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11 نبذة عامة حول البنك

تخت�ص  رائدة  م�صرفية  جمموعة  هو  املتحد  اخلليج  بنك 
ال�صرق  منطقة  عملياته  وتغطي  الأ�صول  واإدارة  بال�صتثمار 
يف  الرئي�صي  مقره  من  وانطالقًا  اأفريقيا.  و�صمال  الأو�صط 
مملكة البحرين، اإ�صافة اإىل �صبكة �صركاته التابعة الإقليمية، 
وال�صناديق  الأ�صول  باإدارة  الأول  املقام  يف  البنك  يقوم 
ال�صتثمارية واخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية واأ�صهم امللكية 
امل�صرفية  الأن�صطة  وتت�صمن  ال�صركات،  ومتويل  اخلا�صة 
والو�صاطة  اخلزانة  وخدمات  العقارية  ال�صتثمارات  الأخرى 
واملعا�صات  الدخار  وخدمات  التجارية  امل�صرفية  واخلدمات 
ميتلك  املالية،  غري  الزميلة  �صركاته  خالل  ومن  التقاعدية. 
ال�صيافة  العقارات،  قطاع  يف  كبرية  ا�صتثمارات  البنك 
،الت�صالت وال�صناعة. تاأ�ص�ص البنك يف عام 1980 مبوجب 
امل�صرفية يف قطاع اجلملة من م�صرف  للخدمات  ترخي�ص 
اأنه مدرج يف بور�صة البحرين و�صوق  البحرين املركزي، كما 
اأحدى  مدار  على  البنك  اأ�ص�ص  وقد  املالية.  لالأوراق  الكويت 
املالية  القوة  اإىل  ت�صتند  �صهرة  املا�صية  عامًا  والثالثني 
هذا  اخلربات.  وعمق  احلكيمة  والإدارة  ال�صليمة  واحلوكمة 
وقد اأعلن البنك يف نهاية عام 2011 اأن اإجمايل الأ�صول حتت 

الإدارة بلغت مايفوق عن 7 مليارات دولر اأمريكي. 

وامل�صرتكة  والزميلة  التابعة  الرئي�صية  ال�صركات  ت�صمل 
الكويت  م�صاريع  �صركة  برقان،  بنك  املتحد:  اخلليج  لبنك 
اأفريقيا  �صمال  �صركة  )كامكو(،  الأ�صول  لإدارة  ال�صتثمارية 
منافع  �صركة  املالية،  للو�صاطة  ال�صرق  �صركة  القاب�صة، 
كابيتال،  رويال  �صركة  العقارية،  اأوفرلند  �صركة  لال�صتثمار، 
بنك �صورية واخلليج، �صركة تقاعد لالدخار والتقاعد، �صركة 
�صركة  اأفريقيا،  �صمال  املالية-  للخدمات  املتحدة  اخلليج 
ال�صناعات املتحدة، يونايتد نتورك�ص )�صابقا �صركة الكابالت 
العقارات  و�صركة  للنقل  املتحدة  كابيتال  �صركة  املتحدة(، 

املتحدة.

وهي  كيبكو  جمموعة  من  جزءًا  املتحد  اخلليج  بنك  يعترب 
يف  الأن�صطة  املتنوعة  القاب�صة  ال�صركات  اأكرب  من  واحدة 
منطقتي ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، حيث متتلك اأ�صوًل 
دولة.   26 يف  عاملة  �صركة   60 من  اأكرث  يف  لإدارتها  تخ�صع 
اخلدمات  على  اأن�صطتها  من  كبريًا  جزءًا  املجموعة  وتركز 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  خالل  ومن  اأنها  كما  والإعالم،  املالية 
التابعة ل�صركاتها الرئي�صية تركز جمموعة كيبكو اهتماماتها 
على قطاعات العقارات، ال�صناعة، التعليم وخدمات الإدارة 

وال�صت�صارات.

قطاع  يف  القاب�صة  الكويت  م�صاريع  �صركة  م�صالح  ت�صمل 
اخلدمات املالية ح�ص�ص ملكية يف بنوك جتارية وا�صتثمارية 
اإدارة الأ�صول والتاأمني. وت�صم ال�صركات الرئي�صية  و�صركات 
التابعة للمجموعة العاملة يف هذا القطاع كاًل من بنك برقان، 
قطاع  يف  اأما  للتاأمني.  اخلليج  و�صركة  املتحد،  اخلليج  بنك 
اأوربت  �صركة  خالل  من  املجموعة  تواجد  يتمثل  الإعالم، 
�صوتامي الرائدة على م�صتوى املنطقة يف جمال خدمة التلفزة 

املدفوعة الأجر. 
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املوؤ�صرات املالية
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11 امللخ�ص املايل

2011201020092008

2007
)معاد 

ال�صياغة(
مليون دوالر اأمريكي

108.5163125341358اإجمايل الإرادات
53.610994281194دخل امل�صتثمر
55.011473274290دخل العمليات

561.8555507703662حقوق امل�صاهمني
1،770.51،9172،3712،8692،668اإجمايل الأ�صول

1.53920207221�صايف الدخل

%
0.37.33.330.438.4عائد على متو�صط احلقوق
0.11.80.77.58.8عائد على متو�صط الأ�صول

61.242.655.320.621.2م�صروفات العمليات / دخل العمليات
30.324.823.124.622.9متو�صط احلقوق اإىل متو�صط الأ�صول

دوالر اأمريكي
0.6820.6750.6190.8640.813القيمة الدفرتية لل�صهم الواحد

0.00180.0470.0200.2530.273ربحية ال�صهم الواحد
0.1250.1850.165--العائد لكل �صهم

االأرقام املقارنة ملتو�سط االأر�سدة )اعتماداً على ملتو�سطات ربع ال�سنوية(
مليون دوالر اأمريكي

1،801.21،980.72،421.33،098.82،462.7الأ�صول
1،194.61،396.31،814.12،248.51،749.7املطلوبات

44.050.092.9139.5125.8ح�ص�ص الأقليمية
562.6534.3514.4710.8587.2حقوق امل�صاهمني

1،801.21،980.72،421.33،098.82،462.7اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

55.936.845.5210.4122.5ال�صمانات وخطابات الئتمان
118.191.5104.5111.033.1اللتزامات

7.37.67.611.57.3اأ�صول مدارة )مليار دولر اأمريكي(
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كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة

لكم  اأقدم  اأن  ي�سرين  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  عن  نيابة 
التقرير ال�سنوي والبيانات املالية املوحدة لبنك اخلليج 
املتحد �س.م.ب. عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011. 
التي فاقت  بالتحديات  مليئا  اأنه كان عاماً  بالرغم من 
بنك  اأن  اأعلن  اأن  �سروري  دواعي  من  فاإنه  التوقعات، 
للظروف  الت�سدي  على  قادراً  مازال  املتحد  اخلليج 
امل�سرفية  االأن�سطة  قطاع  تواجه  التي  والتحديات 

اال�ستثمارية يف املنطقة.

خلفية ال�سوق
اأ�صواق  لقد �صاد عام 2011 ب�صكل عام حالة غري م�صبوقة من التقلبات يف 
الو�صع  اإزاء  املخاوف  عليها  �صيطرت  التي  والدولية،  الإقليمية  املال  راأ�ص 
من  العديد  حيث  من   ،2011 عام  كان  لقد  العاملي.  لالقت�صاد  املرتدي 
اجلوانب، مماثاًل ب�صكل كبري لعام 2008 ولكنه حمل يف طياته اأي�صًا عددًا 
من املفاجاآت التي كان من بينها خف�ص الت�صنيفات ال�صيادية لقت�صاديات 
الوليات املتحدة وعدد من القت�صاديات الأوروبية بالإ�صافة اإىل البحرين، 
وعدم قدرة الوليات املتحدة الأمريكية على التوافق على ميزانيتها العامة 
حتى اللحظة الأخرية، واأزمة الديون ال�صيادية مبنطقة اليورو واأزمة العملة، 
طبيعية  كوارث  اإىل  بالإ�صافة  اليابان،  يف  والت�صونامي  املاأ�صاوي  والزلزال 
اندلعت  املنطقة،  وعلى مقربة من  العامل.  اأنحاء  اأخرى حدثت يف خمتلف 
يف  وال�صيا�صي  اجلغرايف  التوتر  من  زادت  الذي  العربي«  »الربيع  حركات 
العوامل  هذه  جميع  �صاعدت  لقد  اأفريقيا.  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
ثقة  اإ�صعاف  اإىل  اأدت  ال�صتقرار  وعدم  التاأكد  عدم  من  حالة  اإيجاد  على 
كان  متفاوتة،  وبدرجات  مبا�صرـ  غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  و�صواء  امل�صتثمرين. 
الإ�صتثمارية  امل�صرفية  الأن�صطة  قطاع  على  جدي  تاأثري  الأحداث  لهذه 

باملنطقة كما اأثرت على اأن�صطة اأعمال بنك اخلليج املتحد.

االأداء املايل
يف  املتحد  اخلليج  بنك  ا�صتمر  بالتحديات،  املفعمة  الظروف  هذه  ظل  يف 
بلغ  عالية.  و�صيولة  قوية  راأ�صمالية  قاعدة  اإىل  بالإ�صافة  الربحية  حتقيق 
الدخل الإجمايل لل�صنة قبل احت�صاب الفائدة وامل�صاريف الأخرى 108.5 
بلغ  الذي   2010 عام  يف  الدخل  باإجمايل  مقارنة  اأمريكي،  دولر  مليون 
163.3 مليون دولر اأمريكي. بلغت قيمة الربح ال�صايف لل�صنة 1.5 مليون 
اأمريكي يف عام 2010، كما بلغت  اأمريكي مقابل 38.6 مليون دولر  دولر 
اأمريكي مقابل 4.71 �صنت  لل�صهم 0.18 �صنت  الأ�صا�صية  الإيرادات  قيمة 
العام  كان   2011 عام  اأن  اأو�صح  اأن  اأود  وهنا  ال�صابق.  العام  يف  اأمريكي 
احلادي والع�صرين للربحية على التوايل والعام الثامن والع�صرين على الأداء 
الإيجابي يف تاريخنا املمتد لثنني وثالثني عامًا. لقد �صاهم يف حتقيق هذه 
النتائج املكا�صب التي بلغت قيمتها 30.5 مليون دولر اأمريكي التي حتققت 

من بيع عدد من ال�صتثمارات املتوفرة للبيع. وقد تاأثرت هذه القيمة جزئيًا 
اأمريكي  دولر  مليون   24 بلغت  والتي  القيمة  انخفا�ص  خ�صارة  جراء  من 

مقابل ال�صتثمارات غري املتداولة.

عام  نهاية  يف  اأمريكي  دولر  مليار   1.78 عند  املوجودات  اإجمايل  ا�صتقر 
2011 مقارنة بـ 1.92 مليار دولر اأمريكي يف نهاية عام 2010، ويعزى هذا 
النخفا�ص اأ�صا�صا اإىل التخارج من ال�صتثمارات. ارتفع اإجمايل احلقوق يف 
نهاية العام اإىل 603.2 مليون دولر اأمريكي مقارنة بـ 600.7 مليون دولر 
حيث  قوية  عمومية  مبيزانية  البنك  احتفظ   .2010 عام  نهاية  يف  اأمريكي 
م�صرف  متطلبات  على  يزيد  مبا   %18 املوحد  املال  راأ�ص  كفاية  معدل  بلغ 
البحرين املركزي. كما ا�صتطاع بنك اخلليج املتحد الحتفاظ مبعدل عال 
من ال�صيولة حيث بلغ اإجمايل املوجودات ال�صائلة 301 مليون دولر اأمريكي، 
ممثاًل ن�صبة 17% من امليزانية العمومية يف نهاية عام 2011. وخالل العام، 
قام بنك اخلليج املتحد بال�صداد الكامل لت�صهيالت القر�ص امل�صرتك البالغ 
قيمتها 115 مليون دولر اأمريكي مدته ثالث �صنوات وقر�صًا ثنائيًا مببلغ 20 

مليون دولر اأمريكي وذلك يف تواريخ ال�صتحقاق املحددة.

اأمريكي  انخف�ص دخل ال�صتثمار خالل عام 2011 اإىل 53.7 مليون دولر 
اأرباح  دخل  ارتفع   .2010 عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون   108.6 بـ  مقارنة 
اأمريكي يف  دولر  مليون  اأمريكي من 9.7  دولر  مليون  اإىل 11.8  ال�صهم 
العام ال�صابق، بينما �صجلت مراكز التداول مكا�صب بقيمة 4.8 مليون دولر 
اأمريكي يف عام 2010.  اأمريكي مقارنة مبكا�صب بلغت 11.9 مليون دولر 
لالأوراق  الكويت  ب�صوق  املدرجة  ال�صتثمارات  من  اأ�صا�صًا  اخل�صائر  نتجت 
املالية حيث �صجل موؤ�صر ال�صوق عائدًا �صنويًا حتى تاريخه مبعدل �صلبي بلغ 
16.9% مقابل عائد �صنوي اإيجابي بن�صبة 0.5% خالل العام ال�صابق يف عام 
2010، �صجل البنك مكا�صب �صافية ا�صتثنائية بلغت قيمتها 82 مليون دولر 
اأمريكي من بيع بنك تون�ص الدويل وا�صتحواذ بنك برقان وانخفا�ص احل�صه 

يف �صركة العقارات املتحدة.



5

11

اأ�صلوبا فعال  بالنظر اإىل البيئة الت�صغيلية العامرة بالتحديات، قمنا باتباع 
م�صروفات  انخف�صت  كبري.  حد  اإىل  امل�صروفات  خلف�ص  العام  خالل 
املوظفني مببلغ 3.8 مليون دولر اأمريكي )14،1%( لت�صل اإىل 23.1 مليون 
دولر اأمريكي يف نهاية العام مقارنة بـ 26.9 مليون دولر اأمريكي يف نهاية 
عام 2010. وب�صبب تدابري خف�ص التكاليف التي اتخذها كل من بنك اخلليج 
املتحد و�صركة كامكو، انخف�صت امل�صروفات العامة والإدارية بقيمة 11.1 
مليون دولر اأمريكي )51.3%( لت�صبح بقيمة 10.5 مليون دولر اأمريكي يف 

نهاية عام 2011 مقابل 21.6 مليون دولر اأمريكي يف نهاية العام ال�صابق.

لقد ا�صتطاع بنك اخلليج املتحد من خالل �صيا�صتنا املحافظة على معدل قوي 
التي واجهت  اأمام التحديات  ال�صيولة وقاعدة احلقوق ليتمكن ال�صمود  من 
قطاع الأن�صطة امل�صرفية ال�صتثمارية يف املنطقة. خالل عام 2011، اتخذنا 
عددًا من اخلطوات لإدارة ملف ا�صتحقاقات الت�صهيالت املتو�صطة الأجل. وقد 
جنح البنك يف ترتيب ت�صهيالت جديدة متو�صطة الأجل مدتها 3 �صنوات بقيمة 
اإجمالية 310 مليون دولر اأمريكي. كما ح�صل البنك على ت�صنيف الإيداع 
Ba1 من خدمات موديز للم�صتثمرين والت�صنيف طويل الأجل BBB للعملة 
الأجنبية والت�صنيف ق�صري الأجل A3 من كابيتال اإنتليجان�ص. ولدعم امليزانية 
الإدارة  جمل�ص  قرر  امل�صتقبلي،  للنمو  الالزمة  باملوارد  والحتفاظ  العمومية 

عدم التو�صية بتوزيع ح�ص�ص اأرباح لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011.

ال�سركات التابعة والزميلة
�صجلت  ب�صدة،  ال�صتثمارية  ال�صركات  معظم  خالله  تاأثرت  التي  عام  يف 
بلغت  �صافية  خ�صارة  كيبكو  ل�صركة  التابعة  )كامكو(  الأ�صول  اإدارة  �صركة 
مليون   6.4 قدره  بربح  مقارنة   2011 عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون   21.7
دولر اأمريكي يف عام 2010. كما ارتفعت امل�صاهمات من ال�صركات الزميلة 
للبنك خالل عام 2011 ب�صكل كبري لت�صل اإىل 31.7 مليون دولر اأمريكي 
مقارنة بـ 9.2 مليون دولر اأمريكي يف عام 2010. كان من اأهم امل�صاهمني 
و�صركة  اأمريكي  دولر  مليون  برقان مببلغ 33.8  بنك  من  كل  العام  خالل 

العقارات املتحدة مببلغ 7.1 مليون دولر اأمريكي.

التطور االإ�سرتاتيجي
مراجعة  اإجراء  يف  �صرعنا  املوؤكدة،  وغري  املتقلبة  ال�صوق  اأو�صاع  �صوء  يف 
تقييم عدد من  البنك يف عام 2011. وقد �صمل ذلك  �صاملة لإ�صرتاتيجية 
للبنك.  الإ�صرتاتيجية  والتوجهات  العمل  اأن�صطة  منوذج  لتعديل  اخليارات 
تركيز  لإعادة  نظرًا  الإدارة  فريق  هيكلة  اإعادة  الإجراء  هذا  �صمل  وقد 
على  العمومية  امليزانية  اعتماد  خلف�ص  خطوات  واتخاذ  املوجودات،  دفرت 
القرو�ص. قام بنك اخلليج املتحد بتحويل عدد من املوجودات اإىل �صركات 
اأخرى باملجموعةـ كما قام بت�صييل موجودات معينة يف القطاعات التي كان 

فيها البنك م�صتثمرًا �صلبيًا، مثل قطاعي العقارات وال�صيافة.

خالل الن�صف الأول من العام، وافق م�صرف البحرين املركزي على اإن�صاء 
�صركة تقاعد لالدخار والتقاعد وهي �صركة م�صرتكة مملوكة منا�صفة بني 
بنك اخلليج املتحد و�صركة كيبكو. بداأت هذه ال�صركة التي تعترب الأوىل من 
يف  ال�صركة  بداأت  لقد  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  نوعها 
تاأ�صي�ص فريق اإدارتها بتعيني الرئي�ص التنفيذي ورئي�ص خدمات التاأمني. يف 
�صهر يناير 2012 قام البنك بتوقيع اتفاقية مع �صوق البحرين لالأوراق املالية 

لبدء عمليات الو�صاطة لعمالئه من ال�صركات املوجودة باخلارج. 

امل�سئولية االجتماعية للبنك
يف  البنك  م�صئولية  بعيد  زمن  منذ  اأدركنا  رائدة،  مالية  موؤ�ص�صة  ب�صفتنا 
دعم  ويف  البحرين  ململكة  والقت�صادي  الجتماعي  الرخاء  يف  امل�صاهمة 
عام  خالل  الإقليمية.  املالية  واخلدمات  امل�صرفية  الأعمال  قطاع  تطوير 
2011 ا�صتمرينا يف  تنفيذ برناجمنا للم�صئولية الجتماعية لل�صركات بعدد 
للعديد من  والعملي  املايل  الدعم  الطرق  وت�صمل هذه  املختلفة  الطرق  من 
والتعليمية  والطبية  والجتماعية  والثقافية  اخلريية  واملبادرات  املوؤ�ص�صات 
بالأعمال  واملتعلقة  املتخ�ص�صة  املهنية  املوؤ�ص�صات  وع�صوية  والبيئية 
الإقليمي.  املايل  القطاع  وندوات  الفعالة يف موؤمترات  وامل�صاركة  امل�صرفية 
اأن�صطة  يف  للم�صاركة  موظفينا  ودعمنا  �صجعنا  فقد  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
املجتمع والفعاليات ال�صنوية الكربى التي جتمع الأموال لالأغرا�ص اخلريية. 

حوكمة ال�سركات
نزاهة  ل�صمان  رئي�صيًا  عاماًل  ال�صركات  حوكمة  املتحد  اخلليج  بنك  يعترب 
وفاعلية املوؤ�ص�صات، واإيجاد قيمة طويلة الأجل للم�صاهمني وحماية م�صالح 
لاللتزام  فعالة  خطوات  اتخاذ  العام  خالل  وا�صلنا  وقد  امل�صاهمني.  كافة 
و�صوابط  البحرين،  مبملكة  اخلا�ص  املوؤ�ص�صات  حوكمة  نظام  مبتطلبات 
البحرين  م�صرف  قوانني  كتيب  يف  عليها  املن�صو�ص  العليا  امل�صتويات 
املركزي. وقد ا�صتملت هذه اخلطوات على اإعداد برامج للتعريف بالقانون 
لأع�صاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية واملوظفني وال�صعي للح�صول على 
جمل�ص  اأع�صاء  من  اثنني  تعيني  على  املركزي  البحرين  م�صرف  موافقة 
والإجراءات  ال�صيا�صات  من   16 على  املجل�ص  وموافقة  امل�صتقلني  الإدارة 
مركز  اإن�صاء  بتقنني  البنك  قام  كما  ال�صركات.  بحوكمة  املتعلقة  اجلديدة 
لالإغاثة يف حالة الكوارث يقع خارج مقر البنك كما قام باإجراء تدريبات 

على تخطيط ا�صتمرارية الأعمال.    

�صهم  الإدارة 636.600  اأع�صاء جمل�ص  دي�صمرب 2011، ميلك   31 كما يف 
يف بنك اخلليج املتحد )2010: 636.600( بينما ميلك املدراء التنفيذيون 
�صهم( من خالل ممار�صة حقوق  �صهم )2010: 1.351.521   436.116

خيار الأ�صهم. 

التغريات يف جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية
اأعقاب  ويف  امل�صتقلني.  الأع�صاء  مبداأ  بالإجماع  يوؤيد  الإدارة  جمل�ص  اإن 
البحرين  م�صرف  قبل  من  امل�صتقل”  “الع�صو  مل�صطلح  اجلديد  التعريف 
املركزي، قرر املجل�ص اأن ال�صيد مبارك امل�صقطي، الذي خدم مبجل�ص اإدارة 
البنك منذ عام 1999، موؤهل للقب الع�صو امل�صتقل. ويف �صهر دي�صمرب، اعتمد 
لي�صبح ع�صوا  الذي طراأ على من�صبه  التغيري  املركزي  البحرين  م�صرف 
م�صتقال. بالإ�صافة اإىل ذلك، هناك مر�صحان حمتمالن مت حتديدهما من 
موافقة  على  وقد مت احل�صول  م�صتقلني  اأي�صًا ع�صوين  ليكونا  املجل�ص  قبل 
يف  انتخابهما  مت  حيث  الرت�صيح،  هذا  على  املركزي  البحرين  م�صرف 

الجتماع ال�صنوي للجمعية العامة الذي عقد يف 26 مار�ص 2012.

يف �صهر فرباير 2012، قبل جمل�ص الإدارة لالأ�صف طلب ال�صيد حممد هارون 
لال�صتقالة من من�صبه كرئي�ص تنفيذي بعد 30 عاما من العطاء والإخال�ص 
يف العمل لدى البنك. نيابة عن جمل�ص الإدارة، اأود اأن اأتقدم بخال�ص ال�صكر 
والعرفان اإىل ال�صيد هارون مل�صاهماته الكبرية يف منو اأعمال البنك وتطوره 
الإ�صرتاتيجي. وي�صرين اأن اأعلن عن موافقته على البقاء كم�صت�صار للمجل�ص، 
ومن ثم فاإن البنك �صي�صتفيد من خربته الوا�صعة وما يقدمه من م�صورة قيمة 
وتوجيهات �صديدة. كما ي�صر املجل�ص اأن يرحب بان�صمام ال�صيد ربيع �صكرية، 
الثنني  مدى  على  �صكرية  ال�صيد  عمل  بالوكالة.  جديد  تنفيذي  كرئي�ص 
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ال�صعودية، دبي،  العربية  اململكة  الكويت،  املا�صية يف كندا،  وع�صرين عامًا 
قطر والبحرين. وقبل ان�صمامه اإىل بنك اخلليج املتحد يف عام 2009، تقلد 
عددًا من املنا�صب الت�صغيلية العليا يف خمتلف �صركات جمموعة كيبكو من 
املالية،  للخدمات  املتحدة  اخلليج  �صركة  التنفيذي،  الرئي�ص  من�صب  بينها 

قطر والرئي�ص املايل للمجموعة ب�صركة وطنية اإنرتنا�صيونال.

التطلع اإىل امل�ستقبل

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  اأ�صا�صي على منطقة  ب�صكل  يركز  ا�صتثماري  كبنك 
يف  املتحد  اخلليج  بنك  وتطلعات   طموحات  جتاه  بالتفاوؤل  ن�صعر  اأفريقيا، 
عام 2012.  ككتلة اقت�صادية، تعد منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
عاملي.  اقت�صاد  اأكرب  وثامن  ال�صكان  عدد  يف  العامل  يف  منطقة  اأكرب  رابع 
عامي  بني  للمنطقة  ال�صنوي  املحلي  الناجت  اإجمايل  منو  معدل  متو�صط  بلغ 
يف  التوقعات  باأعلى  املنطقة  تتمتع  كما   %11.4 ن�صبته  ما  و2010   2000
للفرتة من 2011  بن�صبة %4.9  املحلي  الناجت  اإجمايل  ارتفاع معدلت منو 
اإىل 2015. وبالرغم من اأن الأو�صاع ال�صيا�صية التي �صادت يف العامل العربي 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  على  اأثرت  قد 
و�صمال اأفريقيا خالل عام 2011، ذكر اأحد التقارير التي �صدرت موؤخرًا من 
قبل الوكالة الدولية ل�صمان ال�صتثمار التابعة للبنك الدويل اأن امل�صتثمرين 

ي�صعرون بالتفاوؤل احلذر جتاه املنطقة على املدى املتو�صط.

التعاون اخلليجي  اأن منطقة دول جمل�ص  نعتقد  امل�صتقبل،  اإىل  تطلعنا  ومع 
القت�صاديات  هذه  اأظهرت  وم�صتدام حيث  قوي  توا�صل حتقيق منو  �صوف 
العاملية،  املالية  الأزمة  خلفتها  التي  الآثار  لأ�صوء  الت�صدي  على  قدرتها 
ووا�صلت منوها بوترية اأ�صرع من املتو�صط العاملي. اأدى ارتفاع اأ�صعار النفط 
جمل�ص  بدول  النطاق  الوا�صعة  القت�صاديات  مقومات  تقوية  اإىل  موؤخرًا 
املدى  الطويلة  القت�صادية  امل�صتقبلية  النظرة  تزال  وما  اخلليجي  التعاون 

تت�صم بالإيجابية.

مل�صاهمينا  الأجل  طويل  النمو  دعائم  باإر�صاء  املتحد  اخلليج  بنك  يلتزم 
وم�صتثمرين يف املنطقة. وبف�صل ما نتمتع به من الو�صع املايل القوي الفريد 
نوا�صل  �صوف  اخلربات  وعمق  احلكيمة  والإدارة  الفعال  احلوكمة  ونظام 
اإثراء خرباتنا وتعميق معرفتنا بال�صوق ل�صمان النمو والتطور الدائم للبنك. 
وبينما نتطلع اإىل م�صتقبل بنك اخلليج املتحد بتفاوؤل حذر خالل عام 2012، 

اإل اأننا ينبغي اأن ندرك اأن هذا العام قد يكون عاما اآخرًا من الختبار.

�سكر وتقدير
للدعم  المتنان  خال�ص  اأقدم  اأن  اأود  الإدارة،  جمل�ص  اأع�صاء  عن  نيابة 
والتوجيه املتوا�صلني اللذين نتلقاهما من حكومة مملكة البحرين والتعاون 
البناء للهيئات التنظيمية والرقابية يف املناطق واجلهات الرقابية التي يعمل 
املايل  للدعم  �صكري  خال�ص  عن  اأعرب  اأن  واأود  املتحد.  اخلليج  بنك  فيها 
والتعاون  عمالئنا  وولء  وثقة  م�صاهمينا  من  بهما  نحظى  اللذين  والثقة 
اأعرب عن تقديري لحرتافية  اأن  اأود  واأخريًا  العمل.  الإيجابي ل�صركائنا يف 
اآخر ما يزال  الإيجابية يف عام  البنك وم�صاهمتهم  واإدارة  وتفاين موظفي 

مليئا بالتحديات.

م�سعود حيات
رئي�ص جمل�ص الإدارة
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م�سعود حممود جوهر حيات
رئي�س جمل�س االإدارة

ع�سو اللجنة التنفيذية
الكويت  م�صاريع  ب�صركة  امل�صرفية  اخلدمات  قطاع  التنفيذي،  الرئي�ص 

)القاب�صة(، الكويت
رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك �صورية واخلليج، �صورية

رئي�ص جمل�ص الإدارة ورئي�ص جلنة ال�صتثمار لبنك تون�ص العاملي، تون�ص
اخلليج  بنك  يف  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ص  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

اجلزائر، اجلزائر
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة م�صرف بغداد، العراق

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة ورئي�ص اللجنة التنفيذية ل�صركة �صمال اأفريقيا 
القاب�صة، الكويت.

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة رويال كابيتال، دولة الإمارات العربية املتحدة 
ع�صو جمل�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي، الأردن

ع�صو جمل�ص اإدارة �صركة كيبكو لإدارة الأ�صول، الكويت
الكويت،  جامعة  من  اقت�صاد  تخ�ص�ص  البكالوريو�ص  درجة  على  حا�صل 
امل�صرفية،  الدرا�صات  معهد  من  امل�صرفية  الدرا�صات  يف  عايل  ودبلوم 

الكويت.

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

ع�سو اللجنة التنفيذية 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة م�صاريع الكويت )القاب�صة(، الكويت

العربية  اململكة  والتغذية،  لالألبان  ال�صعودية  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ال�صعودية

رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة اخلليج م�صر لل�صياحة والفنادق، م�صر
تلقى ال�صيخ حمد تعليمه بدولة الكويت ولبنان والوليات املتحدة الأمريكية.

في�سل حمد العيار
ع�سو تنفيذي

ع�سو اللجنة التنفيذية ورئي�س جلنة التدقيق التابعة ملجل�س االإدارة
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة م�صاريع الكويت )القاب�صة(، الكويت

رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صركة املتحدة لالإذاعة املحدودة، جزر الكاميان
ع�صو جمل�ص اإدارة �صبكة اأوربت-�صوتامي، الإمارات العربية املتحدة

رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة اللوؤلوؤة ال�صعودية للتاأمني، اململكة العربية ال�صعودية
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة اخلليج للتاأمني، الكويت
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي، الأردن

العربية  اململكة  والتغذية،  لالألبان  ال�صعودية  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  ع�صو 
ال�صعودية

ع�صو جمل�ص اإدارة �صركة اخلليج م�صر لل�صياحة والفنادق، م�صر
ع�صو جمل�ص اإدارة ال�صركة املتحدة لإدارة الأ�صول، لوك�صمبورغ
ع�صو جمل�ص اإدارة ال�صركة ال�صوي�صرية لالأغذية املميزة، م�صر

ع�صو جمل�ص اأمناء اجلامعة الأمريكية بالكويت، الكويت
رئي�ص جمل�ص الإدارة الفخري للجنة الوطنية ل�صعوبات التعلم، الكويت

حائز على جائزة الإجناز من جمعية امل�صرفيني العرب لأمريكا ال�صمالية 
عام 2005، الكويت، وحائز على جائزة املنتدى القت�صادي العربي بتون�ص 
ببريوت  العربي  القت�صادي  املنتدى  من  الدائم  الإجناز  وجائزة   ،2007
عن   2009 املايل  الكويت  منتدى  من  الإجناز  جائزة  على  وحائز   ،2007
اإ�صهاماته يف قطاع ال�صتثمار يف الكويت وجناحاته يف ال�صوق املايل العاملي.

�سامر خن�ست
ع�سو تنفيذي

ع�سو اللجنة التنفيذية وع�سو جلنة التدقيق التابعة ملجل�س االإدارة
رئي�ص العمليات التنفيذي ب�صركة م�صاريع الكويت )القاب�صة(، الكويت
رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة تقاعد لالدخار والتقاعد، مملكة البحرين

ع�صو جمل�ص اإدارة بنك برقان، الكويت
ع�صو جمل�ص ادارة �صركة العقارات املتحدة ، الكويت

ع�صو اأمناء اجلامعة الأمريكية يف الكويت، الكويت
ما�صات�صو�صيت�ص  مبعهد  التعليمي  واملجل�ص  ال�صركات  تطوير  جلنة  ع�صو 

للتكنولوجيا، الوليات املتحدة الأمريكية
الرئي�ص ال�صابق جلمعية امل�صرفيني العرب ب�صمال اأمريكا

اإدارة الأعمال من كلية الأعمال بجامعة  حا�صل على �صهادة املاج�صتري يف 
هارفارد، الوليات املتحدة الأمريكية

يف  وبكالوريو�ص  الكيميائية  الهند�صة  يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل 
املتحدة  الوليات  للتكنولوجياـ  ما�صات�صو�صيت�ص  معهد  من  الإدارة  علوم 

الأمريكية.

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

رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة كيبكو لإدارة الأ�صول )كامكو(، الكويت
ع�صو جمل�ص اإدارة �صركة م�صاريع الكويت )القاب�صة(، الكويت

تخرج من الأكادميية الع�صكرية امللكية �صاندهري�صت، اململكة املتحدة
نيويورك  معهد  من  الأعمال  اإدارة  يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل 

للتكنولوجيا، الوليات املتحدة الأمريكية

مبارك حممد امل�سكتي
ع�سو م�ستقل

ع�سو جلنة جمل�س االإدارة للتدقيق
رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة رويال اأفيي�صن، الكويت

وال�صركة  )القاب�صة(  الكويت  م�صاريع  ل�صركة  �صابق  اإدارة  جمل�ص  ع�صو 
الكويتية خلدمات الطريان، الكويت

من  والقت�صاد  ال�صيا�صية  الدرا�صات  يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  حا�صل 
جامعة بن�صلفانيا، الوليات املتحدة الأمريكية.

مت انتخاب ال�صيد فايق ال�صالح وال�صيد بدر العو�صي كاأع�صاء م�صتقلني يف جمل�ص الإدارة بتاريخ 26 مار�ص 2012.
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الإدارة التنفيذية

حممد هارون  1
القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي  

ربيع �سكرية )حملل مايل معتمد(  2
  م�صاعد املدير العام، رئي�ص اإدارة الأ�صول والأن�صطةامل�صرفية 

ال�صتثمارية

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

م�صاعد املدير العام، رئي�ص الرقابة املالية  

جواد الع�سفور  4
نائب رئي�ص اأول، رئي�ص اخلزانة  

غالم اأحمد حمرتم  5
نائب رئي�ص اأول، رئي�ص العمليات التنفيذي  

6  حممد القمي�س)مدقق داخلي جماز، ومدقق نظم 
معلومات معتمد(

نائب رئي�ص اأول، رئي�ص اإدارة التدقيق الداخلي و�صمان اجلودة  

7  ديبا ت�سندرا�سيكر )مرح�سة الأخ�سائيةمكافحة غ�سيل 
االأموال ومعتمدة لعمليات الغ�س وع�سو يف االحتاد الدويل 

لاللتزام(
نائب رئي�ص اأول، رئي�ص مراقبة اللتزام  

�سيد ريحان اأ�سرف )حما�سب قانوين جماز(  8
نائب رئي�ص اأول، رئي�ص اإدارة الئتمان واملخاطر  
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حممد هارون  1
القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي  

  ان�صم ال�صيد حممد هارون اإىل بنك اخلليج املتحد يف �صهر نوفمرب 
1981. ويتمتع ال�صيد هارون باأكرث من 45 عاما من اخلربة يف جمالت 
ال�صتثمار والأعمال امل�صرفية التجارية يف باك�صتان والبحرين. وقد 
لإدارة  كرئي�ص  البحرين   – الوطني  باك�صتان  بنك  يف  �صابقًا  عمل 
البنك  لنف�ص  العليا  الإدارة  يف  منا�صب  وتوىل  والت�صويق.  الئتمان 
يف باك�صتان. وقبل ذلك توىل ال�صيد هارون منا�صب اإدارية مبوؤ�ص�صة 
وال�صت�صارات  ال�صركات  متويل  جمالت  يف  لال�صتثمار  باك�صتان 
ال�صتثمارية واإدارة الأ�صول. هذا ويتوىل ال�صيد هارون من�صب ع�صو 
جمل�ص اإدارة يف �صركة اخلليج املتحد لال�صتثمارات املحدودة يف جزر 
الكاميان، وهو حا�صل على �صهادة البكالوريو�ص )مع مرتبة ال�صرف( 

من جامعة بي�صاور يف باك�صتان ودبلوم يف اخلدمات امل�صرفية.

ربيع �سكرية )حملل مايل معتمد(  2
  م�ساعد املدير العام، رئي�س اإدارة االأ�سول واالأن�سطة امل�سرفية 

اال�ستثمارية
  ان�صم ال�صيد ربيع �صكرية اإىل بنك اخلليج املتحد يف البحرين يف مطلع 
عام 2009 بعد اأن مت نقله من قطر حيث توىل هناك من�صب الرئي�ص 
التنفيذي لإحدى �صركات بنك اخلليج املتحد التابعة، وهي �صركة اخلليج 
ال�صابق  يف  �صكرية  ال�صيد  �صغل  وقد   .2008 العام  منذ  املالية  املتحد 
خالل  املتحد  اخلليج  بنك  يف  ال�صركات  متويل  اإدارة  رئي�ص  من�صب 
الفرتة من 2003-2004 حيث اأ�ص�ص خالل تلك الفرتة ق�صم اخلدمات 
امل�صرفية ال�صتثمارية يف البنك ويف عام 2005 ان�صم اإىل جمموعة 
وتو�صيع  قيادة  يف  و�صارك  للمجموعة.  مايل  كرئي�ص  الدولية  الوطنية 
نطاق اأعمال جمموعة الوطنية لالت�صالت يف تون�ص والعراق واجلزائر 
�صارك يف  كما  وفل�صطني،  املالديف  وجزر  ال�صعودية  العربية  واململكة 
اإدارة اأن�صطة املجموعة يف هذه الدول. يتمتع ال�صيد �صكرية باأكرث من 
20 عاما من اخلربة يف جمالت ال�صتثمار واخلدمات امل�صرفية يف 
قطاع ال�صركات اإىل جانب الت�صالت الال�صلكية اجلوالة. وتوىل كذلك 
ع�صوية عدد من جمال�ص الإدارة على مدار خرباته املهنية. وهو الآن 
ع�صو جمل�ص اإدارة يف كل من �صركة �صمال اأفريقيا القاب�صة، الكويت، 
بنك اخلليج اجلزائر باجلزائر، بنك تون�ص العاملي بتون�ص، بنك �صورية 
الإمارات  بدولة  اإيكويتي  برايفت  ميلينيوم  �صركة   ، ب�صورية  واخلليج 
القاب�صة املحدودة  الدولية  تليكوم  و�صركة موبيليتي  املتحدة،  العربية 
بدولة الإمارات العربية املتحدة. وهو حملل مايل معتمد حا�صل على 
بولية  اإي�صرتن  نورث  الأعمال من جامعة  اإدارة  املاج�صتري يف  �صهادة 
بو�صطن، الوليات املتحدة الأمريكية، و�صهادة البكالوريو�ص يف التمويل 

من جامعة اإنديانا يف بلومينغتون، الوليات املتحدة الأمريكية.

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

م�ساعد املدير العام، رئي�س الرقابة املالية  
ويتمتع   2001 عام  يف  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  للين  ال�صيد    ان�صم 
بخربة تربو على 14 عاما يف جمال املحا�صبة العام والرقابة املالية. 
مو�ص�صة  ومع  بالبحرين  ويونغ  اإرن�صت  موؤ�ص�صة  مع  �صابقًا  عمل  وقد 
جماز  قانوين  حما�صب  وهو  بباك�صتان.  كوبرز  هاو�ص  ووتر  براي�ص 
يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  وحا�صل  معتمد  معلومات  نظم  ومدقق 

التجارة من جامعة كرات�صي.

جواد الع�سفور  4
نائب رئي�س اأول، رئي�س اخلزانة  

 2006 اأكتوبر  يف  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  الع�صفور  ال�صيد    ان�صم 
والأعمال  اخلزانة  جمال  يف  اخلربة  من  عامًا   30 من  باأكرث  ويتمتع 
املتداولني  كبري  من�صب  ال�صابق  يف  �صغل  وقد  الإ�صالمية.  امل�صرفية 
الإ�صالمية  امل�صرفية  الأعمال  ق�صم  اإندو�صويز )كاليون(، ويف  ببنك 
ببنك بي اإن بي باريبا، ورئي�ص اإدارة املبيعات والت�صويق يف مركز اإدارة 
ال�صيولة بالبحرين. كما اأنه حا�صل على دبلوم يف املحا�صبة والتمويل 
اخلدمات  يف  ودبلوم  املعتمدين  القانونيني  املحا�صبني  جمعية  من 

امل�صرفية الإ�صالمية والتمويل.

غالم اأحمد حمرتم  5
نائب رئي�س اأول، رئي�س العمليات التنفيذي  

  ان�صم ال�صيد حمرتم اإىل بنك اخلليج املتحد يف اأكتوبر 2003 وقد عمل 
يف ال�صابق مع �صيتي جروب لأكرث من 26 عاما يف عدد من فروع  �صيتي 
بنك و�صركاته التابعة حول العامل. وكان اآخر من�صب �صغله يف �صيتي 
بنك بلندن هو نائب رئي�ص مراقبة اللتزام لقطاع �صيتي بنك املركزي 
وقبل  واأفريقيا.  الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  ال�صرقية/الو�صطى  لأوروبا 
اللتزام  ومراقبة  العمليات  رئي�ص  ال�صيد حمرتم من�صب  �صغل  ذلك 
يف �صامبا كابيتال مانيجمنت، وهي �صركة تابعة ملجموعة �صيتي بنك 
مقرها لندن يف اململكة املتحدة. وقد �صارك من خالل �صامبا كابيتال 
يف  امل�صرتكة  ال�صتثمار  �صناديق  من  عدد  تاأ�صي�ص  يف  مانيجمنت 
الأوراق املالية القابلة للتحويل، مبا يف ذلك �صندوق اأ�صهم اإ�صالمي. 
كما عمل ال�صيد حمرتم يف باك�صتان كرئي�ص العمليات مع �صيتي بنك 
�صامبا  مبجموعة  الآن  اإليه  )ي�صار  الأمريكي  ال�صعودي  البنك  ومع 
اأنه  كما  الغربية.  للمنطقة  للعمليات  اإقليمي  كرئي�ص  بجدة  املالية( 
من  والبكالوريو�ص  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�صتري  �صهادة  على  حا�صل 

جامعة كرات�صي.

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

نائب رئي�س اأول، رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي و�سمان اجلودة
ويتمتع   2001 �صبتمرب  يف  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  القمي�ص  ال�صيد  ان�صم 
باأكرث من 15 عاما من اخلربة يف جمالت الأعمال امل�صرفية ال�صتثمارية 
واللتزام وخدمات �صمان  املخاطر  واإدارة  الداخلي  التدقيق  والتجارية يف 
اجلودة. وقد عمل يف ال�صابق مع البنك الأهلي املتحد وم�صرف ال�صامل يف 
اإدارة بنك تون�ص العاملي بتون�ص، وع�صو جلنة  البحرين. وهو ع�صو جمل�ص 
لإدارة  ال�صتثمارية  الكويت  م�صاريع  �صركة  اإدارة  ملجل�ص  التابعة  التدقيق 
اجلزائر  اخلليج  وبنك  بتون�ص،  العاملي  تون�ص  وبنك  )كامكو(،  الأ�صول 
باجلزائر وبنك �صورية اخلليج ب�صورية. وهو مدقق داخلي جماز ومدقق نظم 
معلومات معتمد، كما اأنه حا�صل على �صهادة املاج�صتري يف اإدارة الأعمال من 

جامعة �صرتاثيكاليد باململكة املتحدة.

يف مار�ص 2012 توىل ال�صيد �صكرية  من�صب الرئي�ص التنفيذي بالوكالة بعد تعيني ال�صيد هارون يف من�صب م�صت�صار و�صكرتري جمل�ص الإدارة
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7  ديبا ت�ساندرا�سيكر )مرخ�سة كاأخ�سائية يف مكافحة 
غ�سيل االأموال ومعتمدة لعمليات الغ�س وع�سو يف 

االحتاد الدويل لاللتزام(
نائب رئي�س اأول، رئي�س مراقبة االلتزام  

عام  يف  املتحد  اخلليج  بنك  اإىل  ت�صاندرا�صيكر  ال�صيدة    ان�صمت 
اإدارة  جمالت  يف  اخلربة  من  عامًا   23 من  باأكرث  وتتمتع   ،2008
اللتزام.  ومراقبة  الداخلي  والتدقيق  والعمليات  واخلزانة  املخاطر 
الأجنبية  العمالت  يف  كمتعامل  بنك  �صيتي  مع  املهنية  حياتها  بداأت 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  وا�صعة  ب�صورة  احلني  ذلك  منذ  وعملت 
يف  وكانت  املتحدة.  العربية  الإمارات  ودولة  لبنان  البحرين،  – يف 
ال�صابق رئي�ص اإدارة املخاطر يف بنك راأ�ص اخليمة بالإمارات العربية 
املتحدة حيث لعبت دورا حيويا يف تطبيق اتفاقية بازل، وهي حا�صلة 
على �صهادة املاج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة األربتا بكندا، كما 
لعمليات  ومعتمدة  الأموال  كاأخ�صائية مكافحة غ�صيل  اأنها مرخ�صة 
الغ�ص وع�صو يف الحتاد الدويل لاللتزام. وهي اأي�صا ع�صو يف اللجنة 

التوجيهية لإدارة خماطر املهنيني – فرع البحرين.

�سيد ريحان اأ�سرف  8
نائب رئي�س اأول، رئي�س اإدارة املخاطر و االئتمان  

املتحد يف عام 2005، ويتمتع  اإىل بنك اخلليج  اأ�صرف  ال�صيد    ان�صم 
املخاطر،  اإدارة  الئتمان،  جمالت  يف  عاما   16 مدار  على  بخربات 
اللتزام وخدمات �صمان اجلودة يف  ال�صت�صارية، مراقبة  اخلدمات 
البنوك التقليدية والإ�صالمية ويف اأربع �صركات تدقيق كربى. وقد عمل 
يف ال�صابق مع م�صرف ال�صامل بالبحرين وديلويت اآند تو�ص بالبحرين 
وبنك في�صل بباك�صتان، ويف براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز بباك�صتان. كما 
اأنه ع�صو يف جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص اإدارة بنك �صوريا واخلليج 
ب�صوريا، وهو حما�صب قانوين معتمد من معهد املحا�صبني القانونيني 
من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�صتري  �صهادة  على  وحا�صل  باك�صتان  يف 

جامعة ديبول ب�صيكاغو يف الوليات املتحدة الأمريكية.

الإدارة التنفيذية
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ا�صتعرا�ص العمليات

نظرة عامة على االأن�سطة واالإ�سرتاتيجية
اأو من خالل  ب�صكل مبا�صر  اإما  اأ�صا�صية،  املتحد ب�صورة  يقوم بنك اخلليج 
ال�صركات التابعة والزميلة وامل�صاريع امل�صرتكة، باإدارة الأ�صول وال�صناديق 
ال�صتثمارية، اإ�صافة اإىل اخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية والأ�صهم اخلا�صة 
الو�صاطة،  اأعمال  الأخرى  الأن�صطة  وتت�صمن  هذا  ال�صركات.  ومتويل 
اخلا�صة  وال�صتثمارات  والتقاعد  الدخار  التجارية،  امل�صرفية  اخلدمات 

بالبنك واخلزانة.

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

تغطي اأن�صطة اإدارة الأ�صول وال�صناديق ال�صتثمارية كال من الأ�صواق املحلية 
وغري  الختيارية  املحافظ  اإدارة  اأن�صطة  تت�صمن  كما  والدولية.  والإقليمية 
الختيارية وتداول الأوراق املالية وهيكلة املحافظ وتقدمي ال�صت�صارات ب�صاأن 
توزيع الأ�صول، وال�صناديق امل�صرتكة، ال�صتثمارات والهيكلة، وال�صتثمارات 

البديلة/املهيكلة. 

اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية
بالكتتاب  التعهد  والإ�صالمية،  التقليدية  امل�صرفية  الأن�صطة  تت�صمن 
وعمليات  املال  راأ�ص  هيكلة  واإعادة  اخلا�صة  والكتتابات  والديون  بالأ�صهم 

الدمج وال�صتحواذ.

االأ�سهم اخلا�سة
يرتفع  التي  اأو  الهامة  النمو  جمالت  على  اخلا�صة  الأ�صهم  اأن�صطة  تركز 

الطلب عليها مثل قطاعات الت�صالت والإعالم والتقنية والطاقة.

اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة بال�سركات
الأويل  الكتتاب  عمليات  بال�صركات  اخلا�صة  امل�صرفية  اخلدمات  تت�صمن 
العام وعرو�ص الكتتاب اخلا�ص وتنفيذ وتقييم الأعمال ودرا�صات اجلدوى 

املالية ومتويل امل�صروعات والدرا�صات والعناية الواجبة.

االأن�سطة التجارية االأخرى
اخلدمات امل�سرفية التجارية

حتت  التجارية  امل�صرفية  اخلدمات  اأ�صول  بدمج  املتحد  اخلليج  بنك  قام 
مظلة بنك برقان با�صتثناء بنك �صورية واخلليج الذي من املتوقع اأن يتم بيعه 

يف وقت لحق مبجرد ا�صتيفاء املتطلبات الرقابية.

ا�ستثمارات امللكية
ترتكز ا�صتثمارات امللكية لبنك اخلليج املتحد يف اأ�صهم ال�صركات اخلا�صة 
والأ�صهم املدرجة، و�صناديق الأ�صهم اخلا�صة واملنتجات املهيكلة وال�صناديق 
البنك،  لإدارة مبا�صرة من  التي تخ�صع  الدين  و�صندات  اخلا�صعة لالإدارة 
اأو من خالل �صركاته التابعة والزميلة يف خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك 
ال�صحية  والرعاية  والإعالم  ال�صيافة  العقاري وخدمات  والتطوير  التمويل 

والتعليم.

الو�ساطة املالية
يف  اخلارج  يف  للعمالء  املالية  الو�صاطة  خدمات  املتحد  اخلليج  بنك  يقدم 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

اخلزانة
يعمل ق�صم اخلزانة ببنك اخلليج املتحد على اإدارة ال�صيولة النقدية للبنك 
�صواء  العالقات مع نظرائه  يتوىل م�صئولية  تطوير  التمويل كما  ومتطلبات 

كانت تقليدية اأو من منظور اإ�صالمي.

االأن�سطة غري املالية
القطاع  املالية بال�صتثمار يف  الزميلة غري  البنك، من خالل �صركاته  يقوم 

العقاري وال�صناعة وال�صيافة والإعالم.

اإ�سرتاتيجية البنك
يرمي الهدف الإ�صرتاتيجي لبنك اخلليج املتحد اإىل تر�صيخ مكانته يف منطقة 
والأن�صطة  الأ�صول  باإدارة  يخت�ص  كبنك  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 
امل�صرفية ال�صتثمارية. كما ي�صعى البنك لأن ي�صبح البوابة املف�صلة يف املنطقة 
بالن�صبة لعمالئه وال�صركاء العامليني من خالل تقدمي خدمات مالية تقليدية 

واإ�صالمية ت�صتند اإىل معايري عاملية من الدعم والبنية التحتية والعمليات. 

ا�صتكمل البنك يف العام 2010 عملية دمج كربى واإعادة تعديل لأن�صطته من 
خالل بيع اأ�صول الأعمال امل�صرفية التجارية اإىل بنك برقان، با�صتثناء بنك 
�صورية واخلليج الذي �صيتم بيعه يف تاريخ لحق حاملا يتم ا�صتيفاء املتطلبات 
بالرتكيز  املتحد  اخلليج  لبنك  الندماج  هذا  و�صي�صمح  الالزمة.  الرقابية 
على خرباته الأ�صا�صية يف اإدارة الأ�صول واخلدمات امل�صرفية ال�صتثمارية، 
طويل  منو  ذات  قاعدة  اإيجاد  حيث  من  اإ�صرتاتيجيته  تطوير  اإىل  اإ�صافة 
ال�صتحواذ  �صيوفر  وامل�صتثمرين.  امل�صاهمني  م�صلحة  يف  ي�صب  مبا  الأجل 
ثابت ودوري  تدفق  برقان عوائد ذات  بنك  امللكية يف  على 18% من حقوق 
عمالء  قاعدة  اإىل  الو�صول  يف  الفر�صة  له  و�صيتيح  املتحد،  اخلليج  لبنك 
اإدارة الأ�صول واخلدمات امل�صرفية  بنك برقان الإقليميني لتوفري خدمات 
املتحد من خرباته  يعزز بنك اخلليج  الوقت �صوف  نف�ص  ال�صتثمارية. ويف 
الذاتية وعالقاته التي عمد اإىل تطويرها يف اأ�صواق منطقة ال�صرق الأو�صط 
ال�صابقة واحلالية يف  التابعة والزميلة  ال�صركات  اأفريقيا من خالل  و�صمال 

الكويت، الأردن، تون�ص، اجلزائر، العراق و�صورية. 

