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امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية هي بنك عربي عاملي رائد يقع مقره الرئي�سي يف مملكة البحرين .وت�أ�س�ست امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية عام 1980
مبوجب مر�سوم �أمريي .وتوفر امل�ؤ�س�سة مروحة وا�سعة من خدمات �صرافة التجزئة وخدمات متويل التجارة وال�شركات كما تقدم خدمات الإدارة
احل ّرة للأ�صول املالية و�أر�صدة العمالت وامل�شتقات املالية ومنتجات ال�صريفة الإ�سالمية ،كما توفر �أي�ض ًا خدمات امل�شورة املالية واال�ستثمارية
يف جميع الأ�سواق التي تعمل فيها.
و�أدت ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية القائمة على تنويع م�صادر النمو يف �أعمالها وم�صادر دخلها �إىل تو�سع كبـري يف �شبكة الفروع
العاملة ومكاتب التمثيل وال�شركات التابعة وال�شقيقة يف كل من الأ�سواق املالية العربية والدولية .نتيجــة لذلك تتواجـد امل�ؤ�س�سة حالي ًا وب�صورة
مبا�شرة يف كل من �أ�سواق لندن ،وباري�س ،وميالنو ،وفرانكفورت ،و�ستكهومل ،ومدريد ،ونيويورك ،وغراند كاميان ،و�سنغافورة ،و�ساو باولو،
وا�سطنبول ،وطرابل�س الغرب ،وتون�س ،واجلزائر ،وم�صر ،والبحرين ،وبريوت ،و�أبوظبي ،وطهران ،وع ّمان ،وبغداد.
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اجناز النمو هو حمرك ن�شاطات املجموعة,
ً
امل�صرف متعدد املنتجات ويوفر طيف ًا وا�سعا من اخلدمات
التي ت�ؤمن التنوع والنمو على كل الأ�صعدة.
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امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
التقرير ال�سنوي 2007

جناح امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
ي�أتي من ر�ؤيتها الوا�ضحة والتزامها
ب�أهدافها.

الـر�ؤيــة
ت�ستهدف الر�ؤية اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ال�سعي للتحول �إىل املجموعة العربية
امل�صرفية الدولية الأكرث فعالية وابتكار ًا يف ال�سوق.
الأهـــداف
الأهداف الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ترتكز يف توليد املزيد من القيمة ل�صالح امل�ساهمني
والتخ�ص�ص على النطاق الدويل يف توفري جميع الن�شاطات واخلدمات امل�صرفية التي تلبي حاجات
االقت�صاد العربي ،واال�ستثمار يف امل�ؤ�س�سات املالية الدولية التي تزيد من فر�ص تنويع م�صادر دخل
امل�ؤ�س�سة ،وتوفري �أف�ضل نوعية من اخلدمات للعمالء ،و�أخري ًا اجتذاب �أف�ضل الكفاءات امل�صرفية
واالحتفاظ بها من خالل نظام متكامل للحوافز وتوفري فر�ص التقدم املهني.



�أع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�سيد حممد ح�سني ليا�س

ال�سيد هالل م�شاري املطريي

ال�سيد حارب م�سعود الدرمكي

الدكتور �أنور علي امل�ضف

ال�سيد عي�سى حممد ال�سويدي

ال�سيد ح�سن علي جمعة

ال�سيد عبد اهلل �سعود احلمي�ضي

ال�سيد حممد ح�سني ليا�س (�أ* د*)
رئي�س جمل�س الإدارة ،ليبي
بكالوريو�س يف املحا�سبة و�إدارة الأعمال من جامعة بنغازي  -ليبيا ودبلوم معهد
التنمية االقت�صادية يف وا�شنطن – الواليات املتحدة الأمريكية
املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار� ،شغل �سابق ًا من�صب رئي�س جمل�س
الإدارة التنفيذي واملدير العام يف البنك الليبي اخلارجي ،كما �شغل من�صب الدكتور �أنور علي امل�ضف (ج د)
نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف امل�صرف التجاري العربي الربيطاين  -لندن ،ع�ضو جمل�س الإدارة ،كويتي
وامل�صرف العربي عرب القارات  -باري�س ،وامل�صرف العربي الدويل  -القاهرة ،ماج�ستري ودكتوراه يف التمويل من معهد بيرت �إف .دروكر للدرا�سات الإداري��ة
وان�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية عام  2001مع خربة العليا يف جامعة كلريمونت ،كاليفورنيا – الواليات املتحدة الأمريكية
ي�شغل ً
حاليا املنا�صب التالية :رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة الرازي
تزيد على  35عام ًا يف جمال العمل امل�صريف الدويل.
القاب�ضة ،واملدير العام لل�شركة الكويتية للت�أمني ال�صحي ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
"كرديت وان" الكويتية ،وع�ضو جمل�س املحافظني يف معهد �أوك�سفورد لدرا�سات الطاقة،
ال�سيد هالل م�شاري املطريي (�أ)+
ورئي�س جمل�س �إدارة بنكو ايه بي �سي  -الربازيل ،وحما�ضر يف تخ�ص�ص متويل ال�شركات
كويتي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة،
و�إدارة اال�ستثمار وامل�ؤ�س�سات املالية يف جامعة الكويت .عمل ً
�سابقا كم�ست�شار للجنة
بكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة اال�سكندرية  -م�صر
النائب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،وع�ضو جمل�س الإدارة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية يف جمل�س الأمة الكويتي ،وكع�ضو جمل�س �إدارة البنك الأهلي
�سابقا من�صب وزير التجارة وال�صناعة الكويتي .وان�ضم �إىل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف دي�سمرب  1999وهو
يف الهيئة الكويتية لال�ستثمار  -الكويت ،و�شغل ً
ميتلك خربة تزيد على ً 15
عاما يف جمل�س التمويل والعمل امل�صريف.
يف دولة الكويت ،ومن�صب مدير عام ال�شركة الكويتية لال�ستثمار ،وال�شركة الكويتية
للمقا�صة ،وع�ضو جمل�س الإدارة يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي ال �سي ال�سيد عي�سى حممد ال�سويدي (ج* ب)
يف اململكة املتحدة ،وع�ضو
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية منذ العام  ،2001ع�ضو جمل�س الإدارة� ،إماراتي
ويتمتع بخربة تزيد على ً 35
املايل.
والقطاع
التجارة
جمايل
يف
عاما
بكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة نورث �إي�سرتن – بو�سطن ،الواليات املتحدة
الأمريكية
ال�سيد حارب م�سعود الدرمكي (�أ +د)
املدير التنفيذي ملجل�س �أبوظبي لال�ستثمار ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة برتول
نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،إماراتي
�أبوظبي الوطنية للتوزيع (�أدنوك فود) ،و�شركة اال�ستثمارات البرتولية الدولية،
بريطانيا،
–
بري�ستول
جامعة
من
وال�سيا�سية
بكالوريو�س يف العلوم االقت�صادية
و�صندوق �أبوظبي للتنمية ،وبنك �أبوظبي الوطني ،ونائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك
جامعة
يف
املتقدمة
الدولية
الدرا�سات
معهد
من
وماج�ستري يف الدرا�سات الدولية
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -م�صر ،ورئي�س جمل�س �إدارة بنك الهالل ،ان�ضم
أمريكية.
ل
ا
املتحدة
جون هوبكنز – الواليات
لع�ضوية جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف العام  .1995يتمتع بخربة
لال�ستثمار،
أبوظبي
�
جهاز
يف
أوروبية
ل
ا
أ�سهم
ل
ا
لوحدة
التنفيذي
ي�شغل من�صب املدير
تزيد على  21عام ًا يف جمال العمل امل�صريف اال�ستثماري.
كما ي�شغل منا�صب قيادية يف م�ؤ�س�سات عدة منها من�صب رئي�س جمل�س الإدارة يف
�شركة غالف كابيتال ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة قطر تلكوم (كيوتل)� .أ�صبح ع�ضو ًا ال�سيد ح�سن علي جمعة (ج د)
يف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف �شهر مار�س  2007وهو يحمل �إىل ع�ضو جمل�س الإدارة ،بحريني
امل�ؤ�س�سة خربة  30عام ًا يف قطاع التمويل دولي ًا.
زميل املعهد القانوين ملحا�سبي الإدارة ،اململكة املتحدة
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب لبنك البحرين الوطني ،ورئي�س �سابق ملجل�س �إدارة
ال�سيد عبد اهلل �سعود احلمي�ضي (�أ ب �س*)
�شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،وع�ضو جمل�س �إدارة بنك
ع�ضو جمل�س الإدارة ،كويتي
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي ال �سي – اململكة املتحدة .ان�ضم لع�ضوية
ماج�ستري يف العلوم من اجلامعة الأمريكية يف بريوت
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية عام  1994وميتلك خربة يف العمل
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ل�شركة الت�سهيالت التجارية  -الكويت ،وع�ضو امل�صريف التجاري متتد لأكرث من  25عام ًا.
جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية يف الهيئة العامة لال�ستثمار .ع�ضو جمل�س �إدارة
غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،وع�ضو جمل�س �إدارة بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
 م�صر ،ان�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف العام 2001وهو يحمل خربة تزيد على  20عام ًا يف العمل امل�صريف واال�ستثماري.
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الدكتور حممد �أ� .أبو�سنينة

الدكتور �صالح بن حلوان احلميدان

ال�سيد يو�سف عبد املوىل

ال�سيد �سعيد الهاجري

الدكتور خالد �سعيد كعوان

الدكتور �صالح بن حلوان احلميدان (�س)
ع�ضو جمل�س الإدارة� ،سعودي
دكتوراه يف االقت�صاد الزراعي من جامعة �أوكالهوما ،الواليات املتحدة الأمريكية
مدير عام ال�شركة العربية لال�ستثمار -الريا�ض ،وع�ضو جمل�س الإدارة يف كل
من ال�شركة ال�سعودية للبرتوكيماويات  -اجلبيل ،و�صندوق اال�ستثمار ال�سعودي-
لندن ،ورئي�س جمل�س �إدارة بنك اال�ستثمار املايل  -ال�سودان ،ونائب رئي�س جمل�س
�إدارة بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -الأردن ،وله خربة تزيد على  25عام ًا
يف حقلي االقت�صاد واال�ستثمار �إذ عمل خالل تلك الفرتة يف وزارة التخطيط
ال�سعودية و�صندوق التنمية ال�سعودي وال�شركة العربية لال�ستثمار .ان�ضم لع�ضوية
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف العام .2001

ال�سيد حممد عبد ال�سالم �شكري

والتجارة ،كما عمل ك�أ�ستاذ حما�ضر وكعميد لكلية االقت�صاد والتجارة يف جامعة غار
يون�س .ان�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف فرباير  2007مع
خربة تزيد على  20عام ًا يف االقت�صاد والعمل امل�صريف الدوليني.

ال�سيد �سعيد الهاجري (�أ �س)
ع�ضو جمل�س الإدارة� ،إماراتي
بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من كلية لوي�س �أند كالرك  -الواليات املتحدة الأمريكية،
حملل مايل قانوين و�أكمل برنامج الإعداد التنفيذي ملعهد هارفرد لإدارة الأعمال يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
ي�شغل منا�صب رفيعة عدة منها :ع�ضو جمل�س �إدارة جهاز �أبوظبي لال�ستثمار واملدير
التنفيذي للأ�سواق النا�شئة ،ورئي�س جمل�س �إدارة بنك �أبوظبي التجاري ،وع�ضو جمل�س
الإدارة يف كل من �شركة ات�صاالت الإم��ارات (ات�صاالت) ،والهيئة العليا للمناطق
ال�سيد يو�سف عبد املوىل (�أ ب*)
ال�صناعية املتخ�ص�صة ،و�شركة كابالت دب��ي ،و�شركة "�صروح" العقارية ،ومعهد
ع�ضو جمل�س الإدارة ،ليبي
الإم��ارات للدرا�سات امل�صرفية واملالية ،وما�سرتكارد �إنرتنا�شنال ،و�شركة خدمات
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة هارتفورد ،الواليات املتحدة الأمريكية
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ملجموعة �شركات كورنثيا ،واملدير التنفيذي ال�سابق الت�أجري والتمويل مل�شاريع البنى التحتية ،و�شركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي .حاز
للمجل�س الليبي لال�ستثمار اخلارجي ،وع�ضو يف جمل�س �إدارة كل من امل�صرف يف العام  2007على تكرمي املنتدى االقت�صادي الدويل كواحد من �أبرز  250من قادة
الليبي العربي اخلارجي ،وبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -الأردن  .يتمتع الأعمال ال�شباب يف العامل ،وذلك نظر ًا مل�ساهماته يف القطاعني العام واملايل يف دولة
الإمارات العربية املتحدة .ان�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف
بخربة يف العمل امل�صريف تزيد على  20عام ًا.
مار�س  2007مع خربة تزيد على ً 15
عاما يف ال�ش�ؤون املالية الدولية.
ال�سيد حممد عبد ال�سالم �شكري (�أ ج)
الدكتور خالد �سعيد كعوان
ع�ضو جمل�س الإدارة ،ليبي
ماج�ستري يف العلوم املحا�سبية من جامعة �أوكالهوما �سيتي ،الواليات املتحدة الأمريكية� .أمني �سر جمل�س الإدارة وامل�ست�شار القانوين ،ليبي
نائب حمافظ م�صرف ليبيا املركزي ،وع�ضو جمل�س الإدارة يف العديد من البنوك دكتوراه دولة يف قوانني العمل امل�صريف من جامعة باري�س (ال�سوربون) فرن�سا.
وامل�ؤ�س�سات املالية الإقليمية� ،شغل منا�صب عدة يف ال�سابق من بينها :نائب الرئي�س يعمل ك�أمني لل�سر يف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية منذ العام ،1992
التنفيذي واملدير العام للم�صرف التجاري العربي الربيطاين  -لندن ،ورئي�س وكان ان�ضم �إىل امل�ؤ�س�سة يف العام  .1991وقبل ان�ضمامه �إىل امل�ؤ�س�سة عمل مع
جمل�س الإدارة واملدير العام مل�صرف اجلمهورية  -ليبيا ،ونائب املدير العام وع�ضو مكتب حماماة مرموق يف باري�س .عني م�ست�شار ًا قانوني ًا ورئي�س ًا لق�سم ال�ش�ؤون
جمل�س الإدارة يف امل�صرف العربي الليبي التون�سي ،ورئي�س جمل�س �إدارة جمعية القانونية واملطابقة بامل�ؤ�س�سة يف مار�س  ،2004وميثل امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
امل�صارف الليبية .ان�ضم لع�ضوية جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف �أبريل ب�صفته ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة كل من امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -م�صر ،وبنك
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -الأردن.
 2006مع خربة تزيد على  30عام ًا يف املجال امل�صريف.
�أ
الدكتور حممد �أ� .أبو�سنينة (�س ب)
ج
ع�ضو جمل�س الإدارة ،ليبي
ب
دكتوراه يف االقت�صاد من جامعة �إنديانا ،الواليات املتحدة الأمريكية
د
مدير �إدارة الرقابة على امل�صارف و�إدارة القطع يف م�صرف ليبيا املركزي� ،شغل �س	
منا�صب عدة يف املا�ضي القريب من بينها :رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة امل�صرفية
*
الوطنية  -ليبيا ،وع�ضو جمل�س الإدارة يف البنك ال�سواحلي  -ال�صحراوي لال�ستثمار +

ع�ضو اللجنة التنفيذية
ع�ضو جلنة التدقيق
ع�ضو جلنة احلكم امل�ؤ�س�سي
ع�ضو جلنة املخاطر
ع�ضو جلنة التعيينات واملزايا
رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة


الهيكل التنظيمي
حتى  31دي�سمرب 2007
جمـلــ�س الإدارة

�أمني �سر جمل�س الإدارة :الدكتور خالد كعوان
جلنة التدقيق

غازي حممود عبداجلواد
الرئي�س التنفيذي

جمموعة التدقيق :جهاجنري جاوامناردي

عبداملجيد عبدال�سالم بري�ش

نائب الرئي�س التنفيذي

املجموعة امل�صرفية
�سهيل بدرو

ق�سم العامل العربي
وحدة �أعمال البحرين
فرع تون�س (وحدة م�صرفية خارجية)
فرع بغداد

خزينة البحرين
�أق�سام اخلزينة الأخرى يف املجموعة
ريا�ض م�صطفى الدغيرث

رئي�س جمموعة االئتمان واملخاطر

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي (�ش.م.ب.م)

دائرة االئتمان
الدائرة االقت�صادية

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -م�صر (�ش.م.م)

وحدة معاجلة القرو�ض
�إدارة املخاطر

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -اجلزائر
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -الأردن
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -تون�س

مكاتب التمثيل:

�أبوظبي� ،سنغافورة ،طهران ،طرابل�س الغرب (ليبيا) ،بريوت

الأق�سام الدولية
فرع غراند كاميان
فرع نيويورك
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي �إل �سي
فرع لندن
فرع باري�س
فرع فرانكفورت
فرع ميالن
مكاتب الت�سويق� :إ�سطنبول ،مدريد ،رو�سندال
(اململكة املتحدة) و�إيرلندا ،الدول اال�سكندنافية
(ا�ستكهومل ،ال�سويد)
بنكو ايه بي �سي برازيل �إ�س ايه

كولني جيدي�س

جمموعةال�صريفة اال�ستثمارية


عمرو جاد اهلل

رئي�س اخلزينة للمجموعة
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�صائل الوعري

رئي�س جمموعة العمليات والإدارة التنفيذية
عالقات امل�ؤ�س�سة و�ش�ؤون الإعالم
تقنية معلومات املجموعة
�أمن املعلومات للمجموعة
�سيا�سات املجموعة والإجراءات
املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية
العمليات
املباين وال�ش�ؤون الهند�سية

عا�صف حمي الدين

التخطيط والرقابة املالية

دكتور خالد كعوان

ال�ش�ؤون القانونية واملطابقة

ا�ستمرار النمو االقت�صـادي يف املنطقـة ي�ساهـم
يف توفري الفر�ص للم�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
لتنويع وتنمية تدفقات الدخل.

املقر الرئي�سي ملجموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف مملكة البحرين



املقر الرئي�سي
الإدارة يف ّ

غازي عبد اجلواد ،الرئي�س التنفيذي � -سعـودي
الإجازة اجلامعية يف العلوم ال�سيا�سية من كلية لوي�س �أند كالرك يف �أوريغون .ماج�ستري يف العالقات الدولية من معهد ف ِلت�شر للقانون والدبلوما�سية يف
جامعة تافت يف والية ما�سا�شو�ست�س ،الواليات املتحدة الأمريكية .زميل يف املعهد القانوين للم�صرفيني يف اململكة املتحدة.
ع�ضو جلنة التوجيه يف معهد املالية الدولية يف وا�شنطن وع�ضو يف عدد من اللجان التوجيهية �أو اال�ست�شارية الأخرى .ي�شغل �أي�ض ًا من�صب رئي�س جمل�س
�إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (الأردن) ،ورئي�س جمل�س الإدارة يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – م�صر �ش.م.م ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة
اخلدمات املالية العربية يف البحرين .عمل �سابق ًا كمدير عام لبنك اخلليج الدويل �ش.ب.م ،وهو ي�شغل من�صبه احلايل كرئي�س تنفيذي للم�ؤ�س�سة
العربية امل�صرفية منذ العام .1997
عبد املجيد بري�ش ،نائب الرئي�س التنفيذي ورئي�س العمليات امل�صرفية  -ليـبـي
الإجازة اجلامعية يف الفنون من اجلامعة الأمريكية يف بريوت ( )1975ودبلوم التحليل املايل وال�سيا�سات من �صندوق النقد الدويل يف وا�شنطن دي.
�سي.)1977( .
بد�أ م�سريته امل�صرفية يف العام  1975عندما ان�ضم �إىل البنك العربي الليبي اخلارجي يف طرابل�س ،ليبيا ،وان�ضم �إىل امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
يف العام  1980حيث �شغل من�صب رئي�س دائرة تطوير وتنمية الأعمال حتى العام  1985وذلك عندما مت نقله �إىل طوكيو كممثل رئي�سي للم�صرف يف
اليابان .ت�سلم يف العام  1988من�صب املدير العام لـ "�شركة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية لال�ستثمار واخلدمات" يف البحرين ،والتي ت�أ�س�ست ك�شركة
تابعة للم�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية للعناية ب�ش�ؤون اال�ستثمار وال�صرافة الإ�سالمية .ويف العام  1991تبو�أ من�صب املدير العام لفرع بنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية الدويل بي �إل �سي يف لندن قبل تعيينه كرئي�س تنفيذي للم�صرف يف العام  .1993ويف نوفمرب من العام  2002مت تعيينه نائب ًا للرئي�س التنفيذي
ورئي�س ًا للعمليات امل�صرفية يف جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف البحرين� .شغل منا�صب تنفيذية �أخرى عدة من بينها :رئي�س �شركة امل�ؤ�س�سة
العربية امل�صرفية للأوراق املالية �ش.م.ب – البحرين ،ع�ضو جمل�س الإدارة يف امل�ؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار ،ع�ضو جمل�س �إدارة بور�صة البحرين ،رئي�س
جلنة التدقيق يف بور�صة البحرين ،رئي�س جمل�س �إدارة بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي – البحرين ،وع�ضو جمل�س �إدارة بنك امل�ؤ�س�سة
العربية امل�صرفية الدولية بي �إل �سي – لندن ،اململكة املتحدة.
�صـائل الوعري ،رئي�س جمموعة العمليات والإدارة التنفيذية  -بريطـاين
الإجازة اجلامعية (تفوق) يف علوم الكمبيوتر – جامعة ردينغ – اململكة املتحدة
ان�ضم �إىل جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف العام  ،1981وعمل ابتدا ًء من العام  1986كمدير عام ل�شركة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية خلدمات
املعلوماتية املحدودة ،وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل من املجموعة لتكون مبثابة الذراع التكنولوجي ملجموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية .ويف العام
 1997انتقل �إىل مقر الإدارة العامة يف البحرين لتويل رئا�سة الإدارة العامة ل�ش�ؤون تكنولوجيا املعلومات يف املجموعة .ويف العام  2005تبو�أ من�صب رئي�س
جمموعة الدعم يف جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية والتي �أنيطت بها م�س�ؤولية توفري الدعم ملختلف وجوه العمل يف امل�ؤ�س�سة مبا يف ذلك العمليات
واملوارد الب�شرية والإدارة وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت العامة واملقرات وال�ش�ؤون الهند�سية يف املقر الرئي�سي ،وذلك قبل تعيينه رئي�س ًا ملجموعة
العمليات والإدارة التنفيذية يف العام � .2006إ�ضافة �إىل منا�صبه التنفيذية ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
– م�صر ،و�شركة اخلدمات املالية العربية يف البحرين ،ورئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية خلدمات تكنولوجيا املعلومات
املحدودة يف اململكة املتحدة.
جهاجنري جاوامناردي رئي�س جمموعة التدقيق  -بريطـاين
الإجازة اجلامعية يف االقت�صاد واملحا�سبة من كلية يونيفر�سيتي كولدج ،لندن .زميل يف معهد املحا�سبني القانونيني املجازين يف اجنلرتا وويلز،
اململكة املتحدة.
بد�أ م�سريته املهنية مع �شركة "كي.بي�.إم.جي" يف لندن حيث تدرب كمحا�سب جماز واكت�سب خربة يف التدقيق املايل ويف �ش�ؤون ال�ضرائب .ان�ضم �إىل
جمموعة "هيل �صامويل" يف العام  1976وعني يف العام  1986مدير ًا يف م�صرف "هيل �صامويل" حيث �أم�ضى نحو  20عام ًا يف تنمية خرباته يف عدد
كبري من وجوه التدقيق املايل الداخلي يف جمايل ال�صرافة اال�ستثمارية و�إدارة املوجودات .انتقل �إىل جمموعة لويدز -تي� .إ�س .بي .امل�صرفية يف يناير
 1997حيث �شغل من�صب رئي�س التدقيق يف �صرافة اجلملة والعمليات امل�صرفية الدولية .ان�ضم �إىل جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف مايو 2004
يف من�صب رئي�س جمموعة التدقيق.
عمرو جاد اهلل ،رئي�س اخلزينة للمجموعة  -م�صــري
ماج�ستري يف االقت�صاد من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة ،م�صر .وماج�ستري يف االقت�صاديات الدولية من جامعة جورج وا�شنطن ،يف وا�شنطن دي.
�سي .بالواليات املتحدة الأمريكية.
قبل ان�ضمامه �إىل جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف العام  1980عمل ملدة � 5سنوات يف البنك العربي الدويل يف القاهرة  -م�صر ،وب�شركة دين
ويرت املالية يف �شيكاغو بالواليات املتحدة الأمريكية .وعمل منذ العام  1999كرئي�س م�ساعد لعمليات اخلزينة يف املجموعة م�س�ؤو ًال عن الأ�سواق النقدية،
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وامل�شتقات ،واملنتجات املهيكلة ،ودعم عمليات اخلزينة .وعُ نِّي يف العام  2007رئي�س ًا بالتكليف لعمليات اخلزينة .وي�شغل �أي�ض ًا من�صب ع�ضو جمل�س
الإدارة يف كل من بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي -البحرين ،و�شركة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية للأوراق املالية -البحرين.
ريا�ض الدغيرث ،رئي�س جمموعة االئتمان واملخاطر � -سعــودي
ماج�ستري(تفوق) مع تركيز على االقت�صاد والعلوم املالية من جامعة البرتول واملعادن ،الظهران .و�إجازة يف الهند�سة املدنية من جامعة البرتول
واملعادن ،الظهران ،وع�ضو جلنة التوجيه ل�ش�ؤون ر�أ�س املال يف معهد املالية الدولية ،وع�ضو اللجنة االقت�صادية اال�ست�شارية يف معهد املالية الدولية.
عمل يف من�صب رئي�س االئتمان واملخاطر يف بنك الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،وعمل �أي�ض ًا كمدير عام م�ساعد ل�ش�ؤون العمليات امل�صرفية الدولية
م�س�ؤو ًال عن عمليات امل�صرف الدولية و�صرافة اال�ستثمار ،وعمل قبلها كمدير تنفيذي لبنك الريا�ض يف هيو�سنت كم�س�ؤول عن عمليات امل�صرف يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،و�شغل منا�صب خمتلفة منها ع�ضو جمل�س �إدارة بنك الريا�ض � -أوروبا ،والبنك ال�سعودي ال�سوي�سري ،وبنك اخلليج الريا�ض ،وال�شركة
ال�سعودية خلدمات ال�صناعة والطاقة ،وذلك قبل ان�ضمامه ملجموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف من�صبه احلايل يف �سبتمرب من العام .2004
عا�صف حمي الدين ،رئي�س التخطيط والرقابة املالية للمجموعة  -باك�ستاين
�شهادة ات�صاالت الأعمال (تفوق) من جامعة البنجاب ،باك�ستان ،زميل يف معهد املحا�سبني القانونيني واملجازين يف انكلرتا وويلز باململكة املتحدة.
قبل ان�ضمامه �إىل املجموعة يف العام  1983عمل مراقب ًا مالي ًا يف جمموعة �سيتي بنك – ال�شرق الأو�سط ،كما عمل مدير ًا عام ًا لل�ش�ؤون املالية يف �شركة
عي يف من�صب رئي�س املراقبة املالية والتخطيط يف جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،وعمل
"باك�-أراب" للأ�سمدة يف باك�ستان ،ويف مار�س  2005نِّ
قبل ذلك رئي�س ًا لل�ش�ؤون الإدارية يف املجموعة بني نوفمرب  2002ومار�س  .2005كما �شــغل يف وقـت �سابق منا�صب �إدارية عدة يف فروع و�إدارات امل�صرف
و�شركاتــه التابعــة وال�شقيقــة يف كل من �أوروب ــا و�أمريكا ،وي�شغل �أي�ض ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -الربازيل
(بنكو ايه بي �سي برازيل ا�س ايه).
�سهيل بدرو ،رئي�س ق�سم العامل العربي  -لبنـانـي
ماج�ستري يف العلوم املالية من اجلامعة الأمريكية يف وا�شنطن دي�.سي .بالواليات املتحدة الأمريكية ،ماج�ستري يف العلوم االقت�صادية من اجلامعة
الي�سوعية ،لبنان.
ان�ضم �إىل جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية كرئي�س لق�سم العامل العربي يف �سبتمرب  2006وهو ي�شغل �أي�ض ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف بنك
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – اجلزائر ،وامل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – تون�س ،وبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي .بد�أ م�سريته امل�صرفية يف
العام  1975يف بنك االعتماد اللبناين ،وذلك قبل االنتقال �إىل م�صرف "مانيوفاكت�شررز هانوفر ترا�ست" حيث �شغل من�صب نائب الرئي�س يف نيويورك
وباري�س و�أخري ًا يف البحرين حيث ا�ستقر وانتقل يف العام  1992للعمل مع م�صرف "كميكال بنك" ،ويف العام  1996مع م�صر "ت�شاي�س منهاتن بنك"
كنائب للرئي�س وكرئي�س لإدارة امل�ؤ�س�سات املالية .ويف العام  1998ان�ضم �إىل م�صرف "�سو�سيته جرنال" حيث مت انتدابه �إىل املكتب التمثيلي للم�صرف
يف دبي لتويل م�س�ؤولية الع�ضو املنتدب للم�صرف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا.
كولن جيدي�س ،جمموعة ال�صريفة اال�ستثمارية  -بريطـاين
ماج�ستري (تفوق) يف الريا�ضيات واالقت�صاد من جامعة �أبردين� ،سكوتالندا ،حائز على اجلائزة البي�ضاء (وايت برايز) من الربنامج الدويل للإدارة
يف �إن�سياد ،فرن�سا.
توىل من�صبه احلايل كمدير تنفيذي وكرئي�س عام ل�صرافة اال�ستثمار يف جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف يناير من العام  ،2006وهو يحمل �إىل
املجموعة خربة  23عام ًا يف �صريفة اال�ستثمار الدولية .عمل قبل ذلك كمدير تنفيذي ل�ش�ؤون متويل ال�شركات يف م�صرف "دويت�شه بنك" حيث توىل
م�س�ؤولية عامة م�شرتكة عن تغطية الرعاة املاليني ف�ض ًال عن تويل رئا�سة عمليات �أ�سواق الر�ساميل يف منطقة �آ�سيا البا�سيفيك ،وعمل مدير ًا تنفيذي ًا
ورئي�س ًا لعمليات �سوق الر�ساميل يف م�صرف "بانكرز ترا�ست" وذلك قبل اندماج هذا الأخري مع جمموعة "دويت�شه بنك" امل�صرفية .وقبل ذلك عمل ملدة
تزيد على  15عام ًا مع جمموعة "�ستاندرد ت�شارترد" امل�صرفية ومت انتدابه يف مرحلة �أوىل �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط قبل نقله �إىل هونغ كونغ.
ديليب كومار ،رئي�س التخطيط والرقابة املالية  -هندي
�إجازة جامعية يف التجارة من جامعة مدرا�س ،الهند ،وزميل يف معهد املحا�سبني القانونيني املجازين يف الهند ،وزميل م�شارك يف املعهد القانوين
للإدارة املحا�سبية باململكة املتحدة.
قبل ان�ضمامه �إىل جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف العام  1985عمل ملدة �أربعة �سنوات مع �شركة "ويني ماري �أند كو" ،ثم مع �شركة "ت�شارترد
�أ ّكاونتانت" (حت ّولت الآن �إىل �إرن�ست �أند يونغ) متولي ًا عمليات التدقيق يف ميزانيات عمالء ال�شركة من امل�صارف التجارية وبع�ض العمالء الآخرين
وذلك انطالق ًا من مكتب ال�شركة يف البحرين .وانتقل �إىل من�صبه احلايل يف املجموعة يف دي�سمرب  2002متولي ًا م�س�ؤولية الإ�شراف على قيا�س الأداء
املايل للمجموعة ووحداتها ،وو�ضع التقارير من قبل الإدارات املختلفة ،وتقييم اال�ستثمارات ،والتن�سيق مع �شركات ووكاالت الت�صنيف املايل الدولية ومع
م�ؤ�س�سات الإ�شراف والرقابة على عمل املجموعة.
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ال�سيد حممد ليا�س ،رئي�س جمل�س الإدارة

(جميع الأرقام بالدوالر الأمريكي)

ت�أثرت نتائج املجموعة عن العام � 2007سلب ًا بانعكا�سات �أزمة ال�سيولة امل�صرفية واالحتماالت القوية بدخول االقت�صاد
الأمريكي مرحلة من الركود ،وبرز الأثر الأهم لهذه التطورات يف التقييم البالغ ال�سلبية من قبل ال�سوق ملختلف �أدوات
التوظيف وال �سيما �سندات الدين املغطاة بالرهن العقاري ( )CDOsو�شركات اال�ستثمار املحدّ دة الأغرا�ض ( .)SIVsوفيما
ت�ستمر �أزمة الرهن العقاري التي انفجرت يف الواليات املتحدة الأمريكية يف توليد م�ضاعفاتها ال�سلبية على النطاق الدويل
لذا ميكننا القول �أن العام  2008اجلاري �سيح�صل بدوره على ن�صيبه من املتاعب.
وبرغم هذه امل�شاكل متكنت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية من حتقيق �أداء ممتاز خالل العام  2007الذي �شهد بالفعل تقدم ًا �شام ًال يف �أداء امل�صرف على
خمتلف اجلبهات ،وهو ما يقدم الربهان على �صحة اال�سرتاتيجية املتبعة يف الرتكيز على خطوط الن�شاط امل�صريف الرئي�سية يف نف�س الوقت الذي نتابع
فيه موقفنا املحافظ واحلذر �إزاء املخاطرة وهو موقف �أ�صبح مبثابة ال�سلوك الرا�سخ وامليزة الأ�سا�سية يف عمل املجموعة مبختلف وحداتها.
يتمثل موقف احلذر التقليدي للم�ؤ�س�سة يف �إدارة اال�ستثمارات يف كون الغالبية ال�ساحقة من تلك اال�ستثمارات مر ّكزة يف �سندات ا�ستثمار قوية ذات
ت�صنيف ممتاز� ،إال �أن �شدّة االنكما�ش احلا�صل يف الت�سهيالت املالية املتوافرة وما تبعه من �أزمة �سيولة يف الأ�سواق املالية الدولية مل يبق بال نتائج
�سلبية على �أداء حمفظة ال�سندات يف امل�صرف والتي تعر�ضت لرتاجع يف قيمتها ال�سوقية .نتيجة لذلك تعني على املجموعة �شطب جزء من قيمة تلك
اال�ستثمارات وهو ما �أدى بدوره �إىل الت�أثري �سلب ًا على الدخل الت�شغيلي للم�ؤ�س�سة و�صايف الأرباح امل�سجلة خالل العام .وجنم تراجع الأرباح ال�صافية
للم�صرف �إىل  125مليون دوالر عام  2007مقابل  202مليون دوالر للعام  2006بالدرجة الأوىل عن تخ�صي�ص م�ؤونات بقيمة  299مليون دوالر بهدف
تغطية اخل�سائر املحتملة يف حمفظة ال�سندات ،علم ًا �أن اخل�سائر امل�سجلة يف حمفظة ال�سندات ع َّو�ض بع�ض ًا منها جناح امل�صرف يف ا�سرتداد بع�ض
القرو�ض املتعرثة و�إعادة قيدها يف ح�ساب امليزانية وكذلك حتقيق امل�ؤ�س�سة لأرباح ا�ستثنائية جنمت عن خف�ض ح�صتها يف امل�صرف التابع لها يف
الربازيل من � %84إىل  %56وذلك من خالل �إ�صدار �أويل ب�أ�سهم امل�صرف مت طرحه يف يوليو من العام  2007القى �إقبا ًال كبري ًا.
وحققت جميع الوحدات وخطوط الن�شاط عرب املجموعة  -با�ستثناء حمفظة اال�ستثمارات  -نتائج �إيجابية خالل العام � .2007إذ بلغ الدخل
الت�شغيلي املحقق يف ذلك العام نحو  691مليون دوالر بزيادة  %42عن العام  .2006وجنمت تلك الزيادة عن ت�ضافر عاملني �أ�سا�سيني �أولهما
زيادة  %19يف �صايف الدخل من الفوائد وزيادة نحو  %67يف دخل امل�صرف غري املت�أتي من الفوائد .وجنمت الزيادة اال�ستثنائية يف الأرباح خارج
بند الفوائد بجزء منها فقط عن الربح املحقق من بيع جزء من ح�صة املجموعة يف م�صرفها التابع يف الربازيل� ،إذ �سجلت املجموعة بالإ�ضافة
�إىل ذلك زيادات �صحية يف �أرباح الت�شغيل من الأتعاب والر�سوم والعموالت يف قطاع ال�صريفة الإ�سالمية و�صريفة التجزئة واخلدمات امل�صرفية
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ومتويل امل�شاريع ون�شاطات ال�صريفة اال�ستثمارية .و�سجل الدخل من عمليات املتاجرة �أي�ض ًا منو ًا كبري ًَا.
�إىل ذلك� ،أظهرت الزيادة الطفيفة  %5يف تكلفة الت�شغيل جناح اجلهود التي بذلت الحتواء عامل التكلفة ،وهذا على الرغم من املناخ الت�ضخمي
ال�سائد يف دول اخلليج والتو�سع امل�ستمر يف املوارد الب�شرية العاملة يف املجموعة.
وارتفعت حمفظة القرو�ض وال�سلف خالل العام بن�سبة  %43نتيجة ال�ستجابة املجموعة للطلب الكبري على منتجاتها وخدماتها يف منطقة اخلليج
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�إننا ندخل العام  2008بقدر كبري من الثقة
يف وقت مت�ضي املجموعة قدم ًا يف تنفيذ
خططها اال�سرتاتيجية.
ويف املناطق الأخرى .كما منت حمفظة ال�سندات يف امل�صرف بن�سبة  %64نظر ًا لزيادة ا�ستثماراتنا يف ال�سندات املمتازة ذات العائد الثابت �أو
الفائدة العائمة .ونتيجة لهذا النمو �سجلت ميزانية املجموعة منو ًا كبري ًا �إذ قفز �إجمايل املوجودات بنهاية � 2007إىل  32.7مليار دوالر وذلك
يف مقابل  22.4مليار دوالر يف العام  .2006وبلغت حقوق امل�ساهمني يف نهاية  2007نحو  1.867مليون دوالر يف مقابل  2.068مليون دوالر يف
العام  2006ويعزى هذا الرتاجع �إىل توزيع �أرباح بقيمة  100مليون دوالر خالل العام كما يعزى �إىل الأثر املبا�شر لإعادة احت�ساب القيمة العادلة
ملحفظة ال�سندات وذلك يف �ضوء االرتفاع الكبري الذي �سجل يف الق�سم الأخري من العام يف تكلفة االقرتا�ض من ال�سوق امل�صرفية.
مع ذلك� ،إننا ندخل العام  2008بقدر كبري من الثقة يف وقت مت�ضي املجموعة قدم ًا يف تنفيذ خططها اال�سرتاتيجية ،مع ما ينجم عنها من
تو�سيع كبري وم�ستمر لقاعدة مداخيل الت�شغيل .وبالنظر �إىل ال�سرعة املتزايدة يف طلبات متويل ال�شركات يف املنطقة و�سعيها لت�أمني متويالتها
عرب اللجوء �إىل �أ�سواق املال وبور�صات الأ�سهم ف�إننا على ثقة ب�أن القرار الذي اتخذناه قبل نحو عامني بخلق وحدة �إقليمية رئي�سية لل�صرفية
اال�ستثمارية كان �صائب ًا وجاء يف الوقت املنا�سب .فقد انهمكت وحدة ال�صريفة اال�ستثمارية خالل العام املن�صرم يف بناء القدرات والطاقات
التي متكنها من تلبية �أ�شكال التمويل كافة التي حتتاجه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف املنطقة ،والآن �أ�صبحت م�ستعدة للتو�سع ال�سريع يف خمتلف
�أنواع املنتجات اال�ستثمارية مثل �سندات الإيداع والديون الثانوية وعمليات �أ�سواق ر�أ�س املال وعمليات االندماج �أو مت ّلك ال�شركات و�صناديق
اال�ستثمار يف ال�شركات اخلا�صة .ومع الإدراك املتزايد من قبل امل�ؤ�س�سات وال�شركات املتعددة اجلن�سيات وامل�ؤ�س�سات املالية للفوائد الكبرية
املرجوة من اللجوء �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال واال�ستثمار يف املنطقة ف�إننا نتوقع ح�صول حتول يف الطلب التمويلي لل�شركات من املنتجات التقليدية
للنظام امل�صريف باجتاه منتجات �أ�سواق ر�أ�س املال التي توفرها وحدة ال�صريفة اال�ستثمارية يف املجموعة.
القطاع الآخر الذي نتوقع �أن ي�شهد يف امل�ستقبل القريب منو ًا يفوق بكثري ما �شهدناه حتى الآن هو خدمات ال�صريفة الإ�سالمية .ويف اعتقادنا
�أن الطلب الذي �شهدناه على هذه اخلدمات يف ال�سنوات الأخرية لي�س �إال اجلزء الظاهر من جبل اجلليد كما يقال ،و�أن ال�صريفة الإ�سالمية يف
طريقها لأن ت�صبح �أحد �أ�سرع الأ�سواق منو ًا يف املجالني الإقليمي والدويل .كما نتوقع �أي�ض ًا �أن ت�شهد خطوط الن�شاط الرئي�سية الأخرى مزيد ًَا
من النمو وذلك يف �سياق ا�ستجابة امل�ؤ�س�سة للطلب املتزايد على منتجات اخلزينة والتي يجري ت�صميمها لتلبية حاجات العمالء ومتويل امل�شاريع
والتمويالت املهيكلة واخلدمات التقليدية واملبتكرة لتمويل عمليات الت�صدير ملواكبة متطلبات التجارة بني منطقة ال�شرق الأو�سط � -شمال �أفريقيا
و�أ�سواق القارة الأوروبية ،ف�ض ًال عن تلبية الطلب املتزايد يف املنطقة على خدمات �صريفة التجزئة املدعومة ب�آخر تطبيقات التكنولوجيا امل�صرفية.
وا�ستكملت املجموعة ا�ستعدادها للبدء بتزويد م�صرف البحرين املركزي بتقارير يتم �إعدادها وفق متطلبات نظام "بازل  "2والذي �أ�صبحت
�أحكامه نافذة على جميع امل�صارف امل�سجلة يف البحرين ابتدا ًء من �شهر يناير .2008
وبرغم ثقتنا بالطريق التي اختطتها امل�ؤ�س�سة لنف�سها ،ف�إن من عادتنا �أن نقوم كل ع�شر �سنوات �أو نحوه ب�إعادة تقييم خطتنا اال�سرتاتيجية وذلك
يف �ضوء التجربة العملية والنتائج املحققة يف الفرتة امل�شار �إليها وكذلك يف �ضوء املتغريات والتطورات التي طر�أت على البيئة التي نعمل يف
ظلها .وبناء على ذلك فقد ان�شغل جمل�س �إدارة املجموعة والإدارة التنفيذية خالل العام املن�صرم يف مناق�شات حول املو�ضوع ا�ستهدفت �إعادة
تقييم اال�سرتاتيجية احلالية لر�ؤية و�أهداف املجموعة م�ستقب ًال .ويف هذا ال�سياق ا�ستقدمت املجموعة منذ نحو �ستة �أ�شهر �شركة ا�ست�شارية
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دولية مت تكليفها بتخطيط و�إدارة �سل�سلة من االجتماعات تبد�أ على م�ستوى الإدارة التنفيذية على �أن ين�ضم جمل�س الإدارة �إليها يف فرتة الحقة.
وحدِّ د هدف االجتماعات ب�إعادة تقييم البنية الأ�سا�سية ملجموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،و�آليات املخاطرة ونطاقها املقبول ،على �أن ي�ؤخذ
ُ
يف االعتبار �أثناء عملية التقييم تطور و�ضع ال�سيولة على النطاقني الإقليمي والدويل ف�ض ًال عن م�سار التطور االقت�صادي وامل�صريف خالل العقد
املن�صرم .و�ستمهد هذه العملية �إىل بلورة تفاهم م�شرتك لأهداف املجموعة وا�سرتاتيجيتها للعقد املقبل .وت�أ�سي�س ًا على هذه النتائج �سيقوم
جمل�س الإدارة بر�سم التوجهات العري�ضة وبرنامج العمل على �أن تقوم الإدارة التنفيذية وبناء على ذلك ببلورة ا�سرتاتيجية العمل الرامية
لتطوير �أعمال املجموعة وحتقيق �أهدافها املر�سومة.
�إىل ذلك ،قبل نحو ت�سعة �أ�شهر� ،أبلغ رئي�سنا التنفيذي ال�سيد غازي عبد اجلواد جمل�س الإدارة برغبته يف التقاعد املبكر نظر ًا للمتاعب التي يواجهها
و�ضعه ال�صحي .و�أبلغ ال�سيد غازي �أنه �سيتقاعد مبجرد اختيار امل�ؤ�س�سة خلف ًا منا�سب ًا له يف من�صبه .وبناء على ذلك قام جمل�س الإدارة خالل
الأ�شهر املتبقية من العام بالتداول يف �أ�سماء عدد من املر�شحني من داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها ،وقرر يف فرباير املا�ضي تعيني ال�سيد ح�سن علي جمعة
خلف ًا لل�سيد عبد اجلواد الذي �سيتوقف عن القيام مبهماته يف  31مار�س  ،2008على �أن يت�سلم الرئي�س التنفيذي اجلديد مهامه ابتدا ًء من �أول �أبريل
 .2008ويعترب ال�سيد جمعة م�صرفي ًا عريق ًا تقلب يف عدد من املنا�صب امل�صرفية القيادية مبا يف ذلك �شغله ابتداء من العام  1994من�صب ع�ضو
غري تنفيذي يف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ممث ًال لأقلية امل�ساهمني� .إن جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة �إذ يعــرب عـن �أ�ســفه للتقاعــد املبكر
لل�سيد غازي عبد اجلواد الذي �سنفتقد كثري ًا حكمته ور�ؤيته الثاقبة وميزاته القيادية ،ف�إنه يرحب بال�سيد ح�سن جمعة ويتطلع لال�ستفادة من خربته
املهنية وو�سع اطالعه على ال�سوق امل�صرفية يف املنطقة وا�ستيعابه التام للتحديات التي تواجه امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف ال�سنوات املقبلة.
وبعد �سنة زاخرة بالإجنازات لكن املمزوجة ب�شيء من اخليبة يطيب يل �أن اختم كلمتى هذه بالتقدم ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة بال�شكر
والتقدير لإدارات املجموعة ووحداتها العاملة كافة جلهودها الكبرية وتفانيها يف العمل كما �أتوجه �إليها بالتهنئة احلارة على الإجنازات املحققة
يف العام  .2007كما �أين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة نغتنم هذه املنا�سبة للتعبري عن �شكرنا العميق مل�صرف البحرين املركزي والهيئات الإ�شرافية
كافة التي نتعامل معها يف خمتلف �أنحاء العامل ملا يقدموه لنا من الن�صح والتوجيه ال�سديد.

