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بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.
شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصة البحرين

نشرة إصدار
صادرة بتاريخ 3 نوفمبر، 2015

إصدار ما يصل إلى 170.940.171 سهمًا عاديًا بقيمة إسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد، وبسعر إصدار يبلغ 0.117 للسهم الواحد، على 
أساس »حق االكتتاب في أسهم إضافية« لمساهمي البنك القائمين كما في تاريخ التسجيل

القيمة اإلسمية للسهم الواحد............................................................   0.100 دينار بحريني

سعر الطرح للسهم الواحد.....................................................................  0.117 دينار بحريني

عالوة إصدار للسهم الواحد......................................................................  0.017 دينار بحريني

%17  ................................. عالوة اإلصدار كنسبة من القيمة اإلسمية
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مدير اإلصدار: كي بي إم جي فخرو

مسّجل اإلصدار: كارفي كمبيوتر شير ش.م.م

البنك المتلّقي: بنك البحرين اإلسالمي

االستشاري القانوني: حسن رضي و مشاركوه

إن هذه الوثيقة على قدر من األهمية. وفي حال عدم يقينكم بما يتوّجب فعله، عليكم التواصل مع استشاري الشؤون القانونية أو المالية أو 
الضرائبية أو غيرها من الشؤون، الخاص بكم.

تم إيداع نسخة من هذه الوثيقة وتسجيلها لدى مصرف البحرين المركزي. إلى ذلك، ال يعني تسجيل هذه الوثيقة لدى مصرف البحرين المركزي 
تلقائيًا أّنه تّم االمتثال للقوانين أو المتطّلبات القانونية أو النظامية الصادرة عن هذا المصرف. لم ينظر مصرف البحرين المركزي بأي طريقة من 

الطرق، أسس سندات أسهم حقوق الملكية التي يتم عرضها لالستثمار.

يتم بعد اكتمال عرض االكتتاب هذا، تقديم طلب إلى بورصة البحرين بإدراج األسهم العادية المعروضة في هذا الوثيقة.

ال يتم توزيع أي أسهم عادية )سندات أسهم حقوق الملكية( أو تخصيصها استنادًا إلى هذه الوثيقة بعد انقضاء فترة 3 أشهر على تسجيل الوثيقة 
من قبل مصرف البحرين المركزي.

نشرة إصدار
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ال يتحمل مصرف البحرين المركزي وال بورصة البحرين أي مسؤولية عن دقة البيانات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة 
المحتويات  الجزئي على  أو  الكّلي  االعتماد  واكتمالها، ويخليا مسؤوليتيهما صراحًة عن أي خسارة كيفما تنشأ نتيجة 

الواردة في هذه الوثيقة.

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.
شركة مساهمة بحرينية مدرجة في بورصة البحرين

نشرة إصدار
صادرة بتاريخ 3 نوفمبر، 2015

يبلغ إصدار  وبسعر  الواحد،  للسهم  بحريني  دينار   0.100 تبلغ  إسمية  بقيمة  عاديًا  سهمًا   170.940.171 إلى  يصل  ما   إصدار 
0.117 للسهم الواحد، على أساس »حق االكتتاب في أسهم إضافية« لمساهمي البنك القائمين كما في تاريخ التسجيلل

0.117 دينار بحرينيسعر الطرح للسهم الواحد0.100 دينار بحرينيالقيمة اإلسمية للسهم الواحد

17%عالوة اإلصدار كنسبة من القيمة اإلسمية0.017 دينار بحرينيعالوة إصدار للسهم الواحد

29 نوفمبر 2015تاريخ اإلغالق15 نوفمبر 2015تاريخ االفتتاح

مدير اإلصدار:

كي بي إم جي فخرو

مسّجل اإلصدار:

كارفي كمبيوتر شير ش.م.م

البنك المتلّقي:

بنك البحرين اإلسالمي

االستشاري القانوني:

حسن رضي و مشاركوه

إن هذه الوثيقة على قدر من األهمية. وفي حال عدم يقينكم بما يتوّجب فعله، عليكم التواصل مع استشاري الشؤون 
القانونية أو المالية أو الضرائبية أو غيرها من الشؤون، الخاص بكم.

الوثيقة لدى  إلى ذلك، ال يعني تسجيل هذه  المركزي.  البحرين  الوثيقة وتسجيلها لدى مصرف  إيداع نسخة من هذه  تم 
مصرف البحرين المركزي تلقائيًا أّنه تّم االمتثال للقوانين أو المتطّلبات القانونية أو النظامية الصادرة عن هذا المصرف. لم 

ينظر مصرف البحرين المركزي بأي طريقة من الطرق، أسس سندات أسهم حقوق الملكية التي يتم عرضها لالستثمار.

يتم بعد اكتمال عرض االكتتاب هذا، تقديم طلب إلى بورصة البحرين بإدراج األسهم العادية المعروضة في هذا الوثيقة.

انقضاء فترة الوثيقة بعد  إلى هذه  أو تخصيصها استنادًا  الملكية(  أي أسهم عادية )سندات أسهم حقوق  توزيع   ال يتم 
3 أشهر على تسجيل الوثيقة من قبل مصرف البحرين المركزي.
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يقبل أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي الذين ترد أسماؤهم أدناه، تحّمل مسؤولية المعلومات الواردة في هذه 
الوثيقة. يقّر أعضاء مجلس اإلدارة إلى حّد علمهم واعتقادهم، بأّنه قد تّم نّص المعلومات الواردة في هذه الوثيقة وفقًا 
للوقائع، كما انها ال تحوي أي حذف من شأنه التأثير على أهمية الوثيقة واكتمالها، كما يقّرون بأنهم بذلوا كامل العناية 

الواجبة للتأكد من ذلك.

التوقيعالمنصبأسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة،السيد عبد الرزاق عبداهلل القاسم
وعضو غير تنفيذي وغير مستقل

 نائب رئيس مجلس اإلدارة،العميد خالد محمد المناعي
وعضو غير تنفيذي وغير مستقل 

 عضو مجلس اإلدارة،السيد طالل على الزين 
وعضو غير تنفيذي ومستقل 

 عضو مجلس اإلدارة،السيد خليل ابراهيم نورالدين
وعضو غير تنفيذي ومستقل

 عضو مجلس اإلدارة،السيد ابراهيم حسين ابراهيم الجسمي
وعضو غير تنفيذي ومستقل

 عضو مجلس اإلدارة،السيد عثمان ابراهيم ناصر العسكر
وعضو غير تنفيذي ومستقل

 عضو مجلس اإلدارة،السيد محمد أحمد عبداهلل علي
وعضو غير تنفيذي وغير مستقل

 عضوة مجلس اإلدارة،السيدة فاطمة عبداهلل بودهيش
وعضوة غير تنفيذية وغير مستقلة

 عضو مجلس اإلدارة،السيد محمد هادي مجعي
وعضو غير تنفيذي وغير مستقل
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مالحظة هامة

مالحظة هامة
إّن نشرة اإلصدار هذه مزّودة من قبل بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. )الُمشار إليه في هذه الوثيقة بـ«بنك البحرين اإلسالمي« أو »الُمصِدر« 

أو »البنك«( فقط بهدف تمكين المساهمين الحاليين من النظر في االكتتاب باألسهم العادية المطروحة بموجب هذا اإلصدار. 

لم يتم لغرض هذا اإلصدار، تفويض أي شخص لتمثيل بنك البحرين اإلسالمي أو تقديم المعلومات حوله أو حول اإلصدار، بخالف المعلومات 
الواردة في نشرة اإلصدار هذه. وبالتالي ال يجب االعتماد على أي تمثيالت أو معلومات تتعّلق ببنك البحرين اإلسالمي أو باإلصدار بخالف 
تلك الواردة في هذه الوثيقة، أو اعتبارها مفّوضة من قبل أعضاء مجلس إدارة البنك. توافقون، باستالمكم نشرة اإلصدار، على الخضوع 

للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة بما في ذلك التعديالت التي قد تطرأ عليها من وقت إلى آخر. 

ال تشّكل نشرة اإلصدار هذه عرضًا لبيع األسهم العادية أو التماس عرض لشرائها في أي والية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو 
االلتماس غير قانوني. 

تتضمن نشرة اإلصدار تفاصيل مقّدمة بما يتماشى مع قوانين مصرف البحرين المركزي وقواعده وأنظمته. يؤّكد أعضاء مجلس اإلدارة 
إلى حّد علمهم واعتقادهم  الوثيقة،  الواردة في هذه  المعلومات  أن  الذين وردت أسماؤهم في نشرة اإلصدار، منفردين ومجتمعين، 
وبعد أن بذلوا العناية الواجبة الممكنة، دقيقة ومكتملة وأّنه ما من وقائع أو محذوفات أخرى من شأنها، إذا تّم اإلفصاح عنها، أن تتسبب 
بتضليل جوهري. تّم الحصول على أجزاء كبيرة من المعلومات االقتصادية والصناعية الواردة في نشرة اإلصدار من مصادر خارجية لم 

يتم التحقق من مصداقيتها بشكل مستقل، كما ال يقّدم البنك أي ضمان في ما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها. 

وعلى الرغم من بذل البنك وأعضاء مجلس اإلدارة العناية الواجبة الممكنة لضمان دّقة المعلومات الواردة في هذه النشرة واكتمالها، 
إلّا أن هذه المعلومات عرضة للتغيير. وتحديدًا، قد يتأثر مركز البنك المالي وقيمة األسهم العادية سلبًا بالتطّورات المستقبلية التي قد 
تطرأ على عناصر مختلفة في البنك مثل التضّخم والربح والمعّدالت ووضع السوق والمسائل االقتصادية والسياسية وأداء البنك وغيرها 
من العناصر التي ال يستطيع البنك أو أعضاء مجلس إدارته السيطرة عليها. إن تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أي تبادل شفهي أو خطي 

أو مطبوع يتعّلق باألسهم العادية المطروحة، ال يشّكل وعدًا أو بيانًا بخصوص أرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

عّين البنك شركة كي بي إم جي فخرو بصفة مدير اإلصدار لتقّدم له االستشارات الالزمة في ما يتعّلق بهذا اإلصدار وإدارة العملية. كما 
القوانين  مع  يتماشى  بما  اإلصدار  نشرة  على جمع  لمساعدته  القانوني  االستشاري  بصفة  رضي ومشاركوه  البنك شركة حسن  عّين 

واألنظمة المعمول بها. يضطلع البنك في نشرة اإلصدار هذه بدور البنك المتلّقي. 

المستشارين،  من  غيرهم  أو  اإلصدار  مدير  أو  لديهم  الموظفين  أو  الوكالء  أو  المسؤولين  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أي  يتحّمل  ال 
مسؤولية أي تمثيل أو ضمان )صريح أو ضمني( مرفق بنشرة اإلصدار هذه أو محذوف منها، أو مسؤولية أي معلومات خّطية أو شفهية 

تّم نقلها إلى المتلّقي )أو أي من مستشاريه( في سياق تقييمه ألي استثمار مقترح.

لم يقم أي استشاري مهني أو مالي أو قانوني أو أي هيئة حكومية ُمشار إليها في هذه الوثيقة أو أي طرف آخر مستقل، بالتحقق من أو 
تقديم االستشارة المتعّلقة بدّقة نشرة اإلصدار هذه أو المعلومات الواردة فيها أو الطرق التي بموجبها تمت زيادة رأس المال المستخدم 
في هذه النشرة، أو اكتمالها. كما ال تتحّمل الجهات المذكورة أعاله أي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار أو عن أداء أي من التزامات 

البنك. 

يحق لكّل مقّدم الطلب، قبل إيداع نموذج تقديم الطلب، االستفهام وطلب التوضيحات من بنك البحرين اإلسالمي في ما يتعّلق بالبنك 
التي ال يتوّجب فيها على  الدرجة  إلى  اإلجابات على مثل هذه االستفهامات والتوضيحات  البنك ومدير اإلصدار  وبنشرة اإلصدار. يقّدم 
البنك أي جهود أو تكّبد أي تكاليف غير معقولة للحصول على المعلومات المطلوبة. على مقّدمي الطلبات أال يعتبروا محتويات نشرة 
الواجبة وتقييم  بالتحقيقات  بأن يقوم كّل مقّدم طلب بنفسه  أو قانونية. وُينصح  أو ضريبية  اإلصدار هذه بمثابة نصيحة استثمارية 
فرصة االستثمار في أسهم البنك العادية، وبالتشاور مع مستشاريه في ما يتعّلق بتقييم مخاطر االستثمار ومالءمته مع تفضيالتهم 
الخاصة على صعيد الشؤون المالية والمخاطر. يعتبر كّل متلّقي لنشرة اإلصدار هذه، قبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤوالً عن الحصول 
على النصيحة المهنية المستقلة المتعّلقة بنشرة اإلصدار وعن دراسة مالءمة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار بالنسبة إلى األهداف 

والحالة المالية واالحتياجات الفردية.

ال يتعّين على أي مستثمر محتمل في األسهم العادية أن يعتبر أي من المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه بمثابة نصيحة استثمارية 
أو ضريبية أو قانونية او غيرها. على كّل مستثمر محتمل أن يتشاور مع مستشاريه الخاصين للحصول على مثل هذه النصائح. على كل 
شخص ينظر في االستثمار في األسهم العادية، أن يقوم بتحقيقاته وتحليالته الخاصة للبنك كما عليه أن يحدد بنفسه مدى مالءمة مثل 
هذا االستثمار آخذًا باالعتبار أهدافه االستثمارية وخبراته الخاصة إضافًة إلى أي وقائع أخرى قد تهّم هذا الشخص وترتبط بهذا االستثمار 
مثل األسس والمخاطر التي ينطوي عليها. وعليكم أن تدركوا أنكم تتحملون المخاطر المالية التي قد تنجم عن استثماركم والتي قد 

تمتد إلى أجل غير مسّمى. 
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مالحظة هامة

ال تعتبر نشرة اإلصدار بمثابة توصية من البنك أو من أعضاء مجلس اإلدارة أو من مستشاريهم بالمشاركة في اإلصدار. إلى ذلك، تعتبر 
المعلومات المزّودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة وقد تّم إعدادها من دون األخذ في االعتبار أهداف االستثمار أو الحالة المالية 
واالحتياجات االستثمارية الفردية. ال يقّدم الُمصِدر أو أي من مستشاريه أي إقرار للمعروض عليهم أو مشتري األسهم العادية في ما يتعّلق 

بقانونية مثل هذا االستثمار في مثل هذه األسهم العادية من قبلهم.

إن اإلصدار مقبول من ومطروح لمقّدمي الطلبات من الجنسيات التي تقع ضمن شروط تقديم الطلب إن توزيع نشرة اإلصدار هذه وبيع 
األسهم العادية قد يكون مقّيدًا بالقانون في واليات قضائية محددة، وبالتالي على كافة األشخاص المعنيين بنشرة اإلصدار هذه أن 
يزّودوا أنفسهم بالمعلومات الالزمة حول مثل هذه القيود. وقد يترتب عن عدم االمتثال لمثل هذه القيود انتهاكًا لقانون األوراق المالية 
المعمول به في الوالية القضائية المعنية. ال تشّكل نشرة اإلصدار هذه عرضًا لبيع أو إصدار أو التماسًا لعرض أو شراء أو توريد األسهم 

العادية في أي والية قضائية يعتبر فيها ذلك غير قانوني.

يطلب البنك وأعضاء مجلس اإلدارة ومدير اإلصدار وغيرهم من المستشارين، من متلّقي نشرة اإلصدار أن يزّود نفسه بالمعلومات الالزمة 
واالمتثال لمثل هذه القيود. يحفظ البنك وأعضاء مجلس اإلدارة ألنفسهم الحق بإنهاء أي مشاركة إضافية من قبل أي طرف من نشرة 

اإلصدار وفي أي وقت كان. 

ال يجوز إرسال نشرة اإلصدار أو توزيعها بما ُيخالف ما يرد في الوثيقة، كما ال يجوز نسخها بأي طريقة من الطرق. يجوز توزيع نشرة اإلصدار 
جرى  حسبما   ،1933 لعام  األمريكي  المالية  األوراق  قانون  من   )S( بالنظام  عماًل  األميركيين  غير  لألشخاص  المتحدة  الواليات  خارج  هذه 
تعديله )“قانون األوراق المالية”(. ويعتبر أي إرسال أو توزيع أو نسخ كّلي أو جزئي لنشرة اإلصدار هذه غير قانوني. إن عدم االمتثال لهذه 

التوجيهات قد يترتب عنه انتهاكًا لقانون األوراق المالية أو للقوانين المعمول بها في الواليات القضائية األخرى. 

ال يشّكل أي جزء من نشرة اإلصدار عرضًا لبيع أو التماسًا لشراء أي أسهم عادية في أي والية قضائية. لم ولن يتم تسجيل األسهم العادية 
بموجب قانون األوراق المالية أو لدى أي هيئة نظامية أخرى ُتعنى باألوراق المالية في أي والية أو بموجب أي والية قضائية أخرى في الواليات 

المتحدة، كما ال يجوز طرحها أو بيعها داخل الواليات المتحدة أو إليها، أو لصالح وحساب أشخاص أميركيين.

نذّكركم أنه تّم تسليمكم نشرة اإلصدار بناء على االعتقاد بأنكم أشخاص يحق لكم قانونيًا امتالك هذه النشرة وفقًا لقوانين الوالية 
القضائية التي تتواجدون فيها، كما ال يحق لكم تسليم نشرة اإلصدار هذه إلى أي شخص آخر.

ال تشّكل أي مواد متعّلقة باإلصدار كما ال يجوز استخدامها مع عرض أو التماس في أي مكان يعتبر فيه مثل هذا العرض أو االلتماس غير 
قانوني. وفي حال استوجبت الوالية القضائية أن يتم اإلصدار عبر وسيط أو وكيل مرّخص، وفي حال كان أي مدير أو شخص تابع ألي مدير 
يشغل صفة وسيط أو وكيل مرّخص في هذه الوالية القضائية، يتم عندها اإلصدار من قبل هذا المدير أو الشخص التابع بالنيابة عن 

البنك في الوالية القضائية المعنية.

تتغّير خالل  أو  تتبّدل  الطريقة قد  المرسلة بهذه  الوثائق  بأن  إلكترونية. ونحيطكم علمًا  تزويدكم بنشرة اإلصدار هذه بصيغة  يجوز 
عملية اإلرسال اإللكتروني، وعليه ال يتحّمل أي من المديرين أو من األشخاص المعنيين أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولين أو 
الموظفين أو الوكالء أو الجهات التابعة ذات الصلة، أي مسؤولية عن أي اختالف ما بين نشرة اإلصدار الموّزعة إليكم بالصيغة اإللكترونية 

وبين النسخة الورقية التي يمكنكم الحصول عليها من البنك أو من الفرع المعّين من البنك المتلّقي عند الطلب.

اإلفادات المستقبلية
المستقبلية  إلفادات  على هذه  وُيستدل  “إفادات مستقبلية”.  عن  عبارة  التاريخية،  الوقائع  بخالق  الوثيقة  الواردة في هذه  اإلفادات  إّن 
من خالل بعض الكلمات المستخدمة مثل “تخّطط”، و”تقّدر”، و”تعتقد”، و”تتوقع”، و”من الممكن”، و”سوف”، و”يتعّين”، و”من المتوّقع”، 

و”سيصبح”، أو الصيغ النافية لهذه المفردات أو غيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. 

المستقبلية  باألحداث  يتعّلق  ما  في  إدارته  مجلس  وأعضاء  اإلسالمي  البحرين  بنك  نظر  وجهة  المستقبلية  اإلفادات  هذه  وتعكس 
المحتملة ولكنها ليست ضمانًا لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي لبنك البحرين اإلسالمي أو 
إنجازاته أو نتائجه، مؤديًة إلى اختالفها بشكل كبير عّما كان متوّقع صراحًة أو ضمنيًا في اإلفادات المستقبلية. وقد تّم استعراض بعض 
المخاطر والعوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه الوثيقة )ُيرجى مراجعة 

قسم “اعتبارات االستثمار وعوامل المخاطر”(

وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو فيما لو ثبت عدم صحة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها أو عدم 
دقتها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه الوثيقة وفقًا لما تّم توّقعه أو اعتقاده أو تقديره أو 
انتظاره. ونتيجًة لما سبق وغيره من المخاطر، فإن األحداث والظروف المستقبلية التي تّم التطّرق إليها في هذه الوثيقة قد ال تحدث 
مثلما توّقع بنك البحرين اإلسالمي، أو قد ال تحدث إطالقًا. وعليه يجب على مقّدمي الطلبات النظر في جميع اإلفادات المستقبلية على 

ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على هذه اإلفادات بشكل أساسي. 

يمكن الحصول على نسخ من هذه الوثيقة لدى الفرع المعّين للبنك المتلّقي ولدى مقّر البنك المسّجل.
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مالحظة هامة

بيان المخاطر العامة
ينطوي أي استثمار في سندات أسهم حقوق الملكية على مخاطر. وعلى المستثمرين المحتملين النظر بعناية في كل المعلومات 
المتضمنة في هذه النشرة، وفي عوامل المخاطر الرئيسية المبّينة في قسم “اعتبـارات االستثمـار وعوامـل المخاطـر”، قبل اتخاذ قرار 

االستثمار في األسهم العادية. 

ويتعّين على المستثمرين المحتملين عدم اإلفراط في االعتماد على أي معلومات متضمنة في التقارير المنشورة وخصوصًا التوقعات 
المالية أو التقديرات أو المعلومات المستقبلية. كما يجب ألّا يقتصر اعتمادهم فقط عند اتخاذ قرار االستثمار، على المعلومات المتضمنة 

في هذه النشرة وفي الوثائق الُمشار إليها فيها أو المتاحة الطالعهم. 

يحب على المستثمرين المحتملين الحصول على نصائح مهنية من مستشاريهم المختصين في ما يتعلق باستثماراتهم المحتملة 
في إطار ظروفهم الخاصة. 

تحديد هوية مقّدمي الطلبات ومكافحة غسل األموال
يحتفظ الُمصِدر والبنك المتلّقي بالحق المطلق في طلب المزيد من إجراءات التحقق من هوية كل مقدم طلب، أو من هوية الشخص أو 

الكيان الذي ينوب عن مقدم الطلب في شراء األسهم العادية المطروحة في هذه النشرة. 

على كل مقدم طلب أن يقدم إثباتًا مقبوالً للهوية ولمصادر األموال، إن طلب منه ذلك، في ذلك خالل مّدة زمنية يحددها البنك والبنك 
المتلّقي. ويؤجل تقديم طلب االكتتاب باألسهم العادية المطروحة بموجب هذا اإلصدار إلى حين تقديم اإلثبات المقبول خالل الوقت 

المحدد. 

قد يحتاج مقّدم الطلب إلى تقديم الوثائق الخاصة به إلى البنك المتلّقي أو البنك حتى وإن كان مقّدم الطلب مساهم حالي في البنك 
وقد قّدم مستنداته من قبل. 

وفي حال إخفاق مقدم الطلب في تقديم اإلثبات المقبول خالل الوقت المحدد، أو إذا قدم مقدم الطلب إثباتًا غير مرٍض للُمصِدر وللبنك 
المتلّقي، فإنه يجوز رفض الطلب على الفور، وفي هذه الحالة سوف ترد إلى مقدم الطلب األموال التي استلمت منه بدون أي إضافة وعلى 

مسؤولية مقدم الطلب ونفقته.

وفي ما يتعلق بالمستثمرين البحرينيين، يلتزم الُمصِدر بالمرسوم التشريعي رقم )4( لسنة 2001 المتعّلق بحظر عمليات غسل األموال 
المتعّلق   2001 لسنة   )7( رقم  الوزاري  األمر  الحصر،  ال  المثال  على سبيل  بما يشمل،  الصلة  ذات  الوزارية  األوامر  من  وبعدد  ومكافحتها، 
المتعلقة بمكافحة  النصوص  االلتزام بكافة   إلى  إضافًة  األموال ومكافحتها،  ما يخّص حظر عمليات غسل  المؤسسات في  بالتزامات 

غسل األموال ومكافحة الجرائم المالية الواردة في دليل قواعد مصرف البحرين المركزي اإلرشادي، المجلد السادس. 

كما يلتزم الُمصِدر والبنك المتلّقي بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل األموال التي تصدر من وقت إلى آخر. كما قد يتعّين على الُمصِدر 
والبنك المتلّقي، بموجب المتطلبات التنظيمية الواردة أعاله، بإبالغ معلومات معّينة إلى الجهات التنظيمية.
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1. التعاريف والمختصرات

التعاريف والمختصرات. 1

اجتماع الجمعية العامة السنوي للمساهميناجتماع الجمعية العامة

تاريــخ تخصيــص األســهم العاديــة المطروحــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه إلــى مقّدمــي تاريخ التخصيص
الطلبــات.

األســهم إشعار التخصيص مــن  لــكل منهــم  تــّم  الــذي  بالتخصيــص  الطلبــات  يخطــر مقّدمــي  إشــعار 
هــذه  اإلصــدار  نشــرة  فــي  المطروحــة  العاديــة 

ــة المطروحــة فــي نشــرة اإلصــدار مقّدم الطلب )مقّدمو الطلبات( شــخص يتقــّدم بطلــب لالكتتــاب فــي األســهم العادي
هــذه

ــه وفــي الفــروع المعّينــة للبنــك نموذج الطلب ــر فــي مكاتب ــذي يصيغــه الُمصــِدر والمتوف النمــوذج ال
المتلّقــي. وُيســتخدم هــذا النمــوذج مــن قبــل مقّدمــي طلــب االكتتــاب فــي األســهم 

العاديــة المطروحــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه. 

ــة، منفــردة أو مجتمعــة، التــي يجــب إخطارهــا أو اســتحصال الموافقــات الهيئات  ــات التالي الكيان
منهــا فــي كّل مــا يتعّلــق بهــذه النشــرة: إدارة مراقبــة األســواق الماليــة التابعــة لمصــرف 
البحريــن المركــزي، وبورصــة البحريــن، وزارة الصناعــة والتجــارة، وغيرهــا مــن الجهــات 

الحكوميــة المعنيــة

يبلــغ رأس المــال كمــا فــي تاريــخ هــذه الوثيقــة 200.000.000 دينــار بحرينــي ُمقّســم علــى رأس المال المصّرح به
2.000.000.000 ســهم عــادي بقيمــة 0.100 دينــار بحرينــي للســهم الواحــد عمــاًل بمــا هــو ُمصــّرح 

لإلصــدار فــي عقــد التأســيس والنظــام األساســي للبنــك

مملكة البحرينالبحرين

سوق تداول األسهم في البحرين المعروف سابقًا بسوق البحرين لألوراق الماليةبورصة البحرين

نظام التقاص والتسويات واإليداع المركزي في بورصة البحريناإليداع المركزي في بورصة البحرين 

ساعات العمل خالل األيام التي تعمل فيها البنوك عمومًا في البحرينساعات العمل البنكية

الدينار البحريني، العملة الرسمية لمملكة البحريند.ب

مليار/ مليونمل./ م.

مجلس إدارة البنك المجلس/ مجلس اإلدارة/ األعضاء 

شركة مساهمة بحرينيةش.م.ب.

تأســس بنــك البحريــن اإلســالمي ش.م.ب. فــي مملكــة البحريــن بموجــب مرســوم أميــري بنك البحرين اإلسالمي أو البنك أو الُمصِدر
فــي العــام 1979 ويعمــل بموجــب الســجل التجــاري رقــم 9900، وتصــدر نشــرة اإلصــدار 
ــز  هــذه عنــه. إن البنــك مرّخــص ومنّظــم مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي وهــو حائ
علــى رخصــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد. تحــرص هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي البنــك 
علــى امتثالــه لقواعــد الشــريعة وأحكامهــا فــي المعامــالت واألنشــطة التــي يجريهــا. إن 

أســهم البنــك العاديــة مدرجــة فــي بورصــة البحريــن

أي يــوم، بخــالف الجمعــة والســبت وأيــام العطــل واألعيــاد الرســمية، تــزاول فيــه البنــوك يوم عمل
أنشــطتها فــي البحريــن
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معّدل النمو السنوي المرّكبمعدل نمو سنوي مرّكب

مصرف البحرين المركزيالمصرف المركزي

تاريــخ إقفــال بــاب االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة، فــي نهايــة تاريخ اإلغالق
البنــك  يحــدده  آخــر  تاريــخ  فــي  أو   2015 نوفمبــر  فــي 29  الواقــع  البنكــي  العمــل  يــوم 

بالتشــاور مــع إدارة مراقبــة األســواق الماليــة

إدارة مراقبة األسواق المالية التابعة لمصرف البحرين المركزيإدارة مراقبة األسواق المالية

تاريــخ اســتالم مقّدمــي الطلبــات إلشــعارات التخصيــص واألمــوال الواجبــة االســترداد، إن تاريخ التوزيع
وجــدت، مــن مكتــب مســّجل اإلصــدار

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهميناجتماع الجمعية العامة غير العادية

السنة الماليةالسنة المالية

مجلس التعاون الخليجيمجلس التعاون

إجمالي الناتج المحليإجمالي الناتج المحلي

رقــم ممنــوح لــكّل مقــّدم طلــب يقــوم بتــداول أي أســهم مدرجــة فــي بورصــة البحريــن، رقم المستثمر
وُيســتخدم هــذا الرقــم فــي كافــة التــداوالت المســتقبلية التــي تتــم فــي هــذه البورصــة 

بغــض النظــر عــن الكيــان الــذي يملــك فيــه مقــّدم الطلــب األســهم 

كي بي أم جي فخرو، البحرينمدير اإلصدار 

كارفي كمبيوتر شير ش.م.م، البحرينمسجل اإلصدار 

إلــى رأس مال البنك الُمصَدر والمدفوع مقّســم  بحرينــي  دينــار   ٨0.347.245 والمدفــوع  الُمصــَدر  البنــك  مــال  رأس  يبلــغ 
٨03.472.454 ســهم عــادي بقيمــة إســمية تبلــغ 0.100 دينــار بحرينــي للســهم الواحــد، كمــا 

ــخ هــذه الوثيقــة فــي تاري

حسن رضي ومشاركوهالمستشار القانوني

النظام األساسي للبنك، مع التعديالت التي قد تطرأ عليه من وقت إلى آخرالنظام األساسي

وزارة الصناعة والتجارة، البحرينوزارة الصناعة والتجارة

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالشرق األوسط وشمال أفريقيا

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.بنك البحرين الوطني

القيمة اإلسمية لكّل سهم من أسهم البنك، وهي 0.100 دينار بحرينيالقيمة اإلسمية

ســعر طــرح األســهم العاديــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، والــذي يســاوي 0.117 دينــار بحرينــي سعر اإلصدار
للســهم الواحــد

االكتتاب أو حق االكتتاب في أسهم 
إضافية

إصــدار 170.940.171 ســهمًا عاديــًا جديــدًا بقيمــة إســمية تبلــغ 0.100 للســهم الواحــد وبســعر 
إصــدار يبلــغ 0.117 دينــار بحرينــي للســهم الواحــد
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نشرة اإلصدار أو الوثيقة أو مذكرة 
المعلومات

وثيقــة ُمعــّدة مــن قبــل الُمصــِدر تتنــاول معلومــات تتعّلــق باالكتتــاب وتتماشــى مــع 
معاييــر اإلفصــاح الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي

اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهميناجتماع الجمعية العامة العادية

تاريــخ افتتــاح تقديــم طلبــات االكتتــاب فــي األســهم العاديــة، وهــو خــالل ســاعات العمــل تاريخ االفتتاح
البنكيــة بتاريــخ 15 نوفمبــر 2015

األسهم العادية للبنك، بقيمة إسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني للسهم الواحداألسهم العادية أو األسهم

سجّل حاملي األسهم العادية الذي ُيبقي عليه المسّجلسجّل األسهم العادية

تاريــخ االنتهــاء الــذي يحــق للمســاهمين المســّجلين فــي ســّجل أســهم البنــك العاديــة تاريخ التسجيل
مــن بعــده المشــاركة فــي هــذا االكتتــاب، والواقــع فــي 10 نوفمبــر 2015 بــدءًا مــن انتهــاء 

ســاعات العمــل البنكيــة

إن الُمصِدر هو الذي يضطلع بدور البنك المتلّقي في هذه الوثيقة البنك المتلقي

يحــق للمســاهمين المشــاركين فــي هــذا االكتتــاب قبــول العــدد المســتحق لهــم مــن التنازل
األســهم كليــًا أو جزئيــًا. كمــا أن الحــق فــي االكتتــاب فــي األســهم العاديــة المطروحــة عبــر 
ــي يجــوز للمســاهمين غيــر الراغبيــن باالكتتــاب فــي  هــذه الوثيقــة غيــر إلزامــي، وبالتال

األســهم المطروحــة عليهــم أن يتنازلــوا عنهــا لصالــح مســاهمين آخريــن.

ــذي قــد يطــرأ عليهــم المساهمون ــر ال ــدى البنــك مــع التغيي ــة المســّجلون ل ــو األســهم العادي حامل
مــن وقــت إلــى آخــر

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، البحرينالهيئة العامة للتأمين االجتماعي

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي - 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد المدني، البحرينصندوق التقاعد المدني

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي - 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد العسكري، البحرينصندوق التقاعد العسكري

مبلــغ يســاوي عــدد األســهم العاديــة المطلــوب االكتتــاب فيهــا فــي نمــوذج الطلــب ضــرب مبلغ االكتتاب
ســعر اإلصدار.

يتعّيــن علــى كافــة مبالــغ االكتتــاب المســتلمة أن تكــون صافيــة وخاليــة مــن أي رســوم 
مصرفيــة أو غيرهــا. ويتكّبــد مقــّدم الطلــب أي رســوم مترتبــة علــى غــرار رســوم التحويــل 
المصرفــي، ورســوم تســيير طلــب االكتتــاب، ورســوم التحصيل، ورســوم تحويــل العمالت 

األجنبيــة، ورســوم الشــيكات البنكيــة، ورســوم التخليــص الخاصــة، وأي رســوم أخــرى.

الفتــرة التــي يجــوز فيهــا تقديــم طلبــات االكتتــاب فــي األســهم العاديــة المطروحــة عبــر فترة االكتتاب 
نشــرة اإلصــدار هــذه، وتبــدأ فــي تاريــخ االفتتــاح وتنتهــي فــي تاريــخ اإلغــالق

شروط االكتتاب وأحكامه أو الشروط 
واألحكام

الشــروط واألحــكام التــي يتــم بموجبهــا تقديــم الطلبــات لالكتتــاب فــي األســهم العاديــة 
المطروحــة عبــر نشــرة اإلصــدار، بمــا فــي ذلــك الشــروط واألحــكام الــواردة فــي نشــرة 

اإلصــدار هــذه وتلــك الملحقــة بنمــوذج الطلــب

الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة

الدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكيةدوالر أو $

1. التعاريف والمختصرات
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القرارات والموافقات. 2

توصيات مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2.1
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 2 أغسطس، 2015 بما يلي في ما يتعّلق بهذا اإلصدار:

الموافقة على تخفيض رأس المال الُمصدر والمدفوع بنسبة 15.34% )أي ما يعادل تقليص سهمين لكل 13 سهم تقريبًا( ليصبح رأس 	 
المال بالتالي ٨0.347.245 دينار بحريني بدالً من 94.907.023 دينار بحريني، وذلك من خالل تخفيض مجموع عدد األسهم من 949.070.234 

إلى ٨03.472.454 سهمًا وبالتالي شطب ما مجموعه 12.٨4 دينار بحريني من االحتياطي النظامي، واالحتياطي العام، وعالوة اإلصدار.

