
تطلعات جديدة….
لمستقبل باهر.

التقرير السنوي



النبــــــــذة

تاأ�س�س بنك البحرين الوطني يف عام 1957 كاأول م�سرف وطني مملوك بالكامل مل�ساهمني حمليني. ومنذ 

ذلك احلني �سهد البنك منوًا متوازنًا لي�سبح امل�سرف الرائد يف تقدمي �ستى اخلدمات امل�سرفية لقطاعي 

الأفراد وال�سركات.

ويلعب البنك دورًا هامًا يف القت�ساد الوطني بف�سل ح�سته الكبرية بني البنوك التجارية و�سبكته الوا�سعة 

من الفروع املحلية واأجهزة ال�سراف الآيل وقوامها 25 فرعًا و59 جهازًا، وي�سعى البنك اإىل تطوير مهاراته 

من اأجل اإقتنا�س فر�س الأعمال خليجيًا ودوليًا، ويقوم فرعا البنك يف اأبوظبي والريا�س بدور رائد يف هذا 

املجال.

يقع بنك البحرين الوطني على راأ�س قائمة ال�سركات املدرجة يف بور�سة البحرين. وميتلك 55% من اأ�سهم 

القاب�سة �س.م.ب.  البحرين  اأفراد وموؤ�س�سات من القطاع اخلا�س، بينما متتلك �سركة ممتلكات  البنك 

البحرين  بنك  ا�ستطاع  وقد   .%45 ن�سبته  ما  البحرين  مملكة  حكومة   %100 بن�سبة  متتلكها  والتي  )م( 

الوطني مواكبة اجتاهات ال�سوق بهدف تقدمي اأف�سل اخلدمات لزبائنه عن طريق ت�سخري اأحدث التقنيات 

امل�ستخدمة، مما �ساعد طاقم موظفيه الذي ي�سم 557 موظفًا على تقدمي اأف�سل اخلدمات املتميزة بكفاءة 

واحرتافية عالية لزبائنه من الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات املالية والهيئات احلكومية.



 صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر

 حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

 صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء





املحتـو يـات

4 موجز البيانات املالية 

8 اأع�ساء جمل�س الإدارة 

10 تقرير جمل�س الإدارة 

12 تقرير الرئي�س التنفيذي 

14 التنظيم والإدارة وفقًا ملبادىء حوكمة ال�سركات 

24 الدارة التنفيذية 

28 مراجعة العمليات 

38 ا�ستعرا�س الو�سع املايل 

42 اإدارة املخاطر 

48 تقرير املكافاآت 

البيانات املالية

55 تقرير مدققي احل�سابات اإىل ال�سادة امل�ساهمني 

56 بيان املركز املايل 

57 بيان الربح اأو اخل�سارة 

58 بيان الدخل ال�سامل 

59 بيان التغريات يف حقوق امللكية 

61 بيان التدفقات النقدية 

62 اإي�ساحات حول البيانات املالية 

100 الف�ساح عن اإدارة املخاطر وراأ�س املال 

116 دليل الت�سالت 



I  4  بنك البحرين الوطني التقرير ال�سنوي 2014

موجــــز البيانــــات املاليــــة

2010  2011  2012  2013  2014  

االيرادات )مباليني الدنانري البحرينية(

48.70  55.37  61.92  59.82  59.58 �سايف الفوائد املكت�سبة 

23.18  24.55  24.69  24.83  29.63 اإيرادات اأخرى 

25.83  26.61  27.34  27.45  29.19 م�سروفات الت�سغيل 

43.02  45.64  47.50  51.36  53.44 ربح ال�سنة 

23.33  25.66  21.38  32.93  23.52 اأرباح اأ�سهم نقدية 

الو�ضع املايل )مباليني الدنانري البحرينية(

2274.05  2388.65  2654.56  2749.23  2738.46 اإجمايل املوجودات 

950.80  972.07  888.25  859.39  780.97 قرو�س و�سلفيات 

656.22  650.21  757.83  997.72  999.49 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

2151.00  2259.50  2515.83  2596.84  2580.92 الأ�سول املدرة للدخل 

2000.30  2103.10  2321.85  2366.25  2321.34 اإجمايل الودائع 

1768.47  1905.49  2077.90  2083.54  2154.85 ودائع الزبائن 

262.97  274.73  318.94  363.14  378.02 حقوق امللكية 

موؤ�ضرات االأداء الرئي�ضية

العوائد:

%17.06  %16.98  %16.00  %15.06  %14.42 العائد على متو�سط حقوق امللكية 

%1.96  %1.96  %1.88  %1.90  %1.95 العائد على متو�سط املوجودات 

46  49  50  55  57 عائد ال�سهم الواحد )فل�س( 

%35.93  %33.30  %31.57  %32.43  %32.72 الكفاءة الت�سغيلية )م�سروفات الت�سغيل/ جمموع الإيرادات( 

74  80  85  92  96 الربح املحقق من كل موظف )باآلف الدنانري البحرينية( 

راأ�س املال:

%11.56  %11.50  %12.01  %13.21  %13.80 ن�سبة حقوق امللكية اإىل جمموع املوجودات 

6.91  6.61  7.32  6.57  6.24 جمموع املطلوبات اإىل حقوق امللكية )مرات( 

7.20  6.76  6.99  6.92  6.40 متو�سط جمموع املطلوبات اإىل متو�سط حقوق امللكية )مرات( 

%22.85  %25.05  %27.86  %31.22  %34.29 معدل مالءة راأ�س املال )%( 
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توظيف معرفتنا
المحلية الراسخة

للمضي قدمًا بقطاعات
الفرص الجديدة
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اأع�ساء جمل�س الإدارة

1.  فاروق يو�ضف خليل املوؤيد

رئي�س جمل�س االإدارة  

2.  د. ع�ضام عبداهلل فخرو

نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

3.  عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا

نائب رئي�س جمل�س االإدارة  

4.  علي ح�ضني يتيم

ع�ضو جمل�س االإدارة  

5.  ح�ضني �ضلطان الغامن

ع�ضو جمل�س االإدارة  

 6.  ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان حممد اآل خليفة

ع�ضو جمل�س االإدارة

7.  خالد يو�ضف عبدالرحمن

ع�ضو جمل�س االإدارة  

8.  عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم

ع�ضو جمل�س االإدارة  

9.  فوزي اأحمد كانو

ع�ضو جمل�س االإدارة  

 10.   مري ذوالفقار علي

ع�ضو جمل�س االإدارة

 11.  خالد عمر الرميحي

ع�ضو جمل�س االإدارة

10
876

4 3 21
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فاروق يو�ضف خليل املوؤيد

رئي�س جمل�س الإدارة 

ع�سو غري م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 1997.

رئي�س جلنة التعيينات واملكافاآت.

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة يو�سف خليل املوؤيد واأولده، 

وجمموعة املوؤيد العاملية، واأ�سرف، و�سركة البحرين لل�سوق 

احلرة، و�سركة فنادق البحرين، واجلامعة الأهلية، وبيت 

التمويل الوطني و�سركة البحرين الوطنية للتاأمني.

ع�سو جمل�س اإدارة اإنف�ستكورب بنك �س. م. ب.

د. ع�ضام عبداهلل فخرو

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو غري م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 2008.

رئي�س اللجنة التنفيذية.

ع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت.

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة البحرين لل�سينما وجمموعة 

عبداهلل يو�سف فخرو واأولده.

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة البحرين القاب�سة )ممتلكات(.

عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 1984.

رئي�س جلنة التدقيق.

ع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت.

رئي�س جمل�س اإدارة يو�سف اأكرب علي ر�سا واأولده.

 ع�سو جمل�س اإدارة �سركة البحرين لت�سليح

ال�سفن والهند�سة.

علي ح�ضني يتيم

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 1985.

نائب رئي�س اللجنة التنفيذية.

ع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت.

 نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سركات

علي وحممد يتيم.

خالد يو�ضف عبدالرحمن

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 2001.

نائب رئي�س جلنة التدقيق.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأوال لالألبان.

ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية ل�سركة 

البحرين لت�سليح ال�سفن والهند�سة وال�سركة البحرينية 

ال�سعودية للموا�سالت.

ح�ضني �ضلطان الغامن

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو غري م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 2004.

ع�سو جلنة التدقيق.

 الوظيفة: الوكيل امل�ساعد للموارد الب�سرية واملالية

بديوان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء.

عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو غري م�ستقل وتنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 2009.

ع�سو اللجنة التنفيذية.

رئي�س جمل�س اإدارة بنك البحرين ال�سالمي، و�سركة 

»بنفت«، واجلمعية امل�سرفية بالبحرين.

 نائب رئي�س جمل�س الدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية

وع�سو جلنة التعيينات واملكافاآت ل�سركة البحرين 

لالإت�سالت ال�سلكية والال�سلكية )بتلكو(.

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأمنية للموبايل )الردن(، 

و�سركة ديراقو )مالديف(، و�سركة �سور جرين�سي 

املحدودة، و�سركة �سور جري�سي املحدودة، و�سركة �سور 

جزيرة مان املحدودة.

 ع�سو جمل�س اإدارة برنامج �سمو ويل العهد للمنح

الدرا�سية الدولية، واإدارة الودائع وحماية ح�سابات 

ال�ستثمارات غري املقيدة مب�سرف البحرين املركزي.

فوزي اأحمد كانو

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 2010.

ع�سو اللجنة التنفيذية.

 رئي�س جمل�س اإدارة �سركة عبدالرحمن جا�سم

كانو املحدودة.

 نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سركات يو�سف

بن اأحمد كانو )البحرين(.

 ع�سو جمل�س الإدارة التنفيذي ل�سركة البحرين

لت�سليح ال�سفن والهند�سة. 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة البحرين للفنادق.

خالد عمر الرميحي

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو غري م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 2014.

ع�سو جلنة التدقيق.

الوظيفة: رئي�س ومالك فندق الق�سر يف مملكة البحرين.

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة مطار البحرين.

ع�سو جمل�س اإدارة جمل�س التنمية الإقت�سادية.

مري ذوالفقار علي

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو غري م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 2014.

ع�سو اللجنة التنفيذية.

 الوظيفة: رئي�س الإ�ستثمار ب�سركة البحرين

القاب�سة )ممتلكات(.

 ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جيم�س مينا�سا القاب�سة

املحدودة، و�سركة طريان اخلليج القاب�سة.

ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان حممد اآل خليفة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو غري م�ستقل وغري تنفيذي.

 اإن�سم اإىل جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

يف عام 2014.

ع�سو اللجنة التنفيذية.

 الوظيفة: م�سريف متقاعد وا�ست�ساري م�ستقل

للخدمات امل�سرفية وال�ستثمار.
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تقــريــر جملــ�س الإدارة

فاروق يو�ضف خليل املوؤيد

رئي�س جمل�س الإدارة

بيئة العمل العامة

ال�ضيا�ضي  الو�ضع  نتيجة  بالتذبذب   2014 عام  خالل  العاملي  االإقت�ضاد  اأداء  متيز 

للمنطقة واالإنخفا�س احلاد يف اأ�ضعار النفط مع نهاية العام. ورغم اأن عام 2014 

ال�ضكوك حول قوة  �ضيادة  اإىل  اأدت  الو�ضوح  اأن حالة عدم  اإال  اإيجابية،  ببوادر  بداأ 

ظهور  مع  منتظمة  غري  النمو  وترية  وجاءت  االإقت�ضادي.  االإنتعا�س  و�ضرعة 

فروقات كبرية يف معدالت النمو بني خمتلف املناطق. ورغم اأن االإقت�ضاد االأمريكي 

ال يزال يظهر منواً قوياً وثابتاً، اإال اأن منطقة اليورو تواجه حتديات منو حقيقية، 

يف الوقت الذي تباطئت فيه معدالت النمو يف كل من الدول االآ�ضيوية واالأ�ضواق 

ال�ضاعدة ب�ضكل كبري.

من املتوقع اأن يحقق اإقت�ساد دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ن�سبة منو قوية 

تتجاوز 4.0% يف عام 2014، ويعود ذلك ب�سفة اأ�سا�سية للوترية القوية يف معدلت 

النفطي.  القطاع  ن�سبة منو معتدلة يف  النفطية مع حتقيق  القطاعات غري  النمو يف 

ومع ذلك، فاإن الإنخفا�س احلاد يف اأ�سعار النفط مع نهاية العام قد يوؤدي اإىل زيادة 

التحديات مع حلول عام 2015.

البحريني خالل عام 2014 معدلت منو قوية  الإقت�ساد  اأن يحقق  املتوقع  كما ومن 

ويتوقع  العام.  خالل  تنفيذها  مت  التي  التحتية  البنية  م�ساريع  من  بالعديد  مدعومًا 

جمل�س التنمية القت�سادية اأن ت�سل ن�سبة النمو ال�سنوي للربع الأول والثاين والثالث 

والقطاع   %6.0 منو  ن�سبة  النفطي  القطاع  �سيحقق  كما   ،%4،6 اإىل   2014 عام  من 

غري النفطي ن�سبة منو 4.3%. وقد متيز النمو خالل الربع الأول والثاين والثالث من 

القطاعات  والأهم  النفطية،  القطاعات  جميع  اأظهرت  حيث  قاعدته،  باإت�ساع  العام 

غري النفطية التي حققت اإنتعا�سًا ملحوظًا يف معدلت النمو. ويتوقع جمل�س التنمية 

القت�سادية حتقيق ن�سبة منو لعام 2014 تبلغ %4.2.

االأداء العام

على �سوء هذه اخللفية، حافظ بنك البحرين الوطني على وترية النمو حمققًا اأرباحًا 

�سافية لعام 2014 بلغت 53،44 مليون دينار بحريني )142.12 مليون دولر اأمريكي( 

للعام  اأمريكي(  دولر  مليون  بحريني )136.60  دينار  مليون  مقارنة مببلغ 51.36 

اأي بزيادة بلغت ن�سبتها 4.0%. وتعك�س هذه النتائج الطيبة تقدم البنك  املن�سرم، 

متو�سط  العائد على  وجاء  الكرام.  مل�ساهمينا  املردود  وقدرتنا على حت�سني  امل�ستمر 

حقوق امللكية بن�سبة 14.42% والعائد على متو�سط الأ�سول بن�سبة 1.95% والذي بقي 

راأ�سمال قوية  البنك يتميز بقاعدة  قويًا ح�سب املعايري الإقليمية والدولية. ول يزال 

ومعدلت عالية من ال�سيولة وتنوع يف حمفظة الأ�سول.

دينار  مليون   2154.85 بلغت  حيث  ثابت  منو  اإظهار  يف  الزبائن  ودائع  ا�ستمرت 

بحريني )5730.98 مليون دولر اأمريكي( كما يف 31 دي�سمرب 2014 مقارنة مببلغ 

2083.54 مليون دينار بحريني )5541.33 مليون دولر اأمريكي( كما يف 31 دي�سمرب 

الأ�سول  اإجمايل  بلغ  نف�سه،  الوقت  ويف   .%3.4 بلغت  منو  ن�سبة  ميثل  ما  وهو   2013

اأمريكي( دولر  مليون   6864.16( بحريني  دينار  مليون   2580.92 للدخل   املدرة 

كما يف 31 دي�سمرب 2014 مقارنة مببلغ 2596.84 مليون دينار بحريني )6906.45 

اأ�سول  مبحفظة  يتميز  البنك  يزال  ول  ال�سابق.  العام  يف  اأمريكي(  دولر  مليون 

قبل  %34.3 ن�سبته  بلغت  حيث  جيدًا  املال  راأ�س  كفاية  م�ستوى  يزال  ول   متنوعة، 

التخ�سي�سات املقرتحة.

 ي�سر جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني

اأن يقدم تقريره ال�سنوي الثامن واخلم�سني عن 

 اأعمال البنك والبيانات املالية لل�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2014.

جمموع املوجودات

مباليني الدنانري البحرينية

2749.23

2654.56

2388.65

2274.05

2738.46 2014

2013

2012

2011

2010

1.0001.5002.0002.5003.000
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هذا وي�ستمر بنك البحرين الوطني بلعب دور ن�سط يف دعم عجلة التنمية الإقت�سادية 

ململكة البحرين. ولتحقيق هذا الهدف، قام البنك بتنفيذ العديد من املبادرات خالل 

العام، حيث اإن�سب تركيز اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية على تو�سعة �سبكة التوزيع 

الزبائن  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  املبتكرة  واخلدمات  املنتجات  وتقدمي  املحلية 

مع  العالقات  توطيد  عن  عالوة  التكنولوجي،  املجال  يف  خ�سو�سًا  املتنامية  الكرام 

الزبائن. وجاء تركيز اخلدمات امل�سرفية لل�سركات من�سبًا على دعم قطاع الأعمال 

التجارية وال�سركات واملوؤ�س�سات من خالل هيكلة منتجات وخدمات منا�سبة لزبائن 

امل�ستوى  وعلى  التجارية.  باحتياجاتهم  الوفاء  على  ت�ساعدهم  والتي  القطاع  هذا 

اأبوظبي  الإنتقائي يف  التو�سع  على  القائمة  اإ�سرتاتيجيته  البنك يف  ا�ستمر  الإقليمي، 

والريا�س والتي تتقدم ح�سب اخلطة املر�سومة. وقد لعبت جمموعة اخلزينة، الفروع 

القليمية والعمليات دورًا هامًا يف عام 2014 من خالل اإ�ستخدام ال�سيولة الفائ�سة 

املتوافرة لديها لالإ�سرتاك يف العديد من الإ�سدارات املحلية والإقليمية.

للو�سع  بالتحديات نظرًا  امل�ستقبلية لعام 2015، ف�ستكون مليئة  للنظرة  بالن�سبة  اأما 

ال�سهور  مدى  على  النفط  اأ�سعار  يف  الكبري  ولالإنخفا�س  احلايل  العاملي  الإقت�ساد 

القليلة املا�سية. وينتهز جمل�س اإدارة البنك هذه الفر�سة للتاأكيد على اإلتزامه الكامل 

بالوفاء بتطلعات جميع الأطراف ذوي العالقة ويف نف�س الوقت املحافظة على اأعلى 

امل�ستويات واملعايري التنظيمية للعمل ح�سب مبادئ حوكمة ال�سركات وذلك يف جميع 

ن�ساطاته وتعامالته التجارية.

باب  حتت  البنك  واأداء  املايل  الو�سع  حول  التفا�سيل  من  املزيد  وجتدون  هذا 

»ا�ستعرا�س الو�سع املايل« وباب »البيانات املالية« من هذا التقرير ال�سنوي.

التخ�ضي�ضات املقرتحة

اإىل  بتو�سية  التقدم  الإدارة  جمل�س  قرر  فقد  اأعاله،  املذكورة  النتائج  اإىل  ا�ستنادًا 

ال�سادة امل�ساهمني للموافقة على التخ�سي�سات التالية:

الهبات والتربعات

يتقدم جمل�س الإدارة هذا العام بتو�سية لتخ�سي�س مبلغ 2.67 مليون دينار بحريني 

لربنامج الهبات والتربعات. وميثل هذا املبلغ ن�سبة قدرها 5% من �سايف اأرباح عام 

2014 القابلة للتوزيع. وبهذا يرتفع جمموع املخ�س�سات يف اإطار هذا الربنامج منذ 

بدايته يف عام 1980 اإىل 37.01 مليون دينار بحريني.

هذا وجتدون املزيد من التفا�سيل حول برنامج الهبات والتربعات ودور وم�سئوليات 

البنك يف املجتمع يف باب منف�سل بعنوان »دورنا يف املجتمع« من هذا التقرير ال�سنوي.

حوكمة ال�ضركات

يدرك جمل�س الإدارة جيدًا باأن التطبيق الأمثل لنظام حوكمة ال�سركات يعترب عن�سرًا 

العالقة.  ذوي  الأطراف  كافة  م�سالح  بحماية  ملتزم  وهو  موؤ�س�سة  اأية  لنجاح  فّعاًل 

وبناًء على ذلك، فان البنك قد قام بالعديد من املبادرات من اأجل الوفاء مبتطلبات 

وا�سرتاطات نظام حوكمة ال�سركات الذي اأ�سدرته وزارة ال�سناعة والتجارة ولئحة 

قوانني م�سرف البحرين املركزي.

ال�سنوي  التقرير  يف  ال�سركات  حوكمة  ملبادئ  وفقًا  والإدارة  التنظيم  باب  ويت�سمن 

تقريرًا وافيًا عن اإلتزام البنك بهذا النظام.

�ضكر وتقدير

ينتهز جمل�س الإدارة هذه الفر�سة، بالأ�سالة عن نف�سه ونيابة عن ال�سادة امل�ساهمني، 

لريفع خال�س تقديره و�سكره اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدّى، واإىل مقام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة، ويل العهد الأمني نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، واإىل جميع الوزارات واإدارات اململكة وهيئاتها. ويخ�س بال�سكر وزارة املالية 

وم�سرف البحرين املركزي على دعمهم املتوا�سل وم�ساندتهم امل�ستمرة للبنك.

�سلمان بن  را�سد  بال�سيخ  للرتحيب  اأي�سًا  الفر�سة  هذه  الإدارة  جمل�س  وينتهز   هذا 

ا�ستمرار يف  اإ�سهاماته  اإىل  ويتطلع  البنك  اإدارة  جمل�س  يف  جديد  كع�سو  خليفة   اآل 

جناح البنك.

كما يتقدم جمل�س الإدارة بخال�س ال�سكر والتقدير اإىل موظفي البنك على اإخال�سهم 

اإجنازات طيبة  البنك من  الأثر فيما حققه  العمل، مما كان له عظيم  وتفانيهم يف 

بنك يف  امل�ستمرة  وثقتهم  تعاونهم  ح�سن  على  واأ�سدقائنا  زبائننا  جميع   واإىل 

البحرين الوطني.

فاروق يو�ضف خليل املوؤيد

رئي�س جمل�س الإدارة

21 يناير 2015

دينار بحريني  

121.795.869 الأرباح امل�ستبقاة املعدلة كما يف 1 يناير 2014 

)35.499.518( تخ�سي�سات عام 2013 

53.437.706 اإيرادات عام 2014 

139.734.057 املجموع 

23.522.400 اأرباح نقدية )%25( 

2.671.885 هبات وتربعات 

14.113.440 يحول اىل الحتياطي العام 

99.426.332 اأرباح م�ستبقاة مرّحلة بعد تخ�سي�سات عام 2014 

139.734.057 املجموع 
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اآخر من النجاح للبنك، اذ قمنا باالإ�ضتمرار يف املحافظة على  كان عام 2014 عاماً 

وترية النمو واملدعومة مبيزانية عمومية قوية وو�ضع راأ�ضمايل جيد. وي�ضرنا يف 

اأرباح �ضافية بلغت 53.44 مليون دينار بحريني  اأن نعلن عن حتقيق  هذا ال�ضدد 

البنك  قبل  يتم حتقيقه من  اأعلى م�ضتوى  وهو  اأمريكي(  دوالر  )142.12 مليون 

حتى االآن، وذلك مقارنة مببلغ 51.36 مليون دينار بحريني )136.60 مليون دوالر 

اأمريكي( يف العام املن�ضرم، اأي بزيادة بلغت 4.0%. اأما العائد على متو�ضط حقوق 

امللكية فقد بلغ 14.42% بينما بلغ العائد على متو�ضط االأ�ضول 1.95% ويف الوقت 

تزال  ال  ن�ضب  وجميعها   %32.7 الدخل  اإىل  الت�ضغيل  م�ضروفات  ن�ضبة  بلغت  ذاته 

وا�ضحاً  دلياًل   2014 عام  نتائج  وتعترب  واالإقليمية.  الدولية  املعايري  ح�ضب  قوية 

على قدرة البنك على حتقيق م�ضادر دخل ثابتة ويف نف�س الوقت اإدارة امل�ضروفات 

الت�ضغيلية بطريقة فّعالة واملدعومة باإتباع ممار�ضات جتارية حكيمة بكفاءة.

 7283.13( بحريني  دينار  مليون   2738.46 للبنك  العمومية  امليزانية  اإجمايل  بلغ 

دينار  مليون   2749.23 مقارنة   2014 دي�سمرب   31 يف  كما  اأمريكي(  دولر  مليون 

بلغ جمموع  دي�سمرب 2013.  اأمريكي( كما يف 31  مليون دولر  بحريني )7311.76 

دولر  مليون   6864.16( بحريني  دينار  مليون   2580.92 للدخل  املدرة  الأ�سول 

اأمريكي( نظرًا للمحفظة جيدة التنويع من القرو�س والإ�ستثمارات و�سندات اخلزينة 

والودائع لدى البنوك. ول يزال و�سع ال�سيولة للبنك مريحًا حيث �سكلت املوجودات 

لدى  والودائع  و�سندات اخلزينة  املركزية  امل�سارف  لدى  والأر�سدة  )النقد  ال�سائلة 

البنوك( ن�سبة 32.4% من اإجمايل الأ�سول. اأما ن�سبة مالءة راأ�س املال والتي بلغت 

34.3% قبل التخ�سي�سات املقرتحة فهي تعترب من اأقوى الن�سب والتي تتجاوز ب�سكل 

كبري متطلبات الإ�سرتاطات الرقابية.

املحلي من خالل  بال�سوق  و�سعه  وتقوية  تعزيز  البنك يف  ا�ستمر   ،2014 عام  خالل 

تنفيذ العديد من املبادرات التي ا�ستهدفت قاعدة متنوعة ومتزايدة من زبائن البنك.

الإقرا�س  اأن�سطة  يف  حت�سنًا  ال�سخ�سية  امل�سرفية  اخلدمات  وحدة  و�سهدت  كما 

لتعزيز  �سعت  التي  الت�سويقية  العديد من احلمالت  بتنفيذ  البنك  قيام  مع  والودائع 

مركز البنك الرائد يف هذا القطاع. وكما ان�سب الرتكيز على زيادة ت�سكيلة املنتجات 

واأجهزة  الفروع  من  �سبكة  اأكرب  اإمتالكه  وعرب  البطاقات.  من  املقدمة  امل�سرفية 

اإىل  بالإ�سافة  الرا�سخة  مبكانته  الإ�ستثمار  يف  م�ستمر  البنك  فاإن  الآيل،  ال�سراف 

تنفيذ العديد من املبادرات التقنية بهدف تلبية رغبات واحتياجات الزبائن املتغرية.

من ناحية اأخرى، ركزت وحدة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واخلدمات امل�سرفية 

التجارية على تو�سعة منتجاتها وخدماتها املقدمة اإىل قطاعي ال�سركات واملوؤ�س�سات 

التجارية من خالل هيكلة العديد من املنتجات احلالية للوفاء بالإحتياجات اخلا�سة 

لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  وحدة  اتبعت  عام،  وب�سكل  الفئة.  هذه  من  للزبائن 

انتقاء  يتم  بحيث  القطاعات  ا�ستهداف  منهج  التجارية  امل�سرفية  واخلدمات 

القطاعات بعناية من ال�سوق من اأجل تنويع حمفظة قرو�س وحت�سني م�ستوى املخاطر.

عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم

الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة

ربح ال�ضنة

مباليني الدنانري البحرينية

51.36

47.50

45.64

43.02

53.44

25303540455055

2014

2013

2012

2011

2010

كان عام 2014 عام اآخر يزخر بنجاح اأعمال 

بنك البحرين الوطني، حيث حقق اأرباحًا قيا�سية 

مدعومة بالتقدم الثابت يف اأن�سطة اأعماله 

الأ�سا�سية. وا�ستمرت موؤ�سرات الأداء الأ�سا�سية 

يف اإظهار م�ستوى جيد، حيث مي�سي البنك قدمًا 

يف تنفيذ خطته الإ�سرتاتيجية عرب تقدمي منتجات 

وخدمات مطّورة لزبائنه الكرام.
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ففي  املر�سومة.  اخلطة  ح�سب  للبنك  الإقليمي  النتقائي  التو�سع  عملية  وت�سري  هذا 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  مع  الثنائية  العالقات  تطوير  على  الرتكيز  اإن�سب  اأبوظبي، 

املحلية. اأما يف الريا�س، فقد متحور الرتكيز خالل العام على زيادة اأن�سطة الأعمال 

من قطاع ال�سوق املتو�سطة التي تلبي متطلبات �سيا�ستنا للمخاطر. ومتا�سيًا مع خطة 

تطوير  بهدف  اإهتمامنا  بزيادة  �سنقوم  فاإننا  الأجل،  متو�سطة  الإ�سرتاتيجية  البنك 

يف  اإقت�سادين  اأكرب  تعدان  واللتني  املنطقتني  هاتني  اإقت�ساد  يف  الأعمال  اأن�سطة 

العديد  يف  اأي�سًا  البنك  و�سارك  العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  منطقة 

من القرو�س امل�سرتكة وال�سفقات الثنائية مع املوؤ�س�سات املالية املمتازة يف املنطقة. 

كما ولعبت جمموعة اخلزينة، الفروع الإقليمية والعمليات دورًا هامًا خالل العام يف 

الإ�ستثمار الفّعال لالأموال الفائ�سة لدى البنك يف الإ�سدارات الأولية لل�سندات من 

قبل حكومة مملكة البحرين والأوراق املالية ق�سرية الأجل بعوائد جمزية. وجنحت 

املجموعة اأي�سًا يف حتقيق مكا�سب راأ�سمال من تقلي�س هام�س الربح يف اأ�سواق دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وا�ستطاعت زيادة اإيراداتها من خالل ممار�سة 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  الفائدة  اأ�سعار  فجوات  �سد  عملية 

والأ�سواق الدولية وزيادة اأن�سطة اأعمال القطع الأجنبي.

البحرين  بنك  25.8% يف  ن�سبتها  بلغت  ب�سراء ح�سة   2013 عام  البنك خالل  قام 

الإ�سالمي وهو ما �سي�سمح لبنك البحرين الوطني باأن يكون له موطئ قدم يف جمال 

القطاع امل�سريف الإ�سالمي. وب�سفته م�ساهمًا رئي�سيًا يف بنك البحرين الإ�سالمي، 

لبنك  الإ�سرتاتيجي  الو�سع  حتديد  يف  ن�سطًا  دورًا  يلعب  الوطني  البحرين  بنك  فاإن 

البحرين الإ�سالمي. وتعترب النتائج التي حتققت حتى الآن م�سجعة، حيث حقق بنك 

البحرين الإ�سالمي ربحية جيدة خالل العام.

الذي  الوقت  يف  للبنك  واأ�سا�سيًا  هامًا  حمورًا  ميثل  الب�سري  املال  راأ�س  يزال  ل 

اأن�سطة اأعماله ب�سوق تت�سم باملناف�سة احلادة. ولهذا، فاإن عملية تطوير  تتنامى فيه 

املبادرات  تنفيذ عدد من  وبناءًا عليه مت  البنك،  اأولويات  تعد من  تزال  ل  املوظفني 

خالل العام لتلبية الإحتياجات التطويرية املتنوعة على خمتلف امل�ستويات الوظيفية. 

وا�ستمر برنامج التطوير الإداري للتنفيذين من خالل تر�سيح امل�سئولني على امل�ستوى 

التنفيذي للم�ساركة يف برامج التطوير القيادي التابع لكل من كلية داردن لالأعمال 

الإمكانيات  ذوي  على  الوظيفي  التخطيط  برنامج  وركز  لالأعمال.  هارفارد  وكلية 

وحمددة  وا�سحة  زمنية  اأطر  و�سع  مع  املتو�سطة  الإدارة  من  الواعدة  واملهارات 

للموظفني  التقنية  امل�سرفية  املهارات  واكت�ساب  �سقل  ولأجل  التطويرية.  الأهداف 

ب�سكل  التدريبية  الربامج  من  تقدمي عدد  البنك يف  ا�ستمر  الت�سغيلي،  امل�ستوى  على 

يتعلق  فيما  املركزي  البحرين  م�سرف  تعليمات  بتنفيذ  كذلك  البنك  وقام  منتظم. 

مب�سلحة  املوظفني  م�سلحة  ربط  بهدف  وذلك  للمكافاآت  ال�سحيحة  باملمار�سات 

م�ساهمي البنك. ومن �ساأن هذا الربط اأن يوؤدي اإىل خلق قيمة جلميع الأطراف ذوي 

العالقة يف البنك وذلك بطريقة متوازنة.

نحن نتطلع بحذر حلالة عدم الو�سوح ال�سائدة بالأخ�س يف املنطقة وذلك يف �سوء 

باأن  متفائلون  ونحن  النمو.  فر�س  اأمام  حتديًا  �ستمثل  التي  النفط  اأ�سعار  هبوط 

ال�سلطات يف املنطقة �ستتقوم وب�سكل فّعال بتخ�سي�س الفائ�س املرتاكم من ال�سنوات 

على  املحافظة  اأجل  من  ال�سرورية  ال�سيا�سات  �سن  يف  للمبادرة  بالإ�سافة  ال�سابقة 

النمو. ومن املتوقع اأن ي�ستفيد اإقت�ساد مملكة البحرين من زيادة الإنفاق احلكومي 

اأن  القت�سادية  التنمية  جمل�س  ويتوقع  كما  اخلليجي،  التنمية  �سندوق  وا�ستثمارات 

اأ�سا�سية تبلغ 3.6% يف  يحقق القطاع غري النفطي ن�سبة منو تبلغ 4.5% ون�سبة منو 

عام 2015. اأن زيادة الرتكيز على البنية التحتية وعلى م�ساريع التنمية الإجتماعية 

الأخرى من �ساأنه اأن تتيح مزيدًا من فر�س العمل اأمام املوؤ�س�سات امل�سرفية املحلية. 

واأجهزته  البنك  فروع  و�سبكة  املطمئنة  و�سيولته  القوية  راأ�سماله  قاعدة  وبف�سل 

و�سع  يف  الوطني  البحرين  بنك  فاإن  اململكة،  يف  الأكرب  تعترب  التي  الآيل  لل�سراف 

منا�سب يوؤهله لال�ستفادة من فر�س الأعمال املتزايدة. ونحن نوؤكد اإلتزامنا امل�ستمر 

والقوي نحو تلبية تطلعات زبائننا الكرام ويف نف�س الوقت حتقيق املزيد من التقدم 

والنجاح مل�ساهمينا خالل ال�سنوات القادمة.

عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم

الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة
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التنظيم والإدارة وفقًا ملبادئ حوكمة ال�سركات

يعتقد البنك باأن اللتزام مبثل هذه املعايري عالية امل�ستوى من قبل اإدارة البنك قد 

�ساهم وب�سكل فعال وكبري يف تعزيز املردود مل�ساهمينا على املدى البعيد واأتاح كذلك 

ووكالت  واملوظفني  الرقابة  واأجهزة  وامل�ساهمني  التعامل  واأطراف  البنك  لزبائن 

بني  واملنا�سب  ال�سحيح  التوازن  وحقق  البنك  يف  الثقة  من  عالية  درجة  الت�سنيف 

هدف البنك، وهو حتقيق منو على املدى البعيد وبني الأهداف ذات املدى الق�سري، 

الزبائن  من  قوية  قاعدة  وخلق  املنا�سبة  املوجودات  من  حمفظة  حتقيق  يف  و�ساهم 

ملواجهة  الكفيلة  الو�سائل  واأتاح  املتنوعة  الدخل  م�سادر  من  ممتازة  نوعية  وقدم 

املعايري  الإدارة  جمل�س  و�سع  وقد  ال�ستقرار.  عدم  وحالت  القت�سادية  التقلبات 

اأو احتيالية وقد  وامل�ستويات الأخالقية العالية التي ل جتيز قبول ممار�سات خاطئة 

�سمن ذلك للبنك درجة فائقة من اللتزام بالأنظمة والقوانني.

جمل�س االإدارة

التاأ�سي�س والنظام  يخ�سع ت�سكيل جمل�س الإدارة لالأحكام املن�سو�س عليها يف عقد 

من  منهم  اأربعة  تعيني  يتم  ع�سر ع�سوًا،  اأحد  من  املجل�س  ويتكون  للبنك،  الأ�سا�سي 

قبل �سركة ممتلكات البحرين القاب�سة التي متلك ن�سبة 45% من ح�س�س راأ�سمال 

 %11 متتلك  والتي  الإجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  قبل  من  واحد  وع�سو  البنك، 

من ح�س�س راأ�سمال البنك، اأما الأع�ساء ال�ستة الآخرون فيتم انتخابهم بالقرتاع 

ب�سيطة  وباأغلبية  للم�ساهمني  )العادية(  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل  ال�سري 

عن  تزيد  ل  ملدة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وتعيني  انتخاب  يتم  ال�سحيحة.  لالأ�سوات 

املر�سحني  على  فاإن  الإدارة،  جمل�س  لع�سوية  وللتاأهل  للتجديد.  قابلة  �سنوات  ثالث 

الوفاء مبعايري الكفاءة والأهلية التي ين�س عليها قانون ال�سركات التجارية وتلك التي 

ي�سعها م�سرف البحرين املركزي، كما ويخ�سع تعيينهم للموافقة امل�سبقة مل�سرف 

اجتماع  خالل  للبنك  احلايل  الإدارة  جمل�س  انتخاب  مت  وقد  املركزي.  البحرين 

اجلمعية العمومية املنعقد يف عام 2013 و�ستنتهي ع�سويتهم خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية املقرر عقده خالل عام 2015.

جميع  تزويد  يتم  الوطني،  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س  لع�سوية  اإن�سمامهم  وعند 

اأع�ساء املجل�س »بدليل الأع�ساء« الذي ي�ستمل على عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي 

والقواعد  الفرعية  وجلانه  الإدارة  جمل�س  و�سالحيات  �سيا�سات  عن  ونبذة  للبنك 

جل�سات  عقد  اأي�سًا  ويتم  ال�سركات.  حوكمة  نظام  متطلبات  تغطي  التي  الإر�سادية 

متهيدية مع رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ويتم فيها الرتكيز على اأن�سطة 

واأعمال البنك والفر�س والتحديات واملخاطر التي تواجه البنك.

اأع�ساء  ت�سنيف  يتم  املركزي  البحرين  م�سرف  ي�سعها  التي  التعريفات  مبوجب 

جمل�س الإدارة كتنفيذيني اأو غري تنفيذيني اأو م�ستقلني اأو غري م�ستقلني. وي�سم جمل�س 

اإدارة بنك البحرين الوطني حاليًا ع�سرة اأع�ساء غري تنفيذيني منهم اأربعة اأع�ساء 

وتعترب  الإدارة.  التنفيذي وع�سو جمل�س  الرئي�س  واحد هو  تنفيذي  م�ستقلني وع�سو 

اأدوار كل من رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي منف�سلة وتتم ممار�ستها من 

قبل اأ�سخا�س خمتلفني.

 يعترب جمل�س الإدارة اجلهة امل�سئولة عن

الإ�سراف العام على بنك البحرين الوطني 

واإدارته. ويعمل جمل�س الإدارة على �سمان و�سع 

اأعلى املعايري الأخالقية والتنظيمية للعمل يف 

جميع اأق�سام ودوائر البنك. ويقوم جمل�س الإدارة 

وب�سكل منتظم مبراجعة اإلتزام البنك باأنظمة 

وقوانني م�سرف البحرين املركزي فيما يتعلق 

بنظام حوكمة ال�سركات. ويدرك جمل�س الإدارة 

اأن التطبيق الأمثل لنظام حوكمة ال�سركات يعترب 

مبثابة عن�سر اأ�سا�سي وحيوي خللق قيمة م�ستدامة 

للم�ساهمني وحماية م�سالح جميع الأطراف ذوي 

العالقة بالبنك.
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اإّن امل�سئولية الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة هي تقدمي قيمة م�ستدامة جلميع الأطراف ذوي 

العالقة بالبنك من خالل و�سع ال�سيا�سة الإ�سرتاتيجية للبنك بالإ�سافة اإىل حتديد 

م�ستوى تقبل املخاطر والهيكل العام لراأ�س مال البنك. ويعترب املجل�س كذلك م�سئوًل 

عن متابعة اأعمال الإدارة التنفيذية للتحقق من �سري الأعمال ح�سب الأطر واخلطط 

املتفق عليها. وي�سعى املجل�س اأي�سًا اإىل التاأكد من اإن الإدارة التنفيذية حتقق توازنًا 

منا�سبًا بني النمو على املدى الطويل وحتقيق الأهداف على املدى الق�سري. كما يعترب 

املجل�س يف املح�سلة النهائية م�سئوًل عن �سئون البنك واأدائه املايل.

وبناًء عليه، فان املهام الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة هي ما يلي:

املحافظة على الهيكل املنا�سب ملجل�س الإدارة.  •

مع  يتنا�سب  ب�سكل  وذلك  املنا�سب  والتنظيمي  الإداري  الهيكل  على  •  املحافظة 

احتياجات ن�ساطات عمل البنك.

•  تخطيط ا�سرتاتيجية البنك امل�ستقبلية واعتماد خطط الأعمال ال�سنوية واملوافقة 

على املبادرات الرئي�سية ومتابعتها.

مراقبة اإطار عمليات البنك و�سالمة اإجراءات الرقابة الداخلية.  •

التاأكد من اللتزام بالقوانني والأنظمة.  •

و�سحة  و�سالمة  �سفافية  والتاأكد من  املالية  نتائجه  واعتماد  البنك  اأداء  •  مراقبة 

التقارير املقدمة لالأطراف ذوي العالقة بالبنك، مبا يف ذلك البيانات املالية.

اأداء ذلك  يف  مبا  الإدارة،  جمل�س  لأداء  مرحلية  تقييم  بعملية   •  القيام 

جلانه الفرعية.

�سمان املعاملة العادلة مع جميع امل�ساهمني، مبا يف ذلك حاملي الأ�سهم الأقل.  •

جمل�س واإدارة  قيادة  عن  اأ�سا�سية  ب�سفة  م�سئوًل  الإدارة  جمل�س  رئي�س   ويعترب 

وم�سئولياته  بواجباته  والوفاء  فعالية  بكل  اأن�سطته  مزاولته  من  والتاأكد  الإدارة 

القانونية والرقابية.

الكامل  الإ�سراف  ويتوىل  العام  طوال  منتظمة  ب�سورة  الإدارة  جمل�س  وينعقد  هذا 

الرقابة  واإجراءات  امل�سرفية  والعمليات  واملالية  الإ�سرتاتيجية  امل�سائل  والفّعال على 

على  فاإن  له،  املخولة  والخت�سا�سات  لل�سلطات  ووفقًا  اللتزام.  وم�سائل  الداخلية 

جمل�س الإدارة اأن ينعقد اأربع مرات على الأقل يف ال�سنة املالية الواحدة.

ومن خالل الدور الذي ميار�سه باعتباره الهيئة الرئي�سية لتنظيم البنك، فان جمل�س 

ي�سعى جاهدًا  البنك، وهو  �سئون  بالإ�سراف على  يقوم  الوطني  البحرين  بنك  اإدارة 

ويتم  البنك.  داخل  ال�سركات  حوكمة  لنظام  الر�سيدة  املمار�سات  وتعزيز  بناء  اإىل 

كما  الإدارة.  اإىل جمل�س  ومنتظم  دوري  ب�سكل  البنك  اأعمال  اأداء  تقرير عن  تقدمي 

يتم متابعة تطورات وم�ستجدات الأداء ومقارنتها بامليزانية وبالفرتات ال�سابقة وذلك 

ب�سكل م�ستمر ودقيق، بينما يتم اإعداد البيانات املالية من خالل تطبيق ال�سيا�سات 

املحا�سبية، وطبقًا ملعايري املحا�سبة الدولية املعلنة من قبل جمل�س املحا�سبة الدولية 

لعداد التقارير املالية. وهذه ال�سيا�سات املحا�سبية متفقة مع املعايري الدولية لإعداد 

لإجناز  والرقابة  بالت�سغيل  املتعلقة  والأنظمة  اللوائح  و�سع  مت  وقد  املالية.  التقارير 

املعامالت ب�سكل كامل ودقيق و�سريع، وذلك من اأجل املحافظة على موجودات البنك.

ولدى جمل�س الإدارة �سلطات غري حمدودة �سمن الإطار الرقابي العام. وقام املجل�س 

بتخويل �سلطات املوافقة اإىل جلانه الفرعية وم�سئويل الإدارة العليا وتتم اإحالة جميع 

املعامالت التي تقع خارج نطاق احلدود املخوّلة اإىل جمل�س الإدارة من اأجل موافقته 

عليها. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فان جمل�س الإدارة يعتمد امليزانية ال�سنوية واإ�سرتاتيجية 

املخاطر واحلدود الت�سغيلية ملختلف اأن�سطة البنك.

جلان جمل�س االإدارة

يف للمجل�س  الفعال  الدعم  لتقدمي  جلان  عدة  بت�سكيل  الإدارة  جمل�س   قام 

وجلنة  التدقيق  وجلنة  التنفيذية  اللجنة  اللجان،  هذه  وت�سمل  م�سئولياته.  تنفيذ 

التعيينات واملكافاآت.

اللجنة التنفيذية

يتم  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  �ستة  عن  يزيد  ل  عدد  من  التنفيذية  اللجنة  تتكون 

الأع�ساء  من  الأقل  على  ع�سوان  منهم  املجل�س،  قبل  من  وتعيينهم  اختيارهم 

ال�سنة املالية  اأربع مرات على الأقل يف  اأن جتتمع  التنفيذية  امل�ستقلني. وعلى اللجنة 

الواحدة. وت�سطلع اللجنة بدور م�ساعدة جمل�س الإدارة يف اأداء م�سئولياته فيما يتعلق 

بالإقرا�س وال�ستثمار بالإ�سافة اإىل اأية اأمور اأخرى مل يتم تخويلها اإىل جلنة معينة 

من جلان املجل�س. وبناًء على ذلك، فان اللجنة لديها ال�سالحيات الالزمة للموافقة 

واخلطط  امليزانيات  ومراجعة  وال�ستثمار  بالئتمان  اخلا�سة  القرتاحات  على 

عليها،  للموافقة  الإدارة  جمل�س  اإىل  لتقدميها  متهيدًا  وذلك  الرئي�سية  واملبادرات 

بالإ�سافة اإىل متابعة اأداء البنك وفقًا لأهداف خطة اأعمال البنك.

جلنة التدقيق

وتعيينهم  اختيارهم  يتم  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  اأربعة من  التدقيق من  تتكون جلنة 

من قبل املجل�س ويجب اأن يكون ع�سوين منهم على الأقل من اأع�ساء جمل�س الإدارة 

امل�ستقلني.  وعلى اللجنة اأن جتتمع اأربع مرات على الأقل يف ال�سنة املالية الواحدة.  

وتتوىل جلنة التدقيق مهمة اأ�سا�سية وهي تعزيز عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي 

وم�ساعدة جمل�س الإدارة يف اأداء م�سئولياته من خالل �سمان وجود نظام فّعال من 

الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فان اللجنة م�سئولة اأي�سًا عن 

مراجعة اإطار �سيا�سة التنظيم والإدارة للبنك وفقًا لنظام حوكمة ال�سركات وتقدمي 

واأف�سل  الرقابية  ال�سلطات  متطلبات  مع  متا�سيًا  عليها  التغيريات  ب�ساأن  تو�سيات 

اختيار  عملية  على  اأي�سًا  التدقيق  جلنة  وت�سرف  امل�سريف.  القطاع  يف  املمار�سات 

امل�ساهمني،  اجتماع  يف  تعيينهم  على  املوافقة  ويتم  اخلارجيني  احل�سابات  مدققي 

بجانب مراجعة �سالمة التقارير املالية للبنك ومراجعة اأن�سطة واأداء دائرة التدقيق 

الداخلي ومراجعة اإلتزام البنك بالقوانني والأنظمة وميثاق  ممار�سة املهنة.

مبتابعة  تقوم  حيث  التدقيق  جلنة  لالإدارة  التابع  الداخلية  الرقابة  دائرة  وتدعم 

ومراقبة نظام اإجراءات الرقابة الداخلية ب�سكل منتظم. وت�سمل عملية املتابعة تقييم 

املخاطر واإجراءات الرقابة يف كل وحدة ت�سغيل والأمور النا�سئة عنها حيث يتم تقدمي 

تقارير عن نتائجها اإىل اللجنة ب�سفة منتظمة.
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اإجتماعات جمل�س االإدارة واحل�ضور

تنعقد اإجتماعات جمل�س الإدارة واإجتماعات اللجان الفرعية للمجل�س ب�سكل منتظم 

حوكمة  نظام  اإ�سرتاطات  ولتلبية  فّعال.  ب�سكل  وم�سوؤلياتها  مهامها  لتاأدية   وذلك 

ح�سور  ويتابع  ي�سجل  البنك  فاإن  املركزي،  البحرين  م�سرف  واإر�سادات  ال�سركات 

يلي  وفيما  الفرعية.  وجلانه  الإدارة  جمل�س  اإجتماعات  خالل  من  وذلك  الأع�ساء 

التفا�سيل املتعلقة باإجتماعات جمل�س الإدارة واللجان الفرعية للمجل�س التي عقدت 

خالل عام 2014 وح�سور اأع�سائها:

جلنة التعيينات واملكافاآت

تتكون جلنة التعيينات واملكافاآت من اأربعة من اأع�ساء جمل�س الإدارة يتم اختيارهم 

وتعيينهم من قبل املجل�س ويجب اأن يكون ع�سوان منهم من اأع�ساء جمل�س الإدارة 

امل�ستقلني. ويجب على اللجنة اأن جتتمع على الأقل مرتني �سنويًا. وت�سطلع اللجنة بدور 

م�ساعدة املجل�س يف اأداء م�سئولياته فيما يتعلق ب�سيا�سة التعيينات واملكافاآت وتتوىل 

الإدارة  جمل�س  يف  اأع�ساء  لي�سبحوا  املوؤهلني  الأ�سخا�س  حتديد  م�سئولية  اللجنة 

امل�سئولني  من  وغريهم  املوؤ�س�سة  و�سكرتري  الأول  املايل  وامل�سئول  التنفيذي  والرئي�س 

ح�سبما يراه املجل�س منا�سبًاً وتقدمي التو�سية بذلك اإىل جمل�س الإدارة. وتتوىل اللجنة 

اأي�سًا م�سئولية مراجعة �سيا�سات املكافاآت ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وتقدمي 

تو�سياتها ب�ساأن ذلك.

ي�سمل احل�سور الت�سال عن طريق الهاتف

اأع�ضاء جمل�س االإدارة

املجموعجلنة التعيينات واملكافاآتجلنة التدقيقاللجنة التنفيذيةجمل�س االإدارة

 فاروق يو�ضف خليل املوؤيد

رئي�س جمل�س الإدارة

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 علي ح�ضني يتيم

ع�سو جمل�س الإدارة

 خالد يو�ضف عبدالرحمن

ع�سو جمل�س الإدارة

 ح�ضني �ضلطان الغامن

ع�سو جمل�س الإدارة

 عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم

الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة

 فوزي اأحمد كانو

ع�سو جمل�س الإدارة

 خالد عمر الرميحي

ع�سو جمل�س الإدارة

 مري ذو الفقار علي

ع�سو جمل�س الإدارة

 ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان اآل خليفة

ع�سو جمل�س الإدارة

 عـــــــــــــــــــدد

االإجتماعات الكلي

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

 عـــــــــــــــــــدد

االإجتماعات الكلي

10

14

15

14

11

11

10

11

10

10

5

 االجتماعات

التي مت ح�ضورها

10

11

10

14

11

11

10

10

9

10

5

 ن�ضبة االجتماعات

التي مت ح�ضورها

٪100

٪79

٪67

٪100

٪100

٪100

٪100

٪91

٪90

٪100

٪100

 عـــــــــــــــــــدد

االإجتماعات الكلي

4

4

4

4

 االجتماعات

التي مت ح�ضورها

4

2

3

4

 االجتماعات

التي مت ح�ضورها

6

5

4

6

6

6

6

5

5

6

3

 عـــــــــــــــــــدد

االإجتماعات الكلي

5

5

5

1

4

 االجتماعات

التي مت ح�ضورها

3

5

5

1

4

 عـــــــــــــــــــدد

االإجتماعات الكلي

4

4

4

4

4

2

 االجتماعات

التي مت ح�ضورها

4

4

4

4

4

2
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ي�سمل احل�سور الت�سال عن طريق الهاتف

تواريخ اإنعقاد االإجتماعات وتفا�ضيل احل�ضور

اإجتماعات جمل�س االإدارة: العدد الكلي لالإجتماعات املعقودة: 6

اأع�ضاء جمل�س االإدارة
تواريخ االجتماعات

 فاروق يو�ضف خليل املوؤيد

رئي�س جمل�س الإدارة

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

 علي ح�ضني يتيم

ع�سو جمل�س الإدارة

 خالد يو�ضف عبدالرحمن

ع�سو جمل�س الإدارة

 ح�ضني �ضلطان الغامن

ع�سو جمل�س الإدارة

 عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم

الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة 

 فوزي اأحمد كانو

ع�سو جمل�س الإدارة

 خالد عمر الرميحي

ع�سو جمل�س الإدارة

 مري ذو الفقار علي

ع�سو جمل�س الإدارة

 ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان اآل خليفة

ع�سو جمل�س الإدارة )من يوليو 2014(

2014/1/212014/3/102014/4/152014/7/212014/10/302014/11/18
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اإجتماعات اللجنة التنفيذية:

العدد الكلي لالإجتماعات املعقودة: 4

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، رئي�س اللجنة التنفيذية

علي ح�ضني يتيم، ع�سو جمل�س الإدارة

 عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم

الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة

فوزي اأحمد كانو، ع�سو جمل�س الإدارة

مري ذو الفقار، ع�سو جمل�س الإدارة

ال�ضيخ را�ضد بن �ضلمان اآل خليفة، ع�سو جمل�س الإدارة

)ع�سو اللجنة التنفيذية من يوليو 2014(

تواريخ اإنعقاد االجتماعات

اأع�ضاء جمل�س االإدارة
2015/2/102014/6/152014/10/92014/12/9

ي�سمل احل�سور الت�سال عن طريق الهاتف

ي�سمل احل�سور الت�سال عن طريق الهاتف

يف تاريخ 2014/1/12 وافق جمل�س الإدارة على ت�سكيل جلنة التدقيق لت�سم ال�سيد خالد عمر حممد الرميحي 

كع�سو جديد للجنة التدقيق ليحل حمل ال�سيد فوزي اأحمد كانو.

تواريخ اإنعقاد االجتماعات

2014/1/212014/4/152014/7/212014/10/232014/10/30

 اإجتماعات جلنة التدقيق:

العدد الكلي لالإجتماعات املعقودة: 5

اأع�ضاء اللجنة

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، ورئي�س جلنة التدقيق

 خالد يو�ضف عبدالرحمن،

ع�سو جمل�س الإدارة، ونائب رئي�س جلنة التدقيق

ح�ضني �ضلطان الغامن، ع�سو جمل�س الإدارة

فوزي اأحمد كانو، ع�سو جمل�س الإدارة

خالد عمر الرميحي، ع�سو جمل�س الإدارة
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 اإجتماعات جلنة التعيينات واملكافاآت:

العدد الكلي لالإجتماعات املعقودة: 4

اأع�ضاء اللجنة

تواريخ اإنعقاد االجتماعات

2014/1/212014/4/152014/10/282014/12/7

فاروق يو�ضف خالد املوؤيد، رئي�س جمل�س الإدارة

 الدكتور ع�ضام عبداهلل فخرو

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، رئي�س اللجنة التنفيذية

)ع�سو يف جلنة التعيينات واملكافاآت من يوليو 2014(

 عبداهلل يو�ضف اأكرب علي ر�ضا

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، ورئي�س جلنة التدقيق

علي ح�ضني يتيم، ع�سو جمل�س الإدارة

هيكل االإدارة

وامل�سئوليات  املهام  يو�سح  التنفيذية  التنظيمي لالدارة  الهيكل  الإدارة  و�سع جمل�س 

وهيكل التوا�سل وقد مت اإدراج هذا الهيكل �سمن هذا التقرير.

الأعمال  مراجعة  عن  م�سئولة  وهي  منف�سلة  جلان  الإداري  الهيكل  �سمن  ويوجد 

والتطوير والتخطيط واإدارة الئتمان واإدارة املوجودات واملطلوبات، املوارد الب�سرية، 

واإدارة خماطر الت�سغيل وجلنة تخطيط ا�ستمرارية العمل. وجتتمع هذه اللجان التي 

ت�سم اأع�ساًء من الإدارة العليا على اأ�سا�س منتظم وذلك للمناق�سة والنظر يف خمتلف 

امل�سائل الإ�سرتاتيجية والتكتيكية التي تتعلق مبجالت عملهم واخت�سا�ساتهم.

اإىل  بالإ�سافة  التنفيذي  الرئي�س  اإىل  مبا�سرة  تقاريرها  اللتزام  دائرة  وتقدم  كما 

جمل�س الإدارة من خالل جلنة التدقيق. ويقدم �سكرتري ال�سركة تقاريره مبا�سرة اإىل 

جمل�س اإدارة البنك ح�سب ا�سرتاطات ومبادئ حوكمة ال�سركات.

تقييم اأداء جمل�س االإدارة واللجان الفرعية

الفرعية وجلانه  املجل�س  لأداء  ذاتي  تقييم  عملية  باإجراء  الإدارة  جمل�س   قام 

منظم  ا�ستبيان  امتام  خالل  من  التقييم  عملية  اإجراء  مت  وقد   .2014 عام  خالل 

حول فعالية وم�ساهمة كل من اأع�ساء املجل�س مقابل معايري مّعدة �سلفًا وذلك ح�سب 

وتعترب  الإدارة.  ملجل�س  التابعة  الفرعية  اللجان  من  وكٍل  الإدارة  جمل�س  �سالحيات 

تقدمي  وقد مت  التقييم  الإ�سراف على عملية  م�سئولة عن  واملكافاآت  التعيينات  جلنة 

نتائج هذا التقييم ملجل�س الإدارة خالل �سهر يناير 2014 وهذا يوؤكد على اأن جمل�س 

بدرجة  ن�ساطاته  ممار�سة  يف  م�ستمر  الفرعية  وجلانه  الوطني  البحرين  بنك  اإدارة 

عالية من الكفاءة والفعالية.
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معامالت االأطراف ذوي العالقة وتعار�س امل�ضالح

وفقًا لأنظمة واإر�سادات م�سرف البحرين املركزي و�سيا�سة حوكمة ال�سركات التابعة 

للبنك، فاإنه يتوجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة جتنب احلالت التي تكون لهم فيها 

م�سلحة قد تتعار�س مع م�سالح البنك، وذلك ما مل يتم التفوي�س ب�ساأن ذلك على 

وجه حمدد من قبل جمل�س الإدارة. وي�سمل ذلك تعار�س امل�سالح املحتملة التي قد 

حتدث عندما ي�سغل ع�سو جمل�س الإدارة من�سبًا يف �سركة اأخرى اأو عندما تكون له 

اأية معامالت اأو �سفقات جوهرية مع البنك.

اأطراف  مع  معامالت  اأية  مع  للتعامل  خا�سة  واإجراءات  �سيا�سات  البنك  ولدى 

الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  املمنوحة  وال�سلفيات  القرو�س  ذلك  يف  مبا  العالقة،  ذوي 

اأو اتفاقيات تكون  اأية معامالت  والإدارة العليا والأطراف ذوي العالقة بهم وكذلك 

فان  اإىل ذلك،  وبالإ�سافة  فيها.  املوظف م�سلحة جوهرية  اأو  الإدارة  لع�سو جمل�س 

البنك  مع  العليا  والإدارة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  تعامالت  عن  الناجتة  اللتزامات 

تخ�سع لأنظمة م�سرف البحرين املركزي. هذا وقد مت الإف�ساح عن ال�سفقات مع 

الأطراف ذوي العالقة يف الإي�ساح رقم 27 حول البيانات املالية.

وح�سب �سيا�سة البنك، فان اأع�ساء جمل�س الإدارة ل ي�ساركون يف اتخاذ اأية قرارات 

يكون اأو قد يكون لديهم تعار�س م�سلحة حمتملة فيها. بعد مراجعة جميع املعامالت 

التي مّتت خالل عام 2014، تبني اأنه مل تكن هناك اأية معامالت تت�سمن تعار�سًا يف 

امل�سالح ت�ستوجب عر�سها على م�ساهمي البنك.

قواعد ال�ضلوك واأخالقيات املهنة

لقد تبني جمل�س اإدارة البنك ميثاق �سلوك �سامل والذي يقدم لأع�ساء جمل�س الإدارة 

وم�سئويل وموظفي البنك اإطارًا عامًا لل�سلوك وعملية اإتخاذ القرار التي تعترب جزءًا ل 

يتجزاأ من عملهم. وبحوزة كل املوظفني وامل�سئولني بالبنك ن�سخة من هذا الدليل وهم 

بذلك يلتزمون مبعايري عالية من الإ�ستقامة والتعامل النزيه مع الزبائن ومع اجلهات 

الرقابية والأطراف ذوي العالقة بالبنك.

�ضيا�ضة التبليغ عن املمار�ضات غري امل�ضروعة

فر�سة  املوظفني  جلميع  تتيح  والتي  التبليغ  �سيا�سة  اأي�سًا  البنك  اإدارة  جمل�س  تبني 

تقدمي التقارير اأو التبليغ بح�سن نية عن اأية ممار�سات غري اأخالقية اأو غري نزيهة اأو 

اأي �سلوك اآخر خاطئ ذي طبيعة مالية اأو قانونية يف البنك. وميكن الطالع على هذه 

ال�سيا�سة يف املوقع اللكرتوين للبنك.