حممد ليا�س
رئي�س جمل�س الإدارة
مالحظة :تنفيذ ًا للنظام املحا�سبي ال�صادر عن م�صرف البحرين املركزي  -اجلزء الأول الف�صل ب د  1،4،3نعر�ض �أدناه ك�شف ًا مف�ص ًال
باحل�ص�ص العائدة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املديرين يف �أ�سهم امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش .م.ب) وكذلك توزيع ملكية الأ�سهم وذلك
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2007
 1يـن ــايـر
 31دي�سمبر
2007
2007
�أ�سهم �أع�ضاء مجل�س الإدارة
96.700
96.700
35.510
35.510
�أ�سهم كبار المديرين
132.210
132.210
المجموع
بلغت مكاف�آت ومخ�ص�صات �أع�ضاء مجل�س الإدارة وم�صاريف ح�ضور اجتـماعـات المجل�س  2.378.000دوالر �أمريكي للعـام ( 2007مقابل
 2.246.000دوالر �أمريكي للعام .)2006

 %من ملكية
الأ�سهم

�أقل من %1
� %1إلى �أقل من %5
� %5إلى �أقل من %10
� %10إلى �أقل من %20
� %20إلى �أقل من %50
 %50و�أكثر
المجموع
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2007
ع ــدد
عدد الأ�سهم الم�ساهمين
1.310 69.925.920
5 93.823.340
3 836.250.740
1.318 1.000.000.000

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب) التقرير ال�سنوي 2007

2006
( )%من
( )٪من
عدد الم�ساهمين مجموع الأ�سهم
مجموع الأ�سهم عدد الأ�سهم
5.8
1.333 58.371.800
7.0
12.6
7 125.909.170
9.4
81.6
3 815.719.030
83.6
100.0
1.343 1.000.000.000
100.0

ال�شبكـة العـاملــية

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية رائدة يف متويل التجارة اخلارجية

جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية

امل�ؤ�شرات املالية لعام 2007

(مليون دوالر)

							

جمموعة امل�ؤ�س�سة
امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية الأم  -البحرين العربية امل�صرفية

�إجمايل املوجودات
�إجمايل الأوراق املالية غري املخ�ص�صة للمتاجرة
�إجمايل القرو�ض وال�سلف
�إجمايل الودائع
حقوق امل�ساهمني

32.744
12.890
12.329
26.867
1.867

24.986
11.220
6.340
20.189
1.867

(مليون دوالر)

								
ق�سم العامل العربي
م�ؤ�شرات العام 2007

�إجمايل املوجودات
�إجمايل الأوراق املالية غري
املخ�ص�صة للمتاجرة
�إجمايل القرو�ض وال�سلف
�إجمايل الودائع
حقوق امل�ساهمني
عدد الفروع

امل�ؤ�س�سة العربية بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�ؤ�س�سة العربية امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية  -اجلزائر امل�صرفية الإ�سالمي امل�صرفية  -الأردن امل�صرفية  -م�صر

462

1.365

848

1.097

156

7

329

145

4

3

177
388
56
7

972
1.132
219
-

377
646
109
15

251
851
111
13

55
121
13
3

�شركات تابعة �أخرى								
م�ؤ�شرات العام 2007

امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية  -تون�س

�إجمايل املوجودات
�إجمايل الأوراق املالية غري املخ�ص�صة للمتاجرة
�إجمايل القرو�ض وال�سلف
�إجمايل الودائع
حقوق امل�ساهمني
عدد الفروع

(مليون دوالر)

بـانـكـــو ايه بي �سي
بنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية الدويل بي ال �سي الربازيل

4.190
661
1.967
2.933
572
4

3.199
521
1.974
2.199
613
4
11

امل�ؤ�شــرات املالــية

2007
الإيرادات
(مباليني الدوالرات الأمريكية)
الدخل ال�صايف من الفوائد
دخل ت�شغيلي من م�صادر �أخرى
�إجمايل الدخل الت�شغيلي
الأرباح قبل احت�ساب امل�ؤونات وال�ضرائب وحقوق الأقلية
م�ؤونات الديون املتعرثة (�صايف)
الأرباح قبل احت�ساب ال�ضرائب وحقوق الأقلية
�صايف الربح (اخل�سارة) للعام من العمليات امل�ستمرة
الربح ال�صايف للعام من عمليات موقوفة
الو�ضع املايل
(مباليني الدوالرات الأمريكية)
�إجمايل املوجودات
القرو�ض وال�سلفيات
توظيفات مع بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أوراق مالية قيد املتاجرة
�أوراق مالية غري خم�ص�صة للمتاجرة
حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة املالكة الأم
املعدالت املالية ()%
معدالت الربحية
معدل التكلفة �إىل الدخل (التكلفة كن�سبة ( )%من �إجمايل الدخل الت�شغيلي)
�صايف الربح (اخل�سارة) كن�سبة ( )%من متو�سط �صناديق حقوق امل�ساهمني
�صايف الربح (اخل�سارة) كن�سبة ( )%من متو�سط املوجودات
تغطية الربح للأن�صبة املوزعة (مرات)
معدالت ر�أ�س املال
املوجودات املرجحة للمخاطر (مباليني الدوالرات الأمريكية)
قاعدة ر�أ�س املال (مباليني الدوالرات الأمريكية)
ن�سبة املوجودات املخاطرة  -فئة 1
ن�سبة املوجودات املخاطرة � -إجمايل
متو�سط حقوق امل�ساهمني كن�سبة ( )%من متو�سط املوجودات الإجمالية
القرو�ض وال�سلفيات كم�ضاعف ل�صناديق حقوق امل�ساهمني (مرات)
�إجمايل دين امل�ؤ�س�سة كم�ضاعف ل�صناديق حقوق امل�ساهمني (مرات)
الديون املربوطة ب�أجل كم�ضاعف حلقوق امل�ساهمني (مرات)
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298
393
691
416
()230
186
125
-

2006
249
235
484
222
222
202
-

22.402 32.744
8.622 12.329
4.160 5.268
757
747
7.828 12.890
2.068 1.867

40
6.2
0.45
-

54
10.2
0.94
2.0

14.107 20.893
2.225 3.006
13.5 10.9
15.8 14.4
8.7
7.2
4.2
6.6
9.8 16.4
0.93 1.38

2005
193
159
352
141
14
155
129
-

17.588
6.833
3.264
593
6.003
1.926

2004

2003
معدلة (**)

152
153
305
106
10
116
109
470

158
259
417
203
()74
87
71
49

14.922
6.012
4.305
184
3.617
1.852

30.068
15.921
6.651
86
5.204
1.585

60
6.8
0.81
1.8

65
30.1
4.07
1.9

51
7.9
0.83
1.8

10.476
2.089
17.6
19.9
11.9
3.5
8.1
0.82

8.249
1.974
15.7
23.9
13.5
3.2
7.0
0.99

18.051
2.661
12.0
14.7
10.5
10.0
17.6
1.17

2007
معدالت املوجودات
37.7
القرو�ض وال�سلفيات كن�سبة ( )%من �إجمايل املوجودات
41.6
حمفظة الأوراق املالية كن�سبة ( )%من �إجمايل املوجودات
1.3
القرو�ض غري املنتجة لفوائد كن�سبة ( )%من �إجمايل القرو�ض
196.9
�إجمايل امل�ؤونات كن�سبة ( )%من �إجمايل القرو�ض غري املنتجة
2.5
م�ؤونات الديون املتعرثة كن�سبة ( )%من �إجمايل القرو�ض
ال�سندات املتعرثة كن�سبة ( )%من �إجمايل ال�سندات غري املخ�ص�صة للمتاجرة 5.5
م�ؤونات ال�سندات املتعرثة كن�سبة ( )%من �إجمايل ال�سندات املتعرثة 41.5
م�ؤونات ال�سندات املتعرثة كن�سبة ( )%من �إجمايل ال�سندات غري
2.3
املخ�ص�صة للمتاجرة
ال�سيولة
معدل املوجودات ال�سائلة �إىل الإجمايل
معدل تغطية الودائع للقرو�ض (مرات)

58.8
2.2

بيانات عن �سهم امل�ؤ�س�سة
الربح الأ�سا�سي لل�سهم ـ الربح عن ال�سنة املالية
ـ الربح عن العمليات امل�ستمرة
الربح املـوزع لل�سهم ـ نقد ًا
ـ �أ�سهم عينية
القيمة ال�صافية للموجودات لل�سهم

1.87

بيانات عن ر�أ�س املال (مباليني الدوالرات الأمريكية)
ر�أ�س املال امل�صرح به
ر�أ�س املال ال�صادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل

1.500
1.000

0.13
$ 0.13
ـ

2006

2005

2004

2003
معدلة (**)

38.5
38.3
2.0
208.2
4.2
-

38.9
37.5
3.6
154.6
5.6
-

40.3
25.5
5.1
141.4
7.2
-

52.9
17.6
4.5
102.0
4.6
-

-

-

-

-

58.1
2.0

57.8
2.0

56.4
1.8

42.1
1.6

$

0.20
$ 0.20
$ 0.10

$

2.07

$

0.13
$ 0.13
$ 0.07

$

1.93

1.500
1.000

$

0.58
$ 0.11
$ 0.29
� 0.062سهم
$ 1.68
$ 1.85

1.500
1.000

1.500
1.000

$

$

1.500
1.000

0.12
$ 0.07
$ 0.07

$

** �أثناء اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية مل�ساهمي البنك والذي عقد يف  28مار�س  2006اتخذ قرار ًا بتغيري القيمة اال�سمية لأ�سهم
البنك من  10دوالرات �إىل دوالر واحد لل�سهم .ومت تعديل عدد الأ�سهم بحيث يعك�س القرار املذكور خالل جميع ال�سنوات.
* مت تعديل الأرقام اخلا�صة بالعام  2003وذلك ال�ستبعاد املبالغ املتعلقة بعمليات متوقفة وذلك يف احلاالت التي ت�ستوجب ذلك.
امل�ساهمون الرئي�سيون

الهيئة العامة لال�ستثمار (الكويت)
م�صرف ليبيا املركزي (ليبيا)
جهاز �أبوظبي لال�ستثمار (�أبوظبي)

العنوان امل�سجل

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب)
برج امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية،
املنطقة الدبلوما�سية،
�ص.ب،5698 :
املنامة  -مملكة البحرين

�شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف �سوق البحرين
للأوراق املالية
(رقم ال�سجل التجاري )10299
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عر�ض الرئي�س التنفيذي للعمليات

ال�سيد غازي عبداجلواد ،الرئي�س التنفيذي

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

تعر�ض النظام املايل ومعه االقت�صاد العاملي يف العام � 2007إىل امتحان ع�سري ب�سبب ما بات يعرف بـ "انكما�ش �سوق الت�سهيالت
املالية الدولية" .وقد حمل ارتفاع معدالت النكول عن ت�سديد القرو�ض العقارية ال�ضعيفة ال�ضمان يف العام  2007خماطر
كبرية كان حمتم ًا �أن تهدد ا�ستقرار النظام امل�صريف العاملي ،لكن هذه اخلطورة مل تظهر بكل �أبعادها خالل العام املا�ضي ب�سبب
الأ�شكال املعقدة التي اتخذتها الأدوات املالية املغطاة بالرهونات العقارية والأ�ساليب امللتوية التي اتبعت يف ت�سويقها ،وهي
�أمور �أدت �إىل حجب ال�صورة احلقيقية حلجم االنك�شاف ال�شامل للم�ؤ�س�سات املالية على هذه ال�شريحة ال�ضعيفة من الأ�صول
اال�ستثمارية .ومل تت�ضح �إال يف وقت مت�أخر من العام النتائج ال�سلبية ال�ضخمة التي ترتبت على االنك�شاف الكبري لعدد من
املجموعات امل�صرفية يف العامل على �سوق ال�سندات املغطاة بالرهن العقاري ،مع ما رافق ذلك من �أزمة ثقة �شاملة يف �سوق
الإقرا�ض بني امل�صارف .و�أدى الرتاجع املتزايد يف �سوق امل�ساكن الأمريكي ،م�ضاف ًا �إليه االنكما�ش احلا�صل يف �سوق الإقرا�ض� ،إىل
تعزيز املخاوف باحتمال دخول العامل مرحلة من الركود االقت�صادي ال�شامل .وت�ستند تلك املخاوف ب�شكل خا�ص �إىل القناعة
الثابتة ب�أنه ،وبغ�ض النظر عن معدالت النمو التي �سجلت يف ال�سنوات الأخرية يف كل من �أوروبا واليابان �أو عدد من الدول
النامية ،ف�إن الواليات املتحدة كانت و�ستبقى يف الأمد املنظور القاطرة الأهم للنمو االقت�صادي يف العامل .لذلك ف�إن القلق ب�ش�أن
م�سار االقت�صاد الأمريكي انعك�س  -وال يزال  -مبوجة من التقلبات وعدم اال�ستقرار يف الأ�سواق املالية.
لكن وعلى الرغم من املخاوف القائمة ب�ش�أن الركود والتباط�ؤ االقت�صادي الأمريكي ينبغي الإ�شارة �إىل �أن عدد ًا من دول العامل �ساهم ب�صورة ملمو�سة
يف النمو االقت�صادي العاملي يف العام  ،2007ومن املتوقع لهذا النمو  -امل�ستند يف معظمه �إىل عنا�صر قوة يف االقت�صادات املحلية � -أن يحافظ على
وتريته يف العام  .2008ويف ما يلي مراجعة موجزة للأداء االقت�صادي الدويل من �أجل مزيد من التو�ضيح.
حقق االقت�صاد العاملي معدل منو �سنوي قدره  %5خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،وهذه �أقوى حقبة من النمو ي�سجلها منذ مطلع ال�سبعينات .وي�ستند
هذا النمو املرتفع ب�صورة خا�صة �إىل معدالت النمو العالية التي حتققت يف االقت�صادات النا�شئة و�سجلت خالل الفرتة نف�سها معد ًال و�سطي ًا بلغ %7.5
يف ال�سنة يف مقابل معدل �سنوي مل يتجاوز  %2.3يف االقت�صادات املتقدمة .ومنت اقت�صادات الدول ال�صناعية املتقدمة بن�سبة  %2.6يف العام 2007
و�سجل �أكرب اقت�صادين يف تلك املجموعة  -وهما الواليات املتحدة واليابان  -معدل منو بلغ يف العام املا�ضي  %2.2و %1.9على التوايل� .أما �أوروبا فقد
�سجلت معدل منو بلغ  %2.6بينما قدِّ ر معدل النمو يف بريطانيا بن�سبة  %2.2وذلك على الرغم من انك�شاف اقت�صاد الأخرية لل�ضغوط الناجمة عن
�سوقها العقاري املحلي و�أزمة االنكما�ش يف الن�شاط الإقرا�ضي.
على �صعيد �آخر قدِّ ر معدل النمو االقت�صادي العاملي عام  2007بنحو  %4.9مدفوع ًا مبعدالت منو مماثلة يف حركة التجارية الدولية ،وهذا ما يف�سح
يف املجال للتفا�ؤل القوي با�ستمرار النمو خالل العام .2008
�أو ّد الإ�شارة مع ذلك �إىل �أن �أزمة ال�سيولة يف العامل والرتاجع الكبري يف معظم �أ�سواق الأ�سهم العاملية خالل الف�صل الأخري من العام انعك�سا بنتائج �سلبية على
القيمة ال�سوقية ملحفظة ال�سندات التي حتتفظ بها جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،وعلى الأخ�ص قيمة �سندات الدين املغطاة بالرهن العقاري وحمفظة
الوحدات اال�ستثمارية املحددة الأغرا�ض .وقد فر�ض ذلك تخ�صي�ص م�ؤونات بقيمة  299مليون دوالر لتغطية اخل�سائر املحتملة يف قيمة تلك املحافظ.
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امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية كانت يف طريقها
للإعالن عن �أعلى رقم قيـا�سـي للدخـل يف
تاريخـها وهو  691مليون دوالر لوال �أزمة
الرهن العقاري.
لكن �أود القول وباعتزاز �أنه لوال االنعكا�سات ال�سلبية الظرفية لتداعيات �أزمة الرهن العقاري الأمريكيـة فـ ـ�إن امل�ؤ�س�سة كانت يف طريقهـا لت�سجـيل �أعلى
رقم قيـا�سـي للدخـل يف تاريخـها وهو  691مليون دوالر ،هو رقم يزيد بن�سبة كبرية عن الدخل القيا�سي الذي �سجل يف العام  2006وبلغ نحو  484مليون
�صاف بلغ  125مليون دوالر وهو اجناز يعود يف معظمه �إىل
دوالر .وبرغم الأثر ال�سلبي خلف�ض قيمة اال�ستثمارات فقد متكنت املجموعة من حتقيق ربح ٍ
التح�سن الكبري يف �أداء قطاعات الن�شاط والوحدات العاملة كافة.
و�سجلت وحدات اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية ب�صورة خا�صة �سنة ممتازة �إذ بلغت م�ساهمة بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي وحده نحو
و�س ِّجل �أدا ٌء ممتاز �أي�ض ًا يف وحدة متويل امل�شاريع والتمويالت املهيكلة ومنتجات التمويل امل�سند
 57مليون دوالر يف جممل الدخل الت�شغيلي للمجموعةُ .
لعمليات الت�صدير والتجارة ،كما �شهدت وحدة عمليات اخلزينة �سنة جيدة بدورها برغم ا�ضطرارها لتح ّمل العبء الأكرب خلف�ض قيمة حمفظة
اال�ستثمارات .وحققت الوحدات وال�شركات التابعة يف العامل العربي نتائج جيدة ناهيك عن الأداء اجليد لفرعنا يف العراق.
�أخري ًا فقد متكنت �إدارة جمموعة ال�صريفة اال�ستثمارية من �إطالق ن�شاطها بنجاح ،وذلك برغم بع�ض الت�أخري الذي جنم عن الندرة املتزايدة يف
القيادات والكفاءات امل�صرفية وال�صعوبة املتزايدة ال�ستقطابها من �سوق تناف�سية للغايةّ .
ود�شنت �إدارة جمموعة ال�صريفة اال�ستثمارية ن�شاطها بعدد
ً
ً
من العمليات وال�صفقات اال�ستثمارية التي �أجنزتها يف �أواخر ال�سنة املالية� .أخري ًا �شهد �شهر يوليو من العام  2007جناحا كبريا للإ�صدار الأويل
ب�أ�سهم عادية ال تتمتع بحق الت�صويت حل�ساب بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف الربازيل (بنكو ايه بي �سي برازيل ا�س ايه) ،الأمر الذي �أ�ضاف
املزيد �إىل ذلك الأداء املتميز للبنك (لل�شركة التابعة).
جمموعة املنتجات
عمليات اخلزينة
الدور الأهم لإدارة عمليات اخلزينة يف املجموعة هو التن�سيق املركزي لإدارة التمويل وال�سيولة يف املجموعة .ويف �أبريل  2007جنحت املجموعة يف
تعبئة نحو  500مليون دوالر كموارد ر�أ�سمالية لل�شريحة  2من هيكل ر�أ�س املال وذلك على �شكل �إ�صدار �شهادات بالفائدة العائمة ملدة خم�س �سنوات
وغري قابلة لال�سرتجاع ملدة � 10سنوات .وهو �أول �إ�صدار بقرو�ض ثانوية  -يتم مبوجب "برنامج التمويل ب�شهادات الإيداع املتو�سطة الأجل باليورو"
الذي طرحته امل�ؤ�س�سة وهو بقيمة  2.5مليار دوالر .ويف �شهر يونيو دخلت امل�ؤ�س�سة �سوق القرو�ض م�ستقطبة نحو مليار دوالر على �شكل �إ�صدار �شهادات
ملدة � 5سنوات بفائدة عائمة قدرها  %0.25فوق الليبور  ،LIBURوهو �سعر فائدة يوازي ت�صنيف القدرة االقرتا�ضية للم�ؤ�س�سة بدرجة  Aوهو ت�صنيف
متقدم قلي ًال عن ذلك الذي منحته موديز للمجموعة وهو  A-وعادت و�أكدته يف �شهر دي�سمرب .2007
وكان العام املا�ضي م�شوب ًا بالعديد من التحديات �إذ انعك�س ا�ضطراب الأ�سواق وانكما�ش �سوق القرو�ض يف الن�صف الثاين من العام بنتائج �سلبية على
�أداء حمفظة املتاجرة ب�سندات العائد الثابت وهو ما ح�صل �أي�ض ًا مل�صارف عديدة يف و�ضع مماثل .لكن ،وبا�ستثناء هذا اجلانب ،فقد حققت �إدارة
عمليات اخلزينة �أدا ًء جيد ًا يف جميع املجاالت ومتكنت من حتقيق نتائج فاقت الأهداف املقررة يف ميزانيتها.
15

عر�ض الرئي�س التنفيذي للعمليات

لعبت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية جمدد ًا دور ًا
رئي�سي ًا يف عدد من القرو�ض املج َّمعة الكربى التي
متت تغطيتها يف العام .2007
ويتوىل فريق اخلزينة يف املجموعة �إدارة مر َكزَي العمليات الرئي�سني يف كل من البحرين ولندن كما يتوىل الإ�شراف على وحدات عمليات اخلزينة يف
الفروع وال�شركات التابعة الأخرى كافة.
�أما مركز البحرين فيتوىل �إدارة حمافظ ا�ستثمارات املجموعة يف مروحة وا�سعة من �أدوات اال�ستثمار ذات العائد الثابت �أو الديون املمتازة وديون
الأ�سواق النا�شئة و�صناديق التح ّوط والأ�سهم .ويتوىل مركز عمليات لندن �إدارة حمافظ �أ�صغر ال�ستثمارات بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي
ال �سي لكنه يركز ب�صورة �أكرب على بناء �شبكة عالقات املجموعة يف كل من �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية وال�شرق الأدنى.
ويلعب ن�شاط املتاجرة بالعمالت و�أ�سواق النقد وامل�شتقات دور ًا مهم ًا يف تنويع �س ّلة مداخيل املجموعة ،وقد �أدت فورة ال�سيولة التي �شهدتها املنطقة
يف ال�سنوات الأخرية �إىل خلق فر�ص مهمة لتنمية ن�شاط وحدة �إدارة املحافظ اال�ستثمارية ،والتي تتخ�ص�ص يف الإدارة احلرة (بالتفوي�ض) �أو املقيدة
ملحافظ امل�ؤ�س�سات املالية من الأدوات ذات العائد الثابت �أو الأ�سهم واملنتجات املالية املهيكلة .وقد متكنت تلك الوحدة مع ال�سنني من بناء �سمعة متينة
باال�ستناد �إىل خدماتها املمتازة و�إىل �أدائها الذي يتجاوز الأهداف املر�سومة من العمالء.
ويعترب مركز عمليات اخلزينة يف البحرين مز ِّود ًا رئي�سي ًا باملنتجات املالية الإ�سالمية ،وهو يتخ�ص�ص ،بالإ�ضافة �إىل عمليات املرابحة ،يف توفري
احللول الإ�سالمية التي تلبي حاجات العمالء للتحوط و�إدارة االنك�شافات واملخاطر.
ويتوىل مركز عمليات اخلزينة يف البحرين �أي�ض ًا الدور الأهم يف تطوير منتجات اخلزينة �أو �إدخال اجلديد منها .كما �أنه يقوم بدعم جهود ال�شركات
موجهة للم�ؤ�س�سات وتقدم �ضمان ًا لر�أ�س املال امل�ستث َمر.
التابعة يف العامل العربي يف جمايل الت�سويق وتطوير املنتجات .و�شهد العام � 2007إطالق حمفظة َّ
وت�ستهدف �إدارة عمليات اخلزينة يف املجموعة املحافظة والإبقاء على الوترية احلالية لن�شاط تطوير املنتجات وتوفريها للعمالء .وترتكز مهمة مركز
البحرين يف احلفاظ على موقع امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية باعتبارها امل�صرف العربي املف�ضل يف جمال تطوير وتوزيع منتجات اخلزينة و�أ�سواق
الر�ساميل واملتاجرة بها يف العامل العربي واملز ِّود الأول على م�ستوى املنطقة باخلربات املتعلقة ب�أ�سواق العمالت و�أ�سواق الر�ساميل.
متويل امل�شاريع والتمويالت املهيكلة
حتتفظ جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ب�إحدى �أكرب الفرق املتخ�ص�صة يف متويل امل�شاريع والتمويالت املهيكلة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .ويقدم هذا الفريق الذي يعمل من البحرين ولندن وباري�س مروحة كاملة من التمويالت �إ�ضافة �إىل توفري امل�شورة والدعم للم�شاركني يف
املناق�صات وعرو�ض امل�شاريع واخلدمات والتمويالت املهيكلة وتوزيعها حل�ساب قاعدة العمالء يف املنطقة والعامل .ويعترب �أ�سلوب العمل التكاملي
للفريق �سبب ًا �أ�سا�سي ًا لنجاحه ومت ّيزه يف هذا املجال.
وا�ستمر خالل العام  2007جناح فريق متويل امل�شاريع والتمويالت املهيكلة يف توفري خدمات امل�شورة املالية مع حتقيق تو�سع ملمو�س يف نطاق تلك
اخلدمات .وتقوم امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية بتوفري تلك اخلدمات ل�شركة النفط الوطنية الليبية يف ما يخ�ص عدد من م�شاريعها .كما �أنها واحدة
من ثالث م�ؤ�س�سات م�صرفية تتوىل توفري امل�شورة التمويلية مل�شروع "كيان" الذي �أطلق يف نوفمري  2007وترعاه �شركة "�سابك" وهو يعترب �أحد �أكرب
م�شاريع البرتوكيماويات املتكاملة يف اململكة العربية ال�سعودية بتكلفة �إجمالية ت�صل �إىل  10مليارات دوالر.
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كما لعبت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية جمدد ًا دور ًا رئي�سي ًا يف عدد من القرو�ض املج َّمعة الكربى التي متت تغطيتها يف العام  .2007وبني �أبرز تلك
العمليات توفري ت�سهيالت بنحو  6.7مليار دوالر لتمويل عملية متلك �شركة "�سابك" ل�شركة جرنال �إلكرتيك ملنتجات البال�ستيك املتخ�ص�صة .وتوفري
متويالت بنحو  2.8مليار دوالر لتمويل م�شروع لإنتاج الغاز امل�سال حل�ساب "�شركة قطر 4-للغاز امل�سال" ونحو  2.4مليار دوالر لتمويل م�صهر الأملنيوم
حل�ساب �شركة "قطالوم" امل�ؤ�س�سة حديث ًا ،ونحو  1.4مليار دوالر لل�شركة الكويتية لإنتاج الباراك�سيلني ونحو  1.37مليار دوالر لتمويل "�شركة م�صفاة
نفط عمان".
وحافظت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية على �صورتها كمز ِّود �شامل وحتت �سقف واحد مبروحة �شاملة من اخلدمات ت�شمل امل�شورة املالية والتمويالت
املهيكلة وترتيب القرو�ض املج َّمعة واالكتتاب بكامل قيمتها .و�شملت ال�صفقات املعقودة يف العام املا�ضي متويالت بقيمة  525مليون دوالر ل�شركة اخلليج
لال�ستثمار ال�صناعي �سيتم ا�ستخدامها لتمويل تو�سعة م�صنع البحرين لكر ّيات ال�صلب ،كما �شمل �أول قر�ض بكفالة امل�ستثمرين مل�شروع تطوير عقاري
يف ليبيا وكذلك امل�شاركة يف االكتتاب بت�سهيالت بقيمة  480مليون دوالر ل�سلطة مرف�أ دمياط الدويل يف م�صر �سيتم ا�ستخدامها يف تطوير حمطة
مب�ستوى عاملي ملناولة احلاويات.
وبرزت كفاءة �إدارة متويل امل�شاريع والتمويالت املهيكلة بو�ضوح يف جمال متويل الأ�صول يف عدد من ال�صفقات التي عقدتها املجموعة و�شملت ترتيب قر�ض
لأجل بقيمة  250مليون دوالر حل�ساب �شركة "يونيون ِ�سيك�س لي�سنغ" وذلك كم�ساهمة يف متويل م�شرتك ل�شراء طائرتي ركاب من نوع ايه � 600-340سيتم
ت�أجريهما ل�شركة طريان "االحتاد" اململوكة من �إمارة �أبو ظبي .و�شملت ال�صفقة اي�ضا توفري ت�سهيالت بقيمة  128مليون دوالر لتمويل قيام م�صرف �إ�سالمي
ب�شراء �أربع طائرات ركاب من نوع ايه  300-340بهدف ت�أجريها ل�شركتي "طريان اخلليج" و"طريان االحتاد" .كما �شهد العام املا�ضي عقد ما ميكن اعتباره
�أول قر�ض بكفالة امل�ستثمرين لتمويل �شراء طائرة من طراز بوينج( 787-درمياليرن) حل�ساب �شركة  LCALلت�أجري الطائرات.
التمويل امل�سند لعمليات الت�صدير
�سجلت �إدارة التمويل امل�سند لعمليات الت�صدير مزيد ًا من النمو يف حجم ن�شاطها خالل العام  2007وذلك على الرغم من املناف�سة املتزايدة يف
�أ�سواقها .ورغم �إفادتها من ظروف النمو ال�شامل يف املنطقة ،ف�إن النمو الذي حققته يعود بالدرجة الأوىل �إىل تركيز �أكرب لن�شاط الت�سويق مت دعمه
ب�صيغة الإدارة العلمية التي تتبعها املجموعة .ويف وقت �أظهرت فيه هذه الوحدة قدرتها على توفري منتجات التمويل امل�سند كافة لعمليات الت�صدير،
ف�إن قدرة الوحدة على االبتكار وتطوير حلول التمويل �ساعدت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية على ترتيب املزيد من عمليات التمويل املعقدة .وجنحت
امل�ؤ�س�سة ،عرب اال�ستخدام الفعال خلرباتها باملنطقة وبحاجاتها ،يف حتديد العديد من التدفقات التجارية التي حتتاج �إىل خدمات التمويل ،كما
ا�ستفادت امل�ؤ�س�سة غالب ًا من عالقتها اجليدة ب�أطراف ال�صفقة كافة لزيادة حظها يف احل�صول على التفوي�ض برتتيب العملية.
ويف الوقت الذي تتابع وحدة التمويل امل�سند لعمليات الت�صدير تو�سيع قاعدة عمالئها ومروحة منتجاتها وتعزيز طاقمها الب�شري والفني ،ف�إن املوقع
الذي حتتله يف ال�سوق ي�سمح لها بالإفادة على �أكمل وجه من ظروف النمو االقت�صادي يف املنطقة .فالطلب على التمويل امل�سند لعمليات الت�صدير هو
الآن يف ذروته يف وقت ي�ستمر فيه عمالء امل�ؤ�س�سة والعديد من املتعاملني معها يف الفوز بالعديد من امل�شاريع اال�سرتاتيجية وغريها من العقود يف بلدان
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
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رغم �أن معظم ن�شاط وحدة التمويل امل�سند لعمليات الت�صدير يبقى مرتكز ًا يف كل من لندن والبحرين ،ف�إن امل�ؤ�س�سة مهتمة بقوة يف تطوير ن�شاط
مماثل يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية و�آ�سيا م�ستفيدة يف ذلك من وجودها يف كل من نيويورك و�سنغافورة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االقت�صادات
الآ�سيوية هي الآن بني �أ�سرع االقت�صادات منو ًا يف العامل ،كما �أن التدفقات التجارية بني تلك املنطقة وبني دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ت�شهد
منو ًا م�ستمر ًا وقد و�صلت هذه التدفقات يف العام � 2005إىل  350مليار دوالر .ولهذا ال�سبب ف�إن وحدة التمويل امل�سند لعمليات الت�صدير تنظر باهتمام
�شديد الغتنام املزيد من الفر�ص التي يتيحها هذا النمو ،كما �أن الوحدة مهتمة برتكيز �أكرب على اخلدمات امل�صممة للم�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية
واملنتجات التي توفر الدعم لن�شاطها وعلى الأخ�ص خدمة الفوترة ال�شاملة.
خدمات ال�صريفة الإ�سالمية
تقدم امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية خدمات ال�صريفة الإ�سالمية عرب �أربعة من وحداتها العاملة وهي بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي وق�سم
ال�صريفة الإ�سالمية يف جمموعة عمليات اخلزنية يف البحرين والإدارة الإ�سالمية للأ�صول اال�ستثمارية يف "بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل
بي ال �سي" و�أخريا �صريفة التجزئة الإ�سالمية املقدمة عرب خدمات "الرباق" يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي ال �سي .وترتبط هذه
املواقع بع�ضها ببع�ض كما تتوا�صل مع بقية جمموعات املنتجات يف امل�ؤ�س�سة بهدف توفري مروحة وا�سعة من املنتجات واحللول الإ�سالمية امل�صممة
لتلبية حاجات قاعدة العمالء من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
و�شهد العام  2007منو ًا كبري ًا يف ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية �إذ ُ�س ِّجل ت�أ�سي�س عدد وافر من امل�ؤ�س�سات اجلديدة املدعومة بر�ساميل كبرية ،كما
ُ�س ِّجل �إدخال العديد من املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية �إىل ال�سوق .و�أحد التطورات البارزة يف ال�سوق اخلليجية كان اللجوء املتزايد لأ�سلوب االقرتا�ض
الإ�سالمي بوا�سطة ال�صكوك والتي يطلق عليها غالب ًا الت�سمية املغلوطة "ال�سندات الإ�سالمية" .وقد انخرطت امل�ؤ�س�سة بكثافة يف هذا الن�شاط منذ �أن
ان�ضم بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي لالكتتاب ب�إ�صداراتها الأوىل ومن بينها �إ�صدار ل�صالح �إحدى �شركات البناء ال�سكني يف ال�سعودية
بقيمة  1.6مليار دوالر .وحتظى هذه الأداة التمويلية الإ�سالمية ب�شعبية متزايدة يف �أو�ساط امل�ستثمرين �سواء الذين يتعاملون باملنتجات الإ�سالمية
�أو الذين يتعاملون باملنتجات امل�صرفية التقليدية ،وقد دفع ذلك ب�أحد املحللني لتوقع �أن يتجاوز �سوق ال�صكوك الإ�سالمية عتبة الـ  100مليار دوالر يف
غ�ضون �سنتني .ولهذا ال�سبب فقد قامت امل�ؤ�س�سة يف العام  2007مبجموعة من اخلطوات ا�ستهدفت تعزيز فريقها العامل والقوي �أ�ص ًال يف هذا املجال
وهي تخطط لتحقيق مزيد من النمو يف العمليات يف موازاة النمو الكبري الذي ي�شهده ال�سوق.
ومع حتول ال�صريفة الإ�سالمية �إىل �صناعة عاملية فقد بدا جلي ًا �أكرث ف�أكرث �صحة القرار الذي اتخذ قبل ع�شر �سنوات برتكيز اهتمام املجموعة على
�أهم �سوقني لهذه ال�صناعة يف لندن والبحرين وهو ما منح املجموعة موقعا قيادي ًا يف هذه ال�صناعة املت�سارعة النمو يتعدى النطاق الإقليمي.
�صريفة التجزئة وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية
التو�سع امل�ستمر
حافظ ن�شاط امل�ؤ�س�سة يف قطاع التجزئة على وتائر منو ثابتة يف وقت مت العمل على تنفيذ عدد من املبادرات يف هذا املجال تراوحت بني ّ
يف �شبكات وقنوات التوزيع واخلدمات املعتمدة على التكنولوجيات احلديثة (اخلدمات امل�صرفية عرب ر�سائل اجلوال �أو الإنرتنت) وبني �إطالق عدد
من املنتجات اجلديدة وحمالت الت�سويق املوازية .و�شهد العام املا�ضي قيام امل�ؤ�س�سة يف كل من اجلزائر وم�صر والأردن بفتح خم�سة فروع جديدة كما
مت و�ضع خطط الفتتاح فروع جديدة خالل العام اجلاري .2008
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وحتقق جهود تنمية �صريفة التجزئة تقدم ًا على ثالث جبهات :فهناك �أو ًال التو�سع يف ال�شبكة التقليدية واملوازية الذي ي�ستهدف تو�سيع التغطية
اجلغرافية والدميغرافية ،وهناك ثاني ًا تو�سيع مروحة املنتجات واخلدمات بهدف تو�سيع قطاعات العمالء ومواكبة التطور يف م�ستوى املعي�شة و�أمناط
اال�ستهالك والإنفاق ،وهناك �أخري ًا حت�سني خدمات العمالء من خالل االلتزام مبعايري م�ستقرة للخدمة والفعالية ف�ض ًال عن �إدخال اخلدمات امل�ستندة
�إىل التكنولوجيا املتقدمة واخلدمات امل�ؤمتتة 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 اال�ستعالم عن العمالء وتطوير
اخلدمات و�إدارة املخاطر.
و�أحرزت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية تقدم ًا ملحوظ ًا يف جهودها لتوحيد وجتميل ال�صورة اخلارجية للفروع ولبقية نقاط االت�صال التابعة ل�شبكة
خدمات التجزئة� .أما الهدف الأخري فهو ترفيع العالمة التجارية للم�ؤ�س�سة وت�سهيل التعرف الب�صري عليها وتوفري م�صدر ر�ضى �إ�ضايف للعمالء.
ومت لل�سنة الثانية على التوايل ويف البحرين تنظيم ور�شة عمل حول �صريفة التجزئة ح�ضرها ممثلون عن الفروع كافة و�إدارات عمليات التجزئة يف
املن�سق وامل�ضبوط .كما تابعت امل�ؤ�س�سة يف الوقت نف�سه �إطالق مبادرات
املجموعة .ومت ذلك بهدف الإبقاء على الزخم احلايل الهادف لتحقيق النمو ّ
جديدة يف جمال قرو�ض التجزئة و�إدارة خماطرها كما �سعت لتعزيز املهارات يف حقل االكتتابات والتح�صيل وتقنيات �إدارة املحافظ مع ال�سعي لتعظيم
العوائد �ضمن �سيا�سة حاذقة للموازنة بني الأرباح املرجوة واملخاطر.
القرو�ض املج ّمعة
تابعت �أ�سواق الدين يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف العام  2007م�سار النمو القوي الذي �شهدناه يف ال�سنوات الأخرية .وقد دفع النمو الكبري
يف �سيولة دول جمل�س التعاون اخلليجي مبزيد من اال�ستثمارات اجلديدة نحو م�شاريع البنى الأ�سا�سية وال�صناعات البرتوكيماوية وامل�شاريع املت�صلة
بقطاع الطاقة ،وحفزت هذه امل�شاريع على املزيد من التو�سع يف قطاع ال�شركات� ،إال �أن التداعيات ال�سلبية لأزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة
الأمريكية دفعت �إىل مزيد من احلذر لدى اجلهات املقر�ضة يف �أواخر العام.
لكن ن�شاط القرو�ض املجمعة �شهد مع ذلك �سنة قيا�سية جديدة �سواء يف عدد التفوي�ضات التي ح�صلت عليها املجموعة �أو يف حجم العموالت التي مت
ك�سبها .وقد جنحت املجموعة يف �إجناز  17عملية للإقرا�ض املج َّمع يف العام املا�ضي كان من �أبرزها �إ�صدار �صكوك �إ�سالمية بقيمة  600مليون دوالر
يف فرباير ل�صالح "دار الأركان" .وجنح �إ�صدار ثان قمنا برتتيبه يف يوليو بتوفري مليار دوالر للم�ؤ�س�سة نف�سها .ومن بني القرو�ض املجمعة التي قامت
املجموعة برتتيبها �إ�صدار �صكوك بقيمة  350مليون دوالر حل�ساب �شركة كهرباء ومياه ال�شارقة وترتيب قر�ض مرابحة بقيمة  175مليون دوالر يف فرباير
حل�ساب بنك "�آ�سيا"  Bank Asyaالإ�سالمي يف تركيا ،وكذلك الفوز بتفو�ض ح�صري لرتتيب قر�ض مرابحة بقيمة  50مليون دوالر حل�ساب "جمموعة
عارف" اال�ستثمارية وتفوي�ض �آخر لرتتيب قر�ض مرابحة بقيمة  100مليون دوالر حل�ساب ال�شركة الدولية للت�أجري واال�ستثمار.
ويف جمال ترتيب القرو�ض املج ّمعة التقليدية �شارك البنك كمدير �إ�صدار م�شارك يف ترتيب قر�ض بقيمة  485مليون دوالر (بعد زيادة املبلغ الأ�صلي
الذي حدد بنحو  300مليون دوالر) حل�ساب �شركة ات�صاالت البحرين (بتلكو) ،كما قام برتتيب قر�ض بقيمة  175مليون دوالر حل�ساب "�شركة الكويت
للت�سهيالت التجارية".
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حتتل امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية موقع ًا منا�سب ًا لتطوير
ن�شاطها يف جمايل ال�صريفة اال�ستثمارية و�إدارة
ال�صناديق بف�ضل ما متتلكه من �إمكانات كبرية لتقدمي
امل�شورة املالية وتعبئة الر�ساميل من ال�سوق.
يف هذه الأثناء حافظ فريق القرو�ض املج َّمعة على ن�شاطه يف متويل املتاجرة بالأ�صول م�ضيف ًا بذلك دخ ًال مهم ًا من العموالت �إىل تدفقات الدخل
الت�شغيلي وهو ُيع ّد لإ�ضافة �أع�ضاء جدد �إىل �صفوفه خالل العام .2008
�صريفة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية
تابعت وحدة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية يف املجموعة تركيز جهود امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية على ال�شركات واحلكومات وامل�ؤ�س�سات املالية يف اخلليج،
وهذا مع احلر�ص على العناية امل�ستمرة بالعالقات القوية القائمة بني املجموعة وبني امل�ؤ�س�سات املالية يف �شمال �أفريقيا ،ومت لهذا الغر�ض �إعادة تنظيم
الوحدة بتوزيعها على �أق�سام ثالثة� :صريفة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية وال�شركات املتعددة اجلن�سيات.
ورغم �أن �أحد �أ�سباب �إعادة تركيز عمل الوحدة على اخلليج هو تراجع هوام�ش الفائدة على الت�سهيالت التقليدية ،ف�إن عوامل �أخرى �ساهمت يف هذه اخلطوة
من بينها الت�أثري ال�سلبي الرتفاع �أ�سعار النفط على خطط التنمية االقت�صادية يف بع�ض دول املنطقة ،وبالتايل انكما�ش فر�ص امل�شاريع بالن�سبة ل�شركات
القطاع اخلا�ص خارج منطقة اخلليج .يف املقابل �شجع على زيادة الرتكيز على اخلليج ال�شفافية املتزايدة يف الإف�صاح املايل لل�شركات اخلا�صة والزيادة
امل�ستمرة يف عدد ال�شركات املتمتعة بالت�صنيف االقرتا�ضي لوكاالت الت�صنيف املايل الدولية .وانعك�س قرار �إعادة تركيز عمل الوحدة على ال�شركات اخلليجية
يف تبديل ا�سمها الذي كان حتى وقت قريب وحدة "�صريفة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات" .وتقوم وحدة �صريفة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية بدور املن�سق الإقليمي
للأ�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�ص�صة يف منتجات معينة يف ظل النظام املوحد للإدارة يف املجموعة .وت�ستهدف الوحدة ب�صورة خا�صة ال�شركات املتعددة اجلن�سيات
العاملة يف املنطقة م�ستندة �إىل قدرة املجموعة على توفري احللول املتعلقة بكافة جوانب ن�شاط تلك ال�شركات بدء ًا بال�صيغة الب�سيطة لتمويل التجارة وانتهاء
ب�صيغ التمويل والهند�سة املالية املبتكرة املتعلقة بتمويل م�شاريع تطوير البنية الأ�سا�سية وغريها من امل�شاريع الكربى.
�أعمال ال�صريفة اال�ستثمارية
ت�أ�س�ست وحدة ال�صريفة اال�ستثمارية و�إدارة ال�صناديق يف املجموعة يف العام  2006وهي تابعت يف العام  2007ا�ستقطاب املهارات امل�صرفية ومتكنت
من ترتيب �أوىل �صفقاتها يف �أواخر العام املا�ضي .ومت ت�أ�سي�س عدد من الن�شاطات �ضمن الوحدة من بينها متويل ال�شركات والو�ساطة بالأ�سهم
وعمليات �أ�سواق الدين وتوزيع اال�ستثمارات وتعبئة املوارد املالية بالإ�ضافة �إىل �إدارة �صناديق اال�ستثمار وذلك عرب �شركة "ايه بي �سي كابيتال بارترنز"
امل�سجلة يف جزر الكاميان.
وت�ساهم وتائر النمو االقت�صادي يف املنطقة م�ضاف ًا �إليها م�ستويات غري م�سبوقة من الرتاكم الر�أ�سمايل يف توفري الفر�ص للم�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
لتنويع وتنمية تدفقات الدخل من خالل جمموعة ال�صريفة اال�ستثمارية .وبرغم ال�ضغوط التي جنمت عن �أزمة الأ�سواق املالية الدولية ،ف�إن الأ�سواق
املالية الإقليمية تبقى م�ؤهلة لتحقيق معدالت منو تفوق بدرجة كبرية تلك املتوقع ت�سجيلها يف الدول املتقدمة .و�سي�ساعد ذلك على توليد فر�ص
لل�صريفة اال�ستثمارية يف جميع القطاعات .وحتتل امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية موقع ًا منا�سب ًا لتطوير ن�شاطها يف جمايل ال�صريفة اال�ستثمارية و�إدارة
ال�صناديق بف�ضل ما متتلكه من �إمكانات كبرية لتقدمي امل�شورة املالية وتعبئة الر�ساميل من ال�سوق ،وهو ما يتيح للم�ستثمرين يف ال�شرق الأو�سط �إمكان
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رتبت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية قر�ض ًا بقيمة  525مليون دوالر ل�صالح �شركة اخلليج لال�ستثمار ال�صناعي لتمويل ان�شاء م�صنع النتاج كريات احلديد.