عاديًا، 	  سهمًا   1.003.472.454 إلى   ٨03.472.454 من  للبنك  والمدفوع  الُمصدر  المال  رأس  زيادة  على  التخفيض،  مرحلة  بعد  الموافقة، 
من خالل إصدار ما يقارب 200.000.000 سهمًا عاديًا جديدًا عبر حق االكتتاب في أسهم إضافية لمساهمي البنك الحاليين كما في تاريخ 

التسجيل.

الموافقة على إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم نسبة 30% أو تتخطاها نتيجًة لالكتتاب، من التقّدم 	 
بالعرض اإللزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص عليه في »بيان االستمالك واالستحواذ« الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

تفويض رئيس مجلس اإلدارة بالدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بهدف النظر في ما سبق والموافقة عليه.	 

قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2.2
قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 27 أكتوبر 2015 ووافقوا على ما يلي في ما يتعّلق بهذا اإلصدار:

)أي ما يعادل تقليص سهمين لكل 13 سهم تقريبًا( ليصبح 	  الُمصدر والمدفوع بنسبة %15.34  المال  الموافقة على تخفيض رأس 
األسهم من  تخفيض مجموع عدد  بحريني، وذلك من خالل  دينار   94.907.023 من  بدالً  بحريني  دينار  بالتالي ٨0.347.245  المال  رأس 
949.070.234 إلى ٨03.472.454 سهمًا وبالتالي شطب ما مجموعه 12.٨4 دينار بحريني االحتياطي النظامي، واالحتياطي العام، وعالوة 

اإلصدار.

إلى 1.003.472.454 سهمًا عاديًا، من خالل إصدار ما يقارب 	  الُمصدر والمدفوع للبنك من ٨03.472.454  المال  زيادة رأس  الموافقة على 
200.000.000 سهمًا عاديًا جديدًا عبر حق االكتتاب في أسهم إضافية لمساهمي البنك الحاليين كما في تاريخ التسجيل. 

الموافقة على إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم نسبة 30% أو تتخطاها نتيجًة لالكتتاب، من التقّدم 	 
بالعرض اإللزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص عليه في »بيان االستمالك واالستحواذ« الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

تفويض مجلس اإلدارة بوضع الشروط واألحكام الخاصة بإصدار حقوق االكتتاب في أسهم إضافية، بما في ذلك سعر اإلصدار وعالوة 	 
اإلصدار، وفترة االكتتاب وتاريخ التسجيل والجداول الزمنية ذات الصلة، باإلضافة إلى تحديد نسب حقوق االكتتاب في أسهم إضافية 

والمستندات المطلوبة في هذا اإلطار.

تفويض رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعديل النظام األساسي بالنيابة عن المساهمين لدى الكاتب العدل، 	 
وذلك بهدف إنفاذ التغّيرات المذكورة أعاله على رأس المال.

قرار مجلس اإلدارة 2.3
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 2٨ أكتوبر، 2015 ووافق على ما يلي في ما يتعّلق بهذا اإلصدار:

إصدار ما يقارب 170.940.171 سهمًا عاديًا بقيمة إسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد من خالل عملية االكتتاب هذه.	 

سعر اإلصدار هو 0.177 للسهم الواحد.	 

تاريخ التسجيل هو 10 نوفمبر 2015.	 

يكون كّل مساهم من المساهمين بدءًا تاريخ التسجيل أهاًل لالكتتاب في سهمين عاديين مقابل كل 10 أسهم عادية يملكها كما 	 
في تاريخ التسجيل. 

تبدأ فترة االكتتاب الخاصة بهذا اإلصدار من 15 نوفمبر، 2015 إلى 29 نوفمبر، 2015.	 

2. القرارات والموافقات
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مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة األسواق المالية 2.4
حصل الُمصِدر على خطاب عدم ممانعة من إدارة مراقبة األسواق المالية التابعة لمصرف البحرين المركزي بتاريخ 3 نوفمبر، 2015 ينص 

على الموافقة على استخدام نشرة اإلصدار هذه لغرض االكتتاب.

وزارة الصناعة والتجارة 2.5
الشركات  قانون  من  و132   125 المادتين  بمتطلبات  عماًل  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  بنتائج  والتجارة  الصناعة  وزارة  إخطار  تّم 

التجارية في البحرين.

بورصة البحرين 2.6
تّم إخطار بورصة البحرين بنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما تّم تزويدها بنسخة من هذه الوثيقة. يتم بعد اكتمال االكتتاب 

هذا، تقديم طلب إلى بورصة البحرين بإدراج األسهم العادية المطروحة في هذا الوثيقة.

2. القرارات والموافقات
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ملّخص اإلصدار. 3
في ما يلي ملّخص عن شروط هذا اإلصدار الرئيسية كما تّم استخالصها من األقسام المتبقية من هذه الوثيقة. وتتعّين قراءة ملخص 
المعلومات األساسية أدناه كمقدمة للمعلومات المفصلة الواردة في األقسام األخرى من نشرة اإلصدار، أي أّنه من غير الكافي االّطالع على 
الملخص فحسب بل يجب االّطالع على المستند بأكمله كذلك. وعليه، ُينصح مقّدمو الطلبات باستعراض كامل أقسام الوثيقة التي 

تشمل الشروط واألحكام وعوامل المخاطر الخاصة بهذا اإلصدار.

الُمصِدر
التجاري  السجل  بموجب  ويعمل  العام 1979  أميري في  بموجب مرسوم  البحرين  اإلسالمي ش.م.ب. في مملكة  البحرين  بنك  تأسس 
رقم 9900، وتصدر نشرة اإلصدار هذه عنه. إن البنك مرّخص ومنّظم من قبل مصرف البحرين المركزي وهو حائز على رخصة الخدمات 
المصرفية لألفراد. تحرص هيئة الرقابة الشرعية في البنك على امتثاله لقواعد الشريعة وأحكامها في المعامالت واألنشطة التي يجريها. 

إن أسهم البنك العادية مدرجة في بورصة البحرين

نوع اإلصدار
إصدار أسهم عادية لكّل المساهمين الحاليين المسّجلين في سجل األسهم العادية كما في تاريخ التسجيل.

االكتتاب أو حق االكتتاب في أسهم إضافية
تاريخ  في  كما  المسّجلين  الحاليين  البنك  لمساهمي  الواحد  للسهم   0.100 تبلغ  إسمية  بقيمة  جديدًا  عاديًا  سهمًا   170.940.171 إصدار 
يملكها كما  عادية  أسهم   10 مقابل كل  عاديين  التسجيل شراء سهمين  تاريخ  بدءًا  المساهمين  لكّل مساهم من  يحّق  التسجيل. 
العدد غير مضاعفات  عادية من  أسهمًا  يملكون  الذين  المساهمين  أّما  العادية.  األسهم  إصدار كسور  يتم  ولن  التسجيل.  تاريخ   في 

10 فسيجري تدويرها إلى أعلى )أي سيتم تخصيص سهمًا عاديًا كاماًل عوضًا عن كسور األسهم(، شرط أن )i( أال يتجاوز العدد اإلجمالي 
لألسهم العادية المخصصة لكل مساهم عدد األسهم العادية الذي قدم المساهم الطلب لالكتتاب فيه و)ii( أال يتجاوز العدد اإلجمالي 

لألسهم العادية عدد األسهم العادية المطروحة لالكتتاب. 

رأس المال المصّرح به
صّرح البنك كما في تاريخ هذه الوثيقة برأس مال يبلغ 200.000.000 دينار بحريني ُمقّسم على 2.000.000.000 سهم عادي بقيمة 0.100 دينار بحريني 

للسهم الواحد عماًل بما هو ُمصّرح لإلصدار في عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

رأس المال الُمصَدر والمدفوع قبل هذا اإلصدار
بلغ رأس مال البنك الُمصَدر والمدفوع كما بتاريخ هذه الوثيقة ٨0.347.245 دينار بحريني مقّسم إلى ٨03.472.454 سهم عادي بقيمة 

إسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد. 

رأس المال الُمصَدر والمدفوع بعد هذا اإلصدار 
القيمة  تبلغ  عاديًا  سهمًا   974.412.٦25 للبنك  بالكامل  والمدفوع  الُمصدر  المال  رأس  سيكون  اإلصدار،  هذا  في  االكتتاب  اكتمال  عند 

االسمية لكل منها 0.100 دينار بحريني، وتصل قيمتها إلى 97.441.2٦3 دينار بحريني. 

القيمة اإلسمية
0.100 دينار بحريني للسهم الواحد.

سعر اإلصدار
0.117 دينار بحريني للسهم الواحد.

عملة االكتتاب
دينار بحريني أو د.ب

المستثمرون المؤهلون
جميع المساهمون المسجلون في سجل األسهم العادية للبنك كما في تاريخ التسجيل.

3. ملّخص اإلصدار
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تاريخ التسجيل
تاريخ االنتهاء الذي يحق للمساهمين المسّجلين في سّجل أسهم البنك العادية من بعده المشاركة في هذا االكتتاب، والواقع في 10 

نوفمبر 2015.

التنازل
يحق للمساهمين المشاركين في هذا االكتتاب قبول العدد المستحق لهم من األسهم كليًا أو جزئيًا. كما أن الحق في االكتتاب في 
المطروحة  األسهم  في  باالكتتاب  الراغبين  غير  للمساهمين  يجوز  وبالتالي  إلزامي،  غير  الوثيقة  عبر هذه  المطروحة  العادية  األسهم 

عليهم أن يتنازلوا عنها لصالح مساهمين آخرين حاليين أو محتملين.

تاريخ االفتتاح
تاريخ افتتاح تقديم طلبات االكتتاب في األسهم العادية بتاريخ 15 نوفمبر 2015.

تاريخ اإلغالق
تاريخ إقفال باب االكتتاب في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة، في نهاية يوم العمل البنكي الواقع في 29 نوفمبر 2015 أو في 

تاريخ آخر يحدده الُمصِدر بالتشاور مع إدارة مراقبة األسواق المالية.

فترة االكتتاب
الفترة التي يجوز فيها تقديم طلبات االكتتاب في األسهم العادية المطروحة عبر نشرة اإلصدار هذه، وتبدأ في تاريخ االفتتاح وتنتهي 

في التاريخ اإلغالق.

تاريخ اإلعالن عن التخصيص
البنك بعد  التخصيص. كما يقوم  تاريخ  اإلصدار في  المطروحة بموجب هذا  العادية  البنك باستكمال عملية تخصيص األسهم  يقوم 
الحصول على موافقة التخصيص النهائية من إدارة مراقبة األسواق المالية، بنشر أساس التخصيص في جريدة محلية بتاريخ اإلعالن عن 

التخصيص، أي ٨ ديسمبر، 2015 أو أي تاريخ آخر يحّدده الُمصِدر بالتشاور مع إدارة مراقبة األسواق المالية.

نموذج الطلب
النموذج الذي يصيغه الُمصِدر والمتوفر في مكاتبه وفي الفروع المعّينة للبنك المتلّقي. وُيستخدم هذا النموذج من قبل مقّدمي طلب 

االكتتاب في األسهم العادية المطروحة في نشرة اإلصدار هذه.

طريقة دفع مبلغ االكتتاب
ُيحّول مبلغ االكتتاب بالدينار البحريني إلى البنك المتلّقي. يجب إتمام التحويالت إلى الحساب المحدد لدى البنك المتلقي بواحدة من 

الطرق التالية:
تحويل بنكي بالدينار البحريني من حساب لمقّدم الطلب مفتوح في بنك غير البنك المتلقي.	 

تحويل بالدينار البحريني من حساب لمقّدم الطلب مفتوح لدى البنك المتلقي. 	 

شيك بنكي بالدينار البحريني. 	 

ال ُتقبل أي طرق دفع أخرى.

يتعّين على كافة مبالغ االكتتاب المستلمة أن تكون صافية وخالية من أي رسوم مصرفية أو غيرها. ويتكّبد مقّدم الطلب أي رسوم 
مترتبة على غرار رسوم التحويل المصرفي، ورسوم تسيير طلب االكتتاب، ورسوم التحصيل، ورسوم تحويل العمالت األجنبية، ورسوم 

الشيكات البنكية، ورسوم التخليص الخاصة، وأي رسوم أخرى.

مدير اإلصدار
عّين البنك شركة كي بي إم جي فخرو بصفة مدير اإلصدار لتقّدم له االستشارات الالزمة في ما يتعّلق بهذا اإلصدار وإدارة العملية.

البنك المتلقي
بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

مبنى 722، شارع 170٨، مجمع 317، المنطقة الدبلوماسية

المنامة، مملكة البحرين

3. ملّخص اإلصدار
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أساس التخصيص
العادية  األسهم  وُتخصص  أقل.  أيهما   - فيها  لالكتتاب  تقّدم  التي  العادية  األسهم  عدد  أو  مستحقاته  الطلب  لمقّدم  أوالً  ُيخصص 
المتبقية، إن وجدت، إلى مقّدمي الطلبات الذين تقّدموا بطلب االكتتاب بعدد أسهم عادية يتخطى مستحقاتهم األصلية. وُتخصص 

مثل هذه المبالغ غير المكتتب فيها على مثل هؤالء المساهمين بشكل تناسبي وفقًا لحصصهم كما في تاريخ التسجيل.

في حال عدم االكتتاب بالكامل في األسهم العادية المطروحة في هذا اإلصدار، فقد أعرب المساهمون الرئيسيون في البنك، أي بنك 
البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد 
10 ماليين دينار بحريني بسعر  أقصاه  المتبقية حتى مبلغ  المكتتبة  العادية غير  العسكري عن دعم غير ملزم لالكتتاب في األسهم 

اإلصدار وذلك بحسب نسبة المساهمة كما في تاريخ التسجيل.

الُمصِدر، عماًل  البنك أو  وفي حال عدم االكتتاب في األسهم العادية المطروحة في هذا اإلصدار بالكامل، يتعّين على أهم مساهمي 
بالمادة 129 من قانون الشركات التجارية البحريني وبالتشاور مع الهيئات المعنية، تخصيص األسهم العادية حتى مستوى مبالغ االكتتاب 

المستلمة وفق الشروط الواردة في وثائق اإلصدار. 

التوزيع واالسترداد
يستحصل مقّدمو الطلبات بتاريخ التوزيع على إشعار التخصيص الخاص بهم من مسّجل اإلصدار. كما يتم استرداد أي مبالغ اكتتاب 
إضافية تم دفعها من قبل مقّدم الطلب ولن يتم تخصيص أسهم عادية مقابلها. وتتم عمليات االسترداد بالدينار البحريني فقط. تتم 
جميع عمليات االسترداد التي يوزعها مسّجل اإلصدار بعد حسم الرسوم المصرفية والحسومات المشابهة األخرى ولن تتضمن أي أرباح 

مستحقة من هذه األموال، إن وجدت.

سياسة توزيع األرباح
رأس  تلبية  المالي، ومعّدل  والوضع  البنك،  أرباح  أخرى، على  أمور  بين  الصلة من  والمبالغ ذات  األرباح بصورة مستمرة  توزيع  سيتوقف 
المال، ومتطلبات السيولة، والمتطلبات األخرى الخاصة بتوزيع األرباح المفروضة بموجب قوانين البحرين وغيرها من العوامل مثل ما يراه 

المساهمون ومجلس اإلدارة مناسبًا.

حقوق التصويت
يحق لكّل مساهم حضور الجمعية العامة للبنك والتصويت فيها. للمزيد من التفاصيل حول حقوق تصويت المساهمين، ُيرجى مراجعة 

القسم المعنون »حقوق المساهمين« من هذه الوثيقة.

تصنيف األسهم العادية
تتساوى األسهم العادية الصادرة بموجب هذا االكتتاب مع باقي أسهم البنك العادية بما يشمل أحقية توزيع األرباح كذلك.

إدراج األسهم العادية المطروحة بموجب هذه الوثيقة
يتم بعد اكتمال اإلصدار هذا، تقديم طلب إلى بورصة البحرين بإدراج األسهم العادية المطروحة بموجب هذه الوثيقة.

عوامل المخاطر الرئيسية
ال يمكن ضمان استمرار البنك بتوزيع األرباح في المستقبل. قد تتعّرض أعمال البنك إلى مخاطر معّينة قد تتخّطى قدرة سيطرة مجلس 
اإلدارة عليها أو على إدارتها، مما قد يؤثر على عمل البنك وأدائه المالي. للمزيد من التفاصيل حول المخاطر التي تؤثر على البنك، ُيرجى 

مراجعة القسم المعنون »اعتبارات االستثمار وعوامل المخاطر«.

استخدام المتحّصالت
اعتمدت البنك استراتيجية نمو جديدة، وُتستخدم متحّصالت هذا اإلصدار لتطبيق هذه االستراتيجية. كما ُتستخدم المتحّصالت كذلك 

لزيادة قاعدة رأسمال البنك وتحسين المعّدالت التنظيمية. 

للمزيد من التفاصيل، ُيرجى مراجعة القسم المعنون »استخدام المتحّصالت« من هذه الوثيقة.

3. ملّخص اإلصدار
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إحصائيات اإلصدار والجداول الزمنية ذات الصلة. 4

إحصائيات اإلصدار - حق االكتتاب في أسهم إضافية

مجموع مبلغ اإلصدار
20.000.000 دينار بحريني )بما يشمل عالوة اإلصدار(

سعر اإلصدار
0.117 دينار بحريني للسهم الواحد

عدد األسهم العادية المطروحة بموجب هذه الوثيقة
170.940.171 سهمًا عاديًا جديدًا بقيمة إسمية تبلغ 0.100 للسهم الواحد

الجداول الزمنية وملّخص عن إجراءات تقديم الطلب

تاريخ اإلعالن
األحد، ٨ نوفمبر 2015

تاريخ التسجيل
الثالثاء، 10 نوفمبر 2015

تاريخ االفتتاح
األحد

عند بدء ساعات العمل البنكي بتاريخ 15 نوفمبر 2015

التاريخ اإلغالق
األحد

عند انتهاء ساعات العمل البنكي بتاريخ 29 نوفمبر 2015

تاريخ اإلعالن عن نتائج االكتتاب وأساس التخصيص
الثالثاء، 1 ديسمبر 2015

تاريخ التخصيص 
األحد، ٦ ديسمبر 2015

موافقة إدارة مراقبة األسواق المالية على التخصيص
اإلثنين، 7 ديسمبر 2015

تاريخ اإلعالن عن التخصيص
الثالثاء، ٨ ديسمبر 2015

توزيع إشعار التخصيص/ االستردادات أو تاريخ التوزيع
األحد، 13 ديسمبر 2015

4. إحصائيات اإلصدار والجداول الزمنية ذات الصلة
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فترة االكتتاب
يحق لمقّدمي الطلبات تقديم طلب لالكتتاب في األسهم العادية المطروحة بموجب هذا اإلصدار خالل فترة االكتتاب، وذلك بدءًا من 

تاريخ االفتتاح حتى تاريخ اإلغالق أو حتى التاريخ الذي يقرره الُمصِدر بالتشاور مع إدارة مراقبة األسواق المالية. ويتم اإلعالن عن أي تمديد 
لفترة االكتتاب في جريدة محّلية.

نموذج تقديم طلب االكتتاب
يتم الحصول على نماذج الطلب من الفروع المحددة للبنك المتلّقي. ويجب تعبئة نماذج الطلب بالكامل باللغة العربية أو اإلنكليزية 

ووفق التعليمات الواردة في هذه الوثيقة. ويتعّين على كّل مقّدم أن يودع نموذج طلبه لدى الفروع المحّددة للبنك المتلّقي في تاريخ 
اإلغالق كحّد أقصى إلى جانب نسخ عن المستندات المطلوبة بموجب هذه الوثيقة.

طريقة دفع مبلغ االكتتاب
يتعين على مقّدمي الطلبات أن يودعوا لدى البنك المتلّقي نموذج طلب موقع ومعبأ بحسب األصول مع مبلغ االكتتاب الخالي من أي 

رسوم. إن عملة االكتتاب هي الدينار البحريني. 

يجب إتمام التحويالت إلى الحساب المحدد لدى البنك المتلقي بواحدة من الطرق التالية:

تحويل بنكي بالدينار البحريني من حساب لمقّدم الطلب مفتوح في بنك غير البنك المتلقي.	 

تحويل بالدينار البحريني من حساب لمقّدم الطلب مفتوح لدى البنك المتلقي. 	 

شيك بنكي بالدينار البحريني. 	 

ال ُتقبل أي طرق دفع أخرى.	 

يكون مقّدمو الطلبات مسؤولين عن ضمان تحويل مبالغ االكتتاب إلى الحساب المحدد لدى البنك المتلّقي في التاريخ الختامي كحّد 
أقصى. ويتعين على مقّدمي الطلبات الذين يحولون المال إلى الحساب المحدد تقديم نسخة عن إيصال التحويل البنكي مع نموذج 

الطلب.

حق االكتتاب في هذا اإلصدار وحقوق التنازل
هذا اإلصدار مفتوح لجميع المساهمين المسجلين في سجل األسهم العادية للبنك كما في تاريخ التسجيل. يحق لكّل مساهم من 

المساهمين شراء سهمين عاديين مقابل كل 10 أسهم عادية يملكها كما في تاريخ التسجيل. إال أنه يمكن للمساهمين تقديم 
طلب اكتتاب في أسهم عادية تزيد أو تقل عما هو مسموح لهم. ولن يتم إصدار كسور األسهم العادية. أّما المساهمين الذين 

يملكون أسهمًا عادية من غير مضاعفات العدد 10 فسيجري تدويرها إلى أعلى )أي سيتم تخصيص سهمًا عاديًا كاماًل عوضًا عن كسور 
األسهم(، شرط أن )i( أال يتجاوز العدد اإلجمالي لألسهم العادية المخصصة لكل مساهم عدد األسهم العادية الذي قدم المساهم 

الطلب لالكتتاب فيه و)ii( أال يتجاوز العدد اإلجمالي لألسهم العادية عدد األسهم العادية المطروحة لالكتتاب.

يحق للمساهمين المشاركين في هذا االكتتاب قبول العدد المستحق لهم من األسهم كليًا أو جزئيًا. كما أن الحق في االكتتاب في 
المطروحة  األسهم  في  باالكتتاب  الراغبين  غير  للمساهمين  يجوز  وبالتالي  إلزامي،  غير  الوثيقة  عبر هذه  المطروحة  العادية  األسهم 

عليهم أن يتنازلوا عنها لصالح مساهمين آخرين. لكن هذا التنازل يجب أن يتم خالل فترة االكتتاب فقط.

التوزيع واالسترداد
يستحصل مقّدمو الطلبات بتاريخ التوزيع على إشعار التخصيص وشيكات االسترداد الخاصة بهم، إن وجدت، من مسّجل اإلصدار. 
وتكون هذه االستردادات لمبالغ اكتتاب إضافية تم دفعها من قبل مقّدم الطلب ولم يتم تخصيص أسهم عادية مقابلها. وتتم 

عمليات االسترداد بالدينار البحريني فقط.

تتم جميع عمليات االسترداد التي يوزعها البنك المتلّقي بعد حسم الرسوم المصرفية والحسومات المشابهة األخرى ولن تتضمن أي 
فوائد/ أرباح مستحقة من هذه األموال.

لمزيد من المعلومات ُيرجى مراجعة القسمين المعنونين »اإلصدار« و«إجراءات تقديم الطلبات«.

4. إحصائيات اإلصدار والجداول الزمنية ذات الصلة
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5. البـنــك

البـنــك. 5

الخلفية 5.1
يتمّيز بنك البحرين اإلسالمي بكونه البنك اإلسالمي األول في البحرين، والثالث في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تأسس في العام 
1979 ويعمل بموجب رخصة خدمات مصرفية إسالمية لألفراد صادرة عن مصرف البحرين المركزي، كما أّنه مدرج في بورصة البحرين. يعمل 
البنك من خالل شبكة مؤلفة من 7 فروع و4 مجّمعات مالية و54 صّراف آلي موّزعة في جميع أنحاء البحرين. وتحرص هيئة الرقابة الشرعية 

في البنك على امتثاله لقواعد الشريعة وأحكامها في المعامالت واألنشطة التي يجريها.

ويقع مقّر البنك الرئيسي على العنوان التالي:

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

برج السالم

المنطقة الدبلوماسية

ص.ب 5240، المنامة

مملكة البحرين

هاتف: 111 54٦ 17 )973+(

فاكس: ٨0٨ 535 17 )973+(

corporate.communicat@bisb.com :البريد اإللكتروني

www.bisb.com :الموقع اإللكتروني

إن البنك مسّجل لدى وزارة الصناعة والتجارة منذ العام 1979 بموجب السجل التجاري رقم 9900. إن أسهم البنك العادية مدرجة في بورصة 
البحرين )المعروفة سابقًا بسوق البحرين لألوراق المالية( منذ يونيو 19٨9. وقد منحت مؤسسة موديز البنك درجة Ba3 كُمصِدر.

الترخيص واألنشطة الرئيسية 5.2
إن بنك البحرين اإلسالمي مرّخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك يمارس خدمات مصرفية إسالمية لألفراد. يتعّين على البنك 
االلتزام بأنظمة مصرف البحرين المركزي في ما يتعّلق بالخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد وبغيرها من القوانين واألنظمة التي تنطبق 
على البنك. من الممكن االّطالع على أنظمة مصرف البحرين المركزي التي تنطبق على الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد على الموقع 

اإللكتروني لمصرف البحرين المركزي. 

أنشطة البنك الرئيسية:

قبول الودائع في حسابات جارية عماًل بأحكام الشريعة.	 

إدارة تقاسم أرباح/ تحّمل خسائر حسابات االستثمار من خالل حسابات االستثمار وحسابات التوفير عماًل بأحكام الشريعة. 	 

تقديم عقود تمويل من خالل التوّرق، والمرابحة، واإلجارة والمشاركة عماًل بأحكام الشريعة.	 

التعامل في األدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة بصفة أصيل من خالل الصكوك.	 

تقديم خدمات صرف/ تحويل األموال من خالل خدمات تحويل األموال والسحب باالّطالع القائم على صرف العمالت األجنبية.	 

إصدار/ إدارة وسائل الدفع من خالل بطاقات االئتمان والشيكات السياحية.	 
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رأس المال 5.3
0.100 دينار بحريني للسهم  2.000.000.000 سهمًا عاديًا بقيمة إسمية تبلغ  إلى  200.000.000 دينار بحريني مقّسم  المصّرح  البنك  يبلغ رأس مال 
الواحد، كما في تاريخ هذه الوثيقة. يبلغ رأس مال البنك الُمصَدر والمدفوع 94.907.023 دينار بحريني مقّسم إلى 949.070.234 سهم عادي 
بقيمة إسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد، كما في 30 سبتمبر، 2015. ُيبقي البنك مما سبق على 3.٦20.٦09 سهمًا كأسهم 

خزينة، فيما ُيبقي على ٨.793.19٨ سهمًا كحصة غير مخصصة من برنامج حوافز للموظفين على أساس منح أسهم البنك.

وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 27 أكتوبر 2015 على تقليص رأسمال البنك الصادر والمدفوع 
إلى ٨0.347.245 دينار بحريني مقّسم إلى ٨03.472.454 سهمًا عاديًا بقيمة إسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد. 

في العام 2013، استحوذ بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي - صندوق التقاعد العسكري على 52% من أسهم البنك بهدف تعزيز قدرته على توسيع قاعدة الموجودات، وزيادة اإليرادات، 

وتحسين قيم المساهمين.

كما في تاريخ هذه الوثيقة
30 يونيو 2015)بعد إلغاء األسهم(

المبلغالعددالمبلغ بالدينار البحرينيالعدد

ُمصّرح به

2.000.000.000200.000.0002.000.000.000200.000.000أسهم عادية بقيمة 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد

ُمصدر ومدفوع بالكامل 

٨03.472.454٨0.347.245949.070.23494.907.023أسهم عادية بقيمة 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد

الشركات التابعة والشركات الزميلة 5.4
i( في ما يلي شركات البنك التابعة كما في 30 سبتمبر، 2015:

دولة التأسيسنسبة الملكيةاسم الشركة التابعة

البحرين100.00%شركة أبعاد العقارية ش.م.ب

البحرين100.00%بي أي أس بي أم أم أف ش.م.ب

البحرين99.70%بي أي أس بي صندوق أسواق المال

شركة أبعاد العقارية ش.م.ب

تأسست الشركة في أبريل 2003 برأس مال مصّرح به ومدفوع بالكامل يبلغ 25 مليون دينار بحريني. وقد بدأت أبعاد عملياتها التشغيلية 
خالل العام 2007. أًما األنشطة الرئيسية ألبعاد فهي إدارة العقارات وتطويرها )وفقًا لقواعد الشريعة اإلسالمية وأحكامها(.

بي أي أس بي أم أم أف ش.م.ب. )أم أم أف( )مقفلة(

رقم  التجاري  السجل  بموجب  والتجارة  الصناعة  وزارة  لدى  ومسجلة  مقفلة  مساهمة  كشركة  البحرين  مملكة  في  الشركة  تأسست 
1-٨1322. ويقع مقّر الشركة المسّجل على العنوان التالي: مبنى 722، طريق 170٨، مجمع 317، المنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين. 

يقتصر الغرض من أم أم أف بإنشاء صناديق )وفقًا لقواعد الشريعة اإلسالمية وأحكامها(.

بي أي أس بي صندوق أسواق المال )»الصندوق«(

إن الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح تم تشكيله بواسطة أداة بتاريخ 12 يونيو، 2012 وقد بدأ أنشطته في 9 يوليو، 2012. وهو عبارة 
عن برنامج استثمار جماعي بالتجزئة يتوافق مع أحكام الشريعة، وقد تم تأسيسه في البحرين من قبل بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. 
وفقًا ألنظمة مصرف البحرين المركزي وتوجيهاته المنصوص عليها في المذكورة في دليل القواعد اإلرشادي، المجلد السابع. وقد تم 

تأسيس الصندوق من قبل شركة بي أي أس بي أم أم أف ش.م.ب. )مقفلة(.
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i( في ما يلي شركات البنك الزميلة كما في 30 سبتمبر، 2015: i

طبيعة األعمالدولة التأسيسنسبة الملكيةاسم الشركة الزميلة

شركة التكافل الدولية
البحرين22.75%ش.م.ب.

تأسســت شــركة التكافــل الدوليــة ش.م.ب. عــام 19٨9، وتــزاول 
الشــريعة  لتعاليــم  وفقــًا  التكافــل  وإعــادة  التكافــل  أنشــطة 

اإلســالمية.

شركة مركز إدارة السيولة 
البحرين25.00%المالية ش.م.ب. )مقفلة(

عــام  )مقفلــة(  ش.م.ب.  الماليــة  الســيولة  إدارة  مركــز  تأسســت 
2002 كبنــك مرّخــص مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي ويعمــل 
بموجــب أنظمتــه، بغــرض تســهيل ابتــكار ســوق ماليــة إســالمية 
الخدمــات  المؤسســات  مّمــا ســيمكن  البنــوك،  بيــن  مــا  داخليــة 
بصــورة  ومطلوباتهــا  موجوداتهــا  إدارة  مــن  اإلســالمية  الماليــة 

فّعالــة.

الكويت19.00%شركة أرابيان سي العقارية

إنهــا شــركة مســاهمة كويتيــة تأسســت وفقــًا لقانــون الشــركات 
التجاريــة الكويتــي، بموجــب المرســوم رقــم 15 لعــام 19٦0 كمــا تــم 
تعديلــه وتنظيمــه مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة الكويتيــة. 
العامــة  العقــارات واإلدارة  وترّكــز أنشــطة الشــركة علــى تطويــر 
لمجموعــة متنوعــة مــن االســتثمارات االســتراتيجية فــي قطاعــي 
العقــارات والبنــى التحتيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي/ 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

شركة إنجاز للتطوير 
العقاري

ش.م.ب. )مقفلة(
البحرين%33.4٨

شــركة  هــي  )مقفلــة(  العقــاري ش.م.ب.  للتطويــر  إنجــاز  شــركة 
مســاهمة مقفلــة تأسســت فــي مملكــة البحريــن ومســجلة لــدى 
الســجل  بموجــب   ،200٨ فبرايــر   ٦ منــذ  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
وشــراء  بيــع  أنشــطة  الشــركة  تــزاول   .٦7713-1 رقــم  التجــاري 

العقــارات. وتطويــر  األراضــي، 

شركة الدور
البحرين29.41%الستثمار الطاقة

إنهــا شــركة معفــاة وذات مســؤولية محــدودة، تأسســت فــي جــزر 
الكايمــان بتاريــخ 10 يونيــو 2009، وتــزاول أنشــطتها بموجب الســجل 
التجــاري رقــم 227032. تعمــل الشــركة فــي مملكــة البحريــن لغرض 
واحــد هــو االحتفــاظ بصــورة غيــر مباشــرة بنســبة 15 % مــن مشــروع 
محطــة إلنتــاج الطاقــة والميــاه، وهــي شــركة الــدور إلنتــاج الطاقــة 

والميــاه ش.م.ب. )مقفلــة( فــي مملكــة البحريــن.

تبلغ القيمة الدفترية للشركات الزميلة 29.71 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر، 2015.

5. البـنــك
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أبرز الخدمات 5.5

الخدمات المصرفية لألفراد. 5.5.1
سّجل قسم الخدمات المالية لألفراد أداًء قويًا في العام 2014، مما أّدى إلى زيادة قاعدة العمالء وحصة السوق، وإلى تقليص تكلفة 
التمويل، وتعزيز النمو عبر كافة خطوط منتجات الخدمات المصرفية لألفراد وخدماتها. ونمت قاعة العمالء بشكل إجمالي بنسبة 

14%، وحصة السوق بنسبة 11%، كما تقّلصت تكاليف التمويل بنسبة %32. 

افتتاح  شملت  التي  العمالء  خدمات  صعيد  على  والمستمرة  التنافسية  البنك  لتطّورات  انعكاسًا  القوي  األداء  هذا  شّكل  وقد 
مجّمعين ماليين جديدين في العام 2014. يقّدم هذان المجّمعان خدمات شاملة للعمالء تحت سقف واحد، مما يوّفر مستويات عالية 
من الثقة والراحة تعزز تجربة العميل. إلى ذلك، تّم تحديد 9 مواقع جديدة تتوّزع فيها أجهزة الصّراف اآللي التابعة للبنك منها في 
فروع مختارة لمركز اإلمارات العربية المتحدة للصرافة. ختامًا، رّكز البنك على تحسين خدماته المصرفية اإللكترونية التي ستشهد 
تنميًة إضافيًة في العام 2015 بهدف احتواء عدد أكبر من الخدمات اإللكترونية. وتتضّمن هذه األخيرة خدمة مصرفية عبر الجّوال من 

شأنها تمكين العمالء من استكمال تحويالتهم المصرفية عبر الهواتف الذكية او الحواسيب اللوحية.

أهم المنتجات التي تقّدمها وحدة الخدمات المصرفية لألفراد:

تمويل السيارات	 
تسهيل للتمويل الشخصي	 
تمويل العقارات	 
خدمات الثريا المصرفية لكبار العمالء	 
برنامج تمويل السكن االجتماعي	 
حساب تجوري للتوفير	 
حساب التوفير فيفو للشباب	 
برنامج اقرأ لالستثمار	 
صندوق سوق المال	 

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. 5.5.2
تّمــت هيكلــة قســم الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات للتركيــز علــى قطاعات ثالثة وهي: تمويل الشــركات، والمؤسســات 
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة، والمؤسســات الصغيــرة إلــى المتوســطة. كمــا جــذب البنــك عــددًا هامــًا مــن الموجــودات العاليــة الجــودة 
ممــا أدى إلــى زيــادة بنســبة 20% فــي عــدد عمليــات االقتــراض. إلــى ذلــك، حقــق القســم تحّســنًا كبيــرًا فــي التعافــي مــن الحســابات 

المتأخــرة، إذ انخفضــت نســبة القــروض المتعّثــرة بنســبة %30. 

