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التقرير ال�شنوي 2007

الرسالة واألهداف اإلستراتيجية

األهـداف اإلستراتيجيـــة

األعمال  في  نمو  لتحقيق  تهدف  استراتيجية  إطار  في  المساهمين  حقوق  قيمة  تعزيز   ❖
والتوسع الجغرافي.

اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  تتوافق  الجودة،  وعالية  مبتكرة  إسالمية  منتجات  تقديم   ❖
لخدمة مصالح العمالء.

استثمار اإلنتشار الجغرافي للمجموعة في تقديم المنتجات والخدمات ألوسع قاعدة من   ❖
العمالء، وتشجيع تقديم الخدمات عبر الحدود.

اإللتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بحوكمة اإلدارة واإللتزام الرقابي.  ❖

الرسالة

إن رسالتنا هي أن نصبح مجموعة مصرفية إسالمية رائدة، تمتلك تواجدًا في كافة أنحاء 
العالم، وتقدم الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية التجارية، واالستثمارية، 

ومنتجات الخزانة وذلك وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء.
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جمموعة الربكة امل�صرفية

    

2

المؤشرات المالية

2003  2004  2005  2006  2007  

الدخل )مليون دولر اأمريكي(

 182   192   298   340   444 جمموع الدخل الت�شغيلي 

 84   85   147   173   215  �شايف الدخل الت�شغيلي 

 43   77   103   124   201 �شايف دخل ال�شنة 

 27   37   79   80   144 �شايف دخل ال�شنة العائد اإىل حقوق م�شاهمي ال�شركة الأم 

 6   8   16   14   22 الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�س لل�شهم يف الأرباح - �شنتات اأمريكية 

    

�ملركز �ملايل )مليون دوالر �أمريكي(

 4.116   5.084   6.307   7.626   10.104 جمموع املوجودات 

 2.667   3.193   4.179   5.446   7.389 جمموع التمويل وال�شتثمار 

 3.460   4.308   5.330   6.147   8.084 جمموع ودائع العمالء 

 490   566   767   1.211   1.570 جمموع احلقوق 

 373   422   566   979   1.144 احلقوق العائدة اإىل م�شاهمي ال�شركة الأم 

ر�أ�س �ملال )مليون دوالر �أمريكي(      

 1.500   1.500   1.500   1.500 امل�صرح به  1.500  

 325   325   388   630 ال�شادر واملدفوع بالكامل  651  

الربحية

%7  %9  %16  %10  %14 العائد على متو�شط احلقوق 

%8  %11  %22  %16  %22 العائد على متو�شط راأ�س املال 

%1  %1.7  %1.8  %1.8  %2.3 العائد على متو�شط املوجودات 

%54  %56  %51  %49  %52 امل�شروفات الت�شغيلية اإىل ا لدخل الت�شغيلي 

ن�سب �ملركز �ملايل

%12  %11  %12  %16  %16 جمموع احلقوق اإىل جمموع املوجودات )٪( 

 5.4   5.6   5.4   4.5   4.7 جمموع التمويل وال�شتثمار كم�شاعف للحقوق )مرة( 

 1.15   1.30   1.46   1.55   1.76 �شايف القيمة الدفرتية لل�شهم )دولر اأمريكي( 

معلومات �أخرى )عدد(    

 3.233   3.844   4.846   5.435   6.128 جمموع املوظفني 

132   149   185   216   243 جمموع الفروع 

* العام 2003 ميثل الفرتة الأوىل لعمليات البنك وتغطي الفرتة من 27 يونيو 2002 لغاية 31 دي�صمرب 2003.
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جمموعة الربكة امل�صرفية

مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية

مجلس اإلدارة

رئي�س جمل�س الإدارة �شعادة ال�شيخ/ �شالح عبداهلل كامل 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة الأ�شتاذ/ عبداهلل عمار ال�شعودي  

ع�شو الأ�شتاذ/ عبداهلل  �شالح كامل 

ع�شو الأ�شتاذ/ �شالح حممد اليو�شف 

ع�شو الأ�شتاذ/ عدنان اأحمد يو�شف 

ع�شو الدكتور/ اأنور اإبراهيم 

ع�شو الأ�شتاذ/ عبدالإله عبدالرحيم �شباحي 

ع�شو الأ�شتاذ/ اإبراهيم فايز ال�شام�شي 

)حتى 25 مار�س  2008( ع�شو  الأ�شتاذ/ غامن بن �شعد اآل �شعد 

ع�شو الأ�شتاذ/ جمال بن غليطة 

)حتى 25 مار�س  2008( ع�شو  الأ�شتاذ غ�شان عبدالكرمي �شليهم 

�شكرتري جمل�س الإدارة الأ�شتاذ/ �شالح عثمان اأبوزيد 

هيئة الرقابة الشرعية

رئي�س ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار اأبوغدة 

ع�شو ف�شيلة ال�شيخ  عبداهلل بن �شليمان املنيع 

ع�شو ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عبداللطيف حممود اآل املحمود 

ع�شو ف�شيلة ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان بن �شالح الفوزان 

ع�شو الدكتور اأحمد حمي الدين اأحمد 

جلان جمل�س �الإد�رة

جلنة �ملز�يا و�سئون �أع�ساء �ملجل�س�للجنة �لتنفيذية جلنة �ملخاطرجلنة �لتدقيق

)اإعتبارًا من 26 مار�س  2008( ع�شو  الأ�شتاذ يو�شف علي فا�شل بن  فا�شل  

)اإعتبارًا من 26 مار�س  2008( ع�شو  الأ�شتاذ �شامر حممد عدنان فرهود 

4



التقرير ال�شنوي 2007

عدنان �أحمد يو�سف

الرئي�س التنفيذي

عثمان �أحمد �سليمان

نائب الرئي�س التنفيذي

جميد ح�سني علوي

نائب رئي�س اأعلى - اإدارة التدقيق الداخلي

كر�سنا مورثي

نائب رئي�س اأعلى - اإدارة التخطيط الإ�شرتاتيجي

عبد�لرحمن �سهاب

نائب رئي�س اأعلى - اإدارة العمليات وال�شئون الإدارية

حمد عبد�هلل عقاب

نائب رئي�س اأعلى - اإدارة الرقابة املالية

بيرت �سز�الي

نائب رئي�س اأعلى - اإدارة الإئتمان و املخاطر

عبد�لروؤوف �سيفاين

نائب رئي�س اأول - اإدارة اخلزينة والإ�شتثمار

�سالح عثمان �أبوزيد

نائب رئي�س اأول - رئي�س ال�شئون القانونية والإلتزام

�لدكتور/ �أحمد حمي �لدين

رئي�س البحوث والتطوير 

لالإت�سال باملجموعة

�أحمد حممود عبد�لغفار

م�شاعد نائب رئي�س - اإدارة عالقات امل�شتثمرين

ح�سن ح�ساين

م�شاعد نائب رئي�س - اإدارة الإت�شالت املوؤ�ش�شية

جمموعة الربكة امل�شرفية �س.م.ب

برج الربكة، املنطقة الدبلوما�شية

�س.ب:1882، املنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17541122  973+ 

فاك�س: 17536533  973+ 

www.abg.bh :املوقع الإلكرتوين

اإلدارة التنفيذية
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جمموعة الربكة امل�صرفية

نظرة على �القت�ساديات �لعاملية و�الإقليمية

خالل العام 2007 وا�شل القت�شاد العاملى اأداءه اجليد بالرغم من عدم و�شوح الروؤية فيما يتعلق بتوقعات الداء 

القت�شادى خالل العام 2008 وذلك ب�شبب الرتاجع الذى واجهته املراكز واملوؤ�ش�شات املالية نتيجة لزمة ديون 

الرهون العقارية الأمريكية واإ�شارات التباطوؤ التي ظهرت على القت�شاد الأمريكي الذي كان قد اأو�شك على دخول 

مرحلة ك�شاد. ال انه وب�شكل عام �شهد العام 2007 ارتفاعا م�شطردا يف اأ�شعار النفط لتبلغ اأكرث من 90 دولرا 

للربميل، وكذلك ارتفعت اأ�شعار العديد من ال�شلع الأخرى، وقد اأبدى القت�شاد العاملي مرونة جيدة خالل العام 

حيث بلغ معدل النمو الإجمايل 5.1٪، وهو ما يقل قليال عن معدل 5.3٪ الذي �شجله يف 2006. 

 ومرة اأخرى تاأتي ال�شني يف مقدمة القت�شاديات ال�شاعدة الرئي�شية مبعدل منو بلغ 11.4٪  تليها الهند بن�شبة 

7.8٪ و�شنغافورة وماليزيا بن�شبة 7.4% و6.0٪ على التوايل، وجاءت بعدها كل من هونغ كونغ وتايوان والربازيل 

والعديد من الدول الأخرى مبعدلت منو يف حدود 5.0٪ اأو ما يقارب ذلك.

 اأما القت�شاديات املتقدمة فقد �شجلت جميعها، كما هو متوقع، معدلت منو اأدنى من هذه امل�شتويات. وفيما عدا 

9.0% وبولندا  بلغ  – وهي �شلوفاكيا مبعدل منو  التعاون والتنمية القت�شادية  بع�س احلالت بني بلدان منظمة 

مبعدل 6.5٪ وجمهورية الت�شيك مبعدل 6.0٪ - �شهدت جميع القت�شاديات املتقدمة معدلت منو بلغت 5.0% اأو 

اأقل، بينما متكن القت�شاد الأمريكي ال�شعيف من حتقيق 1.8٪ فقط بعد تباطوؤ �شديد يف ن�شف ال�شنة الثاين اأما 

اليابان فقد حققت اأداءا اأف�شل قليال مما هو متوقع يف ربع ال�شنة الأخري ليبلغ معدل النمو لكامل ال�شنة %2.1.  

واململكة  اأ�شبانيا  بينما حققت   ٪4.7 بلغ  اأيرلندا منوا  اقت�شاد  الأخرى، حقق  الأوروبية  القت�شاديات  ومن بني 

املتحدة بالرغم من التباطوؤ الذى حدث يف اأواخر العام، معدلت منو بن�شبة 3.4% و3.2٪ على التوايل، وحقق 

اقت�شاد اأملانيا منوا بلغ 2.5٪. وعلى الرغم من وجود بع�س املوؤ�شرات على جتاوز التكلفة فى بع�س امل�شاريع ب�شبب 

نق�س املهارات، وقلة املواد اخلام وارتفاع الت�شخم ب�شبب �شعف الدولر الذى ترتبط به عمالت معظم هذه الدول، 

اإل انه ميكن القول اأن معظم الدول العربية املنتجة للنفط قد متكنت من املحافظة على معدلت منو عالية.

تن�شيط  يف  مبا�شر  اثر  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  وكذلك  املحلي  ال�شتثمار  من  العالية  للم�شتويات  كان  وقد 

القطاعني العام واخلا�س يف معظم اقت�شاديات منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا مبا يف ذلك الدول التي 

الزراعي  والإنتاج  الت�شنيع  يف  التو�شع  �شاعد  كما  العامة.   للموؤ�ش�شات  وخ�شخ�شة  اقت�شادية  اإ�شالحات  تنفذ 

الدول غري النفطية على حتقيق معدلت منو اقت�شادي جيدة، وهو ما اأنعك�س على التو�شع احلا�شل فى قطاعات 

هذه  الإقليمية يف  املالية  الأوراق  اأ�شواق  وا�شلت  وقد  هذا  وغريها.   والت�شالت  واملاء،  والكهرباء،  الإن�شاءات، 

الأثناء اأداءها اجليد.

ومن بني الدول التي تن�شط فيها جمموعة الربكة امل�شرفية حاليا فقد حققت اأ�شواق كل من لبنان وتركيا واجلزائر 

يف عام 2007 معدلت منو تقدر باأقل من 5.0٪، ومن بني جميع ال�شواق التى تعمل فيها املجموعة فقد كان اأداء 

القت�شاد ال�شوداين هو الأف�شل بتحقيقه منوا يف الناجت املحلي الإجمايل بلغ 12.8٪ نتيجة للزيادة فى اإنتاجه 

النفطي وارتفاع اأ�شعار النفط فى ال�شواق العاملية.  اأما اقت�شاديات تون�س وباك�شتان والبحرين وم�شر فقد حققت 

الن�شاط القت�شادي، وقد �شجل الأردن )%5.7(  للتو�شع يف  6.3% و7.1٪ نتيجة  معدلت منو تراوحت ما بني 

املواتية فى  البيئات القت�شادية غري  الرغم من  النمو على  اأفريقيا )5.0٪( وهي م�شتويات جيدة من  وجنوب 

هذه الدول.

�الأد�ء يف عام 2007 

2007 متتعت كل الوحدات التابعة ملجموعة الربكة امل�شرفية بوجود ببيئة اقت�شادية ميكن و�شفها  خالل العام 

املنتجات  اأو�شع من  لتقدمي طيف  ن�شاطاتها  �شبكة  لتو�شيع  الظروف  ال�شتفادة من هذه  ما مكنها من  باملواتية، 

كان  حيث  الوحدات  هذه  فيها  تعمل  التى  الدول  كل  ذلك  �شمل  وقد  الزبائن.  من  متنامية  لقاعدة  واخلدمات 

ال�شتثناء الوحيد فى لبنان للظروف التى مير بها هذا البلد. وب�شكل عام ميكن القول اأن كل الوحدات تقريبا قد 

متكنت من حتقيق زيادة ملحوظة على م�شتوى اإجماىل الدخل وكذلك �شافى الدخل الناجت من الت�شغيل ما عدا 

اأرباحا ا�شتثنائية يف ال�شنة ال�شابقة ناجتة من عوائد راأ�شمالية وكذلك فى حالة لبنان الذى  تون�س التى حققت 

متكن من تخفي�س �شايف اخل�شارة الت�شغيلية. 

هذا ويعترب طرح وحدتنا التابعة فى تركيا لأ�شهمها فى واحد من اأكرث الكتتابات العامة جناحا فى تاريخ تركيا من 

اأهم التطورات التى �شهدها العام 2007 والذى متكن البنك من خالله من جمع مبلغ 170 مليون دولر كراأ�شمال 

باثنني  الكتتاب  النظري، حيث مت جتاوز  الأ�شهم قد حقق جناحا منقطع  الكتتاب يف  باإن هذا  له، علما  جديد 

وثالثني �شعفا، ومت اأي�شا اإغالقه يف وقت قيا�شي ب�شبب احلما�س الذي ا�شتقبل به اجلمهور هذا الكتتاب.

كما ي�شعدنا اأي�شا اأن نذكر باأنه قد مت يف اأوائل عام 2007، منح املجموعة ت�شنيف فئة ا�شتثمار BBB- لاللتزامات 

طويلة الأجل مع توقع م�شتقبلي م�شتقر من قبل وكالة الت�شنيف الدولية �شتاندرد اأند بورز، وهو ما ميثل اعرتافا 

املنف�شلة حتت مظلة واحدة  الآن يف توحيد جميع عملياتها امل�شرفية  التي حققتها املجموعة حتى  بالإجنازات 

وتاأكيدا لفر�شها اجليدة يف النمو والتطور.

ال�شتثمار  ح�شابات  من  كم�شارب  املجموعة  ح�شة  ارتفعت  الدخل،  من  املودعني  حل�شة  املجموعة  توزيع  بعد 

امل�شرتك بن�شبة 16٪ يف عام 2007 مقارنة بعام 2006، حيث بلغت هذه احل�شة 197 مليون دولر.  وبعد اإ�شافة 

الدخل الذي منا ب�شكل كبري من العقود وال�شتثمارات املمولة ذاتيا وح�شة امل�شارب عن اإدارة ح�شابات ال�شتثمار 

زيادة  للمجموعة  الت�شغيل  اإيرادات  اإجمايل  �شجل  الت�شغيلية  الإيرادات  والعمولت وغريها من  والر�شوم  املقيدة 

جيدة بن�صبة 31٪ ليبلغ 444 مليون دولر.  وقد بلغ �شايف الدخل الت�شغيلي 215 مليون دولر، وهو ما ميثل زيادة 

بن�صبة 24٪ مقارنة بعام 2006.  وبعد احت�شاب الربح عن بيع �شركة تابعة وخ�شم املخ�ش�شات وال�شرائب، اأنهت 

املجموعة ال�شنة ب�شايف دخل بلغ 201 مليون دولر، وهو ما ميثل زيادة بن�شبة 62٪ عن �شايف الدخل يف عام 2006 

والذي كان بدوره دخال قيا�شيا. 

وعلى �شوء اأداء املجموعة يف 2007، فقد اأو�شى جمل�س الإدارة بتوزيع عوائد اأ�شهم نقدية على حملة الأ�شهم بن�شبة 

9٪ من راأ�س املال املدفوع، وهو ما يعادل 58.59 مليون دولر، كما يو�شي املجل�س بتوزيع مكافاأة لأع�شاء جمل�س 

الإدارة مببلغ 0.5 مليون دولر وحتويل 14.415 مليون دولر اإىل الحتياطي القانوين، مع حتويل 70.643 مليون 

دولر لالأرباح امل�شتبقاة.  كذلك يو�شي جمل�س الإدارة بتخ�شي�س جزء من ح�شاب عالوة الإ�شدار لإ�شدار اأ�شهم 

منحة بواقع �شهم منحة واحد لكل 14 �شهما.

�لنظرة �مل�ستقبلية. . .

لقد وفر الكتتاب الناجح يف اأ�شهم جمموعة الربكة امل�شرفية يف عام 2006 للمجموعة املوارد الالزمة لل�شروع يف 

تو�شيع �شبكتها. وقد بداأ ذلك بالفعل من خالل زيادة را�س املال املدفوع لعدد من البنوك التابعة للمجموعة وذلك 

كخطوة �شرورية لتمكني هذه البنوك من زيادة اأعمالها وتو�شيع �شبكة فروعها مبا يزيد من قدراتها التناف�شية يف 

اأ�شواقها املحلية. ويف عام 2007 تقدمت املجموعة بطلب ترخي�س م�شريف يف �شوريا، وقد متت املوافقة على هذا 

الطلب ويتم الآن تنفيذ اإجراءات وخطط تاأ�شي�س هذا البنك يف دم�شق. كما تقوم املجموعة حاليا مبباحثات مع 

عدد من البنوك يف اندوني�شيا بغر�س ال�شتحواذ على واحد منها.

وكما جاء يف تقرير ال�شنة املا�شية، وبعد اأن مت اإجناز اجلزء الأكرب من اأهدافها ال�شرتاتيجية الأولية فقد قامت 

املجموعة بتحديد اأربعة اأهداف اإ�شرتاتيجية رئي�شية لتنفيذها على املدى الطويل باعتبارها اأحد املتطلبات الأ�شا�شية 

الأهداف ال�شرتاتيجية  امل�شاهمني. وهذه   واملتمثلة  يف تعزيز وحت�شني قيمة حقوق  الأ�شا�شية  اأهدافها  لتحقيق 

التكنولوجيا احلديثة وحت�شني خدمات  ا�شتخدام  الربحية، تطوير منتجات مبتكرة، تعزيز  اجلديدة هي: زيادة 

العمالء. اإن حتقيق هذه الأهداف يتطلب بدوره عدد من املبادرات وهي: رفع م�شتويات العائد على حقوق امللكية، 

الودائع، زياد ن�شبة الدخل الناجت من  اأف�شل من قاعدة  التكلفة، حتقيق ا�شتفادة  اأهداف حمددة خلف�س  و�شع 

تعمل فيها، حتقيق  التي  الأ�شواق  للمجموعة يف  ال�شوقية  زيادة احل�شة  الدخل،  اإجمايل  والعمولت من  الر�شوم 
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تنوع فى منتجات بنوك اجلملة واملنتجات ال�شتثمارية، وكذلك حتقيق تنوع يف قاعدة املنتجات من خالل بحوث 

التطوير والبتكار امل�شتمر وتوفري معايري موحدة وعالية الكفاءة  لتنفيذ وهيكلة املنتجات على م�شتوى املجموعة.

لقد بداأت املجموعة العمل على هذه املبادرات، فقد �شكلت دائرة متخ�ش�شة للبحوث والتطوير وقد كلفت هذه 

الدائرة مبهمة تطوير وحت�شني العمليات املرتبطة بهيكلة و طرح املنتجات القائمة حاليا وكذلك تطوير، وهيكلة 

وت�شويق منتجات جديدة لطرحها فى ال�شواق. كما اأ�شرفت املجموعة على اندماج ذراعها ال�شتثماري يف البحرين 

قاعدة  وتعزيز  الكفاءة  وزيادة  العمليات  تكلفة  يف  وفرا  حقق  مما  الإ�شالمي،  الربكة  بنك  مع  الأمني  بنك  وهو 

العمالء.  هذا و�شت�شرع املجموعة قريبا بعملية تاأ�شي�س ذراع مل�شرفية اجلملة لتقدمي خدمات تت�شع خارج نطاق 

تزويد حملة  بها  اأنيط  امل�شتثمرين  لعالقات  دائرة خم�ش�شة  اأ�ش�شت  قد  املجموعة  وكانت  هذا  الرئي�شى.  املقر 

الأ�شهم وامل�شتثمرين الآخرين باملعلومات من خالل موقع املجموعة على �شبكة الإنرتنت، ومت تكليف هذه الدائرة 

ر�شالتها  وفهم  باملجموعة  التعريف  على  وامل�شاعدة  وامل�شتثمرين  الأ�شهم  حملة  ا�شتف�شارات  على  الرد  مبهمات 

واأغرا�شها.  ومت كذلك ت�شكيل جلنة اإدارة تنفيذية ت�شم يف ع�شويتها اأع�شاء من الإدارة العليا للمجموعة مل�شاعدة 

الرئي�س التنفيذي يف الإ�شراف على تنفيذ الأهداف ال�شرتاتيجية للمجموعة، كما مت ت�شكيل جلنة خا�شة لتوحيد 

هوية املجموعة وا�شتحداث ال�شرتاتيجيات ال�شرورية لتعزيز العالمة التجارية بغر�س تهيئة املجموعة لال�شتمرار 

واملخاطرة  الئتمان  اإدارة  تعزيز  مت  الأثناء  هذه  ويف  املرموقة.  العاملية  امل�شارف  من  كواحد  الرائد  دورها  فى 

ب�شكل اأكرب باتخاذ خطوات اإ�شافية لتوحيد ال�شيا�شات والإجراءات على م�شتوى وحدات املجموعة. هذا ومبوجب 

توجيهات م�شرف البحرين املركزي والتى طلبت من البنوك العاملة فى البحرين العمل على و�شع اآلية لتطبيق 

متطلبات بازل-2 فقد ا�شتكملت املجموعة التح�شريات ال�شرورية بحيث �شيكون باإمكان املجموعة واعتبارا من 

الأول من يناير 2008، اإعداد تقرير كفاية راأ�س املال وفقا ملتطلبات بازل-2.

ويف اخلتام، نحن فخورون باأن جهودنا حتى الآن قد اأثمرت نتائج طيبة كما تدل عليه نتائجنا املالية القيا�شية، 

ونحن م�شممون على تاأمني ا�شتمرار التح�شن يف اأدائنا وب�شكل م�شطرد بالتما�شي مع تو�شعنا اجلغرايف ومنونا 

الطبيعي ونحن واثقون باأن اخلطوات التي نقوم بها �شت�شاهم بال �شك يف حتقيق هذه الغايات.

اإن النجاحات التي حققناها حتى الآن هي نتيجة تفاعل الإح�شا�س بالغر�س امل�شرتك مع روح العمل اجلاد والتعاون 

اأعرب بالنيابة عن جمل�س الإدارة عن تقديرنا  اأن  اأخرى،  اأود، مرة  الوثيق بني الإدارة واملوظفني.  ولهذا فاإين 

العميق جلميع موظفينا الذين كان لهم الف�شل يف حتقيق هذه الإجنازات. وكل التقدير والمتنان كذلك للدعم 

والتعاون الذى وجدته من زمالئي اأع�شاء جمل�س الدارة.  كما ي�شعدين اأن اأتقدم وبالنيابة عن جمل�س الإدارة 

بال�شكر لهيئة الرقابة ال�شرعية للمجموعة واإىل م�شرف البحرين املركزي ووزارة التجارة وال�شناعة وال�شلطات 

الرقابية يف جميع الدول التي تتواجد فيها املجموعة على توجيهاتهم القيمة وم�شاعدتهم خالل ال�شنة املا�شية.

عن جمل�س الإدارة

�سالح عبد�هلل كامل

رئي�س جمل�س الإدارة
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“اإننا فخورون للغاية اأن جهودنا قد اأثمرت نتائج 

مر�شية جدا، ونحن م�شممون على ال�شتمرار فى 

 هذا النهج وامل�شي قدما يف تطويره مبا يتفق

 مع خططنا فى التو�شع اجلغرايف

وتنمية العمال.”



جمموعة الربكة امل�صرفية

مقدمة

بن�شبة  اأ�شول املجموعة  ارتفعت  2007 حيث  التو�شع يف عام  اأخرى من  �شنة  امل�شرفية  الربكة  لقد �شهدت جمموعة 

32٪ لتبلغ 10.1 مليار دولر نتيجة للنمو الذي حققته عمليات جميع الوحدات التابعة. ويف غالبية احلالت متكنت 

الوحدات من التو�شع يف حمافظ املرابحة، بينما تو�شعت بع�س الوحدات يف جمموعة منتجاتها الأخرى اأي�شا مبا يف 

ذلك امل�شاركة املنتهية بالتمليك والإجارة للمرة الأوىل، ولذلك فقد �شهدت هذه املحافظ اأي�شا منوا عاما. وقد جنحت 

جميع الوحدات يف جذب ا�شتثمارات اأكرث حيث ارتفع اإجمايل ح�شابات ال�شتثمار املطلقة اإىل 6.2 مليار دولر، وهذه 

ذلك،  على  وعالوة  الأ�شول.  اإجمايل  �شهدته  الذي  الرتفاع  يجاري  ال�شنة  مدى  على   ٪32 ن�شبته  بلغت  الذي  النمو 

ارتفعت ح�شابات ال�شتثمار املقيدة )اأموال حتت الإدارة( بن�شبة %17.

اإجمايل دخل املجموعة، فقد ارتفع  اإىل زيادة  الن�شاط على م�شتوى الوحدات  الزيادة يف  اأدت هذه  وكما هو متوقع، 

الدخل من عمليات التمويل امل�شرتكة بن�شبة 28٪ ليبلغ 567 مليون دولر، وبعد جتنيب ح�شة اأ�شحاب ح�شاب ال�شتثمار 

 197 16٪ لتبلغ  – ارتفعت ح�شة املجموعة بن�شبة   2006 35٪ مقارنة بعام  املطلقة من الربح– والتي زادت بن�شبة 

من  كم�شارب  وح�شتها  امل�شرفية  واخلدمات  اخلا�شة  املجموعة  وا�شتثمارات  مبيعات  من  الدخل  اأما  دولر.  مليون 

اأعلى من  247 مليون دولر، وهو  بلغ يف جمموعه  اأخرى فقد  اإدارة ح�شابات ال�شتثمار املقيدة والدخل من م�شادر 

م�شتوى 2006 بن�صبة 45٪. ونتيجة لذلك فقد بلغ جمموع الدخل الت�شغيلي 444 مليون دولر بزيادة قدرها 30٪ مقارنة 

بال�شنة ال�شابقة، وبعد طرح م�شاريف الت�شغيل واملخ�ش�شات وم�شتحات ال�شرائب خارج البحرين، بلغ �شايف دخل 

املجموعة 201 مليون دولر وهو ما ميثل زيادة بن�شبة 62٪ مقارنة بعام 2006.

تابعة  لتاأ�شي�س وحدة م�شرفية  الالزمة  اإتخاذ اخلطوات  �شنبداأ قريبا فى  فاإننا  وكما ورد فى تقرير جمل�س الدارة 

لنا �شيكون مقرها فى العا�شمة ال�شورية دم�شق. وعالوة على ذلك نتوقع حتقيق تو�شع اآخر للمجموعة هذه ال�شنة عن 

طريق ا�شتمالك بنك يف اأندوني�شيا، كما اإن هناك عدة خيارات اأخرى للتو�شع اجلغرايف قيد الدرا�شة الآن.

نحن �شعيدون جدا بح�شولنا على ت�شنيف ا�شتثماري بدرجة BBB- من �شتاندرد اأند بورز يف 2007، وهو ما يعك�س 

الرقابة وال�شراف. كما  املمار�شات الدارية ونظم  اأف�شل  ب�شيا�شة تطبيق  اإلتزامنا  النوعية اجليدة لأ�شولنا وكذلك 

ح�شلت جمموعة الربكة امل�شرفية على ترخي�س لتقدمي اخلدمات التجارية لل�شركات من م�شرف البحرين املركزي، 

ولذلك فمن املتوقع اأن تبداأ املجموعة عملياتها يف هذا املجال خالل عام 2008. ومرة اأخرى وكما مت التوقع يف تقرير 

ال�شنة املا�شي، فاإنه قد مت اإجناز دمج بنك الأمني مع بنك الربكة الإ�شالمي خالل العام وقد بداأت الآثار الإيجابية 

لهذا الندماج تظهر جلية فور امتام عملية الدمج.  

لقد و�شعنا نظاما لدخار املوظفني يهدف اإىل توفري منافع نقدية و/اأو دخل تقاعدي ملوظفي املجموعة عند التقاعد 

بالإ�شافة اإىل بع�س املزايا عن اإنهاء اخلدمة اأو ال�شتقالة اأو الوفاة اأو حدوث عجز دائم.  واأخريا فاإن خطتنا م�شتمرة 

ب�شكل مر�س ل�شتبدال نظم الكمبيوتر لأعمالنا امل�شرفية الرئي�شية ونظم تقنية املعلومات الأخرى يف املجموعة بنظم 

اأخرى حديثة ومتطورة وقد و�شلنا الآن اإىل مرحلة اختيار النظام الرئي�شي فيما يتعلق بثالث من وحداتنا التابعة، اأما 

وحداتنا التابعة الأخرى فاإنها ب�شدد اختيار نظم اأخرى تتميز بوظائف متعددة ت�شمل اخلدمات امل�شرفية عن طريق 

الإنرتنت والر�شائل الن�شية الق�شرية واملحا�شبة املركزية وربط اأجهزة ال�شراف الآيل والفروع.

وبينما نواجه اليوم �شوقا مت�شارعة النمو و�شديدة التناف�س والتي ل نر�شى لأنف�شنا فيها اإل القيادة والتميز فاإن مدى 

التحدي الذي ينطوي عليه هدفنا املختار – وهو اأن ن�شبح املجموعة امل�شرفية الإ�شالمية الرائدة يف العامل – وا�شح 

وجلي. ومع ذلك فاإن هذا التحدي واملهام التي تنتظرنا ل توهن من عزميتنا حيث اأننا على ثقة باأن نقاط القوة الفريدة 

التي تتمتع بها املجموعة من حيث التغطية اجلغرافية وجمموعة املنتجات التي تقدمها وروؤيتها الوا�شحة للم�شتقبل 

�شتمكننا من حتقيق اأهدافنا.

��ستعر��س �أعمال �لوحد�ت �لتابعة

ال�شنة املا�شية  التابعة يف  كما هي العادة فاإننا �شن�شتعر�س يف ما يلي ب�شكل موجز اإجنازات كل وحدة من وحداتنا 

وتوجهاتها للم�شتقبل. جميع املبالغ يف احل�شابات املوحدة هذه مو�شحة بالدولر الأمريكي مبا يعادل ما يقابلها من 

اإعداد  مت  وقد  التابعة،  للوحدات  املدققة  واخل�شائر  الأرباح  وح�شابات  ميزانيات  يف  الواردة  املحلية  بالعملة  مبالغ 

للموؤ�ش�شات املالية  هذه احل�شابات املوحدة وفقا ملعايري املحا�شبة الإ�شالمية ال�شادرة من هيئة املحا�شبة واملراجعة 

الإ�شالمية وبدون اإجراء اأي تعديل عليها لأغرا�س توحيد احل�شابات.

جمموعة  وهي  الأم  ال�شركة  اإىل  النهائية  امل�شئولية  يف  يرجع  بها  خا�س  اإدارة  جمل�س  قبل  من  وحدة  كل  تدار 

التوجه  اإطار  القرارات �شمن  اتخاذ  يتمتع ب�شالحيات لمركزية يف  اإدارة  الربكة امل�شرفية ولكنه كل جمل�س 

ال�شرتاتيجي العام.

بنك �لربكة �لرتكي للم�ساركات )تركيا(

يعترب بنك الربكة الرتكي من اأف�شل بنوك امل�شاركات الأربعة يف تركيا وذلك وفقًا للمعايري امل�شرفية للت�شنيف حيث 

اأنه يحتل املرتبة الأوىل من حيث ح�شة كل فرع وموظف اإىل اإجمايل الأ�شول والأموال املودعة.

لقد كان البنك يتو�شع ب�شرعة حيث اأ�شاف 20 فرعا جديدا اإىل �شبكة فروعه يف عام 2006 واأردفها ب�شبعة ع�شر فرع 

اآخر يف عام 2007 لينهي ال�شنة بعدد من الفروع بلغت 80 فرعا يف جمموعها بالإ�شافة اإيل اأن كل من هذه الفروع 

اأعمال م�شرفية الأفراد منو مماثل يف جمال  اآيل خلدمة العمالء. لقد قابل النمو ال�شريع يف  مزود بجهاز �شراف 

قنوات التوزيع البديلة حيث ارتفع عدد عمالء خدمات الإنرتنت امل�شرفية بن�شبة 43٪ مقارنة بعام 2006 ليبلغ عددهم 

37،000 تقريبا وارتفع عدد عمالء خدمات الهاتف امل�شرفية بن�شبة 46٪ ليبلغ عددهم 17،000 تقريبا كما يعتزم 

البنك ال�شتمرار يف املحافظة على الوترية احلالية للتو�شع يف �شبكة اأجهزة ال�شراف الآيل.

بعد معدل منو منخف�س ب�شكل غري متوقع يف الربع الثالث، مت تعديل توقعات النمو يف الناجت املحلي الإجمايل لرتكيا 

يف 2007 بتخفي�شها اإىل 3.9٪، اأي بدون تغيري تقريبا عن م�شتواه يف عام 2006. كما كانت التوقعات ت�شري اإىل اأن 

العجز التجاري لرتكيا، الذي بلغ 41 مليار دولر يف عام 2006، كان �شيكون مرتفعا مرة اأخرى مما ت�شبب يف رفع عجز 

احل�شاب اجلاري اإىل 7.5٪ من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة بن�شبة 7.1٪ يف عام 2006. كما اإنه يتوقع اأي�شا اأن 

يرتفع الت�شخم من 8.1٪ اإىل 8.9٪، وهذا امل�شتوى اأعلى بكثري من ن�شبة 4٪ التي مت التفاق عليها مع �شندوق النقد 

الدويل مبوجب التفاقية احلالية التي تنتهي يف 2008. ومع ذلك فاإن التوقعات متو�شطة الأجل اأكرث تفاوؤل حيث يتوقع 

اأن ينخف�س الت�شخم اإىل مايقارب 4.5٪ بحلول عام 2009 مع توقع ارتفاع منو الناجت املحلي الإجمايل يف الأعوام 

2009 اإىل 2012. واأخريا يتوقع اأن تظل م�شتويات اأ�شعار الفائدة مرتفعة مع ا�شتمرار العجز يف امليزانية مبا يقارب 

2.5-3٪ من الناجت املحلي الإجمايل على مدى ال�شنوات الثالث القادمة.

ويف خطوة مماثلة ملبادرة املجموعة الأم قام بنك الربكة الرتكي يف 2007 باتخاذ قرار ا�شرتاتيجي هام بطرح جزء 

من اأ�شهمه لالكتتاب من قبل اجلمهور عن طريق عر�س اأويل عام لعدد 54.5 مليون �شهم جديد. وعلى الرغم من 

اأثبت الكتتاب العام باأنه اأحد اأكرث عمليات الكتتاب  خلفية الأو�شاع القت�شادية غري امل�شجعة ال�شائدة يف تركيا 

اأ�شاف هذا الكتتاب الذي مت  32 مرة، وقد  املبلغ املطلوب بنحو  تاريخ تركيا، حيث متت تغطية  العام جناحا يف 

تنفيذه يف وقت قيا�شي يف يونيو ما يعادل 170 مليون دولر كراأ�شمال جديد اإىل البنك مما ميهد الطريق اإىل موا�شلة 

النمو يف امل�شتقبل.

