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املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية هي بنك عربي عاملي رائد يقع مقره الرئي�سي يف مملكة البحرين. وتاأ�س�ست املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية عام 1980 
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احلّرة لالأ�سول املالية واأر�سدة العمالت وامل�ستقات املالية ومنتجات ال�سريفة الإ�سالمية، كما توفر اأي�سًاً خدمات امل�سورة املالية وال�ستثمارية 

يف جميع الأ�سواق التي تعمل فيها.
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باولو،  و�ساو  و�سنغافورة،  ونيويورك، وغراند كاميان،  ومدريد،  و�ستكهومل،  وفرانكفورت،  وميالنو،  وباري�ش،  لندن،  اأ�سواق  مبا�سرة يف كل من 

وا�سطنبول، وطرابل�ش الغرب، وتون�ش، واجلزائر، وم�سر، والبحرين، وبريوت، واأبوظبي، وطهران، وعّمان، وبغداد. 
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املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

التقرير ال�سنوي 2007

جناح املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

ياأتي من روؤيتها الوا�سحة والتزامها 

باأهدافها.

الـر�ؤيــة

ت�ستهدف الروؤية ال�سرتاتيجية للموؤ�س�سة العربية امل�سرفية ال�سعي للتحول اإىل املجموعة العربية 

امل�سرفية الدولية الأكرث فعالية وابتكارًا يف ال�سوق.

الأهـــداف

الأهداف الأ�سا�سية للموؤ�س�سة العربية امل�سرفية ترتكز يف توليد املزيد من القيمة ل�سالح امل�ساهمني 

والتخ�س�ش على النطاق الدويل يف توفري جميع الن�ساطات واخلدمات امل�سرفية التي تلبي حاجات 

القت�ساد العربي، وال�ستثمار يف املوؤ�س�سات املالية الدولية التي تزيد من فر�ش تنويع م�سادر دخل 

املوؤ�س�سة، وتوفري اأف�سل نوعية من اخلدمات للعمالء، واأخريًا اجتذاب اأف�سل الكفاءات امل�سرفية 

والحتفاظ بها من خالل نظام متكامل للحوافز وتوفري فر�ش التقدم املهني.
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اأع�صاء جمل�س الإدارة

ال�صيد حممد ح�صني ليا�س  )اأ* د*( 

رئي�س جمل�س الإدارة،  ليبي

بكالوريو�ش يف املحا�سبة واإدارة الأعمال من جامعة بنغازي - ليبيا ودبلوم معهد 

التنمية القت�سادية يف وا�سنطن – الوليات املتحدة الأمريكية

املدير التنفيذي للموؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار، �سغل �سابقًا من�سب رئي�ش جمل�ش 

من�سب  �سغل  كما  اخلارجي،  الليبي  البنك  يف  العام  واملدير  التنفيذي  الإدارة 

لندن،   - الربيطاين  العربي  التجاري  امل�سرف  الإدارة يف  رئي�ش جمل�ش  نائب 

وامل�سرف العربي عرب القارات - باري�ش، وامل�سرف العربي الدويل - القاهرة، 

وان�سم لع�سوية جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية عام 2001 مع خربة 

تزيد على 35 عامًا يف جمال العمل امل�سريف الدويل. 

ال�صيد هالل م�صاري املطريي  )اأ+( 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، كويتي

بكالوريو�ش يف القت�ساد من جامعة ال�سكندرية - م�سر

النائب الأول لرئي�ش جمل�ش اإدارة غرفة جتارة و�سناعة الكويت، وع�سو جمل�ش الإدارة 

يف الهيئة الكويتية لال�ستثمار - الكويت، و�سغل �سابقًا من�سب وزير التجارة وال�سناعة 

يف دولة الكويت، ومن�سب مدير عام ال�سركة الكويتية لال�ستثمار، وال�سركة الكويتية 

للمقا�سة، وع�سو جمل�ش الإدارة يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي  

يف اململكة املتحدة، وع�سو جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية منذ العام 2001، 

ويتمتع بخربة تزيد على 35 عامًا يف جمايل التجارة والقطاع املايل. 

ال�صيد حارب م�صعود الدرمكي )اأ+ د( 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، اإماراتي

بكالوريو�ش يف العلوم القت�سادية وال�سيا�سية من جامعة بري�ستول – بريطانيا، 

وماج�ستري يف الدرا�سات الدولية من معهد الدرا�سات الدولية املتقدمة يف جامعة 

جون هوبكنز – الوليات املتحدة الأمريكية. 

ي�سغل من�سب املدير التنفيذي لوحدة الأ�سهم الأوروبية يف جهاز اأبوظبي لال�ستثمار، 

كما ي�سغل منا�سب قيادية يف موؤ�س�سات عدة منها من�سب رئي�ش جمل�ش الإدارة يف 

�سركة غالف كابيتال، وع�سو جمل�ش اإدارة �سركة قطر تلكوم )كيوتل(. اأ�سبح ع�سوًا 

اإىل  العربية امل�سرفية يف �سهر مار�ش 2007 وهو يحمل  املوؤ�س�سة  اإدارة  يف جمل�ش 

املوؤ�س�سة خربة 30 عامًا يف قطاع التمويل دوليًا. 

ال�صيد عبد اهلل �صعود احلمي�صي )اأ ب �س*(

ع�صو جمل�س الإدارة، كويتي

ماج�ستري يف العلوم من اجلامعة الأمريكية يف بريوت

رئي�ش جمل�ش الإدارة والع�سو املنتدب ل�سركة الت�سهيالت التجارية - الكويت، وع�سو 

جمل�ش الإدارة واللجنة التنفيذية يف الهيئة العامة لال�ستثمار. ع�سو جمل�ش اإدارة 

غرفة جتارة و�سناعة الكويت، وع�سو جمل�ش اإدارة بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

- م�سر، ان�سم لع�سوية جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف العام 2001 

وهو يحمل خربة تزيد على 20 عامًا يف العمل امل�سريف وال�ستثماري. 

الدكتور اأنور علي امل�صف )ج د(

ع�صو جمل�س الإدارة، كويتي

الإداريــة  للدرا�سات  دروكر  اإف.  بيرت  معهد  من  التمويل  يف  ودكتوراه  ماج�ستري 

العليا يف جامعة كلريمونت، كاليفورنيا – الوليات املتحدة الأمريكية

الرازي  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ش  الإدارة  رئي�ش جمل�ش  التالية:  املنا�سب  حاليًا  ي�سغل 

�سركة  اإدارة  وع�سو جمل�ش  ال�سحي،  للتاأمني  الكويتية  لل�سركة  العام  واملدير  القاب�سة، 

"كرديت وان" الكويتية، وع�سو جمل�ش املحافظني يف معهد اأوك�سفورد لدرا�سات الطاقة، 
ورئي�ش جمل�ش اإدارة بنكو ايه بي �سي - الربازيل، وحما�سر يف تخ�س�ش متويل ال�سركات 

للجنة  كم�ست�سار  �سابقًا  عمل  الكويت.  جامعة  يف  املالية  واملوؤ�س�سات  ال�ستثمار  واإدارة 

ال�سوؤون املالية والقت�سادية يف جمل�ش الأمة الكويتي، وكع�سو جمل�ش اإدارة البنك الأهلي 

وهو   1999 دي�سمرب  يف  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش  اإىل  وان�سم  الكويتي. 

ميتلك خربة تزيد على 15 عامًا يف جمل�ش التمويل والعمل امل�سريف. 

ال�صيد عي�صى حممد ال�صويدي  )ج* ب(

ع�صو جمل�س الإدارة، اإماراتي

بكالوريو�ش يف القت�ساد من جامعة نورث اإي�سرتن – بو�سطن، الوليات املتحدة 

الأمريكية

برتول  �سركة  اإدارة  جمل�ش  وع�سو  لال�ستثمار،  اأبوظبي  ملجل�ش  التنفيذي  املدير 

الدولية،  البرتولية  ال�ستثمارات  و�سركة  فود(،  )اأدنوك  للتوزيع  الوطنية  اأبوظبي 

و�سندوق اأبوظبي للتنمية، وبنك اأبوظبي الوطني، ونائب رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك 

ان�سم  الهالل،  بنك  اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش  م�سر،   - امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة 

بخربة  يتمتع  العام 1995.  امل�سرفية يف  العربية  املوؤ�س�سة  اإدارة  لع�سوية جمل�ش 

تزيد على 21 عامًا يف جمال العمل امل�سريف ال�ستثماري. 

ال�صيد ح�صن علي جمعة )ج د(

ع�صو جمل�س الإدارة، بحريني

زميل املعهد القانوين ملحا�سبي الإدارة، اململكة املتحدة

ع�سو جمل�ش الإدارة املنتدب لبنك البحرين الوطني، ورئي�ش �سابق ملجل�ش اإدارة 

بنك  اإدارة  جمل�ش  وع�سو  والال�سلكية،  ال�سلكية  لالت�سالت  البحرين  �سركة 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي – اململكة املتحدة. ان�سم لع�سوية 

العمل  يف  خربة  وميتلك   1994 عام  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش 

امل�سريف التجاري متتد لأكرث من 25 عامًا. 

ال�صيد عبد اهلل �صعود احلمي�صيال�صيد حارب م�صعود الدرمكيال�صيد هالل م�صاري املطرييال�صيد حممد ح�صني ليا�س

ال�صيد ح�صن علي جمعةال�صيد عي�صى حممد ال�صويديالدكتور اأنور علي امل�صف
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الدكتور خالد �صعيد كعوانال�صيد �صعيد الهاجريالدكتور حممد اأ. اأبو�صنينة

ال�صيد حممد عبد ال�صالم �صكريال�صيد يو�صف عبد املوىلالدكتور �صالح بن حلوان احلميدان

الدكتور �صالح بن حلوان احلميدان )�س( 

ع�صو جمل�س الإدارة، �صعودي

دكتوراه يف القت�ساد الزراعي من جامعة اأوكالهوما، الوليات املتحدة الأمريكية 

الإدارة يف كل  الريا�ش، وع�سو جمل�ش  العربية لال�ستثمار-  ال�سركة  مدير عام 

من ال�سركة ال�سعودية للبرتوكيماويات - اجلبيل، و�سندوق ال�ستثمار ال�سعودي- 

لندن، ورئي�ش جمل�ش اإدارة بنك ال�ستثمار املايل - ال�سودان، ونائب رئي�ش جمل�ش 

اإدارة بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - الأردن، وله خربة تزيد على 25 عامًا 

التخطيط  وزارة  الفرتة يف  تلك  اإذ عمل خالل  وال�ستثمار  القت�ساد  يف حقلي 

ال�سعودية و�سندوق التنمية ال�سعودي وال�سركة العربية لال�ستثمار. ان�سم لع�سوية 

جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف العام 2001. 

ال�صيد يو�صف عبد املوىل  )اأ ب*( 

ع�صو جمل�س الإدارة، ليبي

ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة هارتفورد، الوليات املتحدة الأمريكية

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة ملجموعة �سركات كورنثيا،  واملدير التنفيذي ال�سابق 

اإدارة كل من امل�سرف  للمجل�ش الليبي لال�ستثمار اخلارجي، وع�سو يف جمل�ش 

يتمتع   . الأردن   - امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  وبنك  اخلارجي،  العربي  الليبي 

بخربة يف العمل امل�سريف تزيد على 20 عامًا. 

ال�صيد حممد عبد ال�صالم �صكري )اأ ج(

ع�صو جمل�س الإدارة، ليبي

ماج�ستري يف العلوم املحا�سبية من جامعة اأوكالهوما �سيتي، الوليات املتحدة الأمريكية.

نائب حمافظ م�سرف ليبيا املركزي، وع�سو جمل�ش الإدارة يف العديد من البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية الإقليمية، �سغل منا�سب عدة يف ال�سابق من بينها: نائب الرئي�ش 

ورئي�ش  لندن،   - الربيطاين  العربي  التجاري  للم�سرف  العام  واملدير  التنفيذي 

جمل�ش الإدارة واملدير العام مل�سرف اجلمهورية - ليبيا، ونائب املدير العام وع�سو 

جمل�ش الإدارة يف امل�سرف العربي الليبي التون�سي، ورئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية 

امل�سارف الليبية. ان�سم لع�سوية جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف اأبريل 

2006 مع خربة تزيد على 30 عامًا يف املجال امل�سريف. 

الدكتور حممد اأ. اأبو�صنينة  )�س ب( 

ع�صو جمل�س الإدارة، ليبي

دكتوراه يف القت�ساد من جامعة اإنديانا، الوليات املتحدة الأمريكية

�سغل  املركزي،  ليبيا  القطع يف م�سرف  واإدارة  امل�سارف  على  الرقابة  اإدارة  مدير 

اإدارة املوؤ�س�سة امل�سرفية  منا�سب عدة يف املا�سي القريب من بينها: رئي�ش جمل�ش 

الوطنية - ليبيا، وع�سو جمل�ش الإدارة يف البنك ال�سواحلي - ال�سحراوي لال�ستثمار 

والتجارة، كما عمل كاأ�ستاذ حما�سر وكعميد لكلية القت�ساد والتجارة يف جامعة غار 

يون�ش. ان�سم لع�سوية جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف فرباير 2007 مع 

خربة تزيد على 20 عامًا يف القت�ساد والعمل امل�سريف الدوليني.

ال�صيد �صعيد الهاجري  )اأ �س(

ع�صو جمل�س الإدارة، اإماراتي

بكالوريو�ش يف اإدارة الأعمال من كلية لوي�ش اأند كالرك - الوليات املتحدة الأمريكية، 

حملل مايل قانوين واأكمل برنامج الإعداد التنفيذي ملعهد هارفرد لإدارة الأعمال يف 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

ي�سغل منا�سب رفيعة عدة منها: ع�سو جمل�ش اإدارة جهاز اأبوظبي لال�ستثمار واملدير 

التنفيذي لالأ�سواق النا�سئة، ورئي�ش جمل�ش اإدارة بنك اأبوظبي التجاري، وع�سو جمل�ش 

للمناطق  العليا  والهيئة  )ات�سالت(،  الإمــارات  ات�سالت  �سركة  من  كل  يف  الإدارة 

ومعهد  العقارية،  "�سروح"  و�سركة  دبــي،  كابالت  و�سركة  املتخ�س�سة،  ال�سناعية 

خدمات  و�سركة  اإنرتنا�سنال،  وما�سرتكارد  واملالية،  امل�سرفية  للدرا�سات  الإمــارات 

ال�سياحي. حاز  وال�ستثمار  التطوير  و�سركة  التحتية،  البنى  مل�ساريع  والتمويل  التاأجري 

يف العام 2007 على تكرمي املنتدى القت�سادي الدويل كواحد من اأبرز 250 من قادة 

الأعمال ال�سباب يف العامل، وذلك نظرًا مل�ساهماته يف القطاعني العام واملايل يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. ان�سم لع�سوية جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف 

مار�ش 2007 مع خربة تزيد على 15 عامًا يف ال�سوؤون املالية الدولية. 

الدكتور خالد �صعيد كعوان

اأمني �صر جمل�س الإدارة �امل�صت�صار القانوين، ليبي

دكتوراه دولة يف قوانني العمل امل�سريف من جامعة باري�ش )ال�سوربون( فرن�سا. 

يعمل كاأمني لل�سر يف جمل�ش اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية منذ العام 1992، 

وكان ان�سم اإىل املوؤ�س�سة يف العام 1991. وقبل ان�سمامه اإىل املوؤ�س�سة عمل مع 

مكتب حماماة مرموق يف باري�ش. عني م�ست�سارًا قانونيًا ورئي�سًا لق�سم ال�سوؤون 

القانونية واملطابقة باملوؤ�س�سة يف مار�ش 2004، وميثل املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

ب�سفته ع�سوًا يف جمل�ش اإدارة كل من املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - م�سر، وبنك 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - الأردن. 

ع�سو اللجنة التنفيذية اأ 

ع�سو جلنة التدقيق ج 

ع�سو جلنة احلكم املوؤ�س�سي ب 

ع�سو جلنة املخاطر د 

ع�سو جلنة التعيينات واملزايا �ش 

رئي�ش جمل�ش الإدارة   *

+     نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة 
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الهيكل التنظيمي
حتى 31 دي�سمرب 2007

جمـلــ�ش الإدارة

غازي حممود عبداجلواد

الرئي�ش التنفيذي

عبداملجيد عبدال�سالم بري�ش

نائب الرئي�ش التنفيذي

املجموعة امل�سرفية

�سهيل بدرو

ق�سم العامل العربي

وحدة اأعمال البحرين

فرع تون�ش )وحدة م�سرفية خارجية(

فرع بغداد

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي )�ش.م.ب.م(

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - اجلزائر

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - م�سر )�ش.م.م(

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - الأردن

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - تون�ش

مكاتب التمثيل:

اأبوظبي، �سنغافورة، طهران، طرابل�ش الغرب )ليبيا(، بريوت

الأق�سام الدولية

فرع غراند كاميان

فرع نيويورك

بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي اإل �سي

فرع لندن

فرع باري�ش

فرع فرانكفورت

فرع ميالن

مكاتب الت�سويق: اإ�سطنبول، مدريد، رو�سندال 

)اململكة املتحدة( واإيرلندا، الدول ال�سكندنافية 

)ا�ستكهومل، ال�سويد(

بنكو ايه بي �سي برازيل اإ�ش ايه

كولني جيدي�ش

جمموعةال�سريفة ال�ستثمارية

اأمني �سر جمل�ش الإدارة: الدكتور خالد كعوان

جلنة التدقيق

جمموعة التدقيق: جهاجنري جاوامناردي

عمر� جاد اهلل

رئي�ش اخلزينة للمجموعة

خزينة البحرين

اأق�سام اخلزينة الأخرى يف املجموعة

ريا�س م�صطفى الدغيرث

رئي�ش جمموعة الئتمان واملخاطر

دائرة الئتمان

الدائرة القت�سادية

وحدة معاجلة القرو�ش

اإدارة املخاطر

�صائل الوعري

رئي�ش جمموعة العمليات والإدارة التنفيذية

عالقات املوؤ�س�سة و�سوؤون الإعالم

تقنية معلومات املجموعة

اأمن املعلومات للمجموعة

�سيا�سات املجموعة والإجراءات

املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

العمليات

املباين وال�سوؤون الهند�سية

عا�سف حمي الدين

التخطيط والرقابة املالية

دكتور خالد كعوان

ال�سوؤون القانونية واملطابقة
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ا�ستمرار النمو القت�سـادي يف املنطقـة ي�ساهـم 

يف توفري الفر�ش للموؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

لتنويع وتنمية تدفقات الدخل.

املقر الرئي�سي ملجموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف مملكة البحرين 
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غازي عبد اجلواد، الرئي�س التنفيذي - �صعـودي

الإجازة اجلامعية يف العلوم ال�سيا�سية من كلية لوي�ش اأند كالرك يف اأوريغون. ماج�ستري يف العالقات الدولية من معهد فِلت�سر للقانون والدبلوما�سية يف 

جامعة تافت يف ولية ما�سا�سو�ست�ش، الوليات املتحدة الأمريكية. زميل يف املعهد القانوين للم�سرفيني يف اململكة املتحدة.

ع�سو جلنة التوجيه يف معهد املالية الدولية يف وا�سنطن وع�سو يف عدد من اللجان التوجيهية اأو ال�ست�سارية الأخرى. ي�سغل اأي�سًاً من�سب رئي�ش جمل�ش 

اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(، ورئي�ش جمل�ش الإدارة يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية – م�سر �ش.م.م، ورئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة 

اخلدمات املالية العربية يف البحرين. عمل �سابقًا كمدير عام لبنك اخلليج الدويل �ش.ب.م، وهو ي�سغل من�سبه احلايل كرئي�ش تنفيذي للموؤ�س�سة 

العربية امل�سرفية منذ العام 1997. 

عبد املجيد بري�س،  نائب الرئي�س التنفيذي �رئي�س العمليات امل�صرفية - ليـبـي

الإجازة اجلامعية يف الفنون من اجلامعة الأمريكية يف بريوت )1975( ودبلوم التحليل املايل وال�سيا�سات من �سندوق النقد الدويل يف وا�سنطن دي. 

�سي. )1977(.

 بداأ م�سريته امل�سرفية يف العام 1975 عندما ان�سم اإىل البنك العربي الليبي اخلارجي يف طرابل�ش، ليبيا، وان�سم اإىل املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

يف العام 1980 حيث �سغل من�سب رئي�ش دائرة تطوير وتنمية الأعمال حتى العام 1985 وذلك عندما مت نقله اإىل طوكيو كممثل رئي�سي للم�سرف يف 

اليابان. ت�سلم يف العام 1988 من�سب املدير العام لـ "�سركة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية لال�ستثمار واخلدمات" يف البحرين، والتي تاأ�س�ست ك�سركة 

تابعة للموؤ�س�سة العربية امل�سرفية للعناية ب�سوؤون ال�ستثمار وال�سرافة الإ�سالمية. ويف العام 1991 تبواأ من�سب املدير العام لفرع بنك املوؤ�س�سة العربية 

امل�سرفية الدويل بي اإل �سي يف لندن قبل تعيينه كرئي�ش تنفيذي للم�سرف يف العام 1993. ويف نوفمرب من العام 2002 مت تعيينه نائبًا للرئي�ش التنفيذي 

ورئي�سًا للعمليات امل�سرفية يف جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف البحرين. �سغل منا�سب تنفيذية اأخرى عدة من بينها: رئي�ش �سركة املوؤ�س�سة 

العربية امل�سرفية لالأوراق املالية �ش.م.ب – البحرين، ع�سو جمل�ش الإدارة يف املوؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار، ع�سو جمل�ش اإدارة بور�سة البحرين، رئي�ش 

اإدارة بنك املوؤ�س�سة  – البحرين، وع�سو جمل�ش  اإدارة بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي  جلنة التدقيق يف بور�سة البحرين، رئي�ش جمل�ش 

العربية امل�سرفية الدولية بي اإل �سي – لندن، اململكة املتحدة. 

�صـائل الوعري،  رئي�س جمموعة العمليات �الإدارة التنفيذية - بريطـاين

الإجازة اجلامعية )تفوق( يف علوم الكمبيوتر – جامعة ردينغ – اململكة املتحدة

ان�سم اإىل جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف العام 1981، وعمل ابتداًء من العام 1986 كمدير عام ل�سركة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية خلدمات 

املعلوماتية املحدودة، وهي �سركة تابعة مملوكة بالكامل من املجموعة لتكون مبثابة الذراع التكنولوجي ملجموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية. ويف العام 

1997 انتقل اإىل مقر الإدارة العامة يف البحرين لتويل رئا�سة الإدارة العامة ل�سوؤون تكنولوجيا املعلومات يف املجموعة. ويف العام 2005 تبواأ من�سب رئي�ش 

جمموعة الدعم يف جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية والتي اأنيطت بها م�سوؤولية توفري الدعم ملختلف وجوه العمل يف املوؤ�س�سة مبا يف ذلك العمليات 

واملوارد الب�سرية والإدارة وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت العامة واملقرات وال�سوؤون الهند�سية يف املقر الرئي�سي، وذلك قبل تعيينه رئي�سًا ملجموعة 

اإىل منا�سبه التنفيذية ي�سغل من�سب ع�سو جمل�ش الإدارة يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية  اإ�سافة  العمليات والإدارة التنفيذية يف العام 2006. 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية خلدمات تكنولوجيا املعلومات  – م�سر، و�سركة اخلدمات املالية العربية يف البحرين، ورئي�ش جمل�ش الإدارة يف �سركة 
املحدودة يف اململكة املتحدة. 

جهاجنري جا�امناردي  رئي�س جمموعة التدقيق - بريطـاين

الإجازة اجلامعية يف القت�ساد واملحا�سبة من كلية يونيفر�سيتي كولدج، لندن. زميل يف معهد املحا�سبني القانونيني املجازين يف اجنلرتا وويلز، 

اململكة املتحدة. 

بداأ م�سريته املهنية مع �سركة "كي.بي.اإم.جي" يف لندن حيث تدرب كمحا�سب جماز واكت�سب خربة يف التدقيق املايل ويف �سوؤون ال�سرائب. ان�سم اإىل 

جمموعة "هيل �سامويل" يف العام 1976 وعني يف العام 1986 مديرًا يف م�سرف "هيل �سامويل" حيث اأم�سى نحو 20 عامًا يف تنمية خرباته يف عدد 

كبري من وجوه التدقيق املايل الداخلي يف جمايل ال�سرافة ال�ستثمارية واإدارة املوجودات. انتقل اإىل جمموعة لويدز- تي. اإ�ش. بي. امل�سرفية يف يناير 

1997 حيث �سغل من�سب رئي�ش التدقيق يف �سرافة اجلملة والعمليات امل�سرفية الدولية. ان�سم اإىل جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف مايو 2004 

يف من�سب رئي�ش جمموعة التدقيق. 

عمر� جاد اهلل، رئي�س اخلزينة للمجموعة - م�صــري

ماج�ستري يف القت�ساد من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة، م�سر. وماج�ستري يف القت�ساديات الدولية من جامعة جورج وا�سنطن، يف وا�سنطن دي. 

�سي. بالوليات املتحدة الأمريكية. 

قبل ان�سمامه اإىل جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف العام 1980 عمل ملدة 5 �سنوات يف البنك العربي الدويل يف القاهرة - م�سر، وب�سركة دين 

ويرت املالية يف �سيكاغو بالوليات املتحدة الأمريكية. وعمل منذ العام 1999 كرئي�ش م�ساعد لعمليات اخلزينة يف املجموعة م�سوؤوًل عن الأ�سواق النقدية، 

الإدارة يف املقّر الرئي�صي
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وامل�ستقات، واملنتجات املهيكلة، ودعم عمليات اخلزينة. وُعنينِّ يف العام 2007 رئي�سًا بالتكليف لعمليات اخلزينة. وي�سغل اأي�سًاً من�سب ع�سو جمل�ش 

الإدارة يف كل من بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي- البحرين، و�سركة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية لالأوراق املالية- البحرين. 

ريا�س الدغيرث، رئي�س جمموعة الئتمان �املخاطر - �صعــودي

البرتول  من جامعة  املدنية  الهند�سة  واإجازة يف  الظهران.  واملعادن،  البرتول  من جامعة  املالية  والعلوم  القت�ساد  على  تركيز  مع  ماج�ستري)تفوق( 

واملعادن، الظهران، وع�سو جلنة التوجيه ل�سوؤون راأ�ش املال يف معهد املالية الدولية، وع�سو اللجنة القت�سادية ال�ست�سارية يف معهد املالية الدولية. 

عمل يف من�سب رئي�ش الئتمان واملخاطر يف بنك الريا�ش باململكة العربية ال�سعودية، وعمل اأي�سًاً كمدير عام م�ساعد ل�سوؤون العمليات امل�سرفية الدولية 

م�سوؤوًل عن عمليات امل�سرف الدولية و�سرافة ال�ستثمار، وعمل قبلها كمدير تنفيذي لبنك الريا�ش يف هيو�سنت كم�سوؤول عن عمليات امل�سرف يف الوليات 

املتحدة الأمريكية، و�سغل منا�سب خمتلفة منها ع�سو جمل�ش اإدارة بنك الريا�ش - اأوروبا، والبنك ال�سعودي ال�سوي�سري، وبنك اخلليج الريا�ش، وال�سركة 

ال�سعودية خلدمات ال�سناعة والطاقة، وذلك قبل ان�سمامه ملجموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف من�سبه احلايل يف �سبتمرب من العام 2004.

عا�صف حمي الدين، رئي�س التخطيط �الرقابة املالية للمجموعة - باك�صتاين

�سهادة ات�سالت الأعمال )تفوق( من جامعة البنجاب، باك�ستان، زميل يف معهد املحا�سبني القانونيني واملجازين يف انكلرتا وويلز باململكة املتحدة. 

قبل ان�سمامه اإىل املجموعة يف العام 1983 عمل مراقبًا ماليًا يف جمموعة �سيتي بنك – ال�سرق الأو�سط، كما عمل مديرًا عامًا لل�سوؤون املالية يف �سركة 

"باك-اأراب" لالأ�سمدة يف باك�ستان، ويف مار�ش 2005 عنينِّ يف من�سب رئي�ش املراقبة املالية والتخطيط يف جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية، وعمل 
قبل ذلك رئي�سًا لل�سوؤون الإدارية يف املجموعة بني نوفمرب 2002 ومار�ش 2005. كما �ســغل يف وقـت �سابق منا�سب اإدارية عدة يف فروع واإدارات امل�سرف 

و�سركاتــه التابعــة وال�سقيقــة يف كل من اأوروبـــا واأمريكا، وي�سغل اأي�سًاً من�سب ع�سو جمل�ش الإدارة يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - الربازيل 

)بنكو ايه بي �سي برازيل ا�ش ايه(.  

�صهيل بدر�، رئي�س ق�صم العامل العربي - لبنـانـي

ماج�ستري يف العلوم املالية من اجلامعة الأمريكية يف وا�سنطن دي.�سي. بالوليات املتحدة الأمريكية، ماج�ستري يف العلوم القت�سادية من اجلامعة 

الي�سوعية، لبنان. 

ان�سم اإىل جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية كرئي�ش لق�سم العامل العربي يف �سبتمرب 2006 وهو ي�سغل اأي�سًاً من�سب ع�سو جمل�ش الإدارة يف بنك 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية – اجلزائر، واملوؤ�س�سة العربية امل�سرفية – تون�ش، وبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي. بداأ م�سريته امل�سرفية يف 

العام 1975 يف بنك العتماد اللبناين، وذلك قبل النتقال اإىل م�سرف "مانيوفاكت�سررز هانوفر ترا�ست" حيث �سغل من�سب نائب الرئي�ش يف نيويورك 

وباري�ش واأخريًا يف البحرين حيث ا�ستقر وانتقل يف العام 1992 للعمل مع م�سرف "كميكال بنك"، ويف العام 1996 مع م�سر "ت�ساي�ش منهاتن بنك" 

كنائب للرئي�ش وكرئي�ش لإدارة املوؤ�س�سات املالية. ويف العام 1998 ان�سم اإىل م�سرف "�سو�سيته جرنال" حيث مت انتدابه اإىل املكتب التمثيلي للم�سرف 

يف دبي لتويل م�سوؤولية الع�سو املنتدب للم�سرف يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا.  

كولن جيدي�س، جمموعة ال�صريفة ال�صتثمارية - بريطـاين

ماج�ستري )تفوق( يف الريا�سيات والقت�ساد من جامعة اأبردين، �سكوتالندا، حائز على اجلائزة البي�ساء )وايت برايز( من الربنامج الدويل لالإدارة 

يف اإن�سياد، فرن�سا. 

توىل من�سبه احلايل كمدير تنفيذي وكرئي�ش عام ل�سرافة ال�ستثمار يف جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف يناير من العام 2006، وهو يحمل اإىل 

املجموعة خربة 23 عامًا يف �سريفة ال�ستثمار الدولية. عمل قبل ذلك كمدير تنفيذي ل�سوؤون متويل ال�سركات يف م�سرف "دويت�سه بنك" حيث توىل 

م�سوؤولية عامة م�سرتكة عن تغطية الرعاة املاليني ف�ساًل عن تويل رئا�سة عمليات اأ�سواق الر�ساميل يف منطقة اآ�سيا البا�سيفيك، وعمل مديرًا تنفيذيًا 

ورئي�سًا لعمليات �سوق الر�ساميل يف م�سرف "بانكرز ترا�ست" وذلك قبل اندماج هذا الأخري مع جمموعة "دويت�سه بنك" امل�سرفية. وقبل ذلك عمل ملدة 

تزيد على 15 عامًا مع جمموعة "�ستاندرد ت�سارترد" امل�سرفية ومت انتدابه يف مرحلة اأوىل اإىل منطقة ال�سرق الأو�سط قبل نقله اإىل هونغ كونغ. 

ديليب كومار، رئي�س التخطيط �الرقابة املالية - هندي

اإجازة جامعية يف التجارة من جامعة مدرا�ش، الهند، وزميل يف معهد املحا�سبني القانونيني املجازين يف الهند، وزميل م�سارك يف املعهد القانوين 

لالإدارة املحا�سبية باململكة املتحدة. 

قبل ان�سمامه اإىل جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف العام 1985 عمل ملدة اأربعة �سنوات مع �سركة "ويني ماري اأند كو"، ثم مع �سركة "ت�سارترد 

اأّكاونتانت" )حتّولت الآن اإىل اإرن�ست اأند يونغ( متوليًا عمليات التدقيق يف ميزانيات عمالء ال�سركة من امل�سارف التجارية وبع�ش العمالء الآخرين 

وذلك انطالقًا من مكتب ال�سركة يف البحرين. وانتقل اإىل من�سبه احلايل يف املجموعة يف دي�سمرب 2002 متوليًا م�سوؤولية الإ�سراف على قيا�ش الأداء 

املايل للمجموعة ووحداتها، وو�سع التقارير من قبل الإدارات املختلفة، وتقييم ال�ستثمارات، والتن�سيق مع �سركات ووكالت الت�سنيف املايل الدولية ومع 

موؤ�س�سات الإ�سراف والرقابة على عمل املجموعة. 
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تاأثرت نتائج املجموعة عن العام 2007 �صلبًا بانعكا�صات اأزمة ال�صيولة امل�صرفية �الحتمالت القوية بدخول القت�صاد 

اأد�ات  ال�صوق ملختلف  ال�صلبية من قبل  البالغ  التقييم  التطورات يف  الركود، �برز الأثر الأهم لهذه  الأمريكي مرحلة من 

التوظيف �ل �صيما �صندات الدين املغطاة بالرهن العقاري )CDOs( ��صركات ال�صتثمار املحّددة الأغرا�س )SIVs(. �فيما 

ت�صتمر اأزمة الرهن العقاري التي انفجرت يف الوليات املتحدة الأمريكية يف توليد م�صاعفاتها ال�صلبية على النطاق الد�يل 

لذا ميكننا القول اأن العام 2008 اجلاري �صيح�صل بد�ره على ن�صيبه من املتاعب. 

وبرغم هذه امل�ساكل متكنت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية من حتقيق اأداء ممتاز خالل العام 2007 الذي �سهد بالفعل تقدمًا �ساماًل يف اأداء امل�سرف على 

خمتلف اجلبهات، وهو ما يقدم الربهان على �سحة ال�سرتاتيجية املتبعة يف الرتكيز على خطوط الن�ساط امل�سريف الرئي�سية يف نف�ش الوقت الذي نتابع 

فيه موقفنا املحافظ واحلذر اإزاء املخاطرة وهو موقف اأ�سبح مبثابة ال�سلوك الرا�سخ وامليزة الأ�سا�سية يف عمل املجموعة مبختلف وحداتها.  

يتمثل موقف احلذر التقليدي للموؤ�س�سة يف اإدارة ال�ستثمارات يف كون الغالبية ال�ساحقة من تلك ال�ستثمارات مرّكزة يف �سندات ا�ستثمار قوية ذات 

ت�سنيف ممتاز، اإل اأن �سّدة النكما�ش احلا�سل يف الت�سهيالت املالية املتوافرة وما تبعه من اأزمة �سيولة يف الأ�سواق املالية الدولية مل يبق بال نتائج 

�سلبية على اأداء حمفظة ال�سندات يف امل�سرف والتي تعر�ست لرتاجع يف قيمتها ال�سوقية.  نتيجة لذلك تعني على املجموعة �سطب جزء من قيمة تلك 

ال�ستثمارات وهو ما اأدى بدوره اإىل التاأثري �سلبًا على الدخل الت�سغيلي للموؤ�س�سة و�سايف الأرباح امل�سجلة خالل العام. وجنم تراجع الأرباح ال�سافية 

للم�سرف اإىل 125 مليون دولر عام 2007 مقابل 202 مليون دولر للعام 2006 بالدرجة الأوىل عن تخ�سي�ش موؤونات بقيمة 299 مليون دولر بهدف 

تغطية اخل�سائر املحتملة يف حمفظة ال�سندات، علمًا اأن اخل�سائر امل�سجلة يف حمفظة ال�سندات عوَّ�ش بع�سًا منها جناح امل�سرف يف ا�سرتداد بع�ش 

القرو�ش املتعرثة واإعادة قيدها يف ح�ساب امليزانية وكذلك حتقيق املوؤ�س�سة لأرباح ا�ستثنائية جنمت عن خف�ش ح�ستها يف امل�سرف التابع لها يف 

الربازيل من 84% اإىل 56% وذلك من خالل اإ�سدار اأويل باأ�سهم امل�سرف مت طرحه يف يوليو من العام 2007 لقى اإقباًل كبريًا.  

بلغ الدخل  اإذ  العام 2007.  اإيجابية خالل  نتائج  با�ستثناء حمفظة ال�ستثمارات -  الن�ساط عرب املجموعة -  الوحدات وخطوط  وحققت جميع 

الت�سغيلي املحقق يف ذلك العام نحو 691 مليون دولر بزيادة 42% عن العام 2006. وجنمت تلك الزيادة عن ت�سافر عاملني اأ�سا�سيني اأولهما 

زيادة 19% يف �سايف الدخل من الفوائد وزيادة نحو 67% يف دخل امل�سرف غري املتاأتي من الفوائد. وجنمت الزيادة ال�ستثنائية يف الأرباح خارج 

بند الفوائد بجزء منها فقط عن الربح املحقق من بيع جزء من ح�سة املجموعة يف م�سرفها التابع يف الربازيل، اإذ �سجلت املجموعة بالإ�سافة 

اإىل ذلك زيادات �سحية يف اأرباح الت�سغيل من الأتعاب والر�سوم والعمولت يف قطاع ال�سريفة الإ�سالمية و�سريفة التجزئة واخلدمات امل�سرفية 

لل�سركات واملوؤ�س�سات ومتويل امل�ساريع ون�ساطات ال�سريفة ال�ستثمارية. و�سجل الدخل من عمليات املتاجرة اأي�سًاً منوًا كبريَاً. 

اإىل ذلك، اأظهرت الزيادة الطفيفة 5% يف تكلفة الت�سغيل جناح اجلهود التي بذلت لحتواء عامل التكلفة، وهذا على الرغم من املناخ الت�سخمي 

ال�سائد يف دول اخلليج والتو�سع امل�ستمر يف املوارد الب�سرية العاملة يف املجموعة. 

وارتفعت حمفظة القرو�ش وال�سلف خالل العام بن�سبة 43% نتيجة ل�ستجابة املجموعة للطلب الكبري على منتجاتها وخدماتها يف منطقة اخلليج 

تقرير جمل�س الإدارة  

)جميع الأرقام بالدولر الأمريكي( ال�صيد حممد ليا�س، رئي�س جمل�س الإدارة
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ويف املناطق الأخرى. كما منت حمفظة ال�سندات يف امل�سرف بن�سبة 64% نظرًا لزيادة ا�ستثماراتنا يف ال�سندات املمتازة ذات العائد الثابت اأو 

الفائدة العائمة. ونتيجة لهذا النمو �سجلت ميزانية املجموعة منوًا كبريًا اإذ قفز اإجمايل املوجودات بنهاية 2007 اإىل 32.7 مليار دولر وذلك 

يف مقابل 22.4 مليار دولر يف العام 2006. وبلغت حقوق امل�ساهمني يف نهاية 2007 نحو 1.867 مليون دولر يف مقابل 2.068 مليون دولر يف 

العام 2006 ويعزى هذا الرتاجع اإىل توزيع اأرباح بقيمة 100 مليون دولر خالل العام كما يعزى اإىل الأثر املبا�سر لإعادة احت�ساب القيمة العادلة 

ملحفظة ال�سندات وذلك يف �سوء الرتفاع الكبري الذي �سجل يف الق�سم الأخري من العام يف تكلفة القرتا�ش من ال�سوق امل�سرفية.

مع ذلك، اإننا ندخل العام 2008 بقدر كبري من الثقة يف وقت مت�سي املجموعة قدمًا يف تنفيذ خططها ال�سرتاتيجية، مع ما ينجم عنها من 

تو�سيع كبري وم�ستمر لقاعدة مداخيل الت�سغيل. وبالنظر اإىل ال�سرعة املتزايدة يف طلبات متويل ال�سركات يف املنطقة و�سعيها لتاأمني متويالتها 

عرب اللجوء اإىل اأ�سواق املال وبور�سات الأ�سهم فاإننا على ثقة باأن القرار الذي اتخذناه قبل نحو عامني بخلق وحدة اإقليمية رئي�سية لل�سرفية 

ال�ستثمارية كان �سائبًا وجاء يف الوقت املنا�سب. فقد انهمكت وحدة ال�سريفة ال�ستثمارية خالل العام املن�سرم يف بناء القدرات والطاقات 

التي متكنها من تلبية اأ�سكال التمويل كافة التي حتتاجه ال�سركات واملوؤ�س�سات يف املنطقة، والآن اأ�سبحت م�ستعدة للتو�سع ال�سريع يف خمتلف 

و�سناديق  ال�سركات  اأو متّلك  الندماج  وعمليات  املال  راأ�ش  اأ�سواق  وعمليات  الثانوية  والديون  الإيداع  �سندات  مثل  ال�ستثمارية  املنتجات  اأنواع 

الكبرية  للفوائد  املالية  واملوؤ�س�سات  اجلن�سيات  املتعددة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  قبل  املتزايد من  الإدراك  ومع  اخلا�سة.  ال�سركات  ال�ستثمار يف 

املرجوة من اللجوء اإىل اأ�سواق راأ�ش املال وال�ستثمار يف املنطقة فاإننا نتوقع ح�سول حتول يف الطلب التمويلي لل�سركات من املنتجات التقليدية 

للنظام امل�سريف باجتاه منتجات اأ�سواق راأ�ش املال التي توفرها وحدة ال�سريفة ال�ستثمارية يف املجموعة. 

اعتقادنا  الإ�سالمية. ويف  ال�سريفة  الآن هو خدمات  �سهدناه حتى  ما  بكثري  يفوق  القريب منوًا  امل�ستقبل  ي�سهد يف  اأن  نتوقع  الذي  الآخر  القطاع 

اأن الطلب الذي �سهدناه على هذه اخلدمات يف ال�سنوات الأخرية لي�ش اإل اجلزء الظاهر من جبل اجلليد كما يقال، واأن ال�سريفة الإ�سالمية يف 

الأخرى مزيدَاً  الرئي�سية  الن�ساط  ت�سهد خطوط  اأن  اأي�سًاً  نتوقع  والدويل. كما  الإقليمي  املجالني  الأ�سواق منوًا يف  اأ�سرع  اأحد  طريقها لأن ت�سبح 

من النمو وذلك يف �سياق ا�ستجابة املوؤ�س�سة للطلب املتزايد على منتجات اخلزينة والتي يجري ت�سميمها لتلبية حاجات العمالء ومتويل امل�ساريع 

والتمويالت املهيكلة واخلدمات التقليدية واملبتكرة لتمويل عمليات الت�سدير ملواكبة متطلبات التجارة بني منطقة ال�سرق الأو�سط - �سمال اأفريقيا 

واأ�سواق القارة الأوروبية، ف�ساًل عن تلبية الطلب املتزايد يف املنطقة على خدمات �سريفة التجزئة املدعومة باآخر تطبيقات التكنولوجيا امل�سرفية.  

وا�ستكملت املجموعة ا�ستعدادها للبدء بتزويد م�سرف البحرين املركزي بتقارير يتم اإعدادها وفق متطلبات نظام "بازل 2" والذي اأ�سبحت 

اأحكامه نافذة على جميع امل�سارف امل�سجلة يف البحرين ابتداًء من �سهر يناير 2008.  

