�صريف الرئي�سي وتنفيذه يف �إطار زمني يتم االتفاق عليه .و�أخري ًا �سيتم طلب املوافقة النهائية من م�صرف البحرين
املركزي لتكتمل النجاحات التي يحققها امل�صرف يف م�سريته.
الهيكل اإلداري والتوظيف

�إن فريق الإدارة العليا للم�صرف موجود بالفعل حالي ًا ،والعمل م�ستمر لإجراء املقابالت الختيار امل�ستوى الثاين من املنا�صب
الإدارية كما �أن هناك عمليات توظيف جارية.

ع�صام يو�سف جناحي   
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تقرير مدققي الحسابات إلى حضرات السادة المساهمين

م�صرف الطاقة الأول �ش.م.ب (مقفلة)
املنامة – مملكة البحرين

 27فرباير 2009

تقرير حول البيانات المالية

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة مل�صرف الطاقة الأول �ش.م.ب (مقفلة) (« البنك ») والتي تتكون من امليزانية العمومية كما يف  31
دي�سمرب  2008وبيان الدخل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية للفرتة من  23يونيو �إىل  31دي�سمرب ، 2008
وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات الهامة الأخرى.
		
م�سئولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية
ً
ان �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�سئولون عن �إعداد البيانات املالية وعر�ضها ب�شكل عادل وفقا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية  واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية� .إن هذه امل�سئولية تت�ضمن ت�صميم وتنفيذ
و�إتباع �أنظمة رقابة داخلية معنية ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وخالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة �سواء ناجتة
عن اختال�سات �أو �أخطاء ،وكذلك اختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية منا�سبة وعمل تقديرات حما�سبية معقولة ومالئمة يف ظل الأو�ضاع
القائمة� .إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي�ض ًا م�سئولون عن التزام البنك بالعمل وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
		
م�سئولية املدققني
ان م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي يف هذه البيانات املالية وفق ًا ملا قمنا به من �أعمال التدقيق .لقد مت تدقيقنا وفق ًا لكل من معايري التدقيق
ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ومعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام باملبادئ املهنية
ذات العالقة ،وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق بهدف احل�صول على ت�أكيدات معقولة من خلو البيانات املالية من �أي معلومات جوهرية
خاطئة.
ي�شمل التدقيق القيام ب�إجراءات معينة للح�صول على �أدلة تدقيق م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية .تعتمد
�إجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا ،مبا فيها تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية� ،سواء كانت ناجتة
عن اختال�سات �أو �أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف االعتبار �أنظمة الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض البيانات
املالية ب�صورة عادلة والتي متكننا من ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل الأو�ضاع القائمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي يف مدى
فاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية للبنك .كما ي�شمل التدقيق �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة املبادئ املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات
املحا�سبية التي جتريها الإدارة بالإ�ضافة �إىل تقييم عام لعر�ض البيانات املالية.
اننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س �سليم  للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.
الر�أي
بر�أينا �أن البيانات املالية تظهر ب�صـورة عادلة ،يف كل اجلوانب اجلوهـرية ،املـركز املايل للبنك كما يف  31دي�سمرب  2008و�أدائه املايل
وتدفقاته النقدية والتغريات يف حقوق امللكية للفرتة من  23يونيو � 2008إىل  31دي�سمرب  ،2008وذلك وفقا ملعايري املحا�سبة املالية
ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ومبادئ وقواعد ال�شريعة الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة الرقابة
ال�شرعية للبنك
بالإ�ضافة ،ف�إنه بر�أينا ان البيانات املالية تظهر ب�صورة عادلة ،يف كل اجلوانب اجلوهرية املركز املايل للبنك كما يف  31دي�سمرب 2008
و�أدائه املايل وتدفقاته النقدية للفرتة من  23يونيو � 2008إىل  31دي�سمرب  2008وذلك وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
تقرير حول األمور التنظيمية والقانونية األخرى

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه بر�أينا ان البنك مي�سك �سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها .لقد قمنا مبراجعة تقرير
رئي�س جمل�س الإدارة املرفق ون�ؤكد ب�أن املعلومات الواردة به متفقة مع البيانات املالية .مل يرد �إىل علمنا وقوع �أية خمالفات خالل الفرتة
من  23يونيو � 2008إىل  31دي�سمرب  2008لقانون ال�شركات التجارية البحريني ل�سنة�  2001أو لأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي
وامل�ؤ�س�سات املالية ل�سنة � 2006أو ل�شروط ترخي�ص البنك �أو لأحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك ،ميكن ان يكون لها �أثر
جوهري على �أعمال البنك �أو مركزه املايل .ولقد ح�صلنا من الإدارة على جميع الإي�ضاحات واملعلومات التي طلبناها لأغرا�ض التدقيق.
كي بي ام جي
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الميزانية العمومية

بآالف الدوالرات األمريكية

كما في  31ديسمبر 2008

�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2008

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
موجودات �أخرى
معدات و�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ

4
5
6
7

2.225
970.665
45.285
3.016

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
ذمم دائنة لأطراف ذوي عالقة
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

13
8

1.021.191
18.294
2.855

جمموع املطلوبات

21.149

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
�أرباح م�ستبقاة

1.000.000
4
38

9

جمموع حقوق امللكية (�صفحة )6

1.000.042

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

1.021.191

اعتمدت البيانات املالية املن�شورة على ال�صفحات من � 4إىل  18من قبل جمل�س االدارة يف  27فرباير  2008ووقعها بالنيابة عن  املجل�س :

ع�صام يو�سف جناحي
رئي�س جمل�س الإدارة

حمد بن را�شد النعيمي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

فاهان زنويان
القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
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بيان الدخل

بآالف الدوالرات األمريكية

كما في  31ديسمبر 2008

�إي�ضاح

 23يونيو � 2008إىل
 31دي�سمرب 2008

�إيراد ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية

17.025

جمموع الإيرادات  

17.025

تكلفة املوظفني
م�صروفات ت�شغيلية �أخرى
م�صروفات ما قبل الت�شغيل

10
11
12

2.056
5.941
8.986

جمموع امل�صروفات  

16.983

ربح الفرتة

42

العائد لكل �سهم (بال�سنت الأمريكي)
العائد الأ�سا�سي

0.004

19

			