وتشــمل مخططــات العــام 2015، توســيع أنشــطة التمويــل التجــاري وقاعــدة العمــالء فــي البحريــن، إضافــًة إلــى تقديــم منتجــات جديــدة 
واســتمرار تقليــص القــروض المتعّثــرة. وعــالوًة علــى ذلــك، يخــوض قســم الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات غمــار فــرص 

عمــل جديــدة فــي األســواق األجنبيــة بمــا فــي ذلــك اســواق التمويــل اإلقليميــة والصفقــات الثنائيــة وإصــدار الصكــوك.
أهم المنتجات التي تقّدمها وحدة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات:

التمويل التجاري	 
تمويل األعمال التجارية	 
تمويل المشاريع	 
تمويل العقارات	 
التمويل المنّظم	 
الخدمات المصرفية لكبار العمالء والخدمات المصرفية الخاصة	 
الحساب الجاري	 
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الخزينة واالستثمارات. 5.5.3
البنك توطيد عالقاته السابقة مع  الودائع الجديدة. كما أعاد  البنك واستثماراته من الحفاظ على السيولة وجذب  تمّكنت خزينة 
بنوك إقليمية ُمدارة من قبل فرق عمل محترفة تتمتع بخبرات مالية عالية، وهي خطوة أساسية في مساعدة البنك على إدارته 

للسيولة ولمتطّلبات التمويل القصيرة األمد. 

وقد نجح فريق عمل الخزينة في البنك في تنفيذ عدد من استراتيجيات صرف العمالت األجنبية واستراتيجيات سوق األموال، كما 
زاد أنشطة السوق في دول مجلس التعاون الخليجي واهم األسواق العالمية، وقّلص تكلفة تمويل البنك اإلجمالية. إلى ذلك، تم 
التخارج من عدد من الموجودات االستثمارية غير المنتجة، وقد تّم استثمار األرباح الصافية الناجمة عن هذا التخارج في أدوات الدخل 

الثابت على المديين القصير والمتوسط، مما أّدى إلى نمو محفظة الصكوك في العام 2014 بنسبة %113.

أهم المنتجات التي تقّدمها وحدة الخزينة:

صرف العمالت األجنبية الفورية	 

المعامالت اآلجلة	 

مرابحة السلع الدولية	 

صفقات المبادلة	 

الصكوك اإلسالمية	 

األسهم الخاّصة	 

قنوات التوزيع. 5.5.4
يعمل البنك من خالل شبكة مؤلفة من 7 فروع و4 مجّمعات مالية و54 صّراف آلي موّزعة في جميع أنحاء البحرين. كما يقّدم البنك 

خدمات مصرفية إلكترونية لعمالئه.

استراتيجية مستقبلية 5.6
البنوك العشرة األولى في  البنك ضمن  العام 2014 في تطبيق استراتيجية تمتد على 5 سنوات، ترّكز على أن يصبح  البنك في  شرع 

منطقة الخليج من حيث األرباح واإليرادات. وترّكز هذه االستراتيجية على المجاالت الرئيسية التالية:

التركيز على األنشطة المصرفية األساسية. 	 

التخلص بشكل منتظم من الموجودات االستثمارية غير المنتجة. 	 

خفض التكاليف الرأسمالية والمصروفات التشغيلية. 	 

تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات. و 	 

االستفادة من الفرص المتاحة لدخول األسواق الجديدة خارج البحرين بهدف توسيع نطاق أنشطة البنك.	 

وقد بدأ البنك في تنفيذ هذه االستراتيجية في العام 2014، وكانت النتائج واعدة سنة 2014 ولفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 
2015. وسوف يواصل البنك جهوده في تطبيق هذه االستراتيجية من خالل الحفاظ على العمليات الحالية التي يتم تنفيذها عبر تقنيات 

وبنى تحتية محّسنة. مما سيزيد من قيمة منتجات الخدمات المصرفية لألفراد وللشركات، ومن قيمة الخزينة واالستثمارات.
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حوكمة الشركات. 6

المقّدمة 6.1
إن حوكمة الشركات عبارة عن نظام داخلي يشمل السياسات واإلجراءات واألشخاص، بهدف الحرص على تلبية احتياجات المساهمين 
وغيرهم من األطراف ذات الصلة بالكامل. ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل توجيه األنشطة ومراقبتها وإدارتها عبر أفضل الممارسات 

والموضوعية والمساءلة والنزاهة. 

يعتبر مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي مسؤوالً تجاه المساهمين عن ابتكار أداء مالي قوي ومستدام وتسلمه وعن الحفاظ على 
قيمة طويلة األمد للمساهمين من خالل المبادرات االستراتيجية. كما يعتبر رئيس مجلس اإلدارة مسؤوالً عن قيادة المجلس وضمان 
فعاليته، ورصد أداء اإلدارة التنفيذية، وعن المحافظة على الحوار ما بين مساهمي البنك. وقد شكل مجلس اإلدارة أربع لجان لمساعدته 
في االضطالع بمسؤولياته. وتخضع وظيفة التدقيق الداخلي إلشراف لجنة التدقيق وحوكمة الشركات التي تبلغ مجلس اإلدارة مباشرًة 

بنتائج هذه الوظيفة. ويفّوض مجلس اإلدارة صالحية إدارة األعمال إلى الرئيس التنفيذي.

إطار العمل:
يتضّمن إطار عمل حوكمة الشركات لبنك البحرين اإلسالمي مدونة قواعد السلوك في العمل. اإلجراءات والسياسات التشغيلية. نظم 
الشفافة. وطرق  واالفصاحات  الفّعالة  التواصل  أساليب  االلتزام.  وإجراءات  والخارجي  الداخلي  التدقيق  المخاطر.  وإدارة  الداخلية  الرقابة 

القياس والمساءلة.

مدونة قواعد السلوك في العمل
العمل لحوكمة  السلوك في  األخالقية. وقد تم تطوير مدونة قواعد  السلوكيات  البحرين اإلسالمي وفقًا ألعلى مستويات  بعمل بنك 

السلوك الفردي والمهني من قبل كافة األطراف ذات الصلة.

االلتزام:
وضع بنك البحرين اإلسالمي سياسات وإجراءات شاملة للحرص على االلتزام الكامل بقواعد مصرف البحرين المركزي وأنظمته.

االتصاالت:
يجري بنك البحرين اإلسالمي اتصاالته مع األطراف ذات الصلة بطريقة مهنية وصادقة وشفافة ومفهومة ودقيقة، ملتزمًا باألطر الزمنية 
وسائل  في  منتظمة  وإعالنات  بالشركة،  خاص  إلكتروني  وموقع  وكراسة  سنوي،  تقرير  الرئيسية  االتصال  قنوات  وتتضمن  المناسبة. 

اإلعالم المحّلية المناسبة.

مجلس اإلدارة 6.2
في ما يلي اعضاء مجلس إدارة البنك كما في تاريخ هذه الوثيقة:

السيد عبد الرزاق عبداهلل القاسم
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التعيينات والمكافآت

الســيد عبــد الــرزاق القاســم هــو الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة بنــك البحريــن الوطنــي. وقــد انضــم إلــى بنــك البحريــن الوطنــي 
عــام 1977 بعــد أن قضــى ســبع ســنوات فــي العمــل مــع بنــك تشــيس مانهاتــن. كمــا أن الســيد عبــد الــرزاق القاســم هــو رئيــس مجلــس 
إدارة بنــك البحريــن اإلســالمي. ورئيــس مجلــس إدارة شــركة بنفــت. ورئيــس الجمعيــة المصرفيــة فــي البحريــن. ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة وعضــو لجنــة التعيينــات والمكافــآت فــي شــركة البحريــن لالتصــاالت )بتلكــو(. ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
أمنيــة )األردن(. ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة ديفاهــي راجيــج جولهــن بــي إل ســي )ديراجــو( فــي المالديــف. ونائــب رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة شــور جيرنســي ليمتــد، وشــركة شــور جيرســي ليمتــد، وشــور آيــل أوف مــان ليمتــد. كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة برنامــج ولــي العهــد 
للمنــح الدراســية  العالميــة. وعضــو مجلــس حمايــة الودائــع فــي مصــرف البحريــن المركــزي. إن الســيد عبــد الــرزاق حائــز علــى ماجســتير فــي 

علــوم اإلدارة وزمالــة ســلون مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

تّم تعيينه في 7 يوليو، 2013 لمّدة ثالث سنوات

العميد خالد محمد المناعي
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

العميــد خالــد المناعــي هــو مديــر عــام صنــدوق التقاعــد العســكري فــي البحريــن، وأحــد مؤسســي لجنــة تغطيــة التقاعــد العســكري 
الموّســعة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد انضــم إلــى صنــدوق التقاعــد العســكري بعــد قضــاء 30 عامــًا فــي خدمــة قــوة دفــاع 
البحريــن. إن العميــد خالــد المناعــي عضــو مجلــس إدارة شــركة البحريــن لالتصــاالت )بتلكــو(، والهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي، وشــركة 
ــرة  ــز علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة شــيفيلد هــاالم فــي المملكــة المتحــدة، ويملــك خب إدارة األصــول »أصــول«. وهــو حائ

مهنيــة تتخطــى 34 عامــًا.

تّم تعيينه في 7 يوليو، 2013 لمّدة ثالث سنوات
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السيد طالل الزين 
عضو مجلس إدارة 

)عضو مستقل( 
الســيد طــالل الزيــن هــو الرئيــس التنفيــذي لشــركة بايــن بريــدج لالســتثمارات فــي الشــرق األوســط ذ.م.ب )م(، كمــا أنــه الرئيــس المشــارك 
لالســتثمارات البديلــة فــي الشــركة. قبــل ذلــك كان عضــوًا لمجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة ممتلــكات البحريــن القابضــة، وقــد 
قضــى 1٨ عامــًا مــع إنفســتكورب بنــك بصفــة عضــو منتــدب ورئيــس مشــارك فــي قســم توظيــف االســتثمارات وإدارة العالقــات. كمــا شــغل 
الســيد طــالل الزيــن منصــب نائــب رئيــس الخدمــات المصرفيــة الدوليــة الخاصــة، ورئيــس الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية للشــرق األوســط 
لــدى بنــك تشــيس مانهاتــن. فضــال عــن منصــب مســؤول خدمــات الشــركات فــي ســيتي بنــك البحريــن. والســيد طــالل الزيــن عضــو مجلــس 
إدارة بنــك البحريــن اإلســالمي، وجمعيــة المصرفييــن فــي البحريــن. وقــد تــرأس وشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي العديــد مــن 
الشــركات الكبــرى مثــل مكالريــن، ومجلــس التنميــة االقتصاديــة وطيــران الخليــج وحلبــة البحريــن الدوليــة. وهــو حائــز علــى ماجســتير فــي 
التمويــل مــن جامعــة ميرســير فــي أتالنتــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وماجســتير فــي إدارة األعمــال )تخصــص محاســبة( مــن جامعــة 

أوجليثــورب فــي أتالنتــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

تّم تعيينه في 7 يوليو، 2013 لمّدة ثالث سنوات

السيد خليل ابراهيم نورالدين 
عضو مجلس إدارة 

)عضو مستقل(
يعــد الســيد خليــل نورالديــن خبيــرًا مصرفيــًا رائــدًا على المســتويين التنفيــذي واإلداري. ويشــغل حاليًا منصب الشــريك اإلداري في كابيتال 
نولــدج وهــي شــركة متخصصــة فــي الخدمــات االستشــارية والتدريــب. وعلــى مــدى الخمــس ســنوات الماضيــة، نّفــذ عــددًا مــن المهــام 
االستشــارية للمؤسســات الماليــة فــي مجــال صياغــة االســتراتيجية والتطبيــق. وقبيــل ذلــك عمــل الســيد نورالديــن لــدى إنفســتكورب 
بنــك فــي البحريــن. ويــو بــي إس إلدارة األصــول فــي لنــدن وزيــورخ. وبنــك تشــيس مانهاتــن فــي البحريــن. كمــا أّنــه عضــو فعــال فــي العديــد 
مــن الجمعيــات المدنيــة والمهنيــة فــي البحريــن. وهــو محلــل مالــي معتمــد، حائــز علــى ماجســتير فــي التحليــل الكّمــي مــن كليــة ســتيرن 
ــات المتحــدة األمريكيــة. وبكالوريــوس فــي هندســة األنظمــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول  لألعمــال فــي جامعــة نيويــورك فــي الوالي

والمعــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يملــك الســيد خليــل نورالديــن خبــرة مهنيــة تتخطــى 3٦ عامــًا.

تّم تعيينه في 7 يوليو، 2013 لمّدة ثالث سنوات

السيد إبراهيم حسين الجسمي 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق وحوكمة الشركات 

)عضو مستقل( 
شــغل الســيد إبراهيــم حســين الجســمي منصــب الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة المصــرف الخليجــي التجــاري حتــى يونيــو 2012، 
واســتمر فــي منصبــه كعضــو مجلــس إدارة حتــى يوليــو 2013. وقبيــل ذلــك تولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لمركــز إدارة الســيولة. كمــا 
شــغل فــي الســابق منصــب نائــب الرئيــس لوحــدة التســويق العالمــي، ونائــب الرئيــس للخزينــة وإدارة األوراق الماليــة المتداولــة، ومديــر عــام 
األوراق الماليــة فــي المؤسســة العربيــة المصرفيــة. وقــد عمــل أيضــًا فــي الخدمــات الماليــة لبنــك البحريــن والكويــت، ومصــرف الشــامل. وهــو 
حائــز علــى شــهادة ماجســتير مــن جامعــة البحريــن، وبكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة الكويــت. ويتمتــع بخبــرة تتخطــى 33 عامــًا فــي 

كل مــن الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية والتقليديــة.

تّم تعيينه في 7 يوليو، 2013 لمّدة ثالث سنوات

السيد عثمان ابراهيم العسكر
عضو مجلس إدارة 

)عضو مستقل(
الســيد عثمــان ابراهيــم العســكر هــو مديــر إدارة االســتثمارات فــي األمانــة العامــة لألوقــاف فــي دولــة الكويــت. وقــد انضــم إليهــا عــام 1995، 
وشــغل العديــد مــن المناصــب قبــل أن يتولــى مهــام منصبــه الحالــي فــي العــام 2010. وقبيــل ذلــك، كان رئيســًا إلدارة االســتثمار والبنــوك 
فــي شــركة النقــل العــام الكويتيــة. كمــا يضطلــع الســيد عثمــان العســكر بــدور عضــو مجلــس إدارة المجموعــة التعليميــة القابضــة فــي 
الكويــت. وعضــو مجلــس إدارة ســابق فــي شــركة رســاميل للهيكلــة الماليــة فــي الكويــت. وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال 

واالقتصــاد مــن جامعــة واشــنطن ســنتر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. ويملــك خبــرة مهنيــة تتخطــى 27 عامــًا.

تّم تعيينه في 7 يوليو، 2013 لمّدة ثالث سنوات
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٦. حوكمة الشركات

السيد محمد أحمد عبداهلل علي 
يتــرأس الســيد محمــد أحمــد عبــداهلل إدارة األصــول فــي شــركة إدارة األصــول »أصــول«. وقبــل انضمامــه إليهــا، شــغل  عضو مجلس إدارة 
مناصــب إداريــة عليــا فــي كريــدي ســويس أيــه جــي فــرع البحريــن، وكريــدي ســويس إيــه جــي فــرع دبــي. بــدأ حياتــه المهنيــة فــي بنــك أتــش 
ــن ليمضــي 7 ســنوات هنــاك. إن الســيد محمــد أحمــد  ــل لينــش البحري ــي ســي الشــرق األوســط قبــل أن ينتقــل للعمــل فــي ميري إس ب
ــة التدقيــق فــي كل مــن مجموعــة ميدغلــف وميدغلــف  ــة التعيينــات والمكافــآت وعضــو فــي لجن هــو عضــو مجلــس إدارة، ورئيــس لجن
أليانــز تكافــل. إلــى ذلــك، إنــه عضــو مجلــس إدارة ونائــب رئيــس لجنــة التدقيــق بشــركة البحريــن للتســهيالت التجاريــة. وهــو حائــز علــى 
بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة البحريــن، كمــا أنــه عضــو معتمــد فــي الجمعيــة الوطنيــة لوســطاء األوراق الماليــة، والجمعيــة 

الوطنيــة للعقــود اآلجلــة. ويتمتــع الســيد محمــد أحمــد بخبــرة مهنيــة تتخطــى 1٦ ســنة.

تّم تعيينه في 7 يوليو، 2013 لمّدة ثالث سنوات

السيدة فاطمة عبداهلل بودهيش
تتولــى الســيدة فاطمــة بودهيــش منصــب مســاعدة مديــر عــام إدارة مخاطــر االئتمــان  عضوة مجلس اإلدارة ورئيسة لجنة إدارة المخاطر 
فــي بنــك البحريــن الوطنــي. وقــد انضمــت إليــه فــي العــام 2004، حيــث شــغلت العديــد مــن المناصــب قبــل أن تتولــى منصبهــا الحالــي فــي 
العــام 2013. وقبيــل ذلــك، عملــت لــدى بنــك البحريــن والكويــت لمــدة خمــس ســنوات. وهــي محاســب عــام معتمــد، حائــزة علــى ماجســتير 
مــن جامعــة البحريــن. وشــاركت فــي برنامــج تطويــر التنفيذييــن الخليجييــن فــي كليــة داردن لألعمــال فــي جامعــة فيرجينيــا فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة. تملــك الســيدة بودهيــش خبــرة مهنيــة تتخطــى 1٦ عامــًا.

تّم تعيينها في 7 يوليو، 2013 لمّدة ثالث سنوات

السيد محمد هادي مجعي
الســيد محمــد هــادي مجعــي هــو مديــر إدارة االســتثمارات فــي البنــك اإلســالمي للتنميــة الــذي يمثلــه مجلــس اإلدارة.  عضو مجلس إدارة 
وهــو مســؤول مصرفــي تنفيــذي يتمتــع بســجل حافــل فــي هيكلــة االســتثمار، وعمليــات اإلدارة مــا بعــد الشــراء عبــر فئــات مختلفــة مــن 
الموجــودات. ولديــه أيضــا خبــرة كبيــرة فــي إدارة األمــوال وجمعهــا إضافــًة إلــى شــبكة أعمــال دوليــة واســعة. وقبيــل انضمامــه إلــى البنــك 
اإلســالمي للتنميــة، شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي وعضــو مجلــس إدارة بنــك االســتثمار المتواجــد فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي. 
وقبــل ذلــك، شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لبنــك االســتثمار الدولــي فــي البحريــن. إن الســيد مجمــد حائــز علــى ماجســتير فــي إدارة 

األعمــال مــن كّليــة إي دي إتــش إي ســي لــإلدارة فــي فرنســا، كمــا حضــر برنامــج التنميــة اإلداريــة الُمقــام فــي كّليــة لنــدن إلدارة األعمــال.

تّم تعيينه في 2٦ يناير، 2015 لمّدة ثالث سنوات

موجز عن سير أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 6.3
إن الهدف األساسي لهيئة الرقابة الشرعية هو تقديم االستشارات الالزمة ألقسام البنك المختلفة حول كافة المسائل المتعّلقة بالشريعة، 
إضافًة إلى الحرص على التزام البنك بمتطلبات الشريعة اإلسالمية في جميع عملياته التشغيلية. وتتولى هيئة الرقابة الشرعية كذلك 
ومعايير هيئة  اإلسالمية  الشريعة  بقواعد  البنك  التزام  على  الحرص  بهدف  عليها  واإلشراف  ومراجعتها  البنك  أنشطة  توجيه  مهمة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

وفي ما يلي أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كما في تاريخ هذه الوثيقة:

فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود
رئيس مجلس هيئة الرقابة الشرعية

إن فضيلــة الشــيخ آل محمــود عضــو فــي هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة تكافــل الدوليــة، وبنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة اإلســالمي 
فــي مملكــة البحريــن. وبنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة اإلســالمي فــي لنــدن. وهيئــة الرقابــة الشــرعية المشــتركة فــي مجموعــة البركــة 

المصرفية. 

وهو خطيب في عدد من جوامع البحرين منذ العام 1973. ومحاضر في تفسير القرآن الكريم والفقه والوعظ. 	 

ويعتبر فضيلة الشيخ مشاركًا منتظمًا في عدد من المؤتمرات والفعاليات التي ُتعنى بالفقه والتعليم واالقتصاد والفكر والمجتمع 	 
والثقافة.

تّم تعيينه في األول من مارس، 2015 لمّدة ثالث سنوات
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فضيلة الشيخ محمد جعفر الجفيري
نائب رئيس مجلس هيئة الرقابة الشرعية

إن فضيلة الشيخ محمد جعفر الجفيري قاٍض سابق في المحكمة الشرعية العليا في مملكة البحرين. وانُتدب الحقًا رئيسًا لهذه المحكمة 
التابعة لوزارة العدل. وهو إمام وخطيب لصالة الجمعة. 

كما أّنه عضو سابق في لجنة الزكاة التابعة لوزارة العدل.	 

تّم تعيينه في األول من مارس، 2015 لمّدة ثالث سنوات

فضيلة الشيخ عدنان عبداهلل القطان
إن فضيلة الشيخ عدنان عبداهلل القطان واعظ في مسجد أحمد الفاتح اإلسالمي.  عضو في مجلس هيئة الرقابة الشرعية 

وهو قاٍض في األمور الشرعية العليا في وزارة العدل في مملكة البحرين. وقاٍض أدنى في المحكمة الشرعية العليا. ومحاضر في 	 
التابعة  واألرامل  األيتام  رعاية  لجنة  رئيس  بدور  كذلك  الشيخ  فضيلة  يضطلع  كما  البحرين.  جامعة  في  اإلسالمية  الدراسات  قسم 

للديوان الملكي وبعثة الحج. وعضو في مجلس إدارة السنابل لرعاية األيتام. 

وهو مشارك منتظم في اللجان والدورات والفعاليات والمؤتمرات التي ُتعنى بالشؤون اإلسالمية.	 

تّم تعيينه في األول من مارس، 2015 لمّدة ثالث سنوات

فضيلة الشيخ الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي
عضو في مجلس هيئة الرقابة الشرعية

إن فضيلة الشيخ الدكتور نظام محمد صالح يعقوبي عضو في عدد من هيئات هيئة الرقابة الشرعية في مختلف دول العالم، 	   
بما في ذلك بنك البحرين اإلسالمي، وبنك اإلثمار، وبيت التمويل الخليجي، وبنك المؤسسة العربية اإلسالمي في مملكة البحرين. 
لندن.  العربية اإلسالمي في  المؤسسة  المتحدة. وبنك  العربية  اإلمارات  الشارقة اإلسالمي في  أبوظبي اإلسالمي، ومصرف  ومصرف 

وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في البحرين. 

إن فضيلة الشيخ حائز على عدد من الجوائز في مجال التمويل اإلسالمي.	 

تّم تعيينه في األول من مارس، 2015 لمّدة ثالث سنوات

فضيلة الشيخ الدكتور عصام خلف العنزي
إن فضيلة الشيخ الدكتور عصام خلف العنزي عضو في كّلية الدراسات اإلسالمية والشرعية في  عضو في مجلس هيئة الرقابة الشرعية 

جامعة الكويت. 

وهو عضو في هيئة الرقابة الشرعية ببنك بوبيان وبنك الشام، وشركة الدار لالستثمار في الكويت. كما أنه عضو في هيئة المحاسبة 	 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية التي تتخذ من مملكة البحرين مقّرًا لها.

تّم تعيينه في األول من مارس، 2015 لمّدة ثالث سنوات

اإلدارة التنفيذية 6.4
في ما يلي أهم أعضاء فريق إدارة البنك:

حّسان جرار
الرئيس التنفيذي

يضطلع السيد حّسان أمين جرار حاليًا بدور الرئيس التنفيذي للبنك. إنه واحد من أبرز قادة القطاع المصرفي بفضل خبرته التي تتخطى 
27 عامًا، والتي شغل خاللها مناصب قيادية في أبرز المؤسسات المصرفية بما فيها بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك 

المشرق، وبنك االتحاد في األردن، وبنك أوف أمريكا - كاليفورنيا. 

وقبيل انضمامه إلى بنك البحرين اإلسالمي، شغل السيد جرار منصب الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد فرع البحرين منذ أكتوبر 
2011. وهو حائز على شهادة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة كاليفورنيا ستايت. ويعمل السيد جرار حاليًا في مجلس الجمعية 

المصرفية بالبحرين، ومجلس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومجلس تمكين.

تّم تعيينه في األول من يوليو، 2015

٦. حوكمة الشركات
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السيد محمد أحمد جناحي
نائب الرئيس التنفيذي

يعتبر السيد محمد أحمد جناحي مصرفي مخضرم يتمتع بخبرة واسعة في العمليات المصرفية والمالية تمتد على مدار 45 عامًا. وقد 
بدأ مشواره مع بنك البحرين اإلسالمي في العام 2007، حيث تولى منصب مدير عام الخدمات المساندة. وتولى في سبتمبر 2014 منصبه 
الحالي. وقبيل انضمامه لبنك البحرين اإلسالمي، شغل العديد من المناصب التنفيذية العليا في سيتي بنك، وبنك البحرين الوطني، 
وبنك البركة اإلسالمي، وشركة طيران الخليج في مملكة البحرين. وقد شارك السيد جناحي في العديد من الدورات التي تتناول مختلف 
العلوم اإلدارية والمصرفية والقيادية في أعرق الجامعات والمعاهد في أوروبا والواليات المتحدة األميركية. كما حضر ورش عمل مكثفة 

ومتنوعة في أهم المؤسسات والبنوك مثل ستي بنك، وفاينانشال تايمز، ومعهد تطوير اإلداريين التنفيذيين في لندن.

تّم تعيينه في األول من نوفمبر، 2007

السيد عبد الرحمن محمد تركي
مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد 

يملك السيد عبد الرحمن تركي خبرة تمتد ألكثر من 35 عامًا في القطاع المصرفي. وقد شغل منصب مدير عام الخدمات المصرفية 
البنك  لألفراد في  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  رئيس  200٨. وقبيل ذلك، شغل منصب  العام  اإلسالمي في  البحرين  بنك  لألفراد في 
التجاري القطري. كما تولّى العديد من المناصب في عدد من أهم بنوك المنطقة بعد أن كان قد بدأ مسيرته المهنية مع شركة ألمنيوم 

البحرين. وهو حائز على ماجستير من جامعة ستراثكاليد في اسكتلندا، المملكة المتحدة.

تّم تعيينه في ٦ يناير 200٨

السيد خالد محمد الدوسري
رئيس المدراء الماليين

يملك السيد خالد الدوسري أكثر من 31 عامًا من الخبرة المهنية في مجال العمل المصرفي والمحاسبة. وقد تولى منصبه الحالي في 
بنك البحرين اإلسالمي في العام 2003. وقبيل انضمامه إلى البنك، عمل في بنك اإلثمار )مصرف فيصل اإلسالمي سابقًا( لمدة 13 عامًا، وقد 
بدأ حياته المهنية مع بنك الكويت وآسيا. كما يضطلع السيد خالد الدوسري بدور عضو مجلس إدارة مركز إدارة السيولة، ورئيس لجنة 
التدقيق، وعضو لجنة المخاطر، كما كان يشغل في السابق منصب عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك اإلسالمي اليمني للفترة 
الممتدة من العام 2007 حتى العام 2009. وهو محاسب قانوني معتمد من مجلس أوريجون للمحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية. كما 
أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة جالمورجن في ويلز، المملكة المتحدة. وقد التحق ببرنامج تطوير التنفيذيين الخليجيين 

في كلية داردن لألعمال في جامعة فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية.

تّم تعيينه في 22 يونيو، 2003

الدكتور محمد شهاب الدين بلقامي
رئيس دائرة االئتمان وإدارة المخاطر

يملك الدكتور بلقامي خبرة دولية تتخطى 31 عامًا في مجاالت التحليل االئتماني، وإدارة المخاطر، والتقييم، وممارسات العناية الواجبة 
واإلدارة المالية، فضاًل عن األبحاث والشؤون األكاديمية. وقد انضم إلى بنك البحرين اإلسالمي في العام 200٨ م وتولى منصبه الحالي في 
العام 2013. وقبيل ذلك، شغل العديد من المناصب اإلدارية العليا في شركة سعد للتجارة والمقاوالت والخدمات المالية، وبيت التمويل 
الكويتي فرع البحرين. إضافًة إلى العديد من المناصب األكاديمية لدى أهم المؤسسات في البحرين والهند. إن الدكتور بلقامي مدير 
المخاطر المالية من الجمعية العالمية للمتخصصين بالمخاطر، وهو حائز على شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في المالية 

والمحاسبة والتجارة.

تّم تعيينه في 23 يوليو، 200٨

السيد خالد محمود عبداهلل
رئيس التدقيق الداخلي

المصرفية والشريعة. وقد تولى منصبه  المحاسبة والتدقيق والخدمات  تمتد خبرة السيد خالد محمود ألكثر من 20 عامًا في مجاالت 
الحالي في بنك البحرين اإلسالمي في العام 200٦. وقبيل ذلك، شغل منصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي في بنك البركة اإلسالمي، 
بينما بدأ حياته المهنية مع مؤسسة أرثر أندرسون. كما أن السيد خالد محاسب قانوني معتمد من كاليفورنيا في الواليات المتحدة 

األمريكية، وقد شارك في برنامج تطوير التنفيذيين في كلية داردن لألعمال في جامعة فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية.

تّم تعيينه في 15 نوفمبر، 200٦
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2٨

الهيكل التنظيمي 6.5
يتمّتع البنك بمكانة راسخة وسمعة طيبة في مملكة البحرين. ويتألف مجلس إدارته وفريقه اإلداري من أشخاص معروفين ومخضرمين 

في مجال الخدمات المصرفية بفضل سنوات متعددة من الخبرة. وفي ما يلي مخطط تمثيلي لهيكل البنك التنظيمي:

الجمعية العامة

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر لجنة التعيينات 
والمكافآت الرئيس التنفيذي اللجنة التنفيذية

رئيس قسم التدقيق 
الداخلي والرقابة 

الشرعية

لجنة التدقيق 
وحوكمة الشركات

هيئة الرقابة الشرعية

مساعد مدير عام 
الخزينة االستثمار

مدير عام الخدمات 
الصرفية لألفراد

مدير عام الخدمات 
الصرفية للشركات

مدير عام الخدمات 
مساعد مدير عام رئيس المدراء الماليينالمساندة

اإلئتمان وإدارة المخاطر

رئيس قسم االلتزام 
وضمان الجودة

مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته 6.6
إن الدور الرئيسي لمجلس اإلدارة هو توفير حوكمة فّعالة لشؤون البنك تخدم مصالح األطراف ذات العالقة، إضافًة إلى إيجاد التوازن بين 
مختلف مكّونات البنك، بما في ذلك المخاوف ذات الصلة وشؤون الموظفين واألطراف ذات الصلة. ويتعين على أعضاء مجلس اإلدارة في 

كافة األنشطة التي يقومون بها، أن يراعوا مصلحة البنك العليا على الدوام.

سيوافق المجلس ويشرف على عمليات تنفيذ استراتيجيات البنك، ويراجع الخطة االستراتيجية ويعتمدها. وفي إطار عملية المراجعة 
االستراتيجية، سيتولى المجلس مراجعة خطط األعمال واإلجراءات، وتحديد أهداف األداء، واإلشراف على االستثمارات الكبيرة وعمليات 
البيع واالستحواذ. ويجري المجلس في كل عام إعادة تقييم ألهداف البنك واستراتيجياته وخططه في جلسة خاصة ببحث االستراتيجية 

تعقد سنويًا.

تقضي إحدى أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة بتحديد المرشحين له وتقييمهم واختيارهم. وسيبحث المجلس عن أعضاء من مختلف 
الخلفيات المهنية يتمتعون بخبرات وتجارب كبيرة وُيعرفون بنزاهتهم. ويجب أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة بخبرة في المناصب وأن 
يحملوا شهادات عليا في مجال مسؤوليتهم، وأن يكونوا من أصحاب المناصب القيادية في الشركات أو المؤسسات التابعين لها وأن 

يتم اختيارهم على أساس المساهمات التي يمكنهم تقديمها لمجلس اإلدارة.

٦. حوكمة الشركات
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المسؤوليات
أن يضمن  يجب  وإنما  المسؤوليات  بجميع هذه  بالضرورة  المجلس  ال يضطلع  اإلدارة. وقد  لمجلس  المفصلة  المسؤوليات  يلي  ما  في 

تفويضها لمختلف لجانه أو لجان اإلدارة التنفيذية للعمل باسمه وإحالة تقارير دورية لمجلس اإلدارة لمراجعتها:

ضمان قيام اإلدارة العليا بإدارة كفاية رأس مال البنك بشكل مناسب بصورة منتظمة، والتقارير الدورية التي تظهر كفاية رأس المال 	 
لدعم إعداد مخاطر عمل البنك وتقديمها للمجلس.

وضع سياسات لتعيين اإلدارة وضمان أن تكون نزيهة وأن تمتلك مهارات فنية وإدارية والخبرة المطلوبة.	 
المناسبة، 	  الموارد  توفر  الضرورة، وضمان  الرئيسيين عند  التنفيذيين  المسؤولين  الوظيفي واستبدال  اإلحالل  اإلشراف على خطة 

والحد من االعتماد على األفراد الرئيسيين.
مراقبة وإجراء تقييمات شكلية )سنوية( ألداء اإلدارة العليا في تنفيذ االستراتيجية وخطط العمل المتفق عليها.	 
الموافقة على الميزانيات ومراجعة األداء على أساس هذه الميزانيات ومؤشرات األداء الرئيسية.	 
الموافقة على البيانات المالية.	 
إدارة خطر التزام البنك.	 
الموافقة 	  المركزي للحصول على  البحرين  إلى مصرف  اإلدارة  نالت موافقة مجلس  التي  التغييرات فيه  أو  التنظيمي  الهيكل  إحالة 

النهائية.
وضع سياسة لمراجعة إطار النظم والرقابة، وتحديد أي مسائل مهمة مرتبطة بإطار الحوكمة واإلجراءات والممارسات التي يعتمدها 	 

البنك.
الحرص على الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على مناصب اإلدارة الرئيسية قبل التعيين.	 

المسؤوليات المرتبطة بوظيفة إدارة المخاطر:
الموافقة على استراتيجيات البنك وسياساته في ما يتعلق بإدارة المخاطر، أي االئتمان، والشؤون التشغيلية، والسوق، والسيولة، 	 

ومخاطر معدل هامش الربح، والشؤون االستراتيجية والقانونية، والخدمات المصرفية اإللكترونية.
تحديد اللجنة المسؤولة عن إدارة المخاطر. 	 
تحديد مسؤولية األفراد الذين يديرون المخاطر.	 
ضمان تحديد دليل إدارة المخاطر بوضوح التقارير التي سوف تستخدم لمراقبة المخاطر، وتواتر إعداد هذه التقارير ومستويات اإلدارة 	 

المناسبة التي يجب إحالة هذه التقارير لها للمراجعة.