اأهم البنود التي �شهدت منوا هي  3.16 مليار دولر، وكانت  81٪ لتبلغ  اأ�شول البنك خالل الفرتة بن�شبة  ارتفعت 

الأموال ال�شائلة التي منت بن�شبة 113٪ لتبلغ 658 مليون دولر والذمم املدينة حل�شابات املرابحة التي ارتفعت بن�شبة 

76٪ لتبلغ 2.27 مليار دولر وحمفظة الإجارة املنتهية بالتمليك التي منت بن�شبة 32٪ لتبلغ 137 مليون دولر. كما 

بداأ البنك يف تقدمي خدمات متويل امل�شاركة حيث بلغت حمفظة امل�شاركات بنهاية ال�شنة 36 مليون دولر. وباملقابل 

منت ودائع العمالء حيث ارتفعت احل�شابات اجلارية والودائع للعمالء بن�شبة 34٪ لتبلغ 369 مليون دولر وح�شابات 

2.2 مليار دولر. اأما الإجناز الرئي�شي الآخر فهو الزيادة يف البنود الطارئة  79٪ لتبلغ  ال�شتثمار املطلقة بن�شبة 

وخ�شو�شا خطابات ال�شمان مما اأدى اإىل منو حمفظة الإئتمان غري النقدية بن�شبة 88% من 478 مليون دولر اإىل 

973 مليون دولر.

اإن املراقبة الدقيقة ملخاطر الإئتمان وال�شيطرة على النفقات مقرونة بكفاءة تخ�شي�س املوارد املالية اأدت اإىل زيادة 

اأخرى يف هام�س الربح للبنك. لقد ارتفع اإجمايل الدخل من التمويل امل�شرتك وال�شتثمارات بن�شبة 85٪ لتبلغ 277.5 

مليون دولر، وبذلك ارتفعت ح�شة البنك مبا يف ذلك ح�شته كم�شارب، بعد جتنيب ح�شة اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار 

116.2 مليون دولر. وبعد اإ�شافة الدخل  172٪ لتبلغ  51٪، بن�شبة  املطلقة من الدخل والتي ارتفعت بدورها بن�شبة 
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التقرير ال�شنوي 2007

من العمليات امل�شرفية والإيرادات الت�شغيلية الأخرى والتي ارتفعت بدرجة كبرية – مبا يف ذلك الدخل من مبيعات 

وا�شتثمارات البنك اخلا�شة – ارتفع اإجمايل الدخل الت�شغيلي بن�شبة 115٪ ليبلغ 251.4 مليون دولر. 

التي ارتفعت يف  الت�شغيلية ب�شكل ملحوظ، خ�شو�شا ال�شتهالك والإطفاءات  اأخرى، ارتفعت امل�شاريف  ومن ناحية 

بع�س منها نتيجة التو�شع يف �شبكة الفروع واأجهزة ال�شراف الآيل و�شراء اأنظمة جديدة واأجهزة اأخرى وبدرجة اأقل 

نتيجة زيادة تكلفة املوظفني وامل�شاريف الت�شغيلية الأخرى. وبعد طرح هذه امل�شاريف ارتفع �شايف الدخل الت�شغيلي 

كان  )والذي   2007 يف  تركيا  يف  الت�شجيعي  ال�شرائب  برنامج  لإلغاء  ونتيجة  دولر.  مليون   89.2 ليبلغ   ٪45 بن�صبة 

تطبيقه يعني عدم دفع �شرائب �شركات من قبل البنك يف عام 2006(، بلغت ال�شريبة امل�شتحقة على البنك 16.1 

البنك  بلغ �شايف ربح  التو�شع يف املحفظة،  الناجتة عن  مليون دولر وبعد خ�شم هذا املبلغ واملخ�ش�شات الإ�شافية 

62.4 مليون دولر، وهو ما ميثل زيادة بن�شبة 23٪ مقارنة بعام 2006.

وخالل عام 2007 وبالتوازي مع التو�شع يف �شبكة الفروع، اأمت البنك تركيب نظام احلا�شب الآيل الرئي�شي والنظام 

الحتياطي اجلديدين، كما اأمت اإجراءات حت�شني اأمن مركز تقنية املعلومات واحلماية من احلريق مما يوؤمن تقدمي 

الطاقة  م�شادر  تاأمني  نظم  يف  بال�شتثمار  البنك  قام  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  العمالء،  اإىل  م�شتمرة  مبا�شرة  خدمة 

الكهربائية لديه ويف نظام اإدارة الكوارث.

عالوة على ذلك ا�شتمرت ن�شاطات البنك فيما يتعلق ببطاقات الإئتمان يف النمو. واإذ جتاوز عدد البطاقات امل�شدرة 

الآن 8.000 بطاقة، قرر البنك اإطالق مبادرة لتد�شني بطاقة )بركت( اجلديدة املخ�ش�شة للم�شاعدة يف حت�شيل 

اإيرادات املزارعني. ويف هذه الأثناء، مت حتويل بطاقات فيزا الكال�شيكية والذهبية اإىل نظام اإي اإم يف- ت�شيب مما 

يقلل من اأخطار بطاقات الإئتمان املفقودة اأو امل�شروقة اأو الإحتيال على حاملي البطاقة. هذا وقد جتاوز حجم التعامل 

التجاري على بطاقات الئتمان مليار لرية تركية يف عام 2007 نتج عنه �شايف دخل للبنك بلغ 8 مليون لرية تركية.

وفيما يتعلق بال�شنة القادمة، فاإن بنك الربكة الرتكي للم�شاركات يتوقع وبثقة باأن الزيادة يف راأ�شماله التي نتجت عن 

الكتتاب العام �شتدعم التو�شع يف �شبكة الفروع وحتقيق منو قوي يف الأ�شول واجتذاب ودائع العمالء مما �شيوؤدي اإىل 

زيادة هوام�س الربح للبنك وبالتايل زيادة �شايف اأرباحه.

�لبنك �الإ�سالمي �الأردين للتمويل و�ال�ستثمار )�الأردن( 

كان اأداء القت�شاد الأردين يف 2007 جيدا حيث ارتفع الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�شبة 5.7٪، وهو ما يقل 

قليال عن معدل النمو يف 2006 الذي بلغ 6.3٪. و لالأردن تقليديا عجز جتاري هيكلي كبريوقد ازداد هذا العجز يف 

عام 2007 على الرغم من النمو القوي يف ال�شادرات وذلك نتيجة لت�شبب الكلفة العالية للواردات النفطية يف رفع 

معدل منو اإجمايل الواردات وهذا بدوره اأثر على عجز احل�شاب اجلاري الذي يقدر اأنه ارتفع اإىل 2.3 مليار دولر 

)10.7٪ من الناجت املحلي الإجمايل( وذلك على الرغم من تدفق ا�شتثمار اأجنبي قوي اإىل الأردن نتج عن تطبيق 

احلكومة لقانون ت�شجيع ال�شتثمار. ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بن�شبة 15٪ لتبلغ 7.02 مليار دولر، اأما الدين 

العام اخلارجي فقد ارتفع اإىل 46٪ من الناجت املحلي الإجمايل كما يف �شبتمرب 2007، بينما حتول فائ�س امليزانية 

يف 2006 اإىل عجز يف امليزانية يف 2007. ويف هذه الأثناء يقدر اأن معدل الت�شخم قد انخف�س اإىل 4.9٪ مقارنة مع 

6.3٪ يف ال�شنة ال�شابقة. وبالرغم من اأن حجم التعامل يف �شوق عمان املايل قد انخف�س خالل العام اإل اأن موؤ�شر 

�شعر الأ�شهم يف احلقيقة �شجل ارتفاعا مبايقارب 30٪ مقارنة بال�شنة ال�شابقة نتيجة النمو يف القيمة الفعلية لالأ�شهم 

ذاتها.

يف  م�شرف  اأكرب  وثالث  الأردن  يف  الوحيدين  الإ�شالميني  امل�شرفني  اأحد  وهو  الأردين،  الإ�شالمي  للبنك  وبالن�شبة 

2007 �شنة جيدة ب�شكل عام على الرغم من املناف�شة  الأردن من حيث جمموع الأ�شول وودائع العمالء، كانت �شنة 

يف   ٪22 بلغ  لنمو  نتيجة  دولر  مليار   2.23 لتبلغ   ٪10 بن�شبة  منوا  البنك  ميزانية  �شهدت  لقد  ال�شوق.  يف  ال�شديدة 

التمويل وال�شتثمار املمول عن طريق ا�شتثمارات م�شرتكة، حيث ارتفعت ح�شابات املرابحة وحمفظة الإجارة املنتهية 

22% و 117% و 20٪ على التوايل. وقد مت متويل  بالتمليك وال�شتثمارات املحتفظ بها لغري اأغرا�س املتاجرة بن�شبة 

هذا النمو عن طريق منو بلغ 19٪ يف ح�شابات العمالء والودائع الأخرى التي بلغت 632 مليون دولر، ومنو بن�شبة %7 

يف ح�شابات ال�شتثمار املطلقة التي بلغت 1.33 مليار دولر. وقد �شهدالبنك جناحا اأكرب يف تنمية ح�شابات ال�شتثمار 

املقيدة حيث �شاهمت يف زيادة بلغت ٪12 يف اإجمايل اأ�شول امليزانية والبنود الطارئة وزيادة بن�شبة ٪10 يف اإجمايل 

الأموال املتوفرة.
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�ل�سيد/ عدنان �أحمد يو�سف

الرئي�س التنفيذي

“�شنظل على التزامنا باأهدافنا ال�شرتاتيجية التي 

و�شعناها ونحن على ثقة تامة باإن املجموعة وبحكم 

اإمكانياتها وقدراتها من حيث النت�شار اجلغرايف 

الوا�شع ومنتجاتها املتنوعة وروؤيتها الوا�شحة مل�شتقبل 

اأعمالها �شتتمكن بحول اهلل من حتقيق اأهدافها 

وتطلعات م�شاهميها.”



جمموعة الربكة امل�صرفية

ولقد اأدى هذا النمو بدوره اإىل زيادة بن�شبة٪23 يف الدخل من التمويل امل�شرتك وال�شتثمارات ليبلغ 106 مليون دولر. 

وبعد جتنيب ح�شة اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار املطلقة من الدخل والتي ارتفعت بدورها بن�شبة 39٪، ارتفعت ح�شة 

من  الدخل  اإ�شافة  وبعد  دولر.  مليون   54 لتبلغ   ٪11 بن�شبة  كم�شارب  ح�شته  ذلك  يف  مبا  امل�شدر  هذا  من  البنك 

العمليات امل�شرفية والإيرادات الت�شغيلية الأخرى وخ�شو�شا ح�شته كم�شارب عن اإدارة ح�شابات ال�شتثمار املقيدة، 

التي ارتفعت بن�شبة 55٪، بلغ اإجمايل الدخل الت�شغيلي للبنك 80.2 مليون دولر، بزيادة قدرها 15% عن 2006. وبعد 

خ�شم امل�شاريف الت�شغيلية التي بلغت 31.4 مليون دولر بزيادة 11% عن 2006، ارتفع �شايف الدخل الت�شغيلي بن�شبة 

17٪ ليبلغ 48.8 مليون دولر، وبعد خ�شم ال�شرائب، والتي ارتفعت لكن قابلها انخفا�س يف �شايف املخ�ش�شات، حقق 

البنك �شايف ربح بلغ 32.4 مليون دولر بزيادة قدرها 49٪ مقارنة بعام 2006.

ويعود الف�شل يف منو البنك بهذا املعدل جزئيا اإىل التو�شع يف �شبكة فروعه التي بلغت يف نهاية ال�شنة 65 فرعا ومكتبا 

م�صرفيا و66 جهاز �شراف اآيل مربوط ب�شبكة املدفوعات الوطنية الأردنية و�شبكة فيزا العاملية حيث اأ�شبحت �شبكة 

البنك الآن تغطي جميع املناطق ال�شكنية والتجارية الرئي�شية يف الأردن. قام البنك بنجاح خالل ال�شنة بتنفيذ التحول 

الإنرتنت  ي�شتخدم  والذي  تطورا  الأكرث  يونيون  وي�شرتن  نظام  اإىل  الأموال  لتحويل  ال�شابق  جرام«  »موين  نظام  من 

لتقدمي خدمات �شريعة للعمالء يف اإ�شدار احلوالت وحتويل الأموال، كما اأجنز البنك التحول من نظام املقا�شة الآلية 

اإىل نظام املقا�شة الإلكرتونية ومت تد�شني خدمة »يف بي يف« اجلديدة التي يتم مبوجبها التحّقق من العملية من قبل 

فيزا وبالتايل متكن حامل بطاقة الفيزا من الت�شوق على الإنرتنت ب�شورة اآمنة من خالل ا�شتخدام رقم �شري للتحقق 

من امل�شرتيات التي تتم بالبطاقة.

تقوم ال�شرتاتيجية الت�شويقية للبنك على منطلق تثقيف اجلمهور واإطالعه على جمموعة البنك ال�شاملة من املنتجات 

واخلدمات املتوافقة مع ال�شوابط ال�شرعية من خالل الرتويج ملنتجات م�شتهدفة مثل ح�شابات التوفري بتقدمي جوائز 

وبرامج ترويجية واإعالمية ت�شمل حمالت دعاية والقيام بجولت واإلقاء حما�شرات. ت�شمل جمموعة منتجات البنك 

اإىل  بالإ�شافة  وال�شت�شناع،  بالتق�شيط  والبيع  بالتمليك  املنتهية  والإجارة  وامل�شاربة  املتناق�شة  وامل�شاركة  املرابحة 

ال�شتثمار يف ال�شكوك الإ�شالمية وتطوير العقارات لبيعها اأو تاأجريها على عمالئه.

عوائد  لتحقيق  وال�شعي  النمو  من  ثابتة  وترية  على  املحافظة  الأردين  الإ�شالمي  البنك  يعتزم  بامل�شتقبل،  يتعلق  وفيما 

متوازنة للم�شاهمني واملودعني واملوظفني مع العمل على زيادة ح�شته ال�شوقية من خالل تقدمي جمموعة متكاملة من 

يف  التو�شع  يف  ال�شتمرار  خا�س  ب�شكل  البنك  يعتزم  القريب  امل�شتقبل  ويف  الفروع.  �شبكة  وتو�شعة  التناف�شية  املنتجات 

عملياته يف جمالت الإجارة املنتهية بالتمليك وجمموعة حمافظه ال�شتثمارية. كما �شي�شتمر يف ال�شعي لتقدمي خدمات 

البنك  يعتزم  املالية.  الأوراق  �شوق  يف  تداولها  ميكن  �شكوك  اإ�شدار  طريق  عن  احلكومية  وامل�شاريع  للهيئات  متويلية 

امل�شرفية  الهاتف  اأخرى مثل خدمات  تقنيات جديدة  واإدخال  امل�شريف اجلديد  نظامه  املتبقية من  املراحل  ا�شتكمال 

وحت�شني اإدارة املخاطر واملراقبة وتعزيز متطلبات احلوكمة املوؤ�ش�شية وتفعيل �شيا�شاته يف جمال مكافحة غ�شل الأموال.

بنك �لتمويل �مل�سري �ل�سعودي )م�سر(

لقد بداأ بنك التمويل امل�شري ال�شعودي عملياته يف مار�س من عام 1980 وهو مدرج يف بور�شة القاهرة كما اإنه اأحد 

البنكني الإ�شالميني الوحيدين يف م�شر ولديه يف نهاية 2007 �شبكة فروع تتكون من 16 فرعا، بالإ�شافة اإىل عدد من 

مكاتب ا�شتبدال العملة يف الفنادِق ومواقع ا�شرتاتيجية اأخرى. 

لقد �شهد اإجمايل الناجت املحلي يف م�شر منوا بلغ 7.1٪ يف ال�شنة املالية حتى يونيو 2007 مقارنة بن�شبة 6.9٪ يف 

ال�شنة ال�شابقة، مدفوعا من قبل ال�شتثمار املحلي والأجنبي واأغلبه يف القطاعات غري النفطية مثل البناء وال�شناعة. 

وبالرغم من اأن مل�شر تقليديا عجز جتاري هيكلي كبري، اإل اإن لديها �شادرات غري منظورة قوية من قطاع ال�شياحة 

فائ�س  لديها  يكون  ما  عادة  م�شر  فاإن  ولذلك  املغرتبني.  العاملني  من  املالية  والتحويالت  ال�شوي�س  قناة  واإيرادات 

ال�شنة  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪0.8 بحوايل  يقدر  ما  اإىل  انكم�س  حال  اأية  على  هذا  ولكن  جاري،  ح�شاب 

املالية 2007/2006. لقد بلغ متو�شط معدل الت�شخم 6.2٪ خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية لكن يقدر باأنه ارتفع يف 

2007/2006 اإىل 9.0٪، ومع ذلك فاإنه من املتوقع اأن يرتاجع اإىل م�شتوياته الأكرث اعتيادية يف 2008/2007 جزئيا 

ب�شب زيادات يف اأ�شعار الفائدة اأحدثتها جلنة ال�شيا�شة النقدية.

اإن م�شر جتنى الآن ثمار ما بذلته احلكومة من جهود مكثفة فى جمال تنفيذ اجراءات ال�شالح القت�شادى وامل�شرفى 

التى مت البدء فيها منذ 2004 حيث عزز ا�شتقرار �شوق ال�شرف الجنبى فى م�شر ثقة امل�شتثمرين الأجانب ودفعهم 

اأفريقيا  م�شتوى  على  الأول  املركز  م�شر  حققت  لذلك  ونتيجة  امل�شري.  ال�شوق  يف  ال�شتثمارية  الفر�س  ل�شتغالل 

واملركز الثانى والثالثني على م�شتوى العامل فى جذب ال�شتثمارات الأجنبية. عالوة على ذلك، جتاوزت عائدات قناة 

ال�شوي�س يف ال�شهور الت�شعة الأوىل من ال�شنة املالية 3.4 مليار دولر مقارنة مببلغ 2.8 مليار دولر لنف�س الفرتة من 

ال�شنة ال�شابقة.  تعتزم احلكومة ال�شتمرار يف تنفيذ ا�شالحاتها القت�شادية التي ت�شتهدف خلق مناخ منا�شب لنمو 

اقت�شادي م�شتمر وتطوير القطاع اخلا�س، مبا يف ذلك القطاع امل�شريف، لكن العجز املايل، الذي يقدر اأنه بلغ %7.5 

الفوائد على الدين  ال�شلع ومدفوعات  اأن دعم  للقلق وخا�شة  ال�شنة املا�شية، يظل �شببا  الناجت املحلي الإجمايل  من 

احلكومي )ما يعادل 81٪ من الناجت املحلي الإجمايل( ورواتب القطاع العام واخلدمات املدنية مت�شخمة تظل عامال 

معيقا يف امل�شتقبل املنظور.

وبالرغم من معدل الت�شخم املرتفع وماله من تاأثري �شلبى على الودائع ومتويل الأفراد يف اجلهاز امل�شرفى ب�شفة 

عامة ا�شتطاع بنك التمويل امل�شرى ال�شعودى زيادة احل�شابات اجلارية وودائع العمالء الأخرى وح�شابات ال�شتثمار 

املطلقة بن�شبة اإجمالية قدرها 27٪ لتبلغ 1.43 مليار دولر، مما وفر اأموال اإ�شافية لتمكني البنك من تو�شعة قاعدة 

اأ�شوله والتي بلغت 1.64 مليار دولر يف نهاية 2007. ارتفعت الذمم املدينة عن بيوع املرابحة بن�شبة 17٪ لتبلغ 630 

مليون دولر وت�شاعفت حمفظة التمويل بامل�شاربة 12 مرة تقريبا لتبلغ 536 مليون دولر، ومن ناحية اأخرى انخف�شت 

ال�شتثمارات املحتفظ بها لغري اأغرا�س املتاجرة بن�شبة 57٪ لتبلغ 218 مليون دولر. اأما اإجمايل الأ�شول فقد ارتفعت 

بن�صبة 28٪ لتبلغ 1.64 مليار دولر. وهذا بدوره اأدى اإىل زيادة بن�شبة 32٪ يف اإجمايل الدخل من التمويل امل�شرتك 

وال�شتثمارات. وبعد جتنيب ح�شة اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار املطلقة من الدخل والتي ارتفعت ب�شكل مماثل، بلغت 

ح�شة البنك من هذا امل�شدر 23.0 مليون دولر وهو ما ميثل زيادة بن�شبة 66% عن 2006. وبعد اإ�شافة الإيرادات 

الت�شغيلية الأخرى بلغ اإجمايل الدخل الت�شغيلي 34.7 مليون دولر، وهو ما ميثل زيادة بن�شبة 56٪ عن ال�شنة ال�شابقة. 

وحيث ارتفعت امل�شاريف الت�شغيلية، مبا يف ذلك م�شاريف املوظفني املتزايد وتكاليف البنية التحتية، بن�شبة 40٪ لتبلغ 

15.5 مليون دولر، وبعد خ�شم املخ�ش�شات التي �شهدت ارتفاعا هي الأخرى، بلغ �شايف ربح بنك التمويل امل�شري 

ال�شعودي لل�شنة 5.5 مليون دولر بنمو بلغ 17٪ مقارنة بعام 2006.

ويف عام 2007 ا�شتمر البنك يف الدخول فى عمليات متويل م�شرتك رئي�شية لتمويل �شركات كربى تعمل فى قطاعات 

اقت�شادية متنوعة من اأهمها الت�شالت والنقل اجلوى واملطارات والدواء وامل�شتلزمات الطبية وال�شياحة. وقد حقق 

اأول �شندوق ا�شتثمار للبنك، والذي طرح يف عام 2006، جناحا كبريا حيث مت توزيع كوبونات عادت على امل�شتثمرين 

مبتو�شط عائد بلغ 25.7٪ يف عام 2007.

كما  ال�شيخ  و�شرم  الدقى  يف  جديدين  فرعني  بافتتاح  وذلك  فروعه  �شبكة  فى  التو�شع  البنك  يعتزم   2008 عام  ويف 

يخطط لفتح 4 فروع جديدة يف عام 2009 لي�شل عدد فروع ال�شبكة بعد عامني 22 فرعا، كما �شيقوم البنك بالبدء فى 

خطوات الإعداد لبناء املقر الرئي�شى اجلديد مبدينة ال�شاد�س من اأكتوبر، و�شي�شتمر يف زيادة عدد مكاتب ا�شتبدال 

العملة بافتتاح مكاتب جديدة يف املراكز ال�شياحية مثل الأق�شر واأ�شوان، ويف نف�س الوقت �شيوا�شل البنك تطوير نظام 

والبطاقة  املبا�شر  بطاقات اخل�شم  �شبكة احلا�شب وطرح خدمات  الفروع على  الذى �شريبط جميع  الآىل  احلا�شب 

املدفوعة مقدما وبطاقة ما�شرت كارد الئتمانية وخدمات اأخرى تهدف اإىل امل�شاعدة على تعزيز قاعدة عمالء البنك. 

بنك �لربكة �الإ�سالمي )�لبحرين( 

تاأ�ش�س بنك الربكة الإ�شالمي يف 1984 ويعمل حاليا مبوجب ترخي�س �شريفة ا�شتثمارية واآخر جتاري لالأفراد بعد 

2007 للبنك ال�شقيق يف البحرين، م�شرف الأمني، وهذا ما اأدى اإىل وفر يف التكاليف وزيادة  اأن اأمت ا�شتمالكه يف 

البحرين ويف  الإ�شالمي يف  امل�شريف  النظام  رواد  الإ�شالمي من بني  الربكة  بنك  كان  لقد  تقدمي اخلدمات.  كفاءة 

باك�شتان اأي�شا حيث بداأ عملياته يف باك�شتان يف عام 1991 كبنك اأجنبي مبوجب ترخي�س م�شريف جتاري من البنك 

املركزي الباك�شتاين. وبعد اأن افتتح ثمانية فروع جديدة يف عام 2007 فاإنه يوجد للبنك الآن 22 فرعا يف البحرين ويف 

جميع املدن الرئي�شية يف باك�شتان. يقدم البنك جمموعة كاملة من املنتجات واخلدمات امل�شرفية املتوافقة مع اأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية مبا يف ذلك الإجارة ومتويل التجارة وراأ�س املال العامل، وودائع العمالء واخلدمات امل�شرفية على 

الإنرتنت وبطاقات ال�شراف الآيل.

ا�شتمر اقت�شاد البحرين يف حتقيق منو قوي يف 2007، حيث �شهد الناجت املحلي الإجمايل منوا بلغ 7.0٪. لقد وا�شل 

و�شريع م�شاهما هاما يف القت�شاد،  وب�شكل متزايد  لي�شبح   ٪8 اإجمال  بلغ  الذي  ال�شريع  النفطي منوه  القطاع غري 

“جميع املبالغ بالدولر الأمريكي مامل يذكر خالف ذلك”
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التقرير ال�شنوي 2007

وهذا تطور �شحي ومرغوب حيث اأن احلكومة تعمل على مكافحة البطالة بت�شجيع منو القطاع اخلا�س. ارتفعت ن�شبة 

الت�شخم اإىل 3.6٪، وهو مايزيد عن متو�شط معدلت الأعوام 2002 اإىل 2006 الذي بلغ 1.6٪، نتيجة لرتفاع تكلفة 

ال�شترياد و�شعف الدولر الأمريكي. ومع ذلك، وا�شلت اململكة ت�شجيل فوائ�س جيدة يف احل�شاب اجلاري والتجاري 

على الرغم من التكلفة العالية للواردات.

ومن ناحية اخرى فقد كان اأداء القت�شاد الباك�شتاين جيدا للغاية، حيث بلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل حوايل 

6.4٪ يف ال�شنة املالية 2007/2006، وهو ما يزيد قليال عن معدل ال�شنة املالية 2006/2005 وعن متو�شط املعدل 

ال�شنوي الذي بلغ 6.0٪ لالأعوام 2002 اإىل 2006. وبهذا فاإن القت�شاد الباك�شتاين هو اأحد اأ�شرع القت�شادات منوا 

يف منطقة اآ�شيا. وعلى الرغم من العجز التجاري الكبري وامل�شتمر - 9.7 مليار دولر يف 2006/2005 و8.2 مليار 

دولر يف الن�شف الثاين من 2007/2006 – وارتفاع اأ�شعار النفط امل�شتورد و�شعف �شادرات الن�شيج ، حت�شن عجز 

اإىل ما يقدر   ،2007/2006 املالية  ال�شنة  الإجمايل يف  الناجت املحلي  6.1٪ من  ي�شكل  الذي كان  احل�شاب اجلاري، 

مببلغ 2.15 مليار دولر، اأو ما يعادل 1.3٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف الفرتة اإىل �شبتمرب 2007. لقد دفع الرتفاع 

البنك  الذي حدده  الهدف  يزيد عن  ما  وهو   ،٪7.6 اإىل  الت�شخم  ن�شبة  زيادة  اإىل  الغذائية  املواد  اأ�شعار  الكبري يف 

املركزي الباك�شتاين وهو 6.5-7.5٪، مما حدى ببنك باك�شتان املركزي اإىل الإبقاء على �شيا�شته النقدية املت�شددة 

وزيادة اأ�شعار الفائدة. يتوقع اأن ينخف�س معدل منو الناجت املحلي الإجمايل قليال على مدى ال�شنوات القليلة القادمة 

حيث اأن الطلب املتزايد على الواردات من ال�شني لن يكون كافيا للتعوي�س ب�شكل تام عن تباطوؤ الطلب الأمريكي ب�شبب 

�شعف القت�شاد.

وبالرغم من تعر�شه ل�شغوط تناف�شية �شديدة يف البحرين وباك�شتان، كان بنك الربكة الإ�شالمي قادرا على زيادة 

اأعماله على م�شتوى اخلدمات واملحافظ يف عام 2007. لقد كان النمو طفيفا يف حمفظة البنك يف املرابحة وامل�شاركة، 

لكن مت تعوي�س ذلك بزيادة كبرية بلغت 36٪ يف حمفظة الإجارة املنتهية بالتمليك ومنو بن�شبة 30٪ يف ا�شتثماراته 

املحتفظ بها لغري اأغرا�س املتاجرة، والتي بدورها �شاهمت يف منو عام بلغ 6٪ يف اإجمايل الأ�شول لتبلغ 1.05 مليار 

لقد مت متويل  دولر.  مليون   991 بلغت  والتي   2006 املندجمني يف  البنكني  اأ�شول  يزيد عن جمموع  ما  وهذا  دولر، 

دولر،  مليون   60.7 لتبلغ   ٪84 بن�شبة  منت  التي  الأخرى  الودائع  وح�شابات  اجلارية  احل�شابات  قبل  من  النمو  هذا 

وح�شابات ال�شتثمار املطلقة التي ارتفعت بن�شبة 5٪ لتبلغ 738 مليون دولر. وبالرغم من اأن هذا النمو ب�شيط اإل اأنه 

اأدى اإىل حت�شن كبري يف اإجمال الدخل من ح�شابات التمويل امل�شرك وال�شتثمارات الذي بلغ 80.1 مليون دولر، وهو 

مايزيد بن�شبة 75٪ عن ال�شنة ال�شابقة. وقد بلغ اإجمايل دخل البنك، بعد جتنيب ح�شة اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار 

الدخل من  اإ�شافة  2006. وبعد  املقارنة عن عام  اأرقام  2.5 مرة عن  38.8 مليون دولر، وهو مايزيد  الدخل،  من 

العمليات امل�شرفية والإيرادات الت�شغيلية الأخرى بلغ اإجمايل الدخل الت�شغيلي للبنك 50.2 مليون دولر مقارنة مببلغ 

18.7 مليون دولر ال�شنة �شابقة. وحيث اأن امل�شاريف الت�شغيلية ارتفعت اإىل 43.3 مليون دولر، ب�شكل رئي�شي ب�شبب 

لعام  دولر  مليون   1.0 مقارنة مببلغ  دولر  مليون   6.9 الت�شغيلي  الدخل  �شايف  بلغ  الفروع،  �شبكة  تو�شعة  م�شاريف 

2006، وبعد جتنيب املخ�ش�شات وم�شتحقات ال�شرائب حقق البنك �شايف ربح بلغ 4.2 مليون دولر مقارنة بخ�شارة 

بلغت 3.2 مليون دولر يف عام 2006.

و�شملت املنتجات التي مت طرحها يف ال�شوق خالل ال�شنة �شندوق الأ�شهم الهندية الإ�شالمي و�شندوق حمفظة راأ�س 

املال املحمي. وعالوة على ذلك قام البنك باإبرام اتفاقيتي اإجارة لعميلني من اململكة العربية ال�شعودي بالإ�شافة اإىل 

اتفاقية ت�شهيالت ل�شركة تطوير �شوي�شرية ميلكها عميل �شعودي اآخر.

الربكة  بنك  اأ�شواق  يف  املتزايدة  والفر�س  املتنامية  الربحية  باأن  القول  ميكن   2007 يف  الن�شاط  لنتائج  وتلخي�شا 

الإ�شالمي دفعت بالبنك اإىل تنفيذ خطة طموحة للتو�شع يف �شبكة فروعه، وبناء على ذلك �شي�شهد عام 2008 افتتاح 

عدد من الفروع اجلديدة لتكون املنطلق لتقدمي خدماته امل�شرفية لقاعدة متنامية من العمالء. كما اإن البنك ب�شدد 

الت�شليم  وقنوات  قدرات  وبناء  مي�شي�س،  �شركة  من  الرئي�شية  امل�شرفية  للعمليات  اجلديد  »اإيكويجني«  نظام  �شراء 

اإنه يف طريقه ل�شتيفاء متطلبات التوافق مع توجيهات وتعليمات م�شرف البحرين املركزي فيما  التكنولوجية، كما 

يتعلق مبتطلبات بازل-2 بنهاية عام 2008، بالإ�شافة اإىل تنفيذ عدد من مبادرات اإدارة املخاطر الأخرى.

بنك �لربكة �جلز�ئري )�جلز�ئر(

1991 وهو البنك الوحيد من بني الثمانية ع�شر بنك يف اجلزائرالذي يعمل وفقا  تاأ�ش�س بنك الربكة اجلزائري يف 

ملبادئ ال�شريعة الإ�شالمية. وبعد اأن افتتح خم�شة فروع جديدة يف 2006 اأ�شبح لديه الآن �شبكة من 16 فرعا تعمل 

يف خمتلف اأنحاء اجلزائر. وعلى الرغم من حجمه فاإنه يحتل مركزا هاما يف ال�شوق بف�شل خدماته القوية يف متويل 

التجارة اخلارجية وياأتي يف املركز الثاين بني البنوك اخلا�شة بح�شة �شوق تبلغ %5.6. 

4.8٪ وانخف�س معدل  2007، حيث يقدر منو الناجت املحلي الإجمايل بن�شبة  وا�شل القت�شاد اجلزائري تقدمه يف 

الرغم  3.8٪ على  الت�شخم ب�شكل جيد عند م�شتوى  ال�شيطرة على معدل  بينما متت   ٪11.8 اإىل  الر�شمي  البطالة 

اإذ  اإىل م�شتوى قيا�شي  اإجمايل ال�شادرات  اأمريكي. و�شلت  اأ�شعار النفط والغاز وانخفا�س قيمة الدولر  من ارتفاع 

بلغت 58 مليار دولر، �شاهم فيها قطاع الهيدروكربون بن�شبة 98٪. وقد مكن ذلك حكومة اجلزائر من ال�شتمرار يف 

�شيا�شاتها القت�شادية يف خف�س الدين اخلارجي والداخلي، واللذين بلغا 4 مليار دولر و15 مليار دولر على التوايل 

يف نهاية 2007 وهو ما ميثل 3.3% و12.5٪ من الدخل املحلي الإجمال. كما توا�شل احلكومة يف ال�شتثمار بقوة يف 

 1.250 بطول  غرب  �شرق  ال�شريع  الطريق  بناء  تنفيذها  يتم  التي  العديدة  امل�شاريع  وت�شمل  التحتية،  البنية  تطوير 

كيلومرت وحتديث وتو�شيع ما يقارب 1550 كيلومرت من خطوط ال�شكة احلديدية وبناء 17 �شد مائي جديد مت اإجناز 

واحد منها يف عام 2007. 

لقد ا�شتفاد بنك الربكة اجلزائري من هذا الرخاء القت�شادي ليحقق بذلك نتائج مل ي�شبق حتقيقها من قبل، فقد 

�شهد عام 2007 زيادة اإجمايل اأ�شول البنك بن�شبة 35٪ لتبلغ 846 مليون دولر وهي ممولة ب�شكل رئي�شي من خالل 

الزيادة يف ح�شابات ودائع العمالء وح�شابات ال�شتثمار املطلقة التي منت بن�شبة 40% و30٪ على التوايل. واإىل جانب 

ذلك، مت توظيف الأموال الإ�شافية يف التو�شع يف عمليات متويل املرابحة وحمفظة ال�شلم حيث زادت الأوىل بن�شبة 

45٪ لتبلغ 416 مليون دولر والثانية بن�شبة 27٪ لتبلغ 101 مليون دولر. كما ارتفعت حمفظة الإجارة املنتهية بالتمليك 

بن�صبة 43٪ لتبلغ 33 مليون دولر. وكنتيجة لذلك فقد ارتفع اإجمايل الدخل من التمويل امل�شرتك وال�شتثمارات بن�شبة 

44٪ ليبلغ 40 مليون دولر، وبعد الأخذ بالعتبار ح�شة اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار املطلقة، ارتفعت ح�شة البنك من 

الدخل مبا يف ذلك ح�شته كم�شارب بن�شبة  58٪ لت�شل اإىل 30.2 مليون دولر. وبعد اإ�شافة الإيرادات من العمليات 

امل�شرفية والتي زادت بن�شبة 25٪ ارتفع اإجمايل الدخل للبنك اإىل 57.5 مليون دولر، وهو ما ميثل زيادة بن�شبة %40 

22.3 مليون دولر وجتنيب املخ�ش�شات وم�شتحقات  بلغت  التي  الت�شغيلية  امل�شاريف  وبعد خ�شم   .2006 عن عام 

ال�شرائب، ارتفع �شايف الدخل اإىل 18.9مليون دولر، وهو ما ميثل زيادة قدرها 34٪ مقارنة بعام 2006. 