 5مصرف الطاقة األول  -البيانات المالية 2008

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق الملكية

بآالف الدوالرات األمريكية

للفترة من  23يونيو إلى  31ديسمبر 2008

2008

ر�أ�س
املال

عالوة
�إ�صدار �أ�سهم

احتياطي
قانوين

�أرباح
م�ستبقاة

املجموع

ربح الفرتة

-

-

-

42

42

جمموع الإيرادات وامل�صروفات املحت�سبة -

-

-

42

42

1.000.000
ر�أ�س املال املقدم (�إي�ضاح )9
م�صروفات �إ�صدار الأ�سهم (�إي�ضاح - )12
حمول �إىل االحتياطي القانوين

9.100
()9.100
-

4

()4

1.009.100
()9.100
-

-

4

38

1.000.042

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

1.000.000
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بيان التدفقات النقدية

بآالف الدوالرات األمريكية

للفترة من  23يونيو إلى  31ديسمبر 2008

 23يونيو � 2008إىل
 31دي�سمرب 2008
�أن�شطة الت�شغيل
�إيرادات ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية م�ستلمة
مدفوعات امل�صروفات وتكاليف امل�شاريع

13.550
()43.090

التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل

()29.540

�أن�شطة اال�ستثمار
مبالغ مدفوعة مقدم ًا ل�شراء ا�ستثمار
مدفوعات ل�شراء معدات و�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ

()3.646
()3.024

التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار

()6.670

�أن�شطة التمويل
مقبو�ضات �إ�صدار �أ�سهم عادية

1.009.100

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل

1.009.100

�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

972.890

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

-

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب 2008

972.890

يتكون النقد وما يف حكمه من :
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية

2.225
970.665
972.890
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

إيضاحات حول البيانات المالية
للفترة من  23يونيو إلى  31ديسمبر 2008

1

النشأة والنشاط الرئيسي

2

السياسات المحاسبية الهامة

بآالف الدوالرات األمريكية

ت�أ�س�س م�صرف الطاقة الأول (�ش.م.ب) («البنك») يف مملكة البحرين بتاريخ  23يونيو  2008مبوجب ال�سجل التجاري رقم  .69089يعمل
البنك كوحدة م�صرفية �إ�سالمية باجلملة مبوجب ترخي�ص من م�صرف البحرين املركزي.
تخ�ضع �أن�شطة البنك لأنظمة م�صرف البحرين املركزي وا�شراف هيئة رقابة �شرعية وفق ًا لدورها املن�صو�ص عليه يف عقد الت�أ�سي�س والنظام
الأ�سا�سي للبنك.
ت�شتمل �أن�شطة البنك على تقدمي خدمات م�صرفية ا�ستثمارية تتما�شى مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سـالمية وفقـ ًا لر�أي هيئة الرقابة
ال�شرعية للبنك.
فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف �إعداد هذه البيانات املالية .لكون هذه الفرتة هي �أول فرتة عر�ض للبيانات املالية للبنك،
مل يتم عر�ض �أرقام املقارنة.
�أ	.املعايري املتبعة
مت �إعداد البيانات املالية وفق ًا لكل من املعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واملعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية.
ب� .أ�سا�س الإعداد
العملة امل�ستعملة يف �إعداد البيانات املالية للبنك هي الدوالر الأمريكي ،وتعد العملة الرئي�سية ملعامالت البنك .مت �إعداد البيانات املالية
وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
ان �إعداد البيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد البيانات املالية يتطلب ا�ستخدام بع�ض التقديرات املحا�سبية الهامة .كما يتطلب
�أي�ض ًا من الإدارة اجتهاد يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك .ان الأمور التي تتطلب قدر كبري من االجتهاد �أو الأمور املعقدة �أو التي
تتطلب فر�ضيات وتقديرات م�ؤثرة على البيانات املالية مبينة يف �إي�ضاح (.)3
ج .معامالت بالعمالت الأجنبية
 .1العملة امل�ستعملة يف اجناز املعامالت والعملة امل�ستعملة يف �إعداد البيانات املالية
يتم قيا�س بنود البيانات املالية با�ستخدام العملة االقت�صادية الرئي�سية للبيئة التي يعمل فيها البنك (عملة التعامل) .يتم �إعداد
البيانات املالية بالدوالر الأمريكي وهي عملة التعامل والعملة امل�ستخدمة يف �إعداد البيانات املالية.
 .2املعامالت والأر�صدة
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل عملة التعامل لكل وحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة وقت �إجراء املعاملة .تدرج
�أرباح وخ�سائر فروقات العملة الناجتة عن �سداد مثل هذه املعامالت ومن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت
الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ امليزانية العمومية يف بيان الدخل .تدرج فروقات حتويل بنود غري نقدية كجزء من حقوق
امللكية.
د	.املوجودات واملطلوبات املالية
 .1االحت�ساب  و�إلغاء االحت�ساب
يتم مبدئي ًا احت�ساب ودائع امل�ؤ�س�سات املالية والذمم املدينة و�أموال امل�ستثمرين واملطلوبات بالتاريخ التي تن�ش�أ فيه .يتم احت�ساب جميع
املوجودات واملطلوبات املـالية الأخرى بتـاريخ املتاجرة� ،أي التاريخ الذي يتعـاقد فيه البنك ل�شراء �أو بيع الأ�صل ،وي�صبح فيه البنك
طرفـ ًا يف ال�شروط التعاقدية للأداة املالية.
يتم قيا�س املوجودات و املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ،وهو املبلغ املدفوع (يف حالة املوجودات) �أو امل�ستلم (يف حالة
املطلوبات) ،مبا يف ذلك تكاليف املعاملة املن�سوبة مبا�شرة ل�شرائها �أو �إ�صدارها.
يقوم البنك ب�إلغاء احت�ساب املوجودات املالية عندما ينتهي حق ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية �أو عندما يقوم البنك
بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�شكل جوهري .يقوم البنك ب�شطب بع�ض املوجودات املالية عندما يتم حتديدها ب�أنها غري قابلة
للتح�صيل .يقوم البنك ب�إلغاء احت�ساب املطلوبات املالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية �أو �إلغائها �أو انتهائها.
 .2مبادئ القيا�س
يتم قيا�س املوجودات املالية �إما بالقيمة العادلة �أو التكلفة املطف�أة �أو يف بع�ض احلاالت بالتكلفة التاريخية.
قيا�س القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة �أ�صل �أو �سداد �إلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى �أ�س�س جتارية بتاريخ القيا�س.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للفترة من  23يونيو إلى  31ديسمبر 2008