اإ�ضرتاتيجية االت�ضاالت

يتّبع البنك �سيا�سة اإف�ساح عامة متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة. ويلتزم 

البنك يف دعمه لعملية الإف�ساح عن البيانات املالية وعر�سها ب�سكل دقيق ومنتظم 

مبا يتوافق مع املتطلبات واملعايري املقررة من قبل م�سرف البحرين املركزي وبور�سة 

الفعال  الت�سهيل  بغر�س  وذلك  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  من  وغريها  البحرين 

لالأن�سطة املرتبطة باأ�سواق املال. ويوؤمن البنك مببداأ ال�سفافية يف الأداء املايل وعليه 

ب�سكل منتظم.  املعلومات  العالقة من احل�سول على هذه  الأطراف ذوي  فهو ميكن 

ويطلع مدققو احل�سابات اخلارجيون على الأنظمة والعمليات الداخلية التي يجدونها 

�سرورية لتكوين اآرائهم بخ�سو�س البيانات املالية. وبالإ�سافة اإىل التدقيق ال�سنوي، 

�سنوية  الربع  املالية  البيانات  تدقيق  مبراجعة  اخلارجيون  احل�سابات  مدققو  يقوم 

وفقًا  للبنك  التابع  اللكرتوين  املوقع  وعلى  ال�سحف   يف  ن�سرها  يتم   والتي  للبنك، 

والبيانات  الإي�ساحات  كافة  على  ال�سنوي  التقرير  وي�سمل  الرقابية.  لال�سرتاطات 

لل�سنة املالية احلالية اإ�سافًة اإىل البيانات لثالث �سنوات مالية �سابقة ويتم تو�سيحها 

على موقع البنك اللكرتوين.
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م�ضالح اأع�ضاء جمل�س االإدارة واالإدارة العليا

فيما يلي عدد الأ�سهم التي ميلكها اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك والإدارة العليا والأطراف ذوي العالقة بهم كما يف 31 دي�سمرب 2014:

31 دي�سمرب 2013 31 دي�ضمرب 2014  نوع الأ�سهم  ال�سم  

15.470.893  15.470.893 عادية  فاروق يو�سف خليل املوؤيد، رئي�س جمل�س الإدارة  

8.172.620  6.739.764 عادية  الدكتور ع�سام عبداهلل فخرو، نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

9.993.037  9.993.037 عادية  عبداهلل يو�سف اأكرب علي ر�سا، نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

32.709.485  32.709.485 عادية  علي ح�سني يتيم، ع�سو جمل�س الإدارة  

14.306.685  14.306.685 عادية  خالد يو�سف عبدالرحمن، ع�سو جمل�س الإدارة  

-  - عادية  ح�سني �سلطان الغامن، ع�سو جمل�س الإدارة  

139.174  139.174 عادية  عبدالرزاق عبداهلل ح�سن القا�سم، الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة  

54.127  56.127 عادية  فوزي اأحمد كانو، ع�سو جمل�س الإدارة  

-  - عادية  مري ذو الفقار علي، ع�سو جمل�س الإدارة  

-  - عادية  خالد عمر الرميحي، ع�سو جمل�س الإدارة  

-  - عادية  ال�سيخ را�سد بن �سلمان اآل خليفة، ع�سو جمل�س الإدارة  

80.946.021  79.415.165 املجموع   

%8.6  %8.4 كن�ضبة مئوية من املجموع الكلي لالأ�ضهم   

*  الإنخفا�س يف عدد الأ�سهم التي ميلكها الدكتور ع�سام عبداهلل فخرو، نائب رئي�س جمل�س الإدارة بحوايل 1.432.856 �سهم لأنه مل يعد رئي�س جمل�س اإدارة باإحدى ال�سركات 

ذوي العالقة والتي متلك اأ�سهمًا بالبنك.

تعامالت اأع�ضاء جمل�س االإدارة واالإدارة العليا خالل عام 2014

فيما يلي تفا�سيل التعامالت يف اأ�سهم البنك خالل العام من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا والأطراف ذوي العالقة بهم:

تاريخ املعاملة عدد االأ�ضهم  �ضراء/بيع  نوع االأ�ضهم  اال�ضم 

2014/9/15  2.000 �سراء  عادية  فوزي اأحمد كانو، ع�سو جمل�س الإدارة  
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التنظيم والإدارة وفقًا ملبادئ حوكمة ال�سركات

املكـــــــافــــــاآت

اأع�ضاء جمل�س االإدارة

يقرره  ما  ح�سب  وذلك  �سنوية  ب�سفة  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  املكافاآت  دفع  يتم 

امل�ساهمون خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية. ورغم اأن مبلغ املكافاآت التي يتم 

دفعها لأع�ساء جمل�س الإدارة ل يرتبط باأداء البنك، اإّل اأنه يتم النظر يف العديد من 

العوامل يف �سياق حتديد اإجمايل مكافاآت الأع�ساء، وهذه العوامل ت�سم اأداء البنك 

واملقارنة مع البنوك الأخرى يف نف�س القطاع واجلهد والوقت املبذول من قبل اأع�ساء 

جمل�س الإدارة مل�سلحة البنك. اإن مكافاآت اأع�ساء املجل�س يتم اإدرجها كم�سروفات 

وفقًا للمعايري املحا�سبية الدولية وم�سرف البحرين املركزي، وتقدميها يكون خا�سع 

ملوافقة امل�ساهمني يف اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 

اأع�ساء جمل�س الإدارة يح�سلون على اأتعاب مقابل ح�سورهم اجلل�سات من ع�سويتهم 

يف اللجان الفرعية التابعة ملجل�س الإدارة.

�ضيا�ضة مكافاآت املوظفني

اإن للكوادر الب�سرية املتخ�س�سة دور مهم يف جناح اأعمال البنك وا�ستمرارية اأعماله 

املهارات  اأف�سل  ا�ستقطاب  اإىل  البنك  ي�سعى  اأن  املهم  فمن  ولهذا  امل�ستقبل.  يف 

واخلربات من �سوق العمل التي تت�سم بحدة املناف�سة واملحافظة على هذه القدرات. 

وعلى هذه الأ�سا�س، متت مراجعة مكافاآت ومزايا املوظفني وتعديلها على �سوء اأداء 

البنك واملمار�سات املتبعة على م�ستوى القطاع حمليًا.

ل عن مكافاآت املوظفني يف ق�سم تقرير املكافاآت من هذا  هذا وجتدون تقرير مف�سّ

التقرير ال�سنوي.

مكافاآت اأع�ضاء جمل�س االإدارة واالإدارة العليا ودفع اأتعاب مدققي احل�ضابات

يف  العليا  والإدارة  الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  املدفوعة  املكافاآت  عن  الإف�ساح  مت  لقد 

ك�سف تقرير املكافاآت.

البنك  حل�سابات  اخلارجي  التدقيق  مهمة  فخرو  جي.  اأم  بي.  كي.  �سركة  وتولت 

للعام املنتهي بتاريخ 31 دي�سمرب 2014. ويتم الحتفاظ بال�سجالت اخلا�سة باملبالغ 

وتتوافر  البنك.  مقر  يف  الأخرى  واملكافاآت  اخلارجيني  احل�سابات  ملدققي  املدفوعة 

هذه املعلومات للم�ساهمني املوؤهلني عند تقدمي طلب خا�س بذلك.

و�ضع االلتزام باالإر�ضادات اخلا�ضة بحوكمة ال�ضركات املو�ضوعة من قبل م�ضرف 

البحرين املركزي )دليل اإجراءات الرقابة عالية امل�ضتوى(

يتوجب على البنوك اللتزام بدليل اإجراءات الرقابة عالية امل�ستوى اخلا�سة بقواعد 

م�سرف البحرين املركزي وذلك اعتبارًا من تاريخ 2011/2/1، مع الإلتزام الكلي 

عالية  الرقابة  اإجراءات  دليل  ويت�سمن   .2012 عام  نهاية  مع  القواعد  تلك  بتطبيق 

امل�ستوى القواعد والإر�سادات. يف الوقت الذي يجب فيه التقيد بالقواعد، فانه يجوز 

التقيد بالإر�سادات اأو عدم اللتزام بها ولكن مع تو�سيح اأ�سباب عدم اللتزام وذلك 

من خالل تقدمي تقرير �سنوي للم�ساهمني ومل�سرف البحرين املركزي.

ويلتزم بنك البحرين الوطني مبتطلبات دليل اإجراءات الرقابة عالية امل�ستوى وذلك 

كما يلي:

االإر�ضــــــــــادات

اأّل  اأنه يجب  امل�ستوى رقم 1-3-13 على  الرقابة عالية  اإجراءات  1.  تن�س قاعدة 

اأكرث من ثالث  البنك يف ع�سوية جمل�س  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  اأي من  ي�سارك 

�سركات م�ساهمة يف مملكة البحرين، مع الأخذ بعني الإعتبار عدم وجود حالت 

تعار�س امل�سالح، وعدم ممانعة اأع�ساء املجل�س على اإنتخاب اإو اإعادة اإنتخاب 

اأي من الإع�ساء امل�ساركني يف ع�سوية اأكرث من جمل�س. ويجدر بالذكر اأن اثنني 

من اأع�ساء جمل�س الإدارة وهما ال�سيد فاروق املوؤيد وال�سيد فوزي كانو ي�ساركان 

باأن  يعتقد  البنك  ولكن  البحرين.  �سركات عامة يف  اأكرث من ثالث  يف ع�سوية 

هذه امل�سئولية ل توؤثر على فعالية وكفاءة جمل�س الإدارة حيث اأن ع�سوي جمل�س 

ب�سفتهما  مل�سئولياتهما  الكايف  والهتمام  الوقت  يكر�سان  املذكورين  الإدارة 

بني  امل�سالح  لتعار�س  حالت  اأي  توجد  ول  البنك،  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�ساء 

ع�سويتهم ملجال�س ال�سركات التي يرتاأ�سونها مع م�سالح البنك.

2.  قاعدة اإجراءات الرقابة عالية امل�ستوى رقم 1-4-6: تن�س هذه القاعدة على 

اأن رئي�س جمل�س الإدارة يجب اأن يكون ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل. ويعترب رئي�س 

جمل�س ادارة البنك ال�سيد فاروق املوؤيد ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل وذلك بالنظر 

اإىل املعامالت التجارية التي يجريها البنك مع جمموعة املوؤيد التي يديرها ال�سيد 

فاروق املوؤيد. والبنك يعتقد باأن هذا ل يوؤثر على معايري حوكمة ال�سركات التي 

يطبقها البنك، وذلك لالأ�سباب التالية: 1( اأن ال�سفقات التجارية التي يجريها 

البنك مع جمموعة املوؤيد تتم على اأ�سا�س حمايد ودون حتيز وذلك بعد القيام 

باإجراءات �سفافة وتقدمي العرو�س والعطاءات كما هو متعارف عليه واحل�سول 

على املوافقات املطلوبة. 2( يتبع البنك �سيا�سات �سارمة لإدارة تعار�س امل�سالح 

يف قرارات جمل�س الإدارة. 3( اإّن اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين هم اأطراف ذوي 

اتخاذ  يف  ي�ساركون  ل  للبنك  تقدم  التي  الأعمال  وعرو�س  ن�ساطات  يف  عالقة 

القرارات املتعلقة بهذه العرو�س.
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الهيكل التنظيمي

جمل�س االإدارة

جلنة التدقيق

 الرئي�س التنفيذي

وع�ضو جمل�س االإدارة

رئي�س الرقابة الداخلية

االلتزام واملتابعة

غ�ضيل االأموال

املالية واالإ�ضرتاتيجية

اإدارة االئتمان

امل�ضت�ضار القانوين 

و�ضكرتري ال�ضركة

القرو�س امل�ضرتكة واملعامالت 

امل�ضرفية املتخ�ض�ضة
اخلزينة واال�ضتثمار

االأعمال امل�ضرفية

اخلدمات امل�ضرفية 

ال�ضخ�ضية

مبيعات التجزئة

املبيعات وخدمات املوؤ�ض�ضات

الت�ضويق وتطوير املنتجات

اإدارة التح�ضيل

مركز االت�ضال 

خلدمات الزبائن

اخلدمات امل�ضرفية 

التجارية

اخلدمات امل�ضرفية 

لل�ضركات*

* وت�سمل املعامالت احلكومية

الت�ضويق ومبيعات اخلزينة

القطع االأجنبي واأ�ضواق املال

اإدارة املحافظ 

اال�ضت�ضارات اال�ضتثمارية 

وتنمية الرثوات

عمليات البطاقات

عمليات اخلزينة

اخلدمات العامة

فرع الريا�س

فرع اأبوظبي

العمليات

العمليات املركزية 

والفروع املحلية

مدراء املنطقة

دائرة العمليات املركزية

وحدة النقد

خماطر الت�ضغيل وال�ضوق

اإدارة االئتمان
اخلدمات امل�ضاندة

تقنية املعلومات

اإدارة املمتلكات والهند�ضة

املوارد الب�ضرية

اخلدمات امل�ضرفية 

االلكرتونية

العالقات العامة

جمموعة اخلدمات امل�ضاندة 

وال�ضئون االإدارية
جمموعة املخاطر

 جمموعة اخلزينة،

الفروع االقليمية والعمليات

جمموعة املعامالت 

امل�ضرفية املحلية

مدير املكتب
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عبدالرزاق عبداهلل ح�ضن القا�ضم

الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة

ودرجة  الإدارة  علوم  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  حا�سل 

للتكنولوجيا  ما�سات�سو�سيت�س  معهد  من  اإ�سلون  الزمالة 

البحرين  ببنك  اإلتحق  الأمريكية.  املتحدة  بالوليات   )MIT(

الوطني يف عام 1977 وذلك بعد 7 �سنوات من العمل لدى 

واملطلوبات،  الأ�سول  جلنة  ع�سو  بنك.  منهاتن  ت�سي�س 

وجلنة مراجعة وتطوير وتخطيط الأعمال، وجلنة الئتمان، 

البحرين  بنك  اإدارة  رئي�س جمل�س  الب�سرية.  املوارد  وجلنة 

ورئي�س  »بنفت«،  �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ال�سالمي، 

رئي�س  ونائب  بالبحرين،  امل�سرفية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

جلنة  وع�سو  التنفيذية  اللجنة  ورئي�س  الدارة  جمل�س 

ال�سلكية  لالإت�سالت  البحرين  ل�سركة  واملكافاآت  التعيينات 

والال�سلكية )بتلكو(، ونائب رئي�س جمل�س الإدارة يف �سركة 

يف  الدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  )الردن(،  للموبايل  اأمنية 

يف  الدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  )مالديف(،  ديراقو  �سركة 

�سركة �سور جرين�سي املحدودة، ونائب رئي�س جمل�س الدارة 

جمل�س  رئي�س  ونائب  املحدودة،  جري�سي  �سور  �سركة  يف 

الدارة يف �سركة �سور جزيرة مان املحدودة، وع�سو جمل�س 

الدارة يف برنامج �سمو ويل العهد للمنح الدرا�سية الدولية، 

اإدارة الودائع وحماية ح�سابات ال�ستثمارات  وع�سو جمل�س 

ال�سيد  وي�سغل  املركزي.  البحرين  مب�سرف  املقيدة  غري 

عبدالرزاق من�سبه كرئي�س تنفيذي لبنك البحرين الوطني 

منذ عام 2008.

خالد علي جمعة

املدير العام - جمموعة اخلدمات امل�ساندة وال�سئون الإدارية 

حا�سل على �سهادة الدبلوم التنفيذية من جامعة فريجينيا، 

من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

الدورات التدريبية داخل مملكة البحرين وخارجها. اإلتحق 

اإدارة  جلنة  رئي�س  عام1972.  يف  الوطني  البحرين  ببنك 

خماطر الت�سغيل، رئي�س جلنة تخطيط اإ�ستمرارية الأعمال، 

ع�سو جلنة الأ�سول واملطلوبات، ع�سو جلنة مراجعة وتطوير 

ع�سو  الب�سرية.  املوارد  جلنة  وع�سو  الأعمال،  وتخطيط 

من�سبه  خالد  ال�سيد  وي�سغل  »بنفت«.  �سركة  اإدارة  جمل�س 

احلايل منذ عام 2014.

عبدالعزيز عبداهلل االأحمد

املدير العام - جمموعة املعامالت امل�سرفية املحلية

حا�سل على �سهادة الدبلوم التنفيذية من جامعة فريجينيا 

من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

اإلتحق  البحرين.  مملكة  وخارج  داخل  التدريبية  الدورات 

ببنك البحرين الوطني يف عام 1974. ع�سو جلنة الأ�سول 

الأعمال،  وتخطيط  وتطوير  مراجعة  وجلنة  واملطلوبات، 

وجلنة تخطيط ا�ستمرارية الأعمال، وجلنة الئتمان. ع�سو 

التجارية، وع�سو  للت�سهيالت  البحرين  �سركة  اإدارة  جمل�س 

 41 خربة  ولديه  لل�سيارات،  الوطنية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 

عبدالعزيز  ال�سيد  وي�سغل  امل�سريف.  العمل  جمال  يف  �سنة 

من�سبه احلايل منذ عام 2011.

ح�ضني �ضيد علي احل�ضيني 

املدير العام - جمموعة اخلزينة، الفروع الإقليمية والعمليات

جامعة  من  والإدارة  الت�سويق  يف  املاج�ستري  على  حا�سل 

دي بول يف الوليات املتحدة الأمريكية، ودبلوم يف التطوير 

املتحدة  الوليات  يف  هارفرد  جامعة  من   )PMD( الإداري 

جامعة  من  القت�ساد  يف  البكالوريو�س  و�سهادة  المريكية 

عام  يف  الوطني  البحرين  ببنك  اإلتحق  بكندا.  كونكورديا 

مراجعة  وجلنة  واملطلوبات،  الأ�سول  جلنة  ع�سو   .1982

ا�ستمرارية  تخطيط  وجلنة  الأعمال،  وتخطيط  وتطوير 

الأعمال، وجلنة الئتمان. نائب رئي�س جمل�س الإدارة ونائب 

وال�ستثمار  املالية  الأوراق  ل�سركة  الإ�ستثمار  جلنة  رئي�س 

التنفيذية  اللجنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  وع�سو  )�سيكو(، 

دلتا،   - ميو   - دلتا  وع�سو  ال�ستثمارية،  اإ�سترياد  ل�سركة 

العربي  والحتاد  الإمريكية،  املتحدة  بالوليات  �سيكاغو 

ل�سوق  الدويل  والحتاد  املالية،  الأ�سواق  يف  للمتداولني 

الوراق املالية، ونادي اخلريجني جلامعة هارفارد لالأعمال، 

وي�سغل  املالية.  الأ�سواق  يف  للمتداولني  البحرين  وجمعية 

ال�سيد ح�سني من�سبه احلايل منذ عام 2014.

برو�س �ضارلز ويد

املدير العام - جمموعة املخاطر

و�سهادة  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  حا�سل 

كوينزلند  جامعة  من  التطبيقية  العلوم  يف  البكالوريو�س 

التمويل  معهد  من  اأعمال  ودبلوم  با�سرتاليا،  للتقنية 

اإلتحق  با�سرتاليا.  املالية  والأوراق  وال�ستثمار  التطبيقي 

الوطني يف عام 2014، وذلك بعد 30 �سنة  البحرين  ببنك 

وبنك  الهولندي  ال�سعودي  البنك  لدى  العملية  اخلربة  من 

واأحد  بنك  �سيتي  لدى  العمل  من  �سنوات  وت�سع  الريا�س 

ع�سو  طوكيو.  بنك  جمموعة  لدى  العمل  من  عامًا  ع�سر 

جلنة الأ�سول واملطلوبات، وجلنة مراجعة وتطوير وتخطيط 

اإدارة  الأعمال، وجلنة تخطيط ا�ستمرارية الأعمال، وجلنة 

املعهد  يف  زميل  وهو  الئتمان.  وجلنة  الت�سغيل،  خماطر 

ال�سرتايل ملدراء ال�سركات وزميل يف معهد اخلدمات املالية 

املحدودة  واخلزينة  التمويل  اأو�سرتالي�سيا وع�سو جمعية  يف 

من�سبه  برو�س  ال�سيد  وي�سغل  للخزينة.  اأول  قانوين  ومهني 

احلايل منذ عام 2014.

عبداهلل عبدالرحمن ح�ضني

م�ساعد املدير العام التنفيذي - اخلدمات امل�ساندة

حا�سل على �سهادة هارفرد بزن�س �سكول يف اإدارة الأعمال 

املتقدمة من الوليات املتحدة الأمريكية، و�سهادة املاج�ستري 

يف  عال  ودبلوم  البحرين،  جامعة  من  والإدارة  الت�سويق  يف 

الدرا�سات املالية من جامعة البحرين، و�سهادة البكالوريو�س 

اإلتحق  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  الكمبيوتر من  علوم  يف 

الوطني يف عام 2008، وذلك بعد 23 �سنة  البحرين  ببنك 

املهنية  واخلدمات  امل�سريف  العمل  جمال  يف  اخلربة  من 

واإدارة امل�ساريع والأعمال الإلكرتونية. ع�سو جلنة  والتقنية 

وتخطيط  وتطوير  مراجعة  وجلنة  واملطلوبات،  الأ�سول 

اإدارة  الأعمال، وجلنة تخطيط ا�ستمرارية الأعمال، وجلنة 

اللجنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�سو  الت�سغيل.  خماطر 

من�سبه  عبداهلل  ال�سيد  وي�سغل  »بنفت«.  ل�سركة  التنفيذية 

احلايل منذ عام 2014.

عبداملنعم يو�ضف اأحمد البنا

م�ساعد املدير العام التنفيذي - الرقابة الداخلية

اإيلينوي  ولية  من  القانوين  املحا�سب  �سهادة  على  حا�سل 

البكالوريو�س و�سهادة  المريكية،  املتحدة   بالوليات 

البحرين  ببنك  اإلتحق  البحرين.  جامعة  من  املحا�سبة  يف 

ملجل�س  التابعة  التدقيق  جلنة  �سكرتري   .1989 عام  يف 

وتطوير  مراجعة  جلنة  ع�سو  الوطني.  البحرين  بنك  اإدارة 

الأعمال،  ا�ستمرارية  تخطيط  وجلنة  الأعمال،  وتخطيط 

اإدارة  جمل�س  ع�سو  الت�سغيل.  خماطر  اإدارة  وجلنة 

�س.  كابيتال  لأوي�سي�س  واملخاطر  التدقيق  جلنة  وع�سو 

من�سبه البنا  عبداملنعم  ال�سيد  وي�سغل  ب.)مقفلة(   م. 

احلايل منذ عام 2011.

الإدارة التنفيــــذيــــة
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جا�ضم حممد احلمادي

م�ساعد املدير العام التنفيذي - العمليات 

حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

الدبلوم  �سهادة  على  حا�سل  املتحدة،  باململكة  جالمورجن 

الدبلوم  �سهادة  ويحمل  البحرين،  جامعة  من  التنفيذية 

للدرا�سات  البحرين  معهد  من  املتو�سطة  والدبلوم  املتقدمة 

عام  يف  الوطني  البحرين  ببنك  اإلتحق  واملالية.  امل�سرفية 

1974 وله خربة طويلة يف الرقابة املالية وخدمات الزبائن 

ال�سخ�سية  امل�سرفية  اخلدمات  ووحدة  البطاقات  ومركز 

مراجعة  جلنة  ع�سو  الأموال.  وغ�سيل  املركزية  والعمليات 

ا�ستمرارية  تخطيط  وجلنة  الأعمال،  وتخطيط  وتطوير 

اللجنة  يف  ع�سو  الت�سغيل.  خماطر  اإدارة  وجلنة  الأعمال، 

الأمنية لأجهزة ال�سراف الآيل التابعة جلمعية امل�سرفيني 

منذ احلايل  من�سبه  جا�سم  ال�سيد  وي�سغل   البحرينية. 

عام 2014.

اأحمد جا�ضم مراد

م�ساعد املدير العام التنفيذي - الأعمال امل�سرفية

التنفيذية من مدر�سة  حا�سل على �سهادة دبلوم يف الإدارة 

بالوليات  فرجينيا  جلامعة  التابعة  الأعمال  لإدارة  داردن 

املتحدة الأمريكية، و�سهادة البكالوريو�س يف ت�سويق الأعمال 

بالوليات  تك�سا�س  اأو�سنت  يف  اإدوارد  �سينت  جامعة  من 

املتحدة الأمريكية. و�سهادة الدبلوم يف الدرا�سات التجارية 

يف  الوطني  البحرين  ببنك  اإلتحق  البحرين،  جامعة  من 

مثل  الوحدات  من  عدد  يف  طويلة  خربة  وله   1997 عام 

اخلدمات  ووحدة  ال�سخ�سية،  امل�سرفية  اخلدمات  وحدة 

امل�سرفية لل�سركات واخلدمات امل�سرفية التجارية. وي�سغل 

ال�سيد اأحمد من�سبه احلايل منذ عام 2014.

فاروق عبداهلل خلف

م�ساعد املدير العام التنفيذي - فرع اأبوظبي

ع�سو يف املعهد القانوين ملحا�سبي الإدارة باململكة املتحدة. 

�سنوات  بعد   ،1986 عام  يف  الوطني  البحرين  ببنك  اإلتحق 

الربيطاين  والبنك  الدويل  اخلليج  بنك  لدى  اخلربة  من 

البحرين  اأملنيوم  و�سركة  )البحرين(  الأو�سط  لل�سرق 

)األبا(. ع�سو جلنة الئتمان. وي�سغل ال�سيد فاروق من�سبه 

احلايل منذ عام 2012.

نادر كرمي امل�ضقطي

واملعامالت  امل�سرتكة  القرو�س   - العام  املدير  م�ساعد 

امل�سرفية املتخ�س�سة

التنفيذية من مدر�سة  حا�سل على �سهادة دبلوم يف الإدارة 

بالوليات  فرجينيا  جلامعة  التابعة  الأعمال  لإدارة  داردن 

املتحدة الأمريكية، و�سهادة املاج�ستري يف الدرا�سات املالية 

البحرين  جامعة  من  الت�سويق  يف  العايل  الدبلوم  و�سهادة 

من  ال�سيا�سية  والعلوم  القت�ساد  يف  البكالوريو�س  و�سهادة 

عام  يف  الوطني  البحرين  ببنك  اإلتحق  القاهرة.  جامعة 

1993 وذلك بعد �سنوات عديدة من العمل لدى بنك اأبوظبي 

الوطني. وي�سغل ال�سيد نادر من�سبه احلايل منذ عام 2009.

ريا�س نا�ضر النا�ضر

م�ساعد املدير العام - العمليات املركزية والفروع املحلية

حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

دبلن بالوليات املتحدة الأمريكية، و�سهادة دبلوم املحا�سبة 

امل�سرفية  الدرا�سات  دبلوم  و�سهادة  البحرين،  جامعة  من 

واملالية.  امل�سرفية  للدرا�سات  البحرين  معهد  من  املتقدمة 

ال�سيد  الوطني يف عام 1981. ولدى  البحرين  اإلتحق ببنك 

كمدير  البنك  فروع  مبختلف  العمل  يف  طويلة  خربة  ريا�س 

فرع، وي�سغل ال�سيد ريا�س من�سبه احلايل منذ عام 2014. 

فاطمة عبداهلل بودهي�س

م�ساعد املدير العام - اإدارة خماطر الئتمان

حا�سلة على �سهادة دبلوم يف الإدارة التنفيذية من مدر�سة 

بالوليات  فرجينيا  جلامعة  التابعة  الأعمال  لإدارة  داردن 

املتحدة الأمريكية، و�سهادة املحا�سب القانوين من الوليات 

يف  التنفيذية  املاج�ستري  �سهادة  وحتمل  المريكية  املتحدة 

اإدارة الأعمال من جامعة البحرين. اإلتحقت ببنك البحرين 

الوطني يف عام 2004 بعد خم�س �سنوات من العمل لدى بنك 

العمل  جمال  يف  �سنة   16 خربة  ولديها  والكويت  البحرين 

واملطلوبات، وجلنة تخطيط  الأ�سول  امل�سريف. ع�سو جلنة 

اإدارة  جمل�س  ع�سو  الئتمان.  وجلنة  الأعمال،  ا�ستمرارية 

وت�سغل  املخاطر.  جلنة  ورئي�س  الإ�سالمي  البحرين  بنك 

ال�سيدة فاطمة من�سبها احلايل منذ عام 2013.

خليفة حممد االأن�ضاري

م�ساعد املدير العام - تقنية املعلومات

داردن  مدر�سة  من  التنفيذية  الإدارة  �سهادة  على  حا�سل 

املتحدة  بالوليات  فرجينيا  جلامعة  التابعة  الأعمال  لإدارة 

الأمريكية، و�سهادة املاج�ستري يف اإدارة تكنولوجيا املعلومات 

البحرين  ببنك  اإلتحق  الربيطانية.  �سندرلند  جامعة  من 

لدى  العمل  من  �سنوات  ثالث  بعد   1997 عام  يف  الوطني 

ولديه اخلليج،  طريان  لدى  �سنوات  واأربع  رويرتز   �سركة 

تخطيط  جلنة  ع�سو  العمل.  جمال  يف  �سنة   23 خربة 

ا�ستمرارية الأعمال، وجلنة اإدارة خماطر الت�سغيل. وي�سغل 

ال�سيد خليفة من�سبه احلايل منذ عام 2014.

فينكاتا �ضوبرامنيم راجو

م�ساعد املدير العام - املالية والإ�سرتاتيجية

الهند.  يف  القانونني  املحا�سبني  معهد  من  قانوين  حما�سب 

التحق ببنك البحرين الوطني يف عام 2008 وذلك بعد عدة 

�سنوات من اخلربة العملية لدى بنك عمان الدويل )عمان( 

ولديه خربة عملية تزيد على 30 عامًا. ع�سو جلنة الأ�سول 

الأعمال،  وتخطيط  وتطوير  مراجعة  وجلنة  واملطلوبات، 

وجلنة اإدارة خماطر الت�سغيل. وي�سغل ال�سيد راجو من�سبه 

احلايل منذ عام 2014.

ح�ضن ح�ضني حمد

م�ساعد املدير العام - م�ست�سار قانوين و�سكرتري ال�سركة

جامعة  من  القانون  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  حا�سل 

اخلرطوم و�سهادة مهنة املحاماة )امتحان جمعية املحامني( 

وهو حمام ممار�س منذ عام 1983. التحق ببنك البحرين 

من  ون�سف  واحدة  �سنة  بعد  وذلك   2003 عام  يف  الوطني 

العمل لدى مكتب تراورز اأند هاملينز )م�سقط( وبعد اأربع 

بالإمارات  الوطني  القوين  اأم  بنك  لدى  العمل  من  �سنوات 

العربية املتحدة. ولدية خربة تزيد عن 30 �سنة تغطي جميع 

املجالت القانونية، مبا يف ذلك، قانون ال�سركات والقوانني 

التجارية وامل�سرفية.

غنية حم�ضن الدرازي

م�ساعد املدير العام - اخلدمات امل�سرفية التجارية

اإدارة الأعمال من جامعة  حاملة على �سهادة املاج�ستري يف 

ويلز باململكة املتحدة و�سهادة دبلوم اإدارة تنفيذية من كلية 

داردن لالأعمال بالوليات املتحدة الأمريكية. التحقت ببنك 

�سنوات الدرازي  ولدى   .1994 عام  يف  الوطني   البحرين 

الدولية  التجارة  متويل  جمال  يف  اخلربة  من  طويلة 

لل�سركات  امل�سرفية  واملعامالت  املالية  واملوؤ�س�سات 

غنية  الآن�سة  وت�سغل  التجارية.  امل�سرفية  واملعامالت 

من�سبها احلايل منذ عام 2014.
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إننا نبني روابط قوية
في الوقت الذي نسعى
فيه إلى إقامة شراكات

إقليمية دائمة
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مــراجعــة العمليــات

تقنية املعلومات 

متيز عام 2014 باأنه عام زاخر بالأن�سطة يف دائرة تقنية املعلومات من خالل تنفيذ 

العديد من املبادرات بهدف ا�ستحداث قنوات م�سرفية جديدة واإثراء خربة الزبائن 

يف ال�ستفادة من اخلدمات احلالية. بالإ�سافة اإىل ذلك، مت تنفيذ عدة م�ساريع من 

وعالوة  بالبنك.  اخلا�س  املعلوماتي  الأمن  ونظام  الداخلية  الفعالية  حت�سني  اأجل 

على ذلك، فقد مت ا�ستثمار جهود وموارد كبرية ل�سمان اللتزام بامل�ساريع والأنظمة 

الرقابية واإجراءات الرقابة الداخلية.

خدمة  وهي  النقال  الهاتف  عرب  امل�سرفية  املعامالت  خدمة  تنفيذ  يف  البنك  جنح 

البنك.  زبائن  قبل  من  والر�سى  بال�ستح�سان  حظيت  حيث  ومبتكرة  جدًا  متطورة 

وقد مت تطوير املنتج وت�سليمه من خالل اأنظمة وخ�سائ�س متطورة تهدف اإىل تعزيز 

تقنية  جائزة  على  ح�سري  وب�سكل  املنتج  هذا  ح�سل  وقد  الزبائن.  خربة  واإثراء 

املعلومات والت�سالت لعام 2014 من قبل �سركة كمبيوتر نيوز ال�سرق الأو�سط وذلك 

تقديرًا لتقدمي اأعمال عالية من خالل التطبيقات املبتكرة لو�سائل التقنية يف قطاع 

اخلدمات امل�سرفية واملعامالت املالية جلميع منطقة ال�سرق الأو�سط.

من اأجل ت�سهيل معامالت زبائننا من بني املوؤ�س�سات وال�سركات واملن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة وذلك بهدف اإجراء املدفوعات اإىل زبائنها من بني التجار، قامت دائرة 

هذا  وي�ساعد  داخليًا.  تطويره  للدفع مت  اآيل  نظام  وتنفيذ  بت�سميم  املعلومات  تقنية 

احلل اجلديد واملبتكر دائرة العمليات ويطورها اآليًا من اأجل اإدارة عمليات الدفع لدى 

التجار من خالل التحويل الداخلي ومن خالل نظام �سويفت لأ�سحاب احل�سابات لدى 

اأحدث  اإىل تقدمي  اأدى هذا املنتج اجلديد  اإىل ذلك، فقد  واإ�سافة  البنوك الأخرى. 

معلومات زبائن التجار حول و�سع مدفوعاتهم.

وبتوجيه من م�سرف البحرين املركزي للبنوك بتطبيق قانون ال�سرائب للح�سابات 

اخلارجية للوليات املتحدة اإبتداءًا من هذا العام. قامت وحدة تقنية املعلومات بتطوير 

بالكامل داخليًا  تطويره  مت  نظام  وهو  مانيجر«  »فاتكا  بــ  وامل�سمى  الربنامج   وتنفيذ 

املعلومات ا�ستعادة  اأجل  من  الأ�سا�سية  امل�سرفية  الأنظمة  مع  التكامل  خالل   من 

عن زبائن البنك.

جنحت الدائرة يف تنفيذ اإعادة اإ�سدار »بطاقة اخل�سم من احل�ساب« لزبائن البنك 

والتي انتهت خالل �سهر دي�سمرب 2014. ومبوجب برنامج التحديث هذا، مت اإ�سدار 

حوايل 150.000 بطاقة جديدة ومت حتويلها اإىل طريقة م�ساها البطاقة اجلديدة 

ا�ستخدامه عند  ال�سري  الرقم  ل�ستخدام  اإ�سافية  اأمنية  بخ�سائ�س  متتاز   التي 

فاإنه ذلك،  على  وعالوة  ال�سري.  الرقم  ا�ستخدام  تت�سمن  والتي  الدفع  اأجهزة   يف 

ا�ستباقي،  وب�سكل  البنك،  قام  املالية،  الحتيالت  من  البنك  زبائن  اأجل حماية  من 

بتنفيذ خدمات رف�س املعاملة بالعتماد على العديد من ال�سروط مثل البلد والعملة 

ونوع املعاملة.

ح�سلت خدمة املعامالت امل�سرفية عرب الهاتف 

النقال على جائزة تقنية املعلومات والت�سالت 

لعام 2014 من قبل �سركة كمبيوتر نيوز ال�سرق 

الأو�سط وذلك تقديرًا لتقدمي اأعمال عالية من 

خالل التطبيقات املبتكرة لو�سائل التقنية يف قطاع 

اخلدمات امل�سرفية واملعامالت املالية جلميع 

منطقة ال�سرق الأو�سط.

خالد علي جمعة

املدير العام

جمموعة اخلدمات امل�ساندة وال�سئون الإدارية
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�سمن �سيا�سة البنك الهادفة اإىل مواكبة معايري القطاع امل�سريف والوفاء با�سرتاطات 

الدفع  باأجهزة  التجار  تزويد  مت  الدفع،  بطاقات  قطاع  يف  ال�سري  الرقم  ومعايري 

البيع هذه  نقاط  عند  الدفع  اأجهزة  ولدى  والفعالية.  بالأمن  البيع متتاز  نقاط  عند 

خ�سائ�س اأمنية اإ�سافية مع ميزة وجود مفتاح فريد خا�س بكل جهاز. وبالإ�سافة اإىل 

ذلك، فاإنه من اأجل الت�سجيع على البيئة اخل�سراء، قمنا بتطوير خدماتنا اخلا�سة 

باأجهزة ال�سراف الآيل وذلك بهدف اإتاحة طباعة الإي�سال اأو خالفه. وقد و�سلتنا 

الكثري من الردود الإيجابية من زبائننا الكرام بهذا ال�سدد. وت�سمل بع�س امل�ساريع 

اخلا�س  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  وحتديث  بالبطاقات  اخلا�سة  الأخرى  الأ�سا�سية 

ب�سكل  الر�سيد  طباعة  وا�ستحداث  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  بالريا�س  بفرعنا 

اختياري.

عملية الوطني  البحرين  لبنك  الأ�سا�سية  لل�سبكة  التحتية  البنية  عنا�سر   �سهدت 

تطوير تقنية رئي�سية وذلك �سمن جهود البنك الرامية اإىل الرتكيز على تطوير اأداء 

اإىل  وفعالية  تطورًا  اأكرث  تقدمي خدمات  عنه  ما متخ�س  وهو  واأنظمته  البنك  �سبكة 

زبائننا الكرام.

لربامج  الأ�سا�سي  النظام  من�سات  تطوير  كذلك  مت  هذه،  التحديث  عملية  �سمن 

الكمبيوتر. وقد �ساهمت عملية التطوير والتحديث هذه اإىل جعل البنية التحتية لنظام 

تقنية املعلومات لبنك البحرين الوطني الأ�سا�سي اأكرث فعالية ومرونة وقاباًل للتو�سع.

خالل العام، ا�ستمر البنك يف متابعة جهوده الأمنية لتعزيز اأنظمة وبرامج النرتنت 

واملراقبة  النرتنت  �سبكة  اأمن  �سعف  لنقاط  تقييم  تنفيذ  خالل  من  به  اخلا�سة 

الأمنية للتطبيقات والربامج الأ�سا�سية والبنية التحتية ومكافحة املحاولت الحتيالية 

ل�سرتاطات  المتثال  اإطار  يف  وذلك  البنك  مل�ساريع  الأمنية  الرقابة  واإجراءات 

ا�سرتداد  اإمكانيات  فاإن  ذلك،  جانب  واإىل  املركزي.  البحرين  م�سرف  ومتطلبات 

العمليات يف حالت الطوارئ مت اختبارها ب�سكل دوري من اأجل اختبار جاهزية البنك 

للتحول اإىل موقع ا�سرتداد العمليات يف حالت الطوارئ وذلك يف حالة ظهور ظروف 

كارثية غري متوقعة.

املوارد الب�ضرية

خالل عام 2014، قام بنك البحرين الوطني بتوظيف اأكرث من 70 متخرج بحريني 

من �سوق العمل واأتاح لهم الفر�سة لي�سبحوا مهنيني موؤهلني يف قطاع ال�سريفة. ومن 

خالل اجلهود الدوؤوبة واملت�سافرة الهادفة اإىل الرتكيز على توظيف البحرينيني، عمل 

البنك على زيادة ن�سبة البحرنة لديه لتبلغ 93.7% خالل عام 2014.

فريق  بتطوير  التزامه  يف  الوطني  البحرين  بنك  ا�ستمر  تلك،  �سيا�سته  خالل  ومن 

موظفيه احلاليني وذلك عن طريق برنامج فر�س الرتقي الوظيفي الداخلي. ومبوجب 

هذا الربنامج، تتم وب�سفة م�ستمرة مراجعة قدرات وكفاءات املوظفني احلاليني ومت 

اختيار موظفني اأكفاء وجمدين من داخل البنك ل�سغل منا�سب وظيفية اأعلى وذلك 

بدًل من البحث عن اأ�سخا�س من خارج البنك ل�سغل هذه الوظائف.

للموظفني  الوظيفي  التطوير  على  الرتكيز  يف  البنك  ا�ستمر  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

البحرينيني من ذوي الإمكانيات الواعدة وذلك من خالل برنامج التطوير الوظيفي 

وبرنامج املتدرب التنفيذي. وخالل العام، مت انتداب 14 موظف بحريني من ال�سباب 

لهم  الفر�سة  اإتاحة  بهدف  وذلك  التنفيذي  املتدرب  برنامج  يف  للم�ساركة  الواعد 

هذا  ويعتمد  امل�ستوى.  متو�سطة  اإدارية  منا�سب  ل�سغل  لتاأهيلهم  الوظيفي  للتطوير 

الربنامج على تطوير وتدريب عملي مقرتنًا بالتدريبات النظرية.

اإتاحة  الوقت  نف�س  ويف  العمل،  �سوق  يف  التناف�سية  قدرته  على  املحافظة  اأجل  من 

الواعدة،  والكفاءات  الإمكانيات  لكبار موظفيه من ذوي  الوظيفي  للتطوير  الفر�سة 

قام بنك البحرين الوطني باإعادة الهيكل التنظيمي حيث مت مبوجبه حتقيق الن�سجام 

مع التوجهات الإ�سرتاتيجية للبنك. ويتميز الهيكل اجلديد بفعاليته يف اإن�ساء مراحل 

تعاقبية لتويل الأدوار القيادية التي تعترب �سرورية للتاأكد من ا�ستدامة وا�ستمرارية 

خلق كفاءات قيادية والذي ين�سب يف اإ�ستمرارية العمل على املدى البعيد. مت خالل 

العام تنفيذ العديد من الربامج التدريبية بهدف تعزيز الكفاءات الوظيفية والقيادية 

لدى املوظفني وقد جت�سد ذلك يف 5.94 يوم عمل تدريبي لكل موظف �سمل 80% من 

املوظفني املوؤهلني لال�ستفادة من الربنامج.

ومن خالل ا�ستمرار البنك يف �سيا�سته الهادفة اإىل تطوير املجتمع املحلي ويف اإطار 

م�سوؤوليته الجتماعية، قام باإ�سراك 18 طالبًا جامعيًا يف برنامج التدريب ال�سيفي 

والأق�سام يف  الدوائر  الطلبة يف خمتلف  هوؤلء  تدريب  ومت  تنفيذه.  على  يعمل  الذي 

اإك�سابهم اخلربة العملية يف العمل امل�سريف من خالل  اأجل  البنك ملدة �سهرين من 

بني  الفجوة  تقلي�س  يف  فعالة  اأداة  باأنه  الربنامج  هذا  اأثبت  وقد  العملي.  التدريب 

القطاع امل�سريف وبني املوؤ�س�سات التعليمية.

نهج  يف  كبرية  تغيريات  حدوث   2014 عام  �سهد  املذكورة،  املبادرات  اإىل  بالإ�سافة 

م�سرف البحرين املركزي يف تنظيم عملية مكافاأة امل�سئولني التنفيذيني يف البنك. 

املرخ�سة  وامل�سارف  للبنوك  جديدة  قواعد  املركزي  البحرين  م�سرف  اأقر  فقد 

فيما يتعلق باملمار�سات ال�سحيحة لنظام املكافاآت. وبحكم طبيعتها ال�سمولية، فاإن 

املتغرية  باملكافاآت  يتعلق  فيما  ال�سابقة  البنك  �سيا�سة  على  اأثرت  قد  القواعد  هذه 

)البون�س(. ولتحقيق هذا الهدف، قام بنك البحرين الوطني بتطوير �سيا�سة جديدة 

يتم من خاللها حتديد التعوي�سات واملكافاآت املتغرية للموظفني التنفيذيني يف البنك 

من اأجل اللتزام ب�سكل تام باأنظمة وقواعد م�سرف البحرين املركزي.

بالكامل  جديدة  �سيا�سة  وتنفيذ  بو�سع  البنك  قام  اجلديدة،  القواعد  هذه  مبوجب 

تخت�س بربنامج حوافز الأ�سهم وهو برنامج يهدف اإىل جعل م�سالح الإدارة العليا 

املكافاآت  نظام  برنامج  من  جزء  تنفيذ  و�سيتم  امل�ساهمني.  م�سالح  مع  متنا�سبة 

املتغرية لكبار املوظفني من خالل اأ�سهم البنك والتي لها فرتات ا�ستحقاق واحتفاظ 

موؤجلة من اأجل التاأكد من اأن املخاطر التي يتحملها البنك يف �سبيل حتقيق اأهدافه 

الذي  التنفيذية  الإدارة  تعوي�س فريق  الوقت  نف�س  يتم جتاهلها ويف  ل  الربحية  من 

ي�سارك يف اتخاذ قرارات الأعمال احل�سا�سة. 

املكافاآت  �سيا�سة  �سمن  اإتباعها  مت  التي  املختلفة  واملمار�سات  الأ�ساليب  اأدت  وقد 

�سيتبعه الذي  النظام  لهذا  العامة  ال�سيا�سة  جعل  اإىل  الأ�سهم  حوافز   وبرنامج 

اأهداف  مع  وم�ساحله  البنك  اأهداف  موازنة  خالل  من  وفعالية  قوة  اأكرث  البنك 

وم�سالح امل�ساهمني.
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دورنا يف املجتمع

منذ اأن بداأ مزاولة اأعماله يف يناير من عام 1957 كان بنك البحرين الوطني دائمًا يف 

�سميم عملية تنمية املجتمع املحلي، حيث رحب بنا املجتمع املحلي واإعتربنا جزءًا منه 

وو�سع ثقته فينا. وبعد عقود طويلة، ل يزال اإلتزامنا بدعم رفاهية املجتمع وامل�ساهمة 

يف حت�سني نوعية حياة اأفراده م�ستمرًا. فاملجتمع املحلي هو املكان الذي بداأ فيه بنك 

البحرين الوطني رحلته و�سيبقى املجتمع دائمًا جذور موؤ�س�ستنا.

اإن لدى بنك البحرين الوطني تاريخًا حافاًل يعود لعام 1980 يف امل�ساركة وامل�ساهمة 

ب�سئون املجتمع املحلي من خالل دعم الربامج والأهداف الإن�سانية النبيلة يف مملكة 

اإىل  الدعم  تقدمي  والرفاهية عرب  الزدهار  ب�سرورة حتقيق  نوؤمن  البحرين. فنحن 

ب�سكل عام  املجتمع  نوعية حياة  التي حت�سن  والأهداف  الربامج  قاعدة عري�سة من 

والأفراد ب�سكل خا�س.

اإننا م�سممون على اأن ي�ستفيد املجتمع الذي نعمل على خدمته من جناحاتنا امل�ستمرة 

التي نحققها وترجمة هذا الت�سميم اإىل ممار�سات عملية من خالل تخ�سي�س ن�سبة 

خمتلف  على  لتوزيعها  للبنك  ال�سافية  ال�سنوية  الأرباح  من   )%5( باملائة  خم�سة 

الربامج واملوؤ�س�سات وامل�ساريع اخلريية التي تهدف اإىل حتقيق الرفاهية الجتماعية 

والرعاية ال�سحية وم�ساعدة الفئات املعوزة من املجتمع.

اإننا ندرك باأن بنك البحرين الوطني يدين مبا حققه من جناحات واإجنازات لزبائنه 

اأكرب  وباإحلاح  يطالب  اأخذ  الذي  املجتمع  وهو  اأن�سطته  فيه  يزاول  الذي  وللمجتمع 

ونحن  وم�ستدام.  معرتف  مهني  باإ�سلوب  ن�ساطاتها  التجارية  املوؤ�س�سات  تزاول  باأن 

من  ناجحًا  عن�سرًا  بكوننا  ونعتز  نت�سرف  الذي  الوقت  ويف  الراأي  هذا  على  نوافقه 

من  الجتماعي  الندماج  ت�سجيع  على  م�سممون  فاإننا  لبلدنا،  الجتماعي  الن�سيج 

الجتماعي  الهيكل  يف  الإنخراط  يف  واملعوزة  املحتاجة  املجموعات  م�ساعدة  خالل 

والقت�سادي ملجتمعنا املحلي وهو اأمر ياأخذه معظمنا على اأنه اأمر مفروغ منه.

خالل  من  هامة  اإيجابية  م�ساهمات  يقدمون  موظفينا  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

التطوع مبهاراتهم وكفاءتهم وخرباتهم املالية وامل�سرفية ونقل جتاربهم اإىل املجتمع 

من  العديد  يف  امل�ساركة  امل�ساهمات  هذه  وت�سمل  الطلبة.  تدريب  خالل  من  املحلي 

وجه  وعلى  التعليمية،  املوؤ�س�سات  خمتلف  من  للطلبة  التدريبية  والور�س  الندوات 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعثات  برنامج  ي�سملهم  الذين  الطلبة  اخل�سو�س 

 والذي يهدف اإىل تطوير الروؤية واملهارات والإمكانيات القيادية لدى قادة امل�ستقبل يف

مملكة البحرين.

م�سئولة  بطريقة  اأعماله  اأن�سطة  تطوير  عملية  اأولوياته  قمة  على  البنك  و�سع  لقد 

ذوي  لالأطراف  الأهداف  حتقيق  الوقت  نف�س  ويف  والبيئية  الجتماعية  الناحية  من 

العالقة بالبنك. وقد اأ�سطلع البنك بدور ن�سط يف تقدمي الدعم وامل�ساعدة للعديد من 

امل�ساريع وم�ساعدة خمتلف فئات املجتمع املحلي على حتقيق طموحاته وتطلعاته. ويتم 

ذلك من خالل اجلهود امل�سرتكة من الأعمال اخلريية وامل�ساريع التطوعية.

اإن جناح البنك يعود يف نهاية الأمر لزبائنه واملجتمع الذي يزاول اأن�سطته من خالله. 

بطريقة  ن�ساطاتها  التجارية  ال�سركات  متار�س  باأن  متزايد  وب�سكل  املجتمع  ويطالب 

قابلة لال�ستدامة. ويوافق بنك البحرين الوطني على هذا الراأي وهو يعمل بجد من 

اأجل حتقيق هذا املبداأ وتنفيذه. ويف هذا ال�سياق، اتخذ البنك العديد من اخلطوات 

التي تهدف اإىل اإدماج املجتمع وعلى م�ساعدة املجموعات املحرومة يف النخراط من 

ناحية اجتماعية واقت�سادية وهو اأمر يعتربه معظمنا باأنه اأمر مفروغ منه.

من  بحريني  دينار  مليون   0.95 عن  يزيد  مببلغ  البنك  �ساهم   ،2014 عام  ويف 

الرعاية  مل�ساريع  اأ�سا�سية  ب�سفة  توجيهها  التي مت  والتربعات  الهبات  برنامج  خالل 

احلكومية  املدار�س  ذلك  يف  مبا  التعليمية،  املوؤ�س�سات  ودعم  والجتماعية  ال�سحية 

جمتمعنا  من  املحتاجة  للفئات  الدعم  اإي�سال  ل�سمان  البحوث  وموؤ�س�سات  ومعاهد 

املحلي و�سمان م�ستقبل اآمن لهم. هذا وقد بلغ جمموع ما خ�س�سه البنك من هبات 

وتربعات حتى الآن اإىل 37 مليون دينار بحريني منذ بداية الربنامج يف عام 1980.

امل�ساركة  خالل  من  لتحقيقه  ون�سعى  وواجب  �سرف  املجتمع  خدمة  نعترب  نحن 

وامل�ساهمة اأكرث من جمرد خدمات م�سرفية فقط.

امل�ضاريع

دعم اجلمعيات اخلريية املحلية

كان عام 2014 هو العام التا�سع ع�سر على التوايل الذي يقدم فيه البنك امل�ساعدات 

وخالل  الجتماعية.  التنمية  وزارة  لدى  امل�سجلة  اخلريية  للجمعيات  واملعونات 

من  بحريني  دينار  مليون   1.37 حوايل  تقدمي  مت  املا�سية،  ع�سر  التا�سعة  ال�سنوات 

امل�ساعدات للجمعيات اخلريية املحلية التي تقدم امل�ساعدات لالأ�سر املحتاجة واملعوزة 

يف جميع اأنحاء اململكة. ففي عام 2014 قام البنك بتوزيع 7700 ق�سيمة �سراء بكلفة 

واملوؤ�س�سات اخلريية  للجمعيات  بحريني خ�س�ست  دينار  األف   150 قدرها  اجمالية 

وذلك لإي�سالها للعوائل التي هي بحاجة ما�ّسة للم�ساعدة والدعم ل�سراء احتياجاتهم 

خالل �سهر رم�سان الكرمي.

ومبنا�سبة عيد الفطر وعيد الأ�سحى املبارك، قام البنك اأي�سًا بتوزيع هدايا لنزلء 

دار بنك البحرين الوطني لرعاية امل�سنني ودار بنك البحرين الوطني لتاأهيل الأطفال 

واملعهد  للمكفوفني  ال�سداقة  ورو�سة  الدويل  للحراك  البحرين  ومركز  املعوقني 

البحريني ال�سعودي للمكفوفني ودار رعاية الطفولة.

م�ضاعدة طلبة املدار�س احلكومية

من احلكومية  املدار�س  طلبة  من   20.000 من  اأكرث  ا�ستفاد   ،2014 عام   يف 

كوبونات  بتوزيع  البنك  قام  الربنامج،  هذا  و�سمن  ال�سنوية.  ال�ستاء  ك�سوة  برنامج 

بقيمة اإجمالية قدرها 150 األف دينار بحريني على الطلبة والطالبات املحتاجني يف 

ملختلف  �سنويًا  يقدم  ملا  ا�ستمرار  وهو  البحرين  املدار�س احلكومية يف مملكة  جميع 

املدار�س احلكومية.

الرعاية والدعم

والفعاليات  الأن�سطة  من  عدد  دعم  يف  رائد  بدور  الوطني  البحرين  بنك  قام  لقد 

الهامة. وفيما يلي اأهم الأن�سطة الرئي�سية التي �سارك البنك فيها كراٍع رئي�سي خالل 

عام  2014:
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رعاية معر�س البحرين الدويل للحدائق. 	•

رعاية معر�س البحرين الدويل للطريان. 	•

دعم حملة اغاثة غزة بتنظيم من املوؤ�س�سة اخلريية امللكية. 	•

	اجتماع اجلمعية الدولية بوا�سنطن يف حفل حتت عنوان )عر�س ا�ستقبال البنوك  	•

وجمل�س  بالبحرين  امل�سرفية  اجلمعية  قبل  من  تنظيمه  مت  الذي  البحرين(  يف 

التنمية القت�سادية.

بيئة  من  البحرين  مملكة  تعر�سه  ما  بحقيقة  بالتعريف  اخلا�سة  الفعالية  	دعم  	•

جامعة حمبة للحياة وال�سالم بلندن بتنظيم من وزارة ال�سناعة والتجارة.

دعم موؤمتر يورومني البحرين. 	•

	رعاية منتدى الأعمال اخلليجي الرتكي الثاين املنظم بالتعاون مع غرفة جتارة  	•

جتارة و�سناعة البحرين واحتاد الغرف اخلليجية واحتاد الغرف الرتكية.

رعاية الربنامج التلفزيوين نور البحرين بتنظيم من وزارة الدولة ل�سئون العالم. 	•

دعم �سوق الب�سطة بتنظيم من املحافظة اجلنوبية. 	•

دعم مهرجان ربيع الثقافة بتنظيم مع جمل�س التنمية القت�سادية. 	•

رعاية ملتقى جامعة البحرين ال�ساد�س لتقنية املعلومات. 	•

رعاية فعالية اليوم العاملي لل�سعر بتنظيم من اأ�سرة الأدباء والكتاب البحرينية. 	•

رعاية موؤمتر القلب اخلليجي احلادي ع�سر بتنظيم من وزارة ال�سحة. 	•

البحرين  جمعية  من  بتنظيم  ال�سرطان  ملكافحة  الوطنية  احلملة  فعالية  	دعم  	•

ملكافحة ال�سرطان.

فيما يلي اأهم اجلهات الرئي�سية امل�ستفيدة من برنامج الهبات والتربعات لهذا العام:

بيت القراآن. 	•

مركز اأم الدرداء ال�سغرى لتحفيظ القران الكرمي وتدري�س علومه. 	•

املعهد التاأهيلي لذوي الحتياجات اخلا�سة. 	•

جمعية البحرين ملكافحة ال�سرطان. 	•

جمعية رعاية الطفل والمومة. 	•

معهد المل للرتبية اخلا�سة. 	•

مركز معلومات املراأة والطفل. 	•

اجلمعية البحرينية لتنمية الطفوله. 	•

مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود لتنمية ال�سمع والنطق. 	•

املعهد ال�سعودي البحريني للمكفوفني. 	•

اجلمعية الأهلية لأمرا�س الدم الوراثية يف البحرين. 	•

الحتاد البحريني لريا�سة املعاقني. 	•

اجلمعية البحرينية ملتالزمة داون. 	•

مركز الرحمة. 	•

جمعية ال�سكري البحرينية. 	•

اجلمعية البحرينية لالعاقة الذهنية والتوحد. 	•

مركز عاي�سة يتيم لالر�ساد ال�سري )جمعية نه�سة فتاة البحرين(. 	•

جمعية حماية العمال الوافدين. 	•

اإدارة اموال القا�سرين. 	•

دار رعاية الطفولة. 	•

جمعية ال�سنابل لرعاية اليتام. 	•

دار بنك البحرين الوطني لرعاية امل�سنني. 	•

مركز املحرق للرعاية الجتماعية. 	•

دار يوكو لرعاية الوالدين. 	•

مركز املنار لرعاية الوالدين. 	•

جمعية البحرين اخلريية. 	•

جمعية الهالل الحمر البحريني. 	•

جمعية النور للرب. 	•

جمعية ح�سن اجلوار. 	•

امل�ضاريع الرئي�ضية 

مت  التي  الهامة  اخلريية  والتربعات  والهبات  متويلها  مت  التي  الرئي�سية  امل�ساريع 

تقدميها منذ بدء الربنامج:

القطاع ال�ضحي

بناء وجتهيز مركز بنك البحرين الوطني ال�سحي يف الدير. 	•

العالج  ومركز  عراد  يف  ال�سحي  الوطني  البحرين  بنك  مركز  وتاأثيث  	متويل  	•

الطبيعي التابع له.

اإ�سعاف  و�سيارة  اإك�س  باأ�سعة  ت�سوير  بجهازي  الطبي  ال�سلمانية  جممع  	تزويد  	•

واأجهزة لغ�سل الكلى ونظام لت�سخي�س امل�سالك البولية.

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  بن  حممد  مركز  ل�سالح  جديد  ايكو  جهاز  	�سراء  	•

التخ�س�سي للقلب.

	دعم مايل �سنوي ملركز حممد بن خليفة بن �سلمان اآل خليفة التخ�س�سي للقلب  	•

التابع مل�ست�سفى قوة دفاع البحرين.

حتديث نظام تقنية املعلومات للم�ست�سفى الع�سكري التابع لقوة دفاع البحرين. 	•

القطاع االجتماعي

بناء وتاأثيث دار بنك البحرين الوطني لرعاية امل�سنني. 	•

بناء وتاأثيث ح�سانة جمعية ال�سداقة للمكفوفني. 	•

املعوقني وجتهيز حافلة  الأطفال  لتاأهيل  الوطني  البحرين  دار بنك  وتاأثيث  	بناء  	•

ة. مبعدات خا�سّ

ومركز  الدويل  للحراك  البحرين  ملركز  خ�سي�سًا  جمهزتني  حافلتني  	تقدمي  	•

املحرق للرعاية الجتماعية.

دعم مايل �سنوي جلميع املرافق الجتماعية التي قام البنك باإن�سائها. 	•

القطاع التعليمي

اإن�ساء مبنى عمادة القبول والت�سجيل بجامعة البحرين. 	•

بناء وتاأثيث مكتبة بنك البحرين الوطني العامة يف املحرق. 	•

	تزويد جامعة البحرين بنظام الكرتوين للمكتبات )الفق( ومبختربين للكمبيوتر  	•

بالإ�سافة اإىل دعم مايل �سنوي منذ عدة �سنوات.