وبرغم ثقتنا بالطريق التي اختطتها املوؤ�س�سة لنف�سها، فاإن من عادتنا اأن نقوم كل ع�سر �سنوات اأو نحوه باإعادة تقييم خطتنا ال�سرتاتيجية وذلك 

التي نعمل يف  البيئة  التي طراأت على  اإليها وكذلك يف �سوء املتغريات والتطورات  امل�سار  العملية والنتائج املحققة يف الفرتة  التجربة  يف �سوء 

ظلها.  وبناء على ذلك فقد ان�سغل جمل�ش اإدارة املجموعة والإدارة التنفيذية خالل العام املن�سرم يف مناق�سات حول املو�سوع ا�ستهدفت اإعادة 

ا�ست�سارية  �سركة  اأ�سهر  �ستة  نحو  املجموعة منذ  ا�ستقدمت  ال�سياق  م�ستقباًل. ويف هذا  املجموعة  واأهداف  لروؤية  ال�سرتاتيجية احلالية  تقييم 

اإننا ندخل العام 2008 بقدر كبري من الثقة 

يف وقت مت�سي املجموعة قدمًا يف تنفيذ 

خططها ال�سرتاتيجية.
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دولية مت تكليفها بتخطيط واإدارة �سل�سلة من الجتماعات تبداأ على م�ستوى الإدارة التنفيذية على اأن ين�سم جمل�ش الإدارة اإليها يف فرتة لحقة. 

د هدف الجتماعات باإعادة تقييم البنية الأ�سا�سية ملجموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية، واآليات املخاطرة ونطاقها املقبول، على اأن يوؤخذ  وُحدنِّ

يف العتبار اأثناء عملية التقييم تطور و�سع ال�سيولة على النطاقني الإقليمي والدويل ف�ساًل عن م�سار التطور القت�سادي وامل�سريف خالل العقد 

�سيقوم  النتائج  وتاأ�سي�سًا على هذه  املقبل.  للعقد  وا�سرتاتيجيتها  تفاهم م�سرتك لأهداف املجموعة  بلورة  اإىل  العملية  و�ستمهد هذه  املن�سرم. 

الرامية  العمل  ا�سرتاتيجية  ببلورة  ذلك  على  وبناء  التنفيذية  الإدارة  تقوم  اأن  على  العمل  وبرنامج  العري�سة  التوجهات  بر�سم  الإدارة  جمل�ش 

لتطوير اأعمال املجموعة وحتقيق اأهدافها املر�سومة. 

اإىل ذلك، قبل نحو ت�سعة اأ�سهر، اأبلغ رئي�سنا التنفيذي ال�سيد غازي عبد اجلواد جمل�ش الإدارة برغبته يف التقاعد املبكر نظرًا للمتاعب التي يواجهها 

الإدارة خالل  قام جمل�ش  وبناء على ذلك  له يف من�سبه.  منا�سبًا  املوؤ�س�سة خلفًا  اختيار  �سيتقاعد مبجرد  اأنه  ال�سيد غازي  واأبلغ  ال�سحي.  و�سعه 

الأ�سهر املتبقية من العام بالتداول يف اأ�سماء عدد من املر�سحني من داخل املوؤ�س�سة وخارجها، وقرر يف فرباير املا�سي تعيني ال�سيد ح�سن علي جمعة 

خلفًا لل�سيد عبد اجلواد الذي �سيتوقف عن القيام مبهماته يف 31 مار�ش 2008، على اأن يت�سلم الرئي�ش التنفيذي اجلديد مهامه ابتداًء من اأول اأبريل 

2008. ويعترب ال�سيد جمعة م�سرفيًا عريقًا تقلب يف عدد من املنا�سب امل�سرفية القيادية مبا يف ذلك �سغله ابتداء من العام 1994 من�سب ع�سو 

اأ�ســفه للتقاعــد املبكر  اإذ يعــرب عـن  اإدارة املوؤ�س�سة  اإدارة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية ممثاًل لأقلية امل�ساهمني. اإن جمل�ش  غري تنفيذي يف جمل�ش 

لل�سيد غازي عبد اجلواد الذي �سنفتقد كثريًا حكمته وروؤيته الثاقبة وميزاته القيادية، فاإنه يرحب بال�سيد ح�سن جمعة ويتطلع لال�ستفادة من خربته 

املهنية وو�سع اطالعه على ال�سوق امل�سرفية يف املنطقة وا�ستيعابه التام للتحديات التي تواجه املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف ال�سنوات املقبلة.

وبعد �سنة زاخرة بالإجنازات لكن املمزوجة ب�سيء من اخليبة يطيب يل اأن اختم كلمتى هذه بالتقدم ونيابة عن اأع�ساء جمل�ش الإدارة بال�سكر 

والتقدير لإدارات املجموعة ووحداتها العاملة كافة جلهودها الكبرية وتفانيها يف العمل كما اأتوجه اإليها بالتهنئة احلارة على الإجنازات املحققة 

يف العام 2007. كما اأين واأع�ساء جمل�ش الإدارة نغتنم هذه املنا�سبة للتعبري عن �سكرنا العميق مل�سرف البحرين املركزي والهيئات الإ�سرافية 

كافة التي نتعامل معها يف خمتلف اأنحاء العامل ملا يقدموه لنا من الن�سح والتوجيه ال�سديد. 

 حممد ليا�ش 

رئي�ش جمل�ش الإدارة

مالحظة: تنفيذًا للنظام املحا�سبي ال�سادر عن م�سرف البحرين املركزي - اجلزء الأول الف�سل ب د 1،4،3 نعر�ش اأدناه ك�سفًا مف�ساًل 

باحل�س�ش العائدة لأع�ساء جمل�ش الإدارة وكبار املديرين يف اأ�سهم املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش. م.ب( وكذلك توزيع ملكية الأ�سهم وذلك 

لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007.  

1 يـنـــايـر

2007

31 دي�سمبر 

2007

 96.700  96.700 اأ�سهم اأع�ساء مجل�ش الإدارة

 35.510  35.510 اأ�سهم كبار المديرين

 132.210  132.210 المجموع

بلغت مكافاآت ومخ�س�سات اأع�ساء مجل�ش الإدارة وم�ساريف ح�سور اجتـماعـات المجل�ش 2.378.000 دولر اأمريكي للعـام 2007 )مقابل 

2.246.000 دولر اأمريكي للعام 2006(. 

2006 2007

)%(  من 

مجموع  الأ�سهم عدد الم�ساهمين عدد الأ�سهم

 )٪( من 

مجموع  الأ�سهم

عـــدد 

الم�ساهمين عدد الأ�سهم

٪ من ملكية 

الأ�سهم 

 5.8  1.333  58.371.800  7.0  1.310  69.925.920 اأقل من %1

 12.6  7  125.909.170  9.4  5  93.823.340 1% اإلى اأقل من %5

 -  -  -  -  -  - 5% اإلى اأقل من %10

 -  -  -  -  -  - 10% اإلى اأقل من %20

 81.6  3  815.719.030  83.6  3  836.250.740 20% اإلى اأقل من %50

 -  -  -  -  -  - 50% واأكثر

 100.0  1.343  1.000.000.000  100.0  1.318  1.000.000.000 المجموع

تقرير جمل�س الإدارة  
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جمموعة املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية

املوؤ�سرات املالية لعام 2007

                                                                 )مليون دولر( 

جمموعة املوؤ�ص�صة 

العربية امل�صرفية

املوؤ�ص�صة العربية 

امل�صرفية الأم - البحرين

32.744 24.986 اإجمايل املوجودات

12.890 11.220 اإجمايل الأوراق املالية غري املخ�س�سة للمتاجرة

12.329 6.340 اإجمايل القرو�ش وال�سلف

26.867 20.189 اإجمايل الودائع 

1.867 1.867 حقوق امل�ساهمني

ق�صم العامل العربي                 )مليون دولر(

املوؤ�ص�صة العربية 

امل�صرفية - تون�س

املوؤ�ص�صة العربية 

امل�صرفية - م�صر

 املوؤ�ص�صة العربية 

امل�صرفية - الأردن  

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

امل�صرفية الإ�صالمي

املوؤ�ص�صة العربية 

امل�صرفية - اجلزائر

موؤ�صرات العام 2007

156 1.097 848 1.365 462 اإجمايل املوجودات

3 4 145 329 7
اإجمايل الأوراق املالية غري 

املخ�س�سة للمتاجرة

55 251 377 972 177 اإجمايل القرو�ش وال�سلف

121 851 646 1.132 388 اإجمايل الودائع 

13 111 109 219 56 حقوق امل�ساهمني

3 13 15  - 7 عدد الفروع

�صركات تابعة اأخرى                )مليون دولر(

بـانـكـــو ايه بي �صي 

الربازيل

بنك املوؤ�ص�صة العربية 

امل�صرفية الد�يل بي ال �صي
موؤ�صرات العام 2007

3.199 4.190 اإجمايل املوجودات

521 661 اإجمايل الأوراق املالية غري املخ�س�سة للمتاجرة

1.974 1.967 اإجمايل القرو�ش وال�سلف

2.199 2.933 اإجمايل الودائع 

613 572 حقوق امل�ساهمني

4 4 عدد الفروع

ال�صبكـة العـاملــية  

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية رائدة يف متويل التجارة اخلارجية
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2003 2004 2005 2006 2007

معدلة )**(

الإيرادات 

)مباليني الدولرات الأمريكية(

 158 152 193 249  298 الدخل ال�سايف  من الفوائد

 259 153 159 235  393 دخل ت�سغيلي من م�سادر اأخرى

 417 305 352 484  691 اإجمايل الدخل الت�سغيلي

 203 106 141 222  416 الأرباح قبل احت�ساب املوؤونات وال�سرائب وحقوق الأقلية

)74( 10 14 - )230( موؤونات الديون املتعرثة )�سايف(

 87 116 155 222  186 الأرباح قبل احت�ساب ال�سرائب وحقوق الأقلية

 71 109 129 202  125 �سايف الربح )اخل�سارة( للعام من العمليات  امل�ستمرة

 49 470 - - - الربح ال�سايف للعام من عمليات موقوفة

الو�صع املايل

 )مباليني الدولرات الأمريكية(

 30.068  14.922  17.588  22.402  32.744 اإجمايل املوجودات

 15.921  6.012  6.833  8.622  12.329 القرو�ش وال�سلفيات

 6.651  4.305  3.264  4.160  5.268 توظيفات مع بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

 86  184  593  757  747 اأوراق مالية قيد املتاجرة

 5.204  3.617  6.003  7.828  12.890 اأوراق مالية غري خم�س�سة للمتاجرة

 1.585  1.852  1.926  2.068  1.867 حقوق امل�ساهمني يف ال�سركة املالكة الأم

املعدلت املالية  )%(

معدلت الربحية

51 65 60 54 40 معدل التكلفة اإىل الدخل )التكلفة كن�سبة )%( من اإجمايل الدخل الت�سغيلي(

7.9 30.1 6.8 10.2 6.2 �سايف الربح )اخل�سارة( كن�سبة )%( من متو�سط �سناديق حقوق امل�ساهمني

0.83 4.07 0.81 0.94 0.45 �سايف الربح )اخل�سارة( كن�سبة )%( من متو�سط  املوجودات

1.8 1.9 1.8 2.0  - تغطية الربح لالأن�سبة املوزعة )مرات(

معدلت راأ�ش املال

18.051 8.249 10.476 14.107 20.893 املوجودات املرجحة للمخاطر )مباليني الدولرات الأمريكية(

2.661 1.974 2.089 2.225 3.006 قاعدة راأ�ش املال )مباليني الدولرات الأمريكية(

12.0 15.7 17.6 13.5 10.9 ن�سبة املوجودات املخاطرة - فئة 1

14.7 23.9 19.9 15.8 14.4 ن�سبة املوجودات املخاطرة - اإجمايل

10.5 13.5 11.9 8.7 7.2 متو�سط حقوق امل�ساهمني كن�سبة )%( من متو�سط املوجودات الإجمالية

10.0 3.2 3.5 4.2 6.6 القرو�ش وال�سلفيات كم�ساعف ل�سناديق حقوق امل�ساهمني )مرات(

17.6 7.0 8.1 9.8 16.4 اإجمايل دين املوؤ�س�سة كم�ساعف ل�سناديق حقوق امل�ساهمني )مرات(

1.17 0.99 0.82 0.93 1.38 الديون املربوطة باأجل كم�ساعف حلقوق امل�ساهمني )مرات(

املوؤ�صــرات املالــية
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2003 2004 2005 2006 2007

معدلة )**(

معدلت املوجودات

52.9 40.3 38.9 38.5 37.7 القرو�ش وال�سلفيات كن�سبة )%( من اإجمايل املوجودات

17.6 25.5 37.5 38.3 41.6  حمفظة الأوراق املالية كن�سبة )%( من اإجمايل املوجودات

4.5 5.1 3.6 2.0 1.3 القرو�ش غري املنتجة لفوائد كن�سبة )%( من اإجمايل القرو�ش

102.0 141.4 154.6 208.2 196.9 اإجمايل املوؤونات كن�سبة )%( من اإجمايل القرو�ش غري املنتجة

4.6 7.2 5.6 4.2 2.5 موؤونات الديون املتعرثة كن�سبة )%( من اإجمايل القرو�ش

- - - - 5.5 ال�سندات املتعرثة كن�سبة )%( من اإجمايل ال�سندات غري املخ�س�سة للمتاجرة

- - - - 41.5 موؤونات ال�سندات املتعرثة كن�سبة )%( من اإجمايل ال�سندات املتعرثة

- - - - 2.3

موؤونات ال�سندات املتعرثة كن�سبة )%( من اإجمايل ال�سندات غري

     املخ�س�سة للمتاجرة

ال�سيولة

42.1 56.4 57.8 58.1 58.8 معدل املوجودات ال�سائلة اإىل الإجمايل

1.6 1.8 2.0 2.0 2.2 معدل تغطية الودائع للقرو�ش )مرات(

بيانات عن �صهم املوؤ�ص�صة

$ 0.12 $ 0.58 $ 0.13 $ 0.20 $ 0.13 الربح الأ�سا�سي لل�سهم ـ الربح عن ال�سنة املالية 

$ 0.07 $ 0.11 $ 0.13 $ 0.20 $ 0.13                                       ـ الربح عن العمليات امل�ستمرة

$ 0.07 $ 0.29 $ 0.07 $ 0.10 ـ الربح املـوزع لل�سهم ـ نقدًا

                                ـ اأ�سهم عينية 0.062 �سهم 

$ 1.68 $ 1.85 $ 1.93 $ 2.07 $ 1.87 القيمة ال�سافية للموجودات لل�سهم

بيانات عن راأ�س املال )مباليني الدولرات الأمريكية(

 1.500  1.500  1.500  1.500  1.500 راأ�ش املال امل�سرح به

 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 راأ�ش املال ال�سادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل

** اأثناء اجتماع  اجلمعية العمومية غري العادية مل�ساهمي البنك والذي عقد يف 28 مار�ش 2006 اتخذ قرارًا بتغيري القيمة ال�سمية لأ�سهم 

البنك من 10 دولرات اإىل دولر واحد لل�سهم. ومت تعديل عدد الأ�سهم بحيث يعك�ش القرار املذكور خالل جميع ال�سنوات.

* مت تعديل الأرقام اخلا�سة بالعام 2003 وذلك ل�ستبعاد املبالغ املتعلقة بعمليات متوقفة وذلك يف احلالت التي ت�ستوجب ذلك.

امل�ساهمون الرئي�سيون 

الهيئة العامة لال�ستثمار )الكويت(

م�سرف ليبيا املركزي )ليبيا(

جهاز اأبوظبي لال�ستثمار )اأبوظبي(

العنوان امل�سجل

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش.م.ب(

برج املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية،

املنطقة الدبلوما�سية،

�ش.ب: 5698، 

املنامة - مملكة البحرين

�سركة م�ساهمة عامة مدرجة يف �سوق البحرين 

لالأوراق املالية

)رقم ال�سجل التجاري 10299(
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تعر�س النظام املايل �معه القت�صاد العاملي يف العام 2007 اإىل امتحان ع�صري ب�صبب ما بات يعرف بـ "انكما�س �صوق الت�صهيالت 

املالية الد�لية". �قد حمل ارتفاع معدلت النكول عن ت�صديد القر��س العقارية ال�صعيفة ال�صمان يف العام 2007 خماطر 

كبرية كان حمتمًا اأن تهدد ا�صتقرار النظام امل�صريف العاملي، لكن هذه اخلطورة مل تظهر بكل اأبعادها خالل العام املا�صي ب�صبب 

الأ�صكال املعقدة التي اتخذتها الأد�ات املالية املغطاة بالرهونات العقارية �الأ�صاليب امللتوية التي اتبعت يف ت�صويقها، �هي 

اأمور اأدت اإىل حجب ال�صورة احلقيقية حلجم النك�صاف ال�صامل للموؤ�ص�صات املالية على هذه ال�صريحة ال�صعيفة من الأ�صول 

ال�صلبية ال�صخمة التي ترتبت على النك�صاف الكبري لعدد من  اإل يف �قت متاأخر من العام النتائج  ال�صتثمارية. �مل تت�صح 

�صوق  يف  �صاملة  ثقة  اأزمة  من  ذلك  رافق  ما  مع  العقاري،  بالرهن  املغطاة  ال�صندات  �صوق  على  العامل  يف  امل�صرفية  املجموعات 

الإقرا�س بني امل�صارف. �اأدى الرتاجع املتزايد يف �صوق امل�صاكن الأمريكي، م�صافًا اإليه النكما�س احلا�صل يف �صوق الإقرا�س، اإىل 

تعزيز املخا�ف باحتمال دخول العامل مرحلة من الركود القت�صادي ال�صامل. �ت�صتند تلك املخا�ف ب�صكل خا�س اإىل القناعة 

اأ� عدد من الد�ل  اأ�ر�با �اليابان  الثابتة باأنه، �بغ�س النظر عن معدلت النمو التي �صجلت يف ال�صنوات الأخرية يف كل من 

النامية، فاإن الوليات املتحدة كانت ��صتبقى يف الأمد املنظور القاطرة الأهم للنمو القت�صادي يف العامل. لذلك فاإن القلق ب�صاأن 

م�صار القت�صاد الأمريكي انعك�س - �ل يزال - مبوجة من التقلبات �عدم ال�صتقرار يف الأ�صواق املالية.   

لكن وعلى الرغم من املخاوف القائمة ب�ساأن الركود والتباطوؤ القت�سادي الأمريكي  ينبغي الإ�سارة اإىل اأن عددًا من دول العامل �ساهم ب�سورة ملمو�سة 

يف النمو القت�سادي العاملي يف العام 2007، ومن املتوقع لهذا النمو - امل�ستند يف معظمه اإىل عنا�سر قوة يف القت�سادات املحلية - اأن يحافظ على 

وتريته يف العام 2008. ويف ما يلي مراجعة موجزة لالأداء القت�سادي الدويل من اأجل مزيد من التو�سيح. 

حقق القت�ساد العاملي معدل منو �سنوي قدره 5% خالل ال�سنوات اخلم�ش املا�سية، وهذه اأقوى حقبة من النمو ي�سجلها منذ مطلع ال�سبعينات.  وي�ستند 

هذا النمو املرتفع ب�سورة خا�سة اإىل معدلت النمو العالية التي حتققت يف القت�سادات النا�سئة و�سجلت خالل الفرتة نف�سها معدًل و�سطيًا بلغ %7.5 

يف ال�سنة يف مقابل معدل �سنوي مل يتجاوز  2.3% يف القت�سادات املتقدمة. ومنت اقت�سادات الدول ال�سناعية املتقدمة بن�سبة 2.6% يف العام 2007 

و�سجل اأكرب اقت�سادين يف تلك املجموعة - وهما الوليات املتحدة واليابان - معدل منو بلغ يف العام املا�سي 2.2% و1.9% على التوايل. اأما اأوروبا فقد 

ر معدل النمو يف بريطانيا بن�سبة 2.2% وذلك على الرغم من انك�ساف اقت�ساد الأخرية لل�سغوط الناجمة عن  �سجلت معدل منو بلغ 2.6% بينما قدنِّ

�سوقها العقاري املحلي واأزمة النكما�ش يف الن�ساط الإقرا�سي. 

ر معدل النمو القت�سادي العاملي عام 2007 بنحو 4.9% مدفوعًا مبعدلت منو مماثلة يف حركة التجارية الدولية، وهذا ما يف�سح  على �سعيد اآخر قدنِّ

يف املجال للتفاوؤل القوي با�ستمرار النمو خالل العام 2008.  

اأوّد الإ�سارة مع ذلك اإىل اأن اأزمة ال�سيولة يف العامل والرتاجع الكبري يف معظم اأ�سواق الأ�سهم العاملية خالل الف�سل الأخري من العام انعك�سا بنتائج �سلبية على 

القيمة ال�سوقية ملحفظة ال�سندات التي حتتفظ بها جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية، وعلى الأخ�ش قيمة �سندات الدين املغطاة بالرهن العقاري وحمفظة 

الوحدات ال�ستثمارية املحددة الأغرا�ش.  وقد فر�ش ذلك تخ�سي�ش موؤونات بقيمة 299 مليون دولر لتغطية اخل�سائر املحتملة يف قيمة تلك املحافظ. 

عر�س الرئي�س التنفيذي للعمليات

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك( ال�صيد غازي عبداجلواد، الرئي�س التنفيذي
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لكن اأود القول وباعتزاز اأنه لول النعكا�سات ال�سلبية الظرفية لتداعيات اأزمة الرهن العقاري الأمريكيـة فـــاإن املوؤ�س�سة كانت يف طريقهـا لت�سجـيل اأعلى 

رقم قيـا�سـي للدخـل يف تاريخـها وهو 691 مليون دولر، هو رقم يزيد بن�سبة كبرية عن الدخل القيا�سي الذي �سجل يف العام 2006 وبلغ نحو 484 مليون 

دولر. وبرغم الأثر ال�سلبي خلف�ش قيمة ال�ستثمارات فقد متكنت املجموعة من حتقيق ربح �ساٍف بلغ 125 مليون دولر وهو اجناز يعود يف معظمه اإىل 

التح�سن الكبري يف اأداء قطاعات الن�ساط والوحدات العاملة كافة. 

و�سجلت وحدات اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية ب�سورة خا�سة �سنة ممتازة اإذ بلغت م�ساهمة بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي وحده نحو 

ل اأداٌء ممتاز اأي�سًاً يف وحدة متويل امل�ساريع والتمويالت املهيكلة ومنتجات التمويل امل�سند  57 مليون دولر يف جممل الدخل الت�سغيلي للمجموعة. و�ُسجنِّ

لعمليات الت�سدير والتجارة، كما �سهدت وحدة عمليات اخلزينة �سنة جيدة بدورها برغم ا�سطرارها لتحّمل العبء الأكرب خلف�ش قيمة حمفظة 

ال�ستثمارات. وحققت الوحدات وال�سركات التابعة يف العامل العربي نتائج جيدة ناهيك عن الأداء اجليد لفرعنا يف العراق.  

اأخريًا فقد متكنت اإدارة جمموعة ال�سريفة ال�ستثمارية من اإطالق ن�ساطها بنجاح، وذلك برغم بع�ش التاأخري الذي جنم عن الندرة املتزايدة يف 

القيادات والكفاءات امل�سرفية وال�سعوبة املتزايدة ل�ستقطابها من �سوق تناف�سية للغاية. ود�ّسنت اإدارة جمموعة ال�سريفة ال�ستثمارية ن�ساطها بعدد 

من العمليات وال�سفقات ال�ستثمارية التي اأجنزتها يف اأواخر ال�سنة املالية. اأخريًا �سهد �سهر يوليو من العام 2007 جناحًا كبريًا لالإ�سدار الأويل 

باأ�سهم عادية ل تتمتع بحق الت�سويت حل�ساب بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف الربازيل )بنكو ايه بي �سي  برازيل ا�ش ايه(، الأمر الذي اأ�ساف 

املزيد اإىل ذلك الأداء املتميز للبنك )لل�سركة التابعة(. 

جمموعة املنتجات

عمليات اخلزينة

الدور الأهم لإدارة عمليات اخلزينة يف املجموعة هو التن�سيق املركزي لإدارة التمويل وال�سيولة يف املجموعة. ويف اأبريل 2007 جنحت املجموعة يف 

تعبئة نحو 500 مليون دولر كموارد راأ�سمالية لل�سريحة 2 من هيكل راأ�ش املال وذلك على �سكل اإ�سدار �سهادات بالفائدة العائمة ملدة خم�ش �سنوات 

وغري قابلة لال�سرتجاع ملدة 10 �سنوات. وهو اأول اإ�سدار بقرو�ش ثانوية - يتم مبوجب "برنامج التمويل ب�سهادات الإيداع املتو�سطة الأجل باليورو" 

الذي طرحته املوؤ�س�سة وهو بقيمة 2.5 مليار دولر. ويف �سهر يونيو دخلت املوؤ�س�سة �سوق القرو�ش م�ستقطبة نحو مليار دولر على �سكل اإ�سدار �سهادات 

ملدة 5 �سنوات بفائدة عائمة قدرها 0.25% فوق الليبور LIBUR، وهو �سعر فائدة يوازي ت�سنيف القدرة القرتا�سية للموؤ�س�سة بدرجة A  وهو ت�سنيف 

متقدم قلياًل عن ذلك الذي منحته موديز للمجموعة وهو -A وعادت واأكدته يف �سهر دي�سمرب 2007. 

وكان العام املا�سي م�سوبًا بالعديد من التحديات اإذ انعك�ش ا�سطراب الأ�سواق وانكما�ش �سوق القرو�ش يف الن�سف الثاين من العام بنتائج �سلبية على 

اأداء حمفظة املتاجرة ب�سندات العائد الثابت وهو ما ح�سل اأي�سًاً مل�سارف عديدة يف و�سع مماثل.  لكن، وبا�ستثناء هذا اجلانب، فقد حققت اإدارة 

عمليات اخلزينة اأداًء جيدًا يف جميع املجالت ومتكنت من حتقيق نتائج فاقت الأهداف املقررة يف ميزانيتها. 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية كانت يف طريقها 

لالإعالن عن اأعلى رقم قيـا�سـي للدخـل يف 

تاريخـها وهو 691 مليون دولر لول اأزمة 

الرهن العقاري.
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ويتوىل فريق اخلزينة يف املجموعة اإدارة مرَكَزي العمليات الرئي�سني يف كل من البحرين ولندن كما يتوىل الإ�سراف على وحدات عمليات اخلزينة يف 

الفروع وال�سركات التابعة الأخرى كافة. 

اأما مركز البحرين فيتوىل اإدارة حمافظ ا�ستثمارات املجموعة يف مروحة وا�سعة من اأدوات ال�ستثمار ذات العائد الثابت اأو الديون املمتازة وديون 

الأ�سواق النا�سئة و�سناديق التحّوط والأ�سهم.  ويتوىل مركز عمليات لندن اإدارة حمافظ اأ�سغر ل�ستثمارات بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي 

ال �سي لكنه يركز ب�سورة اأكرب على بناء �سبكة عالقات املجموعة يف كل من اأوروبا واأمريكا ال�سمالية وال�سرق الأدنى.  

ويلعب ن�ساط املتاجرة بالعمالت واأ�سواق النقد وامل�ستقات دورًا مهمًا يف تنويع �سّلة مداخيل املجموعة، وقد اأدت فورة ال�سيولة التي �سهدتها املنطقة 

يف ال�سنوات الأخرية اإىل خلق فر�ش مهمة لتنمية ن�ساط وحدة اإدارة املحافظ ال�ستثمارية، والتي تتخ�س�ش يف الإدارة احلرة )بالتفوي�ش( اأو املقيدة 

ملحافظ املوؤ�س�سات املالية من الأدوات ذات العائد الثابت اأو الأ�سهم واملنتجات املالية املهيكلة. وقد متكنت تلك الوحدة مع ال�سنني من بناء �سمعة متينة 

بال�ستناد اإىل خدماتها املمتازة واإىل اأدائها الذي يتجاوز الأهداف املر�سومة من العمالء. 

دًا رئي�سيًا باملنتجات املالية الإ�سالمية، وهو يتخ�س�ش، بالإ�سافة اإىل عمليات املرابحة، يف توفري  ويعترب مركز عمليات اخلزينة يف البحرين مزونِّ

احللول الإ�سالمية التي تلبي حاجات العمالء للتحوط واإدارة النك�سافات واملخاطر. 

ويتوىل مركز عمليات اخلزينة يف البحرين اأي�سًاًً الدور الأهم يف تطوير منتجات اخلزينة اأو اإدخال اجلديد منها. كما اأنه يقوم بدعم جهود ال�سركات 

هة للموؤ�س�سات وتقدم �سمانًا لراأ�ش املال امل�ستثَمر.  التابعة يف العامل العربي يف جمايل الت�سويق وتطوير املنتجات. و�سهد العام 2007 اإطالق حمفظة موجَّ

وت�ستهدف اإدارة عمليات اخلزينة يف املجموعة املحافظة والإبقاء على الوترية احلالية لن�ساط تطوير املنتجات وتوفريها للعمالء.  وترتكز مهمة مركز 

واأ�سواق  منتجات اخلزينة  وتوزيع  تطوير  املف�سل يف جمال  العربي  امل�سرف  باعتبارها  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  موقع  على  البحرين يف احلفاظ 

د الأول على م�ستوى املنطقة باخلربات املتعلقة باأ�سواق العمالت واأ�سواق الر�ساميل. الر�ساميل واملتاجرة بها يف العامل العربي واملزونِّ

 

متويل امل�صاريع �التمويالت املهيكلة

حتتفظ جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية باإحدى اأكرب الفرق املتخ�س�سة يف متويل امل�ساريع والتمويالت املهيكلة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا.  ويقدم هذا الفريق الذي يعمل من البحرين ولندن وباري�ش مروحة كاملة من التمويالت اإ�سافة اإىل توفري امل�سورة والدعم للم�ساركني يف 

املناق�سات وعرو�ش امل�ساريع واخلدمات والتمويالت املهيكلة وتوزيعها حل�ساب قاعدة العمالء يف املنطقة والعامل.  ويعترب اأ�سلوب العمل التكاملي 

للفريق �سببًا اأ�سا�سيًا لنجاحه ومتّيزه يف هذا املجال. 

وا�ستمر خالل العام 2007 جناح فريق متويل امل�ساريع والتمويالت املهيكلة يف توفري خدمات امل�سورة املالية مع حتقيق تو�سع ملمو�ش يف نطاق تلك 

اخلدمات. وتقوم املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية بتوفري تلك اخلدمات ل�سركة النفط الوطنية الليبية يف ما يخ�ش عدد من م�ساريعها. كما اأنها واحدة 

من ثالث موؤ�س�سات م�سرفية تتوىل توفري امل�سورة التمويلية مل�سروع "كيان" الذي اأطلق يف نوفمري 2007 وترعاه �سركة "�سابك" وهو يعترب اأحد اأكرب 

م�ساريع البرتوكيماويات املتكاملة يف اململكة العربية ال�سعودية بتكلفة اإجمالية ت�سل اإىل 10 مليارات دولر. 

عر�س الرئي�س التنفيذي للعمليات

لعبت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية جمددًا دورًا 

عة الكربى التي  رئي�سيًا يف عدد من القرو�ش املجمَّ

متت تغطيتها يف العام 2007.
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عة الكربى التي متت تغطيتها يف العام 2007. وبني اأبرز تلك  كما لعبت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية جمددًا دورًا رئي�سيًا يف عدد من القرو�ش املجمَّ

العمليات توفري ت�سهيالت بنحو 6.7 مليار دولر  لتمويل عملية متلك �سركة "�سابك" ل�سركة جرنال اإلكرتيك ملنتجات البال�ستيك املتخ�س�سة.  وتوفري 

متويالت بنحو 2.8 مليار دولر لتمويل م�سروع لإنتاج الغاز امل�سال حل�ساب "�سركة قطر-4 للغاز امل�سال" ونحو 2.4 مليار دولر لتمويل م�سهر الأملنيوم 

حل�ساب �سركة "قطالوم" املوؤ�س�سة حديثًا، ونحو 1.4 مليار دولر لل�سركة الكويتية لإنتاج الباراك�سيلني ونحو 1.37 مليار دولر لتمويل "�سركة م�سفاة 

نفط عمان". 

د �سامل وحتت �سقف واحد مبروحة �ساملة من اخلدمات ت�سمل امل�سورة املالية والتمويالت  وحافظت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية على �سورتها كمزونِّ

عة والكتتاب بكامل قيمتها. و�سملت ال�سفقات املعقودة يف العام املا�سي متويالت بقيمة 525 مليون دولر ل�سركة اخلليج  املهيكلة وترتيب القرو�ش املجمَّ

لال�ستثمار ال�سناعي �سيتم ا�ستخدامها لتمويل تو�سعة م�سنع البحرين لكرّيات ال�سلب، كما �سمل اأول قر�ش بكفالة امل�ستثمرين مل�سروع تطوير عقاري 

يف ليبيا وكذلك امل�ساركة يف الكتتاب بت�سهيالت بقيمة 480 مليون دولر ل�سلطة مرفاأ دمياط الدويل يف م�سر �سيتم ا�ستخدامها يف تطوير حمطة 

مب�ستوى عاملي ملناولة احلاويات. 

وبرزت كفاءة اإدارة متويل امل�ساريع والتمويالت املهيكلة بو�سوح يف جمال متويل الأ�سول يف عدد من ال�سفقات التي عقدتها املجموعة و�سملت ترتيب قر�ش 

لأجل بقيمة 250 مليون دولر حل�ساب �سركة "يونيون �ِسيك�ش لي�سنغ" وذلك كم�ساهمة يف متويل م�سرتك ل�سراء طائرتي ركاب من نوع ايه 340-600 �سيتم 

تاأجريهما ل�سركة طريان "الحتاد" اململوكة من اإمارة اأبو ظبي. و�سملت ال�سفقة اي�سا توفري ت�سهيالت بقيمة 128 مليون دولر لتمويل قيام م�سرف اإ�سالمي 

ب�سراء اأربع طائرات ركاب من نوع ايه 340-300 بهدف تاأجريها ل�سركتي "طريان اخلليج" و"طريان الحتاد".  كما �سهد العام املا�سي عقد ما ميكن اعتباره 

اأول قر�ش بكفالة امل�ستثمرين لتمويل �سراء طائرة من طراز بوينج-787 )درمياليرن( حل�ساب �سركة LCAL لتاأجري الطائرات. 

 

التمويل امل�صند لعمليات الت�صدير 

اإدارة التمويل امل�سند لعمليات الت�سدير مزيدًا من النمو يف حجم ن�ساطها خالل العام 2007 وذلك على الرغم من املناف�سة املتزايدة يف  �سجلت 

اأ�سواقها. ورغم اإفادتها من ظروف النمو ال�سامل يف املنطقة، فاإن النمو الذي حققته يعود بالدرجة الأوىل اإىل تركيز اأكرب لن�ساط الت�سويق مت دعمه 

ب�سيغة الإدارة العلمية التي تتبعها املجموعة. ويف وقت اأظهرت فيه هذه الوحدة قدرتها على توفري منتجات التمويل امل�سند كافة لعمليات الت�سدير، 

فاإن قدرة الوحدة على البتكار وتطوير حلول التمويل �ساعدت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية على ترتيب املزيد من عمليات التمويل املعقدة. وجنحت 

التمويل، كما  اإىل خدمات  التي حتتاج  التجارية  التدفقات  العديد من  باملنطقة وبحاجاتها، يف حتديد  الفعال خلرباتها  املوؤ�س�سة، عرب ال�ستخدام 

ا�ستفادت املوؤ�س�سة غالبًا من عالقتها اجليدة باأطراف ال�سفقة كافة لزيادة حظها يف احل�سول على التفوي�ش برتتيب العملية.   

ويف الوقت الذي تتابع وحدة التمويل امل�سند لعمليات الت�سدير تو�سيع قاعدة عمالئها ومروحة منتجاتها وتعزيز طاقمها الب�سري والفني، فاإن املوقع 

الذي حتتله يف ال�سوق ي�سمح لها بالإفادة على اأكمل وجه من ظروف النمو القت�سادي يف املنطقة. فالطلب على التمويل امل�سند لعمليات الت�سدير  هو 

الآن يف ذروته يف وقت ي�ستمر فيه عمالء املوؤ�س�سة والعديد من املتعاملني معها يف الفوز بالعديد من امل�ساريع ال�سرتاتيجية وغريها من العقود يف بلدان 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
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رغم اأن معظم ن�ساط وحدة التمويل امل�سند لعمليات الت�سدير يبقى مرتكزًا يف كل من لندن والبحرين، فاإن املوؤ�س�سة مهتمة بقوة يف تطوير ن�ساط 

مماثل يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية واآ�سيا م�ستفيدة يف ذلك من وجودها يف كل من نيويورك و�سنغافورة.  وجتدر الإ�سارة اإىل اأن القت�سادات 

الآ�سيوية هي الآن بني اأ�سرع القت�سادات منوًا يف العامل، كما اأن التدفقات التجارية بني تلك املنطقة وبني دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ت�سهد 

منوًا م�ستمرًا وقد و�سلت هذه التدفقات يف العام 2005 اإىل 350 مليار دولر. ولهذا ال�سبب فاإن وحدة التمويل امل�سند لعمليات الت�سدير تنظر باهتمام 

�سديد لغتنام املزيد من الفر�ش التي يتيحها هذا النمو، كما اأن الوحدة مهتمة برتكيز اأكرب على اخلدمات امل�سممة للموؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية 

واملنتجات التي توفر الدعم لن�ساطها وعلى الأخ�ش خدمة الفوترة ال�ساملة.  

خدمات ال�صريفة الإ�صالمية

تقدم املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية خدمات ال�سريفة الإ�سالمية عرب اأربعة من وحداتها العاملة وهي بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي وق�سم 

ال�سريفة الإ�سالمية يف جمموعة عمليات اخلزنية يف البحرين والإدارة الإ�سالمية لالأ�سول ال�ستثمارية يف "بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل 

بي ال �سي" واأخريا �سريفة التجزئة الإ�سالمية املقدمة عرب خدمات "الرباق" يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية  الدويل بي ال �سي. وترتبط هذه 

املواقع بع�سها ببع�ش كما تتوا�سل مع بقية جمموعات املنتجات يف املوؤ�س�سة بهدف توفري مروحة وا�سعة من املنتجات واحللول الإ�سالمية امل�سممة 

لتلبية حاجات قاعدة العمالء من ال�سركات واملوؤ�س�سات. 

ل تاأ�سي�ش عدد وافر من املوؤ�س�سات اجلديدة املدعومة بر�ساميل كبرية، كما  و�سهد العام 2007 منوًا كبريًا يف ال�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية اإذ �ُسجنِّ

ل اإدخال العديد من املنتجات امل�سرفية الإ�سالمية اإىل ال�سوق. واأحد التطورات البارزة يف ال�سوق اخلليجية كان اللجوء املتزايد لأ�سلوب القرتا�ش  �ُسجنِّ

الإ�سالمي بوا�سطة ال�سكوك والتي يطلق عليها غالبًا الت�سمية املغلوطة "ال�سندات الإ�سالمية". وقد انخرطت املوؤ�س�سة بكثافة يف هذا الن�ساط منذ اأن 

ان�سم بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي لالكتتاب باإ�سداراتها الأوىل ومن بينها اإ�سدار ل�سالح اإحدى �سركات البناء ال�سكني يف ال�سعودية 

بقيمة 1.6 مليار دولر.  وحتظى هذه الأداة التمويلية الإ�سالمية ب�سعبية متزايدة يف اأو�ساط امل�ستثمرين �سواء الذين يتعاملون باملنتجات الإ�سالمية 

اأو الذين يتعاملون باملنتجات امل�سرفية التقليدية، وقد دفع ذلك باأحد املحللني لتوقع اأن يتجاوز �سوق ال�سكوك الإ�سالمية عتبة الـ 100 مليار دولر يف 

غ�سون �سنتني.  ولهذا ال�سبب فقد قامت املوؤ�س�سة يف العام 2007 مبجموعة من اخلطوات ا�ستهدفت تعزيز فريقها العامل والقوي اأ�ساًل  يف هذا املجال 

وهي تخطط لتحقيق مزيد من النمو يف العمليات يف موازاة النمو الكبري الذي ي�سهده ال�سوق. 

ومع حتول ال�سريفة الإ�سالمية اإىل �سناعة عاملية فقد بدا جليًا اأكرث فاأكرث �سحة القرار الذي اتخذ قبل ع�سر �سنوات برتكيز اهتمام املجموعة على 

اأهم �سوقني لهذه ال�سناعة يف لندن والبحرين وهو ما منح املجموعة موقعا قياديًا يف هذه ال�سناعة املت�سارعة النمو يتعدى النطاق الإقليمي. 

�صريفة التجزئة �املوؤ�ص�صات املتو�صطة �ال�صغرية

حافظ ن�ساط املوؤ�س�سة يف قطاع التجزئة على وتائر منو ثابتة يف وقت مت العمل على تنفيذ عدد من املبادرات يف هذا املجال تراوحت بني التو�ّسع امل�ستمر 

يف �سبكات وقنوات التوزيع واخلدمات املعتمدة على التكنولوجيات احلديثة )اخلدمات امل�سرفية عرب ر�سائل اجلوال اأو الإنرتنت( وبني اإطالق عدد 

من املنتجات اجلديدة وحمالت الت�سويق املوازية. و�سهد العام املا�سي قيام املوؤ�س�سة يف كل من اجلزائر وم�سر والأردن بفتح خم�سة فروع جديدة كما 

مت و�سع خطط لفتتاح فروع جديدة خالل العام اجلاري 2008. 

عر�س الرئي�س التنفيذي للعمليات
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التغطية  تو�سيع  ي�ستهدف  الذي  واملوازية  التقليدية  ال�سبكة  التو�سع يف  اأوًل  فهناك  على ثالث جبهات:  تقدمًا  التجزئة  تنمية �سريفة  وحتقق جهود 

اجلغرافية والدميغرافية، وهناك ثانيًا تو�سيع مروحة املنتجات واخلدمات بهدف تو�سيع قطاعات العمالء ومواكبة التطور يف م�ستوى املعي�سة واأمناط 

ال�ستهالك والإنفاق، وهناك اأخريًا حت�سني خدمات العمالء من خالل اللتزام مبعايري م�ستقرة للخدمة والفعالية ف�ساًل عن اإدخال اخلدمات امل�ستندة 

اإىل التكنولوجيا املتقدمة واخلدمات املوؤمتتة بهدف توفري التعامل ال�سهل للعمالء.

ويتم دعم التو�سع امل�ستمر لقطاعات العمالء واملنتجات اجلديدة بعدد من الأدوات التي ت�ساهم يف حت�سني قاعدة ال�ستعالم عن العمالء وتطوير 

اخلدمات واإدارة املخاطر. 

ل�سبكة  التابعة  الت�سال  نقاط  ولبقية  للفروع  ال�سورة اخلارجية  لتوحيد وجتميل  ملحوظًا يف جهودها  تقدمًا  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  واأحرزت 

خدمات التجزئة.  اأما الهدف الأخري فهو ترفيع العالمة التجارية للموؤ�س�سة وت�سهيل التعرف الب�سري عليها وتوفري م�سدر ر�سى اإ�سايف للعمالء. 

ومت لل�سنة الثانية على التوايل ويف البحرين تنظيم ور�سة عمل حول �سريفة التجزئة ح�سرها ممثلون عن الفروع كافة  واإدارات عمليات التجزئة يف 

املجموعة. ومت ذلك بهدف الإبقاء على الزخم احلايل الهادف لتحقيق النمو املن�ّسق وامل�سبوط. كما تابعت املوؤ�س�سة يف الوقت نف�سه اإطالق مبادرات 

جديدة يف جمال قرو�ش التجزئة واإدارة خماطرها كما �سعت لتعزيز املهارات يف حقل الكتتابات والتح�سيل وتقنيات اإدارة املحافظ مع ال�سعي لتعظيم 

العوائد �سمن �سيا�سة حاذقة للموازنة بني الأرباح املرجوة واملخاطر. 

القر��س املجّمعة

تابعت اأ�سواق الدين يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف العام 2007 م�سار النمو القوي الذي �سهدناه يف ال�سنوات الأخرية. وقد دفع النمو الكبري 

يف �سيولة دول جمل�ش التعاون اخلليجي مبزيد من ال�ستثمارات اجلديدة نحو م�ساريع البنى الأ�سا�سية وال�سناعات البرتوكيماوية وامل�ساريع املت�سلة 

بقطاع الطاقة، وحفزت هذه امل�ساريع على املزيد من التو�سع يف قطاع ال�سركات، اإل اأن التداعيات ال�سلبية لأزمة الرهن العقاري يف الوليات املتحدة 

الأمريكية دفعت اإىل مزيد من احلذر لدى اجلهات املقر�سة يف اأواخر العام. 