احل�صول على مروحة وا�سعة من املنتجات اال�ستثمارية املحلية والدولية .ن�شري �إىل ان فريق ال�صريفة اال�ستثمارية متكن يف العام  2007من �إجناز
عدد من ال�صفقات املهمة من بينها:
•

•
•

مت تعيني امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية مدير ًا للإ�صدار ول�سجالته يف عملية ترتيب ت�سهيالت بقيمة  1.28مليار دوالر حل�ساب �شركة دبي �إنرتنا�شنال
كابيتال ومت ا�ستخدام الأموال يف �صفقة �شراء الأخرية ل�شركة "�أملاتي�س" .واختارت جملة "يورو ويك" هذه ال�صفقة باعتبارها �أف�ضل �صفقة
متويل لعملية �شراء ا�ستحواذي يف العام .2007
تولت امل�ؤ�س�سة دور املدير امل�شارك يف �إ�صدار امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية لأول قر�ض ر�أ�سمايل ثانوي بقيمة  500مليون دوالر.
تولت امل�ؤ�س�سة دور وكيل الت�سويق ل�صندوق �آ�سيوي لال�ستثمار الإ�سالمي يف متلك ال�شركات.

ومن املقرر �أن يتابع فريق جمموعة ال�صريفة اال�ستثمارية يف العام  2008تدعيم �صفوفه بعدد �إ�ضايف من امل�صرفيني املحرتفني يف وقت ي�ستمر تدفق
العمليات بالتح�سن علم ًا �أن امل�ؤ�س�سة تقدمت بطلب من هيئة �سوق املال ال�سعودية للح�صول على ترخي�ص بالعمل كم�صرف ا�ستثمار حملي.
املجموعة امل�صرفية
يركز فرع امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف نيويورك على متويل التجارة والتمويالت املهيكلة والإقرا�ض التجاري املت�صل باملعامالت مع العامل العربي ،مبا
يف ذلك االعتمادات امل�ستندية والتمويالت الق�صرية الأجل (امل�ستندة �إىل املعامالت التجارية) للم�ؤ�س�سات املالية وكذلك التمويالت املت�صلة بن�شاط
الوكاالت احلكومية الأمريكية ووكاالت التمويل املتعددة الأطراف لل�صادرات .وتابع فرع نيويورك يف العام  2007تطوير قاعدة العمالء مع تركيز خا�ص
امل�ستند ّية ال�صادرة حل�ساب �شركات
على قطاعي النفط والغاز وم�شاريع الطاقة وامل�شاريع الهند�سية وم�شاريع البناء والنقل .وبلغت قيمة االعتمادات
ِ
�أمريكية (مبا يف ذلك كربيات �شركات النفط والغاز) لتمويل عمليات ا�سترياد النفط من العراق واململكة ال�سعودية نحو  2مليار دوالر يف العام .2007
كما لعب الفرع دور ًا رئي�سي ًا يف �إحدى �أكرب عمليات ال�صادرات بني الواليات املتحدة الأمريكية وليبيا وعمل كوكيل �إ�ضايف يف عدد من القرو�ض املج َّمعة
التي مت ترتيبها من قبل بنكو ايه بي �سي برازيل ا�س ايه.
ومنا االقت�صاد العراقي بنحو  %6يف العام  2007مدفوع ًا بعامل رئي�سي هو االرتفاع الكبري يف �أ�سعار النفط اخلام بينما تراجع معدل البطالة �إىل
 %30كما مت العمل على خف�ض معدل الت�ضخم لي�صل �إىل  .%30ويف ظل هذه الظروف الإيجابية (ن�سبي ًا) قام فرع امل�ؤ�س�سة يف العراق بالبناء على
النتائج اجليدة التي حققها يف العام الأول من انطالقته حمقق ًا ربح ًا ب�سيط ًا يف العام الثاين للت�شغيل .وث ّبت الفرع �أقدامه يف حقل متويل التجارة،
م�ضاعف ًا حجم االعتمادات امل�ستندية التي �أ�صدرها حل�ساب الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية لتمويل ا�سترياد جمموعة وا�سعة من ال�سلع مبا يف ذلك
الآالت والكيماويات واملعدات ،وحافظ الفرع يف الوقت نف�سه على م�ستوى امل�صادقات امل�ضافة �إىل االعتمادات امل�ستندية ال�صادرة عن فرع امل�ؤ�س�سة يف
نيويورك وعن بنك امل�ؤ�س�سة الدويل يف لندن فيما خ�ص �شحنات النفط امل�صدرة من قبل وكالة ت�سويق النفط احلكومية العراقية .كما ت�ضاعف خالل
العام املا�ضي (باملقارنة مع  )2006حجم ال�ضمانات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ل�صالح ال�شركات الدولية العاملة يف العراق جتاه �شركائها التجاريني يف
�أنحاء العامل.

21

عر�ض الرئي�س التنفيذي للعمليات

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -م�صر �ش.م.م
حــقق االقت�صاد امل�صري خالل ال�سنة املالية (يوليو  -يونيو) منو ًا بن�سبة  %7وانعك�س �شعور الثقة بامل�ستقبل بتح�سن هو الأف�ضل من نوعـه عـلى
م�ستوى املنطقة مل�ؤ�شر البور�صة امل�صرية .ويتوقع �أن ي�ستمر هـذا االجتاه الإيجابي خالل العام  2008مع متابعة احلكومة لتنفيذ برنامج الإ�صالحات
االقت�صادية مبا يف ذلك �إجناز دفعة جديدة من عمليات اخل�صخ�صة وم�شاريع تطوير البنى الأ�سا�سية وهذا مع احتمال اجتاه االقت�صاد لنوع من
التباط�ؤ يف املرحلة التالية.
جتاوب بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف م�صر مع الأجواء الإيجابية لالقت�صاد فزاد حمفظة الت�سليفات ومتكنت وحدة �صريفة ال�شركات من ك�سب
عدد �إ�ضايف من العمالء البارزين ،بينما جنحت وحدة معاجلة الديون املتعرثة يف حت�صيل ق�سم كبري من الديون غرية املنتجة الأمر الذي انعك�س
�إيجاب ًا على الربحية العامة للبنك .كما حقق البنك �أرباح ًا كبرية من جراء قيام �إدارة اخلزينة ب�إطالق منتجاتها اجلديدة من �شهادات الإيداع
وعمليات اجلملة بالأوراق النقدية الأمر الذي جعل منها �أكرب م�ساهم يف �أرباح البنك.
وا�ستمرت �صريفة التجزئة يف البنك يف تو�سيع �شبكة الفروع فافتتحت فرع ًا يف الغردقة فيما يتم التح�ضري الفتتاح  8فروع �إ�ضافية يف العام  2008تغطي
مدن دمياط واملن�صورة والأق�صر و�أ�سوان و�أ�سيوط .كما حافظ البنك على وترية ن�شاطه يف تطوير املنتجات ف�أدخل خالل العام قر�ض ًا جديد ًا لتمويل
ال�سيارات وبطاقة �إلكرتونية م�صغرة وخدمات الإخطار بوا�سطة ر�سائل الهاتف اجلوال وعدد من برامج مكاف�أة اال�ستخدام املتكرر خلدمات البنك.
نتيجة لهذه املبادرات منت ميزانية بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف م�صر بن�سبة  %145يف العام  2007لتبلغ نحو  1.097مليون دوالر وجرى متويل
هذا النمو بزيادة بلغت  %160يف الودائع التي بلغت  851مليون دوالر .ومنت حمفظة ت�سليفات البنك لتبلغ  251مليون دوالر ليحقق دخل الفوائد زيادة
بن�سبة � %31إىل  17.7مليون دوالر بينما قفز الدخل من خارج بند الفوائد بن�سبة � %73إىل  6.4مليون دوالر .وزاد دخل الت�شغيل بن�سبة  %40ليبلغ
 24.1مليون دوالر ،بينما منت تكلفة الت�شغيل بن�سبة  %28خالل العام لتبلغ  18.1مليون دوالر وذلك نتيجة لتعديل الأجور ملجاراة تكلفة املعي�شة و�إدخال
بع�ض العالوات ف�ض ًال عن تكلفة برنامج تو�سعة �شبكة الفروع� ،إال �أن البنك حقق مع ذلك زيادة يف الربح ال�صايف الذي بلغ  6.3مليون دوالر ،بزيادة
 %19عن العام .2006
و�سريكز بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف م�صر خالل العام  2008على تنويع خدمات متويل التجارة �ضمن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
فيما تتابع وحدة �صريفة ال�شركات جهودها الجتذاب املزيد من ال�شركات املمتازة وبالتايل بناء قاعدة متنوعة من العمالء ،كما ت�ستعد وحدة �صريفة
التجزئة لإطالق قر�ض جديد للتمويل ال�سكني.
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -الأردن
ُقدِّ ر معدل النمو يف الأردن يف العام  2007بنحو  %5.7وهو معدل يقل ب�صورة طفيفة عن معدل النمو امل�سجل يف العام  2006والذي بلغ � ،%6.5إال �أن
املعدل الو�سطي للت�ضخم الذي و�صل �إىل  %6.2يف العام  2006انخف�ض �إىل  %5يف العام  2007برغم ارتفاع تكلفة املحروقات نظر ًا لإبقاء احلكومة
على �سيا�سة الدعم .وا�ستمر ت�ضا�ؤل عجز احل�ساب اجلاري نتيجة لتباط�ؤ اال�سترياد والنمو امل�ستمر يف ال�صادرات .بذلك �أنهى احل�ساب اجلاري العام
بعجز بلغ  %10.7من الناجت املحلي الإجمايل .وا�ستمر التح�سن يف مالية الدولة رغم �ضغوط الزيادة يف الإنفاق علم ًا �أن احلكومة ملتزمة ب�أال يزيد
عجز املوازنة عن  %2.75من الناجت املحلي الإجمايل.
وكان العام  2007عام ًا جيد ًا� ،إذ ا�ستفاد البنك من النمو االقت�صادي امل�ستمر لتحقيق منو ملحوظ يف ن�شاط الت�سليف بلغ  %25ومت تنويع �أوجه الزيادة
يف الت�سليفات بحيث طالت خمتلف قطاعات �صريفة التجزئة ،وا�ستند النمو �أي�ض ًا �إىل متويل العقود واالختيار املدرو�س للم�شاريع االقت�صادية املهمة
مثل توفري متويالت بـ  10ماليني دينار �أردين ل�شركة "�أُمنية" للهاتف اجلوال .و�أدت هذه العوامل� ،إ�ضافة �إىل النمو امللفت يف ن�شاط وحدة الو�ساطة
بالأ�سهم والأوراق املالية (رغم تراجع ن�شاط البور�صة)� ،إىل تعزيز ح�صة بنك امل�ؤ�س�سة من ال�سوق الأردين بحيث �أ�صبح يف املوقع الرابع ،كما �أدت
العوامل نف�سها �إىل زيادة دخل البنك بن�سبة  %17من هام�ش الفوائد �إىل  25.3مليون دوالر.
وبرغم الزيادة يف متويالت التجارة وما يرتبط بها فقد هبط دخل البنك من خارج بند الفوائد �إىل  16مليون دوالر نتيجة تراجع الدخل من الأوراق
املالية القابلة للمتاجرة ومن عمليات اخلزينة� ،إال �أن �إجمايل الدخل من العمليات ارتفع بن�سبة � %8إىل  41.3مليون دوالر .وزادت تكلفة العمليات
بن�سبة � %9إىل  20.7مليون دوالر وذلك نتيجة للتو�سع يف �شبكة الفروع و�إدخال �سلم جديد لرواتب املوظفني والت�صنيف الوظيفي .ونتيجة النخفا�ض يف
�صاف بلغ  17مليون دوالر بزيادة نحو  %14عن العام
ال�ضريبة الإجمالية و�إعادة قيد �أحد القرو�ض املتعرثة بعد حت�صيله فقد ختم البنك �سنته بربح ٍ
 14.9( 2006مليون دوالر).
ود�شن بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – الأردن يف العام  2007فرعني جديدين يف غرب العا�صمة ع ّمان كما قام يف �أكتوبر من العام نف�سه ب�إطالق
ن�سخة جديدة من م�شروعه امل�سمى  iBankingل ُي ِحل حمل النظام احلايل لل�صريفة عرب الإنرتنت ح ًال �أكرث مالئمة لإجراء املعامالت امل�صرفية عرب
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الإنرتنت مع �ضمان �أمن املعلومات على ال�شبكة .ومن اخلدمات التي ي�سمح بها النظام اجلديد �إجراء التحويالت واملدفوعات عرب الإنرتنت وتقدمي
طلبات حتويل الأموال �أو طلبات القرو�ض .كما ك�شف البنك عن �أحدث بطاقاته امل�سبقة الدفع وعن نظام للت�أمني مف�صل على قيا�س الدخل ال�شخ�صي
للفرد ويوفر للعميل برامج لالدخار التقاعدي وبرامج ادخار لت�أمني التعليم وغريها من املنتجات االدّخارية.
وبرغم مناخ املناف�سة ال�شديدة يف ال�سوق ف�إن امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – الأردن واثقة من قدرتها على امل�ضي يف زيادة ح�صتها من ال�سوق كما كان
�ش�أنها يف ال�سنوات ال�سابقة ،وذلك باال�ستناد �إىل ا�سرتاتيجيتها يف التو�سيع امل�ستمر ل�شبكة الفروع وال�صراف الآيل �إ�ضافة �إىل ا�ستمرارها يف طرح
املنتجات اجلديدة.
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -اجلزائر
ً
حافظت اجلزائر على معدل للنمو االقت�صادي يقدر بـ  %4.8للعام  2007وهو معدل يقرتب كــثريا من متو�سط املعدل ال�سنوي امل�سجــل خــالل
ال�ســنوات اخلم�س ال�سابقة  2006 - 2002والذي بلغ � %4.9سنويا .وكما هو متوقع فقد كان النفط وم�شتقاته املحرك الأول لعجلة النمو �إذ �ساهم عام
 2006بنحو  %98من عائد اجلزائر من ال�صادرات والذي بلغ بنحو  54.6مليار دوالر .كما �ساهم بالق�سط الأكرب من فائ�ض امليزان التجاري الذي بلغ
 33.2مليار دوالر .وت�شري التوقعات �إىل �أن وترية النمو الن�شطة �ست�ستمر لتبلغ نحو  %5.4يف العام  2008ونحو  %6يف العام .2009
وان�سجاما مع اهتمامها ب�إنفاق املوارد املالية املرتاكمة على �أف�ضل الوجوه التي تفيد االقت�صاد ،وبرغم بع�ض الت�أخري يف خ�صخ�صة امل�صارف
اململوكة من الدولة ،فقد حافظت احلكومة اجلزائرية على وترية الإ�صالحات التي يقع بني �أهدافها خف�ض معدل البطالة وتو�سيع القاعدة
االجتماعية لالقت�صاد.
وتابـع بنـك امل�ؤ�س�سـة العربيـة امل�صرفيـة يف اجلزائر بدوره م�سار النمو �إذ �ساهمت زيادة قــدرهــا  %93يف حمفظ ــته مــن القــرو�ض يف زيــادة بن�سبــة %28
يف دخــل البـنك من الفوائد والتي بلغت  13.1مليون دوالر .لكن الدخل من خارج بند الفوائد انخف�ض بن�سبـة  %14م�سج ًال  13.3ملــيون دوالر وجنـم
م�سجـلة
ذلـك بالدرجــة الأوىل عن الرتاجع يف دخل البــنك مــن تداول العمالت ومــن بع�ض امل�صــادر الأخرى .وارتفعت تكلفة الت�شغيل بن�سبة ِّ ( %31
 13.5مليون دوالر) ب�سبب الزيادة يف تكلفة املوظفني (نتيجة التو�سع يف الفروع) ويف تكلفة املكاتب ويف خم�ص�صات اال�ستهالكات .وعليه فقد انخف�ض
الربح الت�شغيلي للبنك �إىل  12.9مليون دوالر يف مقابل  15.4مليون دوالر لل�سنة ال�سابقة� ،إال �أنه ونتيجة لبع�ض التح�سن يف م�ؤونات القرو�ض املتعرثة فقد
�صاف بعد ال�ضريبة بلغ  14.6مليون دوالر يف مقابل خ�سارة �صافية بلغت  8.6مليون دوالر يف العام .2006
متكن البنك من حتقيق ربح ٍ
وبالإ�ضافة �إىل قاعدته التقليدية من ال�شركات التجارية الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية فقد تابع بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف اجلزائر تنمية
�شبكة �صريفة التجزئة بحيث بات يعترب البنك القيادي يف ال�سوق جلهة املروحة املتنامية من منتجات التوفري �أو الت�سليف .ومت يف العام  2007تعزيز
قاعدة منتجات البنك عرب �إطالق جمموعة من قرو�ض اال�ستهالك ومتويل ال�سيارات والتعامل ببطاقات االئتمان بالعمالت الأجنبية .ومن املتوقع �أن
ي�شهد العام � 2008إدخال منتجات الت�أمني وال�صريفة بوا�سطة الإنرتنت.
وقامت امل�ؤ�س�سة خالل العام املن�صرم بافتتاح فرعني جديدين ل�صريفة التجزئة يف العا�صمة اجلزائر والإعداد لفتح �أربعة فروع �أخرى يف العام .2008
كما قامت يف الوقت نف�سه بتو�سيع ن�شاطات فروع ديل �إبراهيم ووهران وح�سن م�سعود والتي �صممت خلدمة العمالء من ال�شركات لت�شمل خدماتها
�سوق اال�ستهالك واخلدمات املت�صلة بها.
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -تون�س
حقق االقت�صاد التون�سي منو ًا بن�سبة  %6.1يف العام  2007وهو �أداء ين�سجم مع املعدل الو�سطي للنمو االقت�صادي املخطط للفرتة .2011- 2007
وهذا فيما تابعت احلكومة تنفيذ برنامج الإ�صالحات الهيكلية الذي ي�ستهدف حتديث قطاع ال�صناعة وت�شجيع اال�ستثمار يف ال�صناعات اجلديدة.
ويرتكز امل�ستقبل الإيجابي لالقت�صاد التون�سي على الزيادة امل�ستمرة يف الن�شاط االقت�صادي وال �سيما يف قطاعي ال�صناعة واخلدمات ومنو
ال�صادرات والرتكيز احلكومي على ت�شجيع ا�ستخدام التكنولوجيات احلديثة ،ف�ضال عن تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر .وهناك عوامل �إيجابية
�إ�ضافية ت�شري �إىل احتمال حمافظة تون�س على وتائر منو جيدة وم�ستقرة خالل ال�سنوات امل�شمولة باخلطة اخلم�سية الراهنة ومن بني هذه العوامل
خطــة احلكوم ــة لتحقــيق املزيد من التنويع االقت�صادي ومن حت ــرير التجارة وحتديث القطاع الزراعــي وخفــ�ض ال�ضـرائب وتوفري بع�ض احلوافز
املالية الأخرى.
متتلك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف تون�س فرعان ي�ض ّمان وحدة �أوف�شور م�صرفية مقرها تون�س وبنك حملي هو "بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
– تون�س" .وخالل العام  2007وبرغم حمافظة الوحدتان على �سيا�سة �إقرا�ض حذرة فقد منت حمفظة القرو�ض لديهما �إذ قامت وحدة الأوف�شور
بزيادة ت�سهيالتها ل�شركات القطاع العام ،بينما زاد بنك امل�ؤ�س�سة املحلي وبح�ص�ص متنا�سبة حمفظة ت�سهيالت املديني الق�صري واملتو�سط لل�شركات
امل�ساهمة وامل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع الإجارة.
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حقق بنك امل�ؤ�س�سة الإ�سالمي يف العام  2007نتائج
باهرة بامتياز وجتاوزت تلك النتائج ب�سهولة الأداء
القيا�سي الذي حققه البنك يف العام .2006

وتابعت امل�ؤ�س�سة ا�سرتاتيجيتها القائمة على توظيف خربات املجموعة يف متويل التجارة لفائدة عمالئها الن�شطني يف التجارة الدولية فقامت وحدة الأوف�شور
بزيادة احلجم الإجمايل لالعتمادات امل�ستندية وال�ضمانات يف نف�س الوقت الذي زادت ن�شاطها يف ال�سوق النقدية .و�ساعدت تلك الزيادات على متكني وحدتي
امل�ؤ�س�سة يف تون�س من حتقيق زيادة  %24يف الدخل اجلمايل الذي بلغ  12.7مليون دوالر بينما بلغ الربح ال�صايف املجمع للوحدتني  4.5مليون دوالر.
وجنحت وحدتا امل�ؤ�س�سة يف تون�س يف تنفيذ نظام  Net Symbolsالذي يعترب العمود الفقري لنظام عمل املجموعة و�أ�ضافت �إليه بع�ض الوظائف
العملية .و�سي�ساعد ذلك على زيادة فعالية الت�شغيل وتوفري القدرات الالزمة لتطوير العالقات بالعمالء عرب �شبكة الإنرتنت وكذلك ت�سهيل الإعداد
الأوتوماتيكي للتقارير املعدة لل�سلطات الرقابية �أو للإدارة العامة للمجموعة .ومن املقرر �أن تتابع الوحدتان يف العام  2008التوظيف يف التكنولوجيا
امل�صرفية بهدف حت�سني م�ستوى تو�صيل اخلدمات ومنتجات التجزئة للعمالء.
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي �ش.م.ب.م
مع النمو امل�ستمر والكبري يف ال�صريفة الإ�سالمية دخل ال�سوق العديد من البنوك الإ�سالمية اجلديدة يف العام  2007مع تركيز خا�ص على �سوقي
الإمارات العربية والبحرين .وقد حتول البع�ض من هذه امل�صارف �إىل عمالء لبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي الذي يعمل كمركز مقا�صة
ل�سوق �صريفة اجلملة الإ�سالمي مو ِّفر ًا بذلك خدمات �إدارة ال�سيولة وتوظيفها بني امل�صارف.
ولعب بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي دور ًا بارز ًا يف تطوير �سوق �إ�صدارات ال�صكوك الإ�سالمية والذي ت�ضاعف حجمه تقريب ًا يف عام
واحد .وبني العمليات البارزة التي ا�ضطلع بها البنك يف هذا املجال وبنجاح بارز ترتيب وت�سويق �إ�صداري �صكوك بقيمة  1.6مليار دوالر ل�شركة "دار
االركان"� ،إحدى �أبرز �شركات التطوير العقاري يف ال�سعودية .وا�ستخدم بنك امل�ؤ�س�سة الإ�سالمي �أ�سلوب ًا يف هيكلة القر�ض القى جتاوب ًا وا�سع ًا من
العميل ومن �أو�ساط امل�ستثمرين .ومتيز �سوق التمويالت الإ�سالمية املج ّمعة �أي�ض ًا بن�شاط كبري يف العام املا�ضي ولعب بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
الإ�سالمي دور ًا بارز ًا يف هذا الن�شاط عرب قيامه برتتيب �ستة قرو�ض جم َّمعة كبرية يف كل من الكويت وال�سعودية وقطر وتركيا.
و�ساهم التعاون الوثيق بني بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي وبني قطاعات الن�شاط الأخرى يف املجموعة يف حتقيق فوائد فعلية يف العديد من
العمليات ،و�أحد الأمثلة اجليدة على ذلك هو جناح البنك  -وبعد ثالث �سنوات فقط  -يف بيع "�صندوق البيت العقاري" يف لندن والذي حقق �أرباح ًا
ر�أ�سمالية ممتازة للبنك ووحدته ال�شقيقة يف لندن وعدد من امل�ستثمرين .وحقق �إطالق الإدارة اجلديدة ل�صريفة اال�ستثمار يف املجموعة يف العام
 2007م�ساهمة كبرية يف حت�سني مروحة املنتجات اال�ستثمارية املتوافرة للعمالء.
وقام بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي خالل العام املن�صرم برتتيب ت�سهيالت جم َّمعة بقيمة  500مليون دوالر لتمويل تطوير جم ّمع جتاري يف
مدينة مكة املكرمة يف اململكة ال�سعودية كما �شارك يف االكتتاب بتلك الت�سهيالت .ومت ا�ستخدام هيكلية مبتكرة ومتطورة لهذه التمويالت بف�ضل التعاون
الوثيق بني �إدارة البنك وبني الهيئة ال�شرعية الكفوءة والقت ال�صيغة املعتمدة ترحيب ًا من قبل العميل ومن امل�ؤ�س�سات املالية امل�شاركة يف االكتتاب.
ويف ال�سعودية لعب بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي دور امل�ست�شار يف الهيكلة ال�شرعية لتمويالت بقيمة  4.8مليار دوالر لأحد م�شاريع
البرتوكيماويات الأمر الذي يعزز املكانة البارزة للبنك يف التمويالت املهيكلة الإ�سالمية.
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ر�سم تخيلي ملبنى مطار القاهرة اجلديد (قيد االن�شاء حالي ًا) ،حيث �شاركت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -م�صر فـي عملية التمويل.

كما حقق بنك امل�ؤ�س�سة الإ�سالمي يف العام  2007نتائج باهرة بامتياز وجتاوزت تلك النتائج ب�سهولة الأداء القيا�سي الذي حققه البنك يف العام .2006
ففيما منت قاعدة الأ�صول بن�سبة � %67إىل  1.365مليون دوالر قفز الدخل الإجمايل من العمليات �إىل  56.5مليون دوالر يف مقابل  10.8مليون دوالر
لل�سنة ال�سابقة .ورغم �أن ن�سبة كبرية من هذا الدخل حتققت من حمفظة ال�صكوك التي مت تطويرها بعناية ومن بيع �صندوق اال�ستثمار العقاري ف�إن
جزء ًا مهم ًا من الدخل حتقق من عمليات التو�سع يف ترتيب القرو�ض املج ّمعة ومتويل العمليات التجارية .وا�ستمر البنك يف احتواء تكلفة الت�شغيل و�أنهى
�صاف بلغ نحو  50.9مليون دوالر باملقارنة مع  5.3مليون دوالر للعام .2006
العام املا�ضي بربح ٍ
التح�سن الكبري يف قيمة الأربـاح امل�ستبقاة ف�ض ًال عن �ضخ املزيد من املوارد الر�أ�سمالية مـن قبـل امل�ؤ�س�سة يف رفع القـاعدة الر�أ�سمـالية لبنك
و�ساهم ّ
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمـي �إىل  219مليون دوالر يف العام  .2007كما قام البنك بجهد مماثل لتطوير ر�أ�سماله الب�شري �أي�ض ًا مبا يف ذلك
قيامه م�ؤخر ًا بتعيني مدير متفرغ ملطابقة املنتجات واخلدمات مع الأ�صول والقواعد ال�شرعية وذلك بهدف �ضمان البت ال�سريع يف طلبات العمالء
وبالتايل ت�سريع دورة العمليات على مدار العام .وبنا ًء على ذلك ف�إن بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي هو الآن يف موقع ممتاز ملتابعة
ا�ستك�شاف �آفاق ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية ومتغرياتها.
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل (بي ال �سي)
برغم ا�شتداد املناف�سة يف �سوقه ا�ستمر بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي ال �سي يف تقدمه الثابت عام  .2007وقد �أظهر البنك حيوية
ملفتة يف توطيد العالقة بعمالء كبار رئي�سيني ،وذلك عرب توفري احللول املبتكرة لتلبية حاجاتهم اخلا�صة فقام البنك بت�صميم تقنيات متويل جديدة
وا�ستغالل التفاعل اخلالق مع بقية �أع�ضاء جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية وخ�صو�صا يف جمال متويل امل�شاريع والعمليات التجارية.
وقد زاد �إجمايل �أ�صول البنك يف العام  2007بن�سبة  %18بالغ ًا  2.091مليون جنيه ا�سرتليني ،يف الوقت نف�سه زادت حمفظة القرو�ض وال�سلف يف البنك
بن�سبة  %36لت�صل �إىل  981مليون جنيه ا�سرتليني وقفز الدخل من هام�ش الفوائد بن�سبة  %17ليبلغ  30.1مليون جنيه ا�سرتليني .بينما قفز الدخل من
خارج بند الفوائد بن�سبة � %10إىل  22.6مليون جنيه ا�سرتليني .وذلك بف�ضل الزيادة امللحوظة يف العمليات خارج امليزانية .نتيجة لذلك زاد الدخل
الإجمايل من العمليات بن�سبة  %14عن الدخل امل�سجل يف العام  2006لي�صل �إىل  52.8مليون جنيه ا�سرتليني .وعلى الرغم من املناف�سة ال�شديدة
�صاف قيا�سي بعد
وال�شاملة على املواهب والكفاءات امل�صرفية فقد متكن البنك من احتواء تكلفة الت�شغيل ب�صورة جيدة الأمر الذي �سمح بتحقيق ربح ٍ
ال�ضريبة بلغ  20مليون جنيه ا�سرتليني بزيادة  %9عن العام  .2006وهي نتيجة مر�ضية للغاية يف ظل الظروف ال�صعبة التي �شهدها ال�سوق .ويعود معظم
الزيادة يف دخل البنك �إىل ن�شاط متويل التجارة والذي مثل نحو  %46من الدخل الإجمايل ثم �إىل متويل امل�شاريع ( )%14وال�صريفة الإ�سالمية ()%10
وعمليات اخلزينة ( )%8و�ساهمت الأرباح املحققة من اال�ستثمارات الر�أ�سمالية بنحو  %22من الدخل الإجمايل.
وت�ستهدف وحدة متويل العمليات التجارية يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل احلفاظ على موقعها املتقدم يف هذا املجال ،وذلك عرب الإفادة
من خرباتها الطويلة وقدرتها على اال�ستجابة املرنة وال�سريعة حلاجات العمالء املتغرية با�ستمرار مبا يف ذلك �أخذ خماطر املعامالت العائدة لل�شركات
ولي�س فقط خماطر امل�ؤ�س�سات املالية .نتيجة لذلك ا�ستمرت الوحدة يف تطوير برنامج متويل م�ستحقات التعامالت التجارية ومت منح البنك م�ؤخر ًا
جائزة "�صفقة العام" التي متنحها �سنوي ًا املجلة املتخ�ص�صة "غلوبال ترايد ريفيو" .وا�ستحق البنك هذا التكرمي بف�ضل �صفقة ت�سهيالت غري قابلة
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لال�سرتجاع بقيمة  654مليون دوالر لتمويل �صادرات �شركة "الندروفر" لل�سيارات ت�ضمنت متويل ما يقارب املليار دوالر من املقبو�ضات ال�سنوية امل�ؤجلة
والتي ت�ستحق لل�شركة من �صادراتها �إىل نحو � 32سوق نا�شئة موزعة على القارات اخلم�س .وبالنظر لتوجه العديد من امل�صدِّ رين لنقل مركز الثقل
ل�صادراتهم من مناطق النمو ال�ضعيف �إىل بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ف�إن فريق متويل التجارة وم�ستحقات ال�صادرات على �أمت اال�ستعداد
للإفادة الق�صوى من الفر�ص اجلديدة وازدياد الطلب على الأ�صول العالية النوعية.
و�شهدت وحدة متويل امل�شاريع والتمويالت املهيكلة �أي�ض ًا �سنة جيدة برغم املناف�سة ال�شديدة واالرتفاع الكبري واملتوا�صل يف تكلفة العقود يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وقد �أدى االرتفاع الكبري يف التكلفة �إىل ت�أخري تنفيذ عدد من م�شاريع البنى الأ�سا�سية �أو تقلي�صها .ومت تفوي�ض بنك
امل�ؤ�س�سة الدويل امل�شاركة يف االكتتاب بقر�ض بقيمة  480مليون دوالر لتمويل تو�سعة مرف�أ دمياط الدويل يف م�صر كما جرى تفوي�ضه قيادة ترتيب قر�ضني
مل�شروعني �سياحيني وترفيهيني يف ليبيا هما م�شروع تطوير "مدينة النخيل" وم�شروع حتديث وتطوير فندق "الودّان" ،واجتذبت العمليتان اهتمام ًا وا�سع ًا
من امل�صارف الدولية وعززت موقع امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية باعتبارها امل�صرف الدويل الأول لتعامالت ليبيا مع الأ�سواق الدولية.
وقطفت وحدة اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل ثمار التوقيت املنا�سب لبيع "�صندوق البيت العقاري" بنحو
 58.4مليون جنيه ا�سرتليني ،الأمر الذي حقق للبنك ربح ًا ر�أ�سماليا بن�سبة  %25وعائد �سنوي داخلي للم�ستثمرين بلغ � %15سنوي ًا على امتداد عمر
ال�صندوق .يف تلك الأثناء قامت وحدة الإدارة الإ�سالمية للأ�صول بت�أ�سي�س وحدة جديدة يف الواليات املتحدة الأمريكية�( ،صندوق برونكو) والذي
�سيقوم باختيار العقارات على �أ�سا�س �إمكان حت�سني قيمتها الر�أ�سمالية .ويف الوقت نف�سه ا�ستمرت حمفظة الإقرا�ض العقاري املخ�ص�صة مل�سلمي
بريطانيا وامل�سماة برنامج "الرباق" يف النمو القوي ،وهذا مع العلم �أن االهتمام بخدمات الربنامج قوية بني امل�ستثمرين اخلليجيني.
و�إذ تقرتب م�ساهمة الدخل من خارج بند الفوائد �إىل ن�سبة الـ  %50من الإجمايل وت�ستمر يف النمو ،وب�سبب جناحه يف التحكم مب�صاريف الت�شغيل يعتقد بنك
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل �أنه يف و�ضع اال�ستعداد اجليد ملواجهة التحديات التي قد تواجه ال�سوق .وبرغم توقعه �أن ت�ستمر الأ�سواق املالية الدولية
مبواجهة متاعب �إ�ضافية يف العام  ،2008ف�إن بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل على ثقة تامة بقدرته على اال�ستمرار يف م�سار النمو احلايل يف �أعماله
لل�سنوات املقبلة ،وعلى الأخ�ص بف�ضل تركيزه على منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والتي تعترب بني �أ�سرع مناطق العامل منو ًا يف الوقت احلا�ضر.
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – الربازيل (بنكو ايه بي �سي)
ً
برغم التداعيات الدولية لأزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة الأمريكية حقق االقت�صاد الربازيلي �أدا ًء جيدا يف العام  .2007وحتى �شهر يوليو من
العام � 2007أدى ت�ضافر تدفقات اال�ستثمارات اخلارجية والفائ�ض التجاري للبالد �إىل رفع م�ؤ�شر بور�صة الأ�سهم بن�سبة  %30والريل الربازيلي بن�سبة %14
وذلك على الرغم من التدخل اجلريء لبنك الربازيل املركزي و�شرا�ؤه ما يقارب  75مليار دوالر من ال�سوق يف م�سعاه لكبح ارتفاع �سعر العملة املحلية� ،إال
�أن م�ؤ�شر البور�صة ا�ستمر يف االرتفاع بعد �شهر يوليو بن�سبة � %9إ�ضافية ،كما �سجل �سعر �صرف الريل الربازيلي ارتفاع ًا بن�سبة � %2إ�ضافية .وبرغم الإرتفـاع
يف �سعر �صرف النقد املحلـي فقد زادت اال�ستثمـارات الوافـدة بنحو  35مليار دوالر وارتفع الفــائ�ض يف امليــزان التجــاري �إلـى  40مليار دوالر م�ساهما بذلك
يف حتقيق فائ�ض �إيجابي يف ميزان احل�ساب اجلاري بلغ نحو  %0.6من الناجت املحلي والذي منا بدوره بنحو  %4.7يف وقت متت ال�سيطرة على الت�ضخم يف
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حدود  .%4.5وامللفت �أن م�ؤ�س�سة الت�صنيف املايل "موديز" قامت ويف عز �أزمة الرهن العقاري برفع ت�صنيف الدين احلكومي الربازيلي الأمر الذي اعترب
�شهادة بليغة يف قدرة االقت�صاد الربازيلي على االحتفاظ مبرتكزات �أ�سا�سية �صلبة وال �سيما على جبهة احل�سابات القومية اخلارجية.
�أطلق بنك امل�ؤ�س�سة يف الربازيل �إ�صداره الأويل بالأ�سهم للجمهور يف يوليو من العام املا�ضي ويف توقيت �أثبت �أنه كان ناجح ًا جد ًا بدليل التجاوب الكبري
مع الإ�صدار والذي جمع نحو  600مليون ريل برازيلي .و�سي�سمح ر�أ�س املال الإ�ضايف للبنك مبتابعة وترية النمو احلالية وال �سيما مع تركيز ا�سرتاتيجيته
على ت�صميم الت�سهيالت املالية واملنتجات املهيكلة لتنا�سب حاجات ال�شركات الكبرية �أو املتو�سطة وال�صغرية .وقد ت�ضاعفت حمفظة البنك لت�صل �إىل
ملياري دوالر وانعك�س النمو يف �صناديق الأ�سهم وحمافظ ال�سندات القابلة للت�سويق وحمافظ القرو�ض بارتفاع الدخل من الهام�ش ال�صايف للفوائد �إىل
 97.4مليون دوالر بزيادة  %92عن العام  .2006وزاد الدخل من خارج بند الفوائد �أي�ض ًا بن�سبة  %26لي�صل �إىل  33.9مليون دوالر علم ًا �أن امل�صادر
الأ�سا�سية لدخل العموالت جاءت �أو ًال من العمليات املهيكلة ثم ر�سوم اخلدمات وعمليات القطع .وبلغ �إجمايل الدخل الت�شغيلي للبنك نحو  131.3مليون
دوالر بزيادة  %69عن ال�سنة ال�سابقة .وارتفعت تكلفة العمليات �أي�ض ًا بن�سبة � %44إىل  56.5مليون دوالر وذلك وبالدرجة الأوىل نتيجة الرتفاع تكلفة
جهاز املوظفني جراء التكلفة الإ�ضافية ال�ستخدام موظفني جدد بهدف تلبية احلاجات الناجمة عن منو الأعمال ،وكذلك نتيجة ملـنح حوافـز الإنتاجيـة
والرتفاع �سعر �صرف الريل الربازيلي .وبعد احت�ساب خم�ص�صات الديون املتعرثة وال�ضرائب حقق بنك امل�ؤ�س�سة يف الربازيل ربح ًا �صـافي ًا بلغ  45مليون
دوالر بزيادة  %93عن العام .2006
�أما بالن�سبة للعام  2008ف�إن بنك امل�ؤ�س�سة يف الربازيل يتوقع حتقيق املزيد من النمو �سواء يف حجم الأ�صول �أو هوام�ش الفوائد والأرباح وهو على ثقة
بالتايل باحلفاظ على معدالت النمو التي �سجلت يف العامني الأخريين �إن مل يكن جتاوزها �أي�ض ًا.
جمموعة االئتمان واملخاطر
َّ
تابعت جمموعة االئتمان واملخاطر تطبيق وحت�سني �أنظمة �إدارة املخاطر والعمليات يف جماالت عمل املجموعة كافة .وركزت امل�شاريع املنفذة على
ت�أكيد التزام وحدات املجموعة ب�أف�ضل املمار�سات َّ
املو�ضحة يف املبادئ الأ�سا�سية للركيزة الثانية من اتفاقات بازل  .2-وكخطوة وقائية �إ�ضافية
ا�ستدعت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية جهة ا�ست�شارية من خارج البنك طلب منها �إجراء مراجعة �شاملة م�ستقلة ملجمل نظام �إدارة املخاطر يف املجموعة
والطرق املتبعة يف تقييم كفاية ر�أ�س املال .وبرغم ا�ستنتاج اجلهة اال�ست�شارية ب�أن نظام �إدارة املخاطر يف املجموعة �شامل وواف �إىل حد كبري ف�إنها
متكنت مع ذلك من حتديد جماالت معينة حيث ميكن �إدخال التح�سينات على النظام املتبع ،وقام البنك بدرا�سة االقرتاحات والتو�صيات واتخذ
اخلطوات الالزمة لو�ضعها مو�ضع التطبيق.
خماطر االئتمان
مت خالل العام  2007تنفيذ جمموعة من املبادرات التي ا�ستهدفت حت�سني قدرة جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية على حتليل خماطر االئتمان
ومعايري االكتتاب بها وكذلك حت�سني منهجية تقييم املخاطر املعتمدة بدورها على نظام لت�صنيف تلك املخاطر معمول به من قبل البنك .ويف ما يلي
�أبرز املبادرت املنجزة:

27

عر�ض الرئي�س التنفيذي للعمليات
التوزيع اجلغرايف للموجودات 2007 -
()٪

العامل العربي ٪38.0
�أوروبا الغربية ٪18.0
�آ�سيا ٪2.0

•
•
•
•
•
•

�أمريكا ال�شمالية ٪31.0
�أمريكا الالتينية ٪9.0
دول �أخرى ٪2.0

التوزيع اجلغرايف للموجودات 2006 -
()٪

العامل العربي ٪41.0
�أوروبا الغربية ٪18.0
�آ�سيا ٪4.0

�أمريكا ال�شمالية ٪27.0
�أمريكا الالتينية ٪6.0
دول �أخرى ٪4.0

مت �إجناز النظام املرجعي املعتمد من قبل املجموعة لت�سعري الت�سهيالت واملنتجات املقدمة لل�شركات وهو نظام يعتمد على نظام منوذجي للتحليل
وتقييم املخاطر مت تطويره من �إحدى وكاالت الت�صنيف الكربى.
متت مراجعة وحت�سني نظام موازنة عائد ر�أ�س املال باملخاطر ( )RAROCالذي ت�ستخدمه املجموعة لتقييم موازنة املخاطر بالربح املتوقع على
م�ستوى العمليات �أو العميل �أو حمفظة القرو�ض.
مت �إدخال وجتربة نظام م�صمم الختبار وتطوير مهارات املوظفني املعنيني يف منح القرو�ض التجارية ،وذلك بهدف توحيد وتنميط طرق تقييم
العمالء وحت�سني معايري تقييم املخاطر االقرتا�ضية.
مت على م�ستوى الإدارة املركزية والفروع تنظيم عدد من ور�ش العمل التي ا�ستهدفت تعميم اخلربات واملفاهيم املتقدمة اخلا�صة ب�إدارة املخاطر
واملنهجيات النموذجية للتحليل املايل.
بد�أت امل�ؤ�س�سة التطبيق التدريجي يف الوحدات العاملة كافة يف العامل العربي لنظام مط َّور لدرا�سة ومعاجلة طلبات القرو�ض ومن املتوقع �أن يكتمل
�إدخال هذا النظام خالل العام .2008
قامت امل�ؤ�س�سة بتطوير و�إدخال �أداة متقدمة خلزن البيانات التي ت�ساعد يف �إدارة �سقوف الإقرا�ض واالنك�شاف على العمالء.

قامت جمموعة االئتمان واملخاطر ب�إدخال �أداة متطورة لتقييم ر�أ�س املال االقت�صادي و�إدارة املحافظ يتوقع �أن ت�ساعد يف فح�ص واختبار الوقع املحتمل
للت�صنيف املايل ،والتح�صيل والآجال وال�صناعة وحجم العميل وغريها من العوامل امل�ؤثرة يف حتديد حجم املخاطرة .وكلها من ال�شروط احليوية
التخاذ القرارات ال�سليمة يف وقت تتجه املجموعة لتطبيق معايري دقيقة لقيا�س ر�أ�س املال االقت�صادي على العمالء وعلى وحدات الن�شاط وذلك يف نطاق
االلتزام مب�ستلزمات الركيزة الثانية التفاقية بازل .2 -
وبد�أت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف تنفيذ التو�صيات املرفوعة من م�ست�شاريها اخلارجيني يف ما خ�ص �سيا�سات و�إدارة الإقرا�ض اال�ستهالكي ،و�شمل
ذلك �إعادة النظر يف ال�سيا�سة املعتمدة يف منح القرو�ض اال�ستهالكية و�إعادة ت�صميم بطاقة احت�ساب النقاط.
خماطر ال�سوق
مت �إطالق برنامج ي�ستهدف حتديث نظام �إدارة خماطر ال�سوق وتطوير عامل الدقة يف منط �إدارة املجموعة لر�أ�س املال االقت�صادي وحدود احتمال
املخاطرة يف ما خ�ص خماطر ال�سوق .ويتوقع �أن ينجز العمل بالنظام املط َّور يف الن�صف الأول من العام .2008
خماطر الت�شغيل
على �أثر تطوير منهجية �إدارة خماطر الت�شغيل من قبل الوحدة املوجلة بهذا املو�ضوع يف العام  2006مت االنتهاء من �إدخال املنهجية �إىل الوحدات العاملة
كافة يف العام  .2007ومن املتوقع �أن يتم يف وقت قريب الحق �إدخال عدد من املكونات الأخرى للمنهجية مثل امل�ؤ�شرات الرئي�سية يف احت�ساب املخاطر وقاعدة
بيانات خ�سائر الت�شغيل والتقييم الذاتي للمخاطر و�آليات التحكم بها ،كل ذلك بهدف ت�سهيل اجلمع املنتظم وال�شامل لبيانات الت�شغيل وحت�سني طرق �إدارة
املخاطر وو�ضع التقارير .وقد مت تطبيق �إدخال املكونات الإ�ضافية ملنهجية �إدارة املخاطر يف كل من الإدارة العامة يف البحرين ويف بنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية الدويل يف لندن و�سيتم تطبيق هذه املكونات على الوحدات التابعة كافة يف العامل العربي يف العام .2008
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و�ضعت املجموعة مو�ضع التطبيق الطريقة املن�صو�ص عليها يف اتفاقية بازل  2 -يف ما خ�ص قيا�س تنا�سب ر�أ�س املال مع خماطر الت�شغيل وطرق
تخ�صي�صه ،وهذا يف وقت ت�ستمر فيه اجلهود الهادفة لتطوير قاعدة �أكرث تطورا لزيادة قدرات القيا�س مبا يف ذلك جتميع البيانات اخلا�صة بخ�سائر
الت�شغيل وامل�ؤ�شرات الرئي�سية للمخاطر.
وحدة معاجلة القرو�ض املتعرثة
حققت هذه الوحدة عاما ناجحا جديدا يف  2007وهو العام الرابع على التوايل الذي تنجح فيه الوحدة يف ا�سرتداد ن�سبة جيدة من القرو�ض املتعرثة،
الأمر الذي �أدّى �إىل �إعادة قيد ر�صيد �صايف ملخ�ص�صات القرو�ض ال�صعبة التح�صيل ،وانعك�س ذلك بتح�سن م�ؤ�شر القرو�ض غري املنتجة لفوائد كن�سبة
مئوية من �إجمايل القرو�ض� .إذ تراجع هذا امل�ؤ�شر تدريجيا من  %3.6يف نهاية العام � 2005إىل  %2يف نهاية العام  2006ثم �إىل  %1.3يف نهاية العام
 .2007وبرغم انخفا�ض م�ؤ�شر تغطية الديون املتعرثة (حجم امل�ؤونات املخ�ص�صة كن�سبة مئوية من �إجمايل الديون غري املنتجة لفوائد) من %208
عام � 2006إىل  %197يف العام ( 2007نتيجة حترير امل�ؤونات الفائ�ضة اخلا�صة مبخاطر بع�ض البلدان) فقد بقي ذلك مبثابة حت�سن كبري باملقارنة
مع م�ؤ�شر العام .)%155 ( 2005
الإدارة العامة لتقنية املعلومات
ركزت هذه الإدارة خالل العام  2007على تنفيذ امل�شاريع التالية:
بازل  :2 -مت تنفيذ نظام رفع التقارير املحدد يف الركيزة الأوىل التفاقية بازل  2 -ووفق املنهجية املوحدة املعتمدة من م�صرف البحرين املركزي ،يف
ما يتعلق بالإدارة العامة ،ووفق �أحكام هيئة �سوق اخلدمات املالية يف بريطانيا يف ما يتعلق ببنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل يف لندن.
�إدارة خماطر االئتمان � :شرعت امل�ؤ�س�سة يف تنفيذ عدد من امل�شاريع الهادفة لتحديث وحت�سني قدرات املجموعة يف هذا املجال و�أهمها:
• بتطبيق نظام لإدارة املحافظ يخت�ص بقيا�س وتقييم وتعيري خماطر حمفظة القرو�ض وتقييم ر�أ�س املال االقت�صادي.
• باختيار نظام جديد لإدارة خماطر ال�سوق �سيتم العمل به يف العام .2008
• باختيار نظام جديد لإدارة خماطر الت�شغيل بد�أ تطبيقه يف املركز الرئي�سي يف البحرين ويف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل يف لندن على
ان ميتد التطبيق �إىل بقية وحدات املجموعة يف العام .2008
برنامج توحيد الأنظمة الأ�سا�سية ل�صريفة التجزئة :مت توفري البنية التحتية املطلوبة لدعم النظام الأ�سا�سي ل�صريفة التجزئة باالعتماد
على البنية التحتية للمقر الرئي�سي ملعاجلة عمليات اجلملة يف البحرين .ومت تطبيق الربنامج يف وحدتي امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف تون�س �إ�ضافة
�إىل تطبيقه على عمليات الدعم الإداري لعمليات اخلزينة يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف م�صر ،يف خطوة متهد لتطبيق النظام بكامله على
البنك يف العام  .2008ومن املقرر �أن يدخل بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف الأردن هذا النظام يف العام  .2009يف هذه الأثناء مت يف بنك امل�ؤ�س�سة
العربية امل�صرفية يف م�صر �إجناز التعاقد مع جهات م�ستقلة لتويل �ش�ؤون نظام بطاقة ال�صراف الآيل وبطاقات االئتمان وت�أهيل �أنظمة املعلوماتية
ال�ستقبال البطاقات الذكية ( ،)EMVكما مت البدء بتنفيذ اخلطوة نف�سها يف بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف اجلزائر على �أن يتم �إجنازها بالكامل
(يف اجلزائر كما يف وحدتي امل�ؤ�س�سة يف تون�س) خالل العام .2008
برنامج توحيد الأنظمة الأ�سا�سية ل�صريفة اجلملة � :أجنز بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل يف ميالنو برنامج متويل التجارة ومتكن بف�ضل
ذلك من �أمتتة معاجلة االعتمادات امل�ستندية وال�ضمانات وحت�صيل االعتمادات وت�سديد املدفوعات وتنفيذ امل�شاركات واملدفوعات امل�سبقة .كما متكن
البنك من �إدخال نظام التفاعل الفوري بني �أنظمة الدعم الإداري ومتويل التجارة وربط النظام مبتطلبات الإف�صاح ورفع التقارير املطلوبة من �سلطة
الرقابة املحلية يف ميالنو .كما مت بنجاح �إطالق نظام متويل التجارة يف وحدتي امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف تون�س كما مت تبنيه كنظام �شامل من
قبل الإدارة العامة ملعاجلة العمليات يف البحرين ،على �أن يتم تطبيق املزيد من املركزية يف نظام متويل التجارة يف بقية الوحدات العاملة يف العامل
العربي خالل العام .2008
نظام ال�صريفة عرب الإنرتنت� :أطلقت امل�ؤ�س�سة يف العام � 2007أول نظام للتعامل امل�صريف الفوري على �شبكة الإنرتنت يف وحدتها التابعة يف الأردن،
وا�ضعة بت�صرف العمالء وعرب التعامل الفوري على ال�شبكة خدمات م�صرفية متطورة مثل التحويالت من ح�ساب �إىل ح�ساب وطلبات احل�صول على
بطاقات ائتمان واال�ستعالم عن احل�ساب وت�سديد ر�صيد بطاقات االئتمان ،كما مت �إطالق خدمات ال�صريفة على الإنرتنت وبوا�سطة الر�سائل الهاتفية
يف وحدتي امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية العاملتني يف تون�س كما مت حت�سني نظام اال�ستعالم الفوري على الإنرتنت مبا ميكن الإدارات املعنية يف املجموعة
من احل�صول على تقارير بناء للطلب �أو على تقارير نظامية عن الن�شاط الإقرا�ضي للمجموعة.
مكافحة غ�سل الأموال :املرحلة الثانية :يت�ضمن النظام اجلديد خ�صائ�ص تو ِّفر قدرات �أف�ضل الكت�شاف عمليات غ�سل الأموال ومراقبة املعامالت
واالحتفاظ مبعلومات عن العمالء وطبيعة ن�شاطهم ،وهي خ�صائ�ص تكمل النظام القائم حالي ًا وتعزز قدرات املجموعة يف هذا املجال .و�سيبد�أ �إدخال
النظام اجلديد يف مطلع العام  2008يف كل من فرع امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف نيويورك ويف مقرها الرئي�سي يف البحرين على �أن يعمم النظام على
الوحدات العاملة كافة خالل العام .2009
نظام �إدارة املعلومات :مت تقييم واختيار نظام �شامل للموارد الب�شرية والإدارة وتقرر �أن يبد�أ العمل بهذا النظام يف العام  2008يف كل من البحرين
وبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل يف لندن.
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البنيـة التحتـية التقنيـة :مت حتديث البنية التحتية لل�شبكة املحلية ( )LANيف البحرين والتي بات يف �إمكانها تقدمي خدمات عالية اجلودة ،كما
�أ�صبح االت�صال عربها متوافر ًا و�أكرث �سرعة كما مت تعزيز حماية املعلومات من عمليات االخرتاق اخلارجي .ومتت ترقية الروابط الداخلية يف ال�شبكة
مبا يتيح �إدخال خطوط االت�صال ال�سريع و�أداء �أف�ضل مبا يدعم م�شاريع تطوير ال�صريفة على الإنرتنت يف وحدات املجموعة .كما مت �إدخال تقنيات
�ضغط املعلومات وحت�سني الو�صول الفوري �إليها يف الإدارة العامة يف البحرين ويف وحدات امل�ؤ�س�سة العاملة يف كل من نيويورك وتون�س وبنك امل�ؤ�س�سة
الدويل يف لندن ،و�ساعدت تلك اخلطوة على تهيئة النظام ال�شبكي للعمل بتقنيات املوجات العري�ضة بالن�سبة للتطبيقات احلالية �أم التي ميكن �إدخالها
يف امل�ستقبل .ومتت التو�صية على �أنظمة ربط االت�صاالت يف كل من الأردن وم�صر واجلزائر وذلك مبا ي�سمح لتلك الوحدات بتو�سيع �شبكاتها اخلا�صة
الداعمة خلطة الربط املركزي لوحدات �صريفة التجزئة.
خـــاتـمــــــة
برغم الت�أثري الظريف على نتائج املجموعة للتطورات ال�سلبية التي �سيطرت على الأ�سواق يف الن�صف الثاين من العام ،ف�إن الأداء الإجمايل للمجموعة
ومن ِّوها كان قوي ًا يف خمتلف خطوط الن�شاط .فبا�ستثناء احلاجة خلف�ض القيمة ال�سوقية لبع�ض حمافظ الأوراق املالية ف�إن نتائج امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية للعام  2007تقدم املزيد من الرباهني على �أنها ت�سري يف الطريق ال�صحيح .ومن الوا�ضح �أن جملة من العوامل �ست�ستمر يف الدفع نحو زيادة
الربحية يف املجموعة و�أهمها اجلمع بني تطوير املنتجات وتطبيق هيكلية ت�شغيل م�صممة لتعزيز وتفعيل العالقة بالعمالء ف�ض ًال عن رفع م�ستوى
وتقنيات �إدارة املخاطر وا�ستخدام �أحدث التكنولوجيات املتوافرة.
�أختم هذا العر�ض بالتطرق �إىل مو�ضوع �شخ�صي وهو �أين وبعد العمل لأكرث من � 10سنوات كرئي�س تنفيذي ملجموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية وبعد
�أكرث من � 25سنة يف قيادة عدد من امل�ؤ�س�سات امل�صرفية البارزة يف املنطقة �أ�شعر �أن الوقت قد حان لالبتعاد عن ال�ضغط ال�شديد للعمل اليومي .لقد
كان عملي يف امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية زاخر ًا بالتحديات لكن كل دقيقة منه كانت م�صدر ًا للمتعة بالن�سبة يل .كما �أن امل�ؤ�س�سة مت ّكنت من قطع
�أ�شواط كبرية يف الأعوام الأخرية ومهدت بذلك الطريق ملزيد من �آفاق النمو واالزدهار يف امل�ستقبل .و�أنه ملن دواعي �سروري بالت�أكيد �أن كانت يل
م�ساهمتي التي �أعتز بها يف ق�صة النجاح هذه.

غازي عبداجلواد
الرئي�س التنفيذي
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حافظ ن�شاط امل�ؤ�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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لوقت طويل ا�شتهرت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
ب�أخذهــا الري ــادة فــي نهـج الإدارة ال�شـفـاف ــة
واحلكــم امل�ؤ�سـ�سـي.
ت� ّأ�س�ست امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب) عام  1980ك�شركة م�ساهمة م�سجلة يف البحرين .وبعد جملة من التغيريات والزيادات يف ر�أ�س املال �أ�صبحت
امل�ؤ�س�سة اليوم م�صرف جملة مرخ�ص له بالعمل من قبل م�صرف البحرين املركزي بر�أ�سمال م�صرح قدره  1.500مليون دوالر �أمريكي ور�أ�سمال مدفوع
قدره مليار دوالر .وتتوزع غالبية ملكية �أ�سهم امل�ؤ�س�سة املدّرجة منذ العام  1990للتداول يف بور�صة البحرين بني اجلهات امل�ؤ�س�سة الأ�صلية وهي "الهيئة العامة
لال�ستثمار" الكويتية و"م�صرف ليبيا املركزي" و"جهاز �أبوظبي لال�ستثمار" بينما يتوزع باقي الأ�سهم بني م�ستثمرين �أفراد من املنطقة والعامل.
لوقت طويل ا�شتهرت امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ب�أخذها الريادة يف نهج الإدارة ال�شفافة واحلكم امل�ؤ�س�سي وقد متت بلورة هذا النهج ب�صيغته الر�سمية يف مايو
املوجهة يف هذا املجال جاءت من�سجمة مع �أف�ضل املمار�سات واملقايي�س املعمول بها عاملي ًا.
 2004عندما قرر جمل�س الإدارة تبني جملة من املبادئ والقواعد ِّ
ينبع من تلك ال�سيا�سة يف جمال الإدارة ال�شفافة التزام امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية وقيامها فع ًال ومن دون ت�أخري بعر�ض كافة املعلومات املهمة واملفيدة ل�شركائها
واملتعاملني معها بو�ضوح تام ،وعرب جملة من القنوات مبا فيها توفري �آخر و�أحدث املعلومات واملعطيات عن ن�شاطها على موقعها ال�شبكي.
جمل�س الإدارة
جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن التوجيه العام لأعمال املجموعة والإ�شراف عليها و�ضبطها .وهو يجتمع ب�صورة دورية (�ست مرات �سنوي ًا يف العادة) للنظر يف اجلوانب
املهمة لعمل املجموعة وعلى الأخ�ص �ش�ؤون اال�سرتاتيجية والعمليات .ويعني امل�ساهمون �أع�ضاء املجل�س لفرتة حمددة مقدارها ثالث �سنوات .وي�ضم جمل�س
الإدارة حالي ًا  12ع�ضو ًا غري تنفيذي ًا من �أ�صحاب التجارب واخلربات املتنوعة ،وهم يتولون منفردين �أو كفريق الرقابة على عمل امل�صرف با�ستقاللية ومو�ضوعية
وفق املبادئ املحددة يف الالئحة ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي .كما �أن القاعدة املعمول بها هي �أال يكون لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أي م�صلحة مادية
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي ت�صرف �أو عقد ذا قيمة للم�ؤ�س�سة �أو لأي من �شركاتها التابعة وهذا املبد�أ كان مطبق ًا وحمرتم ًا متام ًا يف العام .2007
�أناط جمل�س الإدارة م�س�ؤوليات حمددة بعدد من اللجان امل�ؤلفة من �أع�ضائه وذلك كالتايل:
• اللجنة التنفيذية :تتوىل يف غياب جمل�س الإدارة املهمات وال�صالحيات املناطة باملجل�س يف الإ�شراف والرقابة على �أعمال امل�صرف با�ستثناء تلك
ال�صالحيات التي يقرر املجل�س �صراحة االحتفاظ بها ح�صر ًا لنف�سه.
• جلنة التدقيق :هي امل�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة عن �ضمان احتفاظ املجموعة بنظام ف ّعال من ال�ضوابط املالية واملحا�سبية و�إدارة املخاطر ،كما �أنها
م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن التحقق الدائم من التزام املجموعة مبتطلبات الأجهزة الرقابية يف خمتلف البلدان التي تعمل فيها.
• جلنة احلكم امل�ؤ�س�سي :ت�ساعد جمل�س الإدارة يف و�ضع ال�سيا�سات الآيلة �إىل �ضمان االلتزام بالإدارة الر�شيدة للمجموعة ومتابعة وتقييم االلتزام
بال�سيا�سات والإجراءات املقررة يف هذا املجال .كما تق ِّيم اللجنة با�ستمرار مدى كفاية ال�سيا�سات والإجراءات املنفذة يف حتقيق هدف املجموعة جلهة
ت�أمني مقومات احلكم امل�ؤ�س�سي املن�شود.
• جلنة املخاطر :هي امل�س�ؤولة 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 �أ�سا�سها و�ضع ا�سرتاتيجية العمل وحتديد �أغرا�ضها و�أهدافها .وتراجع اللجنة با�ستمرار حجم ومنط
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•

املخاطر املت�ضمنة يف عمليات املجموعة بهدف الت�أكد من مطابقة تلك املخاطر مع ال�سيا�سات واال�سرتاجتيات املعتمدة يف حتديد حجم و�سقوف املخاطر
املقبولة .وتف ِّو�ض اللجنة �إىل امل�ستويات العليا من الإدارة التنفيذية للم�ؤ�س�سة القيام بالعمليات اليومية ،وذلك �ضمن حدود ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
املر�سومة على �أن يتم الت�أكد يف الوقت نف�سه من �أن القواعد الإجرائية وعمليات ال�ضبط واملراقبة كافية لتمكني املجموعة من �إدارة املخاطر وتنفيذ
اال�سرتاتيجية املقررة.
جلنــة التعيينــات واملزايــا :هــي امل�س�ؤولة عــن و�ض ــع �سيا�سة مكاف�آت امل�س�ؤولــني التنفيذيني يف املجموعــة وتعييــن م�س�ؤويل الإدارة العلـيا
وحتديــد مكاف�آتـهــم.