من املتوقع اأن ميهد اجلمع بني خربات بنك اخلليج املتحد و�صركته التابعة، 
م�صتوى  على  قوية  قاعدة  اإن�صاء  )كامكو(،  الأ�صول  لإدارة  كيبكو  �صركة 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا لإدارة الأ�صول وال�صتثمار واحللول 
املالية. كما يعتزم كل من بنك اخلليج املتحد و�صركة كامكو اإتباع نف�ص فل�صفة 
الإدارة التي تبنتها املجموعة يف املا�صي، والتي تن�ص حتديدا اإىل ال�صعي اإىل 
التمثيل على م�صتوى جمل�ص الإدارة وتعيني فرق اإدارة قوية وتوفري التوجيه 
واإدراكا  الأداء.  وتعزيز  املرجوة  الأهداف  لتحقيق  لهم  التنفيذي  والدعم 
يف  بال�صتثمار  املتحد  اخلليج  بنك  قام  التنوع،  وفوائد  مبزايا  البنك  من 
ال�صحية،  الرعاية  التعليم،  العقارات،  ت�صمل  والتي  املالية  غري  القطاعات 

ال�صيافة والإعالم.

يف �صوء الأو�صاع املتقلبة وغري املوؤكدة واملتزايدة، �صرع بنك اخلليج املتحد 
يف اإجراء مراجعة �صاملة لإ�صرتاتيجيته يف عام 2011، �صملت تقييم عدد من 
اخليارات لتعديل منوذج اأعمال البنك وتوجهاته الإ�صرتاتيجية. كما مت اتخاذ 
الإدارة  فريق  هيكلة  اإعادة  �صملت  العام  الأخرى خالل  عدد من اخلطوات 
نظرا لإعادة تركيز دفرت الأ�صول مع اتخاذ خطوات اأخرى لتعزيز امليزانية 
العمومية. قام بنك اخلليج املتحد بتحويل عدد من اأ�صوله اإىل �صركات اأخرى 
اأ�صول معينة يف قطاعات )مثل القطاع  �صمن املجموعة، كما قام بت�صفية 
العقاري وال�صيافة( حيث كان البنك م�صتثمرا اإيجابيا يف هذين القطاعني. 

هذا و�صوف يوا�صل البنك مراجعة ا�صترياتيجيته خالل عام 2012.
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ا�ستعرا�س ال�سركات التابعة والزميلة
�سبكة بنك اخلليج املتحد

ال�شركات الغري مالية اخلدمات امل�شرفية 
التجارية الو�شاطة املالية االدخار والتقاعد اإدارة االأ�شول واخلدمات 

امل�شرفية اال�شتثمارية

%20 %18 %19 %50 % 86

�شركة العقارات املتحدة بنك برقان �شركة ال�شرق للو�شاطة 
املالية

�شركة تقاعد لالدخار 
والتقاعد كامكو

�شركة عقارية
الكويت

بنك جتاري
الكويت

�شركة و�شاطة
الكويت

�شركة تقاعد
البحرين

اإدارة االأ�شول
الكويت

%32 %31 %31

�شركة ال�شناعات املتحدة بنك �شورية واخلليج �شركة منافع لال�شتثمار

�شركة �شناعية 
الكويت

بنك جتاري
�شورية

�شركة ا�شتثمارية
الكويت

%45 %45

�شركة اوفرالند العقارية �شركة �شمال اأفريقيا 
القاب�شة

�شركة عقارية
الكويت

�شركة ا�شتثمارية
الكويت

%40 %45
�شركة كابيتال  املتحدة 

للنقل �شركة رويال  كابيتال

�شركة نقليات 
الكويت

�شركة ا�شتثمارية
اأبوظبي

%28 %77

يونايتد نتورك�س اخلليج املتحد للخدمات 
املالية �شمال اأفريقيا

�شركة ات�شاالت 
الكويت

�شركة ا�شتثمارية 
تون�س
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تطورات االأعمال الرئي�سية يف عام 2011
الـموؤ�سرات املالية

عام  نهاية  يف  كما  لالإدارة  اخلا�صعة  املتحد  اخلليج  بنك  اأ�صول  �بلغت  �•
مليار   8 قيمته  مبا  مقارنة  اأمريكي  دولر  مليار   7.1 قيمته  ما   2011

دولر اأمريكي كما يف نهاية عام 2010. 
 2011 عام  خالل  الزميلة  ال�صركات  اأرباح  من  البنك  ح�صة  �ارتفعت  �•
حيث   2010 بعام  مقارنة  اأمريكي  دولر  مليون   31.7 اإىل  كبري  ب�صكل 

بلغت 9.2   مليون دولر اأمريكي. 
�من ال�صركات التي �صاهمت ب�صكل رئي�صي بنك برقان مببلغ 33.8 مليون  �•

دولر اأمريكي، و�صركة العقارات املتحدة مببلغ 7.1 مليون دولر اأمريكي.
��صجلت �صركة كامكو خ�صارة �صافية بقيمة 21.7 مليون دولر اأمريكي يف  �•

عام 2011 مقارنة بربح مقداره 6.4 مليون دولر اأمريكي يف عام 2010.

عمليات اال�ستحواذ
ب�صراء ح�صة يف  املتحد  بنك اخلليج  قام  الثانوية،  املعامالت  �صوق  �يف  �•
�صندوق  وهو   ،)1 فند  اأوبرتيونيتي  بارترنز  كابيتال  )مولي�ص  �صندوق 

ا�صتثماري تاأ�ص�ص عام 2007 مببلغ 34.8  مليون دولر اأمريكي.
كابيتال  �صركة  من   %40 بن�صبة  ح�صة  على  كامكو  �صركة  �ا�صتحوذت  �•

املتحدة للنقل.
يف   %16.38 بن�صبة  اإ�صافية  ح�صة  على  كامكو  �صركة  �ا�صتحوذت  �•

�صندوق كامكو خلدمات الطاقة.

عمليات التخارج
�ا�صتكمل بنك اخلليج املتحد ت�صفية �صركة بنك اخلليج املتحد لالأوراق  �•

املالية.
وقطاع  العقاري  القطاع  يف  ا�صتثماراته  املتحد  اخلليج  بنك  �خف�ص  �•
القاب�صة،   ال�صيافة  �صركة  من  تخارج  عمليات  اإجراء  مع  ال�صيافة 

�صركة فنادق الكويت، و�صركة العقارات املتحدة بالأردن.
اإت�ص  اإ�ص  اإ�ص  البالغة 29% يف �صركة  �قامت �صركة كامكو ببيع ح�صتها  �•

دار اإنرتنا�صيونال.

املبادرات اجلديدة
كدفعة  اأمريكي  دولر  مليون   5 قيمته  ما  املتحد  اخلليج  بنك  �ا�صتثمر  �•
والتقاعد،  لالدخار  تقاعد  �صركة  من   %50 بن�صبة  ح�صة  لتملك  اأوىل 
التي تعد ال�صركة الأوىل من نوعها يف جمال الدخار والتقاعد باملنطقة.

لتقدمي  البحرين  بور�صة  من  موافقة  على  املتحد  اخلليج  بنك  �ح�صل  �•
خدمات الو�صاطة املالية لعمالئه باخلارج.

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

�سركة تابعة موحدة مقرها الكويت
الرائدة يف  املالية  املوؤ�ص�صات  وتعترب من  الكويت  بدولة  تاأ�ص�صت عام 1998 
اإدارة  لل�صركة:  الثالثة  الرئي�صية  العمل  م�صارات  تت�صمن  الأ�صول.   اإدارة 
التي  ال�صتثمارية  ال�صت�صارية  البحوث  وخدمات  املالية  اخلدمات  الأ�صول، 
تقدم اإىل قاعدة منوعة من العمالء املحليني والإقليميني والدوليني. يف عام 

2011 ا�صتحوذ بنك اخلليج املتحد ما ن�صبته 40% من �صركة كابيتال املتحدة 
للنقل مببلغ 2 مليون دينار كويتي )7.18 مليون دولر اأمريكي( من خالل 
�صركته التابعة كامكو. وقد قامت ال�صركة بت�صفية ح�ص�صها يف �صركة بنك 
اخلليج املتحد الأوراق املالية، �صركة اإ�ص اإ�ص اإت�ص دار اإنرتنا�صيونال و�صركة 
بقيمة  خ�صارة  بذلك  وتكبدت  العقارية،  لال�صت�صارات  يونيفر�صال  يونايتد 
40 األف دينار كويتي )143 األف دولر اأمريكي(. يف عام تاأثرت فيه معظم 
ال�صركات ال�صتثمارية ب�صكل �صلبي، �صجلت �صركة كامكو خ�صارة �صافية بلغت 
21.7 مليون دولر اأمريكي يف عام 2011 باملقارنة مع ربح 6.5 مليون دولر 
لإدارة  اخلا�صعة  الأ�صول  اإجمايل  بلغ  العام،  نهاية  ويف   .2010 يف  اأمريكي 
ال�صركة 7.8 مليار دولر اأمريكي )2010:  8.8 مليار دولر اأمريكي(، هذا 
وميتلك بنك اخلليج املتحد ما ن�صبته 86% من �صركة كامكو، وهي مدرجة  يف 

�صوق الكويت لالأوراق املالية. 

ملخ�س االأداء املايل

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
21.037.2اإجمايل الإيرادات

6.5)21.7(�صايف الدخل
527.6581.4اإجمايل الأ�صول

290.3313.7اإجمايل حقوق امل�صاهمني
2.1)7.6(العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

1.1)4.1(العائد على الأ�صول )%(

�سركة منافع لال�ستثمار )منافع(
�سركة زميلة لبنك اخلليج املتحد مقرها الكويت

تاأ�ص�صت �صركة منافع لال�صتثمار عام 2005 ك�صركة ا�صتثمارية اإ�صالمية تقدم 
جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع اأ�ص�ص ومبادئ ال�صريعة 
الإ�صالمية والتي تت�صمن اإدارة الأ�صول، اخلدمات ال�صتثمارية، منح التمويل 
والئتمان واخلدمات ال�صت�صارية. وقد كانت ال�صركة من اأوىل ال�صركات يف 
اإ�صالمي تعاوين يف عام 2007. وقد �صعى �صندوق  اإطالق �صندوق ا�صتثمار 
منافع الأول اإىل ال�صتثمار يف ال�صركات املدرجة واخلا�صة املوؤ�ص�صة يف الكويت 
ال�صركة خ�صائر  اأ�صا�صي، وقد �صجلت  التعاون اخلليجي ب�صكل  ودول جمل�ص 
�صافية بلغت 9.8 مليون دولر اأمريكي يف عام 2011 مقارنة بخ�صارة �صافية 
بقيمة 3.1 مليون دولر اأمريكي يف عام 2010. ميتلك بنك اخلليج املتحد ما 
ن�صبته 31% من حقوق امللكية بال�صركة عرب �صركته التابعة كامكو. وقد مت اإدراج 

اأ�صهم �صركة منافع لال�صتثمار يف �صوق الكويت لالأوراق املالية يف عام 2010.

ملخ�س االأداء املايل

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
2.4)1.0(اإجمايل الإيرادات

)3.1()9.8(�صايف الدخل
77.992.4اإجمايل الأ�صول

75.990.6اإجمايل حقوق امل�صاهمني
)3.5()12.9(العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

)3.4()12.6(العائد على الأ�صول )%(
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�سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة
�سركة زميلة لبنك اخلليج املتحد مقرها الكويت

تاأ�ص�صت ال�صركة عام 2006 وترتكز اأن�صطتها على ا�صتحواذ ح�ص�ص كبرية 
يف �صركات باملغرب، اجلزائر، تون�ص، ليبيا وم�صر والتي اأبدت القدرة على 
متتعها بالإمكانات لتوفري القيمة احلقيقية لال�صتثمار. تخ�صع ال�صركة لرقابة 
�صركة  ا�صتحوذت   ،2011 عام  ومنذ  الكويت.  يف  وال�صناعة  التجارة  وزارة 
�صمال اأفريقيا القاب�صة ح�صة ن�صبتها 10% يف �صركة ريزيدان�صز دار ال�صعادة 
من خالل زيادة يف راأ�ص املال )احلقوق(، وهي �صركة تاأ�ص�صت يف عام 2001 
من قبل جمموعة باملريا جروب. يقع مقرها يف املغرب حيث تخت�ص مبجال 
الإ�صكان الجتماعي. هذا وي�صتحوذ بنك اخلليج املتحد على ح�صة  تطوير 
موحدة بن�صبة 45% يف �صركة �صمال اأفريقيا القاب�صة، وهي �صركة غري مدرجة.

�سركة رويال كابيتال
�سركة زميلة مقرها دولة االإمارات العربية املتحدة

تاأ�ص�صت �صركة رويال كابيتال يف عام 2007 وبا�صرت اأن�صطتها يف عام 2009. 
املتحدة.  العربية  الإمارات  بدولة  املركزي  امل�صرف  لرقابة  ال�صركة  تخ�صع 
اإدارة  وخدمات  ا�صتثمارية  م�صرفية  خدمات  كابيتال  رويال  �صركة  تقدم 
اأطلقت ال�صركة �صندوقها ال�صتثماري  الأ�صول ومنتجاتها. يف يناير 2011، 
الثاين، وهو �صندوق رويال كابيتال مينا لل�صوق التعدد ال�صرتاتيجية، والذي 
يف  ت�صجيله  ومت  املدة  حمدد  غري  جماعي  ا�صتثمار  ك�صندوق  هيكلته  متت 
مملكة البحرين. وقد مت اختيار ال�صندوق كاأحد “اأف�صل ال�صناديق املتوازنة 
“مينا فاند مانيجر”. ح�صل اأول �صندوق ا�صتثماري  2011”من قبل جملة 
لل�صركة وهو “�صندوق رويال كابيتال مينا للدخل الثابت” الذي مت تد�صينه 
بورز،  اآند  �صتاندرد  وكالة  من   )A( الت�صنيف  درجة  على   2010 مار�ص  يف 
وهو الأول ل�صندوق دخل ثابت ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. كما 
ح�صلت ال�صركة على عدد من اجلوائز خالل عام 2011، مبا يف ذلك جائزة 
"مدير الدخل الثابت للعام 2011" من قبل ن�صرة امل�صتثمر العاملي، وجائزة 
“مينا فاند مانيجر”. كما عملت  "ال�صندوق اجلديد لل�صنة" من قبل جملة 
ل�صركة  الأويل  العام  الطرح  عملية  يف  رئي�صي  كمدير  العام  خالل  ال�صركة 
العربية  الإمارات  دولة  مقرها  عقاري  تطوير  �صركة  وهي  العقارية،  اإ�صراق 
املتحدة، وذلك يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية. ومع الأخذ يف العتبار بيئة 
ال�صتثمار املليئة بالتحديات و�صبل توظيف راأ�ص املال، وافق م�صاهمو ال�صركة 
على تخفي�ص راأ�ص املال ال�صادر واملدفوع من 300 مليون درهم اإماراتي اإىل 
150 مليون درهم اإماراتي، من بينها 144.3 مليون درهم اإماراتي مت توزيعها 
على امل�صاهمني نقدًا بالن�صبة والتنا�صب يف مطلع عام 2012. ي�صتحوذ بنك 
اخلليج املتحد على ن�صبة 45% من �صركة رويال كابيتال على اأ�صا�ص موحد، 

وال�صركة غري مدرجة.

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

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
2.33.8اإجمايل الإيرادات

)1.2()2.0(�صايف الدخل
78.181.7اإجمايل الأ�صول

78.181.4اإجمايل حقوق امل�صاهمني
)1.5()2.5(العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

)1.5()2.5(العائد على الأ�صول)%(

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

تاأ�ص�صت ال�صركة يف نوفمرب 2008 ك�صركة لإدارة الأ�صول وبا�صرت عملياتها 
ب�صكل ر�صمي يف عام 2009. تخ�صع ال�صركة لرقابة هيئة ال�صوق املايل بتون�ص، 
املحافظ،  اإدارة  خدمات  هي:  رئي�صية  جمالت  ثالثة  اأن�صطتها  وتت�صمن 

خدمات ال�صناديق ومتويل ال�صركات.

زاولت ال�صركة عملياتها ب�صكل ن�صط خالل عام 2011 يف املجالت الثالثة 
التالية:

العام  خالل  ال�صركة  عمالء  قاعدة  ارتفعت  املحافظ:  اإدارة  �خدمات  �•
اإىل 29 عمياًل يف تون�ص )على م�صتوى املوؤ�ص�صات والأفراد(، مع اإجمايل 
مليون   3.4( تون�صي  دينار  مليون   5.2 بقيمة  لالإدارة  خا�صعة  اأ�صول 

دولر اأمريكي( كما يف 31 دي�صمرب 2011.

احلايل  الوقت  يف  لل�صركة  يتوفر  ال�صتثمارية:  ال�صناديق  �خدمات  �•
�صندوق  وهو  التون�صي،  الأ�صهم  �صندوق  هما:  ا�صتثماريني  �صندوقني 
اأ�صهم مدرج باإجمايل اأ�صول خا�صعة لالإدارة بقيمة 7.2 مليون دينار 
وهو  التون�صي،  التنمية  و�صندوق  اأمريكي(،  دولر  مليون   4.7( تون�صي 
�صندوق لالأ�صهم اخلا�صة باإجمايل اأ�صول خا�صعة لالإدارة بقيمة 6.6 
دي�صمرب   31 يف  كما  اأمريكي(  دولر  مليون   4.4( تون�صي  دينار  مليون 
عام  اأخرى خالل  �صناديق  ثالثة  لإطالق  ال�صركة  تخطط  كما   .2011

.2012

�متويل ال�صركات: اأ�ص�صت �صركة اخلليج املتحد للخدمات املالية-�صمال  �•
من  التي  املالية  ال�صت�صارات  معامالت  من  متميزة  جمموعة  اأفريقيا 

املتوقع ا�صتكمالها خالل عام 2012.

بالرغم من ظروف ال�صوق املفعمة بالتحديات والأو�صاع ال�صيا�صية يف تون�ص 
املالية  اخلدمات  وقطاع  للبالد  امل�صتقبلية  النظرة  فاإن   ،2011 عام  خالل 
بها مازال اإيجابيني، مع توقع حدوث تطورات يف جمالت �صناديق الأ�صهم 
اخلا�صة، اأن�صطة التمويل املحدودة والتمويل الإ�صالمي. ي�صتحوذ بنك اخلليج 
– �صمال  املتحد على ن�صبة 60% من �صركة اخلليج املتحد للخدمات املالية 

اأفريقيا، وهي �صركة غري مدرجة.

الو�ساطة املالية
�سركة ال�سرق للو�ساطة املالية

�سركة زميلة لبنك اخلليج املتحد مقرها دولة الكويت
تاأ�ص�صت �صركة ال�صرق للو�صاطة املالية يف عام 1985 وا�صتمرت يف النمو منذ 
الكويت،  دولة  املالية يف  الو�صاطة  �صركات  اأكرب  اإحدى  لت�صبح  ذلك احلني 
اإل  املالية،  لالأوراق  الكويت  �صوق  يف  بها  تقوم  التي  املعامالت  بعدد  قيا�صًا 
اإ�صافة  التداولت  انخفا�ص حجم  ب�صبب  ال�صركة  تاأثرت  اأنه يف عام 2011 
اإىل تراجع اأداء موؤ�صر �صوق الكويت لالأوراق املالية. يف عام 2011، �صجلت 
ال�صركة دخاًل �صافيًا بقيمة 0.8 مليون دولر اأمريكي مقارنة ب�صايف الدخل 
يف العام ال�صابق والذي بلغت قيمته 2.6 مليون دولر اأمريكي. ميتلك بنك 
اخلليج املتحد ما ن�صبته 19% يف �صركة ال�صرق على اأ�صا�ص موحد، وهي �صركة 

غري مدرجة.
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ملخ�س االأداء املايل

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
4.58.7اإجمايل الإيرادات

0.82.8�صايف الدخل
22.425.3اإجمايل الأ�صول

19.822.4اإجمايل حقوق امل�صاهمني
4.111.4العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

3.610.1العائد على الأ�صول )%(

االأن�سطة امل�سرفية التجارية
بنك برقان 

�سركة زميلة لبنك اخلليج املتحد مقرها الكويت
تاأ�ص�ص بنك برقان يف عام 1975 ك�صركة تابعة ل�صركة م�صاريع الكويت ومت 
الكويت  املالية ويخ�صع لرقابة بنك  الكويت لالأوراق  اأ�صهمه يف �صوق  اإدراج 
يف  حموريًا  دورًا  املا�صية  ال�صنوات  مدار  على  البنك  لعب  وقد  املركزي. 
يف  امل�صرفية  واخلدمات  وال�صركات  التجزئة  قطاع  يف  امل�صرفية  الأعمال 
العديد  على  البنك  ح�صل  وقد  اأفريقيا.  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 
املعلومات،  تكنولوجيا  املبتكرة،  املنتجات  جمال  يف  لإجنازاته  اجلوائز  من 
اأو الفريدة من  الكفاءة، اجلودة، حوكمة ال�صركات، والتي كانت اإما الأوىل 
نوعها يف املنطقة. هذا ويعترب بنك برقان البنك الأول يف منطقة دول جمل�ص 
 ISO اعتماد اجلودة 2008: 9001  �صهادة  على  اخلليجي احلا�صل  التعاون 
امل�صرفية  اأ�صوله  املتحد حتويل  اخلليج  بنك  ا�صتكمل  عام 2010  . وخالل 
التجارية اإىل بنك برقان با�صتثناء بنك �صورية اخلليج الذي �صيتم بيعه يف 
تاريخ لحق مبجرد ا�صتيفاء املتطلبات الرقابية. يف عام 2011، �صجل بنك 
برقان دخاًل �صافيًا بلغ 181.5 مليون دولر اأمريكي مقارنة بالدخل ال�صايف 
املتحقق يف عام 2010 والبالغ قيمته 16.6 مليون دولر اأمريكي، مع خف�ص 
بنك  من   %18 ن�صبته  ما  على  املتحد  اخلليج  بنك  ي�صتحوذ  املخ�ص�صات. 
برقان مما يوفر للبنك م�صدر م�صتقر لتحقيق اإيرادات دورية منتظمة كما 
يتيح لبنك اخلليج املتحد ال�صتفادة من قاعدة عمالء بنك برقان باملنطقة. 

ملخ�س االأداء املايل

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
809.2824.7اإجمايل الإيرادات

181.516.6�صايف الدخل
16.341.014.762.0اإجمايل الأ�صول

2.031.01.917.0اإجمايل حقوق امل�صاهمني
8.90.9العائد على حقوق امل�صاهمني)%(

1.10.1العائد على الأ�صول)%(

بنك �سورية واخلليج
�سركة زميلة لبنك اخلليج املتحد مقرها �سورية

عام  يف  �صورية  يف  جديد  جتاري  كبنك  واخلليج  �صورية  بنك  ترخي�ص  مت 
2006 عندما �صمحت �صورية لال�صتثمارات الأجنبية بدخول قطاعها املايل 
بعد �صنوات من العزلة. بداأ البنك عملياته يف يونيو 2007 ويقدم جمموعة 
من اخلدمات امل�صرفية التجارية والتجزئة من خالل 12 فرعًا موزعة يف 
خمتلف اأنحاء البالد. وقد مت ت�صمية بنك �صورية واخلليج كاأف�صل بنك يف 

منوًا  البنك  �صهد  وقد  بانكر”.  “ذي  جملة  قبل  من   2009 عام  يف  �صورية 
دولر  مليون   4.6 بقيمة  �صافيًا  ربحًا  �صجل  حيث   2011 عام  يف  ملحوظًا 
عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون   4.3 بقيمة  �صافية  بخ�صارة  مقارنة  اأمريكي 
اأمريكي لي�صل  اإجمايل الأ�صول بقيمة 118 مليون دولر  2010. كما ارتفع 
الودائع  اإجمايل  بنهاية عام 2011، مع منو  اأمريكي  دولر  مليون  اإىل 401 
القرو�ص  ارتفعت  اأمريكي.  دولر  مليون   260 اإىل  لي�صل   %21 بن�صبة 
خ�صائر  بلغت  بينما  اأمريكي  دولر  مليون   228 اإىل  لت�صل   %70 بن�صبة 
خم�ص�صات القرو�ص 2.7 مليون دولر اأمريكي. وقد اأ�صفر التنفيذ الناجح 
من  واخلليج  �صورية  لبنك  الربحية  حتقيق  عن  املركزة  لالإ�صرتاتيجيات 
عملياته امل�صرفية الأ�صا�صية لأول مرة منذ تاأ�صي�صه. والبنك مدرج يف �صوق 

دم�صق لالأوراق املالية.

ملخ�س االأدارة املايل

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
22.514.6اإجمايل الإيرادات

)4.3(4.6�صايف الدخل
401.0336.0اإجمايل الأ�صول

49.152.7اإجمايل حقوق امل�صاهمني
)8.2(9.5العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

)1.3(1.2العائد على الأ�صول )%(

ال�سركات الزميلة غري املالية
�سركة العقارات املتحدة

�سركة زميلة لبنك اخلليج املتحد مقرها الكويت
اأن�صطتها يف قطاع  تاأ�ص�صت �صركة العقارات املتحدة يف عام 1973 وتزاول 
كما  واملباين.  الأرا�صي  وا�صتئجار  تاأجري  بيع،  �صراء،  مت�صمنة  العقارات 
وتدير  واخلا�صة  العامة  وامل�صاريع  املباين  ت�صييد  اأعمال  ال�صركة  متار�ص 
وقد  والأردن.  لبنان  م�صر،  الكويت،  من  كل  يف  ثالث  لأطراف  عقارات 
جممع  وهو  املميز  املعلم  م�صروع  بتطوير  املتحدة  العقارات  �صركة  قامت 
مارينا التجاري يف الكويت. �صجلت ال�صركة ربحًا �صافيًا بلغت قيمته 36.3 
مليون دولر اأمريكي يف عام 2011 مقارنة ب�صايف الربح البالغ 19.8 مليون 
دولر اأمريكي يف العام ال�صابق. ميتلك بنك اخلليج املتحد 20% من �صركة 

العقارات املتحدة، واأ�صهم ال�صركة مدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية.

ملخ�س االأداء املايل 

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
106.460.7اإجمايل الإيرادات

36.319.8�صايف الدخل
1.873.01.294.7اإجمايل الأ�صول

891.1718.2اإجمايل حقوق امل�صاهمني
4.12.4العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

1.91.5العائد على الأ�صول )%(
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�سركة ال�سناعات املتحدة
�سركة زميلة مقرها دولة الكويت

وتطوير  تاأ�صي�ص  بهدف   1979 عام  املتحدة  ال�صناعات  �صركة  تاأ�ص�صت 
املرتبطة  الفنية  ال�صت�صارية  اخلدمات  وتقدمي  ال�صناعية،  امل�صاريع 
واإدارة  تاأ�صي�ص وت�صويق  اأنها تعمل يف جمال  بال�صتثمارات ال�صناعية، كما 
ال�صناديق ال�صتثمارية املتخ�ص�صة يف قطاعات ال�صناعة واخلدمات بدولة 
وال�صركة  املتحدة  الأ�صمنت  �صركة  ا�صتثماراتها  وت�صمل  وخارجها.  الكويت 
املتحدة للغاز ال�صناعي. وقد اأعلنت �صركة ال�صناعات املتحدة عن حتقيق 
ربح �صايف بلغ 4.3 مليون دولر اأمريكي يف عام 2011 مقارنة بربح �صايف 
اأمريكي يف عام 2010. هذا وميلك بنك اخلليج  بقيمة 14.4 مليون دولر 
املتحد ما ن�صبته 32% من �صركة ال�صناعات املتحد ب�صفة موحدة علمًا باأن 

اأ�صهم ال�صركة مدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية. 

ملخ�س االأداء املايل 

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
29.334.5اإجمايل الإيرادات

4.314.4�صايف الدخل
638.1633.9اإجمايل الأ�صول

348.5365.4اإجمايل حقوق امل�صاهمني
1.23.9العائد على حقوق امل�صاهمني )%(

0.72.3العائد على الأ�صول )%(

�سركة اأوفرالند العقارية
�سركة زميلة مقرها دولة الكويت

يف  تاأ�ص�صت  حمدودة  م�صئولية  ذات  �صركة  هي  العقارية  اأفرلند  �صركة 
يف  ال�صتثمار  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  اأن�صطتها  وتزاول   ،2010 عام  الكويت 
الرئي�صية 36.8% يف قطاع  ا�صتثماراتها  وتت�صمن  والعقارات  امللكية  حقوق 
الرعاية ال�صحية اإ�صافة اإىل ح�صة بن�صبة 28.5% يف ال�صركة ال�صتثمارية 
لهذه  املال  راأ�ص  اأ�صهم  من   %45 املتحد  اخلليج  بنك  وميتلك  الإ�صالمية. 

ال�صركة ب�صفة موحدة، علمًا باأن اأ�صهمها غري مدرجة.

�سركة كابيتال املتحدة للنقل
�سركة زميلة مقرها الكويت

وتت�صمن   2011 عام  الكويت  يف  للنقل  املتحدة  كابيتال  �صركة  تاأ�ص�صت 
اأن�صطتها الرئي�صية عمليات النقل الربي والبحري واخلدمات ذات العالقة، 
دخاًل  ال�صركة  �صجلت  ال�صيانة.  وخدمات  واملعدات  املركبات  وتاأجري  بيع 
عملياتها.  من  الأوىل  ال�صنة  خالل  اأمريكي  دولر  مليون   10.6 بلغ  �صافيًا 
وميتلك بنك اخلليج املتحد ما ن�صبته 40% من ال�صركة ب�صفة موحدة، علمًا 

باأن اأ�صهمها غري مدرجة. 

ملخ�س االأداء املايل

مليون دولر اأمريكي
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب

2010
-13.8اإجمايل الإيرادات

-10.6�صايف الدخل
-41.9اإجمايل الأ�صول

-28.6اإجمايل حقوق امل�صاهمني
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�سركة يونايتد نتوورك�س
�سركة زميلة مقرها الكويت

تاأ�ص�صت �صركة يونايتد نتوورك�ص يف عام 2001 وتعترب املزود الرائد حللول 
خدماتها  خالل  من  ال�صركة  توفر  الكويت.  بدولة  والإعالم  الت�صالت 
ومنتجاتها الإبداعية املتقدمة، حلوًل يف جمال الإعالم والت�صالت. وتعمل 
فر�ص  لإيجاد  والبيانات  والفيديو  ال�صوت  توظيف  على  بفاعلية  ال�صركة 
اأعمال جديدة وميتلك بنك اخلليج املتحد 28% من ال�صركة ب�صفة موحدة، 

علمًا باأن اأ�صهمها غري مدرجة.

�سركة العقارات املتحدة – �سورية
�سركة زميلة مقرها �سورية

ب�صكل  اأن�صطتها  وتركز   2007 عام  يف  املتحدة  العقارات  �صركة  تاأ�ص�صت 
اأ�صا�صي على عمليات ال�صراء والتطوير واملتاجرة بالعقارات، علمًا باأن اأ�صهم 

ال�صركة غري مدرجة. 

العمليات وخدمات الدعم
اخلزانة

يقوم ق�صم اخلزانة ببنك اخلليج املتحد باإدارة متطلبات ال�صيولة والتمويل 
كما يتوىل م�صئولية تطوير العالقات املتبادلة بني خمتلف الأطراف. يف عام 
اآخر مليء بالتحديات مع  ا�صتمرار الآثار التي خلفتها الأزمة املالية العاملية 
والأحداث ال�صيا�صية الغري متوقعة مبنطقة ال�صرق الأو�صط، كان من ال�صعب 
من  احلد  املتحد  اخلليج  بنك  ا�صتطاع  لقد  تف�صيلية.  باأ�صعار  ودائع  جذب 
تاأثري هذه التحديات من خالل توثيق العالقات الطويلة الأجل التي اأقامها 
يتلقاه من جمموعة  مازال  الذي  الدعم  بال�صتفادة من  واأي�صا  مع نظرائه 

كيبكو.

راأ�ص  كفاية  معدل  مع  قوية  عمومية  مبيزانية  املتحد  اخلليج  بنك  احتفظ 
البحرين  متطلبات م�صرف  كثريًا عن  يزيد  بن�صبة 18%، مبا  املوحد  املال 
اإجمايل  بلغ  حيث  ال�صيولة  من  عايل  مبعدل  البنك  احتفظ  كما  املركزي. 
الأ�صول ال�صائلة 301 مليون دولر اأمريكي، ممثاًل ن�صبة 17% من امليزانية 
من  عددا  البنك  اتخذ  العام،  وخالل   .2011 عام  نهاية  يف  كما  العمومية 
اثنني  ترتيب  مطلوباته، وجنح يف  ا�صتحقاق  تواريخ  ملف  لإدارة  اخلطوات 
من الت�صهيالت اجلديدة املتو�صطة الأجل على مدى ثالث �صنوات من خالل 
�صفقات ثنائية وجماعية ي�صل جمموعها اإىل 310 مليون دولر اأمريكي. كما 
قام بنك اخلليج املتحد بال�صداد الكامل لت�صهيالت القر�ص امل�صرتك البالغ 
بقيمة 20  ثنائي  وقر�ص  اأمريكي،  دولر  مليون  بقيمة 115  �صنوات   3 مدته 

مليون دولر اأمريكي يف تواريخ ال�صتحقاق املحددة لهما.
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العمليات
واإجراءاته  لعملياته  �صاملة  مراجعة  باإجراء  البنك  قام   2011 عام  خالل 
بنك  من  كل  قبل  من  املتخذة  للتدابري  ونتيجة  والإنتاجية.  الكفاءة  لتعزيز 
امل�صروفات  انخف�صت  التكاليف،  ل�صبط  كامكو  و�صركة  املتحد  اخلليج 
اإىل  لت�صل   )%51.3( اأمريكي  دولر  مليون   11.1 مببلغ  والإدارية  العامة 
10.5 مليون دولر اأمريكي كما يف نهاية عام 2011، مقارنة بالعام ال�صابق 

حيث بلغت 21.6 مليون دولر اأمريكي.

تكنولوجيا املعلومات
 2011 عام  خالل  بالبنك  املعلومات  تكنولوجيا  يف  التطورات  اأهم  �صملت 
بهدف  الكوارث  ملواجهة  جديد  طوارئ  ملوقع  الناجح  والختبار  التجهيز 
دعم ا�صتمرارية الأعمال بالبنك يف حالت الطوارئ، وتعزيز النظام الأمني 
للمعلومات بالبنك. بالإ�صافة اإىل ذلك، مت اإجراء حتليل مف�صل حول التاأثري 

على الأعمال.

املوارد الب�سرية
نتيجة لعملية اإعادة تنظيم فريق الإدارة بالبنك ملواكبة اإعادة تركيز دفرت 
انخف�ص  العام،   املوظفني خالل  ا�صتقالة عدد من  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صول، 
تكاليف  انخف�صت   .2011 عام  خالل   %10 بن�صبة  البنك  موظفي  عدد 
اأمريكي )14.1%( لت�صبح بقيمة 23.1  املوظفني مببلغ 3.8 مليون دولر 
مليون دولر اأمريكي يف نهاية العام مقارنة مببلغ 26.9 مليون دولر اأمريكي 
للموظفني  املتحد دعمه  نهاية عام 2010. هذا وقد وا�صل بنك اخلليج  يف 
ور�ص  تنظيم  ت�صمنت  والتي  والتطوير،  التدريب  برامج  تقدمي  خالل  من 
حوكمة  ال�صلوك،  نظام  الأموال،  غ�صيل  مكافحة  تتناول  البنك  مبقر  عمل 
ال�صركات واإدارة املخاطر الت�صغيلية، كما قامت برعاية املوظفني للح�صول 

على موؤهالت ودرجات اأكادميية تتعلق مبجال العمل.

اأبناء  املتحد، م�صاريع اخلري،  ببنك اخلليج  املنح اخلا�ص  برنامج  وي�صاعد 
اجلامعات  من  اأكادميية  موؤهالت  على  للح�صول  املوؤهلني  البنك  موظفي 
اثنني  اإ�صافة  ومع  الأخرى.  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  اأو  والكليات  املعتمدة 
من  اأربعة  الربنامج  هذا  من  حاليًا  ي�صتفيد   ،2011 عام  خالل  الأبناء  من 
 2011 عام  خالل  املتحد  اخلليج  بنك  موظفي  جلنة  قامت  اأبناءاملوظفني. 
خمتلف  بني  العالقات  لتوثيق  البنك  ملوظفي  الفعاليات  من  عدد  بتنظيم 
الثدي من  �صرطان  مثل  بال�صحة  تتعلق  باأمور  الوعي  وزيادة  البنك  اأق�صام 

."Think Pink Bahrain" خالل حملة
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املتحد  اخلليج  لبنك  املايل  لالأداء  تف�صيليًا  و�صفًا  ال�صتعرا�ص  هذا  يقدم 
للفرتة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011. كما توفر الإي�صاحات امل�صاحبة للبيانات 
املالية املوحدة مزيدًا من التفا�صيل ذات العالقة بينما جند بع�ص الإي�صاحات 
املرجعية موجودة بهذا التقرير. تخ�صع الأرقام يف الأداء املايل اإىل تعديالت 
ن�صب التقريب. ويف بع�ص احلالت قد ل يعرب جمموع الأرقام يف اأحد الأعمدة 
اأو ال�صفوف تعبريًا دقيقًا عن اإجمايل الأرقام الواردة يف هذا العمود اأو ال�صف.

االإيرادات
�صجل بنك اخلليج املتحد انخفا�صًا يف الإيرادات بقيمة 66.4 مليون دولر 
اأمريكي يف عام 2011 لت�صل اإىل 108.5 مليون دولر اأمريكي مقارنة بعام 
العمليات  ذلك  يف  )مبا  اأمريكي  دولر  مليون   174.9 بلغت  حيث   2010
النخفا�ص  ويعزى  اأمريكي(.   دولر  مليون   11.7 قيمتها  البالغ  املتوقفة 
اإىل املكا�صب ال�صتثنائية التي �صجلت يف عام 2010  يف اإجمايل الإيرادات 
زميلة  �صركة  ل�صتحواذ  نتيجة  اأمريكي  دولر  مليون   82 قيمتها  والبالغ 
واملكا�صب التي حتققت من بيع بنك تون�ص العاملي، والتي انخف�صت جزئيًا 
يو�صح  املتحدة.  العقارات  �صركة  ت�صفية  املتحققة من  اخل�صارة  من جراء 
اجلدول التايل امل�صاهمة يف الإيرادات من اأن�صطة وا�صتثمارات بنك اخلليج 

املتحد يف خمتلف القطاعات. كما يتم بحث كل قطاع بالتف�صيل.

2010*2011اإجمايل االإيرادات )مليون دولر اأمريكي(
)0.8(23.7�صركات خدمات مالية زميلة

6.05.3�صركات عقارية زميلة
2.07.3�صركات زميلة اأخرى

13.316.8ر�صوم الإدارة من اإدارة الأ�صول
1.51.6ر�صوم وعمولت تتعلق بالئتمان

2،213.7ر�صوم ال�صت�صارات
7.416.1الدخل من الفوائد

30.54.6اأرباح ال�صتثمارات غري املتاحة للمتاجرة
69.7-اأرباح متلك �صركة زميلة

4.811.9اأرباح ال�صتثمارات املتاحة للمتاجرة
11.810.3الدخل من ح�ص�ص الأرباح

1.23.5دخل اآخر
2.4)1.2(�صايف )خ�صائر( اأرباح حتويل العمالت الأجنبية
)31.4(-خ�صارة انخفا�ص قيمة ال�صتثمار يف �صركة زميلة

5.344.0اأرباح من بيع ال�صركات الزميلة والتابعة
108.5174.9املجموع

* ت�صمل اإيرادات العمليات املوقوفة 11،7 مليون دولر اأمريكي

�سركات اخلدمات املالية الزميلة
عن  املتحد  اخلليج  لبنك  املالية  اخلدمات  من  املتحققة  الإيرادات  نتجت 
ا�صتثمارات البنك يف ال�صركات الزميلة بقطاعات اإدارة الأ�صول واخلدمات 
املالية  والو�صاطة  التجارية  امل�صرفية  والأعمال  ال�صتثمارية  امل�صرفية 
العمليات بهذا  يت�صمن ق�صم بيان الأعمال من اجلزء اخلا�ص با�صتعرا�ص 

التقرير مزيدًا من التفا�صيل حول هذه ال�صركات.

يف عام 2011، �صجلت النتائج املتحققة من ال�صركات الزميلة زيادة مبعدل 
قدرها  بخ�صارة  مقارنة  اأمريكي  دولر  مليون   23.7 اإىل  لت�صل  �صعفًا   24

اإىل  اأ�صا�صًا  الزيادة  وتعزى هذه  اأمريكي يف عام 2010.  دولر  مليون   0.8
بنك برقان لالأعمال امل�صرفية التجارية وهو اإحدى ال�صركات الزميلة لبنك 
يف  زيادة  �صجل  حيث  واخلليج  �صورية  وبنك  الكويت  ومقره  املتحد  اخلليج 

الربح مبعدل ت�صعة اأ�صعاف خالل عام 2011 مقارنة بعام 2010.

يو�صح اجلدول التايل اأداء ال�صركات املالية الزميلة لبنك اخلليج املتحد.

20112010اإجمايل االإيرادات )مليون دولر اأمريكي(
0.10.3�صركة ال�صرق للو�صاطة املالية

33.84.5بنك برقان
2.6-بنك اخلليج اجلزائر )عملية متوقفة(

)1.2()2.5(�صندوق امللكية اخلا�صة الكويتي
)0.6()2.4(�صركة منافع لال�صتثمار

)1.9(-ميلينيوم برايفت اإكويتي املحدودة
)2.7()5.8(�صركة �صمال اأفريقيا القاب�صة

)0.8()1.0(رويال كابيتال
)1.1(1.6بنك �صوريه واخلليج

)0.8(23.7املجموع

ال�سركات العقارية الزميلة
نتجت الإيرادات املتحققة لبنك اخلليج املتحد من �صركة العقارات املتحدة 
)يرجى الرجوع كذلك اإىل ق�صم الأعمال من ا�صتعرا�ص العمليات(، والتي 
 2011 عام  خالل  اأمريكي  دولر  مليون   7.1 بقيمة  �صايف  بربح  �صاهمت 

مقارنة بربح قدره 5.6 مليون دولر اأمريكي يف عام 2010.

يف وقت لحق من نهاية العام، قامت �صركة العقارات املتحدة ببيع ح�صتها 
دولر  مليون   72 بقيمة  ربحًا  بذلك  حمققة  لبنان  يف  ا�صتثماري  عقار  يف 
املتحد  اخلليج  بنك  ميتلك   .2012 عام  نتائج  يف  �صي�صجل  والذي  اأمريكي 

ح�صة بن�صبة 20% يف �صركة العقارات املتحدة كما يف 31 دي�صمرب 2011.

ال�سركات الزميلة الغريمالية االإخرى
من  اأمريكي  دولر  مليون   2 بقيمة  �صافيًا  دخاًل  املتحد  اخلليج  بنك  �صجل 
ال�صركات الزميلة غري املالية يف عام 2011 مقارنة بالدخل املتحقق يف عام 

2010 والذي يبلغ 7.3 مليون دولر اأمريكي. 

يو�صح اجلدول التايل اأداء ال�صركات الزميلة غري املالية لبنك اخلليج املتحد:

 االإيرادات – ال�سركات الزميلة غري املالية
)مليون دولر اأمريكي(

20112010

)0.4()0.3(�صركة ال�صيافة القاب�صة �ص.م.ك )مقفلة(
-)2.6(�صندوق كامكو خلدمات الطاقة

)0.2(-�صندوق التعليم الكويتي
1.3)0.7(�صركة اإ�ص اإ�ص اإت�ص دار الدولية

0.2)0.3(�صركة يونايتد نتوورك�ص
1.56.4�صركة ال�صناعات املتحدة

-4.5�صركة كابيتال املتحدة للنقل
2.07.3املجموع
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جمال  يف  اأعمالها  تزاول  جديدة  �صركة  هي  للنقل  املتحدة  كابيتال  �صركة 
اأن�صطة النقل بالكويت، وقد �صاهمت يف عامها الأول من الت�صغيل مببلغ 4.5 
�صركة  �صاهمت  املركبات.  تاأجري  عقود  من  حتققت  اأمريكي،  دولر  مليون 
 6.4 مببلغ  مقارنة  اأمريكي  دولر  مليون   1.5 مببلغ  املتحدة  ال�صناعات 
املتحدة يف  ال�صناعات  �صركة  �صجلت  اأمريكي يف عام 2010.  دولر  مليون 
اإن  “اإ�ص  التابعة  اأ�صا�صا من بيع �صركتها  ا�صتثنائيًا حتقق  عام 2010 ربحًا 
اأي�صًا  اأنها نتجت  التابعة لل�صركة ال�صعودية لالألبان والأغذية، كما  زد بي” 
من ا�صتحواذ ح�صة اإ�صافية بن�صبة 50% من �صركة م�صاريع الكويت الوطنية 

)مقفلة(، مع هذا مل يتم ت�صجيل هذه املكا�صب ال�صتثنائية يف عام 2011. 

يف عام 2011، قام البنك ببيع ح�صة ملكية بن�صبة 32% يف �صركة ال�صيافة 
اإت�ص دار الدولية ذ.م.م. البالغ  اإ�ص  اإ�ص  القاب�صة وح�صة امللكية يف �صركة 
ن�صبتها 29% مببلغ 45.3 مليون دولر اأمريكي حمققًا بذلك ربحًا بقيمة 8 

مليون دولر اأمريكي.

ر�سوم االإدارة من اأن�سطة اإدارة االأ�سول
انخف�صت الأ�صول اخلا�صعة لإدارة بنك اخلليج املتحد اإىل 7.1 مليار دولر 
اأمريكي يف عام 2011 مقارنة بقيمتها يف عام 2010 التي بلغت 8 مليار دولر 
اأمريكي. كما انخف�صت ر�صوم الإدارة بن�صبة 20.6% لت�صبح بقيمة 13.3 
مليون دولر اأمريكي يف عام 2011 مقارنة بقيمتها يف عام 2010 والتي بلغت 

16.8 مليون دولر اأمريكي.

الر�سوم والعموالت املتعلقة باالئتمان
دولر  مليون   1.5 مببلغ  بالئتمان  املتعلقة  والعمالت  الر�صوم  �صاهمت 
اأمريكي يف عام 2011 مقارنة مببلغ 1.6 مليون دولر اأمريكي يف عام 2010.

ر�سوم اال�ست�سارات
مليون   2.2 مقداره  ما   2011 عام  خالل  ال�صت�صارات  ر�صوم  جمموع  بلغ 
اأمريكي،  دولر  مليون   13.7 بلغ  حيث   2010 بعام  مقارنة  اأمريكي  دولر 
بانخفا�ص قدره 11.5 مليون دولر اأمريكي. يف عام 2010 بلغت قيمة ر�صوم 
ال�صت�صارات امل�صجلة من �صركة كامكو ما مقداره 5.6 مليون دولر اأمريكي 
الأعمال  �صركات  اإدارة  نظري  برقان  بنك  من  اأمريكي  دولر  مليون  و4.5 
امل�صرفية التجارية الزميلة. ومع هذا مل ت�صجل هذه الر�صوم يف عام 2011. 

الدخل من الفوائد
يتمثل امل�صدر الرئي�صي للدخل من الفوائد يف بنك اخلليج املتحد يف حمفظة 
الفوائد يف  الدخل من  انخف�ص  البنوك.  الإيداع ما بني  القرو�ص وعمليات 
مببلغ  مقارنة  اأمريكي  دولر  مليون   7.4 لي�صبح   %41 بن�صبة   2011 عام 
اإىل  كبري  ب�صكل  ذلك  ويعزى   ،2010 عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون   12.7
ا�صرتداد بنك برقان للدين الثانوي يف عام 2010، كما �صجل البنك دخاًل 

من الفوائد بقيمة 3.4 مليون دولر اأمريكي من العمليات املتوقفة.

االأرباح املحققة من اال�ستثمارات غري املتاحة للمتاجرة
لت�صبح  للمتاجرة  املتاحة  غري  ال�صتثمارات  على  املحققة  الأرباح  ارتفعت 
عام  يف  بقيمتها  مقارنة   2011 عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون   30.5 بقيمة 
املحققة  الأرباح  نتجت  وقد  اأمريكي،  دولر  مليون   3.2 بلغت  والتي   2010
يف عام 2011 اأ�صا�صا من عمليات التخارج من ا�صتثمارات الأ�صهم اخلا�صة 

والأ�صول العقارية الأخرى.

االأرباح املحققة من اال�ستحواذ على �سركة زميلة
دولر  مليون   69.7 بقيمة  ا�صتثنائية  مكا�صب  البنك  حقق   ،2010 عام  يف 
اأمريكي نتيجة ا�صتحواذ ح�صة بن�صبة 17% يف بنك برقان. وقد ا�صتحوذ بنك 
اخلليج املتحد على ح�صة موؤثرة هامة يف بنك برقان من خالل ال�صتحواذ 
على راأ�صماله على دفعات. يف عام 2010، ويف تاريخ احل�صول على ح�صة 
حقوق امللكية املوؤثرة، مت تقييم ح�صة امللكية اململوكة م�صبقا بقيمة عادلة ومت 
ترحيل الربح املحقق البالغ 69.7 مليون دولر اأمريكي اإىل بيان الدخل من 
حقوق امللكية. مع هذا، مل ت�صجل هذه الأرباح يف عام 2011. هذا وقد وظف 
بنك اخلليج املتحد ح�صته املوؤثرة يف بنك برقان من خالل متثيل ع�صوين 

يف جمل�ص اإدارة بنك برقان.  

االأرباح املحققة من ا�ستثمارات املتاجرة
�صجل تداول بنك اخلليج املتحد على اأ�صا�ص كل �صوق اأرباحًا يف عام 2011 
بلغت قيمتها 4.8 مليون دولر اأمريكي )2010: بلغت اأرباح املتاجرة 11.9 
ال�صلبي  الأداء  ب�صبب  ال�صوق  اأرباح  انخف�صت  وقد  اأمريكي(.  دولر  مليون 
البالغ  ال�صلبي  بالأداء  مقارنة  املالية  لالأوراق  الكويت  ل�صوق   )%17-(

)-0.3%( يف عام 2010.

الدخل من اأرباح االأ�سهم
امللكية  وا�صتثمارات  املدرجة  ال�صركات  الدخل  هذا  يف  امل�صاهمني  اأهم  من 
بن�صبة %15  الأ�صهم يف عام 2011   اأرباح  الدخل من  ارتفع  اخلا�صة. وقد 
لي�صل اإىل 11.8 مليون دولر اأمريكي مقارنة مبا قيمته 9.7 مليون دولر 
اأمريكي يف عام 2010. كما ح�صل بنك اخلليج املتحد يف عام 2011 على 
زيادة يف توزيعات ح�ص�ص الأرباح من �صناديق الأ�صهم اخلا�صة بالوليات 

املتحدة.

الربح )اخل�سارة( املتحققة من حتويالت العمالت االأجنبية 
والدخل االآخر

ا�صتملت م�صادر الدخل الآخر لبنك اخلليج املتحد ب�صكل اأ�صا�صي على اأرباح 
على  الإيجار  واإيرادات  الأجنبية  العمالت  حتويل  معامالت  من  متحققة 
اأرباح معامالت حتويل  البنك خ�صارة يف  وقد �صجل  ال�صتثمارية  العقارات 
اأمريكي،  دولر  مليون   1.2 قيمتها  بلغت   2011 عام  يف  الأجنبية  العمالت 
بربح قدره 2.4  الكويتي مقارنة  الدينار  اإىل مراكز  اأ�صا�صي  ب�صكل  وتعزى 

مليون دولر اأمريكي يف عام 2010.

اخل�سائر من تخفي�س اال�ستثمارات يف �سركة زميلة
الأولوية  حقوق  اإ�صدار  يف  املتحد  اخلليج  بنك  ي�صارك  مل   ،2010 عام  يف 
ال�صادرة من �صركة العقارات املتحدة يف �صهر دي�صمرب وذلك ب�صبب قيود 
مت  لذلك،  ونتيجة  املركزي.  البحرين  م�صرف  فر�صها  التي  الإنك�صاف 
تخفي�ص ح�صة البنك من الأ�صهم يف �صركة العقارات املتحدة اإىل 20% يف 
�صهر دي�صمرب 2010 من 30% يف �صهر �صبتمرب 2010. وقد مت ت�صجيل خ�صارة 
بلغت قيمتها 31.4 مليون دولر اأمريكي نتيجة لهذا التخفي�ص/الت�صرف يف 

عام 2010.

االأرباح من بيع �سركات زميلة وتابعة
من  اأمريكي  دولر  مليون   5.3 بقيمة  اأرباحًا  املتحد  اخلليج  بنك  �صجل 
التخارج من �صركات زميلة معينة يف عام 2011. �صجل بنك اخلليج املتحد 
اأمريكي من حتويل ح�صته يف بنك  ربحًا �صافيًا بقيمة 43.8 مليون دولر 

تون�ص العاملي اإىل بنك برقان يف عام 2010.
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امل�سروفات
م�سروفات الفوائد

اإىل  اأمريكي )%8.7(  ارتفعت م�صروفات الفوائد مببلغ 4.3 مليون دولر 
53.6 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 دي�صمرب 2011، مقارنة بـ 49.3 مليون 
دولر اأمريكي كما يف 31 دي�صمرب 2010. وتعزى هذه الزيادة ب�صكل اأ�صا�صي 
اإىل حتويل القرو�ص ق�صرية الأجل البالغ قيمتها 240 مليون دولر اأمريكي 

اإىل قرو�ص متو�صطة الأجل. 