ويخطط البنك خالل اخلم�س �شنوات املقبلة لفتح 23 فرعا جديدا وكذلك تركيب �شبكة اأجهزة ال�شراف الآيل عالوة 

على ا�شتبدال اأنظمة تكنولوجية املعلومات، كما يخطط لبناء مقر جديد له. �شوف ي�شتمر البنك يف تطوير خدمات 

ال�شريفه لالأفراد من خالل تقدمي منتجات جديدة مبتكرة مبا يف ذلك �شندات ا�شتثمار اإ�شالمية و�شناديق ا�شتثمار 

وطرح جمموعة متنوعة من منتجات بانكاأ�صوران�س.

بنك �لربكة �ل�سود�ن )�ل�سود�ن( 

مبلك بنك الربكة ال�شودان الذي تاأ�ش�س يف 1984 حاليا �شبكة فروع تتكون من 23 فرعا، ويف نهاية 2006 جاء ترتيب 

البنك العا�شر �شمن البنوك التجارية ال�شودانية الثالثني من حيث اإجمايل الأ�شول والثامن من حيث الودائع والرابع 

ع�شر من حيث �شايف الربح.

وا�شل القت�شاد ال�شوداين منوه بن�شبة �شحية يف 2007 حيث يقدر اأنها بلغت 12.8٪ متجاوزا بذلك ن�شبة 11.8% التي 

�شجلها يف 2006، وقد كان قطاع ال�شناعة العامل الرئي�شي وراء هذا النمو حيث منا هذا القطاع بن�شبة 23٪ وذلك 

نتيجة لزيادة الإنتاج من النفط )521،000 برميل يف اليوم( وا�شتمرار اأ�شعار النفط يف الرتفاع يف الأ�شواق العاملية. 

بلغت م�شاهمة قطاع ال�شناعة يف الناجت املحلي الإجمايل حوايل 31٪ )مبا يف ذلك م�شاهمة �شناعة النفط التي يف 

حد ذاتها �شاهمت بن�شبة 16٪ من الناجت املحلي الإجمايل(، ول يزال قطاع ال�شناعة يوا�شل منوه حيث اأ�شبح يقرتب 

من م�شتوى م�شاهمة قطاع الزراعة )35٪( وقطاع اخلدمات )34٪(. ارتفعت ال�شادرات النفطية بحوايل 77% من 

95% من اإجمايل  9.6 مليار دولر، وهو ما ميثل زيادة بن�شبة  اأنها بلغت  حيث القيمة بالدولر الأمريكي حيث يقدر 

ال�شادرات وقد اأدى ذلك اإىل زيادة اإجمايل ال�شادرات اإىل ما يقدر بحوايل 10.1 مليار دولر مقابل اإجمايل واردات 

بلغت 8.3 مليار دولر، مما يعني فائ�شا يف امليزان التجاري مببلغ 1.8 مليار دولر، وهذا بدوره اأدى اإىل حت�شن العجز 

يف احل�شاب اجلاري الذي انخف�س اإىل 3.8 مليار دولر اأو ما يعادل 7.5٪ من الناجت املحلي الإجمايل، على الرغم 

من زيادة قدرها 50٪ يف عجز �شايف ح�شابات اخلدمات والدخل والتحويالت. اأما معدل الت�شخم فقد كان م�شتقرا 

ن�شبيا مبتو�شط 8.2٪ خالل ال�شنة، ومع ذلك يتوقع اأن تظل �شغوط ال�شعر قوية ب�شبب الطلب املحلي القوي وال�شغط 

على احلكومة يف اإجراء تخفي�شات اأخرى على اإعانات دعم اأ�شعار ال�شلع.

“جميع املبالغ بالدولر الأمريكي مامل يذكر خالف ذلك”
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جمموعة الربكة امل�صرفية

يف 2007 قام امل�شرف املركزي بنجاح باإدارة طرح عملة وطنية جديدة هي اجلنيه ال�شوداين الذي حل حمل الدينار 

100 دينار �شوداين. ويعتزم امل�شرف املركزي ال�شتمرار يف �شيا�شة نقدية متحفظة  ب�شعر جنيه �شوداين واحد لكل 

قاعدة  تو�شيع  ت�شتهدف  التي  احلكومية  الإ�شالحات  خطط  من  كجزء  املايل  القطاع  اإ�شالحات  على  �شريكز  حيث 

الدخل وحت�شني ال�شيطرة على الإنفاق وزيادة جهود اخل�شخ�شة مثل خطتها خل�شخ�شة 70٪ من اخلدمة الربيدية. 

ومع ذلك، �شتوا�شل احلكومة زيادة الإنفاق الراأ�شمايل على م�شاريع البنية التحتية بتمويل من الدين التجاري املتزايد 

والذي بدوره �شيكون عبئا اآخر على العجز املايل والدين اخلارجي.

2007، حيث منت احل�شابات اجلارية  2006، و�شع بنك الربكة ال�شودان عملياته باعتدال يف  كما هو احلال يف عام 

 39 لتبلغ   ٪13 بن�شبة  املطلقة  ال�شتثمار  وح�شابات  دولر  مليون   166 لتبلغ   ٪28 بن�شبة  للعمالء  الأخرى  واحل�شابات 

مليون دولر، وقد ا�شتخدمت هذه الزيادات لتمويل التو�شع يف عمليات املرابحة حيث ارتفعت بن�شبة 35٪ خالل ال�شنة 

14 مليون دولر، وال�شت�شناع الذي منا بن�شبة  144٪ ليبلغ  84 مليون دولر، ومتويل امل�شاركة الذي منا بن�شبة  لتبلغ 

10٪ ليبلغ 12 مليون دولر. وكنتيجة لذلك فقد ارتفع اإجمايل الدخل من التمويل امل�شرتك وال�شتثمارات بن�شبة %22 

ليبلغ 18.1 مليون دولر، وبعد جتنيب ح�شة اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار املطلقة، ارتفعت ح�شة البنك من الدخل 

من هذا امل�شدر مبا يف ذلك ح�شته كم�شارب بن�شبة 33٪ لت�شل اإىل 16.3 مليون دولر. وبعد اإ�شافة الإيرادات من 

 25.5 العمليات امل�شرفية والإيرادات الت�شغيلية الأخرى، والتي مل تتغري اإل قليال، ارتفع اإجمايل الدخل للبنك اإىل 

مليون دولر، وهو ما ميثل زيادة بن�شبة 20٪ عن عام 2006. ومن جهة اأخرى ارتفعت م�شاريف املوظفني وامل�شاريف 

الت�شغيلية بن�شبة 28٪ لتبلغ 17.8 مليون دولر، ب�شبب تعديل هيكل الرواتب للموظفني الذي اأدى اإىل زيادة م�شاريف 

املوظفني بن�صبة 35٪. وبعد خ�شم هذه امل�شاريف وجتنيب مبالغ اأكرب للمخ�ش�شات وم�شتحقات ال�شرائب، بلغ �شايف 

ربح البنك 2.2 مليون دولر مقارنة مببلغ 4.2 مليون دولر مت حتقيقه يف عام 2006. 

ويف2007 قام البنك بتنفيذ عدد من التح�شينات على النظام التقني لديه فقد مت اإدخال نظامي املقا�شة والرواجع 

بيع ومت ربطها مع نظام املحول  11 نقطة  لعدد  اآيل وحمطات طرفية  11 جهاز �شراف  واأجنز تركيب  الإلكرتونيني 

اإىل  بالإ�شافة  والبحرين  ا�شتخدام بطاقاتهم يف م�شر وقطر  ال�شراف الآيل من  القومي مما ميكن حاملي بطاقة 

ال�شودان. اإن ا�شرتاتيجية البنك ل�شنة 2008 تتمثل يف املحافظة على زخم التطور نحو تقدمي خدمات م�شرفية متطورة 

عن طريق �شراء وتنفيذ نظام تقنية معلومات متقدم يجعل من املمكن تقدمي خدمات م�شرفية على الإنرتنت والهاتف 

والر�شائل الن�شية الق�شرية بنهاية العام، بينما يوا�شل البك بناء �شبكات ال�شراف الآيل ونقاط البيع لي�شل جمموعها 

اإىل 16 و100 على التوايل والتو�شع يف تقدمي اخلدمات من خاللها. يخطط البنك اأي�شا لفتح فرعني جديدين وتقدمي 

جمموعة من املنتجات يف جمالت ال�شتثمار العقاري والبيع الإيجاري ومتويل الأفراد والتمويل املوؤ�ش�شات ال�شغرية 

بغر�س زيادة ح�شته من ال�شوق.

بنك �لتمويل �لتون�سي �ل�سعودي )تون�س( 

بداأ بنك التمويل التون�شي ال�شعودي عملياته يف عام 1983 كبنك اأوف�شور ي�شمح له بقبول ودائع من املقيمني بحد اأعلى 

ل يتعدى 1٪ من جمموع ودائع الدينار التون�شية جلميع البنوك التجارية. وب�شفته البنك الإ�شالمي الوحيد يف تون�س 

فاإنه يقدم جمموعة من اخلدمات املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة الأ�شالمية مبا يف ذلك قبول الودائع وت�شهيالت التمويل 

وال�شناعات  وال�شياحة  والزراعة  ال�شناعة  ذلك  يف  مبا  الرئي�شية،  القت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف  وال�شتثمار 

الت�شديرية كما يقوم بعمليات ا�شتثمار عن طريق امل�شاهمة املبا�شرة يف روؤو�س اأموال �شركات تون�شية اأو ب�شكل غري 

مبا�شر من خالل �شناديق ا�شتثمار. وتوجد للبنك حاليا 8 فروع حيث اأن �شبكة فروعه تتو�شع بثبات منذ اأن كان عدد 

الفروع اأربعة فقط يف عام 2003.

�شريعا  منوا  �شهدا  واخلدمات  ال�شناعة  قطاعي  اأن  حيث   ،2007 يف   ٪6.3 بن�شبة  يقدر  منوا  تون�س  اقت�شاد  �شهد 

التجارة  تو�شعت  لقد  اجليد.  اأداءه  الزراعة  قطاع  وا�شل  بينما  لالآمال(  خميبا  كان  ال�شياحة  منو  اأن  من  )بالرغم 

اخلارجية باأ�شرع وترية لها منذ عقد من الزمان حيث منت ال�شادرات والواردات من حيث احلجم والقيمة. يوجد 

وال�شلع  الهيدروكربون  اأ�شعار  ارتفاع  نتيجة  ال�شنوات الأخرية  التدهور يف  تون�س عجز جتاري هيكلي م�شتمر يف  لدى 

الأخرى التي توؤثر على تكلفة ال�شترياد؛ ويقدر اأن هذا العجز قد و�شل اإىل 2.4 مليار دولر يف 2007. وهذا بدوره اأثر 

على عجز احل�شاب اجلاري على الرغم من اأن حت�شن ر�شيد اخلدمات والتحويالت �شاعد على تخفي�س هذا العجز 

2006. ويف هذه الأثناء مت احتواء الت�شخم  634 مليون دولر يف  500 مليون دولر بعد اأن كان  2007 اإىل حوايل  يف 

ب�شكل جيد فانخف�س من 4.5٪ يف 2006 اإىل حوايل 3.1٪ يف 2007. تلتزم تون�س بنظام جتاري حر وبنمو قائم على 

الت�شدير وتركز ب�شكل رئي�شي على الحتاد الأوربي الذي وقعت معه اتفاقية تعاون لإزالة احلواجز التجارية واجلمركية 

عن ال�شلع غري الزراعية واخلدمات وال�شتثمارات بدءا من عام 2008. تتمتع تون�س بتقييم ائتماين بدرجة ا�شتثمار من 

وكالت ت�شنيف دولية وهي ت�شجع ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر من خالل اأنظمة �شرائب وتوظيف م�شجعة.

لقد كانت 2007 �شنة جيدة ن�شبيا لبنك التمويل التون�شي ال�شعودي حيث اأن اإجمايل الأ�شول قد ارتفعت بن�شبة %22 

لتبلغ 310 مليون دولر. هذه الزيادة متثل ب�شكل رئي�شي الزيادة يف عمليات ال�شتثمار والتمويل حيث ارتفعت ذمم بيوع 

املرابحة بن�شبة 13٪ لتبلغ 207 مليون دولر وعمليات الإجارة التي تظهر يف امليزانية للمرة للمرة الأوىل كنتيجة لتوحيد 

اأعمال �شركة التاأجري الزميلة مع البنك لينهي ال�شنة بر�شيد قائم بلغ 38 مليون دولر. لقد مت متويل هذا النمو من 

قبل زيادات يف احل�شابات اجلارية وح�شابات الودائع لعمالء البنك بن�شبة 33٪ لتبلغ 74 مليون دولر، ويف ح�شابات 

وال�شتثمارات  امل�شرتك  التمويل  من  الدخل  اإجمايل  ارتفع  دولر.  مليون   151 لتبلغ   ٪22 بن�شبة  املطلقة  ال�شتثماره 

بن�صبة 14٪ ليبلغ 12.7 مليون دولر، وقد ارتفعت الأرباح املخ�ش�شة للتوزيع على املودعني، بعد خ�شم ح�شة البنك 

كم�شارب، بن�شبة 19٪ لتبلغ 4.6 مليون دولر، وبذلك تكون ح�شة البنك من هذا امل�شدر قد بلغت 8.1 مليون دولر 

بزادة قدرها 11٪. وبعد اإ�شافة دخل ا�شتثمارات البنك اخلا�شة، والذي انخف�س بن�شبة 49٪ مقارنة بعام 2006 نتيجة 

2006 يت�شمن ربحا ا�شتثنائيا من بيع اأ�شهم، واإ�شافة الإيرادات من العمليات امل�شرفية والإيرادات  كون دخل عام 

الت�شغيلية الأخرى حقق البنك اإجمايل دخل مببلغ 15.8 مليون دولر مقارنة مببلغ 18.4 مليون دولر يف عام 2006. 

ومن جهة اأخرى ارتفعت م�شاريف الت�شغيل بن�شبة 12٪ مقارنة بال�شنة ال�شابقة لتبلغ 7.3 مليون دولر، وبذلك يكون 

واإ�شافة  8.4 مليون دولر. وبعد خ�شم م�شتحقات ال�شرائب  ليبلغ   ٪28 الت�شغيلي قد انخف�س بن�شبة  �شايف الدخل 

خم�ش�شات الديون املح�شلة بلغ �شايف ربح البنك لل�شنة 7.3 مليون دولر بانخفا�س بلغ 10٪ مقارنة بعام 2006. 

تركز ا�شرتاتيجية البنك يف الأجل املتو�شط على تو�شعة �شبكة فروعه اإىل 11 فرعا بحلول عام 2012 مع زيادة قاعدة 

اأجهزة  حتديث  البنك  يوا�شل  الأثناء  هذه  ويف  عالية.  بعوائد  تتميز  خمتارة  متويل  م�شاريع  على  والرتكيز  العمالء 

واأنظمة تقنية املعلومات لديه لتمكينه من تقدمي خدمات متفوقة لعمالئه مبا يف ذلك خدمات الدفع الإلكرتونية. اأما 

هدف البنك على املدى البعيد فهو اأن ي�شبح بنك الأوف�شور الأول يف تون�س وحتقيق عالئد على حقوق امللكية يبلغ %25 

اأو اأكرث.

بنك �لربكة �ملحدود )جنوب �أفريقيا( 

تاأ�ش�س بنك الربكة املحدودة يف 1989 كاأول بنك اإ�شالمي يف جنوب اأفريقيا وقد كان البنك الإ�شالمي الوحيد يف هذه 

املنطقة حتى ما قبل حوايل �شنتني حني قرر بنكان جنوب اأفريقيان رئي�شيان دخول �شوق العمل امل�شريف الإ�شالمي 

بافتتاح نوافذ م�شرفية اإ�شالمية. ومع ذلك يظل بنك الربكة هو البنك الوحيد يف جنوب اأفريقيا الذي يقدم كامل 

البنك  لدى  يوجد  ديربان،  يف  الرئي�شي  مكتبه  اإىل  وبالإ�شافة  الإ�شالمية.  ال�شريعة  ملبادئ  وفقا  امل�شرفية  خدماته 

خم�شة فروع خلدمة الأفراد يف ديربان وفورد�شربج وبريتوريا ولينازيا وكيب تاون، بالإ�شافة اإىل فرع اآخر اأي�شا يف 

ديربان خم�ش�س خلدمة ال�شركات. ت�شمل ن�شاطات البنك تقدمي ت�شهيالت لتمويل التجارة اخلارجية و�شراء العقارات 

التجارية وال�شكنية وال�شيارات واملعدات عن طريق �شيغ متويل املرابحة وامل�شاركة.

بعد عدة اأعوام من اأ�شعار الفائدة املنخف�شة، وهو ما يوؤدي بدوره اإىل زيادة الإنفاق خ�شو�شا من قبل الطبقة املتو�شطة 

ال�شاعدة حديثا، بداأ الت�شخم بالرتفاع التدريجي يف جنوب اأفريقيا اإىل اأن جتاوز يف 2007 بقدر ملحوظ النطاق 

امل�شتهدف من قبل بنك الحتياط اجلنوب اأفريقي وهو 3-6٪. ولقد وجد بنك الحتياط انه من ال�شروري زيادة �شعر 

الفائدة ملوازنة هذا التطور، وهو ما قام به �شبع مرات اأثناء فرتة 18 �شهرا بدءا من يونيو 2006، وهذا ما اأدى اإىل اأن 

يرتفع �شعر الأ�شا�س لإقرا�س البنوك التجارية ليبلغ الآن 14.5٪. يقدر اأن متو�شط معدل الت�شخم قد بلغ 6.5٪ يف 

عام 2007، لكنه يتوقع اأن يبلغ 8٪ على اأ�شا�س �شنوي يف بدايات عام 2008 قبل اأن يبداأ يف النح�شار مرة اأخرى. عالوة 

على ذلك، مت تطبيق قانون الإئتمان الوطني يف يونيو 2007 وي�شتهدف هذا القانون يف الأ�شا�س احلد من منح الإئتمان 

ب�شروط مي�شرة بغر�س منع املبالغة يف القرتا�س من قبل املقرت�شني وحماية املقرت�شني الأفراد من حمالت الدعاية 

للجهات املقر�شة، وقد كان لهذه الإجراءات اآثارا بعيدة املدى على الطريقة التي يتم بها منح الإئتمان مما اأدى اإىل 

تباطوؤ يف منح الإئتمان، وهذا بدوره اأثر على مبيعات ال�شيارات والأثاث و�شلع ا�شتهالكية اأخرى.

يقدر منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف 2007 بحوايل 4.8٪، وهو ما يزيد على متو�شط الفرتة من 2002 اإىل 

2006 الذي بلغ 4.6٪. ومع ذلك اأدى العجز التجاري املتزايد، الذي فاقمه يف ال�شنوات الأخرية ازدياد الطلب على 

ال�شلع واخلدمات امل�شتوردة، اإىل ارتفاع كبري يف عجز احل�شاب اجلاري الذي بلغ 8.1٪ من الناجت املحلي الإجمايل يف 

“جميع املبالغ بالدولر الأمريكي مامل يذكر خالف ذلك”
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تقرير الرئيس التنفيذي )تتمة(



التقرير ال�شنوي 2007

الربع الثالث من 2007 ومبتو�شط بلغ حوايل7.7٪ لل�شنة ككل.

يف  ملحوظ  منو  بتحقيقه  جيدا  اإجنازا  حقق  قد  املحدود  الربكة  بنك  يكون  العتبار  بعني  اخللفية  هذه  اأخذ  وعند 

م�شتويات الئتمان والربح يف 2007. ويف هذا اخل�شو�س، كان البنك حذرا وحري�شا على األ يكون حتقيق هذا النمو 

على ح�شاب خدمات العمالء حيث اتخذ خطوات عملية لتعزيز كادر املوظفني فتم تعيني موظفني جدد يف العمليات 

واملكاتب اخللفية والرقابة ال�شرعية يف البنك. لقد كان لدخول بنكني رئي�شيني اإىل جمال العمل امل�شريف الإ�شالمي 

تاأثري اإيجابي على بنك الربكة املحدودة حيث اأنه رفع درجة وعي اجلمهور بالعمل امل�شريف الإ�شالمي يف الدولة. وقد 

ال�شنة  ن�شاطاته خالل  اإىل منو قوي يف جميع جمالت  لتو�شعة حمفظته الئتمانية،  البنك  اأدى هذا، مقرونا بجهود 

املا�شية.

ارتفعت اإجمايل اأ�شول بنك الربكة املحدود بن�شبة 19٪ لتبلغ 248 مليون دولر، ويعك�س ذلك ب�شكل رئي�شي النمو يف 

النمو متما�شيا مع ال�شرتاتيجية  91 مليون دولر. وكان هذا  لتبلغ   ٪95 بن�شبة  والتي زادت  امل�شاركة  حمفظة متويل 

التي مت تبنيها يف بداية ال�شنة - بعد زيادة راأ�شمال البنك اإىل 150 مليون راند يف اأواخر 2006 والإفراج لحقا عن 

حوايل 26 مليون راند من احتياطي خماطر الإئتمان– ليتم التو�شع يف حمفظة الت�شليف ذات العائد املرتفع وتخفي�س 

حمفظة متويل الأ�شهم ذات العائد الأقل، وقد مت متويل التو�شع يف الأ�شول بزيادة قدرها 22٪ يف ح�شابات ال�شتثمار 

املطلقة التي ارتفعت اإىل 211 مليون دولر.

يعود �شبب ارتفاع الدخل الت�شغيلي بن�شبة 36٪ ليبلغ 12 مليون دولر ب�شكل رئي�شي اإىل زيادة بن�شبة 39٪ يف الدخل 

ال�شتثمار  ح�شابات  اأ�شحاب  ح�شة  خ�شم  بعد  )بال�شايف  وال�شتثمارات  امل�شرتك  التمويل  ح�شابات  من  املكت�شب 

املطلقة من العائدات(، متا�شيا مع الزيادة يف حمفظة الت�شليف، كما ارتفع الدخل املكت�شب من متويل الأ�شهم ب�شكل 

طفيف على الرغم من التحول عن الرتكيز على متويل الأ�شهم، وكانتهذه الزيادة يف الدخل نتيجة لهوام�س الربح التي 

مت التفاو�س عليها خالل ال�شنة. واإ�شافة اإىل ذلك ارتفعت اإيرادات البنك الأخرى اأي�شا ولو ب�شكل هام�شي من حيث 

القيمة املطلقة.

العامة واخلا�شة  املخ�ش�شات  ارتفعت  القت�شادي احلاد،  للمناخ  وانعكا�شا  الت�شليف  النمو يف حمفظة  ومتا�شيا مع 

ملحفظة البنك مبا يقارب 3 مليون راند وهو ما يعادل 1.1٪ من اإجمايل املحفظة. كذلك ارتفعت م�شاريف املوظفني 

مبا يقارب 19٪ لتبلغ 4.3 مليون دولر مما اأدى اإىل زيادة اإجمالية مبليون دولر يف امل�شاريف الت�شغيلية. ومع ذلك فاإن 

هذه الزيادات يف امل�شاريف مل متنع زيادة الربح الت�شغيلي بن�شبة 100٪ ليبلغ 4.1 مليون دولر مما مكن البنك من 

اإنهاء ال�شنة ب�شايف ربح، بعد ال�شريبة واملخ�ش�شات، بلغ 2.7 مليون دولر وهو ما ميثل منوا بن�شبة %70.

يف 2007 قام البنك بتطبيق خدمة ا�شتخدام الإنرتنت التي ت�شمح للعمالء بالإطالع على حركة ح�شاباتهم عن طريق 

البنك  2008. كما بداأ  اأكرث �شمولية �شيتم تنفيذها خالل عام  اإنرتنت م�شرفية  اإىل خدمة  الإنرتنت، وهذه مقدمة 

يوفر خدمات  بكونه  ويتميز هذا احل�شاب  ترتيبات خا�شة مع بنك حملي كبري  �شيكات مبوجب  تقدمي منتج ح�شاب 

م�شرفية اإلكرتونية، وم�شاريف تناف�شية وميزات اأخرى، و�شوف يتم اإطالق هذه اخلدمة يف اأوائل 2008 با�شتهداف 

قطاع ال�شركات اأول ثم العمالء الأفراد يف وقت لحق من ال�شنة. ومن املق�شود هنا هو اأن ت�شاعد هذه التجربة على 

حتقيق هدف البنك النهائي يف احل�شول على ترتيبات ترخي�س خا�شة به لكي يتمكن من حتقيق امل�شاركة الكاملة يف 

جمعية بنوك املقا�شة.

ونتيجة للنمو امل�شتمر والأعداد املتزايدة للموظفني بلغت م�شتويات �شغل املكتب الرئي�شي م�شتويات قريبة من طاقته 

الق�شوى مما ي�شتلزم البحث عن مكان بديل منا�شب. ولقد قرر البنك ا�شتغالل هذه املنا�شبة لإبراز ا�شمه وحت�شني 

التجارية  ديربان  اأطراف منطقة  تقع على  راقية  اأر�س يف منطقة  ب�شراء قطعة  وذلك  العامة عند اجلمهور  �شورته 

ويتوقع   2007 البناء يف  اأعمال  بداأت  لقد  للبنك.  الرئي�شي  والفرع  املقر  ليكون  وت�شييد مبنى فخم ومتطور  املركزية 

البنك اأن ينتقل اإىل املبنى اجلديدة الذي تقدر تكلفته مبا يقارب 63 مليون راند يف نهاية 2008.

ومب�شروع تبلغ تكلفته 16.9 مليون راند، يعتزم البنك اأي�شا حتديث اأنظمة احلا�شوب امل�شتخدمة يف الأعمال امل�شرفية 

الرئي�شية بغر�س حت�شني بيئة الت�شغيل مقارنة بالنظام احلايل ويف نف�س الوقت ال�شتفادة من زيادة الإنتاجية والقدرة 

على اإ�شافة وحدات جديدة للنظام واأمتتة الفرع التي يتيحها النظام اجلديد. وبعد جناح جتربة النظام يف البحرين 

و�شيتطلب ذلك  �شنوات،   5 اإىل   3 تام ما بني  ب�شكل  تنفيذه  ي�شتغرق  اأن  ويتوقع   2008 امل�شروع يف  يبداأ هذا  اأن  تقرر 

اإ�شراك كثري من اجلهات واملوارد على جميع امل�شتويات يف البنك بالتعاون مع مزود اخلدمة اخلارجي. وت�شمل نظم 

تقنية املعلومات الأ�شا�شية الأخرى التي يتوقع اأن يتم تنفيذها بالتزامن مع تغيري النظام امل�شريف الرئي�شي وطرح منتج 

ح�شاب ال�شيكات املذكور اأعاله حتديث البنية التحتية التقنية لت�شمح بتوفري موجات تردد »اإم بي اإل اإ�س« �شريعة على 

امل�شتوى الوطني وتعزيز اخلوادم مبا ي�شمل دمج النظم واخلدمات والتحول اإىل بيئة نظام »اإم اأ�س« وحلول الت�شال 

التكلفة  الوفر يف  لتحقيق  الإنرتنت( وذلك  ال�شوت عن طريق  اإر�شال  »فويب« )بروتوكول  تقنية  با�شتخدام  الهاتفي 

والكفاءة يف الت�شال يف البنك. 

اإن بنك الربكة املحدود وبالرغم من الأو�شاع القت�شادية ال�شعبة يف و�شع جيد لال�شتفادة من الفر�س التي تن�شاأ 

يف ال�شوق، كما اأن تو�شعة جمموعة اخلدمات التي يقدمها �شتتيح له و�شائل زيادة دخله من العمولت ب�شكل كبري مما 

�شيوؤدي اإىل حت�شني عائدات امل�شتثمرين. 

بنك �لربكة لبنان )لبنان(

لقد كان بنك الربكة لبنان اأول بنك اإ�شالمي يف لبنان وهو ل يزال حتى اليوم واحدا من اأربعة بنوك اإ�شالمية موجودة 

يف هذا البلد. ونظرا لغياب القوانني والت�شريعات التي تنظم الأعمال امل�شرفية الإ�شالمية يف لبنان حتى عام 2004 

ظل  يف  ال�شريعة  مبادئ  مع  يتوافق  اأ�شا�س  على  امل�شرفية  خدماته  تقدمي  البنك  على  كان  اأنه  يعني  كان  ذلك  فاإن 

خدمات  وتقدمي  املطلقة  ال�شتثمار  ح�شابات  اإدارة  على  كبري  ب�شكل  البنك  ركز  لذلك  تقليدية.  م�شرفية  ت�شريعات 

ال�شريفة لالأفراد واملوؤ�ش�شات ال�شغرية. ميتلك البنك 6 فروع و7 اأجهزة �شراف اآيل يف لبنان وهو الذي يعد اأ�شغر 

وحدة م�شرفية تابعة ملجموعة الربكة امل�شرفية، وت�شمل خدماته تقدمي التمويل ل�شراء امل�شاكن وال�شيارات وال�شلع 

املنزلية والبناء واملعدات الطبية وراأ�س املال العامل. 

اأثر �شلبا وب�شكل كبري  ال�شيا�شي والأمني، مما  امل�شتوى  الكبرية على  2007 �شل�شلة من الأحداث  لبنان يف  لقد �شهد 

على التوقعات القت�شادية. ومع ذلك وا�شل القت�شاد اللبناين اإظهار الثقة والعزمية املتاأ�شلة لأهل لبنان وموؤ�ش�شاته 

التجارية التي ي�شتهرون بها منذ عدة عقود لدرجة اأن القطاع امل�شريف والقطاع العام و�شوق العقارات �شهدت جميعها 

منوا بدرجة اأو باأخرى. اإن التقديرات ت�شري اإىل اأن اقت�شاد لبنان منا بن�شبة 2.5٪ يف ال�شنة واأن عجز احل�شاب اجلاري 

بلغ حوايل 2.5 مليار دولر اأو ما يعادل 10.6٪ من الناجت املحلي الإجمايل، اأما الت�شخم فقد بلغ حوايل 5٪ ويتوقع له 

ارتفاع ب�شورة اأكرب نتيجة ملوجة الزيادات يف اأ�شعار املواد ال�شتهالكية التي �شهدها الربع الأخري من 2007.

وعلى الرغم من البيئة القت�شادية ال�شعبة وا�شل البنك اإحراز تقدم جيد يف 2007 حيث �شهدت اإجمايل اأ�شوله منوا 

بن�صبة 13٪ لتبلغ 144 مليون دولر، متمثلة يف زيادة بن�شبة 30٪ يف الأ�شول ال�شائلة واملمولة من قبل زيادة بن�شبة %15 

يف ح�شابات ال�شتثمار املطلقة التي بلغت 93 مليون دولر. ومع ذلك ا�شتطاع البنك زيادة الدخل من التمويل امل�شرتك 

ال�شتثمار  اأ�شحاب ح�شابات  املبلغ كامال على  توزيع هذا  وقد مت  مليون دولر   3.9 ليبلغ  بن�صبة ٪38  وال�صتثمارات 

املطلقة. ومن جهة اأخرى ارتفع اإجمايل الدخل الت�شغيلي للبنك بن�شبة 22٪ ليبلغ 3.8 مليون دولر وحيث اأن م�شاريف 

الت�شغيل انخف�شت بن�شبة 6٪ عن ال�شنة ال�شابقة، ا�شتطاع البنك تقلي�س �شايف اخل�شارة اإىل 1.6 مليون دولر، وبعد 

جتنيب املخ�ش�شات التي تقل كثريا عن خم�ش�شات 2006، ختم بنك الربكة لبنان ال�شنة ب�شايف خ�شارة بلغت 2.0 

مليون دولر، مقارن بخ�شارة بلغت 7.4 مليون دولر يف عام 2006.

لقد قام البنك خالل ال�شنة بو�شع تنظيم هيكلي جديد حيث اأن�شاأ عددا من الإدارات اجلديدة التي �شتكون م�شوؤولة، 

من بني اأمور اأخرى، عن عالقات العمالء و�شناديق ال�شتثمار، كما قام باإعادة تنظيم اإدارات اأخرى مثل اإدارة متويل 

التجارة اخلارجية واإدارة التمويل وال�شتثمار جلعلها اأكرث كفاءة وقدرة على التعامل مع املعامالت والعمليات الكبرية. 

ويف نف�س ال�شياق قام البنك بت�شكيل جلان داخلية جديدة وحتديث نظام واإجراءات تقنية املعلومات بحيث تتطابق مع 

معايري اأيزو للجودة وفقا ملتطلبات وتعليمات م�شرف لبنان املركزي، كما قام اأي�شا بتحديث اخلوادم الرئي�شية لزيادة 

قدراتها وطاقتها.

مع  والإجارة  امل�شاركة  باإ�شافة  وذلك  الإ�شالمي  التمويل  منتجات  من  بتعزيز جمموعته  لبنان  الربكة  بنك  قام  لقد 

ا�شتهداف �شرائح جديدة من ال�شوق )اجلامعات، املدار�س، املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، �شركات احلج 

والعمرة واملنظمات اخلريية الكبرية(.  كما اأن البنك يف طور الإعداد لإطالق حملة دعاية واإعالن �شاملة يف 2008 

بالإ�شافة اإىل طرح ثالث بطاقات ائتمان جديدة متوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية لتكملة جمموعتها احلالية من 

بطاقات الئتمان واخل�شم كما �شيتم طرح منتج متويل �شراء م�شاكن جديد باأجل ميتد اإىل 10 �صنوات.

“جميع املبالغ بالدولر الأمريكي مامل يذكر خالف ذلك”
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جمموعة الربكة امل�صرفية

جمل�س �الإد�رة

على  املوافقة  عن  م�شئول  املجل�س  يكون  خا�س  وب�شكل  عام،  ب�شكل  املجموعة  اإدارة  عن  م�شئول  الإدارة  جمل�س  اإن 

مع  ومت�شيا  بالأعمال.  يتعلق  فيما  احل�شا�شة  القرارات  واتخاذ  عملياتها  ومتابعة  للمجموعة،  العامة  ال�شرتاتيجية 

اأف�شل املمار�شات العاملية، قام املجل�س بو�شع اإجراءات حوكمة اإدارية لتاأمني حماية م�شالح امل�شاهمني، وي�شمل ذلك 

تعيني ثالثة اأع�شاء م�شتقلني غري تنفيذيني يف جمل�س الإدارة وفقا ملا هو حمدد يف كتيب القواعد مل�شرف البحرين 

املركزي.

اأحد ع�شر  يزيد عن  اأع�شاء ول  اإدارة موؤلف مما ل يقل عن خم�شة  امل�شرفية جمل�س  الربكة  اإدارة جمموعة  يتوىل 

ع�شوا. ومع ذلك ومبراعاة اأحكام القانون، يجوز للجمعية العامة العادية للم�شاهمني زيادة عدد اأع�شاء املجل�س بحيث 

يتجاوز اأحد ع�شر ع�شوا يف ظروف معينة. ي�شغل اأع�شاء جمل�س الإدارة منا�شبهم ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد، 

ومع ذلك يجوز متديد ولية املجل�س بناء على طلب املجل�س مبا ل يزيد عن �شتة �شهور مبوجب قرار من وزارة ال�شناعة 

والتجارة يف البحرين.

يتاألف جمل�س الإدارة حاليا من اأحد ع�شر ع�شوا ممن يتمتعون بخلفيات وخربات خمتلفة وميار�شون فرادى وجمتمعني 

�شالحياتهم با�شتقاللية ومو�شوعية. وفيما عدا الرئي�س التنفيذي فاإن جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة هم غري تنفيذيني. 

خمتلفة  م�شئوليات  منهما  ولكل  خمتلفان  ع�شوان  التنفيذي  الرئي�س  ومن�شب  الإدارة  جمل�س  رئي�س  من�شب  ي�شغل 

وحمددة ب�شكل وا�شح. 