امل�ساهمة يف بناء مكتبة ال�سيخ عي�سى الثقافية. 	•

تركيب اأجهزة تكييف يف جميع املدار�س البتدائية احلكومية. 	•

دعم مايل �سنوي ل�سندوق الطالب اجلامعي. 	•

اإن�ساء مكتبة بنظام اإلكرتوين ملركز معلومات املراأة والطفل. 	•

اإبراهيم بن حممد ال�سيخ  	اإعادة جتديد بيت عبداهلل الزايد باملحرق مع مركز  	• 

اآل خليفة للثقافة والبحوث.
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 تبنت الوحدة اأ�سلوب الرتكيز على قطاعات

معينة من ال�سوق، وا�ستهدفت هذه القطاعات 

 املنتقاة من ال�سوق وذلك لتنويع حمفظة

قرو�س البنك واملخاطر.

االأعمال امل�ضرفية

متيز عام 2014 باأنه عام زاخر بال�سعوبات بالن�سبة لوحدة الأعمال امل�سرفية نظرًا 

لإحتدام �سدة املناف�سة من قبل املوؤ�س�سات التقليدية وغري التقليدية يف ال�سوق املحلية 

وتباطوؤ اأن�سطة الأعمال يف قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وعدم عودة القطاع 

العقاري اإىل و�سعه الطبيعي ب�سكل كلي. ورغم اأن البنك ا�ستمر يف �سيا�سته احلذرة 

وا�ستمرار اأ�سلوبه النتقائي يف قبول املخاطر يف بع�س القطاعات، اإل اأنه مت التعوي�س 

عن ذلك من خالل زيادة اأن�سطة الأعمال من جمالت القطاعات الأخرى.

تنا�سب  التي  املقبولة  امل�ساريع  وانتقاء  كثب،  عن  ال�سوق  لو�سع  مراقبتنا  خالل  من 

ت�سيف  م�ساريع  على  والرتكيز  الوطني  البحرين  بنك  يتبعها  التي  الإقرا�س  معايري 

قيمة اإىل القت�ساد البحريني، فقد ا�ستطعنا تنظيم حجم اأن�سطة اأعمالنا واملحافظة 

على و�سعنا املايل القوي بال�سافة لو�سعنا الرائد يف ال�سوق من خالل تقدمي خدماتنا 

اإىل الزبائن الكرام وتلبية جميع احتياجاتهم التمويلية.

لتحقيق  الإ�سرتاتيجيات  من  العديد  بتبني  امل�سرفية  الأعمال  وحدة  قامت  كما 

الأهداف. فقد بقي الرتكيز من�سبًا على اخلدمات امل�سرفية التجارية التي ا�ستمرت 

يف ا�ستهداف القطاع املتو�سط يف ال�سوق. وب�سكل عام، تبنت الوحدة اأ�سلوب الرتكيز 

على قطاعات معينة من ال�سوق، وا�ستهدفت هذه القطاعات املنتقاة من ال�سوق وذلك 

لتنويع حمفظة قرو�س البنك واملخاطر. وان�سب الرتكيز على القطاعات التي مل يكن 

للبنك تواجد فيها وذلك عن طريق هيكلة بع�س املنتجات لتنا�سب كاًل من الزبائن 

العالقات  اأوا�سر  توطيد  خالل  من  القرو�س  حمفظة  تعزيز  اإىل  اأدى  مما  والبنك، 

مع زبائنه الكرام. قامت وحدة الأعمال امل�سرفية اأي�سًا بالرتكيز على اإدراك وفهم 

دورة الأعمال والدورة الت�سغيلية للزبائن احلاليني من اأجل ت�سميم منتجات خا�سة 

اإيجابية من حيث  نتائج  النقدية، مما حقق  وتدفقاتهم  اأعمالهم  تنا�سب مع مناذج 

من  ال�سوق  يف  البنك  وجود  وتعزيز  احلاليني  الزبائن  وعدد  الأعمال  اأن�سطة  زيادة 

خالل اجتذاب اأ�سماء جديدة.

نتيجة لهذه اجلهود، مت احل�سول على اأن�سطة اأعمال جديدة وهو ما عك�س التزام بنك 

البحرين الوطني بالقت�ساد املحلي ب�سكل عام واإميانه الرا�سخ باأن مملكة البحرين 

تتمتع بو�سع قوي ميكنها من التغلب على الظروف القت�سادية ال�سائدة. وعالوة على 

الحتفاظ  املودعني  ف�سل  حيث  جديدة،  ودائع  ا�ستقطاب  يف  الوحدة  نحجت  ذلك، 

ونحن  وال�ستقرار.  الأمان  حيث  من  الرائدة  ل�سمعته  نظرًا  البنك  لدى  بودائعهم 

القادم  العام  كبريًا خالل  �سيحقق منوًا  البحريني  القت�ساد  باأن  ومتفائلون  واثقون 

و�سيكون عام 2015 عامًا زاهرًا بالأعمال حيث �سيتم خالله البدء بتطبيق العديد من 

امل�ساريع ال�سخمة وخ�سو�سًا اأن �سركات كبرية مثل �سركة األبا وبابكو ومطار البحرين 

الدويل ت�سعى لتو�سعة عملية الإنتاج/الطاقة الت�سغيلية. ويتوقع بنك البحرين الوطني 

حتقق هذا النمو، ولهذا فاإن وحدة الأعمال امل�سرفية تقوم باتخاذ اخلطوات الالزمة 

الوحدة يف  و�ست�ستمر  القادمة.  امل�ساريع اجلديدة  موقعها يف متويل  على  للمحافظة 

بكل  الوحدة كذلك  وتتطلع  البنك.  زبائن  ملنفعة  وذلك  منتجاتها وخدماتها  حت�سني 

تفاوؤل واأمل اإىل عام 2015 يف �سوء بدء حت�سن اأو�ساع ال�سوق وقوة التدفقات النقدية 

من ال�سفقات قيد التنفيذ والبدء بتنفيذ العديد من امل�ساريع الكبرية والدعم الذي 

الوفاء  من  ميكننا  قوي  و�سع  يف  �سنكون  اأننا  من  واثقون  ونحن  احلكومة.  تقدمه 

باحتياجات زبائننا خالل عام 2015 وما بعده.

عبدالعزيز عبداهلل االأحمد

املدير العام

جمموعة املعامالت امل�سرفية املحلية
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اخلدمات امل�ضرفية ال�ضخ�ضية

النمو مل يكن منتظمًا يف جميع  اأن هذا  اإل  العام،  رغم منو القت�ساد املحلي خالل 

القطاعات. ومع تركيز جميع بنوك التجزئة مواردها على قطاعات خمتارة، ا�ستمرت 

املحت�سبة  الفائدة  اأ�سعار  بتخفي�س  البنوك  وقامت  بالتحديات.  مليئة  الأعمال  بيئة 

ن�سبيًا. ومن �سمن  املخاطر  اأقل  لالأفراد وذلك خليار  املتاحة  التجزئة  على قرو�س 

جهوده يف اإدارة اأعماله و�سط قيود ال�سوق ال�سعبة، طرح البنك العديد من الربامج 

نقاط  من  ا�ستفدنا  وقد  الأفراد.  من  الزبائن  ا�ستهدفت  التي  اجلديدة  واحلمالت 

قوتنا التي تتمثل يف و�سع خدماتنا يف متناول يد الزبائن من خالل قنوات املبيعات 

وحت�سني اأوقات الت�سليم من خالل تقدمي اخلدمات الآلية وبال�ستفادة من اأكرب �سبكة 

فروع يف اململكة.

اأ�سعار  بتقدمي  البنك  قام  الأفراد،  زبائننا من  القائمة على دعم  اأهدافنا  ولتحقيق 

تناف�سية وجذابة على القرو�س وهو اأمر حظي بقبول وا�سع من قبل الزبائن، بالإ�سافة 

الت�سويق  خالل  من  النت�سار  وا�سعة  ترويجية  بحمالت  الإ�سرتاتيجية  هذه  دعم  اإىل 

عرب الفروع وتوجيه الر�سائل الن�سية وال�ستفادة من قاعدة البيانات لتقدمي العرو�س 

الإ�سرتاتيجية على تعزيز  اإىل قاعدة زبائنه احلاليني.  وقد �ساعدت هذه  اجلديدة 

اأن�سطة اأعمال الوحدة وهو ما اأدى اإىل زيادة حجم اأن�سطة الأعمال والدخل.

برنامج تطوير  مت  زبائنه،  بني  الدخار  عادة  لت�سجيع  الهادفة  خطته   و�سمن 

»ادخار الوطني« واإعادة هيكلته من خالل طرح برنامج من اجلوائز اجلذابة وذلك 

الزبائن تذكره. ومت طرح  ي�سهل على  انطباعًا حمببًا  جلذب النتباه وليعطي بدوره 

والتي مت  وكربى،  �سهرية  ذلك جوائز  الكبرية، مبا يف  النقدية  اجلوائز  العديد من 

ت�سميمها وطرحها بهدف تغيري حياة العديد من الفائزين بها. ومت كذلك ت�سميم 

وطرح حملة ابتكاريه من خالل خمتلف و�سائل الإعالم، مبا يف ذلك قنوات مبتكرة 

مثل ال�سريط الإلكرتوين ببور�سة البحرين. من اأجل حتقيق اأكرب ن�سبة من امل�ساركة 

يف  الت�سجيل  عملية  ا�ستمرت  والدخار،  التوفري  على  البنك  زبائن  جميع  وت�سجيع 

احلملة كونها يف غاية ال�سهولة والي�سر حيث مت اإدخال جميع ح�سابات التوفري وموجة 

الدخار بحد اأدنى من الر�سيد يف عمليات ال�سحب ب�سكل تلقائي. وا�ستمرت بطاقة 

من  العديد  اإطالق  ومت  كبري  ب�سكل  املحفظة  زادت  حيث  النجاح  حتقيق  يف  تعبئة 

احلمالت بهدف تعزيز قاعدة حملة البطاقات وخ�سو�سًا بالن�سبة لبطاقات تعبئة. 

ومت كذلك طرح حمالت املبيعات يف �ساحات اجلامعات ومت خاللها ا�ستهداف الطلبة 

حل�ساب  م�سبقًا  املدفوع  الئتمان  حافز  تقدمي  خالل  من  البطاقات  على  للح�سول 

بطاقة  اإ�سدار  العرو�س اجلديدة حيث مت  لتقدمي  اإطالق حملة  اأي�سًا  البطاقة. ومت 

ما�سرتكارد تعبئة مدفوعة الأجر لذوى ال�ستخدام املكثف مع اإيداع مبلغ يف ح�ساب 

املوؤ�س�سات احلكومية  العديد من  مع  مناق�سات  البنك  م�سئويل  اأجرى  وقد  البطاقة. 

فعال  كبديل  الأجر  مدفوعة  البطاقة  على  احل�سول  على  للت�سجيع  احلكومية  و�سبه 

ب�سكل  ا�ستخدامات  �ست�سهد  البطاقة  باأن هذه  ثقة  على  ونحن  النقدية،  للمدفوعات 

متزايد يف امل�ستقبل لهذا الغر�س. ويف نف�س الوقت، مت تعزيز حمفظة مزايا بطاقة 

التيتانيوم ما�سرتكارد ب�سكل كبري من خالل اإر�سال البطاقة اإىل بع�س حملة بطاقات 

بنك البحرين الوطني احلاليني وذلك كتحديث للبطاقات احلالية.

دخل البنك العام املا�سي يف العديد من ال�سراكات مع املوؤ�س�سات التجارية بغية توفري 

املثال حملة  عرو�س خا�سة وتقدمي قيمة م�سافة حلملة بطاقاته، ومنها على �سبيل 

على  البطاقات  حملة  يح�سل  حيث  اخلليج  طريان  �سركة  مع  بال�سرتاك  ترويجية 

تخفي�س مغر وجذاب على م�سرتياتهم با�ستخدام بطاقة بنك البحرين الوطني من 

خالل موقع طريان اخلليج على �سبكة النرتنت. �سمن جهودها الهادفة اإىل تقريب 

راحتهم،  ي�سمن  مبا  وي�سر  �سهولة  بكل  وتوفريها  الزبائن  اإىل  امل�سرفية  املعامالت 

مت تعزيز فريق ت�سويق املبيعات كاإدارة ت�سويق فعالة، حيث متكن الفريق من زيادة 

اأعداد احل�سابات اجلديدة من خالل تقدمي اخلدمات امل�سرفية اإىل الزبائن وجعلها 

من  العديد  البنك يف  مبيعات  لفريق  زوايا  تخ�سي�س  وقد مت  اليد. هذا  متناول  يف 

زبائن  مع  املبا�سر  والتفاعل  التوا�سل  بهدف  وذلك  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزارات 

البنك احلاليني وامل�ستجدين منهم.

بالعمل  القيام  تي�سر  التي  املتطورة  التكنولوجية  النظم  اأحدث  وتطبيق  تبني  لقد مت 

امل�سريف وت�ساعد يف رفع الكفاءة و�سمان درجة عالية من الإتقان لزبائن البنك، اإذ 

يتم حاليًا تعزيز اخلدمات امل�سرفية عن طريق الهاتف النقال من اأجل تقدمي املزيد 

من الت�سهيالت للزبائن مبا ي�سمن راحتهم، مع الرتكيز على امل�ساعدة يف ا�ستحداث 

مزيد من قنوات الدفع عن طريق الهاتف املحمول. وقد اأجرى البنك بع�س املناق�سات 

عرب  امل�سرفية  خدماتنا  بني  التكامل  حتقيق  بهدف  اللكرتونية  احلكومة  هيئة  مع 

اأن  املتوقع  الدفع وهي مناق�سات من  النرتنت وموقع احلكومة اللكرتونية خلدمات 

يتمخ�س عنها نتائج اإيجابية يف امل�ستقبل القريب. قام البنك اأي�سًا باإ�سافة ميزة دفع 

فواتري بطاقات الئتمان اإىل »بوابة الدفع« ملوؤ�س�سات جتارية جديدة وهو ما من �ساأنه 

التجارية  املوؤ�س�سات  للبنك و�سركائه من بني  التجارية  الأعمال  اأن�سطة  اأن يعزز من 

بالإ�سافة اإىل ت�سهيل عمليات الدفع اللكرتونية.

امل�سرفية  وحدة اخلدمات  اأولويات  راأ�س  على  الزبائن  على خدمة  الرتكيز  يزال  ل 

يعمل  الذي  فاإن مركز الت�سال  الهدف،  لتحقيق هذا  ال�سعي  اإطار  ال�سخ�سية. ويف 

الأ�سا�سية  وظيفته  على  الرتكيز  يف  ا�ستمر  الأ�سبوع  اأيام  طوال  ال�ساعة  مدار  على 

معها  التعامل  �سمان  اأجل  من  وذلك  الزبائن  و�سكاوى  ا�ستف�سارات  على  الرد  وهي 

يف  البنك  و�سي�ستمر  معقولة.  زمنية  اأوقات  خالل  وذلك  الزبائن  ر�سى  ي�سمن  مبا 

الر�سى  درجات  اأعلى  �سمان  اأجل  من  وعملياته  الت�سال  مركز  عمل  تدفق  تنظيم 

والإ�ستح�سان لدى زبائن البنك.

اإ�سافية  جهودًا  بذل  قد  الت�سال  مركز  فاإن  خدمة،  كمقدم  دوره  اإىل  بالإ�سافة 

متت   ،2014 عام  وطوال  الإيرادات.  وحتقيق  البنك  عمل  ن�ساطات  يف  للم�ساهمة 

املحافظة على برنامج املكاملات ال�سادرة حيث مت الت�سال بالزبائن املحتملني من 

مركز  وطرح  جديدة.  اأعمال  فر�س  على  واحل�سول  البنك  ملنتجات  الرتويج  اأجل 

الواردة،  املكاملات  البنك من خالل  وخدمات  ملنتجات  لرتويج  اأي�سًا حملة  الت�سال 

حيث مت الرتويج لدى الزبائن الذين يت�سلون من اأجل ال�ستف�سار اأو لتقدمي ال�سكاوى.

معامالت  ملراقبة  الت�سال  ملركز  املتوافرة  املوارد  من  ال�ستفادة  كذلك  ومتت 

م�سبوهة  بالتحذير يف حالة وجود معامالت  وذلك  العمل،  �ساعات  البطاقات خارج 

يف  ال�سخ�سية  امل�سرفية  اخلدمات  وحدة  و�ست�ستمر  املنا�سبة.  الإجراءات  واتخاذ 

تعزيز منتجاتها وخدماتها ونحن ن�سعر بالتفاوؤل والثقة بالن�سبة لعام 2015.

املتوقع طرحها خالل  امل�سروعات  للعديد من  اآثار كبرية  تكون هناك  اأن  املتوقع  من 

العام من قبل القطاع العام والقطاع اخلا�س حيث �سيتمخ�س عنها الكثري من الفر�س 

التعزيز  من  مزيدًا  �سنحقق  باأننا  ثقة  على  فنحن  ولهذا  اأي�سًا.  التجزئة  قطاع  يف 

لقاعدة زبائننا الكرام وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم خالل عام 2015 وما بعده.
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اإننا �سن�ستمر يف تكري�س مواردنا لتعزيز اأن�سطة 

الأعمال احلالية و�ست�ستمر الوحدة يف جهودها 

الن�سطة نحو ا�ستك�ساف وطرح اأف�سل ت�سكيلة 

من املنتجات ال�ستثمارية، وهو ما �سيخلق قيمة 

ويحقق عوائد اأف�سل لزبائننا الكرام من خالل 

الرتكيز على املحافظة على راأ�س املال وحتقيق 

الفوائد مقارنة باملخاطر.

جمموعة اخلزينة، الفروع االقليمية والعمليات

تباطاأ النمو يف القت�ساد العاملي اأكرث مما كان متوقعًا من ن�سبة 3.9% خالل الن�سف 

اإىل 2.7% يف عام 2014. ويعود هذا النخفا�س املفاجئ يف  الثاين من عام 2013 

الأ�سا�س اإىل بطء التعايف يف اأوروبا مع ا�ستمرار املنطقة يف التغلب على تبعات واآثار 

زيادة  اإىل  للنمو  بالن�سبة  ال�سلبية  الآثار  تعود  اليابان حيث  التي �سهدتها ويف  الأزمة 

�سريبة ال�ستهالك. ويف الأ�سواق ال�ساعدة، ارتفع م�ستوى النمو يف الن�سف الثاين 

اإجراءات التحفيز من قبل احلكومة. ولكن بالرغم من  من العام يف ال�سني ب�سبب 

الرئي�سية،  القت�ساديات  من  العديد  يف  �سعيفًا  يزال  ل  املحلي  الطلب  فاإن  ذلك 

وخ�سو�سًا بلدان اأمريكا الالتينية.

وت�سارعت الأن�سطة القت�سادية يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سكل طفيف 

ومن  والإنفاق احلكومي.  النفط  اإنتاج  نتيجة لرتفاع  وذلك  يف منت�سف عام 2014 

املتوقع اأن يبلغ معدل النمو بالن�سبة ملنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي لدول اخلليج 

العربية حوايل 4.5% يف العامني 2014 - 2015. ومل تكن حلالة ال�سطراب ال�سائدة 

يف العراق حتى الآن �سوى اآثار قليلة على بقية بلدان املنطقة.

لقد ا�ستمرت معدلت النمو املنخف�سة وتدين ن�سبة الت�سخم يف ال�سماح للم�سارف 

غري  منخف�سة  م�ستويات  على  الفائدة  معدلت  على  املحافظة  يف  العاملية  املركزية 

اأنهت فيه الوليات  م�سبوقة وتنفيذ برامج التحفيز غري التقليدية. ويف الوقت الذي 

فاإن  كبري،  ب�سكل  الفوائد  تخفي�س  من  حقبة  ر�سمية  ناحية  من  المريكية  املتحدة 

اأوروبا بداأت لتوها يف عملية مواجهتها للت�سخم. ول تزال اأ�سواق الأ�سهم العاملية يف 

مرحلة �سعود حيث اأن معدلت ال�سيولة غري امل�سبوقة يف النظام املايل تفيد الأ�سول 

ال�ستفادة  ت�ستمر يف  الئتمانية  الهوام�س  فاإن  الوقت،  نف�س  للمخاطر. ويف  املعر�سة 

من ذلك وقد انخف�ست بن�سبة تراوحت بني 40 و 50 نقطة اأ�سا�سية خالل العام. وقد 

تعاملت الأ�سواق مع نهاية برنامج تخفي�س اأ�سعار الفائدة من قبل البنك الحتياطي 

الفيدرايل ب�سكل جيد ومن املتوقع اأن ترتفع اأ�سعار الفائدة يف الوليات املتحدة خالل 

الن�سف الثاين من عام 2015. و�ستبقى املخاوف الرئي�سية بالن�سبة لعام 2015 ترتكز 

الوليات املتحدة قويًا جدًا يجعلها تنف�سل عن بقية دول  النمو يف  اإذا كان  حول ما 

العامل. و�ستبقي العوامل اجلغرافية وال�سيا�سية يف كل من اأوكرانيا وال�سرق الأو�سط 

حمور النتباه والرتكيز اأي�سًا.

وحدة اإدارة املحافظ اال�ضتثمارية

انخف�ست  نطاق عاملي حيث  على  م�سبوقة  م�ستويات غري  الفائدة عند  اأ�سعار  بقيت 

اخلزينة،  جمموعة  ا�ستفادت  وقد  ال�سفر.  دون  اليورو  منطقة  يف  الأ�سعار  هذه 

الهوام�س من خالل حتقيق  انخفا�س  ال�ستمرار يف  والعمليات من  القليمية  الفروع 

لدول  التعاون اخلليجي  املالية يف منطقة دول جمل�س  الأوراق  راأ�سمالية يف  مكا�سب 

اخلليج العربية، والتي اعتربت مكلفة من ناحية تاريخية، وكذلك من خالل الجتاه 

ح�ضني �ضيد علي احل�ضيني

املدير العام

جمموعة اخلزينة، الفروع الأقليمية والعمليات
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البحرين.  مملكة  حكومة  لدى  وخ�سو�سًا  الأ�سعار  منخف�سة  املالية  الأوراق  نحو 

خماطر  �سد  التحوط  على  القائمة  ا�سرتاتيجيه  تنفيذ  يف  البنك  ا�ستمرار  ومع 

و�ستحقق هذه  وا�ستبدالها مبخاطر متغرية.  للمحفظة  الأجل  الثابتة طويلة  الأ�سعار 

الإ�سرتاتيجية فعالية مع بدء البنك الحتياطي الفيدرايل يف رفع اأ�سعار الفائدة على 

املدى املتو�سط العام القادم ومع بدء ارتفاع عمليات متويل البنك. وتعترب اأكرث من 

70% من حمفظة البنك ال�ستثمارية حاليًا متغرية اأو ذات ا�ستحقاقات ت�ستمر اأقل من 

عام. ول يزال البنك يحتاط من خالل مقاي�سات �سائلة عادية مع اأطراف التعامل 

القوية. ومتت اإ�سافة �سندات جمموعة الدول ال�سبع اإىل املحفظة طوال العام وذلك 

يف  التوقيت  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  ومت  التنوع.  حتقيق  اأجل  من  جذابة  مب�ستويات 

ال�سوق لال�ستفادة من التذبذب املحدود لتحقيق مكا�سب راأ�سمالية طوال العام. وقد 

اأتاحت هذه ال�سرتاجتيات مقرتنة مع امل�ستويات العالية من التنوع الفر�سة للوحدة 

لتحقيق عوائد فوق املعدل.

وحدة القطع االأجنبي واأ�ضواق املال

النمو  وتباطوؤ  العاملية  املال  اأ�سواق  يف  الفوائد  اأ�سعار  انخفا�س  ظاهرة  ا�ستمرت 

القت�سادي خالل عام 2014 وهو ما مثل م�سدرًا للتحديات بالن�سبة للوحدة. ولكن 

جتاوز  ا�ستطاعت  املال  واأ�سواق  الأجنبي  القطع  وحدة  فاإن  احلقيقة،  هذه  برغم 

التي  ال�ستثمارات  فر�س  على  الرتكيز  خالل  من  امليزانية  يف  املر�سودة  اأهدافها 

العمالت  اأ�سواق  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  باحلذر  اإت�سمت 

الفورية  املربحة  الأجنبي  القطع  معامالت  تنفيذ  على  عالوة  الرئي�سية،  الأجنبية 

فاإنه  ذلك،  جانب  واإىل  الأجنبي.  القطع  م�ستقات  ا�سرتاتيجيات  وكذلك  والآجلة، 

الأجل  ق�سرية  املالية  الأوراق  ا�ستثمارات  من  بالعديد  الوحدة  قامت  العام  خالل 

مملكة  حلكومة  الأجل  ق�سرية  الإ�سدارات  يف  ن�سط  ب�سكل  امل�ساركة  اإىل  بالإ�سافة 

البحرين، التقليدية منها والإ�سالمية، والتي اأدت اإىل تعزيز ربحية البنك ب�سكل عام.

وحدة ت�ضويق ومبيعات اخلزينة

من  عالية  م�ستويات  على  حت�سل  اأن  فعال  وب�سكل  الوحدة  ا�ستطاعت  العام  خالل 

يف  لها  املر�سود  الدخل  حتقيق  يف  �ساعدها  ما  وهو  الأجنبي  ال�سرف  معامالت 

امليزانية لعام 2014. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ا�ستمرت الوحدة يف تقدمي اأ�سعار تناف�سية 

على الودائع مقارنة بنظرائنا من البنوك الأخرى من اأجل املحافظة على م�ستويات 

عالية من ودائع الزبائن. وقد مت احل�سول على عدد كبري من هذه الودائع لفرتات 

املتوا�سل لتحقيق هدفها وهو تقدمي حلول خزينة �ساملة  ال�سعي  طويلة. ومن خالل 

ووحدة  امل�سرفية  الأعمال  وحدة  مع  التن�سيق  يف  الوحدة  ا�ستمرت  البنك  لزبائن 

ال�ستثمار من اأجل هيكلة منتجات ا�ستثمارية طويلة الأجل بهدف الوفاء باحتياجات 

العاملة،  لقوتها  اجلديد  التنظيمي  الهيكل  خالل  ومن  بالزبائن.  اخلا�سة  التحوط 

بذل  يف  لال�ستمرار  املطلوبة  املهارات  ولديها  كامل  ب�سكل  جاهزة  الوحدة  اأ�سبحت 

جهودها خلدمة زبائن البنك والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وحدة اال�ضت�ضارات اال�ضتثمارية واإدارة الرثوات

مع  الأ�سول  اإدارة  خدمات  الرثوات  واإدارة  ال�ستثمارية  ال�ست�سارات  وحدة  تقدم 

قاعدة  وت�سمل  احلفظ.  وخدمات  امل�سرتكة  ال�سناديق  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الرتكيز 

التاأمني  و�سركات  املالية  وال�سركات  الكبرية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  الوحدة  زبائن 

والأفراد من ذوي الرثوات الكبرية.

واأفريقيا  الأو�سط  لل�سرق  التنمية  �سندوق  حقق  امل�سرتكة،  ال�سناديق  جمال  ويف 

حتى   %29.3 بن�سبة  منوًا  التعاون،  جمل�س  دول  من  للم�ستثمرين  واملتوافر  )ميدا(، 

يف  ولكن   .%19.1 وهو  له  املحدد  املوؤ�سر  جتاوز  وبذلك   2014 اأكتوبر  �سهر  نهاية 

�سوء التحديات الكبرية التي ظهرت يف اأ�سواق راأ�س املال، فاإن الطلب على �سناديق 

ال�ستثمارات امل�سرتكة كان قلياًل.

اأما يف جمال خدمات احلفظ، فاإنه برغم التناف�س املحتدم فيما تعترب �سوقًا ت�سهد 

مناف�سة قوية ووجود بيئة غري مواتية يف اأ�سواق راأ�س املال، فقد ا�ستمرت الوحدة يف 

زيادة ح�ستها من ال�سوق من خالل ال�ستفادة من حدتها التناف�سية من حيث هيكل 

وتقدمي  ال�سوق  لدخول  للزبائن  الفر�سة  اإتاحة  من  مكنها  مما  التناف�سية،  الر�سوم 

الثابت )ال�سندات  املالية ذات الدخل  خدمات املعامالت لأنواع خمتلفة من الأوراق 

الأ�سول  حجم  زاد  وقد  والإقليمية.  املحلية  الأ�سواق  خمتلف  يف  وذلك  وال�سكوك( 

حتت الإدارة بن�سبة 21% خالل عام 2014.

اإما من ناحية املحفظة اخلا�سة بالبنك، فقد ا�ستمر البنك يف اللتزام ب�سيا�سة حذرة 

يف اأن�سطته ال�ستثمارية ولهذا فاإنه مل يقم بطرح اأية �سناديق جديدة �سمن حمفظته 

حالة  ل�ستمرار  ونظرًا  حذرة  طريقة  اإتباع  برغم  ولكن   .2014 عام  خالل  اخلا�سة 

عدم التيقن والو�سوح يف الأ�سواق، فاإن البنك �سي�ستمر يف فتح اأبوابه اأمام اأية فر�س 

ا�ستثمارية يف الأ�سواق املحلية والإقليمية.

الأعمال  اأن�سطة  لتعزيز  مواردنا  تكري�س  يف  �سن�ستمر  فاإننا  للم�ستقبل،  وا�ست�سراقًا 

احلالية و�ست�ستمر الوحدة يف جهودها الن�سطة نحو ا�ستك�ساف وطرح اأف�سل ت�سكيلة 

من املنتجات ال�ستثمارية، وهو ما �سيخلق قيمة ويحقق عوائد اأف�سل لزبائننا الكرام 

من خالل الرتكيز على املحافظة على راأ�س املال وحتقيق الفوائد مقارنة باملخاطر.
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مت منح البنك جائزة اجلودة يف اخلدمة من قبل 

جيه بيه مورجان يف عام 2014 نظرًا ل�ستمراره 

يف حتقيق المتياز يف التحويالت املالية بالدولر 

الأمريكي. ويعترب هذا العام الثالث ع�سر على 

التوايل الذي يفوز فيه البنك بهذا التقدير، 

وهو ما يوؤكد على مركز البنك الرائد يف جمال 

اخلدمات املالية الدولية والتزامه طويل املدى 

بنوعية وجودة اخلدمات املقدمة للزبائن.

وحدة القرو�س امل�ضرتكة واملعامالت امل�ضرفية املتخ�ض�ضة

خالل عام 2014، مت تغيري ا�سم الوحدة لي�سبح »وحدة القرو�س امل�سرتكة واملعامالت 

خالل  من  امل�سرتكة  املعامالت  على  تركيزنا  لإبراز  وذلك  املتخ�س�سة«  امل�سرفية 

التمويل وامل�ساركة يف ال�سفقات الرئي�سية بال�سافة اإىل لعب دور ن�سط يف الأ�سواق 

الثانوية لتمويل القرو�س ذات النوعية املمتازة. ونتيجة لذلك، فقد جنحت الوحدة 

يف امل�ساركة يف العديد من الت�سهيالت اجلديدة يف مملكة البحرين ومنطقة اخلليج 

مثل القرو�س لأجل املمنوحة للموؤ�س�سة العربية امل�سرفية والبنك التجاري القطري 

وبنك امل�سرق والبنك الأهلي �س. م. ق. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فقد ا�ستمرت الوحدة 

لدول  التعاون  املعروفة يف دول جمل�س  املالية  للموؤ�س�سات  ثنائية  ت�سهيالت  يف متويل 

اخلليج العربية.

اأجل  »اعرف عميلك« من  العمالء  العام، على معرفة  الوحدة خالل  تركيز  وان�سب 

هذه  اأن  من  للتاأكد  اأخرى  مالية  موؤ�س�سات  فيها  ت�سرتك  املعامالت  على  احل�سول 

املعامالت متفقة مع القواعد والأنظمة. ومن بني الإجنازات الرئي�سية التي حققتها 

للمقاي�سات  الدويل  الحتاد  موقع  على  الوطني  البحرين  بنك  ا�سم  اإدراج  الوحدة 

وامل�ستقات ب�سفته موؤ�س�سة ملتزمة بالأنظمة الأوروبية للبنية الأ�سا�سية لل�سوق. وتعترب 

مع  �سل�س  ب�سكل  عملياتنا  �سري  ت�سمن  اأن  �ساأنها  من  حيث  جدًا  هامة  خطوة  هذه 

املوؤ�س�سات املالية الأوروبية الأخرى.

العام  هذا  ملتزمًا  م�سرفًا  اأ�سبح  الوطني  البحرين  بنك  فاإن  ذلك،  اإىل  واإ�سافة 

وعلى   ،)FATCA( الأمريكية اخلارجية  للح�سابات  ال�سريبي  المتثال  قانون  باأنظمة 

اإثر ذلك قمنا باإ�سعار البنوك الأخرى باأن بنك البحرين الوطني قد مت اإدراجه �سمن 

القائمة الأوىل للموؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ساركة وذلك يف موقع م�سلحة ال�سرائب 

الأمريكية على �سبكة النرتنت.

العمليات

ا�ستمر بنك البحرين الوطني يف املحافظة على م�ستويات عالية من اخلدمة بالن�سبة 

لعمليات حتويل الأموال لعام 2014 ويف التزامه بتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية. ومت منح 

نظرًا   2014 عام  يف  مورجان  بيه  جيه  قبل  من  اخلدمة  يف  اجلودة  جائزة  البنك 

ل�ستمراره يف حتقيق المتياز يف التحويالت املالية بالدولر الأمريكي وتقدم جيه بيه 

مورجان هذه اجلائزة اإىل فئة خمتارة من زبائنها من املوؤ�س�سات التي تقوم بعمليات 

اإجراء املدفوعات عرب نظام ال�سويفت، ول  اأثناء  حتويل الدولر وحتقق نتائج جيدة 

ينطبق �سوى ن�سبة اأقل من واحد باملائة من اإجمايل زبائن جيه بيه مورجان من بني 

املوؤ�س�سات التي تقوم بعمليات حتويل الدولر مبعايري هذه اجلائزة. ويعترب هذا العام 

الثالث ع�سر على التوايل الذي يفوز فيه البنك بهذا التقدير، وهو ما يوؤكد على مركز 

البنك الرائد يف جمال اخلدمات املالية الدولية والتزامه طويل املدى بنوعية وجودة 

اخلدمات املقدمة للزبائن.



37  I  مــراجعــة العمليــات

مبادرة  وطرح  تطبيق  يف  رئي�سي  بدور  القيام  يف  العمليات  جنحت   ،2014 عام  يف 

اخلدمات امل�سرفية عن طريق الهاتف النقال، وهو ما اأ�ساف قنوات خدمة جديدة 

ميزة  من  ال�ستفادة  با�ستطاعتهم  الذين  للزبائن  املقدمة  احلالية  اخلدمات  لباقة 

الدخول على ح�ساباتهم عن بعد والقيام باملعامالت امل�سرفية يف اأي وقت واأي مكان 

النظام اللكرتوين لتحويل  ا�ستحداث  البنك كطرف رئي�سي يف  العامل. و�سارك  من 

الأموال )EFTS( كم�سروع وطني ي�سرف عليه م�سرف البحرين املركزي وت�ست�سيفه 

خالل  الأموال  لتحويل  اللكرتوين  النظام  تطبيق  يتم  اأن  املتوقع  ومن  بنفت.  �سركة 

الربع الثالث من العام 2015.

فرع الريا�س )اململكة العربية ال�ضعودية(

متيز عام 2014 باأنه كان عام جتميع مع الرتكيز على بناء حمفظة اأعمال قوية والتي 

ال�سدد، مت تعديل  ال�سابقني. ويف هذا  العامني  الفرع على تعزيزها على مدى  عمل 

جميع  مراجعة  ومتت  الأ�سول،  قبول  ومعايري  امل�ستهدفة  ال�سوق  لقطاعات  املعايري 

وذلك  اجلديدة  العرو�س  لتقييم  دقة  اأكرث  اإجراءات  وا�ستحداث  احلالية  العالقات 

بهدف تعزيز املحفظة العامة لأ�سول الفرع.

مت اأي�سًا خالل هذا العام و�سع خطة اإ�سرتاتيجية وهي خطة ت�ستهدف جعل عمليات 

البنك  واإيرادات  اأ�سول  يف  م�ساهم  اأكرب  ثاين  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الفرع 

والتخطيط لتحقيق ن�سبة منو كبرية خالل ال�سنوات القادمة. ومن اأجل حتقيق هذا 

الهدف، قام الفرع با�ستثمار مبالغ كبرية يف نظام البنك الأ�سا�سي وطرح منتجات 

اأي�سًا  اإ�سالمية حمدودة مع تطوير موظفي فرع الريا�س. وا�ستطاع الفرع  م�سرفية 

اجتذاب جمموعة من ال�سباب ال�سعودي من ذوي القدرات واملوؤهالت العالية ل�سغل 

وظائف مدير عالقات الزبائن وم�سئول املراجعة وم�سئول اللتزام.

خالل عام 2014، قام ق�سم اللتزام التابع للفرع مبراجعة جميع احل�سابات من اأجل 

العربي  النقد  موؤ�س�سة  قبل  من  املطبقة  والإجراءات  بالقواعد  اللتزام  من  التاأكد 

ال�سعودي )�ساما( وم�سرف البحرين املركزي. بالإ�سافة اإىل ذلك، مت تنظيم عدد 

على  وتدريبيهم  تاأهيلهم  اأجل  من  الفرع  ملوظفي  الداخلية  التدريبية  الدورات  من 

بفتح  واملتعلقة  �ساما  قبل  من  ال�سادرة  والتعليمات  والتعديالت  اجلديدة  القواعد 

احل�سابات والر�سوم وامل�ساريف والعمولت وكذلك اأنظمة قانون المتثال ال�سريبي 

جمموعة  انتداب  مت  الوقت،  نف�س  ويف   .)FATCA( الأمريكية  اخلارجية  للح�سابات 

البحرين  الرئي�سي يف  الفرع حل�سور دورات تدريبية يف املكتب  خمتارة من موظفي 

واملعهد امل�سريف يف الريا�س.

للبنك ال�ستفادة منها  اإن�ساء قاعدة قوية ميكن  الريا�س  ا�ستطاع فرع  وب�سكل عام، 

خالل ال�سنوات القادمة.

فرع اأبوظبي )االإمارات العربية املتحدة(

ا�ستمر فرع اأبوظبي خالل العام تركيزه على زيادة ومنو اأن�سطة الأعمال الثنائية يف 

قطاع ال�سركات واملوؤ�س�سات. ونتيجة لقيام الفرع بالرتكيز على الزبائن ورفع م�ستوى 

اخلدمة، فقد حققت اأرباح معامالت ال�سرف الأجنبي قفزة كبرية مع احل�سول على 

دمج  عملية  واأدت  احلالية.  للعالقات  ا�ستثمارنا  جراء  وذلك  جديدة  اأعمال  اأن�سطة 

وحدة نظام خطابات العتماد مع النظام الأ�سا�سي للبنك املعمول به حاليًا اإىل ت�سهيل 

اإجراء العمليات وتعزيز م�ستوى اخلدمة املقدمة اإىل زبائننا الكرام. ول تزال اأن�سطة 

متويل التجارة الدولية ت�ستحوذ على اجلزء الأكرب من اأن�سطة الأعمال والتي ت�ساهم 

يف حتقيق دخل ثابت من الإيرادات.

وقد وافقت حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة على ميزانية مبدئية بلغت 49.1 

الناجت  ينمو  اأن  املتوقع  لعام 2015. ومن  اأمريكي(  مليار دولر  مليار درهم )13.4 

و 4.5% خالل عام 2015، حيث  بن�سبة 4.6% خالل عام 2014  الإجمايل  ااملحلي 

نف�س  ويف  امليزانية.  اإيرادات  الرئي�سي يف  امل�ساهم  هو  النفطي  القطاع غري  �سيبقى 

الوقت، فاإن من املتوقع اأن تنخف�س ن�سبة النمو القائم على الإيرادات النفطية وذلك 

بن�سبة  النفطي  غري  القطاع  ينمو  اأن  املتوقع  من  بينما  النفط  اأ�سعار  �سعف  ب�سبب 

5.9% هذا العام مع امل�ساريع ال�سخمة يف قطاع املقاولت التي �ستكون مبثابة املحرك 

وراء هذا النمو غري النفطي.

هناك اعتقاد �سائد باأن اقت�ساد دولة الإمارات العربية املتحدة قد تعافى من الأزمة 

املالية التي حلقت به عام 2008. وان�سجامًا مع البيئة القت�سادية الإيجابية ال�سائدة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، فقد قام فرع اأبوظبي بو�سع خطة ثالثية طموحة 

تهدف اإىل اقتنا�س فر�س الأعمال يف الأ�سواق امل�ستهدفة وامل�ساهمة يف حركة النمو 

بدولة الإمارات العربية املتحدة، مبا يف ذلك قطاعات املقاولت وال�سناعة والتجارة. 

من  �سيتمكن  اأنه  يف  والتفاوؤل  الأمل  اأبوظبي  يف  الوطني  البحرين  بنك  فرع  ويحدو 

ال�ستفادة من الفر�س املتوافرة يف هذه القطاعات واأن يحقق منوًا يف ن�ساطات اأعماله 

خالل عام 2015. 
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االأداء املايل

ل يزال الو�سع املايل لبنك البحرين الوطني يتميز بالقوة واملتانة مع حت�سن ثابت يف 

الأداء العام خالل عام 2014. وقد ا�ستمر البنك يف الرتكيز على حتقيق منو متوازن 

وذلك �سمن اإطار من البيئة احلذرة لإدارة املخاطر. ونتيجة لذلك حقق البنك اأرباحًا 

�سافية قيا�سية بلغت 53.44 مليون دينار بحريني، وهو اأعلى م�ستوى يحققه البنك، 

وذلك مقارنة مببلغ 51.36 مليون دينار بحريني يف عام 2013، بزيادة ن�سبتها %4.0.

العمومية 2738.46 مليون دينار بحريني  امليزانية  بلغ جمموع  يف نهاية عام 2014، 

مقارنة مببلغ 2749.23 مليون دينار بحريني يف نهاية عام 2013. ورغم اأن حمفظة 

القرو�س وال�سلفيات �سهدت انخفا�سًا نظرًا ل�سداد ت�سهيالت كبرية وعدم توافر فر�س 

ا�ستثمارها ب�سكل فعال يف  الأموال املتاحة قد مت  اأن  اإل  اإقرا�س ذات نوعية ممتازة، 

ال�سندات ال�ستثمارية و�سندات اخلزينة من اأجل املحافظة على هام�س الفائدة العام. 

دينار  مليون   2596.84 من  للدخل  املدرة  الإيرادات  جمموع  ارتفع  لذلك،  ونتيجة 

بحريني يف نهاية عام 2013 اإىل 2580.92 مليون دينار بحريني يف نهاية عام 2014.

بلغ  حيث  2014م  عام  خالل  القوي  م�ستواها  على  العام  الأداء  موؤ�سرات  حافظت 

العائد على متو�سط حقوق امللكية ن�سبة 14.42%، بينما بلغ العائد على الأ�سول ن�سبة 

1.95%. ويف نف�س الوقت حت�سن عائد ال�سهم الواحد من 54.6 فل�سًا يف عام 2013 

اإىل 56.8 فل�سًا يف عام 2014. وبلغت الكفاءة الت�سغيلية يف عام 2014 ن�سبة %32.7، 

مقارنة بن�سبة 32.4% يف عام 2013. ول يزال البنك يحتفظ مبعدل قوي ملالءة راأ�س 

املال والذي بلغ 34.3% قبل التخ�سي�سات املقرتحة وفقًا لقواعد بازل 2 وم�سرف 

البحرين املركزي. ول تزال معدلت ال�سيولة مريحة حيث بلغت املوجودات ال�سائلة 

املوؤ�س�سات  لدى  والودائع  و�سندات اخلزينة  املركزية  البنوك  لدى  والأر�سدة  )النقد 

املالية( ن�سبة 32.4% من اإجمايل الأ�سول.

 

�ضايف الفوائد املكت�ضبة

دينار بحريني يف عام 2014، مما عك�س  مليون  املكت�سبة 59.58  الفوائد  بلغ �سايف 

انخفا�سًا طفيفًا بن�سبة 0.4% عن عام 2013. ويعود هذا النخفا�س ب�سفة اأ�سا�سية 

ال�سيولة  العوائد على فائ�س  انخفا�س  واإىل  املمتازة  الإقرا�س  توافر فر�س  اإىل عدم 

امل�ستثمرة نتيجة امل�ستويات املنخف�سة لأ�سعار الفوائد ذات الآجال الق�سرية. وبرغم 

ذلك، فاإن �سايف هام�س الفوائد على متو�سط جمموع املوجودات قد بلغ 2.17% يف عام 

2014 مقارنة بن�سبة 2.21% يف عام 2013.

االإيرادات االأخرى

بلغ جمموع الإيرادات الأخرى 29.63 مليون دينار بحريني بزيادة قوية عن عام 2013 

حيث بلغ 24.83 مليون دينار بحريني. وتعزى هذه الزيادة اإىل ارتفاع حجم الأعمال 

وهو ما اأدى اإىل ارتفاع الدخل من العمولت وال�سرف الأجنبي والأرباح النقدية من 

حمفظة اأ�سهم البنك وزيادة الدخل من م�ساهمة ال�سركات الزميلة للبنك.

هذا ويت�سمن الإي�ساح رقم 24 حول البيانات املالية تف�سياًل لالإيرادات الأخرى مقارنة 

بالعام ال�سابق.

م�ضروفات الت�ضغيل

بلغت م�سروفات الت�سغيل 29.19 مليون دينار بحريني، بزيادة بن�سبة 6.3% عن العام 

املن�سرم حيث كانت 27.45 مليون دينار بحريني. وقد حافظت م�سروفات املوظفني 

اإىل  على م�ستواها مع زيادة طفيفة من 19.58 مليون دينار بحريني يف عام 2013 

19.60 مليون دينار بحريني يف عام 2014. ويف نف�س الوقت، زادت م�سروفات الت�سغيل 

الأخرى لتبلغ 9.59 مليون دينار بحريني يف عام 2014 من 7.87 مليون دينار بحريني 

م�ضروفات الت�ضغيل ون�ضبة 

التكلفة اإىل الدخل

م�سروفات الت�سغيل

مليون دينار بحريني

ن�سبة التكلفة اإىل الدخل

ن�سبة مئوية

27.45

27.34

20.025.030.035.040.045.050.0

26.61

25.83

29.19 2014

2013

2012

2011

2010

1015202530

59.82

61.92

55.37

48.70

59.58

35404550556065

�ضايف الفوائد املكت�ضبة

مباليني الدنانري البحرينية

2014

2013

2012

2011

2010

مكونات جمموع الدخل

ن�سبة مئوية

�سايف الفوائد املكت�سبة )%67(

ر�سوم وعمولت )%14(

عمليات ال�سرف الأجنبي 

والدخل من الإ�ستثمارات 

 واإيرادات اخلزينة

الأخرى )%16(

اأخرى )%3(



39  I  ا�ستعرا�س الو�سع املايل

يف عام 2013، ويعود ذلك ب�سفة اأ�سا�سية اإىل م�ساهمة البنك يف �سندوق حماية الودائع 

اعتبارًا من عام 2014 ح�سب تعليمات م�سرف البحرين املركزي، بالإ�سافة اإىل العديد 

من املبادرات الهادفة اإىل حت�سني الفعالية الت�سغيلية وتعزيز خدماته املقدمة للزبائن. 

ونتيجة لهذه املبادرات، فقد زادت الكفاءة الت�سغيلية بن�سبة طفيفة من 32.4% يف عام 

2013 اإىل 32.7% يف عام 2014 نظرًا مل�ساهمة البنك يف �سندوق حماية الودائع.

املخ�ض�ضات

بح�سب متطلبات معيار املحا�سبة الدولية رقم 39 واأنظمة م�سرف البحرين املركزي، 

امل�سكوك  للديون  املخ�س�سات  كفاية  لتحديد  النموذجي  التقييم  نظام  البنك  يتبع 

فيها. وقد مت حتديد املخ�س�سات اخلا�سة مبخاطر الئتمان بناًء على القيمة احلالية 

للتدفقات امل�ستقبلية بح�سب اأهميتها. كما مت قيا�س مقدار النخفا�س يف القيمة ومقدار 

كاًل  ت�سم  جمموعة  اإىل  املحفظة  تقييم  اأ�سا�س  على  حت�سيلها  يتم  مل  التي  الديون 

منها ديونًا ذات طبيعة واحدة حيث يتم تقدير اخل�سائر املتوقعة من هذه الديون التي 

مت ت�سنيفها باأنها ديون م�سكوك يف حت�سيلها على اأ�سا�س ن�سبة الديون التي مل يتم 

ت�سديدها وذلك بناء على تقدير اخل�سائر الكامنة �سمن حمفظة القرو�س وال�سلفيات 

يف تاريخ امليزانية العمومية ومل يتم حتديدها ب�سفة خا�سة. وتعتمد هذه التقديرات 

على ت�سنيفات املخاطر الداخلية ومعدلت عدم الوفاء ال�سابقة التي يتم تعديلها بالنظر 

اإىل البيانات احلالية امل�سهودة وتغري الت�سنيفات ودرجة اخل�سائر والعوامل القت�سادية 

الأخرى ذات العالقة التي تعك�س تاأثري الظروف احلالية يف �سجالت القرو�س.

ميزانية  بناء  على  والرتكيز  املخ�س�سات  ملتطلبات  امل�ستمر  التقييم  اإىل  بالإ�ستناد 

عمومية قوية، فقد قام البنك بو�سع خم�س�س بلغ 6.08 مليون دينار بحريني لتغطية 

الإنخفا�س يف حمفظة القرو�س وال�سلفيات يف عام 2014. وعالوة على ذلك، مت و�سع 

خم�س�س مببلغ 0.50 مليون دينار بحريني لتغطية النخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات 

يف الأ�سهم نتيجة النخفا�س يف القيمة ال�سوقية لالإ�ستثمارات.

مليون  بلغت 85.69  ال�سداد حيث  املنتظمة  القرو�س غري  البنك يف مراقبة  ا�ستمر 

دينار بحريني بنهاية عام 2014 مقارنة مببلغ 66.74 مليون دينار بحريني بنهاية 

الت�سهيالت الكبرية التي مل تقم ب�سداد الأق�ساط  عام 2013، ويت�سمن ذلك احدى 

ح�سب اعادة اجلدولة، علمًا باأن هذه الت�سهيالت مدعومة ب�سمانات كافية. ويت�سمن 

واملخ�س�سات  املتعرثة  القرو�س  تف�سياًل عن  املالية  البيانات  7 حول  رقم  الإي�ساح 

واحلركة خالل العام.

املوجودات

بلغ جمموع املوجودات 2738.46 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2014، والذي يعك�س 

انخفا�سًا طفيفًا بن�سبة 0.4% عن عام 2013، حيث بلغ 2749.23 مليون دينار بحريني 

بنهاية العام املن�سرم. وقد بلغت الأ�سول املّدرة للدخل 2580.92 مليون دينار بحريني 

يف 31 دي�سمرب 2014، مقارنة مببلغ 2596.84 مليون دينار بحريني يف نهاية العام 

ال�سابق والتي تعك�س انخفا�سًا طفيفًاً بن�سبة 0.6%. وقد انخف�ست حمفظة القرو�س 

الإقرا�س  فر�س  توافر  وعدم  كبرية  ت�سهيالت  ل�سداد  نظرًا  العام  خالل  وال�سلفيات 

البنوك  لدى  الودائع  مثل  �سائلة  اأ�سول  يف  التخفي�س  هذا  اإ�ستثمار  مت  وقد  املمتازة. 

بتنوعها اجليد. فقد بلغت حمفظة  البنك  اأ�سول  املالية. ومتتاز حمفظة  واملوؤ�س�سات 

القرو�س وال�سلفيات ن�سبة 28.5 % من اإجمايل الأ�سول، بينما بلغت �سندات اخلزينة 

املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الودائع  ن�سبة  بلغت  الوقت  نف�س  ويف   %17.9 ن�سبة 

10.4%، ومثلت الأوراق ال�ستثمارية ن�سبة 36.5% من اإجمايل الأ�سول ومثلت الأ�سول 

الأخرى 6.7% من اإجمايل الأ�سول.

متتاز حمفظة قرو�س البنك كذلك بتنوعها مع زيادة تواجد البنك يف ال�سوق املحلية 

مع  لتتوافق  وذلك  البحرين  مملكة  يف  زبائنه  مع  التجارية  البنك  عالقات  وتوطيد 

اإ�سرتاتيجية البنك الهادفة اإىل الرتكيز على القطاعات الن�سطة من القت�ساد املحلي. 

ودول  البحرين  مملكة  يف  اأ�سا�سية  ب�سفة  وال�سلفيات  القرو�س  حمفظة  تركزت  وقد 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الأخرى.  وبال�ستناد اإىل ال�ستحقاقات التعاقدية 

يف نهاية العام، ت�ستحق ن�سبة 40.0% من املحفظة خالل عام واحدة بينما ت�ستحق ن�سبة 

71.9% خالل ثالث �سنوات من تاريخ امليزانية العمومية.

بنهاية العام، بلغت حمفظة ا�ستثمارات البنك 999.49 مليون دينار بحريني )2013: 

997.72 مليون دينار بحريني(. وتتاألف املحفظة ال�ستثمارية للبنك ب�سكل رئي�سي من 

اأوراق مالية مكونة من �سندات ديون واأ�سهم، ون�سبة ب�سيطة متثل ال�ستثمارات التي يتم 

تقييم قيمتها العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة من �سناديق م�سرتكة. ومتثل ن�سبة 

كبرية تبلغ 99.4% من جمموع �سندات الديون ت�سنيفات ا�ستثمارية عالية.

املوجودات  ملجموع  تف�سياًل  املالية  البيانات  حول  و30   29 الإي�ساحان  ويت�سمن  هذا 

ح�سب التوزيع اجلغرايف والقطاعي.

املطلوبات

بلغت ودائع الزبائن 2154.85 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2014 مقارنة مببلغ 

2083.54 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2013. وي�ستمر البنك يف احل�سول على 

ودائع من الزبائن، وذلك بف�سل املركز الرائد الذي ميتاز به البنك يف ال�سوق املحلية 

وكونه موؤ�س�سة مالية تعترب مالذًا اآمنًا وذات و�سع قوي يف مملكة البحرين.

للبنوك  امل�ستحقة  واملبالغ  ال�سراء  اإعادة  اتفاقيات  مبوجب  ال�سلفيات  بلغت  كما 

واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 166.49 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2014 مقارنة 

 مببلغ 282.71 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2013. ول تزال ودائع الزبائن متثل

املطلوبات  جمموع  اإىل  الزبائن  ودائع  ن�سبة  بلغت  حيث  للتمويل،  رئي�سيًا  م�سدرًا 

91.3% بنهاية عام 2014.

مالءة راأ�س املال

بلغت حقوق امللكية، مبا يف ذلك املخ�س�سات املقرتحة، مبلغ 378.02 مليون دينار 

عام  بناية  بحريني  دينار  مليون  مببلغ 363.14  مقارنة  عام 2014،  بنهاية  بحريني 

من   %13.8 ن�سبة  امللكية  حقوق  مثلت  العام،  وبنهاية   .%4.1 بن�سبة  بزيادة   ،2013

جمموع املوجودات.

كانت ن�سبة مالءة راأ�س املال يف تاريخ امليزانية العمومية 34.3%، بينما بلغت ن�سبة الفئة 

الأوىل من راأ�س املال 32.0% وذلك قبل املخ�س�سات املقرتحة. وقد مت احت�ساب هاتني 

الن�سبتني وفقًا لتوجيهات بازل 2 وم�سرف البحرين املركزي.

الت�سغيل  وخماطر  الئتمان  خماطر  ت�سمل  والتي  البنك،  مال  راأ�س  مالءة  ن�سبة  اإن 

وخماطر ال�سوق، تفوق كثريًا احلد الأدنى املحدد من قبل جلنة بازل وهي 8%، كما تفوق 

ب�سكل مريح احلد الأدنى املحدد من قبل م�سرف البحرين املركزي والبالغ 12%. هذا 

ويت�سمن الإي�ساح رقم 41 حول البيانات املالية واإف�ساحات بازل 2 – املحور الثالث 

مزيدًا من التفا�سيل حول مالءة راأ�س املال.  ومن بني العوامل الرئي�سية اإىل �ساهمت 

لراأ�س  القوية  القاعدة  البنك  املال يف  راأ�س  ن�سبة عالية من مالءة  يف املحافظة على 

املال ون�سبة املخاطر املنخف�سة لالأ�سول واللتزامات املدرجة وغري املدرجة يف امليزانية 

العمومية والتي تت�سمن ن�سبة كبرية من الت�سهيالت ذات املخاطر املوزونة املنخف�سة 

مثل احلكومات وموؤ�س�سات القطاع العام والبنوك واملوؤ�س�سات املالية.



I  40  بنك البحرين الوطني التقرير ال�سنوي 2014

الوصول إلى آفاق
جديدة من أجل

تحقيق نمو مستدام
في السنوات القادمة
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اإدارة املخاطر

لت�سارع  نظرًا  امل�سارف  لدى جميع  امل�سائل  اأهم  املخاطر من  اإدارة  اأ�سبحت عملية 

وترية التكامل بني الأ�سواق املالية العاملية والبتكارات املتزايدة لالأدوات املالية وزيادة 

ب�سكل  الرقابية  الأنظمة  وتغريات  ال�سوق  وتذبذب  امل�ستقة  املالية  الأدوات  ا�ستخدام 

وا�سع والرتكيز على هيكل التنظيم والإدارة وهيكل املكافاآت، لذلك فاإن اإدارة املخاطر 

تعترب عامل اأ�سا�سي لأي موؤ�س�سة م�سرفية. وعلى مدى ال�سنوات املا�سية، قام بنك 

البحرين الوطني بتطوير عملية اإدارة املخاطر لتكون احدى كفاءاته الأ�سا�سية ليكون 

بذلك يف و�سع ميكنه من مواجهة التحديات ب�سكل جيد. ويتم تقييم املخاطر بالن�سبة 

على  املحتملة  لالآثار  تقييمنا  تعك�س  وهي  املوجودات  وقيمة  الدخل  على  لتاأثرياتها 

ن�ساطات اأعمالنا كنتيجة للتغريات يف الو�سع ال�سيا�سي والبيئة القت�سادية واو�ساع 

البحرين  بنك  يف  املخاطر  اإدارة  متيزت  وقد  لزبائننا.  الئتماين  والو�سع  ال�سوق 

الأمثل  التوازن  الأحداث وذلك بهدف حتقيق  دائمًا حذرة وم�ستبقة  بكونها  الوطني 

بني حجم املخاطر والعوائد املتوقعة.

امل�سرفية  الوحدات  تقوم  التي  املتعددة  الئتمانية  للن�ساطات  نتيجة  املخاطر  تظهر 

تقدمي  عن  م�سئولة  للموؤ�س�سات  امل�سرفية  اخلدمات  فوحدة  مبزاولتها.  املتعددة 

اخلدمات امل�سرفية لكربيات املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة يف مملكة البحرين، واأما 

الإئتمانية  الت�سهيالت  تقدمي  م�سوؤولية  فتتوىل  الإقليمية  امل�سرفية  اخلدمات  وحدة 

لكربيات ال�سركات يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، بينما تتوىل وحدة 

التجارة  ومتويل  فر�س  وحتديد  اقتنا�س  املالية  واملوؤ�س�سات  الدولية  التجارة  متويل 

وت�ستمل  العامل.  دول  بقية  مع  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  البينية 

لقطاع  الإقرا�س  اإحتياجات  على  التجارية  امل�سرفية  اخلدمات  وحدة  م�سوؤوليات 

اخلدمات  جمموعة  تقوم  بينما  البحرين.  مبملكة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

امل�سرفية ال�سخ�سية باإقرا�س الأفراد يف مملكة البحرين عالوة عن توفري اخلدمات 

امل�سرفية الأخرى. اأما جمموعة اخلزينة، الفروع الإقليمية والعمليات فهي م�سئولة 

عن جميع ن�ساطات البنك فيما يتعلق باخلزينة وال�ستثمار باأ�سواق املال، بينما يقوم 

فرع اأبوظبي وفرع الريا�س بتلبية احتياجات �سوق الإمارات العربية املتحدة واململكة 

العربية ال�سعودية.

املجل�س  ويقوم  الإدارة.  جمل�س  لدى  البنك  يف  املخاطر  اإدارة  يف  ال�سلطة  تنح�سر 

بو�سع ال�سيا�سات اخلا�سة مبخاطر الإئتمان وخماطر الت�سغيل وخماطر ال�سوق وو�سع 

الإر�سادات الت�سغيلية املالئمة بالإ�ستناد اإىل التو�سيات التي تقدمها الدارة التنفيذية 

بالبنك. ويتم تفوي�س ال�سالحيات مل�ستويات خمتلفة من املدراء وذلك ح�سب املبالغ 

ونوعية اخلطر وال�سمانات املتوفرة للبنك. وقد كون البنك جلان للبت يف الق�سايا 

املتعلقة باملخاطر، ولديه هيكل خا�س للح�سول على التفوي�سات الالزمة.