لكن ن�ساط القرو�ش املجمعة �سهد مع ذلك �سنة قيا�سية جديدة �سواء يف عدد التفوي�سات التي ح�سلت عليها املجموعة اأو يف حجم العمولت التي مت 

ع يف العام املا�سي كان من اأبرزها اإ�سدار �سكوك اإ�سالمية بقيمة 600 مليون دولر  ك�سبها.  وقد جنحت املجموعة يف اإجناز 17 عملية لالإقرا�ش املجمَّ

يف فرباير ل�سالح "دار الأركان". وجنح اإ�سدار ثان قمنا برتتيبه يف يوليو بتوفري مليار دولر للموؤ�س�سة نف�سها. ومن بني القرو�ش املجمعة التي قامت 

املجموعة برتتيبها اإ�سدار �سكوك بقيمة 350 مليون دولر حل�ساب �سركة كهرباء ومياه ال�سارقة  وترتيب قر�ش مرابحة بقيمة 175 مليون دولر يف فرباير 

حل�ساب بنك "اآ�سيا" Bank Asya الإ�سالمي يف تركيا، وكذلك الفوز بتفو�ش ح�سري لرتتيب قر�ش مرابحة بقيمة 50 مليون دولر حل�ساب "جمموعة 

عارف" ال�ستثمارية وتفوي�ش اآخر لرتتيب قر�ش مرابحة بقيمة 100 مليون دولر حل�ساب ال�سركة الدولية للتاأجري وال�ستثمار. 

ويف جمال ترتيب القرو�ش املجّمعة التقليدية �سارك البنك كمدير اإ�سدار م�سارك يف ترتيب قر�ش بقيمة 485 مليون دولر )بعد زيادة املبلغ الأ�سلي 

الذي حدد بنحو 300 مليون دولر( حل�ساب �سركة ات�سالت البحرين )بتلكو(، كما قام برتتيب قر�ش بقيمة 175 مليون دولر حل�ساب "�سركة الكويت 

للت�سهيالت التجارية".  



املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش.م.ب( التقرير ال�سنوي 202007

عة على ن�ساطه يف متويل املتاجرة بالأ�سول م�سيفًا بذلك دخاًل مهمًا من العمولت اإىل تدفقات الدخل  يف هذه الأثناء حافظ فريق القرو�ش املجمَّ

الت�سغيلي وهو ُيعّد لإ�سافة اأع�ساء جدد اإىل �سفوفه خالل العام 2008. 

�صريفة ال�صركات �املوؤ�ص�صات املالية 

تابعت وحدة ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية يف املجموعة تركيز جهود املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية على ال�سركات واحلكومات واملوؤ�س�سات املالية يف اخلليج، 

وهذا مع احلر�ش على العناية امل�ستمرة بالعالقات القوية القائمة بني املجموعة وبني املوؤ�س�سات املالية يف �سمال اأفريقيا، ومت لهذا الغر�ش اإعادة تنظيم 

الوحدة بتوزيعها على اأق�سام ثالثة: �سريفة ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية الدولية وال�سركات املتعددة اجلن�سيات. 

ورغم اأن اأحد اأ�سباب اإعادة تركيز عمل الوحدة على اخلليج هو تراجع هوام�ش الفائدة على الت�سهيالت التقليدية، فاإن عوامل اأخرى �ساهمت يف هذه اخلطوة 

من بينها التاأثري ال�سلبي لرتفاع اأ�سعار النفط على خطط التنمية القت�سادية يف بع�ش دول املنطقة، وبالتايل انكما�ش فر�ش امل�ساريع بالن�سبة ل�سركات 

القطاع اخلا�ش خارج منطقة اخلليج. يف املقابل �سجع على زيادة الرتكيز على اخلليج ال�سفافية املتزايدة يف الإف�ساح املايل لل�سركات اخلا�سة والزيادة 

امل�ستمرة يف عدد ال�سركات املتمتعة بالت�سنيف القرتا�سي لوكالت الت�سنيف املايل الدولية. وانعك�ش قرار اإعادة تركيز عمل الوحدة على ال�سركات اخلليجية 

يف تبديل ا�سمها الذي كان حتى وقت قريب وحدة "�سريفة ال�سركات واملوؤ�س�سات". وتقوم وحدة �سريفة ال�سركات واملوؤ�س�سات املالية بدور املن�سق الإقليمي 

لالأ�سواق املحلية متخذة يف ذلك �سيا�سة موحدة تعتمد على ا�ستخدام مروحة وا�سعة من املنتجات يف تعزيز العالقة بالعمالء، كما تعتمد على الإفادة من 

خربة املجموعات املتخ�س�سة يف منتجات معينة يف ظل النظام املوحد لالإدارة يف املجموعة. وت�ستهدف الوحدة ب�سورة خا�سة ال�سركات املتعددة اجلن�سيات 

العاملة يف املنطقة م�ستندة اإىل قدرة املجموعة على توفري احللول املتعلقة بكافة جوانب ن�ساط تلك ال�سركات بدءًا بال�سيغة الب�سيطة لتمويل التجارة وانتهاء 

ب�سيغ التمويل والهند�سة املالية املبتكرة املتعلقة بتمويل م�ساريع تطوير البنية الأ�سا�سية وغريها من امل�ساريع الكربى. 

اأعمال ال�صريفة ال�صتثمارية

تاأ�س�ست وحدة ال�سريفة ال�ستثمارية واإدارة ال�سناديق يف املجموعة يف العام 2006 وهي تابعت يف العام 2007 ا�ستقطاب املهارات امل�سرفية ومتكنت 

ال�سركات والو�ساطة بالأ�سهم  الن�ساطات �سمن الوحدة من بينها متويل  تاأ�سي�ش عدد من  العام املا�سي.  ومت  اأواخر  اأوىل �سفقاتها يف  من ترتيب 

وعمليات اأ�سواق الدين وتوزيع ال�ستثمارات وتعبئة املوارد املالية بالإ�سافة اإىل اإدارة �سناديق ال�ستثمار وذلك عرب �سركة "ايه بي �سي كابيتال بارترنز" 

امل�سجلة يف جزر الكاميان. 

وت�ساهم وتائر النمو القت�سادي يف املنطقة م�سافًا اإليها م�ستويات غري م�سبوقة من الرتاكم الراأ�سمايل يف توفري الفر�ش للموؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

لتنويع وتنمية تدفقات الدخل من خالل جمموعة ال�سريفة ال�ستثمارية. وبرغم ال�سغوط التي جنمت عن اأزمة الأ�سواق املالية الدولية، فاإن الأ�سواق 

توليد فر�ش  و�سي�ساعد ذلك على  املتقدمة.  الدول  ت�سجيلها يف  املتوقع  تلك  بدرجة كبرية  تفوق  لتحقيق معدلت منو  موؤهلة  تبقى  الإقليمية  املالية 

لل�سريفة ال�ستثمارية يف جميع القطاعات.  وحتتل املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية موقعًا منا�سبًا لتطوير ن�ساطها يف جمايل ال�سريفة ال�ستثمارية واإدارة 

ال�سناديق بف�سل ما متتلكه من اإمكانات كبرية لتقدمي امل�سورة املالية وتعبئة الر�ساميل من ال�سوق، وهو ما يتيح للم�ستثمرين يف ال�سرق الأو�سط اإمكان 
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احل�سول على مروحة وا�سعة من املنتجات ال�ستثمارية املحلية والدولية. ن�سري اإىل ان فريق ال�سريفة ال�ستثمارية متكن يف العام 2007 من اإجناز 

عدد من ال�سفقات املهمة من بينها: 

مت تعيني املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية مديرًا لالإ�سدار ول�سجالته يف عملية ترتيب ت�سهيالت بقيمة 1.28 مليار دولر حل�ساب �سركة دبي اإنرتنا�سنال   •

كابيتال ومت ا�ستخدام الأموال يف �سفقة �سراء الأخرية ل�سركة "اأملاتي�ش". واختارت جملة "يورو ويك" هذه ال�سفقة باعتبارها اأف�سل �سفقة 

متويل لعملية �سراء ا�ستحواذي يف العام 2007. 

تولت املوؤ�س�سة دور املدير امل�سارك يف اإ�سدار املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية لأول قر�ش راأ�سمايل ثانوي بقيمة 500 مليون دولر.  •

تولت املوؤ�س�سة دور وكيل الت�سويق ل�سندوق اآ�سيوي لال�ستثمار الإ�سالمي يف متلك ال�سركات.   •

ومن املقرر اأن يتابع فريق جمموعة ال�سريفة ال�ستثمارية يف العام 2008 تدعيم �سفوفه بعدد اإ�سايف من امل�سرفيني املحرتفني يف وقت ي�ستمر تدفق 

العمليات بالتح�سن علمًا اأن املوؤ�س�سة تقدمت بطلب من هيئة �سوق املال ال�سعودية للح�سول على ترخي�ش بالعمل كم�سرف ا�ستثمار حملي. 

املجموعة امل�صرفية

يركز فرع املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف نيويورك على متويل التجارة والتمويالت املهيكلة والإقرا�ش التجاري املت�سل باملعامالت مع العامل العربي، مبا 

يف ذلك العتمادات امل�ستندية والتمويالت الق�سرية الأجل )امل�ستندة اإىل املعامالت التجارية(  للموؤ�س�سات املالية وكذلك التمويالت املت�سلة بن�ساط 

الوكالت احلكومية الأمريكية ووكالت التمويل املتعددة الأطراف لل�سادرات. وتابع فرع نيويورك يف العام 2007 تطوير قاعدة العمالء مع تركيز خا�ش 

على قطاعي النفط والغاز وم�ساريع الطاقة وامل�ساريع الهند�سية وم�ساريع البناء والنقل. وبلغت قيمة العتمادات امل�ستنِدّية ال�سادرة حل�ساب �سركات 

اأمريكية )مبا يف ذلك كربيات �سركات النفط والغاز( لتمويل عمليات ا�سترياد النفط من العراق واململكة ال�سعودية نحو 2 مليار دولر يف العام 2007. 

عة  كما لعب الفرع دورًا رئي�سيًا يف اإحدى اأكرب عمليات ال�سادرات بني الوليات املتحدة الأمريكية وليبيا وعمل كوكيل اإ�سايف يف عدد من القرو�ش املجمَّ

التي مت ترتيبها من قبل بنكو ايه بي �سي برازيل ا�ش ايه. 

ومنا القت�ساد العراقي بنحو 6% يف العام 2007 مدفوعًا بعامل رئي�سي هو الرتفاع الكبري يف اأ�سعار النفط اخلام بينما تراجع معدل البطالة اإىل 

30% كما مت العمل على خف�ش معدل الت�سخم لي�سل اإىل 30%. ويف ظل هذه الظروف الإيجابية )ن�سبيًا( قام فرع املوؤ�س�سة يف العراق بالبناء على 

النتائج اجليدة التي حققها يف العام الأول من انطالقته حمققًا ربحًا ب�سيطًا يف العام الثاين للت�سغيل. وثّبت الفرع اأقدامه يف حقل متويل التجارة، 

م�ساعفًا حجم العتمادات امل�ستندية التي اأ�سدرها حل�ساب الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية لتمويل ا�سترياد جمموعة وا�سعة من ال�سلع مبا يف ذلك 

الآلت والكيماويات واملعدات، وحافظ الفرع يف الوقت نف�سه على م�ستوى امل�سادقات امل�سافة اإىل العتمادات امل�ستندية ال�سادرة عن فرع املوؤ�س�سة يف 

نيويورك وعن بنك املوؤ�س�سة الدويل يف لندن فيما خ�ش �سحنات النفط امل�سدرة من قبل وكالة ت�سويق النفط احلكومية العراقية.  كما ت�ساعف خالل 

العام املا�سي )باملقارنة مع 2006( حجم ال�سمانات ال�سادرة عن املوؤ�س�سة ل�سالح ال�سركات الدولية العاملة يف العراق جتاه �سركائها التجاريني يف 

اأنحاء العامل. 

رتبت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية قر�سًا بقيمة 525 مليون دولر ل�سالح �سركة اخلليج لال�ستثمار ال�سناعي لتمويل ان�ساء م�سنع لنتاج كريات احلديد. 
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بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - م�صر �س.م.م

عـلى  نوعـه  الأف�سل من  بتح�سن هو  بامل�ستقبل  الثقة  �سعور  وانعك�ش  بن�سبة %7  يونيو( منوًا   - )يوليو  املالية  ال�سنة  امل�سري خالل  القت�ساد  حــقق 

م�ستوى املنطقة ملوؤ�سر البور�سة امل�سرية. ويتوقع اأن ي�ستمر هـذا الجتاه الإيجابي خالل العام 2008 مع متابعة احلكومة لتنفيذ برنامج الإ�سالحات 

القت�سادية مبا يف ذلك اإجناز دفعة جديدة من عمليات اخل�سخ�سة وم�ساريع تطوير البنى الأ�سا�سية وهذا مع احتمال اجتاه القت�ساد لنوع من 

التباطوؤ يف املرحلة التالية. 

جتاوب بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف م�سر مع الأجواء الإيجابية لالقت�ساد فزاد حمفظة الت�سليفات ومتكنت وحدة �سريفة ال�سركات من ك�سب 

عدد اإ�سايف من العمالء البارزين، بينما جنحت وحدة معاجلة الديون املتعرثة يف حت�سيل ق�سم كبري من الديون غرية املنتجة الأمر الذي انعك�ش 

باإطالق منتجاتها اجلديدة من �سهادات الإيداع  اإدارة اخلزينة  اأرباحًا كبرية من جراء قيام  البنك  للبنك. كما حقق  العامة  اإيجابًا على الربحية 

وعمليات اجلملة بالأوراق النقدية الأمر الذي جعل منها اأكرب م�ساهم يف اأرباح البنك. 

وا�ستمرت �سريفة التجزئة يف البنك يف تو�سيع �سبكة الفروع فافتتحت فرعًا يف الغردقة فيما يتم التح�سري لفتتاح 8 فروع اإ�سافية يف العام 2008 تغطي 

مدن دمياط واملن�سورة والأق�سر واأ�سوان واأ�سيوط. كما حافظ البنك على وترية ن�ساطه يف تطوير املنتجات فاأدخل خالل العام قر�سًا جديدًا لتمويل 

ال�سيارات وبطاقة اإلكرتونية م�سغرة وخدمات الإخطار بوا�سطة ر�سائل الهاتف اجلوال وعدد من برامج مكافاأة ال�ستخدام املتكرر خلدمات البنك. 

نتيجة لهذه املبادرات منت ميزانية بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف م�سر بن�سبة 145% يف العام 2007 لتبلغ نحو 1.097 مليون دولر وجرى متويل 

هذا النمو بزيادة بلغت 160% يف الودائع التي بلغت 851 مليون دولر. ومنت حمفظة ت�سليفات البنك لتبلغ 251 مليون دولر ليحقق دخل الفوائد زيادة 

بن�سبة 31% اإىل 17.7 مليون دولر بينما قفز الدخل من خارج بند الفوائد بن�سبة 73% اإىل 6.4 مليون دولر. وزاد دخل الت�سغيل بن�سبة 40% ليبلغ 

24.1 مليون دولر، بينما منت تكلفة الت�سغيل بن�سبة 28% خالل العام لتبلغ 18.1 مليون دولر وذلك نتيجة لتعديل الأجور ملجاراة تكلفة املعي�سة واإدخال 

بع�ش العالوات ف�ساًل عن تكلفة برنامج تو�سعة �سبكة الفروع، اإل اأن البنك حقق مع ذلك زيادة يف الربح ال�سايف الذي بلغ 6.3 مليون دولر، بزيادة 

19% عن العام 2006. 

و�سريكز بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف م�سر خالل العام 2008 على تنويع خدمات متويل التجارة �سمن منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

فيما تتابع وحدة �سريفة ال�سركات جهودها لجتذاب املزيد من ال�سركات املمتازة وبالتايل بناء قاعدة متنوعة من العمالء، كما ت�ستعد وحدة �سريفة 

التجزئة لإطالق قر�ش جديد للتمويل ال�سكني.  

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - الأردن 

ر معدل النمو يف الأردن يف العام 2007 بنحو 5.7% وهو معدل يقل ب�سورة طفيفة عن معدل النمو امل�سجل يف العام 2006 والذي بلغ 6.5%، اإل اأن  ُقدنِّ

املعدل الو�سطي للت�سخم الذي و�سل اإىل 6.2% يف العام 2006 انخف�ش اإىل 5% يف العام 2007 برغم ارتفاع تكلفة املحروقات نظرًا لإبقاء احلكومة 

على �سيا�سة الدعم.  وا�ستمر ت�ساوؤل عجز احل�ساب اجلاري نتيجة لتباطوؤ ال�سترياد والنمو امل�ستمر يف ال�سادرات.  بذلك اأنهى احل�ساب اجلاري العام 

بعجز بلغ 10.7% من الناجت املحلي الإجمايل. وا�ستمر التح�سن يف مالية الدولة رغم �سغوط الزيادة يف الإنفاق علمًا اأن احلكومة ملتزمة باأل يزيد 

عجز املوازنة عن 2.75% من الناجت املحلي الإجمايل. 

وكان العام 2007 عامًا جيدًا، اإذ ا�ستفاد البنك من النمو القت�سادي امل�ستمر لتحقيق منو ملحوظ يف ن�ساط الت�سليف بلغ 25% ومت تنويع اأوجه الزيادة 

يف الت�سليفات بحيث طالت خمتلف قطاعات �سريفة التجزئة، وا�ستند النمو اأي�سًا اإىل متويل العقود والختيار املدرو�ش للم�ساريع القت�سادية املهمة 

منية" للهاتف اجلوال.  واأدت هذه العوامل، اإ�سافة اإىل النمو امللفت يف ن�ساط وحدة الو�ساطة 
ُ
مثل توفري متويالت بـ 10 ماليني دينار اأردين ل�سركة "اأ

بالأ�سهم والأوراق املالية )رغم تراجع ن�ساط البور�سة(، اإىل تعزيز ح�سة بنك املوؤ�س�سة من ال�سوق الأردين بحيث اأ�سبح يف املوقع الرابع، كما اأدت 

العوامل نف�سها اإىل زيادة دخل البنك بن�سبة 17% من هام�ش الفوائد اإىل 25.3 مليون دولر. 

وبرغم الزيادة يف متويالت التجارة وما يرتبط بها فقد هبط دخل البنك من خارج بند الفوائد اإىل 16 مليون دولر نتيجة تراجع الدخل من الأوراق 

املالية القابلة للمتاجرة ومن عمليات اخلزينة، اإل اأن اإجمايل الدخل من العمليات ارتفع بن�سبة 8% اإىل 41.3 مليون دولر. وزادت تكلفة العمليات 

بن�سبة 9% اإىل 20.7 مليون دولر وذلك نتيجة للتو�سع يف �سبكة الفروع واإدخال �سلم جديد لرواتب املوظفني والت�سنيف الوظيفي. ونتيجة لنخفا�ش يف 

ال�سريبة الإجمالية واإعادة قيد اأحد القرو�ش املتعرثة بعد حت�سيله فقد ختم البنك �سنته بربح �ساٍف بلغ 17 مليون دولر بزيادة نحو 14% عن العام 

2006 )14.9 مليون دولر(. 

ود�سن بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية – الأردن يف العام 2007 فرعني جديدين يف غرب العا�سمة عّمان كما قام يف اأكتوبر من العام نف�سه باإطالق 

ن�سخة جديدة من م�سروعه امل�سمى iBanking لُيِحل حمل النظام احلايل لل�سريفة عرب الإنرتنت حاًل اأكرث مالئمة لإجراء املعامالت امل�سرفية عرب 

عر�س الرئي�س التنفيذي للعمليات
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الإنرتنت مع �سمان اأمن املعلومات على ال�سبكة. ومن اخلدمات التي ي�سمح بها النظام اجلديد اإجراء التحويالت واملدفوعات عرب الإنرتنت وتقدمي 

طلبات حتويل الأموال اأو طلبات القرو�ش. كما ك�سف البنك عن اأحدث بطاقاته امل�سبقة الدفع وعن نظام للتاأمني مف�سل على قيا�ش الدخل ال�سخ�سي 

للفرد ويوفر للعميل برامج لالدخار التقاعدي وبرامج ادخار لتاأمني التعليم وغريها من املنتجات الّدخارية.   

وبرغم مناخ املناف�سة ال�سديدة يف ال�سوق فاإن املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية – الأردن واثقة من قدرتها على امل�سي يف زيادة ح�ستها من ال�سوق كما كان 

�ساأنها يف ال�سنوات ال�سابقة، وذلك بال�ستناد اإىل ا�سرتاتيجيتها يف التو�سيع امل�ستمر ل�سبكة الفروع وال�سراف الآيل اإ�سافة اإىل ا�ستمرارها يف طرح 

املنتجات اجلديدة. 

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - اجلزائر 

خــالل  امل�سجــل  ال�سنوي  املعدل  متو�سط  من  كــثريًا  يقرتب  معدل  وهو  للعام 2007  بـ %4.8  يقدر  القت�سادي  للنمو  معدل  على  اجلزائر  حافظت 

ال�ســنوات اخلم�ش ال�سابقة 2002 - 2006 والذي بلغ 4.9% �سنويا.  وكما هو متوقع فقد كان النفط وم�ستقاته املحرك الأول لعجلة النمو اإذ �ساهم عام 

2006 بنحو 98% من عائد اجلزائر من ال�سادرات والذي بلغ بنحو 54.6 مليار دولر. كما �ساهم بالق�سط الأكرب من فائ�ش امليزان التجاري الذي بلغ 

33.2 مليار دولر. وت�سري التوقعات اإىل اأن وترية النمو الن�سطة �ست�ستمر لتبلغ نحو 5.4% يف العام 2008 ونحو 6% يف العام 2009. 

التاأخري يف خ�سخ�سة امل�سارف  اأف�سل الوجوه التي تفيد القت�ساد، وبرغم بع�ش  باإنفاق املوارد املالية املرتاكمة على  وان�سجاما مع اهتمامها 

القاعدة  وتو�سيع  البطالة  معدل  خف�ش  اأهدافها  بني  يقع  التي  الإ�سالحات  وترية  على  اجلزائرية  احلكومة  حافظت  فقد  الدولة،   من  اململوكة 

الجتماعية لالقت�ساد. 

وتابـع بنـك املوؤ�س�سـة العربيـة امل�سرفيـة يف اجلزائر بدوره م�سار النمو اإذ �ساهمت زيادة قــدرهــا 93% يف حمفظـــته مــن القــرو�ش يف زيــادة بن�سبــة %28 

يف دخــل البـنك من الفوائد والتي بلغت 13.1 مليون دولر.  لكن الدخل من خارج بند الفوائد انخف�ش بن�سبـة 14% م�سجاًل 13.3 ملــيون دولر وجنـم 

ـلة  ذلـك بالدرجــة الأوىل عن الرتاجع يف دخل البــنك مــن تداول العمالت ومــن بع�ش امل�ســادر الأخرى. وارتفعت تكلفة الت�سغيل بن�سبة 31% ) م�سجنِّ

13.5 مليون دولر( ب�سبب الزيادة يف تكلفة املوظفني )نتيجة التو�سع يف الفروع( ويف تكلفة املكاتب ويف خم�س�سات ال�ستهالكات. وعليه فقد انخف�ش 

الربح الت�سغيلي للبنك اإىل 12.9 مليون دولر يف مقابل 15.4 مليون دولر لل�سنة ال�سابقة، اإل اأنه ونتيجة لبع�ش التح�سن يف موؤونات القرو�ش املتعرثة فقد 

متكن البنك من حتقيق ربح �ساٍف بعد ال�سريبة بلغ 14.6 مليون دولر يف مقابل خ�سارة �سافية بلغت 8.6 مليون دولر يف العام 2006. 

وبالإ�سافة اإىل قاعدته التقليدية من ال�سركات التجارية الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية فقد تابع بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف اجلزائر تنمية 

�سبكة �سريفة التجزئة بحيث بات يعترب البنك القيادي يف ال�سوق جلهة املروحة املتنامية من منتجات التوفري اأو الت�سليف. ومت يف العام 2007 تعزيز 

قاعدة منتجات البنك عرب اإطالق جمموعة من قرو�ش ال�ستهالك ومتويل ال�سيارات والتعامل ببطاقات الئتمان بالعمالت الأجنبية. ومن املتوقع اأن 

ي�سهد العام 2008 اإدخال منتجات التاأمني وال�سريفة بوا�سطة الإنرتنت.

وقامت املوؤ�س�سة خالل العام املن�سرم بافتتاح فرعني جديدين ل�سريفة التجزئة يف العا�سمة اجلزائر والإعداد لفتح اأربعة فروع اأخرى يف العام 2008. 

كما قامت يف الوقت نف�سه بتو�سيع ن�ساطات فروع ديل اإبراهيم ووهران وح�سن م�سعود والتي �سممت خلدمة العمالء من ال�سركات لت�سمل خدماتها 

�سوق ال�ستهالك واخلدمات املت�سلة بها.  

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية - تون�س 

حقق القت�ساد التون�سي منوًا بن�سبة 6.1% يف العام 2007 وهو اأداء ين�سجم مع املعدل الو�سطي للنمو القت�سادي املخطط للفرتة 2007 -2011. 

وهذا فيما تابعت احلكومة تنفيذ برنامج الإ�سالحات الهيكلية الذي ي�ستهدف حتديث قطاع ال�سناعة وت�سجيع ال�ستثمار يف ال�سناعات اجلديدة.  

ومنو  واخلدمات  ال�سناعة  قطاعي  يف  �سيما  ول  القت�سادي  الن�ساط  يف  امل�ستمرة  الزيادة  على  التون�سي  لالقت�ساد  الإيجابي  امل�ستقبل  ويرتكز 

ال�سادرات والرتكيز احلكومي على ت�سجيع ا�ستخدام التكنولوجيات احلديثة، ف�سال عن تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر. وهناك عوامل اإيجابية 

اإ�سافية ت�سري اإىل احتمال حمافظة تون�ش على وتائر منو جيدة وم�ستقرة خالل ال�سنوات امل�سمولة باخلطة اخلم�سية الراهنة ومن بني هذه العوامل 

خطــة احلكومـــة لتحقــيق املزيد من التنويع القت�سادي ومن حتـــرير التجارة وحتديث القطاع الزراعــي وخفــ�ش ال�سـرائب وتوفري بع�ش احلوافز 

املالية الأخرى. 

متتلك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف تون�ش فرعان ي�سّمان وحدة اأوف�سور م�سرفية مقرها تون�ش وبنك حملي هو "بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

– تون�ش". وخالل العام 2007 وبرغم حمافظة الوحدتان على �سيا�سة اإقرا�ش حذرة فقد منت حمفظة القرو�ش لديهما اإذ قامت وحدة الأوف�سور 
بزيادة ت�سهيالتها ل�سركات القطاع العام، بينما زاد بنك املوؤ�س�سة املحلي وبح�س�ش متنا�سبة حمفظة ت�سهيالت املديني الق�سري واملتو�سط لل�سركات 

امل�ساهمة واملوؤ�س�سات العاملة يف قطاع الإجارة. 
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وتابعت املوؤ�س�سة ا�سرتاتيجيتها القائمة على توظيف خربات املجموعة يف متويل التجارة لفائدة عمالئها الن�سطني يف التجارة الدولية  فقامت وحدة الأوف�سور 

بزيادة احلجم الإجمايل لالعتمادات امل�ستندية وال�سمانات يف نف�ش الوقت الذي زادت ن�ساطها يف ال�سوق النقدية.  و�ساعدت تلك الزيادات على متكني وحدتي 

املوؤ�س�سة يف تون�ش من حتقيق زيادة 24% يف الدخل اجلمايل الذي بلغ 12.7 مليون دولر بينما بلغ الربح ال�سايف املجمع للوحدتني 4.5 مليون دولر. 

اإليه بع�ش الوظائف  Net Symbols الذي يعترب العمود الفقري لنظام عمل املجموعة واأ�سافت  وجنحت وحدتا املوؤ�س�سة يف تون�ش يف تنفيذ نظام 

العملية.  و�سي�ساعد ذلك على زيادة فعالية الت�سغيل وتوفري القدرات الالزمة لتطوير العالقات بالعمالء عرب �سبكة الإنرتنت وكذلك ت�سهيل الإعداد 

الأوتوماتيكي للتقارير املعدة لل�سلطات الرقابية اأو لالإدارة العامة للمجموعة.  ومن املقرر اأن تتابع الوحدتان يف العام 2008 التوظيف يف التكنولوجيا 

امل�سرفية بهدف حت�سني م�ستوى تو�سيل اخلدمات ومنتجات التجزئة للعمالء. 

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الإ�صالمي �س.م.ب.م

مع النمو امل�ستمر والكبري يف ال�سريفة الإ�سالمية دخل ال�سوق العديد من البنوك الإ�سالمية اجلديدة يف العام 2007 مع تركيز خا�ش على �سوقي 

الإمارات العربية والبحرين. وقد حتول البع�ش من هذه امل�سارف اإىل عمالء لبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي الذي يعمل كمركز مقا�سة 

رًا بذلك خدمات اإدارة ال�سيولة وتوظيفها بني امل�سارف.  ل�سوق �سريفة اجلملة الإ�سالمي موفنِّ

اإ�سدارات ال�سكوك الإ�سالمية والذي ت�ساعف حجمه تقريبًا يف عام  ولعب بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي دورًا بارزًا يف تطوير �سوق 

واحد.  وبني العمليات البارزة التي ا�سطلع بها البنك يف هذا املجال وبنجاح بارز ترتيب وت�سويق اإ�سداري �سكوك بقيمة 1.6 مليار دولر ل�سركة "دار 

الركان"، اإحدى اأبرز �سركات التطوير العقاري يف ال�سعودية. وا�ستخدم بنك املوؤ�س�سة الإ�سالمي اأ�سلوبًا يف هيكلة القر�ش لقى جتاوبًا وا�سعًا من 

العميل ومن اأو�ساط امل�ستثمرين.  ومتيز �سوق التمويالت الإ�سالمية املجّمعة اأي�سًا بن�ساط كبري يف العام املا�سي ولعب بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

عة كبرية يف كل من الكويت وال�سعودية وقطر وتركيا.  الإ�سالمي دورًا بارزًا يف هذا الن�ساط عرب قيامه برتتيب �ستة قرو�ش جممَّ

و�ساهم التعاون الوثيق بني بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي وبني قطاعات الن�ساط الأخرى يف املجموعة يف حتقيق فوائد فعلية يف العديد من 

العمليات، واأحد الأمثلة اجليدة على ذلك هو جناح البنك - وبعد ثالث �سنوات فقط - يف بيع "�سندوق البيت العقاري" يف لندن والذي حقق اأرباحًا 

راأ�سمالية ممتازة للبنك ووحدته ال�سقيقة يف لندن وعدد من امل�ستثمرين.  وحقق اإطالق الإدارة اجلديدة ل�سريفة ال�ستثمار يف املجموعة يف العام 

2007 م�ساهمة كبرية يف حت�سني مروحة املنتجات ال�ستثمارية املتوافرة للعمالء.

عة بقيمة 500 مليون دولر لتمويل تطوير جمّمع جتاري يف  وقام بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي خالل العام املن�سرم برتتيب ت�سهيالت جممَّ

مدينة مكة املكرمة يف اململكة ال�سعودية كما �سارك يف الكتتاب بتلك الت�سهيالت. ومت ا�ستخدام هيكلية مبتكرة ومتطورة لهذه التمويالت بف�سل التعاون 

الوثيق بني اإدارة البنك وبني الهيئة ال�سرعية الكفوءة  ولقت ال�سيغة املعتمدة ترحيبًا من قبل العميل ومن املوؤ�س�سات املالية امل�ساركة يف الكتتاب. 

مليار دولر لأحد م�ساريع  بقيمة 4.8  لتمويالت  ال�سرعية  الهيكلة  امل�ست�سار يف  دور  الإ�سالمي  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  بنك  لعب  ال�سعودية  ويف 

البرتوكيماويات الأمر الذي يعزز املكانة البارزة للبنك يف التمويالت املهيكلة الإ�سالمية. 

عر�س الرئي�س التنفيذي للعمليات

حقق بنك املوؤ�س�سة الإ�سالمي يف العام 2007 نتائج 

باهرة بامتياز وجتاوزت تلك النتائج ب�سهولة الأداء 

القيا�سي الذي حققه البنك يف العام 2006.
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كما حقق بنك املوؤ�س�سة الإ�سالمي يف العام 2007 نتائج باهرة بامتياز وجتاوزت تلك النتائج ب�سهولة الأداء القيا�سي الذي حققه البنك يف العام 2006.  

ففيما منت قاعدة الأ�سول بن�سبة 67% اإىل 1.365 مليون دولر قفز الدخل الإجمايل من العمليات اإىل 56.5 مليون دولر يف مقابل 10.8 مليون دولر 

لل�سنة ال�سابقة.  ورغم اأن ن�سبة كبرية من هذا الدخل حتققت من حمفظة ال�سكوك التي مت تطويرها بعناية ومن بيع �سندوق ال�ستثمار العقاري فاإن 

جزءًا مهمًا من الدخل حتقق من عمليات التو�سع يف ترتيب القرو�ش املجّمعة ومتويل العمليات التجارية. وا�ستمر البنك يف احتواء تكلفة الت�سغيل واأنهى 

العام املا�سي بربح �ساٍف بلغ نحو 50.9 مليون دولر باملقارنة مع 5.3 مليون دولر للعام 2006.

و�ساهم التح�ّسن الكبري يف قيمة الأربـاح امل�ستبقاة ف�ساًل عن �سخ املزيد من املوارد الراأ�سمالية مـن قبـل املوؤ�س�سة يف رفع القـاعدة الراأ�سمـالية لبنك 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمـي اإىل 219 مليون دولر يف العام 2007. كما قام البنك بجهد مماثل لتطوير راأ�سماله الب�سري اأي�سًا مبا يف ذلك 

قيامه موؤخرًا بتعيني مدير متفرغ ملطابقة املنتجات واخلدمات مع الأ�سول والقواعد ال�سرعية وذلك بهدف �سمان البت ال�سريع يف طلبات العمالء 

ملتابعة  موقع ممتاز  الآن يف  هو  الإ�سالمي  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  بنك  فاإن  ذلك  على  وبناًء  العام.  مدار  على  العمليات  دورة  ت�سريع  وبالتايل 

ا�ستك�ساف اآفاق ال�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية ومتغرياتها. 

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية الد�يل )بي ال �صي(

برغم ا�ستداد املناف�سة يف �سوقه ا�ستمر بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي يف تقدمه الثابت عام 2007. وقد اأظهر البنك حيوية 

ملفتة يف توطيد العالقة بعمالء كبار رئي�سيني، وذلك عرب توفري احللول املبتكرة لتلبية حاجاتهم اخلا�سة فقام البنك بت�سميم تقنيات متويل جديدة 

وا�ستغالل التفاعل اخلالق مع بقية اأع�ساء جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية وخ�سو�سا يف جمال متويل امل�ساريع والعمليات التجارية.

وقد زاد اإجمايل اأ�سول البنك يف العام 2007 بن�سبة 18% بالغًا 2.091 مليون جنيه ا�سرتليني، يف الوقت نف�سه زادت حمفظة القرو�ش وال�سلف يف البنك 

بن�سبة 36% لت�سل اإىل 981 مليون جنيه ا�سرتليني وقفز الدخل من هام�ش الفوائد بن�سبة 17% ليبلغ 30.1 مليون جنيه ا�سرتليني. بينما قفز الدخل من 

خارج بند الفوائد بن�سبة 10% اإىل 22.6 مليون جنيه ا�سرتليني. وذلك بف�سل الزيادة امللحوظة يف العمليات خارج امليزانية. نتيجة لذلك زاد الدخل 

الإجمايل من العمليات بن�سبة 14% عن الدخل امل�سجل يف العام 2006 لي�سل اإىل 52.8 مليون جنيه ا�سرتليني. وعلى الرغم من املناف�سة ال�سديدة 

وال�ساملة على املواهب والكفاءات امل�سرفية فقد متكن البنك من احتواء تكلفة الت�سغيل ب�سورة جيدة الأمر الذي �سمح بتحقيق ربح �ساٍف قيا�سي بعد 

ال�سريبة بلغ 20 مليون جنيه ا�سرتليني بزيادة 9% عن العام 2006. وهي نتيجة مر�سية للغاية يف ظل الظروف ال�سعبة التي �سهدها ال�سوق. ويعود معظم 

الزيادة يف دخل البنك اإىل ن�ساط متويل التجارة والذي مثل نحو 46% من الدخل الإجمايل ثم اإىل متويل امل�ساريع )14%( وال�سريفة الإ�سالمية )%10( 

وعمليات اخلزينة )8%( و�ساهمت الأرباح املحققة من ال�ستثمارات الراأ�سمالية بنحو 22% من الدخل الإجمايل. 

وت�ستهدف وحدة متويل العمليات التجارية يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل احلفاظ على موقعها املتقدم يف هذا املجال، وذلك عرب الإفادة 

من خرباتها الطويلة وقدرتها على ال�ستجابة املرنة وال�سريعة حلاجات العمالء املتغرية با�ستمرار مبا يف ذلك اأخذ خماطر املعامالت العائدة لل�سركات 

ولي�ش فقط خماطر املوؤ�س�سات املالية.  نتيجة لذلك ا�ستمرت الوحدة يف تطوير برنامج متويل م�ستحقات التعامالت التجارية ومت منح البنك موؤخرًا 

جائزة "�سفقة العام" التي متنحها �سنويًا املجلة املتخ�س�سة "غلوبال ترايد ريفيو". وا�ستحق البنك هذا التكرمي بف�سل �سفقة ت�سهيالت غري قابلة 

ر�سم تخيلي ملبنى مطار القاهرة اجلديد )قيد الن�ساء حاليًا(، حيث �ساركت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية - م�سر فـي عملية التمويل.
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لال�سرتجاع بقيمة 654 مليون دولر لتمويل �سادرات �سركة "لندروفر" لل�سيارات ت�سمنت متويل ما يقارب املليار دولر من املقبو�سات ال�سنوية املوؤجلة 

رين لنقل مركز الثقل  والتي ت�ستحق لل�سركة من �سادراتها اإىل نحو 32 �سوق نا�سئة موزعة على القارات اخلم�ش. وبالنظر لتوجه العديد من امل�سدنِّ

ل�سادراتهم من مناطق النمو ال�سعيف اإىل بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، فاإن فريق متويل التجارة وم�ستحقات ال�سادرات على اأمت ال�ستعداد 

لالإفادة الق�سوى من الفر�ش اجلديدة وازدياد الطلب على الأ�سول العالية النوعية. 

العقود يف منطقة  تكلفة  واملتوا�سل يف  الكبري  والرتفاع  ال�سديدة  املناف�سة  �سنة جيدة برغم  اأي�سًا  املهيكلة  والتمويالت  امل�ساريع  و�سهدت وحدة متويل 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وقد اأدى الرتفاع الكبري يف التكلفة اإىل تاأخري تنفيذ عدد من م�ساريع البنى الأ�سا�سية اأو تقلي�سها. ومت تفوي�ش بنك 

املوؤ�س�سة الدويل امل�ساركة يف الكتتاب بقر�ش بقيمة 480 مليون دولر لتمويل تو�سعة مرفاأ دمياط الدويل يف م�سر كما جرى تفوي�سه قيادة ترتيب قر�سني 

مل�سروعني �سياحيني وترفيهيني يف ليبيا هما م�سروع تطوير "مدينة النخيل" وم�سروع حتديث وتطوير فندق "الوّدان"، واجتذبت العمليتان اهتمامًا وا�سعًا 

من امل�سارف الدولية وعززت موقع املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية باعتبارها امل�سرف الدويل الأول لتعامالت ليبيا مع الأ�سواق الدولية. 

وقطفت وحدة اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل ثمار التوقيت املنا�سب لبيع "�سندوق البيت العقاري" بنحو 

58.4 مليون جنيه ا�سرتليني، الأمر الذي حقق للبنك ربحًا راأ�سماليا بن�سبة 25% وعائد �سنوي داخلي للم�ستثمرين بلغ 15% �سنويًا على امتداد عمر 

ال�سندوق.  يف تلك الأثناء قامت وحدة الإدارة الإ�سالمية لالأ�سول بتاأ�سي�ش وحدة جديدة يف الوليات املتحدة الأمريكية، )�سندوق برونكو( والذي 

اأ�سا�ش اإمكان حت�سني قيمتها الراأ�سمالية. ويف الوقت نف�سه ا�ستمرت حمفظة الإقرا�ش العقاري املخ�س�سة مل�سلمي  �سيقوم باختيار العقارات على 

بريطانيا وامل�سماة برنامج "الرباق" يف النمو القوي، وهذا مع العلم اأن الهتمام بخدمات الربنامج قوية بني امل�ستثمرين اخلليجيني. 

واإذ تقرتب م�ساهمة الدخل من خارج بند الفوائد اإىل ن�سبة الـ 50% من الإجمايل وت�ستمر يف النمو، وب�سبب جناحه يف التحكم مب�ساريف الت�سغيل يعتقد بنك 

املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل اأنه يف و�سع ال�ستعداد اجليد ملواجهة التحديات التي قد تواجه ال�سوق. وبرغم توقعه اأن ت�ستمر الأ�سواق املالية الدولية 

مبواجهة متاعب اإ�سافية يف العام 2008، فاإن بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل على ثقة تامة بقدرته على ال�ستمرار يف م�سار النمو احلايل يف اأعماله 

لل�سنوات املقبلة، وعلى الأخ�ش بف�سل تركيزه على منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا والتي تعترب بني اأ�سرع مناطق العامل منوًا يف الوقت احلا�سر. 

بنك املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية – الربازيل )بنكو ايه بي �صي(

برغم التداعيات الدولية لأزمة الرهن العقاري يف الوليات املتحدة الأمريكية حقق القت�ساد الربازيلي اأداًء جيدًا يف العام 2007. وحتى �سهر يوليو من 

العام 2007 اأدى ت�سافر تدفقات ال�ستثمارات اخلارجية والفائ�ش التجاري للبالد اإىل رفع موؤ�سر بور�سة الأ�سهم بن�سبة 30% والريل الربازيلي بن�سبة %14 

وذلك على الرغم من التدخل اجلريء لبنك الربازيل املركزي و�سراوؤه ما يقارب 75 مليار دولر من ال�سوق يف م�سعاه لكبح ارتفاع �سعر العملة املحلية، اإل 

اأن  موؤ�سر البور�سة ا�ستمر يف الرتفاع بعد �سهر يوليو بن�سبة 9% اإ�سافية، كما �سجل �سعر �سرف الريل الربازيلي ارتفاعًا بن�سبة 2% اإ�سافية. وبرغم الإرتفـاع 

يف �سعر �سرف النقد املحلـي فقد زادت ال�ستثمـارات الوافـدة بنحو 35 مليار دولر وارتفع الفــائ�ش يف امليــزان التجــاري اإلـى 40 مليار دولر م�ساهما بذلك 

يف حتقيق فائ�ش اإيجابي يف ميزان احل�ساب اجلاري بلغ نحو 0.6% من الناجت املحلي والذي منا بدوره بنحو 4.7% يف وقت متت ال�سيطرة على الت�سخم يف 
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حدود 4.5%.  وامللفت اأن موؤ�س�سة الت�سنيف املايل "موديز" قامت ويف عز اأزمة الرهن العقاري برفع ت�سنيف الدين احلكومي الربازيلي الأمر الذي اعترب 

�سهادة بليغة يف قدرة القت�ساد الربازيلي على الحتفاظ مبرتكزات اأ�سا�سية �سلبة ول �سيما على جبهة احل�سابات القومية اخلارجية. 