يخت�س  التي  بالأمور  ر�شمي  جدول  وله  ال�شنة(  يف  مرات  اأربع  العادة  )يف  منتظمة  اجتماعات  الإدارة  جمل�س  يعقد 

اإليه لتخاذ قرار ب�شاأنها. يقوم املجل�س مبراجعة  بها، وينظر يف اجلوانب الأ�شا�شية من �شئون املجموعة التي حتال 

ا�شرتاتيجية املجموعة وخططها املالية وجميع التغيريات اجلوهرية يف �شيا�شات املجموعة وهيكلها وتنظيمها والتقارير 

املعلومات(  تقنية  وتطوير  املخاطر  اإدارة  التنظيمي،  التطوير  على  الرتكيز  )مع  املجموعة  عمليات  عن  له  املرفوعة 

القيام  من  لتمكينهم  املنا�شب  الوقت  ويف  كاملة  مبعلومات  وجلانه  املجل�س  تزويد  يتم  التنفيذية.  الإدارة  اأداء  وعن 

وهو  ال�شر  اأمني  م�شورة وخدمات  الإدارة احل�شول على  اأع�شاء جمل�س  اأكمل وجه. ميكن جلميع  على  مب�شئولياتهم 

م�شئول عن تاأمني اللتزام باإجراءات جمل�س الإدارة وكذلك بجميع القوانني والأنظمة املعمول بها. 

تقع على عاتق جمل�س الإدارة امل�شئولية العامة عن نظام الرقابة الداخلية للمجموعة وعن فعاليته. توجد يف البنك 

اإجراءات معتمدة وم�شتمرة لت�شخي�س وتقييم واإدارة املخاطر الرئي�شية التي تواجهها املجموعة، وتتم مراجعة هذه 

الإجراءات بانتظام من قبل املجل�س. ين�س نظام املجموعة للرقابة الداخلية على وجود ت�شل�شل موثق وميكن التحقق 

واللتزام  العمليات  وكفاءة  فعالية  لتاأمني  النظام  هذا  و�شع  وقد  البنك،  عمليات  على جميع  ويطبق  للم�شوؤولية  منه 

بجميع القوانني والأنظمة املعمول بها وهو يهدف اإىل اإدارة املخاطر لغر�س جتنب حدوث اأخطاء كبرية اأو خ�شائر اأو 

عمليات احتيال.

جلان �ملجل�س

لقد قام املجل�س بت�شكيل عدد من اللجان للمجل�س يتم تعيني اأع�شائها من اأع�شاء املجل�س وقد مت تفوي�س م�شئوليات 

حمددة لها. اإن اأهم جلان املجل�س هي كما يلي:

جلنة املجل�س التنفيذية

يراأ�س اللجنة التنفيذية ال�شيد عبداهلل �شالح كامل وت�شم اللجنة يف ع�شويتها الرئي�س التنفيذي ال�شيد عدنان اأحمد 

يو�شف وال�شيد عبد الإله عبد الرحيم �شباحي وال�شيد غامن بن �شعد اآل �شعد. لقد قام جمل�س الإدارة بتفوي�س بع�س 

من مهامه اليومية اإىل اللجنة التنفيذية، وي�شمل ذلك اأمورا مالية واإدارية وائتمانية معينة. 

جلنة �شئون املجل�س واملكافاآت

يراأ�س جلنة �شئون املجل�س واملكافاآت ال�شيد اإبراهيم فايز ال�شام�شي وت�شم اللجنة يف ع�شويتها ال�شيد جمال بن غليطة 

اآل �شعد والرئي�س التنفيذي ال�شيد عدنان اأحمد يو�شف. جتتمع جلنة �شئون املجل�س املكافاآت  وال�شيد غامن بن �شعد 

مرة واحدة يف ال�شنة على الأقل وتنظر يف جميع عنا�شر �شيا�شة املكافاآت، ومكافاآت وحوافز املجل�س وفريق الإدارة 

اإىل املجل�س فيما يتعلق بالإطار  اللجنة برفع تو�شياتها  التنفيذية وجميع موظفي جمموعة الربكة امل�شرفية، وتقوم 

العام للمكافاآت التنفيذية وتكاليفها.  

جلنة التدقيق

يراأ�س جلنة التدقيق ال�شيد �شالح حممد اليو�شف، وت�شم اللجنة يف ع�شويتها الدكتور اأنور اإبراهيم وال�شيد اإبراهيم 

اأربع مرات على الأقل يف ال�شنة، ويح�شر مدقق احل�شابات اخلارجي  فايز ال�شام�شي.  جتتمع جلنة التدقيق ر�شميا 

اجتماعا واحدا على الأقل من هذه الجتماعات يف كل �شنة. عالوة على ذلك، يكون ملدقق احل�شابات اخلارجي ات�شال 

غري حمدود مع جلنة التدقيق ورئي�شها طوال ال�شنة. 

وتقوم  واملالية،  املحا�شبية  للرقابة  فعال  نظام  و�شع  تاأمني  مب�شئولية  التدقيق  جلنة  بتكليف  الإدارة  جمل�س  قام  لقد 

اإجراءات الرقابة الداخلية. وتنظر جلنة التدقيق  اللجنة باإجناز ذلك عن طريق املراجعة املنتظمة لكفاءة وفعالية 

ونطاق  واخلارجي،  الداخلي  التدقيق  وعمليات  املالية،  التقارير  واإعداد  املالية  بالرقابة  تتعلق  التي  الأمور  جميع  يف 

ونتائج عمليات التدقيق، واللتزام باملتطلبات الرقابية واإدارة املخاطر.  كما تقوم اللجنة مبراقبة ا�شتقاللية املدققني 

اخلارجيني وحتديد مكافاآتهم وتقوم برفع تو�شياتها اإىل املجل�س فيما يتعلق بتعيني واإنهاء عقود املدققني اخلارجيني. 

تخ�شع خمتلف اإجراءات ونظم الرقابة الداخلية املالية للمراجعة امل�شتقلة من قبل دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة 

واملدققني اخلارجيني والهيئات الرقابية الر�شمية ح�شب مقت�شى احلال. تر�شل تقارير جميع هذه اجلهات اإىل جلنة 

يتم  يكون ذلك مطلوبا.  املنا�شب حيث  الت�شحيحي  الإجراء  اتخاذ  بتاأمني  املجل�س  بالنيابة عن  تقوم  التي  التدقيق، 

اإليها ومن خالل مناق�شاتها مع  اإطالع اللجنة ب�شكل مبا�شر من خالل تقارير التدقيق واملراجعة الداخلية املرفوعة 

املدققني اخلارجيني فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها والنتائج التي يتو�شلون اإليها.

تقوم اللجنة مبراجعة البيانات املالية ال�شنوية والف�شلية للمجموعة وكفاية خم�ش�شات اخل�شائر وتقارير امل�شت�شارين 

اخلارجيني فيما يتعلق مبهام طلب تق�شي اأو تقدمي م�شورة حمددة.

جلنة املخاطر

وال�شيد غ�شان  بن غليطة  ال�شيد جمال  اللجنة يف ع�شويتها  وت�شم  الإله �شباحي،  ال�شيد عبد  املخاطر  يراأ�س جلنة 

عبدالكرمي �شليهم والرئي�س التنفيذي ال�شيد عدنان اأحمد يو�شف. جتتمع جلنة املخاطر ر�شميا اأربع مرات على الأقل يف 

ال�شنة، ويجوز اأن تدعو اللجنة رئي�س الئتمان واإدارة املخاطر وكبار املدراء التنفيذيني الآخرين حل�شور اجتماعاتها. 

يتم حتديد مدى قابلية وا�شتعداد املجموعة لتقبل املخاطر من قبل جمل�س الإدارة بناء على تو�شية من جلنة املخاطر 

اعتماد  عن  م�شئولة  تكون  كما  للمخاطر،  التعر�س  من  للمجموعة  املقبولة  امل�شتويات  و�شع  عن  م�شئولة  تكون  والتي 

وقيا�س  لت�شخي�س  الالزمة  اخلطوات  لكافة  العليا  الإدارة  اتخاذ  وتاأمني  املخاطر  لإدارة  العليا  الإدارة  ا�شرتاتيجية 

لأعمال  الرئي�شية  املخاطر  وتقييم  ت�شخي�س  عن  الأ�شا�شية  امل�شوؤولية  الإدارة  على  تقع  املخاطر.  ومراقبة  ومتابعة 

املجموعة وعن تطوير وتنفيذ و�شائل ونظم رقابة داخلية مالئمة.
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التقرير ال�شنوي 2007

الإدارة التنفيذية

لتاأمني ممار�شة مراقبة كاملة على املجموعة، قام فريق الإدارة التنفيذية بتطوير نظام لتمرير القرارات ال�شرتاتيجية 

املركزية التي يتم اتخاذها على م�شتوى ال�شركة الأم اإىل وحدات املجموعة، وبذلك يتم تاأمني تنفيذ �شيا�شات املجموعة 

وطرق واإجراءات العمليات العامة من قبل جميع وحدات املجموعة. 

وبنهاية عام 2007، كان الفريق يتاألف من الرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س التنفيذي وروؤ�شاء دوائر الرقابة املالية، والتدقيق 

الداخلي، والتخطيط ال�شرتاتيجي، والئتمان واإدارة املخاطر، واخلزانة وال�شتثمار، والعمليات وال�شئون الإدارية، وال�شئون 

القانونية، واحلوكمة الإدارية، كما يتوقع اأن ينظم رئي�س امل�شرفية التجارية اإىل الفريق يف وقت لحق. 

عالوة على ذلك، تقوم الإدارة التنفيذية مبمار�شة رقابتها من خالل اللجان التالية التي تكون لها م�شئوليات حمددة 

كما يلي:  

جلنة الإدارة التنفيذية

بتوجهات  يتعلق  فيما  للمجموعة  ال�شرتاتيجية  الأهداف  تنفيذ  الإ�شراف على  التنفيذية يف  الإدارة  دور جلنة  يتمثل 

الأعمال والت�شغيل واملخاطر وخطط التو�شع وال�شيا�شات والإجراءات العامة. يراأ�س اللجنة الرئي�س التنفيذي وت�شم يف 

ع�شويتها نائب الرئي�س التنفيذي وروؤ�شاء دوائر التخطيط ال�شرتاتيجي، والعمليات وال�شئون الإدارية، والئتمان واإدارة 

املخاطر، واخلزانة وال�شتثمار بالإ�شافة اإىل رئي�شي دائرتي الرقابة املالية والتدقيق الداخلي كع�شوين مراقبني. 

جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات

تتمثل م�شئولية جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات يف مراقبة ال�شيولة وكفاية راأ�س املال للمجموعة ومراجعة ال�شتثمارات 

طويلة الأجل للمجموعة يف حقوق امللكية والدخول اإىل الأ�شواق املختلفة، كما تقوم اللجنة مبراجعة ال�شيولة والتدفقات 

اللجنة  يراأ�س  امل�شتثمرين.  الأرباح على  توزيع  اإىل مراقبة  بالإ�شافة  امليزانية  اأهداف منو  للمجموعة وت�شع  النقدية 

والتخطيط  املخاطر،  واإدارة  والئتمان  وال�شتثمار،  اخلزانة  دوائر  روؤ�شاء  ع�شويتها  يف  وت�شم  التنفيذي  الرئي�س 

يف  الإ�شالمي  الربكة  لبنك  العليا  الإدارة  من  وع�شو  الإدارية  وال�شئون  والعمليات  املالية،  والرقابة  ال�شرتاتيجي، 

البحرين التابع للمجموعة. 

جلنة الئتمان باملركز الرئي�شي

اإن جلنة الئتمان باملركز الرئي�شي هي اجلهة املخولة باملوافقة على معامالت الئتمان كما تخت�س بالنظر يف �شيا�شات 

الئتمان والت�شهيالت الئتمانية للمجموعة والت�شهيالت الئتمانية غري املنتظمة وم�شتويات املخ�ش�شات. يراأ�س اللجنة 

الرئي�س التنفيذي ويعني يف ع�شويتها اأع�شاء من الإدارة التنفيذية العليا. 

اللجنة الإدارية للمخاطر 

املخاطر  ومراقبة  اإدارة  يف  الإدارة  ملجل�س  التابعة  املخاطر  جلنة  م�شاعدة  يف  للمخاطر  الإدارية  اللجنة  دور  يتمثل 

عليها  والرقابة  املخاطر  اإدارة  واإجراءات وممار�شات  �شيا�شات  كفاءة  لتح�شني  املطلوبة  الإجراءات  ودعم  و�شع  ويف 

يف جمموعة الربكة امل�شرفية. يراأ�س اللجنة الرئي�س التنفيذي وت�شم يف ع�شويتها روؤ�شاء دوائر العمليات وال�شئون 

الإدارية، والرقابة املالية، والئتمان واإدارة املخاطر، ومدير درا�شات املراجعة الئتمانية والتحليل.  

جلنة تقنية املعلومات باملركز الرئي�شي

يتمثل دور جلنة تقنية املعلومات باملركز الرئي�شي يف و�شع ا�شرتاتيجية تقنية معلومات ق�شرية املدى واأخرى طويلة املدى 

للمجموعة والإ�شراف عليهما ومتابعة تنفيذهما يف خمتلف وحدات املجموعة بغر�س توحيد اإدارة املعلومات والعمليات. 

يراأ�س اللجنة نائب الرئي�س التنفيذي وت�شم يف ع�شويتها روؤ�شاء دوائر الرقابة املالية، والتخطيط ال�شرتاتيجي، والعمليات 

وال�شئون الإدارية بالإ�شافة اإىل مر�شحني من كبار امل�شئولني يف جمموعة الربكة امل�شرفية وبنك الربكة الإ�شالمي.

جلنة املوارد الب�شرية واملكافاآت

يتمثل دور جلنة املوارد الب�شرية واملكافاآت يف مراجعة �شيا�شات واإدارة وتخطيط املوارد الب�شرية يف املركز الرئي�شي 

الإدارية،  وال�شئون  العمليات  دوائر  روؤ�شاء  ع�شويتها  يف  وت�شم  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اللجنة  يراأ�س  للمجموعة. 

بنك  والفروع يف  امل�شاندة  دائرة  ورئي�س  العام  املدير  نائب  اإىل  بالإ�شافة  املالية  والرقابة  ال�شرتاتيجي،  والتخطيط 

الربكة الإ�صالمي.

جلنة املطلعني الداخليني باملركز الرئي�شي

و�شوق  املركزي  البحرين  م�شرف  من  ال�شادرة  ال�شرت�شادية  للتعليمات  وفقا  الداخليني  املطلعني  جلنة  ت�شكيل  مت 

التعليمات هو املحافظة على �شفافية وعدالة ونظامية �شوق  اإن الق�شد الأ�شا�شي من هذه  البحرين لالأوراق املالية. 

الأوراق املالية وتعزيز وتطوير املمار�شات فيما يتعلق باأنظمة اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية �شمن ال�شركات املدرجة 

يف �شوق الأوراق املالية واملوؤ�ش�شات املماثلة الأخرى. اإن اأهداف جلنة املطلعني الداخليني هي مراقبة والإ�شراف على 

اأن  الق�شايا التي تتعلق باملطلعني الداخليني وتنظيم تعامالتهم يف الأوراق املالية ملجموعة الربكة امل�شرفية وتاأمني 

من  بح�ش�شهم  يتعلق  فيما  والإدارية  القانونية  باملتطلبات  ودراية  علم  على  املجموعة  الداخليون يف  املطلعون  يكون 

الأ�شهم وتعامالتهم يف الأوراق املالية للمجموعة، وذلك بالإ�شافة اإىل منع �شوء ا�شتخدام املعلومات ال�شرية من قبل 

املطلعني الداخليني. يراأ�س اللجنة نائب الرئي�س التنفيذي وت�شم يف ع�شويتها روؤ�شاء دوائر التدقيق الداخلي، وال�شئون 

القانونية، والعمليات وال�شئون الإدارية، وعالقات امل�شتثمرين )وهو نف�شه امل�شجل واأمني �شر اللجنة(.

جلنة العالمة التجارية

لقد مت ت�شكيل جلنة الهوية التجارية لتكون م�شئولة عن مراجعة وتقييم ال�شورة والنطباع العام عن املجموعة بغر�س 

التو�شل اإىل تو�شية بهوية موؤ�ش�شية موحدة ملجموعة الربكة امل�شرفية وال�شركات التابعة لها. كما اإن اللجنة م�شئولة 

اإيجابيني يعك�شان دائما الطبيعة احلية  اإدارة الهوية املوحدة اجلديدة واملحافظة على �شورة وانطباع  م�شتقبال عن 

والعاملية لالأعمال التجارية للمجموعة ون�شاطاتها. يراأ�س اللجنة نائب الرئي�س التنفيذي وت�شم يف ع�شويتها روؤ�شاء 

ورئي�س  العام  املدير  نائب  الإ�شالمي  الربكة  بنك  ومن  ال�شرتاتيجي،  والتخطيط  الإدارية،  وال�شئون  العمليات  دوائر 

دائرة امل�شاندة والفروع وم�شاعد املدير العام ورئي�س دائرة الت�شويق والأعمال امل�شرفية الدولية. 

جلان �أخرى 

وقت  باملجموعة من  تتعلق  ومبادرات حمددة  اأمور  مع  التعامل  الأمر  تطلب  كلما  بت�شكيل جلان خا�شة  الإدارة  تقوم 

لآخر. 

اللتزام، ال�شيا�شات والإجراءات، تقنية املعلومات 

البحرين  م�شرف  ي�شدرها  والتي  الإ�شالمية  البنوك  عمل  حتكم  التي  الرقابية  املتطلبات  بجميع  املجموعة  تلتزم 

واإدارة  الأ�شول  جودة  للمجموعة،  املال  راأ�س  كفاية  حتكم  التي  الأنظمة  اأخرى،  اأمور  �شمن  ذلك،  وي�شمل  املركزي 

املخاطر، ال�شيولة واإدارة الأموال. 

وب�شفته اجلهة امل�شرفة على املجموعة، ي�شع م�شرف البحرين املركزي ويتابع متطلبات كفاية راأ�س املال ملجموعة 

التابعة  امل�شرفية  الوحدات  بينما تخ�شع  للمجموعة،  املوحدة  املوحدة وغري  امليزانية  امل�شرفية على م�شتوى  الربكة 

للمجموعة لالإ�شراف املبا�شر للجهات الرقابية يف الدول التي تعمل فيها وهي التي ت�شع وتتابع متطلبات كفاية راأ�س 

املال لها.

ويطلب م�شرف البحرين املركزي يف الوقت احلا�شر من كل بنك اأو جمموعة م�شرفية تعمل يف البحرين اأن حتافظ 

على ن�شبة حد اأدنى من اإجمايل راأ�س املال اإىل اإجمايل الأ�شول املوزونة املخاطر الظاهرة وغري الظاهرة يف امليزانية 

بحد اأدنى قدره 12٪، وهي اأعلى من الن�شبة التي تتطلبها توجيهات جلنة بازل للرقابة امل�شرفية وقدرها 8٪ مبوجب 
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التوجيه الذي اأ�شدرته هذه اللجنة عن كفاية راأ�س املال يف عام 1988.  ومع ذلك، فاإن التوجيه بازل 2 اجلديد الذي 

اأعلنته اللجنة وهو يلغي توجيه عام 1988 م�شمم بحيث يحقق درجة اأعلى من الفروق فيما يتعلق بتحديد مقدار راأ�س 

املال الذي يجب على البنوك الحتفاظ به ملختلف فئات التعر�س للمخاطر الئتمانية، بالإ�شافة اإىل تخ�شي�س ن�شبة 

من راأ�س املال لتغطية املخاطر الت�شغيلية عالوة على التوجيهات ال�شابقة فيما يتعلق بتخ�شي�س جزء من راأ�س املال 

لتغطية خماطر ال�شوق. و�شيكون للجهات الرقابية يف كل دولة حرية اأو�شع يف رفع اأو خف�س متطلبات كفاية راأ�س املال 

للبنوك العاملة يف اأرا�شيها ح�شب الظروف اخلا�شة بكل دولة. كما تتطلب القواعد اجلديدة درجة اأكرب من ال�شفافية 

يف البيانات املعلنة فيما يتعلق باإدارة خماطر البنوك. لقد قامت جمموعة الربكة امل�شرفية باتخاذ اخلطوات الالزمة 

لتحقيق الكفاءة املطلوبة يف تقييم املخاطر يف الوقت املحدد بحيث ميكنها ذلك من الوفاء واللتزام مبتطلبات بازل 2 

بالكيفية املحددة من قبل م�شرف البحرين املركزي. 

مكافحة غ�شيل الأموال

تطبق جمموعة الربكة امل�شرفية اأنظمة مكافحة غ�شيل الأموال التي و�شعها م�شرف البحرين املركزي مبا يف ذلك 

تعيني م�شئول يف املجموعة للمراقبة والتبليغ عن غ�شيل الأموال – وي�شغل هذا املن�شب حاليا رئي�س دائرة العمليات 

وال�صئون الإدارية – وهو الذي يقوم اأي�شا بالإ�شراف على م�شئويل مكافحة غ�شيل الأموال يف كل وحدة من وحدات 

�شيا�شة عامة موحدة على م�شتوى  تطبيق  للمجموعة  الرئي�شي  املركز  يتم يف  اأن  الهدف من ذلك هو  اإن  املجموعة. 

املتبعة يف كل وحدة من وحدات املجموعة  املمار�شات  تاأخذ بعني العتبار  الأموال  املجموعة خا�شة مبكافحة غ�شيل 

وتلتزم باأنظمة مكافحة غ�شيل الأموال ال�شادرة من م�شرف البحرين املركزي. 

مراقبة الأداء املايل

لقد و�شعت اإدارة املجموعة اإجراءات متعددة للم�شاعدة يف مراقبة اأن�شطة املجموعة والتحكم فيها على م�شتوى العامل. 

وقد مت و�شع اإجراءات متكاملة لتوحيد البيانات املالية وهي تعمل حاليا بكفاءة عالية. ومبوجب هذه الإجراءات تقوم 

هيئة  من  ال�شادرة  الإ�شالمية  املحا�شبة  معايري  مع  تتوافق  ب�شيغة  املالية  بياناتها  بتقدمي  املجموعة  وحدات  جميع 

املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ومع معايري اإعداد التقارير املالية الدولية. ويتم جمع البيانات املالية 

للوحدات كل ثالثة �شهور وت�شدر بها نتائج مالية موحدة للمجموعة. واإ�شافة اإىل ذلك، تقوم الوحدات برفع تقارير 

�شهرية اإىل املكتب الرئي�شي للمجموعة تذكر فيها تفا�شيل اأدائها املايل مقارنة مع املوازنات التقديرية املعتمدة. 

تقنية املعلومات

منذ تاأ�شي�س املجموعة، كان اأحد اأهم التحديات الأوىل التي برزت هي احلاجة للتحرك وباأق�شى �شرعة ممكنة نحو 

حتقيق تكامل بني قواعد بيانات الوحدات امل�شرفية التابعة املتنوعة يف بيئة بيانات موحدة للمجموعة، لغر�س ت�شهيل 

اإن�شاء من�شة معلومات م�شرتكة. ونظرا للم�شاكل املعقدة التي ينطوي عليها جمع 10 وحدات م�شرفية خمتلفة حتت 

مظلة مركزية واحدة، تقرر باأنه �شيكون من ال�شروري القيام بهذا التحرك على مراحل.

تطلبت املرحلة الأوىل اإن�شاء هيكل اإدارة معلومات مالية متكامل، حيث ميكن مبوجبه ت�شجيل البيانات املالية لكل وحدة 

يتطلبها  التي  التعديالت  اإجراء  وبعد  الأخرى،  الوحدات  بيانات  البيانات مع  تلك  �شي�شمح بدمج  الإنرتنت مما  على 

التوحيد، ت�شتخدم هذه البيانات لإعداد البيانات والتقارير املالية املطلوبة قانونا والتقارير الإدارية.

موؤ�ش�شة  الآن  امل�شرفية  الربكة  جمموعة  اأ�شبحت  بحيث  جدا  ق�شري  وقت  يف  الأوىل  الأهداف  هذه  اإجناز  مت  لقد 

موحدة بالكامل، وبعد الكتتاب العام الناجح جدا يف عام 2006 اأ�شبحت املجموعة مهيئة لنطالقة تو�شع اأخرى يف 

ال�شوق العاملية. وحيث اأن التقنية هي عن�شر حيوي يف هذا التو�شع، خ�شو�شا يف ال�شوق امل�شرفية الإ�شالمية التي تتم 

بالتناف�شية ال�شديدة، بداأت جلنة تقنية املعلومات ن�شاطاتها يف عام 2007 بو�شع ا�شرتاتيجية ق�شرية املدى واأخرى 

بعيدة املدى لتقنية املعلومات، ويتم الإ�شراف على تنفيذ هذه ال�شرتاتيجية ومتابعتها ب�شكل م�شتمر من قبل اللجنة، 

بغر�س حتقيق توحيد فعال لإدارة املعلومات والعمليات يف املجموعة. 

الإنرتنت،  على  املالية  البيانات  توحيد  نظام  لتنفيذ  الأعمال  ملعلومات  طريق  خارطة  بتطوير  املجموعة  قامت  لقد 

وا�شتخدام نظام لقيا�س اأداء ال�شركة من خالل ا�شتخراج موؤ�شرات الأداء الرئي�شية وقيا�شها مقابل اأهداف اأداء متفق 

عليها لكل وحدة من الوحدات ومتابعة ذلك ب�شكل م�شتمر. و�شيتم حت�شني خارطة الطريق هذه بحيث ت�شمل عنا�شر 

اإدارة التعر�س للمخاطر يف كل املجموعة، مبا يف ذلك عنا�شر اإعداد تقارير اإدارة املخاطر، وهو ما �شيمهد الطريق 

للتوافق مع متطلبات بازل 2. وبنهاية عام 2007 اأجنزت املجموعة، مب�شاعدة م�شت�شار خبري خارجي، ما يقارب %60 

من املرحلة الأوىل من م�شروع »تخطيط ومراقبة الإدارة « هذا، ويتوقع اأن يتم بعد حل عدد من الأمور اإجناز هذه 

املرحلة بالكامل يف عام 2008.

ويف عام 2007، قامت املجموعة بال�شتفادة من فر�شة التجديد الو�شيك لتفاقية ترخي�س »ميدا�س« ل�شركة مي�شي�س 

لإعادة النظر يف متطلباتها، وبعد حتليل الوظائف الن�شبية لنظام ميدا�س مقابل الأنظمة الأخرى، خ�شو�شا يف �شوء 

متطلبات بازل 2، مت اتخاذ قرار باختيار نظام »اإيكويجن« –وهو اأي�شا من �شركة مي�شي�س- كنظام م�شريف رئي�شي 

اإ�شالمي. وحيث اأن بنك الربكة الإ�شالمي هو اأحد ال�شركات التابعة للمجموعة التي ت�شتخدم نظام »ميدا�س« حاليا 

اختارت جلنة تقنية املعلومات هذا البنك لختبار التطبيق التجريبي للنظام. وقد تلت عملية تطبيق نظام اإيكويجن 

يف بنك الربكة الإ�شالمي تنفيذ برنامج تدريب للموظفني يف تقنية املعلومات ونظام اإيكويجن لتاأهيلهم يف ا�شتخدام 

تركيب  ذلك  و�شيلي  الأولية،  الأعمال  حتليل  بعملية  احلا�شر  الوقت  يف  الإ�شالمي  الربكة  بنك  فريق  يقوم  النظام. 

النظام واختباره، ويتوقع النتهاء من التطبيق الكامل يف بنك الربكة الإ�شالمي بنهاية عام 2008. �شتمثل جتربة بنك 

الربكة الإ�شالمي يف تطبيق النظام خربة معرفية هامة فيما يتعلق بنظام اإيكويجن الإ�شالمي من �شركة مي�شي�س بحيث 

ميكن تعميم فائدتها على الأع�شاء الآخرين يف املجموعة. ومتى ما مت تطبيق نظام اإيكويجن بالكامل يف بنك الربكة 

الإ�شالمي، �شيتم تكرار العملية يف الوحدات التابعة يف جنوب اأفريقيا ولبنان. 

وخالل ال�شنة اأي�شا قامت جلنة تقنية املعلومات بتكليف اثنني من اأع�شائها لتحديد واختيار نظام خزانة مالئم كحل 

موؤقت حلني تطبيق النظام امل�شريف الرئي�شي، ويقوم هذا الفريق حاليا بالعمل مع دائرة اخلزانة وال�شتثمار لتحديد 

متطلباتها لعمليات املكتب الأمامي واأعمال املكتب اخللفي.

�إد�رة �ملخاطر

تتبع  باإدارة املخاطر. وب�شكل خا�س،  يتعلق  وال�شيا�شات املقررة عامليا فيما  باملبادئ  باللتزام  اإن املجموعة متم�شكة 

املجموعة ب�شكل كامل املبادئ ال�شرت�شادية لإدارة املخاطر ملوؤ�ش�شات اخلدمات املالية الإ�شالمية التي و�شعها جمل�س 

اخلدمات املالية الإ�شالمية بالإ�شافة اإىل احلاجة اإىل و�شع نظام �شامل لإدارة واإعداد تقارير اإدارة املخاطر.  ويف 

هذا ال�شدد، يعترب رئي�س الئتمان واإدارة املخاطر يف املجموعة م�شئول عن �شياغة ومتابعة �شيا�شات املجموعة فيما 

يتعلق بكافة جوانب املخاطر، وتطوير اإطار عام لقيا�س املخاطر، وتن�شيق جهود تطبيق بازل 2، كما اإنه م�شئول عن 

اإدارة  اآيل فعال لقيا�س املخاطر ومتابعة التزام املجموعة مبعايري قيا�س املخاطر وتزويد  ا�شتحداث برنامج حا�شب 

املجموعة بتقارير عن العائد املعدل ح�شب درجة املخاطر على راأ�شمال املجموعة. 

الأ�شول  تخ�شي�س  وا�شرتاتيجيات  املخاطر  وتنويع  املخاطر  لتقبل  العامة  امل�شتويات  وو�شع  بتعريف  الإدارة  جمل�س  يقوم 

اخلا�شة بكل اأداة متويل اإ�شالمي وبكل ن�شاط اقت�شادي ومنطقة جغرافية وعملة واأجل. يتوىل اإدارة كل وحدة تابعة للمجموعة 

جمل�س اإدارة خا�س بها. تتبع الوحدات التابعة للمجموعة �شيا�شات واإجراءات ائتمانية مكتوبة ويجري حاليا حتديث هذه 

لتتوافق مع �شيا�شات الئتمان اجلديدة للمجموعة وبالتايل �شمان جودة اإدارة املخاطر يف كافة وحدات املجموعة. 

)وت�شمل  ال�شوق  ال�شيولة، وخماطر  الئتمان وخماطر  املجموعة خماطر  لها  تتعر�س  التي  الرئي�شية  املخاطر  ت�شمل 

خماطر ا�شتثمارات الأ�شهم وخماطر معدل العائد وخماطر النقد الأجنبي( وخماطر الت�شغيل وخماطر التوافق مع 

مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.  
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التقرير ال�شنوي 2007

خماطر الئتمان 

مبوجب  بالتزاماته  الوفاء  يف  مقابل  طرف  اأو  عميل  اإخفاق  عن  تنجم  التي  اخل�شارة  خماطر  هي  الئتمان  خماطر 

�شروط متفق عليها. اإن ذلك ينطبق على املجموعة يف اإدارة التعر�س ملخاطر التمويل التي تنتج عن ا�شتحقاق الأق�شاط 

والإيجارات )مثل املرابحة والإجارة( وعمليات متويل راأ�س املال العامل )مثل ال�شلم اأو ال�شت�شناع اأو امل�شاربة(. 

تقارير  واإعداد  ت�شخي�س وقيا�س ومتابعة  ي�شمل  اإطار عام لإدارة خماطر الئتمان  للمجموعة  تابعة  ولدى كل وحدة 

عن خماطر الئتمان.  اإن كل وحدة تابعة للمجموعة تتحكم يف خماطر الئتمان بدءا من عملية املوافقة الأولية ومنح 

الئتمان، وبعد ذلك املتابعة الالحقة للجدارة الئتمانية للطرف املقابل والإدارة الن�شطة للمخاطر الئتمانية. وتوكل 

اإىل جلان يعهد لها مبهام حتليل وتقييم الئتمان  اإدارة الوحدة  الت�شهيالت الئتمانية من قبل جمل�س  املوافقة على 

مبوجب �شيا�شات ائتمانية واإجراءات عملياتية حمددة يعمل بها يف تلك الوحدة. 

توجد يف كل وحدة تابعة للمجموعة دائرة تدقيق داخلي م�شئولة عن القيام مبراجعة اللتزامات الئتمانية لالأطراف 

املقابلة وتقييم جودتها وتاأمني التقيد بالإجراءات املعتمدة للح�شول على املوافقة الئتمانية. 

خماطر ال�شيولة 

خماطر ال�شيولة هي خماطر اخل�شارة للمجموعة التي تن�شاأ اإما عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اأو عن عجزها 

عن متويل الزيادة يف املوجودات عندما ت�شتحق هذه اللتزامات للدفع، بدون ال�شطرار اإىل تكبد م�شاريف اأو خ�شائر 

غري مقبولة.  

اإن لدى جمموعة الربكة امل�شرفية وكل وحدة تابعة لها اإطار عام لإدارة ال�شيولة ياأخذ يف احل�شبان متطلبات ال�شيولة 

فيما يتعلق بح�شاباتها اجلارية وح�شابات التوفري والودائع من البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى وال�شتثمارات املقيدة 

واملطلقة بحيث حتتفظ الوحدة باأ�شول �شائلة مب�شتويات احرتازية منا�شبة لتاأمني القدرة على احل�شول على النقد 

بال�شرعة الالزمة للوفاء بالتزاماتها. اإن الإدارة ال�شليمة لل�شيولة تفرت�س مراعاة تاأثري التدفق النقدي اخلارج املحتمل 

الناجت عن التزامات غري قابلة للنق�س لتمويل �شراء اأ�شول جديدة واأي�شا تاأثري خطر احتمال حدوث �شحوبات كبرية 

من قبل واحد اأو اأكرث من كبار العمالء، وذلك بتاأمني عدم العتماد على عميل واحد اأو جمموعة �شغرية من العمالء. 

يتوافق اإعداد تقارير ال�شيولة مع كافة متطلبات الأنظمة املحلية. 

خماطر ال�شتثمار امل�شرتك

ميكن تعريف خماطر ال�شتثمار امل�شرتك باأنها خماطر اخل�شارة املالية التي تتعر�س لها املجموعة ب�شبب دخول اأي من 

الوحدات التابعة لها يف �شراكة بغر�س القيام اأو امل�شاركة يف متويل معني اأو ن�شاط جتاري عام يكون فيه مقدم التمويل 

م�شاركا يف خماطر العمل التجاري. 

يتعلق  فيما  عنها  التقارير  واإعداد  املخاطر  لإدارة  منا�شبة  وطرق  ا�شرتاتيجيات  للمجموعة  تابعة  وحدة  كل  لدى  اإن 

بخ�شائ�س خماطر ال�شتثمارات وي�شمل ذلك امل�شاربة وامل�شاركة وا�شتثمارات اأخرى. تقوم كل وحدة بتاأمني اأن تكون 

تاأثري هذه الطرق على عملية ح�شاب الأرباح والتوزيعات املتفق عليها  التقييم لديها منا�شبة كما تقوم بتقييم  طرق 

ب�شورة م�شرتكة بني تلك الوحدة و�شركائها. كما قامت كل وحدة تابعة بتحديد وو�شع ا�شرتاتيجيات منا�شبة للتخارج 

واإدارة املخاطر واإعداد التقارير فيما يتعلق بكل عملية من ن�شاطاتها ال�شتثمارية. 

خماطر معدل الأرباح اأو خماطر معدل العائد

اإن املجموعة معر�شة ملخاطر تتعلق مبعدل العائد حيث اأن زيادة عامة يف معدلت اأرباح القيا�س قد توؤدي اإىل زيادة 

توقعات اأ�شحاب احل�شابات ال�شتثمارية يف احل�شول على معدلت عوائد اأعلى، وبذلك تقع الوحدات العاملة حتت 

�شغوطات ال�شوق لدفع عائد على هذه احل�شابات يكون اأعلى من املعدل الذي مت حتقيقه بالفعل على الأ�شول التي مت 

متويلها من قبل اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار، ويوؤدي ذلك اإىل تنازل هذه الوحدات عن جزء من ح�شتها يف الربح 

و/اأو عمولتها كم�شارب. وعلى اأية حال فاإن املجموعة لي�شت ملزمة بدفع اأية عوائد حمددة م�شبقا لأ�شحاب ح�شابات 

ال�صتثمار. 