ال�ضبط الداخلي
يتوىل جمل�س الإدارة م�س�ؤولية �إن�شاء ومراجعة نظام ال�ضبط الداخلي يف املجموعة ،وذلك �إ�ضافة �إىل مراجعة حما�ضر اجلل�سات والتقارير التي تـُرفع �إليه من
قبل جلنة املخاطر وجلنة التدقيق ويتم فيها عر�ض الق�ضايا املهمة املتعلقة ب�سالمة �سيا�سات املخاطر والإجراءات املطبقة بهذا ال�صدد من قبل املجموعة .كما
يتلقى املجل�س تقارير وتو�صيات تعر�ض عليه للنظر فيها من قبل جلنة احلكم امل�ؤ�س�سي وجلنة التعيينات واملزايا .كما يتلقى كذلك تقارير دورية من الإدارة
التنفيذية تبني مدى انطباق �أداء املجموعة على الأهداف املر�سومة يف بيان امليزانية ،كما ينظر يف بع�ض الق�ضايا املهمة املتعلقة بن�شاط امل�ؤ�س�سة ،والآثار التي قد
تنجم عن بيئة الأعمال والبيئة االقت�صادية اخلارجية على جماالت الن�شاط اخلا�ضعة مل�س�ؤوليتها.
وتقع م�س�ؤولية الت�صريف اليومي لأعمال ال�ضبط الداخلي على عاتق الإدارة التنفيذية .وتوجد �آلية لتحديد املخاطر املهمة التي تواجهها املجموعة وتقييمها
و�إدارتها .ونعر�ض فيما يلي ب�صورة موجزة العنا�صر الرئي�سية لتلك الآلية:
• هيكل �إداري حمدد يبني  -باال�ستناد �إىل ن�صو�ص وا�ضحة  -ال�صالحيات وتفوي�ض امل�س�ؤوليات والإجراءات وذلك مبا ي�ضمن التقييم ال�سليم وال�ضبط
ال�صحيح جلميع املخاطر املادية.
• �سيا�سات لل�ضبط الداخلي تلزم الإدارة بتحديد املخاطر الرئي�سية والتحقق من كفاءة وكفاية الإجراءات الداخلية املعـّتمدة يف �ضبط تلك املخاطر
والإبالغ عنها.
•	�إدارة حازمة لعملية االلتزام بالقوانني والأنظمة يف جماالت ت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،مكافحة غ�سل الأموال واملتاجرة من الداخل.
• فريق فعـّال للتدقيق الداخلي يتوىل ب�صورة دورية رفع تقارير �إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة تتناول تقييم ًا لكفاءة ال�ضوابط الداخلية
الأ�سا�سية يف �إدارة املخاطر الرئي�سية ،وكذلك فعالية الو�سائل الرقابية املعـّتمدة من الإدارة التنفيذية يف ت�أمني القيام بتلك امل�س�ؤوليات .ويتوىل فريق
التدقيق �إعداد ورفع تلك التقارير يف �سياق التدقيق امل�ستمر يف عمل �إدارات املجموعة ووحداتها العاملة.
• منهجية عمل �شاملة للتخطيط و�إعداد امليزانية ينتج عنها و�ضع توقعات و�أهداف مالية �سنوية وعر�ضها على املجل�س للموافقة عليها.
• مهام �إدارة املخاطر يف املجموعة ،وتت�ألف من جلان مركزية لإدارة املخاطر يف املكتب الرئي�سي بالإ�ضافة �إىل فريق م�ساند متخ�ص�ص لإدارة املخاطر.
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املطابقة
تـنـف ــيذ ًا لتعليمات م�صرف البحرين املركزي قامت املجموعة بتعيني م�س�ؤول ملف بالتحقق من �أن �ش�ؤون عمل امل�ؤ�س�سة مطابقة للقوانني والأنظمة املقررة ،كما
مت تعيني م�س�ؤول متخ�ص�ص يف متابعة التزام املجموعة بالقوانني والإجراءات املن�صو�ص عليها ملكافحة غ�سل الأموال.
يتوىل م�س�ؤول املطابقة مهمة التن�سيق املركزي للمجموعة فيما يتعلق بجميع الأمور اخلا�صة ب�إعداد التقارير والبالغات التي ي�شرتطها م�صرف البحرين
املركزي .وتعترب مهمة هذا الأخري وظيفة لها ا�ستقالليتها ويدخل �ضمنها ك�شف املخاطر املرتتبة على املجموعة من جراء نق�ص االلتزام بالقوانني
والقواعد املو�ضوعة وتقييم تلك املخاطر وتقدمي امل�شورة ب�ش�أنها ومن ثم متابعة تقـ ُّيد املجموعة ووحداتها العاملة بالإجراءات املو�صى بها .ومن بني
املخاطر التي قد ي�شدِّ د عليها م�س�ؤول التحقق احتمال التعر�ض لعقوبات قانونية �أو �إدارية �أو خل�سائر مالية �أو لت�أثر ال�سمعة التجارية للم�ؤ�س�سة يف حال
�إهمال االلتزام بكافة القوانني والتنظيمات والتعاميم واملعايري وقواعد ال�سلوك املثلى ملراعاة الإجراءات .وقد قامت كل من الوحدات العاملة التابعة
للمجموعة� ،ضمن القدر املطلوب مبوجب القوانني ،بتعيني م�س�ؤول حملي للتحقق ُحـدِّ دت مهمته مبراقبة التزام الوحدة العاملة بالقوانني والأنظمة وقواعد
ال�سلوك املقررة من الإدارة التنفيذية للم�ؤ�س�سة.
وت�سري قوانني ولوائح م�صرف البحرين املركزي اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال على جميع فروع املجموعة وال�شركات التابعة لها .وتلتزم املجموعة التقيد
باللوائح املذكورة وبتو�صيات جلنة "بازل" وجلنة العمل الدولية ملكافحة غ�سل الأموال والتي تبناها م�صرف البحرين املركزي و�أدرجت بدورها يف دليل عمل
املجموعة ملكافحة غ�سل الأموال الذي جرى اعتماده من قبل جمل�س الإدارة .وتلتزم املجموعة التزام ًا تام ًا ب�سيا�سات "�أعرف عميلك" ويحظر على وحدات
املجموعة �إقامة عالقة عمل جديدة قبل التحقق من هوية جميع الأطراف املعنية بالعالقة والوقوف على طبيعة العمل املتوقع ممار�سته من قبلهم واحل�صول
على �إثبات مقبول للهوية .وميكن االطالع على �سيا�سة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال عرب زيارة موقع امل�ؤ�س�سة على الإنرتنت.
يتوىل م�س�ؤول مكافحة غ�سل الأموال يف كل وحدة م�س�ؤولية مراقبة االلتزام مبكافحة غ�سل الأموال ،والتزام الأنظمة وال�ضوابط املقررة واالحتفاظ ب�سجالت
ت�ضمن التقـ ُّيد الف ّعال بالأنظمة واللوائح املحلية ملكافحة غ�سل الأموال وكذلك التقـ ُّيد ب�أحكام دليل عمل املجموعة يف هذا ال�ش�أن .ويتوىل امل�س�ؤول كذلك مهمة
املراجعة والإبالغ عن �أية �أمور مريبة حول �أحد العمالء �أو احل�سابات �إىل جهة الرقابة التي تخ�ضع لها الوحدة بالإ�ضافة �إىل الإدارة التنفيذية للم�ؤ�س�سة.
وت�شمل م�س�ؤوليات م�س�ؤول مكافحة غ�سل الأموال لدى املجموعة و�ضع اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال والت�أكد من التزامها يف
العمليات اليومية للمجموعة ،كما ت�شمل م�س�ؤوليته �إخ�ضاع املوظفني املعنيني كافة للتدريب الالزم يف مو�ضوع مكافحة غ�سل الأموال ،والإ�شراف على ن�شاطات
وحدة املكافحة وتن�سيقها ،و�إبالغ الرئي�س التنفيذي وجمل�س الإدارة بال�ش�ؤون املهمة املتعلقة بغ�سل الأموال والتي ت�ستلزم عناية الإدارة العليا .ويعترب م�س�ؤول
مكافحة غ�سل الأموال م�س�ؤو ًال ب�صورة مبا�شرة �أمام الرئي�س التنفيذي ،ف�ض ًال عن م�س�ؤوليته وب�صورة م�ستقلة عن رفع تقارير مبا�شرة حول هذا اجلانب �إىل
م�صرف البحرين املركزي.
�إدارة املخاطر
فيما يلي و�صف موجز لنمط املخاطر الرئي�سية التي تواجه املجموعة يف معر�ض قيامها بن�شاطاتها وعملياتها املالية ،وكذلك ال�سبل والهيكل التنظيمي التي
ت�ستخدمها يف عملها لت�أمني الإدارة اال�سرتاتيجية لتلك املخاطر وذلك عرب توليد القيمة للم�ساهمني.
تتوىل الإدارة التنفيذية م�س�ؤولية تنفيذ ال�سيا�سة املر�سومة من قبل جلنة املخاطر يف جمل�س الإدارة والتي حتدِّ د ا�سرتاتيجية �أخذ املخاطر و�سقوفها وال�سيا�سات
املو�ضوعة لإدارة تلك املخاطر ،وت�شمل تلك امل�س�ؤولية حتديد املخاطر املهمة كافة التي قد تواجه عمل امل�ؤ�س�سة وتقييمها با�ستمرار ،وكذلك ت�صميم وتنفيذ
ال�ضوابط الداخلية املالئمة للحد من املخاطر املذكورة .ويتم ذلك عن طريق اللجان التالية التابعة للإدارة التنفيذية العليا وكذلك عن طريق جمموعة االئتمان
واملخاطر يف املقر الرئي�سي للمجموعة.
جلنة االئتمان يف املقر الرئي�سي وهي م�س�ؤولة عن القرارات املتعلقة بالقرو�ض املهمة يف حمفظة قرو�ض امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،كما �أنها حتدِّ د �سقوف
الإقرا�ض للبلدان �أو العمالء وكافة ال�سقوف الأخرى التي تخ�ضع ملوافقة الإدارات العليا يف املجموعة .وتتعامل اللجنة مع املوجودات املتعرثة وامل�سائل املتعلقة
بال�سيا�سة العامة لالئتمان.
جلنة املوجودات واملطلوبات وهي م�س�ؤولة بالدرجة الأوىل عن حتديد ا�سرتاتيجية املدى الطويل واملبادرات التكتيكية املرحلية املتعلقة بالتخ�صي�ص الأمثل
للموجودات واملطلوبات مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للمجموعة .وتتابع اللجنة تقدير و�ضع ال�سيولة يف املجموعة وخماطر ال�سوق وهيكل املخاطر
املت�صلة بعمليات املجموعة �آخذة يف االعتبار الت�أثريات املحتملة للتطورات االقت�صادية وتقلبات الأ�سواق ،كل ذلك بهدف �ضمان ات�ساق ن�شاطات املجموعة مع
قواعد العمل املق ّررة من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة خ�صو�ص ًا جلهة املوازنة بني املخاطر والعوائد املرجوة.
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جلنة العمليات امل�صرفية اال�ستثمارية وهي م�س�ؤولة عن �إجازة التعامل مع العمالء املقرتحني ومراجعة العمليات امل�صرفية اال�ستثمارية من الناحيتني
الت�شغيلية واالئتمانية وكذلك من حيث املخاطر املحتملة على �سمعة امل�ؤ�س�سة ،وذلك باال�ستناد �إىل قواعد العمل املعتمدة من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س
الإدارة بالن�سبة ملعدل املخاطر �إىل العوائد.
جلنة �إدارة املخاطر الت�شغيلية تتوىل و�ضع ا�سرتاتيجيات املدى الطويل واملبادرات التكتيكية املرحلية املتعلقة بالإدارة الفعـّالة ملخاطر الت�شغيل و�ضبطها
وقيا�سها .كما �أنها تتوىل تقدمي امل�شورة والتوجيه فيما يتعلق بهيكل خماطر املجموعة وتقييمها وقيا�سها وتوفري الوقاية منها �أو احتواء �آثارها و�أخري ًا ر�صدها
ب�صورة دائمة.
جدي ٌر بالذكر �أن كل من ال�شركات التابعة للمجموعة م�س�ؤولة عن �إدارة خماطر الت�شغيل اخلا�صة بها ولديها جلنة لإدارة املخاطر تابعة ملجل�س الإدارة ،وجلنة
لالئتمان ،كما توجد (يف ال�شركات التابعة الرئي�سية) جلنة للموجودات واملطلوبات� ،أو ما مياثلها ،تناط بها م�س�ؤوليات مماثلة مل�س�ؤوليات جلان املجموعة.
جمموعة االئتمان واملخاطر م�س�ؤولة �إجما ًال عن و�ضع �سيا�سة االئتمان املركزية وحتديد اخلطوات والإجراءات املتبعة يف منح القرو�ض وال�سلف ،وتتوىل
اللجنة حتليل خماطر الدول والأطراف املتعاقدة ،واملوافقة واملراجعة ،والإبالغ عن االنك�شاف ،وااللتزام باللوائح اخلا�صة بال�ضبط واملخاطر ،ومعاجلة
القرو�ض املتعرثة ،وتوفري التحليل املايل للإدارة العليا .كما تتوىل املجموعة كذلك م�س�ؤولية تعيني خماطر ال�سوق �أو الت�شغيل املتولدة عن ن�شاطات املجموعة،
وتزويد ال ّلجان املركزية املعنية باقرتاحات حمدّدة حول ال�سيا�سات والإجراءات املنا�سبة التي ين�صح باتباعها لإدارة املخاطر وو�ضع الأنظمة الالزمة لت�أمني
الرقابة وال�ضبط الفعـّال للعمليات.
املخاطر االئتمانية
تدير جمموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية املخاطر املت�صلة بتكوين املحافظ �أو الن�شاط الإقرا�ضي وفق ًا ل�سيا�سة ائتمان تعتمد ،وعلى م�ستوى املجموعة ب�أكملها،
قواعد عمل ومعايري نوعية وكمية ،ت�ستهدف ب�صورة خا�صة احل�ؤول دون ح�صول حاالت تركز �أو جتمع ملخاطر االئتمان .وتخ�ضع ال�شركات امل�صرفية التابعة
للمجموعة �إىل �سيا�سات ائتمانية حمددة ،وهي �سيا�سات ميكن تكييفها لتنا�سب املمار�سات وال�شروط الرقابية املحلية ،كما و�أي�ض ًا احلاجات املحددة للفروع
�أو الوحدات العاملة �أو ظروف القطاع االقت�صادي ،على �أن تبقى هذه الوحدات على التزامها الدقيق ب�سيا�سة االئتمان املعمول بها من املجموعة .ويقوم ق�سم
املخاطر التابع لدائرة �إدارة املخاطر بتن�سيق التطورات التكنولوجية كافة املتعلقة ب�إدارة خماطر االئتمان ،وتزويد الإدارة العليا باملعلومات املج َّمعة عن
انك�شافات املجموعة �أمام الأطراف املتعاقدة �أو البلدان وال�صناعات وما �إىل ذلك.
�إن خط الدفاع الأول للحماية من خماطر االئتمان الرديء يتمثل يف �سقوف االئتمان املحددة لكل بلد �أو �صناعة �أو ما �إىل ذلك ،بالإ�ضافة �إىل �سقوف
املخاطر الأخرى و�سقوف الرت ّكزات االئتمانية لكل عميل وكل جمموعة من العمالء ،وهي ال�سقوف املعتمدة من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة
واملق�سمة بني امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية وال�شركات امل�صرفية التابعة لها .بعد ذلك يتم �ضبط االنك�شاف االئتماين
وجلنة االئتمان يف املق ّر الرئي�سيَّ ،
على عميل حمدد �أو قطاع من العمالء من خالل تراتبية تدقيقية ل�صالحية املوافقة على القرو�ض تعتمد يف تعيني م�ستوى موافقة الت�صنيف االئتماين
للعميل مبوجب نظام داخلي للت�صنيف االئتماين يف امل�ؤ�س�سة .ويف احلاالت التي تتخطى فيها الت�سهيالت االئتمانية غري ّ
املغطاة ب�ضمان حدود االحتياط
املطلوب ف�إن �سيا�سات املجموعة ت�شرتط تقدمي �ضمانات �إ�ضافية تفوق موجودات العميل �أو ال�ضمانات املقدمة من الغري ،على �أن تكون هذه ال�ضمانات
الإ�ضافية على هيئة �ضمانات نقدية �أو �أوراق مالية �أو كفاالت قانونية ،وذلك بهدف تقليل خماطر االئتمان .كما تعتمد املجموعة م�ؤ�شر العائد على ر�أ�س
املال املثـقـَّـل باملخاطر كمقيا�س لتقيـيم العالقة بني املخاطر والعوائد املرج َّوة يف مرحلة در�س املوافقة على املعاملة.
وبالن�سبة للإدارة اليومية للت�سهيالت االئتمانية ف�إن م�س�ؤوليتها تقع على عاتق م�س�ؤويل احل�سابات يف الوحدة التابعة الذين يتعينّ عليهم بدورهم التقيـُّد
باال�شرتاطات التف�صيلية حول املراجعة الدورية حل�سابات العمالء والتحليل امل�ستمر لأو�ضاعهم املالية واالقت�صادية .وتتم هذه املراجعة حتت �إ�شراف جمموعة
االئتمان واملخاطر التابعة لإدارة االئتمان يف املقر الرئي�سي يف احلاالت التي تتجاوز �سقوف العميل االئتمانية �صالحيات وحدة العمل املعنية يف امل�ؤ�س�سة .وتقوم
الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة بالتعاون مع جلنة املخاطر التابعة ملج�س الإدارة مبراجعة ف�صلية لهيكل خماطر امل�صرف 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�ض تقييم هذه املخاطر ورفع
تقارير بر�أيها حول نوعية الت�سهيالت االئتمانية للوحدات ومدى تقيدها بال�سيا�سات والإجراءات االئتمانية املر�سومة.
وبالن�سبة للت�سهيالت االئتمانية التي يتقرر �أنها ال تتمتع بالت�صنيف املقبول للمخاطر ،ف�إنه يتم ف�صلها عن بقية احل�سابات العاملة بهدف متابعتها والإ�شراف
وتراجع املوجودات
املركـّز عليها باعتبارها موجودات متعرثة ،ويتم ذلك بتوجيه و�إ�شراف من وحدة معاجلة الديون املتعرثة التابعة ملجموعة االئتمان واملخاطرَ .
املتعرثة ب�صورة منتظمة من قبل وحدات العمل املعنية ،على �أن ترفع تقارير ب�سري الأمور مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل �إىل وحدة الديون املتعرثة ،والتي
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تقوم بدورها بالإبالغ عن تقدم عملها �إىل الإدارة العليا والأجهزة الرقابية .ويتم تخ�صي�ص امل�ؤونات لتغطية الديون املتعرثة وفق ًا لل�سيا�سات املو�ضوعة من جلنة
�سيا�سات االئتمان يف املجموعة والتي تعني احلدود الدنيا ملخ�ص�صات تغطية خ�سائر القرو�ض املتعرثة ،ويتم تقدير حجم امل�ؤونات املطلوبة باال�ستناد �إىل تقدير
اخل�سارة املحتملة من �أ�صل القر�ض ،كما يتم التخ�صي�ص من خالل مراجعة ف�صلية ملخاطر تعرث الديون وملدى كفاية امل�ؤونات املخ�ص�صة لتغطية تلك اخل�سائر،
وذلك وفق �أحكام القاعدة  39من قانون معايري املحا�سبة الدولية .ويتم االحتفاظ كذلك مبخ�ص�صات للمحافظ غري مربوطة بالتزامات حمددة وذلك بهدف
تغطية اخل�سائر املحتملة غري املنظورة التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل.
خماطر ال�سوق
تلتزم املجموعة ب�سيا�سات و�سقوف وا�ضحة لإدارة املخاطر ،يتم من خاللها متابعة وتقييم االنك�شاف ملخاطر �سوق معني وقيا�سه و�ضبطه من قبل �إدارة املخاطر
حتت الإ�شراف اال�سرتاتيجي للجنة املوجودات واملطلوبات .كما �أن وحدة �إدارة خماطر ال�سوق التابعة لتلك الإدارة م�س�ؤولة عن و�ضع وتنفيذ �سيا�سة للتعامل مع
خماطر ال�سوق وكذلك و�ضع منهجية لقيا�س ور�صد املخاطر .وهي م�س�ؤولة كذلك عن مراجعة املنتجات اجلديدة لعمليات املتاجرة و�سقوف املخاطر اخلا�صة بها
قبل امل�صادقة عليها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات .وتتمثل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لوحدة �إدارة خماطر ال�سوق يف قيا�س خماطر ال�سوق املتولدة عن عمليات
املجموعة مقارنة بال�سقوف املعتمدة من قبل وحدات املجموعة ورفع تقارير بهذا ال�ش�أن.
خماطر �أ�سعار ال�صرف :تتعر�ض امل�ؤ�س�سة ملخاطر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وذلك نتيجة لعمليات املتاجرة التي تقوم بها �أو لهيكل مراكز وا�ستثمارات امليزانية،
وتدار تلك املخاطر من خالل التقيـُّد ب�سقوف التعامل املنا�سبة والتزام التعليمات ال�سارية املفعول ب�ش�أن «وقف اخل�سارة» والتي ت�ضعها اللجنة املحلية للموجودات
واملطلوبات يف كل من ال�شركات التابعة بعد م�صادقة جمل�س �إدارتها عليها .ويتعلق وجود املراكز بالعمالت يف امليزانية ب�صايف ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة يف �شركاتها الأجنبية
التابعة ،وهذه املراكز تخ�ضع ملراجعة منتظمة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات وذلك وفق ًا للخطط اال�سرتاتيجية للمجموعة وتدار ب�صورة ن�شطة من قبل جمموعة
عمليات اخلزينة ،بحيث يتم التح ّوط لتغطية انك�شافات امل�صرف على عمالت معينة ح�سب مقت�ضى احلال.
خماطر �أ�سعار الفائدة :تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة الناجمة عن ن�شاطها يف حقلي املتاجرة والعمليات امل�صرفية عرب تقييم الأثر املتوقع
لتحركات �أ�سعار الفائدة على عمل امل�صرف .وهي ت�ستخدم يف ذلك "حتليالت ح�سا�سية" دقيقة لتوقع النتائج املرتتبة على كل �سيناريو وتقنيات �أخرى
للتحليل النمطي .وهناك �سقوف مو�ضوعة لكل وحدة عمل تعيـِّن احلد الأق�صى لالنك�شاف على �أ�سعار الفائدة ،وت�ضع �سقوف ًا �إجمالية لهذا االنك�شاف على
م�ستوى الوحدات امل�صرفية الأ�سا�سية .وتتم متابعة ال�سقوف التي يعتمدها جمل�س الإدارة من قبل ق�سم �إدارة املخاطر ،وترفع �أية ا�ستثناءات بهذا اخل�صو�ص
�إىل جلنة املوجودات واملطلوبات التخاذ ما يلزم.
خماطر تقلبات ال�سوق :يعترب التقلب يف �أ�سعار الأ�سهم و�سندات الدين وال�سلع من املخاطر الطبيعية التي قد ترافق ن�شاطات املتاجرة وعمليات اخلزينة يف امل�ؤ�س�سة.
ويتم تقدير ومراقبة هذا ال�صنف من املخاطر من قبل ق�سم �إدارة املخاطر الذي يقارن امل�ستوى الذي قد تكون بلغته بال�سقوف املعتمدة من جمل�س الإدارة.
خماطر ال�سيولة
حتتفظ امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية مبوجودات �سائلة عند امل�ستويات التي ت�ستدعيها �أ�صول احليطة ،وذلك ل�ضمان توفري النقد بال�سرعة املطلوبة للوفاء بجميع
التزاماتها ،حتى يف ظل �أي ظروف ع�سرية قد تواجه امل�ؤ�س�سة �أو وحداتها العاملة .وتتمتع املجموعة ب�صورة عامة بفائ�ض من ال�سيولة .وتت�ألف املوارد الأ�سا�سية
لتلك ال�سيولة من قاعدة الودائع ،ومن ال�سيولة املتحققة من العمليات ،ومن �سوق االقرتا�ض بني امل�صارف .وتتبع املجموعة �سيا�سات حمددة ت�ضمن تغطية
املوجودات ال�سائلة لودائع كبار العمالء الق�صرية الأجل ،وب�صفة خا�صة وقع املخاطر املحتملة لل�سحوبات التي تقوم بها بع�ض اجلهات املنفردة ذات الودائع
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الكبرية ،وذلك ل�ضمان عدم االعتماد على �أي عميل بعينه �أو جمموعة �صغرية من العمالء .كذلك تتم معاجلة �أي اختالل يف هيكل الآجال بني املطلوبات
واملوجودات عرب التزام ال�سيا�سات الداخلية اخلا�صة بال�سقوف على م�ستوى املجموعة .ويت�ضمن الإي�ضاح رقم  20من البيانات املالية جدول ا�ستحقاق املوجودات
واملطلوبات والبنود خارج امليزانية لدى املجموعة.
خماطر الت�شغيل
ميكن تعريف خماطر الت�شغيل ب�أنها خماطر التعر�ض خل�سائر نتيجة خللل يف عمل �أنظمة الت�شغيل والرقابة يف امل�صرف �أو ف�شلها �أو نتيجة لأحداث طارئة
خارجية .وال بد من الإ�شارة �إىل �أن خماطر الت�شغيل تبقى كامنة يف جميع الأعمال املالية والتجارية وال ميكن ب�أي حال �إزالتها ب�صورة تامة� ،إال �أن القيمة العائدة
للم�ساهمني ميكن �صيانتها �أو تعزيزها وتنميتها عرب الإدارة الر�شيدة ملخاطر الت�شغيل �أو احتواء �أثر تلك املخاطر �أو (يف بع�ض احلاالت) الت�أمني �ضدها .ومن
�أجل حتقيق هذا الهدف قامت وحدة �إدارة خماطر الت�شغيل بتطوير �آلية �شاملة للتعامل مع خماطر الت�شغيل تت�ضمن و�سائل لتعيني تلك املخاطر وقيا�سها و�إدارتها
ومتابعتها والتحكم بها �أو احتواء �آثارها كما يتم يف الوقت نف�سه ،وكجزء من توفري تلك الآلية الوقائية ،تطوير مروحة متنوعة من و�سائل الت�شغيل والرقابة مبا يف
ذلك �إدخال و�سائل التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم بها من قبل الوحدات العاملة ،وبع�ض م�ؤ�شرات قيا�س خماطر الت�شغيل و�إدارة الأحداث ومراجعة املنتجات
اجلديدة و�آليات �إقرار املعامالت واخلطط االحتياطية �إزاء الظروف الطارئة.
وتعتزم املجموعة �إ�سباغ ال�شفافية التامة على خماطر الت�شغيل يف جميع وحداتها و�أوجه عملها ،وهي تقوم لهذا الغر�ض بتطوير �آليات ت�سمح بالتوفري الدائم
واملنتظم للمعلومات املفيدة كافة اخلا�صة مبخاطر الت�شغيل وكيفية التعامل معها لإدارة الوحدات العاملة والإدارات العليا ،وكذلك للجنة �إدارة خماطر الت�شغيل
وجلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة ف�ض ًال عن جمل�س الإدارة نف�سه.
تن�ص �سيا�سة املجموعة على �أن مهام الت�شغيل املتعلقة بقيد وت�سجيل ومراقبة املعامالت يجب �أن يقوم بها موظفون م�ستقلون عن املوظفني الذين يتو ّلون جتهيز
املعامالت .وبالتايل ف�إن على كل من قطاعات الن�شاط يف املجموعة مبا يف ذلك �إدارة العمليات وتكنولوجيا املعلومات ،واملوارد الب�شرية ،و�إدارة ال�ش�ؤون القانونية
واملطابقة ،والرقابة املالية� ،أن ت�أخذ كل منها بالإجراءات وبرامج التحكم املنوه عنها �أعاله بهدف �إدارة خماطر الت�شغيل املتعلقة بكل منها ،وذلك �ضمن التوجيهات
واملبادئ املن�صو�ص عنها يف �سيا�سات املجموعة والإجراءات ال�سارية املفعول .ومن �أجل �ضمان الإدارة ال�سليمة ملخاطر الت�شغيل التي قد تكون املجموعة عر�ضة لها فقد
مت خلق بع�ض وظائف الدعم املكلفة بامل�ساعدة على حتديد مكامن املخاطر وقيا�سها و�إدارتها ور�صد حركتها ثم التحكم بها واحتوائها وذلك ح�سب كل حالة.
�إجراءات �ضمان اال�ستمرارية
بهدف الإيفاء بالقواعد والتزامات املحلية والدولية ،ويف الوقت نف�سه حماية وظائف امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية و�أ�صولها وموظفيها تعتمد امل�ؤ�س�سة خطط ًا فعالة لت�أمني
اال�ستمرارية يف عمل املجموعة وخمتلف وحداتها العاملة .ومت ت�صميم تلك اخلطط مبا يوفر لكل من وحدات املجموعة وبنوكها توجيهات و�إجراءات حمددة يتم العمل
بها يف حاالت الطوارئ .ومت ت�أ�سي�س تلك اخلطط على �أف�ضل منهجيات العمل التي حتمل الرمز  BS25999والتي يتم ا�ستخدامها من ِق َبل معظم امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية الربيطانية والأوروبية .وتغطي خطط ا�ستمرارية العمل احتماالت بروز خماطر حملية �أو �إقليمية قد تهدد عمل امل�ؤ�س�سة �أو بع�ض وحداتها .وبهدف مواجهة
املخاطر املحلية قام البنك ب�إن�شاء مراكز ل�ضمان ا�ستمرارية العمل يف و�سط املنطقة اجلغرافية لكل من وحدات الن�شاط الرئي�سية يف البنك .على �سبيل االحتياط
الحتمال بروز كارثة �إقليمية قد ت�ؤثر على عمل امل�ؤ�س�سة يف البحرين قام امل�صرف بت�أ�سي�س فرع مرخ�ص بالكامل يف لندن ويتم احلفاظ عليه يف حال من اجلهوزية
الت�شغيلية التامة بحيث تقع عليه فور ًا م�س�ؤولية تويل �إدارة عمليات البنك كافة يف حال حتقق املخاطر� .أما بالن�سبة لبع�ض الن�شاطات مثل حمافظ �سندات املتاجرة
خدمات الو�ساطة بالأ�سهم وبع�ض خدمات الزبائن فقد مت اختيار مركز اال�ستمرارية لها يف بنك امل�ؤ�س�سة يف الأردن وهو ما متت املوافقة عليه اي�ضا من قبل البنك
املركزي الأردين .وبف�ضل هذين الرتخي�صني يف كل من لندن وع ّمان �سيكون ممكن ًا للإدارة العامة يف امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية متابعة �أعمالها وم�س�ؤولياتها كافة من
هذين البلدين .وتت�ضمن املرحلة التالية من اخلطة متابعة �إجراء اختبارات �سنوية دورية لتلك اخلطط مبا يثبت وي�ؤكد فعالية الأنظمة والإجراءات التي تن�ص عليها كما
يتم بانتظام حتديث تلك اخلطط بحيث ت�أخذ يف االعتبار التغيريات احلا�صلة يف كل من وحدات امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية.
املخاطر القانونية
�إن عدم كفاية التوثيق� ،أو انعدام ال�صفة القانونية �أو الرقابية� ،أو عدم كفاية تفوي�ض الطرف املتعاقد ،وعدم �صالحية العقود �أو عدم قابليتها للإنفاذ ،تعترب كلها
�أمثلة على املخاطر القانونية التي قد تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة .وتقع �إدارة هذا النوع من املخاطر على عاتق �إدارة ال�ش�ؤون القانونية والتزام الأنظمة يف املق ّر الرئي�سي.
وهي تتم من خالل الت�شاور الن�شط مع امل�ست�شارين القانونيني داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها� ،إىل جانب املتابعة الدقيقة للدعاوي الق�ضائية التي قد تكون املجموعة
طرف ًا فيها .وهذا مع العلم �أن جميع ال�شركات الرئي�سية التابعة للمجموعة لديها �إدارتها القانونية اخلا�صة بها ،والتي تعمل بتوجيه من �إدارة ال�ش�ؤون القانونية
بهدف ت�سهيل الأعمال التجارية للمجموعة من خالل توفري امل�شورة العملية واخلالقة التي يتطلبها ت�أمني ح�سن �سري عمل املجموعة ووحداتها.
�إدارة ر�أ�س املال
م�صرف البحرين املركزي هو �سلطة الرقابة الرئي�سية على عمل امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،وهو ي�شرف على �أداء امل�ؤ�س�سة ويحدد لها متطلبات كفاية ر�أ�س املال
�سواء مليزانيتها املج َّمعة �أو غري املج َّمعة .وتتم مراقبة ال�شركات امل�صرفية التابعة مبا�شرة من قبل ال�سلطات الرقابية املنظمة للعمل امل�صريف يف البلدان التي
تعمل فيها هذه ال�شركات ،وهي ال�سلطات التي تتابع �شروط كفاية ر�أ�س املال لدى ال�شركات املذكورة .وي�شرتط م�صرف البحرين املركزي على جميع امل�صارف
�أو املجموعات امل�صرفية التي تعمل من البحرين االحتفاظ مبعدل كفاية لر�أ�س املال �إىل املوجودات املرجحة باملخاطر ال يقل عن  ٪12كحد �أدنى ،مع الأخذ يف
االعتبار كافة املعامالت داخل وخارج امليزانية .وت�ستهدف �إدارة ر�أ�س املال يف املجموعة االحتفاظ بامل�ستوى الأمثل الالزم لتنفيذ ا�سرتاتيجيات العمل والتي
ت�ستهدف بدورها تنمية حقوق امل�ساهمني على املدى الطويل ،ويف الوقت نف�سه التزام �شروط احلد الأدنى ملعدل كفاية ر�أ�س املال التي تفر�ضها الأجهزة الرقابية.
مف�صلة عن املوجودات املرجحة باملخاطر وقاعدة ر�أ�س املال ومعدل املوجودات �إىل املخاطر.
ويوفر الإي�ضاح رقم  28من البيانات املالية املوحدة معلومات ّ
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(جميع الأرقام بالدوالر الأمريكي)

بيــان الدخــل
انخف�ض الربح ال�صايف للمجموعة يف العام � 2007إىل  125مليون دوالر �أمريكي يف مقابل  202مليون دوالر عام .2006
وارتفع الدخل ال�صايف من الفوائد بن�سبة  %20مقارنة بالعام  2006بالغ ًا  298مليون دوالر مقابل  249مليون دوالر للعام  .2006فيما زاد الدخل
غري املت�أتي من الفوائد بن�سبة  %67ليبلغ  393مليون دوالر مقابل  235مليون دوالر للعام  .2006وت�ضمن الدخل من خارج بند الفوائد ربح ًا بنحو
 94مليون دوالر حتقق من خالل خف�ض ح�صة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية من � %84إىل  %56يف "بنكو ايه بي �سي برازيل" ،وذلك عرب طرح
�أويل ب�أ�سهم امل�صرف يف يوليو من العام � .2007إال �أنه ونتيجة النهيار �سوق ال�سندات املغطاة برهونات عقارية يف الواليات املتحدة وما �أدى
�إليه من تقل�ص ال�سيولة يف الأ�سواق املالية الدولية وبالنظر �أي�ض ًا للرتاجع الكبري يف بور�صات الأ�سهم العاملية نتيجة لطالئع الركود االقت�صادي
يف الواليات املتحدة فقد تراجعت القيمة ال�سوقية ملوجودات املجموعة املحتفظ بها على �شكل �سندات دين مغطاة بالرهن العقاري ()CDOs
و�شركات اال�ستثمار املحدّدة الأغرا�ض ( .)SIVsونتيجة لذلك تعني على املجموعة تخ�صي�ص م�ؤونات مقابل خ�سائر حمتملة يف حمفظة �سندات
اال�ستثمار غري املخ�ص�صة للمتاجرة .وبلغت قيمة امل�ؤونات ال�صافية املخ�ص�صة  230مليون دوالر يف العام  2007وذلك بعد الأخذ يف االعتبار
مبــلغ  69مليون دوالر من الديون املتعرثة التي مت ا�سرتدادها وقيدها جمــدد ًا يف حـ�ســاب امليزانية .وبلغ �إجمايل الدخل ال�صايف من العمليات
 461مليون دوالر برتاجع قدره  %5عن العام  484( 2006مليون دوالر).
وبلغت تكلفة الت�شغيل  275مليون دوالر بزيادة  %5عن العام � 2006إذ بلغت  262مليون دوالر .كما بلغت الأرباح قبل احت�ساب ال�ضريبة وح�صـ�ص
الأقلـية  186مليـون دوالر بانخفـا�ض قدره  %16عن العام � 2006إذ بلغت  222مليون دوالر� .إال �أنه وبعد احت�ساب ال�ضرائب على عمليات امل�صرف
خـارج البحـرين والتي بلغـت  37ملـيون دوالر ( 17مليون دوالر عام  )2006وكــذلك احـتـ�س ــاب حــ�ص�ص الأقلـيــة يف ال�شــركات التابعة البالغـة
 24مليـون دوالر ( 3ماليني دوالر عام  ،)2006بذلك يكون الربح ال�صايف للمجموعة  125مليون دوالر عن العام � 2007أو ما يقل بن�سبة %38
عن العام .2006
م�صادر وا�ستخدامات الأموال
تت�ألف حمفظة �أ�صول (موجودات) املجموعة بالدرجة الأوىل من الأوراق املالية والقرو�ض والتوظيفات .وقد بلغت قيمة الأوراق املالية غري
املخ�ص�صة للمتاجرة (املكونة من �أوراق مالية بر�سم البيع) نحو  12.890مليون دوالر ( 7.828مليون دوالر للعام  )2006وبلغت التوظيفات يف
ال�سوق النقدية  5.268مليون دوالر ( 4.160مليون دوالر عام  )2006كما بلغت الأموال ال�سائلة والأوراق املالية املتداولة  1.082مليون دوالر
( 1.031مليون دوالر عام  .)2006وبلغ �إجمايل حمفظة القرو�ض والت�سليفات 12.329مليون دوالر ( 8.622مليون دوالر عام  )2006يف حني
�شكلت قيمة اال�ستثمارات يف املوجودات التابعة وقيمة امل�ستحقات واملباين واملعدات والأ�صول �أخرى  1.175مليون دوالر ( 761مليون دوالر
عام  )2006وبلغت الودائع لدى امل�صارف والأمـوال ال�سائـلة  335مليـون دوالر ( 274مليون دوالر عام � )2006أو ما ن�سبته  %17.1من �إجمايل
املوجودات ( % 19.8عام .)2006
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ارتفعت القيمة الإجمالية ملوجودات املجموعة
عام � 2007إىل  32.744مليون دوالر
( 22.402مليون دوالر عام .)2006
ومت متويل هذه املوجودات بوا�سطة ودائع العمالء التي بلغت  10.791مليون دوالر ( 7.508مليون دوالر عام  )2006ومن ودائع البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى التي بلغت  15.013مليون دوالر ( 9.070مليون دوالر عام  )2006وبوا�سطـة �أوراق لأجل و�سـندات ومتويـالت
�أخـرى لأجل بلغ جمموعها  2.579مليون دوالر ( 1.927مليون دوالر عام  )2006بالإ�ضافة �إىل �شهادات �إيداع بقيمة  1.063مليون دوالر
( 1.074مليون دوالر عام  .)2006وبلغت قيمة الفوائد امل�ستحقة وال�ضرائب واملطلوبــات الأخــرى  1.141ملــيون دوالر ( 705ماليني دوالر
عام  .)2006وت�ضمن حـ�سـاب الودائــع الإجمالــية مبلــغ  6.201ملــيون دوالر ( 853ملــيون دوالر عــام  )2006مودعــة عــلى حـ�سـاب عـقــود
بيــع �أو �إعــادة �شــراء.
وبينما توزعت االلتزامات لأجل (�أوراق لأجل و�سندات ومتويالت �أخرى لأجل) عام  2006بن�سبة  20:80على التوايل بني امل�صرف الأم وال�شركات
التابعة يف العام  2007كانت الن�سبة  11:89عـلى التوايل بعد ح�صول امل�ؤ�س�ســة العربية امل�صــرفية عــلى �صايف ت�سهيالت �إ�ضافية لأجــل بقيمــة
 742مليون دوالر (منها  500مليون دوالر ك�إ�صدار ديون ثانوية) بينما انخف�ض �إجمايل الديون الآجلة ل�شركات املجموعة التابعة بر�صيد �صايف
قدره  90مليون دوالر ليبلغ  2.579مليون دوالر.
وارتفعت القيمة الإجمالية ملوجودات املجموعة عام � 2007إىل  32.744مليون دوالر ( 22.402مليون دوالر عام  )2006وكان املعـدل الو�سطي
للموجـودات  27,981مليـون دوالر يف عـام  21.458( 2007مليون دوالر يف عام  )2006بينما بلغ املعدل الو�سطي للمطلوبات ،با�ستثنـاء حقوق
امل�ساهمني 25.965 ،مليـون دوالر ( 19.472مليون دوالر عام .)2006
االلتزامات االئتمانية ،والبنود الطارئة وامل�شتقات
بلـغت قيمة بنود ميزانيـة املجمـوعة املج ّمعة يف نهـاية عام  2007ما جمموعه  29.949مليون دوالر ( 20.543مليون دوالر عام  .)2006وبلغ
جمموع قيمة معامل االئتمان املرجح باملوجودات من االلتزامات والبنود الطارئة وامل�شتقات  2.917مليون دوالر ( 2.172مليون دوالر عام
 )2006وبلغ اجمايل االعتمادات امل�ستندية ،واال�ستثمـارات االئتمـانية ق�صيـرة الأجل املبـاعة ب�أقل من القيمة اال�سمية ،وال�ضمانات املقدمة
خالل العام  13.009مليون دوالر ( 11.357مليون دوالر عام  )2006وخ�صت ن�سبة  %55من �إجمايل هذه االلتزامات للعامل العربي عام 2007
(مقابل  %58من الإجمايل عام .)2006
وت�ستخدم املجموعة طيف ًا من امل�شتقات املالية لأغرا�ض التح ُّوط وخدمة املتطلبات املتعلقة بالزبائن ،وكذلك لأغرا�ض التداول املبا�شر يف الأوراق
املالية ولي�س عن طريق �أخذ العموالت .وبلغت قيمة هــذه االلتزامـات بعـد تثقيلها مبخاطر ال�سوق  949مليـون دوالر يف نهايـة  459( 2007مليون
دوالر عام .)2006
ومل تتم �أي تعامالت مهمة يف ن�شاطات التداول بامل�شتقات خالل العام.
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التوزيع اجلغرايف واال�ستحقاقات الزمنية للميزانية
انخف�ضت ح�صة �إجمايل موجودات املجموعة يف العامل العربي يف العام  2007من � %41إىل  %38ب�سبب ارتفاع موجودات املجموعة يف �أمريكا
ال�شمالية من � %27إىل  %31ويف �أمريكا الالتينية من � %6إىل  %9على التوايل .وبقيت ح�صة املوجودات يف القارة الأوروبية م�ستقرة على  %18بينما
انخف�ضت ح�صة موجودات املجموعة يف الأ�سواق الآ�سيوية من � %4إىل  .%2يف الوقت نف�سه تراجعت ح�صة العامل العربي من حمفظة مطلوبات
املجموعة من � %81إىل  %67بينما زادت ح�صة كل من �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية من � %2إىل  %13ومن � %10إىل  %12على التوايل.
املوج ــودات

%

2007

العامل العربي
�أوروبا الغربية
�آ�سيا
�أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الالتينية
بلدان �أخرى

41
38
18
18
4
2
27
31
6
9
4
2
100
100
املـوج ــودات املنتـجـ ــة لـدخـ ــل
2006
2007

العامل العربي
�أوروبا الغربية
�آ�سيا
�أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الالتينية
بلدان �أخرى

37
17
4
31
10
1
100

%

2006

40
19
6
28
7
100

املطلــوبات وحـقـوق امل�سـاهمــني
2006
2007
67
12
2
13
6
100

81
10
2
2
5
100

القـرو�ض وال�سـلف
2006
2007
64
7
6
3
19
100

69
9
7
2
13
1
100

ويظهر حتليل اال�ستحقاق الزمني للموجودات ذات العوائد ،نهاية العام � ،2007أن  %43منها مل يتجاوز �أجل ا�ستحقاقه العام الواحد% 47( ،
عام  .)2006كما �أن القرو�ض والت�سليفات التي يقع �أجل ا�ستحقاقها خالل العام كانت ن�سبتها  %56من الإجمايل ( %58عام  .)2006وكانت
ن�سبة املطلوبات التي يقع �أجلها خالل عام واحد نحو  %80من �إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني يف  %73( 2007عام .)2006
%
خالل �شهر واحد
� 3 -1شهور
� 6 -3شهور
� 12 -6شهر ًا
�أكرث من �سنة
غري حمدد التاريخ
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املـ ــوج ـ ــودات ذات الـعـ ـ ــوائ ــد
2006
2007
18
11
6
8
53
4
100

20
15
5
7
49
4
100

املطلوبــات وحقــوق امل�ساهمـني
2006
2007
43
26
9
2
10
10
100

44
21
4
3
15
13
100

توزيع االنك�شاف االئتماين
االنك�شاف االئتماين ملجموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (يعرف بحا�صل �إجمايل املخاطر االئتمانية التي ميكن �أن تتعر�ض لها) .وي�شار �إليه يف
اجلدول �أدناه كما كان يف  31دي�سمرب :2007
التزامات ت�سليف
م�شتقات مالية (*)
وبنود احتياط
االنك�شافات املم ّولة
الأرقام مباليني الدوالرات
2006
2007
2006
2007
2006
2007
طبيعة املقرت�ضني
845
1.056
1.860
2.314
11.251
16.122
بنوك
247
279
3.343
4.249
5.025
7.552
مقرت�ضون (غري البنوك)
7
55
886
1.662
5.530
7.793
م�ؤ�س�سات حكومية
1.099
1.390
6.089
8.263
21.806
31.467
ت�صنيف املخاطر
139
108
191
124
5.924
9.402
.1ا�ستثنائي
470
702
377
460
2.016
4.436
 .2ممتاز
228
284
725
1.089
4.964
5.390
 .3جيد جد ًا
121
113
1.030
1.718
2.761
2.991
 .4جيد
131
179
2.711
3.503
3.405
6.238
 .5مقبول
9
2
682
848
2.360
1.984
 .6مالئم
1
2
320
450
295
787
 .7حتت املراقبة
3
4
47
189
 .8مالحظة حمددة
24
8
25
42
 .9دون امل�ستوى
26
20
3
6
 .10م�شكوك بتح�صيله
1
6
2
 .11خ�سارة
1.099
1.390
6.089
8.225
21.806
31.467
(*) يتم احت�ساب انك�شافات امل�شتقات باعتبارها تكلفة ا�ستبدال عقود امل�شتقات ب�أ�سعار ال�سوق حني تكون هذه �إيجابية ،وكذلك بتقدير التغيري
املحتمل يف قيمها ال�سوقية مبا يعك�س التقلبات التي قد تتعر�ض لها .وقد مت �إعادة تقييم امل�شتقات عن العام  2006باال�ستناد �إىل تقدير حمافظ
من قبل امل�ؤ�س�سة للعوامل االحتمالية التي قد ت�ؤثر يف قيمتها( .وذلك بد ًال من التقييم املتبع وفق ًا للقواعد احل�سابية املتّبعة).
القرو�ض املبوبة واملخ�ص�صات
مت حتديد الديون املتعرثة والت�سهيالت االئتمانية الواقعة خارج امليزانية بتلك التي ال تلتزم بالدفعات التعاقدية �سواء للأ�صل �أو الفائدة التي
تتجاوز  90يوم ًا ،و�أن كل الت�سهيالت االئتمانية التي تدعو �إىل ال�شك يف حت�صيلها يف مواعيدها ويخفق �أ�صحابها يف ت�سديدها ،ف�إنها جميع ًا
تعامل كقرو�ض متعرثة .وتدرج هذه االئتمانات على الفور يف قائمة الديون غري امل�سددة ،بحيث يتم عك�س اجتاه الفائدة وا�ستثناء الفوائد غري
املدفوعة من الدخل.
وبلغ جمموع القرو�ض غري امل�سـددة  162مليـون دوالر بنهـاية العام  183( 2007مليون دوالر عام � )2006أمـا التدابري االحتياطية ،فبلغ �إجمالهـا
يف نهـايــة عــام  2007ما جمموعــه  319مليــون دوالر (مقــابل  381مليون دوالر  )2006و�شكلت الت�سليف ــات  %197عام ( 2007مقابل ٪208
ع ــام  )2006من جمموع القرو�ض �ضعيفة الأداء ،و %2.5عام  %4.2( 2007عام  )2006من �إجمايل حمفظة القرو�ض وال�سلف.
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القرو�ض املبوبة واملخ�ص�صات (تتمة)
ويف مايلي ك�شف حتليلي بالقرو�ض والت�سليفات امل�ستحقة غري املدفوعة مع املخ�ص�صات املقتطعة لها:
(الأرقام مباليني الدوالرات)
الأجل
�أقل من � 3أ�شهر
� 3أ�شهر �إىل �سنة
�سنة �إىل � 3سنوات
�أكرث من � 3سنوات

�أ�صل الدين
17
6
34
105
162

املخ�ص�صات
9
5
33
105
152

القيمة الدفرتية ال�صافية
8
1
1
10

وبلغت قيمة ال�سندات والأوراق املالية التي تقرر اعتبارها عر�ضة خل�سارة جزء من قيمتها نحو  720مليون دوالر (مقابل ال �شيء يف العام )2006
وبلغت قيمة امل�ؤونات االحتياطية التي مت تخ�صي�صها يف مقـابل تلك ال�سـندات  299مليون دوالر (مقابل ال �شيء يف العام .)2006
هيكل ر�أ�س مال املجموعة ومعدالت املالءة الر�أ�سمالية
تتكون القاعدة الر�أ�سمالية للمجموعة البالغة  3.006مليون دوالر ب�صورة رئي�سية من �شريحة ر�أ�سمال �أوىل تبلغ  2.268مليون دوالر (مقابل
 1.901مليون دوالر يف العام  )2006ومن �شريحة ر�أ�سمال ثانية بقيمة  738مليون دوالر (مقابل  324مليون دوالر عام  .)2006وكانت ن�سبة كفاية
الر�أ�س املالية املج ّمعة بتاريخ  31دي�سمرب 2007نحو  %15.8( %14.4عام  )2006ويفوق هذا املعدل احلد الأدنى املفرو�ض من م�صرف البحرين
املركزي واملحدد بـ  ،%12كما �أنه يتجاوز ب�صورة ملمو�سة معدل الـ  %8املو�صى به يف اتفاقية "بازل" التي ترعى عمل امل�صارف الدولية.
وتتمتع جميع ال�شركات التابعة ملجموعة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية مبتطلبات مالءة ر�أ�س املال املحددة لها من �سلطات الإ�شراف والرقابة املعنية.
العوامل امل�ؤثرة يف �أداء املجموعة التاريخي �أو امل�ستقبلي
�إن الهدف املايل الرئي�سي للمجموعة هو تقدمي قيمة م�ستمرة ومتنامية حلملة �أ�سهمها من خالل حتقيق �أرباح م�ستدامة وتنمية املوجودات.
وبرغم الظروف الدولية ال�صعبة التي طبعت الق�سم الأخري من العام  2007ف�إن الإدارة تظل متفائلة بقدرة املجموعة على امل�ضي يف حتقيق تلك
الأهداف باال�ستناد �إىل تقييم العوامل التالية امل�ؤثرة يف �أدائها.
اال�ستقرار ال�سيا�سي
تعتقد الإدارة ب�صورة عامة �أن ن�شاطات املجموعة وموجوداتها متنوعة وموزعة جغرافيا ب�صورة كافية ومبا ي�سمح با�ستيعاب �أي خ�سائر قد تنجم
عن بع�ض احلاالت املعزولة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي .ولدى املجموعة �سل�سلة من الإجراءات احلازمة واملجربة التي ميكن اللجوء �إليها
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حلماية و�إنقاذ املوجودات يف احلاالت الطارئة التي قد تنجم عن اال�ضطراب ال�سيا�سي �أو غريه .كما �أن املجموعة غري مك�شوفة حالي ًا ملخاطر من
هذا النوع خارج العامل العربي والواليات املتحدة ،و�أوروبا.
�أ�سعار الطاقة
ت�ؤثر �أ�سعار النفط والغاز العاملية ب�صورة مبا�شرة على املوازنات ال�سنوية وم�شاريع حت�سني البنى التحتية يف العديد من الأقطار العربية كما ت�ؤثر
على اقت�صادات دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .يف املقابل ف�إن الأ�سعار املرتفعة للمنتجات النفطية ت�ؤدي �إىل تدفقات وفرية للدخل �إىل
الدول املنتجة وامل�صدرة وبالتايل �إىل زيادة الطلب على املعدات الر�أ�سمالية واخلدمات الإن�شائية الالزمة لإقامة البني التحتية وم�شاريع التطوير
ف�ض ًال عن زيادة الطلب على ال�سلع اال�ستهالكية .وتنتع�ش من جراء ذلك �أعمال امل�صدرين و�شركات املقاوالت يف دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية .ويف احلالة املقابلة ف�إن تدين �أ�سعار الطاقة يفيد مواطني الدول املتقدمة اقت�صادي ًا وي�ؤدي بالتايل �إىل زيادة الطلب على ب�ضائع الدول
النامية وين�شط التدفقات ال�سياحية �إليها ويزيد بالتايل مداخيل الدول القادرة على توفري تلك الب�ضائع واخلدمات� .أي �أن دخل املجموعة -التي
تعمل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وكذلك يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  -ي�ستفيد من كال احلالتني .ومن املتوقع �أن
حتافظ �أ�سعار منتجات النفط والغاز على اجتاهها لالرتفاع يف املدى املتو�سط �إال �أن هذا االجتاه قد يتخلله فرتات ا�ستقرار يف الأ�سعار تقطعها بني
احلني والآخر قفزات مفاجئة قد ت�سببها موجات من الطق�س ال�شديد الربودة يف الدول امل�ستهلكة الرئي�سية �أو ا�ضطرابات �سيا�سية يف مناطق �إنتاج
النفط �أو �أي توقعات بتطورات �سلبية قد تثري �شكوك ًا حول اال�ستقرار املحتمل لإمدادات الطاقة.
تقلبات �أ�سواق العمالت
�أدّى االنكما�ش العاملي يف ال�سيولة والت�سهيالت املالية والذي جنم عن �أزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة الأمريكية �إىل زيادة كبرية يف
هوام�ش الفائدة على القرو�ض ،الأمر الذي انعك�س ب�آثار �سلبية كبرية على القيمة ال�سوقية لل�سندات والأوراق املالية .ومن املرجح �أن �أي تفاقم يف
الأزمة احلالية للأ�سواق �سينعك�س مبزيد من الآثار ال�سلبية على الأداء املايل ملحفظة الأوراق املالية للمجموعة.
�أ�سعار �صرف العمالت
يف احلاالت التي يتم فيها تقييم ر�ساميل ال�شركات التابعة للمجموعة بغري عملة الدوالر ف�إن امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ميكن �أن تكون عر�ضة
لت�أثريالتقلب يف �أ�سعار �صرف تلك العمالت� ،إال �أن امل�ؤ�س�سة تتخذ الإجراءات الآيلة للتح ّوط كافة �إزاء هذه التقلبات كلما كان ذلك ممكن ًا �أو مرغوب ًا.
خماطر �أ�سواق العمالت
ميكن لتقلب معدالت �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية �أن ي�ؤثر على العوائد الناجتة عن املتاجرة بالعمالت الأجنبية .وتعتقد املجموعة �أنها
ت�ستفيد ب�صور ٍة عامة من تقلب العمالت ،نظر ًا للفر�ص التي تتيحها لتحقيق �أرباح من عمليات املتاجرة.
معدالت �أ�سعار الفوائد
ً
على الرغم من �أن العوائد ال�صافية للمجموعة املت�أتية من الفوائد ميكن �أن تت�أثر �سلبا بتغريات معدالت �أ�سعار الفائدة� ،إال �أن الأثر الرئي�سي
يكون على الدخل املت�أتي من �صناديق الأ�سهم نظر ًا لأن �إقرا�ضها ومقتنياتها من الأوراق املالية القابلة للت�سوق ،تقوم ب�صورة �أ�سا�سية على
معدالت فائدة عائمة �أو ق�صرية الأجل ،ولذلك ف�إنها معزولة ب�صورة كبرية عن التقلبات ال�سريعة يف معدالت �أ�سعار الفائدة.
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ال�سادة م�ساهمي
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب)

لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للم�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب) )"البنك"( وال�شركات التابعة له ("املجموعة")
والتي ت�شمل امليزانية املوحدة كما يف  31دي�سمرب  ،2007والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف احلقوق والتدفقات النقدية لل�سنة
املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات الأخرى.
م�سئولية جمل�س الإدارة عن القوائم املالية

�إن �إعداد وعر�ض هذه القوائم املالية املوحدة ب�صورة عادلة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية هو من م�سئولية جمل�س الإدارة.
تت�ضمن هذه امل�سئولية :ت�صميم وتنفيذ واملحافظة على نظم الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة ب�صورة
عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية� ،سواء ناجتة عن جتاوزات �أو �أخطاء ،واختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية منا�سبة و�إعداد
تقديرات حما�سبية تكون معقولة ح�سب الظروف.
م�سئولية مدققي احل�سابات

�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستناد ًا �إىل تدقيقنا .لقد مت تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية.
تتطلب هذه املعايري منا الإلتزام مبتطلبات املبادئ الأخالقية املعنية وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة
ب�أن القوائم املالية املوحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية.

يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق للمبالغ والإي�ضاحات املف�صح عنها يف القوائم املالية املوحدة� .إن اختيار
الإجراءات املنا�سبة يعتمد على تقدير املدققني ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للقوائم املالية املوحدة� ،سواء ناجتة
عن جتاوزات �أو �أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر ي�ضع املدقق يف االعتبار نظام الرقابة الداخلية املعني ب�إعداد وعر�ض القوائم
املالية املوحدة ب�صورة عادلة لكي يتم ت�صميم �إجراءات تدقيق تكون منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية
نظام الرقابة الداخلية للبنك .ويت�ضمن التدقيق �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات التي
�أجراها جمل�س الإدارة وكذلك تقييم العر�ض العام للقوائم املالية املوحدة.
وباعتقادنا �إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لإبداء ر�أي دقيق حول هذه القوائم.
الــر�أي

يف ر�أينا �إن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب
 2007وعن �أدا�ؤها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية.
�أمور تنظيميه �أخرى

كما ن�ؤكد �إن البنك ،يف ر�أينا ،يحتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن القوائم املالية املوحدة واملعلومات الواردة يف تقرير جمل�س
الإدارة فيمـا يتعلق بهذه القوائم املالية املوحدة تتــفق مـع تلـك ال�سجالت .وح�سـب علمنـا واعتقادنـا لـم تـقـع خـالل ال�سـنة املنتهـية
يف  31دي�سمرب � 2007أي خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية البحريني �أو لأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وقانون
امل�ؤ�س�سات املالية �أو لأحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري �سلب ًا على ن�شاط البنك �أو مركزه
املايل املوحد ،و�أن البنك قد التزم ب�أحكام ترخي�صه امل�صريف.

 31يناير 2008
املنامة ،مملكة البحرين
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كما يف  31دي�سمـرب 2007

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية )

املوجودات
�أموال �سائلة
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
فوائد م�ستحقة القب�ض
موجودات �أخرى
مبان ومعدات

�إي�ضاح
4
5و7
6و7
8

جمموع املوجودات

2007

2006

335
747
5.268
12.890
12.329
32
392
621
130

274
757
4.160
7.828
8.622
32
264
338
127

32.744

22.402

املطلوبات
ودائع العمالء
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�شهادات �إيداع
فوائد م�ستحقة الدفع
�ضرائب
مطلوبات �أخرى
�أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى

9
10
11

جمموع املطلوبات
احلـقــوق

10.791
15.013
1.063
341
73
727
2.579

7.508
9.070
1.074
210
47
448
1.927

30.587

20.284

12

ر�أ�س املال
�إحتياطيات
�أرباح مبقاة
احلقوق العائدة حلاملي �أ�سهم ال�شركة الأم

1.000
218
649
1.867

1.000
456
612
2.068

حقوق الأقلية

290

50

جمموع احلقوق

2.157

2.118

جمموع املطلوبات واحلقوق

32.744

22.402

مت اعتماد �إ�صدار هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة يف  31يناير  2008ومت توقيعها نيابة عنهم من قبل رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي.

حممد ليا�س
رئي�س جمل�س الإدارة
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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غـازي عبداجلواد
الرئي�س التنفيذي

قائمة الدخل املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية )

�إي�ضاح

2007

2006

دخل الت�شغيل
دخل الفوائد
م�صروفات الفوائد

13
14

�صايف دخل الفوائد
دخل ت�شغيل �آخر

15

جمموع دخل الت�شغيل
خم�ص�صات الإ�ضمحالل � -صايف

7

1.689
()1.391

1.232
()983

298
393

249
235

691

484

()230

-

�صايف دخل الت�شغيل بعد املخ�ص�صات

461

484

م�صروفات الت�شغيل
موظفون
مبان ومعدات
�أخرى

181
24
70

177
25
60

جمموع م�صروفات الت�شغيل

275

262

الربح قبل ال�ضرائب

186

222

()37

()17

149

205

()24

()3

دخل عائد حلاملي �أ�سهم ال�شركة الأم

125

202

الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح
(بالدوالرات الأمريكية)

0.13

�ضرائب على العمليات اخلارجية

9

�صايف ربح ال�سنة
دخل عائد حلقوق الأقلية

27

0.20

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية )

2007

2006

125

202

7

230
10

12

15

()15

()1

14
()1.027
()3.296
()379
3.059
5.750
611
()90

()162
()744
()1.514
()158
2.091
695
137
()98

�إي�ضاح
الأن�شطة الت�شغيلية
دخل عائد حلاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
بنود ال ت�ستلزم تدفقات نقدية:
خم�ص�صات الإ�ضمحالل – �صايف
ا�ستهالك
بنود معاجله على انفراد:
مكا�سب بعد ح�سم اخل�سائر الناجتة من �أوراق مالية متاحة للبيع
تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
قرو�ض و�سلف
موجودات �أخرى
ودائع العمالء
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
مطلوبات �أخرى
حركات �أخرى غري نقدية
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
بيع وا�سرتداد �أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
�شراء مبان ومعدات
بيع مبان ومعدات

()7.447
1.998
()15
7

()3.345
1.556
()11
22

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()5.457

()1.778

الأن�شطة التمويلية
(ا�سرتداد) �إ�صدار �شهادات �إيداع � -صايف
�إ�صدار �أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى
�سداد �أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى
�أرباح �أ�سهم نقدية مدفوعة

()35
1.568
()918
()100

993
512
()158
()70

�صايف النقد من الأن�شطة التمويلية

515

الزيادة (النق�ص) يف الأموال ال�سائلة
ت�أثري تغريات �سعر �صرف العمالت الأجنبية على الأموال ال�سائلة
الأموال ال�سائلة يف بداية ال�سنة

50
11
274

()41
6
309

الأموال ال�سائلة يف نهاية ال�سنة

335

274

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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1.277

قائمة التغريات يف احلقوق املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية )

ر�أ�س
املال
الر�صيد يف نهاية ال�سنة املنتهية يف 1.000 2005
تعديالت حتويل عمالت �أجنبية
تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة و�أخرى -

حقوق امل�ساهمني العائدة حلاملي �أ�سهم ال�شركة الأم
تغريات
حقوق
�إحتياطي �إحتياطي �أرباح مرتاكمة يف
الأقلية
مبقاة * القيم العادلة املجموع
قانوين عام

جمموع
احلقوق

276
-

150
-

496
4
-

4
6

1.926
4
6

47
-

1.973
4
6

�صايف الدخل املثبت مبا�شر ًة يف احلقوق
�صايف ربح ال�سنة – 2006

-

-

-

4
202

6
-

10
202

3

10
205

جمموع الدخل وامل�صروفات املثبتة لل�سنة

-

-

-

206

6

212

3

215

حتويالت خالل ال�سنة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة 2005 -

-

20
-

-

()20
()70

-

()70

-

()70

الر�صيد يف نهاية ال�سنة
املنتهية يف 2006

1.000

296

150

612

10

2.068

50

2.118

تعديالت حتويل عمالت �أجنبية
تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة و�أخرى -

-

-

25
-

()251

25
()251

5
-

30
()251

�صايف الدخل املثبت مبا�شر ًة يف احلقوق
�صايف ربح ال�سنة – 2007

-

-

-

25
125

()251
-

()226
125

5
24

()221
149

جمموع الدخل وامل�صروفات املثبتة لل�سنة

-

-

-

150

()251

()101

29

()72

حتويالت خالل ال�سنة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة 2006 -
تخفي�ض يف ملكية �شركة تابعة

-

13
-

-

()13
()100
-

-

()100
-

211

()100
211

الر�صيد يف نهاية ال�سنة
املنتهية يف 2007

1.000

309

150

649

()241

1.867

290

2.157

* تت�ضمن الأرباح املبقاة  30مليون دوالر �أمريكي ( 5 :2006ماليني دوالر �أمريكي) متثل �صايف املكا�سب /اخل�سائر غري املحققة من حتويل قيمة اال�ستثمارات
يف ال�شركات التابعة الأجنبية �إىل دوالرات �أمريكية واحتياطيات غري قابلة للتوزيع ناجتة من توحيد ال�شركات الأجنبية ب�إجمايل  275مليون دوالر �أمريكي
( 148 :2006مليون دوالر �أمريكي).

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31دي�سمرب 2007

 -1الت�أ�سي�س والأن�شطة

ت�أ�س�س البنك القاب�ض ،امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب) )البنك( يف مملكة البحرين مبوجب مر�سوم �أمريي ،ويزاول �أعماله
مبوجب ترخي�ص م�صريف باجلملة �صادر عن م�صرف البحرين املركزي.
 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�إلـــتزام بالـعـــر�ض

�أعدت القوائم املالية املوحدة للم�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب) ،وال�شركات التابعة لها )املجموعة) وفق ًا ملعايري التقارير املالية
الدولية وطبق ًا لقانون ال�شركات التجارية البحريني ولأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وقانون امل�ؤ�س�سات املالية.
وفيما يلي ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة وهي نف�سها التي مت �إتباعها يف ال�سنة ال�سابقة:
العرف املحا�سبي

�أعدت هذه القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل لقيا�س القيمة العادلة للم�شتقات املالية واال�ستثمارات واملوجودات
املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة واملتاحة للبيع .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كما هو مو�ضح بالتفا�صيل �أدناه �إن القيم املدرجة للموجودات
واملطلوبات املثبتة والتي هي بنود مت التحوط لها حتوطات القيمة العادلة وهي بخالف ذلك مدرجة بالتكلفة ،ومعدلة لت�سجيل التغريات
يف القيم العادلة العائدة �إىل املخاطر التي يتم التحوط لها.
�أعدت القوائم املالية بالدوالر الأمريكي مقربة �إىل �أقرب مليون �إال �إذا ذكر خالف ذلك ،والتي تعد العملة الرئي�سية لعمليات املجموعة.
تغيريات م�ستقبلية يف ال�سيا�سات املحا�سبية

معيار التقارير املالية الدويل رقم  8املتعلق بالقطاعات الت�شغيلية
�سي�صبح تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم � 8إلزامي ًا يف ال�سنة التي تنتهي يف  31دي�سمرب  2009و�سوف ينتج عنه �إف�صاحات
معدلة و�إ�ضافية تتعلق بالقطاعات الت�شغيلية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  :1عر�ض القوائم املالية (املعدل)
�سي�صبح تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 1املعدل) �إلزامي ًا يف ال�سنة التي تنتهي يف  31دي�سمرب  2009و�سوف ينتج عنه تعديالت
يف عر�ض القوائم املالية املوحدة.
قامت املجموعة بتطبيق معايري املحا�سبة الدولية التالية يف ال�سنة احلالية

معيار التقارير املالية الدويل رقم  : 7الأدوات املالية  :الإف�صاحات
نتج عن تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم � 7إف�صاحات معدلة و�إ�ضافية تتعلق بالأدوات املالية وما ترتبط بها من خماطر.
معيار املحا�سبة الدويل رقم  :1عر�ض القوائم املالية (املعدل)
نتج عن تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 1املعدل) �إف�صاحات معدلة و�إ�ضافية تتعلق بالأهداف وال�سيا�سات وعمليات �إدارة ر�أ�س
مال املجموعة.
�إن تطبيق هذه املعايري املعادلة �سوف لن ي�ؤثر على الأداء املايل �أو املركز املايل للمجموعة� ،أدى تطبيق هذه املعايري �إىل عمل �إف�صاحات �إ�ضافية.
�أرقام مقارنة

مت ت�ضمني �أرقام مقارنة �إ�ضافية لكي تتنا�سب مع تغريات عر�ض ال�سنة احلالية الناجت عن تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم .7
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31دي�سمرب 2007

التوحـــيد

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للمجموعة يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب من كل �سنة .مت �إعداد القوائم املالية
لل�شركات التابعة (املت�ضمنة م�ؤ�س�سات لأغرا�ض خا�صة التي هي حتت �سيطرة املجموعة) لنف�س ال�سنة املالية للبنك القاب�ض،
با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متوافقة .مت �إ�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت والدخل وامل�صروفات والأرباح واخل�سائر الناجتة من
معامالت فيما بني �شركات املجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم توحيد ال�شركات التابعة من تاريخ حتويل ال�سيطرة �إىل املجموعة ويتم �إيقاف التوحيد من التاريخ الذي يتم فيه حتويل ال�سيطرة
�إىل خارج املجموعة.
يتم �إحت�ساب �إقتناء ح�صة حقوق الأقلية وال�شركات التابعة امل�ستبعدة جزئي ًا �أو افرتا�ضي ًا با�ستخدام طريقة متديد البنك القاب�ض،
والتي على �ضوئها:
�أ ) يتم �إثبات الفرق بني املقابل والقيمة الدفرتية حل�صة البنك من �صايف املوجودات ك�شهرة؛
ب) يف حالة اال�ستبعاد اجلزئي ،ف�إنه يتم �إثبات الفرق بني املتح�صالت امل�ستلمة والقيمة الدفرتية حل�صة البنك من �صايف املوجودات
ك�أرباح �أو خ�سائر يف قائمة الدخل املوحدة؛ و
ج) يف احلالة التي يعترب جزء فيها م�ستبعد افرتا�ضي ًا نتيجة زيادة ر�أ�س املال ،ف�إنه يتم �إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية حل�صة
البنك من �صايف املوجودات يف ال�شركة التابعة قبل وبعد الزيادة يف ر�أ�س املال ك�أرباح �أو خ�سائر يف قائمة الدخل املوحدة.
متـثل حـق ــوق الأقلــية جــزء ًا مـن الربــح �أو اخل�ســارة و�صايف املوجودات غ ــري اململوكة ب�صورة مبا�شـرة �أو غــري مبا�شرة من قــبل
املجموعــة ،ويتـم عر�ضها كبند منف�صل يف قائمة الدخل و�ضمن احلقوق يف امليزانية املوحدة وب�صورة منف�صلة عــن حقوق م�ساهمي
البنك القاب�ض.
�أموال �سائلة

ت�شتمل الأموال ال�سائلة على نقد و�أر�صدة لدى بنوك وبنوك مركزية.

�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة

تدرج الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة مبدئي ًا بالقيمة العادلة مع �إدراج �أي مكا�سب �أو خ�سائر ناجتة من التغيري يف القيم
العادلة يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها .يتم �إدراج الفوائد املكت�سبة و�أرباح الأ�سهم امل�ستلمة �ضمن دخل الفوائد
ودخل ت�شغيل �آخر ،على التوايل.
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

تدرج الإيداعات لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة املطف�أه بعد ح�سم �أي مبالغ مت �شطبها وخم�ص�ص الإ�ضمحالل� .إن
القيم املدرجة ملثل هذه املوجودات التي يتم حتوطها بفعالية للتغريات يف القيمة العادلة يتم تعديلها لدرجة التغيريات يف القيم العادلة
التي مت حتوطها ،كما �أن التغريات الناجتة يتم �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة.
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة

ت�صنف هذه الأوراق املالية كما يلي :
· حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق
· متاحة للبيع

تثبت جميع الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة مبدئي ًا بالتكلفة ،والتي تعد القيمة العادلة للمقابل املدفوع مت�ضمن ًة تكاليف
ال�شراء املرتبطة بالورقة املالية.
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 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة (تتمة)

حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق
الأوراق املالية التي لها مدفوعات ثابتة �أو حمددة اال�ستحقاق والتي ينوى الإحتفاظ بها حتى اال�ستحقاق يتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة
املطف�أة ،بعد ح�سم خم�ص�ص الإ�ضمحالل يف قيمتها.
متاحة للبيع
�إن اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع هي تلك التي يتم ت�صنيفها �أو لي�ست م�ؤهلة لتكون م�صنفة بالقيمة العادلة �ضمن الأرباح �أو
اخل�سائر ،املحتفظ بها حتى اال�ستحقاق �أو قرو�ض و�سلف .وهي ت�شتمل على �أدوات �أ�سهم حقوق امللكية وا�ستثمارات يف �صناديق
م�شرتكة �أو �أدوات دين �أخرى.
بعد الإثبات املبدئي ،يعاد قيا�س هذه الأوراق املالية بالقيمة العادلة� ،إال �إذا كان ال ميكن حتديد القيمة العادلة مبوثوقية يف هذه احلالة
يتم قيا�سها بالتكلفة بعد ح�سم الإ�ضمحالل .تغريات القيمة العادلة التي تعد جزء ًا من عالقة التحوط بفعالية ف�إنها تدرج يف قائمة
الدخل املوحدة .تغريات القيمة العادلة التي ال تعد جزء ًا من عالقة التحوط بفعالية ،ف�إنها تدرج كبند منف�صل يف احلقوق حتى يتم
�إ�ستبعاد الإ�ستثمار �أو اعتباره م�ضمح ًال .عند اال�ستبعاد �أو الإ�ضمحالل ف�إن املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة امل�سجلة �سابق ًا "كتغريات
مرتاكمة يف القيمة العادلة" �ضمن احلقوق ،يتم ت�ضمينها يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة.
ا�ستبعاد املوجودات واملطلوبات املالية

يتم ا�ستبعاد املوجود املايل (�أو �أي جزء من املوجود املايل �أو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�شابهة) عندما يكون احلق يف ا�ستالم
التدفقات النقدية من املوجود قد انتهى� ،أو حتتفظ املجموعة بحقوقها يف ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تلتزم بدفعها بالكامل
دون ت�أخري جوهري �إىل طرف ثالث مبوجب "ترتيب مرور"؛ �أو �سوا ًء (�أ) قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية املتعلقة
باملوجود �أو (ب) عندما مل يتم نقل �أو �إبقاء جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�سيطرة على املوجودات.

يتم �إ�ستبعاد املطلوب املايل عندما يكون الإلتزام مبوجب املطلوب مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو انتهاءه.
قرو�ض و�سلف

يتم ت�صنيف القرو�ض وال�سلف امل�سعرة يف ال�سوق الن�شط "كمحتفظ بها حتى اال�ستحقاق" �أو "متاحة للبيع" معتمد ًا ذلك على نية الإدارة.

ت�صنف القرو�ض وال�سلف غري امل�سعرة يف ال�سوق الن�شطة "كقرو�ض و�سلف غري م�سعرة".
تدرج القرو�ض وال�سلف غري امل�سعرة والقرو�ض وال�سلف املحتفظ بها حتى اال�ستحقاق بالتكلفة املطف�أة ،بعد ح�سم خم�ص�ص الإ�ضمحالل.
تدرج القرو�ض وال�سلف امل�صنفة كمتاحة للبيع بالقيمة العادلة .يتم �إعادة قيا�س املكا�سب �أو اخل�سائر غري املحققة بالقيمة العادلة
يح�صل �أو ي�ستبعد �أو يعترب
والتي ال تعد جزء ًا من عالقة التحوط بفعالية ،ف�إنها تدرج كبند منف�صل يف احلقوق حتى يباع القر�ض �أو ّ
ً
فعندئذ يتم ت�ضمني املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمـة املدرجة �سابق ًا �ضمـن احلقوق يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة.
القر�ض م�ضمح ًال،
بالن�سبة للقرو�ض وال�سلف التي هي جزء من عالقة التحوط بفعالية ،ف�إن �أي مك�سب �أو خ�سارة ناجتة عن التغري يف القيم العادلة يتم
�إثباتهما مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة .يتم تعديل القيم املدرجة للقرو�ض وال�سلف التي يتم حتوطها بفعالية لأي تغريات يف القيم
العادلة حلد التغريات يف القيم العادلة التي مت حتوطها.
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة

يتم ح�ساب اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة احلقوق .ال�شركات الـزميلة هي تلك ال�شركات التي ميار�س عليها
البنك نفوذ ًا م�ؤثر ًا وغالب ًا ما ميتلك فيها البنك من � %20إىل  %50من حق الت�صويت.
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مبان ومعدات

تدرج املباين واملعدات بالتكلفة بعد ح�سم اال�ستهالك املرتاكم وخم�ص�ص الإ�ضمحالل يف القيمة� ،إن وجد.
ال يح�سب اال�ستهالك على الأر�ض اململوكة ملك ًا حر ًا .ت�ستهلك تكلفة املباين واملعدات الأخرى على �أ�سا�س الق�سط الثابت وعلى مدى
�أعمارها الإنتاجية املقدرة.
�إ�ضمحالل وعدم قابلية حت�صيل املوجودات املالية

يتم عمل تقييم يف تاريخ كل ميزانية لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ب�أن موجود مايل حمدد �أو جمموعة من املوجودات
املالية ميكن �أن تكون م�ضمحلة� .إذا وجد مثل هذا الدليل ف�إنه يتم �إثبات خ�سارة الإ�ضمحالل يف قائمة الدخل املوحدة.
ميكن �أن يت�ضمن دليل الإ�ضمحالل على م�ؤ�شرات ب�أن املقرت�ض �أو جمموعة من املقرت�ضني يواجهون �صعوبات مالية جوهرية ،عدم
القدرة على �سداد الفائدة �أو مبلغ القر�ض واحتمال كبري لتعر�ضهم للإفال�س �أو �إعادة تنظيم مايل �آخر وميكن مالحظتها حيث توجد
معلومات ت�شري بحدوث �إنخفا�ض يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة القابلة للقيا�س� ،أو حدوث تغريات يف �أعمال املتاجرة �أو يف
الأو�ضاع االقت�صادية املرتبطة مع التق�صري.
وبالإ�ضافة �إىل خم�ص�ص لإ�ضمحالل قرو�ض و�سلف حمددة ،يتم عمل خم�ص�ص لتغطية �إ�ضمحالل جمموعة حمددة من املوجودات
والتي ميكن قيا�س �إنخفا�ض تدفقاتها النقدية املتوقعة.
يتم حتديد الإ�ضمحالل كما يلي:
�أ) للموجودات املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،يتم حتديد الإ�ضمحالل بنا ًء على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة
ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي.
ب) للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن الإ�ضمحالل هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛ و
ج) للموجودات املدرجة بالتكلفة ،يتم حتديد الإ�ضمحالل بنا ًء على القيمة احلالية للتدفقات النقدية املخ�صومة مبعدل ال�سوق
احلايل على عائد موجود مايل مماثل.
ت�ستخدم املجموعة ح�ساب املخ�ص�ص لت�سجيل الإ�ضمحالل با�ستثناء �أ�سهم حقوق امللكية واال�ستثمارات املماثلة التي يتم �إظهارها
بزيادة م�ستقبلية يف قيمتها العادلة ويتم �إثباتها مبا�شر ًة يف احلقوق.
ودائـــع

تدرج جميع ودائع �أ�سواق املال والعمالء بالتكلفة املطف�أة .يتم تعديل هذه الودائع� ،إذا كان جزء ًا من ا�سرتاتيجية حتوط القيم العادلة
بفعالية ،لتعديل قيمة الودائع للقيمة العادلة املحوطة مع �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر الناجتة يف قائمة الدخل املوحدة.
�إتفاقيات �إعادة ال�شراء والبيع

�إن املوجودات املباعة مع التعهد املتزامن ب�إعادة ال�شراء يف تاريخ م�ستقبلي حمدد ("�إعادة ال�شراء") ال يتم �إ�ستبعادها .تدرج
مطلوبات الطرف الآخر للمبالغ امل�ستلمة من هذه االتفاقيات �ضمن ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �أو ودائع العمالء ،كمـا هو
منا�سب .يتم معاجلة الفرق بني �سعر البيع و�إعادة ال�شراء كم�صروفات فوائد با�ستخدام طريقة العائد الفعلي .ال يتم �إثبات املوجودات
امل�شرتاة مع التعهد ب�إعادة البيع يف تاريخ م�ستقبلي حمدد ("�إعادة ال�شراء العك�سي") بامليزانية حيث �أن البنك ال ميلك ال�سيطرة
على املوجودات .تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه االتفاقيات يف الودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخـرى �أو قرو�ض و�سلف ،كما هو
منا�سب .يتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�شراء و�إعادة البيع كدخل فوائد با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
خم�ص�صات

يتم �إثبات املخ�ص�صات �إذا كان على املجموعة �أي �إلتزام حايل (قانوين �أو متوقع) ناجت عن حدث �سابق وتكون فيه تكلفة ت�سوية
الإلتزام حمتملة وميكن قيا�سها بواقعية.
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ال�ضمانات املالية

�ضمن �أعمالها االعتيادية ،تقدم املجموعة �ضمانات مالية ،تت�ألف من �إعتمادات م�ستندية وخطابات �ضمان وخطابات قبول .يتم
�إثبات ال�ضمانات املالية مبدئي ًا يف القوائم املالية بالقيمة العادلة� ،ضمن "مطلوبات �أخرى" ،والتي تعد العالوة امل�ستلمة .بعد الإثبات
املبدئي ،يتم قيا�س مطلوبات املجموعة مبوجب كل �ضمان بعالوة الإطفاء �أو �أف�ضل تقدير للنفقات الالزمة لت�سوية �إي التزام مايل
ناجتة من ال�ضمان �أيهما �أعلى.
ترحل �إي زيادة يف املطلوبات املتعلقة بال�ضمانات املالية �إىل قائمة الدخل �ضمن "خم�ص�ص لال�ضمحالل" .يتم �إثبات العالوة امل�ستلمة
يف قائمة الدخل �ضمن "دخل �آخر" على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى �أعمار ال�ضمانات.
معا�ش التقاعد واملكاف�آت الأخرى املتعلقة بنهاية خدمة املوظفني

ت�ستحق تكاليف املوظفني املتعلقة باملعا�شات التقاعدية واملكاف�آت الأخرى املتعلقة بنهاية اخلدمة ب�صورة عامة وفق ًا للتقييمات
االكتوارية على �أ�سا�س الأنظمة ال�سائدة املعمول بها يف كل موقع.
�إثبات الدخل وامل�صروفات

جلميع الأدوات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة والأدوات املالية التي حتمل فائدة وامل�صنفة كمتاحة للبيع ،يتم ت�سجيل دخل فوائد �أو
م�صروفات فوائد مبعدل الفائدة الفعلي والذي مبوجبه يتم خ�صم الإيرادات النقدية املتوقعة م�ستقب ًال خالل العمر الزمني للموجود
املايل من املبلغ ال�صايف املدرج للموجود املايل �أو املطلوب املايل �أو فرتة �أق�صر ،كما ما هو منا�سب .ي�أخذ يف االعتبار عند عملية
االحت�ساب جميع ال�شروط التعاقدية للأدوات املالية ويتم ت�ضمني �أية ر�سوم �أو تكاليف �إ�ضافية م�صاحبة للأداء املايل والتي تعترب
جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي ،ولكنها لي�ست خ�سائر �إئتمان م�ستقبلية .يتم تعديل القيمة املدرجة للموجود �أو املطلوب املايل،
�إذا قامت املجموعة بتعديل تقديراتها للمبالغ املدفوعة �أو املبالغ امل�ستلمة .يتم �إحت�ساب القيمة املدرجة املعدلة مبعدل الفائدة الفعلي
الأ�صلي ويتم �إثبات التغريات يف القيمة املدرجة كدخل فوائد �أو م�صروفات فوائد .ويتم اثبات دخل وم�صروفات الر�سوم الأخرى عند
اكت�سابها �أو تكبدها.
عندما تنخف�ض القيمة امل�سجلة للموجود املايل �أو جمموعة من املوجودات املالية املماثلة نتيجة خل�سارة �إ�ضمحالل ،ف�إنه ي�ستمر �إثبات
دخل الفوائد على �أ�سا�س �سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي للموجود.
عندما يدخل البنك يف مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة لتغيري الفائدة من ثابتة �إىل عائمة (�أو بالعك�س) ف�إنه يتم تعديل مبلغ دخل الفوائد
�أو م�صروفات الفوائد ب�صايف الفائدة للمقاي�ضة.
قيم عادلة

يتـم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة بتاريخ امليزانية على �أ�سا�س �أ�سعارها ال�سوقية املعلنة �أو �أ�سعار
عرو�ض التاجر (�أ�سعار العطاءات للمراكز املغطاة �أو �أ�سعار العرو�ض للمراكز املك�شوفة) ،دون خ�صم �أي من تكاليف املعاملة.
بالن�سـبة للأوراق املالية غري املدرجة يف �أ�سواق مالية ن�شطة ،ف�إنه يتم حتــديد القيم العادلة بالرج ــوع �إىل تقنية تقييم منا�سبة.
ت�شتمل تقنية التقييم على تقنية �صايف القيمة احلالية �أو بعقد مقارنة مع �أدوات مالية م�شابهة �أو خيارات مناذج الت�سعري �أو ب�أمور
تقييمية �أخرى.
ولل�صناديق املدارة خارجي ًا ،ف�إنه يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع �إىل �صايف قيمة املوجود املحدد من قبل �إدارة ال�صندوق.
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الآراء والتقديرات املحا�سبية الهامة
الآراء

يف �أثناء تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،اتخذت الإدارة الآراء التالية ،منف�صلة عن تلك املرتبطة بالتقديرات ،التي لديها
�أغلب الت�أثريات الهامة على املبالغ املثبتة يف القوائم املالية:

ت�صنيف اال�ستثمارات والقرو�ض وال�سلف امل�سعرة
عــند �إقتناء اال�ستثمــارات تق ــرر الإدارة ما �إذا يتوجب ت�صنيفها كمحتفظ بها حتى اال�ستحقاق �أو حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة �أو
متاحــة للبيـع.
ت�صنف املجموعة اال�ستثمارات كمحتفظ بها لغر�ض املتاجرة �إذا مت �إقتنائها �أ�سا�س ًا لغر�ض حتقيق ربح يف الأجل الق�صري.
الأوراق املالية املحتفظ بها بنية �إبقائها لفرتة غري حمددة والتي من املمكن بيعها لتلبية احتياجات ال�سيولة ،التغريات يف �أ�سعار
الفائدة �أو �أ�سعار الأ�سهم يتم ت�صنيفها كمتاحة للبيع.
يعتمد ت�صنيف القرو�ض وال�سلف امل�سعرة "كمحتفظ بها حتى اال�ستحقاق" �أو "متاحة للبيع" بح�سب نية الإدارة.
فيما يتعلق بتلك التي تعترب حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق تت�أكد �إدارة املجموعة ب�أن متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم  39قد
توافرت ،وب�شكل خا�ص �أن تكون لدى املجموعة النية والقدرة للإحتفاظ بها حتى اال�ستحقاق.
عدم ت�أكيد التقديرات

�إن الفر�ضيات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الأ�سا�سية الأخرى للتقديرات بتاريخ امليزانية ،والتي لديها خماطر هامة لتكون
�سبب ًا لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة مو�ضحة �أدناه:

خ�سائر ا�ضمحالل على املوجودات املالية
تقوم املجموعة على �أ�سا�س ربع �سنوي بتقييم ما �إذا كان يتوجب ت�سجيل خم�ص�ص اال�ضمحالل يف قائمة الدخل املوحدة .ب�شكل
خا�ص ،يتطلب عمل الإدارة بذل اجلهد يف تقدير املبالغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستويات املخ�ص�صات
املطلوبة� .إن هذه التقديرات مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات حول عوامل متعددة تت�ضمن درجات خمتلفة من الر�أي وعدم الت�أكد،
ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغريات م�ستقبلية يف مثل هذه املخ�ص�صات.
�إ�ضمحالل مقابل جمموعة معينة من املوجودات مالية
بالإ�ضافة �إىل خم�ص�صات معينة مقابل القرو�ض وال�سلف واال�ستثمارات الهامة ب�شكل منفرد ،تقوم املجموعة �أي�ض ًا بعمل خم�ص�ص
لتغطيه الإ�ضمحالل مقابل جمموعة معينة من املوجودات املالية عندما يوجد انخفا�ض قابل للتحديد يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
�إن هذا املخ�ص�ص مبني �أ�سا�س ًا على �إي تدهور يف الت�صنيف الداخلي للموجودات املالية منذ منحها� .إن مبلغ املخ�ص�ص يعتمد على
النمط التاريخي خل�سائر القرو�ض �ضمن كل درجة وتعدل لتعك�س التغيريات الإقت�صادية احلالية.
ت�أخذ هذه الت�صنيفات الداخلية يف الإعتبار عوامل مثل �أي تدهور يف خطورة البلد وال�صناعة والتقادم التكنولوجي بالإ�ضافة �إىل
حتديد ال�ضعف يف هيكلة �أو تدهور يف التدفقات النقدية.
�ضرائب على العمليات اخلارجية

ال تخ�ضع �أرباح البنك لل�ضرائب يف مملكة البحرين .حت�سب ال�ضرائب على العمليات اخلارجية على �أ�سا�س القوانني املالية املعمول
بها يف كل موقع على حدة .ال يعمل خم�ص�ص لأي مطلوب قد ينتج يف حال توزيع �إحتياطيات ال�شركات التابعة .تتطلب الت�شريعات
املحلية االحتفاظ باجلزء الأكرب من هذه الإحتياطيات ح�سب املتطلبات القانونية املحلية.
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عمالت �أجنبية

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية �إىل الدوالر الأمريكي ب�أ�سعار ال�سوق ال�سائدة يف تاريخ
امليزانية .ترحل �أي مكا�سب �أو خ�سائر �إىل قائمة الدخل املوحدة.
يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات اخلارجية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ امليزانية .كما يتم حتويل بنود الدخل
وامل�صروفات على �أ�سا�س متو�سط �أ�سعار ال�صرف للفرتة .تدرج مكا�سب وخ�سائر حتويل العمالت الأجنبية الناجتة عن حتويل القوائم
املالية لل�شركات التابعة �إىل الدوالر الأمريكي مبا�شرة �ضمن احلقوق يف الأرباح املبقاة.
املحا�سبة يف تاريخ املتاجرة وال�سداد

جميع امل�شرتيات واملبيعات "العادية" للموجودات املالية يتم �إثباتها يف تاريخ املتاجرة ،وهو التاريخ الذي يلتزم فيه البنك ب�شراء �أو
بيع املوجود.
م�شتقات مالية وحما�سبة التحوط

تدخل املجموعة يف معامالت �أدوات مالية م�شتقة مت�ضمن ًة العقود الآجلة والعقود امل�ستقبلية ،املقاي�ضات وعقود اخليارات يف ال�صرف
الأجنبي و�سعر الفائدة و�أ�سواق ر�أ�س املال .تدرج امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة .امل�شتقات التي حتمل قيم ًا �سوقية موجبة (مكا�سب
غري حمققة) يتم �إدراجها �ضمن املوجودات الأخرى ،بينما تدرج امل�شتقات التي حتمل قيم ًا �سوقية �سالبة (خ�سائر غري حمققة) �ضمن
املطلوبات الأخرى يف امليزانية املوحدة.
تدرج التغريات يف القيم العادلة للم�شتقات املالية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة �أو ملقا�صة مراكز متاجرة �أخرى �أو غري م�ؤهلة ملحا�سبة
التحوط �ضمن دخل ت�شغيل �آخر يف قائمة الدخل املوحدة.
لأغرا�ض حما�سبة التحوط ،ي�صنف التحوط �إىل ثالث فئات�( :أ) حتوط القيمة العادلة والذي يغطي خماطر التغيري يف القيم العادلة
للموجودات واملطلوبات املثبتة؛ و(ب) حتوط التدفقات النقدية والذي يغطي خماطر التعر�ض لتغريات التدفقات النقدية املرتبطة
�سواء تلك املتعلقة مبخاطرة معينة متعلقة مبوجود م�سجل �أو مبطلوب م�سجل �أو مبعاملة متنب�أ بها؛ و(ج) حتوطات �صايف اال�ستثمار
الذي يحوط التعر�ض ملخاطر �صايف اال�ستثمار يف العمليات اخلارجية.
تدرج التغريات يف القيم العادلة للم�شتقات املالية امل�صنفة وامل�ؤهلة ك�أدوات لتحوط خماطر القيمة العادلة ،امل�ؤكد ب�أنها ذات فاعلية
عالية مبا يتعلق بتحوط املخاطرة� ،ضمن دخل ت�شغيل �آخر مع التغريات امل�صاحبة يف القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املحوطة
واملرتبطة باملخاطر التي مت حتوطها.
التغريات يف القيم العادلة للم�شتقات املالية امل�صنفة وامل�ؤهلة ك�أدوات لتحوط خماطر التدفقات النقدية ،امل�ؤكد ب�أنها ذات فاعلية
عالية مبا يتعلق بتحوط املخاطرة ،يتم �إثباتها يف بند منف�صـل يف احلقوق� ،أما اجلزء غري الفعال فيتم �إثباته يف قائمة الدخل
املوحدة .يتم حتويل مكا�سب �أو خ�سائر التدفقات النقدية املحوطة املثبتة مبدئي ًا يف احلقوق �إىل قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي
�أثرت فيها املعاملة املحوطة على الدخل .عندما ينتج عن معاملة التحوط �إثبات موجود �أو مطلوب ،ف�إن املك�سب �أو اخل�سارة املثبتني
مبدئي ًا يف احلقوق يتم �إدراجهما بالقيا�س املبدئي للتكلفة املتعلقة باملوجود �أو املطلوب.
تدرج التغريات يف القيم العادلة للم�شتقات املالية �أو غري امل�شتقات املالية امل�صنفة وامل�ؤهلة كتحوطات �صايف ا�ستثمار ،امل�ؤكد ب�أنها
ذات فاعلية عالية مبا يتعلق بتحوط املخاطرة ،يتم احت�سابها بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية.
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يتوقف ا�ستخدام حما�سبة التحوط عندما تكون الأدوات املالية امل�شتقة املحوطة قد انتهت مدتها �أو مت بيعها� ،أو �إنهائها �أو تنفيذها �أو
مل تعد م�ؤهلة ملحا�سبة التحوط �أو �ألغيت .وعند حدوث مثل هذا التوقف ف�إنه:
• يف حالة حتوطات القيمة العادلة للأدوات املالية التي حت�سب عليها فائدة ف�إن �أي تعديل للقيمة املدرجة املتعلقة باملخاطر املحوطة
يطف�أ يف قائمة الدخل املوحدة على مدى املدة املتبقية لال�ستحقاق.
• يف حالة حتوطات التدفقات النقدية ،ف�إن �أي مك�سب �أو خ�سارة مرتاكمني ناجتني عن الأدوات املحوطة مت �إثباتهما يف احلقوق تبقى
يف احلقوق حتى حتدث املعاملة املتنب�أ بها .وعند حدوث مثل هذه املعاملة ،ف�إن املك�سب �أو اخل�سارة املثبتة يف احلقوق يتم �إثباتها يف
قائمة الدخل املوحدة �أو ي�ضافان �إىل القيا�س املبدئي للتكلفة املتعلقة باملوجود �أو املطلوب ،كما هو منا�سب .عند توقع عدم حدوث
املعاملة املحوطة ف�إن �صايف املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة املثبتة يف احلقوق حتول �إىل قائمة الدخل املوحدة.
يتم معاملة بع�ض امل�شتقات التي هي جزء ال يتجزء من �أدوات مالية �أخرى كم�شتقات مالية منف�صلة عندما تكون �سماتها الإقت�صادية
وخماطرها لي�ست متعلقة ب�صورة مبا�شرة بهذه العقود املحتوية و�أن هذه العقود املحتوية ال يتم �إدراجها بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل .يتم قيا�س هذه امل�شتقات بالقيمة العادلة وتثبت تغرياتها يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.
موجودات الأمانة

ال تعـامــل املوجـودات املحتفــظ بـهـا ب�صفــة الأمانــة �أو الوكالــة عــلى �أنهــا موجودات تابعة للمجموعـة ،وعلـيه ف�إنهــا ال تدرج �ضمن
امليزانية املوحــدة.
املقا�صة

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية و�إظهار �صايف املبلغ يف امليزانية فقط �إذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ
املثبتة وتنوي املجموعة �أن ت�سدد على �أ�سا�س �صايف املبلغ.
�أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى

يتم ت�صنيف الأدوات املالية ال�صادرة (�أو عنا�صرها) ،غري امل�صنفة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل كمطلوبات �ضمن " �أذونات
لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى" ،حيث �أن م�ضمون نتائج الرتتيبات التعاقدية هي �أن املجموعة لديها �إلتزام �إما بتو�صيل نقد �أو
موجودات مالية �أخرى حلاملها.