اأطلق بنك املوؤ�س�سة يف الربازيل اإ�سداره الأويل بالأ�سهم للجمهور يف يوليو من العام املا�سي ويف توقيت اأثبت اأنه كان ناجحًا جدًا بدليل التجاوب الكبري 

مع الإ�سدار والذي جمع نحو 600 مليون ريل برازيلي.  و�سي�سمح راأ�ش املال الإ�سايف للبنك مبتابعة وترية النمو احلالية ول �سيما مع تركيز ا�سرتاتيجيته 

على ت�سميم الت�سهيالت املالية واملنتجات املهيكلة لتنا�سب حاجات ال�سركات الكبرية اأو املتو�سطة وال�سغرية.  وقد ت�ساعفت حمفظة البنك لت�سل اإىل 

ملياري دولر وانعك�ش النمو يف �سناديق الأ�سهم وحمافظ ال�سندات القابلة للت�سويق وحمافظ القرو�ش بارتفاع الدخل من الهام�ش ال�سايف للفوائد اإىل 

97.4 مليون دولر بزيادة 92% عن العام 2006.  وزاد الدخل من خارج بند الفوائد اأي�سًا بن�سبة 26% لي�سل اإىل 33.9 مليون دولر علمًا اأن امل�سادر 

الأ�سا�سية لدخل العمولت جاءت اأوًل من العمليات املهيكلة ثم ر�سوم اخلدمات وعمليات القطع. وبلغ اإجمايل الدخل الت�سغيلي للبنك نحو 131.3 مليون 

دولر بزيادة 69% عن ال�سنة ال�سابقة.  وارتفعت تكلفة العمليات اأي�سًا بن�سبة 44% اإىل 56.5 مليون دولر وذلك وبالدرجة الأوىل نتيجة لرتفاع تكلفة 

جهاز املوظفني جراء التكلفة الإ�سافية ل�ستخدام موظفني جدد بهدف تلبية احلاجات الناجمة عن منو الأعمال، وكذلك نتيجة ملـنح حوافـز الإنتاجيـة 

ولرتفاع �سعر �سرف الريل الربازيلي. وبعد احت�ساب خم�س�سات الديون املتعرثة وال�سرائب حقق بنك املوؤ�س�سة يف الربازيل ربحًا �سـافيًا بلغ 45 مليون 

دولر بزيادة 93% عن العام 2006. 

اأما بالن�سبة للعام 2008 فاإن بنك املوؤ�س�سة يف الربازيل يتوقع حتقيق املزيد من النمو �سواء يف حجم الأ�سول اأو هوام�ش الفوائد والأرباح وهو على ثقة 

بالتايل باحلفاظ على معدلت النمو التي �سجلت يف العامني الأخريين اإن مل يكن جتاوزها اأي�سًا.  

جمموعة الئتمان �املخاطر

ذة على  تابعت جمموعة الئتمان واملخاطر تطبيق وحت�سني اأنظمة اإدارة املخاطر والعمليات يف جمالت عمل املجموعة كافة. وركزت امل�ساريع املنفَّ

اإ�سافية  وقائية  بازل -2. وكخطوة  اتفاقات  الثانية من  للركيزة  الأ�سا�سية  املبادئ  حة يف  املو�سَّ املمار�سات  باأف�سل  املجموعة  التزام وحدات  تاأكيد 

ا�ستدعت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية جهة ا�ست�سارية من خارج البنك طلب منها اإجراء مراجعة �ساملة م�ستقلة ملجمل نظام اإدارة املخاطر يف املجموعة 

والطرق املتبعة يف تقييم كفاية راأ�ش املال.  وبرغم ا�ستنتاج اجلهة ال�ست�سارية باأن نظام اإدارة املخاطر يف املجموعة �سامل وواف اإىل حد كبري فاإنها 

اإدخال التح�سينات على النظام املتبع، وقام البنك بدرا�سة القرتاحات والتو�سيات واتخذ  متكنت مع ذلك من حتديد جمالت معينة حيث ميكن 

اخلطوات الالزمة لو�سعها مو�سع التطبيق. 

خماطر الئتمان 

مت خالل العام 2007 تنفيذ جمموعة من املبادرات التي ا�ستهدفت حت�سني قدرة جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية على حتليل خماطر الئتمان 

ومعايري الكتتاب بها وكذلك حت�سني منهجية تقييم املخاطر املعتمدة بدورها على نظام لت�سنيف تلك املخاطر معمول به من قبل البنك. ويف ما يلي 
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مت اإجناز النظام املرجعي املعتمد من قبل املجموعة لت�سعري الت�سهيالت واملنتجات املقدمة لل�سركات وهو نظام يعتمد على نظام منوذجي للتحليل   •

وتقييم املخاطر مت تطويره من اإحدى وكالت الت�سنيف الكربى. 

متت مراجعة وحت�سني نظام موازنة عائد راأ�ش املال باملخاطر )RAROC( الذي ت�ستخدمه املجموعة لتقييم موازنة املخاطر بالربح املتوقع على   •

م�ستوى العمليات اأو العميل اأو حمفظة القرو�ش. 

مت اإدخال وجتربة نظام م�سمم لختبار وتطوير مهارات املوظفني املعنيني يف منح القرو�ش التجارية، وذلك بهدف توحيد وتنميط طرق تقييم   •

العمالء وحت�سني معايري تقييم املخاطر القرتا�سية. 

مت على م�ستوى الإدارة املركزية والفروع تنظيم عدد من ور�ش العمل التي ا�ستهدفت تعميم اخلربات واملفاهيم املتقدمة اخلا�سة باإدارة املخاطر   •

واملنهجيات النموذجية للتحليل املايل. 

ر لدرا�سة ومعاجلة طلبات القرو�ش ومن املتوقع اأن يكتمل  بداأت املوؤ�س�سة التطبيق التدريجي يف الوحدات العاملة كافة يف العامل العربي لنظام مطوَّ  •

اإدخال هذا النظام خالل العام 2008. 

قامت املوؤ�س�سة بتطوير واإدخال اأداة متقدمة خلزن البيانات التي ت�ساعد يف اإدارة �سقوف الإقرا�ش والنك�ساف على العمالء.   •

قامت جمموعة الئتمان واملخاطر باإدخال اأداة متطورة لتقييم راأ�ش املال القت�سادي واإدارة املحافظ يتوقع اأن ت�ساعد يف فح�ش واختبار الوقع املحتمل 

للت�سنيف املايل، والتح�سيل والآجال وال�سناعة وحجم العميل وغريها من العوامل املوؤثرة يف حتديد حجم املخاطرة. وكلها من ال�سروط احليوية 

لتخاذ القرارات ال�سليمة يف وقت تتجه املجموعة لتطبيق معايري دقيقة لقيا�ش راأ�ش املال القت�سادي على العمالء وعلى وحدات الن�ساط وذلك يف نطاق 

اللتزام مب�ستلزمات الركيزة الثانية لتفاقية بازل - 2. 

وبداأت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف تنفيذ التو�سيات املرفوعة من م�ست�ساريها اخلارجيني يف ما خ�ش �سيا�سات واإدارة الإقرا�ش ال�ستهالكي، و�سمل 

ذلك اإعادة النظر يف ال�سيا�سة املعتمدة يف منح القرو�ش ال�ستهالكية واإعادة ت�سميم بطاقة احت�ساب النقاط. 

خماطر ال�صوق

مت اإطالق برنامج ي�ستهدف حتديث نظام اإدارة خماطر ال�سوق وتطوير عامل الدقة يف منط اإدارة املجموعة لراأ�ش املال القت�سادي وحدود احتمال 

ر يف الن�سف الأول من العام 2008.  املخاطرة يف ما خ�ش خماطر ال�سوق. ويتوقع اأن ينجز العمل بالنظام املطوَّ

خماطر الت�صغيل

على اأثر تطوير منهجية اإدارة خماطر الت�سغيل من قبل الوحدة املوجلة بهذا املو�سوع يف العام 2006 مت النتهاء من اإدخال املنهجية اإىل الوحدات العاملة 

كافة يف العام 2007. ومن املتوقع اأن يتم يف وقت قريب لحق اإدخال عدد من املكونات الأخرى للمنهجية مثل املوؤ�سرات الرئي�سية يف احت�ساب املخاطر وقاعدة 

بيانات خ�سائر الت�سغيل والتقييم الذاتي للمخاطر واآليات التحكم بها، كل ذلك بهدف ت�سهيل اجلمع املنتظم وال�سامل لبيانات الت�سغيل وحت�سني طرق اإدارة 

املخاطر وو�سع التقارير.  وقد مت تطبيق اإدخال املكونات الإ�سافية ملنهجية اإدارة املخاطر يف كل من الإدارة العامة يف البحرين ويف بنك املوؤ�س�سة العربية 

امل�سرفية الدويل يف لندن و�سيتم تطبيق هذه املكونات على الوحدات التابعة كافة يف العامل العربي يف العام 2008. 

عر�س الرئي�س التنفيذي للعمليات
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و�سعت املجموعة مو�سع التطبيق الطريقة املن�سو�ش عليها يف اتفاقية بازل - 2 يف ما خ�ش قيا�ش تنا�سب راأ�ش املال مع خماطر الت�سغيل وطرق 

تخ�سي�سه، وهذا يف وقت ت�ستمر فيه اجلهود الهادفة لتطوير قاعدة اأكرث تطورا لزيادة قدرات القيا�ش مبا يف ذلك جتميع البيانات اخلا�سة بخ�سائر 

الت�سغيل واملوؤ�سرات الرئي�سية للمخاطر. 

�حدة معاجلة القر��س املتعرثة 

حققت هذه الوحدة عاما ناجحا جديدا يف 2007 وهو العام الرابع على التوايل الذي تنجح فيه الوحدة يف ا�سرتداد ن�سبة جيدة من القرو�ش املتعرثة، 

الأمر الذي اأّدى اإىل اإعادة قيد ر�سيد �سايف ملخ�س�سات القرو�ش ال�سعبة التح�سيل، وانعك�ش ذلك بتح�سن موؤ�سر القرو�ش غري املنتجة لفوائد كن�سبة 

مئوية من اإجمايل القرو�ش. اإذ تراجع هذا املوؤ�سر تدريجيا من 3.6% يف نهاية العام 2005 اإىل 2% يف نهاية العام 2006 ثم اإىل 1.3% يف نهاية العام 

2007. وبرغم انخفا�ش موؤ�سر تغطية الديون املتعرثة )حجم املوؤونات املخ�س�سة كن�سبة مئوية من اإجمايل الديون غري املنتجة لفوائد( من %208 

عام 2006 اإىل 197% يف العام 2007 )نتيجة حترير املوؤونات الفائ�سة اخلا�سة مبخاطر بع�ش البلدان( فقد بقي ذلك مبثابة حت�سن كبري باملقارنة 

مع موؤ�سر العام 2005 ) %155(. 

الإدارة العامة لتقنية املعلومات 

ركزت هذه الإدارة خالل العام 2007 على تنفيذ امل�ساريع التالية:

بازل - 2: مت تنفيذ نظام رفع التقارير املحدد يف الركيزة الأوىل لتفاقية بازل - 2 ووفق املنهجية املوحدة املعتمدة من م�سرف البحرين املركزي، يف 

ما يتعلق بالإدارة العامة، ووفق اأحكام هيئة �سوق اخلدمات املالية يف بريطانيا يف ما يتعلق ببنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل يف لندن. 

اإدارة خماطر الئتمان : �سرعت املوؤ�س�سة يف تنفيذ عدد من امل�ساريع الهادفة لتحديث وحت�سني قدرات املجموعة يف هذا املجال واأهمها:

بتطبيق نظام لإدارة املحافظ يخت�ش بقيا�ش وتقييم وتعيري خماطر حمفظة القرو�ش وتقييم راأ�ش املال القت�سادي.   •

باختيار نظام جديد لإدارة خماطر ال�سوق �سيتم العمل به يف العام 2008.  •

باختيار نظام جديد لإدارة خماطر الت�سغيل بداأ تطبيقه يف املركز الرئي�سي يف البحرين ويف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل يف لندن على   •

ان ميتد التطبيق اإىل بقية وحدات املجموعة يف العام 2008. 

برنامج توحيد الأنظمة الأ�صا�صية ل�صريفة التجزئة:  مت توفري البنية التحتية املطلوبة لدعم النظام الأ�سا�سي ل�سريفة التجزئة بالعتماد 

على البنية التحتية للمقر الرئي�سي ملعاجلة عمليات اجلملة يف البحرين.  ومت تطبيق الربنامج يف وحدتي املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف تون�ش اإ�سافة 

اإىل تطبيقه على عمليات الدعم الإداري لعمليات اخلزينة يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف م�سر، يف خطوة متهد لتطبيق النظام بكامله على 

البنك يف العام 2008. ومن املقرر اأن يدخل بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف الأردن هذا النظام يف العام 2009.  يف هذه الأثناء مت يف بنك املوؤ�س�سة 

العربية امل�سرفية يف م�سر اإجناز التعاقد مع جهات م�ستقلة لتويل �سوؤون نظام بطاقة ال�سراف الآيل وبطاقات الئتمان وتاأهيل اأنظمة املعلوماتية 

ل�ستقبال البطاقات الذكية )EMV(، كما مت البدء بتنفيذ اخلطوة نف�سها يف بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف اجلزائر على اأن يتم اإجنازها بالكامل 

)يف اجلزائر كما يف وحدتي املوؤ�س�سة يف تون�ش( خالل العام 2008.

برنامج توحيد الأنظمة الأ�صا�صية ل�صريفة اجلملة : اأجنز بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل يف ميالنو برنامج متويل التجارة ومتكن بف�سل 

ذلك من اأمتتة معاجلة العتمادات امل�ستندية وال�سمانات وحت�سيل العتمادات وت�سديد املدفوعات وتنفيذ امل�ساركات واملدفوعات امل�سبقة. كما متكن 

البنك من اإدخال نظام التفاعل الفوري بني اأنظمة الدعم الإداري ومتويل التجارة وربط النظام مبتطلبات الإف�ساح ورفع التقارير املطلوبة من �سلطة 

الرقابة املحلية يف ميالنو. كما مت بنجاح اإطالق نظام متويل التجارة يف وحدتي املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف تون�ش كما مت تبنيه كنظام �سامل من 

قبل الإدارة العامة ملعاجلة العمليات يف البحرين، على اأن يتم تطبيق املزيد من املركزية يف نظام متويل التجارة يف بقية الوحدات العاملة يف العامل 

العربي خالل العام 2008. 

نظام ال�صريفة عرب الإنرتنت: اأطلقت املوؤ�س�سة يف العام 2007 اأول نظام للتعامل امل�سريف الفوري على �سبكة الإنرتنت يف وحدتها التابعة يف الأردن، 

وا�سعة بت�سرف العمالء وعرب التعامل الفوري على ال�سبكة خدمات م�سرفية متطورة مثل التحويالت من ح�ساب اإىل ح�ساب وطلبات احل�سول على 

بطاقات ائتمان وال�ستعالم عن احل�ساب وت�سديد ر�سيد بطاقات الئتمان، كما مت اإطالق خدمات ال�سريفة على الإنرتنت وبوا�سطة الر�سائل الهاتفية 

يف وحدتي املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية العاملتني يف تون�ش كما مت حت�سني نظام ال�ستعالم الفوري على الإنرتنت مبا ميكن الإدارات املعنية يف املجموعة 

من احل�سول على تقارير بناء للطلب اأو على تقارير نظامية عن الن�ساط الإقرا�سي للمجموعة. 

ر قدرات اأف�سل لكت�ساف عمليات غ�سل الأموال ومراقبة املعامالت  مكافحة غ�صل الأموال: املرحلة الثانية: يت�سمن النظام اجلديد خ�سائ�ش توفنِّ

والحتفاظ مبعلومات عن العمالء وطبيعة ن�ساطهم، وهي خ�سائ�ش تكمل النظام القائم حاليًا وتعزز قدرات املجموعة يف هذا املجال. و�سيبداأ اإدخال 

النظام اجلديد يف مطلع العام 2008 يف كل من فرع املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية يف نيويورك ويف مقرها الرئي�سي يف البحرين على اأن يعمم النظام على 

الوحدات العاملة كافة خالل العام 2009. 

نظام اإدارة املعلومات: مت تقييم واختيار نظام �سامل للموارد الب�سرية والإدارة وتقرر اأن يبداأ العمل بهذا النظام يف العام 2008 يف كل من البحرين 

وبنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل يف لندن.  
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البنيـة التحتـية التقنيـة: مت حتديث البنية التحتية لل�سبكة املحلية )LAN( يف البحرين والتي بات يف اإمكانها تقدمي خدمات عالية اجلودة، كما 

اأ�سبح الت�سال عربها متوافرًا واأكرث �سرعة كما مت تعزيز حماية املعلومات من عمليات الخرتاق اخلارجي.  ومتت ترقية الروابط الداخلية يف ال�سبكة 

مبا يتيح اإدخال خطوط الت�سال ال�سريع واأداء اأف�سل مبا يدعم م�ساريع تطوير ال�سريفة على الإنرتنت يف وحدات املجموعة.  كما مت اإدخال تقنيات 

�سغط املعلومات وحت�سني الو�سول الفوري اإليها يف الإدارة العامة يف البحرين ويف وحدات املوؤ�س�سة العاملة يف كل من نيويورك وتون�ش وبنك املوؤ�س�سة 

الدويل يف لندن، و�ساعدت تلك اخلطوة على تهيئة النظام ال�سبكي للعمل بتقنيات املوجات العري�سة بالن�سبة للتطبيقات  احلالية اأم التي ميكن اإدخالها 

يف امل�ستقبل.  ومتت التو�سية على اأنظمة ربط الت�سالت يف كل من الأردن وم�سر واجلزائر وذلك مبا ي�سمح لتلك الوحدات بتو�سيع �سبكاتها اخلا�سة 

الداعمة خلطة الربط املركزي لوحدات �سريفة التجزئة. 

خـــاتـمــــــة

برغم التاأثري الظريف على نتائج املجموعة للتطورات ال�سلبية التي �سيطرت على الأ�سواق يف الن�سف الثاين من العام، فاإن الأداء الإجمايل للمجموعة 

ها كان قويًا يف خمتلف خطوط الن�ساط.  فبا�ستثناء احلاجة خلف�ش القيمة ال�سوقية لبع�ش حمافظ الأوراق املالية فاإن نتائج املوؤ�س�سة العربية  ومنونِّ

امل�سرفية للعام 2007 تقدم املزيد من الرباهني على اأنها ت�سري يف الطريق ال�سحيح. ومن الوا�سح اأن جملة من العوامل �ست�ستمر يف الدفع نحو زيادة 

الربحية يف املجموعة واأهمها اجلمع بني تطوير املنتجات وتطبيق هيكلية ت�سغيل م�سممة لتعزيز وتفعيل العالقة بالعمالء ف�ساًل عن رفع م�ستوى 

وتقنيات اإدارة املخاطر وا�ستخدام اأحدث التكنولوجيات املتوافرة. 

اأختم هذا العر�ش بالتطرق اإىل مو�سوع �سخ�سي وهو اأين وبعد العمل لأكرث من 10 �سنوات كرئي�ش تنفيذي ملجموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية وبعد 

اأكرث من 25 �سنة يف قيادة عدد من املوؤ�س�سات امل�سرفية البارزة يف املنطقة اأ�سعر اأن الوقت قد حان لالبتعاد عن ال�سغط ال�سديد للعمل اليومي.  لقد 

كان عملي يف املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية زاخرًا بالتحديات لكن كل دقيقة منه كانت م�سدرًا للمتعة بالن�سبة يل. كما اأن املوؤ�س�سة متّكنت من قطع 

اأ�سواط كبرية يف الأعوام الأخرية ومهدت بذلك الطريق ملزيد من اآفاق النمو والزدهار يف امل�ستقبل. واأنه ملن دواعي �سروري بالتاأكيد اأن كانت يل 

م�ساهمتي التي اأعتز بها يف ق�سة النجاح هذه. 

غازي عبداجلواد

الرئي�س التنفيذي

عر�س الرئي�س التنفيذي للعمليات
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حافظ ن�ساط املوؤ�س�سة يف قطاع التجزئة على وتائر 

منو ثابتة يف وقت مت العمل على تنفيذ عدد من 

املبادرات يف هذا املجال.
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تاأ�ّس�ست املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش.م.ب( عام 1980 ك�سركة م�ساهمة م�سجلة يف البحرين. وبعد جملة من التغيريات والزيادات يف راأ�ش املال اأ�سبحت 

وراأ�سمال مدفوع  اأمريكي  براأ�سمال م�سرح قدره 1.500 مليون دولر  املركزي  البحرين  بالعمل من قبل م�سرف  له  اليوم م�سرف جملة مرخ�ش  املوؤ�س�سة 

قدره مليار دولر. وتتوزع غالبية ملكية اأ�سهم املوؤ�س�سة املّدرجة منذ العام 1990 للتداول يف بور�سة البحرين بني اجلهات املوؤ�س�سة الأ�سلية وهي "الهيئة العامة 

لال�ستثمار" الكويتية و"م�سرف ليبيا املركزي" و"جهاز اأبوظبي لال�ستثمار" بينما يتوزع باقي الأ�سهم بني م�ستثمرين اأفراد من املنطقة والعامل. 

لوقت طويل ا�ستهرت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية باأخذها الريادة يف نهج الإدارة ال�سفافة واحلكم املوؤ�س�سي وقد متت بلورة هذا النهج ب�سيغته الر�سمية يف مايو 

هة يف هذا املجال جاءت من�سجمة مع اأف�سل املمار�سات واملقايي�ش املعمول بها عامليًا.  2004 عندما قرر جمل�ش الإدارة تبني جملة من املبادئ والقواعد املوجنِّ

ينبع من تلك ال�سيا�سة يف جمال الإدارة ال�سفافة التزام املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية وقيامها فعاًل ومن دون تاأخري بعر�ش كافة املعلومات املهمة واملفيدة ل�سركائها 

واملتعاملني معها بو�سوح تام، وعرب جملة من القنوات مبا فيها توفري اآخر واأحدث املعلومات واملعطيات عن ن�ساطها على موقعها ال�سبكي. 

جمل�س الإدارة

جمل�ش الإدارة م�سوؤول عن التوجيه العام لأعمال املجموعة والإ�سراف عليها و�سبطها. وهو يجتمع ب�سورة دورية )�ست مرات �سنويًا يف العادة( للنظر يف اجلوانب 

املهمة لعمل املجموعة وعلى الأخ�ش �سوؤون ال�سرتاتيجية والعمليات. ويعني امل�ساهمون اأع�ساء املجل�ش لفرتة حمددة مقدارها ثالث �سنوات. وي�سم جمل�ش 

الإدارة حاليًا 12 ع�سوًا غري تنفيذيًا من اأ�سحاب التجارب واخلربات املتنوعة، وهم يتولون منفردين اأو كفريق الرقابة على عمل امل�سرف با�ستقاللية ومو�سوعية 

وفق املبادئ املحددة يف الالئحة ال�سادرة عن م�سرف البحرين املركزي. كما اأن القاعدة املعمول بها هي األ يكون لأع�ساء جمل�ش الإدارة اأي م�سلحة مادية 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي ت�سرف اأو عقد ذا قيمة للموؤ�س�سة اأو لأي من �سركاتها التابعة وهذا املبداأ كان مطبقًا وحمرتمًا متامًا يف العام 2007.

اأناط جمل�ش الإدارة م�سوؤوليات حمددة بعدد من اللجان املوؤلفة من اأع�سائه وذلك كالتايل:

اللجنة التنفيذية: تتوىل يف غياب جمل�ش الإدارة املهمات وال�سالحيات املناطة باملجل�ش يف الإ�سراف والرقابة على اأعمال امل�سرف با�ستثناء تلك   •

ال�سالحيات التي يقرر املجل�ش �سراحة الحتفاظ بها ح�سرًا لنف�سه. 

جلنة التدقيق: هي امل�سوؤولة اأمام جمل�ش الإدارة عن �سمان احتفاظ املجموعة بنظام فّعال من ال�سوابط املالية واملحا�سبية واإدارة املخاطر، كما اأنها   •

م�سوؤولة اأي�سًاً عن التحقق الدائم من التزام املجموعة مبتطلبات الأجهزة الرقابية يف خمتلف البلدان التي تعمل فيها.

الر�سيدة للمجموعة ومتابعة وتقييم اللتزام  بالإدارة  اإىل �سمان اللتزام  الآيلة  ال�سيا�سات  الإدارة يف و�سع  جلنة احلكم املوؤ�ص�صي: ت�ساعد جمل�ش   •

م اللجنة با�ستمرار مدى كفاية ال�سيا�سات والإجراءات املنفذة يف حتقيق هدف املجموعة جلهة  بال�سيا�سات والإجراءات املقررة يف هذا املجال. كما تقينِّ

تاأمني مقومات احلكم املوؤ�س�سي املن�سود.  

جلنة املخاطر: هي امل�سوؤولة عن املراجعة امل�ستمرة ل�سيا�سات املخاطر يف املجموعة واملوافقة عليها، وكذلك عن ا�سرتاتيجيات املخاطر وم�ستوياتها   •

املقبولة على املديني املتو�سط وال�سنوي، والتي يتم على اأ�سا�سها و�سع ا�سرتاتيجية العمل وحتديد اأغرا�سها واأهدافها. وتراجع اللجنة با�ستمرار حجم ومنط 

�صــي احلكــم املـوؤ�صَّ

لوقت طويل ا�ستهرت املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية 

باأخذهــا الريـــادة فــي نهـج الإدارة ال�سـفـافـــة 

واحلكــم املوؤ�سـ�سـي.
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املخاطر املت�سمنة يف عمليات املجموعة بهدف التاأكد من مطابقة تلك املخاطر مع ال�سيا�سات وال�سرتاجتيات املعتمدة يف حتديد حجم و�سقوف املخاطر 

�ش اللجنة اإىل امل�ستويات العليا من الإدارة التنفيذية للموؤ�س�سة القيام بالعمليات اليومية، وذلك �سمن حدود ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات  املقبولة.  وتفونِّ

وتنفيذ  اإدارة املخاطر  لتمكني املجموعة من  واملراقبة كافية  ال�سبط  الإجرائية وعمليات  القواعد  اأن  نف�سه من  الوقت  التاأكد يف  يتم  اأن  املر�سومة على 

ال�سرتاتيجية املقررة.  

جلنــة التعيينــات �املزايــا: هــي امل�سوؤولة عــن و�ســـع �سيا�سة مكافاآت امل�سوؤولــني التنفيذيني يف املجموعــة وتعييــن م�سوؤويل الإدارة العلـيا   •

وحتديــد مكافاآتـهــم.

ال�صبط الداخلي

يتوىل جمل�ش الإدارة م�سوؤولية اإن�ساء ومراجعة نظام ال�سبط الداخلي يف املجموعة، وذلك اإ�سافة اإىل مراجعة حما�سر اجلل�سات والتقارير التي تـُرفع اإليه من 

قبل جلنة املخاطر وجلنة التدقيق ويتم فيها عر�ش الق�سايا املهمة املتعلقة ب�سالمة �سيا�سات املخاطر والإجراءات املطبقة بهذا ال�سدد من قبل املجموعة. كما 

يتلقى املجل�ش تقارير وتو�سيات تعر�ش عليه للنظر فيها من قبل جلنة احلكم املوؤ�س�سي وجلنة التعيينات واملزايا. كما يتلقى كذلك تقارير دورية من الإدارة 

التنفيذية تبني مدى انطباق اأداء املجموعة على الأهداف املر�سومة يف بيان امليزانية، كما ينظر يف بع�ش الق�سايا املهمة املتعلقة بن�ساط املوؤ�س�سة، والآثار التي قد 

تنجم عن بيئة الأعمال والبيئة القت�سادية اخلارجية على جمالت الن�ساط اخلا�سعة مل�سوؤوليتها. 

وتقع م�سوؤولية الت�سريف اليومي لأعمال ال�سبط الداخلي على عاتق الإدارة التنفيذية. وتوجد اآلية لتحديد املخاطر املهمة التي تواجهها املجموعة وتقييمها 

واإدارتها. ونعر�ش فيما يلي ب�سورة موجزة العنا�سر الرئي�سية لتلك الآلية: 

هيكل اإداري حمدد يبني - بال�ستناد اإىل ن�سو�ش وا�سحة - ال�سالحيات وتفوي�ش امل�سوؤوليات والإجراءات وذلك مبا ي�سمن التقييم ال�سليم وال�سبط   •

ال�سحيح جلميع املخاطر املادية.

املخاطر  تلك  �سبط  املعـّتمدة يف  الداخلية  الإجراءات  وكفاية  كفاءة  من  والتحقق  الرئي�سية  املخاطر  بتحديد  الإدارة  تلزم  الداخلي  لل�سبط  �سيا�سات   •

والإبالغ عنها.

اإدارة حازمة لعملية اللتزام بالقوانني والأنظمة يف جمالت ت�سمل، على �سبيل املثال ل احل�سر، مكافحة غ�سل الأموال واملتاجرة من الداخل.   •

الداخلية  ال�سوابط  لكفاءة  تقييمًا  تتناول  الإدارة  املنبثقة عن جمل�ش  التدقيق  اإىل جلنة  الداخلي يتوىل ب�سورة دورية رفع تقارير  للتدقيق  فريق فعـّال   •

الأ�سا�سية يف اإدارة املخاطر الرئي�سية، وكذلك فعالية الو�سائل الرقابية املعـّتمدة من الإدارة التنفيذية يف تاأمني القيام بتلك امل�سوؤوليات. ويتوىل فريق 

التدقيق اإعداد ورفع تلك التقارير يف �سياق التدقيق امل�ستمر يف عمل اإدارات املجموعة ووحداتها العاملة.   

منهجية عمل �ساملة للتخطيط واإعداد امليزانية ينتج عنها و�سع توقعات واأهداف مالية �سنوية وعر�سها على املجل�ش للموافقة عليها.   •

مهام اإدارة املخاطر يف املجموعة، وتتاألف من جلان مركزية لإدارة املخاطر يف املكتب الرئي�سي بالإ�سافة اإىل فريق م�ساند متخ�س�ش لإدارة املخاطر.  •
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�صــي احلكــم املـوؤ�صَّ

املطابقة

تـنـفـــيذًا لتعليمات م�سرف البحرين املركزي قامت املجموعة بتعيني م�سوؤول ملف بالتحقق من اأن �سوؤون عمل املوؤ�س�سة مطابقة للقوانني والأنظمة املقررة، كما 

مت تعيني م�سوؤول متخ�س�ش يف متابعة التزام املجموعة بالقوانني والإجراءات املن�سو�ش عليها ملكافحة غ�سل الأموال.

يتوىل م�سوؤول املطابقة مهمة التن�سيق املركزي للمجموعة فيما يتعلق بجميع الأمور اخلا�سة باإعداد التقارير والبالغات التي ي�سرتطها م�سرف البحرين 

بالقوانني  اللتزام  نق�ش  جراء  من  املجموعة  على  املرتتبة  املخاطر  ك�سف  �سمنها  ويدخل  ا�ستقالليتها  لها  وظيفة  الأخري  هذا  مهمة  وتعترب  املركزي. 

بني  ومن  بها.  املو�سى  بالإجراءات  العاملة  ووحداتها  املجموعة  تقـيُّد  متابعة  ثم  ومن  ب�ساأنها  امل�سورة  وتقدمي  املخاطر  تلك  وتقييم  املو�سوعة  والقواعد 

د عليها م�سوؤول التحقق احتمال التعر�ش لعقوبات قانونية اأو اإدارية اأو خل�سائر مالية اأو لتاأثر ال�سمعة التجارية للموؤ�س�سة يف حال  املخاطر التي قد ي�سدنِّ

التابعة  العاملة  الوحدات  الإجراءات. وقد قامت كل من  املثلى ملراعاة  ال�سلوك  واملعايري وقواعد  والتعاميم  والتنظيمات  القوانني  بكافة  اللتزام  اإهمال 

دت مهمته مبراقبة التزام الوحدة العاملة بالقوانني والأنظمة وقواعد  للمجموعة، �سمن القدر املطلوب مبوجب القوانني، بتعيني م�سوؤول حملي للتحقق ُحـدنِّ

ال�سلوك املقررة من الإدارة التنفيذية للموؤ�س�سة. 

وت�سري قوانني ولوائح م�سرف البحرين املركزي اخلا�سة مبكافحة غ�سل الأموال على جميع فروع املجموعة وال�سركات التابعة لها. وتلتزم املجموعة التقيد 

باللوائح املذكورة وبتو�سيات جلنة "بازل" وجلنة العمل الدولية ملكافحة غ�سل الأموال والتي تبناها م�سرف البحرين املركزي واأدرجت بدورها يف دليل عمل 

املجموعة ملكافحة غ�سل الأموال الذي جرى اعتماده من قبل جمل�ش الإدارة. وتلتزم املجموعة التزامًا تامًا ب�سيا�سات "اأعرف عميلك" ويحظر على وحدات 

املجموعة اإقامة عالقة عمل جديدة قبل التحقق من هوية جميع الأطراف املعنية بالعالقة والوقوف على طبيعة العمل املتوقع ممار�سته من قبلهم واحل�سول 

على اإثبات مقبول للهوية. وميكن الطالع على �سيا�سة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية اخلا�سة مبكافحة غ�سل الأموال عرب زيارة موقع املوؤ�س�سة على الإنرتنت.  

يتوىل م�سوؤول مكافحة غ�سل الأموال يف كل وحدة م�سوؤولية مراقبة اللتزام مبكافحة غ�سل الأموال، والتزام الأنظمة وال�سوابط املقررة والحتفاظ ب�سجالت 

ت�سمن التقـيُّد الفّعال بالأنظمة واللوائح املحلية ملكافحة غ�سل الأموال وكذلك التقـيُّد باأحكام دليل عمل املجموعة يف هذا ال�ساأن. ويتوىل امل�سوؤول كذلك مهمة 

املراجعة والإبالغ عن اأية اأمور مريبة حول اأحد العمالء اأو احل�سابات اإىل جهة الرقابة التي تخ�سع لها الوحدة بالإ�سافة اإىل الإدارة التنفيذية للموؤ�س�سة.

التزامها يف  والتاأكد من  الأموال  وال�سيا�سات اخلا�سة مبكافحة غ�سل  ال�سرتاتيجيات  املجموعة و�سع  لدى  الأموال  وت�سمل م�سوؤوليات م�سوؤول مكافحة غ�سل 

العمليات اليومية للمجموعة، كما ت�سمل م�سوؤوليته اإخ�ساع املوظفني املعنيني كافة للتدريب الالزم يف مو�سوع مكافحة غ�سل الأموال، والإ�سراف على ن�ساطات 

وحدة املكافحة وتن�سيقها، واإبالغ الرئي�ش التنفيذي وجمل�ش الإدارة بال�سوؤون املهمة املتعلقة بغ�سل الأموال والتي ت�ستلزم عناية الإدارة العليا. ويعترب م�سوؤول 

مكافحة غ�سل الأموال م�سوؤوًل ب�سورة مبا�سرة اأمام الرئي�ش التنفيذي، ف�ساًل عن م�سوؤوليته وب�سورة م�ستقلة عن رفع تقارير مبا�سرة حول هذا اجلانب اإىل 

م�سرف البحرين املركزي.

اإدارة املخاطر

فيما يلي و�سف موجز لنمط املخاطر الرئي�سية التي تواجه املجموعة يف معر�ش قيامها بن�ساطاتها وعملياتها املالية، وكذلك ال�سبل والهيكل التنظيمي التي 

ت�ستخدمها يف عملها لتاأمني الإدارة ال�سرتاتيجية لتلك املخاطر وذلك عرب توليد القيمة للم�ساهمني.

د ا�سرتاتيجية اأخذ املخاطر و�سقوفها وال�سيا�سات  تتوىل الإدارة التنفيذية م�سوؤولية تنفيذ ال�سيا�سة املر�سومة من قبل جلنة املخاطر يف جمل�ش الإدارة والتي حتدنِّ

املو�سوعة لإدارة تلك املخاطر، وت�سمل تلك امل�سوؤولية حتديد املخاطر املهمة كافة التي قد تواجه عمل املوؤ�س�سة وتقييمها با�ستمرار، وكذلك ت�سميم وتنفيذ 

ال�سوابط الداخلية املالئمة للحد من املخاطر املذكورة. ويتم ذلك عن طريق اللجان التالية التابعة لالإدارة التنفيذية العليا وكذلك عن طريق جمموعة الئتمان 

واملخاطر يف املقر الرئي�سي للمجموعة.  

د �سقوف  جلنة الئتمان يف املقر الرئي�صي وهي م�سوؤولة عن القرارات املتعلقة بالقرو�ش املهمة يف حمفظة قرو�ش املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية، كما اأنها حتدنِّ

الإقرا�ش للبلدان اأو العمالء وكافة ال�سقوف الأخرى التي تخ�سع ملوافقة الإدارات العليا يف املجموعة.  وتتعامل اللجنة مع املوجودات املتعرثة وامل�سائل املتعلقة 

بال�سيا�سة العامة لالئتمان. 

جلنة املوجودات �املطلوبات وهي م�سوؤولة بالدرجة الأوىل عن حتديد ا�سرتاتيجية املدى الطويل واملبادرات التكتيكية املرحلية املتعلقة بالتخ�سي�ش الأمثل 

للموجودات واملطلوبات مبا ي�سمن حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للمجموعة.  وتتابع اللجنة تقدير و�سع ال�سيولة يف املجموعة وخماطر ال�سوق وهيكل املخاطر 

املت�سلة بعمليات املجموعة اآخذة يف العتبار التاأثريات املحتملة للتطورات القت�سادية وتقلبات الأ�سواق، كل ذلك بهدف �سمان ات�ساق ن�ساطات املجموعة مع 

قواعد العمل املقّررة من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�ش الإدارة خ�سو�سًا جلهة املوازنة بني املخاطر والعوائد املرجوة. 
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جلنة العمليات امل�صرفية ال�صتثمارية وهي م�سوؤولة عن اإجازة التعامل مع العمالء املقرتحني ومراجعة العمليات امل�سرفية ال�ستثمارية من الناحيتني 

الت�سغيلية والئتمانية وكذلك من حيث املخاطر املحتملة على �سمعة املوؤ�س�سة، وذلك بال�ستناد اإىل قواعد العمل املعتمدة من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�ش 

الإدارة بالن�سبة ملعدل املخاطر اإىل العوائد.

جلنة اإدارة املخاطر الت�صغيلية تتوىل و�سع ا�سرتاتيجيات املدى الطويل واملبادرات التكتيكية املرحلية املتعلقة بالإدارة الفعـّالة ملخاطر الت�سغيل و�سبطها 

وقيا�سها. كما اأنها تتوىل تقدمي امل�سورة والتوجيه فيما يتعلق بهيكل خماطر املجموعة وتقييمها وقيا�سها وتوفري الوقاية منها اأو احتواء اآثارها واأخريًا ر�سدها 

ب�سورة دائمة.  

جديٌر بالذكر اأن كل من ال�سركات التابعة للمجموعة م�سوؤولة عن اإدارة خماطر الت�سغيل اخلا�سة بها ولديها جلنة لإدارة املخاطر تابعة ملجل�ش الإدارة، وجلنة 

لالئتمان، كما توجد )يف ال�سركات التابعة الرئي�سية( جلنة للموجودات واملطلوبات، اأو ما مياثلها، تناط بها م�سوؤوليات مماثلة مل�سوؤوليات جلان املجموعة. 

جمموعة الئتمان �املخاطر م�سوؤولة اإجماًل عن و�سع �سيا�سة الئتمان املركزية وحتديد اخلطوات والإجراءات املتبعة يف منح القرو�ش وال�سلف، وتتوىل 

بال�سبط واملخاطر، ومعاجلة  باللوائح اخلا�سة  واملوافقة واملراجعة، والإبالغ عن النك�ساف، واللتزام  املتعاقدة،  الدول والأطراف  اللجنة حتليل خماطر 

القرو�ش املتعرثة، وتوفري التحليل املايل لالإدارة العليا. كما تتوىل املجموعة كذلك م�سوؤولية تعيني خماطر ال�سوق اأو الت�سغيل املتولدة عن ن�ساطات املجموعة، 

وتزويد الّلجان املركزية املعنية باقرتاحات حمّددة حول ال�سيا�سات والإجراءات املنا�سبة التي ين�سح باتباعها لإدارة املخاطر وو�سع الأنظمة الالزمة لتاأمني 

الرقابة وال�سبط الفعـّال للعمليات.

املخاطر الئتمانية

تدير جمموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية املخاطر املت�سلة بتكوين املحافظ اأو الن�ساط الإقرا�سي وفقًا ل�سيا�سة ائتمان تعتمد، وعلى م�ستوى املجموعة باأكملها، 

قواعد عمل ومعايري نوعية وكمية، ت�ستهدف ب�سورة خا�سة احلوؤول دون ح�سول حالت تركز اأو جتمع ملخاطر الئتمان. وتخ�سع ال�سركات امل�سرفية التابعة 

للمجموعة اإىل �سيا�سات ائتمانية حمددة، وهي �سيا�سات ميكن تكييفها لتنا�سب املمار�سات وال�سروط الرقابية املحلية، كما واأي�سًا احلاجات املحددة للفروع 

اأو الوحدات العاملة اأو ظروف القطاع القت�سادي، على اأن تبقى هذه الوحدات على التزامها الدقيق ب�سيا�سة الئتمان املعمول بها من املجموعة. ويقوم ق�سم 

عة عن  العليا باملعلومات املجمَّ الإدارة  باإدارة خماطر الئتمان، وتزويد  املتعلقة  التكنولوجية كافة  التطورات  بتن�سيق  اإدارة املخاطر  التابع لدائرة  املخاطر 

انك�سافات املجموعة اأمام الأطراف املتعاقدة اأو البلدان وال�سناعات وما اإىل ذلك.

اإن خط الدفاع الأول للحماية من خماطر الئتمان الرديء يتمثل يف �سقوف الئتمان املحددة لكل بلد اأو �سناعة اأو ما اإىل ذلك، بالإ�سافة اإىل �سقوف 

املخاطر الأخرى و�سقوف الرتّكزات الئتمانية لكل عميل وكل جمموعة من العمالء، وهي ال�سقوف املعتمدة من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�ش الإدارة 

مة بني املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية وال�سركات امل�سرفية التابعة لها. بعد ذلك يتم �سبط النك�ساف الئتماين  وجلنة الئتمان يف املقّر الرئي�سي، واملق�سَّ

على عميل حمدد اأو قطاع من العمالء من خالل تراتبية تدقيقية ل�سالحية املوافقة على القرو�ش تعتمد يف تعيني م�ستوى موافقة الت�سنيف الئتماين 

للعميل مبوجب نظام داخلي للت�سنيف الئتماين يف املوؤ�س�سة. ويف احلالت التي تتخطى فيها الت�سهيالت الئتمانية غري املغّطاة  ب�سمان حدود الحتياط 

املطلوب فاإن �سيا�سات املجموعة ت�سرتط تقدمي �سمانات اإ�سافية تفوق موجودات العميل اأو ال�سمانات املقدمة من الغري، على اأن تكون هذه ال�سمانات 

الإ�سافية على هيئة �سمانات نقدية اأو اأوراق مالية اأو كفالت قانونية، وذلك بهدف تقليل خماطر الئتمان. كما تعتمد املجموعة موؤ�سر العائد على راأ�ش 

ة يف مرحلة در�ش املوافقة على املعاملة. ل باملخاطر كمقيا�ش لتقيـيم العالقة بني املخاطر والعوائد املرجوَّ املال املثـقـَـّ

ُّد   التقيـ بدورهم  عليهم  يتعنّي  الذين  التابعة  الوحدة  يف  احل�سابات  م�سوؤويل  عاتق  على  تقع  م�سوؤوليتها  فاإن  الئتمانية  للت�سهيالت  اليومية  لالإدارة  وبالن�سبة 

بال�سرتاطات التف�سيلية حول املراجعة الدورية حل�سابات العمالء والتحليل امل�ستمر لأو�ساعهم املالية والقت�سادية. وتتم هذه املراجعة حتت اإ�سراف جمموعة 

الئتمان واملخاطر التابعة لإدارة الئتمان يف املقر الرئي�سي يف احلالت التي تتجاوز �سقوف العميل الئتمانية �سالحيات وحدة العمل املعنية يف املوؤ�س�سة. وتقوم 

الإدارة العليا للموؤ�س�سة بالتعاون مع جلنة املخاطر التابعة ملج�ش الإدارة مبراجعة ف�سلية لهيكل خماطر امل�سرف عرب مقارنتها مبجموعة من احلدود وال�سقوف 

واملعايري املر�سومة. ويف الوقت نف�سه تنفذ جلنة التدقيق يف املجموعة مراجعات م�ستقلة ملخاطر املوجودات يف وحدات العمل بغر�ش تقييم هذه املخاطر ورفع 

تقارير براأيها حول نوعية الت�سهيالت الئتمانية للوحدات ومدى تقيدها بال�سيا�سات والإجراءات الئتمانية املر�سومة. 