2

بآالف الدوالرات األمريكية

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

يقوم البنك بقيا�س القيمة العادلة للأداة املالية با�ستخدام الأ�سعار املدرجة يف �سوق ن�شط لهذه الأداة .يعترب ال�سوق �سوق ًا ن�شط ًا
عندما تتوافر فيه الأ�سعار ب�سهولة وب�شكل منتظم ومتثل معامالت �سوق حقيقية ومتكررة بانتظام على �أ�س�س جتارية .كما يقوم البنك
بتحديد القيمة العادلة با�ستخدام طرق تقييم فنية عندما يكون ال�سوق غري ن�شط.
قيا�س التكلفة املطف�أة
�إن التكلفة املطف�أة للأ�صل �أو االلتزام املايل هو املبلغ الذي يتم من خالله قيا�س الأ�صل �أو االلتزام املايل يف االحت�ساب املبدئي،
مطروح ًا منه املبالغ املدفوعة ،م�ضاف ًا �إليه �أو مطروح ًا منه الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طـريقة معدل الربــح الفعــلي لأي فرق بني
املبلغ املحت�سب مبدئي ًا ومبلغ اال�سـتحقــاق ،مطروح ًا منه خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة .يت�ضمن احت�ساب معدل الربح الفعلي كل
الأتعاب املدفوعة �أو امل�سـتلمة والتي ت�شـكل جزء ًا �أ�سـا�سـي ًا من معدل الربح الفعلي.
القيا�س بالتكلفة
عندما ال يكون هناك مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد� ،أوقيا�س موثوق للقيمة العادلة يتم �إظهار الأ�صول واملطلوبات املالية بالتكلفة.
هـ .ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
ت�شتمل هذه املبالغ على ودائع يف هيئة عقود وكالة  �أو مرابحات �سلع عاملية .عادة ما تكون هذه الودائع ق�صرية الأجل وتظهر بالتكلفة
املطف�أة.
و	.النقد وما يف حكمه
لغر�ض �إعداد بيان التدفقات النقدية ،ي�شتمل النقد وما يف حكمه على نقد و�أر�صدة لدى بنوك وموجودات ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة
(�إيداعات) ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ �شرائها ،وتكون خا�ضعة ملخاطر غري جوهرية لتغريات القيمة العادلة وت�ستخدم من
قبل البنك يف �إدارة التزاماتها ق�صرية الأجل و�إدارة ال�سيولة.
ز	.املعدات
تظهر املعدات بالتكلفة مطروح ًا منها اال�ستهالك املرتاكم .يتم �إحت�ساب اال�ستهالك وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي
املقدر للموجودات من � 3إىل � 5سنوات .يتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر الإنتاجي للموجودات وتعديلها �إذا تتطلب الأمر يف تاريخ كل
ميزانية عمومية.
ح� .إنخفا�ض قيمة املوجودات
يقوم البنك بعمل تقييم يف تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل مو�ضوعي يثبت انخفا�ض يف قيمة الأ�صل.
املوجودات املالية
الدليل املو�ضوعي على االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية ميكن �أن ي�شمل عجز �أو ت�أخري املقرت�ضني يف ال�سداد� ،أو �إعادة هيكلة القر�ض 
�أو الت�سهيالت من قبل البنك ،ب�شروط ال يقبلها البنك يف ظروف �أخرى ،م�ؤ�شرات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سيعلن �إفال�سه� ،إنتهاء
�سوق ن�شط لأحد الأوراق املالية� ،أو �أي معلومات تتعلق مبجموعة من املوجودات ،كتغريات �سلبية يف و�ضع دفعات املقرت�ضني� ،أو الأو�ضاع
االقت�صادية املتالزمة مع العجز يف املجموعة .حتت�سب خ�سائر انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل وتعك�س يف ح�ساب خم�ص�ص.
موجودات غري مالية �أخرى
يتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات البنك ،عدا املوجودات املالية بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل مو�ضوعي يثبت
انخفا�ض يف القيمة� .إذا وجد مثل هذا الدليل يتم تقدير القيمة املتوقع �إ�سرتدادها من هذه املوجودات .القيمة املتوقع ا�سرتدادها للأ�صل
هي القيمة امل�ستخدمة �أو القيمة العادلة مطروح ًا منها تكلفة البيع .وحتت�سب اخل�سائر املرتتبة من �إنخفا�ض القيمة �إذا فاقت القيمة
الدفرتية لأي �أ�صل القيمة املتوقع ا�سرتدادها .وحتمل هذه اخل�سائر على  بيان الدخل .يتم عك�س اخل�سارة فقط عند وجود دليل بعدم
ا�ستمرار وجود �إنخفا�ض يف قيمة الأ�صل وهناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة يف حتديد القيمة املتوقع ا�سرتجاعها للأ�صل.
ط� .أرباح الأ�سهم ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
حتت�سب �أرباح امل�ساهمني ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة كمطلوبات يف الفرتة التي يتم الإعالن عنها.
ي .تكلفة امل�شروع القابلة لال�سرتداد
حتت�سب التكاليف التي ميكن ميكن ن�سبها مبا�شرة لت�أمني عقد ا�ستثمار ك�أ�صل �إذا كان من املمكن حتديدها ب�صورة منف�صلة ،وميكن
قيا�سها ب�صورة موثوقة ،ومن املمكن ا�سرتدادها  .
ك	.االحتياطي القانوين
مبوجب متطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ل�سنة  ،2001يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل احتياطي قانوين والذي يتم توزيعه
عادة يف حالة ت�صفية البنك .ويجوز �إيقاف هذا اال�ستقطاع عندما يبلغ االحتياطي  %50من ر�أ�س مال البنك املدفوع.
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