مدونة قواعد السلوك للموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة 6.7
يعتمد البنك مدونة قواعد سلوك وسياسات ومبادئ توجيهية داخلية لالمتثال للقوانين والقواعد واألنظمة التي ترعى عمليات أعمال 
البنك. وستنطبق هذه القواعد على جميع موظفي البنك والشركات التابعة له، وعلى أعضاء مجلس اإلدارة، والموظفين المؤقتين، 

والمتعاقدين المستقلين اآلخرين، والمستشارين، سواء كانوا يعملون لدى البنك أو يمثلونه ويمثلون مصالحه.

مدونة حوكمة الشركات 6.8
يحرص بنك البحرين اإلسالمي على االلتزام التام بأعلى معايير حوكمة الشركات، واالمتثال لمتطلبات نموذج المراقبة العالية المستوى 
)وتعديالته( الواردة من مصرف البحرين المركزي. ويسعى البنك إلى تحقيق التوازن بين روح المبادرة واالمتثال لألنظمة وأفضل الممارسات 
في القطاع، مع إيجاد القيمة لجميع األطراف ذات الصلة. وهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر تطبيق سياسات وشؤون البنك وفق 
متطلبات األحكام التنظيمية. كما تتضمن الحوكمة إجراء مراجعات صحيحة ومتوازنة في جميع أقسام المؤسسة لضمان اتخاذ اإلجراءات 

المناسبة بالطريقة المناسبة.

٦. حوكمة الشركات
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المساهمون الرئيسيون - يملكون نسبة 5٪ من األسهم أو أكثر 6.9
في ما يلي الئحة بالمساهمين الرئيسيين في البنك كما في 30 سبتمبر 2015:

نسبة الملكيةالدولةاالسم

25.74%البحرينبنك البحرين الوطني

17.٦5%المملكة العربية السعوديةالبنك اإلسالمي للتنمية

12.٨٨%البحرينالهيئة العامة للتأمين االجتماعي )صندوق التقاعد العسكري(

12.٨٨%البحرينالهيئة العامة للتأمين االجتماعي )صندوق التقاعد المدني(

7.24%الكويتالمجلس العام لألوقاف الكويتية

في العام 2013، استحوذ بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي - صندوق التقاعد العسكري على 52% من أسهم البنك بهدف تعزيز قدرته على توسيع قاعدة الموجودات، وزيادة اإليرادات، 
وتحسين قيمة المساهمين. وللبنك فئة واحدة من األسهم. وتعتبر جميع األسهم، بما فيها المدرجة في الجدول أعاله، أسهمًا عادية 

ولديها حقوق تصويت مساوية لألسهم المطروحة بموجب هذا اإلصدار.

حصة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة في أسهم البنك 6.10
أ( يلخص الجدول التالي عدد األسهم العادية ونسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة العليا.

المنصباسم عضو مجلس اإلدارة / اإلدارة

عدد األسهم كما في 30 سبتمبر 2015

٪ األسهمعدد األسهم العادية

0.01%100.000عضو مجلس اإلدارةعبد الرزاق عبداهلل القاسم

--عضو مجلس اإلدارةخالد محمد المناعي

--عضو مجلس اإلدارةمحمد أحمد عبداهلل

0.01%100.000عضو مجلس اإلدارةفاطمة عبداهلل بودهيش

--عضو مجلس اإلدارةطالل علي الزين

--عضو مجلس اإلدارةخليل إبراهيم نورالدين

0.01%100.000عضو مجلس اإلدارةإبراهيم حسين الجسمي

0.01%100.000عضو مجلس اإلدارةعثمان إبراهيم العسكر

0.02%1٨5.492عضو الهيئة الشرعيةالشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود

0.002%14.320عضو الهيئة الشرعيةالشيخ نظام محمد صالح يعقوبي

معلومات جوهرية حول الخلفية 6.11
يؤكد البنك أن أيًا من مساهميه الرئيسيين، أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو اإلدارة الرئيسية، المشار إليهم جماعيًا باألطراف ذات الصلة:

لم يقّدم في أي وقت من االوقات خالل األعوام العشرة الماضية طلبًا أو عريضة بموجب أي قوانين إفالس ألي نطاق قضائي ضد الطرف 	 
ذات الصلة، أو ضد شراكة كان فيها الطرف ذات الصلة شريكًا في وقت شراكته، أو في أي وقت خالل سنتين اعتبارًا من تاريخ انتهاء 

الطرف ذات الصلة عن شراكته.
لم يقّدم في أي وقت من األوقات خالل األعوام العشرة الماضية طلبًا أو عريضة بموجب أي قوانين ألي نطاق قضائي ضد أي هيئة )من 	 

دون أن تكون شراكة( كانت الجهة المعنية تشغل فيها منصب المدير أو شخصية موازية أو مسؤول تنفيذي رئيسي، أو في الوقت 
الذي كانت فيه الجهة المعنية تشغل فيها منصب المدير أو شخصية موازية أو مسؤول تنفيذي رئيسي، أو في أي وقت خالل عامين 
من تاريخ خروج المدير أو الشخصية الموازية أو المسؤول التنفيذي الرئيسي من منصبه، أو لتوسيع هذه الهيئة أو حلها، أو حيث 

تكون الهيئة قّيمة على اتحاد أعمال، أو مصدر اتحاد األعمال، على أساس اإلفالس.
لم يعرب عن عدم رضاه حيال الجهة المعنية.	 
لم يحكم بأي جريمة، في البحرين أو أي مكان آخر، تتعلق بغسل األموال، أو الجرائم المالية، أو االحتيال أو الخداع، والتي يعاقب عليها 	 

بالسجن، أو كان موضوع أي إجراءات جنائية )بما في ذلك أي إجراءات جنائية تدركها الجهة المعنية( ألي غاية. 
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المال في 	  أو متطلبات تنظيمية تتعلق بسوق رأس  أي قانون  بانتهاك  آخر، تتعلق  أي مكان  أو  البحرين  بأي جريمة، في  لم يحكم 
البحرين أو أي مكان آخر، أو كان موضوع أي إجراءات جنائية )بما في ذلك أي إجراءات جنائية تدركها الجهة المعنية( النتهاك من هذا 

القبيل.
لم يكن في أي وقت من األوقات خالل األعوام العشرة األخيرة موضوع حكم ضد الجهة المعنية في أي إجراءات مدنية في البحرين أو 	 

أي مكان آخر تتعلق بانتهاك ألي قانون أو متطلبات تنظيمية خاصة بسوق رأس المال في البحرين أو أي مكان آخر، أو اكتشاف احتيال، 
أو سوء تفسير أو خداع بالنسبة إلى الجهة المعنية، أو لم تكن أي جهة معنية موضوع أي إجراءات مدنية )بما في ذلك أي إجراءات 

مدنية عالقة تدركها الجهة المعنية( تتعلق بادعاء تزوير أو سوء تفسير أو خداع بالنسبة إلى الجهة المعنية.
لم يحكم عليه في البحرين أو في أي مكان آخر بأي جريمة ترتبط بتشكيل أو إدارة أي هيئة أو اتحاد أعمال.	 
المشاركة بصورة 	  أو من  أعمال(،  اتحاد  القّيم على  )بما في ذلك  أي هيئة  أو شخص مواٍز في  العمل كمدير  لم يتم استبعاده من 

مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أي هيئة أو اتحاد أعمال.
لم يكن موضوع أي أمر أو حكم أو قرار من أي محكمة أو هيئة حكومية يحظر على الجهة المعنية بصورة دائمة أو مؤقتة العمل في 	 

أي نوع من إجراءات أو أنشطة األعمال.
لم يكن معنيًا بحسب معرفة الجهة المعنية بإدارة أو بتسيير شؤون:	 

أي شركة تم التحقيق معها النتهاك أي قانون أو متطلبات تنظيمية تنطبق على شركات في البحرين أو أي مكان آخر. –
أي هيئة )ليست شركة( تم التحقيق معها النتهاك أي قانون أو متطلبات تنظيمية تنطبق على هيئات من هذا النوع في  –

البحرين أو أي مكان آخر.
أي اتحاد أعمال تم التحقيق معه النتهاك أي قانون أو متطلبات تنظيمية تنطبق على اتحادات من هذا النوع في البحرين أو أي  –

مكان آخر.
أي هيئة أو اتحاد أعمال تم التحقيق معه النتهاك أي قانون أو متطلبات تنظيمية ترتبط بسوق رأس المال في البحرين أو أي  –

اتحاد  أو  المعنية مشغولة جدًا بالهيئة  التي كانت فيها الجهة  الفترة  أو تنشأ خالل  مكان آخر على صلة بأي مسألة تظهر 
األعمال.

لم يكن موضوع أي تحقيق أو إجراءات تأديبية حالية أو سابقة، أو توبيخ أو إنذار من جانب مصرف البحرين المركزي أو أي سلطة  –
تنظيمية أخرى، أو بورصة، أو جهة مهنية أو هيئة حكومية، في البحرين أو في أي مكان آخر.

لجان مجلس اإلدارة 6.12
شكل مجلس اإلدارة اللجان التالية لمساعدته في االضطالع بمسؤولياته.

أهداف اللجنةأعضاء اللجنةاللجنة

خالد محمد المناعي، رئيس اللجنة	 اللجنة التنفيذية
خليل إبراهيم نورالدين، عضو	 
طالل علي عبداهلل الزين، عضو	 

مراجعة االستراتيجيات واألداء، ومراجعة عروض 	 
االستثمارات المقترحة، وعروض االئتمان، 

واستراتيجيات التخارج. 
تجتمع اللجنة ست مرات في السنة على األقل	 

لجنة التدقيق )بما في ذلك 
مسؤوليات لجنة حوكمة 

الشركات(

إبراهيم حسين الجسمي، رئيس اللجنة	 
عثمان إبراهيم العسكر، عضو	 
محمد هادي المجعي، عضو	 

اإلشراف على إصدار البيانات المالية الفصلية 	 
والسنوية بكل أمانة ونزاهة،

ومراجعة المخاطر والمخصصات وانخفاض القيمة،	 
وااللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية	 
تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على األقل	 

عبد الرزاق عبداهلل القاسم، رئيس اللجنة	 لجنة التعيينات والمكافآت
خالد محمد المناعي، عضو	 
محمد أحمد عبداهلل، عضو	 

اإلشراف على سياسة التعويضات والمكافآت،	 
واإلشراف على عمليات تعيين وترقية كبار 	 

الموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة
تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل	 

فاطمة عبداهلل بودهيش، رئيسة اللجنة	 لجنة إدارة المخاطر
محمد أحمد عبداهلل، عضو	 

متابعة وضع المخاطر على مستوى البنك بأكمله 	 
بشكل مستقل،

وتقديم التوجيهات الالزمة المتعلقة بالمخاطر 	 
لكل من مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة بشكل دوري

تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على األقل	 
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المكافآت 6.13
بمكافآت 	  اللجنة  وتوصي  العليا.  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  إلى  بالنسبة  المصارف  مكافآت  سياسات  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تراجع 

الشأن لمجلس  التوصيات في هذا  العليا وتقدم  اإلدارة  اللجنة مكافآت  تراجع هذه  الحضور واألداء. كما  اإلدارة على أساس  مجلس 
اإلدارة.

بلغت المكافآت التراكمية التي تتضمن بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة والمكافآت المدفوعة خالل العامين الماضيين ألعضاء 	 
مجلس اإلدارة 1٨٦.4٦3 دينار بحريني في العام 2013 و593.202 دينار بحريني في العام 2014. وكما في 30 سبتمبر 2015، بلغت قيمة 

المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 120.000 دينار بحريني. 

الرواتب 	  غير  من  العالوات  غرار  على  اإلضافية  والمزايا  األساسية،  الرواتب  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  البنك  مكافآت  حزم  تتضمن 
متوازنة  أهداف  الئحة  يستخدم  وهو  مسبقًا  محدد  هرمي  رتب  نظام  وللبنك  الفوائد(.  المؤجلة  )المكافآت  واإلكراميات  والمكافآت 
ومؤشرات أداء رئيسية لتقييم األداء الدوري لجميع موظفيه. كما يجري البنك تقييمات دورية وتقييمات ذاتية لجميع موظفيه إلبقاء 

مصالحهم متالئمة مع مصالح مساهميه.

بلغت المكافآت اإلجمالية )بما في ذلك مساهمات صاحب العمل في الهيئة العامة للتأمين االجتماعي والرسوم الحكومية النافذة 	 
األخرى( المدفوعة لجميع الموظفين 9.9 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و10.9 مليون دينار بحريني للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2014. وخالل األشهر التسعة األولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بلغت المكافآت اإلجمالية المدفوعة لجميع 

الموظفين 7.4 مليون دينار بحريني. 

عالوة على ذلك، وصل المبلغ التراكمي الذي وضعه البنك جانبًا أو راكمه للتقاعد أو رواتب التقاعد أو المنافع المشابهة، على غرار 	 
مكافآت نهاية الخدمة، كما في 31 ديسمبر 2014، إلى 349.971 دينار بحريني، وكما في 30 سبتمبر 2015، إلى 4٦9.000 دينار بحريني.

بلغت قيمة المكافآت المقدرة اإلجمالية ألعلى خمسة مديرين تنفيذيين للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )بما في ذلك 	 
مساهمات صاحب العمل في الهيئة العامة للتأمين االجتماعي والرسوم الحكومية النافذة األخرى( 713.402 دينار بحريني، ولألشهر 

التسعة األولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015 ما يصل إلى 72٦.000 دينار بحريني..

الموظفون 6.14
البشرية مسؤولية 	  الموارد  ويتولى قسم  التوظيف.  إطالق عملية  األقسام مسؤولية  رؤساء  يتولى  للموظفين:  التوظيف  سياسة 

مراجعة طلبات التوظيف وتحديد توفر المرشحين المناسبين من داخل البنك وخارجه.

يتم توظيف القوى العاملة اإلضافية دائمًا بحسب الميزانية السنوية والتعيينات الموافق عليها، بينما يتم اقتراح مكافآت الموظفين 	 
الجدد والموافقة عليها وفق الجدول الحالي لتفويض السلطة. وفي حالة القوى العاملة غير المدرجة في الميزانية، يطلب الرئيس 

التنفيذي موافقة لجنة التعيينات والمكافآت.

يتم طلب موافقة مصرف البحرين المركزي للتوظيف في المناصب المعروفة بـ«األشخاص الموافق عليهم« وفق المبادئ التوجيهية 	 
لمصرف البحرين المركزي.

يوجز الجدول أدناه عدد الموظفين لألعوام الثالثة األخيرة:	 

التفاصيل
 كما في

30201420132012 سبتمبر 2015

5541الشخص الموافق عليه - دوائر العمل

٨7٨13الشخص الموافق عليه - وظيفة المراقبة

34٦3433٨43٨1الموظفون اآلخرون

359355396398المجموع

يتضمن الجدول أدناه توزيع الموظفين بحسب الجنسية كما في 30 سبتمبر 2015 والسنة المنتهية 2014:	 

الجنسية
 كما في

302014 سبتمبر 2015

35034٦البحرينية

99غير البحرينية

359355المجموع
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يتضمن الجدول أدناه توزيع الموظفين بحسب القسم كما في 30 يونيو 2015:	 

المجموعالمديرون المساعدون وما دونهمالمديرون وما فوقهماألقسام

301٦7197الخدمات المصرفية لألفراد والشركات
٦2٨االستثمار

4٦10الرقابة المالية
51015االلتزام والتدقيق

1351٦4العمليات وتقنية المعلومات
٨1725االئتمان والمخاطر

4٦10الموارد البشرية والعالقات العامة
3232٦الخدمات

224مكتب الرئيس التنفيذي
75284359المجموع

يتضمن الجدول أدناه توزيع الموظفين بحسب القسم كما في 31 ديسمبر 2014:	 

المجموعالمديرون المساعدون وما دونهمالمديرون وما فوقهماألقسام

2٨175203الخدمات المصرفية لألفراد والشركات
549االستثمار

4٨12الرقابة المالية
٦915االلتزام والتدقيق

1٦4359العمليات وتقنية المعلومات
٦1319االئتمان والمخاطر

3٦9الموارد البشرية والعالقات العامة
12425الخدمات

224مكتب الرئيس التنفيذي
71284355المجموع

تجدر اإلشارة إلى عدم وجود نقابات عمالية في البنك، وقد وصل متوسط عدد الموظفين المؤقتين خالل األشهر التسعة األولى من 	 
سنة 2015 إلى ٨ موظفين.

تم اعتماد برنامج حوافز مناسب يعتمد على األسهم في العام 2014 دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2014. أما أهداف البرنامج فهي:	 

تحفيز كبار الموظفين الرئيسيين والمحافظة عليهم بمالءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين.	 

تحفيز التزام الموظفين للعمل على تحقيق الهدف المشترك الذي يقضي بتعزيز قيمة المساهمين.	 

تمكين الموظفين من المشاركة في النمو والنجاح المالي في المدى الطويل للبنك.	 

وافقت لجنة التعيينات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة البنك على البرنامج، وهي تتولى أيضًا مسؤولية المحافظة على إشراف 	 
فعال على تنفيذه. ولتتمكن من القيام بذلك، عينت لجنة التعيينات والمكافآت لجنة للبرنامج لإلشراف على عملياته اليومية.

مدققو الحسابات الخارجيون 6.15
البنك سياسة 	  السنوية. ويتبع  العامة  الجمعية  لمدة سنة خالل  الخارجيين  الحسابات  البنك على تعيين مدققي  يوافق مساهمو 

تقضي بمداورة شريك التدقيق يتم بموجبها كل 5 أعوام تغيير شريك التدقيق ومداورته.

كانت كي بي إم جي فخرو مدقق الحسابات الخارجي للبنك في العام 2014، وعنوان مكتبها هو التالي:	 

شركة كي بي إم جي فخرو
الطابق 12، برج فخرو

صندوق بريد 710
السنابس، مملكة البحرين
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المساهمون الرئيسيون، ومعامالت األطراف ذات العالقة، وتضارب المصالح. 7

المساهمون الرئيسيون 7.1
ويجوز  العامة.  الجمعية  حضور  في  الحق  واحدًا  سهمًا  يحمل  مساهم  لكل  يكون  أن  ويجب  العادية.  األسهم  من  واحدة  فئة  للبنك 
للمساهم أن يفوض بوكالة خطية ألي مساهم آخر ال يكون عضوًا في مجلس اإلدارة الحق في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. ويجب 
احتساب األصوات في الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم. وللحصول على 

مزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى القسم تحت عنوان »حقوق المساهمين«. 

في العام 2013، استحوذ بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي على 52% من أسهم البنك بهدف تعزيز قدرته على 
 3.٦20.٦09 للبنك  الخزينة  أسهم  بلغ عدد   ،2015 30 سبتمبر  وفي  المساهمين.  قيمة  وتحسين  اإليرادات،  وزيادة  األصول،  قاعدة  توسيع 
سهمًا. وللبنك فئة واحدة من األسهم. وتعتبر جميع األسهم المدرجة في الجدول أدناه، أسهمًا عادية ولديها حقوق تصويت مساوية 

لألسهم المطروحة بموجب هذا اإلصدار. 

تاريخ تسجيل  بأكثر من 5% من األسهم كما في  الذين يحتفظون  الرئيسيين  بالمساهمين  الخاصة  التفاصيل  أدناه  الجدول  يتضمن 
الجمعية العامة السنوية لألعوام الثالثة األخيرة:

اسم المساهم الذي يحتفظ 
المنصببأكثر من 5٪ من األسهم

السنة المنتهية في 2012السنة المنتهية في 2013السنة المنتهية في 2014

٪ األسهمعدد األسهم٪ األسهمعدد األسهم٪ األسهمعدد األسهم

--25.7٦%25.7٦242.03٨.20٦%242.03٨.20٦البحرينبنك البحرين الوطني

البنك اإلسالمي للتنمية

المملكة 
العربية 

17.٦4%17.٦٦1٦5.٨04.4٨5%17.٦٦1٦5.95٦.945%1٦5.95٦.945السعودية
الهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي )صندوق التقاعد 
0.01%12.٨994.457%12.٨9121.113.559%121.113.559البحرينالعسكري(

الهيئة العامة للتأمين 
0.01%12.٨994.457%12.٨9121.147.2٦7%121.113.5٦0البحريناالجتماعي

المجلس العام لألوقاف 
7.23%7.24٦7.94٦.033%7.24٦٨.013.739%٦٨.013.739الكويتالكويتية

51.5٦%373.47٦.940----الكويتدار االستثمار

11.٨1%110.9٦2.471----الكويتالشركة الكويتية لالستثمار

من الجدير بالذكر أن المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 27 أكتوبر 2015 قد وافقوا على استثناء بنك 
البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد 
العسكري من تقديم عرض إلزامي من خالل قرار تبرئة كما هو محدد في أنظمة بيان االستمالك واالستحواذ الصادر عن مصرف البحرين 

المركزي في حال تجاوزت األسهم نتيجة المشاركة في هذا االكتتاب سقف نسبة 30% التي يحددها مصرف البحرين المركزي.

تتضمن  بحريني  دينار   ٨0.347.245 إلى  بالكامل  والمدفوع  الُمصدر  المال  رأس  تقليص  على  المساهمون  وافق  ذلك،  إلى  باإلضافة 
٨03.472.454 سهمًا عاديًا تبلغ القيمة االسمية لكل منها 0.100 دينار بحريني.

يتضمن الجدول أدناه توزيع المساهمين كما في 31 ديسمبر 2014 بحسب الحصة:

٪ من مجموع األسهم القائمةعدد المساهمينعدد األسهمالفئة

1٦.4%153.٨٦7.2743.379أقل من %1
7.2%٦7.٨٨4.٨393أكثر من 1% وأقل من %5

7.2%٦7.94٦.0331أكثر من 5% وأقل من %10
43.4%407.937.1473أكثر من 10% وأقل من %20

25.٨%242.03٨.20٦1أكثر من 20% وأقل من %50
---50% وأكثر
100.0٪939.673.4993.387المجموع

7. المساهمون الرئيسيون، ومعامالت األطراف ذات العالقة، وتضارب المصالح
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في ما يلي عدد األسهم ونسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة العليا:

الفئة

30201420132012 سبتمبر 2015

٪األسهم٪األسهم٪األسهم٪األسهم

أعضاء مجلس 
0.430%0.0214.042.٦01%0.043200.000%0.042400.000%400.000اإلدارة

أعضاء هيئة 
0.022%0.022205.725%0.021205.725%0.021199.٨12%199.٨12الرقابة الشرعية

0.011%0.002100.000%22.990----اإلدارة العليا

0.463٪0.0454.348.326٪0.064428.715٪0.063599.812٪599.812المجموع

معامالت األطراف ذات العالقة 7.2

المعامالت مع األطراف ذات العالقةأ( 
العالقــة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2015، و31 ديســمبر 2014، و31 ديســمبر 2013، يلــي األرصــدة والمعامــالت الجوهريــة مــع األطــراف ذات   فــي مــا 

و31 ديسمبر 2012:

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015المبلغ بألف دينار بحريني

مساهمون

شركات زميلة
ومشاريع
مشتركة

أعضاء مجلس اإلدارة
والمؤسسات المتعلقة

بهم
اإلدارة
المجموعالعليا

الموجودات

-----إيداعات لدى مؤسسات مالية

2.041-2.041--موجودات تمويلية

29.712--29.712-استثمارات في شركات زميلة

1٦0160---موجودات أخرى

المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

1.٨0٦4921542.452-حسابات جارية للعمالء

566--5٦٦-مستحقات لمصارف ومؤسسات مالية

1.981--1.9٨1-مطلوبات أخرى

3٨.0951253٨٦٨11439.417حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

اإليرادات

إيرادات من تمويالت ومن إيداعات لدى 
41171122-مؤسسات مالية

حصة المجموعة من نتائج الشركات 
)799(--)799(-الزميلة

مطروحًا: العائد على حقوق ملكية 
)462()19()1()1()441(حاملي حسابات االستثمار

المصروفات

)٦٨4()٦٨4(مصروفات الموظفين 

)555(-)555(--مصروفات أخرى

7. المساهمون الرئيسيون، ومعامالت األطراف ذات العالقة، وتضارب المصالح
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معامالت األطراف ذات العالقة )تـتـمــة(  7.2

السنة المنتهية في 2014المبلغ بألف دينار بحريني

المساهمون
شركات زميلة 

ومشاريع مشتركة
أعضاء مجلس اإلدارة 

والمؤسسات المتعلقة بهم
اإلدارة
المجموعالعليا

الموجودات
4.734--4.734-إيداعات لدى مؤسسات مالية

2.402-2.402--موجودات تمويلية
30.835--30.٨35-استثمارات في شركات زميلة

194194---موجودات أخرى

المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
1.2٨2594491.926-حسابات جارية للعمالء

1.928--1.92٨-مطلوبات أخرى
45.٦3942545759147.112حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

اإليرادات
202-٦413٨-إيراد من التمويالت

حصة المجموعة من نتائج الشركات 
)1.550(--)1.550(-الزميلة

مطروحًا: العائد على حقوق ملكية 
)1.024()21()٦()7()990(حاملي حسابات االستثمار

المصروفات
)1.153()٨25()32٨(--مصروفات أخرى

السنة المنتهية في 2013المبلغ بألف دينار بحريني

المساهمون
شركات زميلة

ومشاريع مشتركة
أعضاء مجلس اإلدارة 

والمؤسسات المتعلقة بهم
اإلدارة
المجموعالعليا

الموجودات
9.481--9.4٨1-إيداعات لدى مؤسسات مالية

2.111442.155--موجودات تمويلية
36.236--3٦.23٦-استثمارات في شركات زميلة

244244---موجودات أخرى

المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
1.040-5٨1459-حسابات جارية للعمالء

1.644--1.٦44-مطلوبات أخرى
2.816-2.373443-حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

اإليرادات
296-173123-إيراد من التمويالت

حصة المجموعة من نتائج الشركات 
1.197--1.197-الزميلة

مطروحًا: العائد على حقوق ملكية 
)326()2٦()9()10()2٨1(حاملي حسابات االستثمار

المصروفات
)1.253()٨95()35٨(--مصروفات أخرى

7. المساهمون الرئيسيون، ومعامالت األطراف ذات العالقة، وتضارب المصالح
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السنة المنتهية في 2012المبلغ بألف دينار بحريني

المساهمون
 شركات زميلة

ومشاريع مشتركة
أعضاء مجلس اإلدارة 

المجموعاإلدارة العلياوالمؤسسات المتعلقة بهم

الموجودات

9.592--9.592-إيداعات لدى مؤسسات مالية

1.3٦5519.233-7.٨17مرابحات

293-293--استثمارات مشاركة

35.215--35.215-استثمارات في شركات زميلة

4.197---4.197استثمارات

14.200---14.200استثمارات عقارية

2752.130--1.٨55موجودات أخرى
المطلوبات وحقوق ملكية حاملي 

حسابات االستثمار
1.040-5٨1459-حسابات جارية للعمالء

2.816-2.373443-حسابات جارية للعمالء

1.644--1.٦44-مطلوبات أخرى
اإليرادات

177-٦111٦-إيراد من التمويالت
حصة المجموعة من نتائج الشركات 

200--200-الزميلة
مطروحًا: العائد على حقوق ملكية 

)17(-)12()5(-حاملي حسابات االستثمار
المصروفات

)221(-)221(--مصروفات أخرى

المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيينب( 

مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين هي على الشكل التالي. يتضمن موظفو اإلدارة الرئيسيون، الموظفين برتبة مساعد مدير عام وما 
فوق.

التسعة أشهر المنتهية 
 في سبتمبر 2015

)ألف دينار بحريني(
2014

)ألف دينار بحريني(
2013

)ألف دينار بحريني(
2012

)ألف دينار بحريني(

571٦٨٨75٦921منافع الموظفين في المدى القصير

113137139149المنافع األخرى في المدى الطويل

6848258951.070المجموع 

تضارب المصالح 7.3
بنك البحرين الوطني ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة أنشئت في مملكة البحرين بمرسوم أميري صادر في يناير 1957. والبنك مرخص 
من مصرف البحرين المركزي كمصرف تقليدي يقدم الخدمات المصرفية لألفراد. لم يظهر أو من غير المتوقع أن يظهر أي تضارب مصالح 

من حيث الممارسة بين البنك وبنك البحرين الوطني.

7. المساهمون الرئيسيون، ومعامالت األطراف ذات العالقة، وتضارب المصالح
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مصلحة الخبراء والمستشارين 7.4
يؤكد البنك بأن أيًا من الخبراء أو المستشارين المعينين في هذه الوثيقة الذين استخدمهم بصورة طارئة:

لديه مصلحة مادية، مباشرة أو غير مباشرة، في أسهم البنك.	 

أو لدية مصلحة مادية اقتصادية، مباشرة أو غير مباشرة، في البنك، بما في ذلك مصلحة في نجاح اإلصدار.	 

مصلحة مدير اإلصدار أو الضامن 7.5
تقدم شركة كي بي إم جي فخرو خدمات التدقيق واالستشارات للبنك وشركاته التابعة في السياق الطبيعي لألعمال.	 

العقود الجوهرية 7.6
أبرم البنك عقودًا في السياق الطبيعي لألعمال.	 

7. المساهمون الرئيسيون، ومعامالت األطراف ذات العالقة، وتضارب المصالح
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المعلومات المالية الرئيسية. 8

المقّدمة 8.1
الشركات  قانون  وأحكام  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  متطلبات  وفق  للبنك  المالية  البيانات  إعداد  يتم 

التجارية البحريني عماًل بالمرسوم رقم 21 لعام 2001.

وفي كل سنة مالية، ُيطلب من البنك إعداد بياناته المالية ونشرها خالل فترة ال تتعدى الستين يومًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء السنة 
المالية المحدد هنا. كما يتعين على البنك نشر بيانات مالية فصلية خالل فترة 45 يومًا من تاريخ انتهاء الفصل.

ملخص البيانات المالية السابقة 8.2
البيانات المالية الموجزة أدناه مستخلصة من البيانات المالية المدققة لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 تواليًا. 
ويجري إعداد البيانات المالية وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وُتقدم بالدينار البحريني، وهي العملة 
األساسية لعمليات البنك وتقاريره. وتمت إعادة تنظيم بعض األرقام للفترة السابقة لتتالءم مع العرض الحالي للميزانية العمومية وبيان 

الدخل.

ولتكوين فهم أفضل للمركز المالي واألداء خالل الفترة الماضية المشمولة أدناه، يجب قراءة البيانات المالية الماضية الموجزة إلى جانب 
البيانات المالية المدققة.

الرجاء العودة إلى الملحق 1 من هذه الوثيقة لالطالع على البيانات المالية المفصلة لألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015.

٨. المعلومات المالية الرئيسية
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تقرير مدققي الحسابات في شأن البيانات المالية الموجزة 8.3

شركة كي بي إم جي فخرو
تدقيق الحسابات

الطابق 12
برج فخرو

ص.ب 710، المنامة
مملكة البحرين

السجل التجاري رقم: ٦220
+973 17 224٨07 : الهاتف 
+973 17 227443 : الفاكس 

www.kpmg.com.bh :الموقع اإللكتروني

خالد الدوسري
رئيس المدراء الماليين في بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب. صندوق بريد 5240

المنامة
مملكة البحرين

14 سبتمبر 2015

حضرة السيد خالد،

اإلجراءات المتفق عليها الخاصة بالمعلومات المالية المرفقة

وافقنا على البيانات الموحدة المرفقة للمركز المالي لبنك البحرين اإلسالمي )»البنك«( كما في 30 يونيو 2015 والبيانات الموحدة للدخل 
والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للمعلومات المالية المؤقتة التي تمت مراجعتها للبنك لألشهر الستة المنتهية في 

30 يونيو 2015، والتي تولينا مراجعتها نحن وفق المعايير الدولية للمراجعة، والتي أصدرنا على أساسها خالصة مراجعة غير مؤهلة.

،2012 و31 ديسمبر   ،2013 و31 ديسمبر   ،2014 31 ديسمبر  للبنك كما في  المالي  للمركز  المرفقة  الموحدة  البيانات  وافقنا على   إلى ذلك، 
المالية  للبيانات  النقدية  الموحدة ذات الصلة للدخل، والتغييرات في األسهم والتدفقات  2011، و31 ديسمبر2010، والبيانات  و31 ديسمبر 
الموحدة المدققة للبنك لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2014، و31 ديسمبر 2013، و31 ديسمبر 2012، و31 ديسمبر 2011، و31 ديسمبر 2010 
تواليًا. وتولينا التدقيق في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وفق المعايير الدولية للتدقيق والتي أصدرنا 
على أساسها رأي تدقيق غير مؤهل. وتولى التدقيق في البيانات المالية الموحدة لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2013، و31 ديسمبر 
2012، و31 ديسمبر 2011، و31 ديسمبر 2010 مدقق حسابات آخر وفق المعايير الدولية للتدقيق والتي أصدر على أساسها رأي تدقيق غير 

مؤهل.

،2011 ديسمبر  و31   ،2012 ديسمبر  و31   ،2013 ديسمبر  و31   ،2014 ديسمبر   31 في  المنتهية  لألعوام  األرقام  بعض  تنظيم  إعادة   وتمت 
و31 ديسمبر 2010 لالمتثال للعرض في المعلومات المالية المؤقتة التي تمت مراجعتها لألشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2015.

ولتكوين فهم أفضل للمركز المالي للمجموعة، ونتائج عملياتها، والتغييرات في األسهم والتدفقات النقدية للفترات المحددة أعاله 
والبيانات  التي تمت مراجعتها  المؤقتة  المالية  المعلومات  إلى جانب  المرفقة  المالية  البيانات  والتحقيق، يجب قراءة  المراجعة  ونطاق 

المالية الموحدة المدققة التي تم استخالص المعلومات المالية المرفقة منها.

وبما أن اإلجراءات أعاله ال تشكل تدقيقًا أو مراجعة وفق المعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية للمراجعة، فإننا ال نضمن التدقيق 
أو المراجعة للمعلومات المالية المرفقة المقدمة.

