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املحتويات

تخت�ص  رائدة  م�شرفية  جمم�عة  املتحد  اخلليج  بنك  يعترب 
ال�شرق  منطقة  عملياته  وتغطي  االأ�ش�ل،  واإدارة  باال�شتثمار 
مبملكة  الرئي�شي  مقرها  من  واإنطالقًا  اأفريقيا.  و�شمال  االأو�شط 
البحرين اإ�شافة اإىل �شبكة �شركاته التابعة االإقليمية، يق�م البنك 
باملقام االأول باإدارة االأ�ش�ل وال�شناديق اال�شتثمارية، واخلدمات 
امل�شرفية اال�شتثمارية، واأ�شهم امللكية اخلا�شة، ومت�يل ال�شركات. 
العقارية،  االأن�شطة امل�شرفية االأخرى اال�شتثمارات  هذا وتت�شمن 
التجارية.  امل�شرفية  واخلدمات  وال��شاطة،  اخلزانة،  وخدمات 
ومن خالل �شركاته الزميلة الغري مالية، ميتلك البنك ا�شتثمارات 
العقارات وال�شيافة واالت�شاالت وال�شناعة. وقد  كبرية يف قطاع 
تاأ�ش�ص البنك عام 1980 مب�جب ترخي�ص للخدمات امل�شرفية يف 
يف  مدرج  اأنه  كما  املركزي،  البحرين  م�شرف  من  اجلملة  قطاع 
اأ�ش�ص البنك  ب�ر�شة البحرين و�ش�ق الك�يت لالأوراق املالية. وقد 
املالية،  الق�ة  اإىل  ت�شتند  �شهرة  املا�شية  الثالثني عامًا  على مدار 
وقد  هذا  اخلربات.  وعمق  احلكيمة  واالإدارة  ال�شليمة،  واحل�كمة 
اأعلن بنك اخلليج املتحد يف نهاية العام 2010 اأن اإجمايل االأ�ش�ل 

حتت االإدارة بلغت 8 مليار دوالر اأمريكي.

هي  التي  كيبك�،  جمم�عة  من  جزءًا  املتحد  اخلليج  بنك  ويعترب 
واحدة من اأكرب ال�شركات القاب�شة املتن�عة االأن�شطة يف منطقتي 
تخ�شع  اأ�ش�ال  متتلك  حيث  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 
 31 يف  كما  امريكي  دوالر  مليار   20 قيمتها  �شيطرتها  اأو  الإدارتها 
اأكرث  يف  كبرية  ملكية  ح�ش�ص  املجم�عة  ومتلك   .2010 دي�شمرب 
كبريًا  جزءًا  املجم�عة  وتركز  دولة.   26 يف  عاملة  �شركة   70 من 
اأنه  كما  واالإعالم،  والتاأمني  املالية  اخلدمات  على  ان�شطتها  من 
ومن خالل ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات التابعة ل�شركاتها الرئي�شية تركز 
وال�شناعة  العقارات  قطاعات  على  اهتماماتها  كيبك�  جمم�عة 

والتعليم وخدمات اال�شت�شارات واالإدارة. 
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املوؤ�سرات املالية

201020092008

2007
)معاد 

2006ال�شياغة(
ملي�ن دوالر اأمريكي

242 358 163125341اإجمايل االإرادات
96 194 10994281دخل اال�شتثمار 

176 290 11473274دخل العمليات
489 662 555507703حق�ق امل�شاهمني
2.6682.351  1.9172.3712.869اإجمايل االأ�ش�ل

101 221 3920207�شايف الدخل

%
7.33.330.438.423.5عائد على مت��شط احلق�ق
1.80.77.58.85.0عائد على مت��شط االأ�ش�ل

42.655.320.621.230.4م�شروفات العمليات / دخل العمليات
24.823.124.622.921.4مت��شط احلق�ق اإىل مت��شط االأ�ش�ل

ملي�ن دوالر اأمريكي
0.8130.611 0.864 0.619 0.675القيمة الدفرتية لل�شهم ال�احد

0.2730.128 0.0200.253 0.047ربحية ال�شهم ال�احد
0.1250.1850.1650.087  - العائد لكل �شهم

االأرقام املقارنة ملت��شط االأر�شدة )اعتمادًا على املت��شطات ربع ال�شن�ية(

ملي�ن دوالر امريكي
2.462.72.040.3 3.098.8 2.421.3 1.980.7 االأ�ش�ل

1.749.71.529.6 2.248.5 1.814.1 1.396.3 املطل�بات
125.897.9 139.5 92.9 50.0 ح�ش�ص االأقليمية
587.2412.8 710.8 514.4 534.3حق�ق امل�شاهمني

2.462.72.040.3 3.098.8 2.421.3 1.980.7 اإجمايل املطل�بات وحق�ق امل�شاهمني

122.5143.0 210.4 45.5 36.8 ال�شمانات وخطابات االئتمان
33.137.9 111.0 104.5 91.5 االلتزامات

7.36.0 11.5 7.6 7.6 اأ�ش�ل مدارة )مليار دوالر اأمريكي(



خلفية ال�سوق
ا�شتمر تذبذب ال�ش�ق العاملي واالإقليمي خالل 2010. بعد اإنهاء عام 2009 
على اإ�شارات خمتلطة، عادت االأ�ش�اق الدولية واملحلية اإىل و�شعها االإيجابي 
بنهاية الربع االأول من ال�شنة. ومع ذلك، فقد اأظهرت االأ�ش�اق يف ماي� اأ�ش�اأ 
اأداء لها على مدار اأكرث من �شنة، واأنهت الربع الثاين من ال�شنة باإ�شارات 
االأ�ش�اق  اأنهت  فقد  العام،  من  الثاين  الن�شف  يف  التح�ل  وعقب  �شلبية. 
العاملية عام 2010 ب��شع اإيجابي، بينما اأنهت االأ�ش�اق االإقليمية العام على 

اإ�شارات خمتلطة.
على الرغم من تذبذبه على حد �ش�اء من حيث الطبيعة، فقد �شهد االقت�شاد 
العاملي انتعا�شًا معتداًل يف 2010، م�شح�بًا بتح�شن مت�ا�شع يف مناخ االأعمال 
وثقة امل�شتثمرين. يعزى ذلك اإىل عدد من التط�رات االإيجابية مثل اجل�لة 
وا�شتقرار  الفيدرايل،  االحتياطي  قبل  من  الكمي  التخفيف  من  االأخرية 
اأ�شعار النفط وتقييمات ال�ش�ق اجلذابة. ومت مقابلة هذه االأحداث مبخاوف 
االأوروبي؛  االإحتاد  يف  الدي�ن  وزيادة  االأمريكي؛  الدوالر  باإ�شعاف  تتعلق 
وزيادة الت�ترات العاملية للعمالت؛ والتخ�ف من ارتفاع الت�شخم؛ واإمكانية 
والن�شاط  املرهق  امل�شريف  القطاع  وظل  البلدان.  لبع�ص  املزدوج  الرك�د 
االإئتماين اخلامل �شببًا للمخاوف؛ ومع ذلك فقد اأظهرت اقت�شاديات دول 
تنجم  التي  االآثار  اأ�ش�اأ  مع  التكيف  على  قدرتها  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
عن االأزمة املالية العاملية. وبالنظر للم�شتقبل، يت�قع �شندوق النقد الدويل 
من� الناجت املحلي االإجمايل لدول جمل�ص التعاون اخلليجي مبا يقارب4.1 
باملائة يف 2001 و 4.5 باملائة يف عام 2011 والذي من �شاأنه اأن يقدم فر�شًا 
جديدة للنم� لقطاعات اال�شتثمارات امل�شرفية واإدارة االأ�ش�ل يف املنطقة 

مع ا�شتمرار االأ�ش�اق يف التعايف.

النتائج املالية
وي�شرين اأن اأعلن اأن بنك اخلليج املتحد قدم اأداًء ماليًا ق�يًا يف 2010، على 
الرغم من التذبذب امل�شتمر يف االأ�ش�اق العاملية واالإقليمية. وتزايد الدخل 
قبل الف�ائد وامل�شروفات االأخرى بن�شبة 31 باملائة اإىل 163.3 ملي�ن دوالر 
اأمريكي بداًل من 124.6 ملي�ن دوالر اأمريكي يف 2009. و�شل �شايف الربح 
مببلغ  مقارنة  باملائة   93 بن�شبة  ارتفاعًا  اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   38.7 اإىل 
ربحية  باملائة يف  بزيادة 91  املا�شي،  العام  اأمريكي يف  ملي�ن دوالر   20.1
ال�شهم مبعدل 4.71 �شنت اأمريكي بداًل من 2.46 �شنت اأمريكي يف 2009. 
اأرباح ا�شتثنائية تقدر بقيمة 69.6  اإىل  و�شلت امل�شاهمات يف هذه النتائج 
بنك  يف  باملائة   17 تبلغ  ح�شة  على  اال�شتح�اذ  عند  اأمريكي  دوالر  ملي�ن 
برقان، و مبلغ قدره 43.8 ملي�ن دوالر اأمريكي على بيع بنك ت�ن�ص العاملي 

دوالر  ملي�ن   31.4 تبلغ  بخ�شارة  النتائج  هذه  مقابلة  مت  برقان.  بنك  اإىل 
اأمريكي كتاأثري خمف�ص على عدم اال�شرتاك يف اأ�شهم حق�ق امللكية ل�شركة 
م�شرف  فر�شتها  التي  الكبرية  التعر�ص  قي�د  وب�شبب  املتحدة  العقارات 
 29.2 اإىل  ت�شل  والتي  القيمة  يف  االنخفا�ص  وخ�شائر  املركزي  البحرين 
اإيك�يتي  برايفت  ميليني�م  �شركة  �شد  رئي�شي  ب�شكل  اأمريكي  دوالر  ملي�ن 
ومقرها  االأ�ش�ل  اإدارة  يف  تعمل  م�شرتكة  �شركة  وهي   ،)MPE( املحدودة 
ميليني�م  �شركة  تديرهما  �شندوقني  و�شد  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة 

برايفت اإيك�يتي.
اأمريكي بنهاية 2010 مقارنة مببلغ  اإجمايل االأ�ش�ل 1.9 مليار دوالر  وبلغ 
2.4 مليار دوالر اأمريكي بنهاية عام 2009، ويرجع هذا االنخفا�ص ب�شكل 
رئي�شي اإىل بيع بنك ت�ن�ص العاملي، كجزء من ا�شرتاتيجية الدمج اخلا�شة 
ببنك اخلليج املتحد. وزاد اإجمايل حق�ق امللكية بنهاية ال�شنة اإىل 600.7 
ملي�ن دوالر اأمريكي من 572.3 ملي�ن دوالر اأمريكي يف نهاية عام 2009 
مع ارتفاع العائد على مت��شط حق�ق امللكية اإىل 7.3 باملائة مقارنة بن�شبة 
3.3 باملائة يف العام املا�شي. حافظ بنك اخلليج املتحد على ميزانية ق�ية 
مبعدل كفاية راأ�ص املال يبلغ 19.46 باملائة مب�جب متطلبات اتفاقية بازل 
2 وه� اأعلى بكثري من متطلب م�شرف البحرين املركزي والبالغ 12 باملائة. 
الربحية  تقدمي  يف  للبنك  واملتن�عة  الق�ية  االأ�ش�ل  قاعدة  ا�شتمرت  وقد 
متيز  والتي  امل�شتحقة  اال�شتثمارات  من  التخارج  مع  املالية  االأزمة  اأثناء 
اأن 2010 كان العام  اأو�شح  اأن  اأود  بنك اخلليج املتحد من معظم نظرائه. 
ط�ال  االإيجابي  لالأداء  والع�شرين  ال�شابع  والعام  البنك  لربحية  الع�شرين 
م�شريتنا التي متتد ل�احد وثالثني عامًا. وقد اأتاحت اإ�شرتاتيجيتنا القائمة 
اخلليج  لبنك  امللكية  وقاعدة  ال�شي�لة  من  ق�ي  م�شت�ى  على  احلفاظ  على 
املتحد اأن يظهر ب�ش�رة اأق�ى يف م�اجهة ال�شع�بات التي يتعر�ص لها قطاع 

البن�ك اال�شتثمارية.
ويتم ت�شنيف بنك اخلليج املتحد ب�ا�شطة وكالة كابيتال اإنتليجن�ص ووكالة 
كابيتال  وكالة  خف�شت   ،2010 ي�لي�  يف  امل�شتثمرين.  خلدمات  م�ديز 
املتحد  اخلليج  ببنك  االأجنبية  للعملة  املدى  ط�يل  الت�شنيف  اإنتليجن�ص 
 A3 والت�شنيف ق�شري املدى اإىل BBB+ بداًل من BBB بدرجة واحدة اإىل
بداًل من A2؛ ويف اأكت�بر 2010 خف�شت وكالة م�ديز درجة ت�شنيف االإيداع 

.Baa3 بداًل من Ba1 لدى بنك اخلليج املتحد بدرجة واحدة اإىل
من اأجل تعزيز امليزانية العم�مية واالحتفاظ بامل�ارد الالزمة للنم� يف امل�شتقبل 
، قرر جمل�ص االإدارة عدم الت��شية بت�زيع اأرباح عن ال�شنة املالية املنتهية يف 
31 دي�شمرب 2010 )2009: 5% ما يعادل 1.25 �شنت اأمريكي لل�شهم ال�احد(.

كلمة رئي�س جمل�س االدارة

نيابة عن اأع�ساء جمل�س االإدارة، ي�سرفني اأن اأقدم لكم البيانات 
يف  املنتهية  ال�سنة  ع��ن  ����س.م.ب.  املتحد  اخلليج  لبنك  املالية 
تزال  ال  التي  التحديات  من  الرغم  على   .2010 دي�سمرب   31
اآثار االأزم��ة املالية العاملية، فاإنه من دواعي �سروري  تفر�سها 
اأداًء مميزاً يف 2010.  اأن بنك اخلليج املتحد قد قدم  اأعلن  اأن 
وقد متيزت الذكرى ال�سنوية الواحد والثالثون لبنكنا بنتائج 
مالية قوية ومنو ثابت يف العمليات وتطور ا�سرتاتيجي دقيق.
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النمو الت�سغيلي
يف  جيدًا  اأداًء  امل�شرتك  وم�شروعنا  التابعة  �شركاتنا  حققت  عام،  ب�جه 
م�شاريع  �شركة  حافظت  ال�شعبة.  ال�ش�ق  ظروف  من  الرغم  على   ،2010
الك�يت اال�شتثمارية الإدارة االأ�ش�ل )كامك�(، وهي ال�شركة الرائدة التابعة 
لبنك اخلليج املتحد، على حتقيق االأرباح ب�شايف دخل لل�شنة ي�شل اإىل 6.5 
ملي�ن دوالر اأمريكي. وقد اأ�شهمت ال�شركات التابعة للبنك باإجمايل ربح يبلغ 
9.2 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة بخ�شارة تبلغ 12.5 ملي�ن دوالر اأمريكي 
يف 2009. وكان امل�شاهم�ن الرئي�شي�ن يف هذا العام هم �شركة ال�شناعات 
املتحدة مببلغ 6.4 ملي�ن دوالر اأمريكي و�شركة العقارات املتحدة مببلغ 5.6 
ملي�ن دوالر اأمريكي وكذلك فقد �شاهم بنك برقان مببلغ 4.5 ملي�ن دوالر 
اأمريكي بعد ا�شتح�اذ بنك اخلليج املتحد على 17 باملائة من ملكيته والذي 

حدث يف الربع الرابع لعام 2010.
خالل عام 2010، حافظنا على ا�شتثمارنا اجل�هري يف راأ�ص املال الب�شري 
امل�ؤهالت  الكت�شاب  م�ظفينا  رعاية  يف  وا�شتمرينا  املعل�مات.  وتكن�ل�جيا 
املهنية واتخذنا خط�ات لتعزيز اأمن املعل�مات. وقد مت ت�شغيل م�قع جديد 

للتعايف من الك�ارث يف بداية مار�ص 2011.

التطور اال�سرتاتيجي
حقق بنك اخلليج املتحد تط�رًا ا�شرتاتيجيًا م�شتقرًا يف 2010. وقد اكتملت 
اإعادة هيكلة واندماج االأعمال من خالل بيع اأ�ش�لنا امل�شرفية التجارية اإىل 
بنك برقان خالل العام مع نقل ملكية بنك ت�ن�ص العاملي. و�شي�شمح لنا هذا 
االندماج بالرتكيز على خربتنا الرئي�شية يف اإدارة االأ�ش�ل وخدمات االأعمال 
امل�شرفية اال�شتثمارية وتط�ير ا�شرتاتيجية بنك اخلليج املتحد لعمل خطة 
لنم� ط�يل االأجل للم�شاهمني وامل�شتثمرين لدينا. و�شيزود اال�شتح�اذ على 
17 باملائة من اأ�شهم بنك برقان يف 2010 بنك اخلليج املتحد مب�شدر دخل 
برقان  بنك  عمالء  قاعدة  اإىل  الدخ�ل  بفر�شة  وكذلك  ومت�ا�شل،  ثابت 
وخدمات  االأ�ش�ل  اإدارة  خلدمات  اإ�شافية  بيع  عرو�ص  لتقدمي  االإقليمية 

االأعمال امل�شرفية اال�شتثمارية للعمالء.

امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات
ب�شفتنا م�ؤ�ش�شة مالية رائدة، لقد اأدركنا منذ زمن بعيد م�ش�ؤولية بنك اخلليج 
املتحد يف امل�شاهمة يف الرخاء االجتماعي واالقت�شادي ململكة البحرين ويف 
خالل  االإقليمية.  املالية  واخلدمات  امل�شرفية  االأعمال  قطاع  تط�ير  دعم 
2010، ا�شتمرينا يف تنفيذ برناجمنا للم�ش�ؤولية االجتماعية لل�شركات بعدد 
من الطرق املختلفة. وت�شمل هذه الطرق الدعم املايل والعملي للعديد من 
والتعليمية  والطبية  واالجتماعية  والثقافية  واملبادرات  اخلريية  املنظمات 
باالأعمال  واملتعلقة  املتخ�ش�شة  املهنية  امل�ؤ�ش�شات  يف  وع�ش�ية  والبيئية 
امل�شرفية؛ وامل�شاركة الفعالة يف م�ؤمترات وندوات القطاع املايل االإقليمي. 
اأن�شطة  يف  للم�شاركة  مل�ظفينا  ودعمنا  �شجعنا  فقد  ذلك،  اإىل  وباالإ�شافة 
املجتمع والفعاليات ال�شن�ية الكربى والتي جتمع االأم�ال لالأعمال اخلريية.

حوكمة ال�سركات
نزاهة  ل�شمان  رئي�شيًا  عاماًل  ال�شركات  ح�كمة  املتحد  اخلليج  بنك  يعترب 
وفاعلية امل�ؤ�ش�شات، واإيجاد قيمة ط�يلة االأجل للم�شاهمني وحماية م�شالح 
ال�شل�ك  ق�اعد  من  معايري  اأعلى  لتحقيق  نطمح  ونحن  امل�شاهمني.  كافة 
واأف�شل املمار�شات يف عر�ص النتائج مع الدقة وال�شفافية وتطبيق االمتثال 

اخت�شا�شات  االأعمال يف  التي حتكم  والل�ائح  والق�اعد  بالق�انني،  الكامل 
خمتلفة. خالل العام، ا�شتمرينا يف تدعيم اإطار ح�كمة ال�شركات اخلا�ص 
جماالت  يف  وخا�شة  اجلديدة،  املبادرات  من  عدد  باإجناز  وقمنا  بالبنك 
داخلية  عملية  و�شعنا  وقد  املخاطر.  واإدارة  الداخلية  وال�ش�ابط  االمتثال، 
لتقييم كفاءة راأ�ص املال وقدمنا مبادرات ملزيد من التعزيز ملهام املخاطر 

واالمتثال لدى البنك.
يف مار�ص 2010، مت طرح قان�ن ح�كمة ال�شركات يف مملكة البحرين من 
قبل وزارة التجارة وال�شناعة وقد دخل حيز التنفيذ يف 1 يناير 2011. وقد 
برناجمًا  نفذ  حيث  للقان�ن،  ا�شتباقية  ا�شتجابة  املتحد  اخلليج  لبنك  كان 
وامل�ظفني. التنفيذية  واالإدارة  القان�ن،  على  االإدارة  جمل�ص   لتعريف 

على  بالبنك  اخلا�ص  ال�شركات  ح�كمة  هيكل  بقيا�ص  اأي�شًا  قمنا  وقد 
للدليل  املنقحة  لل�حدات  االإ�شافية  االإف�شاح  ومتطلبات  القان�ن  من  كل 
امتلك  ،2010 دي�شمرب   31 يف  كما  املركزي،  البحرين  مل�شرف   االإر�شادي 
املتحد اخلليج  بنك  يف  �شهم   636.600 االإدارة  جمل�ص   اأع�شاء 

من   1.351.521 العليا  التنفيذية  االإدارة  وامتلكت   )636.600  :2009(
االأ�شهم.  االأ�شهم)2009: 1.043.735�شهم( من خالل ممار�شة خيارات 
مت منح م�ظفي بنك اخلليج املتحد 36.5 ملي�ن �شهم مب�جب برنامج البنك 
لت�شجيع امل�ظفني على امل�شاركة يف �شراء االأ�شهم، كما متت امل�افقة عليه من 

قبل اجلمعية العم�مية غري العادية املنعقدة يف 24 مار�ص 2004.

التغيريات يف جمل�س االإدارة واالإدارة
االإدارة.  جمل�ص  رئا�شة  من  العيار  في�شل  ال�شيد  ا�شتقال   ،2010 اأبريل  يف 
ونيابة عن زمالئي اأع�شاء جمل�ص االإدارة، اأود اأن اأعرب عن تقديري خلدماته 
القيمة التي اأ�شداها اإىل البنك كرئي�ص ملجل�ص االإدارة منذ 1997، وم�شاهمته 
ال�شابقة منذ 1990 كع�ش� منتدب ونائب لرئي�ص جمل�ص االإدارة. وخالل هذه 
املدة، قاد ال�شيد العيار حتّ�ل بنك اخلليج املتحد من بنك ا�شتثماري حملي 
اخلدمات  وتقدمي  االأ�ش�ل  الإدارة  �شاأن  وذات  متن�عة  جمم�عة  اإىل  �شغري 
و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  على  الرتكيز  مع  اال�شتثمارية  امل�شرفية 
ورئي�ص  اإدارة  جمل�ص  كع�ش�  �شيبقى  اأنه  �شروري  دواعي  ملن  واأنه  اإفريقيا. 

جلنة التدقيق، واأننا �شن�شتمر يف اال�شتفادة من خربته وجتربته.
وي�شرفني بدوري اأن يتم انتخابي الأك�ن الرئي�ص اجلديد ملجل�ص اإدارة بنك 
وفريق  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  زمالئي  مع  للعمل  واتطلع  املتحد.  اخلليج 
اخلليج  بنك  جناح  ول�شمان  للبنك،  اال�شرتاتيجي  االجتاه  لر�شم  االإدارة 

املتحد يف امل�شتقبل كم�ؤ�ش�شة مالية اإقليمية رائدة.

�سكر وتقدير
والت�جيه  للدعم  االمتنان  اأقدم  اأن  اأود  االإدارة،  جمل�ص  اأع�شاء  عن  نيابة 
البّناء  والتعاون  البحرين  مملكة  حك�مة  من  نتلقاها  الذين  املت�ا�شلني 
بنك  فيها  يعمل  التي  الق�شائية  ال�اليات  يف  والرقابية  التنظيمية  للهيئات 

اخلليج املتحد.
بهما  نحظى  الذين  والثقة  املايل  للدعم  �شكري  خال�ص  عن  اأعرب  اأن  واأود 
العمل.  ل�شركائنا يف  االإيجابي  والتعاون  من م�شاهمينا وثقة ووالء عمالئنا 
واأخريًا، اأود اأن اأعرب عن تقديري الحرتافية وتفاين م�ظفي واإدارة البنك 

وم�شاهمتهم االإيجابية يف عام اآخر ال يزال مليئًا بالتحديات.
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تتمة

الذكرى ال�سنوية الواحد والثالثون
لقد كان اأداوؤنا الق�ي يف 2010 اأكرث االأحداث مدعاة لل�شرور نظرًا حلل�ل 
الذكرى ال�احد والثالث�ن لتاأ�شي�ص البنك هذا العام. بداأ بنك اخلليج املتحد 
عملياته يف مملكة البحرين يف اأبريل 1980 كبنك جتاري براأ�ص مال مدف�ع 
يبلغ 74.5 ملي�ن دوالر اأمريكي. يف عام 1988، اأ�شبح البنك �شركة تابعة 
ل�شركة م�شاريع الك�يت اال�شتثمارية )كيبك�( وقام بتغيري رخ�شته اإىل بنك 
لالأوراق  البحرين  البحرين )�ش�ق  ب�ر�شة  البنك يف  اأدرج  وقد  ا�شتثماري. 
الك�يت  �ش�ق  يف  البنك  اإدراج  ذل��ك  1989وع��ق��ب  ع��ام  يف  �شابقًا(  املالية 
لالأوراق املالية يف 1998. ومع مرور ال�شنني، تط�ر بنك اخلليج املتحد اإىل 
االأ�ش�ل واالأعمال امل�شرفية اال�شتثمارية  االأن�شطة الإدارة  جمم�عة متن�عة 
و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  عرب  تنت�شر  زميلة  تابعة  �شركات  ولديها 
اإفريقيا باإجمايل حق�ق ملكية جتاوز 600 ملي�ن دوالر اأمريكي. وقد اأ�شهم 
مرياثنا وتقاليدنا املتفردة املت�شمنة الق�ة املالية واحل�كمة اجليدة واالإدارة 
املتحد على خلق قطاع  بنك اخلليج  م�شاعدة  وعمق اخلربات يف  احلكيمة 
مايل اأكرث ا�شتقرارًا يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا. و�شن�شتمر 
وتط�ر  من�  ا�شتمرار  ل�شمان  بال�ش�ق  العميقة  ومعرفتنا  خرباتنا  زيادة  يف 

بنك اخلليج املتحد يف 2011 وال�شن�ات القادمة.

م�سعود حيات
رئي�ص جمل�ص االإدارة 

كلمة رئي�س جمل�س االدارة
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م�سعود حممود جوهر حيات
رئي�س جمل�س االإدارة

ع�سو اللجنة التنفيذية 
الك�يت  م�شاريع  ب�شركة  امل�شرفية  اخلدمات  قطاع  التنفيذي،  الرئي�ص 

اال�شتثمارية )القاب�شة(، الك�يت 
رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك �ش�رية واخلليج، �ش�رية

رئي�ص جمل�ص االإدارة ورئي�ص جلنة اال�شتثمار لبنك ت�ن�ص العاملي، ت�ن�ص
اجلزائر،  ااخلليج  بنك  يف  اال�شتثمار  جلنة  ورئي�ص  االدارة  جمل�ص  رئي�ص 

اجلزائر
نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة ورئي�ص اللجنة التنفيذية ل�شركة �شمال اأفريقيا 

القاب�شة، الك�يت
ع�ش� جمل�ص اإدارة البنك االأردين الك�يتي، االأردن

ع�ش� جمل�ص اإدارة م�شرف بغداد، العراق
ع�ش� جمل�ص اإدارة �شركة كيبك� الإدارة االأ�ش�ل، الك�يت

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة رويال كابيتال، دولة االمارات العربية املتحدة
الك�يت،  جامعة  من  اقت�شاد  تخ�ش�ص  البكال�ري��ص  درجة  على  حا�شل 
امل�شرفية،  الدرا�شات  معهد  من  امل�شرفية  الدرا�شات  يف  عايل  ودبل�م 

الك�يت.

ال�سيخ حمد �سباح االأحمد ال�سباح
نائب رئي�س جمل�س االإدارة

ع�سو اللجنة التنفيذية وع�سو جلنة جمل�س االإدارة للتدقيق 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة م�شاريع الك�يت )القاب�شة(، الك�يت

العربية  اململكة  والتغذية،  لالألبان  ال�شع�دية  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ال�شع�دية

رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة اخلليج م�شر لل�شياحة والفنادق، م�شر
تلقى ال�شيخ حمد تعليمه بدولة الك�يت ولبنان وال�اليات املتحدة االأمريكية

في�سل حمد العيار
 ع�سو تنفيذي

ع�سو اللجنة التنفيذية ورئي�س جلنة االإدارة للتدقيق
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة م�شاريع الك�يت )القاب�شة(، الك�يت

رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�شركة املتحدة لالإذاعة املحدودة، جزر الكاميان
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شبكة اوربت- �ش�تامي، االإمارات العربية املتحدة

العربية  اململكة  للتاأمني،  ال�شع�دية  الل�ؤل�ؤة  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ال�شع�دية

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة اخلليج للتاأمني، الك�يت
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك االأردين الك�يتي، االأردن

العربية  اململكة  والتغذية،  لالألبان  ال�شع�دية  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  ع�ش� 
ال�شع�دية

ع�ش� جمل�ص اإدارة �شركة اخلليج م�شر لل�شياحة والفنادق، م�شر
ع�ش� جمل�ص اإدارة ال�شركة املتحدة الإدارة االأ�ش�ل، ل�ك�شمب�رغ

ع�ش� جمل�ص اإدارة ال�شركة ال�ش�ي�شرية لالأغذية املميزة، م�شر 
ع�ش� جمل�ص اأمناء اجلامعة االمريكية بالك�يت، الك�يت

رئي�ص جمل�ص االإدارة الفخري للجنة ال�طنية ل�شع�بات التعلم، الك�يت 

حائز على جائزة االجناز من جمعية امل�شرفيني العرب الأمريكا ال�شمالية 
عام 2005، الك�يت ؛ وحائز على جائزة املنتدى االقت�شادي العربي 2007، 
 ،2007 ببريوت  العربي  االقت�شادي  املنتدى  من  الدائم  االجناز  وجائزة 
وحائز على جائزة االجناز من منتدى الك�يت املايل 2009 عن ا�شهاماته يف 

قطاع اال�شتثمار يف الك�يت وجناحاته يف ال�ش�ق املايل العاملي.

�سامر خن�ست
ع�سو تنفيذي

ع�سو اللجنة التنفيذية وع�سو جلنة االإدارة للتدقيق
رئي�ص العمليات التنفيذي ب�شركة م�شاريع الك�يت )القاب�شة(، الك�يت

ع�ش� جمل�ص اإدارة �شركة العقارات املتحدة، الك�يت
ع�ش� جمل�ص اإدارة �شركة تقاعد لالدخار والتقاعد حتت التاأ�شي�ص، مملكة 

البحرين
ع�ش� جمل�ص اأمناء اجلامعة االأمريكية يف الك�يت، الك�يت

ما�شات�ش��شيت�ص  مبعهد  التعليمي  واملجل�ص  ال�شركات  تط�ير  جلنة  ع�ش� 
للتكن�ل�جيا، ال�اليات املتحدة االمريكية

الرئي�ص ال�شابق جلمعية امل�شرفيني العرب ب�شمال اأمريكا
اإدارة االأعمال من كلية االأعمال بجامعة  حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف 

هارفارد، ال�اليات املتحدة االأمريكية
يف  وبكال�ري��ص  الكيميائية  الهند�شة  يف  البكال�ري��ص  �شهادة  على  حا�شل 
املتحدة  ال�اليات  للتكن�ل�جيا،  ما�شات�ش��شيت�ص  معهد  من  االإدارة  عل�م 

االأمريكية.