إيضاحات حول البيانات المالية
للفترة من  23يونيو إلى  31ديسمبر 2008

2

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

3

التقديرات المحاسبية الهامة واالجتهادات في تطبيق هذه التقديرات

بآالف الدوالرات األمريكية

ل� .إيراد الودائع لدى امل�ؤ�س�سات املالية
يتم احت�ساب �إيراد ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية على �أ�سا�س الفرتة الزمنية التي يغطيها العقد با�ستخدام طريقة معدل الربح الفعلي للودائع.
م� .إيرادات خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية
يلتزم البنك بعدم �إحت�ساب �أي �إيراد من م�صدر يتنافى مع ال�شريعة الإ�سالمية .ووفق ًا لذلك حتول �أرباح امل�صادر غري الإ�سالمية (�إن
وجدت) �إىل ح�ساب الأعمال اخلريية الذي ي�ستخدمه البنك للأعمال اخلريية.
ن	.الزكاة
ال يتوجب على البنك دفع الزكاة على الأرباح غري املوزعة بالنيابة عن امل�ساهمني .مع ذلك ،ف�إن البنك مطالب بح�ساب وا�شعار امل�ستثمرين
مببالغ الزكاة الواجب عليهم دفعها وذلك عن طريق تقرير منف�صل ي�صدره البنك .تتم املوافقة على طريقة احت�ساب الزكاة من قبل هيئة
الرقابة ال�شرعية.
�س .منافع املوظفني
 .1املنافع ق�صرية الأجل
تقا�س منافع املوظفني ق�صرية الأجل على �أ�سا�س غري خم�صوم و يتم ت�سجيلها كم�صروفات متى مت تقدمي اخلدمة ذات العالقة .يتم
عمل خم�ص�ص للمبلغ املتوقع دفعه �ضمن املكاف�آت النقدية ق�صرية الأجل �أو خطط امل�شاركة يف الأرباح� ،إذا كان على البنك التزام
قانوين �أو اعتيادي كنتيجة خلدمات �سابقة قام املوظفون بتقدميها ،وانه بالإمكان قيا�س هذا االلتزام ب�صورة موثوقة.
 .2منافع ما بعد نهاية اخلدمة
يتم تغطية حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية اخلا�صة باملوظفني البحرينني ح�سب نظام الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية وهو
نظام «ا�شرتاكات حمددة» ح�سب املعيار املحا�سبي الدويل رقم («( )19منافع املوظفني») والذي يتم مبوجبه حت�صيل ا�شرتاكات
�شهرية من البنك والعاملني على �أ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الراتب .يتم احت�ساب م�ساهمات البنك كم�صروف يف بيان الدخل عند
ا�ستحقاقها.
ي�ستحق املوظفون الأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لن�صو�ص قانون العمل البحريني للقطاع
اخلا�ص ل�سنة  ،1976على �أ�سا�س مدة اخلدمة و�آخر راتب �شهري .مت عمل خم�ص�ص لهذا االلتزام غري املمول ،وهو نظام منافع
حمددة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )19عن طريق ح�ساب االلتزام النظري على افرتا�ض �أن جميع املوظفني قد تركوا العمل
بتاريخ امليزانية العمومية .تعترب هذه املنافع كنظام « منافع حمددة » ،ويتم احت�ساب �أي زيادة �أو نق�صان يف هذا االلتزام يف بيان
الدخل.
ع	.املخ�ص�صات
يتم احت�ساب خم�ص�صات التزامات قانونية �أو �ضمنية نا�شئة عن حدث �سابق و ميكن قيا�سها بطريقة موثوقة ،و�سيتطلب ذلك تدفق منافع
اقت�صادية ل�سداد االلتزام.
ف .بيانات القطاعات
القطاعات هي �أجزاء رئي�سية من البنك والتي تقوم بتقدمي املنتجات �أو اخلدمات (القطاع التجاري) �أو تقوم بن�شاط تقدمي املنتجات �أو
اخلدمات يف بيئة اقت�صادية معينة (القطاع اجلغرايف) والتي تتعر�ض ملخاطر �أو منافع تختلف عن القطاعات الأخرى .يعمل البنك حالي ًا
يف قطاع �أ�سا�سي لال�ستثمارات امل�صرفية.
يقوم البنك بعمل تقديرات وفر�ضيات ت�ؤثر على املبالغ املعلنة يف هذه البيانات املالية للموجودات واملطلوبات خالل الفرتة املالية التالية .يتم
تقييم التقديرات والإجتهادات ب�شكل م�ستمر بناء ًا على اخلربة وعوامل �أخرى كالتوقعات للأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد انها معقولة حتت
الظروف العادية.
�أ .انخفا�ض قيمة الذمم املدينة
يتم تقييم تعر�ضات الطرف املقابل النخفا�ض القيمة ب�صورة منف�صلة بنا ًء على �أف�ضل التقديرات للإدارة للقيمة احلالية للتدفقات
النقدية التي يتوقع ا�ستالمها  .عند تقدير هذه التدفقات النقدية ،تقوم الإدارة بعمل اجتهادات عن الو�ضع املايل للطرف املقابل،
وم�ستوى �أف�ضلية البنك و�صايف القيمة املمكن حتقيقها للأ�صول .يتم تقييم كل �أ�صل بنا ًء على مزاياه وا�سرتاتيجية جمربة وتقديرات
التدفقات النقدية التي تعترب قابلة لال�سرتداد ومعتمدة عليها من قبل جمل�س الإدارة.
ب� .شركات ذات �أغرا�ض خا�صة
يقوم البنك بت�أ�سي�س �شركات ذات �أغرا�ض خا�صة ( )SPEsبالأ�سا�س لغر�ض ال�سماح مل�ستثمري البنك بامل�شاركة باال�ستثمارات .ال 
يقوم البنك بتوحيد بيانات ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة التي ال متار�س عليها �صالحية ال�سيطرة .لتحديد ما �إذا كانت البنك
ميار�س �صالحية ال�سيطرة ،يقوم البنك بعمل اجتهادات على �أهداف �أن�شطة ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة وحتديد مدى تعر�ضه
ملخاطر ومنافع هذه ال�شركات وكذلك قدرته على اتخاذ قرارات ت�شغيلية لها وحتديد ما �إذا كان البنك يح�صل على منافع من هذه
القرارات.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.
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نقد وأرصدة لدى البنوك