شركة كي بي إم جي فخرو هي شركة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وشركة عضو في شبكة كي بي إم جي المؤلفة من مؤسسات 
مستقلة تابعة لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية )كي بي إم جي الدولية(، وهي شركة سويسرية.
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البيانات المالية الموجزة 8.4

بيانات المركز المالي الموحد
)ألف دينار بحريني(

30 سبتمبر 
2015

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2012

31 ديسمبر 
2011

31 ديسمبر 
2010

الموجودات

5٨.2٦252.11٨50.٨3143.٨9341.٦٨145.٨31نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

19.51٦٦٨.5٦71٨4.٦00132.42414٨.٨1320٨.00٦إيداعات لدى مؤسسات مالية
4٦٦.05٨40٨.02134٦.٨05317.977294.٨25312.07٨موجودات تمويلية

114.429102.27790.35٦9٦.٨4٦97.41٦101.٨٨4إجارة منتهية بالتمليك
14.0٦514.0٦514.92413.7٦٦7.٨737.5٦9إيجارات مستحقة القبض

29.71230.٨353٦.23٦35.2157.151٦.77٨استثمارات في شركات زميلة
137.٨٦5123.5٦1107.02٦110.371109.922127.3٨3استثمارات في أوراق مالية

43.91٨53.9345٨.219٦4.٨٨٨115.700105.٨91استثمارات عقارية
1٦.75717.10117.0٦715.53013.39413.٦٦0ممتلكات ومعدات

9.٦344.72٨4.2301.٨942.3٦٨٦.594موجودات أخرى
909.216875.207910.294832.804839.143935.674مجموع الموجودات

المطلوبات
٨٦.9٨275.57095.144٨7.٦9010٨.٨79141.٨59إيداعات لدى مؤسسات مالية

113.7٦7137.423105.932٨7.132٨5.09٦٨1.٦٦0حسابات جارية للعمالء
17.0٨٨1٦.51٨13.٦0٨14.٦4914.50712.571مطلوبات أخرى

237.837229.511214.684189.471208.482236.090مجموع المطلوبات

5٨4.3435٦٦.٦01٦17.494573.570529.332599.523حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق المساهمين
94.90793.9٦793.9٦793.9٦793.9٦772.٨59رأس المال

)307()5٦3()5٦3()5٦3()5٦3()5٦3(أسهم خزينة
 أسهم ضمن برنامج الحوافز المناسب المعتمد

----)٨79(على األسهم
43.93٦43.93٦---30عالوة إصدار أسهم

)1٦.594()3٦.011()23.٦41()1٦.530()14.320()٦.459(احتياطيات
1٦7-----استقطاع مقترح

٨7.03٦79.0٨47٦.٨74٦9.7٦3101.329100.0٦1حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
---111.242-حقوق غير مسيطرة

٨7.03٦79.0957٨.11٦٦9.7٦3101.329100.0٦1مجموع حقوق الملكية

 مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي
909.216875.207910.294832.804839.143935.674حسابات االستثمار وحقوق الملكية

أو حقوق  السنة  أرباح  تأثير على  لتتالءم مع عرض 2014 من دون  و2010  و2011  المنتهية في 2013 و2012  للفترات  األرقام  إعادة عرض  تّم   *
الملكية.
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٨. المعلومات المالية الرئيسية

البيانات المالية الموجزة )تـتـمــة(  8.4
بيان الدخل الموحد

)ألف دينار بحريني(
التسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2015

السنة المنتهية في

31 ديسمبر 312010 ديسمبر 312011 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

الدخل

25.2052٨.70232.50427.37٨29.٦7٦2٨.905دخل من التمويالت

2.7272.5354.9213.2٨43.3534.0٦4دخل من االستثمار في الصكوك

27.93231.23737.42530.66233.02932.969

مطروحًا: العائد على حقوق ملكية حاملي 
)1٦.020()13.٦95()13.4٨٦()10.٨٦0()7.2٨7()3.91٨(حسابات االستثمار

24.01423.95026.56517.17619.33416.949

)1.701()1.047()507()2٦4()252()331(مصروفات على ودائع من مؤسسات مالية

5.4٨٨٦.4525.3074.7413.9302.٦٦1إيرادات الرسوم والعموالت

)543(7٦24.4102.91٨2.4121.٨٨7إيرادات من االستثمارات

)14.7٦5()1.707()3.٦٦0()٨07(1.30٦٨.5٦٨إيرادات / )خسائر( من االستثمارات العقارية

الحصة من )خسائر( / أرباح الشركات 
)717(1.1972001٦5)1.550()799(الزميلة، الصافي

91٨1.273٦94391.٦37٦1٦صافي أرباح من العمالت األجنبية

-----71إيرادات أخرى

31.42942.85135.61020.40124.1992.500مجموع الدخل

المصروفات

7.39011.4٨210.01310.4719.9599.772تكاليف الموظفين

1.1711.٦411.٦441.٦401.٦901.554استهالك

7.032٨.502٨.0٨07.5047.9197.412مصروفات أخرى

15.59321.62519.73719.61519.56818.738مجموع المصروفات

 الربح )الخسارة( قبل مخصص
)16.238(15.83621.22615.8737864.631انخفاض القيمة

)10.199()1٦.1٦9()1٨.3٨5()5.275()7.593()٦.292(مخصص انخفاض قيمة التمويالت

مخصصات انتفت الحاجة لها / )مخصص 
)11.017()5.٨14()1٨.23٦()5.411()4.33٦()974(انخفاض قيمة( االستثمارات

مخصصات انتفت الحاجة لها / )مخصص 
)2.25٨(-)3٦0(920--انخفاض قيمة( موجودات أخرى

)39.712()17.352()36.195(8.5709.2976.107األرباح )الخسائر( للسنة

حساب العائد األساسي والمخفض على 
)54.٦0()20.71()3٨.٦7(9.159.93٦.52السهم )بالفلس(
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٨. المعلومات المالية الرئيسية

بيان التدفقات النقدية الموحد
)ألف دينار بحريني(

التسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2015

السنة المنتهية في

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2012

31 ديسمبر 
2011

31 ديسمبر 
2010

األنشطة التشغيلية

)39.712()17.352()3٦.195(٨.5709.297٦.107األرباح )الخسائر( للسنة

تعديالت للبنود غير النقدية

1.1711.٦411.٦441.٦401.٦901.554استهالك

٦.2927.5935.2751٨.3٨51٦.1٦910.199مخصص انخفاض قيمة التمويالت

9744.33٦5.4111٨.23٦5.٨1411.017مخصصات انتفت الحاجة لها / )مخصص انخفاض قيمة( االستثمارات

2.25٨-3٦0)920(--)مخصصات انتفت الحاجة لها( / مخصص انخفاض قيمة أصول أخرى

1.3214.0741.99314.٨94)3.٦17(144مخصص انخفاض قيمة/ )استعادات( من االستثمارات العقارية

-----)11(أرباح بيع استثمارات في الصكوك

---)514()4.951()1.175(أرباح بيع استثمارات في الصكوك

)أرباح( / خسائر بيع أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة 
1.429)1.315()٦54()995()1.94٦(-من خالل بيان الدخل

717)1٦5()200()1.197(7991.550حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

)خسارة( / ربح غير محقق على أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة 
-293)271()55(--العادلة من خالل بيان الدخل

----)70(-أرباح أسهم من استثمارات في شركات زميلة

-----)71(إعادة تقييم صرف العمالت األجنبية

14.90٨13.٨331٦.0775.3757.1272.35٦الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:

)3.4٦0(٦25)2.010()4.4٨5(1.٦٨5)3.115(احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)371()٨15()2٦.9٨3(---مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

3.397)٨07()3٨.707()27.3٨9()٦4.٨0٨()٦2.53٦(موجودات تمويلية

)3.9٦٦(-----إيجارات مستحقة القبض

2.35410.35٦)7.44٦(1.393)15.021()13.920(إجارة منتهية بالتمليك

)2.٦74(2.٨09)2.3٨9(1.273)49٨()4.90٦(موجودات أخرى

31.4911٨.٨002.03٦3.43٦1.93٦)3.٦5٦(حسابات جارية للعمالء

2.7941.9٦31.277)1.031(5702.911مطلوبات أخرى

)1٦.055()32.9٨0()21.1٨9(7.454)19.574(11.412إيداعات من مطلوبات مالية

77.144)70.191(43.92444.23٨)50.٨93(17.742حسابات استثمار للعمالء

٦9.940)٨٦.479()44.2٨1(5٦.01٦)100.٨74()43.501(صافي النقد من األنشطة التشغيلية
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البيانات المالية الموجزة )تـتـمــة(  8.4
بيان التدفقات النقدية الموحد )تـتـمــة(

)ألف دينار بحريني(

التسعة أشهر
 المنتهية في

30 سبتمبر 2015

السنة المنتهية في

31 ديسمبر 
2014

31 ديسمبر 
2013

31 ديسمبر 
2012

31 ديسمبر 
2011

31 ديسمبر 
2010

األنشطة االستثمارية

)213()9.٨15()2.350(11.٨٦٨7.7995.34٨)شراء( / استبعاد استثمار عقاري

----70-أرباح أسهم من استثمارات في شركات زميلة

)24.121()2٨.٨4٨()44.25٦()37.0٨4()50.229()52.٨99(شراء استثمارات

---)3.1٨1()1.715()75٦(شراء آالت ومعدات

----40-بيع آالت ومعدات

3٨.2٦٦31.٨4937.25450.3٦940.95159.3٦1مقبوضات من بيع استثمارات

2.3373.7٦32.2٨٨35.027)12.1٨٦()3.521(صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

-21.10٨----حقوق االكتتاب

)134()25٦(----شراء أسهم خزينة

)79()1٨5()1(---زكاة مدفوع

)59()9()2.٦51()10()1(-أرباح أسهم مدفوعة

)272(20.٦5٨)2.٦52()10()1(-صافي النقد من األنشطة التمويلية

104.٦95)٦3.533()43.170(5٨.343)113.0٦1()47.022(صافي التغير في النقد وما في حكمه

٨9.٦30202.٦91144.34٨1٦3.0٦322٦.59٦121.901النقد وما في حكمه في بداية الفترة

42.٦0٨٨9.٦30202.٦91119.٨931٦3.0٦322٦.59٦النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

يشتمل النقد وما في حكمه في نهاية السنة على ما يلي:

13.1٦79.04٨7.7507.1577.1207.٦05نقد في الصندوق

914.2952.92٦3.7152.73٦3.150أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي باستثناء ودائع االحتياطي اإلجباري

9.٨347.7207.4154.7٦٦5.5٨0٨.20٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

19.51٦٦٨.5٦71٨4.٦00104.255147.٦27207.٦35إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ استحقاق أصلية أقل من 90 يومًا

42.٦0٨٨9.٦30202.٦91119.٨931٦3.0٦322٦.59٦النقد وما في حكمه في نهاية السنة

٨. المعلومات المالية الرئيسية
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 )ألف دينار بحريني(

احتياطيات

رأس
المال

أسهم 
خزينة

أسهم ضمن 
برنامج الحوافز 

المناسب المعتمد 
على األسهم

عالوة 
إصدار 
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
عام

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات
خسائر 

متراكمة
مجموع 

االحتياطيات

حقوق الملكية 
العائدة 

لمساهمي 
الشركة األم

حقوق غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق 

الملكية

79.0841179.095)14.320()35.591(11.٨091.0007.3٦11.101--)5٦3(93.9٦7الرصيد في 1 يناير 2015

8.570-٨.570٨.5708.570--------الربح للفترة

صافي الحركة في احتياطي 
)435(-)435()435(-)435(-------القيمة العادلة لالستثمارات

صافي الحركة في احتياطي 
)274(-)274()274(--)274(------القيمة العادلة للعقارات

----------)940(-940أسهم مصدرة خالل السنة

91-91------٦130--أسهم مخصصة خالل السنة

صافي الحركة في الحقوق غير 
)11()11(-----------المسيطرة

 الرصيد كما في
87.036-87.306)6.459()27.021(3011.8091.0007.087666)879()563(3094.907 سبتمبر 2015

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )ألف دينار بحريني(

احتياطيات

رأس
المال

أسهم 
خزينة

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
عام

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات
خسائر 

متراكمة
مجموع 

االحتياطيات

حقوق الملكية 
العائدة لمساهمي 

الشركة األم
حقوق غير 

مسيطرة

مجموع 
حقوق 

الملكية

76.8741.2427٨.11٦)1٦.530()43.95٨(10.٨791.00011.3014.24٨)5٦3(93.9٦7الرصيد في 1 يناير 2014

9.297-9.2979.2979.297------الربح للسنة

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
)3.147(-)3.147()3.147(-)3.147(-----العادلة لالستثمارات

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
)3.940(-)3.940()3.940(--)3.940(----العادلة للعقارات

المحول من صافي الربح إلى 
----)930(---930--االحتياطي القانوني

صافي الحركة في الحقوق غير 
)1.231()1.231(---------المسيطرة

79.0841179.095)14.320()35.591(11.8091.0007.3611.101)563(93.967الرصيد في 31 ديسمبر 2014

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 )ألف دينار بحريني(

احتياطيات

رأس
المال

أسهم 
خزينة

احتياطي 
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات
خسائر

متراكمة
مجموع 

االحتياطيات
حقوق الملكية العائدة 
لمساهمي الشركة األم

حقوق غير 
مسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

69.763-69.763)23.٦41()36.195(1.286-10.2681.000)563(93.967الرصيد في 1 يناير 2013

تغيرات نتيجة لتطبيق معيار 
----)13.259(-13.259----المحاسبة المالي رقم 2٦

 كما في 1 يناير 2013
69.763-69.763)23.641()49.454(10.2681.00013.2591.286)563(93.967)معاد عرضه(

6.107-٦.107٦.1076.107------الربح للسنة

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
2.962-2.9٦22.962-2.9٦2-----العادلة لالستثمارات

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
)1.958(-)1.958()1.95٨(--)1.95٨(----العادلة للعقارات

المحول من صافي الربح إلى 
----)٦11(---٦11--االحتياطي القانوني

صافي الحركة في الحقوق غير 
1.2421.242---------المسيطرة

76.8741.24278.116)16.530()43.958(10.8791.00011.3014.248)563(93.967الرصيد في 31 ديسمبر 2013

٨. المعلومات المالية الرئيسية
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البيانات المالية الموجزة )تـتـمــة(  8.4

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 )ألف دينار بحريني(

احتياطيات

 رأس
المال

أسهم 
خزينة

عالوة إصدار 
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي القيمة 
العادلة على 

الممتلكات 
االستثمارية

تغيرات تراكمية 
في القيمة العادلة 

لالستثمارات
خسائر 

متراكمة
مجموع 

االحتياطيات

مجموع 
حقوق 

الملكية

101.329)3٦.011()43.93٦()3.343(-43.93٦10.2٦٨1.000)5٦3(93.9٦7الرصيد في 1 يناير 2012

تغيرات نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي 
--)9.1٨5(-9.1٨5-----رقم 2٦

101.329)36.011()53.121()3.343(43.93610.2681.0009.185)563(93.967الرصيد في 1 يناير 2012 )معاد عرضه(

)36.195()3٦.195()3٦.195(-------صافي الخسارة للسنة

تغيرات نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي 
--)4.074(-4.074-----رقم 2٦

صافي الحركة في التغيرات التراكمية في القيمة 
4.٦294.629-4.٦29------العادلة لالستثمارات

-43.93٦43.93٦----)43.93٦(--تحويل خسائر متراكمة إلى عالوة إصدار أسهم

69.763)23.641()49.454(10.2681.00013.2591.286-)563(93.967الرصيد في 31 ديسمبر 2012

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 )ألف دينار بحريني(

احتياطيات

رأس 
المال

أسهم 
خزينة

عالوة 
إصدار 
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
عام

احتياطي القيمة 
العادلة على 

الممتلكات 
االستثمارية

تغيرات 
تراكمية في 

القيمة العادلة 
لالستثمارات

خسائر 
متراكمة

مجموع 
االحتياطيات

استقطاع 
مقترح

مجموع 
حقوق 

الملكية

1٦7100.061)1٦.594()2٦.٦2٦()1.27٨(43.93٦10.2٦٨1.00042)307(72.٨59الرصيد في 1 يناير 2011

21.108---------21.10٨حقوق اكتتاب

)256(--------)25٦(-شراء أسهم خزينة

)167()1٦7(---------زكاة مدفوع

)17.352(-)17.352()17.352(-----صافي الخسارة للسنة

تحويل من احتياطي 
القيمة العادلة على 

---42-)42(-----الممتلكات االستثمارية

صافي الحركة في 
التغيرات التراكمية 
في القيمة العادلة 

)2.065(-)2.0٦5(-)2.0٦5(------لالستثمارات

الرصيد في 31 
101.329-)36.011()43.936()3.343(-43.93610.2681.000)563(93.967ديسمبر 2011

٨. المعلومات المالية الرئيسية
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 )ألف دينار بحريني(

احتياطيات

رأس 
المال

أسهم 
خزينة

عالوة 
إصدار 
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
عام

احتياطي 
القيمة 

العادلة على 
الممتلكات 
االستثمارية

تغيرات 
تراكمية في 

القيمة العادلة 
لالستثمارات

خسائر 
متراكمة

مجموع 
االحتياطيات

استقطاع 
مقترح

مجموع 
حقوق 

الملكية

23.132747140.501)4.79٨()1.431(43.93٦10.2٦٨1.0001٨.093)173(72.٨59الرصيد في 1 يناير 2010

)134(--------)134(-شراء أسهم خزينة

)747()747(---------زكاة مدفوع

)39.712(-)39.712()39.712(-------صافي الخسارة للسنة

تحويل من احتياطي 
القيمة العادلة على 

---1٨.051-)1٨.051(-----الممتلكات االستثمارية

صافي الحركة في 
التغيرات التراكمية 
في القيمة العادلة 

153-153-153------لالستثمارات

-1٦7)1٦7()1٦7(-------التوزيعات

 الرصيد في
167100.061)16.594()26.626()1.278(43.93610.2681.00042)307(3172.859 ديسمبر 2010

أهم النتائج المالية 8.5
يلخص الجدول أدناه البيانات المالية الرئيسية للبنك خالل األعوام الخمسة الماضية.

30 سبتمبر 20112012201320142015المبلغ بمليون دينار بحريني

٨39٨33910٨75909مجموع الموجودات

392415437510595التمويل اإلسالمي

23321020120٨210استثمارات

529574٦175٦75٨4حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

101707٨79٨7حقوق المساهمين

2٦243٦4331مجموع صافي الدخل

٦9٨.٦)3٦()17(صافي الربح بعد المخصصات

٦.529.939.15)3٨.٦7()20.71(عائد السهم في األرباح )بالفلس(

10٨75٨4٨594القيمة الدفترية لكل سهم )بالفلس(

14.٨4%15.٦1%11.٦1%12.31%13.5٨%نسب كفاية رأس المال

المصدر: البيانات المالية المدققة لألعوام 2011 و2012 و2013 و2014، والبيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015

٨. المعلومات المالية الرئيسية
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الرسملة والمديونية
يلخص الجدول التالي رسملة البنك كما في 30 سبتمبر 2015. وليس للبنك أي قروض طويلة و/أو قصيرة األمد قائمة كما في 30 سبتمبر 

2015. الرجاء العودة إلى البيانات المالية المفصلة في الملحق 1 لمزيد من التفاصيل.

)بألف دينار بحريني(الرسملة

94.907رأس المال

)5٦3(أسهم خزينة

)٨79(أسهم ضمن برنامج الحوافز المناسب المعتمد على األسهم

30عالوة إصدار أسهم

احتياطيات:

11.٨09احتياطي قانوني

1.000احتياطي عام

7.0٨7احتياطي القيمة العادلة

٦٦٦احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

)27.021(خسائر متراكمة

)٦.459(مجموع االحتياطيات

٨7.03٦مجموع األسهم العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم

-حقوق غير مسيطرة

87.036مجموع حقوق الملكية

تحليل الميزانية العمومية

ارتفع مجموع موجودات البنك من ٨39 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2011 إلى 909 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 
2015، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 2.1٦%. وتشكل الموجودات المالية ٦5% من مجموع الموجودات في العام 2015. كانت تركيبة 

الميزانية العمومية كما في 30 سبتمبر 2015 على الشكل التالي:

مكونات الميزانية العمومية كما في 30 يونيو 2015

استثمارات
%23

موجودات أخرى
%3

النقد واألرصدة لدى البنوك ولدى 
المصرف المركزي
%٦

إيداعات لدى مؤسسات مالية
%2

موجودات تمويلية
%٦٦

المصدر: البيانات المالية المرحلية كما في 30 سبتمبر 2015

٨. المعلومات المالية الرئيسية
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وارتفع  بالتمليك.  المنتهية  واإلجارة  التمويل  المؤلف من موجودات  اإلسالمي  التمويل  نمو  إلى  الموجودات بشكل أساسي  نمو  يعزى 
التمويل اإلسالمي من 392 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2011 إلى 594 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2015، أي بمعدل 
نمو سنوي تراكمي يبلغ 11.72%. وتشكل موجودات تمويل المرابحة حوالي ٦0% من محفظة التمويل. ويتضمن الشكل التالي التركيبة 

السنوية للتمويل اإلسالمي:
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9٦.٨5 90.3٦

102.2٨

90.77
99.31

25٦.04 30٨.71

31 ديسمبر 3111 ديسمبر 3112 ديسمبر 3113 ديسمبر 14

90.22

227.7٦

92.٨5

201.97

مرابحةمشاركةإجارة منتهية بالتمليك

شرح مفصل للموجودات التمويلية

المصدر: البيانات المالية المدققة لألعوام 2011 حتى 2014

تتألف محفظة استثمارات البنك من االستثمارات في األوراق المالية، واالستثمارات في الشركات الزميلة، واالستثمارات العقارية. وتشكل 
االستثمارات 23% من مجموع الموجودات كما في 30 سبتمبر 2015. وعماًل باستراتيجية البنك، ارتفعت قيمة صكوك االستثمار في الدين 
)الصكوك( من 3٨ مليون دينار بحريني في العام 2013 إلى 9٨ مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2015، في حين تراجعت قيمة المبالغ 

المستحقة للعقارات واألسهم. 

يجري تمويل موجودات البنك بشكل أساسي بواسطة الودائع )حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار( وحساب العميل. وارتفع مجموع 
الودائع من ٦15 مليون دينار بحريني في 2011 إلى 71٨ مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2015، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ %4.22. 
وتغير مزيج الودائع مع الوقت، إذ ارتفعت حصة الحساب الجاري من 14% في العام 2011 إلى 1٨% في العام 2015. ويتضمن الشكل التالي 

تركيبة الودائع:
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٦15.2
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%14

%٨٦ %٨7 %٨5 %٨0 %79

%13
%15 %20 %21

٦٦0.7
723.4 704.0 704.1

قاعدة التمويل
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حسابات العمالء الجارية حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

المصدر: البيانات المالية المدققة لألعوام 2011 حتى 2014 والبيانات المالية المرحلية لسنة 2015

تراجعت حقوق المساهمين في البنك من 101 مليون دينار بحريني في العام 2011 إلى ٨7.04 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2015. وكان 
التراجع بشكل أساسي بسبب الخسائر المسجلة خالل عامي 2011 و2012 نتيجة ظروف السوق الصعبة التي أدت إلى احتساب مخصصات 
مرتفعة. وتحسن أداء البنك منذ عام 2013، فحقق صافي أرباح خالل هذه الفترة وما بعدها. بناء عليه، تحسنت القيمة الدفترية لكل 

سهم من 75 فلسًا في العام 2012 إلى 94 سبتمبر في 30 يونيو 2015.

٨. المعلومات المالية الرئيسية
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أهم النتائج المالية )تـتـمــة(  8.5

تحليل بيان الدخل

ارتفع مجموع صافي دخل البنك من 24.5 مليون دينار بحريني في العام 2012 إلى 42.9 مليون دينار بحريني في العام 2014، أي بمعدل نمو 
سنوي تراكمي يبلغ 17.٨%. واستحوذ مجموع صافي الدخل في العام 2014 على 73% من الدخل المصرفي األساسي. ولألشهر التسعة 

األولى من عام 2015، سجل البنك صافي دخل وصل إلى 31.4 مليون دينار بحريني، استحوذ الدخل المصرفي األساسي على 7٦% منها.

مجموع الدخل
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الدخل المصرفي األساسي استثمارات وإيرادات أخرى

المصدر: البيانات المالية المدققة لألعوام 2011 حتى 2014 والبيانات المالية المرحلية لسنة 2015

ارتفعت المصروفات التشغيلية من 19.٦ مليون دينار بحريني في العام 2011 إلى 21.٦ مليون دينار بحريني في العام 2014، أي بمعدل نمو 
سنوي تراكمي يبلغ 3.4%. وشكلت تكاليف الموظفين جزءًا مهمًا من هذه المصروفات، إذ وصلت قيمتها إلى 11.5 مليون دينار بحريني 
في العام 2014. وتراجعت نسبة التكلفة لمجموع صافي الدخل بشكل كبير من ٨0% في العام 2012 إلى 50% في العام 2014، السيما بسبب 

قاعدة الدخل األعلى. 

نظرًا إلى ظروف السوق الصعبة واألزمة المالية العالمية، سجل البنك مخصصات ضخمة بلغت 21 و31 مليون دينار بحريني في العامي 
2011 و2012 تواليًا، مما أدى إلى خسائر صافية في هذه الفترة. وسجل البنك تحوالً في العامي 2013 و2014، وحقق صافي أرباح جيد مقداره ٦ 
ماليين و9 ماليين دينار بحريني تواليًا. وتحسن عائد السهم في األرباح بشكل كبير من )20.7( فلس سلبي في العام 2012 إلى 9.93 فلس 
إيجابي في العام 2014. وتحسن العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق الملكية إلى 1% و12% في العام 2014 تواليًا.

العائد على الموجودات وحقوق الملكية

٪1
٪1

%٨
%4-

%42-

2012 2013

العائد على متوسط الموجوداتالعائد على متوسط حقوق الملكية

2014

%12

المصدر: البيانات المالية المدققة لألعوام 2011 حتى 2014
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سياسة أرباح األسهم 8.6
أنه عماًل بقانون الشركات  المستبقاة. غير  اإليرادات  المحققة خالل السنة أو من حساب  األرباح  أرباح األسهم من  البنك  يمكن أن يدفع 
التجارية البحريني، يتعين على البنك قبل دفع أرباح األسهم تخصيص 10% من صافي األرباح لالحتياطي القانوني للبنك، والتي يمكن 
وقفها فقط عندما يبلغ االحتياطي 50% من رأس المال الُمصدر والمدفوع. ويمكن عدم توزيع االحتياطي القانوني بشكل طبيعي على 
المساهمين، ولكن يمكن استخدامه لضمان توزيع أرباح األسهم على المساهمين بنسبة ال تتجاوز 5% من رأس المال الُمصدر والمدفوع 

في األعوام التي ال تسمح فيها أرباح البنك بدفع أرباح أسهم بهذه النسبة المئوية.

المساهمين. وستكون  موافقة  وبعد  البحريني  التجارية  الشركات  لقانون  وفقًا  األرباح،  األسهم من  أرباح  بإعالن  اإلدارة  يوصي مجلس 
األسهم العادية المقدمة من خالل هذا اإلصدار في رتبة مساوية لألسهم العادية الحالية وستحظى باألرباح الكاملة. 

سيتوقف العزم على دفع أرباح األسهم بصورة مستمرة والمبلغ الناتج، من بين أمور أخرى، على إيرادات البنك، وتلبية كفاية رأس المال 
والنسب التنظيمية، ومتطلبات التمويل لتنفيذ استراتيجية النمو المستقبلية، والمتطلبات المنطبقة على دفع أرباح األسهم بموجب 

قانون البحرين والعناصر األخرى وفق ما يراه مجلس اإلدارة والمساهمون مناسبًا.

الدعاوى 8.7
حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه، لم تسجل أي دعاوى مادية عالقة ضد البنك.

٨. المعلومات المالية الرئيسية
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اإلصــــــدار. 9

المقّدمة 9.1
يتعين على مقّدم الطلبين أن يقرؤوا بعناية نشرة اإلصدار هذه واألحكام والشروط المرفقة بنموذج الطلب قبل تقديم نموذج طلب 
مكتمل ومبلغ االكتتاب للبنك المتلقي. وسيشكل نموذج الطلب الموقع المرسل إلى البنك المتلقي اتفاقًا ملزمًا قانونًا بين المصدر 

ومقّدم الطلب عند قبول نموذج الطلب هذا. 

وتعتبر األسهم العادية المعروضة من خالل نشرة اإلصدار هذه أسهمًا عادية للبنك. وستكون األسهم العادية الجديدة في رتبة مساوية 
لألسهم العادية الحالية لرأس مال البنك العادي والمدفوع بالكامل. ويمكن أن يحصل مقّدم الطلب على نشرة اإلصدار ونموذج الطلب 

على السواء من مكتب البنك المتلقي.

تتوفر األسهم المعروضة في هذه الوثيقة للمساهمين الحاليين اعتبارًا من تاريخ التسجيل للمشاركة في اكتتاب المساهمين الحاليين. 
لكل منها االسمية  القيمة  تبلغ  عاديًا  اإلصدار ٨03.472.454 سهمًا  بالكامل قبل هذا  والمدفوعة  الصادرة  العادية  األسهم   ويبلغ عدد 

0.100 دينار بحريني.

إصدار األسهم 9.2
من خالل نشرة اإلصدار هذه، يقدم البنك حتى 170.940.171 سهم عادي جديد تبلغ القيمة االسمية لكل منها 0.100 دينار بحريني وبسعر 
معروض يصل إلى 0.117 دينار بحريني للسهم. وعند اكتمال االكتتاب في هذا اإلصدار، سيكون رأس المال الُمصدر والمدفوع بالكامل 

للبنك 974.412.٦25 سهمًا عاديًا تبلغ القيمة االسمية لكل منها 0.100 دينار بحريني، وتصل قيمتها إلى 97.44 مليون دينار بحريني. 

قانون  من   129 للمادة  ووفقًا  عادي.  سهم   170.940.171 في  االكتتاب  اإلصدار  لهذا  التسجيل  تاريخ  في  كما  الحاليين  للمساهمين  يحق 
الشركات التجارية البحريني، يحق للمساهمين الحاليين للبنك كما في تاريخ التسجيل االكتتاب في عدد من األسهم العادية أكبر من 

العدد المسموح لهم بعد تعبئة القسم المخصص لذلك في نموذج الطلب.

للتأمين  العامة  الوطني والهيئة  البحرين  المعروضة في هذا اإلصدار، أعرب بنك  العادية  بالكامل في األسهم  في حال عدم االكتتاب 
االجتماعي - صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد العسكري عن دعم غير ملزم لالكتتاب في 
األسهم العادية غير المكتتبة المتبقية حتى مبلغ أقصى يصل إلى 10 ماليين دينار بحريني بسعر العرض بحسب نسبة المساهمة كما 

في تاريخ التسجيل.

وفي حال لم يكتمل االكتتاب باألسهم أيضًا، يتعين على المصدر، وفق المادة 129 من قانون الشركات التجارية البحريني وبالتشاور مع 
السلطات المعنية، تخصيص األسهم العادية حتى مستوى مبالغ االكتتاب المستلمة وفق شروط نشرة اإلصدار.

استحقاق المشاركة في هذا اإلصدار 9.3
هذا اإلصدار مفتوح لجميع المساهمين المسجلين في سجل األسهم العادية للبنك في تاريخ التسجيل. ويجب السماح لكل مساهم 
بشراء حوالي سهمين عاديين مقابل 10 أسهم عادية محتفظ بها في تاريخ التسجيل. إال أنه يمكن للمساهمين تقديم طلب لألسهم 
العادية التي تزيد أو تقل عما هو مسموح لهم. ولن يتم إصدار األسهم العادية الكسرية. غير أن حقوق المساهمين الذين يحتفظون 
بأسهم عادية غير مضاعفات 10 سيجري تدويرها إلى أعلى )أي ستمنح سهمًا عاديًا كاماًل بالنسبة إلى أي سهم كسري(، شرط أن )i( أال 
يتجاوز العدد اإلجمالي لألسهم العادية المخصصة لكل مساهم عدد األسهم العادية الذي قدم المساهم الطلب للحصول عليه و)ii( أال 

يتجاوز العدد اإلجمالي لألسهم العادية عدد األسهم العادية المتوفرة لالكتتاب.

قيود االكتتاب وحقوق التنازل 9.4
سيتم تسجيل األسهم العادية ولن تكون قابلة للتجزئة. يحق للمساهمين المشاركين في هذا االكتتاب قبول العدد المستحق لهم 
من األسهم كليًا أو جزئيًا. ويمكن التخلي عن حقهم في األسهم العادية المعروضة من خالل هذه الوثيقة، مما يمكن المساهمين 
الذين ال يرغبون في االستحواذ على بعض أو كل األسهم العادية المعروضة من خالل هذه الوثيقة من التنازل عن هذه األسهم العادية 

لصالح مساهمين آخرين. لكن هذا التنازل يجب أن يتم خالل فترة االكتتاب فحسب.

تاريخ التسجيل 9.5
يحق للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل األسهم العادية للبنك في تاريخ التسجيل، أي 10 نوفمبر 2015 المشاركة في هذا 

اإلصدار.

9. اإلصــــــدار
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فترة االكتتاب 9.6
تبدأ فترة االكتتاب في تاريخ االفتتاح وتنتهي في تاريخ اإلغالق. ويجوز للمتقدمين تقديم طلب أسهم عادية بموجب هذا اإلصدار خالل 

فترة االكتتاب وفي الفروع المحددة للبنك المتلقي.

سعر العرض 9.7
بقيمة إصدار أسهم  بحريني ويمثل كل منها عالوة  دينار   0.117 اإلصدار  المعروضة من خالل هذا  العادية  العرض لألسهم   يكون سعر 
أو رسوم ذات صلة.  أي رسوم مصرفية  العرض صافيًا وخاليًا من  االسمية. ويكون سعر  القيمة  إلى  إضافة  بحريني للسهم  0.117 دينار 
التحصيل، ورسوم  االكتتاب، ورسوم  المصرفي، ورسوم تسيير طلب  التحويل  غرار رسوم  أي رسوم على  الطلب  مقّدم  وتترتب على 

تحويل العمالت األجنبية، ورسوم الشيكات البنكية، ورسوم التخليص الخاصة، وأي رسوم أخرى.

اإلدراج وأداء السهم 9.8
بورصة  البنك في  أداء سعر سهم  أدناه  البياني  الرسم  ويظهر   .19٨9 يونيو  منذ  البحرين  بورصة  مدرجة في  للبنك  العادية  األسهم 

البحرين خالل األعوام الثالثة األخيرة:

2012-11-1 التاريخ2015-10-21

عر
س

ال

0.07

0.169

المصدر: بورصة البحرين

تحسن سعر سهم بنك البحرين اإلسالمي بشكل كبير خالل األعوام الثالثة الماضية. وكان حجم األسهم المتداولة للبنك محدودًا خالل 
هذه الفترة.

األداء النسبي للبنك في بورصة البحرين

سعر السهم العادي في بورصة البحرين )كما في 1 نوفمبر، 2015(: 0.101 دينار بحريني )تّم التعديل إلى 0.119 دينار بحريني - لعكس أثر 
شطب األسهم(.

يلخص الجدول أدناه السعر األعلى والسعر األدنى:

السعر األدنىالسعر األعلىالفترة

0.130 دينار بحريني0.153 دينار بحرينيالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015

0.130 دينار بحريني0.145 دينار بحرينيالربع المالي الثاني من عام 2015

0.145 دينار بحريني0.153 دينار بحرينيالربع المالي األول من عام 2015

0.133 دينار بحريني0.1٦9 دينار بحرينيالسنة المالية 2014

0.14٨ دينار بحريني0.1٦4 دينار بحرينيالربع المالي الرابع من عام 2014

0.1٦1 دينار بحريني0.1٦9 دينار بحرينيالربع المالي الثالث من عام 2014

0.13٨ دينار بحريني0.1٦٨ دينار بحرينيالربع المالي الثاني من عام 2014

0.133 دينار بحريني0.1٦0 دينار بحرينيالربع المالي األول من عام 2014

0.070 دينار بحريني0.140 دينار بحرينيالسنة المالية 2013

0.0٨2 دينار بحريني0.095 دينار بحرينيالسنة المالية 2012

المصدر: بورصة البحرين

9. اإلصــــــدار
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9. اإلصــــــدار

نموذج الطلب 9.9
سيتم قبول طلب االكتتاب في األسهم العادية فقط في حال تقديمها وفق النموذج المحدد. وتتوفر نسخ عن نشرة اإلصدار ونموذج 

الطلب في مكتب البنك والفروع المحددة للبنك المتلقي.