خماطر العملة 

اإن خماطر العملة اأو خماطر القطع الأجنبي هي خماطر التاأثري ال�شلبي على اإيرادات املجموعة اأو على حقوق امل�شاهمني 

الناجمة عن تقلبات �شعر العملة.  اإن املجموعة معر�شة ملخاطر اأ�شعار �شرف العملة من حيث اأن قيمة الأدوات املالية 

اأو قيمة �شايف ال�شتثمار يف الوحدات الأجنبية التابعة لها قد تهبط ب�شبب تغريات يف اأ�شعار �شرف العملة. اإن تفا�شيل 

�شايف التعر�شات املهمة ملخاطر �شرف العملة الأجنبية للمجموعة مذكورة يف الإي�شاح 26 من البيانات املالية.  

خماطر الت�شغيل

اإن خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�شارة املالية اأو الأ�شرار التي تن�شاأ عن عدم كفاية اأو ف�شل طرق العمل الداخلية اأو 

موظفي اأو اأنظمة املجموعة اأو من عوامل خارجية. 

تتم اإدارة خماطر الت�شغيل عن طريق اإجراءات العمل الداخلية واآليات املتابعة بينما تتم اإدارة املخاطر القانونية عن 

طريق الت�شاور الفعال مع امل�شت�شارين القانونيني من داخل املجموعة ومن خارجها. تتم اإدارة خماطر الت�شغيل الأخرى 

وتقليلها عن طريق تاأمني توفر موظفني مدربني وموؤهلني وبنية حتتية منا�شبة واأنظمة فعالة لتاأمني ت�شخي�س جميع 

املخاطر اجلوهرية وتقييمها وال�شيطرة عليها. 

تتعر�س املجموعة اأي�شا اإىل خماطر تتعلق مب�شئولياتها املتعلقة بالثقة والأمانة جتاه مودعي الأموال. اإن خماطر الثقة 

والأمانة تن�شاأ من الإخفاق يف الأداء وفقا للمعايري ال�شريحة وال�شمنية التي تنطبق على م�شئوليات الأمانة يف البنوك 

الإ�شالمية، والذي يوؤدي اإىل خ�شائر يف ال�شتثمارات اأو اإىل الإخفاق يف حماية اأ�شحاب احل�شابات ال�شتثمارية. اإن 

لدى وحدات املجموعة اآليات منا�شبة حلماية م�شالح جميع مودعي الأموال. ويف حالت دمج اأموال اأ�شحاب احل�شابات 

واإعداد  يتم و�شع وتطبيق  اأن  بتاأمني  املعنية  تقوم وحدة املجموعة  الذاتية،  اأموال وحدات املجموعة  ال�شتثمارية مع 

التقارير عن اأ�ش�س تخ�شي�س واقت�شام املوجودات والإيرادات وامل�شاريف والأرباح، بطريقة تتوافق مع م�شئوليات الثقة 

والأمانة للمجموعة جتاه اأ�شحاب احل�شابات.   

قبل  من  العمليات  ومراقبة  الدفاتر  يف  والت�شجيل  القيود  عمليات  مبهام  القيام  يتم  باأن  املجموعة  �شيا�شة  تقت�شي 

موظف م�شتقل عن املوظف الذي اأن�شاأ العملية. تقع على وحدات املجموعة م�شئولية اأ�شا�شية لتحديد واإدارة خماطر 

تقت�شي  بكل مهمة من مهامها.  املتعلقة  وال�شوابط  والإجراءات  بال�شيا�شات  ت�شرت�شد كل وحدة يف عملها  الت�شغيل. 

�شيا�شات واإجراءات الرقابة الداخلية الف�شل بني املهام وتفوي�س ال�شالحيات واإعداد تقارير عن التجاوزات واإدارة 

حديثة  اإدارية  تقارير  على  مبنيا  جميعه  ذلك  يكون  اأن  على  احل�شابات،  ومطابقة  عنها  تقارير  واإعداد  اللتزامات 

وموثوق مب�شداقيتها. 

تقوم املجموعة باتخاذ خطوات لتكليف مكتب ا�شت�شاري خارجي لت�شميم �شيا�شات على م�شتوى املجموعة للتعايف من 

اآثار الكوارث وتخطيط ا�شتمرارية الأعمال. 

تقوم وحدات رقابة داخلية باملراقبة امل�شتمرة على اإجراءات الأعمال اليومية والتاأكد من اللتزام بالإجراءات الرقابية 

اأنظمة  يف  الرقابية  الإجراءات  اإدماج  متزايدة  ب�شورة  يتم  للمجموعة  التكنولوجية  القاعدة  حت�شن  ومع  الأ�شا�شية، 

معاجلة العمليات. 

خماطر اللتزام بال�شريعة الإ�شالمية

تن�شاأ خماطر اللتزام بال�شريعة الإ�شالمية عن الإخفاق يف اللتزام بقواعد ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية، وهي بالتايل 

الرقابة  هيئة  ذلك  وي�شمل  حتكم،  واأدوات  اأنظمة  املجموعة  وحدات  لدى  اإن  وامل�شداقية.  ال�شمعة  ملخاطر  مماثلة 

ال�شرعية اخلا�شة بكل وحدة، لتاأمني اللتزام بجميع قواعد ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية. 
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جمموعة الربكة امل�صرفية

يعود جناح حركة امل�شرفية ال �شالمية املعا�شرة ب�شكل كبري اىل م�شاهمات ورعاية واحد من الرواد الأوائل األ وهو ال�شيخ �شالح  عبد اهلل كامل، موؤ�ش�شة جمموعة الربكة امل�شرفية . وعلى الرغم من اأن املجموعة ككيان قانوين تعترب حديثة 

التاأ�شي�س ال اأن جذور هذا الكيان يعود اىل اأواخر ال�شتينات حينما بداأ ال�شيخ كامل بتطبيق عقود املعامالت املالية ال�شالمية يف معامالته واأن�شطته التجارية وهو الإجتاه الذي �شرعان ماتبعه حتويل الفكرة اإىل عمل موؤ�ش�شي من خالل تاأ�شي�س 

موؤ�ش�شات مالية اأ�شالمية عرب العامل  العربي حتت ا�شم »الربكة«. 

وكجزء من م�شئوليات جمموعة الربكة امل�شرفية الإجتماعية كموؤ�ش�شة مالية اإ�شالمية، فاإننا نوؤمن باأن علينا واجبا ملزما جتاه املجتمعات املحلية وذلك من خالل تبني ورعاية الربامج التعليمية والإجتماعية املوجهة نحو رفع الظروف املعي�شية 

وكذلك حت�شني نوعية امل�شتوى املعي�شي للقطاعات الأكرث حوجة يف املجتمعات التي نعمل فيها. وحتى نتمكن من تنفيذ هذا الإلتزام فاإننا �شنبذل ق�شارى جهدنا لتطبيق اأحد اأهم الأركان الفل�شفية يف ال�شريفة الإ�شالمية األ وهو مفهوم »اإعمار 

الأر�س« والذي يعني اإ�شافة قيمة ملمو�شة اإىل الأ�شول باإعتبار اأن هذا املفهوم ذو �شلة مبا�شرة بتطوير املجتمع وتقدمه الإقت�شادي. ونحن ن�شعى لتطبيقه  من خالل عمليات الإ�شتثمار املبا�شر التي تكمل عمليات الإنتاج احلقيقي ذو القيمة 

امل�شافة. كما يتم تطبيق هذا املبداأ من خالل اآليات متويل ال�شلع واخلدمات وهي جميعها ت�شكل اإ�شافة حقيقية للمجتمع وتعترب بديال للتمويل التقليدي.

اإننا يف جمموعة الربكة امل�شرفية نعترب دور امل�شئولية الجتماعية يف جمموعتنا اأ�شا�شيا يف تطبيق املبادئ امل�شتمدة من ديننا احلنيف والتي تقوم عليها جميع ن�شاطاتنا التجارية يف كافة الدول التي نعمل فيها.  وتتبع جميع وحداتنا مبادئ 

اأخالقية اإ�شالمية يف عملياتها وخدماتها امل�شرفية، وميكن تلخي�س هذه املبادئ فيما يلي:

ل يجوز ال�شتثمار اإل يف القطاعات وال�شناعات التي تتوافق مع املعايري الأخالقية. متلي القيم الأخالقية لالإ�شالم على امل�شلمني وجوب ال�شتثمار فقط يف اإنتاج ال�شلع املفيدة واملتاجرة فيها. اإن هذه القيم حترم ال�شتثمار يف  اأول: 

الن�شاطات التي، �شمن ن�شاطات اأخرى، ت�شاهم يف اإنتاج امل�شروبات الكحولية اأو التبغ وال�شجائر اأو الأ�شلحة، اأو ما يرتبط باأي �شكل من الأ�شكال بالقمار اأو اخلالعة اأو �شوء معاملة الأطفال والن�شاء والأقليات، وكافة املمار�شات الأخرى 

امل�شكوك فيها اأخالقيا.

تتجنب جميع البنوك الإ�شالمية واملوؤ�ش�شات املالية دفع الفائدة الربوية يف عالقاتها مع املودعني والعمالء من الأفراد وال�شركات، حيث يحرم الإ�شالم دفع اأو اأخذ الفوائد الربوية. وبدل من ذلك تقوم الوحدات امل�شرفية التابعة  ثانيا: 

للمجموعة، مثلها مثل البنوك الإ�شالمية الأخرى، بقبول الودائع على اأ�شا�س ال�شتثمار، حيث ي�شارك املودعون، مبوجب ذلك، البنك يف النتائج الفعلية التي حتققها ا�شتثماراتهم. اأما التمويل فاإنه يقدم لل�شركات التجارية ب�شكل 

رئي�شي على اأ�شا�س بيع التق�شيط/املرابحة اأو الإجارة اأو امل�شاركة. وبهذه الطريقة تقوم بنوكنا، مثلها مثل البنوك الإ�شالمية الأخرى، واملودعون بال�شرتاك يف املخاطر املالية مع العمالء امل�شتفيدين من التمويل كما ي�شاركونهم يف 

جني اأرباح ال�صتثمار.

لقد ن�س القراآن الكرمي على حترمي الفوائد/الربا وهذا التحرمي جزء اأ�شا�شي من املعايري الأخالقية والقيم الأ�شا�شية التي و�شعها القراأن. اإن البنوك التابعة ملجموعة الربكة امل�شرفية، ب�شفتها بنوكا اإ�شالمية، تلتزم بهذه القيم الأ�شا�شية 

بحزم ومتتنع عن اأخذ اأو دفع اأية فوائد، وهذا اختالف جوهري بني البنوك الإ�شالمية والتقليدية. ومع ذلك، فاإن عمالء البنوك الإ�شالمية واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى ي�شرتكون ب�شكل عام مع عمالء البنوك التقليدية يف كونهم يت�شاركون 

يف الربح الذي يحققونه مع املودعني، اإل اأن الختالف الأ�شا�شي يف الإ�شالم هو اأن ممار�شة امل�شاركة يف الربح تقوم على اأ�شا�س كون خلق الرثوة ناجت عن �شراكة بني امل�شتثمر ورجل الأعمال اأو ال�شركة حيث يتم مبوجبها ال�شرتاك يف حتمل 

املخاطر وجني العوائد: اإن العائد على راأ�س املال امل�شتثمر يتاأتى من الأرباح املحققة فعال ولي�س على اأ�شا�س اأ�شعار فائدة حمددة م�شبقا.

يجب اأن تتوافق جميع العقود التي تدخل فيها الوحدات امل�شرفية التابعة ملجموعة الربكة امل�شرفية وكذلك جميع عالقاتها مع عمالئها واملودعني مع املعايري الأخالقية لالأمانة والو�شوح وال�شفافية. ثالثا: 

»كجزء من م�شئوليات جمموعة الربكة امل�شرفية الإجتماعية كموؤ�ش�شة مالية اإ�شالمية، فاإننا 

نوؤمن باأن علينا واجبا ملزما جتاه املجتمعات املحلية وذلك من خالل تبني ورعاية الربامج 

التعليمية والإجتماعية املوجهة نحو رفع الظروف املعي�شية وكذلك حت�شني نوعية امل�شتوى 

املعي�شي للقطاعات الأكرث حوجة يف املجتمعات التي نعمل فيها«

18

المسئولية االجتماعية 

�ل�سيد/ عدنان �أحمد يو�سف

الرئي�س التنفيذي
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جمموعة الربكة امل�صرفية

اإىل م�شاهمي جمموعة الربكة امل�شرفية

وفقًا للمادة رقم )58( من النظام الأ�شا�شي ملجموعة الربكة امل�شرفية يجب علينا تقدمي التقرير التايل:

لقد راقبنا املبادئ امل�شتخدمة يف املجموعة، واطلعنا على التقارير ال�شرعية للعام 2007 ال�شادرة عن الهيئات ال�شرعية اأو امل�شت�شارين ال�شرعيني للوحدات التابعة للمجموعة. وقد قمنا بالرجوع اإىل القوائم املالية اخلا�شة 

بها عند احلاجة. كما قمنا مبراجعةاملركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب2007م وبيان الدخل والإي�شاحات حولهما.وقد ا�شتف�شرنا من بع�س الفنيني عن النقاط التي حتتاج اإىل �شرح وبيان. كما قمنا مبراجعة عملية 

احت�شاب الزكاة وذلك وفقا للمعيار املحا�شبي رقم )9( ال�شادر عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

تقع م�شئولية التاأكد من اأن املجموعة ووحداتها تعمل وفقًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية على اإدارة املجموعة واإدارات وحداتها اأما م�شئوليتنا فتنح�شر يف اإبداء راأي م�شتقل بناء على مراجعة التقارير ال�شرعية والبيانات 

املالية للمجموعة ووحداتها.

كما قامت الهيئات ال�شرعية وامل�شت�شارون ال�شرعيون للوحدات – كما تبني للهيئة من تقاريرهم - باملراقبة التي ا�شتملت على فح�س التوثيق والإجراءات املتبعة من املجموعة ووحداتها، على اأ�شا�س اختبار كل نوع من اأنواع 

العمليات.

لقد قامت الهيئات ال�شرعية وامل�شت�شارون ال�شرعيون لوحدات املجموعة – كما تبني للهيئة من تقاريرهم – بتخطيط وتنفيذ املراقبة من اأجل احل�شول على جميع املعلومات والتف�شريات التي اعتربوها �شرورية لتزويدهم 

باأدلة تكفي لإعطاء تاأكيد معقول باأن املجموعة ووحداتها مل تخالف اأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

يف راأينا :

الإ�شالمية. ال�شريعة  ومبادئ  لأحكام  وفقًا  متت  دي�صمرب2007م  يف31  املنتهية  ال�شنة  خالل  ووحداتها  املجموعة  اأبرمتها  التي  واملعامالت  والعمليات  العقود  اإن   •  

الإ�شالمية. ال�شريعة  ومبادئ  لأحكام  وفقًا  اعتماده  مت  الذي  الأ�شا�س  مع  يتفق  ال�شتثمار  ح�شابات  على  اخل�شارة  وحتميل  الأرباح  توزيع  اإن   •  

خريية. اأغرا�س  يف  ب�شرفها  وحداتها  واإدارات  املجموعة  اإدارة  اإلتزمت  قد  الإ�شالمية  ال�شريعة  ومبادىء  اأحكام  حترمها  بطرق  اأو  م�شادر  من  حتققت  التي  املكا�شب  جميع  اإن   •  

اإن احت�شاب الزكاة املرفق مت وفقا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية وذلك طبقا لطريقة �شايف الأموال امل�شتثمرة الواردة يف املعيار املحا�شبي رقم )9( ال�شادر عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية   •  

الإ�شالمية وذلك على الأ�شا�س املبني يف قرار جممع الفقه الإ�شالمي الدويل باأن ال�شركة اإذا قامت بح�شاب الزكاة فيزكي امل�شاهم اأ�شهمه طبقًا لذلك احل�شاب مهما كانت نيته. ومبا اأن املجموعة والوحدات لي�شت 

خمولة باإخراج الزكاة، فعلى امل�شاهمني اإخراج زكاة اأ�شهمهم علمًا باأن زكاة ال�شهم الواحد هي 4.17 �صنتًا اأمريكيًا. 

واحلمد هلل رب العاملني

يف 13 �شفر 1429هـ املوافق 20 فرباير 2008م.

اللجنة التنفيذية للهيئة ال�شرعية املوحدة

د. اأحمد حمي الدين د. عبدال�شتار اأبوغدة   

ع�شو الهيئة رئي�س الهيئة   

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد واآله و�شحـبه اأجمعني، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة
جمموعة الربكة امل�شرفية �س.م.ب

عن ال�شنة املنتهية يف 31 دي�صمرب2007م
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بيــان احتســاب الزكــاة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�صمرب2007م

دولر اأمريكي  

1.143.763 احلقوق العائدة اإىل حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم 

يطرح منه 

)101.603( اإجارة منتهية بالتمليك ممولة من قبل حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم 

)63.907( ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق ممولة من قبل حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم 

)5.368( ا�شتثمارات يف �شركات زميلة ممولة من قبل حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم 

)110.634( عقارات ومعدات ممولة من قبل حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم 

)48.382( موجودات غري ملمو�شة ممولة من قبل حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم 

ي�ساف �ليه 

259.965 مطلويات طويلة الأجل 

4.924 ن�شيب حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم من زكاة ال�شركات الزميلة 

706 ن�شيب حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم من الزكاة املدفوعة من قبل الوحدات التابعة 

1.079.464 جمموع �لوعاء �لزكوي 

%2.5775 ن�شبة الزكاة 

27.823 �إجمايل �لزكاة �مل�ستحقة 

)706( ناق�شا: ن�شيب حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم من الزكاة املدفوعة من قبل الوحدات التابعة 

27.117 �سايف �لزكاة �مل�ستحقة 

651.000 عدد الأ�شهم )األف( 

4.17 زكاة �ل�سهم �مل�ستحقة )�سنت �أمريكي( 
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31 دي�صمرب 2007، والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق  لقد قمنا بتدقيق امليزانية املوحدة املرفقة ملجموعة الربكة امل�شرفية �س.م.ب. )»البنك«( و�شركاتها التابعة )»املجموعة«( كما يف 

وح�شابات ال�شتثمار املقيدة وم�شادر وا�شتخدامات اأموال �شندوق ال�شدقات وم�شادر وا�شتخدامات اأموال �شندوق القر�س احل�شن لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ. اإن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة والتزام البنك بالعمل 

وفقًا ملبادئ وقواعد ال�شريعة الإ�شالمية هو من م�شوؤولية جمل�س اإدارة البنك. اإن م�شئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�شتنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد متت اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لكل من معايري التدقيق الدولية ومعايري التدقيق للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة بان القوائم املالية 

املوحدة خالية من اأخطاء جوهرية. يت�شمن التدقيق فح�س الأدلة املوؤيدة للمبالغ والإي�شاحات املف�شح عنها يف القوائم املالية املوحدة على اأ�شا�س العينة. ويت�شمن التدقيق اأي�شًا تقييم املبادئ املحا�شبية املتبعة والتقديرات 

الهامة التي اأجرتها الإدارة وكذلك تقييم العر�س العام للقوائم املالية املوحدة. باعتقادنا اأن الإجراءات التي قمنا بها توفر اأ�شا�شًا معقوًل لإبداء راأينا.

يف راأينا اأن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2007 وعن نتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية وم�شادر وا�شتخدامات اأموال �شندوق 

ال�شدقات و�شندوق القر�س احل�شن لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�شبة املالية ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ومبادئ وقواعد ال�شريعة الإ�شالمية املحددة من قبل هيئة 

الرقابة ال�شرعية للمجموعة.

كما نوؤكد اأن البنك، يف راأينا، يحتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة واأن القوائم املالية املوحدة واملعلومات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة فيما يتعلق بهـذه القوائـم املاليـة املوحدة تتفق مـع تلك ال�شجالت. وح�شب علمنا 

واعتقادنا مل تقع خـالل ال�شنة املنتهية فـي 31 دي�صمرب 2007 اأي خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني اأو لإحكام قانون م�شرف البحرين املركزي وقانون املوؤ�ش�شات املالية اأو لإحكام عقد التاأ�شي�س والنظام 

الأ�شا�شي للبنك على وجه قد يوؤثر ب�شكل جوهري �شلبًا على ن�شاط البنك اأو مركزه املايل واإن البنك قد التزم باأحكام ترخي�شه امل�شريف

26 فرباير 2008 

املنامة، مملكة البحرين

تقرير مدققي الحسابات إلى السادة المساهمين
جمموعة الربكة امل�شرفية �س.م.ب
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ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائمة املالية املوحدة.

2006  2007   

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي  اإي�شاحات   

    

�ملوجود�ت 

1.816.778  2.281.127  3 نقد واأر�شدة لدى البنوك 

4.086.920  5.621.480  4 ذمم مدينة 

239.515  707.458  5 التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة  

927.903  711.049  6 اإ�صتثمارات  

211.325  348.637  7 اإجارة منتهية بالتمليك 

130.951  163.825  8 عقارات ومعدات  

212.435  270.403  9 موجودات اأخرى 

7.625.827  10.103.979 جمموع �ملوجود�ت   
   

�ملطلوبات وح�سابات �ال�ستثمار �ملطلقة و�حلقوق

      

�ملطلوبات    

1.333.954  1.792.590 ح�شابات جارية للعمالء وح�شابات اأخرى  

115.276  69.027 مبالغ م�شتحقة لبنوك   

268.107  449.883  10 مطلوبات اأخرى 

1.717.337  2.311.500   

    

4.697.366  6.222.821  11 ح�سابات �الإ�ستثمار �ملطلقة 

    

   12 �حلقوق 

630.000  651.000 راأ�س املال  

238.890  192.390 عالوة اإ�شدار اأ�شهم  

33.605  85.630 احتياطيات   

42.672  109.153 اأرباح مبقاة  

33.430  105.590 حت�شي�شات مقرتحة   

978.597  1.143.763 حقوق عائدة اإىل م�شاهمي ال�شركة الأم  

232.527  425.895 حقوق الأقلية   

1.211.124  1.569.658 جمموع �حلقوق  

7.625.827  10.103.979 جمموع �ملطلوبات وح�سابات �الإ�ستثمار �ملطلقة و�حلقوق  

عدنـان اأحمـد يو�شـف  �شالح عبداهلل كامل   

ع�شـو جمل�س الإدارة  رئي�س جمل�س الإدارة   

والرئي�س التنفيذي   
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ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائمة املالية املوحدة.

2006  2007   

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي  اإي�شاحات   

    

�لدخل    

330.548  449.146 دخل من متويل م�شرتك للذمم املدينة   

112.371  118.387 �شايف دخل من عقود متويل واإ�شتثمارات م�شرتكة  

442.919  567.533  14  

    

)373.850(  )497.800(  15 اإجمايل العائد على ح�شابات ال�شتثمار املطلقة  

100.464  127.671  15 ح�شة املجموعة كم�شارب  

)273.386(  )370.129( العائد على ح�شابات الإ�شتثمار املطلقة  

    

169.533  197.404 ح�شة املجموعة من دخل ح�شابات متويل وا�شتثمارات م�شرتكة  

6.628  9.090 ح�شة امل�شارب يف اإدارة ح�شابات الإ�شتثمار املقيدة  

46.283  87.413  14 �شايف الدخل من عقود متويل واإ�شتثمارات ذاتية 

87.796  112.235  16 دخل ر�شوم وعمولت اأخرى  

29.327  38.312  17 اإيرادات  ت�شغيلية اأخرى 

339.567  444.454 جمموع �لدخل �لت�سغيلي  

91.330  126.340 م�صروفات املوظفني  

13.160  18.109  18 اإ�شتهالك واإطفاء 

62.413  84.559  19 م�شروفات ت�شغيلية اأخرى  

166.903  229.008 جمموع �مل�سروفات �لت�سغيلية  

    

172.664  215.446 �سايف دخل �ل�سنة قبل �ملخ�س�سات وربح من بيع مفرت�س ل�سركة تابعة و�ل�سر�ئب  

    

)33.015(  )24.117(  20 خم�ش�شات 

-  54.179  21 ربح من بيع مفرت�س ل�شركة تابعة 

139.649  245.508 �سايف دخل �ل�سنة قبل �ل�سر�ئب  

)15.933(  )44.666( ال�شرائب  

123.716  200.842 �سايف دخل �ل�سنة  

العائدة اإىل:    

80.252  144.148 حقوق م�شاهمي ال�شركة الأم  

43.464  56.694 حقوق الأقلية  

123.716  200.842   

14  22 الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�س لل�شهم يف الأرباح - �شنتات اأمريكية )اإي�شاح 22(  
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2006  2007   

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي  اإي�شاحات   

�الأن�سطة �لت�سغيلية    

139.649  245.508 �شايف دخل ال�شنة قبل ال�شرائب  

تعديالت للبنود غري النقدية:    

13.160  18.109  18 ا�شتهالك واإطفاء 

105.868  106.865  14.4 اإ�شتهالك اإجارة منتهية بالتمليك  

)347(  )133(  17 مك�شب من بيع عقارات ومعدات 

33.015  24.117  20 خم�ش�شات 

)226(  )1.200(  14.3 دخل من ا�شتثمار يف �شركات زميلة  

)4.835(  -  14.3 مك�شب من بيع �شركات زميلة  

-  )54.179(  21 ربح من بيع مفرت�س ل�شركة تابعة 

286.284  339.087 الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية  

�شايف التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:    

)93.969(  )96.045( اإحيتاطيات لدى بنوك مركزية  

)1.135.328(  )1.549.180( ذمم مدينة  

1.411  )468.446( التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة   

)147.727(  )244.177( اإجارة منتهية بالتمليك  

)28.461(  )59.997( موجودات اأخرى  

148.362  458.636 ح�شابات جارية للعمالء وح�شابات اأخرى  

3.844  )46.249( مبالغ م�شتحقة لبنوك   

39.053  139.961 مطلوبات اأخرى  

)16.642(  )18.859( �شرائب مدفوعة  

-  )430( مكافاأة مدفوعة لأع�شاء جمل�س الإدارة   

)943.173(  )1.545.699( �شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية  

�الأن�سطة �ال�ستثمارية    

)182.454(  216.356 �شايف اإ�شتبعاد )�شراء( ا�شتثمارات  

)27.127(  )39.879( �شايف �شراء عقارات ومعدات  

6.180  841 اأرباح اأ�شهم م�شتلمة من �شركات زميلة  

16.859  - ا�شتبعاد ا�شتثمار يف �شركات زميلة   

)186.542(  177.318 �شايف النقد من )امل�شتخدم يف( الأن�شطة ال�شتثمارية  

�الأن�سطة �لتمويلية    

369.604  - متح�شالت من اإ�شدار راأ�س مال  

)10.714(  - تكاليف عمليات الطرح  

)17.000(  )12.000( اأرباح اأ�شهم مدفوعة اإىل حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم   

682.197  1.525.455 الزيادة يف ح�شابات ال�شتثمار املطلقة  

)8.716(  145.944 �شايف التغريات يف حقوق الأقلية   

1.015.371  1.659.399 �شايف النقد من الأن�شطة التمويلية  

)7.480(  77.286 تعديالت حتويل العمالت الأجنبية  

)121.824(  368.304 �لزيادة )�لنق�س( يف �لنقد وما يف حكمه  

1.490.568  1.368.744 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير   

1.368.744  1.737.048  23 �لنقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب  

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائمة املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007



جمموعة الربكة امل�صرفية

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائمة املالية املوحدة.

العائد اإىل حقوق حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم

 اإحتياطيات 

احتياطي     

احتياطي التغيــــــــــــــرات      

جممــوع حقـــوق  تخ�شي�شات   اأربــاح  اإحتياطيات  العمالت  املرتاكمــــــة يف  احتياطي   عـــــــــــــــــــالوة    

احلقوق الأقلية  املجموع  مقرتحـــــــــــة   مبقاة  اأخــــــــــــــرى  الأجنبية  القيم العادلة   قــــــانوين  اإ�شدار اأ�شهم  راأ�س املال   

األف األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف    

دولر اأمريكي دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي   

  

1.211.124  232.527  978.597  33.430  42.672  786  18.943  5.851  8.025  238.890  630.000 �لر�سيد يف 1 يناير 2007 

-   -  -  )21.000(  -  -  -  -  -  -  21.000 اأ�شهم منحة �شادرة )اإي�شاح 12( 

)430(   -  )430(  )430(  -  -  -  -  -  -  - مكافاأة مدفوعة لأع�شاء جمل�س الإدارة 

�شايف احلركة يف التغريات املرتاكمة

)25(  )57(  32  -  -  -  -  32  -  -  -  يف القيمة العادلة 

1.096  362  734  -  -  734  -  -  -  -  - �شايف احلركة يف اإحتياطيات اأخرى 

77.286  33.991  43.295  -  -  -  43.295  -  -  -  - حتويل عمالت اأجنبية   

جمموع الدخل وامل�شروفات املثبتة

78.357  34.296  44.061  -  -  734  43.295  32  -  -  - مبا�شرة يف احلقوق  

200.842  56.694  144.148  -  144.148  -  -  -  -  -  - �شايف دخل ال�شنة 

279.199  90.990  188.209  -  144.148  734  43.295  32  -  -  - جمموع الدخل وامل�شروفات لل�شنة    

-   -  -  -  )14.415(  -  -  -  14.415  -  - حمول اإىل الإحتياطي القانوين 

)12.000(   -  )12.000(  )12.000(  -  -  -  -  -  -  - اأرباح اأ�شهم مدفوعة  

-   -  -  58.590  )58.590(  -  -  -  -  -  - اأرباح اأ�شهم مو�شي بتوزيعها 

-   -  -  46.500  -  -  -  -  -  )46.500(  - اأ�شهم منحة مو�شى بتوزيعها 

مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

-   -  -  500  )500(  -  -  -  -  -  -  مو�شي بتوزيعها 

�شايف متح�شالت  من الطرح العام

103.452  103.452  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املبدئي ل�شركة تابعة )اإي�شاح 21( 

تعديالت من بيع مفرت�س ل�شركة

-  6.451  )6.451(  -  -  -  )6.451(  -  -  -  -  تابعة )اإي�شاح 21( 

)10.877(  )10.877(  -  -  -  -  -  -  -  -  - اأرباح اأ�شهم �شركات تابعة  

-  4.162  )4.162(  -  )4.162(  -  -  -  -  -  - تعديل من دمج العمليات )اإي�شاح 27( 

)810(  )810(  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شايف احلركة يف حقوق الأقلية 

1.569.658  425.895  1.143.763  105.590  109.153  1.520  55.787  5.883  22.440  192.390  651.000 �لر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007 
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قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007



التقرير ال�شنوي 2007

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائمة املالية املوحدة.

العائد اإىل حقوق حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم

 اإحتياطيات 

احتياطي     

احتياطي التغيــــــــــــــرات      

جممــوع حقـــوق  تخ�شي�شات   اأربــاح  اإحتياطيات  العمالت  املرتاكمــــــة يف  احتياطي   عـــــــــــــــــــالوة    

احلقوق الأقلية  املجموع  مقرتحـــــــــــة   مبقاة  اأخــــــــــــــرى  الأجنبية  القيم العادلة   قــــــانوين  اإ�شدار اأ�شهم  راأ�س املال   

األف األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف    

دولر اأمريكي دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي   

           

767.133  200.799  566.334  17.000  111.526  2.573  23.518  9.368  14.351  -  387.998 الر�شيد يف 1 يناير 2006 

-   -  -  -  )107.651(  -  -  -  )14.351(  -  122.002 الر�شملة )اإي�شاح 12( 

369.604   -  369.604  -  -  -  -  -  -  249.604  120.000 راأ�س املال النقدي ال�شادر )اإي�شاح 12( 

)10.714(   -  )10.714(  -  -  -  -  -  -  )10.714(  - تكاليف عمليات الطرح )اإي�شاح 12( 

�شايف احلركة يف التغريات املرتاكمة

)2.222(  1.295  )3.517(  -  -  -  -  )3.517(  -  -  - يف القيمة العادلة 

)3.197(  )1.410(  )1.787(  -  -  )1.787(  -  -  -  -  - �شايف احلركة يف اإحتياطيات اأخرى 

)7.480(  )2.905(  )4.575(  -  -  -  )4.575(  -  -  -  - حتويل عمالت اأجنبية   

جمموع الدخل وامل�شروفات املثبتة

)23.613(  )3.020(  )20.593(  -  -  )1.787(  )4.575(  )3.517(  -  )10.714(  - مبا�شرة يف احلقوق  

123.716  43.464  80.252  -  80.252  -  -  -  -  -  - �شايف دخل ال�شنة 

100.103  40.444  59.659  -  80.252  )1.787(  )4.575(  )3.517(  -  )10.714(  - جمموع الدخل وامل�شروفات لل�شنة    

-   -  -  -  )8.025(  -  -  -  8.025  -  - حمول اإىل الإحتياطي القانوين 

)17.000(   -  )17.000(  )17.000(  -  -  -  -  -  -  - اأرباح اأ�شهم مدفوعة  

-   -  -  33.000  )33.000(  -  -  -  -  -  - اأرباح اأ�شهم مو�شي بتوزيعها 

مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

-   -  -  430  )430(  -  -  -  -  -  - مو�شي بتوزيعها 

)2.678(  )2.678(  -  -  -  -  -  -  -  -  - اأرباح اأ�شهم �شركات تابعة  

)6.038(  )6.038(  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شايف احلركة يف حقوق الأقلية 

1.211.124  232.527  978.597  33.430  42.672  786  18.943  5.851  8.025  238.890  630.000 الر�شيد يف 31 دي�صمرب 2006 
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قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007



جمموعة الربكة امل�صرفية

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائمة املالية املوحدة.

اإ�شتثمارات     التمويـــــــل  التمويـــــــل  ذمـــــــــــــــــــم    

املجمــــوع اأخــــــرى  ا�شتثمـــارات  عقاريــــــــــة  بامل�شاركة  بامل�شاربة   بيوع  مدينة  نقـــــد   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي   

        

406.591  8.104  83.020  12.293  2.732  1.500  248.846  50.096 الر�شيد يف 1 يناير 2006 

        

510.909  24.650  1.104  9.122  -  132.358  301.363  42.312 الودائع 

        

)400.980(  )6.416(  )35.984(  )11.385(  )1.592(  )51.895(  )227.688(  )66.020( ال�شحوبات 

        

27.780  735  )119(  6.212  15  1.961  18.976  - الدخل بعد ح�شم امل�شروفات 

        

)6.628(  )198(  )18(  )1.864(  )15(  )287(  )4.246(  - ح�شة امل�شارب 

        

62  -  62  -  -  -  -  - حتويالت �شرف العمالت الأجنبية 

537.734  26.875  48.065  14.378  1.140  83.637  337.251  26.388 �لر�سيد يف 31 دي�سمرب 2006 

        

341.861  32.147  74.449  2.664  -  10.717  110.924  110.960 �لود�ئع 

        

)284.178(  )33.983(  )57.742(  )4.141(  )1.140(  )22.448(  )92.593(  )72.131( �ل�سحوبات 

        

42.304  817  16.557  3.046  14  -  21.870  - �لدخل بعد ح�سم �مل�سروفات 

        

)9.090(  )214(  )3.908(  )761(  )14(  )14(  )4.179(  - ح�سة �مل�سارب 

        

532  -  532  -  -  -  -  - حتويالت �سرف �لعمالت �الأجنبية  

629.163  25.642  77.953  15.186  -  71.892  373.273  65.217 �لر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007 
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قائمة التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007



التقرير ال�شنوي 2007

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائمة املالية املوحدة.