ال�سيخ عبداهلل نا�سر �سباح االأحمد ال�سباح
ع�سو تنفيذي

رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة كيبك� الإدارة االأ�ش�ل )كامك�(، الك�يت
ع�ش� جمل�ص اإدارة �شركة م�شاريع الك�يت )القاب�شة(، الك�يت

تخرج من االكادميية الع�شكرية امللكية ب�شانت هري�شت، اململكة املتحدة
ني�ي�رك  معهد  من  االأعمال  اإدارة  يف  البكال�ري��ص  �شهادة  على  حا�شل 

للتكن�ل�جيا، ال�اليات املتحدة االأمريكية

مبارك حممد امل�سكتي
ع�سو تنفيذي

ع�سو جلنة جمل�س االإدارة للتدقيق
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة رويال اأفيي�شن، الك�يت

وال�شركة  )القاب�شة(  الك�يت  م�شاريع  ل�شركة  �شابق  اإدارة  جمل�ص  ع�ش� 
الك�يتية خلدمات الطريان، الك�يت

من  واالقت�شاد  ال�شيا�شية  الدرا�شات  يف  البكال�ري��ص  �شهادة  على  حا�شل 
جامعة بن�شلفانيا، ال�اليات املتحدة االأمريكية
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االإدارة التنفيذية

123456

حممد هارون  1

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي  
ربيع �صكرية )حما�صب قانوين معتمد(  2

م�ساعد املدير العام، رئي�س اإدارة امل�ساريع اخلا�سة وتطوير االأعمال  
�صوقي خ�صر )حما�صب قانوين معتمد(   3

  م�ساعد املدير العام، رئي�س اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية واإدارة 
االأ�سول

يون�ش برو�ش   4

م�ساعد املدير العام، رئي�س اإدارة اال�ستثمارات الرئي�سية  
ومراجع جماز  قانوين  )حما�صب  للين  عبدالعزيز  5  ح�صني 

 نظم معلومات معتمد(
م�ساعد املدير العام ، رئي�س الرقابة املالية  

اأمني فهمي   6

م�ساعد املدير العام ، رئي�س اإدارة املوؤ�س�سات املالية والت�سويق  



مت ت�شمني ال�شرية الذاتية الأع�شاء االإدارة التنفيذية يف ق�شم ح�كمة ال�شركات من هذا التقرير ال�شن�ي.
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جواد الع�صفور  7
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نظرة عامة على االأن�سطة واال�سرتاتيجية
اأو من خالل  مبا�شر  ب�شكل  اإما  اأ�شا�شية،  املتحد ب�ش�رة  بنك اخلليج  يق�م 
باإدارة االأ�ش�ل وال�شناديق  التابعة والزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة،  ال�شركات 
اال�شتثمارية، اإ�شافة اىل اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية، واالأ�شهم اخلا�شة، 
ومت�يل ال�شركات. هذا وتت�شمن االأن�شطة االأخرى كال من اأعمال ال��شاطة، 

واخلدمات امل�شرفية التجارية، واخلزانة، واال�شتثمارات العقارية. 

اإدارة االأ�سول واخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية
اإدارة االأ�سول

االأ�ش�اق  من  كال  اال�شتثمارية  وال�شناديق  االأ�ش�ل  اإدارة  اأن�شطة  تغطي 
وغري  االختيارية  املحافظ  اإدارة  تت�شمن  كما  والدولية،  واالقليمية  املحلية 
اال�شت�شارات  املنتجات، وتقدمي  املالية، وهيكلة  االأوراق  وتداول  االختيارية، 
والهيكلة،  اال�شتثمارات  املدارة،  وال�شناديق  اخلا�شة،  الطروحات  ب�شاأن 
واال�شتثمارات البديلة/املهيكلة. اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية، واأن�شطة 
االأ�شهم  تت�شمن  واال�شالمية  التقليدية  اال�شتثمارية  امل�شرفية  اخلدمات 
واالندماج،  املال،  راأ�ص  وهيكلة  اخلا�ص،  واالكتتاب  الدين،  و�شندات 

واال�شتح�اذ.

اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية
باالأ�شهم  االكتتاب  واالإ�شالمية  التقليدية  امل�شرفية  االأن�شطة  تت�شمن 
الدمج  وعمليات  املال  راأ�ص  واإعادة هيكلة   ، واالكتتابات اخلا�شة  والدي�ن، 

واال�شتح�اذ

االأ�سهم اخلا�سة
الرئي�شة  االأعمال  دورات  من�  جماالت  على  اخلا�شة  االأ�شهم  اأن�شطة  تركز 
فيما يخ�ص القطاعات اخلدمية مثل �شركات االت�شاالت واالعالم والتقنية 

والطاقة.

اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة بال�سركات
تت�شمن خدمات تقدمي اال�شت�شارات اخلا�ص بخدمات ال�شركات امل�شرفية 
عرو�ص االكتتاب االأولية العامة، وعرو�ص االكتتاب اخلا�ص والتنفيذ، وتقييم 

االأعمال، ودرا�شات اجلدوى املالية، ومت�يل امل�شروعات، والعناية ال�اجبة.

االأن�سطة التجارية االأخرى
اخلدمات امل�سرفية التجارية

حتت  التجارية  امل�شرفية  اخلدمات  اأ�ش�ل  بدمج  املتحد  اخلليج  بنك  قام 
مظلة بنك برقان، با�شتثناء بنك �ش�رية واخلليج، والذي من املت�قع اأن يتم 

بيعه يف تاريخ الحق بعد ا�شتيفاء املتطلبات الرقابية.

ا�ستثمارات امللكية
ترتكز ا�شتثمارات امللكية لبنك اخلليج املتحد يف اأ�شهم ال�شركات اخلا�شة 
املهيكلة،  واملنتجات  اخلا�شة،  االأ�شهم  و�شناديق  املدرجة،  واالأ�شهم 
وال�شناديق اخلا�شعة لالإدارة و�شندات الدين التي تخ�شع الإدارة مبا�شرة 
القطاعات  والزميلة يف خمتلف  التابعة  �شركاتها  اأو من خالل  البنك،  من 
مبا يف ذلك التم�يل والتط�ير العقاري وخدمات ال�شيافة واالإعالم والرعاية 

ال�شحية والتعليم.

الو�ساطة املالية
يقدم بنك اخلليج املتحد خدمات ال��شاطة املالية للعمالء يف منطقة ال�شرق 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

اخلزانة
النقدية  ال�شي�لة  اإدارة  على  املتحد  اخلليج  لبنك  اخلزانة  خدمات  تعمل 
للبنك ومتطلبات التم�يل، كما اأنها م�شئ�لة عن تط�ير العالقات مع نظرائها 

�ش�اء كانت تقليدية اأو من منظ�ر اإ�شالمي. 

اخلدمات غري املالية
يق�م البنك، من خالل �شركاته الزميلة غري املالية، باال�شتثمار يف القطاع 

العقاري، وال�شناعة، وخدمات ال�شيافة واالإعالم.

اإ�سرتاتيجية البنك
رئي�شي  مدير  اإيجاد  اإىل  املتحد  اخلليج  لبنك  اال�شرتاتيجي  الهدف  يرمي 
الإدارة االأ�ش�ل وبنك ا�شتثماري يف املنطقة. كما يخطط البنك اإىل الت��شع 
اإدارة  حيث  من  االإقليمي  ال�ش�ق  يف  الرائد  البنك  لي�شبح  اأن�شطته  يف 
واحلل�ل  ال��شاطة،  وخدمات  اال�شتثمارية،  امل�شرفية  واخلدمات  االأ�ش�ل، 
املالية؛ واإر�شاء الدعائم لي�شبح الب�ابة املف�شلة يف املنطقة بالن�شبة لعمالئه 
وال�شركاء العامليني من خالل تقدمي خدمات مالية تقليدية واإ�شالمية ت�شتند 
اىل معايري عاملية من الدعم والبنية التحتية والعمليات. و�شيعمل البنك مع 
�شركاء ا�شرتاتيجيني لغايات خلق الفر�ص التي متكن بنك اخلليج املتحد من 

التمركز كم�ؤ�ش�شة مالية رائدة يف املنطقة. 
وقد ا�شتكمل البنك يف العام 2010 عملية دمج كربى واإعادة تعديل الأن�شطته 
برقان،  بنك  اإىل  التجارية  امل�شرفية  االأعمال  اأ�ش�ل  كافة  بيع  خالل  من 
حاملا  الحق  تاريخ  يف  بيعه  �شيتم  والذي  واخلليج،  �ش�رية  بنك  با�شتثناء 
لبنك  االندماج  هذا  و�شي�شمح  الالزمة.  الرقابية  املتطلبات  ا�شتيفاء  يتم 
اخلليج املتحد بالرتكيز على خرباته االأ�شا�شية يف اإدارة االأ�ش�ل واخلدمات 
اإيجاد  حيث  من  ا�شرتاتيجيته  تط�ير  اإىل  اإ�شافة  اال�شتثمارية،  امل�شرفية 
كما  وامل�شتثمرين.  االأ�شهم  حاملي  مل�شلحة  االأجل  ط�يل  من�  ذات  قاعدة 
العام  امللكية يف بنك برقان خالل  �شي�فر اال�شتح�اذ على 17% من حق�ق 
يف  الفر�شة  له  و�شتتيح  ودوري،  ثابت  تدفق  ذات  ع�ائد  للبنك  املا�شي 
اإدارة  خدمات  لت�فري  اإالقليميني  برقان  بنك  عمالء  قاعدة  اإىل  ال��ش�ل 
االأ�ش�ل واخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية. ويف نف�ص ال�قت، �ش�ف ي�شتند 
اإىل تط�يرها  التي عمد  الذاتية وعالقاته  املتحد اىل خرباته  بنك اخلليج 
ال�شركات  خالل  من  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  اأ�ش�اق  يف 
واجلزائر  وت�ن�ص  واالأردن  الك�يت  يف  واحلالية  ال�شابقة  والزميلة  التابعة 
و�ش�رية. وقد مكن �شجل اإجنازات البنك احلافل يف اإقامة واإدارة االأن�شطة 
امل�شرفية اجلديدة، من اإيجاد نافذة على ال�ش�ق ت�شاعده يف حتديد فر�ص 
النم�. هذا ومن خالل اإدارته للبن�ك التجارية يف مراحل �شابقة، يتمتع بنك 
الرئي�شية  االأطراف  ت�جهات  اإىل  اإ�شافة  الكافية  باملعرفة  املتحد  اخلليج 
العالقات  اإىل هذه  باال�شتناد  املتحد  بنك اخلليج  و�شيعمل  واإداراتها.  فيها 
واخلربات وت�اجده احلايل بدولة الك�يت ومملكة البحرين و�ش�رية وت�ن�ص، 

على تعزيز ت�اجده يف هذه االأ�ش�اق وزيادة ن�شيبه فيها.
ومن املت�قع اأن ميهد اجلمع بني خربات بنك اخلليج املتحد وال�شركة التابعة 
يف  كبرية  ت�زيع  قاعدة  الإن�شاء  )كامك�(،  االأ�ش�ل  الإدارة  كيبك�  �شركة  له، 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا الإدارة االأ�ش�ل، واال�شتثمار واحلل�ل 
اتباع  اإىل  كامك�  و�شركة  املتحد  اخلليج  بنك  من  كل  ويعتزم  هذا  املالية. 
الفل�شفة االإدارية التي طبقتها املجم�عة يف املا�شي والتي تن�ص حتديدًا اإىل 
ق�ية،  اإدارة  فرق  وتعيني  االإدارة،  جمل�ص  م�شت�ى  على  التمثيل  اإىل  ال�شعي 
وت�فري االر�شادات والدعم التنفيذي ورفع االأداء. واإدراكًا من البنك مبزايا 
وف�ائد التن�ع قام بنك اخلليج املتحد باال�شتثمار يف القطاعات غري املالية 
ال�شيافة  وخدمات  ال�شحية،  والرعاية  والتعليم،  العقارات،  ت�شمل  والتي 
واالإعالم. وتتميز هذه القطاعات باأنها جماالت للنم� من حيث دورة االأعمال 
ومتطلبات غري دورية اإىل حد كبري �شت�شهم يف تدفق ثابت ودوري للعائدات.
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ا�ستعرا�س ال�سركات التابعة والزميلة
�سبكة بنك اخلليج املتحد )املوحدة(

اخلدمات امل�شرفية اإدارة االأ�ش�ل
اخلدمات امل�شرفيةال��شاطة املاليةاال�شتثمارية

التجارية
ال�شركات

الغري مالية

%86%30%96%17%32

�شركة بنك اخلليج املتحد �شركة منافع لال�شتثماركامك�
�شركة ال�شيافة القاب�شةبنك برقانلالأوراق املالية

اإدارة االأ�ش�ل
الك�يت

�شركة ا�شتثمارية
الك�يت

و�شاطة / اأوراق مالية 
البحرين

بنك جتاري
الك�يت

�شركة �شيافة
الك�يت

%77%50%20%31%44
اخلليج املتحد للخدمات املالية 

�شركة ال�شرق لل��شاطة ميليني�م برايفيت اإيك�يتي�شمال اأفريقيا
�شركة ال�شناعات املتحدةبنك �ش�رية واخلليجاملالية

�شركة ا�شتثمارية
ت�ن�ص

اإدارة االأ�ش�ل 
االإمارات العربية املتحدة

�شركة و�شاطة
الك�يت

بنك جتاري
�ش�ري

�شركة �شناعية
الك�يت

%44%43%28

�شركة نت�رك املتحدة�شركة رويال كابيتال�شركة �شمال اأفريقيا القاب�شة

�شركة ا�شتثمارية
الك�يت

�شركة ا�شتثمارية
االإمارات العربية املتحدة

�شركة ات�شاالت
الك�يت

%44

�شركة اأوفرالند العقارية

�شركة عقارية
الك�يت

%19

�شركة العقارات املتحدة

�شركة عقارية
الك�يت

%47
�شركة العقارات املتحدة

االأردن
�شركة عقارية

االأردن
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تطورات االأعمال الرئي�سية يف العام 2010 
املوؤ�سرات املالية

  بلغت اأ�ش�ل بنك اخلليج املتحد اخلا�شعة لالإدارة كما يف نهاية العام 
مليار   7.2 قيمته  مقارنة مبا  اأمريكي  دوالر  مليار   8 قيمته  ما   2010

دوالر اأمريكي كما يف نهاية العام 2009. 
 9.2 الزميلة  ال�شركات  اأرباح  من  املتحد  اخلليج  بنك  ح�شة    بلغت 
ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة بخ�شائر بلغت 12.5 ملي�ن دوالر اأمريكي 

يف العام 2009. 
  من ال�شركات امل�شاهمة الرئي�شية �شركة ال�شناعات املتحدة مببلغ 6.4 
ملي�ن دوالر اأمريكي، و�شركة العقارات املتحدة مببلغ 5.6 ملي�ن دوالر 
اأ�شهمت  اأمريكي، بينما  اأمريكي وبنك برقان مببلغ 4.5 ملي�ن دوالر 

�شركة ال�شرق لل��شاطة املالية مببلغ 345.000 دوالر اأمريكي. 
  �شجلت كامك� دخل �شايف قدره 6.5 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة مبا 

قيمته 21 ملي�ن دوالر اأمريكي يف العام 2009.

اال�ستحواذ
زيادة ح�شة بنك اخلليج املتحد يف بنك برقان اإىل %17.  

بنك  يف   %7 بلغت  اإ�شافية  ح�شة  على  املتحد  اخلليج  بنك    ا�شتح�ذ 
�ش�رية واخلليج.

�شركة  بلغت 7% يف  اإ�شافية  املتحد على ح�شة  بنك اخلليج    ا�شتح�ذ 
�شمال اأفريقيا القاب�شة.

اأوفرالند  �شركة  يف   %44 بلغت  ح�شة  على  كامك�  �شركة    ا�شتح�ذت 
العقارية.

بيع ال�سركات التابعة
باع بنك اخلليج املتحد بنك ت�ن�ص العاملي اإىل بنك برقان.  

املتحد  اخلليج  بنك  �شركة  ت�شفية  بعملية  املتحد  اخلليج  بنك    بداأ 
لالأوراق املالية.

  باعت �شركة كامك� ح�شتها البالغة 22% يف ال�شركة املتحدة للرعاية 
ال�شحية.

  باعت �شركة كامك� ح�شتها البالغة 12% يف �شركة ال�شناعات املتحدة.

املبادرات اجلديدة
م�شروع  تاأ�شي�ص  اإىل  كيبك�  و�شركة  املتحد  اخلليج  بنك  من  كل    �شعى 
على  احل�ش�ل  املت�قع  ومن  وتقاعد.  اإدخار  ب�شركة  يتمثل  م�شرتك 

امل�افقات الرقابية لتاأ�شي�ص هذه ال�شركة يف يناير 2011. 

اإدارة االأ�سول وخدمات االأعمال امل�سرفية اال�ستثمارية
�سركة م�ساريع الكويت اال�ستثمارية الإدارة االأ�سول )كامكو(

�سركة تابعة موحدة مقرها الكويت

تاأ�ش�شت عام 1998 بدولة الك�يت. وتعترب كامك� من ال�شركات الرائدة يف 
اإدارة االأ�ش�ل كما اأنها م�ؤ�ش�شة مالية خا�شعة لرقابة بنك الك�يت املركزي، 
ومدرجة يف �ش�ق الك�يت لالأوراق املالية. وتت�شمن م�شارات العمل الرئي�شية 
البح�ث  وخدمات   ، املالية  االأ�ش�ل،اخلدمات  اإدارة  لل�شركة:  الثالثة 

اال�شت�شارية التي تقدم اإىل قاعدة عري�شة من العمالء املحليني واالقليميني 
والدوليني. وقد باعت �شركة كامك� عام 2010 ما ن�شبته 22% من ح�شتها 
للرعاية  املتحدة  ال�شركة  يف  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   73.2 قيمتها  تبلغ  التي 
املتحدة  ال�شناعات  �شركة  يف  ح�شتها  من   %12 اىل  اإ�شافة  ال�شحية، 
العائدات  اإ�شتثمار  اإعادة  مت  وقد  اأمريكي.  دوالر  ملي�ن   34 قيمتها  البالغة 
من عمليات البيع لتملك ح�شة بلغت 44% يف �شركة اأوفرالند العقارية بلغت 
قيمتها 46.5 ملي�ن دوالر اأمريكي. وقد �شجلت كامك� �شايف دخل يف العام 
2010 بلغ 6.5 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة ب�شايف دخل عام 2009 بلغ 21 
ملي�ن دوالر اأمريكي. وبلغ اإجمايل االأ�ش�ل اخلا�شعة الإدارة ال�شركة كما يف 
دوالر  مليار   7.6  :2009( اأمريكي  دوالر  مليار   8.8 قيمته  ما  العام  نهاية 
اأمريكي(؛ هذا وميتلك بنك اخلليج املتحد ما ن�شبته 86% من كامك�، وهي 

مدرجة كذلك يف �ش�ق الك�يت لالأوراق املالية.

ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب

2010
31 دي�شمرب

2009
37.261.1اإجمايل االيرادات

6.521.1�شايف الدخل
581.4575.7اإجمايل االأ�ش�ل

313.7307.9اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
2.16.9العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

1.13.7العائد على االأ�ش�ل )%(

�سركة اخلليج املتحد للخدمات املالية - �سمال اأفريقيا
�سركة موحدة تابعة مقرها تون�س

يف  الت�ن�شي  القان�ن  مب�جب  حمدودة  م�شئ�لية  ذات  ك�شركة  تاأ�ش�شت  وقد 
ن�فمرب 2008. كما اأنها مرخ�شة ك�شركة الإدارة االأ�ش�ل تخ�شع لرقابة هيئة 
ال�ش�ق املالية. وتت�شمن اأن�شطة �شركة اخلليج املتحد للخدمات املالية - �شمال 
اال�شتثمارية،  ال�شناديق  اإدارة  وخدمات  املحافظ،  اإدارة  خدمات  اأفريقيا 

وخدمات مت�يل ال�شركات املحدودة املتعلقة بخدمات اإدارة املحافظ. 
متيزت  اأنها  كما   ،2009 عام  ر�شمي  ب�شكل  اأن�شطتها  ال�شركة  با�شرت  وقد 

بن�شاط يف املجاالت الثالثة:
  نظام اإدارة الدفع: لل�شركة 20 عمياًل يف ت�ن�ص )م�ؤ�ش�شات اإ�شافة اإىل 
اأفراد( حيث تبلغ اأ�ش�لهم اخلا�شعة الإدارة ال�شركة 1.5 ملي�ن دينار 
ت�ن�شي )ما يعادل 1.04 ملي�ن دوالر اأمريكي( كما يف 31 دي�شمرب 2010. 
  خدمات ال�شناديق اال�شتثمارية: اأطلقت �شركة اخلليج املتحد للخدمات 
املالية - �شمال اأفريقيا �شندوقني اإىل تاريخه، هما: �شندوق االأ�شهم 
 5.7 يعادل  )ما  ت�ن�شي  دينار  ملي�ن   8.2 قيمته  تبلغ  الذي  الت�ن�شي 
قيمته  تبلغ  الذي  الت�ن�شي  االتنمية  و�شندوق  اأمريكي(،  دوالر  ملي�ن 
5.5 ملي�ن دينار ت�ن�شي )ما يعادل 3.8 ملي�ن دوالر اأمريكي(؛ هذا 
ولل�شركة خمططات الإطالق �شندوقني ا�شتثماريني اآخرين عام 2011. 
 - املالية  للخدمات  املتحد  اخلليج  �شركة  اأ�ش�شت  ال�شركات:    مت�يل 
اخلليج  �شركة  وهي:  ال�شركات  لتم�يل  تابعة  �شركة  اأفريقيا  �شمال 
املتحد خلدمات اال�شت�شارات ، وقد متكنت ال�شركة من اإر�شاء �شل�شلة 
ممتازة من تعامالت اال�شت�شارات املالية والتي من املت�قع ا�شتكمالها 

يف العام 2011. 
�شركة  لتاأ�شي�ص  ترخي�ص  على  للح�ش�ل  طلب  بتقدمي  ال�شركة    قامت 

و�شاطة مالية يف اجلزائر. 
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امل�ؤثرة  االأ�شهم  من  جممعة  ب�شفة  املتحد  اخلليج  بنك  ح�شة  بلغت  وقد 
ب�شركة اخلليج املتحد للخدمات املالية - �شمال اأفريقيا كما يف 31 دي�شمرب 
2010 ما ن�شبته 77%، بينما ت�شمل قائمة اأبرز امل�شاهمني االآخريني يف حق�ق 
�شمال  و�شركة  العاملي،  ت�ن�ص  وبنك  كامك�،  �شركة  من  كاًل  لل�شركة  امللكية 

اأفريقيا القاب�شة.
وجتدر اال�شارة اإىل اأن اأ�شهم ال�شركة غري مدرجة، كما �شجلت �شايف دخل 
5.000 دينار ت�ن�شي لعام 2010 )ما يعادل455.3 دوالر اأمريكي( مقارنة 
بخ�شائر بلغت 320.000 دينار ت�ن�شي )ما يعادل 242.242 دوالر اأمريكي( 
عام 2009. كما بلغت قيمة اأ�شهم �شركة اخلليج املتحد للخدمات املالية - 
�شمال اأفريقيا ملي�ن دينار ت�ن�شي )اأي ما يعادل 690.322 دوالر اأمريكي(. 

وجتدر اال�شارة اإىل اأن اأ�شهم ال�شركة غري مدرجة.

�سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة 
�سركة زميلة مقرها دولة الكويت

تاأ�ش�شت ال�شركة عام 2006، وترتكز اأن�شطتها على ا�شتح�اذ ح�ش�ص كبرية 
يف �شركات باملغرب، واجلزائر، وت�ن�ص، وليبيا، وم�شر والتي اأبدت القدرة 
اأو اأنها تتمتع باالمكانات لت�فري القيمة احلقيقية لال�شتثمار. وهي خا�شعة 
لرقابة وزارة ال�شناعة والتجارة يف الك�يت. ومنذ العام 2010 ا�شتح�ذ بنك 
�شركة  ن�شبتها 7% يف  بلغت  امللكية  اإ�شافية يف حق�ق  املتحد ح�شة  اخلليج 
�شمال اأفريقيا القاب�شة مما رفع اإجمايل احل�ش�ص اىل 44%. وقد �شجلت 
ال�شركة �شايف خ�شائر بلغت 22.6 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة ب�شايف اأرباح 
عام 2009 البالغ 9.5 ملي�ن دوالر اأمريكي؛ حيث يع�د ال�شبب االأكرب يف ذلك 
اإىل اخل�شائر التي نتجت عن خم�ش�شات احل�شابات، وبلغ اإجمايل االأ�ش�ل 
بنهاية العام 217 ملي�ن دوالر اأمريكي )2009: 226 ملي�ن دوالر اأمريكي(.

وا�شتح�ذت �شركة �شمال اأفريقيا القاب�شة عام 2010 على ح�شة بلغت %50 
يف حق�ق امللكية ل�شركة كاندل غال�ص التي تعترب من كربى ال�شركات امل�شرية 
امل�شنعة للحاويات الزجاجية، كما اإ�شتح�ذت على ح�شة االأغلبية يف املركز 
لل�شناعات  املتحدة  ال�شركة  التابعة،  و�شركته  الدويل  امل�شري  الطبي 
الدوائية. ويعترب املركز الطبي امل�شري الدويل من �شركات الت�زيع الدوائية 
املكثفة  العناية  ومنتجات  ال�شرطان  طب  على  اأن�شطتها  تركز  التي  الرائدة 
رائدة  �شركة  الدوائية  لل�شناعات  املتحدة  ال�شركة  وتعترب  الدم.  وم�شتقات 
يف ت�شنيع جمم�عة وا�شعة من منتجات طب ال�شرطان والعناية املكثفة. هذا 

وجتدر اال�شارة اإىل اأن اأ�شهم �شركة �شمال اأفريقيا القاب�شة غري مدرجة. 

ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
1.821.3اإجمايل االيرادات

9.5)22.6(�شايف الدخل
216.6226.0اإجمايل االأ�ش�ل

158.2177.6اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
5.3)14.3(العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

4.2)10.5(العائد على االأ�ش�ل )%(

�سركة منافع لال�ستثمار
�سركة زميلة مقرها دولة الكويت

تاأ�ش�شت �شركة منافع لال�شتثمار عام 2005 ك�شركة ا�شتثمار ا�شالمية تقدم 
اال�شالمية  ال�شريعة  مع  املت�افقة  واخلدمات  املنتجات  من  كبرية  جمم�عة 
االئتمان  ومتديد  اال�شتثمارية،  واخلدمات  االأ�ش�ل،  اإدارة  تت�شمن  والتي 
والتم�يل، واخلدمات اال�شت�شارية. وقد كانت ال�شركة من االأوائل يف اإطالق 

منافع  �شندوق  �شعى  وقد   .2007 عام  تعاوين  اإ�شالمي  ا�شتثماري  �شندوق 
الك�يت  يف  املتاأ�ش�شة  واخلا�شة  املدرجة  ال�شركات  يف  اال�شتثمار  اإىل  االأول 
�شايف  ال�شركة  �شجلت  وقد  اأ�شا�شي.  ب�شكل  اخلليجي  التعاون  ودول جمل�ص 
خ�شائر بلغت 3.14 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2010 ، مقارنة ب�شايف دخل 

بلغ 3.0 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009. 
وميتلك بنك اخلليج املتحد ما ن�شبته 30% من حق�ق امللكية بال�شركة عرب 
�شركته التابعة كامك�. وقد مت اإدراج اأ�شهم �شركة منافع لال�شتثمار يف �ش�ق 

الك�يت لالأوراق املالية عام 2010.

ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
2.46.3اإجمايل االيرادات

0.3)3.1(�شايف الدخل
92.4115.4اإجمايل االأ�ش�ل

90.693.9اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
0.3)3.5(العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

0.3)3.4(العائد على االأ�ش�ل )%(

�سركة ميلينيوم برايفت اإيكويتي املحدودة
العربية  باالمارات  االإ�سالمي  دبي  بنك  مع  منا�سفة  م�سرتك  م�سروع 

املتحدة
للخدمات  دبي  هيئة  لرقابة  املحدودة  اإيك�يتي  برايفت  ميليني�م  تخ�شع 
املالية ، وتاأ�ش�شت ك�شركة ا�شتثمارية مت�افقة مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية 
على  الراهن  ال�قت  يف  تعمل  وهي  اخلا�شة.  امللكية  حق�ق  باإدارة  تخت�ص 
و�شندوق  للطاقة،  العاملي  ميليني�م  �شندوق  هي:  �شناديق،  ثالثة  اإدارة 
ميليني�م الهند، و�شندوق االت�شاالات واالإعالم والتكن�ل�جيا. وقد ح�شلت 
اإيك�يتي املحدودة على جائزة »اأف�شل �شفقة لعام  �شركة ميليني�م برايفت 
2010« لهيكلة �شك�ك بتم�يل اإ�شالمي تبلغ قيمتها 10 ملي�ن دوالر اأمريكي 
مت تط�يرها لال�شتثمار باململكة املتحدة ل�شركة التقنيات االبداعية العاملية. 
وتتميز هذه امل�شاركة باإيجاد من�ذج ميكن ل�شركات حق�ق امللكية اخلا�شة 
ا�شتخدامه يف تط�ير هياكل راأ�ص املال التي ت�شمح بزيادة الكفاءة وتخارج 
عمليات اال�شتح�اذ. وكنتيجة لظروف ال�ش�ق املتباينة عام 2010، اتخذ بنك 
اخلليج املتحد خم�ش�شات مالية بلغت 28،8 ملي�ن دوالر اأمريكي ب�شمانة 
كاإجراء  اال�شتثمارية  و�شناديقها  املحدودة  اإك�يتي  برايفت  ميليني�م  �شركة 
بال�شركة  امللكية  حق�ق  من   %50 املتحد  اخلليج  بنك  وميتلك  احرتازي. 

واأ�شهمها غري مدرجة.

رويال كابيتال
�سركة زميلة مقرها دولة االمارات العربية املتحدة

 ،2009 عام  اأن�شطتها  وبا�شرت   2007 عام  كابيتال  رويال  �شركة  تاأ�ش�شت 
وتخ�شع ال�شركة لرقابة امل�شرف املركزي بدولة االمارات العربية املتحدة. 
اإدارة  وخدمات  ا�شتثمارية  م�شرفية  خدمات  كابيتال  رويال  �شركة  وتقدم 
منطقة  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ال�شركة  ترتكزاأن�شطة  كما  ومنتجاتها.  االأ�ش�ل 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، بينما ت�شتهدف خدماتها امل�شتثمرين على 
امل�شت�يني االإقليمي والدويل. اأما الهدف االأ�شا�شي من اأن�شطة اإدارة االأ�ش�ل 
ه� احل�ش�ل على عائدات فائقة ذات خماطر معدلة. وتقدم رويال كابيتال 
منتجات فاعلة واأخرى كامنة للمحافظ اخلا�شعة لالإدارة ترتاوح بني االأ�شهم 
امل�شرفية  االأعمال  ال�شركة من خالل  وتركز  الثابت.  الدخل  اأ�ش�ل  وفئات 
عالقات  ببناء  وااللتزام  االأجل  ط�يلة  املخاطر  ت�افق  على  اال�شتثمارية 
وخدمات تت�شمن اال�شتح�اذ واالندماج، ومت�يل ال�شركات، واإعادة الهيكلة. 
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وقد اأطلقت رويال كابيتال اأول �شندوق ا�شتثماري لها يف �شهر مار�ص 2010 
باإ�شم رويال كابيتال مينا بل�ص للدخل الثابت، وال�شندوق الثاين باإ�شم رويال 
هذه  هيكلة  ومت   .2011 يناير  يف  االأ�ش�اق  تعدد  ال�شرتاتيجية  مينا  كابيتال 
ال�شناديق بحيث تك�ن برامج ا�شتثمار جماعية قابلة للتعديل م�شجلة مبملكة 
البحرين. وقد �شجلت �شركة رويال كابيتال �شايف خ�شائر خالل فرتة الت�شعة 
�شه�ر املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010 بلغت 3.1 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة 

بخ�شائر بلغت 6.1 ملي�ن دوالر اأمريكي لنف�ص الفرتة من العام 2009. 
وميتلك بنك اخلليج املتحد ما ن�شبته 43% من حق�ق امللكية ب�شركة رويال 

كابيتال، وجتدر اال�شارة اإىل اأن اأ�شهم ال�شركة غري مدرجة.