 31دي�سمرب 2008
3
2.222

نقد يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى البنوك

2.225
5

ودائع لدى مؤسسات مالية

 31دي�سمرب 2008
830.486
140.357
()178

عقود وكالة
�إجمايل عقود مرابحات ال�سلع
مطروح ًا� :أرباح م�ؤجلة

970.665
6

موجودات أخرى

 31دي�سمرب 2008
37.452
3.646
3.475
712

تكاليف م�شروع قابلة لال�سرتداد
مدفوعات مقدمة ل�شراء ا�ستثمار
�أرباح مرابحة مدينة
�أخرى

45.285
7

معدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

معدات

حوا�سيب

املجموع

التكلفة
�إ�ضافات خالل الفرتة

16

253

269

يف  31دي�سمرب  

16

253

269

اال�ستهالك
تكلفة الفرتة  

1

8

9

يف  31دي�سمرب  
�صايف القيمة الدفرتية     
�أعمال ر�أ�سمالية قيد الإن�شاء
املجموع

1
15
15

8
245
245

9
260
2.756
3.016
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.
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مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 31دي�سمرب 2008
190
69
1.296
1.300

مبالغ م�ستحقة متعلقة باملوظفني
ذمم دائنة
م�صروفات م�ستحقة
مبالغ م�ستلمة مقدم ًا من امل�ستثمرين

2.855
9

رأس المال

 31دي�سمرب 2008
امل�صرح به :
� 2.000.000.000سهم عادي بواقع  1دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد

2.000.000.000

ال�صادر واملدفوع:
� 1.000.000.000سهم عادي بواقع  1دوالر �أمريكي لل�سهم الواحد
وفق ًا ل�شروط االكتتاب يف �أ�سهم البنك ،قام امل�ساهمون بدفع بع�ض الر�سوم ملروجي البنك بالإ�ضافة ملبالغ االكتتاب .عند �إغالق االكتتاب،
حول املروجني للبنك مبلغ  9,1مليون دوالر كر�سوم حم�صلة لتغطية جزء من م�صروفات �إ�صدار الأ�سهم ،ومت احت�سابها كعالوة �إ�صدار
�أ�سهم.
1.000.000.000

تفا�صيل امل�ساهمني وعدد الأ�سهم هي كالتايل :

م�ؤ�س�سات مالية
�شركات وم�ؤ�س�سات �أخرى
�أفراد
10

عدد الأ�سهم

عدد الأ�سهم القائمة %

195.000.000
554.000.000
261.000.000

%19.50
%55.40
%26.10

تكلفة الموظفين

 23يونيو � 2008إىل
 31دي�سمرب 2008
رواتب ومنافع املوظفني
م�صروفات الت�أمني الإجتماعي
م�صروفات موظفني �أخرى

1.911
65
80
2.056

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.
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مصروفات تشغيلية أخرى

 23يونيو � 2008إىل
 31دي�سمرب 2008
262
965
2.656
1.386
672

�إيجار ومنافع
م�صروفات �سفر و م�صروفات ذات عالقة
م�صروفات مهنية ور�سوم ا�ست�شارية
م�صروفات �إعالنات وترويج
م�صروفات �أخرى

5.941
12

مصروفات ما قبل التشغيل

 23يونيو � 2008إىل
 31دي�سمرب 2008
18.086
()9.100

ر�سوم مهنية وقانونية وا�ست�شارية
مطروح ًا :ت�سويات مقابل عالوة �إ�صدار الأ�سهم

8.986
تتعلق م�صروفات ما قبل الت�شغيل ب�شكل رئي�سي بامل�صروفات التي تكبدها امل�ؤ�س�سون فيما يتعلق ب�إ�صدار الأ�سهم وت�أ�سي�س البنك وبع�ض 
امل�صروفات املتكبدة قبل ت�أ�سي�س البنك .مت ت�سوية م�صروفات �إ�صدار الأ�سهم مقابل عالوة �إ�صدارالأ�سهم �إىل حد الر�صيد املتوفر ومت
حتميل املبالغ املتبقية على بيان الدخل كم�صروفات ما قبل الت�شغيل .مت دفع م�صروفات ما قبل الت�شغيل للم�ؤ�س�سني بنا ًء على موافقة
امل�ساهمني وجمل�س الإدارة.
13

معامالت مع أطراف ذوي عالقة

يتم اعتبار الأطراف ك�أطراف ذوي عالقة عندما يكون لأحد الأطراف قدرة ال�سيطرة على الطرف الآخر �أو يكون له نفوذ ي�ؤثر على
ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للطرف الآخر .ي�شمل الأطراف ذوي العالقة على م�ساهمني رئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة
التنفيذية للبنك و�شركات ميار�س الأطراف عليها نفوذ ًا م�ؤثر�أً.
يف ما يلي �أر�صدة املعامالت مع �أطراف ذوي عالقة املدرجة يف البيانات املالية :
 31دي�سمرب 2008
املوجودات
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
�أرباح مرابحات مدينة
املطلوبات
م�ستحق لطرف ذي عالقة
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.