امل�سروفات الت�سغيلية
 %30.6 بن�صبة  انخفا�صا   2011 عام  خالل  الت�صغيلية  امل�صروفات  �صهدت 
دولر  مليون   48.6 بـ  مقارنة  اأمريكي  دولر  مليون   33.7 بقيمة  لت�صبح 
 %14،1 بن�صبة  واملزايا  الرواتب  انخف�صت  كما   .2010 عام  يف  اأمريكي 
دولر  مليون   26.9  :2010( اأمريكي  دولر  مليون   23.1 بقيمة  لت�صبح 
اأمريكي( بينما انخف�صت امل�صروفات العامة والإدارية بن�صبة 51% لت�صبح 
اأمريكي(  دولر  مليون   21.6  :2010( اأمريكي  دولر  مليون   10.5 بقيمة 
ويعزى ذلك ب�صكل اأ�صا�صي اإىل التدابري التي مت اتخاذها خلف�ص التكاليف. 

يو�صح اجلدول التايل مقارنة بني امل�صروفات الت�صغيلية لعام 2011 و2010:

20112010امل�سروفات الت�سغيلية )مليون دولر اأمريكي(
23.126.9الرواتب والبدلت

10.521.6امل�صروفات العامة والإدارية
33.748.6املجموع

�سايف الدخل الت�سغيلي
انخف�ص �صايف الدخل الت�صغيلي لبنك اخلليج املتحد بن�صبة 67.4% لي�صبح 
بقيمة 21.3 مليون دولر اأمريكي خالل عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث 

بلغ 65.4 مليون دولر اأمريكي.

املخ�س�سات املالية
اخلليج  بنك  �صجل  حيث   2011 عام  يف  الأ�صول  اأ�صعار  يف  التدين  ا�صتمر 
املتحد خ�صائر ناجتة عن انخفا�ص القيمة يف ال�صتثمارات املتاحة للمتاجرة 
بقيمة 24 مليون دولر اأمريكي )2010: 13.5 مليون دولر اأمريكي(. كما 
اأمريكي تتعلق  �صجلت خ�صارة لنخفا�ص القيمة مببلغ 15.78 مليون دولر 

ب�صركة ميلينيوم برايفت اإيكويتي ليمتد )�صركة م�صرتكة( يف عام 2010.  

�سايف الدخل
انخف�ص �صايف دخل بنك اخلليج املتحد يف عام 2011 بن�صبة 96% لي�صبح 
بقيمة 1.5 مليون دولر اأمريكي مقارنة ب�صايف الدخل املتحقق يف عام 2010 
والبالغ قيمته 38.6 مليون دولر اأمريكي. كما انخف�صت اإيرادات ال�صهم اإىل 

0.18 �صنت اأمريكي مقارنة بـ 4.71 �صنت اأمريكي يف عام 2010.

امليزانية العمومية املوحدة
االأ�سول املوحدة

بلغت قيمة الأ�صول املوحدة لبنك اخلليج املتحد 1.78 مليار دولر اأمريكي 
عام  نهاية  يف  اأمريكي  دولر  مليار   1.92 بـ  مقارنة   2011 عام  نهاية  يف 
2010. ويعزى هذا النخفا�ص ب�صكل اأ�صا�صي اإىل ت�صفية بع�ص ال�صتثمارات 

وانخفا�ص معدل الإيداع لدى البنوك. فيما يلي مقارنة بني العامني:

20112010االأ�سول )مليون دولر اأمريكي(
17.927.9ودائع لدى البنوك وحتت الطلب

102.3167.3ودائع لأجل لدى البنوك
ال�صتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �صمن 

73.2126.7قائمة الدخل
435.0385.8ال�صتثمارات الغري متاحة للمتاجرة

27.957.9قرو�ص وذمم مدنية
16.121.2ا�صتثمارات عقارية

37.547.0اأ�صول اأخرى
ا�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صرتكة مبوجب 

1.002.91.026.1طريقة احلقوق
0.91.1ممتلكات ومعدات

56.856.3�صهرة
1.770.61.917.1املجموع

ودائع لدى البنوك وحتت الطلب والأجل
بلغت الودائع لدى البنوك وحتت الطلب ولأجل ما قيمته 120.2 مليون دولر 
اأمريكي يف  اأمريكي يف عام 2011، مقارنة مبا قيمته 195.2 مليون دولر 
الأوراق  النقدية،  الودائع  ت�صمل  التي  ال�صائلة  الأ�صول  �صكلت   .2010 عام 
العمومية كما يف  امليزانية  ن�صبة 17% من  الأخرى  والأ�صول  ال�صائلة  املالية 

نهاية عام 2011 )2010: %24.6(.

اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �سمن بيان الدخل
بلغ حجم ال�صتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل 73.2 
اأمريكي يف عام 2011 مقارنة مبا قيمته 126.7 مليون دولر  مليون دولر 
اأوراق مالية مت الحتفاظ  اأمريكي يف عام 2010. تتكون هذه املحفظة من 
لأغرا�ص  بها  حمتفظ  لالإدارة  خا�صعة  ا�صتثمارية  و�صناديق  للمتاجرة  بها 
اإىل  للمتاجرة  بها  املحتفظ  املالية  الأوراق  حجم  انخف�ص  وقد  املتاجرة. 
اأمريكي  اأمريكي يف عام 2011 من 29.2 مليون دولر  24.2 مليون دولر 
يف العام ال�صابق. اأما حمفظة الأوراق املالية املحتفظ بها للمتاجرة فتتميز 
الأوراق  اأ�صواق  اأ�صهم مدرجة يف  اأ�صا�صي من  ب�صكل  وتتكون  الكبري  بالتنوع 

املالية مبملكة البحرين ودولة الكويت واململكة العربية ال�صعودية. 

اإىل  للمتاجرة  بها  املحتفظ  لالإدارة  اخلا�صعة  ال�صناديق  قيمة  انخف�صت 
48.9 مليون دولر اأمريكي يف عام 2011 مقارنة مبا قيمته 97.5 مليون دولر 

اأمريكي يف عام 2010، ويعزى ذلك ب�صكل اأ�صا�صي اإىل عمليات الت�صفية.

حمفظة  من   %43.6 ن�صبته  ما  ا�صتثمار  مت   ،2011 عام  نهاية  يف  كما 
ال�صناديق املدارة املحتفظ بها للمتاجرة باإجمايل قدره 21.3 مليون دولر 
اأمريكي م�صتثمر يف الكويت. ويتاألف الر�صيد من �صناديق مقرها الوليات 
املتحدة الأمريكية، اأوروبا وغريها من دول جمل�ص التعاون اخلليجي الأخرى. 
متا�صيًا مع �صيا�صة بنك اخلليج املتحد لإدارة املخاطر، فاإن املحفظة متنوعة 

من حيث املنتجات وفئات الأ�صول وخماطر القطاع املايل. 

اال�ستثمارات غري املتاحة للمتاجرة
دولر  مليون   435 قيمته  ما  للمتاجرة  املتاحة  غري  ال�صتثمارات  حجم  بلغ 
اأمريكي يف عام 2011 مقارنة مبا قيمته 385.7 مليون دولر اأمريكي يف عام 
2010. تتكون املحفظة ب�صكل اأ�صا�صي من اأ�صهم مدرجة بقيمة 43.3 مليون 
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دولر اأمريكي )2010: 45.1 مليون دولر اأمريكي(، اأ�صهم غري مدرجة بقيمة 
81.7 مليون دولر اأمريكي )2010: 132.5 مليون دولر اأمريكي(، �صناديق 
ا�صتثمار عقاري خا�صعة لالإدارة بقيمة 16.5 مليون دولر اأمريكي )2010: 
18.6 مليون دولر اأمريكي(، �صناديق ا�صتثمار اأخرى خا�صعة لالإدارة بقيمة 
280.1 مليون دولر اأمريكي )2010: 179 مليون دولر اأمريكي(، و�صندات 
دولر  مليون   10.4  :2010( اأمريكي  دولر  مليون   13.2 بقيمة  قر�ص 
اأمريكي(. تعزى الزيادة يف �صناديق ا�صتثمار اأخرى خا�صعة لالإدارة ب�صكل 
اأ�صا�صي اإىل امل�صتثمرين اجلدد يف الأ�صهم اخلا�صة مببلغ 105 مليون دولر 

اأمريكي، وهي ب�صكل اأ�صا�صي يف �صوق الوليات املتحدة الأمريكية.

املتاحة  غري  ال�صتثمارات  �صمن  املدرجة  الرئي�صية  ال�صتثمارات  كانت 
للمتاجرة كما يف 31 دي�صمرب 2011 على النحو التايل:

كويتية  �صركة  وهي  )مقفلة(،  �س.م.ك  املتقدمة  التكنولوجيا  ��سركة  �•
الرعاية  منتجات  يف  التعامل  هو  اأ�صا�صي  بغر�ص  تاأ�ص�صت  م�صاهمة 
ملن�صاآت  املدنية  الإن�صاءات  اأعمال  املعدات،  و�صيانة  تركيب  ال�صحية، 
الرعاية ال�صحية، وا�صتثمار الأموال الفائ�صة يف اأوراق مالية ا�صتثمارية 
العام  نهاية  ال�صتثمار يف  قيمة هذا  بلغت  للمحافظ.  مدير  من خالل 

21.4 مليون دولر اأمريكي، ممثلة ح�صة ملكية بن�صبة %6.2.

•� �سندوق برقان لالأ�سهم، وهو �صندوق ا�صتثمار غري حمدد الأجل يدار 
اأ�صهم  يف  ال�صتثمار  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  ويركز  برقان  بنك  قبل  من 
ال�صركات الكويتية املدرجة ب�صوق الكويت لالأوراق املالية. يتبع ال�صندوق 
راأ�صمالية  ويتمثل هدفه يف حتقيق مكا�صب  ا�صتثمارية متوازنة  �صيا�صة 
طويلة الأجل مع اأدنى قدر ممكن من املخاطر. بلغت قيمة هذا ال�صتثمار 
يف نهاية العام 43.8 مليون دولر اأمريكي )2010: 50.2 مليون دولر 

اأمريكي(، مبا ميثل ح�صة ملكية بن�صبة %15.5 )2010: %16(.

•� املوؤ�س�سة امل�سرفية العاملية )جي بي كورب( هي بنك ا�صتثمار اإ�صالمي 
دولر  مليون   250 بقيمة  ومدفوع  �صادر  براأ�صمال  البحرين  يف  تاأ�ص�ص 
وراأ�صمال  اخلا�صة  الأ�صهم  البنك  اأعمال  م�صارات  ت�صمل  اأمريكي. 
اإدارة الأ�صول، اخلدمات  التحتية،  العقاري والبنية  التطوير  امل�صاريع، 
اإدارة  وخدمات  املال  راأ�ص  واأ�صواق  ال�صركات  متويل  يف  ال�صت�صارية 
املحافظ. بلغت قيمة هذا ال�صتثمار يف نهاية العام 20.9 مليون دولر 
ملكية  اأمريكي( مبا ميثل ح�صة  دولر  مليون  اأمريكي )2010: 20.9 

بن�صبة %12.5 )2010: %12.5(.

•� هاوك اأند اأوفهاوزر بنك )هاوك(، وهو بنك ا�صتثماري خا�ص تاأ�ص�ص يف 
اأملانيا عام 1796 ويركز اأعماله على اإدارة �صناديق الأ�صول، ولديه قاعدة 
عمالء عري�صة. بلغت قيمة ا�صتثمار بنك اخلليج  املتحد كما يف نهاية عام 
2011 ما قيمته 17.2 مليون دولر اأمريكي )2010: 17.6 مليون دولر 

اأمريكي( مبا ميثل ح�صة ملكية بن�صبة %7.88 )2010: %7.88(.

من  يدار  الأجل  حمدد  غري  �صندوق  هو  اال�ستثماري  كامكو  •� �سندوق 
لل�صركات  املالية  الأوراق  يف  ال�صندوق  ي�صتثمر  كامكو.  �صركة  قبل 
املدرجة ب�صوق الكويت لالأوراق املالية يف الإ�صدارات الأولية، ال�صندات 
الأوراق  ذلك  يف  مبا  اإدراجها،  املتوقع  العامة  والإ�صدارات  احلكومية 
املالية لل�صركات املدرجة مبنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. بلغت 
قيمة هذا ال�صتثمار يف نهاية العام 14.3 مليون دولر اأمريكي )2010: 
 13.84 بن�صبة  ملكية  ح�صة  ميثل  مبا  اأمريكي(،  دولر  مليون   13.2

مليون دولر اأمريكي )2010: 13.4 مليون دولر اأمريكي(.

يدار من  ا�صتثماري  العالية، هو �صندوق  والعوائد  ال�سندات  ��سندوق  �•
العائدات  اإىل  ي�صتند  عائد  ويتمثل هدفه يف حتقيق  كامكو  �صركة  قبل 
خالل  من  الأجل،  ق�صرية  بنكية  فائدة  اأ�صعار  مع  ن�صبيًا  املرتفعة 
ال�صتثمار يف �صندات ال�صركات واأذون اخلزانة يف اأ�صواق الكويت ودول 
جمل�ص التعاون اخلليجي. كما ي�صتثمر ال�صندوق يف ال�صيولة الفائ�صة 
املحلية  املال  اأ�صواق  و�صناديق  امل�صرفية  والودائع  الإيداع  �صهادات  يف 
اخلليج  بنك  ا�صتثمار  قيمة  بلغت  اأخرى.  موؤ�ص�صات  قبل  من  املدارة 
اأمريكي  دولر  مليون  قيمته 13.1  ما  نهاية عام 2011  املتحد كما يف 
بن�صبة  ملكية  ح�صة  ميثل  مبا  اأمريكي(،  دولر  مليون   13.2  :2010(

.)%9.49 :2010( %15.48

اإيكويتي  برايفت  ميلينيوم  �سركة  الإدارة  اخلا�سع  الطاقة  •� �سندوق 
ويتمثل هدفه الرئي�ص يف ا�صتحواذ ح�صة يف ال�صركات العاملة يف قطاع 
الطاقة. بلغت قيمة ا�صتثمار بنك اخلليج املتحد يف نهاية عام 2011 ما 

قيمته 16 مليون دولر اأمريكي )2010: 16 مليون دولر اأمريكي(.

��سندوق �سناديق اأ�سهم ال�سركات اخلا�سة )بي اإي اإت�س 3 و4(، وقد بلغت  �•
قيمة ا�صتثمار بنك اخلليج املتحد يف هذا ال�صندوق بنهاية العام 63 مليون 
وي�صتثمر لدى 25 من  اأمريكي(  اأمريكي )2010: 50 مليون دولر  دولر 
كبار مدراء ال�صناديق يف اأمريكا ال�صمالية مع تنوع ا�صتثماراته الرئي�صية 
يف قطاعات اقت�صادية متعددة. مما يذكر اأن العديد من �صناديق الأ�صهم 
دورة  تاأثري  من  الآن  تعافت  قد  املتحد  اخلليج  لبنك  التابعة  اخلا�صة 
النخفا�ص "املنحنى J" ويف طريقها اإىل حتقيق تدفقات وعائدات نقدية. 

ت�صمل قيمة املحفظة قيمة عادلة اإيجابية تبلغ 9.8 مليون دولر اأمريكي.

القرو�س وال�سلف
لالأفراد  املمنوحة  الت�صهيالت  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  وال�صلف  القرو�ص  تتكون 
عمل  مت  كما  موؤمنة  وال�صلف  القرو�ص  وجميع  ال�صلة.  ذات  والأطراف 

خم�ص�صات كافية لها حت�صبًا لأي تعرث يف امل�صتقبل.

العقارات اال�ستثمارية
ت�صمل العقارات ال�صتثمارية �صمن حمفظة بنك اخلليج املتحد مبنى برج 
املقر الرئي�صي للبنك الواقع يف املنطقة الدبلوما�صية يف البحرين بالإ�صافة 
اإىل قطعة اأر�ص يف موقع متميز باململكة العربية ال�صعودية. وقد وجه م�صرف 
اأرباح غري حمققة من  اأية  الدخل  بيان  ت�صتبعد من  باأن  املركزي  البحرين 
اإعادة تقييم العقارات ال�صتثمارية.  بلغت قيمة الأرباح غري املحققة لبنك 
باململكة  الكائن  العقار  تقييم  على  اأمريكي  دولر  مليون   8 املتحد  اخلليج 

العربية ال�صعودية والذي مل ي�صجل كدخل بعد.

اال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة
�صجلت ال�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة وامل�صاريع امل�صرتكة لبنك اخلليج 
دولر  مليون   23 مبعدل  انخفا�صًا  امللكية  حقوق  طريقة  مبوجب  املتحد 
مقارنة  اأمريكي  دولر  مليون   1.002 اإىل  لت�صل   2011 عام  يف  اأمريكي 
البنك  باع   .2010 عام  يف  اأمريكي  دولر  مليون   1.026 البالغة  بقيمتها 
ح�صته البالغة 32% يف �صركة ال�صيافة القاب�صة، وح�صة ملكية بن�صبة %47 
يف �صركة العقارات املتحدة – الأردن، وح�صة ملكية بن�صبة 29% يف �صركة 
اإ�ص اإ�ص اإت�ص دار العاملية من خالل �صركة كامكو يف عام 2011. وانخف�صت 
 %50 بن�صبة  ملكية  ح�صة  ا�صتثمار  جراء  من  جزئيًا  احل�ص�ص  هذه  قيمة 
يف �صركة تقاعد لالدخار والتقاعد وح�صة ملكية بن�صبة 39.8% يف �صركة 
�صندوق  يف   %16 بن�صبة  اإ�صافية  ملكية  وح�صة  للنقل،  املتحدة  كابيتال 

خدمات الطاقة التابع ل�صركة كامكو.
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دولر  مليون  بقيمة 31.7  اإجمايل  بربح  للبنك  الزميلة  ال�صركات  �صاهمت 
يف  اأمريكي  دولر  مليون   9.2 بقيمة  بربح  مقارنة   2011 عام  يف  اأمريكي 
عام 2010. من بني امل�صاهمني الرئي�صيني يف حتقيق هذا الربح بنك برقان 
)33.8 مليون دولر اأمريكي(، �صركة العقارات املتحدة )7.1 مليون دولر 

اأمريكي( و�صركة كابيتال املتحدة للنقل )4.5 مليون دولر اأمريكي(.

املطلوبات املوحدة
لت�صل   %11.3 بن�صبة  املتحد  اخلليج  لبنك  املوحدة  املطلوبات  انخف�صت 
مليار  قيمته 1.3  اأمريكي يف عام 2011 مقارنة مبا  دولر  مليار  اإىل 1.2 
دولر اأمريكي يف عام 2010. يعزى هذا النخفا�ص ب�صكل اأ�صا�صي اإىل �صداد 
�صندات بالدينار الكويتي بقيمة 71 مليون دولر اأمريكي لدى �صركة كامكو يف 
تاريخ ا�صتحقاقها واملوافق 22 يونيو 2011 وخف�ص القرو�ص ق�صرية الأجل 
من قبل بنك اخلليج املتحد. ارتفعت م�صتحقات القرو�ص وعمليات املرابحة 
اإىل 731 مليون دولر اأمريكي مقارنة مبا قيمته 501 مليون دولر اأمريكي كما 
يف 31 دي�صمرب 2010، ويعزى ذلك اأ�صا�صًا اإىل الت�صهيالت اجلديدة املتو�صطة 
الأجل البالغ مدتها ثالث �صنوات باإجمايل 310 مليون دولر اأمريكي. وقد 
انخف�صت هذه الت�صهيالت جزئيًا من جراء قيام بنك اخلليج املتحد ب�صداد 
القر�ص اجلماعي البالغ قيمته 115 مليون دولر اأمريكي والقر�ص الثنائي 

البالغ قيمته 20 مليون دولر اأمريكي. فيما يلي مقارنة بني العامني:

20112010املطلوبات )مليون دولر اأمريكي(
211.8435.6امل�صتحق للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى

80.3139.6ودائع من العمالء
731.2501.4قرو�ص م�صتحقة ال�صداد

44.068.5مطلوبات اأخرى
71.2-ال�صندات

100.0100.0القر�ص الثانوي
1.167.41.316.3املجموع

حقوق امل�ساهمني
كما يف نهاية عام 2011، ارتفع اإجمايل حقوق امل�صاهمني اإىل 603.2 مليون 
دولر اأمريكي مقارنة مبا قيمته 600.8 مليون دولر اأمريكي يف نهاية عام 
2010 ، ويعزى هذا ب�صكل اأ�صا�صي اإىل انخفا�ص احتياطيات القيمة العادلة 
والتحركات يف حقوق الأقلية. انخف�صت احتياطيات القيمة العادلة ال�صلبية 
دولر  مليون   13.5 بقيمة  لت�صبح  اأمريكي  دولر  مليون   7.9 مقداره  مبا 
خ�صائر  اإىل  اأ�صا�صًا  ذلك  ويعزى  اأمريكي،  دولر  مليون   21.4 من  اأمريكي 
ومقاي�صات  للمتاجرة،  املتاحة  غري  ال�صتثمارات  مقابل  القيمة  انخفا�ص 
اأ�صعار الفائدة امل�صتحقة. وانخف�صت ح�صة الأقلية اإىل 41.3 مليون دولر 
اأمريكي مقارنة مبا مقداره 46.2 مليون دولر اأمريكي ويعزى ذلك اأ�صا�صًا 
اإىل اخل�صائر املحققة يف �صركة كامكو )ال�صركة التابعة لبنك اخلليج املتحد(.

يو�صح اجلدول التايل تكوين حقوق امل�صاهمني وح�صة الأقلية يف نهاية عام 
2011 مقارنة بعام 2010:

20112010حقوق امل�ساهمني )مليون دولر اأمريكي(
208.6208.2راأ�ص املال

)12.7()12.7(اأ�صهم خزانة
11.510.6عالوة اإ�صدار ال�صهم

20112010حقوق امل�ساهمني )مليون دولر اأمريكي(
95.595.4الحتياطي القانوين

76.075.9الحتياطي العام
14.314.3احتياطي اأ�صهم اخلزانة
)21.4()13.5(احتياطي القيمة العادلة

40.143.5احتياطي حتويل العمالت الأجنبية
142.0140.9الإيرادات امل�صتبقاة

راأ�ص املال والحتياطي الذي يوؤول اإىل م�صاهمي 
561.8554.6ال�صركة الأم

41.346.1احل�ص�ص غري امل�صيطرة يف حقوق امل�صاهمني
603.2600.8اإجمايل حقوق امل�صاهمني

1.770.51.917.1اإجمايل املطلوبات واحلقوق

التزامات خارج امليزانية العمومية
تتكون التزامات بنك اخلليج املتحد خارج امليزانية العمومية من خطابات 
غري  ا�صتثمار  التزامات  ائتمان،  التزامات  ائتمان،  خطابات  �صمان، 
ال�صرف  خماطر  لتغطية  مالية  اأدوات  م�صرفية،  قبول  �صندات  م�صحوبة، 
الأجنبي، عقود ال�صراء والبيع الآجل ومقاي�صات اأ�صعار الفائدة والعمالت. 
قيمته  ما  بالئتمان  املتعلقة  واللتزامات  البنك  ا�صتثمارات  جمموع  بلغ 
69.9 مليون دولر اأمريكي كما يف نهاية عام 2011 )2010: 39.8 مليون 
التمويل  ت�صهيالت  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  الزيادة  هذه  تعزى  اأمريكي(.  دولر 
التجاري بقيمة 32 مليون دولر اأمريكي اإىل �صركات املجموعة من قبل بنك 
اخلليج املتحد. ت�صمل املطلوبات الطارئة للبنك ب�صكل اأ�صا�صي العقود الآجلة 
الفائدة التي مت اتخاذها للتحوط �صد انك�صاف امليزانية  ومقاي�صات �صعر 
العملة  تعامالت  اأو  امل�صتقة  الأدوات  باملتاجرة يف  البنك  يقوم  العمومية. ل 
الأجنبية اململوكة. ي�صتمل الإي�صاحان رقم 29 و30 من البيانات املالية على 

مزيد من التفا�صيل املتعلقة باللتزامات خارج امليزانية العمومية.

كفاية راأ�س املال
يزيد معدل كفاية راأ�ص املال لدى بنك اخلليج املتحد البالغ %18 )2010: 
19.5%( وفقا لأنظمة ولوائح اتفاقية بازل 2، عن احلد الأدنى املطلوب من 

قبل م�صرف البحرين املركزي وهو 12% بزيادة قدرها %0.5.

ي�صتمل اجلدول التايل على حتليل لو�صع كفاية راأ�ص املال بالبنك:

20112010كفاية راأ�س املال )مليون دولر اأمريكي(
قاعدة راأ�ص املال:

422.80414.50راأ�ص املال لل�صريحة 1
77.53-راأ�ص املال لل�صريحة 2

422.80492.03اإجمايل قاعدة راأ�ص املال )اأ(
2.103.952.186.78التعر�ص املرجح ملخاطر الئتمان

161.68275.18التعر�ص املرجح ملخاطر ال�صوق
56.5366.83التعر�ص املرجح للمخاطر الت�صغيلية

2.322.152.528.79اإجمايل التعر�ص املرجح للمخاطر )ب(
19.5%18.2%كفاية راأ�ص املال )اأ / ب* × 100(

12.0%12.0%متطلبات احلد الأدنى
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اإدارة املخاطر

�صوابط  لتوفري  املتحد  اخلليج  ببنك  املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  تطوير  مت 
�صاملة واإدارة م�صتمرة للمخاطر الرئي�صية التي ينطوي عليها منوذج اأعمال 

البنك واأن�صطته الت�صغيلية.

التطورات يف عام 2011
�كان الرتكيز الرئي�صي خالل العام على اإدارة ال�صيولة واإدارة املحافظ  �•

وتعزيز امليزانية العمومية.

من  تفعيله  ومت  �صامل  ب�صكل  الت�صغيلية  املخاطر  عمل  اإطار  تعديل  �مت  �•
خالل تطبيق نظام فعال للمخاطر الت�صغيلية.

�مت العمل ب�صكل مكثف على تطوير مناذج الت�صنيف الداخلي لالأعمال  �•
امل�صرفية ال�صتثمارية واإدارة الأ�صول.

املخاطر. اإدارة  واإجراءات  ل�صيا�صات  �صاملة  مراجعة  اإجراء  مت  �•

قدراته.  وتعزيز  املخاطر  اإدارة  فريق  يف  التو�صع  مت  �•

فل�سفة املخاطر
تقوم فل�صفة املخاطر يف البنك على املبادئ الأربعة الهامة التالية:

قبل  من  التقدير  وح�صن  اخلربة  مع  �صليمة  معرفية  قاعدة  �توفر  �•
يف  الأ�صا�ص  حجر  تعترب  والتي  املخاطر  اإدارة  وموظفي  العليا  الإدارة 

برنامج احلد من املخاطر الناجح.  

�توخي اليقظة واحلذر والن�صباط والهتمام بالتفا�صيل حيث تعد من  �•
املتطلبات الأ�صا�صية.

كافة  بني  التقارير  اإ�صدار  وجهات  الواجبات  بني  الكامل  �الف�صل  �•
قطاعات الأعمال وقطاعات دعم الأعمال.

والتوا�صل  اجليد  والتوثيق  بالو�صوح  والإجراءات  ال�صيا�صات  تت�صم  �اأن  �•
اجليد والفهم ال�صحيح والتنفيذ الدقيق ن�صًا وروحًا.

امل�سئوليات
م�صتوى  حتديد  يف  مطلقة  ب�صلطة  املتحد  اخلليج  بنك  اإدارة  جمل�ص  يتمتع 
املعايري  جانب  اإىل  للمخاطر  البنك  احتمال  ودرجة  عام  ب�صكل  املخاطر 
نطاق  على  البنك  ويوافق  اإطارها.  �صمن  البنك  بها  يعمل  التي  واحلدود 
ال�صيا�صات  على  عالوة  الهامة،  الإنك�صاف  وم�صتويات  الإجمايل  املخاطر 
جمل�ص  فو�ص  وقد  كبري.  ب�صكل  توثيقها  يتم  التي  وال�صوابط  الإجراءات 
التي ت�صم  التنفيذية  اللجنة  اإىل  اليومية  القرارات  اتخاذ  الإدارة م�صئولية 
اجتماعات  بني  الفرتات  خالل  التنفيذية  اللجنة  جتتمع  اأع�صاء.  اأربعة 
اللجنة  مهام  نطاق  تتجاوز  التي  املقرتحات  كافة  لعتماد  الإدارة  جمل�ص 
م�صئولية  ال�صتثمارية  اللجنة  فيه  تتوىل  الذي  الوقت  يف  ال�صتثمارية، 
الإنك�صاف  حدود  باعتماد  التنفيذية  اللجنة  اإىل  التو�صية  اأو  اعتماد 
والقطاعات  والدول  البنوك  جتاه  والرتكيزات  وال�صتثمارات  الفردي 
ميكن  الأخرى.  الأ�صول  لفئات  تعر�ص  اأي  اأو  املخاطر  تقييم  وفئات 
هاتني  وم�صئوليات  مبادئ  حول  املعلومات  من  مزيد  على  الإطالع 
للبنك الإلكرتوين  املوقع  على  ال�صركات  حوكمة  تقرير  يف   اللجنتني 
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يعمل يف ق�صم اإدارة املخاطر بالبنك فريق عمل متخ�ص�ص وموؤهل يتكون من 
واإدارة  اأفراد. وتعترب قدرة بنك اخلليج املتحد على حتديد وتقييم  خم�صة 
املالية  قوته  يف  اجلوهرية  العوامل  من  التقارير  واإعداد  ومتابعة  وقيا�ص 
اإدارة  وحدود  والعمليات  ال�صيا�صات  من  �صاملة  جمموعة  هناك  والربحية. 
املخاطر لتوفري الإر�صادات واملعايري. ويتم حتديث هذه ال�صيا�صات واملعايري 
يف  والتغيريات  ال�صوق  عوامل  يف  والتغريات  املمار�صات  اأف�صل  دمج  بهدف 

البيئة الرقابية يف كافة اجلهات التي يتواجد بها البنك ويعمل يف نطاقها.

فل�سفة اإدارة املخاطر
اخلليج  بنك  يتبناها  التي  املخاطر  لإدارة  ال�صاملة  الإ�صرتاتيجية  تركز 
املتحد على تعزيز منظومة املخاطر والعائد اخلا�ص املتعلقة بتعر�ص البنك 
جتنب  اإىل  اإ�صافة  ال�صتثمارية(  املحافظ  على  يقوم  )منهج  للمخاطر 
اخل�صائر. توجز الفقرة التالية فل�صفة الإدارة التي ينتهجها البنك يف اإدارة 

الأنواع الرئي�صية من املخاطر:

فل�سفة اإدارة املخاطرنوع املخاطر
منح خماطر االئتمان و�صمان  الإقرا�ص  باأن�صطة  التحكم 

وقوية  �صليمة  اأ�ص�ص  على  الئتمانية  الت�صهيالت 
واأن اأموال البنك يتم ا�صتثمارها بطريقة مربحة

اأو خماطر ال�سوق املالية  الأدوات  قيمة  انخفا�ص  من  احلد 
يف  معاك�ص  تغري  ب�صبب  املالية  الأدوات  حمفظة 

اأ�صعار ال�صوق اأو معدلته.
خماطر اأ�سعار 

الفائدة
اأ�صعار  ملخاطر  املادية  امل�صادر  كافة  ت�صجيل 
الفائدة  اأ�صعار  يف  التغريات  اأثر  وتقييم  الفائدة 

على تدفقات الدخل واأ�صهم البنك.
املختلفة خماطر ال�سيولة الأبعاد  واإدارة  ور�صد  ت�صجيل  حتديد، 

الأ�صول  قيمة  حماية  بهدف  ال�صيولة  ملخاطر 
م�صالح  على  واحلفاظ  الدخل  وم�صادر 
من  قدر  اأق�صى  حتقيق  مع  البنك  م�صاهمي 

العائدات للم�صاهمني.
تخفيف اأو �صمان اأن خماطر اخل�صائر التي تن�صاأ املخاطر الت�سغيلية

عن عدم كفاءة العمليات الداخلية للبنك ب�صبب 
والإجراءات  الداخلية  ال�صوابط  كفاية  عدم 
و/اأو  املتعمدة  والأفعال  الب�صرية  والأخطاء 
ب�صبب توقف الأعمال لأ�صباب تقنية اأو النظم اأو 

الكوارث اخلارجة عن نطاق �صيطرة البنك.

اأنواع املخاطر
الدولية،  الت�صويات  وبنك  املركزي  البحرين  اإر�صادات م�صرف  مع  متا�صيًا 
 1 �صريانها يف  بداأ  التي   2 بازل  اتفاقية  معايري  املتحد  اخلليج  بنك  اعتمد 
يناير 2008. وقد مت ذلك بغر�ص حتديد كفاية راأ�ص املال وتبني ممار�صات 
ر�صيدة يف اإدارة املخاطر. وتت�صمن اأنواع املخاطر الرئي�صية التي يتعر�ص لها 
والتمويل  وال�صيولة  والت�صغيل  وال�صوق  الئتمان  املتحد خماطر  بنك اخلليج 
ميكن  القانونية.  املخاطر  جانب  اإىل  وال�صمعة  والرتكيز  الفائدة  واأ�صعار 
الإطالع على تفا�صيل كل من هذه املخاطر يف الدعامة الثالثة من معايري 
املوقع  على  املتوفرة  املال  راأ�ص  وكفاية  املخاطر  باإدارة  اخلا�صة  الإف�صاح 
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يوفر الق�صم التايل عر�صا موجزا لأنواع املخاطر املختلفة والعمليات التي مت 
تبنيها لتحديد وتقييم ور�صد هذه املخاطر.

خماطر االئتمان
اأن�صطة  ائتمانية �صمن  ت�صهيالت  توفري  من  اأ�صا�صًا  الئتمان  تن�صاأ خماطر 
اإمكانية  عدم  احتمال  وجود  مع  واملتاجرة،  وال�صتثمارية  امل�صرفية  البنك 

الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته. 

ميكن تخفيف خماطر الئتمان من خالل ما يلي:

الئتمان. ملخاطر  مالئمة  بيئة  اإيجاد  �•

الئتمان  على  املوافقة  حيث  من  قوية  �صوابط  خالل  من  �العمل  �•
وال�صتثمارات.

خماطر  اإدارة  عملية  لها  تخ�صع  مالئمة  �صوابط  توفر  من  �التحقق  �•
الئتمان.

الئتمان. وقيا�ص ومراقبة  لإدارة  احلفاظ على وجود عمليات مالئمة  �•

اعدادها  مت  �صيا�صات  على  املتحد  اخلليج  بنك  اإدارة  جمل�ص  وافق  وقد 
وحتديثها ب�صكل جيد وهي توفر الإر�صادات الالزمة لإدارة خماطر الئتمان. 
الذي  احلدود  هيكل  خالل  من  الئتمان  خماطر  باإدارة  البنك  يقوم  كما 
ي�صبط حجم املخاطر املقبول للبنك بالن�صبة لالأفراد والأطراف الأخرى، 
فيما  التعر�صات  ر�صد  ويتم  وال�صناعية.  اجلغرافية  للرتكزات  وبالن�صبة 

يخ�ص التقيد بهذه احلدود ب�صورة م�صتمرة.

وقد مت هيكلة جلنات لعتماد ودرا�صة خماطر الئتمان وال�صتثمار. ت�صم 
املالية  الرقابة  ورئي�ص  التنفيذي  الرئي�ص  باأعمال  القائم  ال�صتثمار  جلنة 
الت�صويت  بحق  الئتمان  خماطر  اإدارة  رئي�ص  يتمتع  ول  العمليات.  ورئي�ص 
يف اللجنة ويقوم بدور اأمني اللجنة. وتقوم اللجنة التنفيذية التابعة ملجل�ص 
الإدارة اأو جمل�ص الإدارة بكامل اأع�صائه باعتماد م�صتويات التعر�صات التي 

تتجاوز نطاق �صالحيات جلنة ال�صتثمار.

اإدارة خماطر الئتمان الكامنة يف الأن�صطة التجارية بفاعلية، يف  كما تتم 
القيم  كمجموع  يومي  ب�صكل  وحتت�صب  الأخرى.  لالأطراف  التعر�ص  حال 
قانونيًا  ملزمة  اتفاقيات  باإبرام  البنك  قام  احلالت،  بع�ص  ويف  ال�صوقية. 
مبوجبها  يتم  الأجنبي،  وال�صرف  املال  �صوق  يف  تعامالته  اأن�صطته  تغطي 
فيها  يقوم  التي  املجالت  ال�صتحقاق. ويف  بتاريخ  املبلغ فقط  ت�صوية �صايف 
البنك بدور الوكيل لتداول ال�صلع نيابة عن موؤ�ص�صات مالية اإ�صالمية حمددة، 
ال�صلع من خالل  والفوري يف  الآجل  التداول  املخاطر من خالل  اإدارة  يتم 
ائتمان  وموؤ�ص�صات مالية معروفة خ�صعت ملراجعة  بال�صلع  تداول  موؤ�ص�صات 
تف�صيلية. وي�صعى البنك للح�صول على �صمانات من اأطراف ثالثة عند ثبوت 
جدوى ذلك بغر�ص تخفيف خماطر الئتمان الناجتة يف م�صتويات التعر�ص 

للمخاطر خارج امليزانية العمومية.

املختلفة  التقارير  خالل  من  البنك  لأ�صول  الدائمة  املراقبة  عملية  وتعترب 
الوقت  اأي ق�صور يف وقت مبكر ويف  اأ�صا�صية يف حتديد  واملراجعات عملية 
اإدارة  من  �صهريًا  الأ�صول  خماطر  ملراجعة  تقرير  اإ�صدار  ويتم  ال�صحيح. 
املخاطر والئتمان، يتم فيه تقييم كافة ال�صتثمارات على اأ�صا�ص الت�صنيف 
هذا  ويهدف  اأخرى.  معايري  جانب  اإىل  اجلغرافية  التعر�صات  والقطاع 
واإر�صادات  اخلارجية  التنظيمية  باملتطلبات  اللتزام  �صمان  اإىل  التقرير 
ن�صف  مراجعة  اإجراء  يتم  ذلك،  على  عالوة  الداخلية.  ال�صيا�صة  خماطر 
�صنوية جلميع ال�صتثمارات القائمة بغر�ص متابعة الأداء ولإبراز اأية تطورات 
للقرو�ص  ف�صلية  مراجعة  عملية  وتتم  طراأت.  قد  تكون  اأن  ميكن  جديدة 
من  كل  حالة  حول  حتديث  وتوفري  الق�صور  اأوجه  من  اأي  حتديد  بغر�ص 
الت�صهيالت. وتتم مراجعة خماطر الأ�صول على اأ�صا�ص �صهري من قبل فريق 

الإدارة بالبنك وب�صكل ف�صلي من قبل جلنة املخاطر واللتزام بالبنك.

وقد اعتمد بنك اخلليج املتحد الأ�صلوب القيا�صي املوحد يف احت�صاب تكاليف 
خماطر الئتمان. بلغ حجم القرو�ص املتعرثة للمجموعة 2.0 مليون دولر 
اأمريكي(  دولر  مليون   2.0  :2010(  2011 دي�صمرب   31 يف  كما  اأمريكي 
 :2010( اأمريكي  دولر  مليون   1.7 بلغت  لها  خم�ص�صات  اعتماد  مقابل 

1.7 مليون دولر اأمريكي(.

يقوم بنك اخلليج املتحد بتحديد واإدارة املخاطر الكامنة يف كافة املنتجات 
جديد  ن�صاط  اأو  منتج  لأي  الكامنة  املخاطر  تقييم  وي�صمن  والأن�صطة، 
ب�صكل �صامل ويتم فهمها ب�صكل جيد. وتخ�صع هذه الأن�صطة بعد ذلك اإىل 
اإدارة خماطر مالئمة، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل  اإجراءات و�صوابط 
حمكمة  ائتمان  معايري  �صمن  البنك  يعمل  بها.  العمل  قبل  الإدارة  جمل�ص 
للبنك  امل�صتهدف  ال�صوق  عن  جيدة  اإ�صارة  املعايري  هذه  وتت�صمن  وحمددة 
وهيكل  الغر�ص  جانب  اإىل  الآخر،  الطرف  اأو  املقرت�ص  عن  �صامل  وفهم 
اإىل جمموعات  اإ�صافة  البنك حدودًا  وقد و�صع  ال�صداد.  الئتمان وم�صدر 
هادفة  بطريقة  جتميعها  مت  التي  املت�صابهة  اأو  املت�صلة  الأخرى  الأطراف 
لت�صري اإىل اأنواع خمتلفة من م�صتويات التعر�ص يف كل من دفاتر اخلدمات 
تقوم حدود  العمومية.  امليزانية  وخارج  داخل  وكذلك  والتجارية  امل�صرفية 
الئتمان باإدراك وعك�ص املخاطر امل�صاحبة لت�صفية املراكز ق�صرية الأجل 
يف حال اإخالل الطرف الآخر بالتزاماته. كما ت�صكل هذه احلدود عامال يف 

اأي تعر�ص غري م�صمون يف حال وجود ت�صفية.

منح  تفادي  ويتم  ونزيه،  اأ�صا�ص حر  على  الئتمان  منح  كافة عمليات  وتتم 
اأي ائتمان لل�صركات والأفراد يكون خارجًا عن معايري ال�صيا�صة املعتمدة، اأو 
يتم اعتماده على اأ�صا�ص ا�صتثنائي من قبل ال�صلطات املخت�صة. يتم اإجراء 
اأ�صا�ص �صهري  للمخاطر على  املت�صلة  الأطراف  لتعر�ص  مراجعة تف�صيلية 

واإبالغ م�صرف البحرين املركزي بذلك.

معلومات  املوحدة  املالية  البيانات  من  )ب(   31 رقم  الإي�صاح  يت�صمن 
ذلك  يف  مبا  الئتمان،  ملخاطر  البنك  تعر�ص  م�صتويات  حول  تف�صيلية 
التوزيع اجلغرايف وتخ�صي�ص القطاع/القطاعات، وتفا�صيل عن ال�صمانات 
واأوجه التعزيز الئتماين الأخرى والت�صعب الثنائي القائم على الت�صنيفات 

الداخلية.
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خماطر ال�سوق
املالية  الأدوات  قيمة  اأنها خماطر اخل�صائر يف  ال�صوق على  تعرف خماطر 
اأ�صعار  التغيري يف  والتي تنجم عن  العمومية  امليزانية  اأو خارج  �صواء داخل 
اأ�صعار الفائدة واأ�صعار ال�صرف  اأو معدلته )مبا يف ذلك التغري يف  ال�صوق 
اإر�صادات  باعتماد  املتحد  اخلليج  بنك  اإدارة  جمل�ص  قام  وقد  الأجنبي(. 
التي  والإر�صادات  القواعد  مع  مت�صيا  ال�صوق  مبخاطر  اخلا�صة  ال�صيا�صة 

حددها م�صرف البحرين املركزي. 

تبنى بنك اخلليج املتحد الأ�صلوب القيا�صي املوحد يف قيا�ص خماطر ال�صوق 
تكاليف  جتمع  التي  البنائية  الوحدات  منط  الأ�صلوب  هذا  ويت�صمن  لديه. 
وال�صلع وحقوق  الأجنبي  وال�صرف  امللكية  الفائدة، وح�ص�ص  ن�صب  تعر�ص 
اخليار. وقد قام البنك باإبرام عقود اآجلة وتبادل اأ�صعار الفائدة لأغرا�ص 
التحوط. ول يقوم بتداول ال�صلع اأو امل�صتقات، اإ�صافة اإىل اأن متطلبات كفاية 
الأوراق  تداول  دفرت  تغطي  املتحد  اخلليج  ببنك  ال�صوق  ملخاطر  املال  راأ�ص 

املالية ودفرت ال�صرف الأجنبي.

بالتعر�ص ملخاطر  راأ�ص املال اخلا�صة  الأدنى لأعباء  التعبري عن احلد  يتم 
املحت�صبة:  امل�صروفات  من  منف�صلتني  جمموعتني  اأنه  على  الفائدة  �صعر 
الأوىل ترتبط باملخاطر اخلا�صة لكل مركز بينما ترتبط الأخرى مبخاطر 
اأما  العامة(.  ال�صوق  )خماطر  ال�صتثمارية  املحفظة  يف  الفائدة  اأ�صعار 
بالن�صبة لأعباء راأ�ص املال ملخاطر ال�صوق، فيعمل البنك على تطبيق اأ�صلوب 
حول  التف�صيلية  املعلومات  من  وملزيد  به.  املرتبطة  والقواعد  ال�صتحقاق 
الرجوع  البنك، ميكن  والتزامات  اأ�صول  الفائدة يف هيكل  اأ�صعار  ح�صا�صية 

اإىل الإي�صاح رقم 31 )ج( من البيانات املالية املوحدة.

تعترب اأعباء راأ�ص املال حل�ص�ص امللكية املدرجة يف دفرت املتاجرة للبنك هي 
جمموع عن�صرين منف�صلني،ـ الأول ينطبق على "املخاطر املحددة" لتملك 
يخت�ص  والآخر  الفردية،  التملك  حقوق  يف  الأجل  ق�صري  اأو  طويل  مركز 
حالة  ويف  ككل.  ال�صوق  يف  املركز  ذلك  لتملك  العامة"  ال�صوق  "مبخاطر 
يف  للعملة  املفتوح  املركز  ا�صتخدام  يتم  الأجنبي،  ال�صرف  اأ�صعار  خماطر 
كل من دفرت اخلدمات امل�صرفية ودفرت املتاجرة. ويتم ا�صتعرا�ص م�صتويات 
تعر�ص العملة يف الإي�صاح رقم 31 )ج( من البيانات املالية املوحدة. وتكون 
اأعباء راأ�ص املال طبقًا لهذا الأ�صلوب هي املجموع احل�صابي ملقايي�ص املخاطر 

التي مت احل�صول عليها من اإطار القيا�ص.

وي�صعى البنك لإدارة خماطر ال�صوق التي يواجهها من خالل تنويع م�صتويات 
اتخاذ  جانب  اإىل  ومنتجات  وقطاعات  خمتلفة،  اأ�صواق  عرب  الإنك�صاف 
قرارات العمل واخلربة الإدارية. ي�صتخدم بنك اخلليج املتحد هياكل حدود 
الأق�صى  واحلد  وال�صتحقاقات  ال�صتثمارية  واملحافظ  باملركز  مت�صلة 

للخ�صائر امل�صموح به بغر�ص احلد من هذه املخاطر.

املخاطر الت�سغيلية
حدد البنك املخاطر الت�صغيلية على اأنها خماطر اخل�صائر التي تن�صاأ عن عدم 
الب�صري  اأو اخلطاأ  املالئمة،  اأو غري  الداخلية  وال�صوابط  الإجراءات  كفاية 
كوارث  اأو  نظم  اأو  تقنية،  لأ�صباب  الأعمال  توقف  و/اأو  املتعمدة  الأفعال  اأو 
خارجية ل ي�صتطيع البنك ال�صيطرة عليها. وقد مت و�صع نظم حتكم داخلية 
ت�صتند اإىل مبداأ ف�صل املهام ب�صورة مالئمة. ويلتزم البنك باإعداد تقارير 
اإدارة املخاطر  عن ال�صتثناءات وزيادة م�صتويات التعر�ص من خالل ق�صم 
والئتمان، والتخطيط للتعاقب الوظيفي وخطة الإدارة املوثوقة ل�صتمرارية 
و�صمان  الداخلي  التدقيق  ق�صم  على  والإ�صراف  التقارير  واإعداد  العمل، 
اجلودة وجلنة التدقيق التابعة ملجل�ص الإدارة. ومت و�صع اإجراءات و�صوابط 

ملكافحة غ�صيل الأموال للتخفيف من اأي اإ�صاءة حمتملة يف ا�صتخدام خدمات 
على  اخلارجيني  املدققني  قبل  من  الإجراءات  هذه  مراجعة  وتتم  البنك. 
اأ�صا�ص �صنوي بينما يتم اإر�صال تقريرهم حول هذه الإجراءات اإىل م�صرف 

البحرين املركزي مت�صيا مع اللوائح املحلية بهذا ال�صاأن.

ووفقا لتفاقية بازل 2 فقد و�صع بنك اخلليج املتحد اإطارًا �صاماًل ملخاطر 
الت�صغيل يتم مبوجبه حتليل وحتديد جميع املخاطر يف كافة عمليات واأن�صطة 
البنك، اإىل جانب قيا�صها واإعداد التقارير ب�صاأنها بال�صورة املالئمة. كما 
بالبنك.  موظف  كل  م�صئولية  هي  البنك  يف  الت�صغيلية  املخاطر  اإدارة  اأن 
ويقوم اإطار املخاطر الت�صغيلية على اأ�صا�ص التقييم الذاتي املف�صل ل�صوابط 
اأن�صطة كل  تن�صاأ عن  التي  الذي يعمل على حتديد كافة املخاطر  املخاطر، 
ق�صم من اأق�صام البنك. ويتم تقييم تكرار املخاطر ودرجة حدتها املحتملة، 
كما يتم تتبع ودرا�صة ال�صوابط القائمة مقابل كل نوع من املخاطر املحتملة 
وذلك من حيث فاعلية هذه ال�صوابط ويتم حتديد باقي املخاطر بعد الأخذ 
يف العتبار فاعلية ال�صوابط جتاه املخاطر الباقية وتوثيقها واإعداد خطط 
اأعمال  اأو لتخفيف املخاطر املتبقية. تتم مراجعة  العمل املالئمة للحد من 
التقييم الذاتي املف�صل ل�صوابط املخاطر من قبل جلنة املخاطر واللتزام. 
قد  مناطق  بخ�صو�ص  العليا  الإدارة  لتنبيه  بيانات  خمططات  اإعداد  ويتم 

تخ�صع لزيادة يف م�صتوى املخاطر الت�صغيلية.

ويحدد هذا امل�صتوى بن�صبة 15% من متو�صط اإجمايل الدخل ال�صنوي لل�صنة 
املخاطر  على  املال  راأ�ص  تكلفة  عر�ص  ويتم  ال�صابقتني.  وال�صنتني  احلالية 
الت�صغيلية يف عمليات الإف�صاح التي تت�صم بالدقة العالية واملتعلقة باتفاقية 

بازل 2 – الدعامة الثالثة.

الت�صغيلية  املخاطر  اإطار  باأمتتة  املتحد  اخلليج  بنك  قام   2011 عام  يف 
ثالث  يت�صمن  الت�صغيل  ملخاطر  متكامل  نظام  تطبيق  خالل  من  بالبنك 
لل�صوابط  الذاتي  التقييم  اخل�صائر،  بيانات  قاعدة  هي  رئي�صية،  وحدات 
ر�صد  للبنك  يتيح  النظام  وهذا  الرئي�صية.  املخاطر  موؤ�صرات  واملخاطر، 
الوقت  يف  عنها  والإبالغ  الت�صغيلية  املخاطر  وتخفيف  التعر�ص  م�صتويات 

الفعلي حلدوثها. 

خماطر ال�سيولة والتمويل
مالئمة  نقدية  تدفقات  اإدرار  يف  القدرة  عدم  عن  ال�صيولة  خماطر  تن�صاأ 
املخاطر  وتن�صاأ  ا�صتحقاقها.  عند  املتحد  اخلليج  بنك  بالتزامات  للوفاء 

ب�صبب الفروقات فيما بني اآجال ا�صتحقاق الأ�صول واللتزامات بالبنك.

ا�صتحقاقها،  عند  املالية  بالتزاماته  الوفاء  من  البنك  متكني  ول�صمان 
فرتات  عرب  بدقة  املتحد  اخلليج  بنك  والتزامات  اأ�صول  مدد  متابعة  تتم 
امليزانية  بتقييم  واملطلوبات  الأ�صول  جلنة  وتقوم  املختلفة.  ال�صتحقاق 
العملية  هذه  وتهدف  واحل�صا�صية.  وال�صيولة  الهيكل  حيث  من  العمومية 
وعمليات  اأن�صطة  لتمويل  الالزمة  ال�صيولة  توفر  من  التحقق  اإىل  بكاملها 
ال�صتحقاق  توافق  عدم  حلالت  الفعالة  الإدارة  وتوفري  امل�صتمرة  البنك 
بني الأ�صول واللتزامات والتاأكد من قدرة البنك على متويل التزاماته يف 
اأ�صبوعية و�صهرية تر�صد الإيداعات  اإ�صدار تقارير  وقت ال�صتحقاق. ويتم 
من الأطراف الأخرى ل�صمان احلفاظ على قاعدة متويل متنوعة من حيث 

املودعني الأفراد، وت�صنيفاتهم والرتكز اجلغرايف ومواعيد ال�صتحقاق.

�صوق  من  تن�صاأ  التي  الودائع  حول  املتنوعة  التمويل  قاعدة  تطورت  وقد 
ال�صريعة  مبادئ  مع  املتوافقة  ال�صوق  وودائع  البنوك  بني  فيما  التعامالت 
الإ�صالمية التي يتم ا�صتالمها من العمالء وال�صناديق متو�صطة الأجل التي 
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تن�صاأ عن القرو�ص امل�صرتكة. وتوفر ال�صتفادة من التمويل املتو�صط الأجل 
املتاح وغري امللزم املتاأتي من عالقات البنك القوية على امل�صتوى الدويل ويف 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، قدرًا اأكرب من الراحة. كما يف نهاية 
عام 2011، بلغ معدل ال�صيولة ببنك اخلليج املتحد وحده %47.2 )2010: 
على  املحافظة  ل�صمان  يومي  ب�صكل  الأمر  هذا  البنك  وير�صد   .)%35.3

امل�صتوى الرقابي املطلوب وهو 25% ب�صفة دائمة. 