2006  2007   

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي  اإي�شاح   

م�سادر �أمو�ل �سندوق �ل�سدقات:    

    

479  713 م�شاهمات من قبل املجموعة   

7.108  10.505 دخل الفوائد على الإحتياطي الإجباري  

1.804  1.300 دخل اآخر ل يتوافق مع ال�شريعة الإ�شالمية  

9.391  12.518 جمموع �مل�سادر  

�إ�ستخد�مات �أمو�ل �سندوق �ل�سدقات     

6.350  7.651 م�شاهمات خريية  

418  695 اأخرى  

6.768  8.346 جمموع �الإ�ستخد�مات  

    

2.623  4.172 �شايف الزيادة يف امل�شادر على ال�شتخدامات   

)207(  885 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية   

2.553  4.969 ر�شيد اأموال �شندوق ال�شدقات يف بداية ال�شنة  

4.969  10.026  10 ر�شيد اأموال �شندوق ال�شدقات يف نهاية ال�شنة  
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قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الصدقات الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007



جمموعة الربكة امل�صرفية

2006  2007   

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي  اإي�شاح   

م�سادر �أمو�ل �سندوق �لقر�س �حل�سن    

    

10.794  11.725 م�شاهمات من قبل املجموعة   

831  1.177 اأخرى  

11.625  12.902 جمموع �مل�سادر  

    

��ستخد�مات �أمو�ل �سندوق �لقر�س �حل�سن    

1.078  1.100 الزواج  

894  843 العالج الطبي  

1.124  1.956 التعليم  

3.354  6.195 ت�شوية احل�شابات اجلارية   

5.175  2.808 اأخرى  

11.625  12.902 جمموع �ال�ستخد�مات  

    

8.622  9.638 ر�شيد اأموال �شندوق القر�س احل�شن يف بداية ال�شنة  

11.625  12.902 قرو�س ممنوحة خالل ال�شنة   

)10.609(  )9.074( قرو�س م�شددة خالل ال�شنة   

-  139 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية  

9.638  13.605  9 ر�سيد �أمو�ل �سندوق �لقر�س �حل�سن يف نهاية �ل�سنة  

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائمة املالية املوحدة.
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قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2007



التقرير ال�شنوي 2007

األنشطة  1

تاأ�ش�شت جمموعة الربكة امل�شرفية �س.م.ب. )»االبنك«( ك�شركـة م�شاهمة يف مملكة البحرين بتاريخ 27 يونيو 2002، مبوجب �شجل جتاري رقـم 48915. يزاول البنك اأن�شطة م�شرفية يف ال�شرق الأو�شط واأوروبا و�شمال 

وجنوب اأفريقيا. عنوان البنك امل�شجل هو �س.ب 1882، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة، مملكة البحريـن. اإن البنك مدرج يف �شوق البحرين لالأوراق املالية وبور�شة دبي العاملية.

يعمل البنك مبوجب ترخي�س م�شريف ااجلملةب ال�شادر عن م�شرف البحرين املركزي. 

تتمثل الأن�شطة الرئي�شية للبنك وال�شركات التابعة له )»املجموعة«( يف الأعمال امل�شرفية الدولية والتجارية والتمويل واخلزانة والأن�شطة الإ�شتثمارية. يعمل البنك حتت اإ�شراف وتنظيم م�شرف البحرين املركزي. كما يف 

31 دي�صمرب 2007، بلغ عدد املوظفني لدى املجموعة 6.128 موظفا )2006: 5.435(.

السياسات المحاسبية الهامة  2

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة هي مو�شحة اأدناه.

�أ�س�س �الأعد�د �أ 

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل با�شتثناء ال�شتثمارات العقارية وال�شتثمارات املحتفظ بها لغر�س املتاجرة واملتاحة للبيع والتي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة. مت عر�س القوائم   

املالية املوحدة بالدولر الأمريكي ومت تقريب جميع القيم اإىل اأقرب األف دولر اأمريكي.  

بيان بااللتز�م ب 

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�شبة ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ومبادئ وقواعد ال�شريعة الإ�شالمية كما تتطلبها هيئة الرقابة ال�شرعية للمجموعة وقانون   

ال�شركات التجارية البحريني. لالأمور التي لي�شت مغطاة يف معايري املحا�شبة ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ت�شتخدم املجموعة معايري التقارير املالية الدولية.

�أ�سا�س �لتوحيد ج 

ت�شمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وال�شركات التابعة له كما يف ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب من كل �شنة. اأعدت القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س ال�شنة املالية للبنك با�شتخدام   

�شيا�شات حما�شبية متوافقة.

مت ا�شتبعاد جميع املعامالت والأر�شدة والدخل وامل�شروفات والأرباح واخل�شائر فيما بني املجموعة الناجتة من املعامالت فيما بني املجموعة عند التوحيد.  

يتم توحيد ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ القتناء، الذي يعد التاريخ الذي ح�شلت فيه املجموعة على ال�شيطرة وي�شتمر توحيدها حتى التاريخ الذي يتم فيه اإيقاف ال�شيطرة. تتحقق ال�شيطرة عندما متار�س   

املجموعة �شلطة على اإدارة ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية للموؤ�ش�شة لالإنتفاع من اأن�شطتها.

يتم ت�شجيل ح�شة حقوق الأقلية يف �شايف موجودات ال�شركة التابعة كبند منف�شل يف وحدة املجموعة. يتم ت�شمني ح�شة حقوق الأقلية يف قائمة الدخل املوحدة يف �شايف الربح وينني يف بند منف�شل عن ح�شة   

امل�صاهمني.

ت�شمل حقوق الأقلية على مبالغ هذه احل�ش�س يف تاريخ دمج الأعمال الأ�شلي وح�ش�س الأقلية يف التغريات يف احلقوق منذ تاريخ الدمج. اخل�شائر اخلا�شة بحقوق الأقلية والتي تزيد على ح�شة حقوق الأقلية   

يف ال�شركة التابعة يتم تخ�شي�شها مقابل ح�ش�س املجموعة اإل يف حالة وجود التزام قانوين لالأقلية بالتغطية وقدرتهم على عمل ا�شتثمار اإ�شايف لتغطية اخل�شائر.

تعامل املعامالت مع حقوق الأقلية بنف�س الطريقة التي تعامل فيها املعامالت مع الأطراف اخلارجية. يتم اإثبات املك�شب اأو اخل�شارة الناجتة بيع امل�شاركات اإىل حقوق الأقلية يف قائمة الدخل املوحدة. اإقتناء   

ح�شة حقوق الأقلية قد ينتج عنه �شهرة اإذا فاقت التكلفة املبلغ املدرج ل�شايف املوجودات املقتناة. يتم اإحت�شاب اإقتناءات/اإ�شتبعادات حقوق الأقلية با�شتخدام طريقة ال�شركة الأم املمددة.
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جمموعة الربكة امل�صرفية

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

�أ�سا�س �لتوحيد )تتمة( ج 

فيما يلي ال�شركات التابعة الرئي�شية للبنك والتي مت توحيدها يف هذه القوائم املالية املوحدة:

ن�شبة امللكية ن�شبة امللكيـــة    

بلــــــــــــــــد �شنــــــــــــة  الفعليـــــــــــــة  الفعليـــــــــــــة    

التاأ�صي�س التاأ�صي�س  ل�صنة 2006  ل�صنة 2007  �لبنك  

    

حمتفظ بها مبا�سرة من قبل �لبنك    

اجلزائر  1991  %55.9  %55.9 بنك الربكة اجلزائري  

1984  البحرين  %78.3  %91.1 بنك الربكة الإ�شالمي- البحرين )اإي�شاح 27(  

تون�س  1983  %78.4  %78.4 بنك التمويل التون�شي ال�شعودي  

م�صر  1980  %73.7  %73.7 بنك التمويل امل�شري ال�شعودي   

لبنان  1991  %96.3  %96.3 بنك الربكة لبنان   

الأردن  1978  %55.5  %57.4 البنك الإ�شالمي الأردين   

البحرين  1987  %100.0  - بنك الأمني )اإي�شاح 27(  

تركيا  1985  %67.8  %54.1 بنك الربكة الرتكي للم�شاركة  

جنوب اأفريقيا  1989  %51.7  %51.8 بنك الربكة املحدود  

ال�صودان  1984  %86.2  %86.2 بنك الربكة ال�شودان  

ن�شبة امللكية ن�شبة امللكيـــة  ال�شركة التابعة   

بلــــــــــــــــد �شنــــــــــــة  الفعليـــــــــــــة  الفعليـــــــــــــة  املحــتـــفــــــــــظ   

التاأ�صي�س التاأ�صي�س  ل�صنة 2006   ل�شنة 2007  من خاللهـــــــا  �ل�سركة 

     

الأردن  1994  %50.0  %51.7 البنك الإ�شالمي الأردين  �شركة الرزق التجارية  

الأردن  1987  %52.4  %54.2 البنك الإ�شالمي الأردين  �شركة املدار�س العمرية 

الأردن  1998  %52.7  %54.5 البنك الإ�شالمي الأردين  �شركة ال�شماحة للعقارات 

الأردن  1998  %55.4  %57.3 البنك الإ�شالمي الأردين  �شركة تطبيقات التقنية للم�شتقبل 

الأردن  2006  %55.5  %57.4 البنك الإ�شالمي الأردين  �شنابل اخلري لالإ�شتثمار املايل  

اجلزائر  2003  %55.9  %55.9 بنك الربكة اجلزائري  دار الربكة 

جنوب اأفريقيا  1991  %51.7  %51.7 بنك الربكة املحدود  الربكة للعقارات املحدودة 

تون�س  1995  %27.3  %33.1 بنك التمويل التون�شي ال�شعودي  ب�شت لالإيجار )*( 

* يف �شنة 2007، اأ�شبحت ب�شت لالإيجار �شركة تابعة ومت توحيدها يف بنك التمويل التون�شي ال�شعودي )راجع اإي�شاح 6.2(.

�لنقد وما يف حكمه  د 

النقد وما يف حكمه كما هو م�شار اإليه يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة ي�شمل نقد يف ال�شندوق واأر�شده لدى بنوك مركزيه ومبالغ م�شتحقة من بنوك عند الطلب بتواريخ ا�شتحقاق اأ�شلية لثالثة اأ�شهر اأو اأقل.  
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التقرير ال�شنوي 2007

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

ذمم مدينة هـ 

ت�شتمل الذمم املدنية على ذمم بيوع )مرابحات( مدينة وذمم اإجارة مدينة وذمم �شلم مدينة وذمم اإ�شت�شناع مدينة.   

ذمم بيوع )مرابحات( مدينة  

ت�شتمل ذمم بيوع )املرابحات( املدينة ب�شكل اأ�شا�شي على مرابحات وال�شلع الدولية وتدرج بعد ح�شم الأرباح املوؤجلة وخم�ش�شات الإ�شمحالل.  

ذمم اإجارة مدينة   

ذمم الإجارة املدينة هي عبارة عن مبالغ الإيجار امل�شتحقة يف نهاية ال�شنة بعد ح�شم املبالغ امل�شكوك يف حت�شيلها.   

ذمم �شلم مدينة   

ذمم ال�شلم املدينة هي عبارة عن املبالغ امل�شتحقة يف نهاية ال�شنة بعد ح�شم املبالغ امل�شكوك يف حت�شيلها.   

ذمم اإ�شت�شناع مدينة   

ذمم الإ�شت�شناع املدينة هي عبارة عن املبالغ امل�شتحقة يف نهاية ال�شنة بعد ح�شم املبالغ امل�شكوك يف حت�شيلها.   

�لتمويل بامل�ساربة و�مل�ساركة  و 

التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة �شراكة التي هي عبارة عن �شراكة التي يقوم مبوجبه البنك بامل�شاهمة يف راأ�س املال. تدرج هذه  بالقيمة العادلة للمقابل املدفوع بعد ح�شم ال�شمحالل.  

�إ�ستثمار�ت  ز 

ت�شتمل الإ�شتثمارات على اإ�شتثمارات عقارية واإ�شتثمار يف �شركات زميلة واإ�شتثمارات يف اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�س املتاجرة واإ�شتثمارات متاحة للبيع واإ�شتثمارات حمتفظ بها حتى الإ�شتحقاق.   

ا�شتثمارات عقارية   

يتم ت�شنيف جميع العقارات املحتفظ بها لغر�س الإيجار اأو لال�شتفادة من الزيادة يف قيمتها اأو لكليهما كا�شتثمارات عقارية. يتم اإثباتها مبدئيًا بالتكلفة ويتم لحقًا اإعادة قيا�شها بالقيمة العادلة مع اإثبات   

املكا�شب غري املحققة الناجتة يف قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة حتت احتياطيات القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية. يتم اإثبات اخل�شائر غري املحققة يف احلقوق اإىل مدى الر�شيد املتوفر مع الأخذ يف 

العتبار اجلزء املتعلق باحلقوق واجلزء املتعلق بحاملي ح�شابات ال�شتثمار املطلقة. يف حال جتاوزت اخل�شائر الر�شيد املتوفر، فاإن اخل�شائر غري املحققة الإ�شافية يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة حتت 

اإعادة قيا�س اخل�شائر غري املحققة لال�شتثمارات. 

اإ�شتثمار يف �شركات زميلة  

يتم ح�شاب ا�شتثمار املجموعة يف �شركاتها الزميلة مبوجب طريقة احلقوق. اإن ال�شركة الزميلة هي موؤ�ش�شة لدى املجموعة نفوذا موؤثرا عليها وهي لي�شت �شركة تابعة اأو م�شروع م�شرتك. مبوجب طريقة احلقوق،   

يتم اإدراج ال�شتثمار يف �شركة زميلة يف امليزانية بالتكلفة م�شافًا اإليها تغريات ما بعد القتناء يف ح�شة املجموعة يف �شايف موجودات ال�شركة الزميلة. ال�شهرة املتعلقة بال�شركة الزميلة يتم ت�شمينها يف القيمة 

املدرجة لالإ�شتثمار وهي غري مطفاأة. تعك�س قائمة الدخل املوحدة ح�شة املجموعة يف نتائج عمليات ال�شركة الزميلة. اأينما وجدت تغيريات قد اأثبتت مبا�شرًة يف حقوق ال�شركة الزميلة، تقوم املجموعة باإثبات 

ح�شتها يف هذه التغيريات وتف�شح عنها، اإذا ا�شتلزم الأمر يف قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة. يتم اإ�شتبعاد املكا�شب واخل�شائر الناجتة من معامالت بني املجموعة وال�شركة الزميلة اإىل حد ح�شة املجموعة 

يف ال�شركة الزميلة.

لل�شركات الزميلة مطابقة لتلك امل�شتخدمة من قبل املجموعة فيما يتعلق باملعامالت والأحداث املت�شابهة يف الظروف  ال�شركات الزميلة واملجموعة متطابقة وال�شيا�شات املحا�شبية  اإعداد تقارير  اإن تواريخ   

املتماثلة. 

اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�س املتاجرة  

تثبت الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�س املتاجرة مبدئيًا بالتكلفة ويتم لحقًا اإعادة قيا�شها بالقيمة العادلة. يتم ت�شمني جميع املكا�شب واخل�شائر املحققة وغري املحققة يف قائمة الدخل املوحدة.  

تثبت جميع ال�شتثمارات مبدئيًا بالتكلفة والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املعطى مت�شمنة تكاليف الإقتناء امل�شاحبة لال�شتثمار.   
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جمموعة الربكة امل�صرفية

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

�إ�ستثمار�ت )تتمة( ز 

ا�شتثمارات متاحة للبيع  

بعد الإقتناء يتم اإعادة قيا�س ال�شتثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم اإثبات املك�شب املرتاكم للقيم العادلة )بعد ح�شم اأية خ�شائر( بالتنا�شب يف اأ�شهم حقوق امللكية وح�شابات ال�شتثمار املطلقة. يتم   

اإثبات اخل�شائر املرتاكمة يف قائمة الدخل املوحدة. 

يف حالة وجود خ�شائر غري حمققة مت اإثباتها يف الفرتة املالية ال�شابقة يف قائمة الدخل املوحدة فاإن املكا�شب غري املحققة املتعلقة بالفرتة املالية احلالية يتم اإثباتها يف حدود اخل�شائر املتعلقة بالفرتة املالية   

ال�شابقة يف قائمة الدخل املوحدة. اأية زيادة يف املكا�شب عن خ�شائر الفرتة ال�شابقة يتم اإ�شافتها اإىل التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة �شمن قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة. 

عند ال�شتبعاد، فاأن املكا�شب املرتاكمة امل�شجلة �شابقًا يف احلقوق يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة.  

ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق  

ال�شتثمارات التي لديها مدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد والتي لدى املجموعة النية والقدرة على الحتفاظ بها حتى ال�شتحقاق يتم ت�شنيفها كا�شتثمارات حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق. تدرج هذه ال�شتثمارات   

بالتكلفة املطفاأة، بعد ح�شم خم�ش�س الإ�شمحالل يف قيمتها. يتم ح�شاب التكلفة املطفاأة مع الأخذ يف العتبار اأي خم�ش�س خ�شم اأو عالوة عند ال�شراء. يتم اإثبات اأي مك�شب اأو خ�شارة من هذه ال�شتثمارات 

يف قائمة الدخل املوحدة عند ال�شتبعاد اأو ا�شمحالل الإ�شتثمار.

�إجارة منتهية بالتمليك  ح 

تدرج املوجودات املقتناة لغر�س التاأجري )اإجارة( بالتكلفة، بعد ح�شم الإ�شتهالك املرتاكم.  

يتم ح�شاب الإ�شتهالك على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى فرتة عقد التاأجري.   

يتم عمل خم�ش�س للذمم املدينة اإذا، يف راأى الإدارة باأن الإيجارات امل�شتحقة بعد ح�شم ال�شمان، هي م�شكوك يف حت�شيلها.   

عقار�ت ومعد�ت ط 

تدرج العقارات واملعدات مبدئيًا بالتكلفة. تكلفة الإ�شافات والتح�شينات الرئي�شية يتم اإ�شافتها اإىل العقارات واملعدات؛ ال�شيانة والت�شليحات يتم ح�شابها يف قائمة الدخل املوحدة كم�شروفات متكبدة. يتم   

اإدارج املكا�شب واخل�شائر الناجتة عن ال�شتبعادات حتت ايرادات ت�شغيلية اأخرى. يتم ح�شاب الإ�شتهالك على اأ�شا�س الق�شط الثابت وعلى مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات با�شتثناء الأرا�شي اململوكة 

ملكًا حرًا حيث اأن لي�س لها عمرًا حمددًا.

يتم ح�شاب الإ�شتهالك على النحو التايل:   

30 �صنة مباين   

4-10 �صنوات اأثاث مكاتب ومعدات   

3 �صنوات مركبات   

4-5 �صنوات اأخرى   

ح�سابات �ال�ستثمار �ملطلقة ي 

تدرج جميع ح�شابات ال�شتثمار املطلقة بالتكلفة م�شافًا اإليها الربح امل�شتحق والحتياطيات املتعلقة بها. احتياطي معادلة الأرباح واإحتياطي خماطر الإ�شتثمار يتم عملهما على م�شتوى البنك اأو ال�شركة التابعة.  

�إحتياطي خماطر �الإ�ستثمار ك 

احتياطيات خماطر الإ�شتثمار هي عبارة عن مبالغ مت تخ�شي�شها من دخل اأ�شحاب ح�شابات الإ�شتثمار املطلقة، بعد تخ�شي�س ح�شة امل�شارب، احتياطيًا للخ�شائر امل�شتقبلية لأ�شحاب ح�شاب الإ�شتثمار املطلقة.   

�إحتياطي معادله �الأرباح  ل 

احتياطيات معادلة الأرباح هي عبارة عن مبالغ مت تخ�شي�شها من قبل املجموعة من دخل امل�شاربة، قبل تخ�شي�س ح�شة امل�شارب، لكي يتمكن من املحافظة على م�شتوى عائد معني على ال�شتثمارات لأ�شحاب   

ح�صاب الإ�صتثمار. 
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�سر�ئب  م 

ل تخ�شع اأرباح البنوك وال�شركات لل�شرائب يف مملكة البحرين. حت�شب ال�شرائب على العمليات اخلارجية على اأ�شا�س النظم املالية املعمول بها يف الدول التي تزاول فيها ال�شركات التابعة اأعمالها. حت�شب   

ح�شة املجموعة من اأرباح ال�شركات الزميلة بعد ح�شاب �شرائبها. يح�شب الدخل ال�شريبي املوؤجل با�شتخدام طريقة املطلوبات على الفروق الزمنية املوؤقتة يف تاريخ امليزانية بني القيمة ال�شريبية للموجودات 

واملطلوبات وقيمتها املدرجة لأغرا�س اإعداد التقارير املالية.

�لقيم �لعادلة ن 

يتم حتديد القيمة العادلة لالإ�شتثمارات املتداولة يف الأ�شواق املالية املنظمة بالرجوع اإىل اأ�شعار العطاءات املعلنة.   

بالن�شبة لالإ�شتثمارات التي لي�س لها اأ�شعار �شوقية معلنة، فاإنه يتم حتديد تقديرات معقولة للقيم العادلة بالرجوع اإىل القيمة ال�شوقية احلالية لأداة اأخرى م�شابهة لها، اأو بناءًا على تقييم التدفقات النقدية   

امل�شتقبلية. يتم حتديد القيم املعادلة النقدية من قبل املجموعة مبوجب ن�شبة الربح احلالية للعقود امل�شابهة يف ال�شروط وخ�شائ�س املخاطر. 

يتم حتديد القيمة العادلة لذمم بيوع )املرابحات( املدينة على م�شتوى البنك اأو ال�شركة التابعة يف نهاية الفرتة املالية اإىل قيمها النقدية املعادلة.  

هيئة �لرقابة �ل�سرعية �س 

تخ�شع اأن�شطة اأعمال املجموعة للرقابة من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية املكونة من خم�شة اأع�شاء تعينهم اجلمعية العمومية.   

�لزكاة ع 

تقع م�شئولية دفع الزكاة على م�شاهمي املجموعة اأنف�شهم واأ�شحاب ح�شاب الإ�شتثمار املطلق واأ�شحاب احل�شابات الأخرى با�شتثناء بع�س ال�شركات التابعة التي تكون م�شئولية دفع الزكاة على ال�شركة التابعة   

نف�شها كوحدة منف�شلة.

�إير�د�ت حمظورة �سرعاَ ف 

تلتزم املجموعة بتجنب الإيرادات الناجتة من م�شادر ل تتفق مع ال�شريعة الإ�شالمية. وعليه تقوم املجموعة برتحيل هذه الإيرادات اإىل ح�شاب ال�شدقات والتي تقوم املجموعة با�شتخدامها لأغرا�س اإجتماعية   

خمتلفة. التغريات يف هذه الأموال يتم اإظهارها يف قائمة م�شادر وا�شتخدامات اأموال �شندوق ال�شدقات.

�إثبات �الإير�د �س 

ذمم بيوع )املرابحات( املدينة  

يتم اإثبات الربح من ذمم بيوع )املرابحات( املدينة عندما يكون الدخل قاباًل للتحديد ومعلومًا عند بدء املعاملة. يتم اإثبات الدخل وفقًا للفرتة الزمنية للمعاملة. حينما يكون الدخل من العقد غري حمددًا اأو   

معلومًا يثبت الدخل عند التاأكد من اإمكانية حتقيقه اأو عند حتقيقه بالفعل. الدخل امل�شتحق املتاأخر عن ال�شداد 90 يومًا اأو اأكرث ل يدرج �شمن قائمة الدخل. 

التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة  

يتم اإثبات دخل التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة عندما يكون الدخل قاباُل للتحديد اأو عند التوزيع من قبل امل�شارب، بينما يتم اإدراج اخل�شائر �شمن الدخل عند الإعالن عنها من قبل امل�شارب. الدخل امل�شتحق   

املتاأخر عن ال�شداد 90 يومًا اأو اأكرث ل يدرج �شمن قائمة الدخل.

التمويل بال�شلم والإ�شت�شناع  

يتم اإثبات دخل التمويل بال�شلم والإ�شت�شناع على اأ�شا�س التنا�شب الزمني عندما يكون الدخل قاباًل للتحديد ومعلومًا عند بدء املعاملة.   

دخل الر�شوم   

يتم اإثبات دخل الر�شوم والعمولت عند اكت�شابها.   
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�إثبات �الإير�د )تتمة( �س 

اإجارة منتهية بالتمليك  

يتم اإثبات دخل الإجارة املنتهية بالتمليك بعد ح�شم الإ�شتهالك على اأ�شا�س التنا�شب الزمني وفقًا ل�شروط عقد التاأجري.  

دخل اآخر  

يتم اإثبات الدخل الآخر من ال�شتثمارات عند وجود احلق ل�شتالم املدفوعات اخلا�شة بها.  

ح�شة املجموعة كم�شارب  

يتم ح�شاب ح�شة املجموعة يف الأرباح كم�شارب نظري اإدارة ح�شـابات ال�شتثمار املطلقة بناًء على بنود و�شروط الإتفاقيات املتعلقة بامل�شاربة.   

ح�شة املجموعة يف ح�شابات الإ�شتثمار املقيدة  

يتم ح�شاب ح�شة املجموعة يف الأرباح نظري اإدارته ح�شـابات ال�شتثمار املقيدة بناًء على البنود وال�شروط املتعلقة بهذه التفاقيات.   

�لعائد على ح�سابات �ال�ستثمار �ملطلقة ر 

حت�شب ح�شة حاملي ح�شابات الإ�شتثمار املطلقة من الدخل على اأ�شا�س القوانني املحلية القابلة للتطبيق وبناًء على عقود امل�شاربة كاًل على حده. ميثل الدخل الناجت من ح�شابات الإ�شتثمار امل�شرتكة بعد ح�شم   

امل�شروفات الأخرى. تت�شمن امل�شروفات الأخرى جميع امل�شروفات التي تتكبدها املجموعة مت�شمنة خم�ش�شات معنية. حت�شم ح�شة املجموعة قبل توزيع هذا الدخل.

متويل م�سرتك وذ�تي  �س 

الإ�شتثمارات والتمويل وذمم املدينة اململوكة ب�شورة م�شرتكة من قبل املجموعة وحاملي ح�شابات ال�شتثمار املطلقة ت�شنف حتت امتويل م�شرتكب يف القوائم املالية املوحدة. ت�شنف الإ�شتثمارات والتمويل   

والذمم املدينة املمولة فقط من قبل املجموعة ا بالتمويل الذاتيب.  

��سمحالل �ملوجود�ت �ملالية ت 

يتم عمل تقييم يف تاريخ كل ميزانية لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي يثبت ا�شمحالل موجود مايل حمدد اأو جمموعة موجودات مالية. اإذا وجد مثل هذا الدليل، فاإنه يتم حتديد املبلغ القابل لالإ�شرتداد   

املقدر لهذا املوجود وكذلك اأي خ�شارة ناجتة من ال�شمحالل، بناءًا على تقييم املجموعة للقيمة املقدرة للمقابل النقدي، ويتم اإثباته يف قائمة الدخل املوحدة. يتم عمل خم�ش�شات حمددة لتخفي�س جميع 

العقود املالية امل�شمحلة لقيمها النقدية املتوقع حتقيقها. يتم �شطب املوجودات املالية فقط يف احلالت التي تكون قد ا�شتنفذت جميع املحاولت لإ�شرتدادها. 

اإذا، يف الفرتة الالحقة، انخف�س مبلغ خ�شارة ال�شمحالل، فاإن النخفا�س ميكن اأن يعود اإىل حدث مو�شوعي مت حدوثه بعد اإثبات قيمة ال�شمحالل، عندئذ فاإن خ�شارة ال�شمحالل املثبتة �شابقا يتم قيدها   

عك�شيا. اأي قيد عك�شي لحق خل�شارة ال�شمحالل يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة.

بالإ�شافة اإىل ذلك، حتتفظ املجموعة مبخ�ش�شات عامة للتحوط من اخل�شارة املحتملة التي من املمكن حدوثها كنتيجة للمخاطر التي مل يتم التعرف عليها فيما يتعلق بالذمم املدينة والتمويالت اأو موجودات   

ال�شتثمار. يعك�س املبلغ اخل�شائر املتوقعة لهذه املوجودات العائدة اإىل اأحداث مت حدوثها يف تاريخ القوائم املالية ول يعك�س خ�شائر مقدرة متعلقة باأحداث م�شتقبلية.

ح�سابات �ال�ستثمار �ملقيدة  ث 

متثل ح�شابات ال�شتثمار املقيدة الأموال امل�شتلمة من قبل املجموعة من اأطراف اأخرى وذلك لغر�س ا�شتثمارها يف منتجات معينة وفقًا لإر�شادات اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار. تدار هذه املوجودات ب�شفة الأمانة   

ولي�س لدى املجموعة اأي حق يف هذه املوجودات. يتحمل العمالء كافة املخاطر وينتفعون بجميع املكافاآت من هذه ال�شتثمارات. ل تظهر الإ�شتثمارات املقيدة يف امليزانية املوحدة للمجموعة حيث اإن املجموعة ل 

متلك حرية الت�شرف فيها دون مراعاة القيود التي ين�س عليها التفاق بني املجموعة واأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار املقيدة.

�ملقا�سة  خ 

يتم عمل مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية واإظهار �شايف املبلغ يف امليزانية املوحدة فقط اإذا كان هناك حق ديني اأو قانوين قابل للتنفيذ ملقا�شة املبالغ املثبتة وتنوي املجموعة الت�شوية على اأ�شا�س �شايف   

املبلغ. 
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مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني ذ 

تقدم املجموعة مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفيها. يتم ح�شاب هذه املكافاآت عادة على اأ�شا�س مدة اخلدمة للموظفني واإمتام احلد الأدنى ملدة اخلدمة. التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت يتم ا�شتحقاقها على فرتة   

التوظيف.

خم�س�سات �س 

يتم اإثبات املخ�ش�شات اإذا كان على املجموعة اأي اإلتزام )قانوين اأو متوقع( ناجت عن حدث �شابق وتكون فيه تكلفة ت�شوية الإلتزام حمتملة وميكن قيا�شها بواقعية.  

�لعمالت �الأجنبية ظ 

حتويل معامالت بالعمالت الأجنبية على م�شتوى الوحدة  

يتم ت�شجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ املعاملة. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ امليزانية. ترحل جميع   

الفروق الناجتة اإىل قائمة الدخل على م�شتوى الوحدة.

حتويل العمالت الأجنبية  

يف تاريخ اإعداد التقرير، يتم حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية اإىل عملة عر�س املجموعة )الدولر الأمريكي( باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ امليزانية، ويتم حتويل قوائم الدخل باملتو�شط   

املرجح باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة لل�شنة. ترحل الفروق الناجتة عن �شرف العمالت الأجنبية مبا�شرة كبند منف�شل يف احلقوق. 

عند ا�شتبعاد وحدة اأجنبية، يتم اإثبات املبلغ املرتاكم املوؤجل الذي مت اإثباته يف احلقوق واملتعلق بتلك الوحدة الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.  

�الآر�ء �أ.�أ. 

يف عملية تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة، اتخذت الإدارة الآراء التالية، منف�شلة عن تلك املرتبطة بالتقديرات، التي لديها تاأثري على املبالغ املثبتة يف القوائمتاملالية:  

ت�شنيف الإ�شتثمارات   

عند اإقتناء الإ�شتثمارات تقرر الإدارة ما اإذا يتوجب ت�شنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة اأو حتى ال�شتحقاق اأو متاحة للبيع.   

��ستخد�م �لتقدير�ت يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ب.ب. 

اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة يتطلب من الإدارة عمل تقديرات وفر�شيات قد توؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات املالية بتاريخ القوائم املالية املوحدة. اإن ا�شتخدام التقديرات ي�شتعمل اأ�شا�شا   

لتحديد خم�ش�شات ذمم بيوع )املرابحات( املدينة ومتويل امل�شاربة ومتويل امل�شاركة وا�شتثمارات حمتفظ فيها لغر�س غري املتاجرة وذمم الإجارة املدينة وموجودات اأخرى.

�ل�سهرة ت.ت. 

يتم قيا�س ال�شهرة املقتناة عند دمج الأعمال مبدئيًا بالتكلفة، التي تعد الزيادة يف تكلفة دمج الأعمال فوق ن�شيب املجموعة يف �شايف القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد واملطلوبات والإلتزامات املحتملة.   

بعد الإثبات املبدئي، يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة بعد ح�شم اإي خ�شائر ا�شمحالل مرتاكمة. يتم فح�س ال�شهرة لال�شمحالل �شنويًا اأو اأكرث اإذا وجدت موؤ�شرات باأن القيمة املدرجة ميكن اأن تكون م�شمحلة.

لغر�س فح�س ال�شمحالل يتم تخ�شي�س ال�شهرة املقتناة يف دمج الأعمال، من تاريخ الإقتناء، لكل وحدة على حده من الوحدات املنتجة للنقد للمجموعة اأو جمموعة وحدات منتجة للنقد، التي من املتوقع اأن   

ت�شتفيد من اأعمال الدمج، بغ�س النظر ما اإذا كانت موجودات اأو مطلوبات اأخرى لل�شركة املقتناة مت تعيينها يف هذه الوحدات اأو جمموعات من الوحدات.

يتم حتديد ال�شمحالل عن طريق تقييم املبالغ القابلة لالإ�شرتداد للوحدة املنتجة للنقد املتعلقة بال�شهرة. يتم اإثبات خ�شارة ال�شمحالل عندما تكون القيمة القابلة لالإ�شرتداد للوحدة املنتجة للنقد اأقل من   

القيمة املدرجة.

رهن قيد �لبيع ث.ث. 

تدرج الرهون املكت�شبة من بع�س الت�شهيالت املالية ب�شايف القيمة املتوقع حتقيقها للت�شهيالت املالية املتعلقة اأوالقيمة العادلة احلالية ملثل هذه املوجودات اأيهما اأقل. يتم اإثبات املكا�شب اأو اخل�شائر عند ال�شتبعاد   

وخ�شائر اإعادة تقييم يف قائمة الدخل املوحدة.
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�إ�ستبعاد  ج.ج. 

يتم اإ�شتبعاد املوجود املايل )اأو اأي جزء من املوجود املايل اأو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�شابه( عندما:  

يكون احلق يف اإ�شتالم التدفقات النقدية من املوجود قد اإنتهى؛   )1(  

حتتفظ املجموعة بحقوقها يف اإ�شتالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل دون تاأخري جوهري اإىل طرف ثالث مبوجب ترتيب مرور؛ اأو  )2(  

قامت املجموعة بنقل حقوقها يف ا�شتالم التدفقات النقدية من موجود �شواًء )اأ( قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية املتعلقة باملوجود اأو )ب( عندما مل يتم نقل اأو اإبقاء جميع   )3(

املخاطر واملكافاآت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�شيطرة على املوجودات.

يتم اإ�شتبعاد املطلوبات املالية عندما يكون الإلتزام مبوجب العقد قد مت اإخالئه اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته.  

موجود�ت غري ملمو�سة  ح.ح. 

تتكون املوجودات غري امللمو�شة ب�شورة اأ�شا�شية على قيمة برنامج احلا�شب الآيل. يتم قيا�س املوجودات غري امللمو�شة بالتكلفة املبدئية املثبتة. بعد الإثبات املبدئي، تدرج املوجودات غري امللمو�شة بالتكلفة بعد   

ح�شم خم�ش�س اأي اإطفاء مرتاكم وخ�شائر اإ�شمحالل مرتاكمة.

�أرباح �أ�سهم  خ.خ 

يتم اإثبات اأرباح اأ�شهم امل�شاهمني كمطلوبات يف الفرتة التي مت الإعالن عنها.  

نقد وأرصدة لدى البنوك  3

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

1.188.785  1.346.375 اأر�شدة لدى بنوك مركزية * 

507.423  770.060 اأر�شدة لدى بنوك اأخرى 

120.570  164.692 نقد والنقد يف الطريق 

1.816.778  2.281.127  

 

* تت�شمن اأر�شدة لدى بنوك مركزية احتياطيات اإجبارية مببلغ قدره 544 مليون دولر اأمريكي )2006: 448 مليون دولر اأمريكي(. وهي غري متوفرة لال�شتخدام يف عمليات املجموعة اليومية. 