ملخ�س االأداء املايل
لفرتة 9 اأ�شهر املنتهية يف

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
3.82.5اإجمايل االيرادات

)1.6()1.2(�شايف الدخل
81.783.2اإجمايل االأ�ش�ل

81.483.0اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
)1.9()1.5(العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

)1.9()1.5(العائد على االأ�ش�ل )%(

الو�ساطة املالية
�سركة بنك اخلليج املتحد لالأوراق املالية )حتت الت�سفية(

�سركة تابعة موحدة مقرها مملكة البحرين
بداأت عملية ت�شفية �شركة بنك اخلليج املتحد لالأوراق املالية عام 2010 بعد 
التغيري الذي طراأ على الرتخي�ص، حيث طلب م�شرف البحرين املركزي من 
�شركة بنك اخلليج املتحد لالأوراق املالية تغيري و�شعها من �شركة و�شاطة مالية 
اإىل �شركة ا�شتثمارية. اإال اأنه وبعد مناق�شات مع اجلهات الرقابية اإ�شافة اإىل 

تقييم اأثر التكلفة الداخلية، قرر بنك اخلليج املتحد ت�شفية ال�شركة. 
ميتلك بنك اخلليج املتحد و�شركة كامك� 70 % و 30% على الت�ايل يف حق�ق 

امللكية لل�شركة، وجتدر اال�شارة اإىل اأن اأ�شهمها غري مدرجة.

ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
0.10.07اإجمايل االيرادات

)0.2()0.2(�شايف الدخل
1.12.0اإجمايل االأ�ش�ل

1.11.3اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
)18.5()14.9(العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

)12.0()14.9(العائد على االأ�ش�ل )%(

�سركة ال�سرق للو�ساطة املالية 
�سركة زميلة لبنك اخلليج املتحد مقرها دولة الكويت 

تاأ�ش�شت �شركة ال�شرق لل��شاطة املالية عام 1985 وا�شتمرت يف النم� منذ 
الك�يت،  بدولة  املالية  ال��شاطة  �شركات  اأكرب  اإحدى  لت�شبح  احلني  ذلك 
قيا�شًا بعدد املعامالت التي تق�م بها يف �ش�ق الك�يت لالأوراق املالية. اإال اأنه 
ويف العام 2010 ، تاأثر من� ال�شركة ب�شبب انخفا�ص حجم التداوالت اإ�شافة 
�شركة  �شجلت  وقد  املالية.  لالأوراق  الك�يت  �ش�ق  اأ�شعار  م�ؤ�شر  تراجع  اإىل 

ال�شرق لل��شاطة املالية عام 2010 �شايف دخل بلغ 6.2 ملي�ن دوالر اأمريكي 
مقارنة مبا قيمته 9.4 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009. 

وميتلك بنك اخلليج املتحد 20% من حق�ق امللكية يف �شركة ال�شرق لل��شاطة 
املالية ب�ش�رة جممعة، وجتدر االإ�شارة اإىل اأن اأ�شهم �شركة ال�شرق غري مدرجة.

ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
8.712.1اإجمايل االيرادات

2.64.9�شايف الدخل
25.327.6اإجمايل االأ�ش�ل

22.424.7اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
11.419.8العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

10.117.8العائد على االأ�ش�ل )%(

االأعمال امل�سرفية التجارية
بنك برقان

تاأ�ش�ص بنك برقان عام 1977 ك�شركة تابعة ل�شركة م�شاريع الك�يت، ومت اإدراج 
اأ�شهمه يف �ش�ق الك�يت لالأوراق املالية ويخ�شع لرقابة بنك الك�يت املركزي. 
وقد لعب البنك على مدار ال�شن�ات املا�شية دورًا حم�ريًا يف االأعمال امل�شرفية 
ال�شرق  منطقة  يف  امل�شرفية  واخلدمات  وال�شركات،  التجزئة،  قطاع  يف 
الإجنازاته  اجل�ائز  من  العديد  على  ح�شل  وقد  اأفريقيا.  و�شمال  االأو�شط 
واجل�دة،  والكفاءة،  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  االبتكارية،  املنتجات  جمال  يف 
وح�كمة ال�شركات؛ حيث كان بنك برقان ه� البنك االأول الذي يح�شل على 
عدد كبري من هذه اجل�ائز اأو ك�نها الفريدة من ن�عها يف املنطقة. هذا ويعترب 
بنك برقان البنك االأول يف منطقة دول جمل�ص التعاون اخلليجي احلا�شل على 
ISO. وقد �شجل بنك برقان عام 2010 �شايف  اإعتماد 9001:2008  �شهادة 
 21.7 بلغت  اأرباح  ب�شايف  مقارنة  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   16.6 بلغت  اأرباح 

ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009، مع االنخفا�ص يف املخ�ش�شات املالية.
وا�شتكمل بنك اخلليج املتحد يف العام 2010 نقل اأ�ش�ل االأعمال امل�شرفية 
التجارية اإىل بنك برقان با�شتثناء بنك �ش�رية واخلليج، والذي �شيتم بيعه 
هذا  و�شيتيح  الالزمة.  الرقابية  املتطلبات  ا�شتيفاء  بعد  الحق،  وقت  يف 
اإدارة  يف  االأ�شا�شية  خرباته  على  الرتكيز  املتحد  اخلليج  لبنك  االندماج 
خالل  املتحد  اخلليج  بنك  ورفع  اال�شتثمارية.  امل�شرفية  واالأعمال  االأ�ش�ل 
العام 2010 ح�شته يف بنك برقان اإىل 17%، كما �شي�شتفيد من تدفق دخل 

ثابت ومتكرر والفر�شة يف ال��ش�ل اإىل قاعدة بيانات عمالء بنك برقان.

ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوال اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
824.7889.0اإجمايل االيرادات

16.621.7�شايف الدخل
14.771.014.306.8اإجمايل االأ�ش�ل

1.926.11.521.0اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
0.91.4العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

0.10.2العائد على االأ�ش�ل )%(
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بنك �سورية واخلليج
�سركة زميلة مقرها �سورية

عام  يف  �ش�رية  يف  جديد  جتاري  كبنك  واخلليح  �ش�رية  بنك  ترخي�ص  مت 
2006 عندما �شمحت �ش�رية لالإ�شتثمارات االأجنبية بدخ�ل قطاعها املايل 
بعد �شن�ات من العزلة. بداأ البنك عملياته يف ي�ني� 2007 ويقدم جمم�عة 
من اخلدمات امل�شرفية التجارية والتجزئة من خالل 12 فرعًا م�زعة يف 
اأنحاء البالد. وقد مت ت�شمية بنك �ش�رية واخلليج كاأف�شل بنك يف �ش�رية يف 

عام 2009 من قبل جملة بانكر.
�شجل بنك �ش�رية واخلليج �شايف خ�شائر بلغت 4.3 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 
2010 مقارنة ب�شايف اأرباح عام 2009 بلغت 43.5 ملي�ن دوالر اأمريكي، كما 
�شجلت خ�شائر خم�ش�شات القرو�ص مبلغ 1.8 ملي�ن دوالر اأمريكي، ويرجع 
اإىل التطبيق االأويل الأحكام القرار اجلديد مل�شرف  ال�شبب االأكرب يف ذلك 
احرتازية  تدابري  باتخاذ  البنك  قام  وقائية،  خط�ة  ويف  املركزي.  �ش�رية 
اإ�شافية لتعزيز مركزه املايل يف ال�ش�ق املحلية من خالل منح خم�ش�شات 
لعمالء حمددين. وقد ازداد اإجمايل االأ�ش�ل مبقدار 77 ملي�ن دوالر اأمريكي 
اإزدادات  بينما   ،2010 عام  بنهاية  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   336 اىل  لت�شل 
�شاعدت  وقد  اأمريكي.  ملي�ن دوالر  اإىل 253  لت�شل  بن�شبة %38  االإيداعات 
اأن�شطة تط�ير االأعمال املركزة بنك �ش�رية واخلليج على اإبراز النم� االإيجابي، 
ميثل  اجلدد  العمالء  مع  العالقات  واإر�شاء  االحتفاظ  اأن  حقيقة  اأبرز  مما 
حمركًا الأن�شطة البنك واأعماله، وي�شكل عن�شرًا هامًا من ا�شرتاتيجية البنك. 
وقد تنامت القرو�ص بن�شبة 64% لت�شل اإىل 159 ملي�ن دوالر اأمريكي بنهاية 
العام 2010؛ هذا وقد رفع بنك اخلليج املتحد ح�شته ببنك �ش�رية واخلليج 

بن�شبة 31.5%، كما مت اإدراج اأ�شهم البنك يف �ش�ق دم�شق لالأوراق املالية.
ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
14.612.6اإجمايل االيرادات

0.04)4.3(�شايف الدخل
336.0264.0اإجمايل االأ�ش�ل

52.758.2اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
0.1)8.2(العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

0.0)1.2(العائد على االأ�ش�ل )%(

بنك تون�س العاملي
العمليات املوقوفة

مت نقل ملكية بنك ت�ن�ص العاملي اإىل بنك برقان عام 2010، كجزء من اإعادة 
اأرباح بنك اخلليج  اأن�شطة واأعمال بنك اخلليج املتحد، فقد و�شلت  تنظيم 
املتحد من العمليات امل�ق�فة، لبنك ت�ن�ص العاملي عام 2010 اإىل 3.5 ملي�ن 

دوالر اأمريكي مقارنة بخ�شائر بلغت 1.8 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009.

املوؤ�س�سات الزميلة غري املالية
�سركة ال�سيافة القاب�سة 

�سركة زميلة مقرها دولة الكويت 
على  تعمل  فندقة  ك�شركة   2005 عام  القاب�شة  ال�شيافة  �شركة  تاأ�ش�شت 
اال�شتثمار يف القطاع العقاري واإدارة الفنادق. وت�شمل ا�شتثماراتها ح�شة تبلغ 
5.85% يف �شركة اخلليج م�شر للفنادق وال�شياحة التي متتلك وتدير فندق 
�شريات�ن هيلي�ب�لي�ص بالقاهرة، باال�شافة اإىل ح�شة تبلغ 55% يف ال�شركة 
اللبنانية العقارية املتحدة . كما تدير �شركة ال�شيافة القاب�شة فندق املارينا 
ال�شركة عام 2010  الك�يت. وقد �شجلت  الفخم من فئة اخلم�شة جن�م يف 
�شايف خ�شائر بلغ 1.6 ملي�ن دوالر امريكي مقارنة ب�شايف خ�شائر عام 2009 

البالغ 6.9 ملي�ن دوالر اأمريكي. هذا وميتلك بنك اخلليج املتحدة 32% من 
�شركة ال�شيافة القاب�شة ب�شفة م�حدة، علمًا باأن اأ�شهم ال�شركة غري مدرجة.

�سركة ال�سناعات املتحدة
�سركة زميلة مقرها دولة الكويت

وتط�ير  تاأ�شي�ص  بهدف   1979 عام  املتحدة  ال�شناعات  �شركة  تاأ�ش�شت 
املرتبطة  الفنية  اال�شت�شارية  اخلدمات  وتقدمي  ال�شناعية،  امل�شاريع 
واإدارة  تاأ�شي�ص وت�ش�يق  اأنها تعمل يف جمال  باال�شتثمارات ال�شناعية. كما 
ال�شناديق اال�شتثمارية املتخ�ش�شة يف قطاعات ال�شناعة واخلدمات بدولة 
وال�شركة  املتحدة  اال�شمنت  �شركة  ا�شتثماراتها  وت�شمل  وخارجها.  الك�يت 
املتحدة للغاز ال�شناعي. وقد اأعلنت �شركة ال�شناعات املتحدة عن حتقيق 
�شايف ربح بلغ 14.3 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2010 مقارنة ب�شايف خ�شائر 
بنك اخلليج  بلغت ح�شة  وقد  اأمريكي عام 2009.  دوالر  ملي�ن  بلغ 25.7 
املتحد من اأرباح �شركة ال�شناعات املتحدة عام 2010 ما قيمته 4.6 ملي�ن 
ملي�ن  بلغ 11.3  الذي  ب�شايف اخل�شائر عام 2009  مقارنة  اأمريكي  دوالر 
حق�ق  من   %32 ن�شبته  ما  املتحد  اخلليج  بنك  وميلك  هذا  اأمريكي.  دوالر 
ال�شركة  اأ�شهم  باأن  علمًا  م�حدة،  ب�شفة  املتحدة  ال�شناعات  �شركة  ملكية 

مدرجة يف �ش�ق الك�يت لالأوراق املالية.
ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
)4.9(34.5اإجمايل االيرادات

)25.7(14.4�شايف الدخل
633.9452.2اإجمايل االأ�ش�ل

365.4246.0اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
)10.4(3.9العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

)5.7(2.3العائد على االأ�ش�ل )%(

�سركة العقارات املتحدة
�سركة زميلة مقرها دولة الكويت 

قطاع  يف  اأن�شطتها  وتزاول   1973 عام  املتحدة  العقارات  �شركة  تاأ�ش�شت 
كما  واملباين.  االأرا�شي  وا�شتئجار  وتاأجري  وبيع  �شراء  مت�شمنة  العقارات 
وتدير  واخلا�شة،  العامة  وامل�شاريع  املباين  ت�شييد  اأعمال  ال�شركة  متار�ص 
عقارات الأطراف ثالثة يف كل من الك�يت وم�شر ولبنان واالأردن. وقد قامت 
�شركة العقارات املتحدة بتط�ير م�شروع جممع مارينا التجاري يف الك�يت. 
هذا وقد �شجلت ال�شركة �شايف اأرباح عام 2010 بلغ 15 ملي�ن دوالر اأمريكي 
مقارنة ب�شايف اأرباح بلغ 13.5 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009. كما بلغت 
ح�شة اأرباح بنك اخلليج املتحد يف �شركة العقارات املتحدة عام 2010 ما 
قيمته 6.5 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة بح�شة بلغت 756 األف دوالر اأمريكي 
عام 2009. وميتلك بنك اخلليج املتحد 19% يف �شركة العقارات املتحدة، 

علما باأن اأ�شهمها مدرجة يف �ش�ق الك�يت لالأوراق املالية. 

ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
62.896.9اإجمايل االيرادات

15.013.5�شايف الدخل
1،301.51.142.0اإجمايل االأ�ش�ل

714.1551.0اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
2.12.4العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

1.21.2العائد على االأ�ش�ل )%(
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�سركة العقارات املتحدة - االأردن
�سركة زميلة مقرها االأردن

تاأ�ش�شت ال�شركة عام 2006 وتزاول اأن�شطتها يف عدد من امل�شاريع العقارية 
الهادفة اإىل تنمية منطقتي العبديل والعقبة ، اإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف تنمية 
االأماكن ال�شكنية والرتفيهية يف االأردن. ويعترب ت�شييد وتاأجري واإدارة م�شروع 
الب�ليفارد واملجمع التجاري يف و�شط العا�شمة عّمان من االأن�شطة الرئي�شة 
دوالر  ملي�ن  بلغت  عام 2010  ال�شركة �شايف خ�شائر  �شجلت  وقد  لل�شركة. 
اأمريكي عام 2009.  األف دوالر  اأمريكي مقارنة ب�شايف خ�شائر 400.000 
العقارات  �شركة  يف  امللكية  حق�ق  من   %47 املتحد  اخلليج  بنك  وميتلك 

املتحدة - االأردن، علمًا باأن اأ�شهمها غري مدرجة. 

ملخ�س االأداء املايل

ملي�ن دوالر اأمريكي
31 دي�شمرب 

2010
31 دي�شمرب 

2009
0.50.5اإجمايل االيرادات

)0.4()1.1(�شايف الدخل
145.8127.0اإجمايل االأ�ش�ل

70.671.7اإجمايل حق�ق امل�شاهمني
)0.6()1.5(العائد على حق�ق امل�شاهمني )%(

)0.3()0.7(العائد على االأ�ش�ل )%(

�سركة العقارات املتحدة - �سورية
�سركة زميلة مقرها �سورية

ب�شكل  اأن�شطتها  وتركز   ،2007 عام  يف  املتحدة  العقارات  �شركة  تاأ�ش�شت 
اأ�شا�شي على ال�شراء والتط�ير واالإدارة واملتاجرة بالعقارات. 

�سركة اخلدمات الطبية املتحدة
عمليات موقوفة

اأوقف بنك اخلليج املتحد من خالل �شركته التابعة كامك� ح�شته يف �شركة 
اخلدمات الطبية املتحدة عام 2010.

يونايتد نتورك�س
�سركة زميلة مقرها الكويت

تاأ�ش�شت ي�نايتد نت�رك�ص عام 2001 وتعترب املزود الرائد حلل�ل االت�شاالت 
ومنتجاتها  خدماتها  خالل  من  ال�شركة  وت�فر  الك�يت.  بدولة  واالإعالم 
االبداعية والتقدمية حل�اًل يف جماالت االإعالم واالت�شاالت. وتعمل ال�شركة 
لالأعمال،  فر�ص  الإيجاد  والبيانات  والفيدي�  ال�ش�ت  ت�ظيف  على  بفاعلية 
وميتلك بنك اخلليج املتحد 28% من �شركة ال�شبكات املتحدة ب�شفة م�حدة، 

علمًا باأن اأ�شهمها غري مدرجة. 

�سركة اأوفرالند العقارية 
�سركة زميلة مقرها دولة الكويت

 ، الك�يت  يف   2010 عام  املحدودة  امل�شئ�لية  ذات  اأوفرالند  �شركة  تاأ�ش�شت 
والعقارات،  امللكية  اال�شتثمار يف حق�ق  اأ�شا�شي يف  ب�شكل  اأن�شطتها  وتزاول 
وتت�شمن  اأمريكي.  دوالر  ملي�ن   194،4 تبلغ  اأ�ش�ل  قاعدة  اإجمايل  ومتتلك 
ا�شتثماراتها الرئي�شية 43% يف قطاع الرعاية ال�شحية اإ�شافة اىل ما ن�شبته 
20% يف ال�شركة اال�شتثمارية اال�شالمية. وميتلك بنك اخلليج املتحد 44% يف 
اأ�شهم را�ص مال هذه ال�شركة ب�شفة م�حدة، علمًا باأن اأ�شهمها غري مدرجة.

خدمات الدعم والعمليات
تعزيز  يف  باال�شتثمار   2010 العام  مدار  على  املتحد  اخلليج  بنك  ا�شتمر 
حيث  من  البنك  بها  قام  التي  املبادرات  الحقًا  ون��شع  امل�ؤ�ش�شية،  قدراته 
اأجزاء  تغطي  بينما  الب�شرية،  وامل�ارد  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  العمليات 

منف�شلة من هذا التقرير كاًل من ح�كمة ال�شركات واإدارة املخاطر. 

العمليات
ا�شتمر البنك على مدار العام 2010 يف تنظيم فاعلية نظم عمليات الدعم لتلبية 
االحتياجات املتزايدة يف اأق�شام االأعمال. وقد مت ا�شتعرا�ص واإجراء مراجعة 

�شاملة للعمليات واالإجراءات الت�شغيلية بهدف رفع االأداء وحت�شني االنتاجية.

تكنولوجيا املعلومات
يرى بنك اخلليج املتحد اأن ت�ظيف اآخر ما ت��شلت اليه تكن�ل�جيا املعل�مات 
ال�شرورية.  االأعمال  متكني  واآليات  الرئي�شية  املحركات  من  واالت�شاالت 
وت�شمل جماالت التط�ير االأخرى حت�شني اأمن املعل�مات من خالل ا�شتكمال 
لرتكيب  النهائي  واالإعداد  اخلارجية،  لالخرتاقات  الناجحة  االختبارات 
م�قع »ط�ارئ« جديد للتعايف من الك�ارث يف بدايات عام 2011 بغر�ص دعم 

عملية ا�شتمرار التخطيط الأعمال واأن�شطة بنك اخلليج املتحد.

املوارد الب�سرية
وب�شفة  العام 2010،  م�ظفيه خالل  على عدد  املتحد  اخلليج  بنك  حافظ 
م�ظفي  عدد  و�شل  بينما   ، ثابتًا   210 البالغ  امل�ظفني  عدد  ا�شتمر  م�حدة 
املكتب الرئي�شي اإىل 65 مع نهاية العام، حيث و�شلت ن�شبة البحرينيني �شمن 
هذا العدد 74%. وا�شل بنك اخلليج املتحد اال�شتثمار يف التدريب والتط�ير، 
حيث وفر التدريب املهني مع جهات خارجية مثل معهد البحرين للدرا�شات 
امل�شرفية، اإ�شافة اىل عقد ور�شات عمل داخل البنك ت�شمنت مكافحة غ�شيل 
االأم�ال، وح�كمة ال�شركات، واإدارة املخاطر الت�شغيلية. وا�شتمر البنك كذلك 
يف م�شاندة امل�ظفني للح�ش�ل على �شهادات اكادميية وا�شتكمال الدرا�شات 
العليا واالعتمادات املهنية ك�شهادات البكال�ري��ص و�شهادة جمعية املحا�شبني 
القان�نيني املعتمدين، و�شهادة املاج�شتري يف اإدارة االأعمال، و�شهادة املحلل 
املايل املعتمد ،و�شهادة املحا�شب االإداري املعتمد، و�شهادة املحا�شب القان�ين 
املعتمد. هذا واأن ح�ايل 25% من م�ظفي املكتب الرئي�شي م�شجل�ن بربامج 
على  م�ظفيه  البنك  وي�شجع  الراهن.  ال�قت  يف  املجاالت  هذه  يف  درا�شية 

احل�ش�ل على ع�ش�ية امل�ؤ�ش�شات واجلمعيات املهنية اأي�شًا. 
الذي  م�شاريع اخلري،  املتحد،  ببنك اخلليج  املنح اخلا�ص  برنامج  وي�شاعد 
على  للح�ش�ل  امل�ؤهلني  البنك  م�ظفي  لعائالت  املزايا  تقدمي  اإىل  ي�شتند 
م�ؤهالت اأكادميية من اجلامعات املعتمدة والكليات اأو امل�ؤ�ش�شات االأكادميية 
اأطفال  من  خم�شة  الراهن  ال�قت  يف  ي�شتفيد   ، ال�شياق  هذا  ويف  االأخرى. 
م�ظفي البنك من هذا الربنامج. وقد نظمت جلنة امل�ظفني خالل عام 2010 
عددًا من الن�شاطات مل�ظفي البنك بهدف تعزيز روح عمل الفريق وحت�شني 
العالقات بني االإدارات املختلفة، وزيادة ال�عي بق�شايا ترتبط بال�شحة مثل 
�شرطان الثدي من خالل دعم مبادرة »ثينك بينك بحرين«. كما عقد البنك 
عددًا اآخر من االأن�شطة التي �شممت مل�ظفي بنك اخلليج املتحد وعائالتهم. 
وا�شل البنك بتطبيق حت�شيل ن�شبة 1% اخلا�شة بالتعطل نيابة عن م�ظفيه. 
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يقدم هذا اال�ستعرا�س و�سفاً تف�سيلياً لالأداء املايل لبنك اخلليج املتحد 
امل�ساحبة  املالحظات  توفر  كما   .2010 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  للفرتة 
للبيانات املالية املوحدة املدققة املزيد من التفا�سيل ذات العالقة، يف وقت 
وتخ�سع  التقرير.  هذا  �سمن  مبينة  املرجعية  االي�ساحات  بع�س  جند 
االأرقام يف االأداء املايل اىل تعديالت ب�سبب التقريب، ويف بع�س احلاالت 
قد ال يعرب جمموع االأرقام يف اأحد االأعمدة اأو ال�سفوف تعبرياً دقيقاً عن 

اإجمايل االأرقام الواردة يف هذا العمود اأو ال�سف.

االإيرادات
بلغ اإجمايل اإيرادات بنك اخلليج املتحد عام 2010 ما قيمته 3.163 ملي�ن 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   5.124 بلغ  اإيرادات  باإجمايل  مقارنة  اأمريكي  دوالر 
�شملت  الف�ائد،  من  والدخل  اال�شتثمارات  دخل  جانب  واإىل   .2009 عام 
اأهم م�شادر الدخل اأرباحًا تقدر قيمتها 43.8 ملي�ن دوالر اأمريكي ن�شاأت 
اأمريكي  العاملي مقابل قيمة قدرها 7.69 ملي�ن دوالر  ت�ن�ص  بيع بنك  عن 
باال�شتح�اذ على ن�شبة قدرها 17% من حق�ق امللكية امل�حدة يف بنك برقان، 
وخ�شائر بلغت 4.31 ملي�ن دوالر اأمريكي نتجت عن ت�شفية حق�ق امللكية يف 
�شركة العقارات املتحدة من خالل عدم االكتتاب يف حق�ق اال�شدار ب�شبب 

قي�د التعر�ص الكبرية التي و�شعها م�شرف البحرين املركزي. 
التايل  الدولية اخلا�شة باالإف�شاح، ي��شح اجلدول  ووفقا ملعايري املحا�شبة 

اإجمايل االإيرادات لبنك اخلليج املتحد لل�شن�ات 2010 و 2009. 

ملي�ن دوالر اأمريكي

مع ا�شتثناء 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

مع ا�شتثناء 
العمليات 

امل�ق�فة
2009

163.2124.5اإجمايل االيرادات

ملي�ن دوالر اأمريكي

مت�شمنة 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

مت�شمنة 
العمليات 

امل�ق�فة
2009

174.9156.2اإجمايل االيرادات

وتت�شمن م�شادر الدخل االأخرى لعام 2010 مبلغًا قدره 7.9 ملي�ن دوالر 
امل�شتلمة،  االأرباح  اأمريكي( من ح�ش�ص  اأمريكي )2009: 17 ملي�ن دوالر 
 1.18:  2009( الف�ائد  دخل  من  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   7.12 قدره  ومبلغ 
ملي�ن دوالر اأمريكي( اإ�شافة اىل مبلغ قدره 5.30 ملي�ن دوالر اأمريكي من 
كان دخل  وقد  اأمريكي(.  دوالر  ملي�ن   7.23 : والعم�الت )2009  الر�ش�م 
ح�ش�ص االأرباح اأقل ب�شكل كبري ب�شبب بيع �شركة الك�يت للمقا�شة يف الربع 
اأ�شهم يف زيادة االأرباح العام املا�شي مببلغ  االأخري من عام 2009، والذي 

4.10 ملي�ن دوالر اأمريكي.
وباال�شافة اىل دخل الف�ائد والدخل من العائدات، كان امل�شدر الرئي�شي 
للدخل عام 2009 من بيع �شركتي عمليات م�شرفية جتارية اإىل بنك برقان 
مقابل اإجمايل قيمة نقدية قدرها 150 ملي�ن دوالر اأمريكي مما اأ�شهم يف 

حتقيق �شايف ربح قدره 26.2 ملي�ن دوالر اأمريكي.
اخلليج  بنك  اأن�شطة  عن  النا�شئة  العائدات  اإ�شهام  التايل  اجلدول  ي��شح 
املتحد وا�شتثماراته يف القطاعات املختلفة، كما متت مناق�شة كل من هذه 

القطاعات بالتف�شيل. 

2010
اإجمايل االيرادات

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

العمليات 
املجم�عامل�ق�فة

)0.8(2.6)3.4(�شركات اخلدمات املالية
5.3-5.3العقارات

7.3-7.3ال�شركات الزميلة االأخرى
ر�ش�م االإدارة من اأن�شطة 

16.7-16.7اإدارة االأ�ش�ل
الر�ش�م والعم�الت املرتبطة 

1.61.6-باالئتمان
13.8-13.8ر�ش�م اال�شتثمارات

---الدخل من الر�ش�م االأخرى
12.73.416.1الدخل من الف�ائد

اأرباح اال�شتثمار الغري 
3.21.44.6متاحة للمتاجرة

69.7-69.7اأرباح اقتناء �شركة زميلة
اأرباح اال�شتثمارات 

11.9-11.9التجارية
9.70.610.3الدخل من ح�ش�ص االأرباح

3.82.15.9م�شادر دخل اأخرى
خ�شارة من انخفا�ص قيمة 
)31.4(-)31.4(ا�شتثمار يف �شركة زميلة

اأرباح بيع ال�شركات الزميلة 
44.0-44.0والتابعة

163.211.7174.9املجم�ع

2009
اإجمايل االيرادات

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

العمليات 
املجم�عامل�ق�فة

0.111.411.5�شركات اخلدمات املالية
0.6-0.6العقارات

)13.2(-)13.2(ال�شركات الزميلة االأخرى
ر�ش�م االإدارة من اأن�شطة 

14.0-14.0اإدارة االأ�ش�ل
الر�ش�م والعم�الت املرتبطة 

0.42.73.2باالئتمان
9.30.29.5ر�ش�م اال�شت�شارات

0.80.8-الدخل من الر�ش�م االأخرى
18.19.027.1الدخل من الف�ائد 

اأرباح اال�شتثمارات الغري 
40.01.041.0متاحة للمتاجرة
اأرباح اال�شتثمارات 

)2.3(-)2.3(التجارية
17.03.120.1الدخل من ح�ش�ص االأرباح

13.83.617.4م�شادر دخل اأخرى
اأرباح بيع ال�شركات الزميلة 

26.7-26.7والتابعة
124.531.7156.2املجم�ع

�سركات اخلدمات املالية الزميلة
عن  املتحد  اخلليج  لبنك  املالية  اخلدمات  من  املتحققة  االإيرادات  نتجت 
ا�شتثمارات للبنك يف ال�شركات الزميلة بقطاعات اإدارة االأ�ش�ل واخلدمات 
املالية  وال��شاطة  التجارية،  امل�شرفية  واالأعمال  اال�شتثمارية،  امل�شرفية 
التقرير  لهذا  العمليات  اإ�شتعرا�ص  جزء  من  االأعمال  بيان  ق�شم  )يت�شمن 

تفا�شيل عن هذه ال�شركات(.
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يف  الزميلة  املالية  اخلدمات  �شركات  من  املتحققة  العائدات  �شجلت  وقد 
العام 2010 قيمة قدرها )0.8( ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة بقيمة قدرها 
نقل  اإىل  االإنخفا�ص  هذا  ويعزى   .2009 عام  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   5.11
اأمريكي  باأرباح قدرها 6.3 ملي�ن دوالر  اأ�شهمت  التي  املجم�عة امل�شتبعدة 
 .2009 عام  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   4.11 قدرها  بقيمة  مقارنة   2010 عام 
ويع�د ال�شبب يف ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإىل بنك برقان مببلغ 5.4 ملي�ن دوالر 
اأمريكي، وبنك اخلليج اجلزائر مببلغ 2.6 ملي�ن دوالر اأمريكي والتي منيت 

بخ�شائر ناجمة عن �شركات زميلة لها.
لبنك  الزميلة  املالية  اخلدمات  �شركات  من  كل  اأداء  اأدناه  اجلدول  يبني 

اخلليج املتحد.