تعترب دائرة الرقابة الداخلية يف البنك جزءًا ل يتجزاأ من نظام اإدارة املخاطر الذي 

ب�سكل  والفعالية  الإ�ستقاللية  تقييم  دورًا هامًا يف  الدائرة  وتلعب هذه  البنك.  يتبعه 

عام لإدارة املخاطر يف البنك. وتتم مراجعة مرحلية ملخاطر الأ�سول من قبل الدائرة 

ومراجعة  املقرة،  وال�سروط  والإجراءات  بال�سيا�سات  الإلتزام  من  للتاأكد  املذكورة 

نوعية الأ�سول واإبراز اجلوانب التي تدعو للقلق حتى يتم اإتخاذ الإجراء الت�سحيحي 

يف الوقت املنا�سب.

كل  يف  امل�سرفية  الأعمال  لوحدات  الالزم  الدعم  بالبنك  املخاطر  جمموعة  تقدم 

ب�سكل م�ستقل عن وحدات  باإدارة املخاطر. وتزاول هذه املجموعة مهامها  يتعلق  ما 

برو�س �ضارلز ويد

املدير العام

جمموعة املخاطر

مكونات املوجودات

ن�سبة مئوية

قرو�س و�سلفيات )%29(

ودائع مع البنوك )%10(

اأوراق مالية ا�ستثمارية )%36(

�سندات اخلزينة )%18(

موجودات اأخرى )%7(

مكونات جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

ن�سبة مئوية

م�ستحقات للبنوك املوؤ�س�سات 

املالية الآخرى و�سلفيات 

مبوجب اإعادة ال�سراء )%6(

ودائع الزيائن )%79(

حقوق امللكية )%14(

مطلوبات اأخرى )%1(
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قبل  وذلك  تو�سياتها  وتقدمي  املخاطر  حتليل  اأجل  من  الأخرى  امل�سرفية  الأعمال 

احل�سول على موافقة من اجلهات امل�سئولة. كما اأن البنك ي�سجع النقا�س والتوا�سل 

بني وحدات الأعمال امل�سرفية وجمموعة املخاطر بهدف حتقيق توازن بني املخاطر 

والعوائد املتوقعة.

هذا وت�سم عملية اإدارة املخاطر خمتلف جوانب املخاطر وهي كما يلي:

خماطر االإئتمان

متثل خماطر الإئتمان اإمكانية حتمل خ�سارة مالية نتيجة عدم وفاء الزبون ب�سروط 

املخاطر  هذه  مثل  وحتديد  قيا�س  ويتم  له.  املمنوحة  الإئتمانية  الت�سهيالت  واأحكام 

بالن�سبة للموجودات امل�سمنة وغري امل�سمنة يف امليزانية العمومية.

واملتابعة  الإئتمان  خماطر  لتقييم  بالن�سبة  ثابتة  و�سيا�سات  اإجراءات  البنك  يتبع 

املنتظمة لها. ويتم اإجراء عملية مراجعة منتظمة لكل ح�ساب على حدة كما يتم حد 

ذلك  يف  مبا  والو�سائل  الطرق  خمتلف  با�ستخدام  وذلك  تعيينها  يتم  التي  املخاطر 

الأخرى.  الأطراف  اأو  امل�ساهمني  من  املقابلة  وال�سمانات  الرهونات  على  احل�سول 

احلركات  اآثار  حدة  لتخفيف  ال�سمانات  على  من  كافية  بهوام�س  الإحتفاظ  ويتم 

ال�سلبية والتذبذبات يف اأ�سعار الرهونات بال�سوق.

ال�سروط  تطبيق  يتم  فاإنه  الإئتمان،  ال�سارمة ملخاطر  التحليل  اإىل عملية  بالإ�سافة 

الإئتمان.  اإدارة  قبل  من  �سارم  ب�سكل  الإئتمانية  الت�سهيالت  جميع  على  والأحكام 

خماطر  على  يطراأ  خلل  اأي  حتديد  واملراجعة  الداخلي  الت�سنيف  نظام  وي�سمن 

الت�سنيفات  وتعتمد  فورًا.  الالزمة  الت�سحيحية  الإجراءات  اتخاذ  و�سمان  الإئتمان 

املالية  القوة  الإعتبار  بعني  ياأخذ  درجات  ع�سرة  من  مقيا�س  على  للبنك  الداخلية 

قد  الذي  امل�ستوى  تقرير  اأجل  من  وذلك  النوعية  اجلوانب  اإىل  بالإ�سافة  للمقرت�س 

يتخلف فيه املقرت�س عن الوفاء باإلتزاماته. ويتم تق�سيم الت�سنيفات بعد ذلك اإىل 

املقرت�سني عن  تخلف  م�ستوى خ�سارة يف حال  اأعلى  التقديرات ح�سب  تعك�س  فئات 

اأ�سا�س  على  مقرت�س  لكل  املخ�س�سة  املخاطر  ت�سنيفات  مراجعة  وتتم  ال�سداد. 

�سنوي على الأقل. وت�ساعد عملية املتابعة املنتظمة ملحفظة البنك على التخارج من 

احل�سابات التي ت�سهد تدهورًا يف م�ستوى املخاطر.

املالية  واملوؤ�س�سات  للدول  الإئتمانية  احلدود  و�سع  يف  �سارمة  معايري  البنك  يتبع 

الدولية، كما يقوم بتطبيق اإجراءات حذرة للتحكم يف ن�ساطاته الإ�ستثمارية. ول يتم 

فقط اإجراء تقييم منتظم للحكم على املالءة الإئتمانية للزبون فح�سب، بل تتم كذلك 

ي�سمن  ما  وهو  العاملي  ال�سعيد  على  املالية  للتطورات  يومية  مراقبة  عملية  اإجراء 

حتديد الأحداث التي من �ساأنها التاأثري على خماطر البنك اإبان وقوعها.

العادي من  الإعتيادية  اأعماله  اأن�سطة  نطاق  امل�ستقات �سمن  البنك يف عقود  يدخل 

اأجل تلبية متطلبات واإحتياجات زبائنه ومن اأجل تفادي التقلبات املفاجاأة يف اأ�سعار 

عقود  اأحد  عن  النا�سئ  الئتمان  خطر  اإحت�ساب  ويتم  ال�سرف.  واأ�سعار  الفائدة 

امل�ستقات من خالل احت�ساب كلفة ا�ستبدال العقد اذا كانت قيمته ال�سوقية اإيجابية. 

اإىل تقدير التغيري امل�ستقبلي املحتمل يف قيمة العقد. ويتم ق�سر خماطر  بالإ�سافة 

يف  املحتمل  امل�ستقبلي  بالتغيري  �سالبة   �سوقية  قيمة  ذات  بعقود  اخلا�سة  الإئتمان 

قيمتها ال�سوقية. هذا ويت�سمن الإي�ساح رقم )17( حول البيانات املالية مزيدًا من 

التفا�سيل حول عقود امل�ستقات.

ويتم احل�سابات.  باأحد  تعرث  حالت  عن  للتنبيه  واإجراءات  اأنظمة  عدة  البنك   لدى 

مدة  تتجاوز  التي  املتعرثة  احل�سابات  جلميع  بالن�سبة  �سارمة  ت�سنيف  عملية  اإتباع 

بو�سع  خا�سة  �سارمة  معايري  البنك  وي�ستخدم  يومًا.  وثمانون  ت�سعة  عن  تخلفها 

املخ�س�سات ومتابعة القرو�س غري منتظمة ال�سداد. ويتم حتديد مقدار املخ�س�سات 

بالإعتماد على و�سع ال�سمانات وم�سدر الت�سديد والقيم احلالية للتدفقات النقدية 

املحتملة  املخاطر  من  للحماية  كافية  خم�س�سات  و�سع  ومت  هذا  اإلخ.  امل�ستقبلية، 

مبحفظة القرو�س.

املخاطر القانونية

يواجهها  التي  القانونية  املخاطر  من  وتقليل  باإدارة  القانونية  املخاطر  دائرة  تقوم 

واملراجعة  املعامالت  م�ستندات  حول  الفورية  وامل�سورة  املراجعة  خالل  من  البنك 

املنتظمة للم�ستندات املوحدة للتاأكد من حماية م�سالح البنك والتفاو�س مع اأطراف 

التعامل/ املحامني والإطالع ب�سكل م�ستمر على اآخر التطورات يف جمال املعامالت 

واتخاذ  الأخرى  والأنظمة  والقوانني  ال�سركات  وقوانني  والدولية  املحلية  امل�سرفية 

الإجراء الت�سحيحي عندما يكون ن�ساط عمل البنك عر�سة للتاأثر.

منا�سب.  ب�سكل  املذكورة  الأهداف  حتقيق  م�ستقل  ب�سكل  الداخلية  اخلربة  ت�سمن 

لتقدمي  وذلك  دولية  �سمعة  ذات  موؤ�س�سات  البنك  ي�ستخدم  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

الق�سايا  يف  البنك  ومتثيل  الأجنبية  بالقوانني  املتعلقة  الأمور  حول  له  امل�سورة 

 والدعاوى القانونية اأمام ال�سلطات القانونية الأجنبية وذلك عندما تكون هناك حاجة

لهذا التمثيل.

خماطر ال�ضيولة

تعرف خماطر ال�سيولة بعدم قدرة بنك ما على الوفاء بجميع الإلتزامات املالية نتيجة 

عدم التوافق بني اإ�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات. وت�سمن اإدارة خماطر ال�سيولة 

توفر الأموال يف جميع الأوقات من اأجل الوفاء باإحتياجات البنك اخلا�سة بالتمويل.

الإلتزام بها،  التي يجب  ال�سيولة  اإدارة املوجودات واملطلوبات خمتلف معايري  حتدد 

اإىل  ال�سائلة  الأ�سول  ون�سبة  الفجوات  ال�سائلة وحدود  الأ�سول  الأدنى من  مثل احلد 

اإجمايل الأ�سول، اإلخ.

والأر�سدة  النقد  مثل  ال�سائلة  املوجودات  يف  كافية  اأ�سول  على  البنك  حافظ  وقد 

دي�سمرب   31 وبتاريخ  اخلزينة.  و�سندات  البنوك  لدى  والودائع  املركزية  البنوك  مع 

هذه  وت�ساعد   .%32.4 املوجودات  جمموع  اإىل  ال�سائلة  الأ�سول  ن�سبة  بلغت   2014

الن�سبة العالية من ال�سيولة البنك على الوفاء بكل �سهولة مبتطلبات الزبائن املتغرية 

واخلا�سة بال�سلفيات وال�سحوبات.

لقد جاءت مقدرة البنك يف املحافظة على معدلت عالية من ال�سيولة نتيجة لنجاحه 

البنك  اإ�سرتاتيجية  و�ساعدت  الودائع،  من  عري�سة  بقاعدة  الإحتفاظ  يف  امل�ستمر 

الت�سويقية يف �سمان التوازن بني الودائع حتت الطلب والودائع الثابتة. ونتيجة لنجاح 

تعزيز  من  البنك  متكن  واملطلوبات  املوجودات  وتوازن  الودائع  تنظيم  ا�سرتاتيجية 

ال�سلفيات  على  اإعتماده  تقليل  ومن  اأ�سا�سي  كمقرت�س  الأخرى  البنوك  بني  مكانته 

ق�سرية الأجل ذات الطبيعة املتذبذبة.
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كنتيجة لتذبذب اأ�سعار الفائدة اإىل احلد الذي يختلف فيه هيكل اإعادة ت�سعري الفائدة 

الإ�ستقرار حتقيق  هو  البنك  هدف  فاإن  ولهذا  املطلوبات.  عن  للموجودات   املدرة 

الوقت  نف�س  ويف  ومطلوباته  ملوجوداته  الن�سطة  الإدارة  الإيرادات من خالل  يف منو 

الذي يعد نف�سه وب�سكل اإنتقائي لالإ�ستفادة من التغريات ق�سرية الأجل املتوقعة على 

اأ�سعار الفائدة.

ي�ستخدم البنك حتليل فجوات اأ�سعار الفائدة لقيا�س مدى تاأثري اأ�سعار الفائدة على 

اأو�ساع كل من  الت�سعري بني  اإعادة  توافق يف  والناجت عن عدم  ال�سنوية  البنك  اأرباح 

الر�سم  ويو�سح  وامل�ستقات.  واملطلوبات  احل�سا�سة،  الفائدة  اأ�سعار  ذات  املوجودات 

البياين ملدى التاأثري اأ�سعار الفائدة هيكل البنك لإعادة ت�سعري الفجوات كما يف 31 

الفجوة  تدل  بينما  املطلوبات  تاأثر  مدى  على  ال�سلبية  الفجوة  وتدل   .2014 دي�سمرب 

الإيجابية على مدى تاأثر املوجودات. ويينب الإي�ساح رقم )32( حول البيانات املالية 

بالتف�سيل و�سع خماطر البنك املتعلق باأ�سعار الفائدة.

كما ي�ستخدم البنك التحليل الزمني املعدل من اأجل قيا�س تاأثري اأ�سعار الفائدة على 

املئوية  التغيري  ن�سبة  الزمنية  الفرتة  تعديل  ويعطي  الثابت.  الدخل  ذات  املحفظة 

لقيمة املحفظة وذلك بعد تغيري قدره 1% يف العائد، وجاءت الفرتة الزمنية املعدلة 

ملحفظة البنك للدخل الثابت بــ 2.35% كما يف 31 دي�سمرب 2014. هذا يعني اأن ما 

ن�سبته 1% من التغيري الت�ساعدي املتوازي يف منحنى الفائدة �سينتج عنه تدهور يف 

قيمة املحفظة مبا يعادل 10.76 مليون دينار بحريني. كما يتم ا�ستخدام مقاي�سات 

الفائدة.  اأ�سعار  خماطر  لإدارة  الآجلة  الفائدة  اأ�سعار  واتفاقيات  الفائدة  اأ�سعار 

اأ�سعار  لإدارة خماطر  الأ�سا�سية  امل�سوؤولية  وال�ستثمار  اخلزينة  وحدة  رئي�س  ويتوىل 

الفائدة. وتعد تقارير خا�سة عن الأو�ساع واملخاطر ب�سورة يومية يتم مراجعتها من 

جلنة  وتقوم  ذلك.  الأمر  تطلب  اإن  الأو�ساع  تعديل  يتم  كما  بالبنك.  امل�سوؤولني  قبل 

اأ�سعار الفائدة واأثرها على  املوجودات واملطلوبات وب�سكل منتظم مبراجعة تغيريات 

فوائد  حتقيق  يف  الإ�ستمرار  بهدف  الإ�سرتاتيجية  القرارات  اإتخاذ  ويتم  الإيرادات، 

ثابتة ومنتظمة.

خماطر ال�ضوق

تعرف خماطر ال�سوق باأنها املخاطر التي تتعر�س لها قيمة حمفظة املتاجرة نتيجة 

اأ�سعار الفائدة واأ�سعار القطع الأجنبي واأ�سعار ال�سلع واأ�سعار الأ�سهم.  التغيريات يف 

حمافظة  ل�سيا�سات  املالية  الأدوات  يف  باملتاجرة  اخلا�سة  البنك  ن�ساطات  وتخ�سع 

واجبات  بني  والتام  الدقيق  والف�سل  واحلدود  الرقابة  باإجراءات  �سارم  واإلتزام 

والقيام  البنك  اأو�ساع  عن  منتظمة  تقارير  وتقدمي  واخللفية  الأمامية  املكاتب 

وال�سارم  الدقيق  والختبار  واحلدود  الرقابة  اإجراءات  جلميع  امل�ستقلة  باملراجعة 

اأ�سا�س �سنوي وتتم  لأنظمة الأ�سعار واملتاجرة واإدارة املخاطر. ويتم و�سع قيود على 

مراجعتها ب�سكل منتظم. وتعترب النوعية والت�سنيف الئتماين من املعايري الأ�سا�سية 

لختبار اأدوات املتاجرة. وي�ستخدم بنك البحرين الوطني الطريقة املوحدة لحت�ساب 

املال املطلوب الحتفاظ  راأ�س  يتم احت�ساب  ال�سوق. ومبوجب هذه الطريقة  خماطر 

به ملواجهة خمتلف عوامل اخلطر التي توؤثر على حمفظة املتاجرة ومراكز العمالت 

الفائدة،  اأ�سعار  خماطر  من  بكل  اخلا�سة  املال  راأ�س  متطلبات  اإن  بالبنك.  املتاحة 

وخماطر  ال�سلع،  اأ�سعار  وخماطر  الأ�سهم،  وخماطر  الأجنبي،  القطع  وخماطر 

خيارات الأ�سهم يتم احت�سابها ب�سكل منف�سل ومن ثم حت�سيل جمموعها للو�سول اإىل 

جمموع متطلبات راأ�سمال خماطر ال�سوق اخلا�س بالبنك. وتو�سح اجلداول التالية 

خم�س�سات راأ�س املال بتاريخ 31 دي�سمرب 2014.

يقوم رئي�س وحدة اخلزينة وال�ستثمار وب�سفة دائمة مبراقبة اإ�ستحقاقات املوجودات 

واملطلوبات بحيث يتم الإحتفاظ مب�ستويات كافية من ال�سيولة يف جميع الأوقات. هذا 

الإ�ستحقاقات  لتوزيع  تف�سياًل  املالية  البيانات  حول   )35( رقم  الإي�ساح  ويت�سمن 

التعاقدية للموجودات واملطلوبات. وبتاريخ 31 دي�سمرب 2014 مثلت املوجودات التي 

ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر 49.12% من جمموع املوجودات. وميكن اأي�سا وبكل �سهولة 

ثالثة  على  اإ�ستحقاقها  مدد  يزيد  والتي  الإ�ستثمار  �سندات  من  كبرية  ن�سبة  ت�سييل 

اأ�سهر مما يعزز مقدرة البنك يف اإدارة خماطر ال�سيولة. وي�سمن البنك لنف�سه وجود 

الإحتفاظ  �سجل  على  املبنية  احلقيقية  الإ�ستحقاقات  خالل  من  دائمًا  كافية  �سيولة 

اإ�سافة اإىل اخلطط املو�سوعة  بالودائع ومن خالل توفر الإ�ستثمارات ال�سائلة. هذا 

نتيجة تغريات  التي قد حتدث  اأجل تقليل املخاطر  ملواجهة الطوارىء يف حينها من 

التنفيذي  الرئي�س  يراأ�سها  التي  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  وتقوم  ال�سوق.  اأو�ساع 

اأوقات  يف  ال�سيولة  ومتطلبات  والفجوات  الفائدة  اأ�سعار  ملخاطر  �سهرية  مبراجعة 

الطوارئ  وو�سع ال�سيولة مع درا�سة امل�سائل الإ�سرتاتيجية املتعلقة بها.

خماطر اأ�ضعار الفائدة

على  واأثرها  ال�سوق  فائدة  اأ�سعار  يف  التغيري  مبدى  الفائدة  اأ�سعار  خماطر  تقا�س 

الهوام�س و�سايف الفوائد املكت�سبة والقيمة القت�سادية حلقوق امللكية. وتهدف عملية 

اإدارة موجودات ومطلوبات البنك اإىل اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة من خالل هيكلة 

املحافظ امل�سمنة وغري امل�سمنة يف امليزانية العمومية . ويتاأثر �سايف الفوائد املكت�سبة 

التوزيع اجلغرايف للموجودات

ن�سبة مئوية

ال�سرق الأو�سط )%96(

اأوروبا )%1(

اأخرى )%1(

الوليات املتحدة 

الأمريكية )%2(

التوزيع القطاعي للموجودات

ن�سبة مئوية

حكومة )%50(

ال�سناعة / التجارة )%4(

بنوك / موؤ�س�سات مالية )%24(

بناء )%3(

�سخ�سي )%13(

اأخرى )%6(



الأق�سى  املال  راأ�س  متطلبات  كانت   ،2014 دي�سمرب  حتى  يناير  من  الفرتة  وخالل 

،2014 �سبتمرب   17 بتاريخ  بحريني  دينار  مليون   1.46 املوحدة  الطريقة   ح�سب 

بتاريخ بحريني  دينار  مليون   0.26 الأدنى  املال  راأ�س  متطلبات  كانت   بينما 

25 �سبتمرب 2014.

خماطر الت�ضغيل

تعرف خماطر الت�سغيل باأنها خماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاءة يف العمليات 

الداخلية اأو تعرثها اأو عن الأخطاء الب�سرية اأو نتيجة خلل يف الأنظمة اأو نتيجة حدوث 

اأحداث خارجية. وي�ستخدم بنك البحرين الوطني اإجراءات واأنظمة �سليمة وحمكمة 

هذه  وتطوير  وتعديل  مراجعة  وتتم  معينة.  ووظائف  مهمات  تنفيذ  مبوجبها  يتم 

الأنظمة والإجراءات ب�سكل م�ستمر من اأجل اإحتواء كافة املخاطر املحتملة.

قامت وحدة تنظيم خماطر اإدارة الت�سغيل �سمن جمموعة املخاطر مبتابعة وتنظيم 

جلنة  بتاأ�سي�س  اأي�سًا  البنك  وقام  م�ستقل.  ب�سكل  املختلفة  الت�سغيل  خماطر  جوانب 

ومراقبة  متابعة  بعمليات  اللجنة  هذه  تقوم  حيث  الت�سغيل،  اإدارة  مبخاطر  تعنى 

اإجراءات  التاأكد من و�سع  بالإ�سافة من  املتنوعة،  الت�سغيل  اإدارة  ومراجعة خماطر 

حتد من تطور هذه املخاطر والعمل على تطبيقها.

على  الرقابة  لدائرة  يوفر  والذي  والرقابة  للمخاطر  الذاتي  التقييم  برنامج  اإن 

العمليات واإدارة املخاطر نظرة دقيقة و�ساملة للمقارنة بني خمتلف عنا�سر خماطر 

املحتملة يف خمتلف  الآثار  احتمال حدوث  قيا�سها من حيث  اإىل  بالإ�سافة  الت�سغيل 

وحدات البنك التي توفر اأي�سًا اأ�سا�س لتقييم وتنظيم ا�سرتاطات التعزيزات الرقابية 

والطرق اجلديدة لتقليل املخاطر وذلك بطريقة منظمة.

موؤ�سرات  كذلك  البنك  ي�ستخدم  للمخاطر،  الذاتي  التقييم  برنامج  اإىل  بالإ�سافة 

الأ�سا�سية  اخلطر  موؤ�سرات  اإن  الت�سغيل.  خماطر  ملراقبة  كاأداة  الأ�سا�سية  اخلطر 

التي  الت�سغيل  خماطر  اأو�ساع  عن  فكرة  تقدم  ومقايي�س  اإح�ساءات  عن  عبارة  هي 

تظهر  حدود  و�سع  مع  الأ�سا�سية  اخلطر  موؤ�سرات  ت�سميم  مت  وقد  البنك.  تواجه 

ارتفاع م�ستوى املخاطر وهو ما ميثل دلياًل على حدة اخلطر و�سرورة اتخاذ الإجراء 

دورية  ب�سفة  الأ�سا�سية  موؤ�سرات اخلطر  نتائج   متابعة  وتتم  املنا�سب.  الت�سحيحي 

ومنتظمة من قبل دائرة اإدارة خماطر الت�سغيل وتتم مراجعتها من قبل جلنة اإدارة 
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بتقييم  تقوم  الت�سغيل  خماطر  دائرة  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  العمليات.  خماطر 

املنتجات  عمليات  ويف  واخلدمات  اجلديدة  املنتجات  جميع  يف  الكامنة  املخاطر 

والتفاقيات املنظمة لها وذلك قبل اأن يتم تنفيذها.

ي�سمل نطاق عمل دائرة الرقابة الداخلية يف البنك عمليات التدقيق واملراجعة جلميع 

الداخلي  التدقيق  وتركز عمليات  والفروع.  امل�ساندة  واخلدمات  امل�سرفية  الوحدات 

ب�سكل رئي�سي على تقييم املخاطر وو�سائل واإجراءات الرقابة وعلى التاأكد من الإلتزام 

املتعلقة  والعمليات  الأنظمة  مراجعة  وتتم  املمنوحة.  والتخويالت  املقرة  بال�سيا�سات 

خماطر  حيث  من  الداخلية  الرقابة  دائرة  قبل  من  اجلديدة  واخلدمات  باملنتجات 

الت�سغيل الكامنة فيها قبل اأن يتم تطبيقها. ولدى دائرة الرقابة الداخلية اإ�ستقاللية 

اأو ق�سور ذي  اأي خلل  البنك. وهي تقوم بالإبالغ عن  واأق�سام  تامة عن باقي دوائر 

اأهمية يف الرقابة الداخلية اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

لدى البنك خطة متكاملة ل�ستمرارية العمل تتمثل يف مركز خارجي م�ستقل  للحا�سب 

ل�سمان  الرئي�سي  الآيل  احلا�سب  ق�سم  اإىل  اإ�سافة  الطارئة  باحلالت  خا�س  الآيل 

تقدمي خدمات الدعم الكامل لعمليات البنك يف حال وجود اأي طارىء يف نظام تقنية 

اإختبار خطة ا�ستمرارية العمل ومركز الدعم ب�سكل دوري ومنتظم  املعلومات. ويتم 

للتاأكد من جاهزيته للعمل يف احلالت الطارئة. وقد مت اتخاذ كافة الجراءات وو�سع 

الر�سادات الالزمة لتجنب البنك من الوقوع يف عمليات غ�سيل الموال.

خماطر ال�ضمعة وخماطر االئتمان

تعرف خماطر ال�سمعة باأنها الآثار احلالية واملحتملة على الأرباح وراأ�س املال النا�سئة 

عالقات  اإقامة  على  القدرة  على  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  والذي  ال�سلبي  العام  الراأي  عن 

اأو خدمات جديدة اأو على ال�ستمرار يف خدمة العالقات احلالية. اإن اإدارة خماطر 

اأنظمة  ال�سمعة تعترب ميزة ذاتية �سمن ثقافة البنك وهي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من 

الداخلية  الرقابة  نظام  فاإن  املخاطر،  واإدارة  واإىل جانب حتديد  الداخلية.  الرقابة 

جتاه  اجلودة  من  عال  م�ستوى  على  العمل  ممار�سات  على  املحافظة  كذلك  يت�سمن 

زبائن وم�ساهمي البنك وجتاه الأجهزة الرقابية واجلمهور ب�سكل عام وجتاه زبائن 

الئتمان وغري الئتمان. ومن خالل �سيا�ساته وممار�ساته، فاإن بنك البحرين الوطني 

تقدمي  قبل  تتم  الأداء  وتوقعات  بالزبائن  املتعلقة  املخاطر  تنقيح  عملية  باأن  ي�سمن 

اأو  املنتجات واخلدمات الإ�ستثمارية لهم. وعالوة على ذلك، فاإنه مبجرد بيع املنتج 

الأموال  وتتم معاملة  بو�سوح  والأداء  للمخاطر  املنا�سبة  التوقعات  نقل  يتم  اخلدمة، 

حتت الإدارة بكل حذر ومهنية.

قبل  من  منتظمة  ملراجعة  اأعاله  املذكورة  باملخاطر  املتعلقة  اجلوانب  كافة  تخ�سع 

هذا  اإن  املخاطر.  عن  مف�سل  تقرير  على  بناًء  التنفيذية  واللجنة  الدارة  جمل�س 

تاأمني  البنك يف حتقيق هدفه وهو  ي�ساعد  املخاطر  اإدارة  املتبع يف  املتكامل  النظام 

احلماية الكاملة مل�سالح م�ساهميه وزبائنه.

متطلبات راأ�س املال نوعية اخلطر )باآالف الدنانري البحرينية( 

380.79 خماطر اأ�سعار الفائدة 

89.98 خماطر الأ�سهم 

30.74 خماطر حتويل العمالت الأجنبية 

- خماطر ال�سلع 

- خماطر اخليارات 

501.51 جمموع متطلبات راأ�س املال الأدنى ملخاطر ال�سوق 

12.5 امل�ساعف 

6268.89 خماطر ال�ضوق املوزونة ح�ضب الطريقة املوحدة 
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االستفادة من األساس
القوي ألعمالنا من أجل
توسعتها في مناطق

جديدة بكل ثقة
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تقرير املكافاآت

البنك  �سيا�سة  املتغرية،  املكافاآت  ت�سم  والتي  لبنك،  ملكافاآت  العامة  ال�سيا�سة  حتدد 

اخلا�سة مبكافاآت جمل�س الإدارة والإدارة العليا والعوامل الأ�سا�سية التي يتم اأخذها 

بعني العتبار عند حتديد هذه ال�سيا�سة.

عن  ال�سادرة  للمكافاآت  ال�سحيحة  املمار�سات  بتطبيق  البنك  قام  العام،  خالل 

�سيا�سة  اإطار  على  تعديالت  لإجراء  مبقرتح  والتقدم  املركزي  البحرين  م�سرف 

ملوافقة  احلوافز  من  ومكوناته  املعدلة  ال�سيا�سة  اإطار  ويخ�سع  املتغرية.  املكافاآت 

عليها،  املوافقة  ومبجرد  القادم.  ال�سنوي  العمومية  اجلمعية  اإجتماع  يف  امل�ساهمني 

�سيتم تطبيق ال�سيا�سة على حوافز الأداء ال�سنوية لعام 2014 و�سيتم العمل بها ب�سكل 

كلي م�ستقباًل.

هذا وقد مت تلخي�س اخل�سائ�س الأ�سا�سية لإطار املكافاآت املقرتح كما يلي:

اإ�ضرتاتيجية املكافاآت

من  تناف�سي  م�ستوى  منح  على  اأ�سا�سًا  قائمة  البنك  يف  املطبقة  التعوي�س  فل�سفة  اإن 

والإحتفاظ  والأكفاء  املوؤهلني  املوظفني  اإ�ستقطاب  بهدف  وذلك  التعوي�سات  جمموع 

تربط  التي  الأداء  ثقافة  على  اأ�سا�سًا  للبنك  املتغرية  املكافاآت  �سيا�سة  وتقوم  بهم. 

حتقيق  عملية  العوامل  هذه  وتدعم  البنك.  م�ساهمي  مب�سالح  املوظفني  م�سالح 

الأهداف من خالل موازنة املكافاآت املمنوحة مقابل حتقيق كل من النتائج ذات املدى 

الق�سري والأداء امل�ستدام على املدى الطويل. وقد متت �سياغة هذه ال�سيا�سية بهدف 

امل�ساركة يف النجاح والربط بني حوافز املوظفني واإطار املخاطر وما ينتج عنها.

لنجاح  اأ�سا�سيًا  املوظفني عاماًل  قبل جميع  املدى من  والإلتزام طويل  النوعية  تعترب 

الكفاءات  باأف�سل  والإحتفاظ  وحتفيز  لإجتذاب  ي�سعى  البنك  فاإن  ولهذا  البنك. 

والكوادر امللتزمة باإ�ستمرار يف العمل لدى البنك وامل�ستعدة للقيام بدورها يف خدمة 

العنا�سر  من  البنك  مكافاآت  برنامج  ويتكون  الأجل.  طويلة  امل�ساهمني  م�سالح 

الأ�سا�سية التالية:

1. الراتب الأ�سا�سي الثابت

2. املزايا

3. مكافاأة الأداء ال�سنوية )البون�س(

من �ساأن وجود اإطار حوكمة قوي وفّعال اأن ي�سمن قيام البنك بالعمل �سمن حدود 

وا�سحة فيما يتعلق باإ�سرتاتيجية و�سيا�سة التعوي�س اخلا�سة به. ويتم الإ�سراف على 

جميع ال�سئون املتعلقة بالتعوي�س واملكافاآت والإلتزام العام بالإ�سرتاطات الرقابية من 

قبل جلنة التعيينات واملكافاآت التابعة ملجل�س الإدارة.

يتم  حيث  موظف،  كل  دور  اخل�سو�س  وجه  على  تراعي  البنك  مكافاآت  �سيا�سة  اإن 

و�سع اإر�سادات بالنظر اإىل كونه يتحمل خماطر جوهرية و/ اأو �سخ�سُ معتمد �سمن 

دوائر الأعمال اأو يقوم باأدوار يف الرقابة اأو يف الدعم. ويعرف ال�سخ�س املُعتمد باأنه 

يلعبه  الذي  الدور  لأهمية  نظرًا  رقابية م�سبقة  اإىل موافقة  تعيينه  يحتاج يف  موظف 

داخل البنك، بينما يعترب املوظف باأنه يتحمل خماطر جوهرية اإذا كان يرتاأ�س دائرة 

اآثار جوهرية على توزيع وت�سكيلة  اأفراد �سمن �سيطرته ممن لهم  اأعمال هامة واأي 

خماطر البنك.

ل�سمان التوافق بني ما نقوم بدفعه للموظفني واإ�سرتاتيجية اأعمال البنك، فاإننا نقيم 

املالية  وغري  املالية  املدى  طويلة  ال�سنوية  الأهداف  مقابل  للموظف  الفردي  الأداء 

بعني  هذه  التقييم  عملية  وتاأخذ  البنك.  اأداء  اإدارة  نظام  مع  يتما�سى  مبا  واملوجزة 

الإلتزام وفوق ذلك كله  واإجراءات  البنك واملخاطر ومعايري  بقيم  الإلتزام  الإعتبار 

الت�سرف بنزاهة. وب�سكل عام، فاإن الأداء يتم احلكم عليه لي�س على اأ�سا�س ما يتم 

حتققت  التي  الكيفية  اأ�سا�س  على  بل  فح�سب،  والطويل  الق�سري  مدى  على  حتقيقه 

بها على نف�س القدر من الأهمية، حيث اأن البنك يوؤمن باأن العامل الأخري ي�سهم يف 

اإ�ستدامة اأن�سطة اأعماله على املدى الطويل.

دور جلنة التعيينات واملكافاآت

التعوي�س  �سيا�سات  جميع  على  الإ�سراف  م�سئولية  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  تتوىل 

امل�سرفة  اللجنة  هي  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  وتعترب  البنك  مبوظفي  اخلا�سة 

امل�سئولة عن حتديد ومراجعة  التعوي�س، وهي  برامج  ل�سيا�سة وممار�سات  واملنظمة 

واإقرتاح �سيا�سة املكافاآت املتغرية ملجل�س الإدارة من اأجل املوافقة عليها. وهي م�سئولة 

واملكافاآت.  التعوي�سات  قرارات  جلميع  احلوكمة  واإطار  املبادئ  حتديد  عن  كذلك 

ب�سكل  البنك  موظفي  جميع  ومكافاأة  تعوي�س  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  وت�سمن 

تعك�س هذه لكي  اأ�سا�س منتظم  املكافاآت على  �سيا�سة  وتتم مراجعة  وم�سئول.   عادل 

التي  واملخاطر  العمل  وخطة  ال�سوق  ممار�سات  يف  حتدث  التي  التغيريات  ال�سيا�سة 

يواجهها البنك.
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التعوي�سات ب�سيا�سة  يتعلق  فيما  واملكافاآت،  التعيينات  جلنة  م�سئوليات   وت�سمل 

حم�سورة  غري  ولكنها  واخت�سا�ساتها،  مهامها  يف  حمدد  هو  كما  للبنك،  املتغرية 

باملهام التالية:

	اإعتماد ومراقبة مراجعة نظام املكافاآت وذلك ل�سمان اأن النظام يعمل كما هو  	•

خمطط له.

موظف  وكل  معتمد  �سخ�سُ  لكل  املخ�س�سة  واملبالغ  املكافاآت  �سيا�سة  	اإعتماد  	•

مع  توزيعها،  يتم  التي  املتغرية  املكافاآت  اإىل جمموع  بالإ�سافة  املخاطر  يتحمل 

الأخذ بعني الإعتبار اأن جمموع املكافاآت ي�سمل الرواتب والأتعاب وامل�سروفات 

واملكافاآت واملزايا الأخرى التي يح�سل عليها املوظف.

	التاأكد من تعديل املكافاآت جلميع اأنواع املخاطر واأن نظام املكافاآت ياأخذ بعني  	•

نف�س  ولكنهم يف  الق�سري  املدى  الأرباح على  الذين يحققون  املوظفني  الإعتبار 

الوقت يتحملون حجمًا خمتلفًا من املخاطر بالنيابة عن البنك.

جزءًا  املتغرية  املكافاآت  ت�سكل  املخاطر،  يتحملون  ملن  بالن�سبة  اأنه  من  	التاأكد  	•

كبريًا من جمموع املكافاآت التي يح�سلون عليها.

املكافاآت  اإعتماد جمموع  قبل  والإختبار اخللفي  الإجهاد  اإختبار  نتائج  	مراجعة  	•

وامل�سروفات  والأتعاب  الرواتب  ذلك  يف  مبا  توزيعها،  �سيتم  التي  املتغرية 

واملكافاآت واملزايا الأخرى التي يح�سل عليها املوظف.

	التقييم احلذر للممار�سات التي يتم مبوجبها دفع املكافاآت لالإيرادات امل�ستقبلية  	•

التعيينات  جلنة  وتقوم  م�سمون.  غري  واإحتمالها  توقيتها  يبقى  والتي  املحتملة 

واملكافاآت مبناق�سة م�ساألة املبالغ املدفوعة للدخل الذي ل ميكن حتقيقه اأو الذي 

يبقى اإحتمال حتقيقه غري م�سمون وقت القيام بعملية الدفع.

	التاأكد من اأنه بالن�سبة لالأ�سخا�س املعتمدين يف اإدارة املخاطر ودوائر التدقيق  	•

الثابتة  املكافاآت  جمموع  يكون  والإلتزام  املالية  والرقابة  والعمليات  الداخلي 

واملتغرية مييل ل�سالح املكافاآت الثابتة.

ح�سورهم  اأ�سا�س  على  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مكافاآت  ب�ساأن  تو�سية  	تقدمي  	•

واأدائهم واإلتزامهم بن�س املادة 188 من قانون ال�سركات التجارية البحريني.

	التاأكد من و�سع اآليات الإلتزام املنا�سبة من اأجل �سمان اإلتزام املوظفني بعدم  	•

ومن  املكافاآت  على  احلذر  اأو  ال�سخ�سية  التحوط  ا�سرتاتيجيات  اإ�ستخدام 

امل�سئولية بهدف تقلي�س اآثار ربط املخاطر الكامنة يف ترتيب مكافاآتهم.

قام جمل�س الإدارة بت�سكيل جلنة التعيينات واملكافاآت بهدف تلبية الأهداف املذكورة 

اأعاله. هذا وقد وردت تفا�سيل كاملة عن اللجنة، مبا يف ذلك تواريخ اإنعقادها وذلك 

حتت ق�سم التنظيم والإدارة وفقًا ملبادئ حوكمة ال�سركات. وقد بلغ املبلغ الإجمايل 

املدفوع لأع�ساء جلنة التعيينات واملكافاآت خالل عام 2014، على �سكل اأتعاب مقابل 

ح�سور اجلل�سات، 6.500 دينار بحريني.

امل�ضت�ضارين اخلارجيني

التعديالت  حول  للبنك  امل�سورة  تقدمي  اأجل  من  العام  خالل  م�ست�سارين  تعيني  مت 

ال�سحيحة  املكافاآت  ممار�سات  مع  للتوافق  املتغرية  املكافاآت  �سيا�سة  على  املقرتحة 

مل�سرف البحرين املركزي واملمار�سات املتبعة يف القطاع. وي�سمل ذلك امل�ساعدة يف 

و�سع برنامج حوافز منا�سب قائم على الأ�سهم.

جمال تطبيق �ضيا�ضة املكافاآت

فروعه  على  تطبيقها  و�سيجري  البنك  م�ستوى  على  املكافاآت  �سيا�سة  تبني  مت  لقد 

اخلارجية و�سركاته التابعة.

مكافاآت جمل�س االإدارة

يتم تقدير مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقًا لن�س املادة 188 من قانون ال�سركات 

التجارية البحريني لعام 2001. و�سيتو�سع حدود مبالغ مكافاآت جمل�س الإدارة بحيث 

يكون جمموع املكافاآت )با�ستثناء الأتعاب مقابل ح�سور جل�سات املجل�س( ل تتجاوز 

ن�سبة 5% من الأرباح ال�سافية للبنك، وذلك بعد خ�سم املبالغ املن�سو�س عليها يف 

املادة 188 من قانون ال�سركات التجارية البحريني من اأي �سنة مالية.

العمومية  اإجتماع اجلمعية  امل�ساهمني خالل  ملوافقة  الإدارة  مكافاآت جمل�س  تخ�سع 

احلوافز  التنفيذيني  الإدارة غري  اأع�ساء جمل�س  مكافاآت  ت�سمل  ول  للبنك.  ال�سنوي 

التي ترتبط بالأداء مثل الأ�سهم املمنوحة وخيارات الأ�سهم اأو برامج الأخرى حلوافز 

الأ�سهم املوؤجلة واملكافاآت اأو املزايا التقاعدية.
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املكافاآت املتغرية للموظفني

اإن املكافاآت املتغرية مرتبطة بالأداء وهي تتكون يف غالبيتها من مكافاآت اأداء �سنوية 

املحددة  والت�سغيلية  املالية  الأهداف  بتحقيق  املتغرية  املكافاآت  وترتبط  )البون�س(. 

وم�ساهماتهم يف حتقيق  الأهداف  هذه  الفردي يف حتقيق  املوظفني  واأداء  عام  لكل 

الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك.

بني  ال�سفافية  حتقيق  اإىل  يهدف  الإدارة  جمل�س  قبل  من  معتمد  اإطار  البنك  لدى 

الأداء واملكافاآت املتغرية. وقد مت ت�سميم هذا الإطار على اأ�سا�س اأن اجلمع بني الأداء 

 املايل وحتقيق الأهداف غري املالية الأخرى من �ساأنه - يف حال ت�ساوت جميع الأمور

ويتم  للموظفني.  امل�ستهدفة  املكافاآت  من  حزمة  حتقيق  اإىل  يف�سي  اأن   - الأخرى 

تعديل حزمة املكافاآت لالأخذ بعني الإعتبار املخاطر عرب اإ�ستخدام املعايري املرتبطة 

باملخاطر )مبا يف ذلك املقايي�س امل�ستقبلية(. و�سمن الإطار الذي مت تبنيه لتحديد 

حزمة املكافاآت املتغرية، فاإن جلنة التعيينات واملكافاآت تهدف اإىل املوازنة بني توزيع 

اأرباح البنك بني امل�ساهمني واملوظفني.

ت�سمل موؤ�سرات الأداء الأ�سا�سية على م�ستوى البنك جمموعة من املقايي�س ق�سرية 

وطويلة الأجل والتي ت�سمل الربحية واملالءة املالية وال�سيولة وموؤ�سرات النمو.

تقوم جلنة التعيينات واملكافاآت وبكل دقة بتقييم املمار�سات التي يتم مبوجبها دفع 

املكافاآت لالإيرادات امل�ستقبلية املحتملة والتي يبقى توقيتها واإحتمالية حتقيقها غري 

موؤكدين. وتبني جلنة التعيينات واملكافاآت اأن قراراتها تتفق مع تقييم الو�سع املايل 

للبنك وفر�سه امل�ستقبلية.

بعني لتاأخذ  املكافاآت  حزمة  تعديل  يف  و�سفافة  ر�سمية  اإجراءات  البنك   يتبع 

الإعتبار جودة الأرباح. وي�سعى البنك لدفع املكافاآت من الأرباح املحققة والثابتة. واإذا 

الأرباح ح�سب تقدير جلنة  فاإنه ميكن تعديل قاعدة  الأرباح غري قوية،  كانت جودة 

التعيينات واملكافاآت.

لتكون لدى البنك عمومًا اأية مبالغ قابلة للتوزيع �سمن حزمة املكافاآت، يجب اأن يحقق 

جمموع  تقل�س  الأداء  وموؤ�سرات  معايري  وت�سمن  املالية.  باأهدافه  خا�سة  احلدود 

لأداء مايل غري م�سجع  البنك  الأغلب عند حتقيق  ب�سكل كبري يف  املتغرية  املكافاآت 

لتعديالت  تخ�سع  اأعاله  املذكورة  املكافاآت  حزمة  فاإن  ذلك،  عن  وعالوة  �سلبي.  اأو 

املخاطر وذلك مبا يتفق مع هذه التعديالت واإطار الربط.  وت�سمن عملية اإدارة الأداء 

كون جميع اأهداف وحدات الأعمال واملوظفني من�سجمة ب�سكل منا�سب مع الكل.

مكافاآت عمليات الرقابة

للبنك  ي�سمح  والدعم  الرقابة  عمليات  يف  للموظفني  املقدمة  املكافاآت  م�ستوى  اإن 

اأن  البنك  وي�سمن  العمليات.  لهذه  عالية  خربة  وذوي  اأكفاء  موظفني  باإ�ستخدام 

ل�سالح  متيل  اأن  يجب  والدعم  الرقابة  ملوظفي  واملتغرية  الثابتة  املكافاآت  جمموعة 

املكافاآت الثابتة. وتعتمد املكافاآت املتغرية لعمليات الرقابة على الأهداف اخلا�سة بها 

ولي�س على الأداء املايل الفردي لالأعمال التي تقوم مبراقبتها.

والرقابة الدعم  وحدات  اأداء  حتديد  يف  رئي�سيًا  دورًا  البنك  اأداء  اإدارة  نظام  يلعب 
 

على  كبري  ب�سكل  الأهداف  هذه  تركيز  ويتم  لها.  املو�سوعة  الأهداف  اأ�سا�س  على 

الأهداف غري املالية والتي ت�سمل املخاطر والرقابة والإلتزام والإعتبارات الأخالقية 

امل�سافة  القيمة  ذات  املهام  عن  عالوة  الرقابية  والبيئة  ال�سوق  بيئة  اإىل  بالإ�سافة 

واخلا�سة بكل وحدة.

التعوي�س املتغري لوحدات االأعمال

يتم حتديد التعوي�س املتغري لوحدات الأعمال ب�سكل رئي�سي من خالل اأهداف الأداء 

الأ�سا�سية املحددة يف نظام اإدارة اأداء البنك. وت�سمل هذه الأهداف كل من الأهداف 

الأخالقية  والإعتبارات  والإلتزام  املخاطر  رقابة  ذلك  يف  مبا  املالية،  وغري  املالية 

تقييم  اأثناء  املخاطر  تقييم  مراعاة  اإن  الرقابية.  والبيئة  ال�سوق  بيئة  اإىل  بالإ�سافة 

اأداء الأفراد ي�سمن يف حال وجود اأي اثنني من املوظفني يحققان نف�س الأرباح على 

املدى الق�سري ولكنهما يتحمالن حجمًا خمتلفًا من املخاطر نيابة عن البنك اأن تتم 

معاملتهما ب�سكل خمتلف مبوجب نظام املكافاآت.

اإن جمموع املكافاآت املتغرية املدفوع لكل املوظفني مبا يف ذلك برنامج اأ�سهم احلوافز 

هو �سمن حدود 10% اإىل 10.5% من �سايف الأرباح قبل اقتطاع املكافاآت.

اإطار تقييم املخاطر

اإن الغر�س من ربط املخاطر هو موازاة و�سبط املكافاآت املتغرية مع ت�سكيلة املخاطر 

الإعتبار  بعني  ياأخذ  البنك  فاإن  ذلك،  لتحقيق  م�ساعيه  و�سمن  البنك.  تواجه  التي 

كل من املعايري الكّمية واملعايري النوعية �سمن عملية تقييم املخاطر. وتلعب كل من 

عملية  وت�سمل  املخاطر.  تعديالت  حتديد  يف  دورًا  الأفراد  وقرارات  الكّمية  املعايري 

قابلية  لتقليل  و�سعت  قدُ  املكافاآت  �سيا�سة  كون  ل�سمان  احلاجة  املخاطر  تقييم 

تتنا�سب مع خمرجات املخاطر  املوظفني لأخذ خماطر كبرية وغري �سرورية بحيث 

ويكون لها جمموع منا�سب من املكافاآت التي تتفق مع عملية �سبط املخاطر.

املتغرية  املكافاآت  �سيا�سة  كون  الإعتبار  بعني  واملكافاآت  التعيينات  جلنة  تاأخذ 

املخاطر  تقييم  وعمليات  اإطار  تطبيق  وي�سمن  البنك.  خماطر  توزيع  مع  من�سجمة 

للممار�سات  الدقيق  التقييم  رجعي،  باأثر  والتقييم  امل�ستقبلية  التوقعات  ح�سب 

 املكافاآت القائمة على الإيرادات امل�ستقبلية املحتملة والتي تكون ذات توقيت وحتقق

غري م�سمون.
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املخاطر  ذلك  يف  مبا  املخاطر،  اأنواع  جميع  الإعتبار  بعني  املخاطر  تعديالت  تاأخذ 

راأ�س  وكلفة  ال�سيولة  ال�سمعة وخماطر  الأخرى مثل خماطر  واملخاطر  امللمو�سة  غري 

املال. ويقوم البنك بتقييم املخاطر من اأجل مراجعة الأداء املايل والت�سغيلي مقابل 

باأن  البنك  ويوؤكد  ال�سنوية.  املكافاآت  توزيع  واأداء املخاطر قبل  الأعمال  اإ�سرتاتيجية 

جمموع املكافاآت املتغرية ل يحد من قدرته على تعزيز وتقوية قاعدته الراأ�سمالية.

تبقى جلنة التعيينات واملكافاآت على اإطالع دائم على اأداء البنك بالإعتماد على اإطار 

اإدارة املخاطر. وت�ستخدم جلنة التعيينات واملكافاآت هذه املعلومات عند اأخذ املكافاآت 

بعني الإعتبار من اأجل �سمان التناغم والتوافق بني العوائد واملخاطر واملكافاآت.

يف ال�سنوات التي يعاين فيها البنك من خ�سائر جوهرية يف اأدائه املايل، ي�سمل اإطار 

تعديل املخاطر العديد من التعديالت مثل تقليل جمموع املكافاآت والتغيريات املحتملة 

على فرتة ال�ستحقاق والتاأجيالت الإ�سافية والتخ�سي�سات القابلة لالإ�سرتداد.

اإ�ستخدام  الإدارة،  جمل�س  موافقة  خالل  ومن  واملكافاآت،  التعيينات  جلنة  ت�ستطيع 

و�سائل الرت�سيد واإتخاذ القرارات الإختيارية التالية:

زيادة/ تقليل التعديل على تقييم املخاطر باأثر رجعي، 	•

اإمكانية اإجراء تاأجيالت اإ�سافية اأو زيادة مبلغ مكافاآت الأ�سهم 	•

الإ�سرتداد من خالل ترتيب تخ�سي�سات قابلة لالإ�سرتداد. 	•

اإطار االإعادة

عندما  اأنه،  يقرر  باأن  البنك  اإدارة  ملجل�س  لالإ�سرتداد  القابلة  التخ�سي�سات  ت�سمح 

يكون منا�سبًا، ميكن للحوافر غري امل�ستحقة مبوجب برنامج املكافاآت املوؤجلة اأن ي�سقط 

احلق فيها/ يتم تعديلها اأو باإمكانية اإ�سرتداد التعوي�س املتغري الذي مت ت�سليمه وذلك 

وب�سكل  بالإ�ستجابة  للبنك  ال�سماح  وراء ذلك فهو  الهدف من  اأما  يف حالت معينة. 

عتمدت يف قرار املكافاآت ل تعك�س الأداء 
ُ
منا�سب اإذا تبنّي باأن موؤ�سرات الأداء التي اأ

املقابل على املدى الطويل. وتت�سمن جميع املكافاآت التعوي�سية املوؤجلة تخ�سي�سات 

ت�ساعد البنك على تقليل اأو اإلغاء املكافاآت للموظفني الذين كان ل�سلوكهم الفردي اآثار 

�سارة ب�سكل جوهري على البنك خالل �سنة الأداء املعنية.

ل ميكن اإتخاذ اأي قرار ب�سحب مكافاأة الفرد اإل من قبل جمل�س اإدارة البنك.

عندما  اأنه،  يقرر  باأن  الإدارة  ملجل�س  لالإ�سرتداد  القابلة  البنك  تخ�سي�سات  ت�سمح 

املكافاآت  برنامج  مبوجب  امل�ستحقة  غري  امل�ستحقة/  للحوافز  ميكن  منا�سبًا،  يكون 

املوؤجلةُ تلغى وذلك يف حالت معينة. وت�سمل هذه احلالت ما يلي:

•	 وجود اأدلة مقبولة ودامغة بوجود �سوء �سلوك متعمد اأو اأخطاء جوهرية اأو اإهمال 

اأو عدم كفاءة لدى املوظف، مما ت�سبب يف تعري�س البنك/ وحدة عمل املوظف 

يف  جلّي  ب�سكل  �سحيحة  غري  معلومات  اأو  املايل  اأدائها  يف  جوهرية  خل�سائر 

البيانات املالية للبنك اأو اإخفاق جوهري يف اإدارة املخاطر اأو خ�سائر يف �سمعة 

اأو املخاطر النا�سئة نتيجة ت�سرفات وقرارات هذا املوظف اأو اإهماله اأو  البنك 

�سوء �سلوكه اأو عدم كفاءته وذلك خالل �سنة الأداء املعنية.

اأو امل�ساهمني فيما  	قيام املوظف، عن ق�سد وب�سكل متعمد، بت�سليل ال�سوق و/  	•

يتعلق بالأداء املايل للبنك خالل �سنة الأداء املعنية.

ميكن اللجوء اإىل الإ�سرتداد اإذا كان التعديل اخلاطئ للجزء غري امل�ستحق غري كاف 

وذلك بالنظر اإىل طبيعة وحجم امل�ساألة.
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التعوي�س املوؤجل

يخ�سع املوظفني من من�سب مدير اأول فما فوق، لتاأجيل املكافاأة املتغرية وذلك كما يلي:

 مكونات

 التعوي�ضات

املتغرية

نقد مدفوع مقدمًا

اأ�سهم مقدمة

نقد موؤجل

مكافاآت اأ�سهم موؤجلة

%40

-

%10

%50

%40

-

%10

%50

%50

%10

-

%40

فوري

فوري

3 �سنوات*

3 �سنوات*

-

6 �سهور

-

6 �سهور

-

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

اأكرب خم�س 

موظفني من حيث 

الرواتب

املدراء االأوائل 

وم�ضاعدو املدير 

العام

االإ�ضرتداد اخلطاأ االحتفاظ فرتة التاأجيل
 املدراء العامون

فما فوق

* يتم ا�ستحقاق النقد اأو الأ�سهم املوؤجلة على اأ�سا�س ن�سبي على مدى 3 �سنوات.

جزء من املكافاأة املتغرية التي يتم منحها ودفعها نقدًا عند الإنتهاء من عملية تقييم الأداء لكل �سنة. نقد مدفوع مقدماً 

جزء من املكافاأة املتغرية التي يتم منحها ودفعها نقدًا على اأ�سا�س ن�سبي على مدى 3 �سنوات. نقد موؤجل 

جزء من املكافاأة املتغرية التي يتم منحها واإ�سدارها على �سكل اأ�سهم عند الإنتهاء من عملية تقييم الأداء لكل �سنة. مكافاآت اأ�ضهم مقدماً 

جزء من املكافاأة املتغرية التي يتم منحها ودفعها على �سكل اأ�سهم على اأ�سا�س ن�سبي على مدى 3 �سنوات. اأ�ضهم موؤجلة 

هذا وتخ�سع جميع املكافاآت املوؤجلة للتخ�سي�سات القابلة لالإ�سرتداد. ويتم دفع جميع مكافاآت الأ�سهم لي�ستفيد املوظف بعد فرتة احتفاظ مدتها �ستة �سهور اإعتبارًا من تاريخ 

ا�ستحقاقه لها. اإن عدد مكافاآت اأ�سهم راأ�س املال املقدمة ترتبط ب�سعر اأ�سهم البنك ح�سب قوانني برنامج حوافز اأ�سهم البنك. ويتم دفع اأي اأرباح نقدية على هذه الأ�سهم اإىل 

املوظف بالإ�سافة اإىل الأ�سهم )اأي بعد فرتة الحتفاظ(.

عنا�ضر املكافاآت املتغرية

تت�سمن املكافاآت املتغرية العنا�سر الرئي�سية التالية:
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ميكن للجنة التعيينات واملكافاآت، وبالإعتماد على تقييمها لتوزيعات الأدوار واملخاطر التي يتحملها املوظف، اأن تقوم بزيادة تغطية املوظفني والتي �ستخ�سع لرتتيبات التاأجيل.

األف دينار بحريني  

2014  

27 •  اأتعاب ح�سور جل�سات 

440 •  مكافاآت 

- •  اأخرى 

بيانات املكافاآت املدفوعة

)اأ( جمل�س الإدارة

)ب( مكافاآت املوظفني

2014

األف دينار بحريني

 عـــــــــــــــــدد

املوظفني

نقــــــــــداً

االأ�ضخا�س املعتمدون

- وحدات العمل

- الرقابة والدعم

 اأ�ضخا�س اآخرون

يتحملون خماطر جوهرية 

موظفون اآخرون

موظفون اأقليميون

املجموع

7

12

5

533

30

557

1.463

1.181

266

7.243

588

10.153

3.351

2.237

586

13.422

864

19.596

307

270

78

3.123

246

3.778

636

375

121

2.961

30

4.093

787

332

97

76

0

1.292

155

18

0

0

0

173

3

61

24

19

0

107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نقــــــــــداً

مــــــــــوؤجلــــــــــةمقــــــــــدمــــــــــاً

نقــــــــــداً اأخــــــــــرىاأ�ضهــــــــــماأ�ضهــــــــــم )نقداً/اأ�ضهم()نقداً/اأ�ضهم(اأخــــــــــرى

مكافاآت 

اأوليــــــــة

مكـــافــــاآت 

م�ضمونة
مكافاأة ثابتة

املجموع

املكافاأة املتغرية
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تقرير حول البيانات املالية 

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لبنك البحرين الوطني �ش.م.ب )“البنك”( والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2014، وبيانات الربح اأو اخل�سارة 

والدخل ال�سامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، والإي�ساحات التي تتكون من ملخ�ش ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات 

الإي�ساحية الأخرى.

 

م�سئولية جمل�ش الإدارة عن البيانات املالية

اإن جمل�ش الإدارة م�سئول عن اإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه جمل�ش 

الإدارة �سروريًا لإعداد البيانات املالية ب�سورة عادلة وخالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواء كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ.

املدققني م�سئولية 

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء الراأي يف هذه البيانات املالية ا�ستنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام 

باأخالقيات املهنة، وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة من خلو البيانات املالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة.

ت�سمل اأعمال التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ والإف�ساحات الواردة يف البيانات املالية. ان الإجراءات املختارة تعتمد على تقديراتنا، 

مبا يف ذلك تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية، �سواًء كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف العتبار 

نظام الرقابة الداخلي املعني باإعداد وعر�ش البيانات املالية ب�سورة عادلة من اأجل ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل الظروف القائمة، ولي�ش لغر�ش اإبداء راأي 

حول فاعلية نظام الرقابة الداخلي للبنك. كما ي�سمل التدقيق اأي�سًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي جتريها 

الإدارة بالإ�سافة اإىل تقييم عام لعر�ش البيانات املالية.

اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري اأ�سا�ش للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

الـــــراأي

براأينا اأن البيانات املالية تظهر ب�سـورة عادلة، يف كل اجلوانب اجلوهـرية، املـركز املايل للبنك كما يف 31 دي�سمرب 2014 واأداءه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية 

بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى

ح�سب متطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني واملجلد رقم )1( من دليل اأنظمة م�سرف البحرين املركزي، نفيد:

اإن البنك يحتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها. اأ( 

اإن املعلومات الواردة يف تقرير جمل�ش الإدارة متفقة مع هذه البيانات املالية. ب( 

ج(  باأنه مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�سركات التجارية البحريني، اأو قانون م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية اأو دليل اأنظمة 

ال�سادرة عن  املال  اأ�سواق  اأنظمة  اأو  املركزي(،  البحرين  وتوجيهات م�سرف   6 رقم  املجلد  النافذة من  والفقرات   1 رقم  املركزي )املجلد  البحرين  م�سرف 

م�سرف البحرين املركزي والقرارات ذات العالقة واأنظمة واإجراءات بور�سة البحرين اأو ملتطلبات عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي للبنك، ميكن اأن يكون لها 

اأثر �سلبي جوهري على اأعمال البنك اأو مركزه املايل.