مدير اإلصدار 9.10
تم اختيار شركة كي بي إم جي فخرو البحرين مديرًا لهذا اإلصدار. وساعد مدير اإلصدار البنك في إعداد نشرة اإلصدار هذه ونموذج الطلب، 

وسهل الحصول على الموافقات التنظيمية، ونسق وظائف االكتتاب وأدار مهام األطراف األخرى المعنية بهذا اإلصدار ومساهماتها.

المستشار القانوني 9.11
تم اختيار شركة حسن رضي ومشاركوه كمستشار قانوني تولى مراجعة نشرة اإلصدار هذه للتأكيد على امتثالها للقوانين واألنظمة 

المعمول بها في مملكة البحرين. 

 مسجل اإلصدار  9.12
بالنسبة إلى هذا اإلصدار، أبرم البنك اتفاق مسجل إصدار مع شركة كارفي كمبيوتر شير ش.م.م البحرين لتكون مسجل اإلصدار. ويكلف 

البنك مسجل اإلصدار بإدارة عملية التخصيص وعملية االسترداد وتحديث سجل األسهم العادية للمساهمين بعد هذا اإلصدار.

المصروفات والتكاليف 9.13
أخرى  أمور  به. وتتضمن هذه من بين  المرتبطة  الرسوم والمصروفات والتكاليف  البنك  إجمالي عائدات هذا اإلصدار، سيدفع  من بين 
رسوم مدير اإلصدار، ورسوم مسجل اإلصدار، والرسوم القانونية المرتبطة بهذا اإلصدار، وتكاليف التسجيل، والمصروفات المترتبة على 
المعارض، ومصروفات الطباعة واإلعالنات، وأي مصروفات عرضية مرتبطة باإلصدار. ومن غير المتوقع أن تتجاوز هذه المصروفات ما نسبته 

2% من العائدات اإلجمالية لهذا اإلصدار.

خفض فوائد المساهمين نتيجًة لهذا اإلصدار 9.14
المطروحة بموجب  العادية  باألسهم  االكتتاب  التسجيل والذين يحّق لهم  تاريخ  القائمين كما في  المساهمين  اكتتاب  في حال عدم 
هذا اإلصدار بشكل كامل أو جزئي، يتّم تخفيض قيمة حصص أسهم هؤالء المساهمين إذ أعرب في هذه الحالة بنك البحرين الوطني 
التقاعد العسكري وهم  التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق  والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق 
مساهمين رئيسيين في البنك، عن دعم غير ملزم لالكتتاب في األسهم العادية غير المكتتبة المتبقية حتى مبلغ أقصى يصل إلى 
10 ماليين دينار بحريني بسعر العرض بحسب نسبة المساهمة كما في تاريخ التسجيل وبما يتخّطى أحقيّتهم. وفي حال حدوث ما 
ُذكر أعاله ونظرًا لترتيبات الدعم المعتمدة، تزيد حصة مساهمي البنك الرئيسيين أي بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي - صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد العسكري، كما هو مفّصل في الجدول أدناه:

المساهمون الرئيسيون الداعمون في هذه الحالة

عدد األسهم العادية 
- كما في تاريخ هذه 

الوثيقة
٪ المساهمة 

باألسهم

عدد األسهم العادية 
- بعد الترتيبات 

المعتمدة لمثل هذه 
الحالة

٪ المساهمة 
باألسهم الفّعالة 
- بعد الترتيبات 
المعتمدة لمثل 

هذه الحالة*

29.٨%25.5290.37٦.977%204.90٦.٨91بنك البحرين الوطني

14.9%12.٨145.2٦٨.455%102.533.412الهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد المدني

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد 
14.9%12.٨145.2٦٨.454%102.533.411العسكري

 - االجتماعي  للتأمين  العامة  والهيئة  الوطني  البحرين  بنك  أي  البنك  مساهمي  أهم  اكتتاب  فرضية  إلى  أعاله  الحسابات  تستند   *
صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد العسكري بعدد األسهم الذي يحّق لهم، وفي حال 
وجود أسهم عادية مطروحة بموجب هذا اإلصدار لم يتم االكتتاب بها، يقوم هؤالء المساهمون باالكتتاب في األسهم غير المكتتبة 

المتبقية بسعر العرض.
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اعتبارات االستثمار وعوامل المخاطر. 10
قبل اتخاذ قرار استثمار خاص باألسهم العادية، يجب أن يدرس مقّدم الطلب بدقة عوامل الخطر المحددة أدناه، باإلضافة إلى المعلومات 
األخرى التي تتضمنها نشرة اإلصدار. وال تقتصر المخاطر التي يواجهها البنك على هذه المخاطر. ويمكن أن تضر المخاطر واالضطرابات 
اإلضافية التي ال يدركها المصدر في الوقت الراهن أو التي يعتقد البنك بأنها غير مهمة بعمليات أعماله. ويمكن أن تتأثر أعمال البنك 
أو ظروفه المالية أو نتائج عملياته أو قيمة استثماراته سلبًا بأي من هذه المخاطر. وفي هذه الحالة، قد يتراجع سعر األسهم العادية وقد 

يخسر مقّدم الطلب استثماراتهم جزئيًا أو كليًا.

تشكل الالئحة التالية ملخصًا لبعض اعتبارات االستثمار وعوامل الخطر األساسية المرتبطة بهذا االستثمار، لكنها توضيحية وغير شاملة 
ويجب استكمالها بتحليل مقّدم الطلب الخاص للظروف الشخصية للمتقدم أو المالية للشركة مقّدم الطلبة، من بين أمور أخرى.

العجز عن جمع األسهم المطلوبة من خالل االكتتاب 10.1
للتأمين  العامة  الوطني والهيئة  البحرين  المعروضة في هذا اإلصدار، أعرب بنك  العادية  بالكامل في األسهم  في حال عدم االكتتاب 
االجتماعي - صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد العسكري عن دعم غير ملزم لالكتتاب في 
األسهم العادية غير المكتتبة المتبقية حتى مبلغ أقصى يصل إلى 10 ماليين دينار بحريني بسعر العرض بحسب نسبة المساهمة كما 

في تاريخ التسجيل.

وفي حال لم يكتمل االكتتاب باألسهم أيضًا، يتعين على المصدر، وفق المادة 129 من قانون الشركات التجارية البحريني وبالتشاور مع 
السلطات المعنية، تخصيص األسهم العادية حتى مستوى مبالغ االكتتاب المستلمة وفق شروط نشرة اإلصدار. 

خطر العائد على االستثمار 10.2
ما من ضمانة بأن البنك سيكون قادرًا على تحقيق عائدات للمساهمين أو أن العائدات ستكون بمستوى مخاطر االستثمار في البنك 
أو طبيعة المعامالت الموصوفة هنا. ويمكن أن يتراجع سعر األسهم العادية أو يفقد مقّدم الطلب رأس المال الذين استثمروه جزئيًا أو 

كليًا.

خطر المنافسة 10.3
تتأثر  أن  ويمكن  الراهن.  الوقت  البحرين في  المنافسين في  العديد من  التنافسية. وهناك  عالية  المصرف  فيها  يعمل  التي  السوق 

عمليات البنك وفروعه وشركاته الزميلة بالمنافسة.

الظروف االقتصادية 10.4
العمالت  صرف  ومعدالت  األرباح،  معدالت  مثاًل  ذلك  في  بما  االقتصادية،  والظروف  واألعمال  السوق  ظروف  في  التغيرات  تؤثر  أن  يمكن 
التقنية، وقوانين الضريبة، والعديد من العوامل  النفط، ومعدالت التضخم، وظروف القطاع، والمنافسة، والتطورات  األجنبية، وأسعار 

األخرى في أداء البنك بشكل كبير وسلبي. 

االعتبارات السياسية واالقتصادية والتنظيمية 10.5
والضرائب  السياسات،  والتغيرات في  واالقتصادية،  االجتماعية والسياسية  باالضطرابات  وأعماله  البنك  تتأثر قيمة موجودات  أن  يمكن 
والتطورات األخرى في قوانين البحرين وأنظمتها. بناء عليه، يمكن أن تؤثر التغيرات التي تفرضها حكومة البحرين أو أي سلطات أخرى 

يعمل البنك ضمن نطاقها القضائي بشكل كبير في عائدات البنك.

المخاطر المرتبطة بالسوق غير النشطة أو غير السائلة لألسهم العادية  10.6
ستخضع األسهم العادية للبنك لقاعدة الطلب والعرض العام، مما قد يؤثر بشكل كبير في سعر سهم البنك. ورغم أن األسهم العادية 
تداول في األسهم  أي  العادية. وفي حال عدم استمرار  باألسهم  الفعال  التداول  البحرين، فما من ضمانة الستمرار  بورصة  مدرجة في 

العادية بعد اإلصدار، قد تظهر آثار سلبية على السيولة وسعر السوق لألسهم العادية.

المخاطر التشغيلية 10.7
الخطر التشغيلي هو خطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن إجراءات أو أداء تقني أو بشري غير مالئم أو فاشل، أو أحداث 

خارجية. وقد يكون وقعها على شكل خسارة مالية، أو تشويه سمعة، أو خسارة موقع تنافسي.
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المخاطر المرتبطة بخسارة موظفين رئيسيين 10.8
الرئيسيين وقدرتهم على االستمرار في جذب  التنفيذيين وموظفيه  الخدمة المستمرة لمسؤوليه  البنك جزئيًا على  سيتوقف نجاح 
في  االستمرار  في  رغبته  عدم  أو  أكثر  أو  رئيسي  موظف  قدرة  عدم  حال  وفي  وتحفيزهم.  عليهم  والمحافظة  المؤهلين  الموظفين 
المنصب الحالي، أو في حال االنضمام إلى منافس أو تأسيس شركة منافسة، قد ال يتمكن البنك من استبدالهم بسهولة وسرعة، مما 

قد يلحق ضررًا كبيرًا بأعماله - مع أثر سلبي على ظروفه ونتائجه المالية.

دفعات المساهمين 10.9
سيتوقف العزم على دفع أرباح األسهم العادية بصورة مستمرة والمبلغ الناتج، من بين أمور أخرى، على إيرادات البنك، والمحافظة على 
األرباح لتلبية كفاية رأس المال والنسب التنظيمية، ومتطلبات التمويل لنمو األعمال، والنمو المستقبلي للبنك، والمتطلبات المنطبقة 
على دفع أرباح األسهم بموجب قانون البحرين والعناصر األخرى وفق ما يراه مجلس اإلدارة والمساهمون مناسبًا. وال يمكن ضمان دفع 

البنك أرباح األسهم في المستقبل.

الضرائب 10.10
كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه، ال تجبى ضرائب دخل الشركات والشخصية في البحرين عن أي شخص يتلقى أو يدفع أرباحًا أو أرباح 

أسهم، سواء كان مقيمًا أو أي شيء آخر. إال أن البنك لم يأخذ في اعتباره وقع أي قوانين ضريبة مستقبلية في البحرين.

وال يهدف ما سبق إلى أن يشكل شرحًا كاماًل وملخصًا لجميع عوامل الخطر المرتبطة باالستثمار في البنك. ونوصي بشدة بأن يطلب 
جميع المستثمرين المحتملين نصيحة مستقلة من مستشاريهم المحترفين.
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إجراءات الطلب. 11

نماذج الطلب 11.1
أو  بالعربية  بالكامل  الطلب  نماذج  تعبئة  المتلقي. ويجب  للبنك  المحددة  الفروع  أو من  البنك  الطلب من  نماذج  الحصول على  يجب 
اإلنكليزية ووفق التعليمات الواردة فيه. ويتعين على كل متقدم إرسال نموذج الطلب قبل تاريخ اإلغالق مرفقًا بالنسخ المناسبة من 
الوثائق المذكورة أدناه مع نسخها األصلية )ألغراض التأكد حصرًا(. ويحق للبنك المتلقي أن يطلب التأكد من صحة نسخ وثائق التعريف.

الطلب باسم  القانوني نموذج  الحارس  أن يوقع  الطلب قاصرًا، يجب  الطلب. وفي حال كان مقّدم  الطلب نموذج  أن يوقع مقّدم  يجب 
القاصر. ويتعين على مقّدم الطلبين تقديم »رقم المستثمر« في نموذج الطلب.

طلب األفراد
يحق للساهمين الذين هم أفراد فوق سن 21 عامًا االكتتاب في األسهم العادية من خالل هذا اإلصدار. ويتعين على مقّدم الطلبين ما 

دون سنة 21 عامًا تقديم طلباتهم من خالل حارسهم القانوني.

ويجب إرفاق نماذج الطلب التي يقدمها األفراد بنسخ عن الوثائق التالية:

بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة التعريف الشخصية األصلية وصورة عنها.- 

جواز سفر صالح للفرد ونسخة عنه. - 

أموال كافية بمبلغ يوازي عدد األسهم العادية المطلوبة مضروبًا بسعر العرض البالغ 0.177 دينار بحريني لكل سهم.- 

في حال كان للفرد حساب في بورصة البحرين، فيتعين عليه تحديد رقم المستثمر بتعبئة القسم المحدد في نموذج الطلب.- 

طلب المؤسسات

يجب إرفاق نماذج الطلب التي تقدمها المؤسسات بنسخ عن الوثائق التالية:

نسخة عن شهادة تسجيل تجاري صالحة للمؤسسة أو نسخة عن شهادة التأسيس.- 

نسخة أصلية لبطاقة التعريف الوطني الصالحة للشخص الموقع )األشخاص الموقعين( نيابة عن المؤسسة ونسخة عنها.- 

نسخة أصلية لجواز السفر الصالح للشخص الموقع )األشخاص الموقعين( نيابة عن المؤسسة ونسخة عنها.- 

نسخة عن قرار مجلس اإلدارة أو السلطة الموازية للمؤسسة الذي يوافق على االستثمار في اإلصدار.- 

نسخة عن كتاب التوقيع المرخص للمؤسسة تؤكد على صحة توقيع الشخص الموقع )األشخاص الموقعين( نيابة عن المؤسسة. - 

أموال كافية بمبلغ يوازي عدد األسهم العادية المطلوبة مضروبًا بسعر العرض البالغ 0.177 دينار بحريني لكل سهم. - 

في حال كان للمؤسسة حساب في بورصة البحرين، فيتعين عليها تحديد رقم المستثمر بتعبئة القسم المحدد في نموذج الطلب.- 
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البنك المتلقي 11.2
بنك البحرين اإلسالمي هو البنك المتلقي في البحرين والذي ستتلقى فروعه المحددة نماذج الطلب المعبأة، ووثائق التعريف، ومبالغ 

االكتتاب من مقّدم الطلبين. أما الفروع المحددة للبنك المتلقي فهي على الشكل التالي:

بنك البحرين اإلسالمي

المقر الرئيسي
مبنى 722، شارع 170٨، مجمع 317،

المنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين

مجمع عراد المالي

مبنى 1294، شارع 4037، مجمع 240،
المحرق، مملكة البحرين

مجمع الرفاع المالي

مبنى 10
شارع أبوشاهين، مجمع 921،بوكوارة

الرفاع، مملكة البحرين

مجمع مدينة حمد المالي

مبنى 1247، شارع 317، مجمع 1203
مدينة حمد، مملكة البحرين

مجمع البديع المالي

مبنى 423، شارع 7317، مجمع 473،
ابو صيبع . البديع، مملكة البحرين

 طريقة الدفع 11.3
يتعين على مقّدمي الطلبات أن يودعوا لدى البنك المتلّقي نموذج طلب موقع ومعبأ بحسب األصول مع مبلغ االكتتاب الخالي من أي 

رسوم. إن عملة االكتتاب هي الدينار البحريني.

يجب إتمام التحويالت إلى الحساب المحدد لدى البنك المتلقي بواحدة من الطرق التالية:

تحويل بنكي بالدينار البحريني البحريني من حساب لمقّدم الطلب مفتوح في بنك غير البنك المتلقي.	 

تحويل بالدينار البحريني من حساب لمقّدم الطلب مفتوح لدى البنك المتلقي. 	 

شيك بنكي بالدينار البحريني. 	 

ال تقبل أي طرق دفع أخرى..	 

يكون مقّدمو الطلبات مسؤولين عن ضمان تحويل مبالغ االكتتاب إلى الحساب المحدد لدى البنك المتلّقي في تاريخ اإلغالق كحّد أقصى. 
ويتعين على مقّدمي الطلبات الذين يحولون المال إلى الحساب المحدد تقديم نسخة عن إيصال التحويل البنكي مع نموذج الطلب.

11. إجراءات الطلب
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11. إجراءات الطلب

أما تفاصيل التحويل فهي على الشكل التالي:

مملكة البحرينالدولة

إصدار حقوق أسهم أفضلية لبنك البحرين اإلسالمياسم الحساب

100000105517رقم الحساب

IBAN رقمBH 19 BIBB 00 100000195158

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.البنك

BIBBBHBMرمز سويفت

]اسم مقّدم الطلب[ معلومات حول مقّدم الطلب

]اسم المساهم[

]اسم المستثمر[

يتعّين على كافة مبالغ االكتتاب المستلمة أن تكون صافية وخالية من أي رسوم مصرفية أو غيرها. ويتكّبد مقّدم الطلب أي رسوم 
مترتبة على غرار رسوم التحويل المصرفي، ورسوم تسيير طلب االكتتاب، ورسوم التحصيل، ورسوم تحويل العمالت األجنبية، ورسوم 

الشيكات البنكية، ورسوم التخليص الخاصة، وأي رسوم أخرى.

يتلقى مقّدمو الطلبات إقرارًا باالستالم من البنك المتلقي عند تقديم نموذج الطلب. وال تترتب أو تستحق أي أرباح للمتقدمين بالنسبة 
إلى مبالغ االكتتاب التي يجمعها البنك المتلقي، بغض النظر إن تمت إعادة هذه المبالغ إلى مقّدم الطلب بصورة كلية أو جزئية.

رفض الطلب 11.4
يجوز رفض نماذج طلب االكتتاب باألسهم العادية بصورة كلية أو جزئية بناء على التقدير المطلق للمصدر، ويجوز أو ال يجوز أخذ العناصر 

التالية في االعتبار عند اتخاذ هذا القرار:

تبين أن مقّدم الطلب غير مؤهل لالكتتاب في األسهم العادية المعروضة وفق نشرة اإلصدار.	 

هل تم دفع مبلغ االكتتاب كاماًل قبل تاريخ اإلغالق.	 

هل إن نموذج الطلب غير مكتمل أو غير دقيق بالنسبة إلى أي تفاصيل أو أن الوثائق المطلوبة غير مرفقة بنموذج الطلب أو أنها 	 
غير مقدمة ضمن األطر الزمنية المطلوبة.

عند تقّدم متقّدم واحد لطلبات مكررة أو متعددة، يتعين على المصدر بناء على تقديره المطلق قبول إحدى نماذج الطلب المستلمة 	 
أو رفض جميع نماذج الطلب المستلمة.

سيتم إعالم مقّدم الطلبين بأي طلبات مرفوضة في شأن تاريخ توزيع االستردادات من جانب مسجل اإلصدار.	 

تخصيص األسهم 11.5
سيتم البنك تخصيص األسهم العادية المعروضة بموجب هذا اإلصدار في تاريخ التخصيص الذي سيكون في غضون 7 أيام بعد تاريخ 
اإلغالق. وسيتم تخصيص األسهم العادية المعروضة وفق هذا اإلصدار أوالً للمساهمين الذين يمارسون حقوقهم بالكامل أو أي عدد أقل 
من األسهم العادية. وسيتم تخصيص األسهم العادية المتنازل عنها ألي شخص/هيئة تنازل المساهمون لصالحها عن األسهم وفق 
القاعدة عينها. وسيتم تخصيص األسهم العادية للرصيد في حال توفرها للمساهمين الذين قدموا نماذج طلب صالحة ألسهم تزيد 
عن العدد المحدد لهم بما يتناسب مع عدد األسهم العادية المحتفظ بها في تاريخ التسجيل. وسيكون قرار المصدر في هذا الصدد 

نهائيًا وملزمًا لجميع األطراف.

في حال عدم االكتتاب بالكامل في األسهم العادية المعروضة في هذا اإلصدار، أعرب المساهمون الرئيسيون في البنك، أي بنك البحرين 
الوطني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد المدني والهيئة العامة للتأمين االجتماعي - صندوق التقاعد العسكري 
بحريني بسعر  10 ماليين دينار  إلى  أقصى يصل  المتبقية حتى مبلغ  المكتتبة  العادية غير  األسهم  لالكتتاب في  عن دعم غير ملزم 

العرض بحسب نسبة المساهمة كما في تاريخ التسجيل.

وفي حال لم يكتمل االكتتاب باألسهم أيضًا، يتعين على المصدر، وفق المادة 129 من قانون الشركات التجارية البحريني وبالتشاور مع 
السلطات المعنية، تخصيص األسهم العادية حتى مستوى مبالغ االكتتاب المستلمة وفق شروط نشرة اإلصدار. 
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 التوزيع واالستردادات 11.6
بحلول تاريخ التخصيص، يجب تحويل مبلغ يوازي سعر العرض مضروبًا بعدد األسهم لجميع نماذج الطلب المستلمة إلى حساب البنك 

المصدر، سواء تم قبول نماذج الطلب أو رفضها.

في تاريخ التوزيع، يتعين على المقّدم جمع إشعار التخصيص وشيكات االسترداد، في حال توفرها، من مكتب مسجل اإلصدار. وتكون 
عمليات  وتتم  مقابلها.  عادية  أسهم  تخصيص  يتم  ولم  الطلب  مقّدم  قبل  من  دفعها  تم  إضافية  اكتتاب  لمبالغ  االستردادات  هذه 

االسترداد بالدينار البحريني فقط.

أي  تتضمن  ولن  األخرى  المشابهة  والحسومات  المصرفية  الرسوم  بعد حسم  المتلقي  البنك  يوزعها  التي  االستردادات  ستتم جميع 
أرباح مستخلصة من هذه األموال. ويشكل إيصال إشعار التخصيص دلياًل على إيداع األسهم العادية المخصصة في حسابه/حسابها/

للبنك قبل  المخصصة  العادية  لبيع األسهم  التخصيص  البحرين. وال يجوز استخدام إشعار  المركزي في بورصة  اإليداع  حسابهم لدى 
إدراجها في بورصة البحرين.

اإلقرارات 11.7
بتعبئة نموذج الطلب وتقديمه، فإنك كمتقدم:

تؤكد أنك بتقديم طلبك ال تعتمد ال أنت وال أي شخص تقدم الطلب نيابة عنه على أي معلومات أو بيانات خاصة بالبنك غير المعلومات 	 
الواردة في نشرة اإلصدار هذه.

توافق على أنه ال المصدر أو المستشارين أو األطراف االخرى المعنية بهذا اإلصدار سيعاملك كعميله نتيجة قبول طلبك، أو ستترتب 	 
عليه أي مهام أو مسؤوليات خاصة بسعر األسهم العادية أو مالءمة األسهم العادية لك، أو سيكون مسؤوالً تجاهك عن توفير أي 

حمايات لعمالئه.

توافق على أنه بعدما أتيحت لك فرصة قراءة نشرة اإلصدار هذه، سيعتبر أنك أخذت علمًا بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالبنك 	 
واإلصدار المضمن هنا.

توافق على أن نشرة اإلصدار ال تهدف إلى إسداء نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية.	 

توافق على أنك راجعت نشرة اإلصدار واالستثمار ذات الصلة مع المستشارين الماليين والقانونيين وفي مجالي الضرائب واألعمال وفق 	 
الضرورة، وأنك اعتبرت أن االستثمار ذات الصلة مالئم في ضوء الظروف المالية للمتقدم وأفضليات الخطر.

تفهم وتوافق على أن تحويالت األسهم العادية يمكن أن تتم فقط وفق الحدود التي يسمح بها عقد التأسيس والنظام األساسي 	 
للبنك

 قبول الطلبات 11.8
من خالل التقدم لهذا اإلصدار، فإنك تفهم وتوافق على ما يلي:

تفهم وتوافق على أن نموذج الطلب يمثل عرضَا ال رجوع عنه لالكتتاب في عدد األسهم العادية الذي يحدده مقّدم الطلب. وسيشكل 	 
االكتتاب في األسهم العادية المحدد في نموذج الطلب في حال قبوله اتفاقًا ملزمًا بين مقّدم الطلب والبنك في ما يتعلق بموضوع 

األحكام والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه وعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

تفهم أن المصدر يحتفظ بحق رفض أي طلب كليًا أو جزيئًا، أو تقليصه أو تحديده. ويجب تسديد جميع مبالغ االكتتاب التي يدفعها 	 
متقدم بواسطة أموال مخلصة قبل نهاية فترة االكتتاب. ويمكن للمصدر اعتبار الطلبات صالحة وملزمة حتى ولو لم تنجز بجميع 

جوانبها وفقًا للتعليمات المحددة ونشرة اإلصدار هذه.

توافق على أنه باعتبار أن المصدر وافق على تسيير طلبك، ال يمكن تعديل نموذج طلبك أو إلغاؤه بعد تقديمه إلى بنك متلقي.	 

تفهم أنك وحدك مسؤول عن دفع أي رسوم أختام، وضرائب تحويل وضرائب أخرى مشابهة، في حال وجودها، مفروضة على شراء 	 
األسهم العادية أو تحويلها

تفهم وتوافق على أن مسجل اإلصدار، نيابة عن البنك، سيقر ويؤكد شراء األسهم العادية.	 

11. إجراءات الطلب
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 األهلية واالمتثال للقوانين 11.9
يمثل مقّدم الطلب ويضمن أنك تتمتع باألهلية والسلطة القانونية وأن القانون النافذ يسمح لك بتنفيذ نموذج الطلب وتقديمه، وأنك 
في حال توقيع نموذج الطلب نيابة عن أي شخص آخر أو عن شركة، فإن لديك السلطة الواجبة للقيام بذلك نيابة عن الشخص أو الشركة 
تأكيداته وضماناته وتعهداته وسلطاته  أعطى  أنه  أيضَا  األساس وسيعتبر  الشركة سيكون ملزمًا على هذا  أو  الشخص  وأن  األخرى، 

المحددة هنا، وتعهد بإرفاق وكالتك أو تفويضك المناسب أو نسخة مصدقة بحسب األصول من كاتب عدل أو بنك مع نموذج الطلب.

االلتزامات المستمرة 11.10
الحاالت 	  في  والمستشارين  اإلصدار  ومدير  المتلقي،  والبنك  للمصدر،  والضمانات  والبيانات  التعهدات  هذه  الطلب  مقّدم  سيكرر 

المستقبلية التي قد يطلب فيها المصدر و/أو البنك المتلقي و/أو مسجل اإلصدار و/أو مدير اإلصدار و/أو المستشارون هذا األمر، 
وسيقدم على الطلب هذه الشهادات أو الوثائق أو األدلة األخرى بما أن المصدر و/أو البنك المتلقي و/أو مسجل اإلصدار و/أو مدير 

اإلصدار و/أو المستشارون قد يطلبون إثبات هذه االلتزامات والبيانات والضمانات.

لم تعد دقيقة ومكتملة في 	  والضمانات  والبيانات  االلتزامات  أيًا من هذه  أن  تبين  المصدر فورًا في حال  عالوة على ذلك، سيطلع 
جميع جوانبها، ويوافق فورًا على الطلب من المصدر استرداد عدد كاف من األسهم العادية بما يسمح بإتمام هذا االلتزام أو البيان 

أو الضمانة.

ويفهم بأنه في حال كان أي من البيانات أو الضمانات أو االلتزامات التي قدمتها في نموذج الطلب غير صحيحة، يجوز للمصدر وفق 	 
تقديره المطلق طلب استرداد مع مفعول رجعي لجميع أسهمك العادية أو جزء منها بسعر العرض.

مكافحة غسيل األموال 11.11
أي معلومات عنك ألي سلطات 	  يفوضونهم  أو من  اإلصدار  أو مسجل  المتلقي  البنك  أو  المصدر  تقديم  الطلب على  يوافق مقّدم 

تنظيمية معنية.

يقر بأنه نظرًا إلى متطلبات مكافحة غسيل األموال ضمن النطاق القضائي، يمكن أن يطلب المصدر و/أو البنك المتلقي و/أو مسجل 	 
اإلصدار و/أو مدير اإلصدار تعريفًا إضافيًا للمتقدم )مقّدم الطلبين( ومصدر األموال قبل إمكان تسيير طلبات هذه األسهم، وتبقي 
المصدر والبنك المتلقي ومسجل اإلصدار ومدير اإلصدار لهذا اإلصدار في منأى عن أي خسارة ناجمة عن تسيير طلبك لألسهم العادية 
وتعوض عليهم هذه الخسارة، في حال عدم تقديم هذه المعلومات المطلوبة منك خالل المدة المحددة بما يرضي الجهة الطالبة 

للمعلومات.

يفهم ويوافق على أنه يمكن االحتفاظ بأي أموال يجب إعادتها في انتظار تخليص تحويالتك واكتمال أي تأكد من الهوية و/أو مصدر 	 
األموال التي يطلبها المصدر و/أو البنك المتلقي و/أو مسجل اإلصدار و/أو مدير اإلصدار لهذا اإلصدار.

التعويض 11.12
يوافق مقّدم الطلب على تعويض وإبقاء المصدر والبنك المتلقي ومسجل اإلصدار ومدير اإلصدار لهذا اإلصدار وشركاتهم التابعة 	 

وكل شخص آخر، في حال وجوده، متحكم أو متحكم به، في منأى عن أي وكل خسارة ومسؤولية ومطالبة وضرر ومصروفات مهما 
كانت )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي وكل المصروفات والتكاليف بما فيها أتعاب المحامين( تترتب على التحقيق أو 

اإلعداد أو الدفاع في أي مقاضاة مستهلة أو مهددة أو أي مطالبة من أي نوع ناجمة عن أو ترتكز على:

أي بيانات أو ضمانات مزورة أو انتهاك أو عجز مقّدم الطلب عن االمتثال ألي تعهد أو اتفاق يبرمه مقّدم الطلب أو في أي وثائق أخرى 	 
يقدمها مقّدم الطلب ألي مما سبق في ما يتعلق باإلصدار. 

أو أي خطوات خاصة بانتهاكات قوانين األوراق المالية ضد مقّدم الطلب تحل عن طريق حكم ضد مقّدم الطلب.	 

أو عجز مقّدم الطلب عن تقديم معلومات عن مصدر األموال.	 

الطلبات المضاعفة  11.13
يمثل مقّدم الطلب ويضمن إرسال نموذج طلب واحد فقط في ما يتعلق باإلصدار أو تقديم نموذج من هذا القبيل نيابة عنك. ويجب أن 

يكون للمصدر الحق في رفض جميع طلبات أي متقدم في حال االزدواجية أو تقديم أكثر من طلب.

11. إجراءات الطلب
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حقوق المساهمين. 12

رأس المال 12.1
في تاريخ هذا اإلصدار، بلغ رأس مال البنك المصرح به 2.000.000.000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني لكل منها، وتبلغ قيمتها نحو 
200.000.000 دينار بحريني. ووصل رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل كما في 31 ديسمبر 2014 إلى 939.٦73.499 سهمًا عاديًا بقيمة 
اسمية تبلغ 0.100 دينار بحريني لكل سهم تبلغ قيمتها 93.9٦7.350 دينار بحريني. لم يتغير رأس المال الُمصدر والمدفوع بالكامل للبنك 

خالل األعوام الثالثة األخيرة. وفي 31 ديسمبر 2014، بلغ عدد أسهم الخزينة للبنك 3.٦20.٦09 سهمًا.

وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في 27 أكتوبر 2015 على تقليص رأس المال الُمصدر والمدفوع 
بالكامل إلى ٨0.347.245 دينار بحريني تتضمن ٨03.472.454 سهمًا عاديًا تبلغ القيمة االسمية لكل منها 0.100 دينار بحريني.

 األسهم العادية 12.2
ينبغي أن تكون األسهم العادية أسهمًا اسمية وال يجوز إصدارها بقيمة أقل من قيمتها االسمية. غير أنه يمكن إصدار األسهم العادية 
بقيمة أعلى من قيمتها االسمية، وفي هذه الحال، يضاف فارق القيمة إلى االحتياطي القانوني، حتى ولو بلغ االحتياطي حدوده القصوى. 
ويكون السهم غير قابل للتجزئة. وفي حال كان العديد من األشخاص يحملون سهمًا واحدًا، فعليهم أن يعينوا شخصًا واحدًا يتصرف 
باسمهم في ممارسة الحقوق ذات الصلة. وفي هذه الحال، يكونون مسؤولين بصورة مشتركة عن االلتزامات الناجمة عن ملكية السهم. 

ويجب أن يمتثل تحويل االسهم العادية لعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

حقوق المساهمين 12.3
يجب أن يعطي كل سهم عادي حامله حقوقًا مساوية في موجودات البنك وأرباح األسهم فضاًل عن الحق في حضور اجتماعات الجمعية 

العامة والتصويت فيها.

 جمعيات المساهمين 12.4
المساهمين. ويمكن  المنعقدة بحسب األصول تمثيلية لجميع  العامة  الجمعية  اعتبار  البحريني، يجب  التجارية  الشركات  بقانون  عماًل 
السنة على  واحدة في  مرة  العامة  الجمعية  اجتماع  يعقد  أن  ويجب  استثنائية.  أو  عادية  العامة بصورة  الجمعية  اجتماعات  تنعقد  أن 
األقل خالل األشهر الستة التي تلي نهاية السنة المالية. ويمكن دعوة جمعيات عمومية عادية أخرى عند االقتضاء. وباستثناء المسائل 
المخصصة للجمعية العمومية االستثنائية، يتعين على اجتماعات الجمعية العامة العادية أن تتطرق إلى جميع المسائل، بما في ذلك 

على سبيل المثال ال الحصر:

انتخاب مجلس اإلدارة أو إنهاء مدة واليته. 	 
تحديد دفعات الحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة. 	 
الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة أعمال البنك أو المركز المالي للسنة السابقة.	 
التالية، باإلضافة إلى تقرير أتعاب المدقق، أو تفويض مجلس اإلدارة تعيين هذا المدقق 	  تعيين مدقق واحد أو أكثر للسنة المالية 

وتحديد أتعابه. 
مناقشة تقرير المدقق عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية السابقة.	 
الموافقة على بيانات الربح والخسارة، والميزانية العمومية، وتوزيع صافي األرباح وقسم من صافي األرباح التي تدفع في ما يتعلق 	 

بأسهم البنك. ويجب إصدار القرارات في اجتماعات الجمعية العامة العادية بغالبية بسيطة لألسهم الممثلة. وفي حال اإلخفاق، يكون 
لرئيس مجلس اإلدارة الصوت المرجح.

اجتماعات اجتماع الجمعية العامة غير العادية 12.5
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صالحًا ما لم يحضره مساهمون في ثلثين من رأس مال البنك على األقل. وفي حال عدم بلوغ 
النصاب، يعقد اجتماع ثاٍن خالل 15 يومًا من تاريخ االجتماع األول. وال يكون االجتماع الثاني صالحًا ما لم يحضره مساهمون في أكثر من ثلث 
رأس مال البنك. وفي حال عدم بلوغ هذا النصاب، يعقد اجتماع ثالث خالل 15 يومًا من تاريخ االجتماع الثاني، ويكون صالحًا في حال حضره 

مساهمون يمثلون 25 في المئة من رأس مال البنك. وستعقد جمعية عامة استثنائية لتقرير ما يلي:

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك. 	 
زيادة رأس مال البنك وتخفيضه.	 
حل البنك والتغيرات في وضعيته أو الدمج مع مؤسسة أخرى. 	 
القرارات في 	  البنك. يجب أن تصدر  أو في صالحية تأسيس  البحرين  للبنك في حال كان خارج مملكة  المسجل  المكتب  تغيير في 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية بثلثي األسهم الممثلة باستثناء القرارات المتعلقة بزيادة رأس المال أو تخفيضه، أو حل البنك أو 
دمجه مع مؤسسة أخرى. وفي هذه الحال يتخذ القرار بغالبية 75 في المئة من األسهم الممثلة في االجتماع.