2010
االيرادات

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

العمليات
املجم�عامل�ق�فة

4.5-4.5بنك برقان
2.62.6-بنك اخلليج اجلزائر

�شركة ال�شرق لل��شاطة 
0.3-0.3املالية

)0.6(-)0.6(�شركة منافع لال�شتثمار
�شندوق امللكية اخلا�شة 

)1.2(-)1.2(الك�يتي
)1.1(-)1.1(بنك �ش�رية واخلليج

�شركة �شمال اأفريقيا 
)2.7(-)2.7(القاب�شة

)1.9(-)1.9(ميليني�م برايفت اإيك�يتي
)0.8(-)0.8(رويال كابيتال

)0.8(2.6)3.4(املجم�ع

2009
االيرادات

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

العمليات
املجم�عامل�ق�فة

9.29.2-بنك اخلليج اجلزائر
2.22.2-م�شرف بغداد

�شركة ال�شرق لل��شاطة 
1.1-1.1املالية

0.1-0.1�شركة منافع لال�شتثمار
�شندوق امللكية اخلا�شة 

)1.6(-)1.6(الك�يتي
)0.2(-)0.2(بنك �ش�رية واخلليج

�شركة �شمال اأفريقيا 
0.4-0.4القاب�شة

0.3-0.3رويال كابيتال
0.111.411.5املجم�ع

العقارات 
نتجت االإيرادات املتحققة لبنك اخلليج املتحد من �شركة العقارات املتحدة 
العمليات(.  ا�شتعرا�ص  االأعمال من  ق�شم  بيان  اإىل  الرج�ع كذلك  )يرجى 
�شجلت   ،2010 العام  خالل  العقارات  قطاع  �شهده  الذي  التباط�ؤ  ورغم 
�شركة العقارات املتحدة �شايف اأرباح بلغت 6.5 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة 

ب�شايف اأرباح بلغت قيمتها 0.8 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009. 

ال�سركات الزميلة غري املالية االأخرى
من  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   7.3 بلغ  دخل  �شايف  املتحد  اخلليج  بنك  �شجل 
ال�شركات الزميلة غري املالية عام 2010، مقارنة ب�شايف خ�شائر عام 2009 

ال�شناعات  �شركة  �شجلت  كما  اأمريكي.  دوالر  ملي�ن   3.13 قيمته  بلغت 
املتحدة اأرباحًا بلغت قيمتها 4.6 ملي�ن دوالر اأمريكي نتجت ب�شكل اأ�شا�شي 
عن بيع �شركة SNZP التابعة لل�شركة ال�شع�دية لالألبان واالأغذية، كما اأنها 
نتجت عن ا�شتح�اذ ح�شة اإ�شافية تبلغ 50% ب�شركة م�شاريع الك�يت ال�طنية 
)مقفلة(. ويف العام 2009، �شجلت �شركة ال�شناعات املتحدة خ�شائر بلغت 
قيمتها 11،3 ملي�ن دوالر اأمريكي تع�د ب�شكل اأ�شا�شي لبيعها حق�ق امللكية 
يف �شركة االأ�شباغ الدمناركية ال�شرق االأو�شط القاب�شة )�ص.م.ب(، و�شركة 

اأ�شباغ همبل ذات امل�شئ�لية املحدودة، و�شركة اأ�شباغ همبل املحدودة. 
لبنك  املالية  غري  الزميلة  ال�شركات  من  كل  اأداء  التايل  اجلدول  ي��شح 

اخلليج املتحد: 

2010
االيرادات

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

العمليات
املجم�عامل�ق�فة

)0.4(-)0.4(�شركة ال�شيافة القاب�شة
�شركة اأ�ص. اأ�ص. اأي�ص دار 

1.3-1.3الدولية
0.2-0.2ي�نايتد نت�رك�ص

6.4-6.4�شركة ال�شناعات املتحدة
�شركة اخلدمات الطبية 

---املتحدة
)0.2(-)0.2(�شندوق التعليم الك�يتي

7.3-7.3املجم�ع

2009
االيرادات

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

العمليات
املجم�عامل�ق�فة

)2.0(-)2.0(�شركة ال�شيافة القاب�شة
�شركة اأ�ص. اأ�ص. اأي�ص دار 

0.9-0.9الدولية
)11.3(-)11.3(�شركة ال�شناعات املتحدة

�شركة اخلدمات الطبية 
)0.2(-)0.2(املتحدة

)0.6(-)0.6(�شندوق التعليم الك�يتي
)13.2(-)13.2(املجم�ع

ر�سوم االإدارة من اأن�سطة اإدارة االأ�سول
عام  يف  زيادة  لالإدارة  اخلا�شعة  املتحد  اخلليج  بنك  اأ�ش�ل  قيمة  �شهدت 
2010 لت�شل اإىل 8 مليار دوالر اأمريكي مقارنة مبا بلغه يف عام 2009والبالغ 
ن�شبته  االإدارة مبا  ر�ش�م  ارتفعت  لذلك  ونتيجة  اأمريكي.  دوالر  مليار   3.7
3.19% لت�شل اىل 7.16 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2010 مقارنة مبا قيمته 

14 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009. 

الر�سوم والعموالت املت�سلة باالئتمان 
اأن�شطة  عن  الناجتة  باالئتمان  املت�شلة  والعم�الت  الر�ش�م  قيمة  �شهدت 
التم�يل التجاري انخفا�شًا ن�شبته 50% لت�شل اىل 1.6ملي�ن دوالر اأمريكي 
ت�ن�ص  بنك  اأ�شهم  وقد  اأمريكي(.  دوالر  ملي�ن   3.2  :  2009(  2010 عام 
 ،2009 عام  الر�ش�م  دخل  اأمريكي يف  دوالر  ملي�ن   2.7 قيمته  العاملي مبا 
اإال اأن بنك اخلليج املتحد مل ميلك اأية حق�ق يف م�شدر الدخل هذا بعد نقل 

ح�شته يف بنك ت�ن�ص العاملي يف ي�ني� 2010. 
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ر�سوم اخلدمات اال�ست�سارية
بن�شبة %48  ارتفاعًا  اال�شت�شارية عام 2010  ر�ش�م اخلدمات  قيمة  �شهدت 
لت�شل اىل 13.8 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة مبا قيمته 9.3 ملي�ن دوالر 
اخلدمات  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  ذلك  يف  ال�شبب  ويع�د   .2009 عام  اأمريكي 
اال�شت�شارية املتن�عة التي قدمها البنك على مدار العام ل�شركات املجم�عة. 
كما متت كافة التعامالت على اأ�شا�ص حر ونزيه. ملزيد من التفا�شيل يرجى 
الرج�ع اإىل البيانات املالية امل�حدة ، االأطراف ذات ال�شلة، االإي�شاح رقم 27.

الدخل من الفوائد
املتحد  اخلليج  لبنك  بالن�شبة  الف�ائد  من  للدخل  الرئي�شي  امل�شدر  يتمثل 
اإ�شافة اإىل ا�شتثمار  يف حمفظة القرو�ص والطروحات ال�شائلة بني البن�ك 
قيمته 335 ملي�ن دوالر اأمريكي )96 ملي�ن دينار ك�يتي( يف الدين الثان�ي 
لبنك برقان. وقد �شهد دخل الف�ائد خالل عام 2010 انخفا�شًا ن�شبته %30 
لي�شل اىل 12.7 ملي�ن دوالر اأمريكي مقارنة مبا قيمته 18.1 ملي�ن دوالر 
اأمريكي عام 2009، ويع�د ال�شبب يف ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإىل ا�شرتداد بنك 

برقان للدين الثان�ي يف �شهري ماي� و�شبتمرب. 

االرباح املتحققة من اال�ستثمارات غري املتاحة للمتاجرة
للمتاجرة مببلغ  املتاحة  االأ�شتثمارات غري  انخف�شت املكا�شب املحققة على 
عام  يف  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   40 مببلغ  مقارنة  امريكي  دوالر  ملي�ن   3.2
2009. وقام البنك خالل عام 2009 بتحقيق مكا�شب من خالل بيع ح�شته 
امل�حدة والتي تبلغ 17% يف ال�شركة الك�يتية للمقا�شة. وحقق بنك اخلليج 

املتحد 33.6 ملي�ن دوالر اأمريكي من عملية التخارج هذه.

االأرباح املتحققة من اال�ستحواذ على �سركة زميلة
من  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   69.7 قيمتها  بلغت  حمققة  اأرباحًا  البنك  حقق 
ا�شتح�اذه على ح�شة قدرها 17% يف بنك برقان، وقد ا�شتح�ذ بنك اخلليج 
املتحد على ح�شة م�ؤثرة هامة يف بنك برقان من خالل احل�ش�ل على حق�ق 
امللكية على دفعات. ويف تاريخ احل�ش�ل على ح�شة حق�ق امللكية كان البنك 
قد اأمت حق�ق امللكية بقيمة عادلة يف وقت مت فيه ترحيل الربح املتحقق البالغ 
وقد وظف  امللكية.  الدخل من حق�ق  بيان  اإىل  اأمريكي  69.9 ملي�ن دوالر 
بنك اخلليج املتحد احل�شة امل�ؤثرة يف بنك برقان من خالل متثيل مديرين 

تنفيذين له يف جمل�ص اإدارة بنك برقان.

االأرباح املحققة يف اإ�ستثمارات املتاجرة
قيمته  بلغت  اأرباحًا  �ش�ق  كل  اأ�شا�ص  على  املتحد  اخلليج  بنك  تداول  �شجل 
11.9 ملي�ن دوالر اأمريكي )2009: خ�شائر تداول بلغت 2.3 ملي�ن دوالر 
اأداء �ش�ق الك�يت لالأوراق املالية مقارنة  اأمريكي( ويع�د ذلك اإىل حت�شن 

بالعام ال�شابق.

الدخل من اأرباح االأ�سهم 
من اأهم امل�شاهمني يف هذا الدخل هي ال�شركات املدرجة وا�شتثمارات امللكية 
انخف�ص  وقد  اخلليجي.  التعاون  جمل�ص  ودول  الك�يت  من  كل  يف  اخلا�شة 
الدخل من اأرباح االأ�شهم ب�شكل ملح�ظ عام 2010 لي�شل اإىل 9.7 ملي�ن 
دوالر اأمريكي مقارنة مبا قيمته 17 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009، نتيجة 
بيع ال�شركة الك�يتية للمقا�شة يف الربع االأخري من عام 2009 مما اأ�شاف 

اأرباحًا بلغت 10.4 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009.

م�سادر الدخل االأخرى
ا�شتملت م�شادر الدخل االأخرى لبنك اخلليج املتحد ب�شكل اأ�شا�شي على اأرباح 
العقارات  على  االإيجار  واإيرادات  االأجنبية  العمالت  تعامالت  من  متحققة 
اال�شتثمارية. وقد نتجت م�شادر الدخل االأخرى لبنك اخلليج املتحد عام 2009 

من اأرباح تعامالت العمالت االأجنبية التي بلغت 4.6 ملي�ن دوالر اأمريكي، 
واإلغاء خم�ش�شات الط�ارئ البالغة 13 ملي�ن دوالر اأمريكي التي مت ت�شجيلها 
كتدبري وقائي مرتبط بنقل اأ�ش�ل العمليات امل�شرفية التجارية اإىل بنك برقان.

اخل�سائر من تخفي�س اال�ستثمارات يف �سركة زميلة
مل ي�شارك بنك اخلليج املتحد يف اإ�شدار حق�ق االأول�ية )400 ملي�ن( الذي 
التعر�ص  قي�د  ب�شبب   2010 دي�شمرب  يف  املتحدة  العقارات  �شركة  اأ�شدرته 
عدد  تخفي�ص  مت  لذلك  ونتيجة  املركزي،  البحرين  م�شرف  فر�شها  التي 
اأ�شهم البنك يف ال�شركة العقارية املتحدة اإىل ما ن�شبته 19.4% يف دي�شمرب 
قيمتها  بلغت  ت�شجيل خ�شارة  �شبتمرب 2010. ومت  �شهر  2010 من 30% يف 
عام  يف  منها  التخل�ص  التخفي�ص/  هذا  اأثر  اأمريكي،  دوالر  ملي�ن   31.4

 .2010

االأرباح من بيع �سركات زميلة وتابعة
�شجل بنك اخلليج املتحد عام 2010 �شايف اأرباح حمققة بلغ 43.8 ملي�ن 
ويف  برقان،  بنك  اإىل  العاملي  ت�ن�ص  بنك  يف  ح�شته  بيع  من  امريكي  دوالر 
العام 2009 �شجل البنك �شايف اأرباح بلغ 26.2 ملي�ن دوالر اأمريكي من بيع 

ح�شته يف بنك اخلليج اجلزائر وم�شرف بغداد اإىل بنك برقان.

امل�سروفات
م�سروفات الفوائد

م�شروفات  انخفا�ص  خالل  من  ايجابيًا  تباينًا  املتحد  اخلليج  بنك  �شجل 
االطار،  هذا  ويف  التم�يل،  تكاليف  انخفا�ص  ب�شبب  تكبدها  الذي  الف�ائد 
اأمريكي خالل العام  انخف�شت م�شروفات الف�ائد اإىل 49.3 ملي�ن دوالر 

2010 )51.3:2009 ملي�ن دوالر اأمريكي(.
ي��شح اجلدول التايل م�شروفات الف�ائد التي حتملها بنك اخلليج املتحد 

يف عامي 2010 و 2009. 

ملي�ن دوالر اأمريكي

مع ا�شتثناء 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

مع ا�شتثناء 
العمليات 

امل�ق�فة
2009

49.351.3م�شروفات الف�ائد

ملي�ن دوالر اأمريكي

مت�شمنة 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

مت�شمنة 
العمليات 

امل�ق�فة
2009

50.255م�شروفات الف�ائد

امل�سروفات الت�سغيلية
�شهدت امل�شروفات الت�شغيلية عام 2010 زيادة قدرها 19.7% لت�شل اإىل 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   40.5 قيمته  مبا  مقارنة  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   48.5
طفيفة  ب�ش�رة  واملزايا  الرواتب  ارتفعت  االطار  هذا  ويف   .2009 لعام 
اأمريكي )2009: 25.5 ملي�ن دوالر  اإىل 26.9 ملي�ن دوالر  بن�شبة %5.5 
 %44 بن�شبة  زيادة  والعامة  االإدارية  امل�شروفات  �شهدت  بينما  اأمريكي(، 
لت�شل اإىل 21.6 ملي�ن دوالر اأمريكي )2009: 15 ملي�ن دوالر اأمريكي(. 
وقد كانت الزيادة يف الر�ش�م اال�شت�شارية والقان�نية خلدمات اال�شت�شارات 
اال�شرتاتيجية من اأهم الع�امل التي �شاهمت يف زيادة امل�شروفات االإدارية 

والعامة. 
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ي��شح اجلدول التايل امل�شروفات الت�شغيلية التي حتملها البنك يف العامني 
2010 و 2009. 

ملي�ن دوالر اأمريكي

مع ا�شتبعاد 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

مع ا�شتبعاد 
العمليات 

امل�ق�فة
2009

26.925.5الرواتب واملزايا
21.615.0م�شروفات عامة واإدارية

48.540.5املجم�ع

ملي�ن دوالر اأمريكي

مت�شمنة 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

مت�شمنة 
العمليات 

امل�ق�فة
2009

28.728.8الرواتب واملزايا
24.019.3م�شروفات عامة واإدارية

52.748.1املجم�ع

�سايف الدخل الت�سغيلي
�شهد �شايف الدخل الت�شغيلي زيادة ن�شبتها 100% لت�شل اىل 65.4 ملي�ن 
دوالر اأمريكي عام 2010 من 23.7 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009، وي��شح 
اجلدول اأدناه �شايف الدخل الت�شغيلي با�شتثناء ومت�شمنة العمليات املت�قفة. 

ملي�ن دوالر اأمريكي

بعد ا�شتبعاد 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

بعد ا�شتبعاد 
العمليات 

امل�ق�فة
2009

65.432.7�شايف الدخل الت�شغيلي

ملي�ن دوالر اأمريكي

مت�شمنة 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

مت�شمنة 
العمليات 

امل�ق�فة
2009

71.953.1�شايف الدخل الت�شغيلي

املخ�س�سات املالية
العاملية،  املالية  االأزمة  ب�شبب   2010 عام  االأ�ش�ل  اأ�شعار  يف  التاآكل  ا�شتمر 
بقيمة  البنك  ا�شتثمارات  اأ�ش�ل  قيمة  يف  انخفا�ص  ت�شجيل  اإىل  اأدى  مما 
29.3 ملي�ن دوالر اأمريكي، كما مت ت�شجيل انخفا�ص يف قيمة االأ�ش�ل بقيمة 
اإيك�يتي  برايفت  ميليني�م  امل�شرتك  للم�شروع  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   78.15
اإىل انخفا�ص يف قيمة  اإ�شافة  اأمريكي(،  ليمتد )2009: 9.5 ملي�ن دوالر 
اأ�ش�ل اال�شتثمارات غري املتاحة للمتاجرة بلغ 13.5 ملي�ن دوالر اأمريكي، 

مقارنة بانخفا�ص قيمته 10.3 ملي�ن دوالر اأمريكي عام 2009. 
لبنك  املتعرثة  وال�شلف  القرو�ص  خم�ش�شات  يف  انخفا�ص  ت�شجيل  ومت 
ت�ن�ص العاملي بلغ 5.0 ملي�ن دوالر اأمريكي، مقارنة مبا قيمته 10.8 ملي�ن 
وتقديرات حما�شبية  اأمريكي عام 2009. وقد جاء هذا وفقا ملبادئ  دوالر 

متحفظة.

ملي�ن دوالر اأمريكي

بعد ا�شتثناء 
العمليات 

امل�ق�فة
2010

بعد ا�شتثناء 
 العمليات
امل�ق�فة

2010
خ�شارة انخفا�ص قيمة 

29.319.7اال�شتثمارات
)خم�ش�شات انتفت احلاجة اإليها( 

خم�ش�شات القرو�ص امل�شك�ك 
يف حت�شيلها وال�شمانات 

)1.3()0.1(وغريها، �شايف
29.218.4املجم�ع

ملي�ن دوالر اأمريكي

مت�شمنة 
العمليات

ال�ق�فة
2010

مت�شمنة 
العمليات

ال�ق�فة
2009

)خم�ش�شات انتفت احلاجة 
اإليها( خم�ش�شات القرو�ص 

امل�شك�ك يف حت�شيلها 
29.319.7وال�شمانات وغريها، �شايف
0.39.5خ�شارة انخفا�ص اال�شتثمارات

29.629.2املجم�ع

�سايف الدخل
بلغ �شايف دخل بنك اخلليج املتحد38.7 ملي�ن دوالر اأمريكي لعام 2010 ، 
بزيادة قدرها 93% مقارنة ب�شايف الدخل البالغ 20.1 ملي�ن دوالر اأمريكي 
عام 2009 ، مت�شمنًا زيادة بن�شبة 91% يف ربحية ال�شهم ال�احد والتي بلغت 
4.71 �شنت اأمريكي لعام 2010 مقارنة مبا بلغه عام 2009 والبالغ 2.46 
اإليه �شابقا، يع�د ال�شبب يف ذلك ب�شكل  �شنت اأمريكي. وكما متت اال�شارة 
اأ�شا�شي اإىل االأرباح اال�شتثنائية التي بلغت 69.6 ملي�ن دوالر اأمريكي من 
اال�شتح�اذ على ح�شة تبلغ 17% يف بنك برقان، ومن اأرباح بلغت 43.8 ملي�ن 
دوالر اأمريكي نتجت من بيع بنك ت�ن�ص العاملي اإىل بنك برقان. وقد ت�شمنت 
هذه ال�شفقات ب�ش�رة جزئية خ�شارة بلغت 31.4 ملي�ن دوالر اأمريكي من 
اأثر عدم امل�شاركة يف اإ�شدار حق�ق االأول�ية ل�شركة العقارات املتحدة ب�شبب 
وخ�شائر  املركزي،  البحرين  م�شرف  فر�شها  التي  الكبرية  التعر�ص  قي�د 
يف قيمة االأ�ش�ل البالغة 92.2 ملي�ن دوالر اأمريكي مقابل �شركة ميليني�م 
برايفت اإيك�يتي، وهي م�شروع م�شرتك الإدارة االأ�ش�ل مقرها دولة االمارات 
العربية املتحدة، ومقابل �شندوقني خا�شعني الإدارة �شركة ميليني�م برايفت 

اإيك�يتي املحدودة.

امليزانية العمومية املوحدة
االأ�سول املوحدة

بلغت االأ�ش�ل امل�حدة لبنك اخلليج املتحد 1.9 مليار دوالر اأمريكي يف نهاية 
العام 2009،  نهاية  اأمريكي  مليار دوالر  قيمته 2،4  عام 2010 مقارنة مبا 
كجزء  العاملي،  ت�ن�ص  بنك  بيع  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  االنخفا�ص  �شبب  ويع�د 
وتت�شمن  اأعماله.  وت�حيد  الأن�شطته  املتحد  اخلليج  بنك  تنظيم  اإعادة  من 

ال�شفحة التالية مقارنة بني نتائج العامني 2010 و 2009. 
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2010
االأ�ش�ل

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

27.9ودائع لدى البن�ك وحتت الطلب
167.3ودائع الأجل لدى البن�ك

126.7اال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �شمن قائمة الدخل
385.8اال�شتثمارات

57.9قرو�ص و�شلف
21.2ا�شتثمارات عقارية

47.0اأ�ش�ل اأخرى
ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شرتكة مب�جب طريقة 

1.026.1احلق�ق
1.1ممتلكات ومعدات

56.3�شهرة
1.917.1املجم�ع

2009
اأ�ش�ل

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

 العمليات
املجم�عامل�ق�فة

ودائع لدى البن�ك وحتت 
20.31.421.7الطلب

176.2258.7434.9ودائع الأجل لدى البن�ك
اال�شتثمارات املدرجة بالقيمة 

العادلة �شمن قائمة 
155.30.0155.4الدخل

اال�شتثمارات املحتفظ بها 
715.354.3769.7لغر�ص غري املتاجرة

52.6100.5153.1قرو�ص و�شلف
26.8-26.8ا�شتثمارات عقارية

46.21.047.2اأ�ش�ل اأخرى
ا�شتثمارات يف �شركات 

زميلة وم�شرتكة مب�جب 
647.954.8702.6طريقة احلق�ق
1.03.24.1ممتلكات ومعدات

55.2-55.2�شهرة
1.886.8473.92.370.7املجم�ع

ودائع لدى البنوك وحتت الطلب والأجل
بلغت ال�دائع لدى البن�ك وحتت الطلب والأجل ما قيمته 195.2 ملي�ن دوالر 
عام  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   5.196 قيمته  مبا  مقارنة   2010 عام  اأمريكي 
2009. ومن خالل متابعة واإدارة االأ�ش�ل واملطل�بات على نح� فعال، جنح 
بنك اخلليج املتحد يف احلفاظ على معدالت �شي�لة منا�شبة على الرغم من 
التحديات التي فر�شتها االأزمة املالية العاملية. وميثل حجم االأ�ش�ل ال�شائلة 
امليزانية  من  ال�شائلة %24.6  املالية  واالأوراق  وال�دائع،  النقد،  من  املك�نة 

العم�مية كما يف نهاية 2010 )2009 :%27.1(.
بالقيمة  املدرجة  )اال�ستثمارات  للمتاجرة  املتاحة  اال�ستثمارات 

العادلة �سمن قائمة الدخل(
بلغ حجم اال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �شمن قائمة الدخل 126.7 
دوالر  ملي�ن   155.3 قيمته  مبا  مقارنة   2010 عام  اأمريكي  دوالر  ملي�ن 

االحتفاظ  مت  مالية  اأوراق  من  املحفظة  هذه  وتتك�ن   .2009 يف  اأمريكي 
الأغرا�ص  بها  حمتفظ  لالإدارة  خا�شعة  ا�شتثمارية  و�شناديق  للمتاجرة  بها 
املتاجرة. وقد ازداد حجم االأوراق املالية املحتفظ بها للمتاجرة لي�شل اإىل 
ال�شبب  اأمريكي، ويع�د  اأمريكي من 24.8 ملي�ن دوالر  29.2 ملي�ن دوالر 
الك�يت  �ش�ق  يف  مدرجة  اإ�شافية  ا�شتثمارات  اإىل  هذا  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل 
فتتميز  للمتاجرة  بها  املحتفظ  املالية  االأوراق  اأما حمفظة  املالية.  لالأوراق 
االأوراق  اأ�ش�اق  اأ�شهم مدرجة يف  ا�شا�شي من  ب�شكل  وتتك�ن  الكبري  بالتن�ع 

املالية ململكة البحرين، ودولة الك�يت، واململكة العربية ال�شع�دية. 
اأما قيمة ال�شناديق اخلا�شعة لالإدارة و»املحتفظ بها للمتاجرة« فقد انخف�شت 
قيمتها اإىل 97.4 ملي�ن دوالر اأمريكي مقابل 130.4 ملي�ن دوالر اأمريكي يف 
2009، ب�شبب ت�شفية �شناديق ا�شتثمارية قيمتها 28.3 ملي�ن دوالر اأمريكي 
يف هذه املحفظة. وكما يف نهاية العام 2010، مت ا�شتثمار ما ن�شبته %49.2 
من حمفظة ال�شناديق املدارة »املحتفظ بها للمتاجرة«، باإجمايل قدره 47.9 
ملي�ن دوالر اأمريكي م�شتثمر يف الك�يت. ويتاألف الر�شيد من �شناديق مقرها 
التعاون اخلليجي.  اأخرى مبجل�ص  واأوروبا ودول  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات 
ومت�شيًا مع �شيا�شة بنك اخلليج املتحد الإدارة املخاطر، فاإن املحفظة تخ�شع 

بالكامل للتن�ع من حيث املنتجات، وفئات االأ�ش�ل واملخاطر ال�شناعية.

ا�ستثمارات غري متاحة للمتاجرة
اأمريكي  للمتاجرة 385.8 ملي�ن دوالر  اال�شتثمارات غري متاحة  بلغ حجم 
مقارنة مبا قيمته 715.3 ملي�ن دوالر اأمريكي يف 2009. وتتك�ن املحفظة 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   45.1 قيمتها  تبلغ  مدرجة  اأ�شهم  من  اأ�شا�شي  ب�شكل 
)2009: 67.4 ملي�ن دوالر اأمريكي(، واأ�شهم غري مدرجة قيمتها 132.6 
وعقارات  اأمريكي(،  دوالر  ملي�ن   104  :2009( اأمريكي  دوالر  ملي�ن 
و�شناديق مدارة اأخرى بقيمة 197.7 ملي�ن دوالر اأمريكي )2009: 197.4 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   10.4 بقيمة  دين  و�شندات  اأمريكي(،  دوالر  ملي�ن 
يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ال�شبب  ويع�د  اأمريكي(.  دوالر  ملي�ن   346.2  :2009(
انخفا�ص دي�ن االأوراق املالية اإىل ا�شرتداد الدين الثان�ي لبنك برقان البالغ 

335 ملي�ن دوالر اأمريكي يف �شهري ماي� و�شبتمرب 2010. 
وما يلي اال�شتثمارات الرئي�شية امل�شنفة كا�شتثمارات غري متاحة للمتاجرة 

كما يف 31 دي�شمرب 2010:
املتحد  اخلليج  بنك  قام  الكويت:  لال�ستثمارات،  الراية    �سركة 
با�شتثمار بلغ 15.6% )2009: 15.6%( يف ح�شة راأ�ص املال املدف�ع 
لال�شتثمارات  الراية  �شركة  اأ�شدرته  ك�يتي  دينار  ملي�ن   25 البالغ 
بالك�يت. وقد تاأ�ش�شت ال�شركة يف اأبريل 2008 بهدف تقدمي خدمات 
واخلدمات  اال�شالمية،  ال�شريعة  مع  واملت�افقة  الدولية  االأ�ش�ل  اإدارة 
اال�شت�شارية، والفر�ص اال�شتثمارية البديلة واملحافظ اإىل امل�شتثمرين 
االأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  بدول  االقليميني 
و�شمال اأفريقيا. وباالإ�شافة اإىل تركيزها االأ�شا�شي على اال�شتثمارات 
اال�شالمية، فقد متثلت اال�شرتاتيجية ط�يلة االأجل لل�شركة على تقدمي 
�شل�شلة كاملة من املنتجات املت�افقة مع ال�شريعة اال�شالمية عرب كافة 
العام 14.6  نهاية  مع  اال�شتثمار  قيمة هذا  بلغت  وقد  االأ�ش�ل.  اأن�اع 

ملي�ن دوالر اأمريكي )2009: 14.3 ملي�ن دوالر اأمريكي(.
بنك  الإدارة  خا�شع  مفت�ح  �شندوق  وه�  لالأ�سهم:  برقان    �سندوق 
يف  اال�شتثمار  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  اأن�شطته  وترتكز  بالك�يت،  برقان 
املالية،  لالأوراق  الك�يت  ب�ش�ق  املدرجة  الك�يتية  ال�شركات  اأ�شهم 
ويتبنى ال�شندوق �شيا�شة ا�شتثمارية مت�ازنة تهدف اإىل حتقيق اأرباح 
ط�يلة االأجل على راأ�ص املال مقرونة باأقل م�شت�ى ممكن من املخاطر؛ 
وقد بلغت قيمة ال�شندوق مع نهاية العام 50.2 ملي�ن دوالر اأمريكي 

)2009: 59 ملي�ن دوالر اأمريكي(
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مبملكة  تاأ�ش�ص  ا�شالمي  ا�شتثماري  م�شرف  ه�  العاملي:    امل�سرف 
البحرين براأ�ص مال م�شدر ومدف�ع قدره 250 ملي�ن دوالر اأمريكي؛ 
املال  وراأ�ص  اخلا�شة  امللكية  حق�ق  امل�شرف  اأن�شطة  وتت�شمن 
التاأ�شي�شي املجازف وتط�ير العقارات والبنية التحتية، واإدارة االأ�ش�ل، 
واخلدمات اال�شت�شارية يف جمال مت�يل ال�شركات واأ�ش�اق راأ�ص املال، 
وخدمات اإدارة املحافظ اال�شتثمارية. وقد دفع بنك اخلليج املتحد عام 
 7.63 البالغة  املطل�ب  املال  راأ�ص  ر�شيد  من  املتبقية  احل�شة   2010
ملي�ن دوالر اأمريكي ، مما زاد من ح�شته يف حق�ق ملكية امل�شرف 
من 10% ب�ش�رة اأولية اإىل 12.5%. وقد بلغت قيمة هذا اال�شتثمار مع 
دوالر  ملي�ن   13.3  :2009( اأمريكي  دوالر  ملي�ن   20.9 العام  نهاية 

اأمريكي(.
يف  تاأ�ش�ص  خا�ص  ا�شتثماري  بنك  وه�  اأوفهاوزر:  اأند  هاوك    م�سرف 
االأ�ش�ل  اإدارة �شناديق  اأملانيا عام 1796. يركز م�شرف هاوك على 
بنك  ا�شتثمار  بلغ  وقد  وا�شعة.  عمالء  بقاعدة  ويتمتع  اال�شتثمارية، 
 17.6 اال�شتثمار  هذا  يف  العام  نهاية  مع   2010 عام  املتحد  اخلليج 
وميثل  اأمريكي(،  دوالر  ملي�ن   19.1  :2009( اأمريكي  دوالر  ملي�ن 

حق�ق ملكية قدرها 6.8 % )2009 : %6.8(. 
بنك اخلليج  ا�شتثمار  قيمة  بلغت  )اإ�سكان(:  العقاري  التمويل    �سركة 
املتحد مع نهاية عام 2010 يف هذه ال�شركة 15.6 ملي�ن دوالر اأمريكي 
)2009: 20 ملي�ن دوالر اأمريكي(، ومتثل حق�ق ملكية قدرها %12.9 
تزاول  كما  لها  مقرًا  الك�يت  من  ال�شركة  وتتخذ   .)%15.9  :2009(
اأن�شطتها يف مت�يل م�شاريع اال�شكان والعقارات. وترتكز اأن�شطة ال�شركة 
قرو�ص  وهي  ال�شخ�شية،  اخلدمات  من  اأ�شا�شية  حماور  ثالثة  ح�ل 
التقييم  ت�شمل  التي  العقارية  والتم�يل؛ واخلدمات  واالإجارة  اال�شكان 
اخلدمات  تت�شمن  التي  التجارية  واخلدمات  الهند�شية،  واملراجعات 
من  اال�شتثمارية  خدماتها  ال�شركة  وتقدم  والتجارية.  اال�شتثمارية 
خالل �شندوق م�شارف اال�شتثماري الذي يق�م باال�شتثمار يف االأ�شهم 
املدرجة وغري املدرجة يف اأ�ش�اق تداول االأوراق املالية. اأما ال�شركات 
و�شركة  العقارية  اإ�شكان  �شركة  لل�شركة فهي  بالكامل  اململ�كة  التابعة 

اإ�شكان للتجارة العامة واملقاوالت.
خا�شع  مفت�ح  �شندوق  وه�  كامكو:  ل�سركة  التابع  الطاقة    �سندوق 
الإدارة �شركة كامك�، ويهدف ال�شندوق اإىل حتقيق اأرباح على راأ�ص املال 
مت��شطة اإىل ط�يلة االأجل من خالل اال�شتثمارات الدولية يف االأوراق 
غري  اأو  مدرجة  كانت  �ش�اء  اال�شالمية  ال�شريعة  مع  املت�افقة  املالية 
مدرجة يف جمال اخلدمات امل�شاندة للطاقة وقطاعات الطاقة البديلة، 
وقد بلغت قيمة ا�شتثمار بنك اخلليج املتحد يف هذا اال�شتثمار مع نهاية 

العام 13.1ملي�ن دوالر اأمريكي )2009: 6.3 ملي�ن دوالر امريكي( .
  �سندوق اال�ستثمار الكويتي: وه� �شندوق مفت�ح خا�شع الإدارة �شرك� 
كامك�، وترتكز اأن�شطة ال�شندوق يف اال�شتثمار باالأوراق املالية لل�شركات 
املدرجة يف �ش�ق الك�يت لالأوراق املالية، واالإ�شدارات االأولية، وال�شندات 
احلك�مية واالإ�شدارات العامة املت�قع اإدراجها، مبا يف ذلك االأوراق املالية 
و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  التدوال  اأ�ش�اق  املدرجة يف  لل�شركات 
اأفريقيا، وقد بلغت قيمة ا�شتثمار البنك يف هذا ال�شندوق مع نهاية العام 

12.3 ملي�ن دوالر اأمريكي )2009: 13.6 ملي�ن دوالر اأمريكي(.
اإيكويتي:  برايفت  �سركة ميلينيوم  الإدارة  الطاقة اخلا�سع    �سندوق 
وه� �شندوق يخ�شع الإدارة �شركة ميلين�مي برايفت اإيك�يتي املحدودة 
قطاع  يف  العاملة  ال�شركات  يف  ح�ش�ص  على  اال�شتح�اذ  اىل  ويهدف 
الطاقة. وقد بلغت قيمة ا�شتثمار بنك اخلليج املتحد يف هذا ال�شندوق 
16 ملي�ن دوالر اأمريكي مع نهاية العام 2010 )2009 : 21.3 ملي�ن 

دوالر اأمريكي(. 