باأننا قد ح�سلنا من الإدارة على جميع الإي�ساحات واملعلومات التي طلبناها لأغرا�ش التدقيق. د( 

كي بي ام جي فخرو

رقم الرتخي�ش ال�سريك: 100

املنامة - مملكة البحرين

21 يناير 2015

تقرير مدققي احل�سابات اإىل ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني
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عبدالرزاق عبداهلل ح�سن القا�سم فاروق يو�سف خليل املوؤيد 

الرئي�ش التنفيذي وع�سو جمل�ش الإدارة رئي�ش جمل�ش الإدارة 

اعتمدت البيانات املالية املعرو�سة على ال�سفحات من 56 اإىل 99 من قبل جمل�ش الإدارة بتاريخ 21 يناير 2015 ووقعها بالنيابة عنهم:

2013  2014   

البحرينية( الدنانري  )مباليني  اإي�ساح   

	 املوجودات  

108.39  111.07 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية  

570.10  491.42  4 �سندات اخلزينة 

146.25  283.88  5 ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

0.57  0.56  6 اأوراق مالية متداولة 

859.39  780.97  7 قرو�ش و�سلفيات 

997.72  999.49  8 اأوراق مالية اإ�ستثمارية 

22.81  24.60  9 اإ�ستثمار يف �سركات زميلة 

30.09  33.48  10 فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

13.91  12.99  19 عقارات ومعدات 

2749.23  2738.46 جمموع املوجودات  

	   

	 املطلوبات  

252.82  138.33  11 م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

29.89  28.16  12 �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

2083.54  2154.85  13 ودائع الزبائن 

19.84  39.10  14 فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

2386.09  2360.44 جمموع املطلوبات  

	   

	 حقوق امللكية  

94.09  94.09  20 راأ�ش املال 

47.05  47.05  21 الإحتياطي القانوين 

32.40  32.40  21 الإحتياطي العام 

189.60  204.48  21 اإحتياطيات اأخرى واأرباح م�ستبقاة 

363.14  378.02 جمموع حقوق امللكية  

2749.23  2738.46 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية  

الإي�ساحات حول البيانات املالية من 1 اإىل 43 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.

بيان املركز املايل

كما يف 31 دي�سمرب 2014
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2013  2014   

البحرينية( الدنانري  )مباليني  اإي�ساح   

76.77  75.76  23 فوائد مكت�سبة 

)16.95(  )16.18(  23 فوائد مدفوعة 

59.82  59.58 �سايف الفوائد املكت�سبة  

24.83  29.63  24 اإيرادات اأخرى 

84.65  89.21 جمموع الدخل الت�سغيلي  

19.58  19.60  25 م�سروفات املوظفني 

7.87  9.59 م�سروفات اأخرى  

27.45 	29.19 جمموع م�سروفات الت�سغيل  

57.20  60.02 الأرباح قبل طرح املخ�س�سات و�سريبة الدخل  

)5.28(  )6.08(  7 خم�س�سات انخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلفيات 

)0.35(  )0.50( خم�س�سات انخفا�ش قيمة ال�ستثمارات  

)0.21(  - م�سروفات �سريبة الدخل  

51.36  53.44 ربح ال�سنة  

54.6 فل�ش 56.8 فل�ش   38 ربحية ال�سهم الواحد الأ�سا�سية واملخف�سة 

عبدالرزاق عبداهلل ح�سن القا�سم فاروق يو�سف خليل املوؤيد 

الرئي�ش التنفيذي وع�سو جمل�ش الإدارة رئي�ش جمل�ش الإدارة 

الإي�ساحات حول البيانات املالية من 1 اإىل 43 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.

بيان الربح اأو اخل�سارة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014
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2013  2014  

البحرينية( الدنانري  )مباليني   

51.36  53.44 ربح ال�سنة 

الدخل ال�سامل الآخر:  

البنود التي مت اأو ميكن اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة

احتياطي القيمة العادلة )اأوراق مالية متوفرة للبيع(:  

17.10  )3.87(    �سايف التغري يف القيمة العادلة 

)2.39(  )0.35(    �سايف املبلغ املحول اإىل الربح اأو اخل�سارة 

0.46  )0.42( ح�سة البنك من الدخل ال�سامل الآخر يف �سركة زميلة 

15.17  )4.64( جمموع الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة 

66.53  48.80 جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة 

بيان الدخل ال�سامل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014
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الإي�ساحات حول البيانات املالية من 1 اإىل 43 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.



لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

خم�س�ش       

الأرباح الهبات  اإحتياطي  الإحتياطي  الإحتياطي     

املجموع امل�ستبقاة*  والتربعات  القيمة العادلة  العام  القانوين  راأ�ش املال  اإي�ساح  مباليني الدنانري البحرينية 

363.14  121.79  10.57  57.24  32.40  47.05  94.09 كما يف 1 يناير 2014  

 تخ�سي�سات عام 2013

)32.93(  )32.93(  -  -  -  -  -    اأرباح اأ�سهم نقدية بن�سبة ٪35  

-  )2.57(  2.57  -  -  -  -    حتويل اإىل الهبات والتربعات  

330.21  86.29  13.14  57.24  32.40  47.05  94.09 الر�سيد بعد تخ�سي�سات عام 2013  

الدخل ال�سامل لل�سنة:

53.44  53.44  -  -  -  -  - ربح ال�سنة  

)4.64(  -  -  )4.64(  -  -  - الدخل ال�سامل الآخر  

48.80  53.44  -  )4.64(  -  -  - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة  

)0.99(  -  )0.99(  -  -  -  - ا�ستخدام خم�س�ش الهبات والتربعات  

378.02  139.73  12.15  52.60  32.40  47.05  94.09  22-20 كما يف 31 دي�سمرب 2014 

* �سيتم تقدمي التخ�سي�سات لعام 2014 اإىل م�ساهمي البنك وذلك خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.  وت�سمل هذه التخ�سي�سات 23.52 مليون دينار بحريني 

كاأرباح نقدية وذلك بن�سبة 25٪ )2013: 35٪( ومبلغ 2.67 مليون دينار بحريني للهبات والتربعات وحتويل مبلغ 14.11 مليون دينار بحريني من الأرباح امل�ستبقاة 

اإىل الحتياطي العام.  واأو�سى جمل�ش الإدارة اأي�سًا اإ�سدار اأ�سهم منحة مبعدل �سهم واحد لكل ع�سرة اأ�سهم من خالل ا�ستخدام مبلغ 9.41 مليون دينار بحريني من 

الحتياطي العام وحتويل مبلغ 4.70 مليون دينار بحريني من الحتياطي العام لالحتياطي القانوين.

بيان التغريات يف حقوق امللكية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014
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الإي�ساحات حول البيانات املالية من 1 اإىل 43 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.



بيان التغريات يف حقوق امللكية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

خم�س�ش       

الأرباح الهبات  اإحتياطي  الإحتياطي  الإحتياطي     

املجموع امل�ستبقاة  والتربعات  القيمة العادلة  العام  القانوين  راأ�ش املال  اإي�ساح  مباليني الدنانري البحرينية 

318.94  107.01  9.15  42.07  32.40  42.77  85.54 كما يف 1 يناير 2013  

 تخ�سي�سات عام 2012

)21.38(  )21.38(  -  -  -  -  -    اأرباح اأ�سهم نقدية بن�سبة ٪25  

-  -  -  -  )8.55(  -  8.55    ا�سدار اأ�سهم منحة )٪10(  

-  )2.37(  2.37  -  -  -  -    حتويل اإىل الهبات والتربعات  

-  )12.83(  -  -  12.83  -  -    حتويل اإىل الإحتياطي العام  

-  -  -  -  )4.28(  4.28  -    حتويل اإىل الإحتياطي القانوين  

297.56  70.43  11.52  42.07  32.40  47.05  94.09 الر�سيد بعد تخ�سي�سات عام 2012  

الدخل ال�سامل لل�سنة:

51.36  51.36  -  -  -  -  - ربح ال�سنة  

15.17  -  -  15.17  -  -  - الدخل ال�سامل الآخر  

66.53  51.36  -  15.17  -  -  - جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة  

)0.95(  -  )0.95(  -  -  -  - ا�ستخدام خم�س�ش الهبات والتربعات  

363.14  121.79  10.57  57.24  32.40  47.05  94.09  22-20 كما يف 31 دي�سمرب 2013 

الإي�ساحات حول البيانات املالية من 1 اإىل 43 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.



2013  2014   

البحرينية( الدنانري  )مباليني  اإي�ساح   

التدفقات النقدية من اأن�سطة العمليات:

51.36  53.44 ربح ال�سنة  

ت�سويات ملطابقة �سايف الدخل مع �سايف النقد من العمليات:   

2.04  1.92 الإ�ستهالك  

5.28  6.08  7 خم�س�ش انخفا�ش يف قيمة القرو�ش وال�سلفيات 

0.35  0.50 خم�س�ش انخفا�ش يف قيمة ال�ستثمارات  

)1.95(  )2.40( ح�سة البنك من اأرباح �سركات زميلة  

57.08  59.54 ربح ال�سنة بعد الت�سويات  

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية   

6.94  )7.54( اأر�سدة لدى البنوك املركزية )اإحتياطي نقدي اإلزامي(  

)124.57(  187.07 �سندات اخلزينة  

57.96  24.12 ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى  

)0.06(  0.01 اأوراق مالية متداولة  

23.58  72.35 قرو�ش و�سلفيات  

)231.94(  10.84 اأوراق مالية اإ�ستثمارية  

)6.24(  )9.81( فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى  

84.29  )114.49( م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى  

)45.52(  )1.73( �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء  

5.64  71.31 ودائع الزبائن  

6.07  8.32 فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى  

)166.77(  299.99 �سايف النقد الناجت /)امل�ستخدم يف( من اأن�ساطة العمليات  

التدفقات النقدية من اأن�سطة الإ�ستثمار:   

)17.50(  - ا�ستثمار يف �سركات زميلة  

0.16  0.19 اأرباح اأ�سهم م�ستلمة من �سركة زميلة  

)1.16(  )1.00( �سراء عقار ومعدات )�سايف(  

)18.50(  )0.81( �سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة الإ�ستثمار  

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل:

)21.38(  )32.93( اأرباح اأ�سهم مدفوعة  

)0.95(  )0.99( هبات وتربعات مدفوعة  

)22.33(  )33.92( �سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل  

)207.60(  265.26 �سايف الزيادة / )النق�ش( يف النقد وما يف حكمه  

550.01  342.41  15 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

342.41  607.67  15 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب 

بيان التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014
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الإي�ساحات حول البيانات املالية من 1 اإىل 43 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات املالية.



1( الأن�سطة

برتخي�ش  البنك  ويعمل  1957م.  يناير  يف  اأعماله  وبداأ  اأمريي.  مر�سوم  مبوجب  البحرين  مبملكة  تاأ�س�ست  عامة.  بحرينية  م�ساهمة  �سركة  الوطني  البحرين  بنك 

العربية  اململكة  بالريا�ش يف  البنك  وفرع  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  باأبوظبي  البنك  يعمل فرع  بينما  املركزي كبنك قطاع جتزئة  البحرين  �سادر من م�سرف 

 ال�سعودية طبقًا لنظم وقوانني تلك الدول. تتمثل اأن�سطة البنك ب�سفة رئي�سية يف تقدمي خدمات م�سرفية لالأفراد وال�سركات واأن�سطة اخلزانة واأ�سواق املال وخدمات

الإ�ست�سارات الإ�ستثمارية.

العنوان امل�سجل للبنك هو بنك البحرين الوطني �ش.ب 106. برج بنك البحرين الوطني. �سارع احلكومة. مملكة البحرين. اأ�سهم البنك مدرجة يف بور�سة البحرين. 

املنامة. مملكة البحرين.

2( ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

بيان اللتزام اأ( 

مت اإعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ومتطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني لعام 2001م وقانون م�سرف البحرين املركزي 

واملوؤ�س�سات املالية لعام 2006م.

اأ�سا�ش الإعداد ب( 

مت عر�ش البيانات املالية للبنك بالدينار البحريني )د. ب.( وهي العملة الوظيفية للبنك، ومت عر�ش املبالغ بالدولر الأمريكي لغر�ش الت�سهيل للقارئ. وقد مت 

حتويل الدينار البحريني لعملة الدولر الأمريكي وذلك ب�سعر 0،376 د. ب. مقابل الدولر الأمريكي )2013: 0،376 د. ب. مقابل الدولر الأمريكي(.

للبيع،  املتوفرة  وال�ستثمارات  اخل�سارة،  اأو  الربح  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  الأدوات  عدا  فيما  التاريخية،  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املالية  البيانات  اأعدت 

والأدوات املالية امل�ستقة املقا�سة بالقيمة العادلة . مت ا�ستخدام ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف اإعداد هذه البيانات املالية على نحو ثابت كما كانت مطبقة 

يف ال�سنوات ال�سابقة، فيما عدا ما هو م�سروح اأدناه: 

املعايري اجلديدة املحا�سبية والتعديالت والتف�سريات ال�سارية املفعول من 1 يناير 2014  .1

املعايري والتعديالت والتف�سريات اأ�سبحت �سارية املفعول يف �سنة 1 يناير 2014 والتي تعترب ذات عالقة بالبنك كالآتي:

تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( حول مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية اأ - 

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( تو�سح املتطلبات ال�سرورية ملقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية. وعلى وجه اخل�سو�ش، فاإن التعديالت تو�سح 

معنى »لدى البنك حاليًا حق قانوين واجب النفاذ لإجراء املقا�سة« و«التح�سيل وال�سداد يف اآن واحد«. مت تطبيق التعديالت باأثر رجعي.

مل تكن هناك تاأثريات جوهرية على البيانات املالية للبنك نتيجة لهذه التعديالت.

تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم )36( حول اإف�ساحات املبالغ القابلة لال�سرتداد للموجودات غري املالية ب - 

تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم )36( تلغي متطلبات الإف�ساح عن املبالغ القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد، والتي خ�س�ش لها �سهرة اأو موجودات 

غري ملمو�سة اأخرى ذات اأعمار اإنتاجية غري حمددة، حينما ل يكون هناك انخفا�ش يف القيمة اأو عك�ش لالنخفا�ش يف القيمة للوحدة املولدة للنقد ذات العالقة. 

بالإ�سافة لذلك، مت اإ�سافة متطلبات الإف�ساح عن املبالغ القابلة لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املولدة للنقد عندما تكون املبالغ بناء على القيمة العادلة مطروحًا 

لإعداد  الدويل  املعيار  مع  املتوافقة  امل�ستخدمة  التقييم  وتقنيات  الرئي�سية  والفرتا�سات  العادلة  القيمة  تراتبية  اإف�ساحات  هذه  ت�سمل  ال�ستبعاد.  تكاليف  منها 

التقارير املالية رقم )13( )قيا�ش القيمة العادلة( . 

مل تكن هناك تاأثريات جوهرية على البيانات املالية للبنك نتيجة لهذه التعديالت.

تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( حول جتديد امل�ستقات وا�ستمرار حما�سبة التحوط ت - 

تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( تقدم خيار اإلغاء �سرط التوقف عن حما�سبة التحوط عندما يتم جتديد الأداة امل�ستقة امل�سنفة كاأداة حتوط وفق ظروف 

معينة. كما تو�سح التعديالت اأن اأي تغري يف القيمة العادلة لالأداة امل�ستقة امل�سنفة كاداة حتوط والناجتة من التجديد، يجب ت�سمينها يف تقييم وقيا�ش فعالية 

التحوط. مت تطبيق التعديالت باأثر رجعي. 

 مل تكن هناك تاأثريات جوهرية على البيانات املالية للبنك نتيجة لهذه التعديالت.

املعايري اجلديدة والتعديالت والتف�سريات ال�سادرة التي مل يتم تطبيقها بعد  .2

مت اإ�سدار عدد من املعايري والتف�سريات التالية التي �ست�سبح ذات عالقة باأن�سطة البنك م�ستقباًل، والتي �ستكون �سارية املفعول لل�سنة املنتهية بعد 1 يناير2015.

اإي�ساحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014
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املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( الأدوات املالية اأ - 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( املن�سور يف يوليو 2014، يحل حمل معيار املحا�سبة املايل رقم )39(: الأدوات املالية - الحت�ساب والقيا�ش. املعيار 

النموذج اجلديد للخ�سارة الئتمانية املتوقعة  املالية، مبا يف ذلك  املالية رقم )9( ي�سمل توجيها مراجعًا حول ت�سنيف وقيا�ش الأدوات  التقارير  الدويل لإعداد 

لحت�ساب انخفا�ش قيمة املوجودات املالية، واملتطلبات العامة اجلديدة ملحا�سبة التحوط. كما حتمل ُقدمًا توجيهات الحت�ساب واإلغاء الحت�ساب اخلا�سة مبعيار 

املحا�سبة املايل رقم )39(.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )9( �سيكون �ساري املفعول لل�سنوات املنتهية من اأو بعد 1 يناير 2018. يقوم البنك حاليًا بتقييم الأثراملحتمل من تطبيق 

هذا املعيار على البيانات املالية للبنك.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( - اإيراد العقود مع العمالء ب - 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( يوؤ�س�ش اإطارًا �ساماًل لتحديد ما اإذا كان، وكم، وكيفية احت�ساب الإيراد. ويحل حمل الإر�سادات احت�ساب الإيراد 

احلالية، مبا يف ذلك معيار املحا�سبة الدويل رقم )18( - الإيراد ، ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )11( - عقود الإن�ساء، وتف�سري جلنة املعايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية رقم )13( - برامج ولء العمالء.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )15( �ساري املفعول لل�سنوات املالية التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2017. لن يكون لتطبيق هذا املعيار اأي اأثرجوهري على 

البيانات املالية للبنك.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( - خطط املنافع املحددة: م�ساهمات املوظفني ت - 

تعديالت معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( تو�سح كيف يجب اأن تقوم املوؤ�س�سة باحت�ساب م�ساهمات املوظفني اأو الأطراف الأخرى لتحديد خطط املنافع املحددة، 

فاإن  �سنوات اخلدمة،  تعتمد على عدد  التي  للم�ساهمات  بالن�سبة  املوظف.  املقدمة من  �سنوات اخلدمة  تعتمد على عدد  امل�ساهمات  كانت هذه  اإذا  ما  بناًء على 

للموؤ�س�سة خيار احت�سابها كتخفي�ش يف تكلفة اخلدمة يف الفرتة التي مت تقدمي اخلدمة فيها، اأو ن�سبتها لفرتات خدمة املوظفني با�ستخدام طريقة وحدة الئتمان 

باأثر رجعي  التعديالت  تطبق  املوظف.  لفرتات خدمة  بن�سبتها  ملزمة  ال�سركة  فاإن  �سنوات اخلدمة،  على عدد  تعتمد  التي  للم�ساهمات  بالن�سبة  بينما  للم�سروع، 

للفرتات من او بعد 1 يوليو 2014. لن يكون للتعديالت اأعاله اأي اأثر جوهري على البيانات املالية للبنك.

التعديالت ال�سنوية على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية دورة 2010 - 2012 ودورة 2011 - 2013 ث - 

التعديالت ال�سنوية على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية لل�سنوات 2010 - 2012 و 2011 - 2013 ت�سمل عدد من التعديالت ملختلف املعايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية. معظم التعديالت �ستكون �سارية املفعول على الفرتة امل�ستقبلية ابتداء من اأو بعد 1 يوليو 2014، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر )جنبًا اإىل جنب مع 

املتطلبات النتقالية اخلا�سة بكل حالة(، ويف هذه احلالة �ستطبق اأي�سًا التعديالت الالحقة ذات العالقة على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية الأخرى.

ولن يكون هناك اي تاأثري جوهري على البيانات املالية للبنك والناجتة لطبيق هذه التعديالت.

التطبيق املبكر للمعايري  )3

مل يقم البنك بالتطبيق املبكر للمعايري اجلديدة اأو املعدلة يف عام 2014.

العمالت الأجنبية ت( 

العمليات بالعملة الأجنبية:  

يتم احت�ساب العملية بالعمالت الأجنبية على اأ�سا�ش اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء املعاملة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية اإىل   

الدينار البحريني باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ بيان الو�سع املايل. وتدرج فروقات ال�سرف الناجتة عن التحويل �سواء حتققت اأم مل تتحقق يف بيان الربح اأو 

اخل�سارة حتت بند الإيردات الأخرى.

 

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات الغري مالية واملقيمة بالعمالت الأجنبية والتي مت اإحت�ساب قيمتها العادلة اإىل العملة املحلية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف الفورية يف   

تاريخ احت�ساب القيمة العادلة. ويتم احت�ساب فروق اإعادة حتويل العملة الأجنبية يف بيان الدخل با�ستثناء الفروق الناجتة من حتويل الأ�سهم املتوفرة للبيع والتي 

يتم احت�سابها �سمن الدخل ال�سامل الآخر كجزء من التغيريات يف القيمة العادلة.

 

الفروع اخلارجية:  

يتم حتويل موجودات ومطلوبات الفروع اخلارجية اإىل الدينار البحريني باأ�سعار ال�سرف الفورية يف نهاية الفرتة. ويتم حتويل الإيرادات وامل�سروفات لهذه الفروع   

اخلارجية اإىل الدينار البحريني با�ستخدام متو�سط اأ�سعار ال�سرف خالل الفرتة. ويتم اإثبات الفروقات الناجتة عن حتويل �سايف الإ�ستثمار الفتتاحي يف هذه 

الفروع يف الدخل ال�سامل الآخر.
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ا�ستخدام التوقعات وتقديرات الإدارة ث( 

تتاأثر البيانات املالية للبنك ونتائجه بال�سيا�سات املحا�سبية والفر�سيات والتقديرات واأحكام الإدارة التي يجب الأخذ بها عند اإعداد البيانات املالية.  

اأف�سل  اأن تتما�سى الفر�سيات والأحكام مع  يقوم البنك بعمل تقديرات وفر�سيات توؤثر على املبالغ املعلنة يف هذه البيانات املالية للموجودات واملطلوبات. يجب   

التقديرات ح�سب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ذات العالقة. يتم تقييم التقديرات والأحكام ب�سكل م�ستمر بناءًا على اخلربة وعوامل اأخرى كالتوقعات 

لالأحداث امل�ستقبلية. يقوم البنك مبراجعة حمافظ القرو�ش لتقييم انخفا�ش القيمة ب�سكل ربع �سنوي على الأقل. عند حتديد وجوب ت�سجيل خ�سائر انخفا�ش 

النقدية  للتدفقات  منخف�ش  بقيا�ش  متبوعة  القيمة  انخفا�ش  على  ملحوظة  دلئل  هناك  كانت  اإذا  اأحكام  بعمل  البنك  يقوم  اخل�سارة.  او  الربح  بيان  القيمة يف 

امل�ستقبلية املتوقعة من حمفظة القرو�ش مثل التعرف على النخفا�ش يف املحفظة. من املمكن اأن ي�ستمل الدليل امللحوظ والذي ي�سري اإىل وجود تغيري �سلبي يف حالة 

الدفع من قبل املقرت�ش يف املجموعة. اأو حالة القت�ساد الوطني اأو املحلي والتي ترتبط بانخفا�ش املوجودات يف البنك.

تقوم الإدارة بعمل التقديرات بناًء على خربة اخل�سائر التاريخية لنف�ش خ�سائ�ش خماطر الئتمان ودليل مو�سوعي بوجود انخفا�ش القيمة م�سابهة يف املحفظة   

لتقييم انخفا�ش القيمة.

يقوم البنك بت�سنيف بع�ش الأ�سول املالية غري امل�ستقة ذات دفع حمدد و اإ�ستحقاق ثابت على اإنها حمتفظ بها حتى ال�ستحاق. يتطلب الت�سنيف حكم جوهري. عند   

عمل احلكم. يقوم البنك بتقييم نيته وقدرته على الحتفاظ بال�ستثمارات حتى ال�ستحقاق. اإذا مل يتمكن البنك من الحتفاظ بال�ستثمارات حتى ال�ستحقاق عدا 

تلك لظروف معينة - على �سبيل املثال بيع جزء غري جوهري لقرب ال�ستحقاق – فاإنه يتم ت�سنيف كل الفئة كمتوفر للبيع. وعليه فاإن ال�ستثمارات تقا�ش بالقيمة 

العادلة بدًل من التكلفة املطفاأة.

يحدد البنك وجود انخفا�ش قيمة الأ�سهم املتوفرة للبيع عندما يوجد انخفا�ش جوهري اأو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة. يتطلب حتديد النخفا�ش   

اأو لفرتة طويلة اإجتهاد. عندما عمل الجتهاد. يقوم البنك بتقييم العوامل الأخرى. التذبذات الطبيعية يف �سعر ال�سهم اخلا�سة بهذا ال�سهم وموؤ�سر  اجلوهري 

ال�سوق العام. بالإ�سافة اإىل ذلك ياأخذ البنك يف العتبار انخفا�ش القيمة عند وجود دليل على تدهور الو�سع املايل لل�سركة امل�ستثمر فيها. ال�سناعة واأداء القطاع. 

التغريات يف التكنولوجيا والعمليات ومتويل التدفقات النقدية.

تتم مراجعة التقديرات والفر�سيات املتعلقة ب�سكل م�ستمر ويتم اإدراك تغريات التقديرات يف احل�سابات يف الفرتة التي يتم فيها عمل مراجعة التقديرات اإذا كانت   

املراجعة توؤثر على الفرتة نف�سها اأو الفرتة نف�سها والفرتات امل�ستقبلية اإذا كانت املراجعة توؤثر على الفرتة احلالية الفرتات امل�ستقبلية.

احت�ساب الإيرادات وامل�سروفات ج( 

اإحت�سبت الفوائد املكت�سبة والفوائد املدفوعة يف بيان الربح او اخل�سارة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق.  )1

على  الفوائد  م�سروفات  اأو  الفوائد  دخل  وتخ�سي�ش  املالية  واملطلوبات  للموجودات  امل�ستهلكة  التكلفة  احت�ساب  طريقة  هي  الفعلية  الفائدة  �سعر  طريقة  اإن   

خالل  من  املقدرة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  بال�سبط  يخ�سم  الذي  ال�سعر  الفعلي  الفائدة  �سعر  ويعترب  املالية.  واملطلوبات  للموجودات  الزمني  العمر  مدى 

ولطريقة املالية.  واملطلوبات  للموجودات  ال�سايف  املدرج  املبلغ  مقابل  اأق�سر  مدة  خالل  منا�سبًا  ذلك  يكون  عندما  اأو  املالية  واملطلوبات  لالأ�سول  املتوقع   العمر 

تطبيق �سعر الفائدة الفعلي اأثر اإثبات دخل الفوائد وم�سروفات العوائد بطريقة مت�ساوية ن�سبة للمبلغ امل�ستحق طوال الفرتة حتى الإ�ستحقاق اأو الت�سديد. ويف �سياق 

احت�ساب �سعر الفائدة الفعلي. يتم تقدير التدفقات النقدية وذلك بالأخذ بعني العتبار جميع ال�سروط التعاقدية لالأداة املالية ولكن با�ستثناء اخل�سائر الئتمانية 

امل�ستقبلية.

2(  الر�سوم والعمولت التي هي جزء من العائد الفعلي لالأ�سول واملطلوبات املالية يتم اإدخالها يف ح�ساب �سعر الفائدة الفعلي. الر�سوم والعمولت الأخرى يتم احت�سابها 

عند اإجراء اخلدمة املرتبطة بها اأو عند ا�ستالمها ويتم اإدراجها �سمن الدخل من الر�سوم والعمولت.

يتم احت�ساب اأرباح الأ�سهم من م�ساهمات البنك عند ا�ستحقاقها.  )3

التزامات مزايات املوظفني ق�سرية الأجل يتم احت�سابها على اأ�س�ش غري خم�سومة ويتم احت�سابها كم�سروف بعد تاأدية اخلدمات املرتبطة بها. ويتم عمل خم�س�ش   )4

للمبلغ املتوقع دفعه حتت نظام احلافز النقدي ق�سري الأجل اأو نظام امل�ساركة يف الأرباح اإذا كان البنك لديه حاليًا اإلتزام قانوين �سمني لدفع هذا املبلغ نتيجة 

خدمات �سابقة اأداها املوظف وميكن تقدير هذا اللتزام ب�سكل يعتمد عليه.

يوجد لدى البنك عدة برامج ملزايا التقاعد ملوظفيه يف البحرين ويف فروعه اخلارجية وهي ح�سب اأنظمة هذه الدول. ويعترب برنامج مزايا التقاعد بطبيعته »خطة   

م�ساهمة حمددة« للموظفني الذين يتم تغطيتهم باأنظمة التاأمني الجتماعي التقاعدي يف البحرين والفروع اخلارجية. وي�ستحق املوظفني الآخرين اإىل مكافاأة نهاية 

اخلدمة يتم دفعها ح�سب عقود العمل اأو ح�سب قوانني العمل اإعتمادًا على طول اخلدمة واملكافاأة النهائية.

اإ�ستحقاقات معرفة ح�سب املعيار الدويل رقم )19(. وقد مت عمل خم�س�ش لهذه  تتعترب هذه املطلوبات الغري ممولة خطة ا�ستحقاق حمددة والتي متثل خطة   

امل�سروفات ومت خ�سمها يف بيان الدخل على افرتا�ش ترك جميع املوظفني خدمة البنك يف تاريخ اإعداد بيان املركز املايل.
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يوجد لدى البنك نظام توفري اختياري للموظفني حيث ي�ساهم البنك واملوظفني �سهريًا بن�سبة ثابتة من الرواتب. ويخ�سع هذا النظام لإ�سراف جلنة متخ�س�سة   

من موظفي البنك. ويتم حتميل م�ساهمة البنك يف هذا النظام يف بيان الربح واخل�سارة.

يتم احت�ساب امل�سروفات الأخرى يف الفرتة التي يتم تكبدها وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق.  )5

الأ�سول واملطلوبات املالية ح( 

تتكون ا�ستثمارات مت ت�سنيفها باإحت�ساب قيمتها العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة من ا�ستثمارات مت ت�سنيفها يف البداية باإحت�ساب قيمتها العادلة من خالل    )1

الأرباح و اخل�سائر و اإ�ستثمارات للمتاجرة.

 

ال�ستثمارات التي مت ت�سنيفها باإحت�ساب قيمتها العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة هي الأوراق املالية ال�ستثمارية التي يتم �سراوؤها بغر�ش الحتفاظ بها ملدة   

اأ�سا�ش القيمة العادلة يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات مت احت�ساب قيمتها العادلة من  اإدارتها وتقييمها ويقدم تقرير عنها داخليا على  غري حمددة من الزمن. ويتم 

اأو املبالغ  اأ�سعار مدير ال�سندوق  اأو  اأ�سعار ال�سوق  اأ�سا�ش  خالل ح�ساب الأرباح واخل�سائر. وقد مت ت�سنيف هذه ال�ستثمارات التي مت تقييم قيمتها العادلة على 

الربح بيان   العادلة يف  القيمة  الناجتة يف تغيري  الغري حمققة  اأو اخل�سائر  الأرباح  ت�سجيل  ويتم  النقدية كلما كان منا�سبًا.  التدفقات  با�ستخدام مناذج   امل�ستقة 

اأو اخل�سارة .

الأوراق املالية املتداولة: اإن الأوراق املالية التي يتم �سراوؤها بغر�ش حتقيق ربح من تقلبات اأ�سعارها اأو التي يتم ت�سمينها يف حمفظة لها ظاهرة حتقيق الربح على   

املدى الق�سري يتم ت�سنيفها على اأنها اأوراق مالية متداولة. ويتم اإثبات هذه الأوراق املالية يف البداية بقيمتها العادلة. ويتم بالتايل قيا�سها بالقيمة العادلة ح�سب 

اأ�سعار ال�سوق املدرجة. ويتم ت�سمني املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة من الأوراق املالية املتداولة يف بيان  الربح اأو اخل�سارة .

ال�ستثمارات املحتفظ بها حتىال�ستحقاق  )2

اإن ال�ستثمارات التي يتم الحتفاظ بها حتى ال�ستحقاق هي اأ�سول مالية م�سعرة وغري م�ستقة اأو مدفوعات قابلة للتحديد وا�ستحقاقات ثابتة ينوي البنك وب�سكل   

اإيجابي وقادر على الحتفاظ بها حتى ال�ستحقاق. ويتم اإثبات ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى ال�ستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة بالإ�سافة اإىل اأية تكاليف �سفقات 

مبا�سرة ويتم قيا�سها فيما بعد بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي ناق�سًا اأية خ�سائر ب�سبب انخفا�ش القيمة.

ال�ستثمارات املتوفرة للبيع  )3

يتم ت�سنيف ال�ستثمارات التي ينوي البنك الحتفاظ بها ملدة غري حمددة وميكن بيعها احت�سابًا لحتياجات ال�سيولة والتغريات يف اأ�سعار الفائدة اأو املخاوف جتاه   

النخفا�ش يف القيمة الئتمانية على اأنها اإ�ستثمارات متوفرة للبيع. مبدئيًا يتم اإثبات الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع والتي تتكون من �سندات الديون والأ�سهم وذلك 

بقيمها العادلة. مبا يف ذلك تكاليف ال�سفقات ثم بعد ذلك يتم قيا�سها بالقيمة العادلة بناء على اأ�سعار ال�سوق املدرجة اأو اأ�سعار ال�سما�سرة اأو املبالغ امل�ستقة من 

مناذج التدفقات النقدية اأيهما الأن�سب. ويتم اإثبات ا�ستثمارات الأ�سهم غري امل�سعرة وغري ال�سائلة والتي ل ميكن قيا�ش قيمتها العادلة ب�سكل موثوق ب�سعر التكلفة 

ناق�سًا خم�س�سات انخفا�ش القيمة. ويتم اإثبات املكا�سب واخل�سائر غري املحققة النا�سئة عن التغريات يف القيم العادلة لال�ستثمارات املتوفرة للبيع يف الدخل 

ال�سامل الآخر. ويتم حتويل القيمة العادلة الرتاكمية لالأوراق املالية املتوفرة للبيع يف حالة بيعها اأو الت�سرف بها بخالف ذلك اأو ت�سبح منخف�سة القيمة والتي مت 

يف ال�سابق اإثباتها �سمن الدخل ال�سامل الآخر اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة.

ال�ستثمارات التي مت اإحت�سابها بالتكلفة املطفاأة  )4

الإ�ستثمارات التي تقا�ش بالتكلفة املطفاأة هي الأ�سول املالية التي ل تقوم على امل�ستقات ولها مدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ول يتم ت�سعريها يف �سوق ن�سطة. ويتم   

اإثبات الأوراق املالية الإ�ستثمارية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة وذلك بالتكلفة املطفاأة بعد طرح خم�س�سات انخفا�ش القيمة.

القرو�ش وال�سلفيات  )5

ت�سنيف القرو�ش وال�سلفيات على اأنها اأ�سول مالية غري م�ستقة وتكون ذات مدفوعات ثابتة اأو معلومة. وهي غري م�سعرة يف �سوق ن�سط. وحتت�سب جميع القرو�ش   

وال�سلفيات على اأ�سا�ش التكلفة بعد التعديل ل�ستهالك العالوة اأو تراكم اخل�سم معّدلة لأي تغري يف القيمة العادلة حتت اأي ترتيبات للتحوط الفّعالة. وخ�سم اأي 

خم�س�ش ملواجهة انخفا�ش قيمتها.

ودائع الزبائن  )6

يتم اإثبات ودائع الزبائن يف البداية بالقيمة العادلة ثم يتم قيا�سها بالتايل بتكلفتها امل�ستهلكة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي.  

ال�سمانات املالية  )7

ال�سمانات املالية هي عقود تتطلب اأن يقوم البنك باإجراء دفعات حمددة لتعوي�ش حاملها عن اخل�سارة التي يتكبدها وذلك نظرًا لعدم قيام مدين معني بالدفع عند   

ا�ستحقاقها وذلك وفقًا لل�سروط التعاقدية. ويتم مبدئيًا اإثبات ال�سمانات املالية بقيمتها العادلة )وهي العالوة والتي يتم ا�ستالمها عند الإ�سدار(. ويتم ا�ستهالك 

العالوة التي يتم ا�ستالمها على مدى العمر الزمني لل�سمان املايل. بينما يتم احت�ساب التزام ال�سمان )املبلغ الأ�سمي( بالتايل بالقيمة امل�ستهلكة هذه اأو بالقيمة 

احلالية لأي دفع متوقع اأيهما يكون اأكرب )عندما ي�سبح الدفع مبوجب ال�سمان ممكنًا(. ويتم ت�سمني العالوة الغري مطفاأة حتت املطلوبات الأخرى.
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الأدوات املالية امل�ستقة  )8

يتم احت�ساب الأدوات املالية امل�ستقة يف البداية على اأ�سا�ش �سعر التكلفة والتي متثل قيمتها العادلة يف تاريخ الدخول يف عقد امل�ستق املايل ثم يعاد تقييمها على   

اأ�سا�ش قيمتها العادلة. يتم احل�سول على القيمة العادلة من اأ�سعار ال�سوق امل�سعرة يف اأ�سواق ن�سطة مت�سمنة اآخر العمليات التي متت يف ال�سوق وكذلك اأ�ساليب 

التقييم والتي تت�سمن مناذج التدفقات النقدية املخ�سومة ومناذج تقييم اخليارات املنا�سبة. ويتم احت�ساب التغيريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ستقة 

والتي ل تدخل �سمن احت�ساب التحوط �سمن الإيردات الأخرى. ويف حالة التحوط للقيمة العادلة والتي ينطبق عليها اإحت�ساب التحوط فاإن اأي ربح اأو خ�سارة ناجت 

عن اإعادة تقييم اأدوات التحوط للقيمة العادلة وكذلك التغريات املرتبطة بالقيمة العادلة لل�سيء الذي مت التحوط له يتم اإثباته يف بيان الدخل وحتت الإيردات 

الأخرى. ويف حالة التحوط للتدفقات النقدية والتي ينطبق عليها احت�ساب التحوط فاإن اجلزء من الربح اأو اخل�سارة على اأداة التحوط والذي مت حتديده على اأنه 

فعال يتم احت�سابه مبا�سرة يف حقوق امللكية واجلزء الغري فعال ، اإذا وجد ، يتم احت�سابه يف بيان الدخل. وتظهر جميع الأدوات املالية امل�ستقة يف بيان املركز املايل 

�سمن املوجودات )اإذا كانت قيمتها العادلة موجبة( اأو �سمن املطلوبات )اإذا كانت قيمتها العادلة �سالبة(.

�سلفيات مقابل اإعادة ال�سراء وودائع مقابل اإعادة البيع  )9

عند بيع الأوراق املالية مع اللتزام باإعادة �سرائها ب�سعر م�ستقبلي حمدد فاإنها تبقى يف بيان املركز املايل ويقيد املبلغ امل�ستلم مقابل البيع حتت بند »�سلفيات مبوجب   

عقود اإعادة ال�سراء«. ويتم اعتبار الفرق بني �سعر البيع واإعادة ال�سراء فوائد مدفوعة ويتم احت�سابها �سمن مدة عقود �سلفيات مبوجب اإعادة ال�سراء با�ستخدام 

طريقة العائد الفعلي. وباملقابل عند �سراء الأوراق املالية مع اللتزام باإعادة بيعها وب�سعر معلوم م�سبقًا فاإنها مل تدرج يف بيان املركز املايل ويقيد املبلغ املدفوع مقابل 

ال�سراء حتت بند »ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى«. ويتم اعتبار الفرق بني �سعر ال�سراء واإعادة البيع فوائد مكت�سبة ويتم احت�سابها �سمن مدة 

العقود املندرجة حتت الودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

النقد وما يعادله  )10

يتكون النقد وما يعادله من نقد بال�سندوق واأر�سدة لدى البنوك املركزية باإ�ستثناء الإحتياطي النقدي الإلزامي وودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى   

ملدة ل تتجاوز ثالثة �سهور من تاريخ الإيداع وا�ستثمارات ق�سرية الأجل عالية ال�سيولة وميكن حتويلها اإىل النقد وهي غري معر�سة ملخاطر جوهرية قد توؤثر على 

قيمتها. كما اأنها ت�ستحق خالل ثالثة �سهور اأو اأقل من تاريخ التملك وي�ستخدمها البنك ل�ستيفاء التزاماته ق�سرية الأجل.

قيا�ش التكلفة املطفاأة  )11

التكلفة امل�ستهلكة لالأ�سول اأو املطلوبات املالية هي املبلغ الذي مت به قيا�ش الأ�سول واملطلوبات املالية عندما مت اإثباتها يف البداية بعد طرح املبالغ املدفوعة من املبلغ   

الأ�سا�سي زائدًا اأو بعد طرح املبالغ امل�ستهلكة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي.

قيا�ش القيمة العادلة  )12

القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم احل�سول عليه لبيع اأ�سل اأو دفعه لتحويل اأحد املطلوبات �سمن عملية منظمة بني م�ساركني يف تاريخ القيا�ش يف �سوق رئي�سي   

اأو يف غياب اأف�سل �سوق ميكن للبنك اإمكانية الو�سول اإليه يف ذلك التاريخ القيمة العادلة لأحد املطلوبات يعك�ش خطر عدم الإلتزام بها.

اإذا كانت متوفرة ، يقوم البنك بقيا�ش القيمة العادلة باإ�ستخدام اأ�سعار مدرجة يف �سوق ن�سط لهذه الأداة وي�سمل ذلك اأ�سهم و�سندات ديون مدرجة. ويعترب ال�سوق   

ن�سط اإذا كانت الأ�سعار متوفرة ب�سكل منتظم وجاهزة ومتثل احلقيقة لعمليات حتدث با�ستمرار على اأ�س�ش جتارية.

اإذا كان ال�سوق غري ن�سط لأي من �سندات الديون ، يقوم البنك باإحت�ساب القيمة العادلة باأ�سعار ال�سما�سرة ومعامالت بني اأطراف مطلعة وراغبة حتت اأ�س�ش جتارية   

اإذا كانت متوفرة وحتليالت التدفقات النقدية املخ�سومة مع املنهجيات الإقت�سادية املقبولة لت�سعري الأدوات املالية.

ت�سنيف الأ�سول املالية  )13

يتم ت�سنيف الأ�سول املالية اإىل اأ�سول مت احت�ساب قيمتها العادلة من خالل ح�ساب الربح اأو اخل�سارة واأ�سول متوفرة للبيع واأ�سول حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق   

بناءًا على نية الإدارة يف وقت �سرائها ووقت و�سع ال�سيا�سات ال�ستثمارية.

التعرف على وقيا�ش انخفا�ش القيمة  )14

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات املالية للبنك التي ل يتم الإحتفاظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة يف كل فرتة يتم اإعداد التقارير عنها   

لتحديد دلئل مو�سوعية لإنخفا�ش يف قيمة املوجودات. وتنخف�ش قيمة املوجودات املالية عند ظهور دلئل مو�سوعية على حدوث واقعة قد توؤدي اإىل خ�سارة بعد 

اإحت�ساب املوجودات لأول مرة واأن هذه الواقعة لها اآثار على م�ستقبل التدفقات امل�ستقبليةللموجودات التي ميكن تقديرها ب�سكل معقول. ويف حالة وجود اأية دلئل 

على النخفا�ش. فاإن املبلغ الذي ميكن ا�سرتجاعه من قيمة الأ�سل ي�ستخدم لتحديد مدى النخفا�ش يف القيمة.

واإعادة املقرت�ش  دفع  عدم  اأو  واإخالل  امل�سدر  اأو  للمقرت�ش  الكبرية  املالية  امل�ساعب  قيمتها  انخف�ست  قد  املالية  الأ�سول  اأن  على  املو�سوعية  الأدلة  وت�سمل    

هيكلة قر�ش اأو �سلفة من قبل البنك ب�سروط لن يعتربها البنك بخالف ذلك واملوؤ�سرات باأن املقرت�ش اأو امل�سدر �سيدخل مرحلة الإفال�ش اأو اإختفاء �سوق ن�سط 

للورقة املالية.
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ويتم قيا�ش خ�سائر انخفا�ش قيمة املوجودات بالتكلفة املطفاأة على اأ�سا�ش الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة.   

وتقا�ش هذه الأخرية على اأ�سا�ش القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية واملتوقعة بعد خ�سمها با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي الأ�سلي. ويتم اإثبات اخل�سائر 

يف بيان الدخل واإثباتها يف ح�ساب خم�س�ش القرو�ش وال�سلفيات. وعندما توؤدي حادثة تالية اإىل انخفا�ش مبلغ خ�سارة انخفا�ش القيم. فاإن خ�سارة انخفا�ش 

القيمة يتم عك�سها من خالل بيان الربح اأو اخل�سارة.

وياأخذ البنك بالعتبار اأدلة انخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلفيات على م�ستويات معينة وجماعية.  

ويتم تقييم جميع القرو�ش وال�سلفيات التي تعترب هامة ب�سكل منفرد وذلك لقيا�ش انخفا�ش قيمتها. يتم حتديد خم�س�سات انخفا�ش القيمة املتعلقة بالقرو�ش 

وال�سلفيات الهامة على اأ�سا�ش الفرق بني املبلغ ال�سايف واملبلغ املقدر القابل لال�سرتداد للقرو�ش وال�سلفيات والتي تقا�ش بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية 

املقدرة من هذه القرو�ش وال�سلفيات وخ�سمها على اأ�سا�ش �سعر فائدتها الفعلية الأ�سلي. وبالن�سبة للقرو�ش ذات اأ�سعار فائدة عائمة. فاإن معدل اخل�سم هو املعدل 

الفعلي احلايل للفائدة ح�سب اتفاقية الت�سهيالت. ويتم اأي�سًا احت�ساب قيمة النخفا�ش ومقدار ما مل ميكن حت�سيله من الديون على اأ�سا�ش تق�سيم املحفظة اإىل 

جمموعات ت�سم كل جمموعة ديونًا و�سلفيات ذات طبيعة مت�سابهة اإل اأنه ل ميكن حتديد قيمة النخفا�ش يف كل دين على حدة بناًء على تقدير اخل�سائر الكامنة 

�سمن حمفظة القرو�ش وال�سلفيات يف تاريخ بيان املركز املايل ومل يتم حتديدها ب�سفة خا�سة. وتعتمد التقديرات على الت�سنيفات الداخلية للمخاطر واملعدلت 

التاريخية لالإخفاق يف ال�سداد وتغري الت�سنيفات ودرجة اخل�سارة والعوامل القت�سادية الأخرى ذات العالقة. ويتم تعديل اخلربة بالن�سبة للخ�سائر ال�سابقة على 

اأ�سا�ش البيانات احلالية امل�سهودة لكي تعك�ش تاأثري الظروف احلالية التي مل توؤثر على الفرتة ال�سابقة التي ظهرت خاللها خربة اخل�سائر. ول يتم اإعدام الديون اإل 

بعد القيام بالإجراءات الالزمة من جدولة وحماولة التح�سيل والتاأكد متامًا من اأن احتمال ا�سرتدادها �سئيل جدًا.

يف حالة الأوراق املالية للديون امل�سنفة على اأنها متوفرة للبيع، فاإن البنك يقوم وب�سفة فردية بتقدير ما اإذا كانت هناك دلئل على اإنخفا�ش القيمة وذلك بالإعتماد 

على نف�ش املعايري املطبقة على الأ�سول املالية التي يتم اإثباتها بالتكلفة املطفاأه. ويكون مبلغ اخل�سارة اإنخفا�ش القيمة هو الفرق بني �سعر ال�سراء وبعد طرح اأية 

مبالغ مدفوعة من املبلغ الأ�سا�سي وال�ستهالك وبني القيمة العادلة احلالية بعد طرح خ�سارة انخفا�ش القيمة التي مت اثباتها �سابقًا يف بيان الدخل. واإذا حدث يف 

فرتة لحقة اإن زادت قيمة العادلة ل�سندات الديون املتوفرة للبيع وميكن اأن تن�سب هذه الزيادة ب�سكل مو�سوعي اإىل حادثة اإئتمان وقعت بعد اإثبات خ�سارة الإنخفا�ش 

يف القيمة يف بيان الربح او اخل�سارة ، فاإن اخل�سارة انخفا�ش القيمة يتم عك�سها من خالل بيان الربح او اخل�سارة.

وبالن�سبة لالإ�ستثمار يف الأ�سهم م�سنفة على اإنها متوفرة للبيع ، فاإن الإنخفا�ش الطويل يف القيمة العادلة دون التكلفة يعترب دلياًل على اإنخفا�ش القيمة وعندما 

تكون هناك دلئل على الإنخفا�ش، فاإن مبلغ اإنخفا�ش القيمة يتم قيا�سه على اإنه الفرق بني تكلفة ال�سراء والقيمة العادلة احلالية بعد طرح اأية خ�سارة انخفا�ش 

قيمة مت اثباتها �سابقًا يف بيان الدخل. ويتم اثبات اأي ا�سرتداد للقيمة العادلة لالأ�سهم املتوفرة للبيع التي انخف�ست قيمتها يف بيان الدخل ال�سامل.

15( اإلغاء الأ�سول واملطلوبات املالية

يتم اإلغاء الأ�سل املايل )اأو عندما يكون قاباًل للتطبيق، جزءًا من الأ�سل املايل اأو جمموعة من الأ�سول املالية امل�سابهة( يف احلالت التالية: 

اأ( عند �سقوط احلقوق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سول، 

ب(  قام البنك بتحويل حقوقه يف ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل اأو حتمل التزامًا بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل بدون اأي تاأخري جوهري بالن�سبة 

لطرف ثالث وذلك مبوجب ترتيبات "�سريحة" وقام البنك مبا يلي: )اأ( حتويل اجلزء الأكرب من جميع املخاطر والعوائد اخلا�سة بالأ�سول، اأو )ب( مل يقم 

البنك بالتحويل اأو الحتفاظ باجلزء الأكرب من جميع املخاطر والعوائد اخلا�سة بالأ�سل ولكنه قام بتحويل ال�سيطرة على الأ�سل.

اإذا متت اإعادة التفاو�ش ب�ساأن �سروط الأ�سول املالية اأو تعديلها اأو اإذا مت ا�ستبدال اأحد الأ�سول املالية احلالية باأ�سل جديد نتيجة وجود م�ساعب مالية يواجهها 

املقرت�ش، فاإنه يتم اإجراء قيا�ش لعملية ما اإذا كان يجب اإلغاء اإثبات الأ�سل املايل اأم ل. واإذا كانت التدفقات النقدية لالأ�سل الذي متت اإعادة التفاو�ش ب�ساأنه 

خمتلفة ب�سكل كبري، فاإن احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأ�سل املايل الأ�سلي تعترب باأنها قد انتهت. ويف هذه احلالة، يتم اإلغاء اإثبات الأ�سل املايل الأ�سلي 

ويتم اإثبات الأ�سل املايل اجلديد بالقيمة العادلة. ويتم قيا�ش خ�سارة انخفا�ش القيمة قبل اإعادة الهيكلة املتوقعة وذلك كما يلي:

�اإذا كانت اإعادة الهيكلة املتوقعة لن ينتج عنها اإلغاء احت�ساب اأ�سل حايل، فاإنه يتم ت�سمني التدفقات النقدية املتوقعة الناجتة من الأ�سل املايل املعدل يف  �•
قيا�ش الأ�سل احلايل بناًء على اأوقاتها املتوقعة واملبالغ املخ�سومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي لالأ�سل املايل القائم.

�اإذا كانت اإعادة الهيكلة املتوقعة �سينتج عنها اإلغاء احت�ساب اأ�سل حايل، �سيتم التعامل مع القيمة العادلة املتوقعة لالأ�سل اجلديد كالتدفقات النقدية النهائية  �•
من الأ�سل املايل احلايل وقت اإلغاء الحت�ساب. يتم خ�سم املبلغ من التاريخ املتوقع لإلغاء الحت�ساب اإىل تاريخ نهاية ال�سنة  با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي 

الأ�سلي لالأ�سل املايل القائم.
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انخفا�ش قيمة الأ�سول غري املالية خ( 

يف تاريخ كل بيان للو�سع املايل، يقوم البنك مبراجعة القيمة الدفرتية لأ�سوله غري املالية لتحديد دلئل باأن هذه الأ�سول قد تعر�ست لأي انخفا�ش. ويف حالة وجود 

هذه الدلئل، فان مبلغ الأ�سول القابل لال�سرتداد يتم تقديره من اأجل حتديد اأثر انخفا�ش القيمة، اإن وجدت. وعندما يكون من غري املمكن تقدير املبلغ القابل 

لال�سرتداد لأي اأ�سل منفرد، فان البنك يقوم بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للوحدة املّدرة للنقد والتي يعود اإليها الأ�سل املايل. وتعترب القيمة القابلة لال�سرتداد 

القيمة العادلة بعد خ�سم تكاليف البيع والقيمة امل�ستخدمة، اأيهما اأكرب. ويف �سياق تقييم القيمة امل�ستخدمة، فانه يتم خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة 

اأ�سل  بكل  اخلا�سة  واملخاطر  للنقود  الزمنية  بالقيمة  اخلا�سة  لل�سوق  احلالية  التقييمات  يعك�ش  الذي  اخل�سم  معدل  با�ستخدام  احلالية  قيمتها  على  للح�سول 

لالأ�سل الدفرتية  القيمة  فان  الدفرتية،  قيمتها  اأقل من  اأنها  وتبني  للنقد(  املدرة  الوحدة  )اأو  لال�سرتداد  القابلة  الأ�سل  قيمة  تقدير  واإذا مت  البنك.  اأ�سول   من 

)الوحدة املدرة للنقد( يتم تخفي�سها لكي تعادل القيمة القابلة لال�سرتداد. ويتم اإثبات خ�سارة انخفا�ش القيمة يف بيان الدخل وذلك ما مل يتم اإثبات الأ�سل ذي 

العالقة بقيمة اإعادة التقييم ويف هذه احلالة تعترب خ�سارة انخفا�ش القيمة انخفا�سًا نتيجة اإعادة التقييم. وعندما تتغري خ�سارة النخفا�ش اإىل العك�ش فيما بعد، 

فان القيمة الدفرتية لالأ�سل )الوحدة املدرة للنقد( تتم زيادتها لكي تعادل التقدير املعدل لقيمته القابلة لال�سرتداد بحيث اأن القيمة الدفرتية الزائدة ل تتجاوز 

القيمة الدفرتية التي كان �سيتم حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات اأية خ�سارة انخفا�ش قيمة بالن�سبة لالأ�سل )الوحدة املدرة للنقد( يف ال�سنوات ال�سابقة. ويتم اإثبات 

التغري العك�سي خل�سارة انخفا�ش القيمة يف بيان الربح اأو اخل�سارة، ولذلك ما مل يتم اإثبات الأ�سل ذي العالقة بقيمة اإعادة التقييم ويف هذه احلالة يتم اعتبار 

التغري العك�سي خل�سارة النخفا�ش يف القيمة على اأنها زيادة ناجتة عن اإعادة التقييم.

ال�ستثمار يف �سركات زميلة د( 

ال�سركات الزميلة هي املوؤ�س�سات التي ميلك فيها البنك نفوذًا موؤثرًا ولكن ل ي�سيطر ب�سكل كامل اأو م�سرتك على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية. ويعترب النفوذ املوؤثر 

امللكية ويتم  با�ستخدام طريقة حقوق  الزميلة  لل�سركات  اإجراء املحا�سبة  املوؤ�س�سة الأخرى. ويتم  اأ�سوات  باملائة من  اإىل 50  البنك من 20  موجودًا عندما ميلك 

اإحت�سابه ب�سعر التكلفة يف البداية وت�سمل تكلفة ال�سفقة. وت�سمل البيانات املالية للبنك ح�سته يف الدخل وامل�سروفات وحركات راأ�سمال ال�سركات الزميلة بعد 

التعديالت التي تتم ل�سبط ال�سيا�سات املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء النفوذ الهام حتى تاريخ انتهائه. وعندما تتجاوز 

ح�سته يف �سركة زميلة. فاإن القيمة الدفرتية لتلك احل�سة يتم تخفي�سها اإىل �سفر ويتوقف اإثبات اخل�سائر بعد ذلك ما عدا اإىل احلد الذي يكون فيه للبنك التزام 

اأو يكون قد قام بدفع مبالغ نيابة عن ال�سركة الزميلة.

العقارات واملعدات ذ( 

يتم ت�سجيل العقارات واملعدات اأ�سا�سًا ب�سعر التكلفة ثم بعد ذلك على اأ�سا�ش التكلفة بعد خ�سم ال�ستهالك وخ�سائر انخفا�ش القيمة. ومل يحت�سب اأي ا�ستهالك 

بالن�سبة لالأرا�سي. واإمنا احت�سبت الأرا�سي ح�سب تقييمها يف يوم متلكها. واإذا تاألف اأي اأ�سل من الأ�سول الثابتة من اأجزاء اأ�سا�سية تتميز بفئات عمرية خمتلفة. 

امل�ستهدف  ال�ستخدام  الأ�سل قيد  لو�سع  اأخرى لزمة  تكاليف  اأية  اأو  ال�سراء  �سعر  الثابتة من  الأ�سول  اأ�سل من  تكلفة كل  وتتكون  تعترب وحدات منف�سلة.  فاإنها 

بالإ�سافة اإىل التكاليف التي يتم حتملها فيما بعد من اأجل اإ�سافة اأو اإحالل اأجزاء من هذا الأ�سل اأو خدمته و�سيانته. ويتم حتميل ا�ستهالك العقارات واملعدات 

على ح�ساب الأرباح واخل�سائر ويحت�سب وفقًا لطريقة الق�سط الثابت وبن�سب موزعة على مدى عمر كل فئة منها. وتقدر اأعمار املوجودات كالتايل:

من 20 اإىل 40 �سنة املباين  

من 3 اإىل 8 �سنوات اأثاث ومعدات 

تتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر الزمني لالأ�سول الثابتة ب�سكل دوري واإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات ال�سابقة. فاإن مقدار التغيري يتم اإثباته م�ستقبليًا على 

ح�ساب الربح اأو اخل�سارة على مدى العمر الزمني املقدر لالأ�سل الثابت.

خم�س�سات اأخرى ر( 

يتم احت�ساب خم�س�سات اأخرى اإذا ُوجد حاليًا اأي اإلتزام قانوين اأو �سمني نتج عن حدث �سابق يوؤدي اإىل تدفقات يف م�سادر اإقت�سادية اإىل اخلارج ل�سداد هذا 

الإلتزام. وميكن تقدير مبلغ الإلتزام ب�سورة يعتمد عليها.

ز( الت�سويات

ل يتم الت�سوية بني الأ�سول املالية واملطلوبات املالية ويتم اإدراج ال�سايف يف بيان املركز املايل اإل اإذا كان هناك حق قانوين ملزم يتم مبوجبه الت�سوية وتكون نية البنك 

اإما للت�سوية على اأ�سا�ش ال�سايف اأو حت�سيل الأ�سول وت�سوية املطلوبات يف نف�ش الوقت.

الحت�ساب يف تاريخ الت�سوية �ش( 

اإن كافة العمليات املتعلقة ب�سراء وبيع ا لأ�سول املالية بطرق منتظمة باإ�ستثناء امل�ستقات يتم اإحت�سابها يف تاريخ الت�سوية. وهو التاريخ الذي يقوم فيه البنك باإ�ستالم 

اأو ت�سليم الأ�سل. اإن الطرق املنتظمة لعمليات ال�سراء والبيع تعني �سراء وبيع اأ�سول مالية بحيث يتم ت�سليم الأ�سول خالل مدة زمنية. عادة ما تكون وفق اأنظمة 

حمددة اأو من خالل ما هو متعارف عليه �سمن ممار�سات ال�سوق. يتم احت�ساب عمليات امل�ستقات يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي يقوم فيه البنك بالتعاقد 

لل�سراء اأو البيع.
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التخ�سي�سات املقرتحة �ش( 

تدرج اأرباح الأ�سهم والتخ�سي�سات الأخرى املو�سى بتوزيعها �سمن حقوق امللكية. وحتت�سب �سمن املطلوبات بعد املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني.

�ش( �سيا�سة املكافاآت

اأع�ساء جمل�ش الإدارة: مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة يتم املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني. بالإ�سافة اإىل ذلك يتم الدفع اإىل اأع�ساء جمل�ش الإدارة ر�سوم رمزية 

حل�سور اجتماعات جلان املجل�ش.

املوظفون: �سيا�سات البنك للمكافاآت والتي مت املوافقة عليها من قبل اأع�ساء جمل�ش الإدارة ت�سمل جميع املوظفني مبا فيهم الرئي�ش التنفيذي. وت�ستمل هذه املكافاآت 

ب�سكل رئي�سي على الرواتب ال�سهرية واملخ�س�سات. ويوجد لدى البنك اأي�سًا نظام امل�ساركة يف الأرباح بناءًا على �سايف دخل ال�سنة ومع الأخذ يف العتبار اأداء 

املوظفني خالل العام.

�ش( املعلومات القطاعية الت�سغيلية

القطاع الت�سغيلي هو جزء من البنك ويقوم بامل�ساركة يف اأن�سطة جتارية والتي قد تدر اإيرادات اأو تتكبد م�ساريف وتت�سمن تلك الإيرادات وامل�ساريف العمليات التي 

تتم مع اأي قطاع اآخر يف البنك. يتم مراجعة جميع النتائج الت�سغيلية للقطاعات وب�سكل منتظم من قبل الرئي�ش التنفيذي لتخاذ قرارات ب�ساأن تخ�سي�ش املوارد 

وتقييم اأدائها للتي لديها معلومات مالية منف�سلة.

ط( ربحية ال�سهم الواحد

اأو  الأرباح  ق�سمة  الأ�سا�سية عن طريقة  الواحد  ال�سهم  ربحية  احت�ساب  ويتم  العادية.  لأ�سهمه  الأ�سا�سية  الواحد  ال�سهم  ربحية  بعر�ش معلومات عن  البنك  يقوم 

اأو  الأرباح  بتعديل  املخف�سة  ال�سهم  ربحية  ويتم حتديد  الفرتة.  العادية خالل  الأ�سهم  لعدد  املوزون  املتو�سط  على  للبنك  العاديني  بامل�ساهمني  املتعلقة  اخل�سائر 

اخل�سائر املتعلقة بالأ�سهم العادية وكذلك يتم تعديل املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم العادية لتاأثريات اأي تخفي�ش حمتمل لالأ�سهم العادية.