يتم خف�ص خماطر ال�صيولة من خالل الإدارة الفاعلة حلالت عدم التوافق 
ومن خالل تنويع الأ�صول واللتزامات. وي�صتخدم البنك مزيجًا من القيود 
ل�صمان اإدارة خماطر ال�صيولة والتحكم فيها من منظور الأ�صول واللتزامات:

�حدود فجوات ال�صتحقاق: يتم جتميع الأ�صول واللتزامات يف امليزانية  �•
ويتم  بال�صتحقاق.  خا�صة  معينة  زمنية  اأوعية  �صمن  للبنك  العمومية 
واللتزامات  الأ�صول  بني  ال�صيولة  توافق  لعدم  الأعلى  باحلد  التحكم 
اأيام اإىل  اأيام، ثمانية  يف كل وعاء زمني حمدد )مثال: يوم اإىل �صبعة 
اأ�صهر  �صتة  اأ�صهر،  �صتة  اإىل  اأ�صهر  اأ�صهر، ثالثة  اإىل ثالثة  �صهر، �صهر 
اإىل 12 �صهرًا، �صنة اإىل ثالث �صنوات، ثالث اإىل خم�ص �صنوات، واأكرث 
من خم�ص �صنوات( من خالل حدود الفجوات التي مت ر�صدها لكل من 
اأوعية الفرتات الزمنية. ويتابع فريق اإدارة املخاطر هذه احلدود ب�صفة 

�صهرية.

الن�صب  من  جمموعة  على  حدودا  البنك  ي�صع  ال�صيولة:  ن�صبة  �حدود  �•
تت�صمن  ال�صيولة.  خماطر  لر�صد  ا�صتباقي  نحو  على  ي�صتخدمها  التي 
من  كن�صبة  ال�صائلة  والأ�صول  احلالية،  التداول  ن�صبة  الن�صب  هذه 
اللتزامات،  اإجمايل  من  كن�صبة  ال�صائلة  والأ�صول  الأ�صول،  اإجمايل 

واللتزامات ق�صرية الأجل كن�صبة من اإجمايل اللتزامات.

لهيكل  ال�صتحقاق  ومنظومة  ال�صيولة  خماطر  حول  املعلومات  من  ملزيد 
الطالع  يرجى   ،2011 عام  يف  كما  املتحد  اخلليج  بنك  والتزامات  اأ�صول 
من  اعتبارا  املوحدة.  املالية  البيانات  من  )د(   31 رقم  املالحظة  على 
و%51  الأ�صول  اإجمايل  من   %17 ا�صتحقاق  على  التعاقد  مت  التاريخ،  هذا 
على  و%56.5   %24.5  :2010( واحد  عام  خالل  اللتزامات  اإجمايل  من 
ا�صتحقاق  فرتات  ذات  الأ�صول  من  كبرية  جمموعة  وتت�صمن  التوايل(. 

اأطول، اأوراق مالية قابلة للبيع الفوري اأو اأ�صول مدرجة يف اأ�صواق ن�صطة.

خماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر امل�سرفية
يف  التوافق  لعدم  نتيجة  امل�صرفية  الدفاتر  يف  الفائدة  �صعر  خماطر  تن�صاأ 
اإعادة الت�صعري، اأو ا�صتحقاق اأ�صول والتزامات مالية ح�صا�صة ل�صعر الفائدة. 
وي�صار اإىل ذلك اأي�صا مبخاطر اإعادة الت�صعري. واإ�صافة اإىل ذلك، يتعر�ص 
من  تن�صاأ  الأ�صا�صية  القيمة  يف  منخف�صة  خماطر  اإىل  املتحد  اخلليج  بنك 
الطويلة  للمراكز  العائدات  العائدات/منحنيات  بني  العالقة  يف  التغري 
خمتلفة.  مالية  اأدوات  يف  ال�صتحقاق  تاريخ  نف�ص  ذات  الأجل  والق�صرية 
بع�صها  حتوط  تعد  مل  الأجل  والق�صرية  الطويلة  املراكز  اأن  ذلك  ويعني 

البع�ص ب�صورة كاملة.

يحدد بنك اخلليج املتحد ب�صورة وا�صحة م�صادر خماطر اأ�صعار الفائدة، 
اإىل جانب املنتجات والأن�صطة ذات احل�صا�صية لأ�صعار الفائدة. ويقوم البنك 
ب�صكل ا�صتباقي بقيا�ص ور�صد خماطر اأ�صعار الفائدة يف الدفاتر امل�صرفية. 
التحركات  اأثر  لتقييم  �صغط  اختبارات  باإجراء  دوري  وب�صكل  يقوم  كما 
ال�صديدة يف اأ�صعار الفائدة التي ميكن اأن تعر�ص البنك ملخاطر كبرية. ويتم 
بذل جهد واعي للتوفيق بني الأ�صول ذات العائد املتغري والتزامات الأ�صعار 

التعامالت/املنتجات  كافة  تقييم  ويتم  امل�صرفية.  الدفاتر  يف  املتغرية 
اجلديدة من حيث خماطر اأ�صعار الفائدة التي متثلها ومن ثم حتديد عوامل 
احلد من املخاطر. كما ي�صارك بنك اخلليج املتحد يف عدد من التعامالت 
العمليات  عن  تن�صاأ  التي  التعر�ص  م�صتويات  �صد  التحوط  بهدف  املحددة 
امل�صرفية اليومية والأن�صطة ال�صتثمارية. وميكن اأن تكون عمليات التحوط 
�صد التعر�ص هذه عبارة عن اأدوات مقاي�صة اأ�صعار الفائدة وال�صندات ذات 
اآخر  مع  متغري  فائدة  �صعر  ذات  اأ�صول/التزامات  مقاي�صة  املتغري،  العائد 
هذه  التحوط  عمليات  فاعلية  بر�صد  البنك  ويقوم  هذا  العك�ص.  اأو  ثابت 

ب�صفة دائمة.

خماطر الرتكز 
عاماًل  الئتمانية  ال�صتثمارية  املحافظ  يف  التعر�ص  عمليات  تركز  يعترب 
هامًا ملخاطر الئتمان الذي يتم ر�صده ب�صكل منف�صل من قبل بنك اخلليج 
املتحد. وميكن اعتبار هذه املخاطر من وجهة نظر �صغرى )فردية( اأو كربى 
)منهجية(. ويرتبط النوع الأول – الرتكز على ال�صم، بالتنوع غري ال�صليم 
م�صتويات  اأو  حجمها  �صغر  ب�صبب  اإما  ال�صتثمارية،  املحافظ  يف  للمخاطر 
– الرتكز  اأما النوع الثاين  التعر�ص الكبرية اإىل ذمم مدينة/ا�صتثمارات. 
التنظيمية  العنا�صر  ملكونات  ال�صليم  غري  بالتنوع  فريتبط  القطاع  على 

للمخاطر وحتديدا عنا�صر القطاعات ذات ال�صلة بال�صناعات.

خالل  من  املتحد  اخلليج  بنك  اإطار  �صمن  الرتكز  خماطر  تناول  يتم 
ا�صتخدام اللوائح الداخلية واخلارجية التي حتد من احلد الأعلى للتعر�ص 
لأي مدين/ا�صتثمار. وهناك حدود معتمدة تبني احلدود اخلا�صة بال�صناعة 
م�صتويات  حدود  ر�صد  ويتم  الأخرى.  والأطراف  اجلغرافية،  واحلدود 
ب�صكل  مراجعتها  تتم  حيث  عليها،  املوافق  احلدود  مقابل  الفعلية  التعر�ص 

دوري من قبل الإدارة العليا وجمل�ص الإدارة.

اإىل  توؤكد  التي  واحلدود  الداخلية  ال�صيا�صات  من  جمموعة  البنك  يتبع 
�صيا�صاته  اإليها يف  للمخاطر م�صار  تعر�ص  اأية حدود  حد كبري عدم جتاوز 
املختلفة. واأن تقرر اأي تعر�ص حمتمل للمخاطر �صينتج عنه جتاوز للحدود 
املوافقات  على  باحل�صول  البنك  يقوم  الداخلية.  احلدود  و/اأو  الرقابية 
الالزمة من ال�صلطات املخت�صة )م�صرف البحرين املركزي و/اأو �صلطات 

املوافقة املخولة يف البنك( قبل ال�صروع يف التعامل ذو ال�صلة.

املخاطر القانونية
تعرف املخاطر القانونية على اأنها اخل�صائر التي قد تن�صاأ نتيجة العجز يف 
تنفيذ العقود والتفاقيات املربمة، والف�صل النا�صئ عنها يف توفري التغطية 
املنا�صبة للمخاطر، واللتزامات التي قد يواجهها البنك، والعجز يف حماية 
ي�صتخدم  املخاطر،  هذه  من  وللتخفيف  الكايف.  بال�صكل  البنك  م�صالح 
ال�صناعة  بقطاعات  معتمدة  معيارية  اتفاقيات  املتحد مناذج  اخلليج  بنك 
من  القانونية  ال�صت�صارة  طلب  ويتم  هذا  متاحة.  تكون  عندما  املختلفة 
يربمها  التي  القانونية  والهياكل  الرتتيبات  كافة  ب�صاأن  القانونيني  اخلرباء 
البنك ويكون طرفا فيها. ومت عقد اتفاق توكيل مع اإحدى �صركات املحاماة 
يف البحرين ملراجعة اتفاقيات الأعمال التجارية العادية. كما ي�صعى البنك 
حملية  حماماة  �صركات  من  القانونية  ال�صت�صارات  على  احل�صول  اإىل 
ودولية لتوثيق املهام اخلا�صة. ويتم �صمان التنفيذ املالئم وا�صتكمال كافة 
العقود القانونية ب�صفة دورية ل�صمان قابليتها امل�صتمرة لل�صريان. كما يتم 

الحتفاظ بها مبوجب و�صاية ثنائية.
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املراقبة واإعداد التقارير
التقارير ب�صاأن املخاطر ب�صكل يومي بخ�صو�ص  واإعداد  تتم عملية املراقبة 
الئتمان  خماطر  بخ�صو�ص  �صهرية  وب�صفة  ال�صيولة،  وخماطر  ال�صوق 
املنظمة  الجتماعات  وتتمثل  الت�صغيل.  خماطر  بخ�صو�ص  ف�صلية  وب�صفة 
التي يتم فيها اإلقاء ال�صوء على ق�صايا ذات �صلة باملخاطر يف الجتماعات 
الأ�صبوعية لالإدارة، واجتماعات جلنة املخاطر واللتزام ويتم اإعالم جمل�ص 
ذلك  يف  مبا  املحتملة  املخاطر  ق�صايا  بخ�صو�ص  منتظمة  ب�صورة  الإدارة 
مراجعات ال�صتثمارات ن�صف ال�صنوية والإجراءات الت�صحيحية املقرتحة.

اتفاقية بازل 2
لتلبية  دائما  ممكن  جهد  اأق�صى  املتحد  اخلليج  ببنك  الإدارة  فريق  يبذل 
وفريق  الإدارة  جمل�ص  وينظر  املهنية.  اللتزام  ومعايري  التنظيمية  املعايري 
الإدارة اإىل معدل معيار راأ�ص املال اجلديد وتبنيه من قبل م�صرف البحرين 
واإ�صفاء  تقييم  لإعادة  فر�صة  اأنه  على  يناير 2008،  من  الأول  املركزي يف 
املزيد من التح�صينات على عمليات بنك اخلليج املتحد يف حتديد املخاطر، 
وتقييمها واإجراءاتها ور�صدها اإىل جانب اإجراءات الإبالغ عنها. كما اأنها 
توفر �صمانات لكافة الأطراف املعنية بخ�صو�ص اإدارة والتحكم يف املخاطر 

التي تن�صاأ عن الأعمال التجارية للبنك.

املوؤهلة  البنوك  اأمام  الفر�صة  اإتاحة  اإىل   2 بازل  اتفاقية  اإر�صادات  وتهدف 
لتحديد م�صتويات راأ�ص املال التي تتفق مع الأ�صلوب التي تقي�ص من خالله 
وتدير وتخفف من حدة م�صتويات املخاطر. كما يوفر الإطار جمموعة من 
ال�صبل املمنهجة ترتاوح من كونها ب�صيطة اإىل متقدمة لقيا�ص كل من خماطر 
الت�صغيل والئتمان. وينبغي اأن ينتج عن القيا�ص املتقدم للمخاطر توافق بني 

روؤو�ص الأموال القت�صادية والتنظيمية. 

بازل 3 
اأ�صدرت جلنة بازل املكلفة بالإ�صراف على اخلدمات امل�صرفية اإر�صاداتها 
النهائية بخ�صو�ص اتفاقية بازل 3 يف دي�صمرب 2010. وتوفر الوثيقة جمموعة 
كاملة من الإجراءات الإ�صالحية التي و�صعتها اللجنة لتعزيز اللوائح واإدارة 
املخاطر والإ�صراف يف قطاع اخلدمات امل�صرفية والبناء على املعيار الدويل 
 )2 بازل  )اتفاقية  املال  راأ�ص  معايري  وثيقة  جانب  اإىل  املال،  راأ�ص  لقيا�ص 

ال�صادرة يف عام 2006.

وبناء عليه، طلب م�صرف البحرين املركزي من كافة البنوك املوؤ�ص�صة يف 
والذي  التفاقية  هذه  لتطبيق  التف�صيلي  الكمي  الأثر  تقييم  اإجراء  اململكة 
اأن اتفاقية بازل 2 تتيح فرتة انتقالية  �صارك فيه بنك اخلليج املتحد. ومع 
ت�صل اإىل العام 2018 للتطبيق الكامل لبنودها، يقوم البنك حاليًا بدرا�صة 
الأثر املحتمل لراأ�ص املال و�صيقوم باقرتاح الإجراءات املالئمة على جمل�ص 
الإدارة مبجرد اأن ي�صدر م�صرف البحرين املركزي اإر�صاداته فيما يخ�ص 

اأوجه تطبيق اتفاقية بازل 3.

اأف�صل  تبني  مبراقبة  املتحد  اخلليج  ببنك  واللتزام  املخاطر  جلنة  تقوم 
املمار�صات يف اجلوانب املتعلقة باملخاطر واللتزام كما تعمل كلجنة تنظيمية 
ملبادرات املخاطر واللتزام، مع تويل م�صئولية مراقبة تقدم وتي�صري مرحلة 
اجلديد.  املال  راأ�ص  اتفاقية  باأحكام  الكامل  اللتزام  جتاه  ال�صل�ص  التحول 
وخالل العام، اجتمعت اللجنة ثالث مرات كما قامت بحل عدد من الأمور 
التغريات/التعزيزات  كثب  عن  املتحد  اخلليج  بنك  ويراقب  هذا  الهامة. 
املحتمل  وتاأثريه  املال  راأ�ص  عمل  اإطار  يف  بازل  جلنة  قبل  من  بها  املو�صى 
على معدل كفاية راأ�ص املال بالبنك. وبالرغم من اأنه من غري الوا�صح كيف 
يوا�صل  �صوف  الإر�صادات،  هذه  املركزي  البحرين  م�صرف  �صيتبنى  ومتى 
كما  املطلوبة،  الكمي  الأثر  حتليالت  باإجراء  القيام  املتحد  اخلليج  بنك 
لتبني  م�صتعدا  يكون  لكي  الأمر  باأول حول هذا  اأول  الإدارة  �صيطلع جمل�ص 

هذه التعزيزات يف وقت لحق.

عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال
تعترب عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال اأحد متطلبات الدعامة 2 من 
املنا�صب وقيا�ص املخاطر واحلفاظ على  التحديد  قواعد بازل 2، وتت�صمن 
الكلي  املخاطر  بالتوافق مع منظور  الداخلي  املال  راأ�ص  م�صتوى مالئم من 
للبنك وخطة العمل. ويتمثل الهدف من وراء عملية التقييم الداخلي لراأ�ص 
املال يف  راأ�ص  من  م�صتوى مالئم  على  املحافظة  �صمان  البنك يف  املال يف 
جميع الأوقات لدعم املخاطر التي يواجهها البنك يف اإطار القيام باأن�صطته.

ويدرك البنك اأن اأرباحه هي خط الدفاع الأول �صد اخل�صائر التي تن�صاأ عن 
اأحد الأدوات ملواجهة  خماطر الأعمال التجارية للبنك، واأن راأ�ص املال هو 
هذه املخاطر. ومن املهم اأي�صا تاأ�صي�ص وتطبيق الإجراءات املوثقة وحتديد 
واإدارة  البنك،  تعر�ص  اأن�صطة/وم�صتويات  يف  الداخلية  احلدود  ومراقبة 
توفري  جانب  اإىل  واللتزام،  الداخلي  التحكم  وعمليات  القوية،  املخاطر 
ومع  الت�صغيلية.  والعمليات  وال�صوق  الئتمان  خل�صائر  مالئمة  خم�ص�صات 
ذلك، مبا اأن راأ�ص املال حيوي ل�صمان ا�صتمرار املالءة املالية، يهدف البنك 
اإىل احلفاظ على توفر م�صتوى مالئم من راأ�ص املال كحاجز فوق املتطلبات 
يف  التذبذب  عن  تن�صاأ  التي  املخاطر  ملواجهة  املال  راأ�ص  لكفاية  التنظيمية 
واملتطلبات  والتو�صع،  الأعمال،  ودورات  الإيرادات،  وتدفقات  الأ�صول،  قيم 
امل�صتقبلية. وحتدد عمليات التقييم الداخلي لتقييم كفاية راأ�ص املال املخاطر 

املادية لأن�صطة البنك وراأ�ص املال املطلوب احتجازه ملواجهة هذه املخاطر. 

ي�صعى البنك اإىل حتقيق الأهداف التالية من خالل تطبيق اإطار فعال لإدارة 
راأ�ص املال:

حاجز  على  واحلفاظ  املال  راأ�ص  لكفاية  الرقابية  املتطلبات  �تلبية  �•
وقائي؛

ال�صاملة؛ الأعمال  اإ�صرتاتيجية  لدعم  املالئم  املال  راأ�ص  اإيجاد  �•

الإ�صرتاتيجي  التخطيط  املال مع عملية  راأ�ص  �دمج قرارات تخ�صي�ص  �•
واملايل؛
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مرونة  نطاق  فهم  على  العليا  والإدارة  الإدارة  جمل�ص  قدرة  �حت�صني  �•
راأ�ص املال لدعم الإ�صرتاتيجية الكاملة لالأعمال؛

�حت�صني فهم البنك ملتطلبات راأ�ص املال يف ظل �صيناريوهات اقت�صادية  �•
واأخرى �صاغطة؛

الأداء  ربط  جانب  اإىل  املال  وراأ�ص  املخاطر  بني  الروابط  ودعم  �بناء  �•
بكل منهما.

م�سادر راأ�س املال
ي�صتمد راأ�صمال بنك اخلليج املتحد ب�صكل اأ�صا�صي من ح�ص�ص امل�صاهمني 
 2 لل�صريحة  وفقا  املال  راأ�ص  م�صادر  ت�صمل  امل�صتبقاة.  والإيرادات  العادية 

القر�ص الثانوي طويل الأجل.

اإدارة راأ�س املال
الحتفاظ  �صمان  عن  م�صئول  املتحد  اخلليج  بنك  اإدارة  جمل�ص  يكون 
مبعدلت كافية من راأ�ص املال يف جميع الأوقات. كما يقوم جمل�ص الإدارة 
باإقرار والإ�صراف على �صيا�صة راأ�ص املال يف اخلارج والإجراءات املتبعة من 

قبل البنك لإدارة راأ�ص املال.
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حوكمة ال�صركات

القوية  الأخالقية  املمار�صات  اأن  املتحد  اخلليج  بنك  اإدارة  جمل�ص  يوؤمن 
وال�صفافية يف عملياته والإف�صاح يف الوقت املالئم ت�صاهم اإىل حد كبري يف 
خالل  جميعًا.  م�صاحلهم  على  احلفاظ  بجانب  للم�صاهمني  القيمة  تعزيز 
بنظام  اللتزام  اإطار  يف  اخلطوات  من  عددًا  البنك  اتخذ  املا�صي،  العام 

حوكمة ال�صركات اجلديد الذي اأ�صبح �صاريا اعتبارا من اأول يناير 2011.

وقد قام البنك بعقد جل�صات تعريفية ملجل�ص اإدارة البنك والإدارة التنفيذية 
حتليل  باإجراء  البنك  قام  كما  النظام.  مب�صمون  يتعلق  فيما  واملوظفني 
التقرير  بت�صليم  وقام  املذكور  بالنظام  اللتزام  بو�صع  يتعلق  للفجوات 
حتليل  مبراجعة  الإدارة  جمل�ص  قام  كما  املركزي.  البحرين  م�صرف  اإىل 
الفجوات واأيد بالإجماع فكرة اأن يكون هناك اأع�صاء جمل�ص اإدارة م�صتقلني. 
ومت يف وقت لحق تقدمي البيانات اخلا�صة باثنني من املر�صحني اإىل م�صرف 
البحرين املركزي للح�صول على موافقة امل�صرف التي مت احل�صول عليها 
يف دي�صمرب 2011. هذا وقد مت انتخاب الع�صوين امل�صتقلني املقرتحني ب�صكل 
جلنة  ت�صكيل  قريبا  يتم  و�صوف   .2012 مار�ص  يف  الإدارة  ملجل�ص  ر�صمي 
التعيينات واملكافاآت حيث اأن البنك اأ�صبح لديه الآن اأع�صاء م�صتقلني وفقًا 

لنظام احلوكمة.

ويف اجتماعه رقم 2011/4 )املنعقد بتاريخ 9 اأكتوبر 2011(، وافق جمل�ص 
ال�صركات  بحوكمة  املتعلقة  اجلديدة  والإجراءات  ال�صيا�صات  على  الإدارة 
للمجل�ص  التابعة  التنفيذية  واللجنة  الإدارة  اأداء جمل�ص  تقييم  ت�صمل  والتي 
وجلنة التدقيق التابعة للمجل�ص. وقد مت هذا الإجراء الذي اأ�صفر عن نتائج 
مر�صية. كما قام جميع اأع�صاء جمل�ص الإدارة واملوظفون بتوقيع تاأكيدهم 

على اللتزام بقانون ال�صلوكيات اجلديد.

ال�صركات من  تقرير حوكمة  التفا�صيل حول  الإطالع على مزيد من  ميكن 
.www.ugbbah.com :خالل املوقع الإلكرتوين للبنك

التدقيق الداخلي
يتمتع بنك اخلليج املتحد باإدارة خمت�صة بالتدقيق الداخلي متار�ص مهامها 
تقوم  بينما  الإدارة،  ملجل�ص  التابعة  التدقيق  للجنة  املبا�صر  الإ�صراف  حتت 
اإدارة التدقيق  برفع تقاريرها اإىل القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي. ت�صم 
اأ�صا�ص  وتنظم على  املوؤهلني من ذوي اخلربة  املوظفني  الداخلي عددًا من 
م�صئوليات  توثيق  ويتم  هذا  الإدارة.  جمل�ص  قبل  من  معتمد  تدقيق  ميثاق 
الإدارة.  جمل�ص  قبل  من  معتمد  والإجراءات  لل�صيا�صات  كتيب  يف  الإدارة 
كما حتتفظ اإدارة التدقيق الداخلي بعالقة وثيقة وعالقة عمل مبا�صرة مع 
الإدارة التنفيذية واللجان بالبنك بالإ�صافة اإىل اإمكانية الطالع غري املقيد 

على املعلومات وال�صجالت والأنظمة و�صئون املوظفني يف البنك.

تنفيذ  اإىل  يهدف  �صنوات  ثالث  مدته  تدقيق  برنامج  بتطوير  الإدارة  تقوم 
اأ�صلوب مراجعة يت�صم بالدقة والن�صباط من خالل ا�صتخدام موارد التدقيق 
كفاية  بفح�ص  التدقيق  اإدارة  تقوم  وفعالية.  كفاءة  الطرق  باأكرث  املتاحة 
التو�صيات  بتقدمي  تقوم  كما  الداخلية،  املراقبة  واإجراءات  اأنظمة  وفعالية 
لتعزيز كفاءة هذه الأنظمة والإجراءات. وتقوم الإدارة ب�صكل دوري باإجراء 
عمليات متابعة للتو�صيات /التدابري الت�صحيحية لالأمور املرفوعة لالإدارة 
جلنة  اإىل  ال�صاأن  بهذا  تقاريرها  برفع  وتقوم  الداخلية  باملراقبة  واملتعلقة 

التدقيق التابعة ملجل�ص الإدارة.

االلتزام
بتعيني رئي�ص  البنك  البحرين املركزي، قام  متا�صيًا مع توجيهات م�صرف 
م�صئول لاللتزام بحيث يلعب دور املن�صق الرئي�صي بخ�صو�ص كافة الق�صايا 
ويت�صمن ميثاق  الأخرى. هذا  واملتطلبات  الرقابي  بالإف�صاح  العالقة  ذات 
والعمليات  ال�صلة  ذات  ال�صيا�صات  من  اإطارا  ال�صلوك  ومدونة  اللتزام 
امل�صالح.  وتعار�ص  ال�صلوك  وقواعد  ال�صركات  حوكمة  مبجالت  املتعلقة 
تعريف  على  �صاعد  اأنه  كما  الوثائق  هذه  على  الإدارة  جمل�ص  �صادق  وقد 
املختلفة  الإدارات  �صمن  احلوكمة  يف  الدور  هذا  وتنفيذ  وتاأكيد  وتو�صيح 
اخلا�ص  باجلزء  مت�صلة  اللتزام  حتديد  قائمة  البنك  وي�صتخدم  بالبنك. 
املركزي  البحرين  م�صرف  لقواعد  الإر�صادي  الدليل  �صمن  باحلوكمة 
الواجبة  التبليغ  لعمليات  النهائية  باملواعيد  التقيد  البنك على  ي�صاعد  مما 
قانونيا. كما يرفع رئي�ص اللتزام تقرير ربع �صنوي بخ�صو�ص اللتزام اإىل 
ويتم  الإدارة.  ملجل�ص  التابعة  التدقيق  واإىل جلنة  واللتزام،  املخاطر  جلنة 
ت�صليط ال�صوء على املواعيد النهائية القادمة اإ�صافة اإىل امل�صاورات اجلارية 
يف اجتماعات للجنة املخاطر واللتزام تعقد ب�صفة ربع �صنوية. كما تتوىل 
اإدارة اللتزام م�صئولية التحقق من اأن كافة الطلبات اخلا�صة باملعلومات من 
الإجراءات  كافة  واتخاذ  ب�صكل فوري،  التعامل معها  يتم  الرقابية  اجلهات 
الت�صحيحية عند اإجازتها. وتتمتع هذه الوظيفة باإمكانية الو�صول اإىل جلنة 

التدقيق التابعة ملجل�ص الإدارة لل�صيا�صات التي تفر�صها اأف�صل املمار�صات.

 - املحلية  الرقابية  مع اجلهات  وطيدة  بعالقات  املتحد  اخلليج  بنك  يتمتع 
البحرين  �صوق  والتجارة،  ال�صناعة  وزارة  املركزي،  البحرين  م�صرف 
للحوار  اأن هناك جمال  املالية. كما  الكويت لالأوراق  املالية و�صوق  لالأوراق 
ويدعو  هذا  الأمر.  يقت�صي  حيثما  وقائية  تدابري  اأية  اتخاذ  ب�صاأن  الفعال 
م�صرف البحرين املركزي اإىل اجتماع حتوطي مع الإدارة العليا للبنك مرة 
واحدة �صنويا، للتعرف على اأداء البنك ب�صكل عام ومنوذج الأعمال واخلطة 
الإ�صرتاتيجية للبنك على مدار عامني، ونظرته امل�صتقبلية حول الو�صع العام 

لل�صوق، اإ�صافة اإىل اإدارة املخاطر واإدارة كفاية راأ�ص املال.

باإدارة  املتعلقة  وال�صوابط  للمخاطر  تقييم  اإعداد  مت   ،2011 العام  يف 
مت  ذلك،  على  وا�صتنادًا  الإدارة،  هذه  عمليات  كافة  حتليل  ومت  الإلتزام. 

تطوير موؤ�صرات  للمخاطر الرئي�صية والتي بداأ تطبيقها يف دي�صمرب 2011.

مدونة ال�سلوك
قام جمل�ص اإدارة بنك اخلليج املتحد بو�صع معايري موؤ�ص�صية جلميع املدراء 
واملوظفني بالبنك، ومت التاأكيد عليها يف مدونة ال�صلوك اخلا�صة بالبنك التي 
توؤكد ال�صيا�صات املتعلقة باملحافظة على املعلومات ال�صرية وجتنب والإف�صاح 
ال�صخ�صية،  العتمادية  الأمر(،  اقت�صى  )حيثما  امل�صالح  تعار�ص  عن 
الزميلة  التابعة، �صركاته  الأمانة، العالقات امل�صرتكة مع عمالئه، �صركاته 
واجلهات الرقابية، عدم قبول الهدايا، ات�صالت خارجية تت�صم بال�صفافية 
والدقة، املعايري املهنية املتوقعة، العدل، ال�صلوك واللغة، واملحا�صبة، التدقيق 

وم�صك الدفاتر.
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ال�صلوك  مدونة  اإىل  بالبنك  العليا  والإدارة  الإدارة  جمل�ص  من  كل  ينظر 
م�صئولياتهم  بها  ميار�صوا  التي  الطريقة  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  باعتبارها 
هذا  عام.  ب�صكل  واملجتمع  املوظفني  امل�صاهمني،  العمالء،  مع  وت�صرفاتهم 
ويتم تنظيم جل�صات تعريفية ملتطلبات مدونة ال�صلوك ب�صفة �صنوية من قبل 
كتابي  تاأكيد  بتقدمي  واملوظفون  الإدارة  جمل�ص  يقوم  كما  اللتزام.  رئي�ص 
تعار�ص  اأي  عن  الإف�صاح  مع  ال�صلوك  مدونة  ومتطلبات  ببنود  بالتزامهم 
ملجل�ص  التابعة  التدقيق  جلنة  اإىل  وحتال  هذا  لديهم.  تكون  قد  للم�صالح 
اأو نق�ص  اللتزام  بعدم  تتعلق  واقعة  اأية  اأي�صًا  الإدارة  واإىل جمل�ص  الإدارة 
املعلومات املقدمة من قبل اأي ع�صو ببنك اخلليج املتحد. يوجد على املوقع 

الإلكرتوين للبنك ن�صخة من مدونة ال�صلوك.

مكافحة غ�سيل االأموال
قام البنك بتعيني م�صئول عن اإعداد التقارير ب�صاأن غ�صيل الأموال كما عني 
نائبًا له. يقوم البنك بتطبيق �صيا�صة مكافحة غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب 
يخ�ص  فيما  الوعي  لزيادة  البنك  موظفي  بتدريب  دوري  ب�صكل  يقوم  كما 
البنك  يتبع  امل�صبوهة.  املالية  باملعامالت  املتعلقة  التقارير  واإعداد  حتديد 
النفعية"  و"امللكية  للعميل،  الالزمة  الإجراءات  �صيا�صة حتوطية بخ�صو�ص 
ومبادئ "اعرف عميلك". متا�صيًا مع املتطلبات الرقابية، يقوم امل�صئول عن 
مكافحة غ�صيل الأموال مبراجعة فاعلية و�صوابط ونظم اإجراءات مكافحة 
وتغطي  عام.  كل  الأقل  على  واحدة  مرة  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صيل 
مملكة  داخل  له  التابعة  واجلهات  املتحد  اخلليج  بنك  املراجعة  عمليات 
اإجراءات مكافحة  ب�صكل �صنوي على  التدقيق  يتم  البحرين وخارجها. كما 
غ�صيل الأموال من خالل جهات تدقيق خارجية بهدف تقدمي �صمان م�صتقل 

اإىل اإدارة اللتزام مب�صرف البحرين املركزي.

ال�سفافية واالإف�ساح
الرقابية  اجلهات  مع  والو�صوح  بال�صفافية  املتحد  اخلليج  بنك  يت�صم 
الإدارة  جمل�ص  اعتمد  وقد  الأخرى.  امل�صالح  ذات  والأطراف  وامل�صاهمني 
الهدف من هذه  ويكمن  للبنك.  وال�صفافية  الإف�صاح  �صيا�صة حتدد معايري 
يخ�ص  فيما  وال�صفافية  واللتزام  املتطلبات  هذه  فهم  تي�صري  يف  ال�صيا�صة 
و�صع  مت  كما  البنك.  ب�صئون  املتعلقة  املادية  وغري  املادية  املعلومات  كافة 
املتطلبات الرقابية التي يخ�صع لها بنك اخلليج املتحد �صمن اإطار مالئم 
ومت و�صع ال�صيا�صة لتمكني جمل�ص الإدارة والإدارة العليا والقراء اخلارجيني 
من مراقبة ال�صفافية التي مت تبنيها وتعزيز �صورة البنك من خالل الإف�صاح 

عن املعلومات بدقة ويف الوقت املنا�صب.

الإلكرتوين  املوقع  يعد  بالبنك،  اخلا�صة  الت�صال  اإ�صرتاتيجية  اإطار  ويف 
التقارير  اإىل  اإ�صافة  للمعلومات  م�صتودعًا   )www.ugbbah.com( للبنك 
املالية واملعلومات  والك�صوف  املالية  والبيانات  الإدارة  ال�صادرة عن جمل�ص 
ذات ال�صلة باملجموعة / البنك واملنتجات الرئي�صية واخلدمات والبيانات 
ال�صحفية التي تعمم على و�صائل الإعالم ب�صكل دوري. ومبوجب اإر�صادات 
م�صرف البحرين املركزي، فقد مت حتميل ح�صابات اإدارة املخاطر املف�صلة 
وال�صئون  )التقارير  ق�صم  2 حتت  بازل  باتفاقية  املتعلقة  املال  راأ�ص  وكفاية 
املالية( على املوقع الإلكرتوين. يتوفر تقرير حوكمة ال�صركات حتت الق�صم 

اخلا�ص بحوكمة ال�صركات.  
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امل�صوؤولية الجتماعية للبنك

والرا�صخة،  الرائدة  املالية  املوؤ�ص�صات  كاأحد  املتحد،  اخلليج  بنك  يلتزم 
بامل�صاهمة يف الرفاهية الجتماعية والقت�صادية ململكة البحرين. ويف عام 
2011 ا�صتمر البنك يف تطبيق برنامج م�صئولياته الجتماعية والقت�صادية، 
والتعليم  والجتماعية،  اخلريية  الأن�صطة  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  يركز  والذي 
قطاع  وتطوير  البحرين،  اأبناء  من  لل�صباب  املهني  التطوير  فر�ص  وتوفري 
اخلدمات امل�صرفية على امل�صتوى الإقليمي. بالإ�صافة اإىل ذلك، يقوم بنك 
من  عدد  يف  ال�صخ�صية  للم�صاركة  موظفيه  ودعم  بت�صجيع  املتحد  اخلليج 

الأن�صطة اخلريية واأن�صطة جمع التربعات لالأعمال اخلريية.

نو�صح فيما يلي عددًا من الأن�صطة اخلريية واملجتمعية املتنوعة للبنك على 
مدار ال�صنوات املا�صية:

اأن�سطة خريية وجمتمعية
والثقافية  اخلريية  الأن�صطة  من  لعدد  وعمليًا  ماليًا  دعمًا  البنك  وفر 
والجتماعية والطبية والتعليمية واملنظمات واملبادرات البيئية �صملت ما يلي:

واأ�صحاب  النف�صيني  واملر�صى  العقلية  التحديات  اأ�صحاب  �دعم  �•
الحتياجات اخلا�صة واملكفوفني.

اخلريية  املنظمة  الأ�صرية،  الرعاية  مركز  الأ�صرية،  للرعاية  �املنار  �•
البحرين  احتاد  الأمل،  معهد  الأيتام،  لرعاية  ال�صنابل  مركز  امللكية، 

الريا�صي لأ�صحاب الحتياجات اخلا�صة وجمعية اأ�صدقاء املكفوفني.
مدمني  تاأهيل  ومركز  الأحمر  الهالل  جمعية  مركز  القراآن،  �بيت  �•

املخدرات.
وزارة ال�صئون الجتماعية لرعاية امل�صنني والأيتام والأطفال والأمهات. �•
اأكرث من 80 �صندوق خريي موافق عليه يف كل اأنحاء مملكة البحرين. �•

و�صعوبات  احلركية  ال�صعوبات  ذوي  من  لالأطفال  البحرين  �جمعية  �•
الت�صال.

الطفل. لتنمية  البحرين  جمعية  �•
الفطرية. واحلياة  والبيئة  البحرية  املوارد  حماية  جمعية  �•

�م�صابقة م�صت�صفى البعثة الأمريكية الكال�صيكية للغولف، وهي م�صابقة  �•
الأمريكية  البعثة  مل�صت�صفى  التربعات  جمع  بهدف  تنظم  كربى  �صنوية 

لتطوير املرافق الطبية يف امل�صت�صفى.
داون. متالزمة  ملر�صى  البحرين  جمعيات  �•

العقلي. للتخلف  البحرين  جمعية  �•
الأمريكية. املراأة  وجمعية  التتابع  ل�صباق  البحرين  جمعية  �•

وقد دعم البنك يف ال�صنوات القريبة املا�صية، مركز القلب التابع مل�صت�صفى 
قوة دفاع البحرين ومركز البحرين للدرا�صات والبحوث يف اأبحاثهم املتعلقة 
املتربعني  اأول  البنك  وكان  البحرية.  الفطرية  واحلياة  البيئية  بالق�صايا 

جلامعة البحرين لغايات تاأ�صي�ص املخترب التحليلي للجامعة.

التعليم والتطوير املهني لل�سباب البحريني
هذا  ويف  التعليم.  دعم  باأهمية  را�صخًا  اإميانا  املتحد  اخلليج  بنك  يوؤمن 
اأبناء  مل�صاعدة  اخلري"  "ب�صائر  با�صم  برنامج  بتبني  البنك  يقوم  ال�صياق 
من  وغريها  واجلامعات  بالكليات  الدرا�صة  يف  بالبنك  املوؤهلني  العاملني 
اأبناء من  اأربعة  ي�صتفيد  الوقت احلايل،  املعتمدة. ويف  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
هذا الربنامج. كما يدعم البنك العاملني فيه ماليا لرفع م�صتوى موؤهالتهم 
التعليم  تطوير  اأن�صطة  وت�صمل  مهاراتهم.  حت�صني  بهدف  واملهنية  العلمية 

الأخرى:

اخلليج  بنك  كان  الدولية:  الدرا�صية  للمنح  العهد  ويل  �صمو  �برنامج  �•
يف  ن�صاأتها  منذ  الكبرية  التعليمية  املبادرة  لهذه  ف�صيًا  راعيًا   املتحد 
عام 2006. وقد اأ�صبح البنك راعيًا �صديقًا يف عام 2011 لديه التزام 

ملدة خم�ص �صنوات.
بنك  موظفي  يقوم  الدولية:  الدرا�صية  للمنح  العهد  ويل  �صمو  �برنامج  �•
للدرا�صة من حيث  املحتملني  املر�صحني  وتقييم  باإعداد  املتحد  اخلليج 

املهارات القيادية بهدف الختيار النهائي.
بنك  ال�صتثمارية:  التعامالت  يف  التحدي  م�صابقة  كوي�صت-  �تريد  �•
البحرين  ببور�صة  ال�صنوية  امل�صابقة  اأحد رعاة هذه  املتحد هو  اخلليج 

كما يقوم بتوفري الدعم الإدارة للم�صابقة.
بنك  البحرين-  م�صارف  جلمعية  التدريب  البحرين/برنامج  �جامعة  �•
يوفر  الذي  الربنامج  لهذا  املوؤ�ص�صني  الأع�صاء  اأحد  هو  املتحد  اخلليج 
بتوظيف  الآن  حتى  البنك  قام  وقد  ال�صيفي  الن�صاط  جتربة  للطلبة 

اأربعة من طلبة هذا الربنامج.  
بتنظيم  املتحد  يقوم بنك اخلليج  الداخلي:  ال�صيفي  التدريب  �برنامج  �•
الآخرين  والطلبة  البنك  موظفي  لأبناء  ال�صيفي  التدريب  برامج 

لكت�صاب خربة العمل.

تطوير قطاع االأعمال امل�سرفية االإقليمي
اخلدمات  وقطاع  امل�صريف  القطاع  تنمية  يف  املتحد  اخلليج  بنك  ي�صاهم 

املالية باملنطقة من خالل عدد من الطرق:

العالقة  ذات  املوؤ�ص�صات  من  وا�صعة  ملجموعة  امل�صريف  �الدعم  �•
امل�صارف  احتاد  البحرين،  م�صارف  جمعية  ذلك،  يف  مبا  بال�صريفة 
املعهد  املالية،  الأ�صواق  احتاد  العرب،  امل�صرفيني  جمعية  العربية، 
جمعية  بالبحرين،  الدولية  الإ�صالمية  املالية  ال�صوق  للتمويل،  الدويل 
للمحا�صبني  البحرين  جمعية  اأمريكا،  ب�صمال  العرب  امل�صرفيني 
املتخ�ص�صني،  املخاطر  ملدراء  الدولية  واجلمعية  املعتمدين  القانونيني 

فرع البحرين.
ع�صوية موظفي بنك اخلليج املتحد يف املوؤ�ص�صات واجلمعيات املهنية. �•

املهني  التميز  معايري  من  م�صتوى  اأعلى  على  واحلفاظ  لتعزيز  �دعم  �•
والنزاهة يف جمتمع اخلدمات املالية وال�صتثمارية.

ل�صتثمارات  املعتمدين  القانونيني  املحا�صبني  ملوؤمتر  الذهبي  ا لراعي  �•
ال�صرق الأو�صط 2011.

م�ساركة املوظفني يف االأن�سطة املجتمعية وجمع االأموال
يحر�ص بنك اخلليج املتحد على ت�صجيع موظفي البنك على امل�صاركة ب�صكل 
�صخ�صي يف جمموعة متنوعة من الأن�صطة املجتمعية وفعاليات جمع الأموال 

لالأغرا�ص اخلريية، مبا يف ذلك الأن�صطة التالية:

اأكرب  اأقدم  من  واحدة  وهي   – التتابع  ل�صباق  البحرين  �جمعية  �•
الأن�صطة  مل�صاعدة خمتلف  الأموال  �صنويًا جلمع  تنظم  التي  الفعاليات 

اخلريية يف البحرين.
ترفيهي  يوم  وهو   – تروت"  تري  "�صريي  الأمريكية  املراأة  �جمعية  �•

ينظم �صنويًا لدعم املعوقني.
الثدي.   �صرطان  مبر�ص  للتوعية  حملة  – وهي  بينك  ثينك  �•
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تقرير حول القوائم املالية املوحدة
املتحد  اخلليج  لبنك  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  لقد 
�ص.م.ب. )“البنك”( و�صركاته التابعة )امل�صار اإليهم معَا “باملجموعة”(، 
 ،2011 دي�صمرب   31 يف  كما  املايل  للمركز  املوحدة  القائمة  ت�صمل  والتي 
والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�صامل والتدفقات النقدية والتغريات يف 
احلقوق لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�ص لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية 

واملعلومات الإي�صاحية الأخرى.

م�سئولية جمل�س االإدارة عن القوائم املالية املوحدة
لهذه  العادل  والعر�ص  الإعداد  عن  امل�صئول  هو  البنك  اإدارة  جمل�ص  اإن 
القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، وعن 
قوائم  لإعداد  �صروريًا  الإدارة  جمل�ص  يراه  الذي  الداخلي  الرقابة  نظام 
مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية، �صواء ناجتة عن اأية جتاوزات 

اأو اأخطاء. 

م�سئولية مدققي احل�سابات 
اإن م�صئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�صتنادًا اإىل 
اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد متت اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا 
بالأخالقيات  الإلتزام  منا  املعايري  هذه  تتطلب  الدولية.  التدقيق  ملعايري 
للح�صول  التدقيق  اأعمال  وتنفيذ  بتخطيط  نقوم  واأن  العالقة  ذات  املهنية 
اأخطاء  اأية  من  خالية  املوحدة  املالية  القوائم  باأن  معقولة  تاأكيدات  على 

جوهرية. 

موؤيدة  تدقيق  اأدلة  على  للح�صول  باإجراءات  القيام  التدقيق  اأعمال  ت�صمل 
اختيار  اإن  املوحدة.  املالية  القوائم  يف  عنها  املف�صح  والإي�صاحات  للمبالغ 
الإجراءات املنا�صبة يعتمد على تقديراتنا املهنية، مبا يف ذلك تقييم خماطر 
جتاوزات  عن  ناجتة  �صواء  املوحدة،  املالية  القوائم  يف  اجلوهرية  الأخطاء 
الرقابة  نظم  العتبار  الأخذ يف  يتم  املخاطر  تقييم هذه  وعند  اأخطاء.  اأو 
الداخلية املعنية باإعداد وعر�ص القوائم املالية املوحدة ب�صورة عادلة والتي 
متكننا من ت�صميم اإجراءات تدقيق منا�صبة يف ظل الأو�صاع القائمة، ولكن 
للبنك.  الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية  حول  مهني  راأي  اإبداء  لغر�ص  لي�ص 
كما تت�صمن اأعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة 
البنك  اإدارة  جمل�ص  اأجراها  التي  املحا�صبية  التقديرات  معقولية  ومدى 

وكذلك تقييم العر�ص العام للقوائم املالية املوحدة.

وباعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتمكننا من 
اإبداء راأي تدقيق حول هذه القوائم. 

الراأي
يف راأينا اإن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�صورة عادلة، من جميع النواحي 
وعن   2011 دي�صمرب   31 يف  كما  للمجموعة  املايل  املركز  عن  اجلوهرية، 
اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�صنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري 

الدولية لإعداد التقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية اأخرى
وفقًا ملتطلبات قانون ال�صركات التجارية البحريني ودليل الأنظمة واللوائح 

مل�صرف البحرين املركزي ) املجلد رقم 1(، نفيد مبا يلي :

املالية  القوائم  واأن  منتظمة  حما�صبية  ب�صجالت  البنك  اأ (  يحتفظ 
املوحدة متفقة مـع تلك ال�صجالت، و

ب (  املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�ص الإدارة تتفق مع القوائـم 
املاليـة املوحدة.

التجارية  ال�صركات  قانون  لأحكام  خمالفات  اأية  تقع  مل  اأنه  علمنا  وح�صب 
املوؤ�ص�صات  وقانون  املركزي  البحرين  م�صرف  قانون  لأحكام  اأو  البحريني 
املالية اأو دليل الأنظمة واللوائح مل�صرف البحرين املركزي )املجلد رقم 1 
والأحكام النافذة من املجلد رقم 6( و توجيهات م�صرف البحرين املركزي 
اأو  البحرين  لبور�صة  والإجراءات  والقواعد  املتعلقة  والقرارات  والقوانني 
لأحكام عقد التاأ�صي�ص والنظام الأ�صا�صي للبنك خالل ال�صنة املنتهية يف 31 
البنك  ن�صاط  على  �صلبًا  جوهري  ب�صكل  يوؤثر  قد  وجه  على   2011 دي�صمرب 
قبل  لنا من  ومعلومات مر�صية  تو�صيحات  تقدمي  وقد مت  املايل؛  اأو مركزه 

الإدارة ا�صتجابة جلميع طلباتنا.

28 فرباير2012
املنامة، مملكة البحرين

 تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني اإىل
ال�صادة م�صاهمي بنك اخلليج املتحد �ص.م.ب.
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اإي�صاح
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي

املوجودات
17.85727.914ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

102.282167.257ودائع لأجل لدى البنوك
573.183126.661اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

6435.028385.770اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
727.94257.920قرو�ص وذمم مدينة

837.49046.950موجودات اأخرى
91.002.9401.026.065اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صاريع م�صرتكة حمت�صبة مبوجب طريقة احلقوق

1016.05421.178اإ�صتثمارات عقارية
9461.074ممتلكات ومعدات

1156.78256.296�صهرة 
1.770.5041.917.085جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق
املطلوبات

211.795435.624مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
80.349139.568ودائع العمالء

12731.185501.432قرو�ص م�صتحقة الدفع
71.187-13�صندات

14100.000100.000دين ثانوي
1544.02168.500مطلوبات اأخرى 

1.167.3501.316.311جمموع املطلوبات

احلقوق
16208.640208.234راأ�ص املال

)12.725()12.725(16اأ�صهم خزانة
1611.45910.631عالوة اإ�صدار اأ�صهم

1695.51895.371احتياطي قانوين
1676.00375.856احتياطي عام

1614.30814.308احتياطي اأ�صهم خزانة
)21.374()13.532(17احتياطي القيمة العادلة 

1640.13443.465احتياطي حتويل عمالت اأجنبية 
142.037140.860اأرباح مبقاة

561.842554.626راأ�ص املال والإحتياطيات العائدة اإىل م�صاهمي ال�صركة الأم 
41.31246.148حقوق غري م�صيطرة يف احلقوق

603.154600.774جمموع احلقوق
1.770.5041.917.085جمموع املطلوبات واحلقوق

حممد هارونفي�سل العيارم�سعود حيات
القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذيع�صو جمل�ص الإدارةرئي�ص جمل�ص الإدارة

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

 القائمة املوحدة للمركز املايل
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اإي�صاح
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
العمليات امل�ستمرة

53.607108.502 18دخل ال�صتثمار- �صايف
7.36512.699 19دخل الفوائد

 60.972121.201
17.01930.493 20ر�صوم وعمولت 

2.372)1.151( )خ�صائر( مكا�صب حتويل العمالت الأجنبية - �صايف
 ح�صة البنك من نتائج ال�صركات الزميلة وامل�صاريع امل�صرتكة املحت�صبة مبوجب

31.7059.182 21طريقة احلقوق - �صايف
108.545163.248 جمموع الدخل

)49.262()53.570( 22م�صروفات الفوائد
54.975113.986 الدخل الت�سغيلي قبل امل�سروفات واملخ�س�سات

)26.916()23.133( رواتب ومزايا
)21.637()10.517( م�صروفات عامة واإدارية

21.32565.433 الدخل الت�سغيلي قبل املخ�س�سات

)29.280()23.961( 6و9خ�صارة اإ�صمحالل من اإ�صتثمارات
149)398( )خم�ص�ص( اإ�صرتداد القرو�ص وال�صمانات واملوجودات الأخرى امل�صكوك يف حت�صيلها- �صايف

36.302)3.034( �سايف )اخل�سارة( الربح لل�سنة من العمليات امل�ستمرة 

العمليات املوقوفة 
6.086-23�صايف الربح لل�صنة من العمليات املوقوفة 

42.388)3.034( �سايف )اخل�سارة( الربح لل�سنة
اخل�سارة )الربح( العائد اإىل حقوق غري م�سيطرة

)832(4.505 من العمليات امل�صتمرة
)2.899(-من العمليات املوقوفة

 4.505)3.731(
الربح العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة االأم

1.47135.470 من العمليات امل�صتمرة
3.187-من العمليات املوقوفة 

 1.47138.657
الربح لل�سهم 

0.184.71 24الن�صيب الأ�صا�صي لل�صهم يف الأرباح )�صنتات اأمريكية(
0.184.70 24الن�صيب املخف�ص لل�صهم يف الأرباح )�صنتات اأمريكية(

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

القائمة املوحدة للدخل 
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لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

42.388)3.034(�سايف )اخل�سارة( الربح 
دخل )خ�سارة( �ساملة اأخرى:

7.914)2.832( اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية 
9.993)4.819( احتياطي القيمة العادلة 

 ح�صة البنك من دخل )خ�صارة( �صاملة اأخرى يف ال�صركات الزميلة وامل�صاريع امل�صرتكة
)3.138(5.085 املحت�صبة مبوجب طريقة احلقوق 

7.0103.096 حتوطات التدفقات النقدية
4.44417.865 دخل �سامل اأخر 

1.41060.253 جمموع الدخل ال�سامل
العائد اإىل:

م�ساهمي ال�سركة االأم
5.98250.352 من العمليات امل�صتمرة
5.182-من العمليات املوقوفة

 5.98255.534
حقوق غري م�سيطرة

1.820)4.572( من العمليات امل�صتمرة
2.899-من العمليات املوقوفة 

 )4.572(4.719
 1.41060.253

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

القائمة املوحدة للدخل ال�صامل 
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اإي�صاح
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
االأن�سطة الت�سغيلية

 42.388 )3.034(�صايف الربح مت�صمن الربح العائد اإىل حقوق غري م�صيطرة 
تعديالت للبنود غري النقدية التالية: 

586591اإ�صتهالك
)43.850( -18مك�صب من بيع جمموعة مهيئة لالإ�صتبعاد

 ح�صة البنك من نتائج ال�صركات الزميلة وامل�صروع امل�صرتك املحت�صبة مبوجب
)9.182()31.705(21طريقة احلقوق – �صايف

)117()5.344(18مك�صب من بيع �صركات زميلة
)6.086(-23ح�صة البنك من نتائح املجموعة املهيئة لالإ�صتبعاد

23.96129.280خ�صارة ا�صمحالل من اإ�صتثمارات 
 خم�ص�ص )اإ�صرتداد( للقرو�ص وال�صمانات واملوجودات الأخرى امل�صكوك

)149(398يف حت�صيلها- �صايف
)12.699( )7.365(دخل الفوائد

49.262 53.570م�صروفات الفوائد
)9.702( )11.785(18دخل اأرباح الأ�صهم

1.484 )486(بنود اأخرى غري نقدية
)56( -10التغري يف القيمة العادلة لالإ�صتثمارات العقارية 

)11.945()4.814(18مك�صب من اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل
35)117(18)مك�صب( خ�صارة من بيع اإ�صتثمارات عقارية 

13.86529.254الربح الت�صغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية
تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�صغيلية:

13.318)266(ودائع لأجل لدى بنوك بتواريخ اإ�صتحقاق لأكرث من 90 يومًا عند الإقتناء الأ�صلي
58.29240.599اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل 

256.024 )77.472(اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
)5.176(29.580قرو�ص وذمم مدينة

)821(16.572موجودات اأخرى
)22.723( )223.829(مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

)87.615( )59.219(ودائع العمالء
2.630 )23.996(مطلوبات اأخرى

32.904 -�صايف جمموعة موجودات مهيئه لالإ�صتبعاد م�صنفة كمحتفظ بها لغر�ص البيع
12.774 7.263فوائد م�صتلمة 
)51.599( )53.353(فوائد مدفوعة

9.702 1811.785اأرباح اأ�صهم م�صتلمة
)300()300(تربعات

)400()400(مكافاأة اأع�صاء جمل�ص الإدارة
228.571 )301.478(�صايف النقد )امل�صتخدم يف( من الأن�صطة الت�صغيلية

االأن�سطة االإ�ستثمارية
)318.169( 65.259اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صروع م�صرتك حمت�صبة مبوجب طريقة احلقوق - �صايف

120.000 -23متح�صالت من بيع جمموعة مهيئة لالإ�صتبعاد
5.637 105.241اإ�صتثمارات عقارية - �صايف
)682()458(ممتلكات ومعدات - �صايف

)193.214( 70.042�صايف النقد من )امل�صتخدم يف( الأن�صطة الإ�صتثمارية
االأن�سطة التمويلية

229.753446قرو�ص م�صتلمة )م�صددة(- �صايف 
-)71.187(�صندات م�صددة

1.559 1.234متح�صالت من اإ�صدار اأ�صهم 
)10.249(-اأرباح اأ�صهم مدفوعة

)8.244(159.800�صايف النقد من )امل�صتخدم يف( الأن�صطة التمويلية
7.285)3.331(تعديالت حتويل العمالت الأجنبية

)22.440()331(تغريات يف حقوق غري م�صيطرة
11.958)75.298(�سايف التغريات يف النقد وما يف حكمه

183.160 195.118النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 
26119.820195.118النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
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لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 

 العائد اإىل م�صاهمي ال�صركة الأم

راأ�ص 
املال
األف 

دولر 
اأمريكي

اأ�صهم 
خزانة

األف 
دولر 

اأمريكي

عالوة 
اإ�صدار 

اأ�صهم
األف

دولر 
اأمريكي

اإحتياطي 
ين

قانو
األف 

دولر 
اأمريكي

اإحتياطي 
األفعام

دولر
اأمريكي

اإحتياطي 
اأ�صهم 
خزانة 

األف 
دولر 

اأمريكي

اإحتياطي 
القيمة 
العادلة 

األف 
دولر 

اأمريكي

اإحتياطي
حتويل 

العمالت 
الأجنبية 

األف 
دولر 

اأمريكي

اأرباح 
األفمبقاة 
دولر

اأمريكي

املجموع 
حقوق 

قبل 
غري 

األفم�صيطرة
دولر 

اأمريكي

حقوق غري 
األفم�صيطرة

دولر 
اأمريكي

جمموع 
حلقوق

ا
األف

دولر 
اأمريكي

الر�صيد يف 1 يناير 2011
208.234

)12.725(
10.631

95.371
75.856

14.308
)21.374(

43.465
140.860

554.626
46.148

600.774
الربح لل�صنة

-
-

-
-

-
-

-
-

1.471
1.471

)4.505(
)3.034(

دخل �صامل اآخر
-

-
-

-
-

-
7.842 

)3.331(
-

4.511
)67(

4.444 
جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة

-
-

-
-

-
-

7.842 
)3.331(

1.471
5.982

)4.572(
1.410 

اأ�صهم �صادرة
406

-
828

-
-

-
-

-
-

1.234
-

1.234 
حتويالت خالل ال�صنة

-
-

-
147

147
-

-
-

)294(
-

-
-

تغريات اأخرى يف حقوق غري م�صيطرة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
 )264(

 )264(
رب 2011

الر�سيد يف 31 دي�سم
208.640

)12.725(
11.459

95.518
76.003

14.308
)13.532(

40.134
142.037

561.842
41.312

 603.154
الر�صيد يف 1 يناير 2010

207.694
)12.725(

9.612
91.505

71.990
14.308

)30.966(
36.180

119.870
507.468

64.857
572.325

الربح لل�صنة
-

-
-

-
-

-
-

-
38.657

38.657
3.731

42.388
دخل �صامل اآخر

-
-

-
-

-
-

9.592
7.285

-
16.877

988
17.865

جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة
-

-
-

-
-

-
9.592

7.285
38.657

55.534
4.719

60.253
اأ�صهم �صادرة

540
-

1.019
-

-
-

-
-

-
1.559

-
1.559

حتويالت خالل ال�صنة
-

-
-

3.866
3.866

-
-

-
)7.732(

-
-

-
اأرباح اأ�صهم )اي�صاح 16(

-
-

-
-

-
-

-
-

)10.249(
)10.249(

-
)10.249(

اأرباح اأ�صهم ال�صركات التابعة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)2.580(

)2.580(
خطة خيار اأ�صهم املوظفني

-
-

-
-

-
-

-
-

314
314

-
314

تغريات اأخرى يف حقوق غري م�صيطرة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)20.848(

)20.848(
الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2010

208.234
)12.725(

10.631
95.371

75.856
14.308

)21.374(
43.465

140.860
554.626

46.148
600.774

ت�صكل الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

 القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق



يف 31 دي�صمرب 2011

اإي�صاحات حول 
القوائم املالية املوحدة
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التاأ�سي�س واالأن�سطة الرئي�سية  1
التاأ�سي�س 

تاأ�ص�ص بنك اخلليج املتحد �ص.م.ب. ]البنك[ ك�صركة م�صاهمة يف مملكة البحرين يف �صنة 1980، حتت �صجل جتـاري رقم 10550، واأدرج يف بور�صة البحرين 
اإن عنوان املكتب الرئي�صي امل�صجل للبنك هو برج بنك اخلليج املتحد، املنطقة الدبلوما�صية، �ص. ب. 5964، املنامة، مملكة  و�صوق الكويت لالأوراق املالية. 