إيضاحات حول البيانات المالية
للفترة من  23يونيو إلى  31ديسمبر 2008

13

بآالف الدوالرات األمريكية

معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)

 23يونيو � 2008إىل
 31دي�سمرب 2008

الدخل وامل�صروفات (املعامالت)
�إيراد ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
ت�سديد م�صروفات ماقبل الت�شغيل

16.226
17.250

فيما يلي تفا�صيل ح�ص�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أ�سهم البنك يف نهاية ال�سنة:
الفئات*

عدد الأ�سهم

عدد االع�ضاء

 %10و�أكرث

100.000.000

1

* معرب عنه كن�سبة من �إجمايل الأ�سهم ال�صادرة للبنك
يتكون �أع�ضاء الإدارة الرئي�سيون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة الرئي�سيني الذين ميار�سون ال�سلطة وامل�سئولية يف التخطيط
والتوجيه وال�سيطرة على �أن�شطة البنك .فيما يلي حوافز �أع�ضاء الإدارة الرئي�سيني.
 23يونيو � 2008إىل
 31دي�سمرب 2008
ر�سوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة
رواتب ومنافع �أخرى ق�صرية الأجل
منافع ما بعد نهاية اخلدمة
14

الزكاة

15

إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية

16

هيئة الرقابة الشرعية

17

المسئولية االجتماعية

18

تخصيصات مقترحة

145
318
10

ال يقوم البنك بتح�صيل �أو دفع الزكاة نيابة عن امل�ساهمني �أو امل�ستثمرين .ويقوم البنك باحت�ساب الزكاة امل�ستحقة الدفع من قبل
امل�ساهمني بالطريقة التي حتددها هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك ويتم �إبالغ امل�ساهمني بها �سنوي ًا .خالل الفرتة ،مل تكن هناك زكاة
م�ستحقة على امل�ساهمني وذلك ملزاولة البنك لأعماله لفرتة �ستة �أ�شهر فقط.

خالل الفرتة ،مل تكن هناك �أي �إيرادات خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية.
تتكون هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك من اثنني من العلماء الذين يقومون مبراجعة مدى توافق �أعمال البنك مع �أحكام و�شروط ال�شريعة
الإ�سالمية العامة والفتاوى اخلا�صة ال�صادرة عن الهيئة .ت�شتمل املراجعة على فح�ص للم�ستندات والأنظمة املطبقة من قبل البنك للت�أكد
من توافق �أن�شطة البنك مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
يقوم البنك بالوفاء بواجباته االجتماعية عن طريق تقدمي التربعات اىل امل�ؤ�س�سات االجتماعية واخلريية.
مل يقرتح جمل�س الإدارة  �أي تخ�صي�صات للفرتة احلالية� .أية تخ�صي�صات� ،إن وجدت ،تكون خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية
العمومية.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.
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19
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العائد لكل سهم

يحت�سب العائد الأ�سا�سي لكل �سهم بق�سمة ربح الفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة املنهية يف  31دي�سمرب
2008على النحو التايل:
 31دي�سمرب 2008
�أرباح الفرتة (�آالف الدوالرات الأمريكية)

42

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (�آالف الدوالرات الأمريكية)

1.000.000

العائد الأ�سا�سي على ال�سهم (بال�سنت الأمريكي)

0.004

مل ي�صدر البنك �أي �أدوات مالية قابلة لالنخفا�ض.
20

مواعيد االستحقاق

مواعيد اال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات وفق ًا للفرتات املتبقية �إىل تواريخ اال�ستحقاق التعاقدية كانت كالتايل :

2008

لغاية
� 3أ�شهر

�إجمايل التدفقات النقدية غري املخ�صومة
�أكرث من
� 1إىل
� 6أ�شهر
� 3إىل
� 3سنوات
� 3سنوات
�إىل �سنة
� 6أ�شهر

املجموع

القيمة
الدفرتية

املوجودات
�أر�صدة لدى البنوك
ودائع  لدى م�ؤ�س�سات مالية
موجودات �أخرى

- 2.222
- 971.779
3.960 3.873

37.452

-

-

2.222
971.779
45.285

جمموع املوجودات املالية

3.960 977.874

37.452

-

-

1.018.172 1.019.286

2.222
970.665
45.285

املطلوبات
م�ستحقة لطرف ذي عالقة
م�صروفات م�ستحقة
ومطلوبات �أخرى

18.294

-

-

-

-

18.294

18.294

2.805

-

-

-

-

2.805

2.805

جمموع املطلوبات املالية

21.099

-

-

-

-

21.099

21.099

مبا �أن اجلدول �أعاله يت�ضمن جميع التدفقات النقدية على �أ�سا�س غري خم�صوم ،لذلك ف�إن بع�ض الأر�صدة يف اجلدول لن تتفق مبا�شرة مع
�أر�صدة امليزانية العمومية .اال�سـتحقاقــات املتوقعة للموجــودات واملطلـوبات املـالية ال تختلف اختالف ًا جـوهيـ ًا عن اال�ستحقاقات التعاقدية.
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تمركز الموجودات والمطلوبات

�أ) القطاع ال�صناعي

البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية

�أخرى

املجموع

املوجودات
�أر�صدة البنوك
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
موجودات �أخرى

2.222
970.665
3.475

44.826

2.222
970.665
48.301

جمموع املوجودات

976.362

44.826

1.021.188

املطلوبات
م�ستحق لطرف ذي عالقة
م�صروفات م�ستحقة وذمم دائنة �أخرى

18.294
-

2.855

18.294
2.855

18.294

2.855

21.149

جمموع املطلوبات
ب) املنطقة اجلغرافية
التمركز اجلغرايف ملوجودات ومطلوبات البنك كما يف  31دي�سمرب  2008حمدد يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
22