وبالن�سبة للت�سهيالت الئتمانية التي يتقرر اأنها ل تتمتع بالت�سنيف املقبول للمخاطر، فاإنه يتم ف�سلها عن بقية احل�سابات العاملة بهدف متابعتها والإ�سراف 

املركـّز عليها باعتبارها موجودات متعرثة، ويتم ذلك بتوجيه واإ�سراف من وحدة معاجلة الديون املتعرثة التابعة ملجموعة الئتمان واملخاطر. وتراَجع املوجودات 

املتعرثة ب�سورة منتظمة من قبل وحدات العمل املعنية، على اأن ترفع تقارير ب�سري الأمور مرة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل اإىل وحدة الديون املتعرثة، والتي 
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�صــي احلكــم املـوؤ�صَّ

تقوم بدورها بالإبالغ عن تقدم عملها اإىل الإدارة العليا والأجهزة الرقابية. ويتم تخ�سي�ش املوؤونات لتغطية الديون املتعرثة وفقًا لل�سيا�سات املو�سوعة من جلنة 

�سيا�سات الئتمان يف املجموعة والتي تعني احلدود الدنيا ملخ�س�سات تغطية خ�سائر القرو�ش املتعرثة، ويتم تقدير حجم املوؤونات املطلوبة بال�ستناد اإىل تقدير 

اخل�سارة املحتملة من اأ�سل القر�ش، كما يتم التخ�سي�ش من خالل مراجعة ف�سلية ملخاطر تعرث الديون وملدى كفاية املوؤونات املخ�س�سة لتغطية تلك اخل�سائر، 

وذلك وفق اأحكام القاعدة 39 من قانون معايري املحا�سبة الدولية. ويتم الحتفاظ كذلك مبخ�س�سات للمحافظ غري مربوطة بالتزامات حمددة وذلك بهدف 

تغطية اخل�سائر املحتملة غري املنظورة التي قد تن�ساأ يف امل�ستقبل.

خماطر ال�صوق

تلتزم املجموعة ب�سيا�سات و�سقوف وا�سحة لإدارة املخاطر، يتم من خاللها متابعة وتقييم النك�ساف ملخاطر �سوق معني وقيا�سه و�سبطه من قبل اإدارة املخاطر 

حتت الإ�سراف ال�سرتاتيجي للجنة املوجودات واملطلوبات. كما اأن وحدة اإدارة خماطر ال�سوق التابعة لتلك الإدارة م�سوؤولة عن و�سع وتنفيذ �سيا�سة للتعامل مع 

خماطر ال�سوق وكذلك و�سع منهجية لقيا�ش ور�سد املخاطر. وهي م�سوؤولة كذلك عن مراجعة املنتجات اجلديدة لعمليات املتاجرة و�سقوف املخاطر اخلا�سة بها 

قبل امل�سادقة عليها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات. وتتمثل امل�سوؤولية الأ�سا�سية لوحدة اإدارة خماطر ال�سوق يف قيا�ش خماطر ال�سوق املتولدة عن عمليات 

املجموعة مقارنة بال�سقوف املعتمدة من قبل وحدات املجموعة ورفع تقارير بهذا ال�ساأن.  

خماطر اأ�صعار ال�صرف: تتعر�ش املوؤ�س�سة ملخاطر اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وذلك نتيجة لعمليات املتاجرة التي تقوم بها اأو لهيكل مراكز وا�ستثمارات امليزانية، 

للموجودات  اللجنة املحلية  والتي ت�سعها  ب�ساأن »وقف اخل�سارة«  املفعول  ال�سارية  التعليمات  والتزام  املنا�سبة  التعامل  ب�سقوف  ُّد  التقيـ تلك املخاطر من خالل  وتدار 

واملطلوبات يف كل من ال�سركات التابعة بعد م�سادقة جمل�ش اإدارتها عليها. ويتعلق وجود املراكز بالعمالت يف امليزانية ب�سايف ا�ستثمارات املوؤ�س�سة يف �سركاتها الأجنبية 

التابعة، وهذه املراكز تخ�سع ملراجعة منتظمة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات وذلك وفقًا للخطط ال�سرتاتيجية للمجموعة وتدار ب�سورة ن�سطة من قبل جمموعة 

عمليات اخلزينة، بحيث يتم التحّوط لتغطية انك�سافات امل�سرف على عمالت معينة ح�سب مقت�سى احلال.

الأثر املتوقع  الناجمة عن ن�ساطها يف حقلي املتاجرة والعمليات امل�سرفية عرب تقييم  الفائدة  اأ�سعار  باإدارة خماطر  املوؤ�س�سة  اأ�صعار الفائدة: تقوم  خماطر 

اأخرى  وتقنيات  �سيناريو  كل  على  املرتتبة  النتائج  لتوقع  ح�سا�سية" دقيقة  "حتليالت  ذلك  يف  ت�ستخدم  وهي  امل�سرف.  عمل  على  الفائدة  اأ�سعار  لتحركات 

اإجمالية لهذا النك�ساف على  اأ�سعار الفائدة، وت�سع �سقوفًا  للتحليل النمطي. وهناك �سقوف مو�سوعة لكل وحدة عمل تعيـنِّن احلد الأق�سى لالنك�ساف على 

م�ستوى الوحدات امل�سرفية الأ�سا�سية. وتتم متابعة ال�سقوف التي يعتمدها جمل�ش الإدارة من قبل ق�سم اإدارة املخاطر، وترفع اأية ا�ستثناءات بهذا اخل�سو�ش 

اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات لتخاذ ما يلزم.

خماطر تقلبات ال�صوق: يعترب التقلب يف اأ�سعار الأ�سهم و�سندات الدين وال�سلع من املخاطر الطبيعية التي قد ترافق ن�ساطات املتاجرة وعمليات اخلزينة يف املوؤ�س�سة. 

ويتم تقدير ومراقبة هذا ال�سنف من املخاطر من قبل ق�سم اإدارة املخاطر الذي يقارن امل�ستوى الذي قد تكون بلغته بال�سقوف املعتمدة من جمل�ش الإدارة. 

خماطر ال�صيولة

حتتفظ املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية مبوجودات �سائلة عند امل�ستويات التي ت�ستدعيها اأ�سول احليطة، وذلك ل�سمان توفري النقد بال�سرعة املطلوبة للوفاء بجميع 

التزاماتها، حتى يف ظل اأي ظروف ع�سرية قد تواجه املوؤ�س�سة اأو وحداتها العاملة. وتتمتع املجموعة ب�سورة عامة بفائ�ش من ال�سيولة. وتتاألف املوارد الأ�سا�سية 

لتلك ال�سيولة من قاعدة الودائع، ومن ال�سيولة املتحققة من العمليات، ومن �سوق القرتا�ش بني امل�سارف. وتتبع املجموعة �سيا�سات حمددة ت�سمن تغطية 

املوجودات ال�سائلة لودائع كبار العمالء الق�سرية الأجل، وب�سفة خا�سة وقع املخاطر املحتملة لل�سحوبات التي تقوم بها بع�ش اجلهات املنفردة ذات الودائع 
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املطلوبات  الآجال بني  اأي اختالل يف هيكل  تتم معاجلة  العمالء. كذلك  اأو جمموعة �سغرية من  بعينه  اأي عميل  الكبرية، وذلك ل�سمان عدم العتماد على 

واملوجودات عرب التزام ال�سيا�سات الداخلية اخلا�سة بال�سقوف على م�ستوى املجموعة. ويت�سمن الإي�ساح رقم 20 من البيانات املالية جدول ا�ستحقاق املوجودات 

واملطلوبات والبنود خارج امليزانية لدى املجموعة. 

خماطر الت�صغيل

اأو نتيجة لأحداث طارئة  اأو ف�سلها  ميكن تعريف خماطر الت�سغيل باأنها خماطر التعر�ش خل�سائر نتيجة خللل يف عمل اأنظمة الت�سغيل والرقابة يف امل�سرف 

خارجية. ول بد من الإ�سارة اإىل اأن خماطر الت�سغيل تبقى كامنة يف جميع الأعمال املالية والتجارية ول ميكن باأي حال اإزالتها ب�سورة تامة، اإل اأن القيمة العائدة 

للم�ساهمني ميكن �سيانتها اأو تعزيزها وتنميتها عرب الإدارة الر�سيدة ملخاطر الت�سغيل اأو احتواء اأثر تلك املخاطر اأو )يف بع�ش احلالت( التاأمني �سدها. ومن 

اأجل حتقيق هذا الهدف قامت وحدة اإدارة خماطر الت�سغيل بتطوير اآلية �ساملة للتعامل مع خماطر الت�سغيل تت�سمن و�سائل لتعيني تلك املخاطر وقيا�سها واإدارتها 

ومتابعتها والتحكم بها اأو احتواء اآثارها كما يتم يف الوقت نف�سه، وكجزء من توفري تلك الآلية الوقائية، تطوير مروحة متنوعة من و�سائل الت�سغيل والرقابة مبا يف 

ذلك اإدخال و�سائل التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم بها من قبل الوحدات العاملة، وبع�ش موؤ�سرات قيا�ش خماطر الت�سغيل واإدارة الأحداث ومراجعة املنتجات 

اجلديدة واآليات اإقرار املعامالت واخلطط الحتياطية اإزاء الظروف الطارئة. 

وتعتزم املجموعة اإ�سباغ ال�سفافية التامة على خماطر الت�سغيل يف جميع وحداتها واأوجه عملها، وهي تقوم لهذا الغر�ش بتطوير اآليات ت�سمح بالتوفري الدائم 

واملنتظم للمعلومات املفيدة كافة اخلا�سة مبخاطر الت�سغيل وكيفية التعامل معها لإدارة الوحدات العاملة والإدارات العليا، وكذلك للجنة اإدارة خماطر الت�سغيل 

وجلنة املخاطر التابعة ملجل�ش الإدارة ف�ساًل عن جمل�ش الإدارة نف�سه. 

تن�ش �سيا�سة املجموعة على اأن مهام الت�سغيل املتعلقة بقيد وت�سجيل ومراقبة املعامالت يجب اأن يقوم بها موظفون م�ستقلون عن املوظفني الذين يتوّلون جتهيز 

املعامالت. وبالتايل فاإن على كل من قطاعات الن�ساط يف املجموعة مبا يف ذلك اإدارة العمليات وتكنولوجيا املعلومات، واملوارد الب�سرية، واإدارة ال�سوؤون القانونية 

واملطابقة، والرقابة املالية، اأن تاأخذ كل منها بالإجراءات وبرامج التحكم املنوه عنها اأعاله بهدف اإدارة خماطر الت�سغيل املتعلقة بكل منها، وذلك �سمن التوجيهات 

واملبادئ املن�سو�ش عنها يف �سيا�سات املجموعة والإجراءات ال�سارية املفعول. ومن اأجل �سمان الإدارة ال�سليمة ملخاطر الت�سغيل التي قد تكون املجموعة عر�سة لها فقد 

مت خلق بع�ش وظائف الدعم املكلفة بامل�ساعدة على حتديد مكامن املخاطر وقيا�سها واإدارتها ور�سد حركتها ثم التحكم بها واحتوائها وذلك ح�سب كل حالة. 

اإجراءات �صمان ال�صتمرارية 

بهدف الإيفاء بالقواعد والتزامات  املحلية والدولية، ويف الوقت نف�سه حماية وظائف املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية واأ�سولها وموظفيها تعتمد املوؤ�س�سة خططًا فعالة لتاأمني 

ال�ستمرارية يف عمل املجموعة وخمتلف وحداتها العاملة. ومت ت�سميم تلك اخلطط مبا يوفر لكل من وحدات املجموعة وبنوكها توجيهات واإجراءات حمددة يتم العمل 

بها يف حالت الطوارئ.  ومت تاأ�سي�ش تلك اخلطط على اأف�سل منهجيات العمل  التي حتمل الرمز BS25999 والتي يتم ا�ستخدامها من ِقَبل معظم امل�سارف واملوؤ�س�سات 

املالية الربيطانية والأوروبية.  وتغطي خطط ا�ستمرارية العمل احتمالت بروز خماطر حملية اأو اإقليمية قد تهدد عمل املوؤ�س�سة اأو بع�ش وحداتها. وبهدف مواجهة 

املخاطر املحلية قام البنك باإن�ساء مراكز ل�سمان ا�ستمرارية العمل يف و�سط املنطقة اجلغرافية لكل من وحدات الن�ساط الرئي�سية يف البنك. على �سبيل الحتياط 

لحتمال بروز كارثة اإقليمية قد توؤثر على عمل املوؤ�س�سة يف البحرين قام امل�سرف بتاأ�سي�ش فرع مرخ�ش بالكامل يف لندن ويتم احلفاظ عليه يف حال من اجلهوزية 

الت�سغيلية التامة بحيث تقع عليه فورًا م�سوؤولية تويل اإدارة عمليات البنك كافة يف حال حتقق املخاطر. اأما بالن�سبة لبع�ش الن�ساطات مثل حمافظ �سندات املتاجرة 

خدمات الو�ساطة بالأ�سهم وبع�ش خدمات الزبائن فقد مت اختيار مركز ال�ستمرارية لها يف بنك املوؤ�س�سة يف الأردن وهو ما متت املوافقة عليه اي�سا من قبل البنك 

املركزي الأردين. وبف�سل هذين الرتخي�سني يف كل من لندن وعّمان �سيكون ممكنًا لالإدارة العامة يف املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية متابعة اأعمالها وم�سوؤولياتها كافة من 

هذين البلدين. وتت�سمن املرحلة التالية من اخلطة متابعة اإجراء اختبارات �سنوية دورية لتلك اخلطط مبا يثبت ويوؤكد فعالية الأنظمة والإجراءات التي تن�ش عليها كما 

يتم بانتظام حتديث تلك اخلطط بحيث تاأخذ يف العتبار التغيريات احلا�سلة يف كل من وحدات املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية.  

املخاطر القانونية

اإن عدم كفاية التوثيق، اأو انعدام ال�سفة القانونية اأو الرقابية، اأو عدم كفاية تفوي�ش الطرف املتعاقد، وعدم �سالحية العقود اأو عدم قابليتها لالإنفاذ، تعترب كلها 

اأمثلة على املخاطر القانونية التي قد تتعر�ش لها املوؤ�س�سة. وتقع اإدارة هذا النوع من املخاطر على عاتق اإدارة ال�سوؤون القانونية والتزام الأنظمة يف املقّر الرئي�سي. 

وهي تتم من خالل الت�ساور الن�سط مع امل�ست�سارين القانونيني داخل املوؤ�س�سة وخارجها، اإىل جانب املتابعة الدقيقة للدعاوي الق�سائية التي قد تكون املجموعة 

طرفًا فيها. وهذا مع العلم اأن جميع ال�سركات الرئي�سية التابعة للمجموعة لديها اإدارتها القانونية اخلا�سة بها، والتي تعمل بتوجيه من اإدارة ال�سوؤون القانونية 

بهدف ت�سهيل الأعمال التجارية للمجموعة من خالل توفري امل�سورة العملية واخلالقة التي يتطلبها تاأمني ح�سن �سري عمل املجموعة ووحداتها.  

اإدارة راأ�س املال

م�سرف البحرين املركزي هو �سلطة الرقابة الرئي�سية على عمل املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية، وهو ي�سرف على اأداء املوؤ�س�سة ويحدد لها متطلبات كفاية راأ�ش املال 

عة. وتتم مراقبة ال�سركات امل�سرفية التابعة مبا�سرة من قبل ال�سلطات الرقابية املنظمة للعمل امل�سريف يف البلدان التي  عة اأو غري املجمَّ �سواء مليزانيتها املجمَّ

تعمل فيها هذه ال�سركات، وهي ال�سلطات التي تتابع �سروط كفاية راأ�ش املال لدى ال�سركات املذكورة. وي�سرتط م�سرف البحرين املركزي على جميع امل�سارف 

اأو املجموعات امل�سرفية التي تعمل من البحرين الحتفاظ مبعدل كفاية لراأ�ش املال اإىل املوجودات املرجحة باملخاطر ل يقل عن 12% كحد اأدنى، مع الأخذ يف 

العمل والتي  لتنفيذ ا�سرتاتيجيات  اإدارة راأ�ش املال يف املجموعة الحتفاظ بامل�ستوى الأمثل الالزم  العتبار كافة املعامالت داخل وخارج امليزانية. وت�ستهدف 

ت�ستهدف بدورها تنمية حقوق امل�ساهمني على املدى الطويل، ويف الوقت نف�سه التزام �سروط احلد الأدنى ملعدل كفاية راأ�ش املال التي تفر�سها الأجهزة الرقابية. 

لة عن املوجودات املرجحة باملخاطر وقاعدة راأ�ش املال ومعدل املوجودات اإىل املخاطر. ويوفر الإي�ساح رقم 28 من البيانات املالية املوحدة معلومات مف�سّ
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بيــان الدخــل

 انخف�ش الربح ال�سايف للمجموعة يف العام 2007 اإىل 125 مليون دولر اأمريكي يف مقابل 202 مليون دولر عام 2006.

وارتفع الدخل ال�سايف من الفوائد بن�سبة 20% مقارنة بالعام 2006 بالغًا 298 مليون دولر مقابل 249 مليون دولر للعام 2006. فيما زاد الدخل 

غري املتاأتي من الفوائد بن�سبة 67% ليبلغ 393 مليون دولر مقابل 235 مليون دولر للعام 2006. وت�سمن الدخل من خارج بند الفوائد ربحًا بنحو 

94 مليون دولر حتقق من خالل خف�ش ح�سة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية من 84% اإىل 56% يف "بنكو ايه بي �سي برازيل"، وذلك عرب طرح 

اأويل باأ�سهم امل�سرف يف يوليو من العام 2007.  اإل اأنه ونتيجة لنهيار �سوق ال�سندات املغطاة برهونات عقارية يف الوليات املتحدة وما اأدى 

اإليه من تقل�ش ال�سيولة يف الأ�سواق املالية الدولية وبالنظر اأي�سًاً للرتاجع الكبري يف بور�سات الأ�سهم العاملية نتيجة لطالئع الركود القت�سادي 

 )CDOs( يف الوليات املتحدة فقد تراجعت القيمة ال�سوقية ملوجودات املجموعة املحتفظ بها على �سكل �سندات دين مغطاة بالرهن العقاري

و�سركات ال�ستثمار املحّددة الأغرا�ش )SIVs(. ونتيجة لذلك تعني على املجموعة تخ�سي�ش موؤونات مقابل خ�سائر حمتملة يف حمفظة �سندات 

ال�ستثمار غري املخ�س�سة للمتاجرة.  وبلغت قيمة املوؤونات ال�سافية املخ�س�سة 230 مليون دولر يف العام 2007 وذلك بعد الأخذ يف العتبار 

مبــلغ 69 مليون دولر من الديون املتعرثة التي مت ا�سرتدادها وقيدها جمــددًا يف حـ�ســاب امليزانية. وبلغ اإجمايل الدخل ال�سايف من العمليات 

461 مليون دولر برتاجع قدره 5% عن العام 2006 )484 مليون دولر(. 

وبلغت تكلفة الت�سغيل 275 مليون دولر بزيادة 5% عن العام 2006 اإذ بلغت 262 مليون دولر. كما بلغت الأرباح قبل احت�ساب ال�سريبة وح�سـ�ش 

الأقلـية 186 مليـون دولر بانخفـا�ش قدره 16% عن العام 2006 اإذ بلغت 222 مليون دولر. اإل اأنه وبعد احت�ساب ال�سرائب على عمليات امل�سرف 

خـارج البحـرين والتي بلغـت 37 ملـيون دولر )17 مليون دولر عام 2006( وكــذلك احـتـ�ســـاب حــ�س�ش الأقلـيــة يف ال�ســركات التابعة البالغـة 

24 مليـون دولر )3 ماليني دولر عام 2006(، بذلك يكون الربح ال�سايف للمجموعة 125 مليون دولر عن العام 2007  اأو ما يقل بن�سبة %38 

عن العام 2006. 

م�صادر �ا�صتخدامات الأموال

املالية غري  الأوراق  قيمة  بلغت  وقد  والتوظيفات.  والقرو�ش  املالية  الأوراق  الأوىل من  بالدرجة  املجموعة  اأ�سول )موجودات(  تتاألف حمفظة 

املخ�س�سة للمتاجرة )املكونة من اأوراق مالية بر�سم البيع( نحو 12.890 مليون دولر )7.828 مليون دولر للعام 2006( وبلغت التوظيفات يف 

ال�سوق النقدية 5.268 مليون دولر )4.160 مليون دولر عام 2006( كما بلغت الأموال ال�سائلة والأوراق املالية املتداولة 1.082 مليون دولر 

)1.031 مليون دولر عام 2006(. وبلغ اإجمايل حمفظة القرو�ش والت�سليفات 12.329مليون دولر )8.622 مليون دولر عام 2006( يف حني 

مليون دولر  مليون دولر )761  اأخرى 1.175  والأ�سول  واملعدات  واملباين  امل�ستحقات  وقيمة  التابعة  املوجودات  ال�ستثمارات يف  قيمة  �سكلت 

عام 2006( وبلغت الودائع لدى امل�سارف والأمـوال ال�سائـلة 335 مليـون دولر )274 مليون دولر عام 2006( اأو ما ن�سبته 17.1% من اإجمايل 

املوجودات )19.8 % عام 2006(. 

ا�صتعرا�س الو�صع املايل للمجموعة
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البنوك  بلغت 10.791 مليون دولر )7.508 مليون دولر عام 2006( ومن ودائع  التي  العمالء  بوا�سطة ودائع  املوجودات  ومت متويل هذه 

اأوراق لأجل و�سـندات ومتويـالت  التي بلغت 15.013 مليون دولر )9.070 مليون دولر عام 2006( وبوا�سطـة  واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

اأخـرى لأجل بلغ جمموعها 2.579 مليون دولر )1.927 مليون دولر عام 2006( بالإ�سافة اإىل �سهادات اإيداع بقيمة 1.063 مليون دولر 

)1.074 مليون دولر عام 2006(. وبلغت قيمة الفوائد امل�ستحقة وال�سرائب واملطلوبــات الأخــرى 1.141 ملــيون دولر )705 ماليني دولر 

عام 2006(. وت�سمن حـ�سـاب الودائــع الإجمالــية  مبلــغ  6.201 ملــيون دولر )853 ملــيون دولر عــام 2006( مودعــة عــلى حـ�سـاب عـقــود 

بيــع اأو اإعــادة �ســراء.

وبينما توزعت اللتزامات لأجل )اأوراق لأجل و�سندات ومتويالت اأخرى لأجل( عام 2006 بن�سبة 20:80 على التوايل بني امل�سرف الأم وال�سركات 

التابعة يف العام 2007 كانت الن�سبة 11:89 عـلى التوايل بعد ح�سول املوؤ�س�ســة العربية امل�ســرفية عــلى �سايف ت�سهيالت اإ�سافية لأجــل بقيمــة 

742 مليون دولر )منها 500 مليون دولر كاإ�سدار ديون ثانوية( بينما انخف�ش اإجمايل الديون الآجلة ل�سركات املجموعة التابعة بر�سيد �سايف 

قدره 90 مليون دولر ليبلغ 2.579 مليون دولر.

وارتفعت القيمة الإجمالية ملوجودات املجموعة عام 2007 اإىل 32.744 مليون دولر )22.402 مليون دولر عام 2006( وكان املعـدل الو�سطي 

للموجـودات 27،981 مليـون دولر يف عـام 2007 )21.458 مليون دولر يف عام 2006( بينما بلغ املعدل الو�سطي للمطلوبات، با�ستثنـاء حقوق 

امل�ساهمني، 25.965 مليـون دولر )19.472 مليون دولر عام 2006(.

اللتزامات الئتمانية، �البنود الطارئة �امل�صتقات

بلـغت قيمة بنود ميزانيـة املجمـوعة املجّمعة يف نهـاية عام 2007 ما جمموعه 29.949 مليون دولر )20.543  مليون دولر عام 2006(. وبلغ 

وامل�ستقات 2.917 مليون دولر )2.172 مليون دولر عام  الطارئة  والبنود  اللتزامات  باملوجودات من  املرجح  الئتمان  جمموع قيمة معامل 

املقدمة  وال�سمانات  ال�سمية،  القيمة  باأقل من  املبـاعة  الأجل  الئتمـانية ق�سيـرة  وال�ستثمـارات  امل�ستندية،  العتمادات  اجمايل  وبلغ   )2006

خالل العام 13.009 مليون دولر )11.357 مليون دولر عام 2006( وخ�ست ن�سبة 55% من اإجمايل هذه اللتزامات للعامل العربي عام 2007 

)مقابل 58% من الإجمايل عام 2006(. 

وت�ستخدم املجموعة طيفًا من امل�ستقات املالية لأغرا�ش التحوُّط وخدمة املتطلبات املتعلقة بالزبائن، وكذلك لأغرا�ش التداول املبا�سر يف الأوراق 

املالية ولي�ش عن طريق اأخذ العمولت. وبلغت قيمة هــذه اللتزامـات بعـد تثقيلها مبخاطر ال�سوق 949 مليـون دولر يف نهايـة 2007 )459 مليون 

دولر عام 2006(. 

ومل تتم اأي تعامالت مهمة يف ن�ساطات التداول بامل�ستقات خالل العام. 

ارتفعت القيمة الإجمالية ملوجودات املجموعة 

عام 2007 اإىل 32.744 مليون دولر 

)22.402 مليون دولر عام 2006(.
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التوزيع اجلغرايف �ال�صتحقاقات الزمنية للميزانية

اأمريكا  يف  املجموعة  موجودات  ارتفاع  ب�سبب   %38 اإىل   %41 من   2007 العام  يف  العربي  العامل  يف  املجموعة  موجودات  اإجمايل  ح�سة  انخف�ست 

ال�سمالية من 27% اإىل 31% ويف اأمريكا الالتينية من 6% اإىل 9% على التوايل. وبقيت ح�سة املوجودات يف القارة الأوروبية م�ستقرة على 18% بينما 

العربي من حمفظة مطلوبات  العامل  الوقت نف�سه تراجعت ح�سة  اإىل 2%. يف  الآ�سيوية من %4  الأ�سواق  انخف�ست ح�سة موجودات املجموعة يف 

املجموعة من 81% اإىل 67% بينما زادت ح�سة كل من اأمريكا ال�سمالية واأوروبا الغربية من 2% اإىل 13% ومن 10% اإىل 12% على التوايل. 

                   املوجـــودات املطلــوبات وحـقـوق امل�سـاهمــني

2006 2007 2006 2007 %

81 67 41 38 العامل العربي

10 12 18 18 اأوروبا الغربية

2 2 4 2 اآ�سيا

2 13 27 31 اأمريكا ال�سمالية

5 6 6 9 اأمريكا الالتينية

- - 4 2 بلدان اأخرى

100 100 100 100

املـوجـــودات املنتـجــــة لـدخــــل          القـرو�ش وال�سـلف

2006 2007 2006 2007 %

69 64 40 37 العامل العربي

9 7 19 17 اأوروبا الغربية

7 6 6 4 اآ�سيا

2 3 28 31 اأمريكا ال�سمالية

13 19 7 10 اأمريكا الالتينية

1 - - 1 بلدان اأخرى

100 100 100 100

ويظهر حتليل ال�ستحقاق الزمني للموجودات ذات العوائد، نهاية العام 2007، اأن 43% منها مل يتجاوز اأجل ا�ستحقاقه العام الواحد، )47 % 

عام 2006(. كما اأن القرو�ش والت�سليفات التي يقع اأجل ا�ستحقاقها خالل العام كانت ن�سبتها 56% من الإجمايل )58% عام 2006(. وكانت 

ن�سبة املطلوبات التي يقع اأجلها خالل عام واحد نحو 80% من اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني يف 2007 )73% عام 2006(.

املطلوبــات وحقــوق امل�ساهمـني املــــوجـــــودات ذات الـعــــــوائـــد

2006 2007 2006 2007 %

44 43 20 18 خالل �سهر واحد

21 26 15 11 1- 3  �سهور

4 9 5 6 3- 6 �سهور

3 2 7 8 6- 12 �سهرًا

15 10 49 53 اأكرث من �سنة

13 10 4 4 غري حمدد التاريخ

100 100 100 100
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توزيع النك�صاف الئتماين

النك�ساف الئتماين ملجموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )يعرف بحا�سل اإجمايل املخاطر الئتمانية التي ميكن اأن تتعر�ش لها(. وي�سار اإليه يف 

اجلدول اأدناه كما كان يف 31 دي�سمرب 2007:

م�ستقات مالية )*(

      التزامات ت�سليف 

الأرقام مباليني الدولرات            النك�سافات املمّولة      وبنود احتياط

2006 2007 2006 2007 2006 2007

طبيعة املقرت�سني

845 1.056 1.860 2.314 11.251 16.122 بنوك

247 279 3.343 4.249 5.025 7.552 مقرت�سون )غري البنوك(

7 55 886 1.662 5.530 7.793  موؤ�س�سات حكومية

1.099 1.390 6.089 8.263 21.806 31.467

ت�سنيف املخاطر

139 108 191 124 5.924 9.402 1.ا�ستثنائي

470 702 377 460 2.016 4.436 2. ممتاز

228 284 725 1.089 4.964 5.390 3. جيد جدًا

121 113 1.030 1.718 2.761 2.991 4. جيد

131 179 2.711 3.503 3.405 6.238 5. مقبول

9 2 682 848 2.360 1.984 6. مالئم

1 2 320 450 295 787 7. حتت املراقبة

- - 3 4 47 189 8. مالحظة حمددة  

- - 24 8 25 42 9. دون امل�ستوى  

- - 26 20 3 6 10. م�سكوك بتح�سيله  

- - - 1 6 2 11. خ�سارة

1.099 1.390 6.089 8.225 21.806 31.467

)*( يتم احت�ساب انك�سافات امل�ستقات باعتبارها تكلفة ا�ستبدال عقود امل�ستقات باأ�سعار ال�سوق حني تكون هذه اإيجابية، وكذلك بتقدير التغيري 

املحتمل يف قيمها ال�سوقية مبا يعك�ش التقلبات التي قد تتعر�ش لها.  وقد مت اإعادة تقييم امل�ستقات عن العام 2006 بال�ستناد اإىل تقدير حمافظ 

من قبل املوؤ�س�سة للعوامل الحتمالية التي قد توؤثر يف قيمتها. )وذلك بدًل من التقييم املتبع وفقًا للقواعد احل�سابية املّتبعة(. 

القر��س املبوبة �املخ�ص�صات

مت حتديد الديون املتعرثة والت�سهيالت الئتمانية الواقعة خارج امليزانية بتلك التي ل تلتزم بالدفعات التعاقدية �سواء لالأ�سل اأو الفائدة التي 

تتجاوز 90 يومًا، واأن كل الت�سهيالت الئتمانية التي تدعو اإىل ال�سك يف حت�سيلها يف مواعيدها ويخفق اأ�سحابها يف ت�سديدها، فاإنها جميعًا 

تعامل كقرو�ش متعرثة. وتدرج هذه الئتمانات على الفور يف قائمة الديون غري امل�سددة، بحيث يتم عك�ش اجتاه الفائدة وا�ستثناء الفوائد غري 

املدفوعة من الدخل.

وبلغ جمموع القرو�ش غري امل�سـددة 162 مليـون دولر بنهـاية العام 2007 )183 مليون دولر عام 2006( اأمـا التدابري الحتياطية، فبلغ اإجمالهـا 

يف نهـايــة عــام 2007 ما جمموعــه 319 مليــون دولر )مقــابل 381 مليون دولر 2006( و�سكلت الت�سليفـــات 197% عام 2007 )مقابل  %208 

عـــام 2006( من جمموع القرو�ش �سعيفة الأداء، و2.5% عام 2007 )4.2% عام 2006( من اإجمايل حمفظة القرو�ش وال�سلف.
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القر��س املبوبة �املخ�ص�صات )تتمة(

ويف مايلي ك�سف حتليلي بالقرو�ش والت�سليفات امل�ستحقة غري املدفوعة مع املخ�س�سات املقتطعة لها:

)الأرقام مباليني الدولرات( 

القيمة الدفرتية ال�سافيةاملخ�س�ساتاأ�سل الدينالأجل

1798اأقل من 3 اأ�سهر

3651 اأ�سهر اإىل �سنة

34331�سنة اإىل 3 �سنوات

-105105اأكرث من 3 �سنوات

16215210

وبلغت قيمة ال�سندات والأوراق املالية التي تقرر اعتبارها عر�سة خل�سارة جزء من قيمتها  نحو 720 مليون دولر )مقابل ل �سيء يف العام 2006( 

وبلغت قيمة املوؤونات الحتياطية التي مت تخ�سي�سها يف مقـابل تلك ال�سـندات 299 مليون دولر )مقابل ل �سيء يف العام 2006(. 

هيكل راأ�س مال املجموعة �معدلت املالءة الراأ�صمالية

دولر )مقابل  مليون  تبلغ 2.268  اأوىل  راأ�سمال  �سريحة  رئي�سية من  ب�سورة  دولر  مليون  البالغة 3.006  للمجموعة  الراأ�سمالية  القاعدة  تتكون 

1.901 مليون دولر يف العام 2006( ومن �سريحة راأ�سمال ثانية بقيمة 738 مليون دولر )مقابل 324 مليون دولر عام 2006(. وكانت ن�سبة كفاية 

الراأ�ش املالية املجّمعة بتاريخ 31 دي�سمرب2007 نحو 14.4% )15.8% عام 2006( ويفوق هذا املعدل احلد الأدنى املفرو�ش من م�سرف البحرين 

املركزي واملحدد بـ 12%، كما اأنه يتجاوز ب�سورة ملمو�سة معدل الـ 8% املو�سى به يف اتفاقية "بازل" التي ترعى عمل امل�سارف الدولية.

وتتمتع جميع ال�سركات التابعة ملجموعة املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية مبتطلبات مالءة راأ�ش املال املحددة لها من �سلطات الإ�سراف والرقابة املعنية.

العوامل املوؤثرة يف اأداء املجموعة التاريخي اأ� امل�صتقبلي

اأرباح م�ستدامة وتنمية املوجودات.  اأ�سهمها من خالل حتقيق  اإن الهدف املايل الرئي�سي للمجموعة هو تقدمي قيمة م�ستمرة ومتنامية حلملة 

وبرغم الظروف الدولية ال�سعبة التي طبعت الق�سم الأخري من العام 2007  فاإن الإدارة تظل متفائلة بقدرة املجموعة على امل�سي يف حتقيق تلك 

الأهداف بال�ستناد اإىل تقييم العوامل التالية املوؤثرة يف اأدائها. 

ال�صتقرار ال�صيا�صي

تعتقد الإدارة ب�سورة عامة اأن ن�ساطات املجموعة وموجوداتها متنوعة وموزعة جغرافيا ب�سورة كافية ومبا ي�سمح با�ستيعاب اأي خ�سائر قد تنجم 

اإليها  اللجوء  التي ميكن  ال�سيا�سي. ولدى املجموعة �سل�سلة من الإجراءات احلازمة واملجربة  عن بع�ش احلالت املعزولة من عدم ال�ستقرار 

ا�صتعرا�س الو�صع املايل للمجموعة
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حلماية واإنقاذ املوجودات يف احلالت الطارئة التي قد تنجم عن ال�سطراب ال�سيا�سي اأو غريه. كما اأن املجموعة غري مك�سوفة حاليًا ملخاطر من 

هذا النوع خارج العامل العربي والوليات املتحدة، واأوروبا.

اأ�صعار الطاقة

توؤثر اأ�سعار النفط والغاز العاملية ب�سورة مبا�سرة على املوازنات ال�سنوية وم�ساريع حت�سني البنى التحتية يف العديد من الأقطار العربية كما توؤثر 

على اقت�سادات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. يف املقابل فاإن الأ�سعار املرتفعة للمنتجات النفطية توؤدي اإىل تدفقات وفرية للدخل اإىل 

الدول املنتجة وامل�سدرة وبالتايل اإىل زيادة الطلب على املعدات الراأ�سمالية واخلدمات الإن�سائية الالزمة لإقامة البني التحتية وم�ساريع التطوير 

ف�ساًل عن زيادة الطلب على ال�سلع ال�ستهالكية.  وتنتع�ش من جراء ذلك اأعمال امل�سدرين و�سركات املقاولت يف دول منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية. ويف احلالة املقابلة فاإن تدين اأ�سعار الطاقة يفيد مواطني الدول املتقدمة اقت�ساديًا ويوؤدي بالتايل اإىل زيادة الطلب على ب�سائع الدول 

النامية وين�سط التدفقات ال�سياحية اإليها ويزيد بالتايل مداخيل الدول القادرة على توفري تلك الب�سائع واخلدمات. اأي اأن دخل املجموعة -التي 

تعمل يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وكذلك يف دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية - ي�ستفيد من كال احلالتني. ومن املتوقع اأن 

حتافظ اأ�سعار منتجات النفط والغاز على اجتاهها لالرتفاع يف املدى املتو�سط اإل اأن هذا الجتاه قد يتخلله فرتات ا�ستقرار يف الأ�سعار تقطعها بني 

احلني والآخر قفزات مفاجئة قد ت�سببها موجات من الطق�ش ال�سديد الربودة يف الدول امل�ستهلكة الرئي�سية اأو ا�سطرابات �سيا�سية يف مناطق اإنتاج 

النفط اأو اأي توقعات بتطورات �سلبية قد تثري �سكوكًا حول ال�ستقرار املحتمل لإمدادات الطاقة.  

تقلبات اأ�صواق العمالت

اأّدى النكما�ش العاملي يف ال�سيولة والت�سهيالت املالية والذي جنم عن اأزمة الرهن العقاري يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل زيادة كبرية يف 

هوام�ش الفائدة على القرو�ش، الأمر الذي انعك�ش باآثار �سلبية كبرية على القيمة ال�سوقية لل�سندات والأوراق املالية. ومن املرجح اأن اأي تفاقم يف 

الأزمة احلالية لالأ�سواق �سينعك�ش مبزيد من الآثار ال�سلبية على الأداء املايل ملحفظة الأوراق املالية للمجموعة. 

اأ�صعار �صرف العمالت

عر�سة  تكون  اأن  ميكن  امل�سرفية  العربية  املوؤ�س�سة  فاإن  الدولر  عملة  بغري  للمجموعة  التابعة  ال�سركات  ر�ساميل  تقييم  فيها  يتم  التي  احلالت  يف 

لتاأثريالتقلب يف اأ�سعار �سرف تلك العمالت، اإل اأن املوؤ�س�سة تتخذ الإجراءات الآيلة للتحّوط كافة اإزاء هذه التقلبات كلما كان ذلك ممكنًا اأو مرغوبًا. 

خماطر اأ�صواق العمالت

اأنها  املجموعة  وتعتقد  الأجنبية.  بالعمالت  املتاجرة  الناجتة عن  العوائد  على  يوؤثر  اأن  الأجنبية  العمالت  اأ�سعار �سرف  لتقلب معدلت  ميكن 

ت�ستفيد ب�سورٍة عامة من تقلب العمالت، نظرًا للفر�ش التي تتيحها لتحقيق اأرباح من عمليات املتاجرة.

معدلت اأ�صعار الفوائد

على الرغم من اأن العوائد ال�سافية للمجموعة املتاأتية من الفوائد ميكن اأن تتاأثر �سلبًا بتغريات معدلت اأ�سعار الفائدة، اإل اأن الأثر الرئي�سي 

على  اأ�سا�سية  ب�سورة  تقوم  للت�سوق،  القابلة  املالية  الأوراق  ومقتنياتها من  اإقرا�سها  لأن  نظرًا  الأ�سهم  �سناديق  املتاأتي من  الدخل  على  يكون 

معدلت فائدة عائمة اأو ق�سرية الأجل، ولذلك فاإنها معزولة ب�سورة كبرية عن التقلبات ال�سريعة يف معدلت اأ�سعار الفائدة. 
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي

امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�ش.م.ب(

لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للموؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )�ش.م.ب( ("البنك") وال�شركات التابعة له )"املجموعة"( 

والتي ت�شمل امليزانية املوحدة كما يف 31 دي�شمرب 2007، والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف احلقوق والتدفقات النقدية لل�شنة 

املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�ش لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية والإي�شاحات الأخرى.

م�سئ�لية جمل�ش الإدارة عن الق�ائم املالية

الإدارة.  الدولية هو من م�شئولية جمل�ش  املالية  التقارير  ملعايري  وفقًا  املوحدة ب�شورة عادلة  املالية  القوائم  اإعداد وعر�ش هذه  اإن 

تت�شمن هذه امل�شئولية: ت�شميم وتنفيذ واملحافظة على نظم الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�ش القوائم املالية املوحدة ب�شورة 

واإعداد  منا�شبة  حما�شبية  �شيا�شات  وتطبيق  واختيار  اأخطاء،  اأو  جتاوزات  عن  ناجتة  �شواء  اجلوهرية،  الأخطاء  من  وخالية  عادلة 

تقديرات حما�شبية تكون معقولة ح�شب الظروف.

م�سئ�لية مدققي احل�سابات 

الدولية.  التدقيق  اإىل تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري  ا�شتنادًا  املالية املوحدة  القوائم  اإبداء راأي حول هذه  اإن م�شئوليتنا هي 

تتطلب هذه املعايري منا الإلتزام مبتطلبات املبادئ الأخالقية املعنية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة 

باأن القوائم املالية املوحدة خالية من اأية اأخطاء جوهرية. 

يت�شمن التدقيق القيام باإجراءات للح�شول على اأدلة تدقيق للمبالغ والإي�شاحات املف�شح عنها يف القوائم املالية املوحدة. اإن اختيار 

الإجراءات املنا�شبة يعتمد على تقدير املدققني، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للقوائم املالية املوحدة، �شواء ناجتة 

القوائم  باإعداد وعر�ش  املعني  الداخلية  الرقابة  تقييم هذه املخاطر ي�شع املدقق يف العتبار نظام  اأخطاء. وعند  اأو  عن جتاوزات 

املالية املوحدة ب�شورة عادلة لكي يتم ت�شميم اإجراءات تدقيق تكون منا�شبة ح�شب الظروف، ولكن لي�ش لغر�ش اإبداء راأي حول فعالية 

نظام الرقابة الداخلية للبنك. ويت�شمن التدقيق اأي�شًا تقييم مدى مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات التي 

اأجراها جمل�ش الإدارة وكذلك تقييم العر�ش العام للقوائم املالية املوحدة. 

وباعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لإبداء راأي دقيق حول هذه القوائم. 

الــراأي

يف راأينا اإن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 

2007 وعن اأداوؤها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

اأم�ر تنظيميه اأخرى

كما نوؤكد اإن البنك، يف راأينا، يحتفظ ب�شجالت حما�شبية منتظمة واأن القوائم املالية املوحدة واملعلومات الواردة يف تقرير جمل�ش 

الإدارة فيمـا يتعلق بهذه القوائم املالية املوحدة تتــفق مـع تلـك ال�شجالت. وح�شـب علمنـا واعتقادنـا لـم تـقـع خـالل ال�شـنة املنتهـية 

يف 31 دي�شمرب 2007 اأي خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني اأو لأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي وقانون 

املوؤ�ش�شات املالية اأو لأحكام عقد التاأ�شي�ش والنظام الأ�شا�شي للبنك على وجه قد يوؤثر ب�شكل جوهري �شلبًا على ن�شاط البنك اأو مركزه 

املايل املوحد، واأن البنك قد التزم باأحكام ترخي�شه امل�شريف. 