البحرين.0

يعمل البنك يف مملكة البحرين مبوجب ترخي�ص م�صريف باجلملة �صادر عن م�صرف البحرين املركزي. 

االأن�سطة
تت�صمن  والتجارية.  الإ�صتثمارية  امل�صرفية  ال�صول، اخلدمات  ادارة  باملجموعة[ يف  معًا  اإليهم  ]امل�صار  له  التابعة  وال�صركات  للبنك  الرئي�صية  الأن�صطة  تتمثل 
اإدارة حمفظة املوجودات ومتويل ال�صركات وتقدمي ال�صت�صارات والإ�صتثمارات يف املحافظ والأ�صهم امل�صعرة والأموال  اخلدمات امل�صرفية الإ�صتثمارية على 
القرو�ص  متديد  على  التجارية  اخلدمات  تت�صمن  اخلزانة.  واأن�صطة  الدولية  امل�صرفية  والأن�صطة  املال  راأ�ص  اأ�صواق  يف  والإ�صتثمارات  والعقارات  اخلا�صة 

والت�صهيالت الئتمانية الأخرى وقبول الودائع واحل�صابات اجلارية من ال�صركات واملوؤ�ص�صات. 

ال�صركة الأم للبنك هي �صركة م�صاريع الكويت )القاب�صة( �ص.م.ك. ]كيبكو[، وهي �صركة تاأ�ص�صت يف دولة الكويت ومدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية. 
متتلك كيبكو 95.93% من اأ�صهم البنك القائمة كما يف 31 دي�صمرب 2011 )31 دي�صمرب 2010: %95.83(.

مت اعتماد اإ�صدار هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ص الإدارة بتاريخ 28 فرباير2012.

اأ�س�س االإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة   2
بيان اإاللتزام 

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�صادرة من قبل جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل وطبقًا لأحكام قانون م�صرف 
البحرين املركزي وقانون املوؤ�ص�صات املالية وقانون ال�صركات التجارية البحريني، ودليل الأنظمة واللوائح مل�صرف البحرين املركزي )املجلد رقم 1 والأحكام 

النافذة من املجلد رقم 6( وتوجيهاته ذات ال�صلة والأنظمة والقواعد والإجراءات لبور�صة البحرين.

اأ�س�س االإعداد
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لإعادة قيا�ص القيمة العادلة لالإ�صتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل 

والإ�صتثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة والإ�صتثمارات العقارية والأدوات املالية امل�صتقة. 

العر�س والعملة الرئي�سية
مت عر�ص القوائم املالية املوحدة بالدولر الأمريكي لكونها العملة الرئي�صية للمجموعة ومت تقريب جميع القيم اإىل اأقرب األف دولر اأمريكي ما مل يذكر خالف ذلك.

املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات كما يف 1 يناير 2011
اإن ال�صيا�صات املحا�صبية امل�صتخدمة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة هي مطابقة لتلك التي مت اإتباعها يف ال�صنة ال�صابقة باإ�صتثناء قيام املجموعة بتطبيق 

معايري جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل وتف�صريات جلنة تف�صريات التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية التي اأ�صبحت اإلزامية يف �صنة 2011:

معيار املحا�صبة الدويل رقم 24 املتعلق باإف�صاحات الأطراف ذات العالقة )التعديل(
اأ�صدر جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل التعديل على معيار املحا�صبة الدويل رقم 24 يو�صح املعيار تعريف الأطراف ذات العالقة. ب�صورة خا�صة فيما يتعلق 
بالتاأثري الهام اأو ال�صيطرة امل�صرتكة. تركز التعريفات اجلديدة على وجهة نظر متماثلة ب�صاأن عالقات الأطراف ذات العالقة اإ�صافة اىل تو�صيح اأي الأ�صخا�ص 
وموظفي الإدارة الرئي�صني يوؤثرون على عالقات الأطراف ذات العالقة يف املوؤ�ص�صة. ثانيًا، يقدم التعديل اإعفاًء من متطلبات الإف�صاح لالأطراف ذات العالقة 
للمعامالت مع اجلهات احلكومية واملوؤ�ص�صات التي يجري ال�صيطرة عليها، �صيطرة م�صرتكة اأو تتاأثر ب�صكل جوهري من قبل نف�ص اجلهة احلكومية كجهة تعد 

التقارير. لن يكون للتعديل اأي تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للمجموعة.

معيار املحا�صبة الدويل رقم 32 الأدوات املالية: العر�ص )التعديل(
التعديل يعدل تعريف املطلوب املايل الوارد يف معيار املحا�صبة الدويل 31 لتمكني املوؤ�ص�صات من ت�صنيف اإ�صدارات احلقوق وخيارات معينة اأو �صمانات كاأدوات 
حقوق اأ�صهم. ويطبق التعديل اإذا اأعطيت احلقوق ن�صبيًا جلميع املالك احلاليني لنف�ص الفئة لأدوات ملكية الأداء غري امل�صتقة للموؤ�ص�صة ، للح�صول على عدد 
حمدود من اأدوات احلقوق ملكية املوؤ�ص�صة ملبلغ ثابت يف اأي عملة . مل يكن للتعديل اأي تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للمجموعة ذلك لأن املجموعة مل 

تقم باإ�صدار هذه الأنواع من الأدوات.
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اأ�س�س االإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة)تتمة(  2 
املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات كما يف 1 يناير 2011)تتمة(

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 الأدوات املالية: الإف�صاحات)التعديل(
 تقدم هذه التعديالت متطلبات الإف�صاح لتحويالت املوجودات املالية، وكذلك ت�صمل الإف�صاحات ملا يلي:

و بكاملها  امل�صتبعدة  غري  املالية  املوجودات   •
فيها. م�صتمرة  مب�صاركة  حتتفظ  ال�صركة  لكن  بكاملها  امل�صتبعدة  املالية  املوجودات   •

لي�ص للتعديل اأي تاأثري على قائمة املركز املايل للمجموعة.

التح�صينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
يف مايو 2010 ، اأ�صدر املجل�ص تعديالته الثالثة على معايريه ، ب�صكل رئي�صي لإزالة التعار�صات وتو�صيح ال�صياغة. وهناك �صروط اإنتقالية متوفرة منف�صلة لكل 

معيار. وتطبيق التعديالت التالية اأدى اىل تغيري على ال�صيا�صات املحا�صبية ولكن لي�ص لها تاثري على الو�صع املايل اأو الأداء املايل للمجموعة.

•  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 املتعلق بدمج الأعمال: مت تعديل خيارات القيا�ص املتاحة للحقوق غري امل�صيطرة. احلقوق غري امل�صيطرة 
ت�صكل فقط مكونات من حقوق ملكية حالية تخول حاملها بح�صة ن�صبية من �صايف موجودات املوؤ�ص�صة يف حال الت�صفية والتي يجب قيا�صها اإما بالقيمة 
العادلة اأو باحل�صة الن�صبية لأدوات امللكية احلالية ل�صايف املوجودات املعرفة للم�صتحوذ .يتم قيا�ص جميع املكونات الأخرى بالقيمة العادلة لتاريخ 

الإقتناء.

ب�صان  الإف�صاحات  مقدار  خلف�ص  املطلوبة،  الإف�صاحات  لتب�صيط  املعيار  تعديل  مت  •  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 – الإف�صاحات: 
ال�صمانات املحتفظ بها وحت�صني الإف�صاحات بطلب معلومات نوعية لو�صع املعلومات الكمية الواردة يف ال�صياق. ي�صيف التعديل بيانًا �صريحًا باأن 

الإف�صاح النوعي يجب تقدميه يف �صياق الإف�صاحات الكمية لتمكني امل�صتخدمني من تقييم تعر�صات املوؤ�ص�صة للمخاطر الناجتة عن الأدوات املالية.

•  معيار املحا�صبة الدويل رقم 1: عر�ص القوائم املالية: التعديل يو�صح اأن حتليل كل مكون من مكونات الدخل ال�صامل الآخر ميكن عر�صه اأما يف قائمة 
التغريات حقوق امل�صاهمني اأو يف اإي�صاحات القوائم املالية.

التعديالت الأخرى الناجتة عن التح�صينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لن يكون لها تاأثري على ال�صيا�صات املحا�صبية، املركز املايل اأو الأداء 
املايل للمجموعة:

•  املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 املتعلق بدمج الأعمال )الدفع املحتمل الناجت عن دمج الأعمال قبل تطبيق املعيار رقم 3 ) املعدل يف 2008(،
طوعًا وغري امل�صتبدلة(، امل�صتبدلة  احل�صة  اىل  الأ�صهم  ا�صا�ص  على  )الدفع  الأعمال  بدمج  املتعلق   3 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار   •

واملنف�صلة. املوحدة  املالية  القوائم   27 رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار   •
و املرحلية  املالية  القوائم   34 رقم  الدويل  املحا�صبة  معيار   •

امللكية.  حقوق  باأدوات  املالية  املطلوبات  اإطفاء   19 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  تف�صري  جلنة  تف�صري   •

فيما يلي ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة:

اأ�س�س التوحيد
ت�صتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك و�صركاته التابعة ]امل�صار اإليهم معًا املجموعة[. اإن ال�صركات التابعة هي املوؤ�ص�صات التي ميتلك البنك 
لتلك  مطابقة  التابعة  لل�صركات  املحا�صبية  وال�صيا�صات  متطابقة  والبنك  التابعة  ال�صركات  تقارير  اإعداد  تواريخ  اإن  ائتمانية.  غري  وب�صفة  عليها  ال�صيطرة 

امل�صتخدمة من قبل البنك فيما يتعلق باملعامالت والأحداث املت�صابهة يف الظروف املتماثلة.

يتم اإ�صتبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت والدخل وامل�صروفات والأرباح واخل�صائر فيما بني املجموعة الناجتة من معامالت فيما بني املجموعة بالكامل.

يتم توحيد ال�صركات التابعة بالكامل من تاريخ حتويل ال�صيطرة اإىل املجموعة. تتحقق ال�صيطرة عندما متتلك املجموعة الأغلبية يف حقوق الت�صويت ولديها 
القدرة على ال�صيطرة على اإدارة ال�صيا�صات املالية والت�صغيلية للموؤ�ص�صة لالنتفاع من اأن�صطتها. مت ت�صمني نتائج ال�صركات التابعة املقتناة اأو امل�صتبعدة خالل 

ال�صنة يف القائمة املوحدة للدخل من تاريخ الإقتناء اأو لغاية تاريخ الإ�صتبعاد، اأيهما اأن�صب.
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اأ�س�س االإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(   2
اأ�س�س التوحيد )تتمة(

تن�صب اخل�صائر الناجتة �صمن �صركة تابعة اإىل احلقوق الغري امل�صيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز يف الر�صيد. يتم اإحت�صاب التغري يف ح�صة ملكية ال�صركة 
التابعة دون فقدان �صيطرة كمعاملة اأ�صهم حقوق. اإذا فقدت املجموعة ال�صيطرة على �صركة تابعة، �صينتج عنه:

اإ�صتبعاد املوجودات )مت�صمنة ال�صهرة( واملطلوبات لل�صركة التابعة؛ اأ( 
اإ�صتبعاد القيمة املدرجة لأي حقوق غري م�صيطرة؛ ب( 

اإ�صتبعاد فروق املعامالت املرتاكمة، امل�صجلة يف احلقوق؛ ج( 
اإثبات القيمة العادلة للمقابل امل�صتلم؛ د( 

اإثبات القيمة العادلة لأي اإ�صتثمار حمتفظ به؛ ه( 
اإثبات اأي فائ�ص اأو عجز املدرج يف القائمة املوحدة للدخل ؛ و و( 

اإعادة ت�صنيف ح�صة ال�صركة الأم للبنود املثبتة م�صبقًا �صمن الدخل ال�صامل الآخر اإىل قائمة الدخل. ز( 

فيما يلي ال�صركات التابعة الرئي�صية للبنك:

ن�صبة امللكية الفعلية

بلد التاأ�صي�صا�سم ال�سركة التابعة
31 دي�صمرب 

2011
31 دي�صمرب 

�صنة التاأ�صي�ص2010
املحتفظ بها مبا�سرًة

861998%86%الكويت�صركة م�صاريع الكويت لإدارة الأ�صول ]كامكو[
961998%-البحرين�صركة بنك اخلليج املتحد لالأوراق املالية*

982008%98%الكويت�صركة هاتون العقارية
992007%99%�صورية�صركة خليج �صورية لالإ�صتثمار

772008%77%تون�ص�صركة اخلليج املتحد للخدمات املالية – �صمال اأفريقيا
حمتفظ بها من خالل كامكو

602005%60%الكويت �صركة النزول القاب�صة �ص.م.ك. )مقفلة( 
602005%60%الكويت�صركة اجلناح القاب�صة �ص.م.ك. )مقفلة( 

1002005%100%البحرين�صركة كامكو العقارية �ص.�ص.و
1002007%100%الكويت �صركة الزاد العقارية ذ.م.م.

1002007%100%الكويت�صركة ال�صيافة املتحدة العقارية ذ.م.م. 
1002007%100%الكويت�صركة �صمال اإفريقيا الأوىل العقارية ذ.م.م.

1002007%100%الكويت �صركة م�صاريع الراية العقارية ذ.م.م.
1002005%100%الكويت �صركة اأوراجن العقارية ذ.م.م.

992009%96%الكويت �صركة الروابي الدولية للعقارات �ص.م.ك.)مقفلة(
992009%99%الكويت �صركة فري�صت هومز العقارية ذ.م.م.

* متت ت�صفيتها خالل �صنة 2011

دمج االأعمال
يتم احت�صاب دمج الأعمال با�صتخدام طريقة الإقتناء للمحا�صبة. يتم قيا�ص تكلفة الإقتناء كاإجمايل للمقابل املحول، واملقا�صة بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء 
والقيمة لأي حقوق غري م�صيطرة يف امللكية امل�صرتاة. لكل عملية من عمليات دمج الأعمال، يقي�ص امل�صرتي احلقوق غري امل�صيطرة يف امللكية امل�صرتاة اإما بالقيمة 

العادلة اأو بتنا�صب ح�صتهم يف �صايف املوجودات املحددة للملكية امل�صرتاة. يتم اإحت�صاب واإدراج تكاليف الإقتناء املتكبدة يف امل�صروفات الإدارية. 

والظروف  التعاقدية  لل�صروط  وفقًا  املنا�صب  والتعيني  للت�صنيف  املفرت�صة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  تقيم  فاإنها  الأعمال،  باإقتناء  املجموعة  تقوم  عندما 
الإقت�صادية وال�صروط ذات ال�صلة كما هو بتاريخ الإقتناء. ويت�صمن هذا ف�صل امل�صتقات ال�صمنية يف العقود املعدة يف امللكية امل�صرتاة.

اإذا حتققت عمليات دمج الأعمال على مراحل، فاإنه يتم اإعادة قيا�ص القيمة العادلة بتاريخ الإقتناء املحتفظ بها م�صبقًا كح�صة ملكية من قبل امل�صرتي يف امللكية 
امل�صرتاة بالقيمة العادلة كما هو بتاريخ الإقتناء �صمن القائمة املوحدة للدخل .
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دمج االأعمال )تتمة(

�صيتم اإثبات اأي مقابل لاللتزامات والتي يتوجب حتويلها من قبل امل�صرتي بالقيمة العادلة بتاريخ الإقتناء. �صيتم اإثبات التغريات الالحقة يف القيمة العادلة 
ملقابل الإلتزامات التي تعتقد باأنها موجودات اأو مطلوبات وفقًا ملعيار املحا�صبة الدويل رقم 39 اإما يف القائمة املوحدة للدخل اأو كتغريات يف الدخل ال�صامل 

الآخر. اإذا مت ت�صنيف املقابل لالإلتزامات كاأ�صهم حقوق ملكية، فاإنه ل يجوز اإعادة قيا�صها حتى يتم ت�صويتها ب�صورة نهائية �صمن احلقوق. 

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق
ال�صركات الزميلة

اإن ال�صركة الزميلة )اأو الزميلة( هي التي متار�ص املجموعة نفوذًا موؤثرًا )ولي�ص ال�صيطرة( على عملياتها، اإىل جانب اإمتالكها ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، 
لن�صبة ترتاوح ما بني 20% اإىل50% من حق الت�صويت لل�صركة امل�صتثمر بها ويتم ح�صابها مبوجب طريقة احلقوق. 

املجموعة من �صايف  التملك يف ح�صة  يلي  تغري  لأي  تعديلها لحقًا  ويتم  بالتكلفة  مبدئيًا  الزميلة  ال�صركة  الإ�صتثمار يف  اإثبات  يتم  مبوجب طريقة احلقوق، 
موجودات ال�صركة امل�صتثمر بها. تقوم املجموعة باإثبات ح�صتها يف جمموع الربح اأو اخل�صارة املثبتة لل�صركة الزميلة يف القائمة املوحدة للدخل من تاريخ البداية 
الفعلية للنفوذ اأو احل�صول على امللكية حتى تاريخ انتهائها. اإن التوزيعات امل�صتلمة من ال�صركة الزميلة تخف�ص القيمة املدرجة لالإ�صتثمار. اإن تعديالت القيمة 
املدرجة قد تكون اأي�صًا �صرورية يف �صوء تغيريات يف ح�صة املجموعة يف ال�صركة الزميلة الناجتة من التغيريات يف قائمة دخلها ال�صامل والتي مل يتم اإثباتها يف 

قائمة دخل ال�صركة لزميلة. اإن ح�صة املجموعة من تلك التغريات يتم اإثباتها مبا�صرة يف قائمة الدخل ال�صامل.

اإذا حتقق النفوذ املوؤثر على مراحل، فاإنه يتم اإعادة قيا�ص القيمة العادلة بتاريخ الإقتناء للم�صرتي املحتفظ بها م�صبقًا كح�صة ملكية يف امللكية امل�صرتاة بالقيمة 
العادلة كما هو بتاريخ الإقتناء �صمن القائمة املوحدة للدخل .

يتم اإ�صتبعاد املكا�صب واخل�صائر غري املحققة الناجتة من املعامالت مع ال�صركة الزميلة اإىل حد ح�صة املجموعة يف ال�صركة الزميلة.

م�صاريع م�صرتكة
امل�صروع امل�صرتك هو عبارة عن اإتفاقية تعاقدية حيث تتعهد املجموعة بالقيام بن�صاط اقت�صادي مع موؤ�ص�صة اأخرى تخ�صع ل�صيطرة م�صرتكة. كما يتم احت�صاب 
امل�صروع امل�صرتك با�صتخدام طريقة احلقوق للمحا�صبة. مبوجب طريقة احلقوق، يتم اإدراج امل�صروع امل�صرتك يف قائمة املركز املايل بالتكلفة م�صافًا اإليه تغريات 
ما بعد القتناء يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات امل�صروع امل�صرتك. تعك�ص قائمة الدخل ح�صة املجموعة يف نتائج عمليات امل�صروع امل�صرتك. اأينما وجدت 
تغريات قد اأثبتت مبا�صرًة يف دخل �صامل اآخر للم�صروع امل�صرتك، تقوم املجموعة باإثبات ح�صتها يف اأي تغريات والإف�صاح عنها، اإذا ا�صتلزم الأمر يف قائمة 

الدخل ال�صامل. يتم اإ�صتبعاد املكا�صب واخل�صائر غري املحققة من املعامالت بني املجموعة وامل�صروع امل�صرتك اإىل حد ح�صة املجموعة يف امل�صروع امل�صرتك.

اإعداد تقارير ال�صركات الزميلة وامل�صروع امل�صرتك واملجموعة متطابقة وال�صيا�صات املحا�صبية لل�صركات الزميلة وامل�صروع امل�صرتك مطابقة لتلك  اإن تواريخ 
امل�صتخدمة من قبل املجموعة فيما يتعلق باملعامالت والأحداث املت�صابهة يف الظروف املتماثلة.

الإ�صمحالل  باأن خ�صائر  اأو  اأ�صبح م�صمحاًل،  املوجود  باأن  موؤ�صر  يوجد هناك  يقيم لال�صمحالل عندما  امل�صرتك  امل�صروع  اأو  الزميلة  ال�صركة  ال�صتثمار يف 
املثبتة لل�صنوات ال�صابقة مل تعد موجودة. عندما ت�صري متطلبات معيار املحا�صبة الدويل رقم 36 باأن الإ�صتثمار يف ال�صركة الزميلة اأو امل�صروع امل�صرتك قد يكون 
م�صمحاًل، فاإنه يتم فح�ص القيمة املدرجة لالإ�صتثمار بالكامل عن طريق مقارنة قيمتها القابلة لال�صرتداد مع قيمتها املدرجة. اإن القيمة القابلة لالإ�صرتداد 
للموجود اأو الوحدة املنتجة للنقد تعد الأعلى بني قيمتها العادلة ناق�صًا تكلفة البيع اأو قيمتها امل�صتخدمة. يتم ت�صمني ال�صهرة يف القيمة املدرجة لال�صتثمار يف 

ال�صركة الزميلة اأو امل�صروع امل�صرتك ولذلك فاإنه ل يتم فح�صها لال�صمحالل ب�صكل منف�صل. 

ال�سهرة
متثل ال�صهرة الزيادة يف تكلفة الإقتناء فوق ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة لل�صركة التابعة اأو ال�صركة الزميلة اأوامل�صروع امل�صرتك 
املكت�صب كما يف تاريخ الإقتناء. يتم ت�صمني ال�صهرة الناجتة من اإقتناء �صركة زميلة اأو م�صروع م�صرتك يف القيمة املدرجة لل�صركة الزميلة اأو امل�صروع امل�صرتك 
املعني وبالتايل، ل يتم فح�صها لالإ�صمحالل ب�صورة منف�صلة. يتم اإثبات ال�صهرة الناجتة من اإقتناء �صركة تابعة كموجود منف�صل يف القائمة املوحدة للمركز 
املايل . يتم اإثبات اأي زيادة كما يف تاريخ الإقتناء حل�صة املجموعة يف القيم العادلة للموجودات املحددة املقتناة فوق تكلفة الإقتناء ك�صهرة �صالبة. يتم اإثبات 

ال�صهرة ال�صالبة الناجتة من الإقتناء مبا�صرًة يف القائمة املوحدة للدخل .

يتم قيا�ص ال�صهرة املقتناة من دمج الأعمال مبدئيًا بالتكلفة، والتي تعد الزيادة يف تكلفة دمج الأعمال فوق ح�صة البنك يف �صايف القيمة العادلة للموجودات 
املحددة واملطلوبات والإلتزامات املحتملة املقتناة.
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ال�سهرة )تتمة(

تدرج ال�صهرة بالتكلفة بعد ح�صم خ�صائر الإ�صمحالل. يتم تخ�صي�ص �صهرة ال�صركات التابعة على الوحدات املنتجة للنقد ويتم فح�صها لالإ�صمحالل �صنويًا. 
القيمة  لتخفي�ص  الإ�صمحالل  اأوًل تخ�صي�ص خ�صارة  يتم  فاإنه  للوحدة،  املدرجة  القيمة  اأدنى من  للنقد  املنتجة  للوحدة  القابلة لالإ�صرتداد  القيمة  اإذا كانت 
املدرجة لأي �صهرة مت تخ�صي�صها اإىل الوحدة ومن ثم اإىل املوجودات الأخرى للوحدة على اأ�صا�ص تنا�صبي للقيمة املدرجة لكل موجود يف الوحدة. اإن القيمة 
القابلة لالإ�صرتداد للوحدة املنتجة للنقد هي القيمة العادلة للوحدة املنتجة للنقد ناق�صًا تكلفة البيع وقيمتها امل�صتخدمة اأيهما اأعلى. ل يتم اإ�صرتجاع اأي خ�صارة 

اإ�صمحالل مثبتة لل�صهرة يف الفرتة الالحقة.

عند ا�صتبعاد جزء من �صركة تابعة، فاإن القيمة املتعلقة بال�صهرة يتم ت�صمينها يف حتديد الربح اأو اخل�صارة عند الإ�صتبعاد.

موجودات غري متداولة حمتفظ بها لغر�س البيع والعمليات املوقوفة
عندما يتم ت�صنيف املوجودات غري املتداولة واملجموعة املهيئة لالإ�صتبعاد كمحتفظ بها لغر�ص البيع فانه يتم قيا�صها باأدنى من قيمها املدرجة والقيمة العادلة 
ناق�صًا تكلفة البيع. يتم ت�صنيف املوجودات غري املتداولة واملجموعة املهيئة لالإ�صتبعاد كمحتفظ بها لغر�ص البيع اإذا كانت قيمها املدرجة �صرتد من خالل 
معاملة بيع بدل من الإ�صتخدام امل�صتمر. يتم اإ�صتيفاء هذا ال�صرط فقط عندما يكون البيع حمتماًل جدًا وباأن املوجودات اأو املجموعة املهيئة لالإ�صتبعاد هي 
متاحة للبيع الفوري يف و�صعها احلايل. ويجب اأن تلتزم الإدارة بالبيع، والتي يتوقع اأن تكون موؤهلة لالإثبات كعملية بيع متكاملة يف غ�صون �صنة واحدة من تاريخ 

الت�صنيف يف 31 دي�صمرب 2011، مل تكن هناك عمليات موقوفة اأو موجودات غري متداولة م�صنفة كمحتفظ بها لغر�ص البيع)31 دي�صمرب 2010: نف�صها(.

يف القائمة املوحدة للدخل لفرتة اإعداد التقارير والفرتة املماثلة يف ال�صنة ال�صابقة، مت تقدمي الدخل وامل�صروفات من العمليات املوقوفة ب�صكل منف�صل عن 
الدخل وامل�صروفات املتعلقة بالعمليات امل�صتمرة و�صوًل اإىل م�صتوى معقول من الربح بعد ح�صم ال�صرائب، وحتى عندما حتتفظ املجموعة بحقوق غري م�صيطرة 

يف ال�صركة التابعة بعد عملية البيع. يتم بيان الربح اأو اخل�صارة الناجتة )بعد ال�صرائب( ب�صكل منف�صل يف القائمة املوحدة للدخل .

اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل
ت�صمل الإ�صتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل على فئتني وهما "اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة" "الإ�صتثمارات م�صنفة بالقيمة 

العادلة �صمن قائمة الدخل". 

ت�صنيف الإ�صتثمار اىل "حمتفظ به لغر�ص املتاجرة" اإذا مت اإقتنائه اأو تكبده ب�صكل رئي�صي بغر�ص البيع على املدى القريب اأو اإذا كان الإثبات الأويل جزءًا 
من حمفزة اإ�صتثمارات مالية قابلة للتحديد تدار معًا ويكون لها دليل على النمط الفعلي الأخري لكت�صاب الربح ق�صري املدى. امل�صتقات التي ت�صتخدم كتحوط 

ت�صنف اأي�صًا كمحتفظ بها لغر�ص املتاجرة.

الإ�صتثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل هي اإ�صتثمارات لي�صت م�صنفة كمحتفظ بها لغر�ص املتاجرة بل هي مدارة، ويقيم اأداوؤها على اأ�صا�ص 
القيمة العادلة وفقًا لإ�صرتاجتية الإ�صتثمار للمجموعة. 

هذه الإ�صتثمارات مثبتة مبدئيًا بالقيمة العادلة. وتقيد تكاليف املعاملة كم�صاريف �صمن القائمة املوحدة للدخل. وبعد الإثبات املبدئي، يعاد قيا�ص الإ�صتثمارات 
امل�صنفة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل بالقيمة العادلة وتدرج املكا�صب واخل�صائر الناجتة عن اإعادة القيا�ص هذا �صمن القائمة املوحدة للدخل.

اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة
ت�صنف هذه الإ�صتثمارات كما يلي:

الإ�صتحقاق  حتى  بها  حمتفظ   •
للبيع متاحة   •

اإ�صتثمارات حمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق
اأو قابلة للتحديد ومواعيد ا�صتحقاق ثابتة كمحتفظ بها حتى الإ�صتحقاق عندما تكون لدى املجموعة النية  ت�صنف الإ�صتثمارات التي لديها مدفوعات ثابتة 

والقدرة الإيجابية لالحتفاظ بها حتى ال�صتحقاق. يتم اإثبات هذه الإ�صتثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة، م�صافًا اإليها التكاليف املبا�صرة امل�صاحبة للمعاملة. 

بعد الإثبات املبدئي، يتم اإدارج الإ�صتثمارات املحتفظ بها حتى الإ�صتحقاق بالتكلفة املطفاأة باإ�صتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. اأي مك�صب اأو خ�صارة من 
هذه الإ�صتثمارات يتم اإثباتها يف القائمة املوحدة للدخل عندما يتم اإلغاء هذا الإ�صتثمار. يتم اإحت�صاب التكلفة املطفاأة بالأخذ يف العتبار اأي خ�صومات اأو 
عالوات من الإقتناء والر�صوم التي تعترب جزء ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم ت�صمني الإطفاء يف "دخل الفوائد" يف القائمة املوحدة للدخل. يتم اإثبات 

اخل�صائر الناجتة من اإ�صمحالل هذه الإ�صتثمارات يف القائمة املوحدة للدخل.
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اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة )تتمة(
اإ�صتثمارات متاحة للبيع

الإ�صتثمارات املتاحة للبيع هي تلك املوجودات املالية غري امل�صتقة امل�صنفة كمتاحة للبيع اأو غري م�صنفة كاإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل 
اأو الإ�صتثمارات املحتفظ بها حتى الإ�صتحقاق اأو قرو�ص وذمم مدينة.

يتم اإثبات هذه الإ�صتثمارات مبدئيًا بالقيمة العادلة، م�صافًا اإليها التكاليف املبا�صرة امل�صاحبة للمعاملة. 

ي�صتبعد  حتى  ال�صامل  للدخل  املوحدة  القائمة  يف  واخل�صائر  املكا�صب  اإثبات  مع  العادلة  بالقيمة  للبيع  املتاحة  الإ�صتثمارات  قيا�ص  يتم  املبدئي،  الإثبات  بعد 
الإ�صتثمار، اأو عندما ي�صبح الإ�صتثمار م�صمحل عندئذ فاإن املكا�صب اأو اخل�صائر املرتاكمة امل�صجلة م�صبقًا يف القائمة املوحدة للدخل ال�صامل يتم اإثباتها يف 

القائمة املوحدة للدخل. تدرج الإ�صتثمارات التي ل ميكن قيا�ص قيمها العادلة مبوثوقية بالتكلفة بعد ح�صم خ�صائر الإ�صمحالل، اإن وجدت. 

يتم ت�صمني اأرباح الأ�صهم يف "دخل اأرباح الأ�صهم". يتم ت�صجيل دخل الفوائد من الإ�صتثمارات املتاحة للبيع �صمن "دخل الفوائد" يف القائمة املوحدة للدخل 
باإ�صتخدام طريقة عائد الفوائد الفعلي. 

قرو�س وذمم مدينة
تت�صمن القرو�ص وال�صلف على املوجودات املالية غري امل�صتقة والتي لديها مدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد وغري متداولة يف ال�صوق الن�صطة باإ�صتثناء؛ 

)اأ (  تلك التي لدى املجموعة النية ببيعها فورًا اأو يف املدى القريب وتلك التي قامت املجموعة عند الإثبات املبدئي بت�صنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة �صمن 
قائمة الدخل؛ 

تلك التي قامت املجموعة عند الإثبات املبدئي بت�صنيفها كمتاحة للبيع؛ اأو )ب ( 
تلك التي ل ميكن للمجموعة اإ�صرتداد جميع اإ�صتثماراتها املبدئية ب�صكل جوهري، نتيجة للتدهور الإئتماين. )ج ( 

يتم اإثبات القرو�ص والذمم املدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة والذي يعد املقابل النقدي لإن�صاء اأو �صراء القر�ص مت�صمنة اأي تكاليف م�صاحبة للمعاملة. ويتم 
لحقًا اإدارج القرو�ص والذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة بعد ح�صم اأي مبالغ م�صطوبة وح�صم اأي خم�ص�ص لالإ�صمحالل.

م�ستقات مالية وحما�سبة التحوط
ت�صتخدم املجموعة الأدوات املالية امل�صتقة لإدارة التعر�صات ملخاطر العمالت الأجنبية وخماطر اأ�صعار الفائدة. لكي تتمكن من اإدارة املخاطر املعنية، تطبق 
ال�صرف  عقود  رئي�صية  وب�صورة  امل�صتقة  املالية  الأدوات  معامالت  املجموعة يف  تدخل  معايري حمددة.  ت�صتويف  التي  للمعامالت  التحوط  املجموعة حما�صبة 

الأجنبي الآجلة واأ�صعار الفائدة ومقاي�صات العملة الآجلة يف اأ�صواق �صرف العمالت الأجنبية.

يتم اإثبات امل�صتقات املالية مبدئيًا، لحقًا تقا�ص بالقيمة العادلة مع ترحيل تكاليف املعامالت مبا�صرة اإىل قائمة الدخل املوحدة. القيمة العادلة للم�صتق املايل 
تعادل املك�صب اأو اخل�صارة غري املحققة الناجتة عن التقييم باأ�صعار ال�صوق للم�صتقات املالية. تدرج امل�صتقات التي حتمل قيمًا �صوقية موجبة )املكا�صب غري 
املحققة( �صمن املوجودات الأخرى بينما تدرج امل�صتقات التي حتمل قيمًا �صوقية �صالبة )اخل�صائر غري املحققة( �صمن املطلوبات الأخرى يف قائمة املركز 

املايل املوحدة.

القت�صادية  �صماتها  تكون  العادلة، عندما  بالقيمة  اإدراجها  ويتم  الأخرى كم�صتقات مالية منف�صلة  املالية  الأدوات  ال�صمنية يف  امل�صتقات  بع�ص  يتم معاملة 
وخماطرها لي�صت متعلقة ب�صورة مبا�صرة بهذه العقود املحتوية واأن هذه العقود املحتوية مل يتم اإدراجها كمحتفظ بها لغر�ص املتاجرة. امل�صتقات ال�صمنية 

اجلوهرية يتم ف�صلها من العقود املحتوية وتدرج بالقيمة العادلة مع اإثبات التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.

عند بدء عالقة التحوط، تقوم املجموعة ر�صميًا بتوثيق عالقة التحوط بني بند التحوط واأداة التحوط، مت�صمنة طبيعة املخاطر واأهداف واإ�صرتاتيجية اإدارة 
املخاطر للقيام بالتحوط والطريقة التي �صوف يتم ا�صتخدامها يف تقييم فعالية عالقة التحوط. 

اأي�صًا عند بدء عالقة التحوط، يتم عمل تقييم ر�صمي للتاأكد من اأن اأداة التحوط املتوقعة ذات فاعلية عالية يف موازنة املخاطر امل�صنفة يف بند التحوط. يتم 
اإعادة تقييم التحوط ر�صميًا يف نهاية كل ربع �صنة. يعترب التحوط ذو فاعلية عالية اإذا كانت التغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية العائدة اإىل خماطر 

التحوط خالل الفرتة التي مت فيها التحوط مغطاة بني مدى 80% اإىل %125. 

لأغرا�ص حما�صبة التحوط، ي�صنف التحوط اإىل ثالث فئات: )اأ( حتوط القيمة العادلة والذي يغطي خماطر التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 
املثبتة؛ و)ب( حتوط التدفقات النقدية والذي يغطي خماطر تغريات التدفقات النقدية املرتبطة �صواء مبخاطرة معينة متعلقة مبوجود اأو مبطلوب مثبت اأو 

مبعاملة متنباأ بها؛ و)ج( حتوط �صايف ال�صتثمارات يف العمليات الأجنبية.
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حتوطات القيمة العادلة

فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية، يتم اإثبات اجلزء الفّعال لتغريات يف القيمة العادلة للم�صتقات املالية التي مت ت�صنيفها وتاأهيلها لتحوطات التدفقات 
النقدية �صمن اإحتياطي القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�صامل املوحدة. يتم اإثبات املك�صب اأو اخل�صارة املتعلقة باجلزء غري الفّعال مبا�صرًة يف قائمة الدخل 

املوحدة. يف 31 دي�صمرب 2011، لي�ص هناك اأية حتوطات م�صنفة كتحوطات بالقيمة العادلة. 

حتوطات التدفقات النقدية
فيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية يتم اإثبات اجلزء الفّعال لتغيريات يف القيمة العادلة للم�صتقات املالية التي مت ت�صنيفها وتاأهيلها لتحوطات التدفقات 
القائمة  الفّعال مبا�صرة يف  اأو اخل�صارة املتعلقة باجلزء غري  اإثبات املك�صب  ال�صامل. يتم  القائمة املوحدة للدخل  العادلة يف  القيمة  النقدية �صمن احتياطي 

املوحدة للدخل.

عندما توؤثر حتوطات التدفقات النقدية يف القائمة املوحدة للدخل، فاإن املك�صب اأو اخل�صارة على الأداة املحوطة يتم اإعادته اإىل بند الدخل اأو امل�صروفات املتعلق 
به يف القائمة املوحدة للدخل. عند انتهاء بيع اأو اإلغاء اأو تنفيذ الأدوات املالية املحوطة اأو مل تعد موؤهلة ملحا�صبة التحوط فاإن اأي مك�صب اأو خ�صارة مرتاكمة 
ناجتة عن الأدوات املحوطة املثبتة يف حقوق امل�صاهمني تبقى يف حقوق امل�صاهمني حتى حتدث املعاملة املتنباأ بها يف القائمة املوحدة للدخل. ويف حالة عدم توقع 

حدوث املعاملة املتنباأة املحوطة فاإن املك�صب اأو اخل�صارة املرتاكمة املثبتة يف حقوق امل�صاهمني حتول اإىل قائمة الدخل املوحدة مبا�صرًة.

حتوط �صايف الإ�صتثمارات يف العمليات الأجنبية
يتم اإحت�صاب حتوط �صايف الإ�صتثمارات من العمليات الأجنبية بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية. عند اإ�صتبعاد العمليات الأجنبية، ترحل القيمة 

املرتاكمة لأي مكا�صب اأو خ�صائر مثبتة يف احلقوق من خالل دخل �صامل اآخر اإىل القائمة املوحدة للدخل.

حتدد امل�صتقات املالية بالقيم العادلة وتدرج كموجودات عندما تكون قيمها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمها العادلة �صالبة. وملعامالت التحوط 
غري املوؤهلة ملحا�صبة التحوط واملحتفظ بها كم�صتقات مالية لغر�ص املتاجرة، فاإنه يتم ترحيل اأي مكا�صب اأو خ�صائر ناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لأداة 

التحوط مبا�صرة اإىل القائمة املوحدة للدخل.

يتوقف ا�صتخدام حما�صبة التحوط عندما تكون اأداة التحوط قد انتهت مدتها اأو مت بيعها، اإلغاوؤها اأو تنفيذها، اأو مل تعد موؤهلة ملحا�صبة التحوط. يف حالة توقف 
حتوط القيمة العادلة لالأدوات املالية ذات تواريخ ا�صتحقاق ثابتة فاإن اأي تعديل ناجت عن حما�صبة التحوط يطفاأ على مدى املدة املتبقية لال�صتحقاق. ويف حالة 
توقف حتوط التدفقات النقدية، فاإن اأي مك�صب اأو خ�صارة مرتاكمة ناجتة عن اأداة التحوط املثبتة يف احلقوق تبقى يف احلقوق حتى حتدث معاملة التحوط. ويف 

حالة توقع عدم حدوث معاملة التحوط، فـاإن �صايف املك�صب اأو اخل�صارة املرتاكمة املثبتة يف احلقوق حتول اإىل القائمة املوحدة للدخل.

اإ�ستثمارات عقارية
ت�صنف جميع العقارات املحتفظ بها لغر�ص الإيجار اأو لإرتفاع قيمتها اأو كليهما كاإ�صتثمارات عقارية. ويف حالة �صغل جزء من العقار من قبل املجموعة واحتمال 
بيع اأجزاء منه ب�صورة منفردة، تقوم املجموعة بح�صاب الأجزاء ب�صورة منف�صلة اإما كاإ�صتثمار عقاري اأو عقارات ومعدات، اأيهما اأن�صب. اأما يف حالة عدم 

اإمكانية بيع الأجزاء ب�صورة منفردة، فاإنه يتم ت�صنيف العقار كاإ�صتثمار عقاري فقط اإذا كان جزء غري هام حمتفظ به لإ�صتخدام خا�ص. 

تطبق املجموعة منوذج القيمة العادلة لحت�صاب الإ�صتثمارات العقارية. وت�صجل جميع الإ�صتثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة مت�صمنة تكاليف القتناء امل�صاحبة 
للعقار. 

بعد الإثبات املبدئي، يتم اإعادة قيا�ص جميع الإ�صتثمارات العقارية بالقيمة العادلة ويتم اإثبات التغريات يف القيمة العادلة يف القائمة املوحدة للدخل. قامت 
املجموعة بتعيني اإخت�صا�صي تقييم م�صتقل لتحديد القيمة العادلة لالإ�صتثمارات العقارية. 

عقارات ومعدات 
تدرج العقارات واملعدات بالتكلفة بعد ح�صم ال�صتهالك املرتاكم وخ�صائر الإ�صمحالل. عند بيع اأو تقاعد املوجودات، يتم اإ�صتبعاد تكاليفها وا�صتهالكها املرتاكم 

من قائمة املركز املايل ويتم ت�صمني اأي مك�صب اأو خ�صارة ناجتة عن اإ�صتبعادها يف القائمة املوحدة للدخل. 

يتم ح�صاب ال�صتهالك على اأ�صا�ص الق�صط الثابت بناءًا على الأعمار الإنتاجية املتوقعة جلميع العقارات واملعدات من 3 اإىل 20 �صنة، با�صتثناء الأرا�صي اململوكة 
ملكًا حرًا والتي لي�ص لها عمرًا حمددًا. يتم ح�صاب نفقات ال�صيانة وال�صالحات كم�صروفات عند تكبدها.
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املطلوبات املالية

ت�صتمل املطلوبات املالية على مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى وودائع العمالء وقرو�ص و�صندات ودين ثانوي ومطلوبات اأخرى. تدرج هذه بالتكلفة 
و�صركات  العمالء اخلارجيني  ودائع كال من  على  العمالء  ودائع  تت�صمن  الفعلي.  العائد  باإ�صتخدام طريقة  الدين  املعاملة على فرتة  تكاليف  تطفاأ  املطفاأة. 

املجموعة الأخرى. 

اأ�سهم خزانة واإحتياطي اأ�سهم خزانة
اأ�صهم اخلزانة هي اأدوات امللكية اخلا�صة بالبنك التي يتم اإعادة اإقتنائها من قبل البنك اأو اأي من �صركاته التابعة. تدرج هذه الأ�صهم بالتكلفة ويتم خ�صمها 
من احلقوق. يرحل اأي مك�صب اأو خ�صارة ناجتة من اإعادة اإ�صدار اأ�صهم اخلزانة مبا�صرًة يف اإحتياطي اأ�صهم خزانة �صمن القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق .

النقد وما يف حكمه 
يت�صمن النقد وما يف حكمه على نقد وودائع لدى بنوك وحتت الطلب واإ�صتثمارات ذات �صيولة عالية جاهزة للتحويل النقدي وودائع لأجل )باإ�صتثناء الأر�صدة 

البنكية( بتواريخ اإ�صتحقاق اأ�صلية لغاية 90 يومًا من تاريخ الإقتناء. 

موجودات الوكالة
ل تعامل املوجودات املحتفظ بها ب�صفة الوكالة على اأنها موجودات املجموعة يف القائمة املوحدة للمركز املايل. 

االأرباح على االأ�سهم العادية 
يتم اإثبات الأرباح على الأ�صهم العادية كمطلوب وتخ�صم من احلقوق عندما يتم املوافقة عليها من قبل م�صاهمي البنك. يتم اإظهار اأرباح اأ�صهم ال�صنة التي مت 

املوافقة عليها بعد تاريخ قائمة املركز املايل كحدث بعد تاريخ قائمة املركز املايل.

�سرائب
ل توجد �صرائب دخل على ال�صركات يف مملكة البحرين. حت�صب �صرائب الدخل على العمليات الأجنبية وفقًا لالأنظمة املالية املعمول بها يف الدول املعنية التي 

تعمل بها املجموعة.

اإ�ستبعاد

يتم اإ�صتبعاد املوجود املايل )اأو اأي جزء من املوجود املايل اأو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�صابه( عند:

اإنق�صاء احلق يف اإ�صتالم التدفقات النقدية من املوجود؛  )اأ ( 
اإ�صتالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تاأخري جوهري اإىل طرف ثالث مبوجب  )ب (  احتفظت املجموعة بحقوقها يف 

اأو �صداد"؛  "ترتيب 
)ج(  قيام املجموعة بنقل حقوقها يف ا�صتالم التدفقات النقدية من موجود �صواًء )اأ( قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية املتعلقة 

باملوجود اأو )ب( عندما مل يتم نقل اأو اإبقاء جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�صيطرة على املوجودات.

عندما قامت املجموعة بنقل حقوقها يف اإ�صتالم التدفقات النقدية من موجود ومل يتم نقل اأو اإبقاء جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية للموجودات ومل يتم نقل 
ال�صيطرة على املوجودات، فاإنه يتم اإثبات املوجود اإىل حد اإ�صتمرار م�صاركة املجموعة يف املوجود.

يتم اإ�صتبعاد املطلوب املايل عندما يكون الإلتزام مبوجب العقد قد مت اإخالئه اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته.

املقا�سة
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية واإظهار �صايف املبلغ يف القائمة املوحدة للمركز املايل فقط اإذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ 

املعرتف بها حيث تنوي املجموعة الت�صوية على اأ�صا�ص �صايف املبلغ اأو حتقيق املوجود و�صداد املطلوب ب�صكل متزامن. 

املحا�سبة يف تاريخ املتاجرة وال�سداد
جميع امل�صرتيات واملبيعات "بالطرق العادية" للموجودات املالية يتم اإثباتها يف تاريخ ال�صداد، وهو التاريخ الذي يتم فيه ت�صليم املوجود لطرف اآخر.
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مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم املجموعة بعمل خم�ص�ص ملكافاآت نهاية اخلدمة جلميع موظفيها، وت�صتحق هذه املكافاآت عادة بناءًا على مدة خدمة املوظفني، واإكمالهم احلد الأدنى 
من �صنوات اخلدمة. ت�صتحق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت طوال فرتة اخلدمة. كما يقوم البنك بدفع اإ�صرتاكات نظام الهيئة العامة للتاأمينات الإجتماعية 

للموظفني املواطنيني، والتزامات البنك تكون حم�صورة يف نطاق املبالغ امل�صاهم بها يف هذا النظام.

يتم  والتي  الدائمني  املوظفني  اإىل  الأ�صهم  يتم منح خيارات  النظام،  �صروط  الأ�صهم. مبوجب  �صداد  بناءًا على  للموظفني  اأ�صهم  نظام خيار  املجموعة  تدير 
ممار�صتها يف امل�صتقبل القريب. يتم اإثبات القيمة العادلة للخيارات كم�صروف على فرتة الكت�صاب مع عمل تاأثري مماثل يف احلقوق. يتم حتديد القيمة العادلة 

للخيار با�صتخدام مناذج ت�صعري خيار بالك �صولز. 