التزامات وارتباطات

23

األدوات المالية

24

إدارة المخاطر المالية

بلغت االرتباطـات الر�أ�سـمالية التي تعاقد عليها البنك كما يف  31دي�سمرب  2008بالن�سبة لتكاليف امل�شروع  330.28مليون دوالر �أمريكي.
خالل عمله االعتيادي ،يدخل البنك مبدئي ًا يف ارتباطات تعاقدية تتعلق مبوجودات امل�شاريع .عند حتويل امل�شروع للم�ستثمرين حتول معه
االرتباطات التعاقدية ذات العالقة.
 �أ) القيمة العادلة للأدوات املالية
القيمة العـادلة هي قيمـة �أي �أ�صـل من الأ�صـول ميكن مبادلة �أو �سداد �أي التزام بني طرفني ملمني بتفا�صيل املعاملة وعلى �أ�س�س جتارية.
القيمة العادلة املقدرة ملوجـودات البنك املـالية ال تختلف اختالفـ ًا جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
ب) ت�صنيف الأدوات املالية
ت�صنف جميع املوجودات املالية للبنك كقرو�ض وذمم مدينة ،وت�صنف جميع املطلوبات املالية ك�أخرى بالتكلفة املطف�أة.
يتعر�ض البنك للمخاطر الآتية نتيجة ا�ستخدام الأدوات املالية :
• خماطر االئتمان.
• خماطر ال�سيولة.
• خماطر ال�سوق.
• خماطر الت�شغيل.
يوجد لدى البنك �إطار �شامل لإدارة املخاطر وذلك لإدارة هذه املخاطر والتي تتطور با�ستمرار نتيجة تغري يف �أن�شطة البنك ا�ستجابة �إىل
تطور االئتمان وال�سوق واملنتج والتطورات الأخرى.
يعر�ض هذا الإي�ضاح املعلومات عن املخاطر التي يتعر�ض لها البنك بخ�صو�ص املخاطر امل�شار �إليها �أعاله والأهداف وال�سيا�سات
والإجراءات التي يتخذها الـبنك لقيـا�س و�إدارة املخـاطر وكيفية �إدارة البنك لر�أ�سماله.
�إطار �إدارة املخاطر
�إن جمل�س الإدارة م�سئول ب�صورة عامة عن توفري ومراقبة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك.
مت و�ضع �سيا�سات �إدارة املخاطر لغر�ض التعرف وحتليل املخاطر التي تواجه البنك ،وو�ضع حدود مالئمة و�أ�ساليب رقابة لغر�ض مراقبة
املخاطر وااللتزام باحلدود املو�ضوعة .تتم مراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر ب�شكل منتظم لتعك�س بذلك التغريات يف �أو�ضاع ال�سوق
واملنتجات واخلدمات املعرو�ضة.

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية.
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إدارة المخاطر المالية (يتبع)