12. حقوق المساهمين
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حقوق التصويت 12.6
ويجب أن يكون لكل مساهم يحمل سهمًا واحدًا الحق في حضور الجمعية العامة. ويجوز للمساهم أن يفوض بوكالة خطية ألي مساهم 
آخر ال يكون عضوًا في مجلس اإلدارة الحق في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. ويجب احتساب األصوات في الجمعية العامة العادية 

واجتماع الجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم.

 التحويالت 12.7
ال يتضمن نظام التأسيس أي ضوابط على تحويل األسهم العادية.

 الحق الوقائي 12.8
البنك أولوية االكتتاب في هذه األسهم  الحاليين في  الُمصدر إلى إصدار أسهم، فإن للمساهمين  المال  ارتفاع في رأس  في حال أدى 
بالنسبة المئوية عينها لألسهم الجديدة كنسبة مئوية من األسهم الحالية المملوكة من هؤالء المساهمين في تاريخ تسجيل اإلصدار 
النافذ. ويجب أن يمارس المساهم هذا الحق الوقائي خالل 15 يومًا من نشر دعوة المساهمين الحاليين في صحيفة يومية محلية. وفي 
حال طلب مساهم عددًا من األسهم أكثر ما يحق له نسبيًا، قد يحصل على أسهم جديدة إضافية فقط بعد حصول كل مساهم يمارس 

حقه األولوي على العدد الذي يحق له نسبيًا. ويجري إدراج أي أسهم متبقية في ما بعد بصورة خاصة عماًل بجميع القوانين النافذة.

 حل البنك 12.9
لجميع األسهم العادية رتبة متوازية في ما بينها. وفي حال تصفية البنك، يجب أن يعطي كل سهم عادي المساهم المعني الحق في 
الحصول على نسبة مالئمة من األسهم المتوفرة )في حال وجدت( من توزيع التصفية )كما هو محدد في قانون الشركات البحريني(. 
ويجوز للمساهمين في اجتماع جمعية عمومية استثنائية )مع 75 في المئة من األسهم ممثلة في االجتماع( الموافقة على حل البنك. 
عالوة على ذلك، يمكن حل البنك ألي من األسباب التالية: انتهاء الفترة القانونية إلنشاء البنك، أو التوقف التام ألنشطة أعماله، أو حله 
بحكم صادر عن محكمة متخصصة في البحرين، أو دمج مع شركة أخرى تتم فيه المحافظة على اسم الشركة األخرى، أو تضرر رأس مال 

البنك إلى حد بعيد أو بالكامل.

التعويض 12.10
باستثناء الحالة التي ال يدفع فيها المساهم أي أقساط عند استحقاقها بالنسبة إلى التزامه حيال األسهم العادية، ال تخضع األسهم 

العادية في رأس مال البنك إلى أي أحكام تعويض إلزامية. 

أعضاء مجلس اإلدارة 12.11
عماًل بسياسة بنك البحرين اإلسالمي، ال مساهمة دنيا مطبقة بالنسبة إلى أهلية األعضاء لعضوية مجلس اإلدارة. 

العقود المادية 12.12
أبرم البنك العديد من العقود في السياق الطبيعي لألعمال.

إجراءات مراقبة صرف العمالت األجنبية 12.13
المجاني  البحرين، والتحويل  الراهن بموجب قوانين  الوقت  العمالت األجنبية في  أو إجراءات مراقبة صرف  العمالت  ما من ضوابط على 

للعمالت إلى مملكة البحرين ومنه مسموح، وفقًا ألنظمة مكافحة غسيل األموال واألنظمة الدولية النافذة من وقت إلى آخر.

الضرائب 12.14
باستثناء بعض الضرائب المفروضة على شركات النفط والغاز والتأمين ضد البطالة، ال تفرض البحرين أي ضرائب على الدخل، وأرباح رأس 

المال، والمبيعات، والعقارات، وأرباح األسهم، وحقوق االمتياز أو الرسوم. كما أنه ما من ضرائب مجمدة.

توزيع األرباح 12.15
يصف القسم ٨.٦ من هذه الوثيقة »سياسة توزيع األرباح« سياسة توزيع األرباح الخاصة بالُمصدر. وما من ضوابط في الوقت الراهن على 
إصدار توزيع األرباح. ويجوز للبنك أن يقرر االحتفاظ باألرباح لتلبية كفاية رأس المال والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. ويحق للمساهمين 

الحصول على توزيع األرباح ما إن تعلن عنها الجمعية العامة وتوافق عليها.

ال تخضع للضرائب توزيعات األرباح المدفوعة لمالكين مستفيدين ليسوا من المقيمين في البحرين أو ليس لديهم مؤسسة دائمة في 
البحرين ترتبط األسهم العادية بها بفعالية. وسيتم التعويض على توزيعات األرباح لألشخاص الطبيعيين أو القانونيين غير المقيمين 

بواسطة التحويالت البنكي.

12. حقوق المساهمين
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استخدام العائدات. 13

سيتم استخدام عائدات هذا اإلصدار لتنفيذ استراتيجية نمو البنك وزيادة قاعدة رأس ماله وتحسين المعدالت التنظيمية. وعماًل باألنظمة 
الجديدة لنسبة كفاية رأس المال وفق معايير بازل 3، يتعين على البنك تعزيز قاعدة رأس ماله لتلبية النسب التنظيمية. 

األنشطة  على  بالتركيز  لالستراتيجية  الرئيسية  العناصر  وتقضي  سنوات.  لخمس  نمو  استراتيجية  البنك  اعتمد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المصرفية الرئيسية، وتنمية األعمال العضوية واستغالل فرص دخول أسواق جديدة خارج البحرين. كما تشير االستراتيجية إلى االستثمار 

في البنى التحتية لتقنية المعلومات.

13. استخدام العائدات
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 نظرة عامة اقتصادية وقطاعية. 14

نظرة عامة اقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي 14.1
ما زالت الثقة في بلدان مجلس التعاون الخليجي متينة. ورغم ازدياد تقلبات السوق والخطوات في اتجاه توحيد اإلطار الضريبي، تبدو 
العوامل المحركة لنمو القطاع غير النفطي في المنطقة مرتكزة على اإلنفاق على مشروع طويل األمد واستمرارية السياسة الضريبية. 

وبقيت مؤشرات ثقة األعمال متالئمة مع الشركات في المنطقة التي تحافظ على موقف توسعي.

المؤشرات االقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي

2016 متوقع2015 مقّدر20132014

1.٦421.٦701.٦7٦1.7٦٦مليار دوالرإجمالي الناتج المحلي االسمي

4.4%3.5%3.٨%4.3%% سنة/سنةإجمالي الناتج المحلي الفعلي

--2.4%-0.2%0.٦%% سنة/سنة- النفطي

٦.1%5.9%5.٨%5.9%% سنة/سنة- غير النفطي

3.4%3.1%2.5%2.4%% سنة/سنةالتضخم 

-1.3%0.7%5.9%10.9%% إجمالي الناتج المحليرصيد الميزانية

المصدر: النظرة العامة االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا، بنك الكويت الوطني

كما هو محدد أعاله، من المتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 3 و4% خالل السنتين المقبلتين. ومن 
المتوقع أن يدفع هذا النمو نمو أكبر في القطاع غير النفطي، مما من شأنه دعم النمو المتراجع في القطاع النفطي - الذي من المتوقع 

أن يستمر في االضطراب نظرًا إلى استمرار االنخفاض في أسعار النفط. 

سهلت النمو في القطاع غير النفطي سياسات التنويع التي اعتمدتها المنطقة وأدت إلى تراجع حصة قطاع النفط في إجمالي الناتج 
المحلي للمنطقة من 41% في العام 2000 إلى 33% في العام 2014.

التحديات نتيجة تراجع أسعار النفط
كان النفط الخام األسوأ أداء بين جميع فئات الموجودات، بعدما تراجع بأكثر من 40% في العام 2014. وأدى ارتفاع مستويات إنتاج النفط 
الصخري في الواليات المتحدة، والعرض المتزايد من العراق وإفريقيا الغربية وغيرها، وتباطؤ الطلب العالمي إلى تراجع أسعار النفط 

الخام إلى ما دون الستين دوالر بعدما وصل إلى ذروة بلغت 115 دوالر في يونيو. 

تبدو آفاق النهوض القوي في المدى القصير محدودة نظرًا إلى امتناع منظمة البلدان المصدرة للبترول عن الحد من اإلنتاج ومحافظتها 
على مستوى حوالي 30 مليون برميل في اليوم. وعليه فإنه من غير المتوقع تحسن الطلب العالمي بشكل كبير. نتيجة لذلك، من 
المتوقع أن تواجه اقتصادات مجلس التعاون الخليجي سنوات مليئة بالتحديات نظرا إلى استمرار أسعار النفط في التراوح بين سعري 

50 و70 دوالر للبرميل. 

من المتوقع أن يستمر الواقع السلبي للتراجع األخير في أسعار النفط على قطاع النفط في المنطقة والمالية العامة بشكل عام. وفي 
انعكاس لوقع أسعار النفط األدنى على المالية العامة، راجعت ستاندرد آند بورز وفيتش مؤخرًا تصنيفاتهما للمنطقة وحددتها بسلبي. 

غير أنه من المتوقع أن تساعد المدخرات العامة الكبيرة ومستويات الدين الحكومي المتدنية، واألنظمة المصرفية السليمة دول مجلس 
التعاون الخليجي على التكيف مع هذا التراجع في أسعار النفط. وسيتم تمويل العجز الضريبي من خالل المدخرات وربما إصدار الدين، 

وستساهم جهود المحافظة على إنفاق الدولة في دعم نمو القطاع غير النفطي. 

المبادرات المتخذة واألفق
رغم التراجع الكبير في أسعار النفط الخام، يبدو أن البنى التحتية الحكومية وخطط التنمية في المنطقة ما زالت في منأى عن هذا 
التأثير، ومن المتوقع أن تستمر إلى حد بعيد في عدم التأثر باضطرابات أسواق النفط، السيما بسبب االحتياطات النقدية المتراكمة 
لبلدان مجلس التعاون الخليجي التي يمكن استخدامها لتمويل خطط اإلنفاق على البنى التحتية. وتعني خطط التنمية الطويل األمد، 
إلى جانب اإلعداد لبطولة كأس العالم في كرة القدم في قطر ومعرض إكسبو في دبي، أن أنشطة المشاريع ما زالت متينة وإنما عرضة 

للمراجعة والترتيب بحسب األولوية.

بيد أنه مع تراجع أسعار النفط، لن يبقى نموذج النمو الذي كان يعتمد على اإلنفاق الحكومي - الممول من اإليرادات النفطية السريعة 
التزايد مستدامًا. ومن الضروري المبادرة فورًا إلى تنفيذ إصالحات ضريبية والتحول إلى اقتصاد متنوع وتحسين إنتاجية اليد العاملة 

للمحافظة على النمو االقتصادي المستمر خالل العقد المقبل. 

14. نظرة عامة اقتصادية وقطاعية
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النظرة العامة االقتصادية للبحرين 14.2
الكبير  النمو  نتيجة   2014 العام  للمملكة بنسبة 4.5% في  المحلي  الناتج  إجمالي  ارتفع  البحرين،  االقتصادية في  التنمية  وفقًا لمجلس 
المسجل في القطاع غير النفطي. وارتفع النمو في القطاع غير النفطي من 3.0% في العام 2013 إلى 4.9% في العام 2014، بينما تجاوز النمو 

في القطاع النفطي أيضًا التوقعات األولية باالرتفاع بنسبة 3% خالل الفترة عينها.

المؤشرات االقتصادية للبحرين

2016 متوقع2015 متوقع2014 مقّدر2013

3.3%3.٦%4.5%5.3%% سنة/سنةنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

3.9%4.5%4.9%3%% سنة/سنةالقطاع غير النفطي

0.5%-3.0%15.3%% سنة/سنةالقطاع النفطي

٨.4%0.1%3.0%٨.3%% سنة/سنةنمو إجمالي الناتج المحلي االسمي

3.0%3.5%2.٨%3.3%% مؤشر أسعار المستهلك التضخم

4.4%2.٦%7.7%7.٨%% إجمالي الناتج المحليالحساب الجاري

-2.5%-5.3%-4.5%-3.3%% إجمالي الناتج المحليالرصيد الضريبي

المصدر: مجلس التنمية االقتصادية في البحرين

إجمالي الناتج المحلي االسمي للبحرين
)مليار دوالر أمريكي(

35.3
33.733.232.7

30.629.0
25.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016f

40

30

20

10

0

المصدر: النظرة العامة االقتصادية للشرق األوسط وشمال إفريقيا، بنك الكويت الوطني

االقتصاد النفطي
حافظ إنتاج النفط على مستويات قدرة متقاربة في الحقول النفطية البرية وفي عرض البحر خالل السنة. نتيجة لذلك، سجلت نسب نمو 
سنوي بنسبة 4.1% و9.3% و4.7% في الربع األول والثاني والثالث من عام 2014 تواليًا. لكن في الربع الرابع، تراجعت نتائج النفط، مما أدى إلى 
نمو سنوي عام بنسبة 5.9%. وفي العام 2014، كان متوسط معدل اإلنتاج من الحقول البرية 4٨.7٨0 برميل في اليوم، بينما بلغت حصة 

البحرين من حقل أبو سعفة ما معدله 153.٦37 برميل في اليوم.

االقتصاد غير النفطي
طغى على االقتصاد البحريني في العام 2014 بشكل كبير توسع االقتصاد غير النفطي الذي سجل نموًا بنسبة 4.9% خالل السنة. وكان 
النمو نتيجة ارتفاع ثابت للنشاط خالل السنة من 3.0% في معدل النمو بين سنة وأخرى في الفصل األول إلى ٦.7% في الفصل الرابع من 

عام 2014. 
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في  رئيسية  تحتية  بنى  مشاريع  إطالق  نتيجة  السنة  خالل  البناء  نشاط  ارتفاع  إلى  نظرًا  أداء  القطاعات  أفضل  من  البناء  قطاع  كان 
المملكة. كما حافظ قطاع الفنادق والمطاعم على أدائه القوي مع معدل توسع عام وصل إلى 9.9% على امتداد السنة. وساهم افتتاح 
مشاريع جديدة والزخم اإليجابي في أعداد السياح بشكل كبير في نمو القطاع. باإلضافة إلى ذلك، أدى التطوير المستمر في الرعاية 
الصحية الخاصة والتعليم إلى ارتفاع نسبته 7.5% في قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية، وهو يعتبر من القطاعات األكثر ديناميكية 
في البحرين. ويبين الرسم البياني التالي نمو االقتصاد غير النفطي بحسب القطاع، وهذا يتمثل في نمو حقيقي في إجمالي الناتج 

المحلي في العام 2014.

النمو بحسب القطاع - 2014
12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%
الفنادق

والمطاعم
أخرى الخدمات 

المهنية 
واالجتماعية

البناء النقل 
واالتصاالت

العقارات 
وأنشطة 

األعمال

التصنيع التجارة الشؤون المالية البتروكيماويات 
الخام والغاز 

الطبيعي

الحكومات

 Series 1 9.9% 9.0% 7.5% 7.3% 6.2% 4.7% 4.2% 4.0% 3.4% 3.0% 2.8%

المصدر: الفصلية االقتصادية للبحرين: مارس 2015، مجلس التنمية االقتصادية في البحرين

الدعم من خطة تنمية الخليج
بهدف دعم البحرين في تلبية احتياجات التنمية، جرى تخصيص 10 مليارات دوالر للبحرين بموجب خطة مارشال لمجلس التعاون الخليجي 

المدعومة من المملكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة.

وتهدف الخطة إلى تخصيص 10 مليارات دوالر لتمويل مشاريع تنموية في البحرين خالل 10 سنوات. وسيتم استخدام الصندوق لتمويل 
مشاريع إسكانية ومشاريع بنى تحتية على غرار مشاريع الصحة والتعليم واألشغال العامة والنقل. ومن المتوقع إنفاق حوالي 45% من 
2.100 وحدة سكنية وتنفيذ مشاريع بنى تحتية في  بناء  الصندوق في  أن يساهم  المشاريع اإلسكانية. ويمكن  الصندوق على  أموال 
الشمال، و4.500 وحدة سكنية وأعمال بنى تحتية في شرق الحد، وتمويل بناء طريق يؤدي إلى المنطقة الشمالية ويساهم في تحسين 

شوارع الشيخ جابر األحمد الصباح.

وحتى عام 2014، تم استخدام 4.4 مليار دوالر من هذا المبلغ لتطوير مشاريع محددة مع توقع استخدام المبلغ المتبقي بحلول سنة 2020.

المبادرات المتخذة
الحكومية  والصكوك  السندات  مبيعات   2015 العام  في  البحرين  أطلقت  الحكومي،  للدين  االستثمار  قاعدة  لتوسيع  محاولة  في 
للمستثمرين في السوق األساسية من خالل بورصة البحرين. ومن المتوقع أن يساعد هذا الحكومة في استقطاب مستثمرين جددًا بما 

أن المملكة تسعى إلى تعويض اإليرادات المنخفضة نتيجة أسعار النفط المتدنية وتنويع قاعدة المستثمرين. 

باإلضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة مؤخرًا خطوة مهمة لدعم المعايير التنظيمية في القطاع العقاري. فقد تم إطالق عملية تسجيل 
التنموية  إيجارات رسمية مصممة لتأمين حماية أفضل لحقوق المستأجرين والمالكين. كما تم اعتماد تشريع جديد خاص بالمشاريع 

الجديدة في المملكة. 

وإلى جانب عدد من المشاريع التنموية الجديدة في قطاعات البناء والعقارات واألعمال على غرار مشروع استصالح منتجع راس البر في 
البحرين والمشروع اإلسكاني في ديار المحرق، تدفع الحكومة أيضًا في اتجاه استكمال مشاريع عقارية متعثرة على غرار  منطقة درة 
االقتصاد في  المشاريع  أن تحرك هذه  المتوقع  أمواج، ومارينا ويست، والرفاع فيوز. ومن  المالي، وأبراج بوابة  البحرين  فيالمار في مرفأ 

المدى المتوسط. 
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النظرة العامة االقتصادية للبحرين )تـتـمــة(  14.2

األفق المستقبلي 
الممولة من صندوق  واالجتماعية  المادية  التحتية  البنى  بمشاريع  الخاصة  األنشطة  تنفيذ مجموعة كبيرة من  البحرين في  ستستمر 
التنمية الخليجي ومستثمري القطاع الخاص والهيئات الحكومية المعنية األخرى. وستحقق هذه المشاريع منافع متعددة للقطاعات 

األخرى في االقتصاد غير النفطي، وستحسن ثقة المستثمر والمستهلك على السواء للسعي إلى المزيد من الفرص االئتمانية. 

من شأن االلتزامات الجديدة التي قطعها تمكين )صندوق اليد العاملة( لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تؤدي 
إلى تطوير المزيد من هذه الشركات المحلية. وتعتبر خيارات التمويل المتدني اإلضافية ورفع عدد حاضنات األعمال من البنى التحتية 

الجديدة المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهدف إلى التركيز على الحلول المرتكزة على النتائج. 

النفطي. لكن في  القطاع غير  النمو في  الدعم من  تلقي  البحرين سيستمر في  القصير في  المدى  النمو في  بأن  يبدو  نتيجة ذلك، 
 حال استمرار أسعار النفط عند المستويات الحالية، قد تجبر الحكومة على تقليص اإلنفاق الرأسمالي نتيجة القيود المالية التي ستؤثر

ال محالة في النمو االقتصادي. وعليه فقد كان تصنيف وكاالت التصنيف االئتماني »سلبيًا« للتصنيف السيادي للبحرين. 

القطاع المصرفي في البحرين  14.3
قطاع الخدمات المصرفية هو من بين القطاعات األكثر مساهمة في إجمالي الناتج المحلي، إذ تشكل مساهمته حوالي 17% من هذا 
الناتج )التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي لعام 2013(. ويضم هذا القطاع 404 مؤسسات مالية مرخصة كما في ديسمبر 2014، من 
بينها 113 مؤسسة عبارة عن مصارف. ويبلغ عدد المصارف العاملة في خدمات األفراد من بينها 2٨ مصرفًا، بينما يصل عدد المصارف 

العاملة في خدمات الشركات إلى 75. وفي اإلجمال، ثمة 34 مصرفًا محليًا.

يدعم نمو القطاع المصرفي اقتصاد السوق المفتوح، والسياسات االقتصادية الكلية والضريبية المستقرة والمتيقنة، واإلطار التنظيمي 
الموثوق المتالئم مع المعايير الدولية، والقوى العاملة المحلية القوية بشكل ملفت والمؤهلة جيدًا. وساهم جميع هذه العوامل في 
تعزيز مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي، إذ أنها تنجح في استقطاب العديد من المنظمات المصرفية األجنبية لترسيخ وجودها 

في المملكة.

نمو الموجودات
الشركات،  األفراد ومصارف خدمات  المؤلفة من مصارف خدمات  البحرين  المصرفية في  للمنظومة  اإلجمالية  العمومية  الميزانية  بلغت 

1٨9.3 مليار دوالر كما في ديسمبر 2014، وفق آخر إصدار للنشرة اإلحصائية لمصرف البحرين المركزي. 

وكما هو محدد في الرسم المبين، تستحوذ مصارف خدمات األفراد على مجموع موجودات قيمته ٨0 مليار دوالر كما في ديسمبر 2014، 
أي ما يشكل حوالي 42% من الميزانية العمومية اإلجمالية للقطاع المصرفي للبحرين، بينما تحتفظ مصارف خدمات الشركات بالقيمة 

المتبقية.
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المصدر: اإلحصاءات المصرفية 2014، مصرف البحرين المركزي
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نمو االئتمان
بشكل عام، شهد القطاع المصرفي في البحرين في العام 2014 تراجعًا ضئياًل وصل إلى 1.4% في نمو االئتمان. 

واستمر توسع قاعدة القروض الشخصية في كونه المصدر األساسي لنمو االئتمان. وبلغت القيمة اإلجمالية للقروض الشخصية 2.9 مليار 
دينار بحريني في ديسمبر 2014، وشكلت 41.1% من إجمالي اإلقراض المصرفي. ومع قيمة وصلت إلى 3.97 مليار دينار بحريني، كانت نسبة 

قروض الشركات 5٦.9% من إجمالي القروض كما في ديسمبر 2014.
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المصدر: اإلحصاءات المصرفية 2014، مصرف البحرين المركزي

وكمــا هــو مبيــن فــي الرســم، شــكل البنــاء والعقــارات والتجــارة والتصنيــع القطاعــات الثالثــة األولــى لناحيــة مجمــوع القــروض 
المقدمــة. 

وفــي العــام 2014، شــكل اإلقــراض التجــاري لقطــاع البنــاء والعقــارات 19.2% مــن مجمــوع القــروض والدفعــات المقّدمــة. ويتناقــض 
هــذا بشــكل حــاد مــع محفظــة القــروض التجاريــة كمــا فــي مطلــع 2011، عندمــا كان القطــاع العقــاري يســتحوذ علــى حوالــي %30 

مــن مجمــوع القــروض.
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المصدر: اإلحصاءات المصرفية 2014، مصرف البحرين المركزي
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القطاع المصرفي في البحرين )تـتـمــة(  14.3

يعود هذا التراجع في جزء منه إلى تقليص المصارف المحلية لالئتمان العقاري على أثر األزمة المالية العالمية، فضاًل عن األنظمة التي 
فرضها مصرف البحرين المركزي. وبشكل عام، ورغم أن إجمالي القروض في العام 2014 كان أدنى بقليل من األعوام السابقة، من المتوقع 

أن يتحسن نمو االئتمان نظرًا إلى الزخم الذي يولده نشاط البنى التحتية والذي من المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على هذا التوجه.

8%

6%

4%

2%

0%

قرض أعمال (باستثناء الموافقة على السحب على المكشوف)
قرض شخصي

12
ناير- 

ي

12
ونيو- 

ي

12
مبر- 

وف
ن

13
أبريل- 

13
مبر- 

سبت

14
راير- 

فب

14
وليو- 

ي

14
مبر- 

ديس

إقراض البنك بحسب القطاع

28%

21%
19%

10%

10%

6%
5%

البناء والعقارات  •
أخــــرى  •
التجارة  •

النقل واالتصاالت  •
التصنيع  •

الفنادق والسياحة  •
الشؤون المالية غير البنكية  •

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ي
ين

حر
ر ب

نا
دي

ن 
يو

مل

القروض المستحقة والدفعات المقدمة إلى غير البنوك

شخصي أعمال حكومة عامة

12
ناير- 

ي

12
ونيو- 

ي

12
مبر- 

وف
ن

13
أبريل- 

13
مبر- 

سبت

14
راير- 

فب

14
وليو- 

ي

14
مبر- 

ديس

حكومةقطاع خاصودائع أجنبية

- 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 
ي

ين
حر

ر ب
نا

دي
ن 

يو
مل

المطلوبات ا�يداعية لغير البنوك

50

0

100

150

200

250

300

ي
ك

ري
أم

الر 
دو

ار 
لي

م

مجموع موجودات الخدمات المصرفية ل�فراد والشركات
في البحرين

140

187

246 252

197 186 192 189

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5.4
8.0

12.2

16.4

24.7 25.5 25.4 24.7 25.6
23.3

24.9

119

222 222

12
ناير- 

ي

12
ونيو- 

ي

12
مبر- 

وف
ن

13
أبريل- 

13
مبر- 

سبت

14
راير- 

فب

14
وليو- 

ي

14
مبر- 

ديس

معّدالت الفائدة/ الربح على القروض

ي
ك

ري
أم

الر 
دو

ار 
لي

م

موجودات الخدمات المصرفية ا�سالمية - ل�فراد والشركات

المصدر: اإلحصاءات المصرفية 2014، مصرف البحرين المركزي

نمو الودائع
حافظت الودائع المصرفية على مسار تصاعدي ثابت بصورة مقبولة خالل االشهر الماضية. ووصل إجمالي الودائع في ديسمبر 2014 إلى 

15.٦ مليار دينار بحريني، أي ما يشكل نموًا سنويًا بنسبة حوالي %12.5. 

وأدت الوتيرة السريعة والمستمرة لتراكم الودائع مقارنة بتراجع نمو اإلقراض إلى انخفاض نسبة القروض للودائع في المملكة إلى ٦.%45 
- النسبة األدنى خالل آخر 7 أعوام. ويظهر هذا من جديد أن سيولة المصارف عالية، مما يشير إلى إمكان تعزيز نمو االئتمان.   

إمدادات األموال المستقرة
حافظت اإلجراءات الخاصة بإمدادات األموال في البحرين على زخمها التصاعدي الثابت. وارتفع التدبير األضيق الخاص باألموال الذي يتضمن 

النقد في التداول وودائع الطلب بنسبة 10.7% على أساس سنوي كما في ديسمبر 2014. 

وارتفع التدبير الثاني الذي يتضمن الودائع ألجل وودائع االدخار بنسبة ٦.5% على أساس سنوي ليصل إلى 9.7 مليار دينار بحريني كما 
في ديسمبر 2014. وارتفع التدبير األوسع الذي يتضمن ودائع الحكومة العامة والهيئة العامة للتأمين االجتماعي بنسبة 3.7% على أساس 

سنوي، ووصلت قيمته إلى 11.٦ مليار دينار بحريني كما في ديسمبر 2014.

14. نظرة عامة اقتصادية وقطاعية
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معدالت االرباح المستقرة
أرباح قروض  السواء. وتقلبت معدالت  واألفراد على  الشركاء  لقروض  النسبي  االستقرار  المال على توجهها من  رأس  حافظت تكلفة 

الشركات )باستثناء تسهيالت السحب على المكشوف( بين 3.٦% و5.٨%، مع معدل 4.9٨% خالل عام 2014. 

وتقلبت معدالت أرباح قروض األفراد بين 5.4% و٦.2%، مع معدل 5.9% خالل عام 2014. وخالل السنة، بقيت تكلفة رأس المال في المملكة 
شبيهة إلى حد كبير بمستويات 2013.
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المصدر: اإلحصاءات المصرفية 2014، مصرف البحرين المركزي

نمو التمويل اإلسالمي

ثمة 12 مصرفًا إسالميًا محليًا لخدمات الشركات وستة مصارف إسالمية لخدمات االفراد، مقارنة بتسعة مصارف تقليدية محلية لخدمات 
الشركات وسبعة مصارف محلية لخدمات األفراد في المملكة. وفي ديسمبر 2014، كانت المصارف التقليدية البحرينية تمتلك الجزء األكبر 

من الموجودات مع 1٦4.3 مليار دوالر، في حين بلغت حصة المصارف اإلسالمية 24.9 مليار دوالر. 

ورغم االرتفاع الكبير للموجودات اإلسالمية من 4.1 مليار دوالر في العام 2003 إلى 24.9 مليار دوالر في العام 2014، انكمش النمو منذ عام 
200٨ نتيجة األزمة المالية العالمية، وتباطؤ النشاط االقتصادي العالمي، والتراجع العقاري الحاد في منطقة الخليج واإلقراض الحذر.

المركزي على وضع  البحرين  يعمل مصرف  اإلسالمية،  السياسة  البحرين وتصدر عملية صنع  اإلسالمي في  التمويل  نمو  تعزيز  بهدف 
التمويل اإلسالمي ككل. كما تشير  تشريع من شأنه تمهيد الطريق لتعيين مجلس مركزي من علماء الشريعة لإلشراف على قطاع 
بعض التقارير إلى أن مصرف البحرين المركزي يخطط لزيادة صالحية المراجعة والتدقيق بحسب الشريعة، مع جعل التدقيق الخارجي 

المستقل وفق الشريعة إلزاميًا للمصارف.
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المصدر: اإلحصاءات المصرفية 2014، مصرف البحرين المركزي
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القطاع المصرفي في البحرين )تـتـمــة(  14.3

قدرة سوق رأس المال على التكيف
أثبتت سوق رأس المال في البحرين قدرتها على التكيف في العام 2014، وهي واحدة من سوقين خليجيين فقط حققا نموًا إيجابيًا في 
الفصل األول من عام 2015. وحققت بورصة البحرين أرباحًا ملفتة نسبتها 21%، في حين أن المؤشرات اإلجمالية للبحرين ارتفعت بنسبة 
1.٦% في الفصل األول. وبلغ نمو قطاع االستثمار 29.4% في العام 2014، تاله قطاعا الخدمات والفنادق والسياحة واللذين سجال 14.9% و%12.4 

من األرباح تواليًا. 

كما شهدت األشهر األولى من السنة نشاطًا كبيرًا في سوق الدخل الثابت. فخالل هذه الفترة، تم طرح صكوك إجارة بقيمة 100 مليون 
دينار بحريني بمعدل أرباح 3%، مع اكتتاب بنسبة 321%، بينما تم طرح تسهيالت لعشر سنوات بقيمة 250 مليون دينار بحريني بمعدل 
أرباح 5.5%، مع اكتتاب بنسبة 147%. عالوة على ذلك، سوف يزداد نشاط السندات التجارية في مرحلة الحقة هذه السنة بعدما أعلن بيت 

التمويل الخليجي ومجموعة البركة المصرفية عن نيتهما إصدار صكوك. 

األفق المستقبلي
يمتاز القطاع المصرفي في البحرين بعدد مرتفع من المصارف والمؤسسات المالية. نتيجة لذلك، اعتمد مصرف البحرين المركزي سياسة 

تعزز االندماج في القطاع لتشجيع نشوء مصارف أقوى وأكبر. 

لذلك انخفض عدد المصارف المحلية في البحرين من 42 إلى 34 إلى حد بعيد نتيجة هذا االندماج، فيما اندمجت ثالثة مصارف إسالمية 
لخدمات الشركات لتشكل مصرف إبدار، وعاد بنك كابينوفا االستثماري إلى حضن مصرفه األم بنك البحرين والكويت، واستحوذ بنك 

اإلثمار على فيرست ليزينغ بنك. ومن المتوقع أن يعزز هذا سالمة القطاع المصرفي بشكل عام في المملكة.

إلى ذلك، من المتوقع أن يتحسن نمو االئتمان الذي كان معتدالً نسبيًا في العام 2014 في السنوات المقبلة مع اكتساب مشاريع البنى 
التحتية زخمًا وتحسن اإلقراض لألفراد. 

ارتفاع رأس المال في المنطقة 14.4
القطاع المالي في المنطقة هو في الوقت الراهن في خضم عملية اعتماد أنظمة بازل 3، وذلك بطريقة تدريجية اعتبارًا من عام 2015 

وحتى 2019. وأثرت هذه األنظمة في هياكل رأس مال المصارف نظرًا إلى إعادة تصنيف مكونات رأس المال التنظيمي.

وبدأت المؤسسات المالية في المنطقة الدخول التدريجي إلى أسواق رأس المال لزيادة رأس المال بما يتالءم مع متطلبات بازل 3. وفي 
حين اعتمدت بعض المصارف خيار األوراق المالية من خالل إصدار األسهم، أصدرت مصارف أخرى سندات ممتثلة من الفئتين 1 و2 لزيادة 
رأس مالها. وتم حتى تاريخه اإلعالن عن /إصدار ما مجموعه 12 إصدار صكوك/سندات ممتثل لبازل 3 من جانب مصارف إقليمية بقيمة 

إجمالية تصل إلى ٨ مليارات دوالر. 

كان البنك األهلي المتحد المصنف ب ب ب + بحسب ستاندرد آند بورز آخر من دخل سوق السندات مع إعالنه إصدار سندات من الفئة 1 
دائمة وغير قابلة لالستدعاء لمدة 5 سنوات لتحصيل 400 مليون دوالر بعائد يبلغ ٦.٨75%. 

أما المصارف اإلقليمية التي أصدرت /أعلنت عن سندات من الفئة 1 ممتثلة لبازل فهي بنك الكويت الوطني )سندات من الفئة 1 بقيمة 700 
مليون دوالر(، وبنك برقان )سندات من الفئة 1 بقيمة 500 مليون دوالر(، ومصرف أبوظبي اإلسالمي )صكوك من الفئة 1 بقيمة مليار دوالر(، 

وبنك دبي اإلسالمي )صكوك من الفئة 1 بقيمة مليار دوالر(، بينما أصدرت مصارف أخرى / أعلنت عن سندات من الفئة 2 ممتثلة لبازل..

14. نظرة عامة اقتصادية وقطاعية
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 القانون الواجب التطبيق. 15
يخضع هذا اإلصدار ويفسر وفقًا لقوانين مملكة البحرين.

الوثائق المتوفرة للفحص. 16
خالل فترة االكتتاب، يمكن فحص نسخ عن الوثائق التالية خالل ساعات العمل العادية في المكتب المسجل لبنك البحرين اإلسالمي، في 

المنطقة الدبلوماسية، في المنامة في مملكة البحرين. 

عقد التأسيس والنظام األساسي لبنك البحرين اإلسالمي.	 