بعد القيا�س املبدئي ،يتم الحق ًا قيا�س �أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي .يتم �إحت�ساب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ يف االعتبار �أي خ�صومات �أو عالوات من الإ�صدار والتكاليف التي تعترب جزء ًا ال يتجز�أ
من معدل الفائدة الفعلي.
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 -3ت�صنيف الأدوات املالية

كما يف  31دي�سمرب  ،2007مت ت�صنيف الأدوات املالية لغر�ض القيا�س مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  39الأدوات املالية :الأثبات
والقيا�س كالتايل:
موجودات/
مطلوبات مالية
متاحة
قرو�ض
حمتفظ بها
بالتكلفة املطـف�أة املجموع
لغر�ض املتاجرة وذمم مدينة للبيع
املـوجــودات

�أموال �سائلة
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى البنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف
فائدة م�ستحقة القب�ض وموجودات �أخرى
املطلوبات

ودائع العمالء
ودائع من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�شهادات �إيداع
فوائد م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى
�أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى

747
-

12.203
-

12.883
115
-

335
5.268
7
11
1.013

335
747
5.268
12.890
12.329
1.013

747

12.203

12.998

6.634

32.582

-

-

-

10.791
15.013
1.063
1.068
2.579

10.791
15.013
1.063
1.068
2.579

-

-

-

30.514

30.514

كما يف  31دي�سمرب 2006

املـوجــودات

�أموال �سائلة
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى البنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف
فائدة م�ستحقة القب�ض وموجودات �أخرى
املطلوبات

ودائع العمالء
ودائع من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�شهادات �إيداع
فوائد م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى
�أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى
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متاحة
للبيع

موجودات/
مطلوبات مالية
بالتكلفة املطـف�أة املجموع

757
-

8.536
-

7.811
81
-

274
4.160
17
5
602

274
757
4.160
7.828
8.622
602

757

8.536

7.892

5.058

22.243

قرو�ض
حمتفظ بها
لغر�ض املتاجرة وذمم مدينة

-

-

-

7.508
9.070
1.074
658
1.927

7.508
9.070
1.074
658
1.927

-

-

-

20.237

20.237
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� -4أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة

�صناديق مدارة خارجي ًا
�سندات دين
�أ�سهم حقوق ملكية

2007

2006

723
14
10

716
41
-

747

757

متثل ال�صناديق املدارة خارجي ًا ا�ستثمارات يف �صناديق حموطة (�صندوق ال�صناديق) مدارة من قبل مدراء موجودات معروفني دولي ًا.
� -5أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة

2007

2006

بفئة �إيه �إيه �إيه �سندات دين
بفئة �إيه �إيه �إيل �إيه �سندات دين
�سندات دين ذو فئات ا�ستثمارية �أخرى
�سندات دين �أخرى
�سندات �أ�سهم حقوق امللكية

7.609
3.301
743
1.458
71

4.500
1.965
603
690
53

حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق – �سندات دين

13.182
7

7.811
17

13.189
)(299

7.828
-

12.890

7.828

متاحة للبيع

خم�ص�صات مقابل �أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة (�إي�ضاح (7

متاحة للبيع

�سندات دين
�سندات �أ�سهم حقوق امللكية

حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق

م�سعرة
12.161
20
-

�سندات دين

12.181

خم�ص�صات مقابل �أوراق مالية
حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة -

12.181

2007
غري م�سعرة املجموع

م�سعرة

2006
غري م�سعرة املجموع

950
51

13.111
71

7.390
16

368
37

7.758
53

7

7

3

14

17

1.008

13.189

7.409

419

7.828

-

-

-

7.409

419

7.828

()299
709

()299
12.890

�إن املخ�ص�صات مقابل اال�ستثمارات املحتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة هي ب�صورة �أ�سا�سية مقابل �أدوات ا�ستثمارية منظمة والتزامات
الديون امل�ضمونة ب�صورة �أ�سا�سية يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا.
جميع اال�ستثمارات مت تقييمها با�ستخدام مدخالت ملحوظة لل�سوق.
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� -5أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة (تتمة)
مت�ضمنة �أعاله هي �سندات يف حقوق امللكية مببلغ  51مليون دوالر �أمريكي مدرجة بالتكلفة ( 37 :2006مليون دوالر �أمريكي) .وهذا
ناجت لطبيعة تدفقاتها النقدية امل�ستقبلية التي ال ميكن التنب�ؤ بها وعدم �إمكانية �إيجاد طرق �أخرى منا�سبة للح�صول على قيم عادلة
موثوق بها .ال توجد �سوق ملثل هذه اال�ستثمارات ولذلك تنوي املجموعة الإحتفاظ بها لفرتة طويلة الأجل.
�إن التغيري الوحيد يف خم�ص�ص �سندات الدين الأخرى املت�ضمنة يف الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة خالل ال�سنة هو
خم�ص�ص بقيمة  299مليون دوالر �أمريكي ( :2006ال �شيء).
بلغ �إجمايل مبالغ الأوراق املالية املحتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة املتوقع �إ�ضمحاللها ب�شكل فردي قبل خ�صم �أي خ�سائر �إ�ضمحالل
مت تقييمها ب�شكل فردي  720مليون دوالر �أمريكي ( :2006ال �شيء).
 -6قرو�ض و�سلف

2007

2006

4.294
3.166
2.677
787
478
483
152
303
308

3.982
2.162
1.498
279
263
221
121
298
179

12.648
()319

9.003
()381

12.329

8.622

 )2ح�سب الت�صنيف

2007

2006

قرو�ض و�سلف م�سعرة:
متاحة للبيع
حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق
قرو�ض و�سلف غري م�سعرة

115
11
12.522

81
5
8.917

خم�ص�صات خ�سائر القرو�ض

12.648
()319

9.003
()381

12.329

8.622

 )1ح�سب القطاع ال�صناعي

خدمات مالية
خدمات �أخرى
�صناعي
�إن�شائي
التعدين وا�ستغالل املحاجر
جتاري
ا�ستهالكي
حكومي
�أخرى
خم�ص�صات خ�سائر القرو�ض
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 )3خم�ص�صات ح�سب القطاع ال�صناعي

خدمات مالية
خدمات �أخرى
�صناعي
�إن�شائي
التعدين وا�ستغالل املحاجر
جتاري
ا�ستهالكي
حكومي
�أخرى

2007

2006

45
16
28
1
49
4
60
116

86
21
27
1
5
50
3
68
120

319

381

فيما يلي بيان التغريات يف خم�ص�صات خ�سائر القرو�ض خالل ال�سنة:

2007

2006

يف  1يناير
خم�ص�ص ال�سنة
خم�ص�صات انتفت احلاجة �إليها� /إ�سرتدادات
مبالغ م�شطوبة
حتويل العمالت الأجنبية وتعديالت �أخرى

381
17
()86
()6
13

405
68
()68
()54
30

يف  31دي�سمرب

319

381

�إجمايل مبالغ القرو�ض املتوقع �إ�ضمحاللها ب�شكل فردي قبل خ�صم خم�ص�ص
�إ�ضمحالل مت تقييمه ب�شكل فردي

162

183

يف  31دي�سمرب  ،2007بلغت الفوائد املعلقة من قرو�ض فات موعد ا�ستحقاقها  212مليون دوالر �أمريكي ( 172 :2006مليون دوالر �أمريكي).
بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات املحتفظ بها من قبل املجموعة املتعلقة بالقرو�ض املتوقع �إ�ضمحاللها ب�شكل فردي  5مليون دوالر
�أمريكي يف  31دي�سمرب  16 :2006( 2007مليون دوالر �أمريكي) .ت�شتمل ال�ضمانات على نقد وخطابات �ضمان من البنوك .لتفا�صيل
�أكرث راجع "�ضمانات وتعزيزات �إئتمانية �أخرى" �ضمن �إي�ضاح .20
 -7خم�ص�صات اال�ضمحالل – �صايف

خالل ال�سنة ،قامت املجموعة بانتفاء( /خم�ص�صات) للإ�ضمحالل – �صايف:
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة (�إي�ضاح )5
قرو�ض و�سلف (�إي�ضاح )6

2007

2006

()299
69

-

()230

-

خالل ال�سنة ،قامت املجموعة بعمل (املخ�ص�صات) التالية مقابل الإ�ضمحالل بالإ�ضافة �إىل عك�س خم�ص�صات انتفت احلاجة �إليها.
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 -8موجــودات �أخــرى

قيمة عادلة موجبة للم�شتقات املالية (�إي�ضاح )17
موجودات مكت�سبة من ت�سوية دين
قرو�ض املوظفني
ت�أمني على احلياة ميلكه البنك
�أوراق مالية مباعة يف طور التقييم
ح�سابات التداول بالهام�ش
�أخرى

2007

2006

139
16
21
27
165
90
163

62
10
20
26
37
50
133

621

338

بلغت القيمـة العادلة ال�سالبة للم�شتقات املالية  151مليون دوالر �أمريكي ( 59 :2006مليون دوالر �أمريكي) مت�ضمنة يف املطلوبات
الأخرى (�إي�ضاح  .)10مت الإف�صاح عن تفا�صيل امل�شتقات املالية يف �إي�ضاح .17
� -9ضرائب على العمليات اخلارجية

امليزانية املوحدة:
مطلوب �ضريبي حايل
مطلوب �ضريبي م�ؤجل

قائمة الدخل املوحدة:
�ضريبة حالية على العمليات اخلارجية
�ضريبة م�ؤجلة على العمليات اخلارجية

2007

2006

71
2

15
32

73

47

61
()24

6
11

37

17

حتليل ال�ضريبة املحت�سبة:
يف البحرين (ال يوجد دخل �ضريبي)
على �أرباح ال�شركات التابعة التي تعمل يف ت�شريعات �أخرى

37

17

م�صروف �ضريبة الدخل كما يف قائمة الدخل املوحدة

37

17

نظر ًا لكون عمليات املجموعة خا�ضعة لقوانني و�سلطات �ضريبية خمتلفة ،ف�إنه لي�س من العملي عر�ض ت�سوية بني الأرباح املحا�سبية
وال�ضريبية مع تفا�صيل املعدالت الفعلية لل�ضرائب.
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 -10مطلوبات �أخرى

2007

قيمة عادلة �سالبة للم�شتقات املالية (�إي�ضاح )17
هام�ش الودائع مت�ضمن ًا �ضمان نقدي
مبالغ م�ستحقة الدفع للموظفني
�ضريبة غري جتارية م�ستحقة الدفع
�أوراق مالية م�شرتاة يف طور التقييم
�شيكات يف طور التح�صيل
دخل م�ؤجل
�صادرات نقدية م�ستحقة الدفع
م�ستحقات وذمم دائنة �أخرى

2006

151
50
40
15
138
11
20
116
186

59
101
64
11
37
22
28
126

727

448

تت�ضمن املوجودات الأخرى القيمة العادلة املوجبة للم�شتقات املالية البالغة  139مليون دوالر �أمريكي ( 62 :2006مليون دوالر
�أمريكي)�(،إي�ضاح  .)8مت الإف�صاح عن تفا�صيل امل�شتقات املالية يف �إي�ضاح .17
� -11أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى

يقـ ــوم الب ــنك وبعــ�ض �شركاتـ ــه التابع ــة� ،ضمــن �أعمالهــم الإعتيادي ــة ،باحل�ص ــول على متويـالت لأجل من عــدة �أ�سواق ر�أ�سمالــية
وب�أ�سعــار جتاري ــة.
جمموع االلتزامات القائمة يف  31دي�سمرب 2007

�إجمايل اال�ستحقاقات لل�سنوات:
2008
2010
2011
2012
2014
2017

جمموع االلتزامات القائمة يف  31دي�سمرب 2006

البنك القاب�ض

ال�شركات التابعة

املجموع

50
384
300
1.000
57
500

88
200
-

138
384
500
1.000
57
500

2.291

288

2.579

1.549

378

1.927

جميع االلتزامات حتمل فائدة مبعدالت عائمة.
لقد قامت املجموعة ب�إعادة �شراء  15مليون دوالر �أمريكي من ديونها يف �سنة  :2006( 2007ال �شيء).
خ ــالل ال�ســنة ،ق ــام البــنك ب�إ�ص ــدار ديــن ثان ــوي بقيـ ـمـة  500ملـ ــيون دوالر �أمريكــي مـ ــن ودائ ــع متو�س ـط ــة الأج ــل بقيـمــة
 2.500.000.000دوالر �أمريكي مبوجب برنامج لل�سندات باليورو.
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 -12احلقوق
�أ) ر�أ�س املـــال

امل�صرح به –  1.500مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها دوالر �أمريكي واحد لل�سهم
ال�صادر واملكتتب به واملدفوع بالكامل –  1.000مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها
دوالر �أمريكي واحد لل�سهم

2007

2006

1.500

1.500

1.000

1.000

ب) �إحتياطي قانوين

مبوجب متطلبات النظام الأ�سا�سي للبنك وقانون ال�شركات التجارية البحريني ،مت حتويل  %10من �صايف ربح ال�سنة �إىل الإحتياطي
القانوين .يـتم التوقف عن مثل هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ جمموع الإحتياطي القانوين  %50من ر�أ�س املال املدفوع� .إن هذا
االحتياطي غري قابل للتوزيع� ،إال �أنه ممكن �أن ي�ستخدم ك�ضمان لأغرا�ض التوزيع يف احلاالت التي ن�ص عليها قانون ال�شركات
التجارية البحريني ومبوافقة م�صرف البحرين املركزي.

ج) �إحتياطي عام

ي�ؤكد تكوين الإحتياطي العام التزام امل�ساهمني بتعزيز القاعدة الر�أ�سمالية القوية للبنك .ال توجد قيود على توزيع هذا الإحتياطي.

د) تغريات مرتاكمة يف القيمة العادلة

2007

2006

الر�صيد يف بداية ال�سنة
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة عند اال�ضمحالل/الإ�ستبعاد
�صايف التغريات يف القيمة العادلة خالل ال�سنة

10
2
()253

4
1
5

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

()241

10

2007

2006

221
578
862
28

178
389
647
18

1.689

1.232

 -13دخل الفوائد

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أوراق مالية
قرو�ض و�سلف
�أخرى

 -14م�صروفات الفوائد

ودائع العمالء
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�شهادات �إيداع
دين ثانوي
�أذونات لأجل و�سندات ومتويالت لأجل �أخرى
�أخرى
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2007

2006

304
862
52
20
147

209
606
41
119

1.391

983

6
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 -15دخل ت�شغيل �آخر

دخل ر�سوم وعموالت
م�صروفات ر�سوم وعموالت
مكا�سب بعد ح�سم اخل�سائر من �أوراق مالية متاحة للبيع
مكا�سب بعد ح�سم اخل�سائر من معامالت يف العمالت الأجنبية
مكا�سب بعد ح�سم اخل�سائر من التعامل يف امل�شتقات املالية
مكا�سب بعد ح�سم اخل�سائر من �أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
ربح من خف�ض ملكية يف �شركة تابعة (بانكو �أيه بي �سي الربازيل �أ�س�.أيه�( ).إي�ضاح )16
�أخرى � -صايف

2007

2006

192
()56
15
7
18
54
94
69

132
()30
1
11
17
66
38

393

235

مل ينتج دخل ر�سوم وعموالت من الأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل .ت�ضمنت يف الر�سوم والعموالت مبلغ وقدره
 10ماليني دوالر �أمريكي وهو عبارة عن دخل ر�سوم تتعلق ب�أن�شطة الوكالة والأمانة الأخرى ( 11 :2006مليون دوالر �أمريكي).
 -16ا�ستثمارات يف �شركات تابعة وزميلة

ال�شركات التابعة الرئي�سية والتي تنتهي �سنواتها املالية يف  31دي�سمرب هي كما يلي:

بلــد الت�أ�سي�س
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي �إل �سي
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي �ش.م.ب( .معفاة)
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (ايه بي �سي)  -الأردن
بانكو ايه بي �سي برازيل �إ�س ايه*
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – اجلزائر
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -م�صر (�إ�س ايه �آي)
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – تون�س

اململكة املتحدة
البحرين
الأردن
الربازيل
اجلزائر
م�صر
تون�س

ن�سبة م�ساهمة
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب)
2007

2006

100
100
87
56
70
98
100

100
100
87
84
70
98
100

ال�شـركة الزميلة الرئي�سية هي �شركة اخلدمات املالية العربية �ش.م.ب( .مقفلة) امل�ؤ�س�سة يف مملكة البحرين وميتلك فيها البنك
ح�صة .)%46 :2006( %46
* مت تخفي�ض امللكية من � %84إىل  %56خالل الطرح العام الأويل يف يوليو .2007
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 -17م�شتقات مالية وحتوطات

تدخل املجموعة من خالل �أعمالها االعتيادية يف معامالت متنوعة ت�ستخدم فيها الأدوات املالية امل�شتقة.
يو�ضح اجلدول �أدناه القيم العادلة املوجبة وال�سالبة للأدوات املالية امل�شتقة� .إن القيمة الإعتبارية هي قيمة املوجود اخلا�ص بامل�شتق
املايل �أو ال�سعر املرجعي �أو امل�ؤ�شر الأ�سا�سي ومتثل الأ�سا�س لقيا�س التغري يف قيمة امل�شتقات املالية .تدل القيم الإعتبارية على حجم
ر�صيد املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وال تعطي م�ؤ�شر ًا ملخاطر ال�سوق �أو االئتمان.

م�شتقات مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة:

مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة
مقاي�ضات العمالت
عقود �صرف �أجنبي �آجلة
عقود اخليارات
عقود م�ستقبلية

م�شتقات مالية حمتفظ بها كتحوطات:

مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة
مقاي�ضات العمالت
عقود �صرف �أجنبي �آجلة
عقود اخليارات

2007
القيمة القيمة
العادلة العادلة القيمة
املوجبة ال�سالبة الإعتبارية

57
4
51
21
6
139

45
49
29
11
134

3.970
194
4.923
4.488
1.107
14.682

القيمة
العادلة
املوجبة
28
2
12
5
14
61

2006
القيمة
العادلة القيمة
ال�سالبة الإعتبارية
17
12
4
9
42

2.932
36
2.468
3.020
736
9.192

-

16
1
-

3.973
29
540
2.500

1

16
1
-

1.969
34
759
2.500

139

17
151

7.042
21.724

1
62

17
59

5.262
14.454

القيمة معدلة باملخاطر (خماطر االئتمان وال�سوق)

975

479

تدرج امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم بنا ًء على مدخالت ال�سوق اجلديرة باملالحظة.
تت�ضمن امل�شتقات املالية املحتفظ بها كتحوطات ما يلي :
�أ ) حتوطات القيم العادلة التي ت�ستخدم �أ�سا�س ًا لتحوط التغريات يف القيمة العادلة الناجتة عن تقلبات �أ�سعار الفائدة للقرو�ض
وال�سلف والإيداعات والودائع و�سندات الدين املتاحة للبيع.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2007قام البنك ب�إثبات �صايف خـ�سارة مببلـغ مليون دوالر �أمريكـي واحــد ( :2006مك�سـب بقيمـة
 2مليون دوالر �أمريكي) ،ناجتة من حتوطات الأدوات املالية� .إن �إجمايل املك�سب من حتوطات البنود املتعلق مبخاطر التحوط بلغ
 1مليون دوالر �أمريكي ( :2006خ�سارة مببلغ  2مليون دوالر �أمريكي).
ب) ت�ش ــمل حتــوطات �ص ــايف اال�سـتثمـ ــار عـق ــود �صــرف �أجنــبي �آجــلة مببلغ  153ملــيون دوالر �أمريــكي ( :2006ال �شيء) .كـمــا يف
 31دي�سمرب  ،2007ال تعترب عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة جوهرية.
بالإ�ضافة �إىل عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة ت�ستخدم املجموعة ودائع مت تخ�صي�صها لتحوطات �صايف اال�ستثمار يف العمليات
الأجنبية .كما يف  31دي�سمرب  ،2007كان لدى البنك ودائع ب�إجمايل  387مليون دوالر �أمريكي ( 325 :2006مليون دوالر �أمريكي)
والتي مت ت�صنيفها كتحوطات ل�صايف اال�ستثمار.
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�أنواع منتجات امل�شتقات املالية

العـقود الآجلة وامل�ستقبلية عبارة عن ترتيبات تعاقدية �إما ل�شراء �أو لبيع عملة حمددة �أو �سلعة �أو �أداة مالية ب�سعر حمدد وتاريخ
حمدد يف امل�ستقبل .العقود الآجلة معدة للتعامل بها يف ال�سوق الفوري .عقود العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة الآجلة يتم التعامل
بها مببالغ حمددة يف البور�صات املنظمة وتخ�ضع ملتطلبات الهام�ش النقدي اليومي .اتفاقيات �أ�سعار الفائدة الآجلة هي مبثابة عقود
�أ�سعار فائدة �آجلة م�صممة ب�شكل خا�ص حتدد فيها �أ�سعار فائدة �آجلة لقرو�ض اعتبارية ولفرتة زمنية متفق عليها تبد�أ بتاريخ حمدد
يف امل�ستقبل.
عقـود املقاي�ضات هي ترتيبات تعاقدية تتم بني طرفني لتبادل �أ�سعار فائدة �أو عمالت �أجنبية على �أ�سا�س قيم اعتبارية حمددة.
ففي عقـود مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة يتبـادل الأطراف عادة مدفوعات ذات �أ�سعار فائدة ثابتة وعائمة على �أ�سا�س القيمة االعتبارية
املحددة لعملة واحدة .ويف عقود مقاي�ضات العمالت املختلفة يتم تبادل مبالغ اعتبارية بعمالت خمتلفة� .أما يف عقود مقاي�ضات �أ�سعار
الفائدة للعمالت املختلفة ف�إنه يتم تبادل مبالغ اعتبارية ومدفوعات ذات �أ�سعار فائدة ثابتة وعائمة بعمالت خمتلفة.
عقود اخليارات هي ترتيبات تعاقدية تعطي احلق ولي�س الإلتزام �إما ل�شراء �أو بيع مقدار حمدد من �سلعة ما �أو �أداة مالية ب�سعر ثابت
�سواء كان ذلك بتاريخ حمدد يف امل�ستقبل �أو يف �أي وقت �ضمن فرتة زمنية حمددة.
خماطر االئتمان املتعلقة بامل�شتقات املالية

خماطر االئتمان املتعلقة بالأدوات املالية امل�شتقة تظهر من احتمال �إخالل الطرف الآخر بااللتزامات التعاقديـة ،وهي يف حدود
القيمة العادلة املوجبة للأدوات التي يف �صالح املجموعة .يتم الدخول يف غالبية عقود م�شتقات املجموعة مع م�ؤ�س�سات مالية �أخرى،
وال يوجد تركز جوهري ملخاطر االئتمان فيما يتعلق بعقود القيمة العادلة املوجبة مع �أي طرف يف تاريخ امليزانية.
م�شتقات مالية حمتفظ بها �أو �صادرة لأغرا�ض املتاجرة

تتعلق معظم �أن�شطة املتاجرة يف امل�شتقات املالية للمجموعة بالبيع واتخاذ مراكز واملوازنة .حتتوي �أن�شطة املبيعات على عر�ض
املنتجات للعمالء� .إن التمركز يتعلق ب�إدارة و�ضع خماطر ال�سوق وكذلك اال�ستفادة املتوقعة من التغريات الإيجابية يف الأ�سعار
واملعدالت �أو امل�ؤ�شرات .حتتوي �أن�شطة املوازنة التعرف على واال�ستفادة من اختالفات الأ�سعار بني الأ�سواق �أو املنتجات .كما يت�ضمن
هذا الت�صنيف �أي م�شتقات ماليه ال تويف مبتطلبات التحوط وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم .39
م�شتقات مالية حمتفظ بها �أو �صادرة لأغرا�ض التحوط

اتبعت املجموعة نظام ًا متكام ًال لقيا�س و�إدارة املخاطر .وكجزء من عملية �إدارة املخاطر ،تدار خماطر تعر�ض املجموعة لتقلبات
�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية (خماطر العملة) و�أ�سعار الفائدة من خالل �أن�شطة �إدارة املوجودات واملطلوبات� .إن من �سيا�سة
املجموعة تقليل التعر�ض ملخاطر العملة و�أ�سعار الفائدة �إىل م�ستويات مقبولة حمددة من قبل جمل�س الإدارة� .أقر جمل�س الإدارة
م�ستويات ملخاطر العملة وذلك بو�ضع حدود لتعر�ضات مراكز العملة .تتم مراقبة املراكز ب�شكل يومي وت�ستخدم ا�سرتاجتيات التحوط
للت�أكد من بقاء املراكز �ضمن احلدود املو�ضوعة .كما �أقر جمل�س الإدارة م�ستويات ملخاطر �أ�سعار الفائدة وذلك بو�ضع حدود لفجوات
�أ�سعار الفائدة لفرتات حمددة .تتم مراجعة فجوات �أ�سعار الفائدة على �أ�سا�س يومي وت�ستخدم ا�سرتاتيجيات التحوط لتقليل فجوات
�أ�سعار الفائدة يف احلدود التي و�ضعها املجل�س.
وكجزء من عملية �إدارة املوجودات واملطلوبات ،ت�ستخدم املجموعة م�شتقات مالية لأغرا�ض التحوط لتقليل تعر�ضها ملخاطر العملة
و�أ�سعار الفائدة .يتحقق هذا من خالل حتوط �أدوات مالية حمددة ومعامالت متوقعة ،بالإ�ضافة �إىل التحوط اال�سرتاتيجي �ضد
تعر�ضات امليزانية ككل .بالن�سبة ملخاطر �أ�سعار الفائدة ف�إنها تظهر عند مراقبة فرتات املوجودات واملطلوبات با�ستخدام جتارب
مماثلة لتقدير م�ستوى خماطر �أ�سعار الفائدة وبالدخول يف عقود مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة والعقود امل�ستقبلية لتحوط جزء من
التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة .مبا �أن التحوط اال�سرتاتيجي غري م�ؤهل ملحا�سبة التحوط ،ف�إن امل�شتقات املتعلقة يتم اعتبارها
ك�أدوات للمتاجرة.
ت�ستخدم املجموعة عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة ومقاي�ضات عمالت للتحوط �ضد خماطر عمالت معروفة وحمددة .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ت�ستخدم املجموعة عقود مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة وعقود �أ�سعار الفائدة امل�ستقبلية للتحوط �ضد خماطر �أ�سعار الفائدة الناجتة
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 -17م�شتقات مالية وحتوطات (تتمة)

م�شتقات مالية حمتفظ بها �أو �صادرة لأغرا�ض التحوط (تتمة)

عن قرو�ض و�أوراق مالية حمددة ذات �أ�سعار فائدة ثابتة .كما ت�ستخدم املجموعة �أي�ض ًا عقود مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة للتحوط �ضد
خماطر التدفقات النقدية الناجتة عن بع�ض القرو�ض ذات �أ�سعار فائدة عائمة .ويف جميع هذه احلاالت ،ف�إن عالقة وهدف التحوط،
مت�ضمن ًة تفا�صيل البند املحوط و�أداة التحوط ،توثق ر�سمي ًا ويتم ح�ساب معامالتها كتحوطات.
 -18ارتباطات ائتمانية والتزامات حمتملة

االرتباطات االئتمانية وااللتزامات املحتملة ت�شمل ارتباطات بتقدمي ت�سهيالت ائتمانية واعتمادات م�ستندية معززة وخطابات قبول
وخطابات �ضمان نظمت لتلبية الإحتياجات املتنوعة للعمالء.
يف تاريخ امليزانية فـ�إن �أ�صل املبلغ القائم واملعادل املوزون باملخاطر هـي كما يلي:

2007

2006

التزامات حمتملة من املتاجرة واملعامالت ق�صرية الأجل وذاتية الت�صفية
بدائل ائتمان مبا�شرة وخطابات �ضمان وخطابات قبول
ارتباطات �آجلة ل�شراء موجودات
قرو�ض مل ت�سحب بعد وارتباطات �أخرى

4.078
1.125
200
2.822
8.225

3.889
654
6
1.540
6.089

املعادل املوزون باملخاطر

2.891

2.152

يو�ضح اجلدول �أدناه تاريخ �إنتهاء الرتتيبات التعاقدية ح�سب ا�ستحقاق االرتباطات وااللتزامات املحتملة للمجموعة:
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2007

2006

عند الطلب
� 6 – 1أ�شهر
� 12 – 6شهر
� 5 – 1سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات

1.141
2.190
1.626
2.806
462

1.176
1.549
1.061
965
1.338

املجـمــوع

8.225

6.089

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب) التقرير ال�سنوي 2007

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31دي�سمرب 2007

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية )

� -19صايف التعر�ضات الهامة للعمالت الأجنبية

فيما يلي �صايف التعر�ضات الهامة للعمالت الأجنبية والناجتة ب�صورة �أ�سا�سية عن ا�ستثمارات يف �شركات تابعة :

فائ�ض (عجز)
ريل برازيلي
جنيه م�صري
دينار �أردين
جنيه �إ�سرتليني
ريال �سعودي
دينار جزائري
دوالر هونغ كونغ

العملة

208
269
67
19
542
2.470
-

2007
املعادل
بالدوالر الأمريكي

117
49
94
38
145
37
-

العملة
1
246
55
5
661
1.911
()153

2006
املعادل
بالدوالر الأمريكي
1
43
78
10
176
27
()20

� -20إدارة املخاطر
املقدمة

�إن املخاطر كامنة يف �أن�شطة املجموعة �إال �أنه يتم �إداراتها من خالل عملية التعريف امل�ستمر ،القيا�س واملراقبة ،مع مراعاة حدود
املخاطر و�ضوابط �أخرى .تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق.
نظام �إدارة املخاطر

�إن الإدارة التنفيذية هي امل�سئولة عن تنفيذ ا�سرتاتيجية خماطر املجموعة وال�سيا�سات التوجيهية التي مت و�ضعها من قبل جلنة
خماطر جمل�س الإدارة مت�ضمنة حتديد وتقييم كافة املخاطر اجلوهرية التي تتعر�ض لها �أن�شطة املجموعة ب�صفة م�ستمرة وت�صميم
وتنفيذ �ضوابط داخلية منا�سبة للحد منها .ويتم ذلك من خالل اللجان التالية التابعة للإدارة التنفيذية العليا وكذلك من خالل
جمموعة الإئتمان واملخاطر يف املقر الرئي�سي للمجموعة.
�إن جلنة التدقيق للمجموعة م�سئولة �أمام جمل�س الإدارة عن الت�أكد من �أن املجموعة حتتفظ بنظام فعال ملراقبة املخاطر املالية
واملحا�سبية و�إدارة املخاطر ومراقبة �إلتزام املجموعة مبتطلبات ال�سلطات التنظيمية يف خمتلف البلدان التي تعمل فيها املجموعة.
�إن جلنة الإئتمان يف املقر الرئي�سي هي امل�سئولة عن القرارات االئتمانية املهمة يف حمفظة قرو�ض امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،كما
�أنها حتدد �سقوف الإقرا�ض للبلدان وال�سقوف الأخرى التي هي من اخت�صا�ص امل�ستويات العليا للإدارة وتتعامل اللجنة مع املوجودات
امل�ضمحلة وامل�سائل املتعلقة بال�سيا�سات العامه للإئتمان.
�إن كل �شركة تابعة للم�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية هي امل�سئولة عن �إدارة خماطر الت�شغيل اخلا�صة بها ولديها جلنة لإدارة املخاطر تابعة
ملجل�س الإدارة وجلنة للإئتمان بالإ�ضافة �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات (يف حالة ال�شركات التابعة الرئي�سية)� ،أو ما يعادلها ،والتي
لديها م�سئوليات مماثلة مل�سئوليات جلان املجموعة.
�إن جلنة املوجودات واملطلوبات هي امل�سئولة ب�صورة �أ�سا�سية عن حتديد اخلطط اال�سرتاتيجية الطويلة الأجل والأ�ساليب املرحلية
ق�صــرية الأجــل لتوجــيه تخ�صي�ص املوجودات واملطلوبات بحكمه من �أجل حتقيق �أهداف املجموعة اال�سرتاتيجــية .تقــوم جل ــنة
املوجــودات واملطلوب ــات مبراقــبة �س ــيولة املجموعة وخماطر ال�ســوق وبي ــان املخاطر التي تواجهها املجموعة يف �سياق التطورات
االقت�صادية وتقلبات ال�سوق ل�ضمان ا�ستمرارية �أن�شطة املجموعة متوافقة مع املخاطر/العوائد التوجيهية املعتمدة من قبل جلنة
خماطر جمل�س الإدارة.
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� -20إدارة املخاطر (تتمة)
تقليل املخاطر

وكجــزء مــن برناجمه ــا ال�شامل لإدارة املخاطر ،ت�ستخدم املجموع ــة امل�شتقات املاليــة والأدوات الأخرى لإدارة التعــر�ض للمخاطر
الناجتة من التغريات يف �أ�سعار الفوائد ،العمالت الأجنبية ،خماطر حقوق امللكية ،خماطر االئتمان والتعر�ض للمخاطر الناجتة عن
معامالت متنب�أ بها.
يتم تقييم بيان املخاطر قبل الدخول يف معامالت التحوط ،وهي امل�صرح بها على امل�ستوى املنا�سب من الأقدمية داخل املجموعة .تتم
مراقبة فعالية جميع عالقات التحوط من قبل �إدارة الرقابة املالية على �أ�سا�س �شهري .يف حاالت عدم فعاليتها ،تدخل املجموعة يف
عالقات حتوط جديدة للتقليل من املخاطر ب�صورة م�ستمرة.
تركز زيادة املخاطر

تظهر الرتكزات عندما تدخل الأطراف املتعاملة يف �أن�شطة جتارية مت�شابهه �أو يف �أن�شطة يف نف�س الإقليم اجلغرايف �أو عندما تكون لها نف�س
ال�سمات االقت�صادية مما ي�ؤثر ب�شكل مت�شابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات �إقت�صادية �أو �سيا�سية �أو �أي
تغريات �أخرى .ت�شري الرتكزات للت�أثر الن�سبي يف �أداء املجموعة جتاه التطورات التي قد تطر�أ على قطاع �صناعي �أو موقع جغرايف معني.
من �أجل جتنب الزيادة يف تركز املخاطر ،تت�ضمن �سيا�سات و�إجراءات املجموعة توجيهات معينة للرتكيز على حدود البلد �أو حدود
الطرف الآخر واملحافظة على حمافظ ا�ستثمارية متنوعة .يتم �سيطرة و�إدارة الرتكزات املحددة ملخاطر االئتمان وفق ًا لذلك.
خماطر الإئتمان

�إن امل�ستوى الأول للحماية �ضد خماطر االئتمان غري املالئمة يتمثل يف حدود الإئتمان املحددة لكل بلد �أو ال�صنعة وحدود املخاطر الأخرى،
بالإ�ضافة �إىل حدود �إئتمان العمالء �أو عمالء املجموعة التي مت و�ضعها من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة وجلنة الإئتمان يف
املقر الرئي�سي ،ومت تخ�صي�صها بني البنك و�شركاته التابعة .ومن ثم يتم ال�سيطرة على تعر�ض خماطر �إئتمان العمالء الأفراد �أو جمموعة
من عمالء من خالل ت�سل�سل تفوي�ض ال�سلطات بنا ًء على ت�صنيف خماطر العمالء مبوجب نظام ت�صنيف الإئتمان الداخلي للمجموعة .ويف
احلاالت التي تتخطى فيها الت�سهيالت الإئتمانية غري امل�ضمونة احلدود فـ�إن �سيا�سات املجموعة تتطلب �ضمانات لتقليل املخاطر الإئتمان
والتي هي على هيئة �ضمانات نقدية �أو �أرواق مالية �أو رهانات قانونية على موجودات العميل �أو �ضمانات الأخرى .كما تقوم املجموعة باعتماد
مقيا�س "خماطر عوائد ر�أ�س املال املعدل" ك�إجراء لتقييم املخاطر/والعوائد يف مرحلة املوافقة على املعاملة.
احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان دون الأخذ يف الإعتبار �أي �ضمانات وتعزيزات �إئتمانية �أخرى

يو�ضح اجلدول �أدناه احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان لبنود امليزانية مت�ضمن ًا امل�شتقات املالية .يتم �إظهار احلد الأق�صى
للمخاطر مببلغ �إجمايل ،قبل ت�أثري تقليل املخاطر من خالل ا�ستخدام �إتفاقيات املقا�صة وال�ضمانات الرئي�سية.
�إجمايل احلد
الأق�صى للتعر�ض

�إجمايل احلد
الأق�صى للتعر�ض
2006

�أموال �سائلة
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�سندات دين حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف
التعر�ض ملخاطر �إئتمان �أخرى
املجموع

254
14
5.268
12.819
12.329
1.013
31.688

260
41
4.160
7.775
8.622
602
21.460

ارتباطات �إئتمانية والتزامات حمتملة

8.225

6.089

2007
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�أينما ت�سجل الأدوات املالية بالقيمة العادلة فـ�إن املبالغ املبينة �أعاله تو�ضح تعر�ض خماطر الإئتمان احلالية ولكن لي�س احلد
الأق�صى الذي من املمكن �أن ينتج يف امل�ستقبل نتيجة لتغريات يف القيم.
ملزيد من التفا�صيل عن احلد الأق�صى لتعر�ض ملخاطر الإئتمان بالن�سبة لكل فئة من فئات الأدوات املالية ،ينبغي الرجوع
لإي�ضاحات حمددة� .إن ت�أثري ال�ضمانات والتقنيات الأخرى لتخفيف املخاطر هي مو�ضحة �أدناه:
الرتكـــز

ميكن حتليل موجودات املجموعة (قبل الأخذ يف االعتبار �أي �ضمانات حمتفظ بها �أو تعزيزات �إئتمانية �أخرى) واملطلوبات
واحلقوق واالرتباطات والتزامات ح�سب الأقاليم اجلغرافية التالية:
2007

2006

موجودات

مطلوبات
وحقوق

ارتباطات ائتمانية
والتزامات حمتملة

موجودات

مطلوبات
وحقوق

ارتباطات ائتمانية
والتزامات حمتملة

�أوروبا الغربية
العامل العربي
�آ�سيا
�أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الالتينية
�أخرى

5.988
12.265
815
10.010
2.961
705

3.941
21.986
704
4.132
1.926
55

1.494
4.437
183
1.188
677
246

4.117
9.270
811
6.077
1.432
695

2.214
18.175
485
339
1.173
16

1.388
3.433
139
816
239
74

املجموع

32.744

32.744

8.225

22.402

22.402

6.089

احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان

حتليل القطاع ال�صناعي للموجودات املالية للمجموعة ،قبل وبعد الأخذ يف االعتبار ح�سابات ال�ضمانات املحتفظ بها �أو التعزيزات
الإئتمانية الأخرى ،هي كالتايل:
�صايف احلد
�إجمايل احلد
�صايف احلد
�إجمايل احلد
الأق�صى للتعر�ض
الأق�صى للتعر�ض الأق�صى للتعر�ض الأق�صى للتعر�ض
2006
2006
2007
2007
خدمات مالية
خدمات �أخرى
�صناعي
�إن�شائي
التعدين وا�ستغالل املحاجر
جتاري
حكومي
�أخرى

14.486
3.830
2.780
845
500
447
8.310
490

12.148
3.533
2.395
658
500
424
8.308
182

11.101
2.129
1.508
290
294
173
5.017
948

8.966
2.129
1.508
290
294
175
5.017
948

املجموع

31.688

28.148

21.460

19.327
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� -20إدارة املخاطر (تتمة)

احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان (تتمة)
يتم �إدارة نوعية �إئتمان املوجودات املالية من قبل املجموعة با�ستخدام الت�صنيفات االئتمانية الداخلية .يو�ضح اجلدول �أدناه نوعية
الإئتمان ح�سب فئة املوجود املايل ،على �أ�سا�س نظام الت�صنيفات االئتمانية للمجموعة.
فات موعد ا�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة

�أموال �سائلة
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف

درجة
عالية
2007

درجة
املعيار
الأ�سا�سي
2007

دون
امل�ستوى
2007

245
14
4.044
11.713
6.046

1.224
672
6.273

14
-

240
10

245
14
5.268
12.819
12.329

22.062

8.169

14

430

30.675

فات موعد ا�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة

�أموال �سائلة
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف

فات موعد
ا�ستحقاقها
�أو م�ضمحلة
ب�شكل فردي املجموع
2007
2007

فات موعد
ا�ستحقاقها
�أو م�ضمحلة
ب�شكل فردي
2006

املجموع
2006

260
41
3.665
7.283
4.471

495
479
4.131

13
-

20

260
41
4.160
7.775
8.622

15.720

5.105

13

20

20.858

درجة
عالية
2006

درجة
املعيار
الأ�سا�سي
2006

دون
امل�ستوى
2006

كما يف  31دي�سمرب  2007و ،2006فـ�إن �إجمايل مبالغ املوجودات التي فات موعد ا�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة كانت غري جوهرية.
ومن �سيا�سات املجموعة املحافظة على دقة وتطابق ت�صنيفات خماطر الإئتمان عرب حمفظة االئتمان من خالل نظام ت�صنيف
املخاطر� .إن نظام الت�صنيف تدعمه جمموعة متنوعة من التحليالت املالية ،بالإ�ضافة �إىل معلومات ال�سوق املقدمة من �أجل توفري
املدخالت الرئي�سية لقيا�س خماطر �إئتمان الأطراف الأخرى .جميع ت�صنيفات املخاطر الداخلية م�صممة خ�صي�ص ًا ملختلف الفئات
وم�ستمدة وفق ًا ل�سيا�سة ت�صنيف املجموعة .ويتم تقييم وحتديث ت�صنيفات املخاطر ب�صورة منتظمة .كل فئة من فئات املخاطر لديها
درجات تعادل موديز� ،ستاندرز وبورز وفيت�ش من وكاالت الت�صنيف.
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القيمة املدرجة ح�سب فئة املوجودات املالية التي مت �إعادة التفاو�ض على �شروطها

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف

2007
57

2006
77

57

77

�ضمانات وتعزيزات �إئتمانية �أخرى

�إن مقدار ونوعية ال�ضمانات املطلوبة يعتمد على تقييم املخاطر الإئتمانية للطرف الآخر .تت�ضمن �أنواع ال�ضمانات الرئي�سية التي مت
احل�صول عليها على نقد و�ضمانات من البنوك.
تراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات ،وتطلب �ضمانات �إ�ضافية وفق ًا لالتفاقية الأ�سا�سية ،وتراقب القيمة ال�سوقية لل�ضمانات
التي مت احل�صول عليها من خالل مراجعتها لكفاية خم�ص�ص خ�سائر الإ�ضمحالل .كما تقوم املجموعة با�ستخدام اتفاقيات املقا�صة
الرئي�سية مع الأطراف الأخرى.
خماطر ال�سوق

ت�ستخدم املجموعة احلدود وال�سيا�سات املو�ضوعة من قبل املجموعة التي يتم من خاللها متابعة ومراقبة خماطر ال�سوق .يتم قيا�س
ومراقبة هذه املخاطر من قبل ق�سم �إدارة املخاطر مع �إ�شراف ا�سرتاتيجي من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات� .إن وحدة �إدارة خماطر
ال�سوق م�سئولة عن و�ضع وتنفيذ �سيا�سة خماطر ال�سوق وو�ضع منهجية لقيا�س/متابعة املخاطر وكذلك م�سئولة عن مراجعة جميع
املنتجات التجارية اجلديدة و�سقوف خماطر املنتجات قبل اعتمادها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات .وتتمثل امل�سئولية الأ�سا�سية
لإدارة خماطر ال�سوق يف قيا�س خماطر ال�سوق وتقدمي تقرير عن خماطر ال�سوق مقابل ال�سقوف املعتمدة من قبل املجموعة.
خماطر معدل الفائدة

تنتج خماطر �سعر الفائدة من احتمال التغريات يف �أ�سعار الفائدة التي ت�ؤثر على الربحية امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املاليـة.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوتات يف �إعادة ت�سعري فوائد املوجودات واملطلوبات .يقوم جمل�س الإدارة
بو�ضع م�ستويات ملخاطر �أ�سعار الفائدة من خالل و�ضع حدود حل�سا�سية �أ�سعار الفائدة.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات املحتملة املمكنة يف معدالت الفائدة ،مع االحتفاظ بجميع املخاطر الأخرى ثابتة ،لقائمة
دخل املجموعة.
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� -20إدارة املخاطر (تتمة)
خماطر معدل الفائدة (تتمة)
�إن ح�سا�سية قائمة الدخل هو الت�أثري يف التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة على �صايف فائدة الدخل ملدة �سنة واحدة ،على �أ�سا�س
املوجودات املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها يف  31دي�سمرب  ،2007مت�ضمنة ت�أثري �أدوات التحوط .يتم �إحت�ساب ح�سا�سية
احلقوق عن طريق �إعادة تقييم املعدل الثابت للموجودات املالية املتاحة للبيع ،مت�ضمنة ت�أثري �أي حتوط مرتبط ومقاي�ضات.
ح�سا�سية يف
الزيادة يف
النقاط الأ�سا�سية قائمة الدخل
2007
2007

العملة

دوالر �أمريكي
يورو
جنية �إ�سرتليني
�أخرى

25
25
25
25

العملة

ح�سا�سية يف
الزيادة يف
النقاط الأ�سا�سية قائمة الدخل
2006
2006

دوالر �أمريكي
يورو
جنية �إ�سرتليني
�أخرى

4
1
()4
5

2
1
()2
3

25
25
25
25

النق�ص يف
النقاط الأ�سا�سية
2007

ح�سا�سية يف
قائمة الدخل
2007

25
25
25
25

()4
()1
4
()5

النق�ص يف
النقاط الأ�سا�سية
2006

ح�سا�سية يف
قائمة الدخل
2006

25
25
25
25

()2
()1
2
()3

ب�صورة جوهرية� ،إن جميع الأوراق املالية املحتفظ بها من قبل املجموعة هي موجودات مبعدالت عائمة .ولذلك ،فـ�إن التغريات يف
ح�سا�سية احلقوق نتيجة لتغريات يف معدل الفائدة تعترب غري جوهرية.
خماطـر العملة

�إن خماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأداة املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت.
ي�شري اجلدول �أدناه �إىل العمالت التي كان لدى املجموعة تعر�ضات جوهرية على موجوداتها ومطلوباتها النقدية وتدفقاتها النقدية املتنب�أ
بها يف  31دي�سمرب  .2007يح�سب التحليل ت�أثري التغريات املحتملة املمكنة يف �أ�سعار العملة مقابل الدوالر الأمريكي مع االحتفاظ بجميع
املتغريات الأخرى ثابتة يف قائمة الدخل (نتيجة حل�سا�سية القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة واملحتفظ
بها لغر�ض غري املتاجرة) واحلقوق (نتيجة لتغريات يف مقاي�ضات العملة وعقود �صرف �أجنبي �آجلة امل�ستخدمة كتحوطات للتدفقات
النقدية) ،وت�أثري تغريات العمالت الأجنبية على هيكلة مراكز البنك وعلى �شركاتها التابعة .تعك�س القيمة ال�سالبة يف اجلدول �صايف
انخفا�ض حمتمل يف قائمة الدخل �أو احلقوق ،بينما تعك�س القيمة املوجبة �صايف الزيادة حمتملة.
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العمـــلة

تغري يف
�سعر العملة %
2007/2006

ريل برازيلي
جنية �إ�سرتليني
جينة م�صري
دينار �أردين
دينار جزائري
ريال �سعودي

%5 -/+
%5 -/+
%5 -/+
%5 -/+
%5 -/+
%5 -/+

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب) التقرير ال�سنوي 2007

الت�أثري على
الربح قبل
ال�ضريبة
2007
5-/+
-

11-/+

الت�أثري على
احلقوق
2007
7-/+
2-/+
3-/+
4-/+
2-/+
-

الت�أثري على
الربح قبل
ال�ضريبة
2006

الت�أثري على
احلقوق
2006

8-/+
6-/+

6-/+
2-/+
4-/+
2-/+
-

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31دي�سمرب 2007

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية )

خماطر �أ�سعار الأ�سهم

خماطر �أ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ض القيم العادلة لأ�سهم حقوق امللكية كنتيجة للتغريات يف م�ستويات م�ؤ�شرات الأ�سهم
وم�ؤ�شرات قيمة الأ�سهم الفردية .ينتج تعر�ض خماطر �أ�سعار الأ�سهم املحتفظ بها لغر�ض غري املتاجرة من حمفظة ا�ستثمار البنك.