ذمــم مدينــــة  4

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

3.971.681  5.482.299 ذمم بيوع )مرابحات( مدينة )1-4( 

21.096  22.484 ذمم اإجارة مدينة )2-4( 

79.614  101.043 ذمم �شلم مدينة )3-4( 

14.529  15.654 ذمم اإ�شت�شناع مدينة )4-4( 

4.086.920  5.621.480  

38

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
يف 31 دي�صمرب 2007 



التقرير ال�شنوي 2007

ذمــم مدينــــة )تتمة(  4

ذمم بيوع )مر�بحات( مدينة   1-4

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

  

707.025  587.443  119.582  587.800  311.512  276.288 �شلع مرابحات دولية 

3.583.385  3.257.025  326.360  5.309.155  4.861.212  447.943 مرابحات اأخرى 

4.290.410  3.844.468  445.942  5.896.955  5.172.724  724.231 اإجمايل ذمم بيوع )مرابحات( مدينة 

)147.648(  )140.598(  )7.050(  )171.842(  )163.917(  )7.925( خم�ش�شات   )اإي�شاح 20( 

4.142.762  3.703.870  438.892  5.725.113  5.008.807  716.306  

)171.081(  )168.698(  )2.383(  )242.814(  )239.278(  )3.536( اأرباح موؤجلة  

3.971.681  3.535.172  436.509  5.482.299  4.769.529  712.770 �شايف ذمم بيوع )مرابحات( مدينة 

بلغت ذمم بيوع )املرابحات( املدينة غري املنتجة كما يف 31 دي�صمرب 2007 مبلغ قدره 375 مليون دولر اأمريكي )2006: 341 مليون دولر اأمريكي(. 

تعترب املجموعة الوعد يف عقود ذمم بيوع )املرابحات( املدينة ملزمًا لطالب ال�شراء.

4-2  ذمم �إجارة مدينة

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

24.424  20.716  3.708  25.966  22.457  3.509 اإجمايل املبلغ  

)3.328(  )345(  )2.983(  )3.482(  )1.589(  )1.893( خم�ش�شات   )اإي�شاح 20( 

  21.096  20.371  725  22.484  20.868  1.616  

  

بلغت ذمم الإجارة املدينة غري املنتجة كما يف 31 دي�صمرب 2007 مبلغ قدره 6.1 مليون دولر اأمريكي )2006: 2.8 مليون دولر اأمريكي(. 

ذمم �سلم مدينة   3-4

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

  

85.707  85.707  -  108.643  108.643  - اإجمايل املبلغ  

)6.093(  )6.093(  -  )7.600(  )7.600(  - خم�ش�شات   )اإي�شاح 20( 

79.614  79.614  -  101.043  101.043  -  

بلغت ذمم ال�شلم املدينة غري املنتجة كما يف 31 دي�صمرب 2007 مبلغ قدره 12.2 مليون دولر اأمريكي )2006: 10 مليون دولر اأمريكي(. 
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ذمــم مدينــــة )تتمة(  4

ذمم �إ�ست�سناع  مدينة   4-4

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

14.801  14.801  -  15.840  15.840  - اإجمايل املبلغ  

)272(  )272(  -  )186(  )186(  - خم�ش�شات   )اإي�شاح 20( 

14.529  14.529  -  15.654  15.654  -  

بلغت ذمم الإ�شت�شناع املدينة غري املنتجة كما يف 31 دي�صمرب 2007 مبلغ قدره 122 األف دولر اأمريكي )2006: 112 األف دولر اأمريكي(. 

التمويل بالمضاربة والمشاركة  5

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

155.071  527.880 التمويل بامل�شاربة )1-5( 

84.444  179.578 التمويل بامل�شاركة )2-5( 

239.515  707.458  

�لتمويل بامل�ساربة   1-5

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

155.632  149.212  6.420  528.441  476.132  52.309 اإجمايل املبلغ  

)561(  )561(  -  )561(  )561(  - خم�ش�شات   )اإي�شاح 20( 

155.071  148.651  6.420  527.880  475.571  52.309  

بلغت التمويالت بامل�شاربة غري املنتجة كما يف 31 دي�صمرب 2007 مبلغ قدره 0.6 مليون دولر اأمريكي )2006: 0.6 مليون دولر اأمريكي(.

�لتمويل بامل�ساركة  2-5

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

85.704  81.224  4.480  181.660  140.038  41.622 اإجمايل املبلغ  

)1.260(  )1.145(  )115(  )2.082(  )1.967(  )115( خم�ش�شات   )اإي�شاح 20( 

84.444  80.079  4.365  179.578  138.071  41.507  

بلغت عقود امل�شاركة غري املنتجة يف كما يف 31 دي�صمرب 2007 مبلغ قدره 3.3 مليون دولر اأمريكي )2006: 2.2 مليون دولر اأمريكي(.
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إستثمارات  6

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

68.184  71.720 اإ�شتثمارات عقارية )1-6( 

17.876  17.642 اإ�شتثمار يف �شركات زميلة )2-6( 

3.799  27.251 اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�س املتاجرة )3-6( 

207.851  296.028 اإ�شتثمارات متاحة للبيع )4-6( 

630.193  298.408 اإ�شتثمارات حمتفظ بها حتى الإ�شتحقاق )5-6( 

927.903  711.049  

�إ�ستثمار�ت عقارية   1-6

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

44.134  42.752  1.382  54.768  49.015  5.753 تكلفة  

24.050  24.050  -  16.952  16.952  - تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة 

68.184  66.802  1.382  71.720  65.967  5.753  

تتكون ال�شتثمارات العقارية بالقيمة العادلة كما يف 31 دي�شمرب مما يلي:

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

32.920  32.920  -  27.528  27.528  - اأرا�شي 

35.264  33.882  1.382  44.192  38.439  5.753 مباين 

68.184  66.802  1.382  71.720  65.967  5.753  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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إستثمارات )تتمة(  6

��ستثمار يف �سركات زميلة  2-6

ت�شتمل ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة على ما يلي: 

    2007    

�لقيمة �ل�سوقية   �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   بلــــــــــــــــد  ن�سبة �مللكية %   

�ألف دوالر �أمريكي �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �لتاأ�سي�س   2007  

م�سعرة

امل�صرفية الإ�صتثمارية 

8.774  7.001  7.001  - الأردن   32.2 �صركة الأمني لال�صتثمار 

  

التاأمني

6.130  5.977  5.977  - الأردن   35.3 �صركة التاأمني الإ�صالمية 

  

اأخرى 

5.357  2.408  2.408  - الأردن   40.8 �شركة املركز الأردين للتجارة الدولية  

20.261  15.386  15.386  -    

غري م�سعرة

العقارات

1.019  -  1.019 �جلز�ئر   20.0 �شركة الربكة للتنمية العقارية    

  412  412  - م�سر   40.0 �شركة التمويل امل�شري ال�شعودي لالإ�شتثمار العقاري 

التاأمني

825  -  825 لبنان   38.7 اأمان تكافل للتاأمني  

  

2.256  412  1.844    

 

17.642  15.798  1.844    

42

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
يف 31 دي�صمرب 2007 



التقرير ال�شنوي 2007

43

إستثمارات )تتمة(  6

��ستثمار يف �سركات زميلة )تتمة(  2-6

ت�شتمل ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة على ما يلي: 

    2006    

القيمة ال�شوقية   املجموع  متويل م�شرتك  متويل ذاتي   بلــــــــــــــــد  ن�شبة امللكية ٪   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  التاأ�شي�س   2006  

م�سعرة

امل�صرفية الإ�صتثمارية 

5.890  6.727  6.727  - الأردن   32.2 �صركة الأمني لال�صتثمار 

التاأمني

6.130  5.177  5.177  - الأردن   35.3 �صركة التاأمني الإ�صالمية 

  

اأخرى 

2.348  2.447  2.447  - الأردن   40.8 �شركة املركز الأردين للتجارة الدولية  

14.368  14.351  14.351  -    

غري م�سعرة

العقارات

  924  -  924 اجلزائر   20.0 �شركة الربكة للتنمية العقارية    

  

  396  396  - م�صر   40.0 �شركة التمويل امل�شري ال�شعودي لالإ�شتثمار العقاري 

  

تاأجري 

  1.380  -  1.380 تون�س   34.8 ب�صت لالإيجار* 

التاأمني

  825  -  825 لبنان   38.7 اأمان تكافل للتاأمني 

3.525  396  3.129    

  17.876  14.747  3.129    

* قام بنك التمويل التون�شي ال�شعودي باإقتناء اأ�شهم اإ�شافية يف ب�شت لالإيجار وبذلك يزيد البنك ملكيته اإىل 42.3٪ )2006: 34.8٪(. بالإ�شافية اإىل ذلك، ح�شل بنك التمويل التون�شي ال�شعودي خالل �شنة 2007   
على ال�شيطرة على ب�شت لالإيجار من خالل �شلطة التحكم يف �شيا�شاته املالية والت�شغيلية وكذلك على ح�شوله على اأغلبية الأ�شوات يف اجتماعات جمل�س الإدارة، ولذلك مت توحيده يف �شنة 2007.
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إستثمارات )تتمة(  6

�أور�ق مالية حمتفظ بها لغر�س �ملتاجرة    3-6

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

3.799  2.133  1.666  27.251  23.683  3.568 اأ�شهم حقوق امللكية امل�شعرة  

�إ�ستثمار�ت متاحة للبيع  4-6

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

�إ�ستثمار�ت م�سعرة 

41.229   37.101  4.128  43.639  36.164  7.475 �شناديق مدارة  

44.652   41.313  3.339  135.623  126.655  8.968 اأ�شهم حقوق امللكية وال�شكوك 

85.881   78.414  7.467  179.262  162.819  16.443  

    

�إ�ستثمار�ت غري م�سعرة مدرجة بالتكلفة 

19.439   18.637  802  4.434  4.434  - �شناديق مدارة  

107.120   12.080  95.040  117.466  22.849  94.617 اأ�شهم حقوق امللكية وال�شكوك 

126.559   30.717  95.842  121.900  27.283  94.617  

)4.589(   )284(  )4.305(  )5.134(  )284(  )4.850( خم�ش�شات )اإي�شاح 20( 

207.851   108.847  99.004  296.028  189.818  106.210  

�إ�ستثمار�ت حمتفظ بها حتى �الإ�ستحقاق  5-6

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

  

�إ�ستثمار�ت غري م�سعرة مدرجة بالتكلفة

630.193   623.033  7.160  298.408  291.789  6.619 �شكوك وبنود م�شابهة 
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إجارة منتهية بالتمليك  7

2006    2007   

املجموع متويل م�شرتك  متويل ذاتي  �ملجموع  متويل م�سرتك  متويل ذ�تي   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي   

التكلفة:

272.743  255.629  17.114  323.575  295.403  28.172 1 يناير  

163.471  148.652  14.819  234.854  180.786  54.068 اإ�شافات 

)103.632(  )100.717(  )2.915(  )34.807(  )33.855(  )952( ا�شتبعادات 

)9.007(  )8.161(  )846(  51.238  44.977  6.261 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية 

323.575  295.403  28.172  574.860  487.311  87.549 31 دي�صمرب 

الإ�شتهالك املرتاكم:

102.276  93.555  8.721  112.250  102.083  10.167 1 يناير 

105.868  100.815  5.053  106.865  99.003  7.862 اإ�شافات 

)92.425(  )89.033(  )3.392(  )17.827(  )16.903(    )924( ا�شتبعادات 

)3.469(  )3.254(  )215(  24.935  23.207  1.728 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية 

112.250  102.083  10.167  226.223  207.390  18.833 31 دي�صمرب  

�شايف القيمة الدفرتية:

211.325  193.320  18.005  348.637  279.921  68.716 يف 31 دي�صمرب 

2007 �أخرى  معد�ت  عقار�ت     

�ألف دوالر �أمريكي �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي     

 التكلفة:       

323.575  24.920  221.595  77.060 يف 1 يناير   

234.854  25.312  130.642  78.900 اإ�شافات   

)34.807(  )10.568(  )12.178(  )12.061( ا�شتبعادات   

51.238  581  42.047  8.610 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية   

574.860  40.245  382.106  152.509 يف 31 دي�صمرب   

الإ�شتهالك:       

112.250  4.826  87.596  19.828 يف 1 يناير    

106.865  4.641  86.173  16.051 خم�ش�س خالل ال�شنة    

)17.827(  )934(  )13.093(  )3.800( ا�شتبعادات   

24.935  -  21.855  3.080 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية   

226.223  8.533  182.531  35.159 يف 31 دي�صمرب    

�شايف القيمة الدفرتية:       

348.637  31.712  199.575  117.350 يف 31 دي�سمرب 2007   

�شايف القيمة الدفرتية:       

211.325  20.094  133.999  57.232 يف 31 دي�صمرب 2006   

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
يف 31 دي�صمرب 2007 
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عقارات ومعدات   8

�أثاث مكتبي �أر�س    

�ملجموع �أخرى  مركبات  ومعــــــــــــــد�ت  ومباين     

�ألف دوالر �أمريكي �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي    

التكلفة:

228.627  9.740  9.450  88.136  121.301 يف 1 يناير 2007  

44.187  4.951  2.620  14.185  22.431 اإ�شافات  

)9.060(  )4(  )1.164(  )5.002(  )2.890( اإ�شتبعادات  

17.522  1.864  885  6.585  8.188 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية   

281.276  16.551  11.791  103.904  149.030 يف 31 دي�صمرب 2007  

        

ال�شتهالك:

97.676  4.251  5.387  59.706  28.332 يف 1 يناير 2007  

15.841  2.373  1.498  7.930  4.040 خم�ش�س خالل ال�شنة  

)5.603(  )662(  )939(  )3.042(  )960( اإ�شتبعادات  

9.537  1.844  425  3.866  3.402 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية   

117.451  7.806  6.371  68.460  34.814 يف 31 دي�صمرب 2007  

�شايف القيمة الدفرتية:

163.825  8.745  5.420  35.444  114.216 يف 31 دي�سمرب 2007  

130.951  5.489  4.063  28.430  92.969 يف 31 دي�صمرب 2006  

موجودات أخرى  9

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

92.541  132.188 فواتري م�شتحقة القب�س 

47.227  44.344 ال�شهرة 9)اأ( 

25.859  18.704 رهونات قيد البيع  

11.501  11.831 �شرائب موؤجلة 

9.638  13.605 اأموال �شندوق القر�س احل�شن 

4.199  4.038 موجودات غري ملمو�شة  

30.283  55.476 اأخرى 

221.248  280.186 املجموع  

)8.813(  )9.783( خم�ش�شات )اإي�شاح 20(  

212.435  270.403  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
يف 31 دي�صمرب 2007 
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موجودات أخرى )تتمة(  9

�سهرة  9)�أ( 

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

التكلفة:   

40.000  47.227 يف 1 يناير  

7.227  5.206 اإ�شافات 

-  )8.089( اإ�شتبعادات مت عملها خالل ال�شنة )اإي�شاح 21( 

47.227  44.344 يف 31 دي�صمرب  

ال�شهرة املقتناة من خالل دمج الأعمال والتي هي باأعمار غري حمددة مت تخ�شي�شها لثالث وحادت منتجة للنقد.يتم تخ�شي�س القيمة املدرجة لكل وحدة من هذه الوحدات املنتجة للنقد كما يلي: 

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

40.000  31.911 بنك الربكة الرتكي للم�شاركة 

5.044  5.044 بنك التمويل امل�شري ال�شعودي 

2.183  7.389 البنك الإ�شالمي الأردين 

47.227  44.344  

مطلوبات أخرى  10

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

120.858  150.155 مبالغ م�شتحقة الدفع 

59.819  117.173 هوام�س نقدية  

10.600  10.448 خم�ش�شات اأخرى )اإي�شاح 20(  

12.474  32.214 �شرائب حالية * 

9.880  16.277 �شرائب موؤجلة * 

14.258  30.579 م�شروفات م�شتحقة 

4.969  10.026 �شندوق ال�شدقات 

35.249  83.011 اأخرى   

268.107  449.883  

* نظرًا لكون عمليات املجموعة خا�شعة لقوانني و�شلطات �شريبية خمتلفة، فاإنه لي�س من العملي عر�س ت�شوية بني الأرباح املحا�شبية وال�شريبية مع تفا�شيل املعدلت الفعلية لل�شرائب.
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حسابات اإلستثمار المطلقة  11

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

  

4.629.422  6.144.231 ح�شابات الإ�شتثمار املطلقة 

207  2.236 اإحتياطي معادلة الأرباح )اإي�شاح 1-11( 

43.453  53.190 اإحتياطي خماطر الإ�شتثمار )اإي�شاح 2-11(  

24.284  23.164 التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة املتعلقة بح�شابات الإ�شتثمار املطلقة )اإي�شاح 3-11( 

4.697.366  6.222.821  

11-1 �لتغري�ت يف �إحتياطي معادلة �الأرباح 

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

10  207 الر�شيد يف 1 يناير 

200  1.942 مبالغ خم�ش�شة من الدخل حلاملي ح�شابات الإ�شتثمار املطلقة  

)3(  - مبالغ م�شتخدمة خالل الفرتة 

-  87 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية  

207  2.236 الر�شيد يف 31 دي�صمرب 

11-2 �لتغري�ت يف �إحتياطي خماطر �الإ�ستثمار 

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

39.015  43.453 الر�شيد يف 1 يناير 

4.363  )2.949( مبالغ خم�ش�شة )اإىل( من خم�ش�س )اإي�شاح 20( 

555  9.727 مبالغ خم�ش�شة من الدخل حلاملي ح�شابات الإ�شتثمار املطلقة  

)480(  2.959 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية  

43.453  53.190 الر�شيد يف 31 دي�صمرب 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
يف 31 دي�صمرب 2007 
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حسابات اإلستثمار المطلقة )تتمة(  11

11-3 �لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيمة �لعادلة

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

7.375  24.284 الر�شيد يف 1 يناير 

19.605  1.578 التغريات يف القيمة العادلة املتعلقة بح�شابات الإ�شتثمار املطلقة 

)2.696(  )2.698( اإقتناءات/)ا�شتبعادات(- �شايف  

24.284  23.164  

24.050  16.952  

234  6.212 العائدة اإىل اإ�شتثمارات عقارية  

24.284  23.164 العائدة اإىل اإ�شتثمارات متاحة للبيع  

الحقوق   12
متت املوافقة يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادي رقم )5( املنعقد يف 20 مار�س 2006 على ر�شملة 14.4 مليون دولر اأمريكي من الإحتياطي القانوين ومبلغ 107.7 مليون دولر اأمريكي من الأرباح املبقاة. نتيجة 

لذلك، ارتفع راأ�س املال اإىل 510 مليون دولر اأمريكي. يف نف�س الجتماع غري العادي، مت حتويل املجموعة من �شركة م�شاهمة مقفلة اإىل �شركة م�شاهمة عامة. كما قام البنك باإ�شدار 120 مليون �شهم جديد عن طريق 

الطرح العام املبدئي بواقع 3.08 دولر اأمريكي لل�شهم مت�شمنة عالوة اإ�شدار بواقع 2.08 دولر اأمريكي لل�شهم، مما اأدى اإىل رفع راأ�شمال البنك اإىل 630 مليون دولر اأمريكي.

قام البنك باإ�شدار اأ�شهم منحة بواقع �شهم واحد لكل 30 �شهم حمتفظ بها بعد موافقة امل�شاهمني وقرار جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد يف مار�س 2007. كما متت املوافقة على ذلك من قبل وزارة ال�شناعة 

والتجارة وم�شرف البحرين املركزي.

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

راأ�س املال   

1.500.000  1.500.000 امل�صرح به 1.500.000.000 �شهم عادي بقيمة اإ�شمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�شهم  

 

  

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

ر�أ�س �ملال �ل�سادر و�ملدفوع بالكامل 

يف بداية ال�شنة    

387.998  630.000 630.000.000 )2006: 387.998.025( �شهم عادي بقيمة اإ�شمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�شهم  
   

ر�شملة اأرباح مبقاة واإحتياطي قانوين     

122.002  - ل �شيء )2006: 122.001.975( �شهم عادي بقيمة اإ�شمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�شهم  
   

ال�شادر خالل ال�شنة   

ل �شيء )2006: 120.000.000( �شهم عادي بقيمة اإ�شمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�شهم الواحد،

120.000  - ال�شادر مقابل النقد 

-  21.000 21.000.000 اأ�شهم منحة )2006: ل�شيء( بقيمة اإ�شمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�شهم 
   

يف نهاية ال�شنة   

630.000  651.000 651.000.000 )2006: 630.000.000( �شهم عادي بقيمة اإ�شمية قدرها 1 دولر اأمريكي لل�شهم  
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الحقوق )تتمة(  12

معلومات اأ�شافية عن منط احلقوق:

فيما يلي اأ�شماء وجن�شيات امل�شاهمني الرئي�شيني وعدد الأ�شهم وعدد الأ�شهم للذين يحتفظون بـ 5٪ اأو اأكرث لالأ�شهم القائمة:  )1

  يف 31 دي�سمرب 2007

ن�سبة �مللكية  عدد �الأ�سهم   �جلن�سية   �أ�سم  

%30.11  196.019.181 �سعودي  �شالح عبداهلل كامل 

%24.64  160.379.752 بحرينية   �شركة دلة الربكة القاب�شة - �شركة معفاة 

%20.71  134.828.537 جزر كيمن   �شركة التوفيق لل�شناديق الإ�شتثمارية املحدودة  

%6.81  44.324.209 �سعودي  عبداهلل عبدالعزيز الراجحي  

يف 31 دي�صمرب 2006

ن�سبة �مللكية  عدد �الأ�سهم   �جلن�سية   �أ�سم  

%30.11  189.695.984 �شعودي  �شالح عبداهلل كامل 

%24.64  155.206.214 بحرينية   �شركة دلة الربكة القاب�شة - �شركة معفاة 

%20.80  131.052.187 جزر كيمن   �شركة التوفيق لل�شناديق الإ�شتثمارية املحدودة  

%6.81  42.894.396 �شعودي  عبداهلل عبدالعزيز الراجحي  

خالل ال�شنة اأبرم البنك ال�شعودي لالإ�شتثمار و�شركة دلة الربكة القاب�شة مذكرة تفاهم بني الطرفني يقوم البنك ال�شعودي لالإ�شتثمار بامتالك 50٪ من الأ�شهم اململوكة ل�شركة دلة الربكة القاب�شة و �شالح عبداهلل 

كامل يف مقابل اأ�شهم البنك ال�شعودي لالإ�شتثمار يف �شركة دار الربكة القاب�شة وفقًا لل�شعر الذي �شيتفق علية الطرفان بعد النتهاء من اإجراءات الر�شمية والقانونية التي من املتوقع النتهاء منها خالل �شنة 2008.

لدي البنك فئة واحدة من الأ�شهم فقط وحاملي هذه الأ�شهم لديهم حقوق ت�شويت مت�شاوية.  )2

يو�شح اجلدول توزيع الأ�شهم وعدد حاملي الأ�شهم ون�شبتهم يف الفئات التالية:  )3

يف 31 دي�سمرب 2007

ن�سبــــــــــــــة مـــــــــن عــــــــــــــــــــــــدد   عــــــــــــدد    

�ملجموع �لقائم �مل�ساهمني  �الأ�سهم  فئات: 

     

%5.26  1.348  34.281.897 اأقل من %1 

%12.47  8  81.166.424 من 1٪ لغاية اأقل من %5 

%6.81  1  44.324.209 من 5٪ لغاية اأقل من %10 

%75.46  3  491.227.470 من 20٪ لغاية اأقل من %50 

%100.00  1.360  651.000.000  
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الحقوق )تتمة(  12

يف 31 دي�صمرب 2006

ن�شبــــــــــة مــــــن عـــــــــــــــدد   عــــــــدد    

املجموع القائم امل�شاهمني  الأ�شهم  فئات: 

     

%5.00  1.586  31.540.559 اأقل من %1 

%12.64  9  79.610.660 من 1٪ لغاية اأقل من %5 

%6.81  1  42.894.396 من 5٪ لغاية اأقل من %10 

%75.55  3  475.954.385 من 20٪ لغاية اأقل من %50 

%100.00  1.599  630.000.00  

عالوة اإ�شدار اأ�شهم/تكاليف عمليات الطرح

يتم معاملة املبالغ املتح�شلة التي تفوق القيمة ال�شمية لراأ�س املال ال�شادر خالل اأي اإ�شدار جديد لالأ�شهم، بعد ح�شم تكاليف الطرح، على اأنها عالوة اإ�شدار اأ�شهم. اإن هذا املبلغ غري قابل للتوزيع ولكن ميكن 

اإ�شتخدامه يف الأوجه التي ن�س عليها قانون ال�شركات التجارية البحريني. 

متثل تكاليف عمليات الطرح التكاليف املتكبدة من قبل البنك والتي تتعلق مبا�شرًة بزيادة راأ�س املال ومت تكبدها نقدًا. 

اقرتح البنك اإ�شدار اأ�شهم منحة من عالوة اإ�شدار اأ�شهم بواقع �شهم واحد لكل 14 �شهمًا. �شيتم تقدمي هـذا القرتاح ر�شميًا يف اجتماع اجلمعية العمومية العادي للموافقة عليه وخا�شعة ملوافقة ال�شلطات التنظيمية. 

اإحتياطي قانوين

وفقًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني والنظام الأ�شا�شي للبنك، مت حتويل 10٪ من �شايف دخل ال�شنة اإىل الحتياطي القانوين حتى ي�شل هذا الإحتياطي اإىل 50٪ من راأ�س مال البنك املدفوع. 

التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة 

متثل هذه التغريات �شايف مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة من الإ�شتثمارات املتاحة للبيع والإ�شتثمارات العقارية.

اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية  

ي�شتخدم احتياطي �شرف العمالت الأجنبية يف ت�شجيل فروق حتويل العمالت الأجنبية الناجتة من حتويل القوائم املالية لل�شركات الأجنبية التابعة.

اإحتياطيات اأخرى   

تت�شمن الحتياطيات الأخرى ب�شكل رئي�شي على اإحتياطي املخاطر امل�شرفية العامة املحتفظ بها من قبل ال�شركات التابعة وفقًا للقوانني املحلية.

تخ�شي�شات مقرتحة 

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

12.000  58.590 اأرباح اأ�شهم نقدية ٪9 )%1.9( 

21.000  46.500 اأ�شهم منحة  

430  500 مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة  

33.430  105.590  

�صيتم تقدمي التخ�شي�شات املقرتحة اأعاله للموافقة الر�شمية يف اجتماع اجلمعية العمومية العادي و�شتكون خا�شعة تلموافقة ال�شلطات التنظيمية.

متت املوافقة على التخ�شي�شات املقرتحة ل�شنة 2006 يف اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ 28 مار�س 2007 ونفذت يف �شنة 2007 بعد املوافقة. 

�شايف احلركة يف حقوق الأقلية 

يت�شمن هذا ب�شورة اأ�شا�شية على تاأثري تغريات يف راأ�س مال ال�شركات التابعة. 
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كفاية رأس المال   13

اإن الهدف الرئي�شي لإدارة راأ�شمال البنك هو التاأكد باأن البنك يلتزم باملتطلبات اخلارجية املفرو�شة لراأ�س املال وباأن البنك  يحتفظ بدرجات اإئتمانية قوية ون�شبة راأ�شمال عالية من اأجل دعم اأعمالهما وزيادة احلد 

الأعلى للقيمة عند امل�شاهمني.

يقوم البنك باإدارة هيكلة راأ�شماله وعمل تعديالت على �شوء التغريات يف ظروف اأعماله وخ�شائ�س خماطر اأن�شطته. من اأجل املحافظة على اأو تعديل هيكلة راأ�س املال، ميكن للبنك تعديل مبالغ اأرباح الأ�شهم املدفوعة 

للم�شاهمني اأو اإعادة راأ�س املال اإىل امل�شاهمني  اأو اإ�شدار �شندات راأ�شمال. مل يتم عمل تغيريات يف الأهداف، ال�شيا�شات والعمليات عن ال�شنة ال�شابقة.  

مت احت�شاب ن�شبة خماطر املوجودات للبنك وفقًا لإر�شادات كفاية راأ�س املال ابازل 1ب املعتمدة من قبل م�شرف البحرين املركزي كما يلي:

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

قاعدة راأ�س املال :   

1.126.317  1.455.671 راأ�س مال فئة 1 

70.504  87.599 راأ�س مال فئة 2 

1.196.821  1.543.270 جمموع قاعدة راأ�س املال  

   

3.844.052  4.593.933 املوجودات املرجحة للمخاطر 

   

%31.13  %33.59 كفاية راأ�س املال  

%12.00  %12.00 احلد الأدنـى املطلوب 

اإن اإر�شادات كفاية راأ�س املال املعتمدة من قبل م�شرف البحرين املركزي املتعلقة باإحت�شاب بازل 2 �شوف ت�شبح فعالة من 1 يناير 2008. تعتقد الإدارة باأن البنك �شوف يكون قادرًا على تلبية متطلبات م�شرف 

البحرين املركزي لالمتثال ملا هو مذكور اأعاله �شمن الفرتة الزمنية التي حددها م�شرف البحرين املركزي.

صافي الدخل من عقود تمويل وإستثمارات مشتركة وذاتية  14

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

372.489  521.468 ذمم مدينة )اإي�شاح 1-14( 

22.692  26.932 التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة )اإي�شاح 2-14(  

68.130  59.575 اإ�شتثمارات )اإي�شاح 3-14(  

18.808  28.842 اإجارة منتهية بالتمليك )اإي�شاح 4-14( 

7.083  18.129 اأخرى 

489.202  654.946  

442.919  567.533 �شايف الدخل من عقود التمويل والإ�شتثمارات امل�شرتكة  

46.283  87.413 �شايف الدخل من عقود التمويل والإ�شتثمارات الذاتية  

489.202  654.946  
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صافي الدخل من عقود تمويل وإستثمارات مشتركة وذاتية )تتمة(  14

ذمم مدينة    1-14

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

365.505  514.071 ذمم بيوع )مرابحات( مدينة  

6.048  6.146 ذمم �شلم مدينة  

936  1.251 ذمم اإ�شت�شناع مدينة  

372.489  521.468  

�لتمويل بامل�ساربة و�مل�ساركة     2-14

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

15.953  15.903 التمويل بامل�شاربة   

6.739  11.029 التمويل بامل�شاركة    

22.692  26.932  

�إ�ستثمار�ت   3-14

  

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

60.964  53.235 اإ�شتثمارات متاحة للبيع وحمتفظ بها حتى الإ�شتحقاق 

2.330  3.809 اإ�شتثمارات عقارية  

226  1.200 اإ�شتثمار يف �شركات زميلة  

4.835  - مك�شب من بيع �شركات زميلة    

)225(  1.331 اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�س املتاجرة     

68.130  59.575  

�إجارة منتهية بالتمليك     4-14

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

124.676  135.707 دخل من اإجارة منتهية بالتمليك  

)105.868(  )106.865( حم�شوم منها: اإ�شتهالك اإجارة منتهية بالتمليك )اإي�شاح 7(  

18.808  28.842  
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العائد على حسابات اإلستثمار المطلقة   15

يتم حتديد ح�شة املجموعة كم�شارب على م�شتوى كل �شركة تابعة وبناًء على ال�شروط والقوانني املتعلقة بالتفاقيات.

دخل رسوم وعموالت أخرى   16

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

57.229  68.268 ر�شوم وعمولت 

21.750  29.226 اعتمادات م�صتنديه 

7.471  12.956 خطابات �شمان 

1.346  1.785 خطابات قبول 

87.796  112.235  

إيرادات تشغيلية أخرى    17

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

7.616  16.321 مك�شب حتويل العمالت الأجنبية  

347  133 مك�شب من بيع عقارات ومعدات  

21.364  21.858 اأخرى 

29.327  38.312  

استهالك وإطفاء   18

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

11.878  15.841 عقارات ومعدات )اإي�شاح 8( 

1.282  2.268 اإطفاء موجودات غري ملمو�شة  

13.160  18.109  

مصروفات تشغيلية أخرى   19

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

46.075  49.529 م�صروفات عمومية واإدارية 

10.959  14.445 م�شروفات اأعمال 

5.379  20.585 م�صروفات مباين 

62.413  84.559  
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مخصصات  20

ذمــــــــــــــــــــــم      ذمـــــــــــم  ذمــــــــــــــــم  ذمم بيــــــــــوع   

خم�س�سات موجود�ت  �لتمويــــــل   �لتمويـــــــل  �إ�ست�سناع  �سلـــــــــــم   �إجــــــــارة   )مر�بحات(   

�ملجموع �أخـــــــــــــــــــــرى  �أخــــــــــــــــرى  �إ�ستثمار�ت  بامل�ساركة  بامل�ساربة  مدينـــــــــة  مدينـة  مدينــــة  مدينـــــــــــــــــــة   

�ألف �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف   

دولر اأمريكي دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي   

   

           2007 

183.164  10.600  8.813  4.589  1.260  561  272  6.093  3.328  147.648 خم�ش�شات يف 1 يناير 

35.255  8.073  302  832  503  -  9  833  139  24.564 خم�ش�س خالل ال�شنة  

)11.138(  )2(  )211(  -  -  -  -  -  -  )10.925( مبالغ مت ا�شرتدادها خالل ال�شنة 

24.117  8.071  91  832  503  -  9  833  139  13.639  

207.281  18.671  8.904  5.421  1.763  561  281  6.926  3.467  161.287  

)10.740(  )8.365(  -  -  -  -  -  -  -  )2.375( مبالغ مت �شطبها خالل ال�شنة 

مبالغ خم�ش�شة من احتياطي معادلة الأرباح

2.949  -  -  -  -  -  -  -  -  2.949 وخماطر الإ�شتثمار )اإي�شاح 11-2( 

11.628  142  879  )287(  319  -  )95(  674  15  9.981 حتويالت �شرف العمالت الأجنبية  

211.118  10.448  9.783  5.134  2.082  561  186  7.600  3.482  171.842 خم�ش�شات يف 31 دي�صمرب 

 10  9  6.4  5.2  5.1  4.4  4.3  4.2  4.1 اإي�شاحات 

ذمــــــــــــــــــــــم      ذمـــــــــــم  ذمــــــــــــــــم  ذمم بيــــــــــوع   

خم�ش�شات موجودات  التمويــــــل   التمويـــــــل  اإ�شت�شناع  �شلـــــــــــم   اإجــــــــارة   )مرابحات(   

املجموع اأخـــــــــــــــــــــرى  اأخــــــــــــــــرى  اإ�شتثمارات  بامل�شاركة  بامل�شاربة  مدينـــــــــة  مدينـة  مدينــــة  مدينـــــــــــــــــــة   

األف األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف   

دولر اأمريكي دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي   

          2006

163.789  6.473  2.954  5.935  1.102  643  242  3.860  1.084  141.496 خم�ش�شات يف 1 يناير 

52.268  9.041  2.867  216  163  -  106  2.231  1.366  36.278 خم�ش�س خالل ال�شنة  

)19.253(  -  -  )367(  )162(  -  )89(  -  )418(  )18.217( مبالغ مت ا�شرتدادها خالل ال�شنة 

33.015  9.041  2.867  )151(  1  -  17  2.231  948  18.061  

196.804  15.514  5.821  5.784  1.103  643  259  6.091  2.032  159.557  

)13.803(  )555(  )1.123(  )1.113(  )15(  )82(  -  -  -  )10.915( مبالغ مت �شطبها خالل ال�شنة 

مبالغ خم�ش�شة من احتياطي معادلة الأرباح

)4.363(  )4.363(  -  -  -  -  -  -  -  - وخماطر الإ�شتثمار )اإي�شاح 11-2( 

4.115  -  4.115  -  -  -  -  -  -  - تعديالت اأخرى  

411  4  -  )82(  172  -  13  2  1.296  )994( حتويالت �شرف العمالت الأجنبية  

183.164  10.600  8.813  4.589  1.260  561  272  6.093  3.328  147.648 خم�ش�شات يف 31 دي�صمرب 

 10  9  6.4  5.2  5.1  4.4  4.3  4.2  4.1 اإي�شاحات 
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ربح من بيع مفترض لشركة تابعة   21

ميثل هذا البند الربح الناجت عن انخفا�س ح�شة ملكية البنك يف بنك الربكة الرتكي للم�شاركة نتيجة للطرح العام املبدئي الذي مل ي�شارك البنك فيه. وكنتيجة لذلك، انخف�شت ح�شة ملكية البنك من %67.76 

اإىل 54.06٪ ومك�شب بقيمة 54.179 األف دولر اأمريكي مت اإثباته بعد تعديل ال�شهرة واإحتياطي العمالت الأجنبية.