التزامات �سرائب الدخل ظ( 

ل تخ�سع عمليات البنك يف مملكة البحرين واأبوظبي ل�سرائب الدخل. يخ�سع فرع الريا�ش ل�سرائب الدخل ح�سب قانون �سرائب الدخل ال�سعودي. ويتم اإحت�ساب 

�سريبة الدخل اإذا وجدت يف بيان الربح او اخل�سارة.

عقارات متملكة ع( 

يتم متلك العقارات يف بع�ش الأحيان مقابل قرو�ش و�سلفيات متعرثة. يتم اإحت�ساب العقارات املتملكة بالقيمة الدفرتية اأو القيمة العادلة ناق�سًا م�ساريف البيع 

اأيهما اأقل ويتم قيدها يف املوجودات الأخرى.

الأموال حتت الإدارة  غ( 

يقوم البنك، بدور الأمني/ املدير وباأدوار اأخرى توؤدي اإىل الحتفاظ بالأ�سول اأو با�ستثمارها نيابة عن هيئات ائتمان اأو موؤ�س�سات اأخرى. ول يتم ت�سمني هذه الأ�سول 

والدخل النا�سئ عن الأ�سول يف البيانات املالية للبنك وذلك لأنها لي�ست اأ�سول مملوكة للبنك.
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3( اإدارة املخاطر املالية

يتعر�ش البنك لالأنواع التالية من املخاطر:

خماطر الئتمان  •
خماطر ال�سيولة  •

خماطر ال�سوق  •
خماطر الت�سغيل  •

اإطار اإدارة املخاطر

تنح�سر ال�سلطة يف اإدارة املخاطر يف البنك لدى جمل�ش الإدارة. ويقوم املجل�ش بو�سع ال�سيا�سات اخلا�سة مبخاطر الئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق وو�سع 

الإر�سادات الت�سغيلية بال�ستناد اإىل التو�سيات التي تقدمها اإدارة البنك. وقد قام البنك بت�سكيل العديد من اللجان ملراجعة وتقييم جميع امل�سائل املتعلقة باملخاطر. ويتم 

تفوي�ش ال�سالحيات مل�ستويات خمتلفة من املدراء �سمن هيكل اإدارة البنك ح�سب املبلغ ونوعية اخلطر وطبيعة العمليات اأو املخاطر. وتقدم جمموعة املخاطر بالبنك 

الدعم الالزم لالإدارة العليا والوحدات امل�سرفية املختلفة يف كل ما يتعلق باإدارة املخاطر. وتزاول هذه املجموعة عملها ب�سفة م�ستقلة عن وحدات الأعمال امل�سرفية 

الأخرى من اأجل تقليل املخاطر وتقدم تقاريرها ب�سفة مبا�سرة اإىل الرئي�ش التنفيذي للبنك. 

تتوىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ش الإدارة م�سئولية مراقبة ومتابعة مدى اللتزام ب�سيا�سات واإجراءات البنك ومراجعة ومالئمة و�سالمة اإطار اإدارة املخاطر فيما يتعلق 

باملخاطر التي يواجهها البنك. وي�ساعد جلنة التدقيق يف هذه املهام دائرة التدقيق الداخلي التابعة لالإدارة والتي تقوم بعمليات املراجعة املنتظمة واملحددة لإجراءات 

رقابة املخاطر حيث يتم تقدمي تقارير ب�ساأنها اإىل جلنة التدقيق وكذلك اإىل الإدارة.

يتم و�سع �سيا�سات البنك لإدارة املخاطر من اأجل حتديد وحتليل اخلطر الذي يواجهه البنك وو�سع القيود واإجراءات الرقابة ومراقبة املخاطر ومدى اللتزام بالقيود. 

وتتم مراجعة �سيا�سات واأنظمة اإدارة املخاطر ب�سفة منتظمة لكي تعك�ش الأو�ساع ال�سائدة يف ال�سوق والأن�سطة ايل ميار�سها البنك. وي�سعى البنك، ومن خالل معايريه 

واإجراءاته اخلا�سة بالتدريب والإدارة، اإىل تطوير بيئة رقابة من�سبطة واإيجابية يفهم فيها جميع املوظفني اأدوارهم والتزاماتهم.

خماطر الئتمان

متثل خماطر الئتمان اإمكانية حتمل خ�سارة مالية نتيجة عدم وفاء الزبون ب�سروط واأحكام الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة له. ويتم قيا�ش وحتديد مثل هذه املخاطر 

منة يف بيان املركز املايل. منة وغري امل�سّ بالن�سبة للموجودات امل�سّ

ويتبع البنك اإجراءات و�سيا�سات ثابتة لي�ش فقط لتقييم بل اأي�سًا للقيام وب�سفة منتظمة مبراقبة خماطر الئتمان. ويعتمد تقييم الئتمان علىالبيانات املالية للمقرت�ش 

وتوقعات اأدائه وعلى و�سعه يف ال�سوق وعلى التوقعات امل�ستقبلية للقطاع امل�سريف وعلى الت�سنيفات اخلارجية )اإن كانت متوفرة( و�سجل اأدائه وحركة ح�ساباته وم�سادر 

الت�سديد املتوفرة لديه وقدرته على ذلك وعلى ال�سمانات امللمو�سة وغري امللمو�سة. اإلخ. ويتم اإجراء عملية مراجعة منتظمة لكل ح�ساب كما يتم تخفيف املخاطر التي يتم 

حتديدها وذلك با�ستخدام خمتلف الطرق والو�سائل. مبا يف ذلك احل�سول على الرهونات وال�سمانات املقابلة من امل�ساهمني و/اأو الأطراف الأخرى. ويتم بالإ�سافة 

اإىل ذلك ا�ستخدام و�سائل اأخرى من اأجل �سمان تخفيف حدة اآثار احلركات ال�سلبية والتذبذبات يف اأ�سعار الرهونات يف ال�سوق.

تقوم دائرة مراجعة الئتمان بالبنك بتحليل املخاطر وتقدم تو�سياتها قبل املوافقة عليها من قبل ال�سلطات املعنية. وبالإ�سافة اإىل عمليات التحليل ملخاطر الئتمان. يتم 

تطبيق �سروط واأحكام جميع الت�سهيالت الئتمانية ب�سكل �سارم ودقيق من قبل اإدارة الإئتمان. وي�سمن نظام داخلي خا�ش بالت�سنيف وعملية املراجعة حتديد اأي خلل 

يف خماطر الئتمان و�سمان اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة فورًا.

اأجل تقرير  النوعية وذلك من  اإىل اجلوانب  املالية للمقرت�ش بالإ�سافة  القوة  ياأخذ بعني العتبار  للبنك على مقيا�ش من ع�سر درجات  الت�سنيفات الئتمانية  تعتمد 

امل�ستوى الذي قد يتخلف فيه املقرت�ش عن الوفاء بالتزاماته. ويتم تق�سيم الت�سنيفات بعد ذلك اإىل فئات تعك�ش التقديرات اخلا�سة باأق�سى درجات اخل�سارة املمكنة 

يف حالة تخلف املقرت�سون عن ال�سداد. وتتم مراجعة ت�سنيفات املخاطر املخ�س�سة لكل مقرت�ش على اأ�سا�ش �سنوي علىالأقل. وت�ساعد عملية املتابعة املنتظمة ملحفظة 

البنك على التعرف على احل�سابات التي ت�سهد تدهورًا على م�ستوى املخاطر. ويتم ا�ستثناء الت�سهيالت الئتمانية ال�ستهالكية التي يتم منحها بالعتماد على معايري 

حمددة �سلفًا مثل مبلغ الراتب واحلد الأق�سى للتزامات الت�سديد كجزء من الراتب. اإلخ. من نظام الت�سنيف هذا.

ي�ستخدم البنك اأي�سًا الت�سنيفات التي ت�سعها وكالت الت�سنيف الئتماين املرموقة مثل موديز و�ستاندرد اآند بورز وفت�ش وذلك �سمن عملية التقييم يف �سياق درا�سة 

وتقييم املخاطر التي يتعر�ش لها البنك يف التعامل مع الهيئات واملوؤ�س�سات امل�سنفة.
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ال�سيولة خماطر 

خماطر ال�سيولة هي ذلك اخلطر الذي قد يواجهه البنك يف �سعوبة الوفاء بالتزاماته املتعلقة باملطلوبات املالية التي يتم ت�سويتها نقدًا اأو اأ�سول مالية اأخرى. وت�سمن 

اإدارة خماطر ال�سيولة توفر الأموال يف جميع الأوقات من اأجل الوفاء باحتياجات البنك اخلا�سة بالتمويل.

حتدد �سيا�سات البنك يف اإدارة املوجودات واملطلوبات ن�سبة املوجودات ال�سائلة اإىل جمموع املوجودات بهدف تقليل خماطر ال�سيولة اإىل اأدنى حد ممكن. وقد حافظ 

البنك على ا�ستثمارات كافية يف املوجودات ال�سائلة مثل الودائع لدى البنوك و�سندات اخلزانة اأوراق مالية ا�ستثمارية قابلة للت�سويق ب�سهولة وذلك من اأجل دعم اأن�سطة 

ال�سيولة  يتم الحتفاظ مب�ستويات كافية من  املوجودات واملطلوبات بحيث  ا�ستحقاقات  اأعماله وعملياته. وتقوم جمموعة اخلزينة وال�ستثمار وب�سفة دائمة مبراقبة 

يف جميع الأوقات. وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات التي يراأ�سها الرئي�ش التنفيذي مبراجعة �سهرية ملخاطر اأ�سعار الفائدة والفجوات ومتطلبات ال�سيولة يف اأوقات 

الطوارئ مع درا�سة امل�سائل ال�سرتاتيجية املتعلقة بال�سيولة.

ال�سوق خماطر 

اإن خماطر ال�سوق هي خماطر حدوث خ�سائر تن�ساأ عن التذبذبات يف اأ�سعار ال�سوق لالأدوات املالية املتعلقة بالفوائد والأ�سهم �سمن حمفظة املتاجرة والعمالت الأجنبية 

وال�سلع التي يحتفظ بها البنك. وتخ�سع ن�ساطات البنك اخلا�سة باملتاجرة يف الأدوات املالية ل�سيا�سات حمافظة يتم توثيقها ب�سكل وا�سح والتي تت�سمن تنفيذ العمليات 

�سمن هياكل قيود �ساملة يتم و�سعها على اأ�سا�ش �سنوي وتتم مراجعتها ب�سكل منتظم. وي�ستخدم البنك الطريقة املوحدة اخلا�سة بتخ�سي�ش راأ�سمال خماطر ال�سوق 

اأ�سعار الفائدة وخماطر الأ�سهم وخماطر ال�سرف الأجنبي وخماطر اخليارات وخماطر  بالعتماد على املخاطر التي يتم حتديدها للعوامل الأ�سا�سية وهي خماطر 

ال�سلع. ويف هذا ال�ساأن، يتم اإعداد تقارير يومية تتم مراجعتها من قبل امل�سئولني بالبنك.

الت�سغيل خماطر 

البنك وي�ستخدم  العمليات.  وت�سجيل  متابعة  عدم  اأو  الأنظمة  يف  خلل  اأو  الختال�ش  اأو  الب�سرية  الأخطاء  عن  الناجمة  املالية  اخل�سارة  باأنها  الت�سغيل  خماطر   تعرف 

اإجراءات واأنظمة �سليمة وحمكمة يتم مبوجبها تنفيذ مهمات ووظائف معينة. وتتم مراجعة وتعديل وتطوير هذه الأنظمة والإجراءات ب�سكل م�ستمر من اأجل احتواء كافة 

املخاطر املحتملة.

ي�سمل نطاق عمل دائرة التدقيق الداخلي يف البنك عمليات التدقيق واملراجعة جلميع الوحدات امل�سرفية واخلدمات امل�ساندة والفروع. وتركز عمليات التدقيق الداخلي 

الأنظمة  بال�سيا�سات والإجراءات املقرة والتخويالت املمنوحة. وتتم مراجعة  التاأكد من اللتزام  الرقابة وعلى  واإجراءات  ب�سكل رئي�سي على تقييم املخاطر وو�سائل 

والعمليات املتعلقة باملنتجات واخلدمات اجلديدة من قبل دائرة التدقيق الداخلي من حيث خماطر الت�سغيل الكامنة فيها قبل اأن يتم تطبيقها. ولدى دائرة التدقيق 

الداخلي ا�ستقاللية تامة عن باقي دوائر واأق�سام البنك وهي تقوم بالإبالغ عن اأي خلل اأو ق�سور ذي اأهمية يف الرقابة الداخلية اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ش 

الإدارة.

اإدارة راأ�ش املال

تهدف �سيا�سة البنك بالن�سبة لراأ�ش املال اإىل املحافظة على معدلت كافية من راأ�ش املال للمحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني واأطراف ال�سوق وكذلك لدعم عمليات 

التطوير والتو�سعة امل�ستقبلية لأن�سطة اأعماله. ويدرك البنك اآثار م�ستويات راأ�ش املال على عوائد حقوق امللكية كما يدرك البنك اأي�سًا احلاجة اإىل املوازنة بني تخفيف 

عوائد مرتفعة والتي من املمكن حتقيقها من خالل معدلت اقرتا�ش اأكرب واملزايا وال�سمان الذي ميثله الو�سع ال�سليم لراأ�ش املال.

دخلت قواعد بازل 2 الإر�سادية ال�سادرة من قبل م�سرف البحرين املركزي التي حتدد الإطار العام ملالءة راأ�ش املال للبنوك املوؤ�س�سة يف مملكة البحرين حيز التنفيذ 

اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2008.

يتاأكد البنك كذلك من الوفاء با�سرتاطات مالءة راأ�ش املال على اأ�سا�ش مّوحد وكذلك الوفاء با�سرتاطات الأجهزة الرقابية املحلية. اإن وجدت. يف البلدان التي توجد 

فيها فروع للبنك. وقد التزم البنك بال�سرتاطات الراأ�سمالية الرقابية طوال ال�سنة.

اأ�سدرم�سرف البحرين املركزي الالئحة النهائية لتنفيذ اإطاربازل 3 يف اأغ�سط�ش  2014 والذي �سيدخل حيزالتنفيذ يف 1 يناير 2015. ان اإطار بازل 3 يراجع ب�سكل 

جوهري تعريف راأ�ش املال النظامي. يركز الإطارعلى ان تكون حقوق امللكية العادية هي العن�سر الغالب من الفئة الأوىل، راأ�ش املال باإ�سافة معدل راأ�ش املال الأدنى 

حلقوق امللكية العادي من الفئة الأوىل )CET1( .ان اتفاقية بازل 3 تتطلب اأي�سا من املوؤ�س�سات باحتفاظ براأ�ش مال احتياطي. لغر�ش احت�ساب راأ�ش املال )CET1(، �سيتم 

و،الأ�سول  الرهن  خدمة  وحقوق  املالية  املوؤ�س�سات  يف  اجلوهرية  لالإ�ستثمارات  الجمايل  احلد  فوق  املبالغ  ذلك  يف  مبا  النظامية  )اخل�سومات(  التعديالت   خ�سم 

ال�سريبية املوؤجلة من الفروقات املوؤقتة من )CET1( على مراحل على اأن تخ�سم بالكامل يف 1 يناير 2019. ان راأ�ش املال البنك احلايل كاف لتلبية املتطلبات الراأ�سمالية 

الرقابية  اجلديدة.
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4. �سندات اخلزينة

�سندات اخلزينة هي �سندات ق�سرية الأجل بطبيعتها �سادرة من قبل حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة العربية ال�سعودية. وت�ستمل كذلك على �سكوك اإ�سالمية 

ق�سرية الأجل �سادرة من قبل حكومة مملكة البحرين.

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

560.064  481.404 حكومة مملكة البحرين 

10.031  10.017 حكومة اململكة العربية ال�سعودية 

570.095  491.421 املجموع 

5. ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

واملوؤ�س�سات للبنوك  الأجل  ق�سرية  قرو�ش  الودائع  هذه  وت�سمل  املال.  اأ�سواق  يف  البنك  اأن�سطة  من  جزءًا  الأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الودائع   متثل 

املالية الأخرى.

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

146.248  275.982 ودائع لدى البنوك 

-  7.896 ودائع لدى املوؤ�س�سات املالية الأخرى 

146.248  283.878 املجموع 

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

13.786  10.125 ح�سابات جارية وحتت الطلب 

132.462  273.753 ودائع لأجل 

146.248  283.878 املجموع 

6. الأورق املالية املتداولة

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

573  562 اأ�سهم 

573  562 املجموع 

7. قرو�ش و�سلفيات

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( اأ( كما يف 31 دي�سمرب 

  859.688  750.643 قرو�ش و�سلفيات لغري البنوك 

32.647  69.188 قرو�ش و�سلفيات للبنوك 

)32.944(  )38.859( يطرح: خم�س�ش انخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلفيات 

  859.391  780.972 املجموع 
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وقت اأى  فى  الفائدة  اأ�سعار  تغيري  فى  بحقه  البنك  يحتفظ  البنك.  مع  املربمة  الإقرا�ش  اتفاقيات  وح�سب  عائمة.  اأ�سعار  طبيعة  ذات  وال�سلفيات  القرو�ش   ب( 

احلكومية اجلهات  اأو  البنك  لدى  �سواًء  لآخر  وقت  من  لذلك  احلاجة  تدعو  عندما  م�سرفية  اأو  ائتمانية  لعتبارات  اأو  املالية  الأ�سواق  فى  الأ�سعار  تقلبات   عند 

اأو ال�سلطات الرقابية.

ت( فى 31 دي�سمرب 2014 بلغت القرو�ش وال�سلفيات ذات الأ�سعار العائمة والتى مت اإعادة ت�سعري الفائدة عليها طبقًا للتواريخ املتفق عليها وعلى اأ�سا�ش هام�ش ثابت 

لأ�سعار الفائدة ح�سب التفاق 277.70 مليون دينار بحريني )383.79 مليون دينار بحريني يف عام 2013(.

اأكرث. اأو  يومًا   90 ملدة  فوائدها  اأو  اأق�ساطها  تدفع  مل  اإذا  متعرثة  وال�سلفيات  القرو�ش  تعترب  املركزي  البحرين  م�سرف  واإر�سادات  البنك  ل�سيا�سة  وفقًا   ث( 

يبني اجلدول التايل توزيع القرو�ش وال�سلفيات املتعرثة والقرو�ش وال�سلفيات التي انخف�ست قيمتها وم�ستحقة الدفع �سابقًا. وذلك ح�سب الفرتات منذ اآخر �سداد للق�سط 

اأو الفائدة.

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

 3.167   22.179 اأكرث من 3 �سهور ولغاية �سنة 

57.106   52.253 1 - 3 �سنوات 

 6.467   11.262 اأكرث من 3 �سنوات 

66.740   85.694 املجموع 

القرو�ش »امل�ستحقة اأقل من 90 يومًا ولكن غري منخف�سة القيمة« هي تلك القرو�ش التي تكون فوائدها التعاقدية ودفعات الأ�سل م�ستحقة لكن البنك يعتقد اأن احت�ساب 

انخفا�ش القيمة غري منا�سب بناء على م�ستوى الأمن اأو ال�سمان املتوفر و/اأو مرحلة حت�سيل املبالغ امل�ستحقة  للبنك. كما يف 31 دي�سمرب 2014، بلغت القرو�ش امل�ستحقة 

اأقل من 90 يومًا ولكن غري منخف�سة القيمة 2.26 مليون دينار بحريني )31 دي�سمرب 2013 : 4.92 مليون دينار(.

فى 31 دي�سمرب 2014 بلغت القرو�ش املتعرثة والتي مل يتم احت�ساب فوائد عليها 85.25 مليون دينار بحريني )66.00 مليون دينار بحريني عام 2013(.

ج( يجوز تعديل ال�سروط التعاقدية على قر�ش لعدد من الأ�سباب، مبا يف ذلك ظروف ال�سوق املتغرية، واملحافظة على العمالء، وعوامل اأخرى ل تتعلق بالتدهور الئتمان 

احلايل اأو املحتمل للعميل. من املمكن اإلغاء احت�ساب اأي قر�ش قائم مت تعديل �سروطه، واحت�ساب القر�ش املعاد التفاو�ش ب�ساأنه كقر�ش جديد.

وتقليل  القرو�ش،  لزيادة فر�ش حت�سيل   )»forebearance »اأن�سطة  اإليه  امل�سار   ( الذين ميرون ب�سعوبات مالية  العمالء  التفاو�ش حول قرو�ش  باإعادة  البنك  يقوم 

خماطر التخلف عن ال�سداد. خالل 2014، مت اإعادة هيكلة ت�سهيالت ائتمانية مببلغ 34.09 مليون دينار بحريني )2013م : 42.65 مليون دينار بحريني(. اإعادة هيكلة 

التنازلت التي تتعلق ب�سكل اأ�سا�سي بتاأجيل اأق�ساط القرو�ش بغر�ش م�ساعدة العمالء على التغلب على حالت اأزمة ال�سيولة املوؤقتة، اأو اإعادة تنظيم ال�سداد مع توقعات 

التدفقات النقدية املعدلة للمقرت�سني / للم�ساريع، وتعديل �سروط وثائق القر�ش. نظرًا لطبيعة التنازلت الطفيفة، مل يكن هناك اأثرجوهري على خم�س�سات البنك 

للقرو�ش وال�سلفيات، وانخفا�ش القيمة، اأوالأرباح احلالية وامل�ستقبلية.

ح( يحتفظ البنك ب�سمانات مقابل القرو�ش وال�سلفيات املمنوحة للعمالء وذلك على �سكل رهن امتياز على الودائع اأو على �سكل رهن قانوين على العقارات و/اأو الأ�سهم 

و�سمانات حكومية م�سرفية. وكما يف 31 دي�سمرب 2014. متت تغطية القرو�ش وال�سلفيات البالغة 241.19 مليون دينار بحريني )31 دي�سمرب 2013: 280.29 مليون 

دينار بحريني( وذلك ب�سكل كامل ب�سمانات بينما متت تغطية قرو�ش و�سلفيات مببلغ 10.24 مليون دينار بحريني )31 دي�سمرب 2013: 10.36 مليون دينار بحريني( 

وذلك ب�سكل جزئي ب�سمانات تبلغ قيمتها 6.17 مليون دينار بحريني )31 دي�سمرب 2013: 4.25 مليون دينار بحريني(.
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خ( التعر�ش ملخاطر الإئتمان

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

859.391  780.972 الكلي   املجموع 

1. منخف�سة القيمة ب�سكل فردي 

55.585  74.023 اأقل من املعيار 

543  472 فيها  م�سكوك 

10.612  11.199 خ�سارة 

66.740  85.694 منخف�سة القيمة ب�سكل فردي ناق�سا الفوائد املعلقة 

)21.494(  )27.705( خم�س�ش معني لالنخفا�ش 

45.246  57.989 جمموع منخف�ش القيمة ب�سكل فردي 

2.  م�سى موعد ا�ستحقاقها ولكن مل تنخف�ش قيمتها واأقل من 90 يوماً 

4.916  2.260 الإجمايل  املبلغ 

)68(  )34( املخ�س�ش العام لالنخفا�ش يف القيمة 

4.848  2.226 جمموع ما م�سى موعد ا�ستحقاقه ولكن مل تنخف�ش قيمته 

3.  مل مي�سي موعد ا�ستحقاقها ومل تنخف�ش قيمتها ح�سب الت�سنيف الداخلي  

33.015  28.499  1 م�سنف 

25.433  21.433  2 م�سنف 

124.846  143.580  3 م�سنف 

205.090  116.299  4 م�سنف 

97.698  64.871  5 م�سنف 

3.594  35.633  6 م�سنف 

47.415  22.550  7 م�سنف 

283.588  299.012 غري م�سنف * 

820.679  731.877 الإجمايل  املبلغ 

)11.382(  )11.120( املخ�س�ش العام لالنخفا�ش يف القيمة 

809.297  720.757 جمموع ما مل مي�ش موعد ا�ستحقاقه ومل تنخف�ش قيمته 

859.391  780.972 الكلي  املجموع 

* ي�سمل اأ�سا�سًا القرو�ش ال�ستهالكية والت�سهيالت الأخرى التي مل يتم تخ�سي�ش اأية ت�سنيفات لها منذ البداية.

د( خم�س�ش اإنخفا�ش يف قيمة القرو�ش وال�سلفيات

         خم�س�ش معني         خم�س�ش عام      جمموع خم�س�سات

احلركة خالل ال�سنة        لنخفا�ش القيمة       لنخفا�ش القيمة        انخفا�ش القيمة

2013  2014  2013  2014  2013  2014 باآلف الدنانري البحرينية 

27.769  32.944  11.753  11.450  16.016  21.494 يف 1 يناير 

5.278  6.085  )867(  )778(  6.145  6.863 �سايف خم�س�ش ال�سنة 

)103(  )170(  )28(  )5(  )75(  )165( ديون معدومة 

 حت�سيالت وحتويالت 

-  -  592  487  )592(  )487(     واإ�سرتجاعات 

32.944  38.859  11.450  11.154  21.494  27.705 يف 31 دي�سمرب 

يتعلق جمموع املخ�س�سات والفوائد املعلقة بالقرو�ش وال�سلفيات لغري البنوك.

وفقًا لإر�سادات م�سرف البحرين املركزي، يتم عك�ش الفوائد املحت�سبة على القرو�ش املتعرثة من الإيرادات حيث حتت�سب وفقًا لالأ�سا�ش النقدي.
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8. اأوراق مالية ا�ستثمارية

ت�ستمل الأوراق املالية الإ�ستثمارية على الآتي:

  

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

  

991.531  986.218 ا�ستثمارات متوفرة للبيع 

)10.567(  )11.040( خم�س�ش انخفا�ش يف قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع 

980.964  975.178  

779  780 ا�ستثمارات مت احت�ساب قيمتها العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة  

15.974  23.528 ا�ستثمارات مت احت�سابها باإطفاء التكلفة 

997.717  999.486 جمموع الأوراق املالية ال�ستثمارية 

  

اأ( ا�ستثمارات متوفرة للبيع  

  

1( التوزيع بني ال�ستثمارات امل�سعرة وغري امل�سعرة  

  

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

  

اأوراق مالية م�سعرة:  

399.063  379.421 �سندات دين 

56.705  61.499 اأ�سهم 

455.768  440.920 املجموع 

)10.567(  )11.040( خم�س�ش انخفا�ش قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع 

445.201  429.880 جمموع �سايف الأوراق املالية امل�سعرة 

  

اأوراق مالية غري م�سعرة:  

521.489  532.467 �سندات دين 

14.274  12.831 اأ�سهم 

535.763  545.298 املجموع 

-  - خم�س�ش انخفا�ش قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع 

535.763  545.298 جمموع �سايف الأوراق املالية الغري م�سعرة 

980.964  975.178 جمموع ال�ستثمارات املتوفرة للبيع 
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8. اأوراق مالية ا�ستثمارية

2( توزيع �سندات الديون املتوفرة للبيع ح�سب الفوائد الثابتة والعائمة )�سايف من خم�س�سات انخفا�ش القيمة(:  

  

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية(  كما يف 31 دي�سمرب 

  

446.181  409.756 �سندات ديون بفوائد ثابتة 

474.371 	502.132 �سندات ديون بفوائد عائمة*	

920.552 	911.888 املجموع	

*  ت�سمل �سندات الديون بفوائد عائمة بتاريخ 31 دي�سمرب 2014  على �سندات ديون بفوائد ثابتة مت التحوط لها مببلغ 496.47 مليون دينار بحريني )2013: 451.99 
مليون دينار بحريني(.

3( توزيع �سندات الديون املتوفرة للبيع ح�سب الت�سنيفات الئتمانية )�سايف من خم�س�سات انخفا�ش القيمة(:

مت تخ�سي�ش الت�سنيفات التالية من قبل وكالت الت�سنيف الإئتمانية.

  

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية(  كما يف 31 دي�سمرب 

  

24.890  28.199  AAA
34.322  22.556  AA
73.053  40.851  A

778.020  814.783  BBB
10.267  1.795  BB+

- 	3.704 غري م�سنفة	

920.552 	911.888 املجموع	

  

ب( اإ�ستثمارات مت احت�ساب قيمتها العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة  

تتكون الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية التي مت احت�ساب قيمتها العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة مما يلي:  

  

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

  

779  780 اإ�ستثمارات يف �سناديق مدارة 

779  780 املجموع 

9. ال�ستثمار يف �سركات زميلة

ميلك البنك ح�سة متثل ن�سبة 25.8 ٪ يف بنك البحرين الإ�سالمي. تاأ�س�ش بنك البحرين الإ�سالمي يف مملكة البحرين بغر�ش مزاولة الأن�سطة امل�سرفية واملتاجرة 

املالية الأخرى وفقًا ملبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والعمل وفقًا لرتخي�ش م�سريف بالتجزئة �سادر من قبل م�سرف البحرين املركزي.

لتقدمي خدمات  ترخي�سًا  ال�سركة  منح  وقد مت  البحرين.  تاأ�سي�سها يف مملكة  والتي مت  )م(  م ب  �ش  بنفت   �سركة  ٪ يف   34.84 ن�سبة  البنك ح�سة متثل  وميلك 

اأنظمة الدفع وخدمة مقا�سة ال�سيكات يف البحرين وخدمات مالية اأخرى مرتبطة بها وذلك لفائدة البنوك  تكميلية �سادر من م�سرف البحرين املركزي لتقدمي 

التجارية وزبائنها يف مملكة البحرين.
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9. ال�ستثمار يف �سركات زميلة )تتمة(

يف  »ال�ستثمارات   )28( الدويل  املحا�سبة  ملعيار  وفقًا  وذلك  امللكية  حقوق  بطريقة  عنها  املحا�سبة  يتم  زميلة  ك�سركات  ال�ستثمارين  هذين  باإحت�ساب  البنك  وقام 

زميلة«. �سركات 

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية(  

  

3.049  22.805 كما يف 1 يناير 

17.501  - ال�سنة  ال�ستحواذ خالل 

1.948  2.403 ح�سة البنك يف الربح/ )اخل�سارة( 

)156(  )188( اأ�سهم م�ستلمة  اأرباح 

463  )418( احل�سة من التغيري يف احتياطي القيمة العادلة 

22.805  24.602 كما يف 31 دي�سمرب 

دينارًا   0.135  :2013 دي�سمرب  بحرينيًا )31  دينارًا   0.148  :2014 دي�سمرب   31 بتاريخ  ال�سعر  وكان  البحرين  بور�سة  الإ�سالمي مدرجة يف  البحرين  بنك  اأ�سهم 

بحرينيًا(. وتبلغ القيمة العادلة املقدرة لال�ستثمار على اأ�سا�ش هذا ال�سعر 35.82 مليون دينار بحريني )2013: 32.68 مليون دينار بحريني(.

التقارير  اإعداد  تاريخ  عن  تختلف  وهي   2014 �سبتمرب   30 يف  كما  هي  امللكية  حقوق  بطريقة  املحا�سبة  لتطبيق  امل�ستخدمة  الزميلة  لل�سركات  املالية  البيانات  اأن 

التقرير تاريخ  اإىل   2014 �سبتمرب   30 من  اعتبارًا  للفرتة  وجدت،  اإن  اجلوهرية،  لل�سفقات  بالن�سبة  املبالغ  تعديل  مت  قد  فاإنه  عليه،  وبناء  للبنك.   املالية 

للبنك. املايل 

10. فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

  

16.188  15.390 م�ستحقة  فوائد 

6.012  16.549 م�ستحقات على الغري ومبالغ مدفوعة مقدماً 

6.416  - للم�ستقات  املوجبة  العادلة  القيمة 

1.471  1.542 اأخرى * 

30.087  33.481 املجموع 

   

*  تت�سمن اأخرى مبلغ وقدره 1.29 مليون دينار بحريني )1.29 مليون دينار بحريني عام 2013( عن قيمة الأرا�سي  واملباين التي متلكها البنك من زبائنه وهي 
الآن يف مرحلة البيع. لقد ظهرت هذه الأرا�سي واملباين اأما ب�سعر التكلفة والقيمة العدلة ناق�سًا تكلفة البيع.

11. م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

تتكون امل�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى من ودائع ق�سرية الأجل من البنوك واملوؤ�س�سات املالية.

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

29.416  24.927 ح�سابات جارية وحتت الطلب 

223.400 	113.404 ودائع لأجل	

252.816  138.331 املجموع 
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12. �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء

املالية  لالأوراق  العادلة  القيمة  وبلغت  بحريني(  دينار  مليون   29.89  :2013( بحريني  دينار  مليون   28.16 ال�سراء  اإعادة  اتفاقيات  مبوجب  ال�سلفيات  بلغت  وقد 

ال�ستثمارية املرهونة ك�سمانات 28.17 مليون دينار بحريني )2013: 30.06 مليون دينار بحريني(.

13. ودائع الزبائن

  
2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

  

1.033.373  1.173.733 قابلة للدفع عند الطلب اأو باإ�سعار ق�سري 

1.050.166 	981.116 ودائع لأجل	

2.083.539  2.154.849 املجموع 

14. فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

  

9.757  11.066 م�ستحقة  فوائد 

3.973  3.426 دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع 

1.129  1.052 اإيرادات موؤجلة 

4.710  10.773 املوظفني  مزايا 

17  12.266 للم�ستقات  ال�سالبة  العادلة  القيمة 

253 	514 اأخرى	

19.839  39.097 املجموع 

15. النقد وما يعادله

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

  

26.164  21.289 نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية* 

210.110  318.500 �سندات اخلزينة 

106.134  267.878 ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

342.408  607.667 املجموع 

* مت اإ�ستثناء من النقد بال�سندوق ولدى البنوك املركزية مبلغ 89.78 مليون دينار بحريني )2013: 82.24 مليون دينار بحريني( املحتفظ به كاإحتياطي نقدي 
اإ�ستيفاء ن�سبة الإحتياطي النقدي التي و�سعتها البنوك املركزية. لغر�ش 
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16. اللتزامات الطارئة واللتزامات امل�سرفية

يقوم البنك بتقدمي ت�سهيالت اإئتمانية لزبائنه كما ي�سمن اأداء الزبائن عن طريق اإ�سدار خطابات اإعتماد اإحتياطية و�سمانات لأطراف ثالثة. اإن املبالغ املتعاقد عليها 

يف هذه الأدوات املالية متثل احلد الأق�سى للمخاطر الإئتمانية املحتملة التي قد تنجم اإذا اأخفقت الأطراف الأخرى يف اإلتزاماتها املتعاقد عليها. اإل اأن هذه املخاطر 

الإئتمانية لاللتزامات الطارئة تقل مبقدار ال�سمانات وال�سمانات املقابلة التي مت احل�سول عليها وال�سادرة من اأطراف اأخرى. كما اأن قدرًا كبريًا من هذه اللتزامات 

تنق�سي اآجالها دون الرجوع اإليها. ونتيجة لذلك فاإن القيمة الأ�سلية املفرت�سة املتعاقد عليها ل متثل يف حد ذاتها املخاطر الإئتمانية الفعلية امل�ستقبلية كما لمتثل جزءًا 

من متطلبات البنك مل�ستوى ال�سيولة.

وعلى اأ�سا�ش مقدار العمولة املحت�سبة وبالأخذ يف العتبار اأ�سعار الفائدة ومواعيد ال�ستحقاق مع اأي تغيري يف املقدرة املالية لالأطراف املقابلة. فقد تقرر اأن القيمة 

العادلة لاللتزامات الطارئة والتزامات القرو�ش غري امل�سحوبة لي�ست ذات قيمة جوهرية.

كما يف 31 دي�سمرب 

2013  2014 باآلف الدنانري البحرينية 

  

اللتزامات الطارئة  

44.117  30.904 التزامات يف خطابات اعتماد م�ستندية معززة 

�سمانات:  

29.445  27.103   م�سمونة من البنوك 

68.609  71.898   اأخرى 

142.171  129.905 املجموع 

  

اللتزامات امل�سرفية  

16.797  16.667 التزامات القرو�ش غري امل�سحوبة 

عقود اآجلة:  

22.700  23.926 اأوراق مالية م�سرتاه 

-  1.083 اأوراق مالية مباعة 

5.753  8.300  ودائع من البنوك 

45.250  49.976 املجموع 

187.421  179.881 املجموع الكلي 

يف 31 دي�سمرب 2014 كانت املدة املتبقية للعقود الآجلة 14 يومًا وقد مت تنفيذ هذه الإلتزامات يف التواريخ املتفق عليها مما اأدى اإىل تدفقات نقدية من واإىل البنك متثلت 

يف القيمة الأ�سلية املفرت�سة.

17( اأدوات امل�ستقات املالية والقطع الأجنبي

ي�ستخدم البنك اأدوات مالية متعددة من امل�ستقات والقطع الأجنبي بغر�ش املتاجرة واإدارة املوجودات واملطلوبات والتحوط. وت�ستمل هذه الأدوات يف املرتبة الأوىل على 

عقود م�ستقبلية وعقود اآجلة ومقاي�سات وعقود خيار.

اأو  نقدًا  ت�سديدها  وميكن  حمدد  ب�سعر  اأو  بعائد  امل�ستقبل  يف  الأجنبي  القطع  اأو  املالية  الأدوات  �سراء  اأو  لبيع  التزامات  هي  الآجلة  والعقود  امل�ستقبلية  العقود 

بني  الفوارق  على  بناًء  الأجنبي  القطع  اأو  الفائدة  اأ�سعار  التزامات  م�ستقبلية  تواريخ  اأو  تاريخ  يف  نقدًا  ت�سدد  مالية  التزامات  هي  املقاي�سة  عقود  بالت�سليم. 

بها اللتزام  غري  ومن  الختيار  حق  يدفعها  عمولة  مقابل  �ساحبها  تعطي  اخليارات  عقود  املفرت�سة.  الأ�سلية  القيمة  بخ�سو�ش  وذلك  معينة.  مالية   موؤ�سرات 

يف بيع اأو �سراء اإحدى الأدوات املالية اأو العمالت خالل مدة حمددة وب�سعر حمدد.

متثل واإمنا  ال�سوق.  خماطر  اأو  الإئتمان  ملخاطر  معر�سة  اأر�سدة  لمتثل  املفرت�سة  الأ�سلية  املبالغ  فاإن  الأجنبي  والقطع  املالية  امل�ستقات  باأدوات  يتعلق   فيما 

حجم العمليات وتعد موؤ�سرًا لن�ساطات البنك. وهي يف الوقت نف�سه ت�ستخدم لقيا�ش التغريات يف قيمة اأدوات امل�ستقات املالية وحتديد التدفقات املالية التي يتم تبادلها.

اإن كلفة ال�ستبدال هي كلفة ا�ستبدال تلك الأدوات املالية التي لها قيمة �سوقية اإيجابية للبنك مع تقدير التغيري امل�ستقبلي املحتمل يف قيمة العقود. وتعك�ش كلفة ال�ستبدال 

اخل�سائر الإئتمانية الق�سوى اإذا اأخفقت جميع الأطراف يف القيام بالتزاماتها. وبالن�سبة للخيارات املباعة فلي�ش هناك خماطر اإئتمانية لأنها متثل تعهدات البنك. ومتثل 

القيمة العادلة جمموع التدفقات النقدية املوجبة اأو ال�سالبة والتي قد تنتج يف حال قيام البنك باإنهاء ما له وما عليه من التزامات يف �سوق منظم كما يف تاريخ هذا التقرير. 

مت احت�ساب القيمة العادلة لأدوات امل�ستقات املالية مثل مقاي�سة �سعر الفائدة وعقود اأ�سعار الفائدة الآجلة با�ستخدام معادلت التدفقات النقدية املخ�سومة 
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املبنية على عوائد ال�سوق ال�سائدة لأدوات مماثلة وبنف�ش موعد ال�ستحقاق. ومت تقييم العقود امل�ستقبلية وعقود القطع الأجنبي وخيارات �سعر الفائدة با�ستخدام �سعر ال�سوق 

واملعادلت املنا�سبة لتقييم اخليارات.

اأ( فيما يلي ملخ�ش للمبالغ الإجمالية املفرت�سة وكلفة ال�ستبدال والقيمة العادلة لكل نوع من امل�ستقات املالية والقطع الأجنبي:

كما يف 31 دي�سمرب          العقود/املبالغ     

باآلف الدنانري البحرينية       الأ�سلية املفرت�سة         كلفة ال�ستبدال         القيمة العادلة   

2013  2014  2013  2014  2013  2014  

      

عقود متعلقة باأ�سعار الفائدة

 6.416  )10.943(  9.255  4.272  435.356  489.035 مقاي�سات اأ�سعار الفائدة 

-  )80(  -  32  -  148.625 خيارات 

6.416  )11.023(  9.255  4.304  435.356  637.660 املجموع 

      

عقود متعلقة بالقطع الأجنبي      

)170(  )798(  89  549  129.804  146.432 عقود فورية واآجلة 

153  )345(  2.042  890  204.211  202.970 مقاي�سات اأ�سعار ال�سرف 

)17(  )1.143(  2.131  1.439  334.015  349.402 املجموع 

6.399  )12.166(  11.386  5.743  769.371  987.062 املجموع الكلي 

      

ب( فيما يلي توزيع لإ�ستحقاق امل�ستقات واأدوات القطع الأجنبي على اأ�سا�ش مبالغ العقود واملبالغ املفرت�سة املتفق عليها:    

  

      

  2013    2014 كما يف 31 دي�سمرب  

لغاية   لغاية    باآلف الدنانري البحرينية 

املجموع اأكرث من �سنة  �سنة واحدة  املجموع  اأكرث من �سنة  �سنة واحدة   

      

عقود متعلقة باأ�سعار الفائدة

 435.356  435.356  -  489.035  418.907  70.128 مقاي�سات اأ�سعار الفائدة 

-  -  -  148.625  -  148.625 خيارات 

435.356  435.356  -  637.660  418.907  218.753 املجموع 

عقود متعلقة بالقطع الأجنبي      

129.804  -  129.804  146.432  -  146.432 عقود فورية واآجلة 

204.211  -  204.211  202.970  -  202.970 مقاي�سات اأ�سعار ال�سرف 

334.015  -  334.015  349.402  -  349.402 املجموع 

769.371  435.356  334.015  987.062  418.907  568.155 املجموع الكلي 

18( الإلتزامات الراأ�سمالية

اإلتزامات امل�سروفات الراأ�سمالية يف 31 دي�سمرب 2014م بلغت 0.40 مليون دينار بحريني )0.77 مليون دينار بحريني عام 2013(.

19( العقارات واملعدات

املجموع اأثاث ومعدات  مباين  اأرا�سي  باآلف الدنانري البحرينية 

40.752  14.855  25.136  761 التكلفة 

 )27.763(  )12.024(  )15.739(  - ال�ستهالك املرتاكم 

12.989  2.831  9.397  761 �سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2014 

13.908  2.875  10.272  761 �سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2013 

بلغ جمموع م�سروفات الإ�ستهالك لعام 2014م 1.92 مليون دينار بحريني )2.04 مليون دينار بحريني عام 2013(.

وفقًا ا�ستهالكه  ويتم  املال  لراأ�ش  اإ�سافته  تتم  فانه  لال�ستخدام،  جاهزًا  الأ�سل  يكون  وعندما  التكلفة.  ب�سعر  احلالية  الراأ�سمالية  الأعمال  اأعاله  ذكر  ما  ي�سمل 
 

ل�سيا�سات البنك.
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20. راأ�ش املال

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( كما يف 31 دي�سمرب 

راأ�ش املال امل�سرح به

150.000  150.000 1.500.000.000 )1.500.000.000 عام 2013( اأ�سهم عادية بقيمة 100 فل�ش لكل �سهم 

راأ�ش املال ال�سادر واملدفوع بالكامل

 يف 1 يناير: 940.896.000 �سهم بقيمة 100 فل�ش لكل �سهم

85.536  94.090 )2013: 855.360.000 �سهم بقيمة 100فل�ش لكل �سهم( 

8.554  - اأ�سهم منحة )�سهم واحد لكل ع�سرة اأ�سهم مملوكة( 

 كما يف 31 دي�سمرب: 940.896.000 اأ�سهم عادية بقيمة 100 فل�ش لكل �سهم

94.090  94.090 )31 دي�سمرب 2013: 940.896.000 �سهم بقيمة 100 فل�ش لكل �سهم(* 

* اأو�سى جمل�ش الإدارة زيادة راأ�سمال البنك ال�سادر واملدفوع اإىل 103.50 مليون دينار بحريني من خالل اإ�سدار اأ�سهم منحة وذلك مبعدل �سهم اإ�سايف واحد لكل ع�سرة 

اأ�سهم مملوكة تبلغ قيمتها 9.41 مليون دينار بحريني. و�ستكون هذه الأ�سهم على قدم امل�ساواة مع جميع الأ�سهم الأخرى بالن�سبة لالأرباح النقدية والتوزيعات امل�ستقبلية.  

وقد مت اقرتاح اأن يتم اإ�سدار اأ�سهم املنحة هذه من خالل ا�ستخدام مبلغ 9.41 مليون دينار بحريني من الحتياطي العام.

توزيع الأ�سهم العادية:

  2013    2014   

٪ من جمموع عدد  عدد  ٪ من جمموع  عدد  عدد   

عدد الأ�سهم امل�ساهمني  الأ�سهم  عدد الأ�سهم  امل�ساهمني  الأ�سهم  كما يف 31 دي�سمرب 

      

٪32.1  1.121  302.351.251  ٪32.1  1.119  302.351.251 اأقل من ٪1 

٪11.8  6  110.868.462  ٪11.8  6  110.868.462 1٪ اإىل اأقل من ٪5 

٪7.1  1  66.637.247  -  -  - 5٪ اإىل اأقل من ٪10 

-  -  -  ٪11.1  1  104.273.087 10٪ اإىل اأقل من ٪20 

٪49.0  1  461.039.040  ٪45.0  1  423.403.200 20٪ اإىل اأقل من ٪50 

-  -  -  -  -  - 50٪ واأكرث 

٪100.0  1.129  940.896.000  ٪100.0  1.127  940.896.000 املجموع 

        

توزيع الأ�سهم العادية ح�سب جن�سية امل�ساهم:      

  2013    2014   

٪ من جمموع عدد  عدد  ٪ من جمموع  عدد  عدد   

عدد الأ�سهم امل�ساهمني  الأ�سهم  عدد الأ�سهم  امل�ساهمني  الأ�سهم  كما يف 31 دي�سمرب 

      

٪94.2  1.025  886.439.415  ٪94.2  1.018  886.513.784 بحرينيني  

٪5.7  82  53.982.242  ٪5.7  81  53.415.776 دول جمل�ش التعاون الأخرى 

٪0.1  22  474.343  ٪0.1  28  966.440 اأخرى 

٪100.0  1.129  940.896.000  ٪100.0  1.127  940.896.000 املجموع 

متلك �سركة ممتلكات البحرين القاب�سة والتي متتلكها بن�سبة 100٪ حكومة مملكة البحرين ما ن�سبته 45٪ من راأ�ش املال و متتلك الهيئة العامة للتاأمني الإجتماعي ٪11.1.  

بينما ميتلك الن�سبة املتبقية من راأ�ش املال وب�سكل رئي�سي مواطنون بحرينيون وموؤ�س�سات من�ساأة مبملكة البحرين.

اعتمد البنك ممار�سات �سليمة بخ�سو�ش املكافاآت كما هو مطلوب ح�سب املجلد رقم 1 لكتيب اإر�سادات م�سرف البحرين املركزي. وبالتايل، اأن�ساأ البنك خطة حوافز اأ�سهم 

خا�سعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية العتيادي القادم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014.
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الإحتياطيات  .21

اأ( الإحتياطي القانوين

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني لعام 2001. يتم تخ�سي�ش 10٪ من الأرباح اإىل الحتياطي القانوين. وليعترب الحتياطي القانوين قاباًل للتوزيع 

اإل ح�سب املادة 224 من هذا القانون. وميكن التوقف عن هذا التخ�سي�ش اإذا و�سل هذا املخ�س�ش ن�سبة 50٪ من راأ�ش املال ال�سادر واملدفوع.

الحتياطي  الزيادة يف  تتم هذا  و�سوف  القانوين.  العام لالحتياطي  الحتياطي  دينار من  مليون   4.70 بتحويل مبلغ  امل�ساهمني  لل�سادة  الإدارة  اأو�سى جمل�ش  وقد 

القانوين نتيجة الزيادة املقرتحة يف راأ�سمال البنك من خالل اأ�سهم املنحة.

ب( الإحتياطي العام

مت عمل هذا الإحتياطي وفقًا للنظام الأ�سا�سي اخلا�ش بالبنك. وهو ما يوؤكد اإلتزام امل�ساهمني جتاه تعزيز قاعدة راأ�ش املال.

ت( اإحتياطي القيمة العادلة

التخل�ش  يتم  القيمة حتى  با�ستثناء خ�سائر انخفا�ش  للبيع  املتوفرة  العادلة يف ال�ستثمارات  القيمة  التغريات الرتاكمية يف  العادلة �سايف  القيمة  يت�سمن احتياطي 

اأو تعترب منخف�سة القيمة. من ال�ستثمار 

ث( خم�س�ش الهبات والتربعات

بناًء على تو�سيات من جمل�ش الإدارة و موافقة امل�ساهمني يتم حتويل مبلغ من اأرباح العام اإىل هذا املخ�س�ش. وميثل هذا املخ�س�ش املبالغ التي لي�ست عليها التزام 

كهبات وتربعات مت املوافقة عليها من قبل امل�ساهمني.

املقرتحة التخ�سي�سات   .22

مت اقرار تخ�سي�سات عام 2013 يف اآخر اجتماع للجمعية العمومية ال�سنوي واملنعقد بتاريخ 10 مار�ش 2014.

23. فوائد مكت�سبة وفوائد مدفوعة

اأ( فوائد مكت�سبة

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

40.652  37.104 قرو�ش و�سلفيات لغري البنوك 

831  926 قرو�ش و�سلفيات للبنوك 

4.903  5.316 �سندات اخلزينة 

2.848  1.413 ودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

26.424  30.667 اأوراق مالية اإ�ستثمارية 

1.110  332 اأ�سول م�ستقات حمتفظ بها لإدارة املخاطر 

76.768  75.758 املجموع 

ب( فوائد مدفوعة

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

14.008  14.420 ودائع الزبائن 

607  635 ودائع من البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

170  88 �سلفيات مبوجب اإتفاقيات اإعادة ال�سراء 

2.165  1.039 مطلوبات م�ستقات حمتفظ بها لإدارة املخاطر 

16.950  16.182 املجموع 
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24. اإيرادت اأخرى

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

	 اأ( ر�سوم وعمولت 

8.110 	9.316 ر�سوم وعمولت على القرو�ش وال�سلفيات 

124 	127 عمولت من بيع �سناديق مدارة 

6.417 	6.502 ر�سوم وعمولت اأخرى 

)3.219( 	)3.256( ناق�سًا: ر�سوم وعمولت مدفوعة 

11.432  12.689  املجموع 

	 ب( اإيرادات ت�سغيلية اأخرى 

2.694 	2.615 اأرباح من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع 

)56( 	55 اأرباح / )خ�سائر( من اإ�ستثمارات مت تقييمها من خالل ح�ساب الربح واخل�سارة 

2.798 	3.311 م�ساهمات  اأرباح 

5.192 	5.597 اأرباح عمليات ال�سرف وفروقات التحويل 

122 	2.386 اأرباح من املتاجرة يف اأوراق مالية متداولة ومن امل�ستقات 

1.948 	2.403 ح�سة البنك من اأرباح �سركات زميلة 

703 	570 اإيرادات اأخرى 

13.401 	16.937 املجموع 

24.833  29.626 جمموع الإيرادات الأخرى 

25. تكلفة املوظفني

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

15.771  15.819 رواتب وعالوات ومكافاآت اأداء 

1.966  1.957 ال�سمان الإجتماعي ومكافاأة نهاية اخلدمة 

1.579  1.576 ال�سكن ومزايا اأخرى 

267  244 اأخرى 

19.583  19.596 املجموع 

26. �سايف املراكز املالية الهامة املفتوحة بالعمالت الأجنبية

2013  2014  

)باآلف الدنانري البحرينية( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

138.029  77.756 دولر اأمريكي )�سايف امل�سرتيات( - غري مغطاة 

13.716  12.463 درهم اإماراتي )�سايف امل�سرتيات( - غري مغطاة 

13.047  26.924 ريال �سعودي )�سايف امل�سرتيات( - غري مغطاة 

64.195  32.391 ريال قطري )�سايف امل�سرتيات( - غري مغطاة 

للدينار البحريني �سعر �سرف ثابت مقابل الدولر الأمريكي.
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27. الإف�ساح عن العمليات املرتبطة بالأطراف ذوي العالقة

التي هم مالكني  وال�سركات  الإدارة وعائالتهم  واأع�ساء جمل�ش  الرئي�سيني  بالبنك )امل�ساهمني  العالقة  الأطراف ذوي  العام مع بع�ش  متت عمليات م�سرفية خالل 

اأ�س�ش جتارية بحتة. اأع�ساء الإدارة التنفيذية الرئي�سيني هم الذين لديهم ال�سلطة وامل�سئولية جتاه  رئي�سيني لها واأع�ساء الإدارة التنفيذية وال�سركات الزميلة( على 

الأر�سدة اخلا�سة  �سملت  مبا�سرة.  له  يتبعون  الذين  والأ�سخا�ش  التنفيذي  الرئي�ش  الأ�سخا�ش هم  وبالتحديد هوؤلء  البنك.  اأن�سطة  والتحكم يف  والتوجيه  التخطيط 

باملعامالت املرتبطة بالأطراف ذوي العالقة يف نهاية العام واملعامالت التي متت معهم خالل العام مع البنك مايلي:

      اأع�ساء جمل�ش الإدارة

واأع�ساء الإدارة التنفيذية         �سركات زميلة كما يف 31 دي�سمرب        م�ساهم رئي�سي 

2013  2014  2013  2014  2013  2014 باآلف الدنانري البحرينية 

-  -  12.537  7.817  60.919  20.921 قرو�ش و�سلفيات 

22.805  24.602  -  -  1.318.633  1.280.985 �سندات اخلزينة و�سندات ديون واأ�سهم 

4.104  4.657  50.909  55.500  213.664  225.953 ودائع الزبائن 

 التزامات طارئة لإلتزامات غري قابلة للنق�ش

-  -  3.957  3.402  29.478  19.617   و�سمانات واإلتزامات اأخرى 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2013  2014  2013  2014  2013  2014 باآلف الدنانري البحرينية 

-  -  12.037  11.714  35.835  88.134 قرو�ش قدمت 

-  -  9.775  17.279  32.775  129.555 قرو�ش �سددت 

-  -  260  845  )2.274(  1.423 �سايف الزيادة/ )النق�ش( يف ال�سحب على املك�سوف 

17.500  -  -  -  1.368.495  1.493.495 �سندات اخلزينة و�سندات ديون واأ�سهم م�سرتاه 

-  -  -  -  859.327  1.531.143 �سندات اخلزينة و�سندات ديون  واأ�سهم ا�ستحقت/ بيعت 

-  -  317  402  31.113  43.359 فوائد مكت�سبة 

20  23  338  446  1.106  725 فوائد مدفوعة 

1.948  2.403  -  -  -  - ح�سة البنك يف اأرباح �سركات زميلة 

-  -  271  297  167  170 مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة و ر�سوم ح�سور جلان املجل�ش 

-  -  3.487  3.732  -  - مزايا للموظفني ق�سرية الأجل 

-  -  713  672   -  - مزايا تقاعدية 

مل يتم اإثبات اأى خ�سائر انخفا�ش القيمة خالل ال�سنة متعلقة بالأطراف ذوي العالقة ومل يتم عمل خم�س�سات معينة خل�سائر اإنخفا�ش القيمة لأر�سدة متعلقة لأطراف 

ذوي العالقة يف نهاية ال�سنة.

28. خدمات اإدارية لل�سناديق

ت�سمينها يف بناء على ذلك  يتم  ول  للبنك  تعود  اأ�سول  اأنها  ائتمانية على  اأو ب�سفة  كاأمانة  بها  واملحتفظ  الإدارة  ثالثة حتت  باأطراف  الأموال اخلا�سة  اعتبار  يتم   ل 

بيان الو�سع املايل. وكما بتاريخ 31 دي�سمرب 2014، بلغت الأموال حتت الإدارة التي تعود لطرف ثالثة 1.58 مليون دينار بحريني )31 دي�سمرب 2013: 1.60 مليون 

دينار بحريني(. 
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29. التوزيع اجلغرايف

       الإلتزامات الطارئة

والإلتزامات امل�سرفية كما يف 31 دي�سمرب          املـــوجـــودات          املطلـــوبـــات 

2013  2014  2013  2014  2013  2014 باآلف الدنانري البحرينية 

349.782  410.197  2.322.363  2.315.115  2.650.018  2.634.360 ال�سرق الأو�سط 

435.494  489.233  469  354  21.828  43.793 الوليات املتحدة الأمريكية 

152.560  250.841  49.829  44.931  38.908  22.579 اأوروبا 

18.956  16.672  13.431  41  38.478  37.725 باقي دول العامل 

956.792  1.166.943  2.386.092  2.360.441  2.749.232  2.738.457 املجموع 

30. التوزيع القطاعي

       الإلتزامات الطارئة

والإلتزامات امل�سرفية كما يف 31 دي�سمرب          املـــوجـــودات          املطلـــوبـــات 

2013  2014  2013  2014  2013  2014 باآلف الدنانري البحرينية 

64.371  60.560  580.851  522.688  1.426.030  1.358.632 حكومة 

36.261  33.302  178.745  165.056  154.297  117.681 ال�سناعة والتجارة 

810.385  1.028.617  325.021  219.535  501.216  648.871 بنوك وموؤ�س�سات مالية 

35.342  36.973  40.576  87.401  111.319  90.448 بناء 

426  417  1.136.152  1.190.689  355.223  361.905 �سخ�سي 

10.007  7.074  124.747  175.072  201.147  160.920 اأخرى 

956.792  1.166.943  2.386.092  2.360.441  2.749.232  2.738.457 املجموع 

31. متركز خماطر الإئتمان

فيمايلي متركز خماطر الإئتمان ح�سب القطاعات وح�سب التوزيع اجلغرايف:

اأ( ح�سب القطاعات:

بنوك/     

موؤ�س�سات ال�سناعة/  حكومات  حكومة  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

املجموع اأخرى  �سخ�سي  بناء  مالية  التجارة  اأخرى  البحرين  باآلف الدنانري البحرينية 

املوجودات

92.925  -  -  -  92.925  -  -  - اأر�سدة لدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  -  -  -  10.017  481.404 �سندات اخلزينة 

ودائع لأجل لدى البنوك

283.878  -  -  -  283.878  -  -  -     واملوؤ�س�سات  املالية الأخرى 

780.972  106.362  361.323  87.462  95.588  109.585  -  20.652 قرو�ش و�سلفيات 

936.196  -  -  -  99.676  -  46.955  789.565 اأوراق مالية اإ�ستثمارية 

32.747  17.838  582  1.261  2.794  233  125  9.914 فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

2.618.139  124.200  361.905  88.723  574.861  109.818  57.097  1.301.535 جمموع املوجودات 

اللتزامات الطارئة

179.881  7.074  417  36.973  41.555  33.302  -  60.560     والإلتزامات البنكية 

987.062  -  -  -  987.062  -  -  - امل�ستقات )املبالغ الإفرتا�سية( 
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اأ( ح�سب القطاعات:

بنوك/     

موؤ�س�سات ال�سناعة/  حكومات  حكومة  كما يف 31 دي�سمرب 2013 

املجموع اأخرى  �سخ�سي  بناء  مالية  التجارة  اأخرى  البحرين  باآلف الدنانري البحرينية 

املوجودات

90.778  -  -  -  90.778  -  -  - اأر�سدة لدى البنوك املركزية 

570.095  -  -  -  -  -  10.031  560.064 �سندات اخلزينة 

ودائع لأجل لدى البنوك

146.248  -  -  -  146.248  -  -  -     واملوؤ�س�سات  املالية الأخرى 

859.391  140.471  354.525  108.195  50.226  145.993  -  59.981 قرو�ش و�سلفيات 

937.305  12.729  -  -  138.305  -  36.978  749.293 اأوراق مالية اإ�ستثمارية 

29.193  13.618  698  1.574  3.331  289  335  9.348 فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

2.633.010  166.818  355.223  109.769  428.888  146.282  47.344  1.378.686 جمموع املوجودات 

اللتزامات الطارئة

187.421  10.007  426  35.342  41.014  36.261  75  64.296     والإلتزامات البنكية 

769.371  -  -  -  769.371  -  -  - امل�ستقات )املبالغ الإفرتا�سية( 

الأر�سدة كما يف نهاية الفرتة متثل الو�سع خالل الفرتة. ولهذا مل يتم الإف�ساح عن متو�سط الفرتة ب�سكل منفرد.