يتم عمل ر�صيد دائن للمتح�صالت امل�صتلمة يف راأ�ص املال )قيمة اإ�صمية( وعالوة اإ�صدار اأ�صهم عندما ت�صبح اخليارات قابلة للممار�صة.

خم�س�سات
يتم اإثبات املخ�ص�صات اإذا كان على املجموعة اأي اإلتزام حايل )قانوين اأو تف�صريي( ناجت عن حدث �صابق وتكون فيه تكلفة ت�صوية الإلتزام حمتملة وميكن 

قيا�صها بواقعية.

ا�سمحالل املوجودات املالية
يتم عمل تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي يثبت ا�صمحالل موجود مايل حمدد. يعترب املوجود املايل اأو جمموعة 
من املوجودات املالية م�صمحلة اإذا، وفقط اإذا كان هناك دليل مو�صوعي يثبت الإ�صمحالل نتيجة حلدث اأو اأكرث قد مت حدوثه بعد الإثبات املبدئي للموجود 
اأو جمموعة من  املايل  للموجود  املتوقعة  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  تاأثري على  لها  الأحداث(  )اأو  تلك اخل�صارة  وباأن حدوث  "خ�صارة"(  اأثره  )تكبد على 
املوجودات املالية التي ميكن قيا�صها بواقعية. من املمكن اأن يت�صمن دليل الإ�صمحالل على موؤ�صرات باأن املقرت�ص اأو جمموعة من املقرت�صني يواجهون �صعوبات 
اآخر وميكن مالحظته  تنظيم مايل  اإعادة  اأو  اإفال�ص  اإىل  املقرت�صني  تعر�ص  اإحتمال  ويوجد  الأ�صلية.  املبالغ  اأو  الفائدة  دفع  مواعيد  وفوات  مالية جوهرية، 
حيث توجد معلومات ت�صري بحدوث الإنخفا�ص يف التدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة القابلة للقيا�ص، اأو حدوث تغريات يف اأعمال املتاجرة اأو يف الأو�صاع 

القت�صادية املرتبطة بعدم الدفع. اإذا وجد مثل هذا الدليل، فاإنه يتم اإثبات خ�صارة ا�صمحالل �صمن القائمة املوحدة للدخل. 

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة
يعترباملوجود املايل م�صمحاًل عندما يكون هناك دليل مو�صوعي باإ�صمحالل متعلق بالإئنمان نتيجة حلادث خ�صارة اأو اأكرث يقع بعد الإثبات املبدئي للموجود 

ويكون لتلك اخل�صائر تاأثري على التدفقات النقدية التقديرية امل�صتقبلية للموجود املايل اأو جمموعة املوجودات املالية وميكن تقديره ب�صورة موثوقة.

يتم حتديد خم�ص�ص معني خل�صائر الإئتمان، ب�صبب اإ�صمحالل القر�ص اأو اأي موجود مايل حمتفظ بالتكلفة املطفاأة اإذا وجد دليل مو�صوعي باأن املجموعة غري 
قادرة على حت�صيل كافة املبالغ امل�صتحقة. مبلغ املخ�ص�ص املعني هو فرق بني القيمة املدرجة للموجودات واملبلغ التقديري امل�صرتد. املبلغ التقديري امل�صرتد هو 

القيمة العادلة للتدفقات النقدية املتوقعة ، وت�صمل املبالغ املقدر اإ�صرتدادها من ال�صمانات والرهن، خم�صومة بناًء على اأ�صا�ص العائد الفعلي الأ�صلي.

اإ�صافة للمخ�ص�ص املعني خل�صائر الإئتمان، يتم عمل خم�ص�ص لالإ�صمحالل اجلماعي بناء على اأ�صا�ص و�صع خ�صائر الإ�صمحالل عندما يكون هناك دليل 
مو�صوعي بوجود خ�صائر غري حمددة بتاريخ التقرير.وتعتمد على اأية من الرتاجعات يف معدل املخاطر)تراجع خف�ص معدلت املخاطر( للموجود املايل منذ 
مت منحه اأ�صاًل. يقّدر املخ�ص�ص بناًء على عوامل خمتلفة وت�صمل معدلت الإئنمان املخ�ص�صة للمقرت�ص اأو جمموعة من املقرت�صني، الأو�صاع الإقت�صادية 

احلالية، خربة املجموعة يف التعامل مع املقرت�ص اأو جمموعة من املقرت�صني واملعلومات التاريخية املتوفرة عن التعرث. 

تعدل القيمة املدرجة للموجود من خالل اإ�صتخدام ح�صاب خم�ص�ص ال�صمحالل ويتم اإثبات مبلغ التعديل يف القائمة املوحدة للدخل.

اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع 
بالن�صبة للموجودات املالية املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ اإعداد كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�صوعي يثبت اإ�صمحالل الإ�صتثمار 

اأو جمموعة من الإ�صتثمارات.

يف حالة ت�صنيف اإ�صتثمارات يف اأ�صهم حقوق امللكية كاإ�صتثمارات متاحة للبيع، فاإن الدليل املو�صوعي يجب اأن يت�صمن انخفا�ص هام اأو طويل الأمد يف القيمة 
العادلة لال�صتثمارات اأدنى من تكلفتها. يجب تقييم "النخفا�ص الهام" مقابل التكلفة الأ�صلية لالإ�صتثمار و"طويل الأمد" مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة 
العادلة  والقيمة  الإقتناء  تكلفة  املرتاكمة كفرق بني  قيا�ص اخل�صارة  يتم  فاإنه  دليل مو�صوعي لال�صمحالل،  يوجد  الأ�صلية. حيثما  تكلفتها  اأدنى من  العادلة 
احلالية، بعد ح�صم اأي خ�صارة اإ�صمحالل على ذلك ال�صتثمار املثبت م�صبقًا يف قائمة الدخل - ويتم اإلغائها من دخل �صامل اآخر واإثباتها يف قائمة الدخل. 
خ�صائر ال�صمحالل يف اأ�صهم حقوق امللكية ل يتم ا�صرتجاعها �صمن القائمة املوحدة للدخل؛ واإمنا يتم اإثبات الزيادة يف قيمتها العادلة بعد ح�صم ال�صمحالل 

مبا�صرًة يف الدخل ال�صامل الآخر.
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اأ�سا�س االإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2
ا�سمحالل املوجودات املالية )تتمة(

اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع )تتمة(
ويف حالة اأدوات الدين امل�صنفة كمتاحة للبيع، يتم تقييم ال�صمحالل على اأ�صا�ص املعيار ذاته كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة. ومع ذلك، فاإن املبلغ 
امل�صجل لالإ�صمحالل هي اخل�صارة املرتاكمة املقا�صة كفرق بني التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة احلالية بعد ح�صم اأي خ�صارة اإ�صمحالل على ذلك ال�صتثمار 
املثبت م�صبقًا يف قائمة الدخل. اإذا يف ال�صنة الالحقة، زادت القيمة العادلة لأدوات الدين وكانت الزيادة تتعلق ب�صورة مو�صوعية بحدث وقع بعد اإثبات خ�صارة 

الإ�صمحالل يف القائمة املوحدة للدخل ، فاإنه يتم اإ�صرتجاع خ�صارة الإ�صمحالل من خالل القائمة املوحدة للدخل .

ا�سمحالل موجودات غري مالية 
اإثبات خ�صارة  اأو تغريات يف الظروف ت�صري باأن القيمة املدرجة غري قابلة لالإ�صرتداد. يتم  يتم مراجعة املوجودات لالإ�صمحالل عندما تكون هناك اأحداث 
الإ�صمحالل للموجودات عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود عن قيمها القابلة لالإ�صرتداد. اإن القيمة القابلة لالإ�صرتداد للموجود هي القيمة العادلة للموجود 
التي توجد لديها تدفقات نقدية  باأدنى امل�صتويات  اأعلى. لأغرا�ص تقييم الإ�صمحالل، يتم و�صع املوجودات  اأيهما  اأو قيمتها امل�صتخدمة،  البيع  ناق�صًا تكلفة 
حمددة ب�صكل منف�صل )الوحدات املنتجة للنقد( يف جمموعات. كما ميكن اإجراء فح�ص الإ�صمحالل على موجود فردي عندما تكون قيمها العادلة ناق�صًا 
اأو عندما ميكن حتديد قيمها امل�صتخدمة بواقعية. يتم مراجعة املوجودات غري املالية باإ�صتثناء ال�صهرة التي تعاين اإ�صمحالل لأي اإ�صرتجاعات  تكلفة البيع 

حمتملة لالإ�صمحالل بتاريخ اإعداد كل تقرير. 

القيم العادلة 
يتم حتديد القيم العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف الأ�صواق املالية الن�صطة بالرجوع اإىل اأ�صعـار العطاءات املعلنة يف ال�صوق للموجودات واأ�صعار العر�ص املعلنة 
يف ال�صوق للمطلوبات، بدون ح�صم تكاليف املعاملة. يتم حتديد القيمة العادلة لال�صتثمارات يف املحافظ املدارة اأو الإ�صتثمارات امل�صابهة، عندما تكون متوفرة، 

على اأ�صا�ص اآخر �صعر عر�ص معلن.

وجمموعة  وال�صما�صرة  والتجار  ال�صرافني  من  منتظم  وب�صكل  ب�صهولة  متوفرة  املتداولة  الأ�صعار  كانت  اإذا  الن�صطة  ال�صوق  يف  مدرجة  املالية  الأدوات  تعترب 
ال�صناعات وخدمة الت�صعري اأو الوكالت التنظيمية ومتثل هذه الأ�صعار الفعلية والتي حتدث يف معامالت ال�صوق ب�صورة منتظمة دون �صروط تف�صلية. اإذا مل يتم 
اإ�صتيفاء املعايري املذكورة اأعاله، فاإن ال�صوق يعترب غري ن�صط. ت�صري الدلئل باأن ال�صوق يعترب غري ن�صط عندما تكون هناك عرو�ص وا�صعة النت�صار اأو زيادة يف 

العرو�ص املنت�صرة اأو تكون هناك معامالت حديثة قليلة. 

بالن�صبة لالأدوات املالية التي لي�ص لها اأ�صعار �صوق معلنة، فاإنه يتم حتديد القيم العادلة باإ�صتخدام اإحدى تقنيات التقييم املنا�صبة، فيما يلي تلك التقنيات:

ال�صما�صرة اأ�صعار   •
املعامالت اأحدث   •

املخاطر وخ�صائ�ص  ال�صروط  نف�ص  حتمــل  لأدوات  احلالية  باملعدلت  املخ�صومة  املتوقعة  النقدية  التدفقات   •
اخليارات ت�صعري  مناذج   •

اإن القيمة العادلة املقدرة للودائع التي لي�ص لديها تواريخ اإ�صتحقاق، والتي تت�صمن ودائع ل حتمل فوائد، هو املبلغ امل�صتحق الدفع عند الطلب. 

القيمة العادلة لعقود العمالت الآجلة حتدد باإ�صتخدام اأ�صعار التحويل الأجلة بتاريخ قائمة املركز املايل مع القيمة الناجتة املخ�صومة رجوعًا للقيمة احلالية.

القيمة العادلة ملقاي�صات اأ�صعار الفائدة حتدد بخ�صم التدفقات النقدية املقدرة بناًء على �صروط واإ�صتحقاق كل عقد وباإ�صتخدام اأ�صعار فائدة ال�صوق لأداة 
مماثلة يف تاريخ القيا�ص. 

عمالت اأجنبية 
مت عر�ص القوائم املالية املوحدة بالدولر الأمريكي والذي يعد العملة الرئي�صية وعملة العر�ص للبنك. كل �صركة يف املجموعة حتدد عملتها الرئي�صية ويتم قيا�ص 

البنود املت�صمنة يف القوائم املالية لكل �صركة باإ�صتخدام تلك العملة الرئي�صية.

يتم ت�صجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئيًا باأ�صعار �صرف العملة الرئي�صية ال�صائدة بتاريخ املعاملة.
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معامالت حتويل العمالت الأجنبية والأر�صدة
يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية باأ�صعار �صرف العملة الرئي�صية ال�صائدة بتاريخ اإعداد التقرير. يتم ت�صمني فروق �صرف العمالت 
الأجنبية الناجتة عن اإعادة حتويل البنود النقدية يف القائمة املوحدة للدخل لل�صنة. يعاد حتويل البنود غري النقدية املقا�صة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية 
باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بالتاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. فروق �صرف العمالت الأجنبية الناجتة عن اإعادة حتويل بنود الإ�صتثمارات غري النقدية 
املدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل يتم ت�صمينها يف القائمة املوحدة للدخل لل�صنة. يتم اإثبات فروق �صرف العمالت الأجنبية الناجتة عن اإعادة حتويل 
اإ�صتثمارت يف اأ�صهم حقوق امللكية املتاحة للبيع فيما عدا تلك املدرجة بالتكلفة مبا�صرًة يف اإحتياطي القيمة العادلة �صمن القائمة املوحدة للدخل ال�صامل. اإن 

البنود غري النقدية املقا�صة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها باإ�صتخدام اأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ املعامالت املبدئية.

حتويل القوائم املالية للعمليات الأجنبية 
الدخل  بنود  حتويل  يتم  املايل.  املركز  قائمة  تاريخ  يف  ال�صائدة  ال�صرف  باأ�صعار  الأجنبية  العمليات  ومطلوبات  ال�صهرة(  )مت�صمنة  موجودات  حتويل  يتم 
وامل�صروفات على اأ�صا�ص متو�صط اأ�صعار ال�صرف للفرتة ذات ال�صلة. ترحل جميع الفروق الناجتة عن �صرف العمالت الأجنبية مبا�صرًة اإىل اإحتياطي حتويل 

العمالت الأجنبية يف احلقوق �صمن الدخل ال�صامل الآخر. 

عند اإ�صتبعاد العمليات الأجنبية، فاإنه يتم اإثبات بنود الدخل ال�صامل الآخر املتعلقة بتلك العمليات الأجنبية املعنية يف القائمة املوحدة للدخل . 

اإثبات الدخل وامل�سروفات
يتم اإثبات دخل الفوائد والر�صوم ذات ال�صلة با�صتخدام طريقة العائد الفعلي، والتي مبوجبها يتم خ�صم املبالغ النقدية املتوقعة م�صتقباًل خالل العمر الزمني 
لالأداة املالية اأو فرتة اأق�صر، اإىل �صايف القيمة املدرجة للموجود املايل اأو املطلوب املايل، اأيهما اأن�صب. تتم عملية احل�صاب هذه مع الأخذ يف العتبار جميع 
ال�صروط التعاقدية لالأداة املالية مبا يف ذلك اأي ر�صوم اأو تكاليف اإ�صافية تن�صب مبا�صرة اإىل الأداة املالية التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من �صعر الفائدة الفعلي، 
اأو  للمدفوعات  اإذا قامت املجموعة مبراجعة تقديراتها  اأو املطلوب املايل  للموجود  القيمة املدرجة  امل�صتقبلية. يتم تعديل  ولكن من دون اخل�صائر الئتمانية 
املقبو�صات. يتم احت�صاب القيمة املدرجة املعدلة بناءًا على معدل الفائدة الفعلي الأ�صلي ويتم ت�صجيل التغيري يف القيمة املدرجة كدخل فوائد اأو م�صروفات 

فوائد. 

يعلق اإثبات دخل الفوائد عندما ت�صبح املوجودات املالية م�صمحلة. يتم اإثبات الفوائد الإعتبارية على املوجودات املالية امل�صمحلة بناءًا على املعدل امل�صتخدم 
خل�صم التدفقات النقدية امل�صتقبلية ل�صايف قيمها احلالية.

يتم اإثبات دخل العمولت والر�صوم الأخرى امل�صتحقة القب�ص عند اكت�صابها.

يتم اإثبات دخل الإيجارات من الإ�صتثمـارات العقـارية على اأ�صا�ص الق�صط الثابت. 

يتم اإثبات دخل اأرباح الأ�صهم عند وجود حق لإ�صتالم مدفوعاتها من قبل املجموعة. 

موجودات ومطلوبات حمتملة
ل يتم اإثبات املطلوبات املحتملة يف القوائم املالية، بل يتم الإف�صاح عنها اإل اإذا كان اإحتمال تدفق م�صادر مت�صمنة منافع اإقت�صادية �صعيفًا. 

ل يتم اإثبات املوجودات املحتملة يف القوائم املالية، بل يتم الإف�صاح عنها عندما ي�صبح تدفق املنافع الإقت�صادية حمتماًل.

معلومات القطاعات 
مت تقدمي القطاعات الت�صغيلية بطريقة متطابقة مع التقارير الداخلية املقدمة لرئي�ص العمليات الذي يتخذ القرارات. اإن رئي�ص العمليات الذي يتخذ القرارات 
هو ال�صخ�ص امل�صئول اأو املجموعة التي تخ�ص�ص املوارد وتقيم اأداء القطاعات الت�صغيلية للموؤ�ص�صة. قامت املجموعة بتحديد القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي 

للبنك كرئي�ص لعملياتها ومتخذ القرارات. 

يتم اإجراء جميع املعامالت بني القطاعات الت�صغيلية دون �صروط تف�صيلية، مع اإ�صتبعاد الإيرادات وامل�صروفات فيما بني القطاعات على م�صتوى املجموعة. يتم 
ت�صمني الدخل وامل�صروفات املرتبطة مبا�صرة بكل قطاع من القطاعات يف حتديد اأداء قطاع الأعمال.

فر�سيات هامة والتقديرات واالآراء املحا�سبية 
يف اأثناء تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية للمجموعة، اتخذت الإدارة الآراء والتقديرات التالية يف حتديد املبالغ املثبتة يف القوائم املالية املوحدة:
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مبداأ ال�صتمرارية 
قامت اإدارة املجموعة بعمل تقييم لقدرة املجموعة على املوا�صلة على اأ�صا�ص مبداأ ال�صتمرارية وهي مقتنعة باأن املجموعة لديها امل�صادر لال�صتمرار يف اأعمالها 
يف امل�صتقبل املنظور. وعالوة على ذلك، فاإن الإدارة لي�صت على علم باأي اأمور غري موؤكدة التي من املمكن اأن ت�صبب �صكوكًا جوهرية حول قدرة املجموعة على 

املوا�صلة على اأ�صا�ص مبداأ ال�صتمرارية. ولذلك، مت اإعداد القوائم املالية املوحدة على اأ�صا�ص مبداأ ال�صتمرارية. 

ت�صنيف ال�صتثمارات
عند اإقتناء ال�صتثمارات تقرر الإدارة ما اإذا يتوجب ت�صنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل اأو حمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق اأو متاحة للبيع. 

ت�صنف املجموعة الإ�صتثمارات كمحتفظ بها لغر�ص املتاجرة اإذا مت اإقتنائها اأ�صا�صًا لغر�ص حتقيق ربح يف الأجل الق�صري. يعتمد ت�صنيف الإ�صتثمارات بالقيمة 
العادلة �صمن قائمة الدخل على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه الإ�صتثمارات.

اأدخلت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 ولدى املجموعة النية  يتم اإعادة ت�صنيف الأوراق املالية التي هي موؤهلة لإعادة ت�صنيفها وفقًا للتعديالت التي 
والقدرة على الإحتفاظ بها يف امل�صتقبل املنظور، مت اإعادة ت�صنيفها كاإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة. مت الإف�صاح عن حتليل املوجودات املعاد 

ت�صنيفها يف اإي�صاح رقم 6.

فيما يتعلق بتلك التي تعترب حمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق، تتاأكد الإدارة باأن متطلبات معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 قد مت ا�صتيفائها وب�صكل خا�ص اأن تكون 
لدى املجموعة النية والقدرة لالإحتفاظ بها حتى الإ�صتحقاق. 

جميع ال�صتثمارات الأخرى ت�صنف كمتاحة للبيع.

اإن الفر�صيات الأ�صا�صية املتعلقة بامل�صتقبل وامل�صادر الأ�صا�صية الأخرى بالتقديرات غري املوؤكدة يف تاريخ قائمة املركز املايل، والتي لديها درجة كبرية من 
املخاطر لتكون �صببًا لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�صنة املالية القادمة مو�صحة اأدناه:

اإ�صمحالل ال�صتثمارات
اإذا كان يوجد لديها انخفا�ص هام اأو طويل الأمد يف القيمة العادلة اأدنى من  اأ�صهم حقوق امللكية املتاحة للبيع كم�صمحلة  تعامل املجموعة الإ�صتثمارات يف 

تكلفتها اأو اإذا وجد دليل مو�صوعي اآخر يثبت الإ�صمحالل. حتديد ما اإذا كان "اأنخفا�ص هام" اأو "طويل الأمد" يتطلب اإجتهادًا كبريًا.

اإ�صمحالل ال�صهرة
تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كانت ال�صهرة م�صمحلة بتاريخ اإعداد التقارير. وهذا يتطلب تقدير القيمة امل�صتخدمة للوحدات املنتجة للنقد التي مت تخ�صي�ص 
ال�صهرة لها. اإن تقدير القيمة امل�صتخدمة يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية امل�صتقبلية املتوقعة من الوحدة املنتجة للنقد واأي�صًا اختيار معدل 

خ�صم منا�صب لكي يتم ح�صاب القيمة احلالية لهذه التدفقات النقدية. 

خ�صائر ا�صمحالل القرو�ص والذمم املدينة
تقوم املجموعة على اأ�صا�ص ربع �صنوي مبراجعة القرو�ص والذمم املدينة لتقييم ما اإذا كان يتوجب ت�صجيل خم�ص�ص ال�صمحالل يف القائمة املوحدة للدخل. 
هذه  اإن  املطلوبة.  املخ�ص�صات  م�صتويات  حتديد  عند  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  املبالغ  تقدير  يف  اجلهد  بذل  خا�ص  ب�صكل  الإدارة  من  يتطلب 
التقديرات مبنية بال�صرورة على فر�صيات حول عوامل متعددة تت�صمن درجات خمتلفة من الراأي وعدم التيقن، ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج 

عنها تغريات م�صتقبلية يف مثل هذه املخ�ص�صات.

خم�ص�صات اإ�صمحالل جماعي للقرو�ص والذمم املدينة 
بالإ�صافة اإىل املخ�ص�صات املعينة مقابل القرو�ص والذمم املدينة الهامة ب�صكل منفرد، تقوم املجموعة اأي�صًا بعمل خم�ص�ص ال�صمحالل اجلماعي مقابل 
القرو�ص والذمم املدينة التي بالرغم من اأنه مل يتم حتديدها ب�صورة خا�صة كونها تتطلب عمل خم�ص�ص معني اإل اأن خماطرها اأعلى من تلك املخ�ص�صة 
اأ�صاًل. اإن هذا املخ�ص�ص اجلماعي مبني اأ�صا�صًا على اأي تدهور يف الت�صنيف الداخلي للقر�ص منذ منحه. اإن مبلغ املخ�ص�ص يعتمد على النمط التاريخي 

خل�صائر القرو�ص �صمن كل درجة وتعدل لتعك�ص التغريات الإقت�صادية احلالية.

تاأخذ هذه الت�صنيفات الداخلية يف العتبار عوامل مثل اأي تدهور يف خطورة البلد والقطاع وتراجع التكنولوجيا بالإ�صافة اإىل �صعف هيكلي حمدد اأو تدهور 
يف التدفقات النقدية.
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اأ�سا�س االإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  2
فر�سيات هامة والتقديرات واالآراء املحا�سبية )تتمة(

القيمة العادلة لالأدوات املالية
يتم ت�صجيل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية يف قائمة املركز املايل التي ل ميكن ا�صتقاقها من الأ�صواق الن�صطة، يتم حتديدها باإ�صتخدام تقنيات 
تقييم مت�صمنة مناذج التدفقات النقدية املخ�صومة. اإن مدخالت هذه النماذج ماأخوذة من معلومات ميكن مالحظتها يف ال�صوق كلما اأمكن ذلك، وعندما 
تكون غري ملحوظة يف ال�صوق، فاأنه يتطلب عمل فر�صيات لتحديد القيم العادلة. تت�صمن الفر�صيات اعتبارات ملدخالت مثل خماطر ال�صيولة وخماطر الإئتمان 

والتقلبات. اإن التغريات يف الفر�صيات حول هذه العوامل ميكن اأن يوؤثر على القيمة العادلة لالأدوات املالية املقدم تقرير ب�صاأنها.

يتم تقييم ال�صتثمارات يف اأ�صهم حقوق امللكية غري امل�صعرة بالرجوع اإىل اإحدى الطرق التالية:

تف�صيلية؛  �صروط  دون  ال�صوق  معامالت  اأحدث   •
و اأ�صا�صية؛  ب�صورة  لها  مماثلة  اأخرى  لأداة  احلالية  العادلة  القيمة   •

.)32 )اإي�صاح  اأخرى  تقييم  مناذج   •

اإعادة ت�سنيف املوجودات املالية
اعتبارًا من 1 يوليو 2008، ميكن للمجموعة يف ظروف معينة اإعادة ت�صنيف املوجودات املالية غري امل�صتقة من فئة "حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة" اإىل فئات 
"متاحة للبيع" اأو "قرو�ص وذمم مدنية" اأو "حمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق". من هذا التاريخ ويف ظروف معنية ميكن اأي�صًا اإعادة ت�صنيف الأدوات املالية من 
فئة "متاحة للبيع" اإىل فئة "قرو�ص وذمم مدينة". يتم ت�صجيل اإعادة الت�صنيفات بالقيمة العادلة بتاريخ اإعادة الت�صنيف، والتي ت�صبح تكلفة مطفاأة جديدة. 

ميكن للمجموعة اإعادة ت�صنيف املوجودات املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة غري امل�صتقة من فئة "حمتفظ بها لغر�ص املتاجرة" اإىل فئة "قرو�ص وذمم مدينة" 
اإذا كانت ت�صتويف تعريف القرو�ص والذمم املدينة ولدى املجموعة النية والقدرة لالإحتفاظ بها يف امل�صتقبل املنظور اأو حتى الإ�صتحقاق. اإذا مت اإعادة ت�صنيف 
املوجودات املالية، واإذا قامت املجموعة يف وقت لحق بزيادة تقديرات مقبو�صاتها النقدية امل�صتقبلية كنتيجة لزيادة قابلية اإ�صرتداد هذه املبالغ النقدية، فاإنه 

يتم اإثبات تاأثري تلك الزيادة كتعديل يف معدل الفائدة الفعلي من تاريخ التغري يف التقدير. 

بالن�صبة للموجودات املالية املعاد ت�صنيفها من فئة "متاحة للبيع"، يطفاأ اأي مك�صب اأو خ�صارة م�صبقة على تلك املوجودات التي مت اإثباتها يف دخل �صامل اآخر اإىل 
الربح اأو اخل�صارة على العمر املتبقي لال�صتثمار باإ�صتخدام معدل الفائدة الفعلي. كما تطفاأ اأي فروق بني التكلفة املطفاأة اجلديدة والتدفقات النقدية املتوقعة 
على العمر املتبقي للموجود باإ�صتخدام معدل الفائدة الفعلي. اإذا مت حتديد املوجود يف وقت لحق على اأنه م�صمحل فاإن املبالغ امل�صجلة يف دخل �صامل اآخر يتم 

اإعادة تدويرها اإىل قائمة الدخل.

اإن اإعادة الت�صنيف هو اإختيار الإدارة، ويتم حتديده على اأ�صا�ص كل اأداة على حدة. ل تقوم املجموعة باإعادة ت�صنيف اأي اأداة مالية بالقيمة العادلة �صمن قائمة 
الدخل بعد الإثبات املبدئي. مت الإف�صاح عن حتليل اإعادة ت�صنيف املوجودات يف اإي�صاح رقم 6.

تغريات حمتملة يف ال�سيا�سات املحا�سبية   3
التي تتوقع   ، القائمة املعايري والتف�صريات ال�صادرة  اأدناه. تت�صمن  اإ�صدار القوائم املالية املوحدة مدرجة  اإلزامية حتى تاريخ  املعايري ال�صادرة ولكنها غري 

املجموعة تطبيقها ب�صورة معقولة م�صتقباًل. تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري )متى اأنطبق ذلك( عندما ت�صبح اإلزامية.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 عر�س القوائم املالية 
ت�صبح التعديالت اإلزامية للفرتات ال�صنوية اإعتبارًا من اأو بعد تاريخ 1 يوليو 2012 وتقت�صي قيام املن�صاأة بعر�ص ب�صكل منف�صل بنود الدخل ال�صامل الأخر التي 
�صيعاد ت�صنيفها )اإعادة تدويرها( لالأرباح اأو اخل�صارة يف امل�صتقبل يف حال تلبية �صروط معينة ) على �صبيل املثال ، عند الإ�صتبعاد اأو ال�صداد( ، من تلك التي 

لن يتم ت�صنيفها كربح اأو خ�صارة. �صيوؤثر التعديل على العر�ص فقط ، وبالتايل لن يكون له تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للمجموعة.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق باالأدوات املالية: 
يك�صف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 كما مت اإ�صداره يف املرحلة الأوىل من عمل جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل با�صتبدال معيار املحا�صبة الدويل 

رقم 39 والذي ينطبق على ت�صنيف وقيا�ص املوجودات واملطلوبات املالية كما هو حمدد مبوجب معيار املحا�صبة الدويل رقم 39.

هذا املعيار ي�صتبدل معيار املحا�صبة الدويل 39 املرتبط بت�صنيف وقيا�ص الأدوات املالية. يقت�صي املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 ت�صنيف املوجودات 
املالية يف فئتني للقيا�ص: تلك املقا�صة بالقيمة العادلة وتلك املقا�صة بالتكلفة املطفاأة. يتم التحديد عن الإثبات املبدئي. ويعتمد الت�صنيف على منوذج عمل 

املوؤ�ص�صة يف اإدارة اأدواتها املالية وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية لالأداة.
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تغريات حمتملة يف ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(  3
املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق باالأدوات املالية: )تتمة(

بخ�صو�ص املطلوبات املالية، يبقي املعيار على اأغلب متطلبات املعيار املحا�صبة الدويل رقم 39. والتغيري الرئي�صي هو اأنه يف بع�ص احلالت عندما يوؤخذ خيار 
القيمة العادلة للمطلوبات املالية، يتغري جزء يف القيمة العادلة ب�صبب ت�صجيل خماطر الإئتمان للموؤ�ص�صة يف دخل �صامل اأخر ولي�ص خالل قائمة الدخل، مامل 

يكون فيه تعار�صًا حما�صبيًا.

كما ي�صمل اأي�صًا فقرات من املعيار املحا�صبة الدويل رقم 39 املتعلقة بكيفية قيا�ص القيمة العادلة واملحا�صبة للم�صتقات امل�صمنة يف العقد الذي يت�صمن جمموعة 
لي�صت من الأ�صول املالية، اإ�صافة اىل متطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 اإعادة تقييم امل�صتقات امل�صمنة. 

هذا املعيار الدويل حاليًا اإلزامي للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013، قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل باإ�صدار م�صودة تعر�ص "الزامية 
اإعتبارًا من تاريخ املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9" الذي يقرتح اأن يكون التاريخ الإلزامي للفرتات التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2015 مع اإ�صتمرار 

ال�صماح بالتطبيق املبكر. ويف املراحل الالحقة، �صيقوم جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل مبعاجلة حما�صبة التحوط واإ�صمحالل املوجودات املالية.

�صتقوم املجموعة بتقدير مدى تاأثري تطبيق هذا املعيار، وفقًا للمراحل الأخرى، عند اإ�صدارها لعر�ص ال�صورة ال�صاملة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 19 مزايا املوظفني
اأ�صدر جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل عدة تعديالت على املعيار املحا�صبة الدويل 19، وتعترب اإلزامية للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. 
وت�صمل هذه التعديالت اإ�صتبعاد طريقة املرور واإثبات جميع املكت�صبات واخل�صائر الفعلية يف الدخل ال�صامل الأخر عند حدوثها، اإثبات فوري جلميع تكاليف 
اخلدمات ال�صابقة، وا�صتبدال تكلفة الفوائد والعائد املتوقع على املوجودات املخططة لها ب�صايف فائدة حت�صب بتطبيق �صعر اخل�صم على �صايف املطلوب املحدد 

]املوجود[، وتو�صيحات معينة واإعادة �صياغة. وتقوم املجموعة حاليًا بتقييم التاأثري الكامل لهذه التعديالت. 

معيار اإعداد التقارير املالية 10 االأدوات املالية املوحدة
ال�صيطرة  املوؤ�ص�صات امل�صتثمر فيها الواجب توحيدهم وتقدمي منوذج موحد م�صتقل يحدد  اأي  التقارير املالية 10 طريقة جديدة لتحديد  اإعداد  يقدم معيار 

كاأ�صا�ص لتوحيد كافة اأنواع املوؤ�ص�صات.

يقوم امل�صتثمر بال�صيطرة على املوؤ�ص�صة امل�صتثمر فيها عندما تكون :

فيها. امل�صتثمر  ذلك  لدى  اإ�صرتاكها  من  املتغرية  بالعوائد  حقوق  لديها  اأو  معر�صة   •
بها. امل�صتثمر  املوؤ�ص�صة  على  �صالحيتها  خالل  من  العائدات  على  التاأثري  قدرة  لديها   •

والعائدات. ال�صالحية  بني  ما  رابط  هناك   •
يعاد تقييم ال�صيطرة ح�صب تغري احلقائق والظروف.

معيار اإعداد التقارير املالية رقم 10 ي�صتبدل مبعيار املحا�صبة الدويل 27 القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة و جلنة تف�صري املعايري التوحيد- موؤ�ص�صات لأغرا�ص 
خا�صة. املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 10 اإلزامي للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 وي�صمح بالتطبيق املبكر. وتقوم املجموعة حاليًا 

بتقييم الأثر الكلي لهذا املعيار اجلديد. 

معيار اإعداد التقارير املالية رقم 11 الرتتيبات امل�سرتكة 
معيار اإعداد التقارير املالية رقم 11 ي�صع الأ�ص�ص لإعداد التقارير املالية من قبل الأطراف للرتتيبات امل�صرتكة ويح�صن معيار املحا�صبة الدويل رقم 31 بو�صع 

املعايري القابلة للتطبيق على املحا�صبة جلميع الرتتيبات امل�صرتكة.

ت�صنف الرتتيبات امل�صرتكة اىل نوعني- عمليات م�صرتكة وم�صروعات م�صرتكة، ويعمل على حتديد ال�صيطرة امل�صرتكة كم�صاركة متفقة عليها تعاقديًا لل�صيطرة 
على الرتتيب، التي توجد فقط عندما تتطلب قرارات متعلقة بالأن�صطة ذات العالقة ]مثل الأن�صطة التي توؤثر ب�صورة جوهرية على عائدات الرتتيب[، ويتطلب 

املوافقة بالإجماع لالأطراف امل�صاركة بال�صيطرة.

معيار اإعداد التقارير املالية رقم 11 يحل حمل معيار املحا�صبة الدويل رقم 31 احلقوق يف امل�صروعات امل�صرتكة وجلنة تف�صري املعايري -13 موؤ�ص�صات ذات 
�صيطرة م�صرتكة- م�صاهمات غري مالية من قبل اأ�صحاب امل�صاريع. معيار اإعداد التقارير املالية رقم 11 يكون اإلزامي للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 

يناير 2013 وي�صمح بالتطبيق املبكر. وتقوم املجموعة حاليًا بتقييم الأثر الكلي لهذا املعيار اجلديد.
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تغريات حمتملة يف ال�سيا�سات املحا�سبية )تتمة(  3
معيار اإعداد التقارير املالية رقم 12 اإف�ساحات احلقوق يف موؤ�س�سات اأخرى 

اإعداد التقارير املالية رقم 12 املجمع، يعزز وي�صتبدل متطلبات الإف�صاح لل�صركات التابعة، الرتتيبات امل�صرتكة، ال�صركات الزميلة، واملوؤ�ص�صات غري  معيار 
املوحدة. نتيجة لهذه املعايري اجلديدة لإعداد التقارير، قام جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل اأي�صًا، باإ�صدار وتعديل واإعادة ت�صمية معيار املحا�صبة الدويل رقم 

27 القوائم املالية املنف�صلة ومعيار املحا�صبة الدويل 28 اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صروعات م�صرتكة.

يهدف معيار اإعداد التقارير املالية رقم 12 اىل تقدمي معلومات لتمكني امل�صتخدمني من تقييم :

و اأخرى  موؤ�ص�صات  يف  املوؤ�ص�صة  بحقوق  املتعلقة  واملخاطر  طبيعة   •
للموؤ�ص�صة. النقدية  والتدفقات  املايل  الأداء   ، املايل  املركز  على  احلقوق  تلك  تاأثري   •

معيار اإعداد التقارير املالية رقم 12 �صيكون اإلزامي للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 وي�صمح بالتطبيق املبكر. وتقوم ال�صركة بتقييم الأثر 
الكلي لهذا املعيار اجلديد.

املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 13 املتعلق بقيا�س القيمة العادلة
ي�صتبدل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 التوجيهات حول قيا�ص القيمة العادلة يف كتاب املحا�صبة ذو املعيار املنفرد املعايري الدولية لإعداد التقارير 
املالية احلالية. يحدد املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 اإطار عمل قيا�ص القيمة العادلة ويقدم متطلبات الإف�صاح لقيا�ص القيمة العادلة. ويو�صح 
كيفية قيا�ص القيمة العادلة عندما تقت�صي اأو ت�صمح به املعايري الدولية. ل يقدم املعيار اإ�صتخدام حما�صبة القيمة العادلة بل يقدم توجيهات حول كيفية تطبيقها 

عندما يكون اإ�صتخدامها مطلوبًا اأو م�صموحًا به من قبل معايري اأخرى �صمن املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 13 اإلزامي �صيكون للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 وي�صمح بالتطبيق املبكر. وتقوم املجموعة بتقييم 
الأثر الكامل لهذا املعيار اجلديد .

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 القوائم املالية املنف�سلة )كما عدلت يف 2011(
ورقم  رقم 10  املالية  التقارير  لإعداد  للمعيار اجلديد  ونتيجة  رقم 27)2008(.  الدويل  املحا�صبة  معيار  رقم 27 )2011(  الدويل  املحا�صبة  معيار  ي�صتبدل 
بع�ص  املنف�صلة، مع  املالية  القوائم  والإف�صاح اىل  للمحا�صبة  املتطلبات احلالية  يرحل  الدويل رقم 27) 2011(  املحا�صبة  فاإن معيار  اأعاله،  املذكورين   12

الإي�صاحات الطفيفة.

معيار املحا�صبة الدويل رقم 27 )2011( �صيكون اإلزامي للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 وي�صمح بالتطبيق املبكر. وتقوم املجموعة بتقييم 
الأثر الكامل لهذا املعيار اجلديد .

 معيار املحا�سبة الدويل رقم 28 القوائم املالية املنف�سلة لالإ�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة وامل�سروعات امل�سرتكة ) كما عدلت يف 2011(
ورقم  رقم 11  املالية  التقارير  لإعداد  للمعيار اجلديد  ونتيجة  رقم 28)2008(.  الدويل  املحا�صبة  معيار  رقم 28 )2011(  الدويل  املحا�صبة  معيار  ي�صتبدل 
12 )املذكورين اأعاله( ، فاإن معيار املحا�صبة الدويل رقم 28 اأعيد ت�صميته كمعيار املحا�صبة الدويل رقم 28 لالإ�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة وامل�صروعات 

امل�صرتكة. ويبني تطبيق طريقة احلقوق على الإ�صتثمارات يف امل�صروعات امل�صرتكة بال�صافة اىل الزميلة.

معيار املحا�صبة الدويل رقم 28 )2011( �صيكون اإلزامي للفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 وي�صمح بالتطبيق املبكر. وتقوم املجموعة بتقييم 
الأثر الكامل لهذا املعيار اجلديد .
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موجودات ومطلوبات مالية  4
يلخ�ص اجلدول اأدناه الت�صنيف املحا�صبي للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة.

31 دي�سمرب 2011

حمتفظ بها
لغر�ص

املتاجرة
األف دولر اأمريكي

م�صنفة بالقيمة 
العادلة �صمن
قائمة الدخل 

األف دولر اأمريكي

متاحة
للبيع

األف دولر اأمريكي

التكلفة املطفاأة/ 
قرو�ص

وذمم مدينة
األف دولر اأمريكي

املجموع
األف دولر اأمريكي

17.85717.857---ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 
102.282102.282---اإيداعات لدى البنوك

اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة 
73.183--24.23248.951الدخل

435.028-435.028--اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
27.94227.942---قرو�ص وذمم مدينة 

31.94931.949---موجودات اأخرى
24.23248.951435.028180.030688.241جمموع املوجودات املالية

211.795211.795---مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
80.34980.349---ودائع العمالء

731.185731.185---قرو�ص 
-----�صندات

100.000100.000---دين ثانوي
44.02144.021---مطلوبات اأخرى

1.167.3501.167.350---جمموع املطلوبات املالية

31 دي�صمرب 2010

حمتفظ بها
لغر�ص

املتاجرة
األف دولر اأمريكي

م�صنفة بالقيمة 
العادلة �صمن
قائمة الدخل 

األف دولر اأمريكي

متاحة
للبيع

األف دولر اأمريكي

التكلفة املطفاأة/ 
قرو�ص

وذمم مدينة
األف دولر اأمريكي

املجموع
األف دولر اأمريكي

27.91427.914---ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 
167.257167.257---اإيداعات لدى البنوك

اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة 
126.661--29.19697.465الدخل

385.770-385.770--اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
57.92057.920---قرو�ص وذمم مدينة 

43.53843.538---موجودات اأخرى
29.19697.465385.770296.629809.060جمموع املوجودات املالية

435.624435.624---مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
139.568139.568---ودائع العمالء

501.432501.432---قرو�ص 
71.18771.187---�صندات

100.000100.000---دين ثانوي
40.14040.140---مطلوبات اأخرى

1.287.9511.287.951---جمموع املطلوبات املالية
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ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل   5
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة

24.23229.196اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل 

48.95197.465حمافظ مدارة 
73.183126.661

متثل املحافظ املدارة ب�صكل اأ�صا�صي حمافظ اأ�صهم حقوق امللكية اخلا�صة امل�صتثمرة يف �صركات غري مدرجة و�صركات ت�صامن حمدودة. لقد قام مدراء املحافظ 
بعمل هذه الهياكل القانونية لكفاءة ال�صرائب ولتلبية متطلبات امل�صتثمرين الأخرين. اإن ال�صتثمارات املعنية املت�صمنة يف هذه املحافظ هي اأ�صا�صًا يف اأدوات 

دين واأدوات اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة يف الكويت والأ�صواق الدولية الأخرى.

اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة  6
تت�صمن الإ�صتثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة على اإ�صتثمارات متاحة للبيع على النحو التايل:

 
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
م�سعرة 

43.39545.102اأ�صهم حقوق امللكية
غري م�سعرة 

81.705132.558اأ�صهم حقوق امللكية
16.56018.636حمافظ عقارية مدارة
280.160179.025حمافظ اأخرى مدارة

13.20810.449�صندات دين
391.633340.668املجموع غري امل�صعر

435.028385.770جمموع الإ�صتثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

يف اأكتوبر 2008، اأ�صدر جمل�ص معايري املحا�صبة الدويل تعديالت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 "املتعلق بالأدوات املالية: الإثبات والقيا�ص" واملعيار 
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 "املتعلق بالأدوات املالية: الإف�صاحات" حتت م�صمى "اإعادة ت�صنيف املوجودات املالية". ت�صمح التعديالت التي اأدخلت 
على معيار املحا�صبة الدويل رقم 39 باإعادة ت�صنيف بع�ص املوجودات املالية من فئة "املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة" اإىل فئة "املتاحة للبيع" يف ظروف معينة.

تتطلب التعديالت التي اأدخلت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 عمل اإف�صاحات اإ�صافية اإذا قامت املوؤ�ص�صة باإعادة ت�صنيف املوجودات املالية 
وفقًا للتعديالت التي اأدخلت على معيار املحا�صبة الدويل رقم 39. �صت�صبح التعديالت اإلزامية باأثر رجعي اإعتبارًا من 1 يوليو 2008. 

وفقًا للتعديالت، قامت املجموعة باإعادة ت�صنيف بع�ص املوجودات املالية من فئة "املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة" اإىل فئة "املتاحة للبيع". مت اإعادة ت�صنيف 
املوجودات باأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2008. بلغت القيمة املدرجة لهذه املوجودات املالية 19.082 األف دولر اأمريكي كما يف تاريخ اإعادة الت�صنيف.

فيما يلي القيم املدرجة والقيم العادلة للموجودات املالية املعاد ت�صنيفها: 

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

9.32311.768القيمة املدرجة والقيمة العادلة كما يف 31 دي�صمرب

بلغت خ�صارة القيمة العادلة التي كان من املمكن اإثباتها يف القائمة املوحدة للدخل للفرتة من تاريخ اإعادة الت�صنيف اإىل 31 دي�صمرب 2011 والتي كان لديها 
موجودات مالية لو مل يتم اعادة ت�صنيفها مببلغ وقدره ل �صيء )31 دي�صمرب 2010: 1.709 األف دولر اأمريكي(.
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اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة )تتمة(  6
اإىل  اإ�صمية ت�صل  اأ�صهم  اأ�صا�صًا ح�ص�ص  اإ�صتثمارات متاحة للبيع غري امل�صعرة، والتي متثل  اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة هي  املدرجة �صمن 
13% )31 دي�صمرب 2010: 13%( يف خمتلف القطاعات اجلغرافية والقطاعية لل�صركات املنت�صرة، وباإجمايل 87.943 األف دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: 
للتحديد. وبناًء عليه، تدرج هذه  النقدية هي غري قابلة  اأن تدفقاتها  العادلة بدقة كافية، حيث  التي ل ميكن حتديد قيمها  اأمريكي(  األف دولر   116.040

الإ�صتثمارات بالتكلفة حم�صومًا منها خم�ص�صات الإ�صمحالل.

خالل ال�صنة مت اإثبات خ�صائر اإ�صمحالل باإجمايل 23.961 األف دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: 13.499 األف دولر اأمريكي( ومعدلة مقابل اإجمايل مبالغ 
الإ�صتثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة والبالغة 141.304 األف دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: 131.759 األف دولر اأمريكي(.

حركة خم�ص�صات ال�صتثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة: 

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

55.39532.802يف 1 يناير
23.96113.499املخ�ص�ص لل�صنة

)427()9.514(م�صطوبة
9.521)3.868(تغريات اأخرى 

10.57922.593�صايف املخ�ص�ص لل�صنة
65.97455.395 يف 31 دي�سمرب

141.304131.759اجمايل مبالغ ال�صتثمارات الفردية امل�صمحلة

قرو�س وذمم مدينة  7
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
27.36557.376قرو�ص جتارية

488-�صحوبات على املك�صوف
3.3062.762قرو�ص املوظفني

30.67160.626
)2.706()2.729(حم�صومًا منها: خم�ص�ص الإ�صمحالل

27.94257.920

اإن احلركة يف خم�ص�ص الإ�صمحالل هي كالتايل:

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

2.7065.158يف 1 يناير 
)2.394(-مبالغ م�صطوبة خالل ال�صنة

83املخ�ص�ص لل�صنة
)61(15تغيريات اأخرى
2.7292.706يف 31 دي�صمرب

يتعلق خم�ص�ص الإ�صمحالل ب�صورة رئي�صية بالقرو�ص التجارية:

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

1.7111.697اإ�صمحالل فردي
1.0181.009اإ�صمحالل جماعي 

2.7292.706
 اإجمايل مبالغ القرو�ص املتوقع اإ�صمحاللها ب�صكل فردي قبل خ�صم اأي خم�ص�ص اإ�صمحالل مت تقييمه

1.9952.016ب�صكل فردي
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موجودات اأخرى  8
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
26.58434.524مبالغ م�صتحقة من عمالء

5.0274.900ذمم مدينة
5.5413.412مبالغ مدفوعة مقدمًا

338236فوائد م�صتحقة القب�ص
3.878-اأخرى 

37.49046.950

تدرج املبالغ امل�صتحقة من العمالء بعد ح�صم خم�ص�ص قدره 9.039 الف دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: 8.497 األف دولر اأمريكي(. بلغ �صايف خم�ص�ص 
اإ�صمحالل املوجودات الأخرى املحت�صبة لل�صنة 468 األف دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: 169 األف دولر اأمريكي(. 

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق  9
االإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

الن�ساط

القيمة املدرجة
2011

األف
دولر اأمريكي

ن�صبة
امللكية %

2011

القيمة املدرجة
2010

األف
دولر اأمريكي

ن�صبة
امللكية %

2010
�صركة ال�صيافة القاب�صة �ص.م.ك. )مقفلة( 54.98432--فنادق و�صياحةاأ ( 

�صركة ال�صرق للو�صاطة املالية �ص.م.ك.  19.6851919.57220�صم�صرة واأعمال اإ�صتثماريةب( 
�صركة داو للتنمية  202720-عقاراتج( 

بنك برقان �ص.م.ك. 463.78218424.09917خدمات م�صرفية جتاريةد( 
�صندوق كامكو خلدمات الطاقة  --8.17336�صندوق هـ( 
�صندوق امللكية اخلا�صة الكويتي 12.4114514.18445�صندوق ملكية خا�صو( 

�صركة منافع لالإ�صتثمار �ص.م.ك )مقفلة( 25.3123128.22130اإ�صتثمار اإ�صالمي ز( 
ميلينيوم برايفت اإيكويتي ملتد 50-50-اإدارة �صناديقح( 

�صركة �صمال اإفريقيا القاب�صة  75.4704580.44044اإ�صتثمارط( 
�صركة اأوفرلند للعقارات  47.0424546.50344عقاراتي( 

�صركة رويال كابيتال �ص.م.خ. اإدارة الأ�صوال واخلدمات ك( 
35.7014535.42643املالية 

�صركة اأ�ص.اأ�ص.اأي�ص. دار انرتنا�صيونال ذ.م.م. خدمات الإ�صت�صارات ل( 
2.95529--املعمارية 

بنك �صورية واخلليج  18.1823119.63431خدمات م�صرفية جتاريةم( 
�صركة تقاعد للتوفري والتقاعد �ص.م.م عر�ص منتجات التقاعد ن( 

--5.00050والتوفري ال�صخ�صي
�ص(  �صركة كابيتال املتحدة للنقليات �ص.م.ك. 

--11.41340نقليات )مقفلة(
�صركة ال�صناعات املتحدة �ص.م.ك  113.16232110.52532�صناعة وت�صنيعع( 

�صركة نتوورك املتحدة 13.0502813.27728اإت�صالتف( 
�صركة العقارات املتحدة - الكويت 154.47320145.57919عقارات�ص( 
�صركة العقارات املتحدة - �صورية 84202.91840عقاراتق( 
�صركة العقارات املتحدة - الأردن 27.03747--عقارات ر( 

�ص(  �صركة يونيفر�صال املتحدة لال�صت�صارات 
68420--عقارات العقارية ذ.م.م. 

1.002.9401.026.065
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اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق )تتمة(  9
االإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك )تتمة(

يلخ�ص اجلدول اأدناه املعلومات املالية عن ا�صتثمارات املجموعة يف ال�صركات الزميلة وامل�صروع امل�صرتك:

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

20.014.57318.309.489جمموع املوجودات 
)14.411.447()16.206.946(جمموع املطلوبات

3.807.6273.898.042�صايف املوجودات 
1.104.5761.013.826الإيرادات

244.34568.276الربح لل�صنة 

ل يوجد لدى املجموعة اأي ح�صة من الإلتزامات املحتملة اأو الإرتباطات الراأ�صمالية، كما يف 31 دي�صمرب 2011 و2010 تتعلق مب�صروعها امل�صرتك و�صركاتها 
الزميلة. 

ببيع %32 )31  املجموعة  قامت  ال�صنة،  �صنة 2005 خالل  الكويت خالل  دولة  تاأ�ص�صت يف  �صركة  �ص.م.ك. )مقفلة( هي  القاب�صة  ال�صيافة   اأ.  �صركة 
دي�صمرب 2010: 32%( ملكيتها لطرف ذو عالقة. 

 ب.  �صركة ال�صرق للو�صاطة املالية هي �صركة مقفلة موؤ�ص�صة يف دولة الكويت خالل �صنة 2005. ميتلك البنك بطريقة غري مبا�صرة ح�صة بن�صبة 19% من 
اأ�صهم ال�صركة الزميلة من خالل �صركتها التابعة كامكو)كما يف31 دي�صمرب2011: متلك مبا�صرة 15% وب�صكل غري مبا�صر 5% من خالل كامكو(. ولدى 

املجموعة القدرة على ممار�صة تاأثري هام على �صركة ال�صرق من خالل التمثيل يف جمل�ص اإدارة ال�صركة.

�صركة داو للتنمية حمتفظ بها من خالل ال�صركة التابعة للبنك كامكو وتاأ�ص�صت يف دولة الكويت. ومت تخ�صي�ص كامل لالإ�صتثمار. ج. 

د.   بنك برقان �ص.م.ك. هو بنك جتاري مدرج موؤ�ص�ص يف دولة الكويت. ميتلك البنك بطريقة مبا�صرة ح�صة بن�صبة 18% )31 دي�صمرب 2010: 17%(، من 
حقوق امللكية يف بنك برقان. لدى املجموعة القدرة على ممار�صة نفوذ موؤثر على بنك برقان من خالل متثيل 2 من اأع�صاء جمل�ص الإدارة يف جمل�ص 

اإدارة بنك برقان.