  �سندوق �سناديق اأ�سهم ال�سركات اخلا�سة )بي اإي اأت�س 3 و 4(: وقد 
نهاية  مع  ال�شندوق  هذا  يف  املتحد  اخلليج  بنك  ا�شتثمار  قيمة  بلغت 
اأمريكي( مت  اأمريكي )2009 :43 ملي�ن دوالر  العام 50 ملي�ن دوالر 
اأمريكا  يف  خمتلفة  رائدة  ل�شناديق  مديرًا   25 خالل  من  ا�شتثمارها 
اقت�شادية  قطاعات  يف  ال�شندوق  ا�شتثمارات  وتتن�ع  ال�شمالية. 
حق�ق  �شناديق  يف  البنك  ا�شتثمارات  من  الكثري  واأن  هذا  خمتلفة. 
امللكية اخلا�شة بداأت يف اخلروج من تاأثريات املنحنى )J(، وحتقيق 
تدفقات نقدية وعائدات اإيجابية. وتت�شمن قيمة املحفظة قيمة عادلة 
م�جبة تبلغ 13.5 ملي�ن دوالر اأمريكي �شاهم بها اأك�شيل )9( اإل بي 
مببلغ 1.10 ملي�ن دوالر اأمريكي على اأ�شا�ص اأ�ش�ل متن�عة يف قطاع 
تكن�ل�جيا املعل�مات. بعد نهاية العام، اإزداد �شايف قيمة اأ�ش�ل اأك�شيل 
اأمريكي مقارنة مبا قيمته 1.10  اإىل 18.9 ملي�ن دوالر  اإل بي   )9(

ملي�ن دوالر اأمريكي كما يف 31 دي�شمرب 2010. 
بدولة  تاأ�ش�شت  ك�يتية  م�شاهمة  �شركة  وهي  املتحدة:  االأبراج    �سركة 
الك�يت. اأن�شطة ال�شركة االأ�شا�شية هي ك�نها �شركة ا�شتثمارية قاب�شة 
وتط�ير عقاري، وقد بلغ ا�شتثمار البنك يف هذه ال�شركة مع نهاية العام 

38 ملي�ن دوالر اأمريكي )2009: ال ي�جد(.

القرو�س وال�سلف
تتاألف القرو�ص وال�شلف املدونة يف دفاتر بنك اخلليج املتحد من ت�شهيالت 
مقدمة ب�شكل اأ�شا�شي اإىل اأفراد وجهات ذات �شلة، كما مت و�شع خم�ش�شات 
لكافة القرو�ص وال�شلف ب�شكل مالئم مل�اجهة اأية احتماالت للتعرث يف امل�شتقبل. 

ا�ستثمارات عقارية
املتحد  اخلليج  بنك  دفاتر  يف  املدونة  العقارية  اال�شتثمارات  تت�شمن 
املنطقة  – والكائن يف  املتحد  اخلليج  بنك  – برج  للبنك  الرئي�شي  املبنى 
اأر�ص يف م�قع متميز يف  اإىل قطعة  اإ�شافة  البحرين،  الدبل�ما�شية مبملكة 
با�شتبعاد  املركزي  البحرين  م�شرف  وجه  وقد  ال�شع�دية.  العربية  اململكة 
اأية اأرباح غري حمققه من بيان الدخل والناجتة من اإعادة تقييم العقارات 
اأرباحًا حمتملة غري متحققة تبلغ 6.5  اال�شتثمارية. ولبنك اخلليج املتحد 
ال�شع�دية  العربية  باململكة  عقاراته  تقييم  عن  نا�شئة  اأمريكي  دوالر  ملي�ن 

والتي مل يتم ت�شجيلها كدخل.

اال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة
�شجلت اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة لبنك اخلليج 
املتحد مب�جب طريقة حق�ق امللكية زيادة قدرها 58% عام 2010 لت�شل اإىل 
اأمريكي عام  اأمريكي مقارنة مبا قيمته 648 ملي�ن دوالر  1.1 مليار دوالر 
2009. وقد رفع البنك قيمة اأ�شهمه يف بنك برقان عام 2010 بن�شبة %17 
من خالل اال�شتح�اذ على ح�شة اإ�شافية بن�شبة 7% من حق�ق امللكية يف بنك 
�ش�رية واخلليج، وح�شة اإ�شافية يف حق�ق امللكية بن�شبة 7% يف �شركة �شمال 
اأ�شهم  يف   %44 بن�شبة  ح�شة  على  البنك  ا�شتح�ذ  كما  القاب�شة.  اأفريقيا 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   46.5 مببلغ  العقارية  اأوفرالند  ب�شركة  امللكية  حق�ق 
من خالل �شركته التابعة �شركة م�شاريع الك�يت اال�شتثمارية الإدارة االأ�ش�ل 
)كامك�(. وتزامنت هذه اال�شتثمارات االإ�شافية ب�ش�رة جزئية مع بيع %12 
من ح�شة حق�ق امللكية يف ال�شركة ال�شناعية املتحدة وما ن�شبته 22% من 

حق�ق امللكية يف ال�شركة املتحدة للرعاية ال�شحية.
وقد �شاهمت ال�شركات الزميلة للبنك باإجمايل اأرباح بلغ 9.2 ملي�ن دوالر 
اأمريكي يف 2009. ومن  بلغت 12.5 ملي�ن دوالر  اأمريكي مقارنة بخ�شائر 
املتحدة مببلغ  ال�شناعية  ال�شركة  كانت  العام  الرئي�شيني خالل  امل�شاهمني 
6.4 ملي�ن دوالر اأمريكي، وال�شركة العقارية املتحدة مببلغ 5،6 ملي�ن دوالر 
اأمريكي يف الربع  اإ�شافة اإىل بنك برقان مببلغ 4.5 ملي�ن دوالر  اأمريكي، 

االأخري من العام 2010.
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املطلوبات املوحدة
بن�شبة  انخفا�شًا  املتحد يف 2010  اخلليج  لبنك  امل�جدة  املطل�بات  �شجلت 
اأمريكي مقارنة مبا قيمته 1.8 مليار  26.8% لت�شل اىل 1.3 مليار دوالر 
دوالر اأمريكي يف 2009، ويع�د ال�شبب يف ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإىل بيع بنك 
ت�ن�ص العاملي اإىل بنك برقان يف 2010. وت��شح اجلداول التالية مقارنة بني 

العامني:

2010
املطل�بات

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

435.6م�شتحقات لبن�ك وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى
139.6ودائع من عمالء

501.4قرو�ص ومرابحات م�شتحقة الدفع
68.5مطل�بات اأخرى

71.2�شندات
100.0دين ثان�ي

1.316.3املجم�ع

2009
املطل�بات

ملي�ن دوالر اأمريكي
العمليات 
امل�شتمرة

 العمليات
املجم�عامل�ق�فة

م�شتحقات لبن�ك 
458.3134.1592.5وم�ؤ�ش�شات مالية اأخرى

227.2230.3457.5ودائع من عمالء
قرو�ص ومرابحات م�شتحقة 

501.0-501.0الدفع
72.06.678.6مطل�بات اأخرى

68.9-68.9�شندات
100.0-100.0دين ثان�ي

1.427.4371.01.798.4املجم�ع

حقوق امل�ساهمني
العام 2010 اىل 555 ملي�ن دوالر  نهاية  امل�شاهمني كما يف  ارتفعت حق�ق 
وازداد   .2009 يف  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   507 قيمته  مبا  مقارنة  اأمريكي 
ملي�ن   43.5 اىل  لي�شل   %20 بن�شبة  االجنبية  العمالت  حت�يل  احتياطي 
اأمريكي يف عام 2009 ب�شبب ارتفاع  اأمريكي من 36.2 ملي�ن دوالر  دوالر 
كما   .2010 خالل  االأمريكي  الدوالر  مقابل  الك�يتي  الدينار  �شرف  �شعر 
تراجعت حق�ق االأقلية اإىل 46.1 ملي�ن دوالر امريكي )2009: 64.8 ملي�ن 

دوالر امريكي( ب�شبب بيع بنك ت�ن�ص العاملي اإىل بنك برقان. 
نهاية  يف  االأقلية  وحق�ق  امل�شاهمني  حق�ق  مك�نات  التايل  اجلدول  ي��شح 

العام 2010 مقارنة بالعام 2009:

حق�ق امل�شاهمني
20102009ملي�ن دوالر اأمريكي

208.2207.7راأ�ص املال
)12.7()12.7(اأ�شهم اخلزانة

10.69.6عالوة اإ�شدار اأ�شهم
95.491.5احتياطي قان�ين

75.972.0احتياطي عام
14.314.3احتياطي اأ�شهم اخلزانة
)31.0()21.4(احتياطي القيمة العادلة

43.536.2احتياطي حت�يل عمالت اأجنبية
140.9119.9اأرباح متبقاة

554.6507.5احلق�ق العائدة اإىل م�شاهمني ال�شركة االأم
46.164.9حق�ق االأقلية

600.8572.3اإجمايل احلق�ق
1.917.12.370.7اإجمايل املطل�بات واحلق�ق

التزامات خارج امليزانية العمومية
تتاألف التزامات بنك اخلليج املتحد خارج امليزانية العم�مية من �شمانات، 
وخطابات اعتماد، والتزامات ائتمانية، والتزامات ا�شتثمارية غري م�شح�بة، 
ال�شرف  خماطر  لتغطية  املالية  واالأدوات  امل�شرفية،  القب�ل  و�شندات 
الفائدة.  ا�شعار  مقاي�شة  وعمليات  االآجل،  والبيع  ال�شراء  وعق�د  االأجنبي، 
لت�شل  باالئتمان  ال�شلة  ذات  اال�شتثمارية  البنك  التزامات  انخف�شت  وقد 
 65  :2009(  2010 العام  نهاية  يف  كما  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   39.8 اإىل 
اإدراج  عدم  اإىل  االنخفا�ص  هذا  يف  ال�شبب  ويع�د  اأمريكي(.  دوالر  ملي�ن 
برقان.  بنك  اإىل  بيعه  بعد  العاملي  ت�ن�ص  لبنك  التجاري  التم�يل  التزامات 
وعمليات  اآجلة  عق�د  اأ�شا�شي  ب�شكل  للبنك  العر�شية  املطل�بات  وتت�شمن 
خماطر  �شد  التح�ط  لغايات  اإجراءها  مت  التي  الفائدة  الأ�شعار  مقاي�شة 
تعر�ص امليزانية العم�مية. وال يعمد البنك اإىل املتاجرة بامل�شتقات اأو تبادل 
العمالت االأجنبية. ملزيد من املعل�مات ميكن الرج�ع اإىل االي�شاح رقم 29 

من البيانات املالية امل�حدة.

كفاية راأ�س املال
وفقًا   %19.5 البالغ  املتحد  اخلليج  بنك  املال  راأ�ص  كفاية  معدل  يزيد 
لتنظيمات اتفاقية بازل 2 املعدلة من قبل م�شرف البحرين املركزي، عن 
�شاعد ذلك على  وقد  وبزيادة قدرها %5.  املطل�ب وه� %12  االأدنى  احلد 

تزويد البنك باملرونة مل�اجهة اأي تغريات �شلبية يف ظروف ال�ش�ق. 
تلقي اجلداول التالية نظرة اأقرب على مركز كفاية راأ�ص مال للبنك:

20102009ملي�ن دوالر اأمريكي
قاعدة راأ�ص املال:

414.50412.80راأ�ص املال ال�شريحة 1
77.5357.87راأ�ص املال ال�شريحة 2

492.03470.67اإجمايل قاعدة راأ�ص املال )اأ(
2.186.782.716.89التعر�ص املرجح ملخاطر االئتمان

275.18260.21التعر�ص املرجح ملخاطر ال�ش�ق
66.83276.98التعر�ص املرجح املخاطر الت�شغيلية

2.528.793.254.08اإجمايل التعر�ص املرجح للمخاطر)ب(
14.5%19.5%معدل كفاية راأ�ص املال )اأ/ب × 100(

12.0%12.0%متطلبات احلد االأدنى

24

تتمة

بنك اخلليج املتحد التقرير ال�شن�ي 2010

ا�ستعرا�س العمليات



25

10

وي
�سن

ر ال
ري

لتق
ا



�شاملة  �ش�ابط  لت�فري  املتحد  اخلليج  لبنك  املخاطر  الإدارة  اإطار  و�شع  مت 
واإدارة م�شتمرة لكافة املخاطر الرئي�شية التي ينط�ي عليها من�ذج اأن�شطة 

البنك وعملياته الت�شغيلية. 
وتق�م فل�شفة البنك فيما يتعلق باملخاطر على املبادئ التي ت�ؤكد على: 

االإدارة  التقدير من قبل  �شليمة واخلربة وح�شن    ت�فر قاعدة معرفية 
العليا وم�ظفي اإدارة املخاطر والتي تعترب احلجر االأ�شا�ص يف برنامج 

التخفي�ص الناجح للمخاطر. 
املتطلبات  من  بالتفا�شيل  وال�عي  واالن�شباط  واحلذر  اليقطة    ت�خي 

االأ�شا�شية.
قطاعات  كافة  بني  االبالغ  و�شلطات  ال�اجبات  بني  الكامل    الف�شل 

االأعمال وقطاعات دعم االأعمال.
والتعميم  اجليد  والت�ثيق  بال��ش�ح  واالجراءات  ال�شيا�شات  تت�شم    اأن 

ال�شليم والفهم والتطبيق بالن�ص والروح.
ويعمل يف ق�شم اإدارة املخاطر بالبنك فريق عمل متخ�ش�ص وم�ؤهل يتك�ن 
وتقييم  حتديد  على  املتحد  اخلليج  بنك  قدرة  وتعترب  اأفراد.  خم�شة  من 
واإدارة وقيا�ص ومتابعة واإعداد التقاريرمن الع�امل اجل�هرية يف ق�ته املالية 
اإدارة  والربحية. وهناك جمم�عة �شاملة من ال�شيا�شات والعمليات وحدود 
املخاطر لت�فري االر�شادات واملعايري. ويتم حتديث هذه ال�شيا�شات واملعايري 
والتغيريات  ال�ش�ق  ع�امل  يف  والتغريات  املمار�شات  اأف�شل  دمج  بهدف 
يف ويعمل  يت�اجد  التي  الق�شائية  ال�اليات  كافة  يف  الرقابية  البيئة   يف 

نطاقها البنك.
ب�شلطة مطلقة يف حتديد م�شت�ى  املتحد  اإدارة بنك اخلليج  ويتمتع جمل�ص 
املعايري  جانب  اإىل  للمخاطر،  البنك  احتمال  ودرجة  االإجمايل،  املخاطر 
واحلدود التي يعمل البنك �شمن اإطارها. وي�افق املجل�ص على نطاق املخاطر 
واالجراءات  ال�شيا�شات  على  عالوة  الهامة،  التعر�ص  وم�شت�يات  االإجمايل 
وال�ش�ابط التي يتم ت�ثيقها ب�شكل كبري. وقد ف��ص جمل�ص االإدارة م�شئ�لية 
القرارات الي�مية اإىل اللجنة التنفيذية التي ت�شم اأربعة اأع�شاء. هذا وجتتمع 
اللجنة التنفيذية يف الفرتات خالل اجتماعات جمل�ص االإدارة الإعتماد كافة 
تت�ىل  وقت  يف  االإ�شتثمارية،  اللجنة  مهام  نطاق  تتجاوز  التي  املقرتحات 
التنفيذية  اللجنة  اإىل  الت��شية  اأو  اعتماد  اال�شتثمارية م�شئ�لية  اللجنة  فيه 
البن�ك،  يف  والرتكيزات  واال�شتثمارات،  الفردي،  التعر�ص  حدود  باعتماد 
االأ�ش�ل  فئات  تعر�ص  اأي  اأو  املخاطر  تقييم  وفئات  وال�شناعات،  والدول، 
االأخرى. وميكن االطالع على مزيد من املعل�مات ح�ل مبادئ وم�شئ�ليات 

هاتني اللجنتني يف ق�شم ح�كمة ال�شركات من هذا التقرير ال�شن�ي. 
اخلليج  بنك  يتبناها  التي  املخاطر  الإدارة  ال�شاملة  اال�شرتاتيجية  وتركز 
بتعر�ص  اخلا�ص  العائد  ومظاهر  املخاطر  منظ�مة  تعزيز  على  املتحد 
البنك للمخاطر )منهج يق�م على املحافظ اال�شتثمارية( اإ�شافة اىل جتنب 
اخل�شائر. وي�جز التايل فل�شفة االإدارة التي ينتهجها البنك يف اإدارة االأن�اع 

الرئي�شية من املخاطر:

فل�سفة اإدارة املخاطرنوع املخاطر
اأن ت�شهيالت خماطر االئتمان  للتحكم باأن�شطة االإقرا�ص و�شمان 

االئتمان متنح على اأ�ش�ص �شليمة واأن اأم�ال البنك 
يتم ا�شتثمراها بطرق مربحة

اأو خماطر ال�ش�ق املالية  االأدوات  ق�شمة  انخفا�ص  حجم  لتقليل 
يف  معاك�ص  تغري  ب�شبب  مالية  اأدوات  حمفظة 

اأ�شعار ال�ش�ق اأو معدالته. 

للتخفيف اأو �شمان اأن خماطر اخل�شائر التي تن�شاأ املخاطر الت�شغيلية
ب�شبب  للبنك  الداخلية  العمليات  عن عدم كفاءة 
واالجراءات،  الداخلية  ال�ش�ابط  كفاية  عدم 
واالأخطاء الب�شرية، واالفعال املتعمدة و/اأو ب�شبب 
ت�قف االعمال الأ�شباب تقنية، اأو النظم اأوالك�ارث 
اخلارجية التي ال ي�شتطيع البنك ال�شيطرة عليها.

املختلفة خماطر ال�شي�لة االأبعاد  واإدارة  ور�شد  وت�شجيل  لتحديد، 
االأ�ش�ل  قيم  حماية  بهدف  ال�شي�لة  ملخاطر 
اأ�شهم  حاملي  م�شالح  حلماية  الدخل  وتدفقات 
البنك، مع احلر�ص على زيادة ع�ائد امل�شاهمني.

خماطر اأ�شعار
الفائدة

اأ�شعار  ملخاطر  املادية  امل�شادر  كافة  لت�شجيل 
الفائدة  اأ�شعار  التغريات يف  اأثر  وتقييم  الفائدة، 

على تدفقات الدخل واأ�شهم البنك.

اأنواع املخاطر
الدولية،  الت�ش�يات  وبنك  املركزي  البحرين  اإر�شادات م�شرف  مع  متا�شيًا 
يف  �شريانها  بداأ  التي   2 بازل  اتفاقية  معايري  املتحد  اخلليج  بنك   اأعتمد 
1 يناير 2008. وقد مت ذلك بغر�ص حتديد كفاية راأ�ص املال تبني ممار�شات 
يتعر�ص  التي  الرئي�شية  املخاطر  اأن�اع  وتت�شمن  املخاطر.  اإدارة  ر�شيدة يف 
والتم�يل،  وال�شي�لة  والت�شغيل،  االئتمان،  خماطر  املتحد  اخلليج  بنك  لها 
القان�نية. وميكن  اإىل جانب املخاطر  الفائدة، والرتكز، وال�شمعة،  واأ�شعار 
االطالع على تفا�شيل كل من هذه املخاطر يف الدعامة الثالثة من معايري 
م�قع  على  املت�فرة  املال  راأ�ص  وكفاية  املخاطر  باإدارة  اخلا�شة  االف�شاح 

.www.ugbbah.com :البنك االلكرتوين
ي�فر الق�شم التايل عر�شًا م�جزًا الأن�اع املخاطر املختلفة والعمليات التي مت 

تبنيها لتحديد، وتقييم ، ور�شد هذه املخاطر.

خماطر االئتمان
البنك  ائتمانية �شمن خدمات  ت�شهيالت  ت�فري  االئتمان من  تن�شاأ خماطر 
اال�شتثمارية وامل�شرفية واملتاجرة ، مع وج�د احتمال عدم اإمكانية الطرف 

االآخر على ال�فاء بالتزاماته. وميكن تخفيف خماطر االئتمان من خالل:
اإيجاد بيئة ائتمانية وا�شتثمارية مالءمة؛  

االئتمان  على  امل�افقة  لعملية  مالءمة  �ش�ابط  اإر�شاء  من    التاأكد 
واال�شتثمارات؛

خماطر  اإدارة  عملية  لها  تخ�شع  مالءمة  �ش�ابط  ت�فر  من    التحقق 
االئتمان واال�شتثمارات، اإىل جانب احلفاظ على وج�د عمليات مالءمة 

الإدارة وقيا�ص ور�شد االئتمان.
اإدارة بنك اخلليج املتحد على �شيا�شات مت ت�ثيقها    وقد وافق جمل�ص 
الالزمة  االر�شادات  تقدم  وهي  تالها من حتديثات،  وما  ب�شكل جيد 

الإدارة خماطر االئتمان.
الذي  احلدود  هيكل  خالل  من  االئتمان  خماطر  باإدارة  البنك  يق�م  كما 
ي�شبط حجم املخاطر املقب�ل للبنك بالن�شبة لالأفراد واالأطراف االأخرى، 
فيما  التعر�شات  ر�شد  ويتم  وال�شناعية.  اجلغرافية  للرتكزات  وبالن�شبة 

يخ�ص التقيد بهذه احلدود ب�ش�رة م�شتمرة.
وقد متت هيكلة جلنتان العتماد واإقرار خماطر االئتمان واال�شتثمار. وتتاألف 
الرقابة  ورئي�ص  التنفيذي،  الرئي�ص  باأعمال  القائم  من  اال�شتثمار  جلنة 
اإدارة  ورئي�ص  االأ�ش�ل،  واإدارة  اال�شتثمارية  اإدارة اخلدمات  ورئي�ص  املالية، 
تط�ير االأعمال وامل�شاريع اخلا�شة. وال يتمتع رئي�ص اإدارة املخاطر واالئتمان 
بحق الت�ش�يت يف اللجنة، يق�م بدور اأمني اللجنة. وتق�م اللجنة التنفيذية 
ملجل�ص االإدارة اأو جمل�ص االإدارة بكامل اأع�شائه باعتماد م�شت�يات التعر�ص 

التي تتجاوز نطاق �شالحيات جلنة اال�شتثمار.
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اإدارة خماطر االئتمان الكامنة يف االأن�شطة التجارية بفاعلية، يف  كما تتم 
القيم  كمجم�ع  ي�مي  ب�شكل  وحتت�شب  االأخرى،  لالأطراف  التعر�ص  حال 
قابلة  معاو�شة  اتفاقيات  بابرام  البنك  قام  احلاالت،  بع�ص  ويف  ال�ش�قية، 
واأن�شطة  التجارية  اأن�شطته  تغطي  القان�نية  النظر  وجهة  من  للتطبيق 
بتاريخ  فقط  املبلغ  �شايف  ت�ش�ية  ميكن  حيث  االأجنبية،  بالعمالت  املتاجرة 
اال�شتحقاق. ويف املجاالت التي يق�م فيها البنك بدور ال�كيل لتداول ال�شلع 
اإدارة املخاطر من خالل  يتم  اإ�شالمية حمددة،  نيابة عن م�ؤ�ش�شات مالية 
التداول االآجل والف�ري يف ال�شلع من خالل م�ؤ�ش�شات تداول بال�شلع ومالية 
معروفة خ�شعت ملراجعة ائتمان تف�شيلية. وي�شعى البنك اإىل احل�ش�ل على 
�شمانات من اأطراف ثالثة عند ثب�ت جدوى ذلك، بغر�ص تخفيف خماطر 

االئتمان الناجتة يف م�شت�يات التعر�ص للمخاطر خارج امليزانية العم�مية.
املختلفة  التقارير  خالل  من  البنك  الأ�ش�ل  الدائم  الر�شد  عملية  وتعترب 
ال�قت  اأي ق�ش�ر يف وقت مبكر ويف  اأ�شا�شية يف حتديد  واملراجعات عملية 
اإدارة  من  �شهريًا  االأ�ش�ل  خماطر  ملراجعة  تقرير  اإ�شدار  ويتم  ال�شحيح. 
املخاطر و االئتمان، يتم فيه تقييم كافة اال�شتثمارات على اأ�شا�ص الت�شنيف، 
وال�شناعة، والتعر�ص اجلغرايف اإىل جانب معايري اأخرى. ويهدف التقرير 
وار�شادات  اخلارجية  التنظيمية  باملتطلبات  االلتزام  �شمان  اإىل  كذلك 
�شبه  مراجعة  اإجراء  يتم  ذلك،  على  وعالوة  الداخلية.  ال�شيا�شة  خماطر 
اأي تط�رات  القائمة بغر�ص متابعة االأداء والإبراز  �شن�ية لكل اال�شتثمارات 
بغر�ص  للقرو�ص  ف�شلية  مراجعة  وتتم  طراأت.  قد  تك�ن  اأن  ميكن  جديدة 
حتديد اأي اأوجه ق�ش�ر وت�فري حتديث ح�ل حالة كل من الت�شهيالت. وتتم 
مراجعة خماطر االأ�ش�ل على اأ�شا�ص �شهري من قبل الفريق االإداري للبنك، 

وب�شكل ف�شلي من قبل جلنة املخاطر وااللتزام يف البنك.
احت�شاب  يف  امل�حد  القيا�شي  االأ�شل�ب  املتحد  اخلليج  بنك  اعتمد  وقد 
تكاليف خماطر االئتمان. فقد بلغ حجم القرو�ص املتعرثة للمجم�عة 2.78 
ملي�ن دوالر اأمريكي كما يف 31 دي�شمرب 2010 )2009: 19.8 ملي�ن دوالر 
اأمريكي  دوالر  ملي�ن   1.7 بلغت  لها  خم�ش�شات  ر�شد  مقابل  اأمريكي(، 

)2009: 14.8 ملي�ن دوالر اأمريكي(.
الكامنة يف كافة املنتجات واالأن�شطة،  واإدارة املخاطر  البنك بتحديد  يق�م 
وي�شمن تقييم املخاطر الكامنة الأي منتج اأو ن�شاط جديد ب�شكل �شامل ويتم 
فهمها ب�شكل جيد. وتخ�شع هذه االأن�شطة بعد ذلك اإىل اجراءات و�ش�ابط 
اإدارة خماطر مالءمة، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل جمل�ص االدارة قبل 
وتت�شمن  ائتمان حمكمة وحمددة،  معايري  البنك �شمن  ويعمل  بها.  العمل 
عن  �شامل  وفهم  للبنك  امل�شتهدف  ال�ش�ق  عن  جيدة  اإ�شارة  املعايري  هذه 
وم�شدر  االئتمان  وهيكل  الغر�ص  جانب  اإىل  االآخر،  الطرف  اأو  املقرت�ص 
اإ�شافة اإىل جمم�عات االأطراف االأخرى  ال�شداد. وقد و�شع البنك حدودًا 
ان�اع  اإىل  لت�شري  هادفة  بطريقة  جتميعها  مت  التي  املت�شابهة،  اأو  املت�شلة 
امل�شرفية  اخلدمات  دفاتر  من  كل  يف  التعر�ص،  م�شت�يات  من  خمتلفة 
االئتمان  حدود  تق�م  العم�مية.  امليزانية  وخارج  داخل  وكذلك  والتجارية 
باإدراك وعك�ص املخاطر امل�شاحبة لت�شفية املراكز ق�شرية االأجل يف حال 

اإخالل الطرف االآخر بالتزاماته.
وتتم كافة عمليات متديد االئتمان على اأ�شا�ص حر ونزيه، ويتم حتا�شي اأي 
ال�شيا�شة  معايري  خارج  ال�شلة  ذو  واالأفراد  لل�شركات  متديده  يتم  ائتمان 
املعتمدة، اأو يتم اعتماده على اأ�شا�ص اإ�شتثنائي من قبل ال�شلطات املخت�شة. 
على  للمخاطر  املت�شلة  االأطراف  لتعر�ص  تف�شيلية  مراجعة  اإجراء  ويتم 
تقيدها  و�شمان  الفئة،  هذه  من  االأ�ش�ل  ر�شد  بغر�ص  �شهري  اأ�شا�ص 

باالر�شادات التنظيمية. 

ويت�شمن االي�شاح رقم 2،30 من البيانات املالية امل�حدة معل�مات تف�شيلية 
الت�زيع  ذلك  يف  مبا  االئتمان،  ملخاطر  البنك  التعر�ص  م�شت�يات  عن 
ال�شمانات  عن  وتفا�شيل  ال�شناعة/القطاعات،  وتخ�شي�ص  اجلغرايف، 

واأوجه التعزيز االئتماين االأخرى.