31 يناير 2008 

املنامة، مملكة البحرين
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املـيزانيـــة املـ�حــــدة
كما يف 31 دي�شمـرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (

20072006اإي�شاح

امل�ج�دات

335274اأموال �شائلة

4747757اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

5.2684.160اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

512.8907.828 و 7اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

612.3298.622 و 7قرو�ش و�شلف

3232ا�شتثمارات يف �شركات زميلة

392264فوائد م�شتحقة القب�ش

8621338موجودات اأخرى

130127مبان ومعدات

32.74422.402جمم�ع امل�ج�دات

املطل�بات

10.7917.508ودائع العمالء

15.0139.070ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1.0631.074�شهادات اإيداع

341210فوائد م�شتحقة الدفع

97347�شرائب 

10727448مطلوبات اأخرى

112.5791.927اأذونات لأجل و�شندات ومتويالت لأجل اأخرى 

30.58720.284جمموع املطلوبات

12احلـقــ�ق

1.0001.000راأ�ش املال

218456اإحتياطيات

649612اأرباح مبقاة

1.8672.068احلقوق العائدة حلاملي اأ�شهم ال�شركة الأم

29050حقوق الأقلية 

2.1572.118جمموع احلقوق

32.74422.402جمم�ع املطل�بات واحلق�ق

مت اعتماد اإ�شدار هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ش الإدارة يف 31 يناير 2008 ومت توقيعها نيابة عنهم من قبل رئي�ش جمل�ش 

الإدارة والرئي�ش التنفيذي. 

حممد ليا�س

رئي�س جمل�س الإدارة

غـازي عبداجلواد

الرئي�س التنفيذي

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 28 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل امل�حدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (

20072006اإي�شاح

دخل الت�سغيل

131.6891.232دخل الفوائد

 )983()1.391(14م�شروفات الفوائد

298249�شايف دخل الفوائد

15393235دخل ت�شغيل اآخر

691484جمموع دخل الت�شغيل

-)230(7خم�ش�شات الإ�شمحالل - �شايف

461484�سايف دخل الت�سغيل بعد املخ�س�سات

م�سروفات الت�سغيل
181177موظفون

2425مبان ومعدات

7060اأخرى

275262جمموع م�شروفات الت�شغيل

186222الربح قبل ال�سرائب 

 )17()37(9�شرائب على العمليات اخلارجية

149205�سايف ربح ال�سنة

 )3()24(دخل عائد حلقوق الأقلية

125202دخل عائد حلاملي اأ�سهم ال�سركة الأم

الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�ش لل�سهم يف الأرباح

270.130.20    )بالدولرات الأمريكية(

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 28 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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20072006اإي�شاح 

الأن�سطة الت�سغيلية

125202دخل عائد حلاملي اأ�شهم ال�شركة الأم 

بنود ل ت�شتلزم تدفقات نقدية:

-7230خم�ش�شات الإ�شمحالل – �شايف 

1012ا�شتهالك

بنود معاجله على انفراد:

مكا�شب بعد ح�شم اخل�شائر الناجتة من اأوراق مالية متاحة للبيع 
15)15(   )1(  

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

  )162(14اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

  )744(  )1.027(اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

  )1.514(  )3.296(قرو�ش و�شلف

  )158(  )379(موجودات اأخرى

3.0592.091ودائع العمالء

5.750695ودائع بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

611137مطلوبات اأخرى

  )98(  )90(حركات اأخرى غري نقدية 

4.992460�شايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

  )3.345(  )7.447(�شراء اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة 

1.9981.556بيع وا�شرتداد اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

  )11(  )15(�شراء مبان ومعدات

722بيع مبان ومعدات

  )1.778(  )5.457(�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�سطة التم�يلية

993  )35()ا�شرتداد( اإ�شدار �شهادات اإيداع - �شايف

1.568512اإ�شدار اأذونات لأجل و�شندات ومتويالت لأجل اأخرى

  )158(  )918(�شداد اأذونات لأجل و�شندات ومتويالت لأجل اأخرى 

  )70(  )100(اأرباح اأ�شهم نقدية مدفوعة 

5151.277�شايف النقد من الأن�شطة التمويلية

  )41(50الزيادة )النق�ش( يف الأموال ال�شائلة

116تاأثري تغريات �شعر �شرف العمالت الأجنبية على الأموال ال�شائلة

274309الأموال ال�شائلة يف بداية ال�شنة 

335274الأم�ال ال�سائلة يف نهاية ال�سنة 

قائمة التدفقات النقدية امل�حدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (

ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 28 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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ت�شكل الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 28 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة التغريات يف احلق�ق امل�حدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (

                                حقوق امل�شاهمني العائدة حلاملي اأ�شهم ال�شركة الأم

راأ�ش

 املال

اإحتياطي

قانوين

اإحتياطي

عام

اأرباح 

مبقاة *

تغريات 

مرتاكمة يف 

املجموعالقيم العادلة

حقوق

  الأقلية

جمموع

احلقوق

1.00027615049641.926471.973الر�شيد يف نهاية ال�شنة املنتهية يف 2005

4-4-4---تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

6-66----تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة واأخرى

10-4610---�شايف الدخل املثبت مبا�شرًة يف احلقوق

2023205-202---�شايف ربح ال�شنة – 2006 

20662123215---جمموع الدخل وامل�شروفات املثبتة لل�شنة 

----)20(-20-حتويالت خالل ال�شنة

 )70(-)70(-)70(---اأرباح اأ�شهم مدفوعة - 2005

الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

1.000296150612102.068502.118املنتهية يف 2006

25530-25---تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

)251(-)251()251(----تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة واأخرى

)221(5)226()251(25---�شايف الدخل املثبت مبا�شرًة يف احلقوق

12524149-125---�شايف ربح ال�شنة – 2007

)72(29)101()251(150---جمموع الدخل وامل�شروفات املثبتة لل�شنة 

----)13(-13-حتويالت خالل ال�شنة

)100(-)100(-)100(---اأرباح اأ�شهم مدفوعة - 2006

211211------تخفي�ش يف ملكية �شركة تابعة

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

1.8672902.157)241(1.000309150649    املنتهية يف 2007

 * تت�شمن الأرباح املبقاة 30 مليون دولر اأمريكي )2006: 5 ماليني دولر اأمريكي( متثل �شايف املكا�شب /اخل�شائر غري املحققة من حتويل قيمة ال�شتثمارات 

يف ال�شركات التابعة الأجنبية اإىل دولرات  اأمريكية واحتياطيات غري قابلة للتوزيع ناجتة من توحيد ال�شركات الأجنبية باإجمايل 275 مليون دولر اأمريكي 

)2006: 148 مليون دولر اأمريكي(. 
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1- التاأ�سي�ش والأن�سطة

تاأ�ش�ش البنك القاب�ش، املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )�ش.م.ب( )البنك( يف مملكة البحرين مبوجب مر�شوم اأمريي، ويزاول اأعماله 

مبوجب ترخي�ش م�شريف باجلملة �شادر عن م�شرف البحرين املركزي.

2- ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

اإلـــتزام بالـعـــر�ش

اأعدت القوائم املالية املوحدة للموؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )�ش.م.ب(، وال�شركات التابعة لها )املجموعة( وفقًا ملعايري التقارير املالية 

الدولية وطبقًا لقانون ال�شركات التجارية البحريني ولأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي وقانون املوؤ�ش�شات املالية. 

وفيما يلي ملخ�ش لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة وهي نف�شها التي مت اإتباعها يف ال�شنة ال�شابقة:

العرف املحا�سبي

اأعدت هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لقيا�ش القيمة العادلة للم�شتقات املالية وال�شتثمارات واملوجودات 

املالية املحتفظ بها لغر�ش املتاجرة واملتاحة للبيع. بالإ�شافة اإىل ذلك، كما هو مو�شح بالتفا�شيل اأدناه اإن القيم املدرجة للموجودات 

واملطلوبات املثبتة والتي هي بنود مت التحوط لها حتوطات القيمة العادلة وهي بخالف ذلك مدرجة بالتكلفة، ومعدلة لت�شجيل التغريات 

يف القيم العادلة العائدة اإىل املخاطر التي يتم التحوط لها.

اأعدت القوائم املالية بالدولر الأمريكي مقربة اإىل اأقرب مليون اإل اإذا ذكر خالف ذلك، والتي تعد العملة الرئي�شية لعمليات املجموعة.

تغيريات م�ستقبلية يف ال�سيا�سات املحا�سبية

معيار التقارير املالية الدويل رقم 8 املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية

�شي�شبح تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 8 اإلزاميًا يف ال�شنة التي تنتهي يف 31 دي�شمرب 2009 و�شوف ينتج عنه اإف�شاحات 

معدلة واإ�شافية تتعلق بالقطاعات الت�شغيلية. 

معيار املحا�شبة الدويل رقم 1: عر�ش القوائم املالية )املعدل(

�شي�شبح تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 )املعدل( اإلزاميًا يف ال�شنة التي تنتهي يف 31 دي�شمرب 2009 و�شوف ينتج عنه تعديالت 

يف عر�ش القوائم املالية املوحدة. 

قامت املجم�عة بتطبيق معايري  املحا�سبة الدولية التالية يف ال�سنة احلالية 

 

معيار التقارير املالية الدويل رقم 7 : الأدوات املالية : الإف�شاحات

نتج عن تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم 7 اإف�شاحات معدلة واإ�شافية تتعلق بالأدوات املالية وما ترتبط بها من خماطر. 

معيار املحا�شبة الدويل رقم 1: عر�ش القوائم املالية )املعدل(

نتج عن تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 )املعدل( اإف�شاحات معدلة واإ�شافية تتعلق بالأهداف وال�شيا�شات وعمليات اإدارة راأ�ش 

مال املجموعة.

اإن تطبيق هذه املعايري املعادلة �شوف لن يوؤثر على الأداء املايل اأو املركز املايل للمجموعة، اأدى تطبيق هذه املعايري اإىل عمل  اإف�شاحات اإ�شافية.

اأرقام مقارنة

مت ت�شمني اأرقام مقارنة اإ�شافية لكي تتنا�شب مع تغريات عر�ش ال�شنة احلالية الناجت عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 7.
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الت�حـــيد

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للمجموعة يف ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب من كل �شنة. مت اإعداد القوائم املالية 

القاب�ش،  للبنك  املالية  ال�شنة  لنف�ش  املجموعة(  �شيطرة  حتت  هي  التي  خا�شة  لأغرا�ش  موؤ�ش�شات  )املت�شمنة  التابعة  لل�شركات 

با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية متوافقة. مت اإ�شتبعاد جميع الأر�شدة واملعامالت والدخل وامل�شروفات والأرباح واخل�شائر الناجتة من 

معامالت فيما بني �شركات املجموعة بالكامل عند التوحيد.

يتم توحيد ال�شركات التابعة من تاريخ حتويل ال�شيطرة اإىل املجموعة ويتم اإيقاف التوحيد من التاريخ الذي يتم فيه حتويل ال�شيطرة 

اإىل خارج املجموعة.

يتم اإحت�شاب اإقتناء ح�شة حقوق الأقلية وال�شركات التابعة امل�شتبعدة جزئيًا اأو افرتا�شيًا با�شتخدام طريقة متديد البنك القاب�ش، 

والتي على �شوئها:

يتم اإثبات الفرق بني املقابل والقيمة الدفرتية حل�شة البنك من �شايف املوجودات ك�شهرة؛ اأ ( 

يف حالة ال�شتبعاد اجلزئي، فاإنه يتم اإثبات الفرق بني املتح�شالت امل�شتلمة والقيمة الدفرتية حل�شة البنك من �شايف املوجودات  ب( 

كاأرباح اأو خ�شائر يف قائمة الدخل املوحدة؛ و

يف احلالة التي يعترب جزء فيها م�شتبعد افرتا�شيًا نتيجة زيادة راأ�ش املال، فاإنه يتم اإثبات الفرق بني القيمة الدفرتية حل�شة  ج( 

البنك من �شايف املوجودات يف ال�شركة التابعة قبل وبعد الزيادة يف راأ�ش املال كاأرباح اأو خ�شائر يف قائمة الدخل املوحدة.

اأو غــري مبا�شرة من قــبل  اأو اخل�شــارة و�شايف املوجودات غـــري اململوكة ب�شورة مبا�شـرة  متـثل حـقـــوق الأقلــية جــزءًا مـن الربــح 

املجموعــة، ويتـم عر�شها كبند منف�شل يف قائمة الدخل و�شمن احلقوق يف امليزانية املوحدة وب�شورة منف�شلة عــن حقوق م�شاهمي 

البنك القاب�ش. 

 

اأم�ال �سائلة

ت�شتمل الأموال ال�شائلة على نقد واأر�شدة لدى بنوك وبنوك مركزية.

اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة 

تدرج الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ش املتاجرة مبدئيًا بالقيمة العادلة مع اإدراج اأي مكا�شب اأو خ�شائر ناجتة من التغيري يف القيم 

العادلة يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي تن�شاأ فيها. يتم اإدراج الفوائد املكت�شبة واأرباح الأ�شهم امل�شتلمة �شمن دخل الفوائد 

ودخل ت�شغيل اآخر، على التوايل.

اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية اأخرى 

تدرج الإيداعات لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى بالتكلفة املطفاأه بعد ح�شم اأي مبالغ مت �شطبها وخم�ش�ش الإ�شمحالل. اإن 

القيم املدرجة ملثل هذه املوجودات التي يتم حتوطها بفعالية للتغريات يف القيمة العادلة يتم تعديلها لدرجة التغيريات يف القيم العادلة 

التي مت حتوطها، كما اأن التغريات الناجتة يتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة. 

اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة 

ت�شنف هذه الأوراق املالية كما يلي : 

·  حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق 
·  متاحة للبيع

تثبت جميع الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة مبدئيًا بالتكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�شمنًة تكاليف 

ال�شراء املرتبطة بالورقة املالية. 

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007



املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )�ش.م.ب( التقرير ال�شنوي 522007

2- ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة )تتمة(

 

حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق

الأوراق املالية التي لها مدفوعات ثابتة اأو حمددة ال�شتحقاق والتي ينوى الإحتفاظ بها حتى ال�شتحقاق يتم قيا�شها لحقًا بالتكلفة 

املطفاأة، بعد ح�شم خم�ش�ش الإ�شمحالل يف قيمتها. 

متاحة للبيع

اأو  الأرباح  العادلة �شمن  بالقيمة  لتكون م�شنفة  موؤهلة  لي�شت  اأو  ت�شنيفها  يتم  التي  تلك  للبيع هي  املتاحة  املالية  ال�شتثمارات  اإن 

�شناديق  يف  وا�شتثمارات  امللكية  حقوق  اأ�شهم  اأدوات  على  ت�شتمل  وهي  و�شلف.  قرو�ش  اأو  ال�شتحقاق  حتى  بها  املحتفظ  اخل�شائر، 

م�شرتكة اأو اأدوات دين اأخرى.

بعد الإثبات املبدئي، يعاد قيا�ش هذه الأوراق املالية بالقيمة العادلة، اإل اإذا كان ل ميكن حتديد القيمة العادلة مبوثوقية يف هذه احلالة 

يتم قيا�شها بالتكلفة بعد ح�شم الإ�شمحالل. تغريات القيمة العادلة التي تعد جزءًا من عالقة التحوط بفعالية فاإنها تدرج يف قائمة 

الدخل املوحدة. تغريات القيمة العادلة التي ل تعد جزءًا من عالقة التحوط بفعالية، فاإنها تدرج كبند منف�شل يف احلقوق حتى يتم 

اإ�شتبعاد الإ�شتثمار اأو اعتباره  م�شمحاًل. عند ال�شتبعاد اأو الإ�شمحالل فاإن املك�شب اأو اخل�شارة املرتاكمة امل�شجلة �شابقًا "كتغريات 

مرتاكمة يف القيمة العادلة" �شمن احلقوق، يتم ت�شمينها يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة.

ا�ستبعاد امل�ج�دات واملطل�بات املالية

يتم ا�شتبعاد املوجود املايل )اأو اأي جزء من املوجود املايل اأو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�شابهة( عندما يكون احلق يف ا�شتالم 

التدفقات النقدية من املوجود قد انتهى، اأو حتتفظ املجموعة بحقوقها يف ا�شتالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل 

دون تاأخري جوهري اإىل طرف ثالث مبوجب "ترتيب مرور"؛ اأو �شواًء )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�شيطرة على املوجودات.

يتم اإ�شتبعاد املطلوب املايل عندما يكون الإلتزام مبوجب املطلوب مت اإخالئه اأو اإلغائه اأو انتهاءه.

قرو�ش و�سلف

يتم ت�شنيف القرو�ش وال�شلف امل�شعرة يف ال�شوق الن�شط "كمحتفظ بها حتى ال�شتحقاق" اأو "متاحة للبيع" معتمدًا ذلك على نية الإدارة. 

ت�شنف القرو�ش وال�شلف غري امل�شعرة يف ال�شوق الن�شطة "كقرو�ش و�شلف غري م�شعرة".

تدرج القرو�ش وال�شلف غري امل�شعرة والقرو�ش وال�شلف املحتفظ بها حتى ال�شتحقاق بالتكلفة املطفاأة، بعد ح�شم خم�ش�ش الإ�شمحالل.

تدرج القرو�ش وال�شلف امل�شنفة كمتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم اإعادة قيا�ش املكا�شب اأو اخل�شائر غري املحققة بالقيمة العادلة 

ل اأو ي�شتبعد اأو يعترب  والتي ل تعد جزءًا من عالقة التحوط بفعالية، فاإنها تدرج كبند منف�شل يف احلقوق حتى يباع القر�ش اأو يح�شّ

القر�ش م�شمحاًل، فعندئًذ يتم ت�شمني املك�شب اأو اخل�شارة املرتاكمـة املدرجة �شابقًاً �شمـن احلقوق يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة.

بالن�شبة للقرو�ش وال�شلف التي هي جزء من عالقة التحوط بفعالية، فاإن اأي مك�شب اأو خ�شارة ناجتة عن التغري يف القيم العادلة يتم 

اإثباتهما مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم تعديل القيم املدرجة للقرو�ش وال�شلف التي يتم حتوطها بفعالية لأي تغريات يف القيم 

العادلة حلد التغريات يف القيم العادلة التي مت حتوطها.

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

يتم ح�شاب ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة با�شتخدام طريقة احلقوق. ال�شركات الـزميلة هي تلك ال�شركات التي ميار�ش عليها 

البنك نفوذًا موؤثرًا وغالبًا ما ميتلك فيها البنك من 20% اإىل 50% من حق الت�شويت. 
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مبان ومعدات

تدرج املباين واملعدات بالتكلفة بعد ح�شم ال�شتهالك املرتاكم وخم�ش�ش الإ�شمحالل يف القيمة، اإن وجد. 

ل يح�شب ال�شتهالك على الأر�ش اململوكة ملكًا حرًا. ت�شتهلك تكلفة املباين واملعدات الأخرى على اأ�شا�ش الق�شط الثابت وعلى مدى 

اأعمارها الإنتاجية املقدرة. 

اإ�سمحالل وعدم قابلية حت�سيل امل�ج�دات املالية

يتم عمل تقييم يف تاريخ كل ميزانية لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي يثبت باأن موجود مايل حمدد اأو جمموعة من املوجودات 

املالية ميكن اأن تكون م�شمحلة. اإذا وجد مثل هذا الدليل فاإنه يتم اإثبات خ�شارة الإ�شمحالل يف قائمة الدخل املوحدة. 

ميكن اأن يت�شمن دليل الإ�شمحالل على موؤ�شرات باأن املقرت�ش اأو جمموعة من املقرت�شني يواجهون �شعوبات مالية جوهرية، عدم 

القدرة على �شداد الفائدة اأو مبلغ القر�ش واحتمال كبري لتعر�شهم لالإفال�ش اأو اإعادة تنظيم مايل اآخر وميكن مالحظتها حيث توجد 

معلومات ت�شري بحدوث اإنخفا�ش يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة القابلة للقيا�ش، اأو حدوث تغريات يف اأعمال املتاجرة اأو يف 

الأو�شاع القت�شادية املرتبطة مع التق�شري.

وبالإ�شافة اإىل خم�ش�ش لإ�شمحالل قرو�ش و�شلف حمددة، يتم عمل خم�ش�ش لتغطية اإ�شمحالل جمموعة حمددة من املوجودات 

والتي ميكن قيا�ش اإنخفا�ش تدفقاتها النقدية املتوقعة.  

يتم حتديد الإ�شمحالل كما يلي:

للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة، يتم حتديد الإ�شمحالل بناًء على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�شومة  اأ( 

ب�شعر الفائدة الفعلي الأ�شلي.

للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن الإ�شمحالل هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛ و ب( 

ال�شوق  النقدية املخ�شومة مبعدل  للتدفقات  للموجودات املدرجة بالتكلفة، يتم حتديد الإ�شمحالل بناًء على القيمة احلالية  ج( 

احلايل على عائد موجود مايل مماثل.

اإظهارها  يتم  التي  املماثلة  وال�شتثمارات  امللكية  اأ�شهم حقوق  با�شتثناء  الإ�شمحالل  لت�شجيل  ت�شتخدم املجموعة ح�شاب املخ�ش�ش 

بزيادة م�شتقبلية يف قيمتها العادلة ويتم اإثباتها مبا�شرًة يف احلقوق. 

ودائـــع

تدرج جميع ودائع اأ�شواق املال والعمالء بالتكلفة املطفاأة. يتم تعديل هذه الودائع، اإذا كان جزءًا من ا�شرتاتيجية حتوط القيم العادلة 

بفعالية، لتعديل قيمة الودائع للقيمة العادلة املحوطة مع اإثبات املكا�شب اأو اخل�شائر الناجتة يف قائمة الدخل املوحدة. 

اإتفاقيات اإعادة ال�سراء والبيع

تدرج  اإ�شتبعادها.  يتم  ل  ال�شراء"(  )"اإعادة  حمدد  م�شتقبلي  تاريخ  يف  ال�شراء  باإعادة  املتزامن  التعهد  مع  املباعة  املوجودات  اإن 

مطلوبات الطرف الآخر للمبالغ امل�شتلمة من هذه التفاقيات �شمن ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى اأو ودائع العمالء، كمـا هو 

منا�شب. يتم معاجلة الفرق بني �شعر البيع واإعادة ال�شراء كم�شروفات فوائد با�شتخدام طريقة العائد الفعلي. ل يتم اإثبات املوجودات 

بامليزانية حيث اأن البنك ل ميلك ال�شيطرة  امل�شرتاة مع التعهد باإعادة البيع يف تاريخ م�شتقبلي حمدد )"اإعادة ال�شراء العك�شي"( 

على املوجودات. تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه التفاقيات يف الودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخـرى اأو قرو�ش و�شلف، كما هو 

منا�شب. يتم معاجلة الفرق بني �شعر ال�شراء واإعادة البيع كدخل فوائد با�شتخدام طريقة العائد الفعلي.

خم�س�سات

ت�شوية  تكلفة  فيه  وتكون  �شابق  اأو متوقع( ناجت عن حدث  اإلتزام حايل )قانوين  اأي  املجموعة  اإذا كان على  اإثبات املخ�ش�شات  يتم 

الإلتزام حمتملة وميكن قيا�شها بواقعية.
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2- ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

ال�سمانات املالية 

يتم  قبول.  وخطابات  �شمان  وخطابات  م�شتندية  اإعتمادات  من  تتاألف  مالية،  �شمانات  املجموعة  تقدم  العتيادية،  اأعمالها  �شمن 

والتي تعد العالوة امل�شتلمة. بعد الإثبات  اإثبات ال�شمانات املالية مبدئيًا يف القوائم املالية بالقيمة العادلة، �شمن "مطلوبات اأخرى"، 

املبدئي، يتم قيا�ش مطلوبات املجموعة مبوجب كل �شمان بعالوة الإطفاء اأو اأف�شل تقدير للنفقات الالزمة لت�شوية اإي التزام مايل 

ناجتة من ال�شمان اأيهما اأعلى.  

ترحل اإي زيادة يف املطلوبات املتعلقة بال�شمانات املالية اإىل قائمة الدخل �شمن "خم�ش�ش لال�شمحالل". يتم اإثبات العالوة امل�شتلمة 

يف قائمة الدخل �شمن "دخل اآخر" على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى اأعمار ال�شمانات.

معا�ش التقاعد واملكافاآت الأخرى املتعلقة بنهاية خدمة امل�ظفني

للتقييمات  وفقًا  عامة  ب�شورة  اخلدمة  بنهاية  املتعلقة  الأخرى  واملكافاآت  التقاعدية  باملعا�شات  املتعلقة  املوظفني  تكاليف  ت�شتحق 

الكتوارية على اأ�شا�ش  الأنظمة ال�شائدة املعمول بها يف كل موقع.

اإثبات الدخل وامل�سروفات

جلميع الأدوات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة والأدوات املالية التي حتمل فائدة وامل�شنفة كمتاحة للبيع، يتم ت�شجيل دخل فوائد اأو 

م�شروفات فوائد مبعدل الفائدة الفعلي والذي مبوجبه يتم خ�شم الإيرادات النقدية املتوقعة م�شتقباًل خالل العمر الزمني للموجود 

اأق�شر، كما ما هو منا�شب. ياأخذ يف العتبار عند عملية  اأو فرتة  اأو املطلوب املايل  املايل من املبلغ ال�شايف املدرج للموجود املايل 

اإ�شافية م�شاحبة لالأداء املايل والتي تعترب  اأو تكاليف  اأية ر�شوم  الحت�شاب جميع ال�شروط التعاقدية لالأدوات املالية ويتم ت�شمني 

جزءًا ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي، ولكنها لي�شت خ�شائر اإئتمان م�شتقبلية. يتم تعديل القيمة املدرجة للموجود اأو املطلوب املايل، 

اإذا قامت املجموعة بتعديل تقديراتها للمبالغ املدفوعة اأو املبالغ امل�شتلمة. يتم اإحت�شاب القيمة املدرجة املعدلة مبعدل الفائدة الفعلي 

الأ�شلي ويتم اإثبات التغريات يف القيمة املدرجة كدخل فوائد اأو م�شروفات فوائد. ويتم اثبات دخل وم�شروفات الر�شوم الأخرى عند 

اكت�شابها اأو تكبدها. 

عندما تنخف�ش القيمة امل�شجلة للموجود املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية املماثلة نتيجة خل�شارة اإ�شمحالل، فاإنه ي�شتمر اإثبات 

دخل الفوائد على اأ�شا�ش �شعر الفائدة الفعلي الأ�شلي للموجود.

عندما يدخل البنك يف مقاي�شات اأ�شعار الفائدة لتغيري الفائدة من ثابتة اإىل عائمة )اأو بالعك�ش( فاإنه يتم تعديل مبلغ دخل الفوائد 

اأو م�شروفات الفوائد ب�شايف الفائدة للمقاي�شة.

قيم عادلة

يتـم حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف الأ�شواق الن�شطة بتاريخ امليزانية على اأ�شا�ش اأ�شعارها ال�شوقية املعلنة اأو اأ�شعار 

عرو�ش التاجر )اأ�شعار العطاءات للمراكز املغطاة اأو اأ�شعار العرو�ش للمراكز املك�شوفة(، دون خ�شم اأي من تكاليف املعاملة. 

بالن�شـبة لالأوراق املالية غري املدرجة يف اأ�شواق مالية ن�شطة، فاإنه يتم حتــديد القيم العادلة بالرجـــوع اإىل تقنية تقييم منا�شبة. 

ت�شتمل تقنية التقييم على تقنية �شايف القيمة احلالية اأو بعقد مقارنة مع اأدوات مالية م�شابهة اأو خيارات مناذج الت�شعري اأو باأمور 

تقييمية اأخرى.  

ولل�شناديق املدارة خارجيًا، فاإنه يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل �شايف قيمة املوجود املحدد من قبل اإدارة ال�شندوق. 
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الآراء والتقديرات املحا�سبية الهامة 

الآراء

يف اأثناء تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة، اتخذت الإدارة الآراء التالية، منف�شلة عن تلك املرتبطة بالتقديرات، التي لديها 

اأغلب التاأثريات الهامة على املبالغ املثبتة يف القوائم املالية:

ت�شنيف ال�شتثمارات والقرو�ش وال�شلف امل�شعرة

عــند اإقتناء ال�شتثمــارات تقـــرر الإدارة ما اإذا يتوجب ت�شنيفها كمحتفظ بها حتى ال�شتحقاق اأو حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة اأو 

متاحــة للبيـع. 

ت�شنف املجموعة ال�شتثمارات كمحتفظ بها لغر�ش املتاجرة اإذا مت اإقتنائها اأ�شا�شًا لغر�ش حتقيق ربح يف الأجل الق�شري. 

اأ�شعار  الأوراق املالية املحتفظ بها بنية اإبقائها لفرتة غري حمددة والتي من املمكن بيعها لتلبية احتياجات ال�شيولة، التغريات يف 

الفائدة اأو اأ�شعار الأ�شهم يتم ت�شنيفها كمتاحة للبيع.

يعتمد ت�شنيف القرو�ش وال�شلف امل�شعرة "كمحتفظ بها حتى ال�شتحقاق" اأو "متاحة للبيع" بح�شب نية الإدارة.

فيما يتعلق بتلك التي تعترب حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق تتاأكد اإدارة املجموعة باأن متطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 قد 

توافرت، وب�شكل خا�ش اأن تكون لدى املجموعة النية والقدرة لالإحتفاظ بها حتى ال�شتحقاق. 

عدم تاأكيد التقديرات

اإن الفر�شيات الأ�شا�شية املتعلقة بامل�شتقبل وامل�شادر الأ�شا�شية الأخرى للتقديرات بتاريخ امليزانية، والتي لديها خماطر هامة لتكون 

�شببًا لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية القادمة مو�شحة اأدناه:

خ�شائر ا�شمحالل على املوجودات املالية

اإذا كان يتوجب ت�شجيل خم�ش�ش ال�شمحالل يف قائمة الدخل املوحدة. ب�شكل  اأ�شا�ش ربع �شنوي بتقييم ما  تقوم املجموعة على 

خا�ش، يتطلب عمل الإدارة بذل اجلهد يف تقدير املبالغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�شتقبلية عند حتديد م�شتويات املخ�ش�شات 

املطلوبة. اإن هذه التقديرات مبنية بال�شرورة على فر�شيات حول عوامل متعددة تت�شمن درجات خمتلفة من الراأي وعدم التاأكد، 

ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغريات م�شتقبلية يف مثل هذه املخ�ش�شات.

اإ�شمحالل مقابل جمموعة معينة من املوجودات مالية

بالإ�شافة اإىل خم�ش�شات معينة مقابل القرو�ش وال�شلف وال�شتثمارات الهامة ب�شكل منفرد، تقوم املجموعة اأي�شًا بعمل خم�ش�ش 

لتغطيه الإ�شمحالل مقابل جمموعة معينة من املوجودات املالية عندما يوجد انخفا�ش قابل للتحديد يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية. 

اإن هذا املخ�ش�ش مبني اأ�شا�شًا على اإي تدهور يف الت�شنيف الداخلي للموجودات املالية منذ منحها. اإن مبلغ املخ�ش�ش يعتمد على 

النمط التاريخي خل�شائر القرو�ش �شمن كل درجة وتعدل لتعك�ش التغيريات الإقت�شادية احلالية.

تاأخذ هذه الت�شنيفات الداخلية يف الإعتبار عوامل مثل اأي تدهور يف خطورة البلد وال�شناعة والتقادم التكنولوجي بالإ�شافة اإىل 

حتديد ال�شعف يف هيكلة اأو تدهور يف التدفقات النقدية.

�سرائب على العمليات اخلارجية

ل تخ�شع اأرباح البنك لل�شرائب يف مملكة البحرين. حت�شب ال�شرائب على العمليات اخلارجية على اأ�شا�ش القوانني املالية املعمول 

بها يف كل موقع على حدة. ل يعمل خم�ش�ش لأي مطلوب قد ينتج يف حال توزيع اإحتياطيات ال�شركات التابعة. تتطلب الت�شريعات 

املحلية الحتفاظ باجلزء الأكرب من هذه الإحتياطيات ح�شب املتطلبات القانونية املحلية.
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عمالت اأجنبية

باأ�شعار ال�شوق ال�شائدة يف تاريخ  اإىل الدولر الأمريكي  يتم حتويل املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية 

امليزانية. ترحل اأي مكا�شب اأو خ�شائر اإىل قائمة الدخل املوحدة. 

الدخل  بنود  حتويل  يتم  كما  امليزانية.  تاريخ  يف  ال�شائدة  ال�شرف  باأ�شعار  اخلارجية  العمليات  ومطلوبات  موجودات  حتويل  يتم 

وامل�شروفات على اأ�شا�ش متو�شط اأ�شعار ال�شرف للفرتة. تدرج مكا�شب وخ�شائر حتويل العمالت الأجنبية الناجتة عن حتويل القوائم 

املالية لل�شركات التابعة اإىل الدولر الأمريكي مبا�شرة �شمن احلقوق يف الأرباح املبقاة. 

املحا�سبة يف تاريخ املتاجرة وال�سداد 

جميع امل�شرتيات واملبيعات "العادية" للموجودات املالية يتم اإثباتها يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك ب�شراء اأو 

بيع املوجود. 

م�ستقات مالية وحما�سبة التح�ط

تدخل املجموعة يف معامالت اأدوات مالية م�شتقة مت�شمنًةً العقود الآجلة والعقود امل�شتقبلية، املقاي�شات وعقود اخليارات يف ال�شرف 

الأجنبي و�شعر الفائدة واأ�شواق راأ�ش املال. تدرج امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة. امل�شتقات التي حتمل قيمًا �شوقية موجبة )مكا�شب 

غري حمققة( يتم اإدراجها �شمن املوجودات الأخرى، بينما تدرج امل�شتقات التي حتمل قيمًا �شوقية �شالبة )خ�شائر غري حمققة( �شمن 

املطلوبات الأخرى يف امليزانية املوحدة. 

تدرج التغريات يف القيم العادلة للم�شتقات املالية املحتفظ بها لغر�ش املتاجرة اأو ملقا�شة مراكز متاجرة اأخرى اأو غري موؤهلة ملحا�شبة 

التحوط �شمن دخل ت�شغيل اآخر يف قائمة الدخل املوحدة. 

لأغرا�ش حما�شبة التحوط، ي�شنف التحوط اإىل ثالث فئات: )اأ( حتوط القيمة العادلة والذي يغطي خماطر التغيري يف القيم العادلة 

للموجودات واملطلوبات املثبتة؛ و)ب( حتوط التدفقات النقدية والذي يغطي خماطر التعر�ش لتغريات التدفقات النقدية املرتبطة 

�شواء تلك املتعلقة مبخاطرة معينة متعلقة مبوجود م�شجل اأو مبطلوب م�شجل اأو مبعاملة متنباأ بها؛ و)ج( حتوطات �شايف ال�شتثمار 

الذي يحوط التعر�ش ملخاطر �شايف ال�شتثمار يف العمليات اخلارجية. 

تدرج التغريات يف القيم العادلة للم�شتقات املالية امل�شنفة واملوؤهلة كاأدوات لتحوط خماطر القيمة العادلة، املوؤكد باأنها ذات فاعلية 

عالية مبا يتعلق بتحوط املخاطرة، �شمن دخل ت�شغيل اآخر مع التغريات امل�شاحبة يف القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املحوطة 

واملرتبطة باملخاطر التي مت حتوطها. 

التغريات يف القيم العادلة للم�شتقات املالية امل�شنفة واملوؤهلة كاأدوات لتحوط خماطر التدفقات النقدية، املوؤكد باأنها ذات فاعلية 

الدخل  قائمة  يف  اإثباته  فيتم  الفعال  غري  اجلزء  اأما  احلقوق،  يف  منف�شـل  بند  يف  اإثباتها  يتم  املخاطرة،  بتحوط  يتعلق  مبا  عالية 

املوحدة. يتم حتويل مكا�شب اأو خ�شائر التدفقات النقدية املحوطة املثبتة مبدئيًا يف احلقوق اإىل قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي 

اأثرت فيها املعاملة املحوطة على الدخل. عندما ينتج عن معاملة التحوط اإثبات موجود اأو مطلوب، فاإن املك�شب اأو اخل�شارة املثبتني 

مبدئيًا يف احلقوق يتم اإدراجهما بالقيا�ش املبدئي للتكلفة املتعلقة باملوجود اأو املطلوب. 

تدرج التغريات يف القيم العادلة للم�شتقات املالية اأو غري امل�شتقات املالية امل�شنفة واملوؤهلة كتحوطات �شايف ا�شتثمار، املوؤكد باأنها 

ذات فاعلية عالية مبا يتعلق بتحوط املخاطرة، يتم احت�شابها بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية. 
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يتوقف ا�شتخدام حما�شبة التحوط عندما تكون الأدوات املالية امل�شتقة املحوطة قد انتهت مدتها اأو مت بيعها، اأو اإنهائها اأو تنفيذها اأو 

مل تعد موؤهلة ملحا�شبة التحوط اأو األغيت. وعند حدوث مثل هذا التوقف فاإنه: 

يف حالة حتوطات القيمة العادلة لالأدوات املالية التي حت�شب عليها فائدة فاإن اأي تعديل للقيمة املدرجة املتعلقة باملخاطر املحوطة   •
يطفاأ يف قائمة الدخل املوحدة على مدى املدة املتبقية لال�شتحقاق. 

يف حالة حتوطات التدفقات النقدية، فاإن اأي مك�شب اأو خ�شارة مرتاكمني ناجتني عن الأدوات املحوطة مت اإثباتهما يف احلقوق تبقى   •
يف احلقوق حتى حتدث املعاملة املتنباأ بها. وعند حدوث مثل هذه املعاملة، فاإن املك�شب اأو اخل�شارة املثبتة يف احلقوق يتم اإثباتها يف 

قائمة الدخل املوحدة اأو ي�شافان اإىل القيا�ش املبدئي للتكلفة املتعلقة باملوجود اأو املطلوب، كما هو منا�شب. عند توقع عدم حدوث 

املعاملة املحوطة فاإن �شايف املك�شب اأو اخل�شارة املرتاكمة املثبتة يف احلقوق حتول اإىل قائمة الدخل املوحدة.

يتم معاملة بع�ش امل�شتقات التي هي جزء ل يتجزء من اأدوات مالية اأخرى كم�شتقات مالية منف�شلة عندما تكون �شماتها الإقت�شادية 

وخماطرها لي�شت متعلقة ب�شورة مبا�شرة بهذه العقود املحتوية واأن هذه العقود املحتوية ل يتم اإدراجها بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل. يتم قيا�ش هذه امل�شتقات بالقيمة العادلة وتثبت تغرياتها يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.

م�ج�دات الأمانة

ل تعـامــل املوجـودات املحتفــظ بـهـا ب�شفــة الأمانــة اأو الوكالــة عــلى اأنهــا موجودات تابعة للمجموعـة، وعلـيه فاإنهــا ل تدرج �شمن 

امليزانية املوحــدة.

املقا�سة

تتم مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية واإظهار �شايف املبلغ يف امليزانية فقط اإذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�شة املبالغ 

املثبتة وتنوي املجموعة اأن ت�شدد على اأ�شا�ش �شايف املبلغ.

اأذونات لأجل و�سندات ومت�يالت لأجل اأخرى

يتم ت�شنيف الأدوات املالية ال�شادرة )اأو عنا�شرها(، غري امل�شنفة بالقيمة العادلة �شمن قائمة الدخل كمطلوبات �شمن " اأذونات 

لأجل و�شندات ومتويالت لأجل اأخرى"، حيث اأن م�شمون نتائج الرتتيبات التعاقدية هي اأن املجموعة لديها اإلتزام اإما بتو�شيل نقد اأو 

موجودات مالية اأخرى حلاملها. 

بعد القيا�ش املبدئي، يتم لحقًا قيا�ش اأذونات لأجل و�شندات ومتويالت لأجل اأخرى بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة 

الفعلي. يتم اإحت�شاب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ يف العتبار اأي خ�شومات اأو عالوات من الإ�شدار والتكاليف التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ 

من معدل الفائدة الفعلي.  

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007
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3- ت�سنيف الأدوات املالية 

كما يف 31 دي�شمرب 2007، مت ت�شنيف الأدوات املالية لغر�ش القيا�ش مبوجب معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 الأدوات املالية: الأثبات 

والقيا�ش كالتايل:

حمتفظ بها 

لغر�ش املتاجرة 

قرو�ش 

وذمم مدينة 

متاحة

 للبيع 

موجودات/ 

مطلوبات مالية 

املجموعبالتكلفة املطـفاأة

املـ�جــ�دات

335335---اأموال �شائلة 

747---747اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

5.2685.268---اإيداعات لدى البنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

12.883712.890--اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

12.2031151112.329-قرو�ش و�شلف

1.0131.013---فائدة م�شتحقة القب�ش وموجودات اأخرى 

74712.20312.9986.63432.582

املطل�بات

10.79110.791---ودائع العمالء

15.01315.013---ودائع من بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

1.0631.063---�شهادات اإيداع 

1.0681.068---فوائد م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

2.5792.579---اأذونات لأجل و�شندات ومتويالت لأجل اأخرى

---30.51430.514

كما يف 31 دي�شمرب 2006

حمتفظ بها 

لغر�ش املتاجرة 

قرو�ش 

وذمم مدينة 

متاحة

 للبيع 

موجودات/ 

مطلوبات مالية 

املجموعبالتكلفة املطـفاأة

املـ�جــ�دات

274274---اأموال �شائلة 

757---757اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

4.1604.160---اإيداعات لدى البنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

7.811177.828--اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

8.5368158.622-قرو�ش و�شلف

602602---فائدة م�شتحقة القب�ش وموجودات اأخرى 

7578.5367.8925.05822.243

املطل�بات

7.5087.508---ودائع العمالء

9.0709.070---ودائع من بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 

1.0741.074---�شهادات اإيداع 

658658---فوائد م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

1.9271.927---اأذونات لأجل و�شندات ومتويالت لأجل اأخرى

---20.23720.237

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (
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4- اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

2006 2007

716 723 �شناديق مدارة خارجيًا

41 14 �شندات دين 

- 10 اأ�شهم حقوق ملكية 

757 747

متثل ال�شناديق املدارة خارجيًا ا�شتثمارات يف �شناديق حموطة )�شندوق ال�شناديق( مدارة من قبل مدراء موجودات معروفني دوليًا. 

5- اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

2006 2007

 متاحة للبيع

4.500 7.609  بفئة اإيه اإيه اإيه �شندات دين

1.965 3.301  بفئة اإيه اإيه اإيل اإيه �شندات دين

603 743  �شندات دين ذو فئات ا�شتثمارية اأخرى

690 1.458  �شندات دين اأخرى

53 71  �شندات اأ�شهم حقوق امللكية

7.811 13.182

17 7 حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق – �سندات دين

7.828 13.189

-  )299( خم�ش�شات مقابل اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة )اإي�شاح 7(

7.828 12.890

2006 2007

املجموع غري م�شعرة  م�شعرة  املجم�ع غري م�سعرة  م�سعرة 

متاحة للبيع 

7.758 368 7.390 13.111 950 12.161    �شندات دين 

53 37 16 71 51 20    �شندات اأ�شهم حقوق امللكية 

حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق

17 14 3 7 7 -    �شندات دين 

7.828 419 7.409 13.189 1.008 12.181

- - - )299( )299( -

خم�ش�شات مقابل اأوراق مالية

   حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

7.828 419 7.409 12.890 709 12.181

اإن املخ�ش�شات مقابل ال�شتثمارات املحتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة هي ب�شورة اأ�شا�شية مقابل اأدوات ا�شتثمارية منظمة والتزامات 

الديون امل�شمونة ب�شورة اأ�شا�شية يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا.

جميع ال�شتثمارات مت تقييمها با�شتخدام مدخالت ملحوظة لل�شوق.

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (
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5- اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة )تتمة(

مت�شمنة اأعاله هي �شندات يف حقوق امللكية مببلغ 51 مليون دولر اأمريكي مدرجة بالتكلفة )2006: 37 مليون دولر اأمريكي(. وهذا 

ناجت لطبيعة تدفقاتها النقدية امل�شتقبلية التي ل ميكن التنبوؤ بها وعدم اإمكانية اإيجاد طرق اأخرى منا�شبة للح�شول على قيم عادلة 

موثوق بها. ل توجد �شوق ملثل هذه ال�شتثمارات ولذلك تنوي املجموعة الإحتفاظ بها لفرتة طويلة الأجل. 