�ألف   

دولر اأمريكي  

 

55.817 اإجمايل املك�شب 

6.451 ح�شة اإحتياطي العمالت الأجنبية  

)8.089( تخفي�س ال�شهرة  

54.179  

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  22

يحت�شب مبلغ الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�س لل�شهم من الأرباح بق�شمة �شايف الدخل العائد اإىل حقوق حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم لل�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة كما يلي:

2006  2007  

   

80.252  144.148 �شايف الدخل العائد اإىل حقوق م�شاهمي ال�شركة الأم لل�شنة - األف دولر اأمريكي  

571.000  651.000 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة )األف �شهم( 

14  22 ن�شيب ال�شهم يف الأرباح - �شنتات اأمريكية  

مت تعديل املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم لل�شنة ال�شابقة حل�شاب اإ�شدار اأ�شهم منحة خالل �شنة 2007.

النقد وما في حكمه   23

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

740.751  804.699 اأر�شدة لدى البنوك املركزية با�شتثناء الحتياطي الإجباري 

507.423  767.656 اأر�شدة لدى بنوك اأخرى   

120.570  164.693 نقد والنقد قيد ال�شتالم 

1.368.744  1.737.048  
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معامالت مع أطراف ذات عالقة  24

تتاألف الأطراف ذات العالقة من امل�شاهمني الرئي�شيني واأع�شاء جمل�س اإدارة املجموعة وال�شركات اململوكة لهم اأو امل�شيطر عليها اأو ذو نفوذ موؤثر من قبلهم وال�شركات احلليفة بف�شل م�شاهمة م�شرتكة مع تلك للمجموعة.

اإن الإيـرادات وامل�شروفات املتعلقة مبعامالت مع الأطـراف ذات العـالقة هي كالتايل:

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

   

4.131  1.350 �شايف دخل من متويل م�شرتك للبيوع )مرابحات( املدينة وعقود متويل وا�شتثمارات م�شرتكة 

)805(  2.012 �شايف دخل/)خ�شارة( من عقود متويل وا�شتثمارات ذاتية 

-  135 عائد على ح�شابات ال�شتثمارات املطلقة  

اإن الأر�شدة اجلوهرية مع الأطراف ذات العالقة يف 31 دي�صمرب هي كالتايل:

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

�ملوجود�ت:   

7.575  1.856 ذمم مدينة 

38.993  27.708 التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة 

10.471  - اإجارة منتهية بالتمليك 

90.696  84.508 اإ�صتثمارات 

8.160  9.828 موجودات اأخرى 

   

�ملطلوبات:   

7.222  3.205 ح�شابات جارية للعمالء وح�شابات اأخرى 

6.339  10.956 ح�شابات ال�شتثمار املطلقة  

13.704  11.081 ح�شابات ال�شتثمار املقيدة 

جميع املخاطر املتعلقة بالأطراف ذات العالقة منتجة وخالية من اأية خم�ش�شات خل�شائر الئتمان املحتملة.  

اإن تفا�شيل م�شاهمة اأع�شاء جمل�س الإدارة يف اأ�شهم البنك كما يف نهاية ال�شنة هي كالتايل:

       2006                        2007                          

عـــــدد اأع�شــاء  عــــــــدد  عــــــدد  �أع�ســــاء  عــــــــــــدد   

جمل�س الإدارة  الأ�شهم   جمل�س �الإد�رة   �الأ�سهم   

فئات:       

3  367.339  3  379.584 اأقل من %1 

1  189.695.984  1  196.019.181 من 20٪ لغاية اأقل من %50 

4  190.063.323  4  196.398.765  
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ارتباطات   25

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

350.304  435.121 اعتمادات م�صتندية 

549.451  995.531 خطابات �شمان 

43.282  122.931 خطابات قبول 

39.655  75.089 اأخرى  

982.692  1.628.672  

إدارة المخاطر   26

متثل اإدارة املخاطر جزءًا ل يتجزاأ من عملية اتخاذ القرار باملجموعة. وتقوم اللجنة الإدارية واللجنة التنفيذية بالتوجيه وامل�شاعدة يف الإدارة العامة مليزانية املجموعة وخماطرها. تدير املجموعة هذه التعر�شات 

عن طريق و�شع حدود لها مبوافقة جمل�س الإدارة.

خماطر �ل�سيولة �أ( 

خماطر ال�شيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها عندما يحني اإ�شتحقاقها �شمن الظروف العتيادية و�شغوطات. ولتقليل هذه املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�شادر التمويل   

واإدارة املوجودات باأخذ ال�شيولة يف عني العتبار ومراقبة ال�شيولة على اأ�شا�س منتظم.

يلخ�س اجلدول اأدناه بيان اإ�شتحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة على اأ�شا�س الرتتيبات التعاقدية لل�شداد. لقد مت حتديد الإ�شتحقاق التعاقدي للموجودات واملطلوبات على اأ�شا�س الفرتة املتبقية من تاريخ امليزانية   

اإىل تاريخ الإ�شتحقاق التعاقدي، ومل يوؤخذ يف الإعتبار الإ�شتحقاقات الفعلية كما هو معلوم ح�شب اخلربة التاريخية لحتفاظ املجموعة ل�شتثمارات اأ�شحاب ح�شاب ال�شتثمار وتوافر خطوط الإئتمانية  للمجموعة. 

فيما يلي بيان اإ�شتحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�صمرب 2007:

غيـــــــــــــر �أكرث من  1 �إىل 3  6 �أ�سهــــــر  3 �إىل 6  1 �إىل 3  لغاية �سهر   

�ملجموع موؤرخة  3 �سنو�ت  �سنـو�ت  �إىل �سنة  �أ�سهــــــر  �أ�سهــــــر  و�حـــــــــــــــــــد   

�ألف �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف   

دولر اأمريكي دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي   

�ملوجود�ت

2.281.127  544.079  -  -  -  -  239.211  1.497.837 نقد واأر�شدة لدى البنوك  

5.621.480  -  633.505  1.072.269  930.704  860.922  893.860  1.230.220 ذمم مدينة 

707.458  -  129.913  102.193  86.380  77.577  121.440  189.955 التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة  

711.049  281.802  4.968  48.884  35.714  51.067  51.816  236.798 اإ�صتثمارات  

348.637  -  87.612  138.595  57.262  25.518  14.890  24.760 اإجارة منتهية بالتمليك  

163.825  163.825  -  -  -  -  -  - عقارات ومعدات   

270.403  -  106.594  3.872  6.816  14.221  10.030  128.870 موجودات اأخرى 

10.103.979  989.706  962.592  1.365.813  1.116.876  1.029.305  1.331.247  3.308.440 جمموع �ملوجود�ت   
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إدارة المخاطر  )تتمة(  26

خماطر �ل�سيولة )تتمة( �أ( 

غيـــــــــر �أكرث مـــن  1 �إىل 3  6 �أ�سهـــر  3 �إىل 6  1 �إىل 3  لغاية �سهر   

�ملجموع موؤرخة  3 �سنو�ت  �سنو�ت  �إىل �سنة  �أ�سهـــر  �أ�سهـــر  و�حـــــــــــــد   

�ألف �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف  �ألف   

دولر اأمريكي دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي   

�ملطلوبات

1.792.590  -  43.375  43.376  63.931  103.691  30.852  1.507.365 ح�شابات جارية للعمالء وح�شابات اأخرى 

69.027  -  3.002  -  -  24.468  6.921  34.636 مبالغ م�شتحقة لبنوك  

449.883  -  65.608  98.151  23.629  16.238  18.486  227.771 مطلوبات اأخرى 

2.311.500  -  111.985  141.527  87.560  144.397  56.259  1.769.772 جمموع �ملطلوبات 

6.222.821  -  367.337  574.606  924.025  568.759  865.644  2.922.450 ح�سابات �الإ�ستثمار �ملطلقة 

    

8.534.321  -  479.322  716.133  1.011.585  713.156  921.903  4.692.222 جمموع �ملطلوبات وح�سابات �الإ�ستثمار �ملطلقة 

1.569.658  989.706  483.270  649.680  105.291  316.149  409.344  )1.383.782( �سايف فجوة �ل�سيولة  

فيما يلي بيان اإ�شتحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�صمرب 2006:

غيـــــــــر اأكرث مـــن  1 اإىل 3  6 اأ�شهـــر  3 اإىل 6  1 اإىل 3  لغاية �شهر   

املجموع موؤرخة  3 �شنوات  �شنوات  اإىل �شنة  اأ�شهـــر  اأ�شهـــر  واحـــــــــــــد   

األف األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف   

دولر اأمريكي دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي   

املوجودات 

1.816.778  448.034  -  -  -  -  188.914  1.179.830 نقد واأر�شدة لدى البنوك  

4.086.920  -  533.742  746.679  592.970  663.280  726.526  823.723 ذمم مدينة 

239.515  -  67.982  37.370  19.521  43.485  47.123  24.034 التمويل بامل�شاربة وامل�شاركة  

927.903  86.060  114.166  74.250  149.767  127.273  182.701  193.686 اإ�صتثمارات 

211.325  -  21.461  115.177  32.025  19.133  15.637  7.892 اإجارة منتهية بالتمليك 

130.951  130.951  -  -  -  -  -  - عقارات ومعدات   

212.435  46.736  7.901  18.878  9.694  7.403  35.190  86.633 موجودات اأخرى 

7.625.827  711.781  745.252  992.354  803.977  860.574  1.196.091  2.315.798 جمموع املوجودات 
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إدارة المخاطر  )تتمة(  26

خماطر �ل�سيولة )تتمة( �أ( 

غيـــــــــر اأكرث مـــن  1 اإىل 3  6 اأ�شهـــر  3 اإىل 6  1 اإىل 3  لغاية �شهر   

املجموع موؤرخة  3 �شنوات  �شنوات  اإىل �شنة  اأ�شهـــر  اأ�شهـــر  واحـــــــــــــد   

األف األف  األف  األف  األف  األف  األف  األف   

دولر اأمريكي دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي  دولر اأمريكي   

املطلوبات

1.333.954  -  -  -  283.236  84.610  134.553  831.555 ح�شابات جارية للعمالء وح�شابات اأخرى 

115.276  -  -  -  801  41.388  40.627  32.460 مبالغ م�شتحقة لبنوك  

268.107  -  1.142  59.189  18.996  18.903  25.428  144.449 مطلوبات اأخرى 

1.717.337  -  1.142  59.189  303.033  144.901  200.608  1.008.464 جمموع املطلوبات 

4.697.366  -  250.233  357.397  661.202  462.864  846.814  2.118.856 ح�شابات الإ�شتثمار املطلقة 

6.414.703  -  251.375  416.586  964.235  607.765  1.047.422  3.127.320 جمموع املطلوبات وح�شابات الإ�شتثمار املطلقة  

1.211.124  711.781  493.877  575.768  )160.258(  252.809  148.669  )811.522( �شايف فجوة ال�شيولة  

ب(  خماطر �الإئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف عدم التزام اأحد اأطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خل�شائر مالية. وحتاول املجموعة ال�شيطرة على خماطر الئتمان من خالل متابعة 

املخاطر الئتمانية ويقوم ب�شفة م�شتمرة بتقييم اجلدارة الئتمانية لالأطراف الأخرى. غالبَا ما تكون عقود التمويل م�شمونة بال�شمانات ال�شخ�شية من قبل اأطراف اأخرى ويف بع�س احلالت برهن املوجود.

�أنو�ع خماطر �الئتمان

ت�شتمل عقود التمويل اأ�شا�شَا على ذمم بيوع مدينة والتمويل بامل�شاربة والتمويل بامل�شاركة. 

ذمم بيوع )مرابحات( مدينة

تقوم املجموعة بتمويل هذه املعامالت من خالل �شراء ال�شلعة، والتي متثل مو�شوع املرابحة ومن ثم اإعادة بيعها بربح للمرابح )امل�شتفيد(. اإن �شعر البيع )التكلفة م�شافًا اإليها هام�س الربح( يعاد �شداده 

على اأق�شاط من قبل املرابح مبوجب الفرتة املتفق عليها. اأحيانًا تكون املعامالت م�شمونة مبو�شوع املرابحة )يف حالة التمويل العقاري( ويف اأوقات اأخرى مبجموعة من ال�شمانات ت�شمن الت�شهيالت املعطاة 

للعميل. 

التمويل بامل�شاربة 

تدخل املجموعة يف عقود امل�شاربة عن طريق الإ�شتثمار يف �شناديق مدارة من قبل بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى لفرتات زمنية حمددة.

التمويل بامل�شاركة

التفاقيات بني املجموعة والزبائن للم�شاهمة يف بع�س امل�شاريع الإ�شتثمارية، �شواء كانت موجودة اأو جديدة، اأو ملكية بع�س من العقارات اإما ب�شكل دائم اأو وفقًا لرتتيب امل�شاركة املتناق�شة التي تنتهي ب�شراء 

الزبون  امللكية بالكامل. يوزع الربح مبوجب التفاقية التي و�شعت بني الطرفني بينما توزع اخل�شارة مبوجب ن�شبة اأ�شهمهم يف راأ�س املال اأو امل�شروع. 

اإجارة منتهية بالتمليك 

هذا هو عقد تاأجري الذي مبوجبة يتم نقل ملكية املوجود امل�شتاأجر اخلا�شع لالإجارة املنتهية بالتمليك للم�شتاأجر عند نهاية عقد الإجارة. 

ذمم �شلم مدينة 

ال�شلم هو عقد يقوم مبوجبة البنك بدفع فوري لبائع لتو�شيل ال�شلعة يف امل�شتقبل. حلماية نف�شه من املخاطر املرتبطة بال�شلعة يقوم البنك باإبرام عقد ال�شلم املوازي الذي مبوجبة يقوم ببيع ال�شلعة املوؤجلة للدفع الفوري. 
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إدارة المخاطر  )تتمة(  26

ب(  خماطر �الإئتمان )تتمة(

ذمم اإ�شت�شناع مدينة 

اإن الإ�شت�شناع هو عقد بني البنك كبائع والعميل كم�شرتي والذي مبوجبة يتعهد البنك بت�شنيع اأو اإقتناء ال�شلعة وبيعها للعميل على �شعر متفق عليه بني طرفني عند ا�شتكمالها يف تاريخ م�شتقبلي. 

تركز�ت ج( 

يظهر الرتكز عندما تدخل جمموعة من الأطراف املتعاملة يف اأن�شطة جتارية مت�شابهه اأو اأن�شطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية، اأو عندما تكون لها نف�س ال�شمات الإقت�شادية مما يوؤثر على مقدرتها يف الوفاء 

بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اإقت�شادية اأو �شيا�شية اأو اأي تغريات اأخرى. تدل خماطر الرتكز على احل�شا�شية الن�شبية لأداء املجموعة جتاه التطورات التي قد تطراأ على منطقة جغرافية معينة. 

اإن توزيع املوجودات واملطلوبات وح�شابات الإ�شتثمار املطلقة ح�شب الإقليم اجلغرايف هو كما يلي:

2006    2007   

ح�شابــــــات   ح�سابـــــــات       

ال�شتثمار املطلقـــة  املطلوبات  املوجودات  �ال�ستثمار �ملطلقــــــة  �ملطلوبات  �ملوجود�ت   

األف  دولر اأمريكي  األف  دولر اأمريكي  األف  دولر اأمريكي  �ألف  دوالر �أمريكي  �ألف  دوالر �أمريكي  �ألف  دوالر �أمريكي   

الإقليم اجلغرايف:

108.003  28.345  509.899  236.311  55.118   625.773 حملي )البحرين( 

  2.680.689  831.380  3.803.788  2.935.426  1.078.770  4.085.369 دول ال�شرق الأو�شط الأخرى 

  1.191.356  342.257  1.883.831  2.181.984  500.791  3.496.986 اأوروبا 

  228.419  50.443  326.819  274.321  41.114  409.649 اآ�شيا 

  478.311  460.447  1.049.614  584.938  629.407  1.372.846 اأفريقيا 

  10.588  4.465  51.876  9.841   6.300  113.356 اأخرى 

   

  4.697.366  1.717.337  7.625.827  6.222.821  2.311.500  10.103.979  

معلومات القطاع املتعلقة بتوزيع دخل الت�شغيل و�شايف دخل الت�شغيل و�شايف الدخل العائد اإىل حاملي اأ�شهم ال�شركة الأم ح�شب الإقليم اجلغرايف هو كما يلي:

2006    2007   

�شايف دخل جممـــــــــــــــــوع  �ســــــــايف دخل   جممـــــــــــــــــــــــــوع   

�شايف  الدخل الت�شغيــــــــل  دخل الت�شغيل  �سايف  �لدخل  �لت�سغيـــــــــــــــل  دخل �لت�سغيل   

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي  األف دولر اأمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف دوالر �أمريكي  �ألف  دوالر �أمريكي   

 

الإقليم اجلغرايف:

  10.571 حملي )البحرين(  

 48.002  68.943  121.739  58.301  80.170  148.194 دول ال�شرق الأو�شط الأخرى 

53.688  65.377  119.979  119.517  92.060  174.621 اأوروبا 

 2.674  3.320  2.164  1.221  1.328  1.221 اآ�شيا 

 25.467  38.882  71.397  30.192  50.276  107.242 اأفريقيا 

2.406  2.406  2.406  2.025  2.026  2.605 اأخرى 

 

123.716  172.664  339.567  200.842  215.446  444.454  

)10.414()10.414()6.264()80.521( 21.882
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إدارة المخاطر  )تتمة(    26
خماطر �ل�سوق د( 

خماطر ال�شوق هي خماطر تقلبات يف معدلت الربح ومعدلت �شرف العمالت واأ�شعار الأ�شهم والأوراق املالية. و�شعت اإدارة املجموعة حدودًا مل�شتويات املخاطر املمكن تقبلها. ويتم مراقبة اللتزام بهذه احلدود من 

قبل الإدارة املحلية  على م�شتوى ال�شركة التابعة. 

خماطر ح�شة الربح

لدى املجموعة خماطر نتيجة لتغريات يف ح�شة الربح الناجتة من احتمال وجود تغريات يف ح�شة الربح التي توؤثر على القيمة العادلة لالأدوات املالية اأو توؤثر على التدفقات النقدية امل�شتقبلية.

خماطر اأ�شعار الأ�شهم

خماطر اأ�شعار الأ�شهم هي خماطر انخفا�س القيم العادلة لأ�شهم حقوق امللكية نتيجة للتغريات يف م�شتويات موؤ�شرات الأ�شهم وقيمة كل �شهم على حده. تنتج خماطر تعر�س اأ�شعار الأ�شهم من حمفظة ال�شتثمار. 

تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع الإ�شتثمارات ح�شب التوزيع اجلغرايف والرتكز ال�شناعي.

خماطر �شرف العمالت الأجنبية

تنتج خماطر �شرف العمالت الأجنبية عن احلركة يف معدلت ال�شرف على مدى فرتة من الزمن. يتم مراقبة املراكز على اأ�شا�س منتظم للتاأكد من اأن املراكز �شمن احلدود امل�شموح بها. 

�شايف املخاطر اجلوهرية للعمالت الأجنبية لدى املجموعة هي كما يلي يف 31 دي�صمرب:

2006  2007  

األف دولر اأمريكي �ألف دوالر �أمريكي   

معادل فائ�س معادل فائ�س   

)عجز( )عجز(   

   

148.449  170.226 دينار اأردين 

154.945  238.764 لرية تركية 

69.485  76.474 جنية م�صري 

31.044  34.589 جنية �صوداين 

21.786  15.763 دينار بحريني 

39.874  47.572 دينار جزائري 

13.559  )54( لرية لبنانية 

578  )546( ريال �شعودي 

930  )69( جنيه اإ�صرتليني 

212  7.447 دينار تون�صي 

)5.231(  2.122 يـورو 

12.691  15.348 راند جنوب اأفريقيا 

)2.059(  4.240 روبية باك�صتانية  

1.211  9.518 اأخرى 

دمج األعمال  27

خالل ال�شنة مت دمج عمليات بنك الأمني ال�شركة التابعة واململوكة بالكامل وبنك الربكة الإ�شالمي �س.م.ب. اململوك بن�شبة 78٪ من قبل املجموعة. ونتيجة لعملية الدمج هذه، فقد انخف�شت الأرباح املبقاة مبقدار 

4.16 مليون دولر اأمريكي وزيادة ح�شة حقوق الأقلية بنف�س القيمة.   
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القيمة العادلة لألدوات المالية  28

القيمة العادلة هي املبلغ املمكن تبادله مع موجود اأو لت�شوية مطلوب بني اأطراف ذو اإطالع ورغبة يف التعامل وب�شروط جتارية لي�س فيها تف�شيل. وعليه فقد ينتج عن ذلك فروق بني القيم املدرجة وتقديرات 

القيم العادلة.

تت�شمن اإ�شتثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة اإ�شتثمارات متاحة للبيع غري م�شعرة مبلغ 121.9 مليون دولر اأمريكي )2006: 126.6 مليون دولر اأمريكي( مدرجة بالتكلفة نتيجة لعدم اإمكانية اإيجاد طرق 

اأخرى منا�شبة للح�شول على قيمة عادلة موثوق بها لهذه الإ�شتثمارات.

اإن القيم العادلة لبنود الأدوات املالية الأخرى املدرجة يف امليزانية ل تختلف ب�شكل جوهري عن قيمها املدرجة املت�شمنة يف القوائم املالية.

الواجبات االجتماعية  29
اأدت املجموعة واجباتها الإجتماعية وذلك من خالل تربعاتها لالأعمال واملوؤ�ش�شات اخلريية. 

أرقام المقارنة  30
مت اإعادة  ت�شنيف بع�س اأرقام مقارنة ال�شنة ال�شابقة لتتنا�شب مع عر�س ال�شنة احلالية. اإن هذا الت�شنيف مل يوؤثر على �شايف الدخل واحلقوق.
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PakIstan IndonesIa jordanالأردن  اندوني�صيا باك�صتان  

Mr. shafqaat ahmed
Regional General Manager & Country Head 

Mr. Moes Mokhtar
Chief Representative 

Mr. Musa shihadeh
Vice Chairman & General Manager

ال�صيد/ �صفاقت اأحمد

املدير العام االإقليمي

ال�صيد/ مو�صى خمتار

رئي�س املكتب التمثيلي

ال�صيد/ مو�صى �صحادة

نائب رئي�س جمل�س االإدارة واملدير العام

Al BARAKA ISlAmIC BANK, PAKISTAN
 
PICIC House, 14, Shahrah’e Aiwan’e Tajarati, 
P.O. Box 1686, Lahore 54000, 
Pakistan 
Tel: +92 42 6309961   
Fax: +92 42 6309965 
Website: www.albaraka.com.pk

ABG REPRESENTATIVE OFFICE 

Ravindo Building, 7th Floor, 
Jalan	Kebon	Sirih	No.	75,	Jakarta	Pusat	10340,
Indonesia 
Tel:  +62 21 392 7633   
Fax: +62 21 3927637 

jORDAN ISlAmIC BANK 

Jordan	 Islamic	 Bank	 was	 the	 first	 Islamic	 bank	 to	 be	
established	in	Jordan,	in	1978.	Its	activities	comprise	retail,	
commercial	and	investment	banking.	Jordan	Islamic	Bank	
has a total of 64 branches. 
 
Jordan	Islamic	Bank,	P.O.	Box	926225
Amman, 
Jordan	
Tel:  +9626 567 7377   
Fax: +9626 566 6326 
Website: www.jordanislamicbank.com 

بنك الربكة االإ�سلمي 

 املكتب االإقليمي لفروع باك�ستان

ال�سيد/ �سفاقت اأحمد، املدير العام االإقليمي

  54000 1686 - الهور  اإيوان جتارة، �س.بك  14 �س  اأي هاو�س،  اأي �سي  بي 

باك�ستان 

+92 42 6309961 هاتف: 

فاك�س: 6309965 42 92+

www.albaraka.com.pk :املوقع االإلكرتوين

مكتب متثيلي

�سارع جيلن كيبون �سرييه رقم 75، 

جاكرتا - بو�سات 10340 

 اإندوني�سيا

+62 21 392 7633  هاتف:  

 فاك�س: 7637 392  21 62+

البنك االإ�سلمي االأردين 

يف  االأردن  يف  يتاأ�س�س  اإ�سلمي  بنك  اأول  االأردين  االإ�سلمي  البنك  كان 

امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  يف  الرئي�سية  البنك  اأن�سطة  وتتمثل  عام1978 

للأفراد واخلدمات امل�سرفية التجارية. يقوم البنك بت�سغيل 64 فرعًا، بيانات 

االت�سال للبنك هي كالتايل:

�س.ب. 926225، عّمان، 

االأردن

هاتف:  7377 567 9626+

فاك�س: 6326 566  9626+

  www.jordanislamicbank.com :املوقع االإلكرتوين

الوحدات



Albaraka Banking Group جمموعة �لربكة �مل�صرفية

66

tUnIsIa tUrkeY BaHraInتركيا تون�س  البحرين

Mr. essa al-Haidosi
Vice Chairman & General Manager 

Dr. Adnan Buyukdeniz
Board Member and General Manager

Mr. Mohamed al Mutaweh
Board	Member	&	Chief	Executive	Officer

ال�صيد/ عي�س احليدو�صي

نائب رئي�س جمل�س االإدارة واملدير العام

الدكتور/ عدنان بوكودنيز

ع�سو جمل�س االإدارة و املدير العام

ال�صيد/ حممد املطاوعة

 ع�سو جمل�س االإدارة و الرئي�س التنفيذي

BANK ET-TAmwEEl Al-TUNISI Al-SAUDI 

Bank Et-Tamweel Al-Tunisi Al-Saudi was established 
in 1983. The bank has both offshore and local retail 
activities The bank operates 8 branches. 
The contact details of the bank are:

Bank Et-Tamweel Al-Tunisi Al-Saudi, 88, Avenue Hedi 
Chaker 1002, Tunis, 
Tunisia 
Tel: +21671 790000  
Fax: +21671 780235 
Website: www.bestbank.com.tn 

AlBARAKA TURK PARTICIPATION BANK

AlBaraka Turk Participation Bank was established 
in 1984. The bank’s activities consist of retail and 
commercial banking. The bank operates 80 branches. 
The contact details of the bank are:
  
AlBaraka Turk Participation Bank, Buyukdere Cad 
No.78, 80290 Mecidiyekoy, Istanbul, 
Turkey 
Tel: +90 212 274 9900   
Fax: +90 212 272 4470 
Website: www.albarakaturk.com.tr

AlBARAKA ISlAmIC BANK 

AlBaraka Islamic Bank was incorporated in Bahrain 
in February 1984 and operates as an off-shore and 
commercial Islamic bank. It obtained a commercial 
banking licence in Pakistan in 1991. The activities of the 
bank are retail, commercial and investment banking. The 
bank operates 22 branches in Bahrain and Pakistan. 
The contact details of the bank are: 

AlBaraka Islamic Bank, AlBaraka Tower, P.O. Box 1882, 
Manama, Kingdom of Bahrain 
Tel: +973 17 535 300   
Fax: +973 17 530 695 
Website: www.barakaonline.com

بنك التمويل التون�سي ال�سعودي 

تاأ�س�س بنك التمويل التون�سي ال�سعودي يف  عام1983 ويزاول البنك كل من 

اأن�سطة االأوف�سور واأن�سطة اخلدمات امل�سرفية للأفراد. يقوم البنك بت�سغيل 

8 فروع، بيانات االت�سال للبنك هي كالتايل:

88 �سارع هادي �ساكر، 1002، تون�س، 

تون�س

+21671 790000 هاتف: 

 فاك�س:  780235 21671+

  www.bestbank.com.tn :املوقع االإلكرتوين

بنك الربكة الرتكي للم�ساركة 

تاأ�س�س بنك الربكة الرتكي يف عام1984 . تتمثل اأن�سطة البنك الرئي�سية يف 

يقوم  التجارية.  امل�سرفية  واخلدمات  للأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي 

البنك بت�سغيل 80 فرعًا، بيانات االت�سال للبنك هي كالتايل:

بويو كدير كود 078، مي�سيديكوي 80290، اأ�سطنبول، 

تركيا

هاتف:  9900 274 212 90+

فاك�س: 4470 272 212 90+

 www.albarakaturk.com.tr :املوقع االإلكرتوين

نك الربكة االإ�سلمي  

ويزاول   ،1984 عام  فرباير  يف  البحرين  يف  االإ�سلمي  الربكة  بنك  تاأ�س�س 

وكم�سرف  خارجية(  م�سرفية  )وحدة  اأوف�سور  اإ�سلمي  كم�سرف  اأن�سطته 

يف  التجاري  امل�سريف  الرتخي�س  على  البنك  ح�سل  وقد  جتاري.  اإ�سلمي 

باك�ستان يف عام 1991.  (تتمثل اأن�سطة البنك الرئي�سية يف تقدمي اخلدمات 

يقوم  واالإ�ستثمارية.  التجارية  امل�سرفية  واخلدمات  للأفراد  امل�سرفية 

22 فرعًا يف البحرين وباك�ستان، بيانات االت�سال للبنك هي  البنك بت�سغيل 

كالتايل:

برج الربكة، �س.ب. 1882

املنامة، مملكة البحرين

هاتف : 300 535 17  973+

 فاك�س: 695 530 17 973 +

www.barakaonline.com :املوقع االإلكرتوين

ABG Subsidiaries
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sUdan soUtH aFrIca aLgerIaاجلزائر  جنوب افريقيا  ال�صودان  

AlBARAKA BANK SUDAN 

AlBaraka Bank Sudan was established in 1984 and its 
activities comprise retail, commercial and investment 
banking. The bank operates 23 branches. 
The contact details of the bank are: 
 
AlBaraka Bank Sudan, AlBaraka Tower, P.O. Box 3583, 
Khartoum, 
Sudan 
Tel: +249183 780 688   
Fax: +249183 788 585 
Website: www.albarakasudan.com 

AlBARAKA BANK lTD 

AlBaraka Bank Ltd was established in 1989 and 
operates as a commercial Islamic bank. The bank has 
6 branches. 
The contact details of the bank are: 

AlBaraka Bank Ltd., 1st Floor, 134, Commercial Road, 
Durban 4001, 
South Africa 
Tel: +2731 366 2800   
Fax: +2731 305 2631 
Website: www.albaraka.co.za

BANqUE AlBARAKA D’AlGERIE

Banque AlBaraka D’Algerie was incorporated in  
May 1991 as an Islamic Bank and operates under a 
commercial banking licence issued by the Bank of 
Algeria. The main activities of the bank are retail and 
commercial banking. The Bank operates 17 branches. 
The contact details of the bank are: 

Hai Bouteldja Houidef, Villa No.1 Rocade Sud, Ben 
Aknoun, Algiers, 
Algeria
Tel: +21321916 454   
Fax: +21321 916 458 
Website: www.albaraka-bank.com

بنك الربكة ال�سوداين 

الرئي�سية  البنك  اأن�سطة  وتتمثل  عام1984  ال�سوداين   الربكة  بنك  تاأ�س�س 

التجارية  امل�سرفية  واخلدمات  للأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  يف 

هي  للبنك  االت�سال  بيانات  فرعًا،   23 بت�سغيل  البنك  يقوم  واالإ�ستثمارية. 

كالتايل:

برج الربكة، �س.ب. 3583، اخلرطوم، 

�ل�صود�ن

+249183 780688 هاتف: 

 فاك�س: 788585 249183+

  www.albarakasudan.com :املوقع االإلكرتوين

بنك الربكة املحدود 

تقدمي  اأن�سطة  ويزاول  عام1989  يونيو  يف  املحدود   الربكة  بنك  تاأ�س�س 

اخلدمات امل�سرفية التجارية االإ�سلمية. يقوم البنك بت�سغيل 6 فروع، بيانات 

االت�سال للبنك هي كالتايل:

الطابق االأول، 134 ال�سارع التجاري، دوربان 4001 

جنوب اأفريقيا

هاتف:  3662800 2731+

 فاك�س: 2631 2731305+

www.albaraka.co.za :املوقع االإلكرتوين

بنك الربكة اجلزائري

تاأ�س�س بنك الربكة اجلزائري يف مايو 1991 كم�سرف اإ�سلمي ويزاول اأن�سطته 

اأن�سطة  تتمثل  ال�سادر من بنك اجلزائر،  التجاري  مبوجب الرتخي�س امل�سريف 

امل�سرفية  واخلدمات  للأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  يف  الرئي�سية  البنك 

التجارية. يقوم البنك بت�سغيل 17 فرعًا، بيانات االت�سال للبنك هي كالتايل:

ثلجة هويدف، طريق اجلنوب، بن عكنون،  حي بِوِ

اجلزائر

 +21321 916 454 هاتف: 

 فاك�س: 458 916  21321+    

www.albaraka-bank.com :املوقع االإلكرتوين

Mr. Abdulla Khairy
General Manager 

Mr. Shabir Chohan
Chief	Executive	Officer	

Mr. Mohammed Seddik Hafid
Board Member and General Manager

ال�صيد/ عبداهلل خريي

املدير العام

ال�صيد/ �صبري �صوهان

الرئي�س التنفيذي

ال�صيد/ حممد �صديق حفيظ

ع�سو جمل�س االإدارة و املدير العام
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ABG Subsidiaries

egYPt LeBanon sYrIaصورية  لبنان  م�صر�  

ThE EGYPTIAN SAUDI FINANCE BANK

The Egyptian Saudi Finance Bank was incorporated in 
1980 and its activities consist  of retail and commercial 
banking. The bank operates 16 branches and several 
offices.	
The contact details of the bank are: 

The Egyptian Saudi Finance Bank, 60, Mohie Elddin Abu 
ElEzz Street, P.O. Box 455 Dokki, Cairo, 
Egypt 
Tel: +2023 748 1222   
Fax:	+2023	761	1436/7	
Website: www.esf-bank.com 

AlBARAKA BANK lEBANON 

AlBaraka Bank Lebanon was established in 1992 
and operates under a commercial banking license. Its 
activities comprise retail and commercial banking. The 
bank operates 6 branches. 
The contact details of the bank are:
 
AlBaraka Bank Lebanon, Rashid Karameh Street, 
Verdun 2000 Centre, Beirut, 
Lebanon 
Tel: +9611 808008  
Fax: +9611 806499 
Website: www.al-baraka.com 

AlBARAKA BANK SYRIA 

( Under Formation )

Al Baraka Bank - Syria
9 Tulaytulah Street, Al Malki Square
Damascus, Syria
P. O. Box: 100, Hijaz Post Center.  Damascus, 
Syria
Tel: +96311 332-1980 
Fax: +96311 331-0081

بنك التمويل امل�سري ال�سعودي 

تاأ�س�س بنك التمويل امل�سري ال�سعودي يف عام 1980، وتتمثل اأن�سطة البنك 

امل�سرفية  واخلدمات  للأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  يف  الرئي�سية 

التجارية. يقوم البنك بت�سغيل 16 فرعًا، بيانات االت�سال للبنك هي كالتايل:

60 �سارع حمي الدين اأبوالعز،

�س.ب. 455 الدقي، القاهرة، 

م�صر

هاتف:  1222 748 2023+ 

فاك�س: 1436/7 761 2023+

www.esf-bank.com :املوقع االإلكرتوين

بنك الربكة لبنان 

اأن�سطته مبوجب الرتخي�س  تاأ�س�س بنك الربكة لبنان  يف عام1992 ويزاول 

اخلدمات  تقدمي  يف  الرئي�سية  البنك  اأن�سطة  وتتمثل  التجاري،  امل�سريف 

 6 بت�سغيل  البنك  يقوم  التجارية.  امل�سرفية  واخلدمات  للأفراد  امل�سرفية 

فروع، بيانات االت�سال للبنك هي كالتايل:

�سارع ر�سيد كرامي، �سنرت فردان 2000، بريوت 

 لبنان

هاتف: 808008 9611+ 

فاك�س: 806499 9611+

 www.al-baraka.com :املوقع االإلكرتوين

بنك الربكة - �سورية 

) حتت التاأ�سي�س (

بنك الربكة �سورية

�ساحة عدنان املالكي، �سارع طليطلة بناء رقم 9

�س.ب. 100 مركز بريد احلجاز – دم�سق

�سورية

هاتف: 332-1980 96311+

فاك�س: 331-0081 96311+

Mr. ashraf al ghamrawi
Managing Director

Mr. Mutasim Mahmassani
Board Member & General Manager 

Mr. Mamoun Darkazally
General Manager 

ال�صيد/ اأ�صرف الغمراوي

الع�سو املنتدب

ال�صيد/ معت�صم حمم�صاين

ع�سو جمل�س االإدارة و املدير العام

ال�صيد/ ماأمون دركزللي

املدير العام