خماطر ال�سوق
تعرف خماطر ال�ش�ق على اأنها خماطر اخل�شائر يف القيمة �ش�اء داخل اأو 
اأو  ال�ش�ق  اأ�شعار  التغيري يف  والتي تنجم عن  املالية  االأدوات  خارج ميزانية 
معدالته )مبا يف ذلك التغيري يف اأ�شعار الفائدة واأ�شعار ال�شرف االأجنبي(.
وقد قام جمل�ص االإدارة باعتماد ار�شادات ال�شيا�شة اخلا�شة مبخاطر ال�ش�ق 

مت�شيًا مع الق�اعد واالر�شادات التي حددها م�شرف البحرين املركزي.
قيا�ص خماطر  امل�حد يف  القيا�شي  االأ�شل�ب  املتحد  اخلليج  بنك  تبنى  وقد 
جتمع  التي  البنائية«  »ال�حدات  منط  االأ�شل�ب  هذا  ويت�شمن  لديه.  ال�ش�ق 
تكاليف تعر�ص ن�شب الفائدة، وح�ش�ص امللكية، وال�شرف االأجنبي، وال�شلع، 
واخليارات. وقد قام البنك باإبرام عق�د اآجلة وتبادل اأ�شعار الفائدة الأغرا�ص 
التح�ط، وال يق�م بتداول ال�شلع اأو امل�شتقات. اإ�شافة اإىل اأن متطلبات كفاية 
االأوراق  تداول  دفرت  تغطي  املتحد  اخلليج  ببنك  ال�ش�ق  ملخاطر  املال  راأ�ص 

املالية ودفرت ال�شرف االأجنبي. 
ويتم التعبري عن احلد االأدنى الأعباء راأ�ص املال اخلا�شة بالتعر�ص ملخاطر 
 : املحت�شبة  امل�شروفات  من  منف�شلتني  جمم�عتني  اأنه  على  الفائدة  �شعر 
االأوىل ترتبط باملخاطر اخلا�شة لكل مركز، بينما ترتبط االأخرى مبخاطر 
اأما  العامة(.  ال�ش�ق  )خماطر  اال�شتثمارية  املحفظة  يف  الفائدة  اأ�شعار 
بالن�شبة الأعباء راأ�ص املال ملخاطر �شعر الفائدة، فيعمل البنك على تطبيق 
اأ�شل�ب اال�شتحقاق والق�اعد املرتبطة به. وملزيد من املعل�مات التف�شيلية 
ميكن  البنك،  والتزامات  اأ�ش�ل  هيكل  يف  الفائدة  اأ�شعار  ح�شا�شية  ح�ل 

الرج�ع اىل املالحظة 3.30 من البيانات املالية امل�حدة.
للبنك  املتاجرة  امللكية املدرجة يف دفرت  راأ�ص املال حل�ش�ص  اأعباء  وتعترب 
املحددة«  »املخاطر  على  ينطبق  االأول  منف�شلني.  عن�شرين  جمم�ع  هي 
واالآخر  الفردية،  التملك  حق�ق  يف  االأجل  ق�شري  اأو  ط�يل  مركز  لتملك 
ويف  ككل.  ال�ش�ق  يف  املركز  ذلك  لتملك  العامة«  ال�ش�ق  »مبخاطر  يخت�ص 
حالة خماطر اأ�شعار ال�شرف االأجنبي، يتم ا�شتخدام املركز املفت�ح للعملة 
ا�شتعرا�ص  ويتم  املتاجرة.  ودفرت  امل�شرفية  اخلدمات  دفرت  من  كل  يف 
امل�حدة.  املالية  البيانات  من   3.30 املالحظة  يف  العملة  تعر�ص  م�شت�يات 
وتك�ن اأعباء راأ�ص املال طبقًا لهذا االأ�شل�ب هي املجم�ع احل�شابي ملقايي�ص 

املخاطر التي مت احل�ش�ل عليها من اإطار القيا�ص.
وي�شعى البنك الإدارة خماطر ال�ش�ق التي ي�اجهها من خالل تن�يع م�شت�يات 
اتخاذ  جانب  واإىل  ومنتجات.  و�شناعات،  خمتلفة،  اأ�ش�اق  عرب  التعر�ص 
قرارات العمل واخلربة االدارية، ي�شتخدم بنك اخلليج املتحد هياكل حدود 
االأق�شى  واحلد  واال�شتحقاقات  اال�شتثمارية،  واملحافظ  باملراكز،  مت�شلة 

للخ�شائر امل�شم�ح به، بغر�ص احلد من هذه املخاطر.
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املخاطر الت�سغيلية
اأنها خماطر اخل�شائر التي تن�شاأ عن  عرف البنك املخاطر الت�شغيلية على 
اخلطاأ  اأو  املالءمة،  غري  اأو  الداخلية  وال�ش�ابط  االجراءات  كفاية  عدم 
نظم  اأو  تقنية،  الأ�شباب  االأعمال  ت�قف  و/اأو  املتعمدة  االأفعال  اأو  الب�شري، 
نظم  و�شع  مت  وقد  عليها.  ال�شيطرة  البنك  ي�شتطيع  ال  خارجية  ك�ارث  اأو 
حتكم داخلية ت�شتند اإىل مبداأ ف�شل املهام ب�ش�رة مالئمة. ويلتزم البنك 
باعداد تقارير عن اال�شتثناءات وزيادة م�شت�يات التعر�ص من خالل ق�شم 
االإدارة  وخطة  ال�ظيفي،  للتعاقب  والتخطيط  واالئتمان،  املخاطر  اإدارة 
امل�ث�قة ال�شتمرارية العمل، واإعداد التقارير واال�شراف على ق�شم التدقيق 
ومت  االإدارة.  مبجل�ص  اخلا�شة  التدقيق  وجلنة  اجل�دة،  و�شمان  الداخلي 
اإ�شاءة  اأي  من  للتخفيف  االأم�ال  غ�شيل  ملكافحة  و�ش�ابط  اإجراءات  و�شع 
حمتملة يف ا�شتخدام خدمات البنك. وتتم مراجعة هذه االجراءات من قبل 
ح�ل  تقريرهم  اإر�شال  يتم  بينما  �شن�ي،  اأ�شا�ص  على  اخلارجيني  املدققني 
املحلية  الل�ائح  مع  مت�شيًا  املركزي  البحرين  م�شرف  اإىل  االجراءات  هذه 

بهذا ال�شاأن.
ووفقًا التفاقية بازل 2، فقد و�شع بنك اخلليج املتحد اإطارًا �شامال ملخاطر 
كافة عمليات  املخاطر يف  الباقي من  يتم مب�جبه حتليل وحتديد  الت�شغيل 
بال�ش�رة  ب�شاأنها  التقارير  واإعداد  قيا�شها  جانب  اإىل  البنك،  واأن�شطة 
كل  م�شئ�لية  من  البنك هي  الت�شغيلية يف  املخاطر  اإدارة  اأن  كما  املالءمة. 
الذاتي  التقييم  )ح�ل  الت�شغيلية  املخاطر  اإطار  بناء  ومت  فيه.  العاملني 
املف�شل ل�ش�ابط املخاطر( الذي يعمل على حتديد كافة املخاطر التي تن�شاأ 
اأق�شام البنك. ويتم تقييم تكرار املخاطر ودرجة  اأن�شطة كل ق�شم من  عن 
حدتها؛ وال�ش�ابط القائمة للتحكم يف كل من املخاطر، وتتم مراجعتها من 
حيث الفاعلية؛ كما يتم ت�ثيق املخاطر املتبقية من حيث فاعلية ال�ش�ابط؛ 
وتتم  املتبقية.  املخاطر  من  التخفيف  اأو  خلف�ص  عمل  خطط  اإعداد  ويتم 
املف�شل ل�ش�ابط املخاطر من قبل جلنة املخاطر  الذاتي  التقييم  مراجعة 
بخ�ش��ص  العليا  االإدارة  لتنبيه  بيانات  خمططات  اإعداد  ويتم  وااللتزام. 

مناطق قد تخ�شع لزيادة يف م�شت�ى املخاطر الت�شغيلية.
ي�شتخدم بنك اخلليج املتحد اإ�شل�ب امل�ؤ�شر االأ�شا�شي لبازل 2 يف احت�شاب 
اإحت�شابه بن�شبة 15% من مت��شط  الت�شغيل، ويتم  اأعباء راأ�ص املال ملخاطر 
تناول  يتم  كما  ال�شابقني.  والعامني  احلالية  لل�شنة  ال�شن�ي  الدخل  �شايف 
االحرتازية  االف�شاحات  يف  بالتف�شيل  الت�شغيل  ملخاطر  املال  راأ�ص  اأعباء 

التفاقية بازل 2 – الدعامة 3.
هذا ويعمل بنك اخلليج املتحد يف ال�قت الراهن على اإمتام اإطار املخاطر 
يت�شمن  الذي  الت�شغيل  ملخاطر  متكامل  نظام  تطبيق  خالل  من  الت�شغيلية 
اأربعة وحدات اأ�شا�شية، هي: قاعدة بيانات اخل�شائر الت�شغيلية، وم�شت�يات 
ور�شد  الرئي�شية،  املخاطر  وم�ؤ�شرات  واملخاطر،  لل�ش�ابط  الذاتي  التقييم 
م�شت�يات التعر�ص. وبعد اأن يتم تثبيت النظام �شتعمل الربجمة على اإتاحة 
تعر�ص  م�شت�يات  عن  التقارير  واإعداد  وتخفيف  لر�شد  للبنك  الفر�شة 

املخاطر الت�شغيلية على اأ�شا�ص ال�قت الفعلي.

خماطر ال�سيولة والتمويل
مالئمة  نقدية  تدفقات  اإدرار  يف  القدرة  عدم  عن  ال�شي�لة  خماطر  تن�شاأ 
املخاطر  وتن�شاأ  ا�شتحقاقها.  عند  املتحد،  اخلليج  بنك  بالتزامات  لل�فاء 

ب�شبب الفروقات يف جدول ا�شتحقاق االأ�ش�ل وااللتزامات.
وقت  يف  املالية  بالتزاماته  ال�فاء  من  البنك  متكن  �شمان  اأجل  ومن 
اأ�ش�ل والتزامات بنك اخلليج املتحد  ا�شتحقاقها، يتم متابعة مدد �شريان 
واملطل�بات  االأ�ش�ل  جلنة  وتق�م  املختلفة.  اال�شتحقاق  فرتات  عرب  بدقة 
وال�شي�لة واحل�شا�شية. وتهدف  الهيكل  العم�مية من حيث  امليزانية  بتقييم 
كافة مك�نات العملية اإىل التحقق من ت�فر ال�شي�لة املالءمة لتم�يل اأن�شطة 

ت�افق  عدم  حلاالت  الفاعلة  االإدارة  وت�فري  امل�شتمرة،  البنك  وعمليات 
البنك على مت�يل  والتاأكد من قدرة  وااللتزامات،  االأ�ش�ل  اال�شتحقاق بني 
التزاماته يف وقت اال�شتحقاق. ويتم اإ�شدار تقارير ا�شب�عية و�شهرية تر�شد 
متن�عة  قاعدة مت�يل  على  ل�شمان احلفاظ  االأخرى  االأطراف  من  ال�دائع 
وفرتات  اجلغرايف،  والرتكز  وتقييماتهم،  االأفراد،  امل�دعني  حيث  من 

اال�شتحقاق. 
�ش�ق  تن�شاأ عن من  التي  ال�دائع  املتن�عة ح�ل  التم�يل  وقد تط�رت قاعدة 
التعامالت فيما بني البن�ك، وودائع ال�ش�ق املت�افقة مع ال�شريعة اال�شالمية 
التي يتم ا�شتالمها من العمالء، وال�شناديق مت��شطة االأجل التي تن�شاأ عن 
القرو�ص امل�شرتكة. وي�فر اال�شتفادة من التم�يل املت��شط االأجل املتاح غري 
امللزم من عالقات البنك الق�ية دوليًا ويف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
اأفريقيا، قدرًا اأكرب من الراحة. وكما يف نهاية العام 2010، بلغ معدل �شي�لة 
بنك اخلليج املتحد وحده 35.3% )2009: 29%(. وير�شد البنك هذا االأمر 
ب�شكل ي�مي ل�شمان احلفاظ على ا�شتيفاء امل�شت�ى التنظيمي املطل�ب وه� 

25% ب�شفة دائمة. 
عدم  حلاالت  الفاعلة  االإدارة  خالل  من  ال�شي�لة  خماطر  تخفي�ص  وميكن 
مزيجًا  البنك  وي�شتخدم  واالإلتزامات.  االأ�ش�ل  تن�يع  خالل  ومن  الت�افق، 
من القي�د ل�شمان اإدارة خماطر ال�شي�لة والتحكم فيها من منظ�ر االأ�ش�ل 

وااللتزامات:
  حدود فج�ات اال�شتحقاق: يتم جتميع االأ�ش�ل وااللتزامات يف امليزانية 
ويتم  باال�شتحقاق.  اأوعية زمنية معينة خا�شة  للبنك �شمن  العم�مية 
وااللتزامات  االأ�ش�ل  بني  ال�شي�لة  ت�افق  لعدم  االأعلى  باحلد  التحكم 
يف كل وعاء زمني حمدد )مثال: ي�م اإىل �شبعة اأيام، ثمانية اأيام اإىل 
اإىل  �شنة  �شه�ر،  �شتة  اإىل  �شه�ر  ثالثة  �شه�ر،  ثالثة  اإىل  �شهر  �شهر، 
ثالثة �شن�ات، ثالثة اإىل خم�شة �شن�ات، واأكرث من خم�شة �شن�ات( من 
خالل حدود الفج�ات التي مت ر�شدها لكل من اأوعية الفرتات الزمنية. 

ويتابع فريق اإدارة املخاطر هذه احلدود ب�شفة �شهرية.
الن�شب  من  جمم�عة  على  حدودًا  البنك  ي�شع  ال�شي�لة:  ن�شبة    حدود 
التي ي�شتخدمها على نح� ا�شتباقي لر�شد خماطر ال�شي�لة. وتت�شمن 
هذه الن�شب ن�شبة التداول احلالية، واالأ�ش�ل ال�شائلة كن�شبة الإجمايل 
االأ�ش�ل، واالأ�ش�ل ال�شائلة كن�شبة من اإجمايل االلتزامات، وااللتزامات 

ق�شرية االأجل كن�شبة من اإجمايل االلتزامات.
اال�شتحقاق  ومنظ�مة  ال�شي�لة  خماطر  ح�ل  املعل�مات  تفا�شيل  من  ملزيد 
يرجى   ،2010 العام  يف  كما  املتحد  اخلليج  بنك  والتزامات  اأ�ش�ل  لهيكل 
اإعتبارًا من هذا  البيانات املالية امل�حدة.  الرج�ع اىل املالحظة 30،4 من 
من   %56 و  االأ�ش�ل  اإجمايل  من   %25 ا�شتحقاق  على  التعاقد  مت  التاريخ 
الت�ايل(.  و 59% على  واحد )2009: %43  االلتزامات خالل عام  اإجمايل 
اأوراق  اأط�ل،  ا�شتحقاق  االأ�ش�ل ذات فرتات  وتت�شمن جمم�عة كبرية من 

مالية قابلة للبيع الف�ري اأو اأ�ش�ل مدرجة يف اأ�ش�اق ن�شطة.

خماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر امل�سرفية
يف  الت�افق  لعدم  نتيجة  امل�شرفية  الدفاتر  يف  الفائدة  �شعر  خماطر  تن�شاأ 
اإعادة الت�شعري اأو ا�شتحقاق اأ�ش�ل والتزامات مالية ح�شا�شة ل�شعر الفائدة. 
وي�شار اإىل ذلك اأي�شا مبخاطر اإعادة الت�شعري. واإ�شافة اإىل ذلك، يتعر�ص 
عن  تن�شاأ  االأ�شا�شية  القيمة  يف  منخف�شة  خماطر  اإىل  املتحد  اخلليج  بنك 
التغري يف العالقة بني العائدات/منحنى العائدات للمراكز الط�يلة وق�شرية 
االأجل ذات نف�ص تاريخ اال�شتحقاق يف اأدوات مالية خمتلفة. ويعني ذلك باأن 
املراكز الط�يلة وق�شرية االأجل مل تعد حت�ط بع�شها البع�ص ب�ش�رة كاملة.
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ويحدد بنك اخلليج املتحد ب�ش�رة وا�شحة م�شادر خماطر اأ�شعار الفائدة، 
اإىل جانب املنتجات واالأن�شطة ذات احل�شا�شية الأ�شعار الفائدة. ويق�م البنك 
ب�شكل ا�شتباقي بقيا�ص ور�شد خماطر اأ�شعار الفائدة يف الدفاتر امل�شرفية. 
التحركات  اأثر  لتقييم  �شغط  اختبارات  باإجراء  دوري  وب�شكل  يق�م  كما 
ال�شديدة يف اأ�شعار الفائدة التي ميكن اأن تعر�ص البنك ملخاطر كبرية. ويتم 
بذل جهد واعي للت�فيق بني االأ�ش�ل ذات العائد املتغري والتزامات االأ�شعار 
التعامالت/املنتجات  كافة  تقييم  ويتم  امل�شرفية.  الدفاتر  يف  املتغرية 
اجلديدة من حيث خماطر اأ�شعار الفائدة التي متثلها ومن ثم حتديد ع�امل 
احلد من املخاطر. كما ي�شارك بنك اخلليج املتحد يف عدد من التعامالت 
العمليات  عن  تن�شاأ  التي  التعر�ص  م�شت�يات  �شد  التح�ط  بهدف  املحددة 
امل�شرفية الي�مية واالأن�شطة اال�شتثمارية. وميكن اأن تك�ن عمليات التح�ط 
العائد  ذات  وال�شندات  الفائدة  اأ�شعار  كمبادلة  اأدوات  هذه  التعر�ص  �شد 
اأو  ثابت  اآخر  مع  متغري  فائدة  �شعر  ذات  اأ�ش�ل/التزامات  مبادلة  املتغري، 
بالعك�ص. هذا ويق�م البنك بر�شد فاعلية عمليات التح�ط هذه ب�شفة دائمة.

خماطر الرتكز
عاماًل  االئتمانية  اال�شتثمارية  املحافظ  يف  التعر�ص  عمليات  تركز  يعترب 
هامًا ملخاطر االئتمان الذي يتم ر�شده ب�شكل منف�شل من قبل بنك اخلليج 
املتحد. وميكن اعتبار هذه املخاطر من وجهة نظر �شغرى )فردية( اأو كربى 
التام  غري  بالتن�ع  اال�شم  على  – الرتكز  االأول  الن�ع  ويرتبط  )منهجية(. 
م�شت�يات  اأو  حجمها  �شغر  ب�شبب  اإما  اال�شتثمارية،  املحافظ  يف  للمخاطر 
التعر�ص الكبرية اإىل مدينيني /ا�شتثمارات. اأما الن�ع الثاين – الرتكز على 
القطاع فريتبط بالتن�ع غري التام مبك�نات العنا�شر التنطيمية للمخاطر، 

وحتديدًا عنا�شر القطاعات ذات ال�شلة بال�شناعات. 
يتم تناول خماطر الرتكز �شمن اإطار بنك اخلليج املتحد من خالل ا�شتخدام 
الل�ائح الداخلية واخلارجية التي حتد من احلد االأعلى للتعر�ص الأي مدين/
ا�شتثمار. وهناك حدود معتمدة تبني احلدود اخلا�شة بال�شناعة واحلدود 
اجلغرافية، واالأطراف االأخرى. ويتم ر�شد حدود م�شت�يات التعر�ص الفعلية 
االإدارة  قبل  من  دوريًا  مراجعتها  يتم  حيث  عليها،  امل�افق  احلدود  مقابل 

العليا واأع�شاء جمل�ص االإدارة.
اإىل  ت�ؤكد  التي  واحلدود  الداخلية  ال�شيا�شات  من  جمم�عة  البنك  يتبع 
�شيا�شاته  اإليها يف  م�شار  للمخاطر  تعر�ص  اأي حدود  كبري عدم جتاوز  حد 
جتاوز  عنه  �شينتج  للمخاطر  حمتمل  تعر�ص  اأي  اأن  تقرر  واإن  املختلفة. 
على  باحل�ش�ل  البنك  يق�م  الداخلية،  احلدود  و/اأو  التنظيمية  للحدود 
امل�افقات الالزمة من ال�شلطات املخت�شة )م�شرف البحرين املركزي و/

اأو �شلطات امل�افقة املخ�لة يف البنك( قبل ال�شروع يف التعامل ذو ال�شلة.

املخاطرة القانونية
تعرف املخاطر القان�نية على اإنها اخل�شائر التي قد تن�شاأ نتيجة العجز يف 
تنفيذ العق�د واالتفاقيات املربمة، والف�شل النا�شئ عنها يف ت�فري التغطية 
املنا�شبة للمخاطر، وااللتزامات التي قد ي�اجهها البنك، والعجز يف حماية 
ي�شتخدم  املخاطر،  هذه  من  وللتخفيف  الكايف.  بال�شكل  البنك  م�شالح 
ال�شناعة  بقطاعات  معتمدة  معيارية  اتفاقيات  املتحد مناذج  اخلليج  بنك 
من  القان�نية  اال�شت�شارة  طلب  ويتم  هذا  متاحة.  تك�ن  عندما  املختلفة 
يربمها  التي  القان�نية  والهياكل  الرتتيبات  كافة  ب�شاأن  القان�نيني  اخلرباء 
البنك ويك�ن طرفًا فيها. ومت عقد اتفاق ت�كيل مع احدى �شركات املحاماة 
يف البحرين ملراجعة اتفاقيات االأعمال التجارية العادية، كما ي�شعى البنك 
اإىل احل�ش�ل على اال�شت�شارات القان�نية من �شركات حماماة حملية ودولية 
لت�ثيق املهام اخلا�شة. ويتم �شمان التنفيذ املالءم وا�شتكمال كافة العق�د 
كافة  مراجعة  وتتم  التعامالت.  على  االأم�ال  بدفع  االلتزام  قبل  القان�نية 
ال�ثائق القان�نية ب�شفة دورية ل�شمان قابليتها امل�شتمرة للتنفيذ. كما يتم 

االحتفاظ بها مب�جب و�شاية ثنائية.

املراقبة واإعداد التقارير 
التقارير ب�شاأن املخاطر ب�شكل ي�مي بخ�ش��ص  واإعداد  تتم عملية املراقبة 
االئتمان،  خماطر  بخ�ش��ص  �شهرية  وب�شفة  ال�شي�لة،  وخماطر  ال�ش�ق 
املنظمة  االجتماعات  وتتمثل  الت�شغيل.  خماطر  بخ�ش��ص  ف�شلية  وب�شفة 
التي يتم فيها اإلقاء ال�ش�ء على ق�شايا ذات �شلة باملخاطر يف االجتماعات 
واجتماعات  وااللتزام،  املخاطر  جلنة  واجتماعات  االأ�شب�عية،  االدارية 
منتظمة  ب�ش�رة  االإدارة  جمل�ص  اإعالم  ويتم  هذا  التنفيذية.  اللجنة 
اال�شتثمارات  مراجعات  ذلك  يف  مبا  املحتملة،  املخاطر  ق�شايا  بخ�ش��ص 

الن�شف �شن�ية واالجراءات الت�شحيحية املقرتحة.

اتفاقية بازل 2 
ممكن  جهد  كل  دائم  ب�شكل  املتحد  اخلليج  لبنك  االداري  الفريق  يبذل 
االإدارة  جمل�ص  وينظر  املهنية.  االلتزام  ومعايري  التنظيمية  املعايري  لتلبية 
والفريق االإداري اإىل معدل معيار راأ�ص املال اجلديد وتبنيه من قبل م�شرف 
اأنه فر�شة الإعادة تقييم  البحرين املركزي يف االأول من يناير 2008، على 
واإ�شفاء املزيد من التح�شينات على عمليات بنك اخلليج املتحد يف حتديد 
املخاطر، وتقييمه، واإجراءاتها، ور�شدها اإىل جانب اإجراءات االبالغ عنها، 
والتحكم  اإدارة  بخ�ش��ص  املعنية  االأطراف  لكافة  �شمانات  ت�فر  اأنها  كما 

باملخاطر التي تن�شاأ عن االأعمال التجارية للبنك.
امل�ؤهلة  البن�ك  اإمام  الفر�شة  اإتاحة  اإىل   2 بازل  اتفاقية  ار�شادات  وتهدف 
لتحديد م�شت�يات راأ�ص املال التي تتفق مع االأ�شل�ب التي تقي�ص من خالله 
وتدير وتخفف من حدة م�شت�يات املخاطر. كما ي�فر االإاطار جمم�عة من 
من  كل  لقيا�ص  املتقدمة،  اإىل  ب�شيطة  ك�نها  من  ترتاوح  املمنهجة  ال�شبل 
اأن ينتج عن القيا�ص املتقدم للمخاطر  خماطر الت�شغيل واالئتمان. وينبغي 
ت�افق بني روؤو�ص االم�ال االقت�شادية والتنظيمية. وعالوة على ذلك، فاإن 
االإطار، كما تبناه م�شرف البحرين املركزي، ي��شح التغريات التي طراأت 
على ال�شريحة 1 وراأ�ص املال االإجمايل من خالل خ�ش�مات راأ�ص املال التي 
للمخاطر  التعر�ص  وم�شت�يات  امل�حدة،  غري  الزميلة  ال�شركات  على  تتم 
اأ�شهم  من   %15 ن�شبتها  تتجاوز  التي  الكبرية  التجارية  لل�شركات  بالن�شبة 

البنك ب�ش�رة منفردة، اإىل جانب 60% يف االجمايل.
والدعامة   1 الدعامة  الكامل  التطبيق  بعد  املتحد،  اخلليج  بنك  اأحرز  وقد 
3 من اإطار اتفاقية بازل 2 عام 2008 – التي اعتمدها م�شرف البحرين 
املركزي – تقدمًا ملح�ظًا يف تطبيق الدعامة 2 خالل العام 2010، وقد مت 
ذلك من خالل تقييم فاعلية نظم وعمليات اإدارة املخاطر القائمة، وحت�شني 
املرتبطة  ال�شغط  اختبارات  وتطبيق  اال�شتثمار،  واإجراءات  �شيا�شات 

بالتقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال. 
جماالت  يف  املمار�شات  اأف�شل  تبني  على  وااللتزام  املخاطر  جلنة  وت�شرف 
بها  تناط   ،2 بازل  التفاقية  ت�جيهية  كلجنة  وتعمل  وااللتزام،  املخاطر 
الكامل  نح�االلتزام  ال�شل�ص  االنتقال  وت�شهيل  التقدم  مراقبة  م�شئ�لية 
ب�شروط اتفاق راأ�ص املال اجلديد. وقد اجتمعت اللجنة اأربعة مرات خالل 

العام وقامت بت�ش�ية الكثري من الق�شايا املهمة.

م�سادر راأ�س املال
يتم احل�ش�ل على راأ�ص مال بنك اخلليج املتحد ب�ش�رة اأ�شا�شية من اأ�شهم 
امل�شاهمني واالأرباح امل�شتبقاة. وتت�شمن م�شادر راأ�ص املال االأخرى الدي�ن 

التابعة ط�يلة االجل.
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اإدارة راأ�س املال
يت�ىل جمل�ص اإدارة البنك م�شئ�لية �شمان احلفاظ على م�شت�يات مالءمة 
امل�افقة  على  االإدارة  جمل�ص  يعمل  كما  االأوقات.  جميع  يف  املال  راأ�ص  من 
واال�شراف على �شيا�شات وعمليات راأ�ص املال التي يتم تبنيها لغايات اإدارة 

راأ�ص مال البنك.

عملية التقييم الداخلي لكفاية را�س املال 
تعترب عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال متطلبًا ملعايري الدعامة 2 من 
اإطار اتفاقية بازل 2، وتت�شمن التحديد املنا�شب وقيا�ص املخاطر، واحلفاظ 
املخاطر  منظ�ر  مع  بالت�افق  الداخلي  املال  راأ�ص  من  مالءم  م�شت�ى  على 
الكلي للبنك وخطة العمل. ويتمثل الهدف من وراء عملية التقييم الداخلي 
لكفاية راأ�ص املال يف البنك يف �شمان احلفاظ على م�شت�ى مالءم من راأ�ص 
القيام  �شياق  يف  البنك  ي�اجهها  التي  املخاطر  لدعم  االوقات  كل  يف  املال 
اأرباحه هي خط الدفاع االأول مقابل اخل�شائر  اأن  باأن�شطته. ويدرك البنك 
احد  ه�  املال  راأ�ص  واأن  للبنك،  التجارية  االأعمال  خماطر  عن  تن�شاأ  التي 
االأدوات مل�اجهة هذه املخاطر. ومن املهم اأي�شًا تاأ�شي�ص وتطبيق االجراءات 
تعر�ص  اأن�شطة/وم�شت�يات  يف  الداخلية  احلدود  ومراقبة  وحتديد  امل�ثقة؛ 
اإىل  وااللتزام؛  الداخلي  التحكم  وعمليات  الق�ية؛  املخاطر  واإدارة  البنك؛ 
والعمليات  وال�ش�ق  االئتمان  خل�شائر  مالئمة  خم�ش�شات  ت�فري  جانب 
املالءمة،  ا�شتمرار  ل�شمان  املال حي�ي  راأ�ص  اأن  ومع ذلك، مبا  الت�شغيلية. 
يهدف البنك اإىل احلفاظ على ت�فر م�شت�ى مالءم من راأ�ص املال كحاجز 
ف�ق املتطلبات التنظيمية لكفاية راأ�ص املال مل�اجهة املخاطر التي تن�شاأ عن 
التذبذب يف قيم االأ�ش�ل، وتدفقات االيرادات، ودورات االأعمال، والت��شع، 
واملتطلبات امل�شتقبلية. وحتدد عمليات التقييم الداخلي لتقييم كفاية راأ�ص 
املال املخاطر املادية الأن�شطة البنك، وراأ�ص املال املطل�ب احتجازه مل�اجهة 

هذه املخاطر.
ي�شعى البنك اإىل حتقيق االأهداف التالية من خالل تطبيق اإطار فّعال الإدارة 

راأ�ص املال: 
حاجز  على  واحلفاظ  التنظيمية  املال  راأ�ص  كفاية  متطلبات    تلبية 

وقائي؛
اإيجاد راأ�ص املال املالءم لدعم ا�شرتاتيجية االعمال الكلية؛  

  دمج قرارات تخ�شي�ص راأ�ص املال مع عملية التخطيط اال�شرتاتيجي 
واملايل؛

  حت�شني قدرة جمل�ص االدارة واالإدارة العليا على فهم نطاق مرونة راأ�ص 
املال لدعم اال�شرتاتيجية الكاملة لالأعمال ؛

  حت�شني فهم البنك ملتطلبات راأ�ص املال ب�ج�د �شيناري�هات اقت�شادية 
واخرى �شاغطة؛ و

االأداء  اإىل جانب ربط  املال،  الروابط بني املخاطر وراأ�ص    بناء ودعم 
بكل منهما. 