اإن التغيري الوحيد يف خم�ش�ش �شندات الدين الأخرى املت�شمنة يف الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة خالل ال�شنة هو 

خم�ش�ش بقيمة 299 مليون دولر اأمريكي )2006: ل �شيء(. 

بلغ اإجمايل مبالغ الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة املتوقع اإ�شمحاللها ب�شكل فردي قبل خ�شم اأي خ�شائر اإ�شمحالل 

مت تقييمها ب�شكل فردي 720 مليون دولر اأمريكي )2006: ل �شيء(. 

6- قرو�ش و�سلف

2006 2007

 1( ح�سب القطاع ال�سناعي

3.982 4.294 خدمات مالية

2.162 3.166 خدمات اأخرى 

1.498 2.677 �شناعي

279 787 اإن�شائي

263 478 التعدين وا�شتغالل املحاجر

221 483 جتاري

121 152 ا�شتهالكي 

298 303 حكومي

179 308 اأخرى

9.003 12.648

)381( )319( خم�ش�شات خ�شائر القرو�ش

8.622 12.329

2006 2007 2( ح�سب الت�سنيف

قرو�ش و�شلف م�شعرة:

81 115    متاحة للبيع

5 11    حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق

8.917 12.522 قرو�ش و�شلف غري م�شعرة 

9.003 12.648

)381( )319( خم�ش�شات خ�شائر القرو�ش

8.622 12.329

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (
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2006 2007

3( خم�س�سات ح�سب القطاع ال�سناعي

86 45 خدمات مالية

21 16 خدمات اأخرى 

27 28 �شناعي

1 1 اإن�شائي

5 - التعدين وا�شتغالل املحاجر

50 49 جتاري

3 4 ا�شتهالكي 

68 60 حكومي

120 116 اأخرى

381 319

فيما يلي بيان التغريات يف خم�ش�شات خ�شائر القرو�ش خالل ال�شنة:

2006 2007

405 381 يف 1 يناير

68 17 خم�ش�ش ال�شنة

)68( )86( خم�ش�شات انتفت احلاجة اإليها/ اإ�شرتدادات

)54( )6( مبالغ م�شطوبة

30 13 حتويل العمالت الأجنبية وتعديالت اأخرى 

381 319 يف 31 دي�شمرب

183 162

اإجمايل مبالغ القرو�ش املتوقع اإ�شمحاللها ب�شكل فردي قبل خ�شم خم�ش�ش 

اإ�شمحالل مت تقييمه ب�شكل فردي

يف 31 دي�شمرب 2007، بلغت الفوائد املعلقة من قرو�ش فات موعد ا�شتحقاقها 212 مليون دولر اأمريكي )2006: 172 مليون دولر اأمريكي(.

دولر  مليون   5 فردي  ب�شكل  اإ�شمحاللها  املتوقع  بالقرو�ش  املتعلقة  املجموعة  قبل  بها من  املحتفظ  لل�شمانات  العادلة  القيمة  بلغت 

اأمريكي يف 31 دي�شمرب 2007 )2006: 16 مليون دولر اأمريكي(. ت�شتمل ال�شمانات على نقد وخطابات �شمان من البنوك. لتفا�شيل 

اأكرث راجع "�شمانات وتعزيزات اإئتمانية اأخرى" �شمن اإي�شاح 20. 

7- خم�س�سات ال�سمحالل – �سايف 

خالل ال�شنة، قامت املجموعة بانتفاء/ )خم�ش�شات( لالإ�شمحالل – �شايف:  

2006 2007

- )299( اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة )اإي�شاح 5(

- 69 قرو�ش و�شلف )اإي�شاح 6(

- )230(

خالل ال�شنة، قامت املجموعة بعمل )املخ�ش�شات( التالية مقابل الإ�شمحالل بالإ�شافة اإىل عك�ش خم�ش�شات انتفت احلاجة اإليها.

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (
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8- م�جــ�دات اأخــرى

2006 2007

62 139 قيمة عادلة موجبة للم�شتقات املالية )اإي�شاح 17(

10 16 موجودات مكت�شبة من ت�شوية دين

20 21 قرو�ش املوظفني 

26 27 تاأمني على احلياة ميلكه البنك

37 165 اأوراق مالية مباعة يف طور التقييم

50 90 ح�شابات التداول بالهام�ش

133 163 اأخرى

338 621

بلغت القيمـة العادلة ال�شالبة للم�شتقات املالية 151 مليون دولر اأمريكي )2006: 59 مليون دولر اأمريكي( مت�شمنة يف املطلوبات 

الأخرى )اإي�شاح 10(. مت الإف�شاح عن تفا�شيل امل�شتقات املالية يف اإي�شاح 17.

9- �سرائب على العمليات اخلارجية

2006 2007

امليزانية املوحدة: 

15 71 مطلوب �شريبي حايل

32 2 مطلوب �شريبي موؤجل

47 73

قائمة الدخل املوحدة:

6 61 �شريبة حالية على العمليات اخلارجية

11 �شريبة موؤجلة على العمليات اخلارجية )24(

17 37

حتليل ال�شريبة املحت�شبة:

- - يف البحرين )ل يوجد دخل �شريبي(

17 37 على اأرباح ال�شركات التابعة التي تعمل يف ت�شريعات اأخرى 

17 37 م�شروف �شريبة الدخل كما يف قائمة الدخل املوحدة

نظرًا لكون عمليات املجموعة خا�شعة لقوانني و�شلطات �شريبية خمتلفة، فاإنه لي�ش من العملي عر�ش ت�شوية بني الأرباح املحا�شبية 

وال�شريبية مع تفا�شيل املعدلت الفعلية لل�شرائب.

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007
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10- مطل�بات اأخرى

2006 2007

59 151 قيمة عادلة �شالبة للم�شتقات املالية )اإي�شاح 17(

101 50 هام�ش الودائع مت�شمنًا �شمان نقدي

64 40 مبالغ م�شتحقة الدفع للموظفني

11 15 �شريبة غري جتارية م�شتحقة الدفع 

37 138 اأوراق مالية م�شرتاة يف طور التقييم 

22 11 �شيكات يف طور التح�شيل

28 20 دخل موؤجل

- 116 �شادرات نقدية م�شتحقة الدفع 

126 186 م�شتحقات وذمم دائنة اأخرى

448 727

دولر  مليون   62  :2006( اأمريكي  دولر  مليون   139 البالغة  املالية  للم�شتقات  املوجبة  العادلة  القيمة  الأخرى  املوجودات  تت�شمن 

اأمريكي(،)اإي�شاح 8(. مت الإف�شاح عن تفا�شيل امل�شتقات املالية يف اإي�شاح 17.  

11- اأذونات لأجل و�سندات ومت�يالت لأجل اأخرى 

يقــــوم البـــنك وبعــ�ش �شركاتــــه التابعـــة، �شمــن اأعمالهــم الإعتياديـــة، باحل�شـــول على متويـالت لأجل من عــدة اأ�شواق راأ�شمالــية 

وباأ�شعــار جتاريـــة.

جمم�ع اللتزامات القائمة يف 31 دي�سمرب 2007

املجموع ال�شركات التابعة البنك القاب�ش

اإجمايل ال�شتحقاقات لل�شنوات:

138 88 50 2008

384 - 384 2010

500 200 300 2011

1.000 - 1.000 2012

57 - 57 2014

500 - 500 2017

2.579 288 2.291

1.927 378 1.549 جمموع اللتزامات القائمة يف 31 دي�شمرب 2006

جميع اللتزامات حتمل فائدة مبعدلت عائمة.

لقد قامت املجموعة باإعادة �شراء 15 مليون دولر اأمريكي من ديونها يف �شنة 2007 )2006: ل �شيء(. 

بقيـمــة  الأجـــل  متو�شــطـــة  ودائـــع  مــــن  اأمريكــي  دولر  ملــــيون   500 بقيـــمـة  ثانـــوي  ديــن  باإ�شـــدار  البــنك  قـــام  ال�شــنة،  خـــالل 

2.500.000.000 دولر اأمريكي مبوجب برنامج لل�شندات باليورو.

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007
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12- احلق�ق

20072006اأ(   راأ�ش املـــال

1.5001.500امل�شرح به – 1.500 مليون �شهم بقيمة ا�شمية قدرها دولر اأمريكي واحد لل�شهم

ال�شادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل – 1.000 مليون �شهم بقيمة ا�شمية قدرها

1.0001.000    دولر اأمريكي واحد لل�شهم 

ب(  اإحتياطي قان�ين

مبوجب متطلبات النظام الأ�شا�شي للبنك وقانون ال�شركات التجارية البحريني، مت حتويل 10% من �شايف ربح ال�شنة اإىل الإحتياطي   

القانوين. يـتم التوقف عن مثل هذا التحويل ال�شنوي عندما يبلغ جمموع الإحتياطي القانوين 50% من راأ�ش املال املدفوع. اإن هذا 

الحتياطي غري قابل للتوزيع، اإل اأنه ممكن اأن ي�شتخدم ك�شمان لأغرا�ش التوزيع يف احلالت التي ن�ش عليها قانون ال�شركات 

التجارية البحريني ومبوافقة م�شرف البحرين املركزي.

ج(  اإحتياطي عام

يوؤكد تكوين الإحتياطي العام التزام امل�شاهمني بتعزيز القاعدة الراأ�شمالية القوية للبنك. ل توجد قيود على توزيع هذا الإحتياطي.  

د( تغريات مرتاكمة يف القيمة العادلة 

20072006

4 10 الر�شيد يف بداية ال�شنة 

1 2حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة عند ال�شمحالل/الإ�شتبعاد

5)253(�شايف التغريات يف القيمة العادلة خالل ال�شنة

10)241(الر�شيد يف نهاية ال�شنة

13- دخل الف�ائد

20072006

221178اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

578389اأوراق مالية 

862647قرو�ش و�شلف

2818اأخرى

1.6891.232

14- م�سروفات الف�ائد 

20072006

304209ودائع العمالء

862606ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

5241�شهادات اإيداع 

-20دين ثانوي

147119اأذونات لأجل و�شندات ومتويالت لأجل اأخرى

68اأخرى 

1.391983
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15- دخل ت�سغيل اآخر

20072006

192132دخل ر�شوم وعمولت

)30()56(م�شروفات ر�شوم وعمولت

151مكا�شب بعد ح�شم اخل�شائر من اأوراق مالية متاحة للبيع 

711مكا�شب بعد ح�شم اخل�شائر من معامالت يف العمالت الأجنبية

1817مكا�شب بعد ح�شم اخل�شائر من التعامل يف امل�شتقات املالية

5466مكا�شب بعد ح�شم اخل�شائر من اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

-94ربح من خف�ش ملكية يف �شركة تابعة )بانكو اأيه بي �شي الربازيل  اأ�ش.اأيه.( )اإي�شاح 16(

6938اأخرى - �شايف

393235

مل ينتج دخل ر�شوم وعمولت من الأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �شمن قائمة الدخل. ت�شمنت يف الر�شوم والعمولت مبلغ وقدره 

10 ماليني دولر اأمريكي وهو عبارة عن دخل ر�شوم تتعلق باأن�شطة الوكالة والأمانة الأخرى )2006: 11 مليون دولر اأمريكي(.

16- ا�ستثمارات يف �سركات تابعة وزميلة

ال�شركات التابعة الرئي�شية والتي تنتهي �شنواتها املالية يف 31 دي�شمرب هي كما يلي:

ن�شبة م�شاهمة

املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )�ش.م.ب( بلــد التاأ�شي�ش

2006 2007

100 100 اململكة املتحدة بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية الدويل بي اإل �شي

100 100 البحرين بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية الإ�شالمي �ش.م.ب. )معفاة(

87 87 الأردن املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )ايه بي �شي( - الأردن

84 56 الربازيل بانكو ايه بي �شي برازيل اإ�ش ايه*

70 70 اجلزائر املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية – اجلزائر

98 98 م�شر املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية - م�شر )اإ�ش ايه اآي(

100 100 تون�ش املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية – تون�ش

ال�شـركة الزميلة الرئي�شية هي �شركة اخلدمات املالية العربية �ش.م.ب. )مقفلة( املوؤ�ش�شة يف مملكة البحرين وميتلك فيها البنك 

ح�شة %46 )2006: %46(.

* مت تخفي�ش امللكية من 84% اإىل 56% خالل الطرح العام الأويل يف يوليو 2007.
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17- م�ستقات مالية وحت�طات

تدخل املجموعة من خالل اأعمالها العتيادية يف معامالت متنوعة ت�شتخدم فيها الأدوات املالية امل�شتقة.

يو�شح اجلدول اأدناه القيم العادلة املوجبة وال�شالبة لالأدوات املالية امل�شتقة. اإن القيمة الإعتبارية هي قيمة املوجود اخلا�ش بامل�شتق 

املايل اأو ال�شعر املرجعي اأو املوؤ�شر الأ�شا�شي ومتثل الأ�شا�ش لقيا�ش التغري يف قيمة امل�شتقات املالية. تدل القيم الإعتبارية على حجم 

ر�شيد املعامالت القائمة يف نهاية ال�شنة ول تعطي موؤ�شرًا ملخاطر ال�شوق اأو الئتمان. 

2006 2007

القيمة

الإعتبارية

القيمة 

العادلة 

ال�شالبة

القيمة 

العادلة 

املوجبة

القيمة 

الإعتبارية

القيمة 

العادلة 

ال�سالبة

القيمة 

العادلة 

امل�جبة
م�ستقات مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة:

2.932 17 28 3.970 45 57    مقاي�شات اأ�شعار الفائدة 

36 - 2 194 - 4    مقاي�شات العمالت

2.468 12 12 4.923 49 51    عقود �شرف اأجنبي اآجلة

3.020 4 5 4.488 29 21    عقود اخليارات

736 9 14 1.107 11 6    عقود م�شتقبلية

9.192 42 61 14.682 134 139

م�ستقات مالية حمتفظ بها كتح�طات: 

1.969 16 - 3.973 16 -    مقاي�شات اأ�شعار الفائدة 

34 1 - 29 1 -    مقاي�شات العمالت

759 - - 540 - -    عقود �شرف اأجنبي اآجلة

2.500 - 1 2.500 - -    عقود اخليارات

5.262 17 1 7.042 17 -

14.454 59 62 21.724 151 139

479 975 القيمة معدلة باملخاطر )خماطر الئتمان وال�شوق(

تدرج امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة با�شتخدام تقنيات التقييم بناًء على مدخالت ال�شوق اجلديرة باملالحظة.  

تت�شمن امل�شتقات املالية املحتفظ بها كتحوطات ما يلي :

للقرو�ش  الفائدة  اأ�شعار  تقلبات  الناجتة عن  العادلة  القيمة  التغريات يف  لتحوط  اأ�شا�شًا  ت�شتخدم  التي  العادلة  القيم  حتوطات  اأ ( 

وال�شلف والإيداعات والودائع و�شندات الدين املتاحة للبيع. 

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007، قام البنك باإثبات �شايف خـ�شارة مببلـغ مليون دولر اأمريكـي واحــد )2006: مك�شـب بقيمـة   

2 مليون دولر اأمريكي(، ناجتة من حتوطات الأدوات املالية. اإن اإجمايل املك�شب من حتوطات البنود املتعلق مبخاطر التحوط بلغ 

1 مليون دولر اأمريكي )2006: خ�شارة مببلغ 2 مليون دولر اأمريكي(. 

ب( ت�شـــمل حتــوطات �شـــايف ال�شـتثمــــار عـقـــود �شــرف اأجنــبي اآجــلة مببلغ 153 ملــيون دولر اأمريــكي )2006: ل �شيء(. كـمــا يف 

31 دي�شمرب 2007، ل تعترب عقود ال�شرف الأجنبي الآجلة جوهرية. 

بالإ�شافة اإىل عقود ال�شرف الأجنبي الآجلة ت�شتخدم املجموعة ودائع مت تخ�شي�شها لتحوطات �شايف ال�شتثمار يف العمليات   

الأجنبية. كما يف 31 دي�شمرب 2007، كان لدى البنك ودائع باإجمايل 387 مليون دولر اأمريكي )2006: 325 مليون دولر اأمريكي( 

والتي مت ت�شنيفها كتحوطات ل�شايف ال�شتثمار.
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اأن�اع منتجات امل�ستقات املالية

اأو اأداة مالية ب�شعر حمدد وتاريخ  العـقود الآجلة وامل�شتقبلية عبارة عن ترتيبات تعاقدية اإما ل�شراء اأو لبيع عملة حمددة اأو �شلعة 

حمدد يف امل�شتقبل. العقود الآجلة معدة للتعامل بها يف ال�شوق الفوري. عقود العمالت الأجنبية واأ�شعار الفائدة الآجلة يتم التعامل 

بها مببالغ حمددة يف البور�شات املنظمة وتخ�شع ملتطلبات الهام�ش النقدي اليومي. اتفاقيات اأ�شعار الفائدة الآجلة هي مبثابة عقود 

اأ�شعار فائدة اآجلة م�شممة ب�شكل خا�ش حتدد فيها اأ�شعار فائدة اآجلة لقرو�ش اعتبارية ولفرتة زمنية متفق عليها تبداأ بتاريخ حمدد 

يف امل�شتقبل.

اعتبارية حمددة.  قيم  اأ�شا�ش  اأجنبية على  اأو عمالت  فائدة  اأ�شعار  لتبادل  تتم بني طرفني  تعاقدية  ترتيبات  املقاي�شات هي  عقـود 

ففي عقـود مقاي�شات اأ�شعار الفائدة يتبـادل الأطراف عادة مدفوعات ذات اأ�شعار فائدة ثابتة وعائمة على اأ�شا�ش القيمة العتبارية 

املحددة لعملة واحدة. ويف عقود مقاي�شات العمالت املختلفة يتم تبادل مبالغ اعتبارية بعمالت خمتلفة. اأما يف عقود مقاي�شات اأ�شعار 

الفائدة للعمالت املختلفة فاإنه يتم تبادل مبالغ اعتبارية ومدفوعات ذات اأ�شعار فائدة ثابتة وعائمة بعمالت خمتلفة.

عقود اخليارات هي ترتيبات تعاقدية تعطي احلق ولي�ش الإلتزام اإما ل�شراء اأو بيع مقدار حمدد من �شلعة ما اأو اأداة مالية ب�شعر ثابت 

�شواء كان ذلك بتاريخ حمدد يف امل�شتقبل اأو يف اأي وقت �شمن فرتة زمنية حمددة.

خماطر الئتمان املتعلقة بامل�ستقات املالية 

اإخالل الطرف الآخر باللتزامات التعاقديـة، وهي يف حدود  خماطر الئتمان املتعلقة بالأدوات املالية امل�شتقة تظهر من احتمال 

القيمة العادلة املوجبة لالأدوات التي يف �شالح املجموعة. يتم الدخول يف غالبية عقود م�شتقات املجموعة مع موؤ�ش�شات مالية اأخرى، 

ول يوجد تركز جوهري ملخاطر الئتمان فيما يتعلق بعقود القيمة العادلة املوجبة مع اأي طرف يف تاريخ امليزانية. 

م�ستقات مالية حمتفظ بها اأو �سادرة لأغرا�ش املتاجرة

على عر�ش  املبيعات  اأن�شطة  واملوازنة. حتتوي  مراكز  واتخاذ  بالبيع  للمجموعة  املالية  امل�شتقات  املتاجرة يف  اأن�شطة  معظم  تتعلق 

الأ�شعار  يف  الإيجابية  التغريات  من  املتوقعة  ال�شتفادة  وكذلك  ال�شوق  خماطر  و�شع  باإدارة  يتعلق  التمركز  اإن  للعمالء.  املنتجات 

واملعدلت اأو املوؤ�شرات. حتتوي اأن�شطة املوازنة التعرف على وال�شتفادة من اختالفات الأ�شعار بني الأ�شواق اأو املنتجات. كما يت�شمن 

هذا الت�شنيف اأي م�شتقات ماليه ل تويف مبتطلبات التحوط وفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 39.

م�ستقات مالية حمتفظ بها اأو �سادرة لأغرا�ش التح�ط

اتبعت املجموعة نظامًا متكاماًل لقيا�ش واإدارة املخاطر. وكجزء من عملية اإدارة املخاطر، تدار خماطر تعر�ش املجموعة لتقلبات 

اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية )خماطر العملة( واأ�شعار الفائدة من خالل اأن�شطة اإدارة املوجودات واملطلوبات. اإن من �شيا�شة 

املجموعة تقليل التعر�ش ملخاطر العملة واأ�شعار الفائدة اإىل م�شتويات مقبولة حمددة من قبل جمل�ش الإدارة. اأقر جمل�ش الإدارة 

م�شتويات ملخاطر العملة وذلك بو�شع حدود لتعر�شات مراكز العملة. تتم مراقبة املراكز ب�شكل يومي وت�شتخدم ا�شرتاجتيات التحوط 

للتاأكد من بقاء املراكز �شمن احلدود املو�شوعة. كما اأقر جمل�ش الإدارة م�شتويات ملخاطر اأ�شعار الفائدة وذلك بو�شع حدود لفجوات 

اأ�شعار الفائدة لفرتات حمددة. تتم مراجعة فجوات اأ�شعار الفائدة على اأ�شا�ش يومي وت�شتخدم ا�شرتاتيجيات التحوط لتقليل فجوات 

اأ�شعار الفائدة يف احلدود التي و�شعها املجل�ش. 

وكجزء من عملية اإدارة املوجودات واملطلوبات، ت�شتخدم املجموعة م�شتقات مالية لأغرا�ش التحوط لتقليل تعر�شها ملخاطر العملة 

التحوط ال�شرتاتيجي �شد  اإىل  بالإ�شافة  اأدوات مالية حمددة ومعامالت متوقعة،  الفائدة. يتحقق هذا من خالل حتوط  واأ�شعار 

تعر�شات امليزانية ككل. بالن�شبة ملخاطر اأ�شعار الفائدة فاإنها تظهر عند مراقبة فرتات املوجودات واملطلوبات با�شتخدام جتارب 

لتحوط جزء من  امل�شتقبلية  والعقود  الفائدة  اأ�شعار  وبالدخول يف عقود مقاي�شات  الفائدة  اأ�شعار  لتقدير م�شتوى خماطر  مماثلة 

اعتبارها  يتم  املتعلقة  امل�شتقات  فاإن  التحوط،  التحوط ال�شرتاتيجي غري موؤهل ملحا�شبة  اأن  الفائدة. مبا  اأ�شعار  التعر�ش ملخاطر 

كاأدوات للمتاجرة. 

ت�شتخدم املجموعة عقود ال�شرف الأجنبي الآجلة ومقاي�شات عمالت للتحوط �شد خماطر عمالت معروفة وحمددة. بالإ�شافة اإىل 

ذلك، ت�شتخدم املجموعة عقود مقاي�شات اأ�شعار الفائدة وعقود اأ�شعار الفائدة امل�شتقبلية للتحوط �شد خماطر اأ�شعار الفائدة الناجتة 
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17- م�ستقات مالية وحت�طات )تتمة(

م�ستقات مالية حمتفظ بها اأو �سادرة لأغرا�ش التح�ط )تتمة(

عن قرو�ش واأوراق مالية حمددة ذات اأ�شعار فائدة ثابتة. كما ت�شتخدم املجموعة اأي�شًا عقود مقاي�شات اأ�شعار الفائدة للتحوط �شد 

خماطر التدفقات النقدية الناجتة عن بع�ش القرو�ش ذات اأ�شعار فائدة عائمة. ويف جميع هذه احلالت، فاإن عالقة وهدف التحوط، 

مت�شمنًة تفا�شيل البند املحوط واأداة التحوط، توثق ر�شميًا ويتم ح�شاب معامالتها كتحوطات. 

18- ارتباطات ائتمانية والتزامات حمتملة

الرتباطات الئتمانية واللتزامات املحتملة ت�شمل ارتباطات بتقدمي ت�شهيالت ائتمانية واعتمادات م�شتندية معززة وخطابات قبول 

وخطابات �شمان نظمت لتلبية الإحتياجات املتنوعة للعمالء. 

يف تاريخ امليزانية فـاإن اأ�شل املبلغ القائم واملعادل املوزون باملخاطر هـي كما يلي:

2006 2007

3.889 4.078 التزامات حمتملة من املتاجرة واملعامالت ق�شرية الأجل وذاتية الت�شفية

654 1.125 بدائل ائتمان مبا�شرة وخطابات �شمان وخطابات قبول

6 200 ارتباطات اآجلة ل�شراء موجودات

1.540 2.822 قرو�ش مل ت�شحب بعد وارتباطات اأخرى 

6.089 8.225

2.152 2.891 املعادل املوزون باملخاطر

يو�شح اجلدول اأدناه تاريخ اإنتهاء الرتتيبات التعاقدية ح�شب ا�شتحقاق الرتباطات واللتزامات املحتملة للمجموعة: 

2006   2007 

1.176 1.141 عند الطلب 

1.549 2.190 1 – 6 اأ�شهر

1.061 1.626 6 – 12 �شهر

965 2.806 1 – 5 �شنوات 

1.338 462 اأكرث من خم�ش �شنوات 

6.089 8.225 املجـمــوع
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19- �سايف التعر�سات الهامة للعمالت الأجنبية 

فيما يلي �شايف التعر�شات الهامة للعمالت الأجنبية والناجتة ب�شورة اأ�شا�شية عن ا�شتثمارات يف �شركات تابعة :

2006 2007

املعادل 

بالدولر الأمريكي  العملة

املعادل

بالدولر الأمريكي  العملة فائ�ش )عجز( 

1 1 117 208 ريل برازيلي

43 246 49 269 جنيه م�شري

78 55 94 67 دينار اأردين

10 5 38 19 جنيه اإ�شرتليني

176 661 145 542 ريال �شعودي

27 1.911 37 2.470 دينار جزائري 

)20( )153( - دولر هونغ كونغ -

20- اإدارة املخاطر

املقدمة 

اإن املخاطر كامنة يف اأن�شطة املجموعة اإل اأنه يتم اإداراتها من خالل عملية التعريف امل�شتمر، القيا�ش واملراقبة، مع مراعاة حدود 

املخاطر و�شوابط اأخرى. تتعر�ش املجموعة ملخاطر الئتمان وخماطر ال�شيولة وخماطر ال�شوق. 

نظام اإدارة املخاطر

جلنة  قبل  من  و�شعها  مت  التي  التوجيهية  وال�شيا�شات  املجموعة  خماطر  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  عن  امل�شئولة  هي  التنفيذية  الإدارة  اإن 

خماطر جمل�ش الإدارة مت�شمنة حتديد وتقييم كافة املخاطر اجلوهرية التي تتعر�ش لها اأن�شطة املجموعة ب�شفة م�شتمرة وت�شميم 

العليا وكذلك من خالل  التنفيذية  التابعة لالإدارة  التالية  اللجان  وتنفيذ �شوابط داخلية منا�شبة للحد منها. ويتم ذلك من خالل 

جمموعة الإئتمان واملخاطر يف املقر الرئي�شي للمجموعة.  

املالية  املخاطر  ملراقبة  فعال  بنظام  املجموعة حتتفظ  اأن  التاأكد من  الإدارة عن  اأمام جمل�ش  م�شئولة  للمجموعة  التدقيق  اإن جلنة 

واملحا�شبية واإدارة املخاطر ومراقبة اإلتزام املجموعة مبتطلبات ال�شلطات التنظيمية يف خمتلف البلدان التي تعمل فيها املجموعة. 

اإن جلنة الإئتمان يف املقر الرئي�شي هي امل�شئولة عن القرارات الئتمانية املهمة يف حمفظة قرو�ش املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية، كما 

اأنها حتدد �شقوف الإقرا�ش للبلدان وال�شقوف الأخرى التي هي من اخت�شا�ش امل�شتويات العليا لالإدارة وتتعامل اللجنة مع املوجودات 

امل�شمحلة وامل�شائل املتعلقة بال�شيا�شات العامه لالإئتمان.

اإن كل �شركة تابعة للموؤ�ش�شة العربية امل�شرفية هي امل�شئولة عن اإدارة خماطر الت�شغيل اخلا�شة بها ولديها جلنة لإدارة املخاطر تابعة 

ملجل�ش الإدارة وجلنة لالإئتمان بالإ�شافة اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات )يف حالة ال�شركات التابعة الرئي�شية(، اأو ما يعادلها، والتي 

لديها م�شئوليات مماثلة مل�شئوليات جلان املجموعة. 

اأ�شا�شية عن حتديد اخلطط ال�شرتاتيجية الطويلة الأجل والأ�شاليب املرحلية  اإن جلنة املوجودات واملطلوبات هي امل�شئولة ب�شورة 

تقــوم جلـــنة  ال�شرتاتيجــية.  املجموعة  اأهداف  اأجل حتقيق  من  بحكمه  واملطلوبات  املوجودات  تخ�شي�ش  لتوجــيه  الأجــل  ق�شــرية 

التطورات  �شياق  يف  املجموعة  تواجهها  التي  املخاطر  وبيـــان  ال�شــوق  وخماطر  املجموعة  �شـــيولة  مبراقــبة  واملطلوبـــات  املوجــودات 

جلنة  قبل  من  املعتمدة  التوجيهية  املخاطر/العوائد  مع  متوافقة  املجموعة  اأن�شطة  ا�شتمرارية  ل�شمان  ال�شوق  وتقلبات  القت�شادية 

خماطر جمل�ش الإدارة. 
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20- اإدارة املخاطر )تتمة(

تقليل املخاطر

وكجــزء مــن برناجمهـــا ال�شامل لإدارة املخاطر، ت�شتخدم املجموعـــة امل�شتقات املاليــة والأدوات الأخرى لإدارة التعــر�ش للمخاطر 

الناجتة من التغريات يف اأ�شعار الفوائد، العمالت الأجنبية، خماطر حقوق امللكية، خماطر الئتمان والتعر�ش للمخاطر الناجتة عن 

معامالت متنباأ بها.

يتم تقييم بيان املخاطر قبل الدخول يف معامالت التحوط، وهي امل�شرح بها على امل�شتوى املنا�شب من الأقدمية داخل املجموعة. تتم 

مراقبة فعالية جميع عالقات التحوط من قبل اإدارة الرقابة املالية على اأ�شا�ش �شهري. يف حالت عدم فعاليتها، تدخل املجموعة يف 

عالقات حتوط جديدة للتقليل من املخاطر ب�شورة م�شتمرة.

تركز زيادة املخاطر 

تظهر الرتكزات عندما تدخل الأطراف املتعاملة يف اأن�شطة جتارية مت�شابهه اأو يف اأن�شطة يف نف�ش الإقليم اجلغرايف اأو عندما تكون لها نف�ش 

ال�شمات القت�شادية مما يوؤثر ب�شكل مت�شابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اإقت�شادية اأو �شيا�شية اأو اأي 

تغريات اأخرى. ت�شري الرتكزات للتاأثر الن�شبي يف اأداء املجموعة جتاه التطورات التي قد تطراأ على قطاع �شناعي اأو موقع جغرايف معني.

من اأجل جتنب الزيادة يف تركز املخاطر، تت�شمن �شيا�شات واإجراءات املجموعة توجيهات معينة للرتكيز على حدود البلد اأو حدود 

الطرف الآخر واملحافظة على حمافظ ا�شتثمارية متنوعة. يتم �شيطرة واإدارة الرتكزات املحددة ملخاطر الئتمان وفقًا لذلك. 

خماطر الإئتمان

اإن امل�شتوى الأول للحماية �شد خماطر الئتمان غري املالئمة يتمثل يف حدود الإئتمان املحددة لكل بلد اأو ال�شنعة وحدود املخاطر الأخرى، 

بالإ�شافة اإىل حدود اإئتمان العمالء اأو عمالء املجموعة التي مت و�شعها من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�ش الإدارة وجلنة الإئتمان يف 

املقر الرئي�شي، ومت تخ�شي�شها بني البنك و�شركاته التابعة. ومن ثم يتم ال�شيطرة على تعر�ش خماطر اإئتمان العمالء الأفراد اأو جمموعة 

من عمالء من خالل ت�شل�شل تفوي�ش ال�شلطات بناًء على ت�شنيف خماطر العمالء مبوجب نظام ت�شنيف الإئتمان الداخلي للمجموعة. ويف 

احلالت التي تتخطى فيها الت�شهيالت الإئتمانية غري امل�شمونة احلدود فـاإن �شيا�شات املجموعة تتطلب �شمانات لتقليل املخاطر الإئتمان 

والتي هي على هيئة �شمانات نقدية اأو اأرواق مالية اأو رهانات قانونية على موجودات العميل اأو �شمانات الأخرى. كما تقوم املجموعة باعتماد 

مقيا�ش "خماطر عوائد راأ�ش املال املعدل" كاإجراء لتقييم املخاطر/والعوائد يف مرحلة املوافقة على املعاملة. 

احلد الأق�سى للتعر�ش ملخاطر الإئتمان دون الأخذ يف الإعتبار اأي �سمانات وتعزيزات اإئتمانية اأخرى  

يو�شح اجلدول اأدناه احلد الأق�شى للتعر�ش ملخاطر الإئتمان لبنود امليزانية مت�شمنًا امل�شتقات املالية. يتم اإظهار احلد الأق�شى 

للمخاطر مببلغ اإجمايل، قبل تاأثري تقليل املخاطر من خالل ا�شتخدام اإتفاقيات املقا�شة وال�شمانات الرئي�شية.

اإجمايل احلد

الأق�سى للتعر�ش

اإجمايل احلد

الأق�شى للتعر�ش

20072006

254260اأموال �شائلة

41 14 اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

5.2684.160اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

12.8197.775�شندات دين حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

12.3298.622قرو�ش و�شلف

1.013602التعر�ش ملخاطر اإئتمان اأخرى 

31.68821.460املجموع

8.2256.089ارتباطات اإئتمانية والتزامات حمتملة 
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اأينما ت�شجل الأدوات املالية بالقيمة العادلة فـاإن املبالغ املبينة اأعاله تو�شح تعر�ش خماطر الإئتمان احلالية ولكن لي�ش احلد 

الأق�شى الذي من املمكن اأن ينتج  يف امل�شتقبل نتيجة لتغريات يف القيم. 

ملزيد من التفا�شيل عن احلد الأق�شى لتعر�ش ملخاطر الإئتمان بالن�شبة لكل فئة من فئات الأدوات املالية، ينبغي الرجوع 

لإي�شاحات حمددة. اإن تاأثري ال�شمانات والتقنيات الأخرى لتخفيف املخاطر هي مو�شحة اأدناه:

 

الرتكـــز

ميكن حتليل موجودات املجموعة )قبل الأخذ يف العتبار اأي �شمانات حمتفظ بها اأو تعزيزات اإئتمانية اأخرى( واملطلوبات 

واحلقوق والرتباطات والتزامات ح�شب الأقاليم اجلغرافية التالية:

   2006                          2007                                 

ارتباطات ائتمانية 

والتزامات حمتملة

مطلوبات 

وحقوق   موجودات

ارتباطات ائتمانية 

والتزامات حمتملة

 مطل�بات 

وحق�ق   م�ج�دات

1.388 2.214 4.117 1.494 3.941 5.988 اأوروبا الغربية

3.433 18.175 9.270 4.437 21.986 12.265 العامل العربي

139 485 811 183 704 815 اآ�شيا

816 339 6.077 1.188 4.132 10.010 اأمريكا ال�شمالية

239 1.173 1.432 677 1.926 2.961 اأمريكا الالتينية

74 16 695 246 55 705 اأخرى

6.089 22.402 22.402 8.225 32.744 32.744 املجموع

احلد الأق�سى للتعر�ش ملخاطر الإئتمان 

حتليل القطاع ال�شناعي للموجودات املالية للمجموعة، قبل وبعد الأخذ يف العتبار ح�شابات ال�شمانات املحتفظ بها اأو التعزيزات 

الإئتمانية الأخرى، هي كالتايل:

اإجمايل احلد

الأق�سى للتعر�ش

�سايف احلد 

الأق�سى للتعر�ش

اإجمايل احلد 

الأق�شى للتعر�ش

�شايف احلد 

الأق�شى للتعر�ش

2007200720062006

14.48612.14811.1018.966خدمات مالية

3.8303.5332.1292.129خدمات اأخرى 

2.7802.3951.5081.508�شناعي

845658290290اإن�شائي

500500294294التعدين وا�شتغالل املحاجر

447424173175جتاري

8.3108.3085.0175.017حكومي

490182948948اأخرى

31.68828.14821.46019.327املجموع
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20- اإدارة املخاطر )تتمة(

 احلد الأق�سى للتعر�ش ملخاطر الإئتمان )تتمة(

يتم اإدارة نوعية اإئتمان املوجودات املالية من قبل املجموعة با�شتخدام الت�شنيفات الئتمانية الداخلية. يو�شح اجلدول اأدناه نوعية 

الإئتمان ح�شب فئة املوجود املايل، على اأ�شا�ش نظام الت�شنيفات الئتمانية للمجموعة. 

فات م�عد ا�ستحقاقها ولكنها غري م�سمحلة

درجة 

عالية 

2007

درجة

املعيار

الأ�سا�سي

 2007

دون

 امل�ست�ى

2007

فات م�عد 

ا�ستحقاقها

اأو م�سمحلة

ب�سكل فردي 

 2007

املجم�ع

2007

245---245اأموال �شائلة

14---14اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

5.268--4.0441.224اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

11.7136721424012.819اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

1012.329-6.0466.273قرو�ش و�شلف 

22.0628.1691443030.675

فات موعد ا�شتحقاقها ولكنها غري م�شمحلة

درجة 

عالية 

2006

درجة

املعيار

الأ�شا�شي

 2006

دون

 امل�شتوى

2006

فات موعد 

ا�شتحقاقها

اأو م�شمحلة

ب�شكل فردي 

 2006

املجموع

2006

اأموال �شائلة
260---260

41---41اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

4.160--3.665495اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

7.775-7.28347913اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

208.622-4.4714.131قرو�ش و�شلف 

15.7205.105132020.858

كما يف 31 دي�شمرب 2007 و2006، فـاإن اإجمايل مبالغ املوجودات التي فات موعد ا�شتحقاقها ولكنها غري م�شمحلة كانت غري جوهرية.

ت�شنيف  نظام  خالل  من  الئتمان  حمفظة  عرب  الإئتمان  خماطر  ت�شنيفات  وتطابق  دقة  على  املحافظة  املجموعة  �شيا�شات  ومن 

املخاطر. اإن نظام الت�شنيف تدعمه جمموعة متنوعة من التحليالت املالية، بالإ�شافة اإىل معلومات ال�شوق املقدمة من اأجل توفري 

املدخالت الرئي�شية لقيا�ش خماطر اإئتمان الأطراف الأخرى. جميع ت�شنيفات املخاطر الداخلية م�شممة خ�شي�شًا ملختلف الفئات 

وم�شتمدة وفقًا ل�شيا�شة ت�شنيف املجموعة. ويتم تقييم وحتديث ت�شنيفات املخاطر ب�شورة منتظمة. كل فئة من فئات املخاطر لديها 

درجات تعادل موديز، �شتاندرز وبورز وفيت�ش من وكالت الت�شنيف. 
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القيمة املدرجة ح�سب فئة امل�ج�دات املالية التي مت اإعادة التفاو�ش على �سروطها

20072006

--اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

--اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة

5777قرو�ش و�شلف

5777

�سمانات وتعزيزات اإئتمانية اأخرى 

اإن مقدار ونوعية ال�شمانات املطلوبة يعتمد على تقييم املخاطر الإئتمانية للطرف الآخر. تت�شمن اأنواع ال�شمانات الرئي�شية التي مت 

احل�شول عليها على نقد و�شمانات من البنوك. 

لل�شمانات  ال�شوقية  القيمة  الأ�شا�شية، وتراقب  اإ�شافية وفقًا لالتفاقية  لل�شمانات، وتطلب �شمانات  ال�شوقية  القيمة  الإدارة  تراقب 

التي مت احل�شول عليها من خالل مراجعتها لكفاية خم�ش�ش خ�شائر الإ�شمحالل. كما تقوم املجموعة با�شتخدام اتفاقيات املقا�شة 

الرئي�شية مع الأطراف الأخرى.

خماطر ال�س�ق 

ت�شتخدم املجموعة احلدود وال�شيا�شات املو�شوعة من قبل املجموعة التي يتم من خاللها متابعة ومراقبة خماطر ال�شوق. يتم قيا�ش 

ومراقبة هذه املخاطر من قبل ق�شم اإدارة املخاطر مع اإ�شراف ا�شرتاتيجي من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات. اإن وحدة اإدارة خماطر 

ال�شوق م�شئولة عن و�شع وتنفيذ �شيا�شة خماطر ال�شوق وو�شع منهجية لقيا�ش/متابعة املخاطر وكذلك م�شئولة عن مراجعة جميع 

املنتجات التجارية اجلديدة و�شقوف خماطر املنتجات قبل اعتمادها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات. وتتمثل امل�شئولية الأ�شا�شية 

لإدارة خماطر ال�شوق يف قيا�ش خماطر ال�شوق وتقدمي تقرير عن خماطر ال�شوق مقابل ال�شقوف املعتمدة من قبل املجموعة.

خماطر معدل الفائدة 

تنتج خماطر �شعر الفائدة من احتمال التغريات يف اأ�شعار الفائدة التي توؤثر على الربحية امل�شتقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املاليـة. 

اإعادة ت�شعري فوائد املوجودات واملطلوبات. يقوم جمل�ش الإدارة  اأ�شعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوتات يف  تتعر�ش املجموعة ملخاطر 

بو�شع م�شتويات ملخاطر اأ�شعار الفائدة من خالل و�شع حدود حل�شا�شية اأ�شعار الفائدة. 

يو�شح اجلدول التايل ح�شا�شية التغريات املحتملة املمكنة يف معدلت الفائدة، مع الحتفاظ بجميع املخاطر الأخرى ثابتة، لقائمة 

دخل املجموعة.

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007
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 خماطر معدل الفائدة )تتمة(

اإن ح�شا�شية قائمة الدخل هو التاأثري يف التغريات املفرت�شة يف اأ�شعار الفائدة على �شايف فائدة الدخل ملدة �شنة واحدة، على اأ�شا�ش 

املوجودات املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها يف 31 دي�شمرب 2007، مت�شمنة تاأثري اأدوات التحوط. يتم اإحت�شاب ح�شا�شية 

احلقوق عن طريق اإعادة تقييم املعدل الثابت للموجودات املالية املتاحة للبيع، مت�شمنة تاأثري اأي حتوط مرتبط ومقاي�شات. 

العملة 

الزيادة يف 

النقاط الأ�سا�سية 

ح�سا�سية يف 

قائمة الدخل  

النق�ش يف 

النقاط الأ�سا�سية 

ح�سا�سية يف 

قائمة الدخل  

2007200720072007

)4(25425دولر اأمريكي

)1(25125يورو

254)4(25جنية اإ�شرتليني 

)5(25525اأخرى

العملة 

الزيادة يف 

النقاط الأ�شا�شية 

ح�شا�شية يف 

قائمة الدخل  

النق�ش يف 

النقاط الأ�شا�شية 

ح�شا�شية يف 

قائمة الدخل  

2006200620062006

)2(25225دولر اأمريكي

)1(25125يورو

252)2(25جنية اإ�شرتليني 

)3(25325اأخرى

اإن جميع الأوراق املالية املحتفظ بها من قبل املجموعة هي موجودات مبعدلت عائمة. ولذلك، فـاإن التغريات يف  ب�شورة جوهرية، 

ح�شا�شية احلقوق نتيجة لتغريات يف معدل الفائدة تعترب غري جوهرية. 

خماطـر العملة

اإن خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأداة املالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت. 