ي�ستمل الأعلى على ت�سهيالت لدى الزبائن والأطراف املقابلة. وهي تفوق ن�سبة 15٪ من قاعدة راأ�سمال البنك. وهذه الت�سهيالت اإما اأنها قد حظيت مبوافقة م�سرف 

يف كما  الت�سهيالت  هذه  تفا�سيل  التايل  اجلدول  ويبني  الكبرية.  للت�سهيالت  بالن�سبة  املركزي  البحرين  م�سرف  �سيا�سة  ح�سب  معفاة  اأنها  اأو  املركزي   البحرين 

31 دي�سمرب 2014: 

جمموع الت�سهيالت نوعية الزبون     الزبون 

1.262.857 حكومة    زبون اأ 

304.885 حكومة    زبون ب 

85.666 حكومة    زبون ت 

ب( ح�سب التوزيع اجلغرايف:

باقي الوليات املتحدة   ال�سرق  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

املجموع دول العامل  اأوروبا  الأمريكية  الأو�سط  باآلف الدنانري البحرينية 

املوجودات

92.925  -  -  -  92.925 اأر�سدة لدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  -  491.421 �سندات اخلزانة 

283.878  4.680  998  3.583  274.617 ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

780.972  14.809  4.521  -  761.642 قرو�ش و�سلفيات 

936.196  17.972  15.219  40.168  862.837 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

32.747  264  1.841  42  30.600 فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

2.618.139  37.725  22.579  43.793  2.514.042 جمموع املوجودات 

179.881  1.304  17.555  198  160.824 اللتزامات الطارئة واللتزامات البنكية 

987.062  15.368  233.286  489.035  249.373 امل�ستقات )املبالغ املفرت�سة( 

اإي�ساحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

I  86  بنك البحرين الوطني التقرير ال�سنوي 2014



31. )ب( متركز خماطر الإئتمان ح�سب التوزيع اجلغرايف )تتمة(

ب( ح�سب التوزيع اجلغرايف:

باقي الوليات املتحدة   ال�سرق  كما يف 31 دي�سمرب 2013 

املجموع دول العامل  اأوروبا  الأمريكية  الأو�سط  باآلف الدنانري البحرينية 

املوجودات

90.778  -  -  -  90.778 اأر�سدة لدى البنوك املركزية 

570.095  -  -  -  570.095 �سندات اخلزانة 

146.248  7.076  4.973  5.848  128.351 ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

859.391  1.496  -  -  857.895 قرو�ش و�سلفيات 

937.305  29.395  31.843  15.947  860.120 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

29.193  512  2.092  33  26.556 فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

2.633.010  38.479  38.908  21.828  2.533.795 جمموع املوجودات 

187.421  4.086  22.423  138  160.774 اللتزامات الطارئة واللتزامات البنكية 

769.371  14.870  130.137  435.356  189.008 امل�ستقات )املبالغ املفرت�سة( 

32. خماطر اأ�سعار الفائدة

تعرف خماطر اأ�سعار الفائدة على اأنها املخاطر التي توؤثر على الهوام�ش و�سايف الفوائد املكت�سبة والقيمة القت�سادية حلقوق امللكية. واإىل احلد الذي يختلف فيه هيكل 

اإعادة ت�سعري املوجودات املدرة للفوائد عن هيكل اإعادة ت�سعري املطلوبات. فاإن �سايف الفوائد املكت�سبة يرتفع اأو ينخف�ش نتيجة للتذبذب يف اأ�سعار الفائدة. ولهذا فاإن 

هدف البنك هو حتقيق ال�ستقرار يف منو الإيرادات من خالل الإدارة الن�سطة ملوجوداته ومطلوباته ويف نف�ش الوقت اإعداد نف�سه وب�سكل انتقائي لال�ستفادة من التغريات 

ق�سرية الأجل املتوقعة يف اأ�سعار الفائدة.

قبل  من  مراجعتها  تتم  عام  ب�سكل  واملخاطر  الأو�ساع  بخ�سو�ش  تقارير  وتعد  الفائدة.  اأ�سعار  خماطر  اإدارة  عن  رئي�سية  ب�سفة  م�سئوًل  اخلزينة  مدير  يعترب 

واأثرها الفائدة  اأ�سعار  تغريات  مبراجعة  منتظم  وب�سكل  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  وتقوم  ذلك.  الأمر  تطلب  اإن  الأو�ساع  تعديل  يتم  كما  بالبنك   امل�سئولني 

على الإيرادات.

تهدف عملية اإدارة موجودات ومطلوبات البنك اإىل اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة من خالل هيكلة املحافظ امل�سمنة وغري امل�سمنة يف بيان املركز املايل. وي�ستخدم البنك 

و�سائل خمتلفة لقيا�ش تعر�سه اإىل خماطر اأ�سعار الفائدة. كما ي�ستخدم البنك التحليل الزمني من اأجل قيا�ش تاأثري اأ�سعار الفائدة على املحفظة ال�ستثمارية ذات الدخل 

الثابت. وتخ�سع مدة املحفظة ال�ستثمارية للتنبوؤات القت�سادية والجتاهات املتوقعة لأ�سعار الفائدة وهوام�ش الربحية. وينتج عن تعديل الفرتة الزمنية تغيري قيمة 

املحفظة )كن�سبة مئوية( نتيجة لتغيري قدره 1٪ يف العائد ثم يتم بعد ذلك ا�ستخدام مقاي�سات اأ�سعار الفائدة واتفاقيات اأ�سعار الفائدة الآجلة لإدارة خماطر اأ�سعار 

الفائدة. وي�ستخدم البنك حتليل التاأثر بفوارق اأ�سعار الفائدة لقيا�ش تاأثر اأرباحه ال�سنوية باأ�سعار الفوائد نتيجة عدم توافق اإعادة الت�سعري بني املوجودات واملطلوبات 

واملراكز غري امل�سمنة يف امليزانية العمومية والتي تتاأثر بحركة اأ�سعار الفائدة.

تدرج املوجودات واملطلوبات على �سلم ال�ستحقاق ح�سب تواريخ اإعادة الت�سعري التعاقدية اأو تواريخ ال�ستحقاق اأيهما اأ�سبق. وتدرج ودائع العمالء التي لتخ�سع لتواريخ 

حمددة لإعادة ت�سعريها اأو ا�ستحقاقها لت�سل�سل ال�ستحقاق وذلك ح�سب تقدير البنك لإعادة ت�سعري هذه الودائع.
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يبني اجلدول التايل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ح�سب التواريخ املحددة لإعادة ت�سعري الفوائد واأ�سعار الفوائد الفعلية املتعلقة بها:

غري        

معر�سة        

ملخاطر اأكرث  معدل       

اأ�سعار من 5   5 - 1  12 - 6  6 - 3 لغاية  الفائدة  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

املجموع الفائدة  �سنوات  �سنوات  �سهر  �سهور  3 �سهور  الفعلي ٪  باآلف الدنانري البحرينية 

املوجودات

 نقد بال�سندوق واأر�سدة

111.066  111.066  -  -  -  -  -  -    لدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  -  -  117.920  373.501  ٪0.80 �سندات اخلزينة 

 ودائع لأجل لدى البنوك

283.878  10.125  -  -  -  -  273.753  ٪0.56    واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

562  -  -  -  -  562  -  - اأوراق مالية متداولة 

780.972  -  76.224  274.483  45.033  62.884  322.348  ٪4.19 قرو�ش و�سلفيات 

999.486  64.070  367.844  404.444  120.704  19.133  23.291  ٪4.62 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

 اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

58.083  58.083  -  -  -  -  -  -   وفوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

12.989  12.989  -  -  -  -  -  - عقارات ومعدات 

2.738.457  256.333  444.068  678.927  165.737  200.499  992.893 جمموع املوجودات  

املطلوبات وحقوق امللكية

 م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات

138.331  24.889  -  -  -  5.944  107.498  ٪0.36    املالية الأخرى 

28.164  -  -  -  -  -  28.164  ٪0.34 �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

2.154.849  815.450  -  53.975  116.559  202.585  966.280  ٪0.69 ودائع الزبائن 

39.097  39.097  -  -  -  -  -  - فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

378.016  378.016  -  -  -  -  -  - حقوق امللكية 

2.738.457  1.257.452  -  53.975  116.559  208.529  1.101.942 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية  

 الفجوة يف ال�ستجابة ملعدلت

    الفائدة للبنود امل�سمنة

-  )1.001.119(  444.068  624.952  49.178  )8.030(  )109.049(    يف بيان املركز املايل  

 الفجوة يف ال�ستجابة ملعدلت

    الفائدة للبنود الغري امل�سمنة

-  -  )344.041(  )74.866(  )70.128(  37.600  451.435    يف بيان املركز املايل  

 الفجوة الرتاكمية لال�ستجابة

-  -  1.001.119  901.092  351.006  371.956  342.386    ملعدلت الفائدة  
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يبني اجلدول التايل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ح�سب التواريخ املحددة لإعادة ت�سعري الفوائد واأ�سعار الفوائد الفعلية املتعلقة بها:

غري        

معر�سة        

ملخاطر اأكرث  معدل/       

اأ�سعار من 5   5 - 1  12 - 6  6 - 3 لغاية  الفائدة  كما يف 31 دي�سمرب 2013 

املجموع الفائدة  �سنوات  �سنوات  �سهر  �سهور  3 �سهور  الفعلي ٪  باآلف الدنانري البحرينية 

املوجودات

 نقد بال�سندوق واأر�سدة

108.408  108.408  -  -  -  -  -  -    لدى البنوك املركزية 

570.095  -  -  -  74.509  119.228  376.358  ٪1.03 �سندات اخلزينة 

 ودائع لأجل لدى البنوك

146.248  13.786  -  -  4.000  13.785  114.677  ٪1.03    واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

573  -  -  -  -  573  -  - اأوراق مالية متداولة 

859.391  -  66.851  276.979  73.969  40.160  401.432  ٪4.40 قرو�ش و�سلفيات 

997.717  61.192  419.842  441.296  21.535  22.720  31.132  ٪4.67 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

 اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

52.892  52.892  -  -  -  -  -  -   وفوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

13.908  13.908  -  -  -  -  -  - عقارات ومعدات 

2.749.232  250.186  486.693  718.275  174.013  196.466  923.599 جمموع املوجودات  

املطلوبات وحقوق امللكية

 م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات

252.817  29.416  -  -  -  4.064  219.337  ٪0.39    املالية الأخرى 

29.898  -  -  -  -  -  29.898  ٪1.60 �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

2.083.538  778.455  -  198  26.751  338.938  939.196  ٪0.61 ودائع الزبائن 

19.839  19.839  -  -  -  -  -  - فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

363.140  363.140  -  -  -  -  -  - حقوق امللكية 

2.749.232  1.190.850  -  198  26.751  343.002  1.188.431 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية  

 الفجوة يف ال�ستجابة ملعدلت

    الفائدة للبنود امل�سمنة

-  )940.664(  486.693  718.077  147.262  )146.536(  )264.832(    يف بيان املركز املايل  

 الفجوة يف ال�ستجابة ملعدلت

    الفائدة للبنود الغري امل�سمنة

-  -  )397.756(  )37.600(  -  37.600  397.756    يف بيان املركز املايل  

 الفجوة الرتاكمية لال�ستجابة

-  -  940.664  851.727  171.250  23.988  132.924    ملعدلت الفائدة  

اإي�ساحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

89  I  البيانـــــــــــــــات املاليــــــــــــــة



33. خماطر ال�سوق

اأ( ي�ستخدم البنك الطريقة املوحدة لتخ�سي�ش راأ�سمال ملخاطر ال�سوق. 

يبني اجلدول التايل متطلبات راأ�ش املال كما يف دي�سمرب 

2013  2014 نوعية اخلطر )باآلف الدنانري البحرينية( 

636.1  380.8 خماطر ا�سعار الفائدة 

91.7  90.0 خماطر الأ�سهم 

65.8  30.7 خماطر حتويل العمالت الأجنبية 

-  - خماطر ال�سلع 

-  - خماطر اخليارات  

793.6  501.5 جمموع متطلبات راأ�ش املال الأدنى ملخاطر ال�سوق 

12.5  12.5 امل�ساعف 

9.920  6.269 خماطر ال�سوق املوزونة ح�سب الطريقة املوحدة  

ب( اإن اخلطر الرئي�سي الذي تتعر�ش له حمافظ اأن�سطة غري املتاجرة هو خطر اخل�سارة من تذبذبات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية 

نظرًا للتغيريات يف معدلت اأ�سعار الفوائد يف ال�سوق. ويعزز البنك عملية اإدارة خماطر اأ�سعار الفوائد من خالل متابعة ح�سا�سية املوجودات واملطلوبات املالية للبنك اإىل 

�سدمة اأ�سعار الفائدة من 200 نقطة اأ�سا�سية زيادة/انخفا�ش. وفيما يلي حتليل حل�سا�سية البنك للزيادة اأو النخفا�ش يف معدلت اأ�سعار فوائد ال�سوق )وذلك بافرتا�ش 

عدم وجود حركة غري منتظمة يف منحنيات العوائد ووجود توازن دائم يف و�سع امليزانية العمومية(.

2013                                      2014                                     

200 نقطة اأ�سا�سية 200 نقطة اأ�سا�سية  200 نقطة اأ�سا�سية  200 نقطة اأ�سا�سية   

موازية انخفا�ش موازية زيادة  موازية انخفا�ش  موازية زيادة  باآلف الدنانري البحرينية 

24.955  )24.955(  21.528  )21.528( كما يف 31 دي�سمرب 

37.828  )37.828(  20.116  )20.116( املعدل للمدة 

23.634  )23.634(  17.993  )17.993( احلد الأدنى للمدة 

49.041  )49.041(  23.253  )23.253( احلد الأق�سى للمدة 

ت( يحتفظ البنك با�ستثمارات يف اأ�سهم مدرجة كجزء من حمفظة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع. اإن خماطر الأ�سهم تكمن يف احتمال تاأثري عك�سي ناجت عن حركات يف 

اأ�سعار اأ�سهم معينة اأو حترك ال�سوق ب�سكل عام. ويقوم البنك باإدارة هذا اخلطر عن طريق التنوع يف ال�ستثمار من حيث توزيع التمركز جغرافيا وقطاعيًا.

تتم اإدارة اأو�ساع خماطر اأ�سعار الفائدة اخلا�سة باأن�سطة غري املتاجرة ب�سكل عام من قبل جمموعة اخلزينة التي ت�ستخدم الأوراق املالية ال�ستثمارية والودائع لدى 

البنوك والودائع من البنوك واأدوات امل�ستقات من اأجل اإدارة الو�سع العام النا�سئ عن اأن�سطة البنك اخلا�سة بغري املتاجرة. هذا ويت�سمن الإي�ساح رقم )17( حول 

البيانات املالية تف�سياًل ل�ستخدام امل�ستقات من اأجل اإدارة خماطر معدلت الفائدة.
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34. املعلومات القطاعية

ينق�سم البنك اإىل عدة وحدات ت�سويقية اإ�سرتاتيجية رئي�سية وذلك من اأجل الأغرا�ش الإدارية. وهذه الوحدات الت�سويقية هي: وحدة اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية 

 وجمموعة الأعمال امل�سرفية املحلية وجمموعة اخلزينة واملعامالت امل�سرفية الدولية. وعلى اأ�سا�ش هذاالتق�سيم يتم اإعداد التقارير لإظهار البيانات املتعلقة بالتق�سيم

القطاعي الت�سغيلي.

وحدة  كل  وتتميز  البنك.  زبائن  اإىل  املتعددة  املحلية  امل�سرفية  بتقدمي اخلدمات  امل�سرفية  الأعمال  ال�سخ�سية وجمموعة  امل�سرفية  وحدة اخلدمات  كل من  وتقوم 

ت�سويقية عن غريها على اأ�سا�ش معرفة الزبون ونوع املعاملة. فوحدة اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية تقدم املنتجات واخلدمات امل�سرفية لالأ�سخا�ش. وتقدم جمموعة 

الأعمال امل�سرفية املحلية خدماتها للموؤ�س�سات وال�سركات الكبرية واملوؤ�س�سات املالية واحلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم.

اأما بالن�سبة ملجموعة اخلزينة واملعامالت امل�سرفية الدولية فهي تعني باإدارة ال�سيولة واأ�سعار الفائدة والقطع الأجنبي وخماطر ال�سوق و توفر منتجات م�سرفية متعددة 

و خدمات لزبائن البنك خارج البحرين.

فيما يلي املعلومات املالية املتعلقة بالوحدات الت�سغيلية:

     وحدة اخلدمات   جمموعة الأعمال         جمموعة اخلزينة 

واملعامالت امل�سرفية الدولية           املجموع امل�سرفية ال�سخ�سية    امل�سرفية املحلية  باآلف الدنانري البحرينية 

2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

الإيرادات

76.768  75.758  39.298  41.343  14.556  12.021  22.914  22.394 فوائد مكت�سبة 

)16.950(  )16.182(  )3.431(  )2.101(  )9.161(  )9.330(  )4.358(  )4.751( يطرح: فوائد مدفوعة 

�سايف الفوائد املكت�سبة /

-  -  )10.536(  )9.851(  6.664  5.993  3.872  3.858    )املدفوعة( بني القطاعات 

59.818  59.576  25.331  29.391  12.059  8.684  22.428  21.501 �سايف الفوائد املكت�سبة 

24.833  29.626  14.961  18.986  1.677  1.716  8.195  8.924 اإيرادات اأخرى 

84.651  89.202  40.292  48.377  13.736  10.400  30.623  30.425 جمموع الدخل الت�سغيلي 

54.354  56.651  32.497  37.192  3.541  1.079  18.316  18.380 الناجت 

 امل�سروفات الإدارية

)2.991(  )3.213(    غري املحملة       

51.363  53.438 اأرباح ال�سنة       

معلومات اأخرى

2.749.232  2.738.457  1.976.125  2.018.514  386.712  316.389  386.395  403.554 املوجودات 

2.749.232  2.738.457  732.399  742.126  1.151.302  1.035.290  865.531  961.041 املطلوبات وحقوق امللكية 

1.274  1.175  294  331  242  259  738  585 ا�ستهالك ال�سنة 

 خم�س�ش انخفا�ش

5.628  6.573  517  3.909  3.969  2.280  1.142  384    قيمة الأ�سول 

خالل عام 2014 بلغت امل�ساريف الراأ�سمالية 1.37 مليون دينار بحريني )1.60 مليون دينار بحريني عام 2013(.

حتمل الإيرادات وامل�سروفات املبا�سرة على الوحدات الت�سويقية. ويتم توزيع راأ�سمال البنك علىالوحدات الت�سويقية على اأ�سا�ش حجم املوجودات بالن�سبة لكل وحدة. 

كما يتم توزيع امل�سروفات العامة التي تتحملها اأكرث من وحدة ت�سويقية على الوحدات على اأ�سا�ش مدرو�ش.

ميثل بند »�سايف الفوائد املكت�سبة / )املدفوعة( بني القطاعات« الفائدة على الأموال الفائ�سة والتي حتول تلقائيًا من كل الوحدات الت�سويقية اإىل جمموعة اخلزينة 

والإ�ستثمار. ويتم مراجعة �سعر الفائدة على هذه الأموال مرة كل ثالثة اأ�سهر. ويختلف �سعر الفائدة بالن�سبة للعملة املحلية عن العمالت الأجنبية والتي يتم و�سعها على 

اأ�سا�ش املتو�سط املوزون ل�سعر ال�سوق لالإ�ستحقاقات املتعددة لكل عملة.
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يقوم البنك بتقدمي اأعماله البنكية من خالل الوحدات الت�سويقية الإ�سرتاتيجية وتتم عمليات البنك من مواقع جغرافية متعددة:

1( العمليات املحلية يف مملكة البحرين والتي متثل العمليات امل�سرفية من خالل �سبكة البنك املنت�سرة يف مملكة البحرين.

2( العمليات اخلارجية والتي تتم من خالل فرعي البنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية.

يبني اجلدول التايل املعلومات ح�سب القطاع اجلغرايف:

باآلف الدنانري البحرينية           العمليات املحلية         العمليات اخلارجية                املجموع

2013  2014  2013  2014  2013  2014 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

84.651  89.202  3.731  3.557  80.920  85.645 الدخل الت�سغيلي 

51.363  53.438  1.261  )2.192(  50.102  55.630 اأرباح ال�سنة 

كما يف 31 دي�سمرب

2.749.232  2.738.457  113.820  87.107  2.635.412  2.651.350 املوجودات 

2.749.232  2.738.457  113.820  87.107  2.635.412  2.651.350 املطلوبات وحقوق امللكية 

35. تواريخ الإ�ستحقاق وخماطر ال�سيولة

اأ( يبني اجلدول التايل توزيع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية ح�سب تواريخ ال�ستحقاق املتفق عليها با�ستثناء �سندات الأ�سول امل�سمونة و�سندات الرهن العقاري 

حيث مت احت�ساب مدة ال�ستحقاق على اأ�سا�ش املتو�سط املوزون للعمر الزمني وذلك ميثل عر�ش اأف�سل لتواريخ ا�ستحقاق هذه املنتجات بعد الأخذ يف العتبار طبيعة 

تلك املنتجات:

اأكرث من   20 - 10  10 - 5  5 - 3  3 - 1  12 - 6  6 - 3 اإىل  باآلف الدنانري البحرينية 

املجموع 20 �سنة  �سنة  �سنوات  �سنوات  �سنوات  �سهر  �سهور  3 �سهور  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

املوجودات

 نقد بال�سندوق واأر�سدة

111.066  -  -  -  -  -  -  -  111.066    لدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  -  -  -  -  117.920  373.501 �سندات اخلزينة 

 ودائع لأجل لدى البنوك

283.878  -  -  -  -  -  -  -  283.878    واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

562  -  -  -  -  -  -  562  - اأوراق مالية متداولة 

780.972  542  13.118  76.623  129.206  249.095  67.876  44.619  199.893 قرو�ش و�سلفيات 

999.486  84.421  21  347.493  155.581  254.507  120.704  11.906  24.853 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

 اإ�ستثمار يف �سركات زميلة

   وفوائد م�ستحقة وموجودات

71.072  39.253  -  -  6.490  3.519  1.657  279  19.874 اأخرى وعقارات ومعدات 

2.738.457  124.216  13.139  424.116  291.277  507.121  190.237  175.286  1.013.065 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية

 م�ستحقات للبنوك

138.331  -  -  -  -  -  -  5.944  132.387    واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

28.164  -  -  -  -  -  -  -  28.164 �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

2.154.849  -  -  -  -  54.004  116.561  203.045  1.781.239 ودائع الزبائن 

39.097  -  -  -  -  8.582  194  587  29.734 فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

378.016  354.494  -  -  -  -  -  -  23.522 حقوق امللكية 

2.738.457  354.494  -  -  -  62.586  116.755  209.576  1.995.046 جمموعة املطلوبات وحقوق امللكية 
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35. تواريخ الإ�ستحقاق وخماطر ال�سيولة )تتمة(

اأكرث من   20 - 10  10 - 5  5 - 3  3 - 1  12 - 6  6 - 3 اإىل  باآلف الدنانري البحرينية 

املجموع 20 �سنة  �سنة  �سنوات  �سنوات  �سنوات  �سهر  �سهور  3 �سهور  كما يف 31 دي�سمرب 2013 

املوجودات

 نقد بال�سندوق واأر�سدة

108.408  -  -  -  -  -  -  -  108.408    لدى البنوك املركزية 

570.095  -  -  -  -  -  74.509  119.228  376.358 �سندات اخلزينة 

 ودائع لأجل لدى البنوك

146.248  -  -  -  -  -  4.000  13.785  128.463    واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

573  -  -  -  -  -  -  573  - اأوراق مالية متداولة 

859.391  -  13.900  80.995  157.820  270.177  104.838  38.130  193.531 قرو�ش و�سلفيات 

997.717  61.215  -  419.842  180.375  266.225  27.142  30.272  12.646 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

 اإ�ستثمار يف �سركات زميلة

   وفوائد م�ستحقة وموجودات

66.800  38.382  -  8.519  1.247  2.016  347  467  15.822 اأخرى وعقارات ومعدات 

2.749.232  99.597  13.900  509.356  339.442  538.418  210.836  202.455  835.228 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية

 م�ستحقات للبنوك

252.817  -  -  -  -  -  -  4.064  248.753    واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

29.898  -  -  -  -  -  -  -  29.898 �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

2.083.538  -  -  -  -  215  26.771  339.253  1.717.299 ودائع الزبائن 

19.839  -  -  -  -  6.762  125  827  12.125 فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

363.140  330.209  -  -  -  -  -  -  32.931 حقوق امللكية 

2.749.232  330.209  -  -  -  6.977  26.896  344.144  2.041.006 جمموعة املطلوبات وحقوق امللكية 

ب( خماطر ال�سيولة

يو�سح اجلدول التايل التدفقات النقدية غري املخ�سومة يف املطلوبات املالية وللبنك واللتزامات البنكية على اأ�سا�ش اأول التزام تعاقدي لها. تختلف التدفقات النقدية 

املتوقعة لهذه الأدوات ب�سكل كبري عن هذا التحليل. فعلى �سبيل املثال. ومن املتوقع اأن حتافظ الودائع لأجل على و�سع ثابت اأو ترتفع اأر�سدتها واأل يتم �سحب جميع 

التزامات القرو�ش غري امل�سحوبة فورًا. وبالن�سبة للم�ستقات ذات الت�سويات الإجمالية املتزامنة )مثل عقود ال�سرف الآجلة ومقاي�سات العمالت( فاإن التدفقات النقدية 

القادمة )اخلارجة( ال�سمية غري املخ�سومة يتم اأخذها بعني العتبار بينما يف حالة امل�ستقات التي تتم ت�سويتها ب�سكل �ساٍف. فاإن املبالغ ال�سافية قد مت اأخذها بعني 

العتبار.

اأكرث من  5 - 1  12 - 6  6 - 3 اأقل من  التدفقات النقدية  الر�سيد  باآلف الدنانري البحرينية 

5 �سنوات �سنوات  �سهر  �سهور  3 �سهور  القادمة/)اخلارجة(  الدفرتي  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

املطلوبات القائمة على غري امل�ستقات       

-  -  -  5.960  132.516  138.476  138.331 م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

-  -  -  -  28.172  28.172  28.164 �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

-  59.044  116.154  187.819  1.802.115  2.165.132  2.154.849 ودائع الزبائن 

-  59.044  116.154  193.779  1.962.803  2.331.780  2.321.344 جمموع املطلوبات غري امل�ستقة 

املطلوبات القائمة على امل�ستقات       

-  -  )47.044(  )56.030(  )247.441(  )350.515(  - املتاجرة: تدفقات خارجة 

-  -  47.123  55.324  246.955  349.402  1.439 املتاجرة: تدفقات داخلة 

-  -  79  )706(  )486(  )1.113(  1.439 جمموع املطلوبات امل�ستقة 

16.667  )16.667(  22.843  -  )22.843(  -  - اللتزامات البنكية 

-  -  -  -  )7.724(  )7.724(  - �سمانات مالية 
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35. تواريخ الإ�ستحقاق وخماطر ال�سيولة )تتمة(

اأكرث من  5 - 1  12 - 6  6 - 3 اأقل من  التدفقات النقدية  الر�سيد  باآلف الدنانري البحرينية 

5 �سنوات �سنوات  �سهر  �سهور  3 �سهور  القادمة/)اخلارجة(  الدفرتي  كما يف 31 دي�سمرب 2013 

املطلوبات القائمة على غري امل�ستقات       

-  -  -  4.081  248.976  253.057  252.817 م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

-  -  -  -  29.941  29.941  29.898 �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

-  207  27.033  201.951  1.859.499  2.088.690  2.083.538 ودائع الزبائن 

-  207  27.033  206.032  2.138.416  2.371.688  2.366.253 جمموع املطلوبات غري امل�ستقة 

املطلوبات القائمة على امل�ستقات       

-  -  )38.590(  )24.581(  )270.845(  )334.016(  - املتاجرة: تدفقات خارجة 

-  -  38.486  25.448  270.013  333.947  2.131 املتاجرة: تدفقات داخلة 

-  -  )104(  867  )832(  )69(  2.131 جمموع املطلوبات امل�ستقة 

-  )131(  -  )16.666(  )16.947(  )33.744(  - اللتزامات البنكية 

-  )2(  )1.025(  )250(  )3.430(  )4.707(  - �سمانات مالية 

36. كلفة مكافاأة نهاية اخلدمة والتقاعد

يتم احت�ساب التزامات البنك لربامج التقاعد للموظفني الذين يخ�سعون لأنظمة التقاعد الجتماعي يف مملكة البحرين وفروع البنك اخلارجية كم�سروفات �سمن بيان 

الربح اأو اخل�سارة. وقد بلغت ا�سرتاكات البنك لعام 2014 مبلغًا وقدره 0.83 مليون دينار بحريني )2013: 0.83 مليون دينار بحريني(. وي�ستحق املوظفني الآخرين 

مكافاآت نهاية اخلدمة ويتم دفعها وفقًا لعقود ال�ستخدام اأو مبوجب قوانني العمل ال�سارية وفيما يلي احلركة يف خم�س�ش نهاية اخلدمة خالل العام.

2013  2014 خم�س�ش نهاية اخلدمة 

احلركة خالل ال�سنة     )باآلف الدنانري البحرينية(

3.678  4.254 يف 1 يناير 

1.235  1.069 خم�س�ش ال�سنة 

)659(  )1.082( مدفوعات خالل ال�سنة 

4.254  4.241 يف 31 دي�سمرب 

لدي البنك نظام ادخار اختياري للموظفني البحرينيني حيث ي�ساهم املوظف والبنك �سهريًا بن�سب معينة من الراتب ال�سهري. ويخ�سع هذا النظام لإ�سراف جلنة 

متخ�س�سة. وقد بلغت م�ساهمات البنك يف هذا النظام خالل عام 2014 مبلغ 0.83 مليون دينار بحريني )0.80 مليون دينار بحريني لعام 2013(. وبتاريخ 31 دي�سمرب 

2014. بلغ �سايف ر�سيد ح�ساب نظام الدخار 10.68 مليون دينار بحريني )9.94 مليون دينار بحريني يف نهاية عام 2013(. وذلك بعد الأخذ يف العتبار م�ساهمة 

املوظفني والبنك والعوائد املرتاكمة واملدفوعات.

37. الدعاوى الق�سائية

�سد  اأخرى  اأطراف  قبل  من  رفعت  بحريني(  دينار  مليون   0.72  :2013( بحريني  دينار  مليون   0.74 مبلغ  الق�سائية  الدعاوى  جمموع  بلغ   2014 دي�سمرب   31 يف 

معني خم�س�ش  اأي  احت�ساب  �سرورة  عدم  راأت  الإدارة  فاإن  الدعاوى  بهذه  يتعلق  فيما  للبنك  القانونيني  امل�ست�سارين  قبل  من  ال�سادر  الراأي  على  وبناًء   البنك. 

لهذه املطالبات.
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38. الربحية والأرباح النقدية لل�سهم الواحد

2013  2014  

     )باآلف الدنانري البحرينية(

51.36  53.44 ربح ال�سنة 

32.93  23.52 اأرباح اأ�سهم نقدية مو�سى بتوزيعها ٪25 )2013: ٪35( 

املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم العادية ال�سادرة )باملاليني(

855.4  940.9 اأ�سهم عادية يف 1 يناير 

85.5  - تاأثري اأ�سهم منحة خالل 2013 

940.9  940.9 املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم العادية )باملاليني( يف 31 دي�سمرب 

54.6 فل�ش 56.8 فل�ش  عائد ال�سهم الواحد 

35.0 فل�ش 25.0 فل�ش  الأرباح النقدية لل�سهم الواحد 

مل يتم اإحت�ساب العائد املخف�ش لل�سهم نظرًا لعدم وجود اأي اأدوات خمف�سة حمتملة لدى البنك قي توؤدي اإىل تخفي�ش عائد ال�سهم الواحد.

املحا�سبي الت�سنيف   .39

اأ( يبني اجلدول التايل الإف�ساح عن الت�سنيف املحا�سبي للموجودات واملطلوبات:

قرو�ش القيمة العادلة    

جمموع القيمة اأخرى بالقيمة  متوفرة  ومبالغ  من خالل لأرباح  باآلف الدنانري البحرينية  

الدفرتية املطفاأة  للبيع  م�ستحقة  اأو اخل�سائر  للمتاجرة  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

نقد بال�سندوق واأر�سدة

111.066  -  -  111.066  -  -      لدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  491.421  -  - �سندات اخلزينة 

ودائع لأجل لدى البنوك

283.878  -  -  283.878  -  -      واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

562  -  -  -  -  562 اأوراق مالية متداولة 

780.972  -  -  780.972  -  - قرو�ش و�سلفيات 

999.486  -  975.178  23.528  780  - اأوراق مالية ا�ستثمارية 

33.481  -  -  33.481  -  - فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

2.700.866  -  975.178  1.724.346  780  562 املجموع 

 م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات

138.331  138.331  -  -  -  -    املالية الأخرى 

28.164  28.164  -  -  -  - �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

2.154.849  2.154.849  -  -  -  - ودائع الزبائن 

28.324  28.324  -  -  -  - فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

2.349.668  2.349.668  -  -  -  - املجموع 

اإي�ساحات حول البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

95  I  البيانـــــــــــــــات املاليــــــــــــــة



الت�سنيف املحا�سبي )تتمة(  .39

قرو�ش القيمة العادلة    

جمموع القيمة اأخرى بالقيمة  متوفرة  ومبالغ  من خالل لأرباح  باآلف الدنانري البحرينية  

الدفرتية املطفاأة  للبيع  م�ستحقة  اأو اخل�سائر  للمتاجرة  كما يف 31 دي�سمرب 2013 

نقد بال�سندوق واأر�سدة

108.408  -  -  108.408  -  -      لدى البنوك املركزية 

570.095  -  -  570.095  -  - �سندات اخلزينة 

ودائع لأجل لدى البنوك

146.248  -  -  146.248  -  -      واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

573  -  -  -  -  573 اأوراق مالية متداولة 

859.391  -  -  859.391  -  - قرو�ش و�سلفيات 

997.717  -  980.964  15.974  779  - اأوراق مالية ا�ستثمارية 

30.087  -  -  30.087  -  - فوائد م�ستحقة وموجودات اأخرى 

2.712.519  -  980.964  1.730.203  779  573 املجموع 

 م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات

252.817  252.817  -  -  -  -    املالية الأخرى 

29.898  29.898  -  -  -  - �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

2.083.538  2.083.538  -  -  -  - ودائع الزبائن 

15.129  15.129  -  -  -  - فوائد م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

2.381.382  2.381.382  -  -  -  - املجموع 

39 ب( ت�سل�سل القيمة العادلة

ب( يقوم البنك بقيا�ش القيمة العادلة لالأدوات املالية با�ستخدام الت�سل�سل الآتي للقيمة العادلة والتي تعك�ش اأهمية املدخالت امل�ستخدمة يف �سنع القيا�سات.

الأ�سعار امل�سعرة )غري املعدلة( يف �سوق ن�سطة لالأ�سول واملطلوبات املماثلة. امل�ستوى 1: 

تقنيات التقييم مبنية على مدخالت ميكن ر�سدها اإما مبا�سرة مثل الأ�سعار اأو غري مبا�سرة م�ستمدة من الأ�سعار. وتت�سمن هذه الفئة على اأدوات مت  امل�ستوى 2: 

تقييمها ب�سعر ال�سوق يف اأ�سواق ن�سطة لأدوات مماثلة. الأ�سعار امل�سعرة لأدوات مماثلة يف اأ�سواق اأقل ن�ساط اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى. حيث جميع املدخالت 

املهمة ميكن ر�سدها من معلومات ال�سوق.

تقنيات تقييم با�ستخدام مدخالت ل ميكن ر�سدها. وتتكون هذه الفئة على اأدوات مت اإ�ستخدام تقنيات تقييم غري مبنية على مدخالت ميكن ر�سدها  امل�ستوى 3: 

وتكون هذه املداخالت ذات تاأثري جوهري على تقييم هذه الأدوات. يو�سح اجلدول التايل الأ�سول واملطلوبات املالية والتي مت تقييمها بالقيمة العادلة وذلك 

ح�سب طريقة التقييم:

ت�سنف جميع الأدوات املالية، عدا تلك التي مت الإف�ساح عنها يف اجلدول اأدناه، �سمن امل�ستوى الثاين.

)1(  قرو�ش و�سلفيات: القيمة العادلة تقارب القيمة الدفرتية، كون غالبية القرو�ش هي قرو�ش ذات معدل فائدة عائمن ومت منحها وفقًا لأ�سعار ال�سوق، ومت عمل 

خم�س�سات منا�سبة لهذه القرو�ش، مع ال�سك يف التح�سيل.

)2(  ودائع العمالء: القيمة العادلة املقدرة للودائع التي ل متلك تاريخا حمددا لال�ستحقاق، والتي ت�سمل ودائع ل تتحمل فائدة، تعترب م�ساوية ملبلغ ال�سداد ح�سب الطلب، 

واملتمثل يف القيمة الدفرتية للودائع. بالن�سبة للودائع ذات مواعيد ال�ستحقاق الثابتة والتي تتحمل معدل فائدة، فاإن البنك يقدر اأن القيمة العادلة تقارب القيمة 

الدفرتية، كون غالبية هذه الودائع ذات طبيعة ق�سرية الأجل ووجميع الودائع باأ�سعار ال�سوق.

)3( املوجودات واملطلوبات املالية الأخرى: تعترب القيمة العادلة مقاربة للقيمة الدفرتية نتيجة لطبيعتها ق�سرية الأجل، واحتمال خ�سائر الئتمان ال�سئيل.
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الت�سنيف املحا�سبي )تتمة(  .39

باآلف الدنانري البحرينية                  2014                  2013

املجموع امل�ستوى 3  امل�ستوى 2  امل�ستوى 1  املجموع  امل�ستوى 3  امل�ستوى 2  امل�ستوى 1  كما يف 31 دي�سمرب 

573  -  -  573  562  -  -  562 اأ�سول مالية بغر�ش املتاجرة 

 اأ�سول مالية مت ت�سنيفها باحت�ساب

   قيمتها العادلة من خالل الربح

  اأو اخل�سارة:

779  -  779  -  780  -  780  -      �سناديق مدارة 

-  -  -  -  -  -  -  -      �سندات مالية حممية راأ�ش املال 

اأ�سول مالية متوفرة للبيع:

920.552  -  521.489  399.063  911.888  -  532.467  379.421      �سندات ديون 

60.412  14.274  -  46.138  63.290  12.831  -  50.459      اأ�سهم 

11.385  -  11.385  -  5.743  -  5.743  - اأ�سول امل�ستقات املالية 

993.701  14.274  533.653  445.774  982.263  12.831  538.990  430.442 املجموع 

4.987  -  4.987  -  17.909  -  17.909  - مطلوبات امل�ستقات املالية 

يو�سح اجلدول التايل احلركة يف امل�ستوى 3 من الأ�سول املالية خالل العام .  مل يكن هناك اأي حتويل بني امل�ستوى 1 اأو امل�ستوى 2 اأو امل�ستوى 3 من ت�سل�سل القيمة العادلة.

 

اأ�سول مالية متوفرة للبيع  

2013  2014 باآلف الدنانري البحرينية 

13.940  14.274 يف 1 يناير 

جمموع الأرباح / )اخل�سائر(:  

7  )58(   يف بيان الربح اأو اخل�سارة 

327  554   يف الدخل ال�سامل الآخر 

-  - م�سرتيات 

-  )1.939( ت�سويات 

-  - حتويل اإىل)من( امل�ستوى 3 

14.274  12.831 يف 31 دي�سمرب 

 جمموع الأرباح / )اخل�سائر( للفرتة مت ت�سمينها يف بيان الربح اأو اخل�سارة

)7(  )58(   لالأ�سول / املطلوبات املوجودة يف 31 دي�سمرب 

يتكون امل�ستوى 3 من اأ�سهم اإ�ستثمارية غري مدرجة ومت ت�سنيفها كمتوفرة للبيع والتي مت قيا�سها باإحت�ساب �سايف قيمة الأ�سول بناءًا على اأحدث البيانات املالية 

ال�سادرة من ال�سركة امل�ستثمر فيها. مت حتليل احل�سا�سية للحركة يف القيمة العادلة لالأدوات املالية يف امل�ستوى 3 التي تتعلق بالأ�سول املالية املتوفرة للبيع على اأنها 

غري مهمة للدخل ال�سامل الآخر وحقوق امللكية.
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40. متو�سط الأر�سدة

فيما يلي املتو�سط اليومي لالأر�سدة خالل ال�سنة:

2013  2014  

     )باآلف الدنانري البحرينية(

2.626.723  2.793.844 جمموع املوجودات 

2.305.338  2.412.246 جمموع املطلوبات 

321.385  381.598 حقوق امللكية 

143.300  159.734 الإلتزامات الطارئة والإلتزامات الإئتمانية 

41. مالءة راأ�ش املال

يزاول البنك ن�ساطاته كموؤ�س�سة مالية م�ستقلة مقره الرئي�سي يف مملكة البحرين بالإ�سافة اإىل فروع يف كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة واململكة 

العربية ال�سعودية. يتم احت�ساب مالءة راأ�ش املال ح�سب بازل 2 وتعليمات م�سرف البحرين املركزي ويت�سمن خماطر الإئتمان وخماطر الت�سغيل وخماطر ال�سوق. 

ي�ستخدم البنك الطريقة املوحدة حل�ساب خماطر الإئتمان وطريقة املوؤ�سر الأ�سا�سي لحت�ساب خماطر الت�سغيل وي�ستخدم البنك ملخاطر ال�سوق الطريقة املوحدة.

تبني التفا�سيل التالية مالءة راأ�ش املال حتت بازل 2 كما يف 31 دي�سمرب كما مت احت�سابها من قبل البنك:

2013  2014  

ح�سب الأر�سدة يف نهاية العام     )باآلف الدنانري البحرينية(

284.549  302.677 الفئة الأوىل من راأ�ش املال 

19.989  21.454 الفئة الثانية من راأ�ش املال 

304.538  324.131 جمموع قاعدة راأ�ش املال 

خماطر الأ�سول املوزونة:  

812.884  781.013 خماطر الإئتمان 

9.920  6.269 خماطر ال�سوق 

152.559  158.041 خماطر الت�سغيل 

جمموع خماطر الأ�سول املوزونة  945.323  975.363

٪31.2  ٪34.3 معدل مالءة راأ�ش املال 

٪29.2  ٪32.0 معدل الفئة الأوىل من مالءة راأ�ش املال 
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41. مالءة راأ�ش املال )تتمة(

2013  2014  

ح�سب متو�سط الأر�سدة خالل العام     )باآلف الدنانري البحرينية(

251.345  263.103 الفئة الأوىل من راأ�ش املال 

43.115  44.061 الفئة الثانية من راأ�ش املال 

294.460  307.164 جمموع قاعدة راأ�ش املال 

خماطر الأ�سول املوزونة:  

853.005  794.362 خماطر الإئتمان 

9.562  6.791 خماطر ال�سوق 

147.824  153.930 خماطر الت�سغيل 

1.010.391  955.083 جمموع خماطر الأ�سول املوزونة 

٪29.1  ٪32.2 معدل مالءة راأ�ش املال 

٪24.9  ٪27.5 معدل الفئة الأوىل من مالءة راأ�ش املال 

42. نظام حماية الودائع

يتم تغطية الودائع التي يتم الحتفاظ بها �سمن عمليات البنك يف البحرين عن طريق قانون حماية الودائع ال�سادر عن م�سرف البحرين املركزي، وفقًا للقرار رقم 

)34( ل�سنة 2010. اخلطة تنطبق على جميع احل�سابات املوؤهلة املحتفظ بها يف مكاتب البنك يف البحرين، وتخ�سع ل�ستثناءات حمددة، واحلد الأق�سى للمبلغ الكلي 

امل�ستحق والقوانني الأخرى املتعلقة باإن�ساء خطة حلماية الودائع وجمل�ش حماية الودائع.

43. اأرقام املقارنة

اإعادة الت�سنيف مل توؤثر على ربح ال�سنة وجمموع  اإن  اأرقام العام احلايل.  اأرقام املقارنة كلما تطلب الأمر ذلك. وذلك لإعطاء مقارنة عادلة مع  اإعادة ت�سنيف  مت 

املوجودات وجمموع املطلوبات وحقوق امللكية.
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الإف�ساح عن اإدارة املخاطر وراأ�ش املال

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

التقليدية. البنوك  جملد  املركزي  البحرين  م�سرف  لقانون   3  .  1  .  6 ق�سم  العام  الإف�ساح  منوذج  وفق  اإعدادها  مت  قد  الإف�ساحات  هذه   اإن 

يجب قراءة هذه الإف�ساحات مع الإي�ساحات وخ�سو�سًا ال�سيا�سات املحا�سبية املهمة واإدارة املخاطر للبيانات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014.

ح�سب مطلوب  هو  كما  الإجراءات  ح�سب  عليه  متفق  على  بناءًا  كي.بي.اأم.جي  للبنك  اخلارجيني  املدققني  قبل  من  مراجعتها  مت  الإف�ساحات  هذه   اإن 

الفقرة اأ - 2 - 4 من منوذج الإف�ساح العام.



تنفيذي ملخ�ش 

دخلت قواعد بازل 2 الإر�سادية ال�سادرة من قبل م�سرف البحرين املركزي التي حتدد الإطار العام ملالءة راأ�ش املال للبنوك املوؤ�س�سة يف مملكة البحرين حيز التنفيذ 

اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2008.

تبنى بنك البحرين الوطني الطريقة املوحدة ملخاطر الئتمان و الطريقة املوحدة ملخاطر ال�سوق وطريقة املوؤ�سر الأ�سا�سي ملخاطر الت�سغيل من اأجل حتديد متطلبات راأ�ش 

املال. ويت�سمن هذا التقرير ا�سرتاطات اإف�ساح املحور 3 للجنة بازل كما ا�سرتطه م�سرف البحرين املركزي. ويت�سمن التقرير و�سفًا لإدارة خماطر البنك و�سيا�سات 

وممار�سات مالءة راأ�ش املال. مبا يف ذلك معلومات كمية تف�سيلية عن مالءة راأ�ش املال.

النظامي  املال  راأ�ش  واإجمايل  الأوىل  للفئة  املال  راأ�ش  بلغ  بينما  دينار بحريني  مليون  باملخاطر 945.32  املوزونة  الأ�سول  اإجمايل  بلغ  دي�سمرب 2014  بتاريخ 31  كما 

302.68 مليون دينار بحريني و 324.13 مليون دينار بحريني على التوايل ولهذا فاإن ن�سبة مالءة راأ�ش املال من الفئة الأوىل واإجمايل مالءة راأ�ش املال كانت ٪32.0 

و 34.3٪ على التوايل. وتتجاوز هذه الن�سب احلدود الدنيا ل�سرتاطات مالءة راأ�ش املال مبوجب اإطار بازل 2 مل�سرف البحرين املركزي. ويهدف البنك اإىل املحافظة 

على ن�سبة مالءة راأ�ش املال من الفئة الأوىل فوق م�ستوى 8٪ ويف نف�ش الوقت اإجمايل ن�سبة راأ�ش املال فوق ٪12.

ينظر البنك اإىل اإف�ساحات املحور 3 من بازل 2 باعتبارها و�سيلة هامة لزيادة ال�سفافية وبناء على ذلك فقد قدم اإف�ساحات �ساملة �سمن هذا التقرير والتي تعترب 

منا�سبة وهامة بالن�سبة لالأطراف ذات العالقة بالبنك واأطراف ال�سوق.

التطبيق جمال 

يقوم البنك مبزاولة ن�ساطاته كموؤ�س�سة م�سرفية م�ستقلة يوجد مقره يف مملكة البحرين ولديه فروع يف كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة واململكة 

العربية ال�سعودية. وقد مت احت�ساب ا�سرتاطات مالءة راأ�سمال البنك على اأ�سا�ش موحد.

اإدارة املخاطر وراأ�ش املال

يتعر�ش البنك لالأنواع التالية من املخاطر:

الئتمان خماطر  �•
ال�سيولة خماطر  �•

ال�سوق خماطر  �•
الفائدة اأ�سعار  خماطر  �•

الت�سغيل خماطر  �•

اإطار اإدارة املخاطر

تنح�سر ال�سلطة يف اإدارة املخاطر يف البنك لدى جمل�ش الإدارة. ويقوم املجل�ش بو�سع ال�سيا�سات اخلا�سة مبخاطر الئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق وو�سع 

الإر�سادات الت�سغيلية بال�ستناد اإىل التو�سيات التي تقدمها اإدارة البنك. وقد قام البنك بت�سكيل العديد من اللجان ملراجعة وتقييم جميع امل�سائل املتعلقة باملخاطر. ويتم 

تفوي�ش ال�سالحيات مل�ستويات خمتلفة من املدراء �سمن هيكل اإدارة البنك ح�سب املبلغ ونوعية اخلطر وطبيعة العمليات اأو املخاطر. وتقدم جمموعة املخاطر بالبنك 

الدعم الالزم لالإدارة العليا والوحدات امل�سرفية املختلفة يف كل ما يتعلق باإدارة املخاطر. وتزاول هذه املجموعة عملها ب�سفة م�ستقلة عن وحدات الأعمال امل�سرفية 

وتقدم تقاريرها ب�سفة مبا�سرة اإىل الرئي�ش التنفيذي للبنك. وتتكون املجموعة من دائرة مراجعة الئتمان )وتكون م�سوؤولة عن حتليل اقرتاحات الئتمان وال�ستثمار 

القانونية )وتكون  التفوي�ش(. والدائرة  التطبيق واملتابعة بعد احل�سول على  اإدارة الئتمان )وتكون م�سوؤولة عن  واإدارة الإجراءات(. دائرة  وكذلك �سيا�سة املخاطر 

م�سوؤولة عن اإدارة اخلطر القانوين(. ودائرة اإدارة اخلطر )وتكون م�سوؤولة عن خماطر ال�سوق وخماطر الت�سغيل(.

اإدارة املخاطر فيما يتعلق  اإطار  تتوىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ش الإدارة م�سوؤولية مراقبة ومتابعة اللتزام ب�سيا�سات واإجراءات البنك ومراجعة ومالئمة و�سالمة 

باملخاطر التي يواجهها البنك. وي�ساعد جلنة التدقيق يف هذه املهام دائرة التدقيق الداخلي والتي تقوم بعمليات املراجعة املنتظمة واملحددة لإجراءات رقابة املخاطر 

حيث يتم تقدمي تقارير ب�ساأنها اإىل جلنة التدقيق واإىل الإدارة.
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خماطر الئتمان

متثل خماطر الئتمان اإمكانية احتمال حدوث خ�سارة مالية نتيجة عدم وفاء الزبون ب�سروط واأحكام الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة له. ويتم قيا�ش وحتديد مثل هذه 

املخاطر بالن�سبة لالأطراف املقابلة للموجودات امل�سمنة وغري امل�سمنة يف امليزانية العمومية.

يدرك البنك حقيقة اأن خماطر الئتمان متثل تكلفة كامنة وكبرية ولهذا يجب احت�سابها مقابل الدخل. ولي�ست املخاطر �سوى جانبًا واحدًا من حمور ثالثي ميثل اأي نظام 

اقت�سادي راأ�سمايل ويجب اأن ينظر اإليه جنبًا اإىل جنب مع ال�سرتاطات والعوائد الراأ�سمالية. ويقوم البنك بتقييم املخاطر من حيث الآثار على الدخل وقيم املوجودات 

ويعك�ش هذا التقييم قيا�ش وتقييم البنك لالآثار املحتملة على ن�ساطات عمله ب�سبب التغيريات يف الظروف ال�سيا�سية والقت�سادية وظروف ال�سوق ويف املالءة الئتمانية 

لزبائنه. وقد متيزت �سيا�سة اإدارة املخاطر يف البنك دائمًا باأنها متحفظة وا�ستباقية وذلك بهدف حتقيق عالقة توازن بني التعر�ش للمخاطر والعوائد املتوقعة.

يقوم البنك بر�سد واإدارة متركز اخلطر بو�سع حدود على الئتمان للدول والقطاعات واملنتجات وجمموعات اأطراف التعامل. و ت�ستخدم جمموعة اإدارة املخاطر معايري 

�سارمة يف و�سع هذه احلدود والتي �سمنت للبنك حمدودية اأي تاأثري للتطورات ال�سلبية على م�سادر الدخل وقوة راأ�ش املال.

يتبع البنك اإجراءات و�سيا�سات ثابتة لي�ش فقط للتقييم بل اأي�سًا للقيام وب�سفة منتظمة ملراقبة خماطر الئتمان. ويعتمد تقييم الئتمان على البيانات املالية للمقرت�ش 

وتوقعات اأدائه وعلى و�سعه يف ال�سوق وعلى التوقعات امل�ستقبلية للقطاع الذي يعمل فيه وعلى الت�سنيفات اخلارجية )اإن كانت متوفرة( و�سجل اأدائه وحركة ح�ساباته 

وم�سادر الت�سديد املتوفرة لديه وقدرته على ذلك وعلى ال�سمانات امللمو�سة وغري امللمو�سة. الخ. ويتم اإجراء عملية مراجعة منتظمة لكل ح�ساب كما يتم تخفيف املخاطر 

التي يتم حتديدها وذلك با�ستخدام خمتلف الطرق والو�سائل. مبا يف ذلك احل�سول على الرهونات وال�سمانات القابلة من امل�ساهمني و / اأو الأطراف الأخرى. ويتم 

بالإ�سافة اإىل ذلك ا�ستخدام و�سائل اأخرى من اأجل �سمان تخفيف حدة اآثار احلركات ال�سلبية والتذبذبات يف اأ�سعار الرهونات يف ال�سوق. ول يتم فقط تقييم منتظم 

بهدف احلكم على املالءة الئتمانية للزبون ولكن تتم كذلك مراقبة يومية للتطورات املالية على ال�سعيد العاملي وهو ما ي�سمن حتديد الأحداث التي من �ساأنها التاأثري 

على خماطر البنك قبل وقوعها.

تكون م�سوؤولية الوحدات الت�سويقية بالبنك على خلق واإيجاد الأعمال امل�سرفية وتفح�ش املقرتحات مبدئيًا للتاأكد من اأن معيار قبول اخلطر للبنك قد مت ا�ستيفاءه. 

الت�سهيالت الئتمانية التي تفوق 250.000 دينار بحريني اأو تكون خارج املعايري للمنتجات التي �سبق املوافقة عليها يتم رفعها لق�سم �سيا�سة الئتمان واإدارة املخاطر 

ملراجعتها. وقبل طرح اأي منتج جديد حتت بند املوجودات بناًء على حتاليل كاملة للخطر يتم و�سع معايري حمددة لتخويل العملية. وبنف�ش ال�سكل يتم تطبيق قواعد 

بناًء على طبيعتها ومدتها وت�سنيفها  املتعددة  للمنتجات  املقبولة  البنك م�ستويات اخلطر  لدائرة اخلزينة يف  والتي حتدد  ال�ستثمارية  البنك  اأن�سطة  لتحكم  حمكمة 

الئتماين ونوعها وموا�سفاتها اإلخ...

تقوم دائرة مراجعة الئتمان بالبنك بتحليل املقرتحات وتقدم تو�سياتها قبل املوافقة عليها من قبل ال�سلطات املعنية. وبالإ�سافة اإىل عملية التحليل ملخاطر الئتمان. 

يتم تطبيق �سروط واأحكام جميع الت�سهيالت الئتمانية ب�سكل �سارم ودقيق من قبل اإدارة الئتمان. وي�سمن نظام داخلي خا�ش بالت�سنيف وعملية املراجعة حتديد اأي 

خلل يف خماطر الئتمان و�سمان اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية الالزمة فورًا.

وتعتمد الت�سنيفات الئتمانية للبنك على مقيا�ش من ع�سر درجات ياأخذ بعني العتبار القوة املالية للمقرت�ش بالإ�سافة اإىل اجلوانب النوعية وذلك من اأجل تقرير 

امل�ستوى الذي قد يتخلف فيه املقرت�ش عن الوفاء بالتزاماته. ويتم تق�سيم الت�سنيفات بعد ذلك اإىل فئات تعك�ش التقديرات اخلا�سة باأق�سى درجات اخل�سارة املمكنة 

يف حالة تخلف املقرت�سون عن ال�سداد. وتتم مراجعة ت�سنيفات املخاطر املخ�س�سة لكل مقرت�ش على اأ�سا�ش �سنوي على الأقل. وت�ساعد عملية املتابعة املنتظمة ملحفظة 

البنك على جتنب وا�ستثناء احل�سابات التي ت�سهد تدهورًا على م�ستوى املخاطر. ويتم ا�ستثناء الت�سهيالت الئتمانية ال�ستهالكية التي يتم منحها بالعتماد على معايري 

حمددة �سلفًا مثل مبلغ الراتب واحلد الأق�سى للتزامات الت�سديد كجزء من الراتب. الخ ... من نظام الت�سنيف هذا.

التقييم عملية  �سمن  وذلك  وفيت�ش  بورز  اأند  و�ستاندرد  موديز  مثل  املرموقة  الئتماين  الت�سنيف  وكالت  ت�سعها  التي  الت�سنيفات  اأي�سًا  البنك   ي�ستخدم 

يف �سياق درا�سة وتقييم املخاطر التي يتعر�ش لها البنك يف التعامل مع الهيئات واملوؤ�س�سات امل�سنفة:
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ولأغرا�ش املقارنة فاإن اجلدول التايل يظهر الت�سنيفات الداخلية للبنك مقارنة بت�سنيفات موديز و�ستاندرد اأند بورز.

ت�سنيفات موديز و�ستاندرد اأند بورز مقيا�ش الت�سنيفات الداخلية للبنك   

AAA/Aaa  1  

AA/Aa2  2  

A/A2  3  

BBB+/Baa1  4  

BBB-/Baa3  5  

BB/Ba2  6  

B+/B1  7  

CCC/Caa to C  10 - 8  

بالنظر اخلارجية  الت�سنيفات  وكالت  ت�سعها  التي  املقابلة  والت�سنيفات  للبنك  الئتمانية  الت�سنيفات  بني  املبا�سرة  العالقة  تعك�ش  ل  الت�سنيفات  هذه   ولكن 

اإىل اختالف الأ�سا�ش والطريقة املتبعة يف النوعني من الت�سنيف.

ال�سيولة خماطر 

اإدارة خماطر  التوافق بني ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات. وت�سمن  املالية نتيجة عدم  الإلتزامات  الوفاء بجميع  ال�سيولة بعدم قدرة بنك ما على  تعرف خماطر 

ال�سيولة توفر الأموال يف جميع الأوقات من اأجل الوفاء  باحتياجات البنك اخلا�سة بالتمويل.

وحتدد �سيا�سات البنك اخلا�سة باإدارة املوجودات واملطلوبات ن�سبة املوجودات ال�سائلة اإىل جمموع املوجودات بهدف تقليل خماطر ال�سيولة اإىل اأدنى حد ممكن. وقد 

حافظ البنك على ا�ستثمارات كافية يف املوجودات ال�سائلة مثل الودائع لدى البنوك و�سندات اخلزينة واأوراق مالية ا�ستثمارية قابلة للت�سويق ب�سهولة وذلك من اأجل 

دعم اأن�سطة اأعماله وعملياته. وتقوم جمموعة اخلزينة وال�ستثمار وب�سفة دائمة مبراقبة ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات بحيث يتم الحتفاظ مب�ستويات كافية من 

ال�سيولة يف جميع الأوقات.

وقد جاءت مقدرة البنك يف املحافظة على معدلت عالية من ال�سيولة نتيجة لنجاحه امل�ستمر يف الحتفاظ بقاعدة عري�سة من الودائع. و�ساعدت ا�سرتاتيجية البنك 

الت�سويقية يف �سمان التوازن بني الودائع حتت الطلب والودائع الثابتة. وي�ساعد ا�ستقرار قاعدة ودائع الزبائن يف تقليل اعتماد البنك على ال�سلفيات ق�سرية الأجل والغري 

م�ستقرة من البنوك الأخرى. وي�ستطيع البنك اأي�سًا وبكل �سهولة ت�سييل ن�سبة كبرية من �سندات ال�ستثمار والتي تزيد مدد ا�ستحقاقها على ثالثة اأ�سهر. وي�سمن البنك 

لنف�سه وجود �سيولة كافية دائمًا من خالل ال�ستحقاقات احلقيقية املبنية على �سجل الحتفاظ بالودائع ومن خالل توفر ال�ستثمارات ال�سائلة. وتقوم جلنة املوجودات 

واملطلوبات التي يراأ�سها الرئي�ش التنفيذي مبراجعة ملخاطر اأ�سعار الفائدة والفجوات ومتطلبات ال�سيولة يف اأوقات الطوارئ مع درا�سة امل�سائل ال�سرتاتيجية املتعلقة 

بال�سيولة.