�إن الت�أثري على احلقوق (كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لأدوات �أ�سهم حقوق امللكية املحتفظ بها لغر�ض املتاجرة و�أدوات �أ�سهم
احلقوق املحتفظ بها كمتاحة للبيع) نتيجة لتغريات حمتملة ممكنة يف م�ؤ�شرات الأ�سهم �أو �صايف قيمة املوجود مع االحتفاظ بجميع
املتغريات الأخرى ثابتة ،هي كالتايل:
م�ؤ�شرات ال�سوق

 %التغري يف
�أ�سعار الأ�سهم
2007

الت�أثري على
قائمة الدخل/
احلقوق
2007

 %التغري يف
�أ�سعار الأ�سهم
2006

الت�أثري على قائمة
الدخل/احلقوق
2006

�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة
التغري يف �صايف قيمة موجود �صندوق من �صناديق
�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا
�أ�سهم حقوق امللكية الأخرى

%5-/+
%5-/+

36-/+
-

%5-/+
%5-/+

36-/+
-

�أ�سهم حقوق امللكية املتاحة للبيع

%5-/+

4-/+

%5-/+

3-/+

املخاطر الت�شغيلية

يتم �إدارة املخاطر الت�شغيلية من خالل تنفيذ �إطار املخاطر ،والتي تت�ضمن حتديد وقيا�س و�إدارة ومتابعــة ومراقبـة وتخ ــفيف املخاطر.
يجب �أن يطبق هذا الإطار على م�ستوى املجموعة ب�أكملها .قررت املجموعة تطبيق �أ�سلوب بازل  IIاملوحد لقيا�س املخاطر الت�شغيلية
لر�أ�س املال بينم ــا هـي م�ستمــرة يف بناء القدرات لقيا�سات متقدمــة مـثل جــمع البيانات عن اخل�سائر الت�شغيلية وحتديد م�ؤ�شرات
املخاطر الأ�سا�سية.
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� -20إدارة املخاطر (تتمة)
فيمايلي حتليل �إ�ستحقاق املوجودات واملطلوبات التي مت حتليلها على �أ�سا�س تواريخ ا�سرتدادها �أو ت�سويتها املتوقعة.

يف  31دي�سمرب 2007

خالل
�شهر

�شهر3-
�أ�شهر

6-3
�أ�شهر

املجموع
 12- 6خالل � 12سنة5-
�شهر �شـهــر ًا �سنوات

املجموع
لأكرث من
� 20- 10 10-5أكرث من غري
�20سنة م�ؤرخة � 12شهـر ًا املجموع
�سنوات �سنة

املوجودات
�أموال �سائلة
�أوراق مالية حمتفظ بها
لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية �أخرى
�أوراق مالية حمتفظ بها لغر�ض
غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف
�أخرى

335

-

-

-

335

-

-

-

-

-

-

335

16

-

731

-

747

-

-

-

-

-

-

747

4.346

653

47

222

- 5.268

-

-

-

-

-

5.268

9.813
1.380
-

30
2.707
-

638 465 1.048 10.728 109 776
630 1.336 3.501 6.848 1.244 1.517
392
- 392

11
14
-

783

12.890 2.162
12.329 5.481
1.175 783

جمموع املوجودات

3.390 15.890

783

32.744 8.426

املطلوبات وحقوق الأقلية
وحقوق امل�ساهمني
ودائع عمالء
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى
�شهادات �إيداع
�أذونات لأجل و �سندات
ومتويالت لأجل �أخرى
�أخرى

1.268 1.801 4.549 24.318 1.575 3.463

3.893

2.713

637

8.785
3

4.910
1

356 607
- 1.059

-

حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية -

255

34 3.259 7.498
350 14.658
- 1.063

80
-

58
414

-

138
414

-

-

-

-

جمموع املطلوبات وحقوق
امل�ساهمني وحقوق الأقلية

7.704 12.681

�صايف فجوة ال�سيولة

688 )4.314( 3.209

�صايف فجوة ال�سيولة املرتاكمة

547 )417( )1.105( 3.209

611 2.775
964

5
-

557 1.884
-

-

596 5.493 23.771
547

25

-

-

-

10.791 3.293

-

-

-

355
-

-

-

727

15.013
1.063
2.579

2.441
1.141 727

-

-

2.157

2.157 2.157

-

-

2.884

32.744 8.973

(- )547( )2.101

()944

1.205

25 1.268

()397

808

- 2.101 2.076

()547

خالل �شهر واحد هي ب�صورة رئي�سية �أوراق مالية �سائلة ميكن بيعها مبوجب �إتفاقيات �إعادة ال�شراء .ي�ستمر ا�ستبدال الودائع بودائع �أخري
جديدة �أو جتدد من نف�س الأطراف الأخرى �أو �أطراف �أخرى خمتلفة ،على �أ�سا�س خطوط االئتمان املتاحة.
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يف  31دي�سمرب 2006

خالل
�شهر

�شهر3-
�أ�شهـر

6-3
�أ�شهـر

املجموع
�سنة5-
 12- 6خالل
�شهر � 12شهر �سنوات

املجموع
لأكرث من
� 20- 10 10-5أكرث من غري
�سنوات �سنة
�20سنة م�ؤرخة � 12شـهــر ًا املجموع

املوجودات

�أموال �سائلة
�أوراق مالية حمتفظ بها
لغر�ض املتاجرة
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية �أخرى
�أوراق مالية حمتفظ بها
لغر�ض غري املتاجرة
قرو�ض و�سلف
�أخرى

-

-

274

-

-

-

-

-

-

274

15

-

742

-

757

-

-

-

-

-

-

757

2.920

1.137

72

31

4.160

-

-

-

-

-

-

4.160

5.385

6

463

94

5.948

698

977

205

-

-

7.828 1.880

1.198
-

2.140
-

890
264

793
-

5.021
264

734 2.392
-

464
-

11
-

497

8.622 3.601
761 497

جمموع املوجودات

9.792

3.283

918 2.431

669 1.711 3.090 16.424

11

497

22.402 5.978

املطلوبات وحقوق الأقلية
وحقوق امل�ساهمني

ودائع عمالء
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى
�شهادات �إيداع
�أذونات لأجل و �سندات
ومتويالت لأجل �أخرى
�أخرى
حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

-

274

3.129

1.397

506

159

5.191

26 2.291

-

-

-

7.508 2.317

5.338
3
-

3.028
39
78
-

257
23
257
-

134
400
-

8.757
65
478
257
-

22
291
- 1.009
- 1.449
-

-

-

448
2.118

9.070 313
1.074 1.009
1.927 1.449
705 448
2.118 2.118

امل�ساهمني وحقوق الأقلية 8.470

4.542

693 1.043

48 5.040 14.748

-

-

2.566

22.402 7.654

1.663 )1.950( 1.676

669

11

جمموع املطلوبات وحقوق

�صايف فجوة ال�سيولة

225 1.388 )1.259( 1.322

�صايف فجوة ال�سيولة املرتاكمة 63 1.322

1.451

1.676

()274

1.389

(- )1.676( )2.069

- 2.069 2.058

()1.676
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� -20إدارة املخاطر (تتمة)
يلخ�ص اجلدول �أدناه بيان ا�ستحقاق املطلوبات املالية للمجموعة يف  31دي�سمرب  2007على �أ�سا�س االلتزامات التعاقدية لل�سداد غري
املخ�صومة .راجع اجلدول ال�سابق لال�ستحقاقات املتوقعة لهذه املطلوبات .تتم معاملة املدفوعات التي تخ�ضع لإ�شعار كما لو �أن الإ�شعار
يعطى على الفور .ومع ذلك ،تتوقع املجموعة �أن العديد من العمالء لن يطالبوا بال�سداد يف �أقرب تاريخ ومن املمكن مطالبة املجموعة
بال�سداد وال يعك�س اجلدول التدفقات النقدية املخ�صومة للمجموعة بنا ًء على تاريخ الإحتفاظ.
يف  31دي�سمرب 2007

�شهر3-
عند الطلب �أ�شهر

املطلوبات املالية
ودائع عمالء
6.122
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
9.554
�شهادات �إيداع
62
�أذونات لأجل و �سندات ومتويالت لأجل �أخرى 141
جمموع املطلوبات غري امل�صطحبة بامل�شتقات
املالية وغري خم�صومة يف امليزانية

78

6-3
�أ�شهر

12- 6
�شهر ًا

�سنة5-
�سنوات

� 20-10 10-5أكرث من
�سنوات �سنة � 20سنة املجموع

3.404
4.956
11
104

293 1.175
379
629
- 1.076
98

34
686
5
431
760 2.291

-

-

11.714
15.954
1.149
3.394

8.475 15.879

672 2.978

799 3.408

-

-

32.211

بنود خارج امليزانية
�إجمايل امل�شتقات املالية بالعمالت
الأجنبية التي مت ت�سويتها

1.818

1.857

758 1.160

82

-

-

11

5.686

املجمـــوع

1.818

1.857

758 1.160

82

-

-

11

5.686

يف  31دي�سمرب 2006
املطلوبات املالية
ودائع عمالء
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�شهادات �إيداع
�أذونات لأجل و �سندات ومتويالت لأجل �أخرى

4.987
5.799
24
112

1.693
3.061
49
97

جمموع املطلوبات غري امل�صطحبة بامل�شتقات
10.922
املالية وغري خم�صومة يف امليزانية

4.900

702
270
42
35
1.049

179
151
471
801

423
339
1.167
1.709
3.638

31
22
53

-

-

8.015
9.642
1.282
2.424
21.363

بنود خارج امليزانية
�إجمايل امل�شتقات املالية بالعمالت
الأجنبية التي مت ت�سويتها

1.122

1.067

798

245

49

15

-

14

3.310

املجمـــوع

1.122

1.067

798

245

49

15

-

14

3.310
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 -21معلومات قطاعات الأعمال

مت عر�ض معلومات قطاعات الأعمال فيما يتعلق ب�أن�شطة املجموعة والقطاعات اجلغرافية� .إن ال�صيغة الأ�سا�سية لتقدمي تقرير
قطاعات الأعمال مبنية على املنتجات واخلدمات املقدمة �أو على نوع العميل الذي تتم خدمته وتعك�س الطريقة التي يتم من خاللها
تقييم املعلومات املالية من قبل الإدارة وجمل�س الإدارة.
لأغرا�ض التقارير املالية ،ف�إن املجموعة مق�سمة �إىل قطاعات الأعمال التالية:
اخلزينة :تركز اخلزينة �أ�سا�س ًا على تنويع م�صادر التمويل وتدفقات الإيرادات من خالل الت�سويق ولتطوير وبناء عالقات طويلة االمد
مع العمالء واال�ستثمارات يف حمافظ ر�أ�سمالية ف ّعالة وحمافظ ا�ستثمارات متنوعة.
متويل امل�شاريع والتمويالت املنظمة :يتيح للعمالء ومنفذي امل�شاريع خربة كبرية وقدرات ف ّعالة يف هيكلة وتنظيم وترتيب وت�شكيل
وجتميع املعامالت املعقدة وتقدمي خدمات ا�ست�شارة للعمالء يف جميع �أنحاء العامل العربي.
التمويل التجاري :يقدم عرو�ض لهيكلة التمويل التجاري وحلول ف ّعالة لتلبية االحتياجات اخلا�صة جلميع �أنواع العمالء ،مبا يف ذلك
امل�ؤ�س�سات احلكومية واملالية.
اخلدمات امل�صرفية التجارية واخلدمات امل�صرفية لل�شركات :تقدم عرو�ض ملنتجات متنوعة وتقدم خدمات لعمالئها من خالل
العالقات املبنية على التعاون والتن�سيق بني وحدات منتجات املجموعة والوحدات اجلغرافية.
اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية :يتيح هذا القطاع ،ومن خالل عملياته اخلا�صة املتعلقة بامل�ؤ�س�سات وال�شركات والأفراد من �أ�صحاب
الرثوات تقدمي خدمات ومنتجات تتوافق مع تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية.
اخلدمات امل�صرفية للأفراد :يهدف �إىل تقدمي ت�شكيلة وا�سعة من خدمات التمويل اال�ستهالكي ومنتجات �إدارة الرثوات لقطاع
اخلدمات امل�صرفية للتجزئة.
اخلدمات اال�ستثمارية امل�صرفية :تقدم اال�ست�شارات وزيادة ر�أ�س املال وخدمات �إدارة �صناديق العمالء.
احلقوق و�أخرى :ت�شمل بنود ًا ال تعود مبا�شر ًة لقطاعات �أعمال و�إيرادات معينة على ر�أ�س املال ال�صايف للمجموعة.
امل�صروفات الت�شغيلية غري املخ�ص�صة تدرج كبند منف�صل.
تعتمد النتائج التي مت تقدمي تقارير ب�ش�أنها بالن�سبة لقطاعات الأعمال على �أنظمة التقارير املالية الداخلية للمجموعة� .إن ال�سيا�سات
املحا�سبية للقطاعات هي نف�س ال�سيا�سات التي يتم تطبيقها يف �إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة كما هو ّ
مو�ضح يف الإي�ضاح
رقم ( .)2يتم تنفيذ املعامالت بني القطاعات وفق ًا ملعدالت ال�سوق التقديرية ودون �شروط تف�ضيلية.
تعتمد معلومات القطاعات الثانوية على موقع الوحدات التي يتم فيها ت�سجيل املعامالت.
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 -21معلومات قطاعات الأعمال (تتمة)
معلومات قطاعات الأعمال الرئي�سية

2007

اخلدمات
امل�صرفية
التجارية
متويل
امل�شاريع
واخلدمات اخلدمات اخلدمات
والتمويالت التمويل امل�صرفية امل�صرفية امل�صرفية اال�ستثمارات احلقوق
اخلزينة املنتظمة التجاري لل�شركات الإ�سالمية للأفراد امل�صرفية و�أخرى
�صايف دخل الفوائد ودخل �آخر

78

40

78

112

87

44

4

45

26

59

55

74

9

()5

نتيجة القطاع قبل املخ�ص�صات
(خم�ص�صات �إ�ضمحالل) خم�ص�صات
(3 )229
انتفت احلاجة �إليها � -صايف
نتيجة القطاع

(29 )254

248

املجموع
691

259

522

-

21

()1

()3

-

49

()230

59

76

73

6

()5

308

292
()106

امل�صروفات الت�شغيلية غري املخ�ص�صة

186

ربح قبل ال�ضرائب وحقوق الأقلية
موجودات القطاعات املوظفة

2.521 18.765

مطلوبات القطاعات وحقوق امل�ساهمني - 29.787

5.554 2.472
-

-

1.620

568

178

1.066

32.744

-

-

-

2.957

32.744

2006

اخلدمات
امل�صرفية
التجارية
متويل
واخلدمات اخلدمات اخلدمات
امل�شاريع
والتمويالت التمويل امل�صرفية امل�صرفية امل�صرفية اال�ستثمارات احلقوق
اخلزينة املنتظمة التجاري لل�شركات الإ�سالمية للأفراد امل�صرفية و�أخرى
�صايف دخل الفوائد ودخل �آخر

127

31

76

88

18

28

-

95

20

42

54

8

3

-

-

-

9

-

()2

-

20

42

63

8

1

-

نتيجة القطاع قبل املخ�ص�صات
(خم�ص�صات �إ�ضمحالل) خم�ص�صات
انتفت احلاجة �إليها � -صايف
نتيجة القطاع

95

116
122
()7
115

امل�صروفات الت�شغيلية غري املخ�ص�صة
ربح قبل ال�ضرائب وحقوق الأقلية
موجودات القطاعات املوظفة

املجموع
484
344
344
()122
222

1.522 12.436

مطلوبات القطاعات وحقوق امل�ساهمني - 19.789

4.248 1.856
-

-

1.012

304

-

1.024

22.402

-

-

-

2.613

22.402

خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ب�إعادة هيكلة امل�سئوليات الداخلية لبع�ض قطاعاتها .وبنا ًء عليه مت �إعادة ت�صنيف �أرقام ال�سنة املا�ضية.
80

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب) التقرير ال�سنوي 2007

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31دي�سمرب 2007

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية )

معلومات قطاعات الأعمال الثانوية

العامل
العربي

2007

�أوروبا
والأمريكتني املجموع

العامل
العربي

2006
�أوروبا
والأمريكتني

املجموع

ربح القطاع قبل ال�ضرائب
وحقوق الأقلية

73

113

186

165

57

222

موجودات القطاع

25.226

7.518

32.744

17.151

5.251

22.402

 -22اتفاقيات �إعادة ال�شراء و�إعادة البيع

بلغـت املبالغ املتح�صــلة من بيع موجـودات مبوجــب اتفاقيــات �إعــادة ال�شــراء يف نهـايــة ال�ســنة  6.201ملـيون دوالر �أمريكي (:2006
 853مليون دوالر �أمريكي) .بلغت القيمة املدرجة للأوراق املالية املباعة مبوجب �إتفاقيات �إعادة ال�شراء يف نهاية ال�سنة  8.546مليون
دوالر �أمريكي ( 1.346 :2006مليون دوالر �أمريكي).
بلغــت املبالــغ املدفوعــة ملوجــودات تــم �شرا�ؤهــا مبوجــب �إتفاقيات �إعــادة البــيع يف نهايـة ال�سنة  114مليون دوالر �أمريكـي (:2006
 36مليون دوالر �أمريكي) تتعلق مبنتجات العمالء و�أن�شطة اخلزينة .بلغت القيمة ال�سوقية للأوراق املالية امل�شرتاه مبوجب اتفاقيات
�إعادة البيع يف نهاية ال�سنة  114مليون دوالر �أمريكي ( 36 :2006مليون دوالر �أمريكي).
 -23معامالت مع �أطراف ذات عالقة

تت�ألف الأطراف ذات العالقة من ال�شركات الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء وموظفي الإدارة الرئي�سيني للمجموعة و�شركات
ذات �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثري من قبل هذه الأطراف ذات العالقة .يتم املوافقة على �سيا�سات الت�سعري و�شروط الدفع املتعلقة بهذه
املعامالت من قبل �إدارة املجموعة.

وفيما يلي �أر�صدة نهاية ال�سنة املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املدرجة يف القوائم املالية املوحدة:
قرو�ض و�سلف
ودائع العمالء

م�ساهمني رئي�سيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة
1
2.287

�شركات زميلة
-

2007
1
2.287

2006
28
1.119

فيما يلي امل�صروفات املتعلقة بالأطراف ذات العالقة املت�ضمنة يف القوائم املالية املوحدة:
م�صروفات الفوائد

فيما يلي تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�سيني:
مكاف�آت املوظفني الق�صرية الأجل
مكاف�آت ما بعد التوظيف

18

8

2007
9
2
11

2006
14
3
17
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 -24موجودات الأمانة

بلغت الأموال املدارة يف نهاية ال�سنة  4.115مليون دوالر �أمريكي ( 3.913 :2006مليون دوالر �أمريكي) .يتم الإحتفاظ بهذه املوجودات
ب�صفة الأمانة وعليه ال يتم ت�ضمينها يف امليزانية املوحدة.
 -25القيم العادلة للأدوات املالية

"القيمة العادلة" هو املبلغ الذي ميكن �أن تتم مبوجبه مبادلة موجود �أو ت�سوية مطلوب يف معاملة تتم بني �أطراف لديهم املعرفة
والرغبة ودون �شروط تف�ضيلـيـة .ينطوي تعريف القيمة العادلة على االفرتا�ض با�ستمرارية املجموعة دون وجــود �أي نيـة �أو حاجة
لتقلي�ص حجم العمليات ب�شكل جوهري.
�إن القيمة املدرجة للأدوات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمها العادلة.
 -26موجودات مرهونة ك�ضمان

توجــد بتــاريخ امليزانيــة ،بالإ�ضافة �إىل البنـود املذكـورة يف �إي�ضـاح  ،22موجودات بلغــت قيمتهــا  125ملــيون دوالر �أمريكي (:2006
 115مليون دوالر �أمريكي) مت رهنها ك�ضمان مقابل �إقرتا�ضات وعمليات م�صرفية �أخرى.
 -27الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح و�أرباح ال�سهم الواحد

يحت�سـب الن�صيب "الأ�سا�سي" لل�سهم يف الأرباح بق�سمة �صايف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
لــم يتــم عــر�ض الربــح املخفــ�ض لل�سهـم لعـدم �إ�صـدار البنك �أي �أدوات ر�أ�سمالية قد يكون لها ت�أثري على ن�صيب ال�سهم يف الأرباح
عـند تنفيذهــا.
فيما يلي ن�صيب ال�سهم من الأرباح و�أرباح ال�سهم الواحد للمجموعة:

2007

2006

�صايف ربح ال�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (باملاليني)
ن�صيب ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض يف الأرباح (دوالر �أمريكي)

125
1.000
0.13

202
1.000
0.20

�أرباح �أ�سهم نقدية مو�صى بها (دوالر �أمريكي)

-

0.10

مل يو�صي �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح �أ�سهم تتعلق بنهاية ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  0.10 :2006( 2007دوالر �أمريكي
لل�سهم والبالغة  100مليون دوالر �أمريكي).
 -28كفاية ر�أ�س املال

�إن الهدف الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال املجموعة هو الت�أكد ب�أن املجموعة تلتزم باملتطلبات اخلارجية املفرو�ضة لر�أ�س املال وب�أن املجموعة
حتتفظ بدرجات �إئتمانية قوية ون�سبة ر�أ�سمال عالية من �أجل دعم �أعمالهما وزيادة احلد الأعلى لقيمة امل�ساهمني.
تقوم املجموعة ب�إدارة هيكلة ر�أ�سمالها وعمل تعديالت على �ضوء التغريات يف ظروف �أعمالها وخ�صائ�ص خماطر �أن�شطتها .من �أجل
املحافظة على �أو تعديل هيكلة ر�أ�س املال ،ميكن للمجموعة تعديل مبالغ �أرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �سندات ر�أ�سمال.
مل يتم عمل تغيريات يف الأهداف ،ال�سيا�سات والعمليات عن ال�سنة ال�سابقة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31دي�سمرب 2007

(جميع الأرقام مباليني الدوالرات الأمريكية )

يتم �إحت�ساب ن�سبة خماطر املوجودات وفقـ ًا لإر�شادات كفاية ر�أ�س املال ّ
امل�شرعة لل�صناعة امل�صرفية عاملي ًا وهي كما يلي:

2007

2006

ر�أ�س املال  -فئة 1
ر�أ�س املال  -فئة 2

2.268
738

1.901
324

جمموع قاعدة ر�أ�س املال

3.006

2.225

قاعدة ر�أ�س املال

التعر�ضات املعدلة للمخاطر

الر�صيد
2006
2007

املوجودات
نقد ومطالبات على وم�ضمونة �أو م�سندة برهونات من حكومات
وبنوك مركزية لدول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

6.334

4.510

القيم معدلة باملخاطر
2006
2007
-

-

مطالبات على بنوك و�شركات القطاع العام امل�ؤ�س�سة يف دول منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ومطالبات ق�صرية الأجل على بنوك
م�ؤ�س�سة يف غري دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

12.728

8.991

2.546

1.798

مطالبات م�ضمونة برهن عقارات �سكنية

88

107

44

54

مطالبات على من�ش�آت القطاع العام وحكومات مركزية وبنوك
مركزية ومطالبات طويلة الأجل على بنوك م�ؤ�س�سة يف غري دول
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وجميع املوجودات الأخرى
مبا فيها مطالبات على م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

12.956

8.151

12.956

8.151

البنود غري املدرجة يف امليزانية
ارتباطات والتزامات حمتملة (�إي�ضاح )18
م�شتقات مالية (�إي�ضاح )17

8.225
21.724

6.089
14.454

2.891
25

2.152
20

موجودات معدلة مبخاطر ال�سوق وبنود غري مدرجة يف امليزانية *

18.462
2.431

12.175
1.932

�إجمايل املوجودات املعدلة باملخاطر

20.893

14.107

ن�سبة املوجودات املخاطرة

%14.4

%15.8

موجودات معدلة مبخاطر الإتئمان وبنود غري مدرجة يف امليزانية

*�إن متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق مبنية على �أ�سا�س طريقة القيا�س املوحدة.
يتكــون ر�أ�س امل ــال التنظيمي من ر�أ�س مال فئة  1وال ــذي يت�ضمــن عــلى ر�أ�س مــال� ،أرب ــاح مبق ــاة ،احتيــاطي ًا قانوني ًا ،احتياطي
عــام ،حق ــوق �أق ــلية ،تعدي ــالت يف حتــويل عمالت �أجنبــية يف احلقوق ،ور�أ�س مــال فــئة  2والذي يت�ضمــن دينـ ًا ثانوي ًا طــويل الأجــل
وخم�ص�صات جماعيـة.
قامت املجموعة بااللتزام بكافة متطلبات م�صرف البحرين املركزي.
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دليل املقر الرئي�سي للمجموعة
املقر الرئي�سي
برج امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،املنطقة الدبلوما�سية
�ص .ب  ،5698املنامة
مملكة البحرين
هاتف)973( 17 543 000 :
فاك�س)973( 17 533 163/17 533 062 :
تلك�س9432 ABCBAH BN :
املوقع على �شبكة الإنرتنت:

http://www.arabbanking.com
الربيد الإلكرتوينwebmaster@arabbanking.com :

غازي حممود عبداجلواد
الرئي�س التنفيذي
عبداملجيد عبدال�سالم بري�ش
نائب الرئي�س التنفيذي ,ورئي�س املجموعة امل�صرفية
�صائل فايز الوعري
رئي�س جمموعة العمليات والإدارية التنفيذية
ال�ش�ؤون القانونية واملطابقة
د .خالد كعوان
�أمني �سر جمل�س الإدارة وامل�ست�شار القانوين
هاتف)973( 17 543 367 :
التخطيط والرقابة املالية
عا�صف حمي الدين
هاتف)973( 17 543 274 :

املجموعة امل�صرفية
ق�سم العامل العربي
�سهيل بدرو
رئي�س الق�سم
هاتف)973( 17 543 272 :

جمموعة التح�صيل و�إ�سناد العمليات
نبيل حمدان
هاتف)973( 17 543 522 :

منتجات املجموعة

متويل امل�شاريع وهيكلة التمويالت
غراهام �سكوبز
هاتف)973( 17 543 622 :
الأعمال امل�صرفية مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
را�شد �آل خليفة
هاتف)973( 17 543 314 :
متويل امل�سند لعمليات الت�صدير
بول جنينز
رئي�س الق�سم الدويل
هاتف)44( )20( 7776 4040 :

عمرو الع�شماوي
هاتف)973( 17 543 516 :

اخلدمات املالية الإ�سالمية
دنكن �سميث
هاتف)973( 17 543 347 :
خدمات التجزئة امل�صرفية
�سيثو ﭭينكاتي�شورن
هاتف)973( 17 543 710 :
القرو�ض املجمعة
جون مكوال
هاتف)973( 17 543 967 :
�ألن �سورد
متويل امل�ؤ�س�سات
هاتف)973( 17 543173 :

جمموعة ال�صريفة اال�ستثمارية
كولني جيدي�س
رئي�س الق�سم
هاتف)973( 17 543 295 :
�أ�سواق الدين
بويد وينتون
هاتف)973( 17 543 165 :
جمموعة البيع وجتميع الأموال
مايكل ميلر
هاتف)973( 17 543 152 :
جمموعة الأ�صول الر�أ�سمالية
ب�سام خوري
هاتف)973( 17 543 157 :
�إين رايت
مدير �إداري
هاتف)973( 17 543 158 :

جمموعة اخلزينة
عمرو جاد اهلل
رئي�س اخلزينة ملجموعة امل�ؤ�س�سة
هاتف)973( 17 543 375/17 532 933:
علي مريزا
م�ساعد رئي�س اخلزينة ملجموعة امل�ؤ�س�سة
هاتف)973( 17 543 241 :

اخلزينة والأوراق املالية القابلة للت�سويق
رئي�س اخلزينة للمقر الرئي�سي
كرمي د�شتي
هاتف)973( 17 533 775 :

جمموعة اخلزينة وت�سويق الأوراق املالية
عارف ممتاز
هاتف( )973( 17 533 169 :غرفة التعامل)

*عني ال�سيد ح�سن علي جمعة خلف ًا لل�سيد غازي عبداجلواد يف الأول من ابريل .2008

�إدارة املحافظ املالية
حممود الزوام العماري
هاتف( )973( 17 533 169 :غرفة التعامل)

جمموعة الدعم

عالقات امل�ؤ�س�سة و�ش�ؤون الإعالم
نادية حمديد
هاتف)973( 17 543 204 :
�سيا�سات املجموعة واالجراءات
برا�ساد ابراهام
هاتف)973( 17 543 261 :
تقنية املعلومات الدولية
�ستورت رينه
هاتف)973( 17 543 249 :
املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية
عادل عبا�سي
هاتف)973( 17 543 598 :
العمليات
اندرو ويل�سون
هاتف)973( 17 543 714 :
املباين وال�ش�ؤون الهند�سية
نواف بيهم
هاتف)973( 17 543 307 :

جمموعة االئتمان واملخاطر
ريا�ض م .الدغيرث
رئي�س جمموعة االئتمان واملخاطر
هاتف)973( 17 543 280 :
دائرة االئتمان للمقر الرئي�سي
كي�شور راو ناميبايل
هاتف)973( 17 543 570 :
دائرة �إدارة املخاطر
�شكيل ح�سني
هاتف)973( 17 543 288 :
وحدة معاجلة القرو�ض
�ستيفن جينكن�س
هاتف)973( 17 543 713 :
الدائرة االقت�صادية
مارجريت بري�سل
هاتف)973( 17 543 776 :
جمموعة التدقيق
جهاجنري جاوامناردي
رئي�س جمموعة التدقيق
هاتف)973( 17 543 387 :
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الفــروع

مكاتب التمثيل

تون�س (وحدة م�صرفية خارجية)
مبنى امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
نهج بحرية �أنا�سي � 1053 ،ضفاف البحرية
تون�س ،اجلمهورية التون�سية
هاتف)216( )71( 861 861 :
( )216( )71( 861 110غرفة التعامل)
فاك�س)216( )71( 860 921/960 406/960 427 :
تلك�س12505 ABCTU TN :
الربيد الإلكرتوينabc.tunis@arabbanking.com :
رمز رويرتز للتعامل املبا�شرABCT :
�سويفتABCOTNTT :
ال�صديق عمر الكبري
املدير الإقليمي املقيم واملدير العام

�أبوظبي
الطابق العا�شر ،الربج ال�شرقي ،املركز التجاري
�شارع رقم  ،2مركز �أبوظبي،
�ص.ب � ،6689أبوظبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف)971( )2( 644 7666 :
فاك�س)971( )2( 644 4429 :
الربيد الإلكرتوينabcrep@eim.ae :
حممد القلماوي
املندوب الرئي�سي

بغــــداد
�شارع ال�سعدون� ،ساحة الفردو�س
مبنى امل�صرف الأهلي العراقي
بغداد ،العراق
هاتف)964( )1( 717 3774/717 3776/717 3779 :
فاك�س)964( )1( 717 3364 :
موفق حممود
املدير العام
هاتف النقال)964( 790 161 8048 :
نيويورك

T 600 Third Avenue
New York NY 10016- USA

نيويورك  -الواليات املتحدة الأمريكية
هاتف)1( )212( 583 4720 :
فاك�س)1( )212( 583 0921 :
تلك�س( 661978 / 427531 ABCNY :عام)
( 42 1911 / 661979 ABCFXغرفة التعامل)
رمز رويرتز للتعامل املبا�شرABCN :
روبرت ايڤوزفت�ش،
املدير العام
هاتف)1( )212( 5834774 :
رامي الرفاعي
متويل ال�شركات
هاتف)1( )212( 583 4874 :
توين برباري
متويل امل�ؤ�س�سات
هاتف)1( )212( 583 4758 :
توما�س فيتزهريبرت
متويل التجارة وال�شركات
هاتف)1( )212( 583 4726 :
ديفيد �سيغل
رئي�س اخلزينة
هاتف)1( )212( 583 4783 :
غراند كاميان
الرجاء الإت�صال عرب فرع امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -يف نيويورك
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بــــريوت
باريتو�س بارك�س
جممع "ب" الطابق الثاين
ميناء احل�صن – �سوليدير

5225-P O Box 11

بريوت ،لبنان
هاتف)961( )1( 970770 / 970432 :
فاك�س)961( )1( 985809 :
نقال)961()3(724644 :
غنى حداد
املندوبة الرئي�سية
طـهـــران
الطابق الرابع (الغرب)
 1/34حقاين اك�سرب�س وي
طهران � ،15188إيران
هاتف)98( )21( 8879 1105 / 8879 1106 :
فاك�س)98( )21( 8888 2198 :
الربيد الإلكرتوينarabbanking.teh@parsonline.net :
عزيز فرا�شي
املندوب الرئي�سي
طرابل�س الغرب
مركز ذات العماد الإداري ،الربج رقم ،5
الطابق � ،16ص.ب  ،3578طرابل�س ،ليبيا،
هاتف)218( )21( 335 0226 / 335 0227 / 335 0228 :
فاك�س)218( )21( 335 0229 :
الربيد الإلكرتوينabc_rep_ly@lttnet.net :
من�صور �أبو عني
املندوب الرئي�سي
�سنغافورة

9 Rafiles Place, #60 - 03 Replublic Plaza
Singapore 048619

هاتف)65( 653 59339 :
فاك�س)65( 653 26288 :
كا �إجن يل
املندوبة الرئي�سية

دليل الق�سم الدويل
ال�شركات التابعة
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي (�ش .م .ب .م)
برج امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،املنطقة الدبلوما�سية،
�ص.ب  ،2808املنامة،
مملكة البحرين
هاتف)973( 17 543 342 :
فاك�س)973( 17 536 379 / 533 972 :
تلك�س9433 /9432 ABCBAH BN :
نافيد خان
الع�ضو املنتدب
�شركة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية للأوراق املالية �ش.م.ب (م)
برج امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،املنطقة الدبلوما�سية
�ص .ب  ،5698املنامة،
مملكة البحرين
هاتف)973( 17 543 149 :
فاك�س)973( 17 543 758 :
الربيد الإلكرتوينabcsecurities@arabbanking.com :
ب�سام خوري
الرئي�س التنفيذي
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -اجلزائر
�ص .ب ،367
� 54شارع الأخوة بوعدو
بئر مراد راي�س – اجلزائر العا�صمة  -اجلزائر
هاتف)213( )21( 541 515 /541 534 :
فاك�س)213( )21( 541 604 / 541 122 :
الربيد الإلكرتوين information@arabbanking.com.dz :
�سويفتABCODZAL :
�سنو�سي ولد قابلية
املدير العام بالوكالة
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية – م�صر (�ش.م.م)
� 1شارع ال�صالح �أيوب ،الزمالك ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية
هاتف 10( )202( 2736 2684 :خطوط)
فاك�س)202( 2736 3643 / 14 :
الربيد الإلكرتوينabcegypt@arabbanking.com.eg :
ع�صام الوكيل
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية للأوراق املالية – (م�صر) �ش.م.م.
� 1شارع ال�صالح �أيوب ،الزمالك ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية
هاتف 10( )202( 2736 2684 :خطوط)
فاك�س)202( 2736 3643 / 14 :
ع�صام الوكيل
رئي�س جمل�س الإدارة

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (الأردن)
�ص.ب  ،926691عمان  ،11190الأردن
هاتف( )926( )6( 566 4183-5 :عام)
( )962( )6( 569 2713غرفة التعامل)
( )962( )6( 560 8312الدائرة الأجنبية)
فاك�س( )962( )6( 568 6291 :عام)
( )962( )6( 562 3685الفرع الرئي�سي)
تلك�س22258 / 21114 ABC JO :
الربيد الإلكرتوينinfo@arabbanking.com.jo :
نور النحوي
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية  -تون�س
مبنى امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
نهج بحرية �أنا�سي � 1053 ،ضفاف البحرية
تون�س ،اجلمهورية التون�سية
هاتف)216( )71( 861 861 :
( )216( )71( 861 110غرفة التعامل)
فاك�س)216( )71( 960 427 / 960 406 :
تلك�س12505 ABCTU TN :
الربيد الإلكرتوينabc.tunis@arabbanking.com :
رمز رويرتز للتعامل املبا�شرABCT :
�سويفتABCOTNTT :
حممد بن عثمان
املدير العام بالوكالة
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي �إل �سي،
املكتب الرئي�سي وفرع لندن

Arab Banking Corporation House
1 - 5 Moorgate, London EC2R 6AB, UK

هاتف( )44( )20( 7726 4000 :عام)
( )44( )20( 7726 4091غرفة التعامل)
فاك�س( )44( )20( 7606 9987 :عام)
( )44( )20( 7606 1710غرفة التعامل)
تلك�س( 893748 ABC GEN G :عام)
( 892171 ABC FXL Gغرفة التعامل)
رمز رويرتز للتعامل املبا�شرABCL :
�سويفتABCE GB 2L :
نوفل بربر
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي ال �سي،
(فرع باري�س)

rue Auber, 75009 Paris, France

باري�س ،فرن�سا
هاتف)33( )1( 4952 5400 :
فاك�س)33( )1( 4720 7469 :
تلك�س( 648343 ABC F :عام)
الك�سندر ا�شتون
املدير العام
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دليل الق�سم الدويل
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي ال �سي،
(فرع فرانكفورت)

Neue Mainzer Strasse 75
60311 Frankfurt am Main, Germany

فرانكفورت � -أملانيا
هاتف)49( )69( 71403-0 :
فاك�س)49( )69( 71403-240 :
تلك�سAIBF D411536 :
الربيد الإلكرتوينabcib.fra@arabbanking.com :
جريالد بومهارتر
مدير عام
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الدويل بي ال �سي،
(فرع ميالنو)

Via Turati 16/18, 20121 Milan, Italy

ميالنو � -إيطاليا
هاتف)39( )02( 863 331 :
فاك�س)39( )2( 86450 117 :
�سويفتABCO IT MM :
باولو بروفريا
املدير العام

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (تقنية املعلومات) للخدمات املحدودة

Arab Banking Corporation House
5 - 1 Moorgate, London EC2R 6AB, UK

لندن
هاتف)44( )20( 7776 4050 :
فاك�س)44( )20( 7606 2708 :
الربيد الإلكرتوين abcits@arabbanking.com :
�صائل فايز الوعري
مدير
بنكو ايه بي �سي برازيل ا�س .ايه

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400
000-04543 Itaim Bibi
São Paulo – SP, Brazil

�ساوباولو  -برازيل
هاتف)55( )11( 317 02000 :
فاك�س)55( )11( 317 02001 :
تيتو انريكه دا �سلفا نيتو
الرئي�س

ال�شركة التابعة

بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية العربية الدويل بي ال �سي،
مكاتب الت�سويق
اململكة املتحدة و�إيرلندا

Station House, Station Court, Rawtenstall
Rossendale BB4 6AJ, UK

هاتف)44( )1706( 2379 00 :
فاك�س)44( )1706( 2379 09 :
جون كليج

�شركة اخلدمات املالية العربية �ش.م.ب (م)
�ص.ب  ،2152املنامة
مملكة البحرين
هاتف)973( )17( 290 333 :
فاك�س)973( )17( 291 323 / 290 050 :
تلك�س7212 AFS BN :
�شنكر �شرما
الرئي�س التنفيذي

�أيربيا – املكتب التمثيلي

Paseo de la Castellana 163
2,
Dcha, Madrid 28046, Spain

مدريد � -أ�سبانيا
هاتف)34( )91( 5672822 :
فاك�س)34( )91( 5672829 :
�أ�سامة زناتي
الدول الإ�سكندنافية

-20, SE-111 29 Stockholm, Sweden

18

Stortorget

ا�ستكهومل  -ال�سويد
هاتف)46( 823 0450 :
فاك�س)46( 823 0523 :
كال�س هرنك�سون
تركيا – مكتب متثيلي

Eski Buyukdere Cad. Ayazaga Yolu Sok
lz Plaza No:9 Kat:19 D:69
34398
Maslak – Istanbul, Turkey
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ا�سطنبول  -تركيا
هاتف)90( )212( 329 8000 :
فاك�س)90( )212( 290 6891 :
مظفر اك�سوي

العنــوان امل�سجـل

امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب)
برج امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية،
املنطقة الدبلوما�سية
�ص.ب ،5698 :املنامة
مملكة البحرين
(رقم ال�سجل التجاري )10299
www.arabbanking.com