ي�شري اجلدول اأدناه اإىل العمالت التي كان لدى املجموعة تعر�شات جوهرية على موجوداتها ومطلوباتها النقدية وتدفقاتها النقدية املتنباأ 

بها يف 31 دي�شمرب 2007. يح�شب التحليل تاأثري التغريات املحتملة املمكنة يف اأ�شعار العملة مقابل الدولر الأمريكي مع الحتفاظ بجميع 

املتغريات الأخرى ثابتة يف قائمة الدخل )نتيجة حل�شا�شية القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحتفظ بها لغر�ش املتاجرة واملحتفظ 

اآجلة امل�شتخدمة كتحوطات للتدفقات  اأجنبي  بها لغر�ش غري املتاجرة( واحلقوق )نتيجة لتغريات يف مقاي�شات العملة وعقود �شرف 

النقدية(، وتاأثري تغريات العمالت الأجنبية على هيكلة مراكز البنك وعلى �شركاتها التابعة. تعك�ش القيمة ال�شالبة يف اجلدول �شايف 

انخفا�ش حمتمل يف قائمة الدخل اأو احلقوق، بينما تعك�ش القيمة املوجبة �شايف الزيادة حمتملة. 

العمـــلة

تغري يف

�شعر العملة %

2007/2006

التاأثري على 

الربح قبل 

ال�ضريبة 

2007

التاأثري على 

احلقوق 

2007

التاأثري على 

الربح قبل 

ال�شريبة 

2006

التاأثري على 

احلقوق

2006

+/-6+/-8+/-7+/-5+/- 5%ريل برازيلي

--+/-2-+/- 5%جنية اإ�شرتليني

+/-2-+/-3-+/- 5%جينة م�شري

+/-4-+/-4-+/- 5%دينار اأردين 

+/-2-+/-2-+/- 5%دينار جزائري 

-+/-6-+/-11+/- 5%ريال �شعودي 

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (



75

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

الأ�شهم  موؤ�شرات  م�شتويات  للتغريات يف  كنتيجة  امللكية  لأ�شهم حقوق  العادلة  القيم  انخفا�ش  الأ�شهم هي خماطر  اأ�شعار  خماطر 

وموؤ�شرات قيمة الأ�شهم الفردية. ينتج تعر�ش خماطر اأ�شعار الأ�شهم املحتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة من حمفظة ا�شتثمار البنك. 

اأ�شهم  اأ�شهم حقوق امللكية املحتفظ بها لغر�ش املتاجرة واأدوات  التاأثري على احلقوق )كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لأدوات  اإن 

احلقوق املحتفظ بها كمتاحة للبيع( نتيجة لتغريات حمتملة ممكنة يف موؤ�شرات الأ�شهم اأو �شايف قيمة املوجود مع الحتفاظ بجميع 

املتغريات الأخرى ثابتة، هي كالتايل: 

م�ؤ�سرات ال�س�ق

% التغري يف 

اأ�سعار الأ�سهم 

2007

التاأثري على 

قائمة الدخل/

احلق�ق 

2007

% التغري يف 

اأ�شعار الأ�شهم 

2006

التاأثري على قائمة 

الدخل/احلقوق 

2006

اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة 

التغري يف �شايف قيمة موجود �شندوق من �شناديق  

+/-36+/-5%+/-36+/-5%    اأمريكا ال�شمالية واأوروبا 

-+/-5%-+/-5%اأ�شهم حقوق امللكية الأخرى 

+/-3+/-5%+/-4+/-5%اأ�شهم حقوق امللكية املتاحة للبيع 

املخاطر الت�سغيلية 

يتم اإدارة املخاطر الت�شغيلية من خالل تنفيذ اإطار املخاطر، والتي تت�شمن حتديد وقيا�ش واإدارة ومتابعــة ومراقبـة وتخـــفيف املخاطر. 

يجب اأن يطبق هذا الإطار على م�شتوى املجموعة باأكملها. قررت املجموعة تطبيق اأ�شلوب بازل II املوحد لقيا�ش املخاطر الت�شغيلية 

لراأ�ش املال بينمـــا هـي م�شتمــرة يف بناء القدرات لقيا�شات متقدمــة مـثل جــمع البيانات عن اخل�شائر الت�شغيلية وحتديد موؤ�شرات 

املخاطر الأ�شا�شية.  

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007
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فيما يلي  حتليل اإ�شتحقاق املوجودات واملطلوبات التي مت حتليلها على اأ�شا�ش تواريخ ا�شرتدادها اأو ت�شويتها املتوقعة. 

املجموع

املجموع

لأكرث من 

12 �شهـرًا

غري

موؤرخة

اأكرث من 

20�شنة

 20- 10

�شنة

 10-5

�شنوات

�شنة-5 

�شنوات

املجموع 

خالل 12 

�شـهــرًا 

 12- 6

�شهر

 6-3

اأ�شهر

�شهر-3

اأ�شهر

خالل 

�شهر  يف 31 دي�سمرب 2007

امل�ج�دات

335 - - - - - - 335 - - - 335 اأموال �شائلة

747 - - - - - - 747 - 731 - 16

اأوراق مالية حمتفظ بها 

    لغر�ش  املتاجرة

5.268 - - - - - - 5.268 222 47 653 4.346

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات 

    مالية اأخرى

12.890 2.162 - 11 638 465 1.048 10.728 109 776 30 9.813

اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش

    غري املتاجرة

12.329 5.481 - 14 630 1.336 3.501 6.848 1.244 1.517 2.707 1.380 قرو�ش و�شلف

1.175 783 783 - - - - 392 - 392 - - اأخرى

32.744 8.426 783 25 1.268 1.801 4.549 24.318 1.575 3.463 3.390 15.890 جمموع املوجودات

املطل�بات وحق�ق الأقلية

   وحق�ق امل�ساهمني

10.791 3.293 - - - 34 3.259 7.498 255 637 2.713 3.893 ودائع عمالء

15.013 355 - - - 5 350 14.658 356 607 4.910 8.785

ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات 

    املالية الأخرى

1.063 - - - - - - 1.063 - 1.059 1 3 �شهادات اإيداع

2.579

2.441 - - - 557 1.884 138 - 58 80 -

اأذونات لأجل و �شندات 

    ومتويالت لأجل اأخرى 

1.141 727 727 - - - - 414 - 414 - - اأخرى

2.157 2.157 2.157 - - - - - - - - - حقوق امل�شاهمني وحقوق الأقلية 

32.744 8.973 2.884 - - 596 5.493 23.771 611 2.775 7.704 12.681

جمم�ع املطل�بات وحق�ق 

    امل�ساهمني وحق�ق الأقلية 

- )547( )2.101( 25 1.268 1.205 )944( 547 964 688 )4.314( 3.209 �شايف فجوة ال�شيولة 

)547( - 2.101 2.076 808 )397( 547 )417( )1.105( 3.209 �شايف فجوة ال�شيولة املرتاكمة

خالل �شهر واحد هي ب�شورة رئي�شية اأوراق مالية �شائلة ميكن بيعها مبوجب اإتفاقيات اإعادة ال�شراء. ي�شتمر ا�شتبدال الودائع بودائع اأخري 

جديدة اأو جتدد من نف�ش الأطراف الأخرى اأو اأطراف اأخرى خمتلفة، على اأ�شا�ش خطوط الئتمان املتاحة.

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
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املجموع

املجموع

لأكرث من 

12 �شـهــرًا

غري

موؤرخة

اأكرث من 

20�شنة

 20- 10

�شنة

 10-5

�شنوات

�شنة-5 

�شنوات

املجموع 

خالل

12 �شهر 

 12- 6

�شهر

 6-3

اأ�شهـر

�شهر-3

اأ�شهـر

خالل 

�شهر  يف 31 دي�شمرب 2006

امل�ج�دات

274 - - - - - - 274 - - - 274 اأموال �شائلة

757 - - - - - - 757 - 742 - 15

اأوراق مالية حمتفظ بها

    لغر�ش املتاجرة

4.160 - - - - - - 4.160 31 72 1.137 2.920
اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات

    مالية اأخرى

7.828 1.880 - - 205 977 698 5.948 94 463 6 5.385
اأوراق مالية حمتفظ بها

    لغر�ش غري املتاجرة

8.622 3.601 - 11 464 734 2.392 5.021 793 890 2.140 1.198 قرو�ش و�شلف

761 497 497 - - - - 264 - 264 - - اأخرى

22.402 5.978 497 11 669 1.711 3.090 16.424 918 2.431 3.283 9.792 جمموع املوجودات

املطل�بات وحق�ق الأقلية 

    وحق�ق امل�ساهمني

7.508 2.317 - - - 26 2.291 5.191 159 506 1.397 3.129 ودائع عمالء

9.070 313 - - - 22 291 8.757 134 257 3.028 5.338

ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات

    املالية الأخرى

1.074 1.009 - - - - 1.009 65 - 23 39 3 �شهادات اإيداع

1.927 1.449 - - - - 1.449 478 400 - 78 -
اأذونات لأجل و �شندات 

    ومتويالت لأجل اأخرى 

705 448 448 - - - - 257 - 257 - - اأخرى

2.118 2.118 2.118 - - - - - - - - - حقوق امل�شاهمني وحقوق الأقلية 

22.402 7.654 2.566 - - 48 5.040 14.748 693 1.043 4.542 8.470

جمم�ع املطل�بات وحق�ق

    امل�ساهمني وحق�ق الأقلية 

- )1.676( )2.069( 11 669 1.663 )1.950( 1.676 225 1.388 )1.259( 1.322 �شايف فجوة ال�شيولة 

)1.676( - 2.069 2.058 1.389 )274( 1.676 1.451 63 1.322 �شايف فجوة ال�شيولة املرتاكمة

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007
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يلخ�ش اجلدول اأدناه بيان ا�شتحقاق املطلوبات املالية للمجموعة يف 31 دي�شمرب 2007 على اأ�شا�ش اللتزامات التعاقدية لل�شداد غري 

املخ�شومة. راجع اجلدول ال�شابق لال�شتحقاقات املتوقعة لهذه املطلوبات. تتم معاملة املدفوعات التي تخ�شع لإ�شعار كما لو اأن الإ�شعار 

يعطى على الفور. ومع ذلك، تتوقع املجموعة اأن العديد من العمالء لن يطالبوا بال�شداد يف اأقرب تاريخ ومن املمكن مطالبة املجموعة 

بال�شداد ول يعك�ش اجلدول التدفقات النقدية املخ�شومة للمجموعة بناًء على تاريخ الإحتفاظ.

املجموع

اأكرث من

20 �شنة

 20-10

�شنة

 10-5

�شنوات

�شنة-5 

�شنوات

 12- 6

�شهرًا

 6-3

اأ�شهر

�شهر-3

اأ�شهر عند الطلب يف 31 دي�سمرب 2007

املطلوبات املالية

11.714 - - 34 686 293 1.175 3.404 6.122 ودائع عمالء

15.954 - - 5 431 379 629 4.956 9.554 ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1.149 - - - - - 1.076 11 62 �شهادات اإيداع

3.394 - - 760 2.291 - 98 104 141 اأذونات لأجل و �شندات ومتويالت لأجل اأخرى 

32.211 - - 799 3.408 672 2.978 8.475 15.879

جمم�ع املطل�بات غري امل�سطحبة بامل�ستقات

    املالية وغري خم�س�مة يف امليزانية 

بنود خارج امليزانية 

5.686 11 - - 82 758 1.160 1.857 1.818

اإجمايل امل�شتقات املالية بالعمالت 

    الأجنبية التي مت ت�شويتها

5.686 11 - - 82 758 1.160 1.857 1.818 املجمـــ�ع

يف 31 دي�سمرب 2006

املطلوبات املالية

8.015 - - 31 423 179 702 1.693 4.987 ودائع عمالء

9.642 - - 22 339 151 270 3.061 5.799 ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

1.282 - - - 1.167 - 42 49 24 �شهادات اإيداع

2.424 - - - 1.709 471 35 97 112 اأذونات لأجل و �شندات ومتويالت لأجل اأخرى 

21.363 - - 53 3.638 801 1.049 4.900 10.922

جمم�ع املطل�بات غري امل�سطحبة بامل�ستقات

    املالية وغري خم�س�مة يف امليزانية 

بنود خارج امليزانية 

3.310 14 - 15 49 245 798 1.067 1.122

اإجمايل امل�شتقات املالية بالعمالت 

    الأجنبية التي مت ت�شويتها

3.310 14 - 15 49 245 798 1.067 1.122 املجمـــ�ع

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
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21- معل�مات قطاعات الأعمال 

تقرير  لتقدمي  الأ�شا�شية  ال�شيغة  اإن  اجلغرافية.  والقطاعات  املجموعة  باأن�شطة  يتعلق  فيما  الأعمال  قطاعات  معلومات  عر�ش  مت 

قطاعات الأعمال مبنية على املنتجات واخلدمات املقدمة اأو على نوع العميل الذي تتم خدمته وتعك�ش الطريقة التي يتم من خاللها 

تقييم املعلومات املالية من قبل الإدارة وجمل�ش الإدارة.

لأغرا�ش التقارير املالية، فاإن املجموعة مق�شمة اإىل قطاعات الأعمال التالية:

اخلزينة: تركز اخلزينة اأ�شا�شًا على تنويع م�شادر التمويل وتدفقات الإيرادات من خالل الت�شويق ولتطوير وبناء عالقات طويلة المد 

مع العمالء وال�شتثمارات يف حمافظ راأ�شمالية فّعالة وحمافظ ا�شتثمارات متنوعة.

يتيح للعمالء ومنفذي امل�شاريع خربة كبرية وقدرات فّعالة يف هيكلة وتنظيم وترتيب وت�شكيل  والتمويالت املنظمة:  امل�شاريع  متويل 

وجتميع املعامالت املعقدة وتقدمي خدمات ا�شت�شارة للعمالء يف جميع اأنحاء العامل العربي.

التمويل التجاري: يقدم عرو�ش لهيكلة التمويل التجاري وحلول فّعالة لتلبية الحتياجات اخلا�شة جلميع اأنواع العمالء، مبا يف ذلك 

املوؤ�ش�شات احلكومية واملالية.

تقدم عرو�ش ملنتجات متنوعة وتقدم خدمات لعمالئها من خالل  لل�شركات:  امل�شرفية  واخلدمات  التجارية  امل�شرفية  اخلدمات 

العالقات املبنية على التعاون والتن�شيق بني وحدات منتجات املجموعة والوحدات اجلغرافية.

اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية: يتيح هذا القطاع، ومن خالل عملياته اخلا�شة املتعلقة باملوؤ�ش�شات وال�شركات والأفراد من اأ�شحاب 

الرثوات تقدمي خدمات ومنتجات تتوافق مع تعاليم ال�شريعة الإ�شالمية.

لقطاع  الرثوات  اإدارة  ومنتجات  ال�شتهالكي  التمويل  خدمات  من  وا�شعة  ت�شكيلة  تقدمي  اإىل  يهدف  لالأفراد:  امل�شرفية  اخلدمات 

اخلدمات امل�شرفية للتجزئة. 

اخلدمات ال�شتثمارية امل�شرفية: تقدم ال�شت�شارات وزيادة راأ�ش املال وخدمات اإدارة �شناديق العمالء.

احلقوق واأخرى: ت�شمل بنودًا ل تعود مبا�شرًة لقطاعات اأعمال واإيرادات معينة على راأ�ش املال ال�شايف للمجموعة. 

امل�شروفات الت�شغيلية غري املخ�ش�شة تدرج كبند منف�شل. 

تعتمد النتائج التي مت تقدمي تقارير ب�شاأنها بالن�شبة لقطاعات الأعمال على اأنظمة التقارير املالية الداخلية للمجموعة. اإن ال�شيا�شات 

ح يف الإي�شاح  املحا�شبية للقطاعات هي نف�ش ال�شيا�شات التي يتم تطبيقها يف اإعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة كما هو مو�شّ

رقم )2(. يتم تنفيذ املعامالت بني القطاعات وفقًا ملعدلت ال�شوق التقديرية ودون �شروط تف�شيلية. 

تعتمد معلومات القطاعات الثانوية على موقع الوحدات التي يتم فيها ت�شجيل املعامالت. 

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (
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21- معل�مات قطاعات الأعمال )تتمة(

 

معل�مات قطاعات الأعمال الرئي�سية 

2007

اخلزينة 

متويل 

امل�ضاريع 

والتمويالت 

املنتظمة 

التمويل 

التجاري

اخلدمات 

امل�ضرفية 

التجارية 

واخلدمات 

امل�ضرفية 

لل�ضركات 

اخلدمات 

امل�ضرفية 

الإ�ضالمية 

اخلدمات

امل�ضرفية 

لالأفراد 

ال�ضتثمارات 

امل�ضرفية 

احلقوق

املجموع  واأخرى 

78407811287444248691�شايف دخل الفوائد ودخل اآخر

259522)5(45265955749نتيجة القطاع قبل املخ�ش�شات 

)خم�ش�شات اإ�شمحالل( خم�ش�شات 

)230(49-)3()1(21-3)229(انتفت  احلاجة اإليها - �شايف

308292)5(295976736)254(نتيجة القطاع 

)106(امل�شروفات الت�شغيلية غري املخ�ش�شة 

186ربح قبل ال�شرائب وحقوق الأقلية 

18.7652.5212.4725.5541.6205681781.06632.744م�ج�دات القطاعات امل�ظفة 

2.95732.744------29.787مطل�بات القطاعات وحق�ق امل�ساهمني

2006

اخلزينة 

متويل 

امل�شاريع 

والتمويالت 

املنتظمة 

التمويل 

التجاري

اخلدمات 

امل�شرفية 

التجارية 

واخلدمات 

امل�شرفية 

لل�شركات 

اخلدمات 

امل�شرفية 

الإ�شالمية 

اخلدمات

امل�شرفية 

لالأفراد 

ال�شتثمارات 

امل�شرفية 

احلقوق

املجموع  واأخرى 

116484-1273176881828�شايف دخل الفوائد ودخل اآخر

122344-9520425483نتيجة القطاع قبل املخ�ش�شات 

)خم�ش�شات اإ�شمحالل( خم�ش�شات 

-)7(-)2(-9---انتفت احلاجة اإليها - �شايف

115344-9520426381نتيجة القطاع 

)122(امل�شروفات الت�شغيلية غري املخ�ش�شة 

222ربح قبل ال�شرائب وحقوق الأقلية 

1.02422.402-12.4361.5221.8564.2481.012304م�ج�دات القطاعات امل�ظفة 

2.61322.402------19.789مطل�بات القطاعات وحق�ق امل�ساهمني

خالل ال�شنة، قامت املجموعة باإعادة هيكلة امل�شئوليات الداخلية لبع�ش قطاعاتها. وبناًء عليه مت اإعادة ت�شنيف اأرقام ال�شنة املا�شية. 

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007
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معل�مات قطاعات الأعمال الثان�ية

2006 2007

املجموع 

اأوروبا 

والأمريكتني

العامل

العربي  املجم�ع 

اأوروبا 

والأمريكتني

العامل

العربي 

222 57 165 186 113 73

ربح القطاع قبل ال�شرائب

    وحقوق الأقلية 

22.402 5.251 17.151 32.744 7.518 25.226 موجودات القطاع

22- اتفاقيات اإعادة ال�سراء واإعادة البيع

بلغـت املبالغ املتح�شــلة من بيع موجـودات مبوجــب اتفاقيــات اإعــادة ال�شــراء يف نهـايــة ال�شــنة 6.201 ملـيون دولر اأمريكي )2006: 

853 مليون دولر اأمريكي(. بلغت القيمة املدرجة لالأوراق املالية املباعة مبوجب اإتفاقيات اإعادة ال�شراء يف نهاية ال�شنة 8.546 مليون 

دولر اأمريكي )2006: 1.346 مليون دولر اأمريكي(.

بلغــت املبالــغ املدفوعــة ملوجــودات تــم �شراوؤهــا مبوجــب اإتفاقيات اإعــادة البــيع يف نهايـة ال�شنة 114 مليون دولر اأمريكـي )2006: 

36 مليون دولر اأمريكي( تتعلق مبنتجات العمالء واأن�شطة اخلزينة. بلغت القيمة ال�شوقية لالأوراق املالية امل�شرتاه مبوجب اتفاقيات 

اإعادة البيع يف نهاية ال�شنة 114 مليون دولر اأمريكي )2006: 36 مليون دولر اأمريكي(. 

23- معامالت مع اأطراف ذات عالقة

تتاألف الأطراف ذات العالقة من ال�شركات الزميلة وامل�شاهمني الرئي�شيني واأع�شاء وموظفي الإدارة الرئي�شيني للمجموعة و�شركات 

ذات �شيطرة م�شرتكة اأو تاأثري من قبل هذه الأطراف ذات العالقة. يتم املوافقة على �شيا�شات الت�شعري و�شروط الدفع املتعلقة بهذه 

املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

وفيما يلي اأر�شدة نهاية ال�شنة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

2006 2007 �شركات زميلة  اأع�شاء جمل�ش الإدارة  م�شاهمني رئي�شيني

28 1 - - 1 قرو�ش و�شلف

1.119 2.287 - - 2.287 ودائع العمالء

فيما يلي امل�شروفات املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املت�شمنة يف القوائم املالية املوحدة:

8 م�شروفات الفوائد 18

فيما يلي تعوي�شات موظفي الإدارة الرئي�شيني:

2006 2007

14 9 مكافاآت املوظفني الق�شرية الأجل 

3 2 مكافاآت ما بعد التوظيف 

17 11

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (
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24- م�ج�دات الأمانة

بلغت الأموال املدارة يف نهاية ال�شنة 4.115 مليون دولر اأمريكي )2006: 3.913 مليون دولر اأمريكي(. يتم الإحتفاظ بهذه املوجودات 

ب�شفة الأمانة وعليه ل يتم ت�شمينها يف امليزانية املوحدة.

25- القيم العادلة لالأدوات املالية

"القيمة العادلة" هو املبلغ الذي ميكن اأن تتم مبوجبه مبادلة موجود اأو ت�شوية مطلوب يف معاملة تتم بني اأطراف لديهم املعرفة 
والرغبة ودون �شروط تف�شيلـيـة. ينطوي تعريف القيمة العادلة على الفرتا�ش با�شتمرارية املجموعة دون وجــود اأي نيـة اأو حاجة 

لتقلي�ش حجم العمليات ب�شكل جوهري. 

اإن القيمة املدرجة لالأدوات املالية ل تختلف ب�شكل جوهري عن قيمها العادلة.

26- م�ج�دات مره�نة ك�سمان

توجــد بتــاريخ امليزانيــة، بالإ�شافة اإىل البنـود املذكـورة يف اإي�شـاح 22، موجودات بلغــت قيمتهــا 125 ملــيون دولر اأمريكي )2006: 

115 مليون دولر اأمريكي( مت رهنها ك�شمان مقابل اإقرتا�شات وعمليات م�شرفية اأخرى.

27- الن�سيب الأ�سا�سي واملخف�ش لل�سهم يف الأرباح واأرباح ال�سهم ال�احد

يحت�شـب الن�شيب "الأ�شا�شي" لل�شهم يف الأرباح بق�شمة �شايف ربح ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة. 

لــم يتــم عــر�ش الربــح املخفــ�ش لل�شهـم لعـدم اإ�شـدار البنك اأي اأدوات راأ�شمالية قد يكون لها تاأثري على ن�شيب ال�شهم يف الأرباح 

عـند تنفيذهــا. 

فيما يلي ن�شيب ال�شهم من الأرباح واأرباح ال�شهم الواحد للمجموعة: 

2006 2007

202 125 �شايف ربح ال�شنة

1.000 1.000 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة )باملاليني(

0.20 0.13 ن�شيب ال�شهم الأ�شا�شي واملخف�ش يف الأرباح )دولر اأمريكي(

0.10 - اأرباح اأ�شهم نقدية مو�شى بها )دولر اأمريكي( 

مل يو�شي اأع�شاء جمل�ش الإدارة  بتوزيع اأرباح اأ�شهم تتعلق بنهاية ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 )2006: 0.10 دولر اأمريكي 

لل�شهم والبالغة 100 مليون دولر اأمريكي(. 

28- كفاية راأ�ش املال

اإن الهدف الرئي�شي لإدارة راأ�شمال املجموعة هو التاأكد باأن املجموعة تلتزم باملتطلبات اخلارجية املفرو�شة لراأ�ش املال وباأن املجموعة 

حتتفظ بدرجات اإئتمانية قوية ون�شبة راأ�شمال عالية من اأجل دعم اأعمالهما وزيادة احلد الأعلى لقيمة امل�شاهمني.

تقوم املجموعة باإدارة هيكلة راأ�شمالها وعمل تعديالت على �شوء التغريات يف ظروف اأعمالها وخ�شائ�ش خماطر اأن�شطتها. من اأجل 

املحافظة على اأو تعديل هيكلة راأ�ش املال، ميكن للمجموعة تعديل مبالغ اأرباح الأ�شهم املدفوعة للم�شاهمني اأو اإ�شدار �شندات راأ�شمال. 

مل يتم عمل تغيريات يف الأهداف، ال�شيا�شات والعمليات عن ال�شنة ال�شابقة.  

اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007
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اإي�ساحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة
31 دي�شمرب 2007

)جميع الأرقام مباليني الدولرات الأمريكية (

يتم اإحت�شاب ن�شبة خماطر املوجودات وفقـًا لإر�شادات كفاية راأ�ش املال امل�ّشرعة لل�شناعة امل�شرفية عامليًا وهي كما يلي:

2006 2007
قاعدة راأ�ش املال

1.901 2.268 راأ�ش املال - فئة 1

324 738 راأ�ش املال - فئة 2

2.225 3.006 جمموع قاعدة راأ�ش املال

القيم معدلة باملخاطر الر�شيد التعر�سات املعدلة للمخاطر

2006 2007 2006 2007

املوجودات

- - 4.510 6.334

نقد ومطالبات على وم�شمونة اأو م�شندة برهونات من حكومات

وبنوك مركزية لدول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

1.798 2.546 8.991 12.728

مطالبات على بنوك و�شركات القطاع العام املوؤ�ش�شة يف دول منظمة 

التعاون القت�شادي والتنمية ومطالبات ق�شرية الأجل على بنوك 

موؤ�ش�شة يف غري دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية

54 44 107 88 مطالبات م�شمونة برهن عقارات �شكنية

8.151 12.956 8.151 12.956

مطالبات على من�شاآت القطاع العام وحكومات مركزية وبنوك 

مركزية ومطالبات طويلة الأجل على بنوك موؤ�ش�شة يف غري دول 

منظمة التعاون القت�شادي والتنمية وجميع املوجودات الأخرى 

مبا فيها مطالبات على موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ش

البنود غري املدرجة يف امليزانية

2.152 2.891 6.089 8.225 ارتباطات والتزامات حمتملة )اإي�شاح 18(

20 25 14.454 21.724 م�شتقات مالية )اإي�شاح 17(

12.175 18.462 موجودات معدلة مبخاطر الإتئمان وبنود غري مدرجة يف امليزانية

1.932 2.431 موجودات معدلة مبخاطر ال�شوق وبنود غري مدرجة يف امليزانية *

14.107 20.893 اإجمايل املوجودات املعدلة باملخاطر

%15.8 %14.4 ن�شبة املوجودات املخاطرة

*اإن متطلبات راأ�ش املال ملخاطر ال�شوق مبنية على اأ�شا�ش طريقة القيا�ش املوحدة.

احتياطي  قانونيًا،  احتيــاطيًا  مبقـــاة،  اأربـــاح  مــال،  راأ�ش  عــلى  يت�شمــن  والـــذي   1 فئة  راأ�ش مال  التنظيمي من  املـــال  راأ�ش  يتكــون 

عــام، حقـــوق اأقـــلية، تعديـــالت يف حتــويل عمالت اأجنبــية يف احلقوق، وراأ�ش مــال فــئة 2 والذي يت�شمــن دينـًا ثانويًا طــويل الأجــل 

وخم�ش�شات جماعيـة.

قامت املجموعة باللتزام بكافة متطلبات م�شرف البحرين املركزي.
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دليل امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية

85 دليل املقر الرئي�شي للمجموعة 

86 دليل الق�شم الدويل 
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  *عني ال�شيد ح�شن علي جمعة خلفًا لل�شيد غازي عبداجلواد يف الأول من ابريل 2008.

 املقر الرئي�سي

برج املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية، املنطقة الدبلوما�شية

�ش. ب 5698، املنامة

مملكة البحرين

هاتف: 000 543 17 )973(

فاك�ش: 062 533 163/17 533 17 )973(

9432 ABCBAH BN :تلك�ش

املوقع على �شبكة الإنرتنت:

 http://www.arabbanking.com 

webmaster@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين

غازي حممود عبداجلواد

الرئي�ش التنفيذي

عبداملجيد عبدال�شالم بري�ش

نائب الرئي�ش التنفيذي، ورئي�ش املجموعة امل�شرفية

�شائل فايز الوعري

رئي�ش  جمموعة العمليات والإدارية التنفيذية

ال�س�ؤون القان�نية واملطابقة

د. خالد كعوان

اأمني �شر جمل�ش الإدارة وامل�شت�شار القانوين

هاتف: 367 543 17 )973(

التخطيط والرقابة املالية

عا�شف حمي الدين

هاتف: 274 543 17 )973(

 

املجم�عة امل�سرفية

ق�سم العامل العربي

�شهيل بدرو

رئي�ش الق�شم

هاتف: 272 543 17 )973(

جمم�عة التح�سيل واإ�سناد العمليات

نبيل حمدان

هاتف: 522 543 17 )973(

منتجات املجم�عة

مت�يل امل�ساريع وهيكلة التم�يالت

غراهام �شكوبز

هاتف: 622 543 17 )973(

الأعمال امل�سرفية مع ال�سركات وامل�ؤ�س�سات

را�شد اآل خليفة

هاتف: 314 543 17 )973(

مت�يل امل�سند لعمليات الت�سدير 

بول جنينز

رئي�ش الق�شم الدويل

هاتف: 4040 7776 )20( )44( 

عمرو الع�شماوي

هاتف: 516 543 17 )973(

اخلدمات املالية الإ�سالمية

دنكن �شميث

هاتف: 347 543 17 )973(

خدمات التجزئة امل�سرفية 

�شيثو ڤينكاتي�شورن

هاتف: 710 543 17 )973(

القرو�ش املجمعة

جون مكوال

هاتف: 967 543 17 )973(

األن �شورد

متويل املوؤ�ش�شات 

هاتف: 543173 17 )973( 

 جمم�عة ال�سريفة ال�ستثمارية 

كولني جيدي�ش

رئي�ش الق�شم

هاتف: 295 543 17 )973(

اأ�س�اق الدين 

بويد وينتون

هاتف: 165 543 17 )973(

جمم�عة البيع وجتميع الأم�ال 

مايكل ميلر

هاتف: 152 543 17 )973(

 جمم�عة الأ�س�ل الراأ�سمالية 

 ب�شام خوري

هاتف: 157 543 17 )973(

اإين رايت

مدير اإداري

 هاتف: 158 543 17 )973(

 جمم�عة اخلزينة

عمرو جاد اهلل

 رئي�ش اخلزينة ملجموعة املوؤ�ش�شة 

هاتف:933 532 375/17 543 17 )973(

علي مريزا

م�شاعد رئي�ش اخلزينة ملجموعة املوؤ�ش�شة

هاتف: 241 543 17 )973(

اخلزينة والأوراق املالية القابلة للت�س�يق

 رئي�ش اخلزينة للمقر الرئي�سي

كرمي د�شتي

هاتف: 775 533 17 )973(

جمم�عة اخلزينة وت�س�يق الأوراق املالية 

عارف ممتاز

هاتف: 169 533 17 )973( )غرفة التعامل(

اإدارة املحافظ املالية

حممود الزوام العماري

هاتف: 169 533 17 )973( )غرفة التعامل(

جمم�عة الدعم

عالقات امل�ؤ�س�سة و�س�ؤون الإعالم

نادية حمديد

هاتف: 204 543 17 )973(

 �سيا�سات املجم�عة والجراءات

برا�شاد ابراهام 

هاتف: 261 543 17 )973(

تقنية املعل�مات الدولية

�شتورت رينه

هاتف: 249 543 17 )973(

امل�ارد الب�سرية وال�س�ؤون الإدارية

عادل عبا�شي

هاتف: 598 543 17 )973(

العمليات

اندرو ويل�شون

هاتف: 714 543 17 )973(

املباين وال�س�ؤون الهند�سية

نواف بيهم

هاتف: 307 543 17 )973(

 جمم�عة الئتمان واملخاطر

ريا�ش م. الدغيرث

رئي�ش جمموعة الئتمان واملخاطر

هاتف: 280 543 17 )973(

دائرة الئتمان للمقر الرئي�سي

كي�شور راو ناميبايل

هاتف: 570 543 17 )973(

دائرة اإدارة املخاطر

�شكيل ح�شني

هاتف: 288 543 17 )973(

وحدة معاجلة القرو�ش 

�شتيفن جينكن�ش

هاتف: 713 543 17 )973(

الدائرة القت�سادية

مارجريت بري�شل

هاتف: 776 543 17 )973(

جمم�عة التدقيق

جهاجنري جاوامناردي

رئي�ش جمموعة التدقيق

هاتف: 387 543 17 )973(

دليل املقر الرئي�سي للمجم�عة
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دليل الق�سم الدويل

 الفــروع

ت�ن�ش )وحدة م�سرفية خارجية(

مبنى املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية

نهج بحرية اأنا�شي ، 1053 �شفاف البحرية

تون�ش، اجلمهورية التون�شية

هاتف: 861 861 )71( )216(

            110 861 )71( )216( )غرفة التعامل(

فاك�ش: 427 406/960 921/960 860 )71( )216(

12505 ABCTU TN :تلك�ش

 abc.tunis@arabbanking.com  :الربيد الإلكرتوين

 ABCT :رمز رويرتز للتعامل املبا�شر

  ABCOTNTT :شويفت�

ال�شديق عمر الكبري

املدير الإقليمي املقيم واملدير العام

بغــــداد

�شارع ال�شعدون، �شاحة الفردو�ش

مبنى امل�شرف الأهلي العراقي 

بغداد، العراق

هاتف: 3779 3776/717 3774/717 717 )1( )964(

فاك�ش: 3364 717 )1( )964(

موفق حممود

املدير العام

هاتف النقال: 8048 161 790 )964(

ني�ي�رك

T 600 Third Avenue

New York NY 10016- USA

نيويورك - الوليات املتحدة الأمريكية

هاتف: 4720 583 )212( )1(

فاك�ش: 0921 583 )212( )1(

تلك�ش: ABCNY 427531 / 661978 )عام(

           ABCFX 661979 / 1911 42 )غرفة التعامل(

 ABCN :رمز رويرتز للتعامل املبا�شر

روبرت ايڤوزفت�ش،

املدير العام

هاتف: 5834774 )212( )1( 

رامي الرفاعي

متويل ال�شركات 

هاتف: 4874 583 )212( )1(

توين برباري

متويل املوؤ�ش�شات 

هاتف: 4758 583 )212( )1(

توما�ش فيتزهريبرت

متويل التجارة وال�شركات 

هاتف: 4726  583 )212( )1(

ديفيد �شيغل

رئي�ش اخلزينة

هاتف: 4783 583 )212( )1(

غراند كاميان

الرجاء الإت�شال عرب فرع املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية - يف نيويورك

 مكاتب التمثيل

اأب�ظبي

الطابق العا�شر، الربج ال�شرقي، املركز التجاري

�شارع رقم 2، مركز اأبوظبي،

�ش.ب 6689، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 7666 644 )2( )971(

فاك�ش: 4429 644 )2( )971(

 abcrep@eim.ae :الربيد الإلكرتوين

حممد القلماوي

املندوب الرئي�شي

 بــــريوت

 باريتو�ش بارك�ش

 جممع "ب" الطابق الثاين

ميناء احل�شن – �شوليدير

5225-P O Box 11 

 بريوت، لبنان

 هاتف: 970432 / 970770 )1( )961( 

 فاك�ش: 985809 )1( )961(

نقال: 724644)3()961(

 غنى حداد

املندوبة الرئي�شية

طـهـــران

الطابق الرابع )الغرب(

1/34 حقاين اك�شرب�ش وي

طهران 15188، اإيران

هاتف:  1106 8879 / 1105 8879 )21( )98(

فاك�ش:  2198 8888 )21( )98(

 arabbanking.teh@parsonline.net :الربيد الإلكرتوين

عزيز فرا�شي

املندوب الرئي�شي

طرابل�ش الغرب

مركز ذات العماد الإداري، الربج رقم 5،

الطابق 16، �ش.ب 3578، طرابل�ش، ليبيا،

هاتف: 0228 335 / 0227 335 / 0226 335 )21( )218(

فاك�ش: 0229 335 )21( )218(

 abc_rep_ly@lttnet.net :الربيد الإلكرتوين

من�شور اأبو عني

املندوب الرئي�شي

�سنغاف�رة

9 Rafiles Place, #60 - 03 Replublic Plaza

 Singapore 048619

هاتف: 59339 653 )65(

فاك�ش: 26288 653 )65(

كا اإجن يل

املندوبة الرئي�شية
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 ال�سركات التابعة

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية الإ�سالمي )�ش. م. ب. م(

برج املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية، املنطقة الدبلوما�شية،

�ش.ب 2808، املنامة،

مملكة البحرين

هاتف: 342 543 17 )973(

فاك�ش: 972 533 / 379 536 17 )973(

 9433 /9432 ABCBAH BN :تلك�ش

نافيد خان

الع�شو املنتدب

�سركة امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية لالأوراق املالية �ش.م.ب )م(

برج املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية، املنطقة الدبلوما�شية

�ش. ب 5698، املنامة،

مملكة البحرين

هاتف: 149 543 17 )973(

فاك�ش: 758 543 17 )973(

abcsecurities@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين

ب�شام خوري

الرئي�ش التنفيذي

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية - اجلزائر

�ش. ب 367، 

54 �شارع الأخوة بوعدو

بئر مراد راي�ش – اجلزائر العا�شمة - اجلزائر

هاتف: 534 541/ 515 541 )21( )213(

فاك�ش: 122 541 / 604 541 )21( )213(

 information@arabbanking.com.dz : الربيد الإلكرتوين

 ABCODZAL :شويفت�

�شنو�شي ولد قابلية

املدير العام بالوكالة 

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية – م�سر )�ش.م.م(

1 �شارع ال�شالح اأيوب، الزمالك، القاهرة، جمهورية م�شر العربية

هاتف: 2684 2736 )202( )10 خطوط( 

فاك�ش: 14 / 3643 2736 )202(

       abcegypt@arabbanking.com.eg :الربيد الإلكرتوين

ع�شام الوكيل

الع�شو املنتدب والرئي�ش التنفيذي

امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية لالأوراق املالية – )م�سر( �ش.م.م.

1 �شارع ال�شالح اأيوب، الزمالك، القاهرة، جمهورية م�شر العربية

هاتف: 2684 2736 )202( )10 خطوط(

فاك�ش: 14 / 3643 2736 )202(

ع�شام الوكيل 

رئي�ش جمل�ش الإدارة

 

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن(

�ش.ب 926691، عمان 11190، الأردن

هاتف: 5-4183 566 )6( )926( )عام(

2713 569   )6( )962( )غرفة التعامل(  

8312 560   )6( )962( )الدائرة الأجنبية(  

فاك�ش: 6291 568   )6( )962( )عام(

3685 562  )6( )962( )الفرع الرئي�شي(  

 22258 / 21114 ABC JO :تلك�ش

 info@arabbanking.com.jo  :الربيد الإلكرتوين

نور النحوي

الع�شو املنتدب والرئي�ش التنفيذي

امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية - ت�ن�ش

مبنى املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية

نهج بحرية اأنا�شي ، 1053 �شفاف البحرية

تون�ش، اجلمهورية التون�شية

هاتف: 861 861 )71( )216(

            110 861 )71( )216( )غرفة التعامل(

فاك�ش: 406 960 / 427 960 )71( )216(

 12505 ABCTU TN :تلك�ش

  abc.tunis@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين

 ABCT :رمز رويرتز للتعامل املبا�شر

  ABCOTNTT :شويفت�

حممد بن عثمان

املدير العام بالوكالة

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي اإل �سي،

املكتب الرئي�شي وفرع لندن

Arab Banking Corporation House

1 - 5 Moorgate, London EC2R 6AB, UK

هاتف:  4000 7726 )20( )44( )عام(

            4091 7726 )20( )44( )غرفة التعامل(

فاك�ش: 9987 7606 )20( )44( )عام(

           1710 7606 )20( )44( )غرفة التعامل(

تلك�ش: ABC GEN G 893748 )عام(

           ABC FXL G 892171 )غرفة التعامل(

 ABCL :رمز رويرتز للتعامل املبا�شر

 ABCE GB 2L :شويفت�

نوفل بربر

الع�شو املنتدب والرئي�ش التنفيذي 

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي،

)فرع باري�ش(

rue Auber, 75009 Paris, France

باري�ش، فرن�شا

هاتف: 5400 4952 )1( )33( 

فاك�ش: 7469 4720 )1( )33( 

تلك�ش: ABC F 648343  )عام(

الك�شندر ا�شتون

املدير العام

دليل الق�سم الدويل
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بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي،

)فرع فرانكفورت(

Neue Mainzer Strasse 75

Frankfurt am Main, Germany

فرانكفورت - اأملانيا

هاتف: 71403-0 )69( )49( 

فاك�ش: 71403-240 )69( )49( 

 AIBF D411536  :تلك�ش

 abcib.fra@arabbanking.com :الربيد الإلكرتوين

جريالد بومهارتر

مدير عام

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية الدويل بي ال �سي،

)فرع ميالنو(

Via Turati    /18, 20121 Milan, Italy 

ميالنو - اإيطاليا

هاتف: 331 863 )02( )39( 

فاك�ش: 117 86450 )2( )39( 

 ABCO IT MM :شويفت�

باولو بروفريا

املدير العام

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية العربية الدويل بي ال �سي،

مكاتب الت�س�يق

اململكة املتحدة واإيرلندا

Station House, Station Court, Rawtenstall

Rossendale BB4 6AJ, UK

هاتف: 00 2379 )1706( )44(

فاك�ش: 09 2379 )1706( )44(

جون كليج

اأيربيا – املكتب التمثيلي

Paseo de la Castellana 163

  Dcha, Madrid 28046, Spain

مدريد - اأ�شبانيا

هاتف: 5672822 )91( )34(

فاك�ش: 5672829 )91( )34(

اأ�شامة زناتي

الدول الإ�سكندنافية    

Stortorget     -20, SE-111 29 Stockholm, Sweden

ا�شتكهومل - ال�شويد

هاتف: 0450 823 )46( 

فاك�ش: 0523 823 )46( 

كال�ش هرنك�شون

تركيا – مكتب متثيلي

Eski Buyukdere Cad. Ayazaga Yolu Sok

lz Plaza No:9 Kat:19 D:69

Maslak – Istanbul, Turkey

ا�شطنبول - تركيا

هاتف: 8000 329 )212( )90(

فاك�ش: 6891 290 )212( )90(

مظفر اك�شوي

امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )تقنية املعل�مات( للخدمات املحدودة

Arab Banking Corporation House

Moorgate, London EC2R 6AB, UK

لندن

هاتف: 4050 7776 )20( )44(

فاك�ش: 2708 7606 )20( )44(

 abcits@arabbanking.com : الربيد الإلكرتوين

�شائل فايز الوعري

مدير

بنك� ايه بي �سي برازيل ا�ش. ايه

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400

Itaim Bibi

São Paulo – SP, Brazil

�شاوباولو - برازيل

هاتف: 02000 317 )11( )55(

فاك�ش: 02001 317 )11( )55(

تيتو انريكه دا �شلفا نيتو

الرئي�ش

 ال�سركة التابعة

�سركة اخلدمات املالية العربية �ش.م.ب )م(

�ش.ب 2152، املنامة

مملكة البحرين

هاتف: 333 290 )17( )973(

فاك�ش: 050 290 / 323 291 )17( )973(

 7212 AFS BN :تلك�ش

�شنكر �شرما

الرئي�ش التنفيذي

دليل الق�سم الدويل
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العنــوان امل�ضجـل

املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )�ش.م.ب(

برج املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية،

املنطقة الدبلوما�شية

�ش.ب: 5698، املنامة 

مملكة البحرين

)رقم ال�شجل التجاري 10299(

www.arabbanking.com

العنــوان امل�ضجـل

املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية )�ش.م.ب(

برج املوؤ�ش�شة العربية امل�شرفية،

املنطقة الدبلوما�شية

�ش.ب: 5698، املنامة 

مملكة البحرين

)رقم ال�شجل التجاري 10299(