اتفاقية بازل 3
اأ�شدرت جلنة بازل املكلفة باال�شراف على اخلدمات امل�شرفية اإر�شاداتها 
ال�ثيقة  وت�فر   .2010 دي�شمرب  يف   3 بازل  اتفاقية  بخ�ش��ص  النهائية 
اللجنة،  و�شعتها  التي   ، االإ�شالحية  االجراءات  من  كاملة  جمم�عة 
امل�شرفية،  اخلدمات  قطاع  يف  واالإ�شراف  املخاطر  واإدارة  لتعزيزالل�ائح، 
والبناء على املعيار الدويل لقيا�ص راأ�ص املال ، اإىل جانب وثيقة معايري راأ�ص 

املال )اتفاقية بازل2( ال�شادرة يف 2006.
املتاأ�ش�شة  البن�ك  كافة  من  املركزي  البحرين  م�شرف  طلب  عليه،  بناء  و 
بنك  فيه  �شارك  الذي  التف�شيلي  الكمي  االأثر  تقييم  اإجراء  اململكة  يف 
اأن اتفاقية بازل 2 تتيح فرتة انتقالية ت�شل اإىل العام  اخلليج املتحد. ومع 
املحتمل  االأثر  بدرا�شة  حاليًا  البنك  يق�م  لبن�دها،  الكامل  للتطبيق   2018
االإدارة، ف�ر  االإجراءات املالئمة على جمل�ص  املال و�شيق�م باقرتاح  لراأ�ص 
تطبيق  اأوجه  يخ�ص  فيما  اإر�شاداته  املركزي  البحرين  م�شرف  ي�شدر  اأن 

اتفاقية بازل 3. 
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بتعزيز  العليا  واالإدارة  املتحد  اخلليج  بنك  اإدارة  جمل�س  من  كل  يلتزم 
التطبيق  العملية  هذه  وتت�سمن  الر�سيدة.  ال�سركات  حوكمة  ثقافة 
ال�سيا�سات والعمليات والقوانني والر�سوم التي  باإطار متني من  والتقيد 
ت�سمن حماية م�سالح حاملي االأ�س�هم واالأطراف ذات امل�سالح االأخرى. 
هذا وين�ساأ عن احلوكمة الر�سيدة على املدى الطويل اأداء ت�سغيلي اأف�سل، 
اأ�سواق راأ�س املال، وعمليات التمويل، وكلفة  اإمكانية اأف�سل للو�سول اىل 
راأ�سمالية اأقل، وم�ستويات تقييم اأعلى، وم�سئولية اإجتماعية ذات اأثر اأكرب 

من جانب ال�سركة. 

وتت�شم ممار�شات ح�كمة ال�شركات لبنك اخلليج املتحد باأنها تتقيد مبتطلبات 
له. كما جتدر  التابعة  ال�شركات  تت�اجد فيها  التي  والدول  البحرين  مملكة 
االإ�شارةااإىل ان العديد من املبادئ التي ت�شمنتها مدونة ح�كمة ال�شركات، 
والتي مت اإطالقها يف البحرين يف �شهر مار�ص من العام 2010، كانت را�شخة 
قبل اإطالق املدونة. وقد قام البنك ب�شياغة عدد من ال�شيا�شات واالجراءات 
ال�شرورية بغر�ص التقيد باحكام املدونة، وهي تخ�شع االآن للمراجعة داخليا 

و�شيتم عر�شها على جمل�ص االإدارة يف العام 2011. 

هيكل احلوكمة واالإطار التنظيمي
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ملكية االأ�س�هم
دي�شمرب   31 يف  كما   ، )كيبك�(  القاب�شة  الك�يت  م�شاريع  �شركة  متلكت 
2010، ما ن�شبته 87.6% من اأ�شهم البنك، بينما كان حامل االأ�شهم االآخر 
باأن  علمًا   ، املتحدة  لال�شت�شارات  الك�يت  �شركة  ه�   %5 عن  تزيد  بن�شبة 
الك�يت لال�شت�شارات  الك�يت هي امل�شاهم االأكرب يف �شركة  �شركة م�شاريع 
املتحدة. هذا وميلك ما تبقى من احل�ش�ص عدد قليل من حاملي االأ�شهم. 

وي��شح اجلدول التايل ت�زيع ملكية ا�شهم بنك اخلليج املتحد: 

اجلن�شية
اإجمايل 

%عدد االأ�شهم%امل�شاهمني
98.99%33.9813.598.458%600الك�يت

0.85%64.27.011.159%1.135البحرين
0.12%0.81.005.660%15ال�شع�دية
0.00%0.11.039%1االإمارات

0.01%0.2111.979%3الهند
0.00%0.324.593%6قطر

0.00%0.13.638%2عمان
0.00%0.11.495%1فرن�شا

0.00%0.129.928%1اإيرلندا
0.01%0.291.390%4اململكة املتحدة

1.764%100821.879.339%100
وي��شح اجلدول التايل هيكلية ملكية االأ�ش�هم يف بنك اخلليج املتحد كما يف 

31 دي�شمرب 2010: 

الفئات
عدد

االأ�شهم
عدد

امل�شاهمني

الن�شبة من 
اإجمايل االأ�شهم 

املتبقية
3.2%26.180.0861.765اأقل من %1

0.1%1630.0001% اإىل اأقل من %5
9.2%575.440.0001% اإىل اأقل من %10

0.0%--10% اإىل اأقل من %20
0.0%--20% اإىل اأقل من %50

87.6%50719.629.2531% فاأكرث
821.879.3391.768%100

يف  كما  اخلزانة  كاأ�شهم  �شهما   11.056.255 قيمته  ما  البنك  متلك  كما 
ويف  امل�شدرة؛  االأ�شهم  اإجمايل  من   %1.33 ميثل  وه�   ،2010 العام  نهاية 
هذا ال�شياق ميتلك كل من اأع�شاء جمل�ص االإدارة ما قيمته 106.100 �شهما 

طبقا لقان�ن ال�شركات التجارية النافذ مبملكة البحرين. 

جمل�س االإدارة
يت�شمن جمل�ص اإدارة بنك اخلليج املتحد من �شتة اأع�شاء، مت اإعادة انتخابهم 
جميعا لفرتة جديدة تبلغ ثالثة �شن�ات يف االجتماع ال�شن�ي العام الذي انعقد 
عام 2011، وتخ�شع اإعادة االنتخاب مل�افقة م�شرف البحرين املركزي. هذا 
بخ�ش��ص  للم�شاءلة  ويخ�شع  واالأخري  االأول  امل�شئ�ل  االإدارة  ويعترب جمل�ص 
االإ�شرتاتيجية  ال�شيا�شات  باإعتماد  يق�م  حيث  واأدائه؛  البنك  �شئ�ن  كافة 
والتنظيمية التي تطبق ب�شكل ي�مي من قبل االإدارة العليا. كما اأنه يحر�ص 
واالأن�شطة  باالخت�شا�شات  يتعلق  فيما  والتعليمات  بالق�انني  التقيد  على 
التي يق�م بها البنك، ويعمل على حماية م�شالح حاملي االأ�شهم وامل�دعني 
والدائنني من خالل املراقبة واملتابعة الدائمة لل�ش�ابط الداخلية واخلارجية. 

ويراأ�ص جمل�ص االإدارة رئي�ص جمل�ص االإدارة ، ويتم عقد اجتماعات جمدولة 
االأن�شطة،  واقرتاحات  البنك،  اإدارة  اأم�ر  ت�شيري  ب�شاأن  جمدولة  وغري 
واملراجعة املتكررة لعمليات تطبيق املبادرات اال�شرتاتيجية التي مت االلتزام 
بها. كما يق�م املجل�ص باملراجعة وامل�شادقة على البيانات املالية الف�شلية 
وال�شن�ية. ويف هذا االإطار يعمل جمل�ص االإدارة عن قرب مع الفريق االإداري 
الذي يقدم الت�قعات ب�شكل منتظم، والتحديثات التجارية واملالية من بداية 
التغريات  اىل  اإ�شافة  ال�ش�ق،  م�شت�ى  على  والتط�رات  تاريخه،  اىل  العام 

واخلطط اخلا�شة بالبنك. 
تت�شمن ال�شفحة )7( من هذا التقرير ال�شن�ي نبذة عن اأع�شاء جمل�ص االإدارة.

ح�سور اأع�ساء جمل�س االإدارة الإجتماعات جمل�س االإدارة ، وعدد 
من جمال�س االإدارات االأخرى

ا�شم الع�ش�

ح�ش�ر 
اجتماعات 

جمل�ص االإدارة 
ن�شبة احل�ش�رخالل 2010

عدد الع�ش�يات 
االأخرى )بعد 
ا�شتبعاد بنك 

اخلليج املتحد(
1008%9م�شع�د ج�هر حيات

ال�شيخ حمد �شباح 
1003%9االأحمد ال�شباح

10*100%9في�شل العيار
ال�شيخ عبداهلل نا�شر 

�شباح االأحمد 
1002%9ال�شباح

1002%9�شامر خن�شت
891%8مبارك امل�شكتي

*ال�شيد العيار ه� اأي�شًا ع�ش� مبجل�ص اأمناء اجلامعة االأمريكية يف الك�يت 
والرئي�ص الفخرى للجمعية الك�يتية ل�شع�بات التعلم، الك�يت. 

اإىل جانب اإجتماعات جمل�ص االإدارة، اأ�شدرت اللجنة التنفيذية �شتة ع�شرة 
اجتماعات  وثالثة  التدقيق،  للجنة  اجتماعات  اأربعة  انعقدت  كما   ، قرارًا 
الذي  التغيري  بعد   2010 اأكت�بر  يف  حلها  مت  التي  الداخلي،  التداول  للجنة 
طراأ على املتطلبات الرقابية وامل�افقة على �شيا�شات االأ�شخا�ص الرئي�شيني. 
اأ�شا�ص �شن�ي، مبقت�شى  كما يجب رفع تقرير ب�شاأن ح�كمة ال�شركات على 

اإر�شادات م�شرف البحرين املركزي. 

اللجان التابعة ملجل�س االإدارة
اللجنة التنفيذية

بينما يتمثل دور جمل�ص االإدارة يف اإعتماد اال�شرتاتيجيات اال�شتثمارية لبنك 
اخلليج املتحد، يتم تف�ي�ص اللجنة التنفيذية – والتي تت�شمن اأربعة اأع�شاء 
ونائب  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وهم:  الي�مية،  القرارات  اإتخاذ  م�شئ�لية   -
التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  وتنعقد  اآخرين.  اإىل ع�ش�ين  اإ�شافة  الرئي�ص 
املقرتحات  اإعتماد  بهدف  االإدارة  جمل�ص  اإجتماعات  بني  الفرتات  يف 
االإ�شتثمارية التي تتقدم بها جلنة اال�شتثمار �شمن حدود اإخت�شا�شها. ويف 
االإدارة  االإنعقاد، يف��ص رئي�ص جمل�ص  تتمكن جلنة اال�شتثمار من  حال مل 

واأحد االأع�شاء االآخرين بالعمل نيابة عنها. 

جلنة التدقيق 
يتعلق  فيما  االإدارة على اال�شطالع مب�شئ�لياته  اللجنة جمل�ص  ت�شاعد هذه 
وااللتزام  واخلارجي،  الداخلي  التدقيق  وعمليات  الداخلية،  بال�ش�ابط 
وح�كمة  املحا�شبية،  وال�شيا�شات  املايل،  االإف�شاح  وممار�شات  بالق�انني، 
ال�شركات، اإ�شافة اىل مراجعة اخلطط اال�شرتاتيجية وخطط العمل لبنك 
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وتكامل  تقييم ج�دة  اللجنة  لهذه  الرئي�شة  املهام  وتت�شمن  املتحد.  اخلليج 
تقارير االإف�شاح املايل للبنك؛ و �شمان ا�شتقاللية عمليات التدقيق الداخلي 
الق�انني  بكافة  البنك  تقيد  على  واالإ�شراف  امل�ائمة  ومراجعة  للبنك؛ 
من  اللجنة  ع�ش�ية  وتت�شمن  هذا  حديثًا.  وامل��ش�عة  القائمة  والتعليمات 
اللجنة  الإ�شطالع  الالزمة  الفنية  باخلربات  يتمتع�ن  ممن  اأع�شاء  ثالثة 
مبهامها على اأكمل وجه؛ كما تتم مناق�شة كافة الق�شايا ذات ال�شلة باأن�شطة 

اللجنة يف اإجتماعاتها التي تنعقد اأربعة مرات على االأقل �شن�يًا. 

 جلنة مراقبة املطلعني مبعلومات داخلية )مت حلها يف
اأكتوبر 2010( 

قام  ال�شابقة،  املركزي  البحرين  م�شرف  عليها  ين�ص  التي  للق�اعد  طبقا 
الإدارة  داخلية  مبعل�مات  املطلعني  مراقبة  جلنة  بت�شكيل  االإدارة  جمل�ص 
من  اإثنني  اللجنة  هذه  ع�ش�ية  ت�شمنت  وقد  الداخلية.  واالأر�شدة  التداول 
اأع�شاء حمل�ص االإدارة اإ�شافة اىل الرئي�ص التنفيذي. كما اأنها انعقدت ثالثة 
مرات العام املا�شي للتحقق من اأن كافة تعامالت البنك تتفق مع الق�اعد 
املطلعني  مراقبة  عمليات  ب�شاأن  املركزي  البحرين  مل�شرف  التنظيمية 
املتحد.  اخلليج  لبنك  الداخلية  ال�شيا�شات  اىل  اإ�شافة  داخلية،  مبعل�مات 
هذا وقد مت حل هذه اللجنة بعد التغيري الذي طراأ على �شيا�شة »االأ�شخا�ص 
الرئي�شيني« يف �ش�ق البحرين لالأوراق املالية؛ حيث رفعت ال�شيا�شة اجلديدة 
القي�د املفرو�شة على فرتات االإغالق، ومهدت الطريق اىل مزيد من املرونة 
فيما يخ�ص تعريف التداول من الداخل اإ�شافة اىل اأن�شطة التداول اخلا�شة 
بهم. وطبقًا ملتطلبات �ش�ق البحرين لالأوراق املالية، مت ت�شمني ن�شر �شيا�شة 

»االأ�شخا�ص الرئي�شيني« على امل�قع الكرتوين للبنك.

االإدارة التنفيذية 
يراأ�ص الرئي�ص التنفيذي لبنك اخلليج املتحد االإدارة التنفيذية، وه� امل�شئ�ل 
ال�شيا�شات  مع  تتفق  التي  للبنك  الي�مية  واالأن�شطة  التعامالت  كافة  عن 
واالإجراءات التي ي�شادق عليها جمل�ص االإدارة. وعالوة على اللجان التابعة 
بغر�ص  اإن�شاءها  مت  التي  االإدارية  اللجان  من  عدد  هناك  االإدارة،  ملجل�ص 
االإدارية  اللجان  وتكمل  هذا  البنك.  اأن�شطة  على  املالئم  االإ�شراف  �شمان 
وتي�شر جه�د جمل�ص االإدارة من حيث اال�شطالع مب�شئ�لياته جتاه اأ�شحاب 
التنفيذي  – الرئي�ص  رودز  ديفيد  ال�شيد  غادر   ،2011 يناير  يف  امل�شالح. 
– م�شت�شار و�شكرتري جمل�ص االإدارة -  للبنك، وت�ىل ال�شيد حممد هارون 

مهام ال�شيد رودز كالقائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي.

اللجان االإدارية
جلنة االإدارة

ت�فر  اأنها  كما  البنك،  الأن�شطة  الت�جيهية  الهيئة  بدور  االإدارة  جلنة  تق�م 
من�شة ملناق�شة كافة الق�شايا ذات ال�شلة باأن�شطة البنك الراهنة. وجتتمع 
جلنة االإدارة اأ�شب�عيا، كما تت�شمن يف ع�ش�يتها الرئي�ص التنفيذي باالإنابة 
الأن�شطة  الي�مي  االأداء  متابعة  على  اأي�شًا  وتعمل  االإدارات.  روؤ�شاء  وكافة 

البنك.

جلنة االإ�ستثمار
تتك�ن جلنة اال�شتثمار من خم�شة اأع�شاء من خالل اقرتاح يتم متريره على 
اللجنة التنفيذية باالأغلبية ويراأ�ص هذه اللجنة اأحد اأع�شاء جمل�ص االإدارة 
فيما تت�شمن يف ع�ش�يتها القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي، واملدير املايل، 
تط�ير  ورئي�ص  االأ�ش�ل،  واإدارة  اال�شتثمارية  امل�شرفية  اخلدمات  ورئي�ص 
واالئتمان  املخاطر  اإدارة  رئي�ص  ويت�ىل  هذا  اخلا�شة.  وامل�شاريع  االأعمال 
ومب�جب  للت�ش�يت.  حق  دون  اجتماعاتها  يف  ي�شارك  كما  اللجنة  اأمانة 
اىل  بامل�شادقة  والت��شية  امل�شادقة  م�شئ�لية  تت�ىل  اللجنة،  اخت�شا�شات 
اللجنة التنفيذية ب�شاأن ق�شايا تتعلق ب�شقف التعر�ص الفردي، واال�شتثمار، 
ت�شنيف  وفئات  والقطاعات،  والدول  االأخرى  للبن�ك  بالن�شبة  والرتكز 
تراقب  ذلك،  على  وعالوة  اخلا�شة.  االأ�ش�ل  خماطر  فئات  اأو  املخاطر، 
اللجنة نطاق املخاطر االإجمايل للبنك، وت��شي مب�شت�يات املخ�ش�شات اإىل 

اللجنة التنفيذية. 
هذا وت�شطلع جلنة اال�شتثمار، طبقا الإر�شادات اإعتماد اال�شتثمار، مهامها 
قطاع  حيث  من  ال�شلة  ذات  املتاحة  ال�ش�ق  فر�ص  مراجعة  خالل  من 
ال�شناعة والت�جهات، وحمركات القطاع الرئي�شية واملزايا املقارنة )اأ�شهم 
التنظيمية،  واملتطلبات  الخ(،  التكلفة،  كفاءة  التجارية،  العالمات  ال�ش�ق، 
ثم  ومن  االئتماين.  الت�شنيف  تقارير  وامل�شتقلة،  املناف�شة  ال�ش�ق  واآراء 
تعمل على مراجعة مناذج العمل وخط�ط االإنتاج، وت�شعى اإىل التحقق من 
اخلدمات  عمليات  عن  التفا�شيل  وجمع  العمالء/الزبائن،  ومراجع  خلفية 
العمالء، وتط�ر املنتجات. كما تركز  والت�شنيع، والت�زيع، والرتكز ومزيج 
حيث  من  باال�شتثمار  �شلة  ذات  اأخرى  معل�مات  على  اال�شتثمار  جلنة 
االأخرى،  ال�شناعية  املجم�عات  اأو  االأم  املجم�عات  مع  والعالقات  امللكية، 
واملدراء االأ�شا�شيني وخلفياتهم )من م�شادر م�شتقلة(، وممار�شات ح�كمة 
ال�شركات، والهيكل التنظيمي، وا�شتبقاء امل�ظفني والق�شايا العمالية، ونظم 

تقنية املعل�مات، وال�ش�ابط الداخلية. 
هذا وتاأخذ اللجنة يف االعتبار املعل�مات املالية )البيانات الت�شغيلية واملالية 
اخلم�ص  اإىل  الثالث  لل�شن�ات  املالية  الن�شب  حتليل  يف  املتمثلة  لل�شركة 
املا�شية(. هذا ويتم الرتكيز على نتائج فرتة االف�شاح املايل االأخرية، مبا 
يف ذلك التدقيق وخطابات املراجعة االإدارية، ونتائج �شايف القيمة احلالية، 
ال�شداد  وفرتات  املعدل،  الداخلي  العائد  ومعدل  الداخلي،  العائد  ومعدل 
)تدفقات النقد االإ�شمية(، وفرتات ال�شداد املعدلة )خ�شم تدفقات النقد 

اال�شمية(، واالعتبارات ال�شريبية. 
بالن�شبة الأي اأم�ر اإ�شتثمارية اأو قان�نية / تنظيمية، مثل امللكية الفكرية وااللتزام 
بالق�انني والتعليمات ذات ال�شلة، يتم مراعاة وحتليل امل�شتندات التاأ�شي�شية 
اال�شتثمارية  الع�ائد  ا�شتخدامات  كذلك  اللجنة  وتراجع  املعلقة.  والق�شايا 
وخلفية امل�شتثمرين االآخرين امل�شاركني يف التعامالت املقرتحة، اإ�شافة اإىل 
اأدوارهم وهيكل ال�شفقات املقرتح مقرتنا بت�اريخ التخارج املت�قعة، واملخاطر 
الكامنة االأخرى التي ينط�ي عليها اال�شتثمار )التغيريات التكن�ل�جية، تغريات 

ال�ش�ق، التغريات الرقابية والتنظيمية، الهيكل املايل، الخ(.

جلنة االأ�سول واملطلوبات
الرئي�ص  باأعمال  القائم  اأع�شاء  ع�شرة  من  تتك�ن  التي  اللجنة  هذه  يراأ�ص 
اإدارة  يخ�ص  فيما  واالأهداف  ال�شيا�شات  اإعتماد  مهام  وتت�ىل  التنفيذي 
الهيكل  حيث  من  املتحد  اخلليج  بنك  مب�ازنة  اخلا�شة  واالأ�ش�ل  االلتزام 
والت�زيع واملخاطر والع�ائد، واأثر هذه الع�امل على الربحية. كما اأنها تعمل 
االأ�ش�ل  يخ�ص  فيما  الكلفة/العائد  خماطر  درجات  مالمح  مراقبة  على 
�شرف  ح�شا�شية  حيث  من  للبنك  العم�مية  امل�ازنة  وتقييم  واملطل�بات، 
طبقًا  الت�شحيحي  والتعديل  بال�شي�لة،  اخلا�شة  النظر  ووجهات  العمالت 
ال�شي�لة  مراقبة  على  تعمل  اأنها  كما  العامة،  والت�جهات  ال�ش�ق  لظروف 

والتمركز اإ�شافة اىل التعر�ص ل�شرف العمالت االأجنبية. 
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جلنة املخاطر واالإلتزام 
جمل�ص  م�شاعدة  يف  وااللتزام  املخاطر  جلنة  من  االأ�شا�شي  الغر�ص  يكمن 
اأداء مهامه واال�شطالع مب�شئ�لياته يف حتديد نطاق املخاطر  االإدارة على 
و�شبط  ومتابعة  وقيا�ص  حتديد  على  واالإ�شراف  املتحد،  اخلليج  لبنك 
ت�شطلع مبراقبة  اأنها  كما  للبنك.  الرئي�شية  االأن�شطة  فيما يخ�ص  املخاطر 
التزام البنك بامل�اعيد الرقابية النهائية املن�ش��ص عليها، ومراجعة التقيد 
املتطلبات  باأثر  العليا  االإدارة  واإبالغ  واخلارجية،  الداخلية  بال�شيا�شات 
باأعمال  القائم  اللجنة  ويراأ�ص  البنك. هذا  اأن�شطة  على  الرقابية اجلديدة 
واالئتمان،  املخاطر  اإدارة  روؤ�شاء  ع�ش�يتها  يف  وت�شمل  التنفيذي،  الرئي�ص 
كما  العليا.  االإدارة  يف  مدراء  اأربعة  من  مك�ن  فريق  اىل  اإ�شافة  وااللتزام 
يح�شر كل من رئي�ص اإدارة التدقيق الداخلي و�شمان اجل�دة، هذه اللجنة 

كمراقب. 

اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات 
ت�شطلع اللجنة الت�جيهية لتقنية املعل�مات ، والتي تتك�ن من ثمانية اأع�شاء 
جمل�ص  م�شاعدة  مب�شئ�لية  التنفيذي،  الرئي�ص  باأعمال  القائم  ويراأ�شها 
اأنها  حيث  املعل�مات؛  بتقنية  املرتبطة  االأن�شطة  على  االإ�شراف  يف  االإدارة 
تتاأكد من خف�ص م�شت�ى خماطر ا�شتثمارات بنك اخلليج املتحد يف تقنية 
املعل�مات، وت�شهم يف حتقيق اأغرا�ص واأهداف البنك. ويعترب رئي�ص التدقيق 

الداخلي و�شمان اجل�دة ع�ش�ًا يف اللجنة وال يتمتع بحق الت�ش�يت. 

اإدارة االإلتزام 
مت�شيًا مع املبادئ الت�جيهية مل�شرف البحرين املركزي، يعني البنك كبري 
م�شئ�يل االلتزام بحيث يلعب دور املن�شق الرئي�شي بخ�ش��ص كافة الق�شايا 
ويت�شمن ميثاق  االأخرى. هذا  واملتطلبات  الرقابي  باالف�شاح  العالقة  ذات 
والعمليات  ال�شلة  ذات  ال�شيا�شات  من  اإطارا  ال�شل�ك  ومدونة  االلتزام 
امل�شالح.  وت�شارب  ال�شل�ك،  وق�اعد  ال�شركات،  ح�كمة  مبجاالت  املتعلقة 
تعريف  على  �شاعد  اأنه  كما  ال�ثائق،  هذه  على  االإدارة  جمل�ص  �شادق  وقد 
املختلفة  االإدارات  �شمن  احل�كمة  يف  الدور  هذا  وتنفيذ  وتاأكيد  وت��شيح 
اخلا�ص  باجلزء  مت�شلة  االإلتزام  حتديد  قائمة  البنك  وي�شتخدم  للبنك. 
باحل�كمة �شمن الدليل االر�شادي لق�اعد م�شرف البحرين املركزي، مما 
ي�شاعد البنك على التقيد بامل�اعيد النهائية لغايات االف�شاح عن الق�انني. 
جلنة  اإىل  االإلتزام  بخ�ش��ص  �شن�ية  ربع  تقرير  االلتزام  رئي�ص  يرفع  كما 
املخاطر وااللتزام، واىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص االإدارة، ويتم ت�شليط 
ال�ش�ء على امل�اعيد النهائية القادمة اإ�شافة اىل امل�شاورات اجلارية لهذه 
االجتماعات. كما تت�ىل اإدارة االلتزام م�شئ�لية التحقق من اأن كافة الطلبات 
ف�ري،  ب�شكل  معها  التعامل  يتم  الرقابية  اجلهات  من  باملعل�مات  اخلا�شة 
ال�ظيفة  هذه  وتتمتع  اإجازتها.  عند  الت�شحيحية  االجراءات  كافة  واإتخاذ 
باإمكانية ال��ش�ل اىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص االإدارة لل�شيا�شات التي 

تفر�شها اأف�شل املمار�شات. 
وقد مت تكليف اإدارة االلتزام عام 2010 ب�شكل ر�شمي م�شئ�لية التحقق من 
العليا«  امل�شت�يات  »�ش�ابط  ب�شاأن  املركزي  البحرين  م�شرف  متطلبات  اأن 
ومدونة ح�كمة ال�شركات قد مت تطبيقها ب�شكل كامل. كما مت اإجراء حتليل 
االإدارة  جمل�ص  الأع�شاء  تعريفية  دورات  وعقد  الفج�ات  بخ�ش��ص  داخلي 
واالإدارة العليا وامل�ظفني بخ�ش��ص متطلبات التعليمات اجلديدة، وعالوة 

على ذلك مت االنتهاء من اإجناز ق�شم كبري من هذه املتطلبات.
الرقابية  اجلهات  مع  ق�ية  بعالقات  املتحد  اخلليج  بنك  ويت�شارك  هذا 
وهيئة  والتجارة،  ال�شناعة  ووزارة  املركزي،  البحرين  م�شرف  املحلية: 
تنظيم العمل، وب�ر�شة البحرين. كما اأن هناك ح�ار التخاذ تدابري وقائية 
عند اأقت�شاء االأمر. هذا وجتدر اال�شارة اىل اأن م�شرف البحرين املركزي 
يدع� اىل اجتماع حت�طي مع االإدارة العليا مرة �شن�يًا، يت�شمن اإلقاء نظرة 

عامة اأمام اجلهات الرقابية على اأداء البنك، ومن�ذجه اخلا�ص باالأعمال، 
وخطته االإ�شرتاتيجية على مدار عامني، ونظرته فيما يخ�ص احلالة العامة 

لل�ش�ق، اإ�شافة اىل اإدارة املخاطر واإطار كفاية راأ�ص املال. 

اإدارة مكافحة غ�سيل االأموال
كما عني البنك م�شئ�اًل عن اإعداد التقارير ب�شاأن غ�شيل االأم�ال ونائبًا له، 
البنك  ويعمد  االإرهاب،  ومت�يل  االأم�ال  غ�شيل  مكافحة  �شيا�شة  طبق  كما 
اىل تدريب من�ش�بيه ب�شكل دوري لزيادة ال�عي فيما يخ�ص حتديد واإعداد 
التقارير بخ�ش��ص التعامالت املالية امل�شب�هة. كما يتبع البنك ممار�شات 
ومبادئ  النفعية«  و«امللكية  للعميل«  ال�اجبة  »العناية  بخ�ش��ص  حت�طية 
اإدارة  عن  امل�شئ�ل  يق�م  الرقابية،  املتطلبات  مع  ومت�شيًا  عميلك«.  »اإعرف 
مكافحة غ�شيل االأم�ال مبراجعة فاعلية و�ش�ابط ونظم اإجراءات مكافحة 
غ�شيل االأم�ال ومت�يل االإرهاب مرة واحدة على االأقل كل عام. وتغطي عملية 
البحرين  مملكة  داخل  له  التابعة  واجلهات  املتحد  اخلليج  بنك  املراجعة 
وخارجها. كما يتم التدقيق ب�شكل �شن�ي باإجراءات مكافحة غ�شيل االأم�ال 
اإدارة  اىل  م�شتقل  �شمان  تقدمي  بهدف  خارجية  تدقيق  جهات  خالل  من 

االلتزام مب�شرف البحرين املركزي. 
بداية  يف  )ك�مبلينت(  االلتزام  بخدمة  املتحد  اخلليج  بنك  اإ�شرتك  كما 
االلتزام  ت�فر خدمة  االأم�ال.  غ�شيل  مكافحة  برنامج  تعزيز  بهدف   2009
فر�شة ال��ش�ل اىل قاعدة البيانات اخلا�شة باالأ�شخا�ص املعرفني �شيا�شيًا 
العق�بات  وقائمة  االأجنبية  االأ�ش�ل  ومكتب مراقبة  ال�شحفية  والتحذيرات 
اخلا�شة باجلهات الرقابية االأخرى، ومتكن البنك من اإجراء بحث بناء على 
خلفية الكيانات املحتملة او االأفراد والتي ميكن اأن تك�ن بينها عالقة. كما 
امل��ش�ع عن غري  اأركان  اأي من  يتجاوز  باأنه مل  للبنك  التاأكيد  اإعادة  يق�م 

ق�شد. 

ال�سفافية واالف�ساح
الرقابية  اجلهات  مع  وال��ش�ح  بال�شفافية  املتحد  اخلليج  بنك  يت�شم 
االإدارة  جمل�ص  اعتمد  وقد  االأخرى.  امل�شالح  ذات  واالأطراف  وامل�شاهمني 
�شيا�شة حتدد معايري االف�شاح وال�شفافية للبنك . ويكمن الهدف من هذه 
ال�شيا�شة يف تي�شري فهم هذه املتطلبات وااللتزام وال�شفافية فيما يخ�ص كافة 
املعل�مات املادية وغري املادية املتعلقة ب�شئ�ن البنك. كما مت و�شع املتطلبات 
الرقابية التي يخ�شع لها بنك اخلليج املتحد �شمن اإطار مالئم. ومت و�شع 
من  اخلارجيني  والقراء  العليا  واالإدارة  االإدارة  جمل�ص  لتمكني  ال�شيا�شة 
مراقبة ال�شفافية التي مت تبنيها، وتعزيز �ش�رة البنك من خالل االإف�شاح 

عن املعل�مات بدقة ويف ال�قت املنا�شب. 
االلكرتوين  امل�قع  يعد  بالبنك،  اخلا�شة  االت�شال  ا�شرتاتيجية  من  وكجزء 
اىل  اإ�شافة  املالية  للمعل�مات  م�شت�دعًا   )www.ugbbah.com( للبنك 
التقارير ال�شادرة عن جمل�ص االإدارة ، والبيانات املالية، والك�ش�ف املالية، 
واملعل�مات ذات ال�شلة باملجم�عة/البنك، واملنتجات الرئي�شة، واخلدمات 
والبيانات ال�شحفية التي تعمم على و�شائل االأعالم ب�شكل دوري. ومب�جب 
اإر�شادات م�شرف البحرين املركزي، فقد مت حتميل ح�شابات اإدارة املخاطر 
املف�شلة وكفاية راأ�ص املال املتعلقة باتفاقية بازل 2- الدعامة 3 حتت ق�شم 

)التقارير وال�شئ�ن املالية( على امل�قع االلكرتوين.
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ال�سرية الذاتية الأع�ساء االإدارة التنفيذية
حممد هارون

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي 

ان�شم ال�شيد حممد هارون اإىل بنك اخلليج املتحد يف �شهر ن�فمرب 1981. 
ويتمتع ال�شيد هارون باأكرث من 44 عامًا من اخلربة يف جماالت اال�شتثمار 
يف  �شابقًا  عمل  وقد  والبحرين.  باك�شتان  يف  التجارية  امل�شرفية  واالأعمال 
بنك باك�شتان ال�طني – البحرين كرئي�ص الإدارة االئتمان والت�ش�يق، وت�ىل 
منا�شب يف االإدارة العليا لنف�ص البنك يف باك�شتان. وقبل ذلك ت�ىل ال�شيد 
مت�يل  جماالت  يف  لال�شتثمار  باك�شتان  مب�ؤ�ش�شة  اإدارية  من�شب  هارون 
ال�شيد  ويت�ىل  هذا  االأ�ش�ل.  واإدارة  اال�شتثمارية  واال�شت�شارات  ال�شركات، 
يف  املحدودة  لال�شتثمارات  املتحد  اخلليج  �شركة  يف  ع�ش�  من�شب  هارون 
جزر الكاميان، وه� حا�شل على �شهادة البكال�ري��ص )بدرجة ال�شرف( من 

جامعة بي�شاور يف باك�شتان، ودبل�م يف اخلدمات امل�شرفية. 