هـ.   خالل ال�صنة ، قام البنك باإقتناء 36% من ح�صة امللكية يف �صندوق كامكو خلدمات الطاقة من خالل ال�صركة التابعة كامكو، ومت تاأ�صي�ص �صندوق كامكو 
خلدمات الطاقة يف دولة الكويت يف 2007.

و.  �صندوق امللكية اخلا�صة الكويتي هو �صندوق مقفل تاأ�ص�ص يف دولة الكويت يف 2004.يف 31 دي�صمرب 2011، ميتلك البنك بطريقة غري مبا�صرة ح�صة 
بن�صبة 45% من خالل �صركته التابعة كامكو )31 دي�صمرب 2010: ميلك مبا�صرة 15% وغري مبا�صرة 30% من خالل كامكو(.

ز.  ميتلك البنك بطريقة غري مبا�صرة 31% ح�صة يف �صركة منافع لالإ�صتثمار )31 دي�صمرب 2010: 30%(، من خالل �صركته التابعة �صركة م�صاريع الكويت 
الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول كامكو.

فاينان�ص  ل�صركة ميلينيوم  الأ�صهم  ليمتد من مقاي�صة  اإيكويتي  برايفت  �صركة ميلينيوم  باإقتناء 50% من احل�صة يف  املجموعة  ح.   خالل 2009، قامت 
كوربوري�صن املحدودة وهي �صركة ذات �صيطرة م�صرتكة تاأ�ص�صت يف الإمارات العربية املتحدة. �صركة ميلينيوم برايفت اإيكويتي ليمتد تعمل يف اإدارة 

�صناديق امللكية اخلا�صة. يف عام 2010، مت اإثبات خ�صارة اإ�صمحالل مببلغ وقدره 15.781 األف دولر اأمريكي على �صركة ملينيوم للملكية اخلا�صة.

ط.   ميتلك البنك بطريقة مبا�صرة ح�صة بن�صبة 35% )31 دي�صمرب 2010: 34%( يف �صركة �صمال اإفريقيا القاب�صة، وهي �صركة مقفلة تاأ�ص�صت يف دولة 
الكويت يف �صنة 2006، وميتلك البنك بطريقة غري مبا�صرة ح�صة اإ�صافية بن�صبة 10% )31 دي�صمرب 2010: 10%( من خالل �صركته التابعة �صركة 

م�صاريع الكويت الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول كامكو. 

ي.  ميتلك البنك بطريقة غري مبا�صرة ح�صة بن�صبة 45% )31 دي�صمرب 2010: 44%( يف �صركة افولند العقارية ذ.م.م. من خالل �صركته التابعة �صركة 
م�صاريع الكويت الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول كامكو.

ك.   ميتلك البنك بطريقة مبا�صرة ح�صة بن�صبة 19% )31 دي�صمرب 2010: 18%( من �صركة رويال كابيتال وهي �صركة مقفلة تاأ�ص�صت يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة �صنة 2007، وميتلك بطريقة غري مبا�صرة ح�صة اإ�صافية بن�صبة 26% )31 دي�صمرب 2010: 25%( من خالل �صركته التابعة �صركة 

م�صاريع الكويت الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول كامكو.
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اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق)تتمة(  9
االإ�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�سروعات م�سرتكة)تتمة(

ل.   �صركة اإ�ص اأ�ص اأت�ص دار اأنرتنا�صيونال اململوكة من خالل �صركته التابعة �صركة م�صاريع الكويت الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول كامكو. خالل ال�صنة قامت 
املجموعة ببيع ح�صتها يف ال�صركة اىل طرف ثالث. 

م.  بنك �صورية واخلليج هو بنك جتاري تاأ�ص�ص يف اجلمهورية العربية ال�صورية. بداأ البنك عملياته التجارية يف �صنة 2007. ميتلك البنك بطريقة مبا�صرة 
ح�صة بن�صبة 31% )31 دي�صمرب 2010: 31%( من ح�صة ملكية بنك �صورية واخلليج. 

ن.   خالل 2011، قام البنك وكيبكو )ال�صركة الأم( بتاأ�صي�ص م�صروع م�صرتك ) بن�صبة م�صاوية 50% من حقوق امللكية( اأ�صمتها �صركة التقاعد للتوفري 
والتقاعد )تقاعد( يف البحرين براأ�ص مال مدفوع اإجمايل قدره 10 مليون دولر اأمريكي. ومل تبداأ �صركة تقاعد عملياتها يف تاريخ قائمة املركز املايل. 

وتهدف �صركة تقاعد لتقدمي نطاق وا�صع من منتجات التقاعد ال�صخ�صي والتوفري.

�ص.   تاأ�ص�صت �صركة كابيتال املتحدة للنقل يف دولة الكويت يف عام 2011. وميلك البنك ما ن�صبته 40% من ح�صة امللكية من خالل �صركته التابعة �صركة 
للتاأجري للجهات احلكومية، �صركات  للنقل هي مزود حلول خم�ص�صة  الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول كامكو. و�صركة كابيتال املتحدة  الكويت  م�صاريع 

النفط العاملية و�صركات الإن�صاءات، املناجم واخلدمات ال�صناعية املختلفة.

يف  تاأ�ص�صت  �صركة  )مقفلة(،  �ص.م.ك.  املتحدة  ال�صناعات  �صركة  يف   )%32  :2010 دي�صمرب   31  (%32 ن�صبة  مبا�صرة  غري  بطريقة  البنك  ع.  ميتلك 
الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول  الكويت  التابعة �صركة م�صاريع  املالية، من خالل �صركته  الكويت لالأوراق  الكويت يف �صنة 1979 ومدرجة يف �صوق  دولة 
كامكو. قامت �صركة ال�صناعات املتحدة برفع ق�صية على �صركة العطون ل�صناعات ال�صلب )مقفلة() واجلهات الراعية لعطون لل�صلب( لإ�صرتداد 
اإ�صتثمارها يف العطون لل�صلب وقدره 44.813 األف دولر اأمريكي ) 12.483 األف دينار كويتي(. واإدارة �صركة ال�صناعات املتحدة على ثقة باأنه �صيتم 

اإ�صرتداد الإ�صتثمار يف عطون لل�صلب بالكامل. 

ف.   ميتلك البنك بطريقـة مبا�صرة ح�صة بن�صبة 20%)31 دي�صمرب 2010: 20%( من �صركة نتوورك املتحدة وهي �صركة مقفلة تاأ�ص�صت يف دولة الكويت يف 
�صنة 2001، وميتلك البنك بطريقة غري مبا�صرة ح�صة اإ�صافية بن�صبة 8% )31 دي�صمرب 2010: 8%( من خالل �صركته التابعة �صركة م�صاريع الكويت 

الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول.

�ص.   �صركة العقارات املتحدة هي �صركة مدرجة يف �صوق اأ�صهم الكويت. يف 31 دي�صمرب 2011، ميتلك البنك ب�صكل مبا�صر 20% )31 دي�صمرب 2010: %19( 
يف �صركة العقارات املتحدة لدى املجموعة القدرة على ممار�صة تاأثري هام على �صركة العقارات املتحدة من خالل التمثيل يف جمل�ص اإدارة ال�صركة.

البنك  ميتلك   ،2011 دي�صمرب   31 يف   .2008 يف  ال�صورية  العربية  اجلمهورية  يف  تاأ�ص�صت  مقفلة  �صركة  هي  �صورية   - املتحدة  العقارات  ق.  �صركة 
الأ�صول كامكو  الأ�صتثمارية لإدارة  الكويت  التابعة �صركة م�صاريع  الزميلة من خالل �صركة  ال�صركة  اأ�صهم  بن�صبة 20% من   بطريقـة مبا�صرة ح�صة 

)31 دي�صمرب 2010: ميتلك البنك بطريقة مبا�صرة 20% وغري مبا�صرة 20% من خالل كامكو(.

ببيع %47)31  ال�صنة قامت املجموعة  الأردنية يف �صنة 2007، خالل هذة  تاأ�ص�صت يف اململكة  الأردن، هي �صركة مقفلة  العقارات املتحدة -  ر.  �صركة 
دي�صمرب 2010: 47%( من ملكيتها لطرف ذو عالقة. 

�ص.  �صركة يونيفر�صال املتحدة لال�صت�صارات العقارية اململوكة من خالل �صركته التابعة �صركة م�صاريع الكويت الإ�صتثمارية لإدارة الأ�صول كامكو.خالل 
ال�صنة قامت املجموعة ببيع ح�صتها يف ال�صركة اىل طرف ثالث. 

الإ�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة تت�صمن �صركات زميلة م�صعرة بقيمة مدرجة قدرها 774.906 األف دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: 728.058 األف دولر 
اأمريكي( ولديها اأ�صعار اإجمالية �صوقية م�صعرة قدرها 596.525 األف دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: 641.572 األف دولر اأمريكي(. وفقًا ملتطلبات معيار 
املحا�صبة الدويل رقم 36 املتعلق "باإ�صمحالل املوجودات"، فاأن القيمة املدرجة لل�صركات الزميلة ل تتجاوز قيمتها القابلة لالإ�صرتداد )والذي يعد الأعلى من 

بني قيمتها العادلة ناق�صًا تكلفة البيع والقيمة امل�صتخدمة(، وبناءًا عليه مل يتم اإثبات الإ�صمحالل خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011.

اإ�ستثمارات عقارية   10
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
21.17821.122التكلفة

-)5.124(ا�صتبعادات
56-تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة

16.05421.178
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اإ�ستثمارات عقارية )تتمة(  10
اإن التغيريات يف الإ�صتثمارات العقارية هي كالتايل:

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

21.17826.794يف1 يناير 
)5.616()5.124(اإ�صتبعادات

16.05421.178يف 31 دي�صمرب

ت�صتمل الإ�صتثمارات العقارية على ما يلي:

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

14.70719.831مباين
1.3471.347اأرا�صي

16.05421.178

تدرج الإ�صتثمارات العقارية بالقيم العادلة بناءًا على تقييمات مت حتديدها من قبل مقيمني مهنيني خارجيني يف نهاية ال�صنة.

ال�سهرة  11
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
56.29655.168يف 1 يناير

4861.128تعديل �صرف العمالت الأجنبية
56.78256.296يف 31 دي�صمرب 

والإ�صتثمارات  الأ�صول  اإدارة  يف  الت�صغيلية  للقطاعات  تخ�صي�صها  ومت  تابعة(  )�صركة  الأ�صول  لإدارة  الإ�صتثمارية  الكويت  م�صاريع  ب�صركة  ال�صهرة  تتعلق 
امل�صرفية، وهي وحدة منتجة للنقد. يتم حتديد املبالغ القابلة لالإ�صرتداد للوحدة املنتجة  للنقد على اأ�صا�ص ح�صاب القيمة امل�صتخدمة باإ�صتخدام التدفقات 
النقدية املتوقعة من امليزانيات املالية املعتمدة من قبل الإدارة العليا التي تغطي فرتة اخلم�ص �صنوات. اإن الفر�صيات الرئي�صية امل�صتخدمة يف ح�صاب القيمة 
امل�صتخدمة تت�صمن معدل منو 3% )2010: 3%( وعامل خ�صم مبعدل 11% )2010: 8.7%(. مل يتم حتديد اأي اإ�صمحالل يف �صنة 2011 اأو 2010 حيث يعد 

املبلغ القابل لالإ�صرتداد اأعلى من �صايف قيمته الدفرتية.

اإن ح�صاب القيمة امل�صتخدمة للوحدة املنتجة للنقد هي ح�صا�صة ب�صورة اأ�صا�صية بعالوة خماطر ال�صوق. ، معدل خماطر النمو و معدل بدون خماطر وعالوة 
خماطر البلد. 

قرو�س م�ستحقة الدفع  12

العملة31 دي�سمرب 2011
ال�صركة الأم

األف دولر اأمريكي
ال�صركة التابعة

األف دولر اأمريكي
املجموع

األف دولر اأمريكي
قرو�س ذات معدالت عائمة

ت�صتحق خالل �صنة واحدة
8.0778.077-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 15 يناير 2012

3.5903.590-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 28 فرباير 2012
10.77010.770-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 26 اأبريل 2012
39.49039.490-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 مايو 2012
1.7951.795-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 30 يونيو 2012

200.000-200.000دولر اأمريكيقر�ص ي�صتحق يف 2 يوليو 2012
4.4874.487-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2012
1.7951.795-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2012
3.5903.590-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2012

200.00073.594273.594
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العملة
ال�صركة الأم

األف دولر اأمريكي
ال�صركة التابعة

األف دولر اأمريكي
املجموع

األف دولر اأمريكي
ت�صتحق بعد �صنة واحدة

3.5903.590-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 28 فرباير 2013
1.7951.795-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 30 يونيو 2013

4.4884.488-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2013
3.5903.590-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2013
1.7951.795-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2013
10.77110.771-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 28 فرباير 2014

239.500-239.500دولر اأمريكيقر�ص ي�صتحق يف 11 مايو 2014
71.80071.800-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 17 يونيو 2014
70.000-70.000دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 20 يونيو 2014
1.7951.795-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 30 يونيو 2014

4.4884.488-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2014
1.7951.795-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2014
7.1807.180-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2014

1.7951.795-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 30 يونيو 2015
4.4884.488-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2015
1.7951.795-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2015

8.9768.976-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 30 يونيو 2016
17.95017.950-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2016

309.500148.091457.591
509.500221.685731.185

العملة31 دي�صمرب 2010
ال�صركة الأم

األف دولر اأمريكي
ال�صركة التابعة

األف دولر اأمريكي
املجموع

األف دولر اأمريكي
قرو�س ذات معدالت عائمة

ت�صتحق خالل �صنة واحدة
3.5593.559-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 5 يناير 2011
3.5593.559-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 7 يناير 2011

7.1187.118-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 يناير 2011
32.92432.924-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 يناير 2011
44.49244.492-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 2 اأبريل 2011
17.79717.797-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 مايو 2011
26.69626.696-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 17 يونيو 2011
115.000-115.000دولر اأمريكيقر�ص ي�صتحق يف 30 يونيو 2011

28.47628.476-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 20 دي�صمرب 2011
3.5593.559-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2011

115.000168.180283.180
ت�صتحق بعد �صنة واحدة

200.000-200.000دولر اأمريكيقر�ص ي�صتحق يف 2 يوليو 2012
3.5593.559-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صبمر 2012

4.0144.014-لرية �صوريةقر�ص ي�صتحق يف 1 يونيو 2013
3.5593.559-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2013
7.1207.120-دينار كويتيقر�ص ي�صتحق يف 31 دي�صمرب 2014

200.00018.252218.252
315.000186.432501.432
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�سندات  13
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
71.187-�صندات – �صادرة من قبل �صركة تابعة

يف يونيو 2004، اأ�صدرت �صركة )كامكو( التابعة للبنك �صندات ذات معدل عائم بقيمة 10 مليون دينار كويتي )اإي ما يعادل 35.900 األف دولر اأمريكي( مبعدل 
�صعر خ�صم م�صرف الكويت املركزي م�صافًا اإليها 2.75% �صنويًا و�صندات ذات معدل ثابت بقيمة 10 مليون دينار كويتي )اأي ما يعادل 35.900 األف دولر 

اأمريكي( مبعدل: 7.5% �صنويًا لكل �صند. اإ�صتحقت ودفعت هذه ال�صندات مببالغها الأ�صلية يف 21 يونيو 2011.

دين ثانوي   14
يف 13 اأكتوبر 2006، اأ�صدر البنك �صندات ذات معدل عائم باإجمايل 100 مليون دولر اأمريكي ملدة 10 �صنوات ت�صتحق يف 12 اأكتوبر 2016. حتمل ال�صندات 
للخم�ص ال�صنوات الأوىل فائدة قدرها 1.8% �صنويًا فوق املعدل املتداول فيما بني البنوك يف �صوق لندن )ليبور( لودائع الثالثة اأ�صهر بالدولر الأمريكي وبعدها 
�صتحمل ال�صندات فائدة قدرها 2.7% �صنويًا فوق املعدل املتداول فيما بني البنوك يف �صوق لندن )ليبور( لودائع الثالثة اأ�صهر بالدولر الأمريكي. حتمل هذه 

ال�صندات حق خيار ال�صراء الذي ميكن للبنك ممار�صته بعد 5 �صنوات يف 13 اأكتوبر 2011 ، حيث مل يقم البنك مبمار�صتها.

مطلوبات اأخرى  15
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
8.90318.113مبالغ م�صتحقة للعمالء ومبالغ اأخرى م�صتحقة الدفع

8.53320.807م�صروفات م�صتحقة
18.62521.798مبالغ م�صتحقة الدفع متعلقة باملوظفني

5.8275.610فوائد م�صتحقة الدفع
2.1332.172اأرباح اأ�صهم م�صتحقة الدفع

44.02168.500

احلقوق  16
راأ�س املال 

يتكون راأ�ص مـال البنك امل�صرح بـه من 1 مليار �صهم بقيمة اإ�صميـة قدره 0.25 دولر اأمريكي لل�صهم كما يف 31 دي�صمرب 2011 )31 دي�صمرب 2010: 1 مليار 
�صهم بقيمة اإ�صمية قدرها 0.25 دولر اأمريكي لل�صهم(. 

يتكون راأ�ص املال ال�صادر واملدفوع بالكامل من 834.560.885 �صهم بقيمة اإ�صمية قدرها 0.25 دولر اأمريكي لل�صهم كما يف 31 دي�صمرب 2011 )31 دي�صمرب 
2010 : 832.935.594 �صهم بقيمة اإ�صمية قدرها 0.25 دولر اأمريكي لل�صهم(. اأن الزيادة هي نتيجة لتطبيق خيارات الأ�صهم من قبل املوظفني مبوجب نظام 

خيار اأ�صهم املوظفني. 

اأ�سهم خزانة واإحتياطي اأ�سهم خزانة
خالل 31 دي�صمرب 2011، احتفظ البنك بعدد 11.056.255 �صهم )31 دي�صمرب 2010: 11.056.255 �صهم(. لي�ص لهذه الأ�صهم حق الت�صويت ول ت�صتحق 
عليها اأرباح اأ�صهم. مت حتويل �صايف املك�صب اأو اخل�صارة من اإعادة اإ�صدار اأ�صهم خزانة اإىل اإحتياطي اأ�صهم خزانة يف القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 
وهي غري متوفرة للتوزيع. بلغت قيمة اأ�صهم اخلزانة 8.2 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 دي�صمرب 2011 )31 دي�صمرب 2010: 14.7 مليون دولر اأمريكي(، 

بناًء على اآخر �صعر معرو�ص. 

عالوة اإ�سدار اأ�سهم 
ميثل عالوة اإ�صدار اأ�صهم الإحتياطي الغري قابل للتوزيع الناجت من ممار�صة موظفي البنك خيارات الأ�صهم. مت اإ�صافة الفرق بني املتح�صالت من ممار�صة 

خيارات الأ�صهم والقيمة الإ�صمية ال�صادرة لالأ�صهم اإىل هذا الإحتياطي. 

اإحتياطي قانوين
مبوجب قانون ال�صركات التجارية البحريني والنظام الأ�صا�صي للبنك، يتم حتويل 10% من ربح ال�صنة اإىل الإحتياطي القانوين حتى يبلغ الإحتياطي القانوين 
50% من راأ�ص املال املدفوع للبنك. اإن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت التي ن�ص عليها قانون ال�صركات التجارية البحريني وبعد احل�صول على 

موافقة م�صرف البحرين املركزي.
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اإحتياطي عام

لقد وافق اأع�صاء جمل�ص الإدارة على حتويل 10% )31 دي�صمرب 2010: 10%( من ربح ال�صنة للمجموعة اإىل الإحتياطي العام وفقًا للنظام الأ�صا�صي للبنك. 
هذا التحويل خا�صع ملوافقة امل�صاهمني يف اإجتماع اجلمعية العمومية املقبل. اإن الإحتياطي العام قابل للتوزيع ولكن بعد موافقة م�صرف البحرين املركزي. 

اأرباح اأ�سهم مدفوعة 
يف �صنة 2010، قام البنك بدفع اأرباح اأ�صهم نهائية ل�صنة 2009 بواقع 1.25 �صنتات اأمريكية لل�صهم ال�صادر باإجمايل 10.249 األف دولر اأمريكي يف �صنة 

2010 مل يتم توزيع الأرباح.

اإحتياطي حتويل العمالت االأجنبية
ميثل اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية �صايف مك�صب )خ�صارة( حتويل العمالت الأجنبية الناجت من حتويل القوائم املالية لل�صركات التابعة وال�صركات الزميلة 

الأجنبية للبنك من عمالتها الرئي�صية اإىل الدولر الأمريكي.

اإحتياطي القيمة العادلة  17
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 

)18.018()11.522(الر�صيد يف 1 يناير
حمول اإىل القائمة املوحدة للدخل عند:

)18 )اإي�صاح  امل�صتمرة  بالعمليات  املتعلق  البيع   •)30.478()3.239(
لالإ�صتبعاد املهيئه  باملجموعة  متعلق  البيع   •-)802(

)6 )اإي�صاح  الإ�صمحالل   •23.96113.499
)2.962(7.349�صايف احلركة يف القيمة العادلة غري املحققة خالل ال�صنة 

)11.522()10.690(الر�صيد يف 31 دي�صمرب
حتوط التدفقات النقدية

)12.948()9.852(الر�صيد يف 1 يناير
7.0103.096�صايف احلركة يف القيمة العادلة غري املحققة خالل ال�صنة 

)9.852()2.842(الر�سيد يف 31 دي�سمرب
)13.532()21.374(

دخل االإ�ستثمار  18
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
69.661-مك�صب من اإقتناء �صركة زميلة 

)31.421(-خ�صارة من خف�ص اإ�صتثمار يف �صركة زميلة 
4.81411.945مك�صب من ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل 

11.7859.702دخل اأرباح الأ�صهم
43.850-مك�صب من بيع جمموعة مهيئه لالإ�صتبعاد 

5.344117مك�صب من بيع �صركة زميلة 
30.4783.239مك�صب من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع )اإي�صاح 17(

307612دخل الإيجار من اإ�صتثمارات عقارية
)35(117ربح )خ�صارة( من بيع اإ�صتثمارات عقارية

762832اأخرى
53.607108.502

املك�صب الناجت من بيع اإ�صتثمارات متاحة للبيع يت�صمن مك�صب باإجمايل 1.1 مليون دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: مك�صب باإجمايل 1.06 مليون دولر 
والتي كانت مدرجة  اأمريكي(  دي�صمرب 2010: 0.5 مليون دولر  اأمريكي )31  قيمة مدرجة قدرها 76.3 مليون دولر  لديها  اأوراق مالية  بيع  اأمريكي( من 

بالتكلفة.
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دخل الفوائد  19
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
5551.254ودائع لأجل لدى البنوك

6.7854.466قرو�ص وذمم مدينة
56.845اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

20134ودائع لدى البنوك وحتت الطلب
7.36512.699

ر�سوم وعموالت   20
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
13.31626.913ر�صوم اإدارية من اأن�صطة الوكالة 

2.1793.564ر�صوم اخلدمات ال�صت�صارية 
1.52416ر�صوم وعمولت متعلقة بالإئتمان ودخل اآخر 

17.01930.493

ح�سة البنك من نتائج ال�سركات الزميلة وامل�سروع امل�سرتك املحت�سبة مبوجب طريقة احلقوق – �سايف  21
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
)352()300(�صركة ال�صيافة القاب�صة �ص.م.ك. )مقفلة(

69345�صركة ال�صرق للو�صاطة املالية
--�صركة داو للتنمية

33.7714.539بنك برقان
-)2.628(كامكو ، �صندوق خدمات الطاقة
)1.202()2.524(�صندوق امللكية اخلا�صة الكويتي

)642()2.419(�صركة منافع لال�صتثمار
)1.906(-ميلينيوم برايفيت اأيكويتي ليمتد

)2.651()5.774(�صركة �صمال اأفريقيا القاب�صة 
-)1.091(�صركة اأوفر لند العقارية

)764()987(�صركة رويال كابيتال �ص.م.خ.
1.284)708(�صركة دار اأ�ص.اأ�ص. اأي�ص. انرتنا�صيونال ذ.م.م.

)1.129(1.560بنك �صورية واخلليج 
--�صركة التقاعد للتوفري والتقاعد
-4.492�صركة كابيتال املتحدة للنقليات

1.4956.372�صركة ال�صناعات املتحدة
179)317(�صركة نتوورك املتحدة

7.1175.602�صركة العقارات املتحدة 
--�صركة العقارات املتحدة – �صوريا
)333()51(�صركة العقارات املتحدة– الأردن
50-ال�صركة املتحدة العاملية للعقارات

)210(-�صندوق التعليم الكويتي 
31.7059.182
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م�سروفات الفوائد  22
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
38.26923.446قرو�ص م�صتحقة الدفع

5.64110.032مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
2.2091.941دين ثانوي

5.3069.326ودائع العمالء
2.1454.517�صندات

53.57049.262

23   ربح من العمليات املوقوفة 
قامت   5 رقم  املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  للمعيار  وفقًا   ،2008 دي�صمرب   31 يف  عالقة،  ذو  طرف  وهو  برقان،  بنك  مع  الرئي�صية  التحويل  لتفاقية  وفقًا 
املجموعة بت�صنيف ال�صركتني التابعتني لها وهما بنك اخلليج اجلزائر وبنك تون�ص العاملي وال�صركة الزميلة م�صرف بغداد كموجودات حمتفظ بها لغر�ص البيع 

)املجموعة املهيئة لالإ�صتبعاد(. وتبعًا لذلك، مت ا�صتكمال اإجراءات حتويل بنك اخلليج اجلزائر وم�صرف بغداد يف مار�ص 2009.

يف 29 يونيو 2010، قام البنك بتحويل ح�صة ملكية بنك تون�ص العاملي لبنك برقان مبقابل اإجمايل بلغ 120.000 األف دولر اأمريكي وبذلك مت النتهاء من 
اإجراءات حتويل املجموعة املهيئة لالإ�صتبعاد لبنك برقان وفقًا لتفاقية التحويل الرئي�صية. 

فيما يلي نتائج املجموعة املهيئه لالإ�صتبعاد:

للفرتة من
 1 يناير 2010

اإىل 29 يونيو 2010
األف دولر اأمريكي

1.983 دخل الإ�صتثمار
3.412 دخل الفوائد 
1.574 ر�صوم وعمولت 
2.109 مكا�صب �صرف العمالت الأجنبية - �صايف

ح�صة البنك يف نتائج ال�صركات الزميلة التي ت�صكل جزءًا من العمليات املوقوفة 
2.585 بنك اخلليج اجلزائر

- م�صرف بغداد
11.663 جمموع الدخل 

)959( م�صروفات الفوائد
10.704 الدخل الت�سغيلي قبل امل�سروفات واملخ�س�سات
)1.812( رواتب ومزايا
)2.331( م�صروفات عمومية واإدارية

6.561 الدخل الت�سغيلي قبل املخ�س�سات
)475( خم�ص�ص للقرو�ص وال�صمانات واملوجودات الأخرى امل�صكوك يف حت�صيلها - �صايف 

6.086 �سايف الربح من العمليات املوقوفة
العائد لكل �سهم من العمليات املوقوفة 

0.39 الن�صيب الأ�صا�صي لل�صهم من الأرباح )�صنتات اأمريكية(
0.39 الن�صيب املخف�ص لل�صهم من الأرباح )�صنتات اأمريكية(
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ن�سيب ال�سهم من االأرباح  24
الأ�صا�صي 

يحـت�صب ن�صيب ال�صهم الأ�صا�صي من الأرباح بق�صمة الربح العائد اإىل حقوق م�صاهمي ال�صركة الأم على املتو�صط املرجح لعدد الأ�صهم القائمة خالل ال�صنة 
على النحو التايل: 

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

1.47138.657الربح العائد اإىل حقوق م�صاهمي البنك 
822.873821.106املتو�صط املرجح لعدد الأ�صهم القائمة خالل ال�صنة )بالآلف(

0.184.71الن�صيب الأ�صا�صي لل�صهم من الأرباح )�صنتات اأمريكية(

املخف�ص
يحـ�صب ن�صيب ال�صهم املخف�ص من الأرباح بق�صمة الدخل العائد اإىل حقوق م�صاهمي البنك، معدلة لتاأثري حتويل خيارات اأ�صهم املوظفني على املتو�صط املرجح 
لعدد الأ�صهم العادية القائمة خالل ال�صنة بالإ�صافة اإىل املتو�صط املرجح لعدد الأ�صهم العادية التي �صيتم اإ�صدارها عند حتويل جميع خيارات اأ�صهم املوظفني. 

لدى البنك خيارات اأ�صهم م�صتحقة مت اإ�صدارها مبوجب نظام خيارات اأ�صهم موظفي البنك، والتي لديها تاأثري خمف�ص على الأرباح.

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

1.47138.657الربح العائد اإىل حقوق م�صاهمي البنك
822.873821.106املتو�صط املرجح لعدد الأ�صهم القائمة خالل ال�صنة )بالآلف(

تاأثري الأ�صهم العادية املخف�صة املحتملة: 
304736خيارات الأ�صهم )بالآلف(

823.177821.842
0.184.70الن�صيب املخف�ص لل�صهم من الأرباح )�صنتات اأمريكية(

حمافظ مدارة   25
يف 31 دي�صمرب 2011، حتتفظ املجموعة مبوجودات قدرها 7.070 مليون دولر اأمريكي )31 دي�صمرب 2010: 8.006 مليون دولر اأمريكي( حتت اإدارتها نيابة 
عن اأطراف ثالثة. ل يتم اإدراج هذه املوجودات �صمن موجودات املجموعة يف القائمة املوحدة للمركز املايل لكونها مدارة لطرف ثالث ب�صفة اإئتمانية وبدون 

تعر�ص املجموعة للمخاطر.

النقد وما يف حكمه  26
2011

األف دولر اأمريكي
2010

األف دولر اأمريكي
17.85727.914ودائع لدى البنوك وحتت الطلب

101.963167.204ودائع لأجل بتواريخ اإ�صتحقاق اأ�صلية ت�صتحق لفرتة ت�صعون يومًا اأو اأقل
119.820195.118

معلومات قطاعات االأعمال  27
يتم عر�ص القطاعات الت�صغيلية وفقًا للنهج الذي تتبعه الإدارة مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8، وفقًا للتقارير الداخلية املقدمة للقائم 
باأعمال الرئي�ص التنفيذي )رئي�ص العمليات الذي يتخذ القرارات(، وهو امل�صئول عن تخ�صي�ص املوارد للقطاعات التي يتم عمل تقرير ب�صاأنها وتقييم اأدائهم. 

تفي جميع القطاعات الت�صغيلية التي تقوم املجموعة بتقدمي تقرير ب�صاأنها بتعريف القطاع الوارد تعريفه يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 8. 

لأغرا�ص التقارير الإدارية، مت تنظيم املجموعة اإىل وحدات اأعمال بناًء على طبيعة عملياتها وخدماتها. لدى املجموعة قطاعني رئي�صني خا�صعني للتقرير وهما 
التجارية". امل�صرفية  الإ�صتثمارية" و"اخلدمات  امل�صرفية  واخلدمات  الأ�صول  اإدارة  "خدمات 

تخت�ص اأ�صا�صًا باإدارة حمافظ الأ�صول، متويل ال�صركات، الإ�صت�صارات، الإ�صتثمارات يف املحافظ واأ�صهم امللكية امل�صعرة 
واخلا�صة، العقارات والإ�صتثمارات يف اأ�صواق راأ�ص املال والأن�صطة امل�صرفية الدولية واخلزانة.

 اإدارة الأ�صول و اخلدمات
امل�صرفية الإ�صتثمارية

تقوم اأ�صا�صًا بتوفري القرو�ص والت�صهيالت الإئتمانية الأخرى والودائع واحل�صابات اجلارية لل�صركات واملوؤ�ص�صات. اخلدمات امل�صرفية التجارية
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معلومات قطاعات االأعمال )تتمة(  27
تراقب الإدارة النتائج الت�صغيلية لوحدات اأعمالها ب�صكل منف�صل لغر�ص اتخاذ القرارات حول تخ�صي�ص امل�صادر وتقييم الأداء. يتم ت�صجيل املعامالت بني 

القطاعات ب�صكل عام باأ�صعار ال�صوق املقدرة.

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال للعمليات امل�صتمرة واملوقوفة للمجموعة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011:

قائمة الدخل 

اإدارة الأ�صول 
واخلدمات 
امل�صرفية 

الإ�صتثمارية 
األف دولر اأمريكي

خدمات م�صرفية 
جتارية

األف دولر اأمريكي
اإ�صتبعادات

األف دولر اأمريكي
املجموع

األف دولر اأمريكي
76.840--76.840الدخل من العمالء اخلارجيني

 ح�صة البنك من نتائج ال�صركات الزميلة وامل�صروع امل�صرتك
31.705-35.331)3.626(املحت�صبة مبوجب طريقة احلقوق

108.545-73.21435.331اإجمايل الدخل
21.325--21.325الدخل الت�صغيلي قبل املخ�ص�صات 
)23.961(--)23.961(خ�صارة اإ�صمحالل من اإ�صتثمارات 

خم�ص�ص اإنتفت احلاجة اإليه )خم�ص�ص( للقرو�ص وال�صمانات 
)398(--)398(واملوجودات الأخرى امل�صكوك يف حت�صيلها - �صايف

)3.034(--)3.034(الربح لل�صنة
1.471دخل عائد اإىل حقوق م�صاهمي ال�صركة الأم

)4.505(خ�صارة عائدة اإىل حقوق غري م�صيطرة
)3.034(

قائمة املركز املايل
اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صروع م�صرتك حمت�صبة مبوجب 

1.002.940-539.158463.782طريقة احلقوق
1.770.504-1.306.722463.782موجودات القطاع
1.167.350--1.167.350مطلوبات القطاع

فيما يلي معلومات قطاعات الأعمال لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010:

قائمة الدخل 

اإدارة الأ�صول 
واخلدمات 
امل�صرفية 

الإ�صتثمارية 
األف دولر اأمريكي

خدمات م�صرفية 
جتارية*

األف دولر اأمريكي
اإ�صتبعادات

األف دولر اأمريكي
املجموع

األف دولر اأمريكي
163.144-154.0669.078الدخل من العمالء اخلارجيني

ح�صة البنك من نتائج ال�صركات الزميلة وامل�صروع امل�صرتك 
11.767-5.7725.995املحت�صبة مبوجب طريقة احلقوق

174.911-159.83815.073اإجمايل الدخل 
71.994-65.4336.561الدخل الت�صغيلي قبل املخ�ص�صات 
)29.280(--)29.280(خ�صارة اإ�صمحالل من اإ�صتثمارات 

خم�ص�ص اإنتفت احلاجة اإليه )خم�ص�ص( للقرو�ص وال�صمانات 
)326(-)475(149واملوجودات الأخرى امل�صكوك يف حت�صيلها - �صايف

42.388-36.3026.086الربح لل�صنة
38.657دخل عائد اإىل حقوق م�صاهمي ال�صركة الأم

3.731دخل عائد اإىل حقوق غري م�صيطرة
42.388



اإي�صاحات حول 
القوائم املالية املوحدة

يف 31 دي�صمرب 2011
11

69

معلومات قطاعات االأعمال )تتمة(  27

قائمة املركز املايل

اإدارة الأ�صول 
واخلدمات 
امل�صرفية 

الإ�صتثمارية 
األف دولر اأمريكي

خدمات م�صرفية 
جتارية*

األف دولر اأمريكي
اإ�صتبعادات

األف دولر اأمريكي
املجموع

األف دولر اأمريكي
اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صروع م�صرتك حمت�صبة مبوجب 

1.026.065-582.332443.733طريقة احلقوق
1.917.085-1.473.352443.733موجودات القطاع
1.316.311--1.316.311مطلوبات القطاع

* مت�صمنة دخل)خ�صارة( موجودات حمتفظ بها كمجموعة مهيئه لالإ�صتبعاد.

القطاع اجلغرايف
تعمل املجموعة يف خم�صة اأ�صواق جغرافية: اأقليم حملي )دول جمل�ص التعاون اخلليجي*( وال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا واأوروبا واأمريكا ال�صمالية واأخرى. 
العمالء  موقع  على  بناءًا  تخ�صي�صها  مت  اجلغرايف،  القطاع  ح�صب  املتداولة  غري  املوجودات  واإجمايل  املجموعة  دخل  اإجمايل  توزيع  التايل  اجلدول  يو�صح 

واملوجودات لل�صنوات املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010:

31 دي�سمرب 2011

دول جمل�ص 
التعاون 

اخلليجي
األف

دولر اأمريكي

ال�صرق 
الأو�صط/

�صمال اأفريقيا
األف

دولر اأمريكي

اأوروبا
األف

دولر اأمريكي

اأمريكا
ال�صمالية 

األف
دولر اأمريكي

اأخرى
األف

دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
108.545-7.28229.258)1.187(73.192جمموع الدخل)خ�سارة( 
1.469.433-1.240.72221.36927.831179.511املوجودات غري املتداولة

31 دي�صمرب 2010
110.05754.9024.3235.54881174.911جمموع الدخل 

1.446.351-1.239.146108.31129.52869.366املوجودات غري املتداولة

* بلدان دول جمل�ص التعاون اخلليجي هي مملكة البحرين ودولة الكويت واململكة العربية ال�صعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية املتحدة و�صلطنة عمان.

معامالت مع اأطراف ذات العالقة  28
التي تخ�صع  والوحدات  الرئي�صيني  الإدارة  الإدارة وموظفي  واأع�صاء جمل�ص  امل�صرتكة  وامل�صاريع  الزميلة  وال�صركات  الأم  ال�صركة  العالقة  اأطراف ذات  ميثل 

ل�صيطرة اأو �صيطرة م�صرتكة اأو املتاأثرة من قبل اأي من الأطراف املذكورة اأعاله. 

اإن الإيرادات وامل�صروفات التي تخ�ص املعامالت مع الأطراف ذات العالقة هي ب�صروط جتارية ومت�صمنة يف القوائم املالية املوحدة كما يلي: 
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معامالت مع اأطراف ذات العالقة )تتمة(  28
2011

ال�صركة الأم
األف دولر اأمريكي

�صركات زميلة 
وم�صاريع م�صرتكة
األف دولر اأمريكي

اأطراف اأخرى
ذات عالقة

األف دولر اأمريكي
املجموع 

األف دولر اأمريكي
)164()83()81(-خ�صارة من ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل، �صايف

23.13623.136--مك�صب من بيع اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
4.757-4.757-مك�صب من بيع �صركة زميلة

2.6043598.22211.185ر�صوم وعمولت
38-5دخل اأرباح الأ�صهم

19718421.814دخل الفوائد
)14.712()2.229()8.688()3.795(م�صروفات الفوائد

759759--اأخرى 

معامالت البيع 
14.655-14.655-اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

83.24045.000128.240-اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
63.811-63.811-اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة 

معامالت ال�سراء 
45.000133.021-88.021ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

1.1574.1115.268-اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة 

2010

ال�صركة الأم
األف دولر اأمريكي

�صركات زميلة 
وم�صاريع م�صرتكة
األف دولر اأمريكي

اأطراف اأخرى
ذات عالقة

األف دولر اأمريكي
املجموع 

األف دولر اأمريكي
1482.6109493.707مك�صب من ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل، �صايف

69.66169.661--مك�صب من اإقتناء �صركة زميلة 
)1.491()1.490(-)1(خ�صارة من بيع اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

43.85043.850--مك�صب من بيع جمموعة مهيئة لال�صتبعاد 
117-1098مك�صب من بيع �صركة زميلة

8.0617.2387.91023.209ر�صوم وعمولت
82271.6341.869دخل اأرباح الأ�صهم

8.4441.1579.601-دخل الفوائد
)20.400()1.413()10.350()8.637(م�صروفات الفوائد 

4776421.119-اأخرى

معامالت البيع 
38.45338.453--اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة

120.000-120.000-جمموعة مهيئة لال�صتبعاد

معامالت ال�سراء 
18.90418.904--ا�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة

220.978--220.978اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة 
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معامالت مع اأطراف ذات العالقة )تتمة(  28
فيما يلي الأر�صدة لنهاية ال�صنة فيما يتعلق بالأطراف ذات العالقة املدرجة �صمن القوائم املالية املوحدة :

2011

ال�صركة الأم
األف دولر اأمريكي

�صركات زميلة 
وم�صاريع م�صرتكة
األف دولر اأمريكي

اأطراف اأخرى
ذات عالقة

األف دولر اأمريكي
املجموع 

األف دولر اأمريكي
9.4465369.982-ودائع حتت الطلب ولدى البنوك 

1.0779.82710.904-ودائع لأجل لدى البنوك 
1.7522.0462.5366.334اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل يف حمافظ مدارة 
12.03612.036--من قبل طرف ذو عالقة 

12.37812.378--اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
2.7418.84911.590-قرو�ص وذمم مدينة 

99519.8127.77128.578موجودات اأخرى 
)150.792()20.105()130.687(-مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

)62.019()61.824()12()183(ودائع العمالء
)355.629(-)355.629(-قرو�ص م�صتحقة الدفع

)8.538()3.652()4.886(-مطلوبات اأخرى 

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل:
50018.48518.985-اإعتمادات م�صتندية 

18.30932.64250.951-خطابات �صمان
 �صناديق مدارة اأو اأو�صى بها من قبل املجموعة

74.15574.155--)مت�صمنة على حمافظ مدارة(

2010

ال�صركة الأم
األف دولر اأمريكي

�صركات زميلة 
وم�صاريع م�صرتكة
األف دولر اأمريكي

اأطراف اأخرى
ذات عالقة

األف دولر اأمريكي
املجموع 

األف دولر اأمريكي
12.31011112.421-ودائع حتت الطلب ولدى البنوك 

7.1194.88912.008-ودائع لأجل لدى البنوك 
16.71218.304-1.592اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل يف حمافظ مدارة 
11.96711.967--من قبل طرف ذو عالقة 

63.14863.148--اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
31.8222.75534.577-قرو�ص وذمم مدينة 

89521.07511.77633.746موجودات اأخرى 
)252.731()25.331()227.400(-مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى

)131.581()19.672()71.201()40.708(ودائع العمالء
)114.556(-)114.556(-قرو�ص م�صتحقة الدفع

)3.238()2.007()1.002()229(مطلوبات اأخرى 

بنود غري مدرجة يف قائمة املركز املايل:
50020.27520.775-اإعتمادات م�صتندية 

35618.73319.089-خطابات �صمان
 �صناديق مدارة اأو اأو�صى بها من قبل املجموعة

81.54681.546--)مت�صمنة على حمافظ مدارة(
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معامالت مع اأطراف ذات العالقة )تتمة(  28
فيما يلي تعوي�سات موظفي االإدارة الرئي�سيني:

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

8.79211.502مكافاأة املوظفني ق�صرية الأجل 
331.176مدفوعات على اأ�صا�ص الأ�صهم 

8.82512.678جمموع التعوي�صات 

اإرتباطات واإلتزامات حمتملة   29
اإرتباطات متعلقة بت�سهيالت اإئتمانية

لتلبية  قبول  وخطابات  و�صمانات  معززة  م�صتندية  واإعتمادات  اإئتمانية  ت�صهيالت  بتقدمي  اإرتباطات  على  الإئتمانية  بالت�صهيالت  املتعلقة  الإرتباطات  ت�صتمل 
اإحتياجات عمالء املجموعة.

اإن الإعتمادات امل�صتندية وال�صمانات )مت�صمنة الإعتمادات امل�صتندية املعززة( وخطابات القبول تلزم املجموعة بالدفع نيابة عن العمـالء يف حالة ف�صل العميل 
يف الوفاء باإلتزاماته وفقًا ل�صروط العقد.

لدى املجموعة الإرتباطات التالية املتعلقة بالت�صهيالت الإئتمانية والإ�صتثمارية: 

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

متعلقة بت�سهيالت اإئتمانية
18.98420.775اعتمادات م�صتندية

50.95119.089خطابات �صمان
69.93539.864

122.18286.349متعلقة باإ�ستثمارات*
192.117126.213

فرتة  ا�صتدعائها خالل  الإرتباطات ميكن  هذه  الهياكل.  �صناديق  من  ل�صندوق  الطلب  املال حتت  راأ�ص  اإرتباطات  بالإ�صتثمارات  املتعلقة  الإرتباطات  *متثل 
اإ�صتثمار ال�صندوق والتي تكون عادًة من 1 اإىل 5 �صنوات.

امل�ستقات املالية  30
تدخل املجموعة �صمن اأعمالها العتيادية يف اأنواع خمتلفة من املعامالت التي تت�صمن الأدوات املالية امل�صتقة.

القيم الإعتبارية وفقًا ملدة الإ�صتحقاق

31 دي�سمرب 2011

القيمة العادلة 
املوجبة

األف
دولر اأمريكي

القيمة العادلة 
ال�صالبة

األف
دولر اأمريكي

جمموع
القيمة 

الإعتبارية
األف

دولر اأمريكي

خالل 3
اأ�صهر

األف
دولر اأمريكي

12-3
�صهر
األف

دولر اأمريكي

5-1
�صنوات

األف
دولر اأمريكي

م�ستقات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة*
300.534131.44482.88286.208)3.104(3.454عقود �صرف اأجنبي اآجلة

م�ستقات م�ستخدمة لغر�س حتوط �سايف 
االإ�ستثمارات يف العمليات االأجنبية 

847.225656.94446.796143.485)120(1.887عقود �صرف اأجنبي اآجلة
-406.411-406.411)6.412(-مقاي�صات مطابقة العملة 

م�ستقات م�ستخدمة لغر�س حتوط 
التدفقات النقدية 

-200.000100.000100.000)2.842(-مقاي�صات �صعر الفائدة
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امل�ستقات املالية )تتمة(  30
القيم الإعتبارية وفقًا ملدة الإ�صتحقاق

31 دي�صمرب 2010

القيمة العادلة 
املوجبة

األف
دولر اأمريكي

القيمة العادلة 
ال�صالبة

األف
دولر اأمريكي

جمموع
القيمة 

الإعتبارية
األف

دولر اأمريكي

خالل 3
اأ�صهر

األف
دولر اأمريكي

12-3
�صهر
األف

دولر اأمريكي

5-1
�صنوات

األف
دولر اأمريكي

م�ستقات حمتفظ بها لغر�س املتاجرة*
-334.184210.326123.858)2.085(2.213عقود �صرف اأجنبي اآجلة

م�ستقات م�ستخدمة لغر�س حتوط �سايف 
االإ�ستثمارات يف العمليات االأجنبية 

-801.344770.10931.235)1.060(47عقود �صرف اأجنبي اآجلة
404.648--404.648)4.648(-مقاي�صات مطابقة العملة 

م�ستقات م�ستخدمة لغر�س حتوط 
التدفقات النقدية 

300.000--300.000)9.852(-مقاي�صات �صعر الفائدة

عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة هي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية اإما ل�صراء اأو لبيع عملة حمددة وب�صعر حمدد يف تاريخ م�صتقبلي، وهي عقود معدة للتعامل بها 
يف ال�صوق الفوري.

* ت�صتخدم املجموعة الإقرتا�صات وعقود �صرف العمالت الآجلة املعرو�صة بالعمالت الأجنبية لإدارة بع�ص تعر�صات معاملتها. مل يتم ت�صنيف عقود �صرف 
العمالت الآجلة لغر�ص حتوطات التدفقات النقدية اأو القيمة العادلة اأو �صايف الإ�صتثمار يف حتوطات العمليات الأجنبية ومت اإبرامها يف فرتات متطابقة مع 

تعر�صات معامالت العمالت الأجنبية. 

اأ�صا�ص قيمة اعتبارية حمددة. ويف عقود  العملة الأجنبية على  اأو فروق  لتبادل فائدة  اإتفاقيات تعاقدية تتم بني طرفني  اإن عقود املقاي�صات هي عبارة عن 
مقاي�صات اأ�صعار الفائدة يتبادل الأطراف عادة مدفوعات ذات اأ�صعار فائدة ثابتة وعائمة على اأ�صا�ص القيمة الإعتبارية املحددة لعملة واحدة.

حتوط �سايف االإ�ستثمارات من العمليات االأجنبية
قام البنك بتعيني بع�ص عقود �صرف اأجنبي اآجلة ومقاي�صات مطابقة العملة للتحوط مقابل التغريات يف القيمة العادلة لالإ�صثتمارات يف ال�صركات الزميلة 
دينار  مليون   174.5 يعادل  ما  )اأي  اأمريكي  دولر  مليون   621  :2010( كويتي(  دينار  مليون   183.5 يعادل  ما  )اإي  اأمريكي  دولر  مليون   658.8 باإجمايل 
كويتي((. يتم حتويل املكا�صب اأو اخل�صائر الناجتة من اإعادة حتويل عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة هذه اإىل احلقوق �صمن دخل �صامل اآخر ملقا�صة اأي مكا�صب 

اأو خ�صائر ناجتة من حتويل �صايف الإ�صتثمارات يف ال�صركات الزميلة.

حتوطات التدفقات النقدية
تتعر�ص املجموعة لتقلبات يف اأ�صعار فائدة التدفقات النقدية للمطلوبات التي حتمل فائدة مبعدل متغري. ت�صتخدم املجموعة مقاي�صات اأ�صعار الفائدة كتحوطات 
التدفقات النقدية ملخاطر اأ�صعار الفائدة هذه. يو�صح اجلدول كما يف 31 دي�صمرب 2011 الفرتات املتوقعة حلدوث �صايف التدفقات النقدية ومتى يتوقع اأن توؤثر 

على القائمة املوحدة للدخل وهي كالتايل:

20112010
خالل

�صنه واحدة
األف دولر اأمريكي

من �صنة واحدة
اىل خم�ص �صنوات
األف دولر اأمريكي

خالل
�صنه واحدة

األف دولر اأمريكي

من �صنة واحدة
اىل خم�ص �صنوات
األف دولر اأمريكي

7.5459.980-1.926�صايف التدفقات النقدية )املطلوبات(
)9.852(--)2.842(قائمة الدخل

اإدارة املخاطر  31
املقدمة اأ ( 

اإن املخاطر كامنة يف اأن�صطة املجموعة اإل اأنه يتم اإداراتها من خالل عملية التحديد والقيا�ص واملراقبة امل�صتمرة مع مراعاة حدود املخاطر اإ�صافًة اإىل �صوابط 
اأخرى. تعترب عملية اإدارة املخاطر هذه ذات اأهمية كبرية ل�صتمرار ربحية املجموعة.
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
املقدمة )تتمة( اأ ( 

اإن عملية مراقبة املخاطر امل�صتقلة ل تت�صمن خماطر الأعمال مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وال�صناعة. ويتم مراقبة هذه العملية من خالل التخطيط 
الإ�صرتاتيجي للمجموعة.

لبناء قيمة  التي توظفها لإدارتهم ا�صرتاتيجيًا  التنظيمي  والو�صائل والهيكل  اأعمالها وعملياتها  اإجراء  اأثناء  لها املجموعة  التي تتعر�ص  اأهم املخاطر  اإن من 
للم�صاهمني، هي مو�صحه اأدناه.

هيكلة اإدارة املخاطر 
كل �صركة تابعة للبنك م�صئولة عن اإدارة خماطرها ولديها جلان جمل�ص اإدارة خا�صة بها، مت�صمنة جلنة التدقيق واللجنة التنفيذية بالإ�صافة اإىل جلان الإدارة 
الأخرى مثل جلنة الإئتمان/ جلنة الإ�صتثمار و )يف حالة ال�صركات التابعة الرئي�صية( جلنة املوجودات واملطلوبات، اأو ما يعادلها، مع م�صئووليات عامة مماثلة 

للجان البنك.

اإن دور جمل�ص الإدارة هو املوافقة على ا�صرتاتيجيات ا�صتثمار البنك. ومع ذلك، فقد فو�صت ال�صالحيات لتخاذ القرارات اليومية اإىل اللجنة التنفيذية بحيث 
ميكن اإدارة خماطر البنك بفعالية.

لقد فو�ص جمل�ص الإدارة الإدارة التنفيذية اإىل القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي بالنيابة )وهو لي�ص ع�صوًا يف جمل�ص الإدارة( والذي قام بتعيني عدة جلان 
للمجل�ص للعمل معه لو�صع وحتديد ال�صيا�صات واعتماد الإجراءات يف جميع جمالت اأن�صطة البنك.

يراأ�ص الإدارة التنفيذية للبنك الرئي�ص التنفيذي بالإنابة وهو امل�صئول ب�صورة عامة عن اإدارة اأعمال البنك اليومية متا�صيًا مع ال�صيا�صات والإجراءات املعتمدة 
من قبل جمل�ص الإدارة حيث يكمل وي�صهل قيام املجل�ص مب�صئوليته جتاه كافة امل�صاهمني. ويتم م�صاعدته من قبل �صبعة اأع�صاء من فريق اإدارة البنك، وكل واحد 

منهم م�صئول عن دائرته املعنية. مت ت�صكيل عدة جلان اإدارية يرتاأ�صها القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي بالإنابة.

اللجنة التنفيذية
ت�صم اللجنة التنفيذية للبنك اأربعة اأع�صاء من جمل�ص الإدارة مبا يف ذلك رئي�ص جمل�ص الإدارة ونائب رئي�ص جمل�ص الإدارة وع�صوين اآخرين. تعقد اجتماعات 
جمل�ص الإدارة للموافقة على جميع املقرتحات التي ل تدخل �صمن �صالحيات جلنة ال�صتثمار فيما يتعلق باملخاطر، وكذلك العمل على جميع امل�صائل التي تدخل 

�صمن �صالحيات جمل�ص الإدارة.