ال�سوق خماطر 

اإن خماطر ال�سوق هي خماطر حدوث خ�سائر تن�ساأ عن التذبذبات يف اأ�سعار ال�سوق لالأدوات املالية املتعلقة بالفوائد والأ�سهم �سمن حمفظة املتاجرة والعمالت الأجنبية 

وال�سلع التي يحتفظ بها البنك.  وتخ�سع ن�ساطات البنك اخلا�سة باملتاجرة يف الأدوات املالية ل�سيا�سات حمافظة يتم توثيقها ب�سكل وا�سح والتي تت�سمن تنفيذ العمليات 

�سمن هياكل قيود �ساملة يتم و�سعها على اأ�سا�ش �سنوي وتتم مراجعتها ب�سكل منتظم.  وي�ستخدم البنك الطريقة املوحدة اخلا�سة بتخ�سي�ش راأ�سمال خماطر ال�سوق 

اأ�سعار الفائدة وخماطر الأ�سهم وخماطر ال�سرف الأجنبي وخماطر اخليارات وخماطر  بالعتماد على املخاطر التي يتم حتديدها للعوامل الأ�سا�سية وهي خماطر 

ال�سلع.  ويف هذا ال�ساأن، يتم اإعداد تقارير يومية تتم مراجعتها من قبل امل�سئولني بالبنك.

اأ�سعار الفائدة خماطر 

تعرف خماطر اأ�سعار الفائدة على اأنها املخاطر التي توؤثر على الهوام�ش و�سايف الفوائد املكت�سبة والقيمة القت�سادية حلقوق امللكية. واإىل احلد الذي يختلف فيه هيكل 

اإعادة ت�سعري املوجودات املدرة للفوائد عن هيكل اإعادة ت�سعري املطلوبات. فاإن �سايف الفوائد املكت�سبة يرتفع اأو ينخف�ش نتيجة للتذبذب يف اأ�سعار الفائدة. ولهذا فاإن 

هدف البنك هو حتقيق ال�ستقرار يف منو الإيرادات من خالل الإدارة الن�سطة ملوجوداته ومطلوباته ويف نف�ش الوقت اإعداد نف�سه وب�سكل انتقائي لال�ستفادة من التغريات 

ق�سرية الأجل املتوقعة يف اأ�سعار الفائدة.

قبل  من  مراجعتها  تتم  عام  ب�سكل  واملخاطر  الأو�ساع  بخ�سو�ش  تقارير  وتعد  الفائدة.  اأ�سعار  خماطر  اإدارة  عن  رئي�سية  ب�سفة  م�سئوًل  اخلزينة  مدير  يعترب 

واأثرها الفائدة  اأ�سعار  تغريات  مبراجعة  منتظم  وب�سكل  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  وتقوم  ذلك.  الأمر  تطلب  اإن  الأو�ساع  تعديل  يتم  كما  بالبنك.   امل�سوؤولني 

على الإيرادات.
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تهدف عملية اإدارة موجودات ومطلوبات البنك اإىل اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة من خالل هيكلة املحافظ امل�سمنة وغري امل�سمنة يف امليزانية العمومية. وي�ستخدم البنك 

و�سائل خمتلفة لقيا�ش تعر�سه اإىل خماطر اأ�سعار الفائدة. كما ي�ستخدم البنك التحليل الزمني من اأجل قيا�ش تاأثري اأ�سعار الفائدة على املحفظة ال�ستثمارية ذات الدخل 

الثابت. وتخ�سع مدة املحفظة ال�ستثمارية للتنبوؤات القت�سادية والجتاهات املتوقعة لأ�سعار الفائدة وهوام�ش الربحية. وينتج عن تعديل الفرتة الزمنية تغيري قيمة 

املحفظة )كن�سبة مئوية( نتيجة لتغيري قدره 1٪ يف العائد ثم يتم بعد ذلك ا�ستخدام مقاي�سات اأ�سعار الفائدة واتفاقيات اأ�سعار الفائدة الآجلة لإدارة خماطر اأ�سعار 

الفائدة. وي�ستخدم البنك حتليل التاأثر بفوارق اأ�سعار الفائدة لقيا�ش تاأثر اأرباحه ال�سنوية باأ�سعار الفوائد نتيجة عدم توافق اإعادة الت�سعري بني املوجودات واملطلوبات 

واملراكز غري امل�سمنة يف امليزانية العمومية والتي تتاأثر بحركة اأ�سعار الفائدة.

خماطر الت�سغيل

تعرف خماطر الت�سغيل باأنها اخل�سارة املالية الناجتة عن الأخطاء الب�سرية اأو الختال�ش اأو خلل يف الأنظمة اأو عدم متابعة وت�سجيل العمليات. وي�ستخدم بنك البحرين 

الوطني اإجراءات واأنظمة �سليمة وحمكمة يتم مبوجبها تنفيذ مهمات ووظائف معينة. وتتم مراجعة وتعديل وتطوير هذه الأنظمة والإجراءات ب�سكل م�ستمر من اأجل 

احتواء كافة املخاطر املحتملة.

مت و�سع الإر�سادات الت�سغيلية املف�سلة يف الدليل الت�سغيلي لتحدد اخلطوات التي يجب اتباعها لكل عملية. وقد �سممت هذه اخلطوات بغر�ش تخفيف املخاطر الناجتة 

عن الأخطاء اأو عدم الت�سجيل اأو املتابعة عند التعامل مع تعليمات الزبون اأو تنفيذ العملية. اإن ال�سبب الرئي�سي لعمل النظام الت�سغيلي هو اأن العمليات يجب اأن تدقق 

من قبل مدقق يختلف عن املعّد قبل تنفيذها واأن يكون هناك دليل للتدقيق بعد العملية. واأن يوفر دليل الختال�ش وميثاق العمل الإر�سادات ال�سرورية لتخفيف املخاطر 

ويوؤكد على وجود و�سائل التحكم الكافية يف حملها لكت�ساف العمليات امل�سكوك فيها. اأي تغيري يف الدليل الت�سغيلي يحتاج تنفيذه موافقة الإدارة ودائرة التدقيق الداخلي 

والتي تتاأكد اأن هناك حتكم مقبول ويف حمله يف كل الإجراءات.

يتم عمل حدود خم�س�سة لتخفيف ومراقبة خماطر البنك ومن �سمنها احلد الأق�سى للنقد يف كل فرع واحلد الأق�سى للنقد لدى كل �سراف واحلد الأق�سى لتخويل 

الدفع وتخويل التواقيع اإلخ.. اإن ال�سيا�سات والإجراءات املوثقة وخطوات املوافقة والتخويل للعمليات ور�سائل التخويل املوثقة وخطوات فح�ش تفا�سيل العمليات والأن�سطة 

اإلخ.. والتغطية التاأمينية للمخاطر الت�سغيلية املتعددة هي كلها مفاتيح حمورية  الرئي�سية وازدواجية العهدة للموجودات املالية مثل احلوالت حتت الطلب وال�سيكات 

لإدارة خماطر الت�سغيل.

يوجد لدى البنك اإدارة من �سمن جمموعة املخاطر لإدارة املخاطر الت�سغيلية ومتابعتها من جميع النواحي وعلى م�ستوى البنك ككل. ويوجد لدى البنك كذلك جلنة معنية 

باإدارة خماطر الت�سغيل مهمتها الإ�سراف ومتابعة م�سائل خماطر الت�سغيل والتاأكد من اأن هناك خمففات كافية مت تطويرها وتطبيقها لكل م�سائل خماطر الت�سغيل.

ي�سمل نطاق عمل دائرة التدقيق الداخلي يف البنك عمليات التدقيق واملراجعة جلميع الوحدات امل�سرفية واخلدمات امل�ساندة والفروع. وتركز عمليات التدقيق الداخلي 

الأنظمة  والتخويالت املمنوحة. وتتم مراجعة  املقرة  بال�سيا�سات والإجراءات  التاأكد من اللتزام  الرقابة وعلى  واإجراءات  ب�سكل رئي�سي على تقييم املخاطر وو�سائل 

والعمليات املتعلقة باملنتجات واخلدمات اجلديدة من قبل دائرة التدقيق الداخلي من حيث خماطر الت�سغيل الكامنة فيها قبل اأن يتم تطبيقها. ولدى دائرة التدقيق 

الداخلي ا�ستقاللية تامة عن باقي دوائر واأق�سام البنك وهي تقوم بالإبالغ عن اأي خلل اأو ق�سور ذي اأهمية يف الرقابة الداخلية اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ش 

الإدارة.

قبل من  الأعمال  ا�ستمرارية  خطة  اعتماد  ويتم  الطارئة.  احلالت  يف  احل�سا�سة  الأن�سطة  جميع  دعم  من  للتاأكد  الأعمال  ل�ستمرارية  خطة  البنك   لدى 

جمل�ش الإدارة.

مراقبة املخاطر وتقدمي تقارير ب�ساأنها

خماطر واإدارة  مراقبة  اأجل  من  العليا  والإدارة  الإدارة  جمل�ش  اإىل  ب�ساأنها  تقارير  وتقدمي  املخاطر  ملراقبة  حملها  يف  واإجراءات  اأنظمة  البنك  لدى   توجد 

الرتكيز  وخماطر  الت�سغيل  وخماطر  ال�سيولة  وخماطر  ال�سوق  وخماطر  الئتمان  خماطر  تغطي  الإدارة  ملجل�ش  �سنوية  ربع  خماطر  تقارير  تقدمي  ويتم  البنك. 

واملخاطر الأخرى.

يتم تقدمي تقرير يومي لالإدارة العليا حول خماطر ال�سوق وتقارير �سهرية حول املخاطر الخرى. بينما يتم تقدمي تقارير حول مالءة راأ�ش املال وتقييم داخلي ملالءة 

راأ�ش املال اإىل الإدارة العليا ب�سفة �سهرية. وبالإ�سافة اإىل ذلك. يتم اإجراء اختبارات اإجهاد حول مالءة راأ�ش املال مرة واحدة �سنويًا اأو يف اأوقات احلاجة ويتم تقدميها 

ملجل�ش الأدارة ولالإدارة العليا لتخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها.
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اإدارة راأ�ش املال

عمليات  لدعم  وكذلك  ال�سوق  واأطراف  والدائنني  امل�ستثمرين  ثقة  على  املحافظة  اأجل  من  املال  راأ�ش  من  كافية  معدلت  على  املحافظة  اإىل  البنك  �سيا�سة  تهدف 

املوازنة اإىل  احلاجة  اأي�سًا  البنك  يدرك  كما  امل�ساهمني  حقوق  عوائد  على  املال  راأ�ش  م�ستويات  اآثار  البنك  ويدرك  اأعماله.  لأن�سطة  امل�ستقبلية  والتو�سعة   التطوير 

بني حتقيق عوائد مرتفعة والتي من املمكن احل�سول عليها من خالل معدلت اقرتا�ش اأكرب واملزايا وال�سمان الذي ميثله الو�سع ال�سليم لراأ�ش املال.

يهدف اإطار اإدارة راأ�سمال البنك اإىل التاأكد من اأن هناك معدلت كافية من راأ�ش املال لدعم املخاطر الأ�سا�سية لأن�سطة اأعمال البنك واملحافظة على و�سع جيد ملالءة 

راأ�ش املال مبوجب ال�سرتاطات الرقابية. وي�ستخدم البنك عملية داخلية لتقييم مالءة راأ�ش املال ت�سمل عمليات الإ�سراف واملراقبة وتقدمي التقارير وعمليات مراجعة 

الرقابة الداخلية من قبل جمل�ش الإدارة والإدارة العليا لتحديد وقيا�ش خمتلف املخاطر غري املغطاة ومبوجب خماطر املحور الأول من القواعد الإر�سادية لتفاقية بازل 

2 والقيام مبراجعة دورية ملالءة راأ�ش املال ب�سكل عام يف �سوء خماطر وا�سرتاتيجيات الأعمال التي ي�سعها البنك. وت�سمل املخاطر التي ل تاأتي �سمن خماطر املحور 

الأول واملغطاة مبوجب العملية الداخلية لتقييم مالءة راأ�ش املال خماطر الرتكيز وخماطر ال�سيولة وخماطر اأ�سعار الفائدة يف الدفرت البنكي واملخاطر املتنوعة الأخرى.

تاأخذ العملية الداخلية لتقييم مالءة راأ�ش املال بعني العتبار اخلطط ال�سرتاتيجية للبنك وتوقعات النمو الئتماين وم�سادر وا�ستخدامات البنك يف امل�ستقبل و�سيا�سة 

توزيع الأرباح واآثار جميع هذه العوامل على املحافظة على م�ستويات كافية من راأ�ش املال. وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن العملية الداخلية لتقييم مالءة راأ�ش املال ت�سمل 

اأي�سًا اختبار الإجهاد ملالءة راأ�سمال البنك وذلك لتحديد احتياجات راأ�ش املال والتخطيط من اأجل املحافظة على م�ستوى كايف من مالءة راأ�ش املال بحيث تتوافق مع 

ت�سنيفات املخاطر.

يتاأكد البنك كذلك من الوفاء با�سرتاطات مالءة راأ�ش املال على اأ�سا�ش موحد وكذلك الوفاء با�سرتاطات الجهزة الرقابية املحلية ويف البلدان التي توجد فيها فروع 

للبنك اإن وجدت. وقد التزم البنك بال�سرتاطات الراأ�سمالية الرقابية طوال املدة.

يح�سل البنك على موافقة م�سبقة من م�سرف البحرين املركزي قبل رفع تو�سية بتوزيع اأرباح نقدية ملوافقة امل�ساهمني لتوزيع اأرباح نقدية.

هيكل راأ�ش املال ومالءة راأ�ش املال

يتكون راأ�ش املال املدفوع للبنك فقط من اأ�سهم عادية والتي تتمتع بحقوق ت�سويت ن�سبية. ول يوجد لدى البنك اأي نوع اآخر من اأدوات راأ�ش املال. ت�سم الفئة الأوىل من 

راأ�ش املال راأ�ش املال املدفوع والأرباح امل�ستبقاة والحتياطات املنا�سبة. ويتم خ�سم اخل�سائر غري املحققة من الأ�سهم املتوفرة للبيع وذلك بالكامل من الفئة الأوىل من 

راأ�ش املال.

ميتلك البنك ن�سبة 25،8 ٪ من ح�س�ش بنك البحرين الإ�سالمي ويتم خ�سم القيمة امل�سجلة لهذا ال�ستثمار بالكامل من الفئة الأوىل من راأ�ش املال. ميلك البنك ن�سبة 

34،8 ٪ من ح�س�ش راأ�ش املال يف �سركة بنفت ويتم خ�سم ن�سبة 50 ٪ من القيمة امل�سجلة لهذا ال�ستثمار من الفئة الأوىل من راأ�ش املال. وت�سم الفئة الثانية من راأ�ش 

املال الأرباح املرحلية وخم�س�سات انخفا�ش القيمة امل�سرتك بحد اأق�سى 1،25 ٪ من اأ�سول مرجحة خماطر الئتمان و45 ٪ من املكا�سب غري املحققة النا�سئة عن 

اإعادة التقييم لالأ�سهم املتوفرة بالبيع. ويتم خ�سم 50 ٪ من القيمة امل�سجلة لال�ستثمارات يف �سركة بنفت من الفئة الثانية من راأ�ش املال.

من خ�سمه  يجب  والذي  امل�ستثمر  ال�سركة  راأ�سمال  اأو  البنك  راأ�سمال  من   ٪  20 ن�سبة  تتجاوز  تاأمني  �سركات  يف  ا�ستثمارات  اأو  و/  تابعة  �سركات  للبنك  توجد   ول 

راأ�ش املال.
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هيكل راأ�ش املال ومتطلبات احلد الأدنى لراأ�ش املال ومالءة راأ�ش املال:

باآلف الدنانري البحرينية كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2014 

الفئة الأوىل من راأ�ش املال 

94.090 راأ�ش املال 

47.045 احتياطي قانوين 

32.400 احتياطي عام 

12.147 احتياطيات اأخرى 

139.734 اأرباح م�ستبقاه 

)22.739( خ�سومات من الفئة الأوىل من راأ�ش املال 

302.677 جمموع الفئة الأوىل من راأ�ش املال )اأ( 

الفئة الثانية من راأ�ش املال 

13.946 45٪ من احتياطيات اإعادة تقييم الأ�سهم ال�ستثمارية املتوفرة للبيع 

9.761 خم�س�ش م�سرتك لنخفا�ش القيمة يخ�سع حلدود املخاطر املوزونة بن�سبة ٪1.25 

)2.253( خ�سومات من الفئة الثانية من راأ�ش املال 

21.454 جمموع الفئة الثانية من راأ�ش املال 

324.131 جمموع قاعدة راأ�ش املال )الفئة الأوىل + الفئة الثانية( )ب( 

متطلبات راأ�ش خماطر   خماطر    

املال مبعدل خماطر  الأمتان بعد  خمففات خطر  الأمتان قبل  كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2014 

٪12 الأمتان املوزونة  خمففات اخلطر  الأمتان املوؤهلة  خمففات اخلطر  باألف الدنانري البحرينية 

-  -  1.681.839  -  1.681.839 حكومات 

-  -  135  -  135 �سركات قطاع عام 

13.129  109.406  215.727  28.173  243.900 بنوك 

25.646  213.719  328.069  21.448  349.517 �سركات 

31.312  260.933  347.911  1.408  349.319 قطاع التجزئة النظامي 

1.420  11.832  15.776  -  15.776 رهون �سكنية 

7.653  63.774  58.198  -  58.198 ت�سهيالت م�سى موعد ا�ستحقاقها 

6.339  52.821  46.414  -  46.414 ا�ستثمارات يف ا�سهم/ �سناديق مدارة 

-  4  21  -  21 تعر�ش ملخاطر التورق 

8.223  68.524  83.712  8.234  91.946 اأ�سول اأخرى 

93.722  781.013  2.777.802  59.263  2.837.065 جمموع خماطر الئتمان 

752  6.269 خمطر ال�سوق    

18.965  158.041 خماطر الت�سغيل    

113.439  945.323 جمموع الت�سهيالت املوزونة باملخاطر )ت(    

٪34.29 ن�سبة مالءة راأ�ش املال )ب( / )ت(    

٪32.02 ن�سبة مالءة راأ�ش املال )اأ( / )ت(    
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خماطر الئتمان

توجد لدى البنك حمفظة ائتمان متنوعة م�سمنة وغري م�سمنة يف امليزانية وهي مق�سمة اإىل فئات ت�سهيالت اأطراف تعامل وذلك وفقًا لإطار مالءة راأ�ش املال بازل 2 

الذي و�سعه م�سرف البحرين املركزي للطريقة املوحدة ملخاطر الئتمان. وفيما يلي و�سف على م�ستوى عاٍل لفئات ت�سهيالت اأطراف التعامل واأوزان اخلطر امل�ستخدمة 

للح�سول على فئات املخاطر املوزونة.

حمفظة احلكومات

تتكون حمفظة احلكومات من ت�سهيالت للحكومات وم�سارفها املركزية. ومتثل اأوزان املخاطر فيها ن�سبة )�سفر( للت�سهيالت بالعملة املحلية ذات العالقة باحلكومة 

اأو لأية ت�سهيالت حلكومات بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي. وتعترب املطالبات بالعمالت الأجنبية �سد احلكومات الأخرى موزونة باملخاطر وذلك ح�سب ت�سنيفاتها 

الئتمانية اخلارجية. ويجوز ت�سمني بع�ش بنوك التنمية متعددة اجلن�سيات وذلك كما يحدده م�سرف البحرين املركزي يف حمفظة احلكومات واعتبارها ديونًا مبخاطر 

موزونة بن�سبة �سفر باملائة.

حمفظة هيئات القطاع العام

اإن حمفظة هيئات القطاع العام موزونة باملخاطر وذلك ح�سب ت�سنيفاتها الئتمانية اخلارجية ماعدا اأن حمفظة الهيئات من القطاع العام يف البحرين واملطالبات 

بالعمالت املحلية �سد هيئات القطاع العام الأخرى التي يتم تخ�سي�ش خماطر موزونة بن�سبة �سفر باملائة من قبل اجلهة الرقابية فيها يتم ال�سماح لها بالتايل خماطر 

موزونة بن�سبة �سفر باملائة من قبل م�سرف البحرين املركزي وذلك لأغرا�ش الحت�ساب.

البنوك حمفظة 

اإن حمفظة املطالبات من البنوك موزونة باملخاطر بال�ستناد اإىل ت�سنيفاتها الئتمانية اخلارجية. وتتوفر معاجلة تف�سيلية للمخاطر املوزونة للت�سهيالت املوؤهلة ذات 

الأجل الق�سري. ويتم تعريف الت�سهيالت ذات الأجل الق�سري باأنها ت�سهيالت مدتها الأ�سلية ثالثة �سهور اأو اأقل ويتم ت�سنيفها ومتويلها بالعملة املحلية ذات العالقة. 

ويتم ال�سماح باملخاطر املوزونة التف�سيلية بالن�سبة للمطالبات ذات الأجل الق�سري بالن�سبة للديون بالدينار البحريني / الدولر الأمريكي يف حالة البنوك التي يتم 

تاأ�سي�سها يف مملكة البحرين.

املوؤ�س�سات حمفظة 

اإن مطالبات املوؤ�س�سات هي موزونة املخاطر بال�ستناد اإىل الت�سنيفات الئتمانية اخلارجية. ويتم تخ�سي�ش خماطر موزونة بن�سبة 100٪ لت�سهيالت املوؤ�س�سات الغري 

يتم  والتي  املركزي.  البحرين  م�سرف  يقرره  كما  وذلك  البحرين.  حكومة  قبل  من  اململوكة  املوؤ�س�سات  لبع�ش  املوزونة  للمخاطر  تف�سيلية  معاجلة  وتتوفر  م�سنفة. 

تخ�سي�ش خماطر موزونة بن�سبة �سفر لها.

الأ�سهم حمفظة 

لالأ�سهم )املحدد(  الئتمان  خطر  ت�سمني  ويتم  للبيع.  املتوفرة  ال�ستثمارية  ال�سندات  حمفظة  اأي  البنكي  الدفرت  يف  اأ�سهم  ا�ستثمارات  من  الأ�سهم  حمفظة   تتكون 

يف �سجالت املتاجرة يف خماطر ال�سوق )الأ�سول املوزونة باملخاطر( لأغرا�ش احت�ساب املالءة املالية الرقابية ويتم تخ�سي�ش خماطر موزونة بن�سبة 100٪ لالأ�سهم 

وال�سناديق املدرجة. اأما الأ�سهم وال�سناديق غري املدرجة فاإنه يتم تخ�سي�ش خماطر موزونة لها بن�سبة 150٪ وبالن�سبة لال�ستثمارات يف ال�سناديق امل�سنفة وذلك 

ح�سب الت�سنيفات الئتمانية اخلارجية. مت ت�سمني الإ�ستثمارات يف �سركات يكون ن�ساطها الأ�سا�سي يف العقارات �سمن الأ�سول الأخرى ومبخاطر موزونة ٪200.

وبالإ�سافة اإىل املحافظ العادية. فاإن الت�سهيالت الأخرى يتم تخ�سي�ش خماطر موزونة لها كما يلي:

ا�ستحقاقها التي م�سى موعد  الت�سهيالت 

يتم ت�سنيف جميع الت�سهيالت التي م�سى موعد ا�ستحقاقها. بغ�ش النظر عن ت�سنيف الدين. ب�سكل منف�سل حتت فئة اأ�سول الت�سهيالت التي م�سى موعد ا�ستحقاقها. 

ويتم تطبيق وزن خماطر بن�سبة 100٪ اأو 150٪ وذلك ح�سب م�ستوى املخ�س�ش املحدد مقابل الدين.

موجودات اأخرى وفروع التوريق

اأما الأ�سول الأخرى فهي خماطر موزونة املخاطر بن�سبة 100٪. ويتم وزن خماطر املبالغ املدفوعة يف عملية التوريق )والتي ترتاوح بني 20٪ و 350٪( بال�ستناد اإىل 

ت�سنيفاتها الإئتمانية اخلارجية بينما يتم وزن خماطر املبالغ املدفوعة لإعادة التوريق )والتي ترتاوح بني 40٪ و650٪( بال�ستناد اإىل ت�سنيفاتها الئتمانية اخلارجية. 

ويتم خ�سم خماطر التي تتعر�ش اإليها مدفوعات التوريق واإعادة التوريق وامل�سنفة دون درجة ب ب، اأو التي تكون غري م�سنفة، من راأ�ش املال الرقابي ول تخ�سع لأوزان 

املخاطر. ويتم ت�سمنني ال�ستثمارات يف العقارات وال�ستثمارات يف ال�سندات وال�سناديق ويف اأ�سهم ال�سركات التي تزاول اأعمالها ب�سفة رئي�سية يف العقارات يف الأ�سول 

الأخرى ويتم وزن خماطرها بن�سبة ٪200.
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الئتمانية اخلارجية التقييم  موؤ�س�سات 

ي�ستخدم البنك ت�سنيفات ائتمانية �سادرة عن �ستاندرد اأند بورز وموديز وفيت�ش للح�سول على اأوزان املخاطر مبوجب اإطار املالءة املالية لبازل 2 الذي و�سعه م�سرف 

البحرين املركزي. وعندما تختلف الت�سنيفات بني وكالة ت�سنيف واأخرى. فاإن اأعلى ت�سنيف من بني اأقل ت�سنيفني يتم ا�ستخدامه لكي ميثل الت�سنيف لأغرا�ش املالءة 

الئتمانية الرقابية.

وفيما يلي اإجمايل خماطر الئتمان للت�سهيالت التي مت احت�سابها يف ن�سبة مالءة الئتمان والتي تتكون من الت�سهيالت يف الدفرت امل�سريف:

باآلف الدنانري البحرينية كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2014 

111.066 نقد بال�سندوق ولدى البنوك املركزية 

491.421 �سندات اخلزينة 

283.878 ودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

792.126 قرو�ش و�سلفيات 

1.000.048 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

71.072 موجودات اأخرى 

2.749.611 جمموع املوجودات 

179.881 اللتزامات امل�سرفية القائكة على غري امل�ستقات واملطلوبات الطارئة )القيمة الأ�سلية املفرت�سة( 

987.062 امل�ستقات )القيمة الأ�سلية املفرت�سة( 

ومتثل الأر�سدة الو�سع خالل املدة. ولهذا فاإن معدل الأر�سدة للمدة مل يتم الإف�ساح عنه ب�سكل منف�سل.

الت�سهيالت ح�سب القطاعات اأو اأطراف التعامل

بنوك    

وموؤ�س�سات ال�سناعة  كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2014  

املجموع اأخرى  �سخ�سي  بناء  مالية  والتجارة  حكومات  باآلف الدنانري البحرينية 

111.066  -  -  -  111.066  -  - نقد بال�سندوق ولدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  -  -  -  491.421 �سندات اخلزينة 

283.878  -  -  -  283.878  -  - ودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

792.126  107.880  366.484  88.711  96.953  111.150  20.948 قرو�ش و�سلفيات 

1.000.048  22.999  -  1.725  130.941  7.863  836.520 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

71.072  31.559  582  1.261  27.398  233  10.039 موجودات اأخرى 

2.749.611  162.438  367.066  91.697  650.236  119.246  1.358.928 جمموع املوجودات 

 اللتزامات امل�سرفية القائمة على غري

   امل�ستقات واملطلوبات الطارئة )القيمة 

179.881  7.074  417  36.973  41.555  33.302  60.560   الأ�سلية املفرت�سة( 

987.062  -  -  -  987.062  -  - امل�ستقات )القيمة الأ�سلية املفرت�سة( 

 ي�سمل اجلدول ال�سابق بع�ش الت�سهيالت لزبائن/ اأطراف تعامل تتجاوز ن�سبة 15٪ من القاعدة الراأ�سمالية للبنك. وحتظى هذه مبوافقة م�سرف البحرين املركزي

اأو اأنها ديون معفاة حتت �سيا�سة الديون الكبرية التي يتبعها م�سرف البحرين املركزي. يبني اجلدول التايل تفا�سيل هذه الت�سهيالت:

جمموع الت�سهيالت نوعية الزبون   الزبون 

1.262.857 حكومة  زبون اأ 

304.885 حكومة  زبون ب 

58.666 حكومة  زبون ت 
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التوزيع اجلغرايف للت�سهيالت 

باقي الوليات املتحدة  ال�سرق  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

املجموع دول العامل  اأوروبا  الأمريكية  الأو�سط  باآلف الدنانري البحرينية 

111.066  -  -  -  111.066 نقد بال�سندوق ولدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  -  491.421 �سندات اخلزانة 

283.878  4.680  998  3.583  274.617 ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

792.126  15.006  4.581  -  772.539 قرو�ش و�سلفيات 

1.000.048  17.972  15.219  40.168  926.689 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

71.072  264  1.840  43  68.925 موجودات اأخرى 

2.749.611  37.922  22.638  43.794  2.645.257 جمموع املوجودات 

 اللتزامات امل�سرفية القائمة على غري امل�ستقات

179.881  1.304  17.555  198  160.824   املطلوبات الطارئة )القيمة الأ�سلية املفرت�سة( 

987.062  15.368  233.286  489.035  249.373 امل�ستقات )القيمة الأ�سلية املفرت�سة( 

تواريخ الإ�ستحقاق

اأكرث من  20 - 10  10 - 5  5 - 3  3 - 1  12 - 6  6 - 3 اإىل  3 كما يف 31 دي�سمرب 2014 

املجموع 20 �سنة  �سنة  �سنوات  �سنوات  �سنوات  �سهر  �سهور  �سهور  باآلف الدنانري البحرينية 

111.066  -  -  -  -  -  -  -  111.066 نقد بال�سندوق ولدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  -  -  -  -  117.920  373.501 �سندات اخلزانة 

ودائع لأجل لدى البنوك

283.878  -  -  -  -  -  -  -  283.878     واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

792.126  549  13.285  77.605  130.894  252.346  68.851  45.203  203.393 قرو�ش و�سلفيات 

1.000.048  84.421  21  347.493  155.581  254.507  120.704  12.468  24.853 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

71.072  39.253  -  -  6.490  3.519  1.657  279  19.874 موجودات اأخرى  

2.749.611  124.223  13.306  425.098  292.965  510.372  191.212  175.870  1.016.565 جمموع املوجودات 

 اللتزامات امل�سرفية القائمة على

179.881  -  -  230  18.940  27.553  67.277  14.713  51.168   غري امل�ستقات واملطلوبات الطارئة 

 امل�ستقات )القيمة الأ�سلية

987.062  -  -  344.041  74.866  -  265.876  55.324  246.955   املفرت�سة( 

الديون التي م�سى موعد ا�ستحقاقها

وفقًا ل�سيا�سة البنك والقواعد الإر�سادية مل�سرف البحرين املركزي. فاإن القرو�ش التي يتجاوز موعد دفع الفائدة عنها اأو املبلغ الأ�سلي 90 يومًا تعترب ديونًا متعرثة.

ولدى البنك اأنظمة واإجراءات ت�ساعده يف اإطالق اإ�سارات التحذير اإذا م�سى ا�ستحقاق اأية مبالغ يف اأي ح�ساب. ويتم اتباع طريقة ت�سنيف �سارمة جلميع احل�سابات 

التي يتجاوز موعد ا�ستحقاقها 90 يومًا ويطبق البنك معايري �سارمة لو�سع املخ�س�سات ومراقبة القرو�ش املتعرثة. ويتم حتديد م�ستوى املخ�س�سات املطلوبة وذلك 

بناء على و�سع ال�سمانات وم�سدر الت�سديد والقيم املخ�سومة من التدفقات النقدية. الخ. ويتم و�سع خم�س�سات كافية للحماية من املخاطر الكامنة يف املحفظة.

وياأخذ البنك بالإعتبار اأدلة اإنخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلفيات على م�ستويات حمددة و�ساملة.

يتم كذلك حتديد املخ�س�سات خل�سائر القرو�ش واملتعلقة بالقرو�ش وال�سلفيات املنفردة الكبرية املنخف�سة القيمة وذلك بناء على الفرق بني املبلغ ال�سايف املدرج واملبلغ 

املقدر القابل لال�سرتداد من القرو�ش وال�سلفيات حم�سوبًا بالقيمة احلالية من التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من القرو�ش وال�سلفيات وخ�سمها باعتماد على �سعر 

فائدتها الأ�سلي املطبق. واإذا كان لقر�ش ما �سعر فائدة عائم. فاإن معدل اخل�سم هوا املعدل احلايل املطبق الذي يتم حتديده مبوجب العقد.

يتم اأي�سًا قيا�ش النخفا�ش يف القيمة وعدم قابلية ال�سرتداد واإثباتها على اأ�سا�ش املحفظة ملجموعة من القرو�ش وال�سلفيات املماثلة غري املحددة ب�سكل منفرد على 

اأنها انخف�ست قيمتها على اأ�سا�ش تقديرات اخل�سائر املحققة الكامنة ولكن مل يتم بعد حتديدها ب�سكل دقيق �سمن حمفظة القرو�ش وال�سلفيات كما بتاريخ بيان الو�سع 

املايل. وتعتمد التقديرات على الت�سنيفات الداخلية للخطر واملعدلت التاريخية للتوقف عن ال�سداد وحتويالت الت�سنيف و�سدة اخل�سارة والظروف القت�سادية الكلية 

والعوامل الأخرى ذات العالقة حيث يتم تعديل خربة اخل�سارة التاريخية لكي تعك�ش اآثار الظروف القت�سادية والئتمانية ال�سائدة.
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  ويو�سح اجلدول التايل املدة الزمنية منذ تاريخ اآخر ت�سديد ملبلغ القر�ش اأو الفائدة من قبل الزبون:

باآلف الدنانري البحرينية كما يف 31 دي�سمرب 2014    

22.179 اأكرث من 3 �سهور ولغاية �سنة    

52.253 1 - 3 �سنوات    

11.262 اأكرث من 3 �سنوات    

85.694 املجموع    

  التوزيع اجلغرايف للقرو�ش وال�سلفيات منخف�سة القيمة والتي م�سى موعد ا�ستحقاقها:

كما يف 31 دي�سمرب 2014                  املخ�س�ش

امل�سرتك املعني  مبلغ القرو�ش  باآلف الدنانري البحرينية   

8.730  23.783  73.840 البحرين   

2.166  3.922  11.854 بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي الأخرى   

258  -  - اأخرى   

11.154  27.705  85.694 املجموع   

  التوزيع ح�سب القطاع القت�سادي للقرو�ش منخف�سة القيمة والقرو�ش التي م�سى موعد ا�ستحقاقها:

           خالل ال�سنة املنتهية

                        كما يف 31 دي�سمرب 2014           31 دي�سمرب 2014

ديون خم�س�ش  املخ�س�ش     

م�سطوبة معني حم�سوب  امل�سرتك  خم�س�ش معني  مبلغ القرو�ش  باآلف الدنانري البحرينية 

-  164  1.565  785  6.707 ال�سناعة والتجارة 

-  1.915  1.249  12.650  55.676 بناء 

170  1.136  5.160  10.469  11.345 �سخ�سي 

-  3.648  3.180  3.801  11.966 اأخرى 

170  6.863  11.154  27.705  85.694 املجموع 

احلركة يف خم�س�ش انخفا�ش قيمة القرو�ش وال�سلفيات:

جمموع خم�س�ش  خم�س�ش     

خم�س�سات  م�سرتك  معني     

انخفا�ش لنخفا�ش  لنخفا�ش     

القيمة القيمة  القيمة  باآلف الدنانري البحرينية   

32.944  11.450  21.494 يف 1 يناير 2014   

6.085  )778(  6.863 �سايف خم�س�ش ال�سنة   

)170(  )5(  )165( ديون معدومة   

-  487  )487( حت�سيالت وا�سرتجاعات وحتويالت   

38.859  11.154  27.705 يف 31 دي�سمرب 2014   
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اإعادة هيكلة 

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 مت اإعادة هيكلة ت�سهيالت اإئتمانية مببلغ 34.09 مليون دينار بحريني. وهي تتعلق بتاأجيل الأق�ساط وذلك مل�ساعدة الزبائن 

للتغلب على ال�سعاب املوؤقتة يف ال�سيولة اأو جدولة الأق�ساط لتتفق مع اآخر التقديرات للتدفقات النقدية للمقرت�ش اأو امل�سروع. ونتيجة للم�ستوى ال�سئيل من اأن�سطة اإعادة 

الهيكلة. مل يكن هناك اأي تاأثري هام على املخ�س�سات اأو الإيرادات احلالية اأو امل�ستقبلية.

تخفي�ش خماطر الئتمان 

اإن تخفي�ش متطلبات راأ�ش املال يكون من�سوبًا اإىل خمففات خماطر الئتمان ويتم احت�سابها بطرق خمتلفة وذلك ح�سب نوع تخفيف خماطر الئتمان كما يلي:

مبلغ الت�سهيالت املعدل 

ي�ستخدم البنك الطريقة ال�ساملة للرهون املالية املوؤهلة. مثل النقد والأ�سهم املدرجة يف اإحدى اأ�سواق الأوراق املالية. ويتم تعديل مبلغ الدين والرهن املايل. اإن كان ذلك 

قابلاًل للتطبيق. مقابل تذبذب ال�سوق من خالل ا�ستخدام التعديالت الإ�سرافية )لعدم التوافق بني العمالت وتذبذبات الأ�سعار وعدم التوافق يف اآجال ال�ستحقاق( 

والتي مت حتديدها من قبل م�سرف البحرين املركزي.

ا�ستبدال طرق التعامل 

يتم ا�ستخدام طريقة ال�ستبدال لل�سمانات املوؤهلة )فقط احلكومات اأو البنوك اأو املوؤ�س�سات ذات ت�سنيفات اإي �سي اإيه اآي اأعلى من ت�سنيفات طرق التعامل. ويجوز 

اأخذ ال�سمانات ال�سادرة من قبل موؤ�س�سات بالعتبار فقط اإذا كانت ت�سنيفاتها بدرجة )اأ( اأو اأف�سل( حيث يتم يف هذه احلالة اإحالل الت�سنيف الئتماين لل�سامن 

حمل الت�سنيف الئتماين لطرف التعامل.

املبادئ املنظمة للرهون والتقييم

اإن الرهونات الرئي�سية التي يتم اأخذها لتخفيف املخاطر اخلا�سة بديون الئتمان هي ودائع يحتفظ بها الزبائن اأو رهونات اأ�سهم م�ّسعرة اأو رهونات عقارات �سكنية/

نهاية اخلدمة  والتنازل عن مكافاأة  الرواتب  القرو�ش  لتخفيف  الأخرى  العوامل  وت�سمل  اإلخ.  اأخرى.  بنوك  مقابلة من  اأو �سمانات  ا�ستثمارية  مالية  اأوراق  اأو  جتارية 

للقرو�ش ال�سخ�سية وال�سمانات ال�سخ�سية للموؤ�س�سني. اإلخ. ولكن ولأغرا�ش احت�ساب مالءة راأ�ش املال. فان الرهونات املوؤهلة مبوجب بازل 2 هي فقط التي يتم اأخذها 

بعني العتبار ول توجد هناك تركيزات هامة يف هذه الرهونات يتم اأخذها لتخفيف خماطر الئتمان.

حتدد ال�سيا�سة الئتمانية للبنك اأنواع الرهونات املقبولة والتعديالت املطبقة اأو الن�سب بني القرو�ش والقيمة. ولدى البنك نظام خا�ش بالتقييم امل�ستقل للرهونات. ويف 

حالة العقارات. فان التقييم يتم من قبل طرف التقييم يف فرتات منتظمة وذلك كما ت�سرتطه ال�سيا�سة الئتمانية للبنك. وفيما يتعلق بالأ�سهم امل�سّعرة والأوراق املالية 

الأخرى. فان عملية التقييم تعتمد على �سعر الإقفال يف �سوق الأوراق املالية. وتتم متابعة القيمة ال�سوقية للرهن ب�سكل ن�سط ومنتظم ويتم تقدمي طلبات رهون اإ�سافية 

وفقًا ل�سروط التفاقية الأ�سا�سية. وب�سكل عام. فان الإقرتا�ش يعتمد على قدرة الزبون على الت�سديد ولي�ش على قيمة الرهن. ولكن الرهن يعترب بدياًل ثانويًا ميكن اللجوء 

اإلية يف حالة امتناع الزبون عن ال�سداد.
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وفيما يلي الرهون املالية وال�سمانات وامل�ستقات الإئتمانية املعرو�سة ح�سب املحافظ املوحدة:

               م�سمونة برهون موؤهلة

الت�سهيالت اإجمايل     

الإئتمانية �سمانات وم�ستقات  الت�سهيالت   كما يف 31 دي�سمرب 2014 

بعد خمففات اخلطر اإئتمان اأخرى  رهون مالية  الئتمانية  باآلف الدنانري البحرينية 

1.681.839  -  -  1.681.839 احلكومات 

135  -  -  135 �سركات قطاع عام 

215.727  -  28.173  243.900 البنوك 

328.069  -  21.448  349.517 ال�سركات 

347.911  -  1.408  349.319 قطاع التجزئة النظامي 

15.776  -  -  15.776 رهونات �سكنية 

58.198  -  -  58.198 ت�سهيالت م�سى موعد ا�ستحقاقها 

46.414  -  -  46.414 الإ�ستثمار يف اأ�سهم / �سناديق مدارة 

21  -  -  21 تعر�ش ملخاطر التوريق 

83.712  -  8.234  91.946 اأ�سول اأخرى 

2.777.802  -  59.263  2.837.065 املجموع 

الت�سويات امل�سمنة وغري امل�سمنة يف امليزانية العمومية

ت�سمل امل�ستندات القانونية التي يح�سل عليها البنك من الزبائن على �سروط ت�سمح للبنك بت�سوية م�ستحقات املبالغ املطلوبة من البنك للزبون مقابل املبالغ املطلوبة من 

الزبون للبنك. وهكذا فانه اإذا ح�سلت نف�ش الهيئة العتبارية على ت�سهيالت ائتمانية من البنك وكان يف نف�ش الوقت لديها ر�سيد دائن مع البنك. فانه لدى البنك احلق 

القانوين لت�سوية الأر�سدة الدائنة مقابل املبالغ امل�ستحقة من الزبون. ويف حالة بع�ش بنوك التعامل الأخرى. فقد اأبرم البنك اتفاقيات ت�سوية حمددة تن�ّش على ت�سوية 

املخاطر امل�سمنة وغري امل�سمنة يف امليزانية العمومية.

وقد بلغت املوجودات واملطلوبات املالية التي متت ت�سويتها مبوجب اتفاقيات الت�سوية 75.28 مليون دينار بحريني بتاريخ 31 دي�سمرب 2014.

خماطر ال�سوق

البنك وب�سكل وا�سح �سيا�سات واإجراءات لإدارة وتقييم حمفظة املتاجرة. دائرة  ال�سوق. يوجد لدى  راأ�سمال املخاطر  البنك الطريقة املوحدة لتخ�سي�ش   ي�ستخدم 

عمليات اخلزينة والتي هي م�ستقلة عن املكاتب الأمامية هي امل�سوؤولة عن التقييم والذي يتم ب�سورة يومية بالإ�ستناد اإىل اأ�سعار ال�سوق من البور�سات. ومن اأطراف ثالثة 

م�ستقلة اأو مبالغ م�ستمدة من التدفقات النقدية كما يتطلب ذلك.

يبني اجلدول التايل متطلبات راأ�ش املال:

كما يف                             متطلبات راأ�ش املال نوعية اخلطر 

املتو�سط الأدنى  الأق�سى  31 دي�سمرب 2014  باآلف الدنانري البحرينية 

422  81  1.274  380.8 خماطر اأ�سعار الفائدة 

86  77  97  90.0 خماطر الأ�سهم 

90  29  884  30.7 خماطر حتويل العمالت الأجنبية 

-  -  -  - خماطر ال�سلع 

-  -  -  - خماطر اخليارات  

501.5 جمموع متطلبات راأ�ش املال الأدنى ملخاطر ال�سوق 

12.5 امل�ساعف 

6.269 خماطر ال�سوق املوزونة ح�سب الطريقة املوحدة 
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خماطر الت�سغيل

يف الوقت الذي يدرك البنك اأن خماطر الت�سغيل ل ميكن التخّل�ش منها بالكامل فانه ي�سعى وب�سفة م�ستمرة لتقليل خماطر الت�سغيل )الكامنة يف اأن�سطة البنك وعملياته 

واأنظمته( وذلك اإىل اأدنى حد ممكن من خالل التاأكد من وجود بنية اأ�سا�سية قوية للرقابة يف جميع اأق�سام ودوائر البنك واأنه يتم تعزيزها عند ال�سرورة. وتتم مراجعة 

جميع الإجراءات والعمليات امل�ستخدمة لإدارة خماطر الت�سغيل وحتديثها وتطبيقها ب�سكل منتظم من خالل التدريب الفّعال للموظفني واملراقبة الدائمة حلدود املخاطر 

والف�سل بني ال�سالحيات وال�سلطات واتخاذ اإجراءات الرقابة املنا�سبة حلماية املوجودات وال�سجالت والت�سوية املنتظمة للح�سابات والعمليات والإدارة املالية وتقدمي 

التقارير.  وبالإ�سافة اإىل ذلك. يتم القيام بعملية تدقيق ومراجعات داخلية منتظمة وتخطيط ا�ستمرار اأن�سطة الأعمال وترتيبات الغطاء التاأميني من اأجل ا�ستكمال 

العمليات والإجراءات.

يتبع البنك الآن طريقة املوؤ�سر الأ�سا�سي لتقييم متطلبات راأ�ش املال ملخاطر الت�سغيل.  وتعتمد متطلبات راأ�ش املال مبلغ 19.0 مليون دينار بحريني. على اأ�سا�ش على 

الثالث  لل�سنوات  ا�ستثنائي  واأي دخل  للبيع وال�ستثمارات املحتفظ بها حتى ال�ستحقاق  املتوفرة  الأرباح / اخل�سائر من ال�ستثمارات  الت�سغيلية )با�ستثناء  الإيرادات 

املا�سية م�سروبة بن�سبة 12.5٪ )وهو ي�سمل 8٪ احلد الأدنى لن�سبة مالءة راأ�ش املال( للو�سول اإىل التعرف للمخاطر الت�سغيلية املوزونة.

و�سع الأ�سهم يف الدفرت البنكي

يحتفظ البنك با�ستثمارات معينة على �سكل اأ�سهم وذلك كجزء من املحافظ الإ�سرتاتيجية ويتم الحتفاظ مبحافظ اأخرى وذلك بهدف ارتفاع قيمتها وحتقيق مكا�سب 

اأو�ساع الأ�سهم يف الدفرت البنكي علىاأنها »متوفرة للبيع«. وقد مت �سرح ال�سيا�سات املحا�سبية لالأدوات »املتوفرة للبيع« بالتف�سيل يف  من بيعها. ويتم ت�سنيف جميع 

البيانات املالية وذلك حتت بند »ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

متطلبات راأ�ش املال بن�سبة 12٪ من كما يف 31 دي�سمرب 2014  

خماطر الأ�سول املوزونة القيمة يف امليزانية العمومية  باآلف الدنانري البحرينية 

تفا�سيل ا�ستثمارات الأ�سهم:

4.446  50.459     اأ�سهم م�سعرة 

2.240  12.831     اأ�سهم غري م�سعرة 

6.686  63.290 املجموع 

- مكا�سب/ )خ�سائر( حمققة م�سجلة يف بيان الدخل خالل ال�سنة  

30.991 مكا�سب غري حمققة م�سجلة يف حقوق امللكية  

436 خ�سائر غري حمققة خم�سومة من الفئة الأوىل من راأ�ش املال  

13.946 45٪ من املكا�سب غري املحققة حتت الفئة الثانية من راأ�ش املال  
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خماطر اأ�سعار الفائدة يف الدفرت البنكي

اإدارة عملية  وتهدف  امللكية.  حلقوق  القت�سادية  والقيمة  املكت�سبة  الفوائد  و�سايف  الهوام�ش  على  توؤثر  التي  املخاطر  اأنها  على  الفائدة  اأ�سعار  خماطر   تعرف 

موجودات ومطلوب البنك اإىل اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة من خالل هيكلة املحافظ امل�سمنة يف امليزانية العمومية. واإىل احلد الذي يختلف فيه هيكل اإعادة ت�سعري 

املوجودات املدرة للفوائد عن هيكل اإعادة ت�سعري املطلوبات. فان �سايف الفوائد املكت�سبة يرتفع اأو ينخف�ش نتيجة للتذبذب يف اأ�سعار الفائدة. ولهذا فاإن هدف البنك هو 

حتقيق ال�ستقرار يف منو الإيرادات من خالل الإدارة الن�سطة ملوجوداته ومطلوباته ويف نف�ش الوقت اإعداد نف�سه وب�سكل انتقائي لال�ستفادة من التغريات ق�سرية الأجل 

املتوقعة يف اأ�سعار الفائدة.

اأ�سعار الفائدة غري املتعلقة باملتاجرة من قبل ق�سم اخلزانة والذي ي�ستخدم الأوراق املالية ال�ستثمارية والودائع لدى البنوك والودائع من  اأو�ساع خماطر  اإدارة  تتم 

البنوك واأدوات امل�ستقات من اأجل اإدارة الو�سع العام النا�سئ عن اأن�سطة البنك غري القائمة على املتاجرة. وتعد ب�سورة يومية تقارير بخ�سو�ش الأو�ساع واملخاطر تتم 

مراجعتها من قبل امل�سئولني بالبنك. كما يتم تعديل الأو�ساع اإن تطلب الأمر اإىل ذلك. وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات وب�سكل منتظم مبراجعة تغريات اأ�سعار الفائدة 

واأثرها على الإيرادات. ويتم اتخاذ الإ�سرتاتيجية بهدف ال�ستمرار يف حتقيق فوائد ثابتة ومنتظمة.

للتنبوؤات  ال�ستثمارية  املحفظة  مدة  وتخ�سع  الثابت.  الدخل  ذات  ال�ستثمارية  املحفظة  على  الفائدة  اأ�سعار  تاأثري  قيا�ش  اأجل  من  الزمني  التحليل  البنك  ي�ستخدم 

لتغيري قدر 1٪ يف  نتيجة  تغيري قيمة املحفظة )كن�سبة مئوية(  الزمنية  الفرتة  تعديل  وينتج عن  الربحية.  الفائدة وهوام�ش  لأ�سعار  املتوقعة  القت�سادية والجتاهات 

العائد. ويف 31 دي�سمرب 2014 كانت الفرتة الزمنية املعدلة ملحفظة �سندات الديون 2.35٪ وهو ما يعني اأن ارتفاع منحنى الفائدة بن�سبة 1٪ قد يوؤدي اإىل انخفا�ش 

قيمة املحفظة مببلغ 10.76 مليون دينار بحريني.

تعترب الودائع التي لي�ست لها ا�ستحقاقات ثابتة ودائع تدفع عند الطلب ولذلك يتم اإدراجها حتت بند »ودائع حتت الطلب« يقوم البنك بتح�سيل ر�سم على كل قر�ش اأو 

وديعة يتم دفعه اأو �سحبها قبل موعد ال�ستحقاق اإل اإذا مت الإعفاء ب�سفة خا�سة. ويغطي هذا الر�سم اأي خماطر لأ�سعار الفائدة التي قد يواجهها البنك ب�سبب الدفع 

قبل املوعد. ولذلك مل يتم و�سع اأي احتمالت لهذه املدفوعات قبل ال�ستحقاق حل�ساب خماطر اأ�سعار الفائدة يف املحفظة البنكية.

ي�ستخدم البنك حتليل التاأثر بفوارق اأ�سعار الفائدة لقيا�ش تاأثر اأرباحه ال�سنوية باأ�سعار الفوائد نتيجة عدم توافق اإعادة الت�سعري بني املوجودات واملطلوبات واملراكز غري 

امل�سمنة يف امليزانية العمومية والتي تتاأثر بحركة اأ�سعار الفائدة.
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وفيما يلي توزيع هيكل اإعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات ملختلف فئات املوجودات و الأ�سول.

غري معر�سة       

ملخاطر اأ�سعار اأكرث 5   5 - 1  12 - 6  6 - 3 لغاية  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

املجموع الفائدة  �سنوات  �سنوات  �سهر  �سهور  3 �سهور  باآلف الدنانري البحرينية 

املوجودات

111.066  111.066  -  -  -  -  - نقد بال�سندوق واأر�سدة لدى البنوك املركزية 

491.421  -  -  -  -  117.920  373.501 �سندات اخلزينة 

283.878  10.125  -  -  -  -  273.753 ودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

562  -  -  -  -  562  - اأوراق مالية متداولة 

780.972  -  76.224  274.483  45.033  62.884  322.348 قرو�ش و�سلفيات * 

999.486  64.070  367.844  404.444  120.704  19.133  23.291 اأوراق مالية ا�ستثمارية ** 

71.072  71.072  -  -  -  -  - موجودات اأخرى 

2.738.457  256.333  444.068  678.927  165.737  200.499  992.893 جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية       

138.331  24.889  -  -  -  5.944  107.498 م�ستحقات للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

28.164  -  -  -  -  -  28.164 �سلفيات مبوجب عقود اإعادة ال�سراء 

2.154.849  815.450  -  53.975  116.559  202.585  966.280 ودائع الزبائن 

39.097  39.097  -  -  -  -  - مطلوبات اأخرى 

378.016  378.016  -  -  -  -  - حقوق امللكية 

2.738.457  1.257.452  -  53.975  116.559  208.529  1.101.942 جمموع املطلوبات و احلقوق امللكية 

 الفجوة يف ال�ستجابة ملعدلت الفائدة

-  )1.001.119(  444.068  624.952  49.178  )8.030(  )109.049(    للبنود امل�سمنة يف امليزانية العمومية 

 الفجوة يف ال�ستجابة ملعدلت الفائدة

-  -  )344.041(  )74.866(  )70.128(  37.600  451.435    للبنود الغري امل�سمنة يف امليزانية العمومية 

-  -  1.001.119  901.092  351.006  371.956  342.386 الفجوة الرتاكمية لال�ستجابة ملعدلت الفائدة 

* �سايف املخ�س�ش امل�سرتك لإنخفا�ش القيمة 11.154 دينار بحريني.

** تت�سمن الأوراق املالية املتوفرة للبيع يف تاريخ 31 دي�سمرب 2014 على اأوراق مالية مببلغ 28.16 دينار بحريني بيعت بعقود اإعادة ال�سراء.

يعزز البنك عملية اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة من خالل متابعة ح�سا�سية املوجودات واملطلوبات املالية للبنك اإىل �سدمة اأ�سعار الفائدة من 200 نقطة اأ�سا�سية زيادة/

انخفا�ش. وفيما يلي حتليل حل�سا�سية البنك للزيادة اأو النخفا�ش يف معدلت اأ�سعار فوائد ال�سوق )وذلك بافرتا�ش وجود حركة غري منتظمة يف منحيات العوائد ووجود 

و�سع ثابت للميزانية العمومية(:

200 نقطة اأ�سا�سية موازية 200 نقطة اأ�سا�سية موازية  كما يف 31 دي�سمرب 2014 

انخفا�ش زيادة  باآلف الدنانري البحرينية 

21.528  )21.528( كما يف 31 دي�سمرب 

20.116  )20.116( املعدل للمدة 

17.993  )17.993( احلد الأدنى للمدة 

23.253  )23.253( احلد الأق�سى للمدة 
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املجموعة امل�سرفية املحلية

عبدالعزيز عبداهلل الحمد

املدير العام

اأحمد جا�سم مراد

م�ساعد املدير العام التنفيذي

الأعمال امل�سرفية

غنية حم�سن الدرازي

م�ساعد املدير العام

اخلدمات امل�سرفية التجارية

�سبهوديب كو�ش

مدير اأول

الت�سويق وتطوير املنتجات

عبدالرحمن املدفعي

مدير اأول

مبيعات التجزئة

ام.كي.فرناند�ش

مدير

اإدارة التح�سيل

خالد العلوي

مدير

املبيعات وخدمات املوؤ�س�سات

ب�سار �سعيد البنا

م�ساعد مدير

مركز الت�سال خلدمات الزبائن

عبدالرزاق عبداهلل ح�سن القا�سم

الرئي�ش التنفيذي وع�سو جمل�ش الإدارة

جمموعة اخلزينة، الفروع القليمية والعمليات

ح�سني احل�سيني

املدير العام

فاروق عبداهلل خلف

م�ساعد املدير العام التنفيذي

فرع الريا�ش

جا�سم حممد احلمادي

م�ساعد املدير العام التنفيذي

العمليات 

ريا�ش نا�سر النا�سر

م�ساعد املدير العام

العمليات املركزية والفروع املحلية

نادر كرمي امل�سقطي

م�ساعد املدير العام

القرو�ش امل�سرتكة واملعامالت امل�سرفية 

املتخ�س�سة

نورة علي مبارك الدو�سري

م�ساعد املدير العام

اخلزينة

توما�ش ماليجن

م�ساعد املدير العام

اأ�سواق املال وال�ستثمار

مها املحمود

مديراأول

القطع الأجنبي واأ�سواق املال

علي جعفر املولين

مديراأول

القطع الأجنبي واأ�سواق املال
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طارق اكرام �سديقي

مدير اأول

فرع اأبوظبي

�سامي من�سور ر�سي

مدير اأول 

اإدارة املحافظ

ريا�ش يو�سف اأحمد

مدير

ال�سناديق وال�ستثمارات

عبدالعزيز احلمادي

مدير

عمليات اخلزينة

اإميان اعجاز ال�سرواين

مدير

عمليات اخلزينة

ح�سن الوزان

مدير 

اخلدمات العامة

جمموعة املخاطر

برو�ش �سارلز ويد

املدير العام 

فاطمة عبداهلل بودهي�ش

م�ساعد املدير العام

اإدارة خماطر الئتمان

عارف اأمني

مدير اأول

اإدارة الئتمان

ح�سن ح�سني حمد

م�ساعد املدير العام

م�ست�سار قانوين، و�سكرتري ال�سركة

نا�سر حممد نا�سر

مدير اول

�سكرتري جمل�ش الإدارة

الرقابة الداخلية 

عبداملنعم يو�سف البنا

م�ساعد املدير العام التنفيذي

اللتزام واملتابعة

بالو رامامورثي

مدير اأول

جمموعة اخلدمات امل�ساندة وال�سئون الإدارية 

خالد علي جمعة

املدير العام

عبداهلل عبدالرحمن ح�سني

م�ساعد املدير العام التنفيذي

اخلدمات امل�ساندة

خليفة حممد الن�ساري

م�ساعد املدير العام

تقنية املعلومات

يف. ا�ش . ام. راجو

م�ساعد املدير العام

املالية وال�سرتاتيجية

اأتول بي. راجي

مدير اأول

املوارد الب�سرية

حممد عبداهلل جناحي

مدير اأول

املمتلكات وال�سيانة

توهني روي جودري

مدير

العالقات العامة

117  I  دليـــــل الت�ســـــالت



بنك البحرين الوطني )�ش.م.ب(

�ش.ب 106

برج بنك البحرين الوطني

�سارع احلكومة

املنامة - مملكة البحرين

رقم ال�سجل التجاري: 269

مرخ�ش من قبل م�سرف البحرين املركزي كم�سرف قطاع جتزئة

الهاتف

17228800 العام 

17227722 اخلزانة 

الفاك�ش

17228998 العام 

17213503 اخلزينة 

�سويفت

NBOB BHBM

الربيد اللكرتوين

nbb@nbbonline.com

موقع النرتنت

www.nbbonline.com

مركز الت�سالت خلدمات الزبائن

17214433

خدمات البطاقات )24 �ساعة(

 17214433

الفروع يف البحرين

املطار

17321212 )قاعة الو�سول( 

17321214 )قاعة املغادرة( 

17643438 عايل 

17622611 �سارع ال�ستقالل 

17225622 �سارع املثنى 

17671007 اأ�سري 

17756462 عوايل 

17696699 �سارع البديع 

17241242 ال�سوق املركزي 

17537466 املنطقة الدبلوما�سية 

17775284 الرفاع ال�سرقي 

17714900 �سارع املعار�ش 

17420898 مدينة حمد 

17672683 احلد 

17689555 مدينة عي�سى 

17552257 جدحف�ش 

17256444 �سارع اللوؤلوؤ 

17228800 الفرع الرئي�سي )مبنى الربج اجلديد( 

17322522 �سمال املحرق 

17343717 �سوق املحرق 

17294191 �سارع الق�سر 

17250777 ال�سلمانية 

17582666 فرع ال�سيف 

17731128 �سرته 

17413444 �سوق واقف 

17006655 بوكواره 
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الفروع يف اخلليج

فرع اأبوظبي

بنك البحرين الوطني

�ش.ب 46080، برج العتيبة

�سارع ال�سيخ حمدان، ابوظبي

دولة المارات العربية املتحدة

هاتف: 6335288 )9712 00(

فاك�ش: 6333783 )9712 00(

NATBAH EM 24344 :تلك�ش

فرع الريا�ش

بنك البحرين الوطني

�ش.ب 65543 الريا�ش 11566

برج البحرين، مبنى رقم 834

�سارع امللك فهد

العليا، الريا�ش

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2998800 )9661  00(

فاك�ش: 2998866 )9661  00(

NBOBSARI :سويفت�

م�سجلي الأ�سهم

كاريف كمبيوتر �سري ذ.م.م

�ش.ب 514

مكتب 74 الدور ال�سابع

برج الزامل

املنامة، مملكة البحرين

119  I  دليـــــل الت�ســـــالت