ربيح �سكرية )حملل مايل معتمد(
م�ساعد املدير العام

رئي�س اإدارة امل�ساريع اخلا�سة وتطوير االأعمال
اإن�شم ال�شيد ربيح �شكرية اإىل بنك اخلليج املتحد يف البحرين مرة اأخرى 
اإن مت نقله من قطر حيث ت�ىل من�شب الرئي�ص  اأوائل عام 2009، بعد  يف 
اخلليج  �شركة  وهي  التابعة،  املتحد  اخلليج  بنك  �شركات  الإحدى  التنفيذي 

املتحد للخدمات املالية منذ العام 2008.
ال�شركات  مت�يل  اإدارة  رئي�ص  من�شب  ال�شابق  يف  �شكرية  ال�شيد  �شغل  وقد 
يف بنك اخلليج املتحد يف الفرتة بني 2003-2004، حيث اأ�ش�ص خالل تلك 
 2005 عام  ويف  البنك.  يف  اال�شتثمارية  امل�شرفية  اخلدمات  ق�شم  الفرتة 
للمجم�عة،  املالية  الرقابة  كرئي�ص  الدولية  ال�طنية  جمم�عة  اإىل  ان�شم 
و�شارك يف قيادة م�شروع ت��شيع نطاق اأعمال جمم�عة ال�طنية لالت�شاالت 
يف ت�ن�ص، واجلزائر، واململكة العربية ال�شع�دية، وجزر املالديف، وفل�شطني، 
كما �شارك يف اإدارة اأن�شطة املجم�عة يف هذه الدول. ويتمتع ال�شيد �شكرية 
باأكرث من 20 عامًا من اخلربة يف جماالت اال�شتثمار واخلدمات امل�شرفية 
يف قطاع ال�شركات، اإىل جانب االت�شاالت الال�شكية اجل�الة. وت�ىل كذلك 
رئا�شة عدد من جمال�ص االإدارة على مدار خرباته املهنية، وه� االآن ع�ش� 
�شمال  و�شركة  بالك�يت،  للطاقة  الك�يت  �شركة  من  كل  يف  اإدارة  جمل�ص 
اأفريقيا القاب�شة بالك�يت، وبنك اخلليج اجلزائرباجلزائر، و�شركة ال�طنية 
واخلليج  �ش�رية  وبنك  بت�ن�ص،  العاملي  ت�ن�ص  وبنك  باجلزائر،  لالت�شاالت 
ب�ش�رية، و�شركة ميليني�م برايفت اإيك�يتي يف دبي، و�شركة م�بيليتي تيليك�م 
باململكة  االبداعية  التقنيات  و�شركة  بدبي،  املحدودة  القاب�شة  الدولية 
اإدارة  املاج�شتري يف  �شهادة  على  معتمد، حا�شل  مايل  وه� حملل  املتحدة. 
يف  ب��شطن  ب�الية  اإي�شرتن  ن�رث  جامعة  من  ال�شرف(  )مبرتبة  االأعمال 
)مبرتية  التم�يل  يف  البكال�ري��ص  و�شهادة  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات 

ال�شرف( من جامعة اإنديانا يف بل�مينغت�ن بال�اليات املتحدة االأمريكية.

�سوقي خ�سر )حملل مايل معتمد(
م�ساعد املدير العام

رئي�س اإدارة اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية واإدارة االأ�سول
باأكرث  ويتمتع  دي�شمرب 2004،  املتحد يف  ببنك اخلليج  ال�شيد خ�شر  التحق 
من 17 �شنة من اخلربة يف جمايل اخلدمات امل�شرفية اال�شتثمارية ومت�يل 
املالية  امل�ؤ�ش�شات  يف  العليا  املنا�شب  من  عددًا  �شغل  اأنه  كما  ال�شركات، 
مبنطقة ال�شرق االأو�شط، منها من�شب املدير االأول الإدارة االأعمال امل�شرفية 
اال�شتثمارية يف بنك الك�يت ال�طني. كما اأنه ع�ش� يف جمل�ص اإدارة �شركة 
هانيبال للتاأجري بت�ن�ص؛ وع�ش� جمل�ص اإدارة وع�ش� اللجنة التنفيذية ملجل�ص 

بت�ن�ص؛  اأفريقيا  �شمال   – املالية  للخدمات  املتحد  اخلليج  ل�شركة  االإدارة 
حملل  وه�  ت�ن�ص.  يف  امللكية  حق�ق  ب�شندوق  اال�شتثمار  جلنة  يف  وع�ش� 
اإدارة االأعمال من اجلامعة  مايل معتمد حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف 
االأمريكية ببريوت، و�شهادة البكال�ري��ص يف اإدارة االأعمال مع الرتكيز على 

اخلدمات امل�شرفية والتم�يل.

يون�س برو�س
 م�ساعد املدير العام

رئي�س اإدارة اال�ستثمارات الرئي�سية
ويتمتع  �شهر فرباير 2006.  املتحد يف  ببنك اخلليج  برو�ص  الدكت�ر  التحق 
من  عددا  و�شغل  امل�شرفية،  االأعمال  يف  اخلربة  من  عامًا   25 من  باأكرث 
االأو�شط  ال�شرق  مبنطقة  املالية  امل�ؤ�ش�شات  كربى  يف  الرئي�شية  املنا�شب 
واأوروبا. وتت�شمن هذه املنا�شب رئي�ص اإدارة االأعمال الدولية يف �شي جي بي 
�شيتي بنك بفرن�شا، ورئي�ص الفرع الرئي�شي يف م�ؤ�ش�شة �شامبا باململكة العربية 
ال�شع�دية. وقبل ان�شمامه لبنك اخلليج املتحد، ام�شى الدكت�ر برو�ص ثالثة 
منتدب  كع�ش�  بفرن�شا  لال�شتثمار(  القاب�شة  )ال�شركة  �شيني�  لدى  �شن�ات 
– اال�شت�شارات املالية واإدارة امل�شروعات، واإدارة اال�شتثمارات العقارية من 
2003 اإىل يناير 2006. وه� ع�ش� جمل�ص اإدارة بنك �ش�رية واخلليج، ونائب 
�شهادة  على  وه� حا�شل  بغداد.  مل�شرف  التنفيذية  اللجنة  وع�ش�  الرئي�ص 
الدكت�راه يف قان�ن االأعمال من جامعة باري�ص العا�شرة ودبل�م يف االأعمال 

امل�شرفية من اجلامعة الفرن�شية ببريوت.

نظم  ومراجع  جماز  قانوين  )حما�سب  الالين  عبدالعزيز  ح�سني 
معلومات معتمد(

 م�ساعد املدير العام
رئي�س الرقابة املالية

ان�شم ال�شيد الالين اإىل بنك اخلليج املتحد عام 2001، ويتمتع باأكرث من 13 
عامًا من اخلربة يف املحا�شبة العامة والرقابة املالية. وقد عمل �شابقًا مع 
اإرن�شت اآند ي�نغ بالبحرين، ومع براي�ص ووتر هاو�ص ك�برز بباك�شتان. وه� 
حما�شب قان�ين جماز ومراجع نظم معل�مات معتمد، وحا�شل على �شهادة 

البكال�ري��ص يف التجارة من جامعة كرات�شي.

اأمني فهمي
م�ساعد املدير العام

رئي�س اإدارة املوؤ�س�سات املالية والت�سويق
ان�شم ال�شيد فهمي اإىل بنك اخلليج املتحد يف �شبتمرب 2004، ويتمتع باأكرث 
االأ�ش�ل،  واإدارة  الدولية،  املال  راأ�ص  اأ�ش�اق  يف  اخلربة  من  عامًا   25 من 
واالأعمال امل�شرفية االإ�شالمية. كما �شغل ال�شيد فهمي عددًا من املنا�شب يف 
م�ؤ�ش�شات مالية رئي�شية مبنطقة ال�شرق االأو�شط واأوروبا وال�اليات املتحدة 
االأ�ش�ل  اإدارة  ق�شم  يف  الت�ش�يق  رئي�ص  املنا�شب  هذه  وتت�شمن  االأمريكية. 
�ش��شيتيه  لبنك  االإقليمي  واملدير  البحرين،   - جرنال  �ش��شيتيه  بنك  يف 
– رئي�ص ق�شم االأعمال امل�شرفية اال�شالمية  جرنال بدبي، ونائب الرئي�ص 
يف بنك اخلليج الدويل بالبحرين، ونائب الرئي�ص – رئي�ص اإدارة امل�ؤ�ش�شات 
املالية بالبنك العربي االأمريكي بني�ي�رك، واخت�شا�شي جتاري/اقت�شادي 
�شهادة  على  حا�شل  وه�  املتحدة.  العربية  االمارات  يف  االأمريكية  لل�شفارة 
البكال�ري��ص )بامتياز( من اجلامعة االأمريكية ببريوت، واأنهى بنجاح عددًا 
من برامج الدرا�شات العليا يف معهد اخلدمات االأجنبية ب�زارة اخلارجية 
االأمريكية، ووزارة التجارة االأمريكية، ومعهد �شيتي بنك لالأعمال امل�شرفية.
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جواد الع�سفور
 نائب رئي�س اأول

رئي�س اخلزانة
ويتمتع   ،2006 اأكت�بر  يف  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  الع�شف�ر  ال�شيد  ان�شم 
امل�شرفية  واالأعمال  اخلزانة  جمال  يف  اخلربة  من  عامًا   29 من  باأكرث 
اإندو�ش�يز  ببنك  املتداولني  كبري  من�شب  ال�شابق  يف  �شغل  وقد  االإ�شالمية. 
)كالي�ن(، ويف ق�شم االأعمال امل�شرفية االإ�شالمية ببنك بي اإن بي باريبا�ص، 
ورئي�ص اإدارة املبيعات والت�ش�يق يف مركز اإدارة ال�شي�لة بالبحرين. كما اأنه 
القان�نيني  املحا�شبني  والتم�يل من جمعية  املحا�شبة  دبل�م يف  حا�شل على 

املعتمدين، ودبل�م يف اخلدمات امل�شرفية اال�شالمية والتم�يل.

غالم اأحمد حمرتم
 نائب رئي�س اأول

رئي�س العمليات التنفيذي

عمل  وقد   ،2003 اأكت�بر  يف  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  حمرتم  ال�شيد  ان�شم 
يف ال�شابق مع جمم�عة �شيتي الأكرث من 25 عامًا يف عدد من فروع البنك 
بنك  �شيتي  يف  �شغله  من�شب  اآخر  وكان  العامل.  ح�ل  التابعة  و�شركاته 
بلندن ه� نائب لرئي�ص مراقبة االلتزام لقطاع �شيتي بنك املركزي الأوروبا 
�شغل  ذلك  وقبل  واأفريقيا.  االأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  ال��شطى  ال�شرقية/ 
ال�شيد حمرتم من�شب رئي�ص العمليات ومراقبة االلتزام يف �شامبا كابيتال 
اململكة  لندن يف  بنك مقرها  �شيتي  تابعة ملجم�عة  �شركة  ماجنمنت، وهي 
تاأ�شي�ص عدد  كابيتال ماجنمنت يف  �شامبا  �شارك من خالل  وقد  املتحدة. 
من �شناديق اال�شتثمار امل�شرتك يف االأوراق املالية القابلة للتح�يل، مبا يف 
ذلك �شندوق اأ�شهم اإ�شالمي. كما عمل ال�شيد حمرتم يف باك�شتان كرئي�ص 
للعمليات، ومع البنك ال�شع�دي االأمريكي )ي�شار اليه االآن مبجم�عة �شامبا 
املالية( بجدة كرئي�ص اإقليمي للعمليات يف املقاطعة الغربية، كما اأنه حا�شل 
على �شهادة املاج�شتري يف اإدارة االأعمال والبكال�ري��ص من جامعة كرات�شي.

نظم معلومات  ومراجع  داخلي جماز  القمي�س )مدقق  حممد 
معتمد(

نائب رئي�س اأول 
رئي�س التدقيق الداخلي و�سمان اجلودة

ويتمتع   ،2001 �شبتمرب  يف  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  القمي�ص  ال�شيد  ان�شم 
باأكرث من 14 �شنة من اخلربة يف جماالت االأعمال امل�شرفية اال�شتثمارية 
وخدمات  وااللتزام  املخاطر،  واإدارة  الداخلي،  التدقيق  يف  والتجارية 
ال�شامل  وبنك  املتحد  االأهلي  البنك  مع  ال�شابق  يف  وعمل  اجل�دة.  �شمان 
وال�شركة  بت�ن�ص،  العاملي  ت�ن�ص  اإدارة بنك  البحرين. وه� ع�ش� جمل�ص  يف 
اإدارة  ملجل�ص  التدقيق  وع�ش� جلنة  بالبحرين،  للتاأمني  الك�يتية  البحرينية 
ت�ن�ص  وبنك  )كامك�(،  االأ�ش�ل  الإدارة  اال�شتثمارية  الك�يت  م�شاريع  �شركة 
واخلليج  �ش�رية  وبنك  باجلزائر،  اجلزائر  اخلليج  وبنك  بت�ن�ص،  العاملي 
اأنه  ، كما  ب�ش�رية. وه� مدقق داخلي جماز ومراجع نظم معل�مات معتمد 
�شرتاثيكاليد  جامعة  من  االأعمال  اإدارة  يف  املاج�شتري  �شهادة  على  حا�شل 

باململكة املتحدة.

ديبا ت�سندرا�سيكر )مرخ�سة كاأخ�سائية مكافحة غ�سيل االأموال 
ومعتمدة لعمليات الغ�س وع�سو يف االحتاد الدويل لالإلتزام(

 نائب رئي�س اأول 
رئي�س مراقبة االلتزام

وهي   ،2008 عام  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  ت�شندرا�شيكر  ال�شيدة  ان�شمت 
تتمتع باأكرث من 22 عامًا من اخلربة يف جماالت اإدارة املخاطر، واخلزانة، 
مع  املهنية  حياتها  بداأت  االلتزام.  ومراقبة  الداخلي  والتدقيق  والعمليات، 
�شيتي بنك كتاجر عمالت اأجنبية، وعملت منذ ذلك احلني ب�ش�رة وا�شعة يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط - يف البحرين، ولبنان واالمارات العربية املتحدة. 
باالمارات  اخليمة  راأ�ص  بنك  يف  املخاطر  اإدارة  رئي�ص  ال�شابق  يف  وكانت 
وهي   .2 بازل  اتفاقية  تطبيق  يف  حي�يًا  دورًا  لعبت  حيث  املتحدة  العربية 
األربتا بكندا،  االأعمال من جامعة  اإدارة  املاج�شتري يف  حا�شلة على �شهادة 
لعمليات  ومعتمدة  االأم�ال،  غ�شيل  مكافحة  كاأخ�شائية  مرخ�شة  اأنها  كما 
اللجنة  يف  ع�ش�  اأنها  كما  لاللتزام،  الدويل  االحتاد  يف  وع�ش�  الغ�ص، 

الت�جيهية ملدراء املخاطر املهنيني – فرع البحرين. 

�سيد ريحان اأ�سرف
نائب رئي�س اأول 

رئي�س اإدارة املخاطر واالئتمان

اإىل بنك اخلليج املتحد عام 2005، ويتمتع بخربات  اأ�شرف  اال�شيد  ان�شم 
واخلدمات  املخاطر،  واإدارة  االئتمان،  جماالت  يف  عامًا   15 مدار  على 
اال�شت�شارية، ومراقبة االلتزام وخدمات �شمان اجل�دة يف البن�ك التقليدية 
واال�شالمية، ويف اأربعة �شركات تدقيق كربى. وقد عمل يف ال�شابق مع بنك 
بباك�شتان،  وبنك في�شل  بالبحرين،  ت��ص  اآند  وديل�يت  بالبحرين،  ال�شامل 
التدقيق  اأنه ع�ش� يف جلنة  كما  بباك�شتان.  ك�برز  ووتر هاو�ص  براي�ص  ويف 
ملجل�ص اإدارة بنك �ش�رية واخلليج ب�ش�رية. وه� حما�شب قان�ين معتمد من 
معهد املحا�شبني القان�نيني يف باك�شتان، وحا�شل على �شهادة املاج�شتري يف 

اإدارة االأعمال من جامعة ديب�ل ب�شيكاغ� يف ال�اليات املتحدة االأمريكية. 

خليل اخلوري
 نائب رئي�س اأول

رئي�س اإدارة م�ساريع اإدارة االأ�سول

ويتمتع   ،2010 اأكت�بر  يف  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  اخل�ري  ال�شيد  ان�شم 
االأعمال  وقطاعات  االأ�ش�ل  اإدارة  جمال  يف  14عامًا  عن  تزيد  بخربات 
اخل�ري  ال�شيد  �شغل  املتحد،  اخلليج  بنك  اإىل  ان�شمامه  وقبل  امل�شرفية. 
كيبك�  �شركة  يف  املنتجات  وتط�ير  املبا�شرة  اال�شتثمارات  رئي�ص  من�شب 
املنا�شب  من  عددًا  �شغل  ذلك  وقبل  )كامك�(،  املحدودة  االأ�ش�ل  الإدارة 
فا�شري�شتاين،  كليف�رت  ودري�شرن  املتحدة،  ال�شناعات  �شركة  يف  املتقدمة 
ولبنان لال�شتثمار، وبل�م اإنف�شت. كما اأنه يحمل �شهادة املاج�شتري يف االإدارة 

من جامعة اإي اإم لي�ن بفرن�شا، و�شهادة املاج�شتري يف االقت�شاد.
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يتحمل بنك اخلليج املتحد، ك�نه اأحد امل�ؤ�ش�شات املالية الرائدة والرا�شخة 
منذ اأمد ط�يل، اإلتزامًا لالإ�شهام يف الرفاه االجتماعي واالقت�شادي ململكة 
م�شئ�لياته  برنامج  تطبيق  يف  البنك  ا�شتمر   ،2010 العام  ففي  البحرين. 
االجتماعية واالقت�شادية، والذي يركز ب�شكل اأ�شا�شي على االأن�شطة اخلريية 
البحريني،  لل�شباب  املهني  التط�ير  فر�ص  وخلق  والتعليم،  واالجتماعية 
وتط�ير قطاع اخلدمات امل�شرفية االإقليمي. وعالوة على ذلك، يق�م بنك 
من  عدد  يف  ال�شخ�شية  للم�شاركة  م�ظفيه  ودعم  بت�شجيع  املتحد  اخلليج 

االأن�شطة املجتمعية، واأن�شطة جمع التربعات لالأعمال اخلريية. 
للبنك على  املتن�عة  واملجتمعية  االأن�شطة اخلريية  االأمثلة على  بع�ص  ونبني 

مدار ال�شن�ات املا�شية:

اأن�سطة خريية وجمتمعية
والثقافية،  اخلريية،  االأن�شطة  من  لعدد  وعمليًا  ماليًا  دعمًا  البنك  وفر 

واالجتماعية، والطبية، والتعليمية، واملنظمات واملبادرات البيئية، �شملت:
واأ�شحاب  النف�شيني،  واملر�شى  العقلية،  التحديات  اأ�شحاب    دعم 

االحتياجات اخلا�شة، واملكف�فني؛
اخلريية  املنظمة   ، االأ�شرية  الرعاية  مركز  االأ�شرية،  للرعاية    املنار 
البحرين  احتاد  االأمل،  معهد  االأيتام،  لرعاية  ال�شنابل  مركز  امللكية، 
الريا�شي الأ�شحاب االحتياجات اخلا�شة، وجمعية اأ�شدقاء املكف�فني؛

  بيت القراآن، مركز جمعية الهالل االأحمر ومركز تاأهيل املدمنني على 
املخدرات؛

وزارة ال�شئ�ن االجتماعية لرعاية امل�شنني واالأيتام واالأطفال واالأمهات؛  
اأكرث من 80 �شندوق خريي م�افق عليه يف كل اأنحاء مملكة البحرين؛  
و�شع�بات  احلركية  ال�شع�بات  ذوي  من  لالأطفال  البحرين    جمعية 

االت�شال؛
جمعية البحرين لتنمية الطفل؛  

جمعية حماية امل�ارد ، والبيئة ، واحلياة الفطرية البحرية؛  
�شن�ية  م�شابقة   – للغ�لف  الكال�شيكية  اأت�ص  اأم  اإيه  جزيرة    م�شابقة 
املرافق  لتط�ير  االأمريكية  البعثة  مل�شت�شفى  التربعات  جمع  بهدف 

الطبية فيه؛
جمعية البحرين ملر�شى متالزمة داون؛  

جمعية البحرين للتخلف العقلي؛و  
جمعية البحرين ل�شباق التتابع وجمعية املراأة االأمريكية،  

دفاع  ق�ة  مل�شت�شفى  التابع  القلب  مركز  قريب  وقت  منذ  البنك  دعم  وقد 
بخ�ش��ص  اأبحاثهم  يف  والبح�ث  للدرا�شات  البحرين  ومركز  البحرين، 
جلامعة  املتربعني  اأول  وكان  البحرية،  الفطرية  واحلياة  البيئية  الق�شايا 

البحرين لغايات تاأ�شي�ص املخترب التحليلي.

التعليم والتطوير املهني لل�سباب البحريني
ي�ؤمن بنك اخلليج املتح اإميانًا را�شخًا بتعزيز التعليم، ويف هذا ال�شياق يق�م 
 2010 العام  ففي  فيه؛  العاملني  اأطفال  لتعليم  منح  برنامج  بتبني  البنك 
ماليًا  فيه  العاملني  البنك  يدعم  كما  الربنامج.  هذا  من  طفل   15 ا�شتفاد 
العلمية واملهنية بهدف حت�شني مهاراتهم. وت�شمل  لرفع م�شت�ى م�ؤهالتهم 

اأن�شطة تط�ير التعليم االأخرى: 
  الرعاية الف�شية لربنامج بعثات �شاحب ال�شم� امللكي ويل العهد للمنح 

الدرا�شية الدويل
للمنح  العهد  امللكي ويل  ال�شم�  لبعثات �شاحب  التدريب    دعم برنامج 

الدرا�شية الدويل
رعاية تريدك�ي�شت – التحدي اال�شتثماري  

جامعة البحرين/برنامج التدريب جلمعية م�شارف البحرين  
برامج التدريب ال�شيفي الداخلي للطلبة الكت�شاب اخلربة العملية  

تطوير قطاع االأعمال امل�سرفية االإقليمي
  يحتفظ بنك اخلليج املتحد بع�ش�ية يف جمم�عة كبرية من املنظمات 
ذات ال�شلة باالأعمال امل�شرفية مبا فيها: جمعية امل�شارف البحرينية، 
االأ�ش�اق  جمعية  العرب،  امل�شرفيني  احتاد  العربية،  البن�ك  احتاد 
الدولية  اال�شالمية  املالية  ال�ش�ق  الدويل،  التم�يل  معهد  املالية، 

بالبحرين، وجمعية امل�شرفيني العرب ب�شمال اأمريكا.
ع�ش�ية م�ظفي بنك اخلليج املتحد يف امل�ؤ�ش�شات واجلمعيات املهنية.  

لتعزيز  املعتمدين  القان�نيني  للمحا�شبني  البحرين  جمعية    دعم 
يف  والنزاهة  املهني  التميز  معايري  من  م�شت�ى  اأعلى  على  واحلفاظ 

جمتمع اخلدمات املالية واال�شتثمارية.
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بنك اخلليج املتحد، الذراع امل�سريف اال�ستثماري ملجموعة كيبكو.
بنك اخلليج املتحد ه� ذراع االأعمال امل�شرفية اال�شتثمارية واإدارة االأ�ش�ل ملجم�عة كيبك�، وه� ع�ش� يف جمم�عة كيبك�، التي تعترب من اإحدى اأكرب ال�شركات 
القاب�شة املتن�عة مبنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا مبا لديها من اأ�ش�ل م�حدة تبلغ قيمتها 20 مليار دوالر اأمريكي كما يف 31 دي�شمرب 2010. ومتتلك 
املجم�عة ح�ش�ص ملكية رئي�شية يف حمفظة ت�شم 70 �شركة عاملة يف 26 دولة. وترتكز اأن�شطة ال�شركة الرئي�شية يف اخلدمات املالية، والتاأمني، واالإعالم. كما 

متتلك كيبك� من خالل �شركاتها التابعة والزميلة ح�ش�ص ملكية كبرية يف قطاعات العقارات، وال�شناعة، والتعليم، وخدمات االإدارة واال�شت�شارات. 
بنك اخلليج املتحد )�ش.م.ب(
�ص.ب 5964، املنطقة الدبل�ما�شية

برج بنك اخلليج املتحد، املنامة
مملكة البحرين

تليف�ن: 17533233 973+
فاك�ص: 17533137 973+

 info@ugbbah.com :بريد الكرتوين
 www.ugbbah.com :م�قع الكرتوين

ال�صركة الأم
�سركة م�ساريع الكويت )القاب�سة(

�ص.ب 23982، ال�شفاة 131000، الك�يت
تليف�ن: 1805885 965+

فاك�ص: 22435790 965+
kipco@kipco.com :بريد الكرتوين
 www.kipco.com :م�قع الكرتوين

اإدارة الأ�صول واخلدمات امل�صرفية 
ال�صتثمارية

�سركة م�ساريع الكويت الإدارة االأ�سول 
)كامكو(

�ص.ب 28873، ال�شفاة 13149، الك�يت
تليف�ن: 1805885 965+

فاك�ص: 22415918 965+
  info@kamconline.com:بريد الكرتوين
www.kamconline.com :م�قع الكرتوين

�سركة منافع لال�ستثمار
�ص.ب. 3132، ال�شفاة 13032، الك�يت

تليف�ن: 96522475550+
فاك�ص: 96522495954+

info@manafae.com :بريد الكرتوين
www.manafae.com :م�قع الكرتوين

�سركة ميلينيوم برايفت اإيكويتي
�ص.ب 125952

قرية الب�ابة، الطابق الثاين
مركز دبي املايل الدويل

دبي، االمارات العربية املتحدة
تليف�ن: 373888 )4( 971+

فاك�ص: 3620540 )4( 971+
info@mpefunds.com :بريد الكرتوين

�سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة
�ص.ب 1246، د�شمان 15463، الك�يت

تليف�ن: 22322322 965+ 
فاك�ص: 22322331 965+

بريد الكرتوين:
info@northafricaholding.com

م�قع الكرتوين:
www.northafricaholding.com

�سركة اخلليج املتحد للخدمات املالية �سمال 
اأفريقيا

�شارع بحرية بي�ا، بناية فرج، الطابق الثاين
�شفاف البحرية، ت�ن�ص 1053، ت�ن�ص

هاتف: 167500 )71( 216+
فاك�ص: 965181 )71( 216+

بريد الكرتوين:
contact@ugfsnorthafrica.com.tn

م�قع الكرتوين:
www.ugfsnorthafrica.com.tn

�سركة رويال كابيتال 
�ص.ب 53883، �شارع خليفة

برج تاوان 1، الطابق ال�شاد�ص
اأب�ظبي، االمارات العربية املتحدة

تليف�ن: 6594300 )2( 971+
فاك�ص: 6594301 )2( 971+

info@royalcapital.ae :بريد الكرتوين
www.royalcapital.ae :م�قع الكرتوين

خدمات الو�صاطة املالية
�سركة اخلليج املتحد لالأوراق املالية

�ص.ب 5964، املنطقة الدبل�ما�شية
برج بنك اخلليج املتحد، املنامة

مملكة البحرين
تليف�ن: 17533233 973+
فاك�ص: 17533137 973+ 

�سركة ال�سرق للو�ساطة املالية
�ص.ب 187، ال�ش�ق الداخلي، الك�يت

 15252، الك�يت
تليف�ن: 22424380 965+
فاك�ص: 22424383 965+

اخلدمات امل�صرفية التجارية
بنك برقان 

�ص.ب 5389، ال�شفاة 12170، الك�يت
تليف�ن: 22988000 965+
فاك�ص: 22988419 965+

info@burgan.com :بريد الكرتوين
www.burgan.com :م�قع الكرتوين

بنك �سورية واخلليج
�ص.ب 373، 29 �شارع اأيار 

دم�شق، �ش�رية 
تليف�ن: 2326111 )11( 963+
فاك�ص: 2326112 )11( 963+

info@sgbsy.com :بريد الكرتوين
www.sgbsy.com :م�قع الكرتوين

�صركات اخلدمات الرئي�صية الغري مالية 
�سركة ال�سيافة القاب�سة

�ص.ب 833، ال�شفاة 13119، الك�يت
تليف�ن: 22257070 965+
فاك�ص: 22257099 965+

f.musallam@dhiyafa.com :بريد الكرتوين
�سركة اأوفرالند العقارية

برج ال�شهيد
�شارع خالد بن ال�ليد

ال�شرق، الك�يت
تليف�ن: 22336600 +965
�سركة ال�سناعات املتحدة

�ص.ب 25821، ال�شفاة 13119، الك�يت
تليف�ن: 22423487 965+
فاك�ص: 22423486 965+

 uic@uickw.com :بريد الكرتوين
www.uickw.com :م�قع الكرتوين

يونايتد نتوورك�س
)عرفت �شابقًا با�شم �شركة الكيبل املتحدة(

�ص.ب 25493، ال�شفاة 13115، الك�يت
تليف�ن: 1828444 965+

فاك�ص: 22460752 965+
بريد الكرتوين:

 george.joseph@unitednetworks.com.kw
م�قع الكرتوين:

  www.unitednetworks.com.kw

�سركة العقارات املتحدة
�ص.ب 2232، ال�شفاة 13023، الك�يت

تليف�ن: 1805255 965+
فاك�ص: 22441003 965+ 

urc@urc.com.kw :بريد الكرتوين
www.urconline.com :م�قع الكرتوين

�سركة العقارات املتحدة االأردن
�ص.ب 5290، عمان 11183، االأردن

تليف�ن: 5664372 )6( 962+
فاك�ص: 5664371 )6( 962+

a.kabariti@urc.com.jo : بريد الكرتوين

بنك اخلليج املتحد التقرير ال�شن�ي 382010

دليل املجموعة





�ص.ب 5964، املنطقة الدبلوما�سية
برج بنك اخلليج املتحد، املنامة، مملكة البحرين

هاتف: 233 533 17 973+، فاك�ص: 137 533 17 973+
info@ugbbah.com
www.ugbbah.com

مرخ�ص كبنك تقليدي - قطاع اجلملة من قبل م�سرف البحرين املركزي