البيانات المالية الموّحدة المدققة لألعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2010، و2011، و2012، و2013، و2014، مع البيانات المالية المؤقتة كما في 	 
http://www.bisb.com :30 سبتمبر 2015. ويمكن االطالع على هذه التقارير على الموقع اإللكتروني للبنك

 15. القانون الواجب التطبيق
1٦. الوثائق المتوفرة للفحص
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الئحة االتصال. 17

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.البنك المصدر والمتلقي
صندوق بريد 5240، المنطقة الدبلوماسية

المنامة
مملكة البحرين

هاتف: 51 51 51 17 973+
فاكس: 0٨ 5٨ 53 17 973+

بورصة البحرينبورصة البحرين
مرفأ البحرين المالي

مجمع المرفأ )الطابق الرابع(
ص. ب. 3203

المنامة، مملكة البحرين

كي بي إم جي فخرومدير اإلصدار
الطابق 12 برج فخرو

صندوق بريد 710، المنامة
مملكة البحرين

هاتف: 4٨07 1722 973+
فاكس: 7443 1722 973+

شركة حسن رضي و مشاركوهاالستشاري القانوني
الطابقين 1٨ و19، مجمع إيرا لألعمال

المنطقة الدبلوماسية
صندوق بريد 53٦٦

المنامة
البحرين

هاتف: 5252 1753 973+ 
الفاكس: 335٨ 1753 973+

شركة كارفي كمبيوتر شير ش.م.ممسجل اإلصدار
الطابق السابع، برج الزامل

المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 50٨0 1721 973+

فاكس 2055 1721 973+

17. الئحة االتصال
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18.     الملحق 1: المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

1٨.  الملحق 1: المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
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1٨.  الملحق 1: المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

بيان المركز المالي الموحد المختصر 
كما في 30 سبتمبر 2015

إيضاح

30 سبتمبر 2015
بآالف الدنانير  البحرينية

)مراجعة(

31 ديسمبر  2014
بآالف الدنانير البحرينية

)مدققة(

الموجودات
57.26252.11٨نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف البحرين المركزي

19.516٦٨.5٦7إيداعات لدى مؤسسات مالية
466.05840٨.021موجودات التمويل 

٨137.865123.5٦1استثمارات في أوراق مالية
114.429102.277إجارة منتهية بالتمليك

14.06514.0٦5إيجارات مستحقة القبض
29.71230.٨35إستثمارات في شركات زميلة

943.91853.934إستثمارات عقارية
16.75717.101ممتلكات ومعدات

109.6344.72٨موجودات أخرى 
909.216٨75.207مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق المساهمين

المطلوبات 
86.98275.570ودائع من مؤسسات مالية

133.767137.423حسابات جارية للعمالء
1117.0881٦.51٨مطلوبات أخرى

237.837229.511مجموع المطلوبات
584.3435٦٦.٦01حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

حقوق الملكية
94.90793.9٦7رأس المال

)5٦3()563(أسهم خزينة
-)879(12أسهم خطة حوافز الموظفين

-30عالوة إصدار أسهم
)14.320()6.459(إحتياطيات

87.03679.0٨4حقوق الملكية المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة األم 

11-حصة غير مسيطرة
87.03679.095مجموع حقوق المساهمين

909.216٨75.207مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المساهمين 

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة التي تحتوي على الصفحات من 7٦ إلى 90 من قبل مجلس اإلدارة في 2٨ أكتوبر 
2015 ووقعها نيابة عن المجلس كل من:

حّسان جّرارخالد المناعيعبدالرزاق القاسم
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 1٨ جزءًا أساسيًا من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.
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1٨.  الملحق 1: المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

بيان الدخل الموحد المختصر 
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015

للثالثة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر

للتسعة أشهر المنتهية
في 30 سبتمبر

2015
بآالف الدنانير 

البحرينية
 )مراجعة(

2014
بآالف الدنانير 

البحرينية
)مراجعة(

2015
بآالف الدنانير 

البحرينية
 )مراجعة(

2014
بآالف الدنانير 

البحرينية
 )مراجعة(

الدخل
8.8017.00525.20521.050دخل التمويل 

911٦٦92.7271.٦٨5دخل االستثمار في الصكوك 
9.7127.٦7427.93222.735

)5.7٦0()3.918()1.٦59()1.311(مطروحًا: عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
8.401٦.01524.0141٦.975

)1٨٨()331()٦٨()198(مصروفات ودائع من مؤسسات مالية
1.8341.٦005.4884.٦9٦إيرادات الرسوم والعموالت

685٦7623.232إيرادات االستثمارات
2352.49٦1.3063.٨23إيرادات االستثمارات العقارية

)1٦9()799(95129الحصة من أرباح/ )خسائر( الشركات الزميلة، صافي
435918757)53(صافي )الخسائر( / األرباح من العمالت األجنبية

-71-71إيرادات أخرى
10.45310.٦٦331.42929.12٦مجموع الدخل

المصروفات
2.6513.25٦7.390٨.234تكاليف الموظفين

38640٨1.1711.234إستهالك 
2.4012.1257.032٦.9٨2مصروفات أخرى 

5.4385.7٨915.5931٦.450مجموع المصروفات
5.0154.87415.83612.676ربح الفترة قبل مخصصات انخفاض قيمة الموجودات

)٦.٨23()6.292()2.371()2.545(مخصص انخفاض قيمة موجودات التمويل 
723)974(23)2.096()مخصص انخفاض قيمة ( / عكس مخصصات على االستثمارات

3742.5268.5706.576ربح الفترة

0.402.709.157.03العائد األساسي والمخفض للسهم )بالفلس(

حّسان جّرارخالد المناعيعبدالرزاق القاسم
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 1٨ جزءًا أساسيًا من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر
2015

بآالف الدنانير البحرينية
)مراجعة(

2014
بآالف الدنانير البحرينية

)مراجعة(

األنشطة التشغيلية
8.570٦.57٦ربح الفترة
تعديالت لـ:

1.1711.234إستهالك
-144انخفاض قيمة استثمارات عقارية

6.292٦.٨23مخصص انخفاض قيمة موجودات التمويل
)723(974مخصص انخفاض قيمة / )عكس مخصصات( على االستثمارات

-)11(الربح من بيع استثمارات في الصكوك
)1.٨9٦(-الربح من بيع أدوات حقوق الملكية 

)3.504()1.175(الربح من بيع عقارات استثمارية 
7991٦9الحصة من خسائر الشركات الزميلة، صافي 

-)71(إيرادات أخرى
-)1.785(إعادة تقييم أسعار صرف العمالت األجنبية

14.908٨.٦79الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
1.٨90)3.115(إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

57.2٨1-إيداعات لدى مؤسسات مالية
)٦0.190()62.536(موجودات التمويل

)9.٦04()13.920( موجودات إجارة منتهية بالتمليك
)32()4.906( موجودات أخرى      

24.1٨2)3.656(حسابات جارية للعمالء      
5704.03٨مطلوبات أخرى 

)11.35٨( 11.412ودائع من مؤسسات مالية 
)53.701(17.742حسابات استثمار العمالء 

)3٨.٨15()43.501(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
11.8687.3٦2استبعاد استثمارات عقارية

70-أرباح أسهم من استثمارات في شركات زميلة
)1.1٦٦()756(شراء آالت ومعدات 

)39.595()52.899(شراء إستثمارات في أوراق مالية
38.26633.٨49مقبوضات من بيع إستثمارات في أوراق مالية

520)3.521(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية
)3٨.295()47.022(صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة

89.630145.410النقد وما في حكمه في 1 يناير
42.608107.115النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
13.1677.٦43نقد في الصندوق

913.3٨9أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي، بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري
9.83414.5٦3أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

19.516٨1.520إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية من90 يومًا أو أقل
42.608107.115

1٨.  الملحق 1: المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 1٨ جزءًا أساسيًا من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015

2015 - مراجعة
رأس

المال
أسهم

خزانة

أسهم 
تحت

خطة 
حوافز

الموظفين

عالوة
إصدار 

أسهم 

احتياطيات
حقوق 

الملكية
المنسوبة

لمساهمي
الشركة األم

حصة غير
مسيطرة

مجموع
حقوق

الملكية
إحتياطي 

قانوني
إحتياطي 

عام

إحتياطي
القيمة 
العادلة

للعقارات

إحتياطي
القيمة 
العادلة

لالستثمارات
الخسائر

المتراكمة
مجموع 

االحتياطيات
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية

79.0841179.095)14.320()35.591(11.8091.0007.3611.101--)563(93.967الرصيد في 1 يناير 2015

8.570-8.5708.5708.570--------ربح الفترة

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
)435(-)435()435(-)435(-------العادلة لإلستثمارات 

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
)274(-)274()274(--)274(------العادلة للعقارات

----------)940(-940أسهم صادرة خالل الفترة

91-91------6130--اسهم مخصصة خالل الفترة

)11()11(-----------صافي الحركة في الحصة غير مسيطرة

87.036-87.036)6.459()27.021(3011.8091.0007.087666)879()563(94.907الرصيد في 30 سبتمبر 2015

2014 - مراجعة
رأس

المال
أسهم

خزانة

أسهم 
تحت

خطة 
حوافز

الموظفين

عالوة
إصدار 

أسهم 

احتياطيات
حقوق 

الملكية
المنسوبة

لمساهمي
الشركة األم

حصة غير
مسيطرة

مجموع
حقوق

الملكية
إحتياطي 

قانوني
إحتياطي 

عام

إحتياطي
القيمة 
العادلة

للعقارات

إحتياطي
القيمة 
العادلة

لالستثمارات
الخسائر

المتراكمة
مجموع 

االحتياطيات
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية
بآالف  الدنانير 

البحرينية

7٦.٨741.2427٨.11٦)1٦.530()43.95٨(10.٨791.00011.3014.24٨--)5٦3(93.9٦7الرصيد في 1 يناير 2014

٦.57٦-٦.57٦٦.57٦٦.57٦--------ربح الفترة

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
)2.15٦(-)2.15٦()2.15٦(-)2.15٦(-------العادلة لإلستثمارات 

صافي الحركة في احتياطي القيمة 
العادلة للعقارات من:

)3.5٨0(-)3.5٨0()3.5٨0(--)3.5٨0(------1( استثمارات عقارية

1.1971.1971.197-1.197------2( استثمارات في شركات زميلة

)1.12٨()1.12٨(-----------صافي الحركة في الحصة غير مسيطرة

7٨.91111479.025)14.493()37.3٨2(10.٨791.000٨.91٨2.092--)5٦3(93.9٦7الرصيد في 30 سبتمبر 2014

1٨.  الملحق 1: المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 1٨ جزءًا أساسيًا من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.
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بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحد المختصر 
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015                 

المجموع
 أموال الصندوق المتاحة

للقرض الحسن قرض حسن

 
 

بآالف الدنانير البحرينية
)مراجعة(

بآالف الدنانير البحرينية
)مراجعة(

بآالف الدنانير البحرينية
)مراجعة(

128 48 80 الرصيد في 1 يناير 2015
استخدامات أموال صندوق القرض الحسن

- )9( 9 الزواج
- )9( 9 أخرى )األوقاف(
- )18( 18 مجموع االستخدامات خالل الفترة
- 36 )36( المدفوعات

128 66 62 الرصيد في 30 سبتمبر 2015

12٨ 49 79 الرصيد في 1 يناير 2014
استخدامات أموال صندوق القرض الحسن

- )21( 21 الزواج
- )21( 21 مجموع االستخدامات خالل السنة
- 30 )30( المدفوعات

12٨ 5٨ 70 الرصيد في 30 سبتمبر 2014

30 سبتمبر 302014 سبتمبر 2015
بآالف الدنانير البحرينية

)مراجعة(
بآالف الدنانير البحرينية

)مراجعة(

مصادر القرض الحسن
125125مساهمة من قبل البنك

33تبرعات 
12812٨مجموع مصادر القرض الحسن

بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات الموحد المختصر 
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015

30 سبتمبر 302014 سبتمبر 2015
بآالف الدنانير البحرينية

)مراجعة(
بآالف الدنانير البحرينية

)مراجعة(

مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات

28222٦أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية الفترة
593335دخل ال يتوافق مع الشريعة اإلسالمية / أتعاب متأخرة

19150تبرعات
894711مجموع مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات خالل الفترة

استخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات

105424الجمعيات الخيرية
262222مساعدات ألسر محتاجة

367٦4٦مجموع استخدامات أموال الصندوق خالل الفترة

527٦5أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية الفترة
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1.  البنك
تأسس بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب )»البنك«( في مملكة البحرين سنة 1979 بموجب المرسوم األميري رقم 2 لسنة 1979، ومسجل 
لتعاليم  األخرى وفقًا  التجارية  المالية  المصرفية واألنشطة  األعمال  لمزاولة   ،9900 رقم  تجاري  والتجارة بموجب سجـل  الصناعة  وزارة  لدى 
الشريعة اإلسالمية. يزاول البنك أعماله بموجب ترخيص مصرفي للتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي وهو الجهة الرقابية للبنك. 
إن هيئة الرقابة الشرعية للبنك هي الجهة المنوط بها التأكد من التزام البنك في معامالته وأعماله بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية. 

البنك مدرج في بورصة البحرين.

عنوان البنك المسجل هو مبنى 722، طريق 170٨، مجمع 317، المنامة، مملكة البحرين. 

لدى البنك أحد عشر فرعًا )2014: أحد عشر فرعًا( تعمل جميعها بمملكة البحرين. 

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك والبيانات المالية للشركات التابعة له )»المجموعة«(.

يمتلك البنك نسبة 100٪ من رأس مال كال من شركة أبعاد العقارية ش.م.ب )مقفلة( وشركة بي أي أس بي حوافز ش.ش.و، وشركة بي أي 
أس بي أم أم أف ش.م.ب )مقفلة( واكتتاب بنسبة 100٪ في بي أي أس بي صندوق أسواق المال. 

شركة أبعاد العقارية ش.م.ب )مقفلة(
تأسست الشركة في مملكة البحرين بتاريخ ٨ أبريل 2003 برأس مال مصرح به ومدفوع بالكامل يبلغ 25 مليون دينار بحريني. بدأت أبعاد 

عملياتها خالل سنة 2007. األنشطة الرئيسية ألبعاد هي إدارة وتطوير العقارات )وفقًا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية(.

بي أي أس بي أم أم أف ش.م.ب )مقفلة(
تأسست الشركة في مملكة البحرين كشركة مساهمة مقفلة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب سجل تجاري رقم ٨1322-1. 
العنوان المسجل للشركة هو مبنى 722، طريق 170٨، مجمع 317، المنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين. يقتصر الغرض من أم أم أف 

على إنشاء صناديق )وفقا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية(.

بي أي أس بي صندوق أسواق المال )»الصندوق«( 
إن الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح تم تشكيله بفعل أداة بتاريخ 12 سبتمبر 2012 وبدء أنشطته في 9 يوليو 2012. إن الصندوق هو 
نظام إستثماري للتجزئة الجماعية يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. تم تأسيسه في مملكة البحرين من قبل بنك البحرين اإلسالمي 
ش.م.ب. وفقًا ألنظمة وتوجيهات مصروف البحرين المركزي المذكورة في دليل األنظمة المجلد رقم 7. وقد تم تأسيس الصندوق من 

قبل شركة بي أي أس بي أم أم أف ش.م.ب )مقفلة(.

لقد تم اعتماد إصدار المعلومات المالية الموحدة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 2٨ أكتوبر 2015.

2.  أسس إعداد وعرض البيانات 
المنتهية  أشهر  التسعة  لفترة  )»المجموعة«(  له  التابعة  والشركات  للبنك  المختصرة  المرحلية  الموحدة  المالية  المعلومات  أعدت 
ووفقًا  اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا   2015 سبتمبر   30 في 
ال  التي  لألمور  بالنسبة  المركزي،  البحرين  أنظمة مصرف  ودليل  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لمتطلبات هيئة 
تسترشد  المجموعة  فإن  اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  تتناولها 
البيانات المالية الموحدة المرحلية بصورة مختصرة وفقًا  بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة. وتبعًا لذلك، تم عرض 
- »التقارير المالية المرحلية«. إن المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تشمل  إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 34 
للسنة  للمجموعة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  مع  قراءتها  ويجب  الكاملة  السنوية  المالية  للبيانات  المطلوبة  المعلومات  كل 

المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 
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3.  الطبيعة الموسمية للعمليات
ال توجد إيرادات جوهرية ذات طبيعة موسمية

الموحد  المالي  المركز  لبيان  المقارنة  أرقام  استخراج  تم  مدققة.   وغير  مراجعة،  المختصرة  المرحلية  الموحدة  المالية  المعلومات    .4
المختصر من البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتم استخراج أرقام المقارنة للبيانات 
الموحدة المختصرة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية ومصادر استخدامات صندوق القرض الحسن، و ومصادر 
استخدامات صندوق الزكاة واألعمال الخيرية من المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة للتسعة أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 2014.
يتم عمل تخصيصات صافي األرباح، إن وجدت، فقط بعد اعتمادها من قبل المساهمين.

5.  السياسات المحاسبية الهامة
هي  المختصرة  المرحلية  الموحدة  المالية  المعلومات  إعداد  في  المجموعة  قبل  من  المطبقة  الحساب  وطرق  المحاسبية  السياسات 

نفسها تلك التي استخدمت في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، فيما عدا المبين أدناه:

التعديالت على المعايير المحاسبية الصادرة والسارية المفعول ابتداء من 1 يناير 2015

معيار المحاسبة المالي رقم 23 - التوحيد 
خالل الفترة، أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تعديالت على معيار المحاسبة المالي رقم 23 - التوحيد. 
التعديل يقدم توجيهًا  إضافيًا حول الطريقة التي يجب ان تتبعها المؤسسة المالية  اإلسالمية  في تحديد متى يجب توحيد الشركة. 
يوضح التعديل الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، أنه باإلضافة للشروط الموجودة في المعيار، قد 
توجد السيطرة من خالل الحقوق الناتجة من االتفاقات التعاقدية األخرى ، وحقوق تصويت المؤسسة المالية اإلسالمية التي تمنح سلطة 

األمر الواقع على الشركة، وحقوق التصويت المحتملة، أو مزيجًا من هذه العوامل. 

الموحدة  المالية  البيانات  أثر على  أي  له  31 ديسمبر 2015، ولم يكن  أو بعد  المنتهية في  للفترات  المفعول  التعديل أصبح ساري  هذا 
للمجموعة.

6.  إدارة المخاطر المالية
سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة هي نفسها تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

7.  األحكام والتقديرات 
إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقديرات، واألحكام، والفرضيات المحاسبية 
الهامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج 

الحقيقية عن هذه التقديرات. 

عند إعداد هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام الجوهرية ذاتها التي تم استخدامها في 
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقينية، والتي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة 

المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

1٨.  الملحق 1: المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
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8.  استثمارات في أوراق مالية
31 ديسمبر 2014 30 سبتمبر 2015

المجموع
تمويل 

مشترك تمويل ذاتي المجموع
تمويل 

مشترك تمويل ذاتي
بآالف الدنانير 

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية

1( أدوات دين تظهر بالتكلفة 
المطفأة
صكوك

41.705 41.705 - 85.808 85.808 - في 1 يناير
50.229 50.229 - 52.880 52.880 - شراء 
)٦.12٦( )٦.12٦( - )35.780( )35.780( - إستبعادات وإستردادات 

٨5.٨0٨ ٨5.٨0٨ - 102.908 102.908 -
)3.974( )3.974( - )4.925( )4.925( - مخصص انخفاض القيمة
٨1.٨34 ٨1.٨34 - 97.983 97.983 -

 2( أدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة
من خالل حقوق الملكية

أسهم مسعرة - بالقيمة العادلة
25.41٨ - 25.41٨ 1.393 - 1.393 في 1 يناير

)2.235( - )2.235( )348( - )348( تغيرات القيمة العادلة
)1٦.941( - )1٦.941( - - - إستبعادات 
)4.٨49( - )4.٨49( - - - مبالغ مشطوبة

1.393 - 1.393 1.045 - 1.045 مجموع الصافي

أسهم غير مسعرة -  بالتكلفة مطروحًا منها انخفاض القيمة
29.249 - 29.249 29.201 - 29.201 في 1 يناير

)4٨( - )4٨( - - - إستبعادات
- - - )4.238( - )4.238( مبالغ مشطوبة

29.201 - 29.201 24.963 - 24.963
)7.721( - )7.721( )4.310( - )4.310( مخصص انخفاض القيمة
21.4٨0 - 21.4٨0 20.653 - 20.653

صناديق استثمارية غير مسعرة
-  بالتكلفة مطروحًا منها انخفاض القيمة

43.٨0٨  - 43.٨0٨ 36.541  - 36.541 في 1 يناير
 -  -  - 19  - 19 إضافات

تغيرات فرق العمالت األجنبية ) 297 (  -  ) 297 (  ) 1.242 (  -  ) 1.242 ( 
إستبعادات ) 1.848 (  -  ) 1.848 (  ) 025.٦ (  -  ) 025 . ٦ ( 

مبالغ مشطوبة ) 15.987 (  -  ) 15.987 (  -  -  - 
3٦.541  - 3٦.541 18.428  - 18.428

مخصص انخفاض القيمة ) 244 (  -  ) 244 (  ) ٦٨7.17 (  -  ) ٦٨7.17 ( 
1٨.٨54  - 1٨ . ٨54 18.184  - 18.184

1٨.  الملحق 1: المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
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٨. استثمارات في أوراق مالية )تـتـمــة(
استثمارات حقوق الملكية غير مسعرة والصناديق المدارة المصنفة ضمن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية تتكون 
من استثمارات في شركات مقفلة أو صناديق مدارة من قبل مدراء استثمار خارجيين. تظهر هذه االستثمارات بالتكلفة مطروحًا منها 

انخفاض القيمة،  في غياب مقياس موثوق للقيمة العادلة. 

31 ديسمبر 2014 30 سبتمبر 2015

المجموع
تمويل 

مشترك تمويل ذاتي المجموع
تمويل  
مشترك تمويل ذاتي

بآالف الدنانير 
البحرينية

بآالف الدنانير 
البحرينية

بآالف الدنانير 
البحرينية

بآالف الدنانير 
البحرينية

بآالف الدنانير 
البحرينية

بآالف الدنانير 
البحرينية

3( أدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أسهم   مدرجة

41.705 - - - - - في   1   يناير
50.229 - - - - - إستبعادات   
123.5٦1 ٨1.٨34 41.727 137.865 97.983 39.882 مجموع صافي االستثمارات  في أوراق مالية

9.  استثمارات عقارية
تمويل ذاتي

31 ديسمبر  2014 30 سبتمبر 2015
بآالف الدنانير البحرينية بآالف الدنانير البحرينية

51.339 41.323 أراضي
2.595 2.595 مباني 

53.934 43.918

31 ديسمبر  2014 30 سبتمبر 2015
بآالف الدنانير البحرينية بآالف الدنانير البحرينية الحركة في االستثمارات العقارية

5٨.219 53.934 الرصيد في بداية الفترة
- 1.093 إضافات

257 - مصروفات مرسملة
)7.799( )10.693( استبعاد 

3.257 )416( تغيرات القيمة العادلة  
53.934 43.918 الرصيد في نهاية الفترة

10.  موجودات أخرى
31 ديسمبر  2014 30 سبتمبر 2015

بآالف الدنانير البحرينية بآالف الدنانير البحرينية

1.907 2.047 ذمم مدينة
1.177 1.263 سلفيات للموظفين 
٦5٨ 360 مصروفات مدفوعة مقدمًا
9٨٦ 5.964 أخرى

4.72٨ 9.634
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11.  مطلوبات أخرى
31 ديسمبر  2014 30 سبتمبر 2015

بآالف الدنانير البحرينية بآالف الدنانير البحرينية

4.150 3.944 شيكات إدارية
3.039 2.817 ذمم دائنة للمزودين
3.334 3.285 مصروفات مستحقة
1.92٨ 1.891 رسوم التامين على الحياة )تكافل( دائنة   

٨0٦ 805 أرباح أسهم مستحقة 
2٨2 527 زكاة وصندوق التبرعات

2.979 3.819 أخرى 
1٦.51٨ 17.088

12.  برنامج مكافأة الموظفين المتضمن منح أسهم البنك  
في اجتماع الجمعية العمومية االعتيادية لسنة 2014 والذي عقد بتاريخ 23 مارس 2015، ووفقًا ألفضل سياسات ممارسات  المكافآت الصادرة 
عن مصرف البحرين المركزي، فقد تم الموافقة على برنامج مكافأة الموظفين المتضمن منح أسهم البنك. نتيجة لذلك، فقد تم خالل 
الفترة إصدار 9.39٦.735 سهمًا عاديًا بمبلغ 940 ألف دينار بحريني. تم طرح هذه األسهم غير المخصصة من حقوق الملكية. خصص 
البنك ٦03.537 سهمًا عاديًا بقيمة إسمية ٦1 ألف دينار بحريني للموظفين طبقًا للخطة،  فنتج عن ذلك عالوة إصدار أسهم بمبلغ 30 ألف 

دينار بحريني. يحق لألسهم المخصصة ضمن الخطة أرباح أسهم نقدية وأسهم. 

13.  إرتباطات وإلتزامات محتملة
إرتباطات متعلقة بتسهيالت إئتمانية

تشمل هذه ارتباطات إلبرام عقود تمويلية مصممة لتلبية احتياجات عمالء المجموعة.

إن خطابات االئتمان وخطابات الضمان تلزم المجموعة بالدفع نيابة عن العمالء. 

لدى المجموعة اإلرتباطات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية واإللتزامات المحتملة التالية نيابة عن العمالء: 

31 ديسمبر  2014 30 سبتمبر 2015
بآالف الدنانير البحرينية بآالف الدنانير البحرينية

2.775 3.027 خطابات ائتمان وخطابات قبول
1٨.7٦0 20.530 خطابات ضمان

742 694 إرتباطات عقود التأجير التشغيلية*
22.277 24.251

*   دخلت المجموعة في عقود تأجير تجارية لبعض الفروع. إن متوسط الفترات لعقود التأجير يتراوح بين شهر واحد إلى ثالث سنوات، 
وتتضمن العقود بنود لتجديد التأجير. إن التجديدات هي حق خيار للجهة المعينة التي تحمل حق اإليجار. ليس هناك قيود موضوعة 

على المستأجر بالدخول في عقود اإليجار هذه.
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14.  معامالت مع أطراف ذوي عالقة
تتكون األطراف ذوي العالقة من شركات زميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة واإلدارة العليا وأفراد عائالتهم 
المقربين والشركات المملوكة لهم أو المسيطر عليها من قبلهم. سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت يتم الموافقة عليها من 

قبل مجلس اإلدارة.

فيما يلي األرصدة والمعامالت لجوهرية مع األطراف ذات العالقة في 30 سبتمبر:
2015

المجموع اإلدارة العليا
أعضاء مجلس اإلدارة 

والمؤسسات المتعلقة بهم
شركات زميلة 

ومشاريع مشتركة مساهمين
بآالف الدنانير 

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
بآالف الدنانير

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية

الموجودات 
- - - - - إيداعات لدى مؤسسات مالية

2.041 - 2.041 - - موجودات تمويلية
29.712 - - 29.712 - إستثمارات في شركات زميلة

160 160 - - - موجودات أخرى 

المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار
2.452 154 492 1.806 - حسابات جارية للعمالء
1.891 - - 1.891 - مطلوبات أخرى
566 - - 566 - مبالغ مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية

39.417 811 386 125 38.095 حسابات استثمار العمالء

2015

المجموع اإلدارة العليا
أعضاء مجلس اإلدارة 

والمؤسسات المتعلقة بهم
شركات زميلة 

ومشاريع مشتركة مساهمين
بآالف الدنانير 

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية بآالف الدنانير البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية

اإليرادات
118 1 117 - - إيراد من التمويالت اإلسالمية 

4 - - 4 - إيراد من إيداعات لدى المؤسسات المالية
حصة المجموعة من نتائج الشركات

 )799( - )799( - الزميلة
 )462(  )19(  )1( )1(  )441( العائد على حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار

المصروفات 
)684(  )684( - - - تكاليف الموظفين
)555( - )555( - - مصروفات أخرى

31 ديسمبر 2014

المجموع اإلدارة العليا
أعضاء مجلس اإلدارة 

والمؤسسات المتعلقة بهم
شركات زميلة 

ومشاريع مشتركة مساهمين
بآالف الدنانير 

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية

الموجودات 
4.734 - - 4.734 - مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية
2.402 - 2.402 - - موجودات التمويل

30.٨35 - - 30.٨35 - إستثمارات في شركات زميلة
194 194 - - - موجودات أخرى 

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
1.92٦ 49 594 1.2٨2 - حسابات جارية للعمالء
1.92٨ - - 1.92٨ - مطلوبات أخرى
47.112 591 457 425 45.٦39 حسابات استثمار العمالء
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30 سبتمبر 2014

المجموع اإلدارة العليا
أعضاء مجلس اإلدارة 

والمؤسسات المتعلقة بهم
شركات زميلة 

ومشاريع مشتركة مساهمين
بآالف الدنانير 

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
بآالف الدنانير 

البحرينية

اإليرادات
2٨٦  - 199 ٨7 إيرادات   من   التمويالت   اإلسالمية    - 

حصة   المجموعة   من   نتائج   الشركات   الزميلة -  ) 1٦9 (  -  -  ) 1٦9 ( 
عائد   حقوق   ملكية   حاملي   حسابات   االستثمار ) 791 (  ) 3 (  ) ٦ (  ) 15 (  ) ٨15 ( 

المصروفات   
تكاليف   الموظفين -  -  -  ) ٦35 (  ) ٦35 ( 
مصروفات   أخرى -  -  ) 249 (  -  ) 249 ( 

فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين:
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2014 2015
بآالف الدنانير البحرينية بآالف الدنانير البحرينية

532 571 منافع الموظفين قصيرة األجل
103 113 مكافآت أخرى طويلة األجل

٦35 684

15.  األدوات المالية
تراتبية القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ القياس.

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألوراق المالية/ الصكوك المدرجة باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما 
توافرت هذه األسعار. كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة لألوراق المالية/ الصكوك غير المدرجة باستخدام طرق تقييم مناسبة، 
وتشمل طرق التقييم استخدام معامالت تجارية حديثة بين طرفين ملمين، إن وجد، وبالرجوع للقيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مشابهة 

لحد كبير، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة وطرق تقييم أخرى.

تستخدم المجموعة تراتبية القيمة العادلة التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بطرق التقييم:

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛

المستوى 2: التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة.

المستوى 3: التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن 
مالحظتها في السوق. 
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15.  األدوات المالية )يتبع(
يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تراتبية القيمة العادلة كما في 30 سبتمبر 2015:

المجموع المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان حقوق الملكية
أوراق مالية مدرجة

1.045 - - 1.045 أسهم حقوق الملكية

المجموع المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1 31 ديسمبر 2014
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان حقوق الملكية
أوراق مالية مدرجة

1.393 - - 1.393 أسهم حقوق الملكية

تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3

خالل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2، ولم تكن هناك تحويالت من أو 
إلى المستوى 3.

في  المجموعة  إستثمارات  بإستثناء  الدفترية،  قيمها  عن  جوهريا  اختالفا  تختلف  ال   ، المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة 
الصكوك المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والبالغة 97.9٨3 ألف دينار بحريني )2014: ٨1.٨34 ألف دينار بحريني( والتي تبلغ قيمتها العادلة 

9٨.733 ألف دينار بحريني )2014: ٨1.1٨1 ألف دينار بحريني(.

16.  معلومات قطاعات األعمال
ألغراض إدارية، تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:

الشركات 
يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار للشركات والحسابات الجارية، وتقديم تسهيالت التمويل اإلسالمي 

للشركات.

األفراد
يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار للعمالء والحسابات الجارية، وتقديم تسهيالت التمويل اإلسالمي 

للعمالء.

اإلستثمارات
يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق ملكية حاملي حسابات اإلستثمار للبنوك والمؤسسات المالية، و توفير أسواق المال وخدمات 

التجارة والخزانة وكذلك إدارة األنشطة اإلستثمارية. وتشمل األنشطة اإلستثمارية التعامل مع اإلستثمارات في األسواق المحلية والدولية 
واإلستثمارات العقارية.

تشكل هذه القطاعات األساس الذي تعتمد عليه المجموعة في إعداد تقرير بشأن معلومات القطاعات الرئيسية. تتم المعامالت  بين 
هذه القطاعات حسب أسعار السوق التقديرية وعلى أسس تجارية. يتم احتساب تكلفة التحويل على أساس معدل الوعاء والذي يقارب 

تكلفة األموال.
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فيما يلي بيان بمعلومات القطاعات:

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015
المجموع االستثمارات األفراد الشركات

 بآالف الدنانير
البحرينية

 بآالف الدنانير
البحرينية

 بآالف الدنانير
البحرينية

 بآالف الدنانير
البحرينية

31.429 3.918 19.132 8.379 مجموع اإليرادات 
)15.593( )1.814( )11.207( )2.572( مجموع المصروفات 
)7.266( )974( )192( )6.100( مخصص انخفاض القيمة 

8.570 1.130 7.733 )293( ربح  الفترة

معلومات أخرى
30 سبتمبر 2015

المجموع االستثمارات األفراد الشركات
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية

909.216 268.094 409.869 231.253 موجودات القطاع
822.180 92.440 471.708 258.032 مطلوبات القطاع
87.036 مجموع حقوق الملكية
909.216 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014
المجموع االستثمارات األفراد الشركات

 بآالف الدنانير
البحرينية

 بآالف الدنانير
البحرينية

 بآالف الدنانير
البحرينية

 بآالف الدنانير
البحرينية

29.12٦ 7.733 15.٦9٨ 5.٦95 مجموع اإليرادات 
)1٦.451( )2.139( )11.٦٨٦( )2.٦2٦( مجموع المصروفات 
)٦.099( 70٦ )1.23٨( )5.5٦7( )مخصص انخفاض القيمة( / عكس مخصصات 
٦.57٦ ٦.300 2.774 )2.49٨( )خسارة(/ ربح  الفترة

معلومات أخرى
31 ديسمبر 2014

المجموع االستثمارات األفراد الشركات
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية
 بآالف الدنانير

البحرينية

٨75.207 307.939 34٨.11٨ 219.150 موجودات القطاع
79٦.123 ٨2.397 452.77٨ 2٦0.94٨ مطلوبات القطاع
79.0٨4 مجموع حقوق الملكية

٨75.207 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

تعمل المجموعة فقط في مملكة البحرين، وعليه لم يتم إظهار معلومات عن القطاع الجغرافي. 
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17.  أحداث الحقة
في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادي الذي عقد بتاريخ 27 أكتوبر 2015، وافق المساهمون على شطب خسائر متراكمة بمبلغ 
27.399 ألف دينار بحريني كما في 30 يونيو 2015، من خالل تسوية 1.000 ألف دينار بحريني مقابل االحتياطي العام، و30.000 ألف دينار بحريني 
مقابل عالوة اإلصدار، و 11.٨09 ألف دينار بحريني مقابل االحتياطي القانوني، و14.5٦0 ألف دينار بحريني مقابل رأس المال المدفوع، وبالتالي 

تخفيض رأس المال البنك المدفوع من 94.907 ألف دينار بحريني إلى ٨0.347 ألف دينار بحريني.

كما وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادي على إصدار أسهم حقوق حتى 200.000.000 سهما عاديا بقيمة إسمية 
تبلغ 0.100 دينار بحريني لكل سهم )2.000.000 دينار بحريني(.

18.  أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة السابقة كلما دعت الضرورة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض الفترة الحالية. إن إعادة التصنيف لم 

تؤثر على األرباح المعلنة سابقًا أو حقوق الملكية.
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