جلنة الإ�صتثمار
اإن جلنة الإ�صتثمار هي امل�صئولة اأ�صا�صًا عن املوافقة على اأو تقدمي التو�صيات باملوافقة اإىل اللجنة التنفيذية بخ�صو�ص حدود املخاطر الفردية والإ�صتثمارات 
والرتكزات نحو البنوك والبلدان والقطاعات وفئات ت�صنيف املخاطر اأو غريها من فئات املخاطر اخلا�صة باملوجودات. وبالإ�صافة اإىل ذلك، تراقب اللجنة 
اأي�صًا �صجل املخاطر الإجمالية للبنك وتو�صي م�صتويات املخ�ص�صات اإىل اللجنة التنفيذية. ولقد مت اإن�صاء جلنة الإ�صتثمار بقرار �صادر بالأغلبية عن اللجنة 

التنفيذية، وتتاألف جلنة الإ�صتثمار حاليًا من اأربعة اأع�صاء.

جلنة التدقيق
تتاألف جلنة التدقيق التي مت تعينها من قبل جمل�ص الإدارة من ثالثة اأع�صاء وهم اأع�صاء جمل�ص الإدارة من �صمنهم ع�صو غري تنفيذي. ت�صاعد جلنة التدقيق 
جمل�ص الإدارة على القيام مب�صئولياته فيما يتعلق بتقييم )اأ( جودة و�صالمة التقارير املالية، )ب( تدقيق تلك التقارير، )ج( �صالمة ال�صوابط الداخلية للبنك، 

)د( تقييم خماطر اأن�صطة البنك و)هـ( اأ�صاليب مراقبة الإلتزام بالقوانني والأنظمة وال�صيا�صات الرقابية والداخلية.

جلنة املخاطر والإلتزام الرقابي
اإن جلنة املخاطر والإلتزام الرقابي هي م�صئولة عن مراقبة وتقييم املخاطر التي يواجهها البنك ومراجعة اللتزام باملبادئ التوجيهية الداخلية واخلارجية 
واملراجعة والتو�صية على متطلبات املخ�ص�صات وتقييم تاأثري متطلبات الأنظمة الرقابية اجلديدة على البنك ومراجعة واعتماد قرارات جلنة ال�صتثمار. ت�صم 
اللجنة ثمانية اأع�صاء من كبار امل�صئولني التنفيذيني للبنك ومن �صمنهم القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي بالنيابة. بالإ�صافة اإىل ذلك ي�صارك رئي�ص التدقيق 

الداخلي و�صمان اجلودة يف اجتماعات اللجنة ب�صفة مراقب.

جلنة املوجودات واملطلوبات
للبنك من حيث الهيكل والتوزيع واملخاطر  ال�صيا�صات والأهداف لإدارة املوجودات واملطلوبات لقائمة املركز املايل  تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات بو�صع 
والعوائد وتاأثريها على الربحية. كما اأنها تقوم مبراقبة التدفق النقدي، و�صجل ال�صتحقاقات والتكلفة/ العائد على املوجودات واملطلوبات وتقييم املركز املايل 
للبنك من حيث ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة وكذلك ال�صيولة، بحيث تقوم باإجراء التعديالت الت�صحيحية املنا�صبة بناءًا على الجتاهات وظروف ال�صوق املتوقعة، 
اأع�صاء من كبار امل�صئولني التنفيذيني للبنك ومن �صمنهم القائم باأعمال  ومراقبة ال�صيولة ومراكز التعامل ب�صرف العمالت الأجنبية. ت�صم اللجنة �صبعة 

الرئي�ص التنفيذي بالنيابة.
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
املقدمة )تتمة( اأ ( 

هيكلة اإدارة املخاطر )تتمة(
اللجنة الإدارية

تقوم اللجنة الإدارية بدور جلنة املتابعة يف البنك بالإ�صافة اإىل دورها كمنتدى اإدراي ملناق�صة اأي م�صائل ذات عالقة. وجتتمع اللجنة ب�صفة اأ�صبوعية وتتاألف 
من القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي بالنيابة وجميع روؤ�صاء الدوائر بالإ�صافة اإىل رئي�ص دائرة التدقيق الداخلي و�صمان اجلودة . كما تقوم هذه اللجنة مبتابعة 

اإ�صبوعية لالأداء و�صري العمل اليومي لأن�صطة البنك. يراأ�ص اللجنة القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي.

جلنة مراقبة تعامل املطلعني
ت�صم جلنة مراقبة تعامل املطلعني على اأ�صهم البنك ثالثة اأع�صاء من اأع�صاء جمل�ص الإدارة والقائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي ب�صفة ع�صو اإحتياطي. اإن 

اللجنة هي م�صئولة ب�صفة رئي�صية عن الأ�صراف على مدى اللتزام بتوجيهات م�صرف البحرين املركزي حول تعامالت املطلعني على اأ�صهم البنك. 

تتم مراقبة و�صيطرة املخاطر ب�صورة اأ�صا�صية بناًء على احلدود املو�صوعة من قبل البنك. تعك�ص هذه احلدود اإ�صرتاتيجية الأعمال وبيئة �صوق البنك، وبالإ�صافة 
اإىل م�صتوى املخاطر التي يكون البنك على ا�صتعداد لقبولها مع مزيد من الرتكيز على قطاعات جغرافية و�صناعية خمتارة. بالإ�صافة اإىل ذلك، يراقب ويقي�ص 

البنك كافة املخاطر، حيث ي�صع يف اعتباره اإجمايل قدرات حتمل املخاطر اإىل التعر�ص الكلي جلميع اأنواع املخاطر والأن�صطة.

يف 15 مار�ص 2011، قدمت وزارة التجارة وال�صناعة يف مملكة البحرين قانون حلوكمة ال�صركات )القانون( املطبقة على املجموعة. وي�صتند هذا القانون على 
ت�صعة مبادئ اأ�صا�صية حلوكمة ال�صركات التي تلتزم باأف�صل املمار�صات الدولية. يت�صمن القانون على تو�صيات لتطبيق املبادئ، وكذلك التو�صيات التي تدعم 
تنفيذ حوكمة �صركات جيدة. مت اإ�صدار قانون �صمن اإطار عمل "اللتزام اأو التف�صري"، والذي يعني باأن على ال�صركات الإلتزام بالتو�صيات، اأو اأعطاء تف�صري 

يف حالة عدم الإلتزام. 

كما اعتمد م�صرف البحرين املركزي هذا القانون وقام باإدراج املبادئ يف اأنظمته جلميع البنوك املوؤ�ص�صة حمليًا. اإن التاريخ الفعلي لتطبيق هذا القانون هو 
31 دي�صمرب 2011. وفقًا لذلك، خالل ال�صنة، بذلت املجموعة جهود كبرية من اأجل زيادة تعزيز ممار�صاتها حلوكمة ال�صركات وقامت باإعتماد 16 �صيا�صة 
واإجراءات اإ�صافية تتعلق بحوكمة ال�صركات. كما مت مراجعة عامة لهيكل اللجنة وقام اأع�صاء جمل�ص الإدارة بامل�صادقة على تاأ�صي�ص جلنة الرت�صيحات واملكافاآت 
وهي �صتكون جلنة دائمة تابعة ملجل�ص الإدارة. ومت اإ�صتالم موافقة م�صرف البحرين املركزي على تعيني اأع�صاء م�صتقلني يف دي�صمرب 2011. ونتيجة لذلك، 
�صيتم تاأ�صي�ص اللجنة بعد اإنتخاب اأع�صاء م�صتقلني، يف اإجتماع اجلمعية العمومية العادية القادم. وجرى مد نطاق عمل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ص الإدارة 

لت�صمل التنفيذ واملراجعة الالحقة ملتطلبات حوكمة ال�صركات.

تقليل املخاطر
من  كجزء  الأجنبية  العمالت  ومعامالت  الفائدة  اأ�صعار  يف  التغريات  من  الناجتة  التعر�صات  لإدارة  الأخرى  والأدوات  املالية  امل�صتقات  املجموعة  ت�صتخدم 

برناجمها ال�صامل لإدارة املخاطر.

يتم تقييم بيان املخاطر قبل الدخول يف معامالت التحوط، وهي امل�صرح بها على امل�صتوى املنا�صب من الأولوية داخل املجموعة. 

اإذا �صمنت املجموعة ذلك، فاإنها تدخل يف اإتفاقيات مقا�صة ملزمة قانونيًا تغطي اأن�صطة تداولها يف اأ�صواق املال واأن�صطة املتاجرة ب�صرف العمالت الأجنبية 
والتي مبوجبها ميكن ت�صوية �صايف املبلغ فقط عند الإ�صتحقاق. وبالن�صبة ملخاطر الإئتمان الناجتة عن تعر�ص بنود غري املدرجة يف قائمة املركز املايل، فاإن 

املجموعة حت�صل على �صمانات من طرف ثالث كلما اأمكن ذلك كاإجراء لتقليل املخاطر.

تركز املخاطر 
تظهر الرتكزات عندما تدخل الأطراف املتعاملة يف اأن�صطة جتارية مت�صابهة اأو يف اأن�صطة يف نف�ص الإقليم اجلغرايف اأو عندما تكون لها نف�ص ال�صمات الإقت�صادية 
مما توؤثر ب�صكل مت�صابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اإقت�صادية اأو �صيا�صية اأو اأي حالت اأخرى. الرتكزات ت�صري اإىل التاأثر 

الن�صبي يف اأداء املجموعة جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع �صناعي اأو موقع جغرايف معني.

من اأجل جتنب الزيادة يف تركز املخاطر، تت�صمن �صيا�صات واإجراءات املجموعة توجيهات معينة للرتكيز على حدود البلد اأو حدود الطرف الآخر واحلفاظ 
على حمافظ اإ�صتثمارية متنوعة. يتم �صيطرة واإدارة الرتكزات املحددة ملخاطر الئتمان وفقًا لذلك. حدود الهياكل القوية يتم و�صعها من قبل جمل�ص الإدارة، 

لي�صمن متابعة ومراقبة فعالة ملخاطر الرتكز واأي انتهاك للحدود يتم ت�صحيحه فورًا ويقدم تقرير ب�صاأنه اإىل جمل�ص الإدارة.
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
خماطر االإئتمان  ب( 

تن�صاأ خماطر الإئتمان من متديد الت�صهيالت الئتمانية �صمن اإطار اأن�صطة املجموعة امل�صرفية والتجارية وكذلك �صمن اإطار الن�صاط ال�صتثماري يف الأحوال 
التي يوجد فيها احتمال بف�صل الطرف الآخر يف الوفاء باإلتزاماته.

ويتم تقليل خماطر الإئتمان من خالل ما يلي:

اإيجاد بيئة منا�صبة لإدارة خماطر الإئتمان؛   )1
العمل �صمن اإطار عملية �صليمة للموافقة على الئتمان وال�صتثمار؛   )2

املحافظة على عمليات منا�صبة لإدارة وقيا�ص ومراقبة الئتمان؛ و  )3
�صمان وجود و�صائل رقابة كافية على عملية خماطر الئتمان.  )4

لدى املجموعة �صيا�صات حمددة ب�صورة جيدة معتمدة على امل�صتوى الفردي للمجل�ص. وهي توفر الأ�ص�ص واملبادئ املوثقة بعناية ل�صمان ح�صن اإدارة خماطر 
الئتمان. وهناك جلنتان لدرا�صة واإقرار خماطر املقرتحات الئتمانية وال�صتثمارية، وهما جلنة ال�صتثمار التي ت�صم القائم باأعمال الرئي�ص التنفيذي ورئي�ص 
دائرة اخلدمات امل�صرفية الإ�صتثمارية واإدارة الأ�صول ورئي�ص امل�صاريع اخلا�صة ورئي�ص الرقابة املالية. يعمل رئي�ص اإدارة املخاطر والإئتمان كع�صو غري م�صوت 

للجنة. وبالن�صبة للعمليات التي تتجاوز حدود م�صئولية جلنة ال�صتثمار فهي تخ�صع ملوافقة اللجنة التنفيذية ملجل�ص الإدارة اأو جمل�ص الإدارة باأكمله.

احلد االأق�سى للتعر�س ملخاطر االإئتمان دون االأخذ يف االإعتبار اأي �سمانات وتعزيزات اإئتمانية اأخرى 
اإجمايل  الأق�صى  املايل. يو�صح احلد  املركز  املدرجة يف قائمة  املدرجة وغري  لبنود  الإئتمان  لتعر�ص املجموعة ملخاطر  الأق�صى  اأدناه احلد  يو�صح اجلدول 

املخاطر، قبل تاأثري تقليل املخاطر من خالل اإ�صتخدام اإتفاقيات املقا�صة وال�صمانات الرئي�صية، ولكن بعد اأي خم�ص�ص اإ�صمحالل.

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

17.85727.914ودائع لدى البنوك وحتت الطلب
102.282167.257ودائع لأجل لدى البنوك 

13.15310.449اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 
27.94257.920قرو�ص وذمم مدينة

31.94843.538موجودات اأخرى 
18.98420.775اعتمادات م�صتندية

50.95119.089خطابات �صمان
5.3412.260موجودات مالية م�صتقة

268.458349.202

تركيزات خماطر التعر�س الق�سوى للمخاطر االإئتمانية 
الإئتمان لأي عميل  للتعر�ص ملخاطر  الأق�صى  بلغ احلد  الآخر والإقليم اجلغرايف والقطاع ال�صناعي.  العميل/ الطرف  بناءًا على  اإدارة تركيز املخاطر  يتم 
واحد اأو طرف اآخر 52.5 مليون دولر اأمريكي كما يف 31 دي�صمرب 2011 )31 دي�صمرب 2010: 50 مليون دولر اأمريكي( قبل الأخذ يف العتبار اأي �صمانات اأو 

تعزيزات ائتمانية اأخرى. 
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
خماطر االإئتمان )تتمة( ب( 

تركيزات خماطر التعر�س الق�سوى للمخاطر االإئتمانية )تتمة(
فيما يلي حتليل املوجودات املالية للمجموعة ح�صب الإقليم اجلغرايف ،قبل الأخذ بعني الإعتبار الرهن املحتفظ به اأو التعزيزات الإئتمانية :

دول جمل�ص 
التعاون 

اخلليجي
األف

دولر اأمريكي

ال�صرق الأو�صط 
و�صمال اأفريقيا 

األف
دولر اأمريكي

اأوروبا
األف

دولر اأمريكي

اإمريكا ال�صمالية 
األف

دولر اأمريكي

اأخرى
األف

دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
14.4715292772.26131917.857ودائع لدى البنوك وحتت الطلب

102.282---92.4069.876ودائع لأجل لدى البنوك 
13.153-4.008--13.153اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 

27.942-4.6782.74216.514288قرو�ص وذمم مدينة
27.3414.30314231.948موجودات اأخرى 

18.984---18.484500اعتمادات م�صتندية
50.951----50.951خطابات �صمان

5.341--3.948-1.393موجودات مالية م�صتقة
31222.87717.95020.7536.557321268.458 دي�سمرب 2011

22.3454.02634999020427.914ودائع لدى البنوك وحتت الطلب
167.257-30.0004.890-132.367ودائع لأجل لدى البنوك 

10.449----10.449اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 
57.920-23.2682.718-31.934قرو�ص وذمم مدينة

40.42139343.041343.538موجودات اأخرى 
20.775---20.275500اعتمادات م�صتندية

19.089----19.089خطابات �صمان
2.260--1022.158-موجودات مالية م�صتقة

31276.8804.66755.80911.639207349.202 دي�صمرب 2010

فيما يلي حتليل القطاع ال�صناعي للموجودات املالية للمجموعة، قبل الأخذ يف العتبار ال�صمانات املحتفظ بها اأو التعزيزات الإئتمانية الأخرى:

يف 31 دي�سمرب 2011

جتارى
و�صناعي

األف
دولر اأمريكي

بنوك وموؤ�ص�صات 
مالية اأخرى

األف
دولر اأمريكي

اإن�صائي
وعقاري

األف
دولر اأمريكي

اأفراد 
األف

دولر اأمريكي

اأخرى
األف

دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
17.857---17.857-ودائع لدى البنوك وحتت الطلب

102.282---102.282-ودائع لأجل لدى البنوك 
13.153---13.153-اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 

3.0082.74019.0193.17527.942-قرو�ص وذمم مدينة
1826.03231.948-5.898-موجودات اأخرى 

18.48418.984--500-اعتمادات م�صتندية
32.64250.951--18.309-خطابات �صمان

5.341---5.341-موجودات مالية م�صتقة
-166.3482.74019.03780.333268.458
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
خماطر االإئتمان )تتمة( ب( 

تركيزات خماطر التعر�س الق�سوى للمخاطر االإئتمانية )تتمة(

يف 31 دي�صمرب 2010

جتارى
و�صناعي

األف
دولر اأمريكي

بنوك وموؤ�ص�صات 
مالية اأخرى

األف
دولر اأمريكي

اإن�صائي
وعقاري

األف
دولر اأمريكي

اأفراد 
األف

دولر اأمريكي

اأخرى
األف

دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
27.914---27.914-ودائع لدى البنوك وحتت الطلب

167.257---167.257-ودائع لأجل لدى البنوك 
10.449---10.449-اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 

30.82225.1001.99857.920--قرو�ص وذمم مدينة
5.6767.65120.4104.6195.18243.538موجودات اأخرى 

20.27520.775--500-اعتمادات م�صتندية
18.73319.089--356-خطابات �صمان

2.260---2.260-موجودات مالية م�صتقة
5.676216.38751.23229.71946.188349.202

�سمانات وتعزيزات اإئتمانية اأخرى 
اإن مقدار ونوع ال�صمانات املطلوبة يعتمد على تقييم املخاطر الإئتمانية للطرف الآخر. يتم تنفيذ التوجيهات املنا�صبة لقبول اأنواع ال�صمانات ومعايري التقييم.

املدينة  التجارية  والذمم  واملخزون  العقارية  املمتلكات  على  ر�صوم  متاألفة من  التجاري،  لالقرتا�ص  عليها  التي مت احل�صول  لل�صمانات  الرئي�صية  الأنواع  اإن 
والأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ص املتاجرة وال�صمانات امل�صرفية.

كما حت�صل املجموعة على �صمانات من ال�صركات الأم من اأجل قرو�ص ل�صركاتها التابعة. 

تراقب الإدارة القيمة ال�صوقية لل�صمانات، وتطلب �صمانات اإ�صافية وفقًا لالتفاقية الأ�صا�صية خالل مراجعتها ملدى كفاية خم�ص�ص خ�صائر الإ�صمحالل.

فيما يلي حتليل القطاع ال�صناعي لإجمايل القرو�ص وال�صلف للمجموعة، قبل وبعد الأخذ يف ح�صاب ال�صمانات املحتفظ بها اأو التعزيزات الإئتمانية الأخرى: 

اإجمايل التعر�صات 
الق�صوى

2011
األف دولر اأمريكي

�صايف التعر�صات 
الق�صوى

2011
األف دولر اأمريكي

اإجمايل التعر�صات 
الق�صوى

2010
األف دولر اأمريكي

�صايف التعر�صات 
الق�صوى

2010
األف دولر اأمريكي

27.36510.85157.37634.596قرو�ص جتارية
488488--�صحوبات على املك�صوف 

-2.762-3،306قرو�ص املوظفني 
30.67110.85160.62635.084
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
خماطر االإئتمان )تتمة( ب( 

التعر�س ملخاطر االئتمان لكل ت�سنيف ائتماين
ت�صنيف

ا�صتثماري
األف دولر اأمريكي

ت�صنيف غري 
ا�صتثماري

األف دولر اأمريكي
غري م�صنفة

األف دولر اأمريكي
املجموع

األف دولر اأمريكي
يف 31 دي�سمرب 2011

16.92938854017.857ودائع لدى البنوك وحتت الطلب
92.4055.0004.877102.282ودائع لأجل لدى البنوك 

13.15313.153--اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 
27.94227.942--قرو�ص وذمم مدينة

31.94831.948--موجودات اأخرى 
18.98418.984--اعتمادات م�صتندية

50.59250.951-359خطابات �صمان
5.341--5.341موجودات مالية م�صتقة 

115.0345.388148.036268.458

يف 31 دي�صمرب 2010
27.6511778627.914ودائع لدى البنوك وحتت الطلب

4.890167.257-162.367ودائع لأجل لدى البنوك 
10.449-8729.577اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة 

57.92057.920--قرو�ص وذمم مدينة
2.9681.52539.04543.538موجودات اأخرى 

20.77520.775--اعتمادات م�صتندية
19.08919.089--خطابات �صمان

2.260--2.260موجودات مالية م�صتقة 
196.11811.279141.805349.202

ومن �صيا�صة املجموعة املحافظة على دقة وتطابق ت�صنيفات خماطر الإئتمان عرب حمفظة الئتمان. هذه الت�صهيالت جعلت الإدارة تركز على املخاطر القابلة 
للتطبيق ومقارنة تعر�صات خماطر الإئتمان لكافة خطوط الأعمال التجارية والأقاليم اجلغرافية واملنتجات.يتم ت�صنيفات جميع تعر�صات خماطر الإئتمان 

امل�صنفة من قبل موؤ�ص�صات التقييم الإئتمانية اخلارجية ذات ال�صلة.

بالإ�صافة اإىل ذلك، اإن ت�صنيفات املخاطر الداخلية لتعر�صات خماطر الإئتمان غري امل�صنفة خارجيًا للمجموعة املو�صوعية ب�صورة كبرية م�صممة خ�صي�صًا 
ملختلف الفئات وم�صتمدة وفقا ل�صيا�صة الت�صنيف واملمار�صات الداخلية. يتم تقييم وحتديث ت�صنيفات املخاطر الداخلية العائدة ب�صورة منتظمة.

يعك�ص اجلدول اأعاله ت�صنيفات خماطر تعر�صات خماطر الئتمان امل�صنفة من قبل موؤ�ص�صات التقييم الإئتمانية اخلارجية ذات ال�صلة. مت ت�صنيف جميع 
تعر�صات خماطر الإئتمان غري امل�صنفة خارجيًا �صمن فئة "غري م�صنفة".

اإعادة التفاو�س على قرو�س 
كلما اأمكن ذلك، ت�صعى املجموعة لإعادة هيكلة القرو�ص بدل من امتالك ال�صمانات. وقد يرتتب ذلك على متديد ترتيبات الدفع والتفاق على قر�ص ب�صروط 
جديدة. ومبجرد اإن يتم اإعادة تفاو�ص ال�صروط، ل يعد القر�ص قد فات موعد اإ�صتحقاقه. مل يوجد لدى املجموعة قرو�ص جوهرية معاد تفاو�صها كما يف 31 

دي�صمرب 2011 اأو 2010. 

خماطر ال�سوق  ج( 
تعرف خماطر ال�صوق مبخاطر اخل�صائر يف قيمة الأدوات املالية املدرجة وغري املدرجة يف قائمة املركز املايل الناجتة عن التغري يف اأ�صعار ومعدلت ال�صوق، 
)مت�صمنة التغريات يف اأ�صعار الفائدة واأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية(. تعتمد املجموعة توجيهات �صيا�صة اإدارة خماطر ال�صوق املقررة من قبل جمل�ص الإدارة 
يف المتثال للقواعد والتوجيهات املقدمة من قبل م�صرف البحرين املركزي. لقد قدم م�صرف البحرين املركزي توجيهات لإطار قيا�ص املخاطر حيث يتطلب 
من جميع البنوك املوؤ�ص�صة حمليًا يف البحرين قيا�ص وتطبيق تغريات راأ�ص املال املتعلقة مبخاطرها ال�صوقية بالإ�صافة اإىل متطلبات راأ�ص املال ملخاطر الإئتمان.
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خماطر ال�سوق )تتمة( ج( 

تنتج خماطر ال�صوق التي تخ�صع ملخ�ص�صات راأ�صمالية عادة من التغيري يف القيمة ب�صبب عوامل ال�صوق يف حالت التعر�ص للمخاطر التالية: 

و املتاجرة؛  حمفظة  يف  املقيدة  املالية  والأوراق  الفائدة  �صعر  اأدوات   •
امل�صرفية.  املحفظة  يف  الأجنبي  ال�صرف  معامالت   •

وقد دخلت املجموعة يف مقاي�صات اأ�صعار الفائدة وعقود �صرف اأجنبي اآجلة وذلك لأغرا�ص التحوط، ول تتعامل املجموعة بامل�صتقات املالية. 

خماطر �سعر الفائدة 
تنتج خماطر �صعر الفائدة من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�صعار الفائدة على التدفقات النقدية امل�صتقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية. يتم مراقبة املراكز 

على اأ�صا�ص يومي، كما يتم اإ�صتخدام اإ�صرتاتيجيات التحوط للتاأكد من اإبقائها �صمن احلدود املو�صوعة.

يو�صح اجلدول التايل ح�صا�صية التغريات املحتملة املمكنة يف اأ�صعار الفائدة، مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة للقائمة املوحدة للدخل للمجموعة 
بناءًا على القائمة املوحدة للمركز املايل كما يف 31 دي�صمرب:

العملة 

الزيادة يف
النقاط

الأ�صا�صية 
2011

ح�صا�صية �صايف 
دخل الفوائد 

2011
األف دولر اأمريكي

الزيادة يف
النقاط

الأ�صا�صية 
2010

ح�صا�صية �صايف 
دخل الفوائد 

2010
دولر اأمريكي

)1.165(+25)954(+25دينار كويتي
)442(+25)830(+25دولر اأمريكي

)46(+25)13(+25يورو
)1(+125+25جنيه اإ�صرتليني 

)44(+25)114(+25اأخرى 

النق�ص يف النقاط الأ�صا�صية �صوف يكون له تاأثري عك�صي على �صايف دخل الفوائد.

اإن ح�صا�صية القائمة املوحدة للدخل هي التاأثري يف التغريات املفرت�صة يف اأ�صعار الفائدة على �صايف دخل الفوائد ملدة �صنة واحدة، على اأ�صا�ص املوجودات املالية 
واملطلوبات املالية ذات معدل فائدة عائم املحتفظ بها كما يف 31 دي�صمرب 2011، مت�صمنة تاأثري اأدوات التحوط.

خماطـر العملة
اإن خماطر العملة هي خماطر تقلب قيمة الأداة املالية نتيجة التغريات يف اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية. تعترب املجموعة الدولر الأمريكي العـملة الرئي�صية 

امل�صتخدمة. يتم مراقبة املراكز على اأ�صا�ص يومي كما ت�صتخدم ا�صرتاتيجيات التحوط للتاأكد من بقائها �صمن احلدود املو�صوعة. 

ي�صري اجلدول اأدناه اإىل التاأثري على الربح قبل ال�صريبة للمراكز كما هو بتاريخ القائمة املوحدة للمركز املايل كنتيجة لتغريات يف �صعر العملة مع الإحتفاظ 
بجميع املتغريات الأخرى ثابتة. 

العملة

التغري يف
�صعر

العملة
%

2011

التاأثري على 
الربح قبل 
ال�صريبة 

2011
األف

دولر اأمريكي

التاأثري على
احلقوق 

2011
األف

دولر اأمريكي

التغري يف 
�صعر

العملة
%

2010

التاأثري على 
الربح قبل 

ال�صريبة
2010

األف
دولر اأمريكي

التاأثري على
احلقوق

2010
األف

دولر اأمريكي
1.903)10.431(+2.7191)15.871(+2دينار كويتي

2-15.871)2.719(1-10.431)1.903(
223)279(+1-)3.3(+2يورو

2-3.3-1-279)223(
6-+1-- +2دينار اأردين

2---1--)6(
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
ج(  خماطر ال�سوق )تتمة( 

خماطر اأ�سعار االأ�سهم
تنتج خماطر اأ�صعار الأ�صهم عن التغري يف القيم العادلة لالإ�صتثمارات يف اأ�صهم حقوق امللكية. تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع الإ�صتثمارات ح�صب 

التوزيع اجلغرايف والرتكز ال�صناعي.

فيما يلي التوزيع اجلغرايف لإ�صتثمارات اأ�صهم حقوق امللكية للمجموعة: 

التوزيع اجلغرايف

يف 31 دي�سمرب 2011

ال�صرق الأو�صط/
�صمال اأفريقيا

األف
دولر اأمريكي

اأوروبا
األف

دولر اأمريكي

اأمريكا
ال�صمالية

األف
دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل

10224.232-24.130اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة
25.95816.5966.39748.951حمافظ مدارة 

50.08816.5966.49973.183
اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 

43.395--43.395اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة 
51.95222.9736.78081.705اأ�صهم حقوق امللكية غري امل�صعرة 

119.3654.859172.496296.720حمافظ مدارة 
214.71227.832179.276421.820

264.80044.428185.775495.003املجموع 

يف 31 دي�صمرب 2010

ال�صرق الأو�صط/
�صمال اأفريقيا

األف
دولر اأمريكي

اأوروبا
األف

دولر اأمريكي

اأمريكا
ال�صمالية

األف
دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل

5929.196-29.137اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة
62.40619.46615.59397.465حمافظ مدارة 

91.54319.46615.652126.661
اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة 

45.102--45.102اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة 
100.95625.2806.376132.612اأ�صهم حقوق امللكية غري امل�صعرة 

130.3964.22162.990197.607حمافظ مدارة 
276.45429.50169.366375.321

367.99748.96785.018501.982املجموع 

اأي تغيري يف موؤ�صر اأ�صعار اأ�صهم حقوق امللكية اأو �صايف قيم املوجودات لالأدوات املالية املذكورة اأعاله �صيكون له تاأثري مبا�صر على الدخل اأو احلقوق. اإن اأغلبية 
اأ�صهم حقوق امللكية يف منطقة ال�صرق الأو�صط/ �صمال اأفريقيا متداولة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية.

اأما بالن�صبة لالإ�صتثمارات غري امل�صعرة املدرجة بالتكلفة فاإن تاأثري التغيريات يف اأ�صعار اأ�صهم حقوق امللكية �صوف ينعك�ص فقط على القائمة املوحدة للدخل 
عندما يتم بيع الإ�صتثمار اأو عند اعتباره م�صمحاًل.
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اإدارة املخاطر )تتمة(
 31

خماطر ال�سيولة
ج( 

حتليل املطلوبات املالية ح�سب املدة املتبقية لالإ�ستحقاق التعاقدي
جلدول اأدناه بيان اإ�صتحقاق املطلوبات املالية للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2011 على اأ�صا�ص اإلتزامات التعاقدية لل�صداد غري املخ�صومة. تتم معاملة املدفوعات التي تخ�صع لإ�صعار كما لو اأن الإ�صعار 

يلخ�ص ا
جلدول التدفقات النقدية املتوقعة للمجموعة بناًء على تاريخ 

ممكن مطالبة املجموعة بال�صداد فيه ول يعك�ص ا
يعطى على الفور. ومع ذلك، تتوقع املجموعة باأن العديد من العمالء لن يطلبوا ال�صداد يف اأقرب تاريخ 

الإحتفاظ بالوديعة.

رب 2011
يف 31 دي�سم

األفعند الطلب
دولر اأمريكي

األفمن 1 اإىل 6 اأ�صهر
دولر اأمريكي

األفمن 6 اإىل 12 �صهر
دولر اأمريكي

األفمن 1 اإىل 5 �صنوات
دولر اأمريكي

األفمن 5 اإىل 10 �صنوات
دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
املطلوبات املالية

مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
197.614

15.063
251

-
-

212.928
ودائع العمالء

22.556
56.783

1.411
-

-
80.750

قرو�ص 
8.094

56.688
211.621

525.614
-

802.017
دين ثانوي 

-
-

-
114.834

-
114.834

مطلوبات اأخرى
5.827

-
27.158

11.036
-

44.021
ري املخ�سومة 

ري امل�ستقة وغ
يل املطلوبات املالية غ

اإجما
234.091

128.534
240.441

651.484
-

1.254.550

من 1 اإىل 6 اأ�صهر
األف دولر اأمريكي

من 6 اإىل 12 �صهر
األف دولر اأمريكي

من 1 اإىل 5 �صنوات
األف دولر اأمريكي

املجموع
األف دولر اأمريكي

يل
ري مدرجة بقائمة املركز املا

بنود غ
�صايف التدفقات النقدية على مقاي�صات اأ�صعار الفائدة 

2.844
-

-
2.844

اإجمايل ت�صوية امل�صتقات املالية بالعمالت الأجنبية 
918.065

406.412
229.693

1.554.170
اعتمادات م�صتندية

-
18.984

-
18.984

خطابات �صمان
-

50.951
-

50.951
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اإدارة املخاطر )تتمة(
 31

خماطر ال�سيولة )تتمة(
ج( 

يف 31 دي�صمرب 2010

األفعند الطلب
دولر اأمريكي

األفمن 1 اإىل 6 اأ�صهر
دولر اأمريكي

األفمن 6 اإىل 12 �صهر
دولر اأمريكي

األفمن 1 اإىل 5 �صنوات
دولر اأمريكي

من 5 اإىل 10 
�صنوات

األف
دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
املطلوبات املالية

مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
193.066

209.582
35.757

-
-

438.405
ودائع العمالء

128.557
5.938

-
10.937

-
145.432

قرو�ص 
47.337

206.478
33.611

227.224
-

514.650
�صندات

-
73.326

-
-

-
73.326

دين ثانوي 
-

1.050
1.068

10.602
99.542

112.262
مطلوبات اأخرى

5.610
25.826

-
8.704

-
40.140

اإجمايل املطلوبات املالية غري امل�صتقة وغري املخ�صومة 
374.570

522.200
70.436

257.467
99.542

1.324.215

األفمن 1 اإىل 6 اأ�صهر
دولر اأمريكي

األفمن 6 اإىل 12 �صهر
دولر اأمريكي

األفمن 1 اإىل 5 �صنوات
دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
يل

ري مدرجة بقائمة املركز املا
بنود غ

�صايف التدفقات النقدية على مقاي�صات اأ�صعار الفائدة 
-

7.545
9.980

17.525
اإجمايل ت�صوية امل�صتقات املالية بالعمالت الأجنبية 

1.066.338
69.191

404.647
1.540.176

اعتمادات م�صتندية
-

20.775
-

20.775
خطابات �صمان

-
-

19.089
19.089

تتوقع املجموعة باأن بنود الإلتزامات اأو الإرتباطات لن يتم �صحبها جميعًا قبل اإنتهاء الإلتزامات.
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
خماطر ال�سيولة )تتمة( د( 

من اأجل ال�صمان باأن املجموعة ميكن اأن تفي بالتزاماتها املالية عندما يحني موعد ا�صتحقاقها، فاإنه يتم مراقبة مراكز موجوداتها/ ومطلوباتها عن كثب. 
بالإ�صافة اإىل املهام الأخرى، تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات بتقييم قائمة املركز املايل من منظور �صيولتها وح�صا�صية معدل الفائدة. تهدف العملية باأكملها 
اإىل �صمان توفري �صيولة كافية لتمويل اأن�صطة الأعمال امل�صتمرة والوفاء بالإلتزامات عندما يحني موعد ا�صتحقاقها. ومت تطوير قاعدة متويلية متنوعة ت�صتمل 
التي يتم  "النرتبنك" والودائع امل�صتلمة من العمالء، والأموال املتو�صطة الأجل  البنوك  التي يتم احل�صول عليها من �صوق املعامالت فيما بني  الودائع  على 
احل�صول عليها من خالل ال�صلع املتزامنه من معامالت املرابحات. هذا بالإ�صافة اإىل قوة قاعدة راأ�صمالها ونوعية املوجودات، للتاأكد من اأن الأموال متوفرة 

باأ�صعار تناف�صية.

فيما يلي حتليل اإ�صتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية التي مت حتليلها على اأ�صا�ص تواريخ ا�صرتدادها اأو ت�صويتها املتوقعة:

يف 31 دي�سمرب 2011

اأقل من 12 �صهر 
األف

دولر اأمريكي

اأكرث من 12 �صهر 
األف

دولر اأمريكي

املجموع 
األف

دولر اأمريكي
17.53931817.857ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

102.282-102.282ودائع لأجل لدى البنوك
73.183-73.183اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

43.395391.633435.028اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
27.18176127.942قرو�ص وذمم مدينة

37.490-37.490موجودات اأخرى
1.002.9401.002.940-اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صروع م�صرتك 

16.05416.054-اإ�صتثمارات عقارية
946946-ممتلكات ومعدات

56.78256.782-�صهرة 
301.0701.469.4341.770.504جمموع املوجودات 

211.795-211.795مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
80.349-80.349ودائع العمالء

273.596457.589731.185قرو�ص م�صتحقة الدفع
100.000100.000-دين ثانوي

32.98511.03644.021مطلوبات اأخرى 
598.725568.6251.167.350جمموع املطلوبات 

900.809603.154)297.655(�صايف 
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اإدارة املخاطر )تتمة(  31
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يف 31 دي�صمرب 2010

اأقل من 12 �صهر 
األف

دولر اأمريكي

اأكرث من 12 �صهر 
األف

دولر اأمريكي

املجموع 
األف

دولر اأمريكي
27.8615327.914ودائع لدى بنوك وحتت الطلب 

167.257-167.257ودائع لأجل لدى البنوك
126.661-126.661اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �صمن قائمة الدخل

45.102340.668385.770اإ�صتثمارات حمتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة
56.92299857.920قرو�ص وذمم مدينة

46.9302046.950موجودات اأخرى
1.026.0651.026.065-اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة وم�صروع م�صرتك 

21.17821.178-اإ�صتثمارات عقارية
1.0741.074-ممتلكات ومعدات

56.29656.296-�صهرة 
470.7331.446.3521.917.085جمموع املوجودات 

200.624235.000435.624مبالغ م�صتحقة لبنوك وموؤ�ص�صات مالية اأخرى
128.88910.679139.568ودائع العمالء

283.180218.252501.432قرو�ص م�صتحقة الدفع
71.187-71.187�صندات

100.000100.000-دين ثانوي
59.7968.70468.500مطلوبات اأخرى 

743.676572.6351.316.311جمموع املطلوبات 
873.717600.774)272.943(�صايف 

املخاطر الت�سغيلية  هـ( 
اأو الأحداث اخلارجية. عندما تف�صل عملية الرقابة  اأو التجاوزات  اأو الأخطاء الب�صرية  املخاطر الت�صغيلية هي خماطر اخل�صائر الناجتة عن تعطل الأنظمة 
يف اإجناز املخاطر الت�صغيلية فاإنه ميكن اأن ت�صبب �صرر على ال�صمعة، ولها اأثار قانونية اأو تنظيمية، اأو توؤدي اإىل خ�صارة مالية. ل تتوقع املجموعة اإزالة جميع 
الوظائف  الرقابة ف�صل  العمل. وتت�صمن عملية  اإطار  واملتابعة �صمن  الرقابة  اإدارة وتقليل هذه املخاطر من خالل  ت�صتطيع  الت�صغيلية كليًا، ولكنها  املخاطر 

بطريقة فعالة والدخول وتقييم اإجراءات ال�صالحيات والت�صويات وتدريب املوظفني وتقييم العمليات مبا يف ذلك اإ�صتخدام التدقيق الداخلي.

القيمة العادلة لالأدوات املالية  32
القيمة العادلة هو املبلغ الذي ميكن اأن يتم مبوجبه مبادلة موجود اأو ت�صوية مطلوب يف معاملة جتارية تتم بني اأطراف لديهم املعرفة والرغبة ودون �صروط 

تف�صيلية. 

يتم ا�صتقاق القيمة العادلة لالأوراق املالية امل�صعرة من اأ�صعار ال�صوق امل�صعرة يف الأ�صواق الن�صطة، اإذا توفرت. بالن�صبة لالأوراق املالية غري امل�صعرة، يتم تقدير 
القيمة  اإىل  بالرجوع  ال�صوق دون �صروط تف�صيلية؛  اأحدث معامالت  اإ�صتخدام  التقنيات  تلك  ت�صمل  املنا�صبة. وقد  التقييم  باإ�صتخدام تقنيات  العادلة  القيمة 

العادلة احلالية لأداة اأخرى م�صابهة لها ب�صورة جوهرية اأو حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة اأو مناذج تقييم اأخرى.

يتم حتديد القيم العادلة لالأموال املدرجة يف الأ�صواق الن�صطة بالرجوع اإىل اأ�صعار العطاءات امل�صعرة. اإن القيم العادلة لالأموال غري امل�صعرة تعتمد على �صايف 
قيم املوجودات التي مت حتديدها من قبل مدير ال�صندوق باإ�صتخدام الأ�صعار املدرجة يف ال�صوق للموجودات املعنية، اإذا توفرت، اأو اأي اأ�صاليب اأخرى مقبولة 

مثل اأحدث �صعر مدفوع من قبل م�صتثمر اآخر اأو القيمة ال�صوقية ل�صركة قابلة للمقارنة. 

ت�صتخدم املجموعة الت�صل�صل الهرمي التايل للتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية بتقنية التقييم.

امل�ستوى 1: الأ�صعار املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�صواق الن�صطة للموجودات اأو املطلوبات املماثلة؛
امل�ستوى 2: التقنيات الأخرى والتي ميكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التاأثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�صجلة اإما ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

امل�ستوى 3: التقنيات التي ت�صتخدم مدخالت ذات التاأثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�صجلة والتي ل ت�صتند على معلومات ميكن مالحظتها يف ال�صوق.
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القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(  32
يو�صح اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�صجلة بالقيمة العادلة ح�صب م�صتوى الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة كما يف 31 دي�صمرب 2011:

امل�صتوى 1
األف

دولر اأمريكي

امل�صتوى 2
األف

دولر اأمريكي

امل�صتوى 3
األف

دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل 

24.232--24.232اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة 
19.076--19.076حمافظ مدارة م�صعرة 

29.875-29.875-حمافظ مدارة غري م�صعرة 
43.30829.875-73.183

اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة
�صندات م�صعرة 

43.395--43.395اأ�صهم حقوق امللكية 
�صندات غري م�صعرة 

13.8311.56015.391-اأ�صهم حقوق امللكية 
8.5378.02316.560-حمافظ عقارية مدارة
249.5808.952258.532-حمافظ اأخرى مدارة

13.20713.207--�صندات دين
43.395271.94831.742347.085
86.703301.82331.742420.268

يو�صح اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�صجلة بالقيمة العادلة ح�صب م�صتوى الت�صل�صل الهرمي للقيمة العادلة كما يف 31 دي�صمرب 2010:

امل�صتوى 1
األف

دولر اأمريكي

امل�صتوى 2
األف

دولر اأمريكي

امل�صتوى 3
األف

دولر اأمريكي

املجموع
األف

دولر اأمريكي
اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل 

29.196--29.196اأ�صهم حقوق امللكية امل�صعرة 
51.116--51.116حمافظ مدارة م�صعرة 

46.349-46.349-حمافظ مدارة غري م�صعرة 
80.31246.349-126.661

اإ�ستثمارات حمتفظ بها لغر�س غري املتاجرة
�صندات م�صعرة 

41245.102-44.690اأ�صهم حقوق امللكية 
�صندات غري م�صعرة 

28.4372.30930.746-اأ�صهم حقوق امللكية 
9.2239.41118.634-حمافظ عقارية مدارة
157.2347.565164.799-حمافظ اأخرى مدارة

10.44910.449--�صندات دين
44.690194.89430.146269.730

125.002241.24330.146396.391

حتويالت بني امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 وامل�ستوى 3
خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 مل يتم عمل حتويالت بني امل�صتوى 1 وامل�صتوى 2 لقيا�صات القيمة العادلة ومل يتم عمل حتويالت من واإىل امل�صتوى 3 

لقيا�صات القيمة العادلة.
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القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(  32
حتويالت بني امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 وامل�ستوى 3 )تتمة(

اإن القيم العادلة لالأدوات املالية الأخرى املدرجة يف قائمة املركز املايل ل تختلف ب�صكل جوهري عن قيمها املدرجة املت�صمنة يف القوائم املالية املوحدة باإ�صتثناء 
ال�صتثمارات املحتفظ بها لغر�ص غري املتاجرة واملدرجة بالتكلفة )اإي�صاح 6( وهي كالتايل: 

يو�صح اجلدول اأدناه القيمة املدرجة والقيمة العادلة لالأدوات املالية حيث تختلف قيمها العادلة ب�صكل جوهري عن قيمها املدرجة: 

20112010
القيمة املدرجة

األف
دولر اأمريكي

القيمة العادلة
األف

دولر اأمريكي

القيمة املدرجة
األف

دولر اأمريكي

القيمة العادلة
األف

دولر اأمريكي
100.00072.125100.00049.000دين ثانوي

كفاية راأ�س املال   33
يتمتع البنك بقاعدة راأ�صمال مدارة بفعالية لتغطية املخاطر الكامنة يف الأعمال التجارية. يتم مراقبة راأ�صمال البنك باإ�صتخدام قيا�صات الأخرى، قواعد ون�صب 

مو�صوعة من قبل جلنة بازل ملراقبة امل�صارف )اإر�صادات ون�صب بنك الت�صويات الدولية( واملعتمدة من قبل م�صرف البحرين املركزي. 

اإدارة راأ�س املال 
اإن الهدف الرئي�صي لإدارة راأ�صمال املجموعة هو التاأكد باأن املجموعة تلتزم مبتطلبات راأ�ص املال مل�صرف البحرين املركزي وباأن املجموعة حتتفظ مبعدلت 
اإئتمانية قوية ون�صبة راأ�صمال عالية من اأجل دعم اأعمالهما وزيادة احلد الأعلى للقيمة عند امل�صاهمني. من اأجل املحافظة على اأو تعديل هيكلة راأ�ص املال، 
ميكن للبنك تعديل مبالغ اأرباح الأ�صهم املدفوعة للم�صاهمني اأو اإ�صدار �صندات راأ�صمال. مل يتم عمل تغيريات يف اأهداف و�صيا�صات وعمليات اإدارة راأ�ص املال 

عن ال�صنوات ال�صابقة. 

يتم ح�صاب ن�صبة خماطر املوجودات للمجموعة وفقًا لإر�صادات كفاية راأ�ص املال املعتمدة من قبل م�صرف البحرين املركزي، للمجموعة هي كالتايل:

2011
األف دولر اأمريكي

2010
األف دولر اأمريكي

قاعدة راأ�ص املال:
422.795414.502راأ�ص املال فئة 1
77.525-راأ�ص املال فئة 2

422.795492.027جمموع قاعدة راأ�ص املال )اأ(
2.103.9512.186.779التعر�ص املرجح ملخاطر الإئتمان 

161.683275.175التعر�ص املرجح ملخاطر ال�صوق
56.52666.834التعر�ص املرجح للمخاطر الت�صغيلية

2.322.1522.528.788جمموع التعر�ص املرجح للمخاطر )ب(
19.46%18.21%كفاية راأ�ص املال )اأ ÷ ب × 100(

12.0%12.0%احلد الأدنـى املطلوب

العام،  الحتياطي  القانوين،  الحتياطي  اأ�صهم،  اإ�صدار  املال، عالوة  راأ�ص  على  يت�صمن  والذي  فئة )1(،  املال  راأ�ص  قاعدة  من  التنظيمي  املال  راأ�ص  يتكون 
اإحتياطي اأ�صهم خزانة، اإحتياطي العمالت الأجنبية واأرباح مبقاة واحلقوق غري امل�صيطرة بعد ح�صم ال�صهرة. البند الآخر من راأ�ص املال الرقابي هو قاعدة 

راأ�ص املال فئة )2(، والذي يت�صمن دين ثانوي طويل الأجل واإحتياطيات القيمة العادلة.
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بنك اخلليج املتحد، الذراع امل�سرفية ملجموعة كيبكو الإدارة االأ�سول واالأعمال امل�سرفية اال�ستثمارية

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الأن�صطة  املتنوعة  القاب�صة  ال�صركات  اأكرب  من  واحدة   - كيبكو  جمموعة  يف  ع�صو  هو  املتحد  اخلليج   بنك 
اأفريقيا. متلك كيبكو ح�ص�صًا كبرية يف جمموعة ت�صم اأكرث من 60 �صركة عاملة يف 26 بلدًا. القطاعات الرئي�صية لل�صركة هي يف جمالت اخلدمات املالية 
الإدارة  وخدمات  والتعليم  وال�صناعة  العقارات  قطاعات  يف  كبرية  ملكية  ح�ص�ص  والزميلة  التابعة  �صركائها  خالل  من  كيبكو  متتلك  الإعالم.كما  وو�صائل 

وال�صت�صارات.

ت�صمل اخلدمات املالية لكيبكو م�صالح يف جمال اخلدمات امل�صرفية التجارية وال�صتثمارية واإدارة الأ�صول و �صركات التاأمني. �صركات املجموعة الرئي�صية 
العاملة يف هذا القطاع ت�صمل بنك برقان، بنك اخلليج املتحد و�صركة اخلليج للتاأمني. ويف القطاع الإعالمي، متلك املجموعة ح�ص�ص ملكية يف �صركة �صبكة 

اأوربت �صوتامي، الرائدة يف جمال ت�صغيل التلفزيون املدفوع يف املنطقة.

بنك اخلليج املتحد )�ش.م.ب(
�ص.ب. 5964، املنطقة الدبلوما�صية

برج بنك اخلليج املتحد، املنامة
مملكة البحرين

تليفون: 17533233 973+
فاك�ص: 17533137 973+

info@ugbbah.com :بريد الكرتوين
www.ugbbah.com :موقع الكرتوين

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

�ص.ب. 23982، ال�صفاة 13100، الكويت
تليفون: 1805885 965+

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

www.kipco.com :موقع الكرتوين

اإدارة الأ�شول واخلدمات امل�شرفية 
ال�شتثمارية

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

�ص.ب. 28873، �صفاة 13149، الكويت
تليفون: 1805885 965+

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

�سركة منافع لال�ستثمار
�ص.ب. 3132، �صفاة 13032، الكويت

تليفون: 22475550 965+
فاك�ص: 22495954 965+

info@manafae.com :بريد الكرتوين
www.manafae.com :موقع الكرتوين

�سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة
�ص.ب. 1246، د�صمان 15463، الكويت

تليفون: 22322322 965+
فاك�ص: 22322331 965+

بريد الكرتوين:
info@northafricaholding.com

موقع الكرتوين:
www.northafricaholding.com

�سركة رويال كابيتال
�ص.ب. 53883، �صارع خليفه

برج تاوان 1، الطابق ال�صاد�ص
اأبو ظبي، المارات العربية املتحدة

تليفون: 6594300 )2( 971+
فاك�ص: 6594301 )2( 971+

info@royalcapital.ae :بريد الكرتوين
www.royalcapital.ae :موقع الكرتوين

�سركة اخلليج املتحد للخدمات املالية 
�سمال اأفريقيا

�صارع بحرية بيوا، بناية فرج، الطابق الثاين
�صفاف البحرية، تون�ص 1053، تون�ص

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

بريد الكرتوين:
contact@ugfsnorthafrica.com.tn

موقع الكرتوين:
www.ugfsnorthafrica.com.tn

الدخار واملعا�شات التقاعدية
تقاعد لالدخار والتقاعد

�ص.ب. 65167، املنطقة الدبلوما�صية
برج بنك اخلليج املتحد، املنامة

مملكة البحرين
تليفون: 17520194 973+
فاك�ص: 17530285 973+

خدمات الو�شاطة املالية
�سركة ال�سرق للو�ساطة املالية

�ص.ب. 187، ال�صوق الداخلي، الكويت
15252، الكويت

تليفون: 22424380 965+
فاك�ص: 22424383 965+

خدمات امل�شرفية التجارية
بنك برقان

�ص.ب. 5389، ال�صفاة 12170، الكويت
تليفون: 22988000 965+
فاك�ص: 22988419 965+

info@burgan.com :بريد الكرتوين
www.burgan.com :موقع الكرتوين

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

دم�صق، �صورية
تليفون: 2326111 )11( 963+
فاك�ص: 2326112 )11( 963+

info@sgbsy.com:بريد الكرتوين
www.sgsby.com :موقع الكرتوين

�شركات اخلدمات الرئي�شية الغري مالية
�سركة اأوفر النر العقارية

برج ال�صهيد
�صارع خالد بن الوليد

ال�صرق، الكويت
تليفون: 22336600 965+

�سركة كابيتال املتحدة للنقل
�ص.ب. 22145، �صفاة 13082، الكويت

تليفون: 22417661 965+
info@unicapco.com :بريد الكرتوين
www.unicapco.com :موقع الكرتوين

�سركة ال�سناعات املتحدة
�ص.ب. 25821، ال�صفاة 13119، الكويت

تليفون: 22423487 965+
فاك�ص: 22423486 965+

uic@uickw.com :بريد الكرتوين
www.uickw.com :موقع الكرتوين

يونايتد نيتوورك�س
)عرفت �صابقًا با�صم �صكة الكيبل املتحدة(
�ص.ب. 25493، ال�صفاة 13115، الكويت

تليفون: 1828444 965+
فاك�ص: 22425007 965+

info@un.com.kw :بريد الكرتوين
موقع الكرتوين:

www.unitednetworks.com.kw

�سركة العقارات املتحدة
�ص.ب. 2232، ال�صفاة 13023، الكويت

تليفون: 1805255 965+
فاك�ص: 22441003 965+

urc@urc.com.kw :بريد الكرتوين
www.urconline.com :موقع الكرتوين

دليل املجموعة





ع�شو يف جمموعة م�شاريع الكويت

�ص.ب 5964، املنطقة الدبلوما�شية
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�شة كبنك تقليدي – قطاع اجلملة من قبل م�شرف البحرين املركزي