�إن جمل�س الإدارة م�سئول عن مراقبة مدى االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر ،وعن مراجعة مالئمة �إطار �إدارة املخاطر مقارن ًة
باملخاطر التي تواجه البنك.
املخاطر الرئي�سية واملتعلقة ب�أن�شطة البنك وكيفية �إدارتها مو�ضحة كالتايل :
خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سائر املالية �إىل البنك �إذا ف�شل العميل �أو الطرف الآخر من الأدوات املالية بالوفاء بااللتزامات التعاقدية،
وهي تن�ش�أ ب�ش ـكـل �أ�سا�سي من الودائع لدى امل�ؤ�س�سات املالية وبع�ض الذمم املدينة .ولغر�ض �إعداد تقارير �إدارة املخاطر ،ف�إن البنك ي�أخذ يف
االعتبار دمج كل عنا�صر خماطر االئتمان (مثل ح�صر اخل�سائر الفردية والدولة والقطاع).
�إدارة خماطر االئتمان
يتم تقييم املخاطر على �أ�سا�س فردي لكل من الذمم املدينة و مت مراجعتها كما يف  31دي�سمرب  2008من قبل جمل�س الإدارة .مبا �أن
اخل�صائ�ص االئتمانية لكل تعر�ض تعترب خمتلفة ،ال يقوم البنك ب�إجراء تقييم عام للهبوط يف القيمة لتعر�ضها من االئتمان ب�سبب اختالف
خ�صائ�ص االئتمان لكل تعر�ض عن الآخر.
احلد الأق�صى لتعر�ض االئتمان
�إن احلد الأق�صى لتعر�ض االئتمان مو�ضح كالتايل:
موجودات �أخرى
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
�أر�صدة البنوك
2008
45.285
970.665
2.222
�إجمايل القيمة الدفرتية
�إن خماطر االئتمان على �أر�صدة البنوك والودائع لدى امل�ؤ�س�سات املالية حمدودة لأنها مودعة لدى بنوك ذات ت�صنيف ائتماين جيد .مت
تقييم تعر�ضات االئتمان لكل حالة على حدة وقام جمل�س الإدارة بتقييم ما �إذا كانت التعر�ضات اجلارية جيدة ولي�ست منخف�ضة القيمة .مل
يح�صل البنك على �ضمان من �أي نوع مقابل تعر�ضات االئتمان ومل تكن لديه �أر�صدة م�ستحقة �أو منخف�ضة القيمة كما يف  31دي�سمرب .2008
خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر تغري �أ�سعار ال�سوق مثل معدل الربح و�أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وهام�ش االئتمان (غري
متعلق بتغري املالئمة املالية للمقرت�ض �أو امل�صدر) والتي لها ت�أثري على دخل البنك �أو قيمة �أدواته املالية� .إن الهدف من �إدارة خماطر
ال�سوق هو �إدارة ومراقبة تعر�ضات خماطر ال�سوق يف حدود الإطارات املقبولة مع حتقيق عائد جمزي على املخاطر .ال ميلك البنك حمفظة
تداول جارية ،ومل ي�ستثمر يف  �أدوات ملـكية وبالتـايل ال يتوقع �أن يتعر�ض ملخاطر ال�سوق وخماطر �أ�سعار الأ�سهم الأخرى فيما يتعلق بهذه
الأدوات� .أنواع املخاطر املختلفة مع التعر�ضات والأهداف وال�سيا�سات والعمليات لإدارة املخاطر مو�ضحة �أدناه :
خماطر معدل الربح
تـنتـج خماطر معدل الربح عن اختالف �أوقات �إعادة ت�سعري موجودات ومطلوبات البنك� .إن موجودات البنك ذات احل�سا�سية للتغري يف معدل
الربح هي بالأ�سا�س ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية .تتم �إدارة خماطر معدل الربح ب�شكل �أ�سا�سي من خالل متابعة فجوات هام�ش معدل الربح وو�ضع
حدود معتمدة م�سبق ًا لإعادة الأ�سعار .بلغ معدل الربح الفعلي للودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية خالل الفرتة ن�سبة  .%2.39
تعترب تعر�ضات البنك ملخاطر معدل الربح حالي ًا حمدودة نتيجة للطبيعة الق�صرية الأجل للأموال امل�ستثمرة يف الودائع لدى امل�ؤ�س�سات املالية.
خماطر العملة
خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأداة املالية نتيجة تغري �سعر �صرف العملة .معظم تعر�ضات البنك نا�شئة من التعامل بعمالت دول
جمل�س التعاون اخلليجي املرتبطة بالدوالر الأمريكي ب�شكل �أ�سا�سي .مل يكن لدى البنك �صايف تعر�ضات م�ؤثرة مقومة بعمالت �أجنبية �أخرى
كما يف  31دي�سمرب .2008
خماطر ال�سيولة
ان خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة البنك يف احل�صول على الأموال الالزمة ل�سداد التزاماته املالية .تهدف طريقة البنك يف �إدارة
ال�سيولة �إىل الت�أكد من توافر ال�سيولة يف كل الأحوال ل�سداد التزاماته عند حلول �أجلها �سواء يف الظروف االعتيادية �أو ال�صعبة دون تكبد
خ�سائر غري مقبولة �أو خ�سارة ال�سمعة التجارية للبنك.
يعتمد جمل�س الإدارة ال�سيا�سات اجلوهرية واال�سرتاتيجيات املتعلقة ب�إدارة ال�سيولة .تقوم االدارة مبراجعة حمفظة ال�سيولة للبنك ب�شكل
دوري ويتم �إخطار جمل�س الإدارة ب�أي تغريات جوهرية يف الو�ضع املايل احلايل �أو املتوقع للبنك .مت عر�ض مواعيد اال�ستحقاق للموجودات
واملطلوبات يف �إي�ضاح رقم .20
خماطر الت�شغيل
خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سائر الناجتة عن ف�شل الأنظمة و�أنظمة الرقابة واالختال�سات والأخطاء الب�شرية والتي قد ت�ؤدي �إىل خ�سائر
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مالية وال�سمعة التجارية وما يتبعها من م�ساءالت قانونية وتنظيمية .يدير البنك خماطر الت�شغيل عن طريق اتباع �أنظمة رقابة داخلية منا�سبة
والت�أكد من ف�صل املهام واملراجعة الداخلية واملطابقة مبا فيها التدقيق الداخلي ورقابة االلتزام .بالإ�ضافة لذلك ،ف�إن البنك ملتزم بتدريب
موظفيه .يقوم البنك حالي ًا بتقييم ذاتي ملخاطر الت�شغيل لكل �أق�سام البنك لتحديد موا�ضع املخاطر الرئي�سية وم�سببات املخاطر الرئي�سية.
يتوقع االنتهاء من هذه العملية خالل .2009
يقوم م�صرف البحرين املركزي وهو الهيئة الرقابية الرئي�سية للبنك بتحديد ومراقبة متطلبات ر�أ�س املال البنك .لتنفيذ املتطلبات احلالية
مل�صرف البحرين املركزي ،يتطلب امل�صرف من البنك املحافظة على معدل جمموع ر�أ�س املال �إىل جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر.
ت�صنف العمليات امل�صرفية للبنك �إما كعمليات متـاجرة �أو عمليات م�صرفية وحتدد املوجودات املوزونة باملخاطر وفق ًا ملتطلبات حمددة
تعك�س امل�ستويات املختلفة للمخاطر املرتبطة باملوجودات والبنود غري امل�ضمنة يف امليزانية العمومية.
تتمثل �سيا�سة البنك يف االحتفاظ بقاعدة ر�أ�س مال قوية بغر�ض املحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق وا�ستدامة التطور
امل�ستقبلي للن�شاط التجاري  .لقد التزم البنك بجميع متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة من قبل م�صرف البحرين املركزي خالل الفرتة.
مطلوب من البنك االلتزام با�شرتاطات منوذج كفاية ر�أ�س املال املعدل ال�صادر عن م�صرف بنك البحرين املركزي (بنا ًء على �إطار بازل 2
و�إطار جمل�س معايري املحا�سبة الدولية) فيما يتعلق بر�أ�س املال التنظيمي .لقد تبنى البنك النهج املوحد لإدارة خماطر االئتمان والت�شغيل
وفق ًا للإطار املعدل.
موقف ر�أ�س مال البنك التنظيمي كما يف  31دي�سمرب هو كما يلي :
كفاية ر�أ�س املال

 31دي�سمرب 2008

جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر

1.116.488

الفئة الأوىل لر�أ�س املال
الفئة الثانية لر�أ�س املال

1.000.042
-

جمموع ر�أ�س املال التنظيمي

1.000.042

ر�أ�س املال التنظيمي كن�سبة مئوية من جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر

%89.57

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد من قبل البنك

مت خالل ال�سنة �إ�صدار املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتف�سريات اجلديدة  /املعدلة التالية واملتعلقة ب�أن�شطة البنك والتي مل يكن
تطبيقها �إجباري ًا من قبل البنك:
• معيار املحا�سبة الدويل ( – )1عر�ض البيانات املالية (�ساري املفعول لل�سنة املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير .)2009
• معيار املحا�سبة الدويل ( – )23تكاليف االقرتا�ض (�ساري املفعول لل�سنة املـالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير .)2009
• معيار املحا�سبة الدويل ( – )32الأدوات املالية :العر�ض ومعيار املحا�سبة الدويل ( )1عر�ض  البيانات املالية  :الأدوات املالية
من الت�صفية (�ساري املفعول لل�سنة املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير .)2009
وااللتزامات النا�شئة
�إن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات وبع�ض التعديالت الأخرى للمعايري احلالية ذات تواريخ التطبيق املختلفة من قبل جمل�س معايري
املحا�سبة الدولية كجزء من امل�شروع التطويري ال�سنوي الأول ال يتوقع �أن يكون له �أثر جوهري على هذه البيانات املالية.
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