
نتكاتف سويــــًا
  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020 

# فريق _البحرين



 صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس الوزراء
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الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

نبذة عن هذا التقرير
يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة لعام 2020 لبنك البحرين الوطني. منذ العام الماضي، قمنا بتغطية معلومات مهمة 
ذات طابع غير مالي عن عملياتنا، ونحن نعتقد أن هذا يعزز الشفافية، ويوفر نظرة شاملة عن موضوعات االستدامة الهامة. نحن ندرك رغبة العديد 
من أطراف ذوي العالقة الكرام في الحصول على معلومات واضحة وموحدة عن أدائنا, تربط اهتمامات االستدامة بأنشطة األعمال األساسية 

التقليدية. ونحن مستمرين في رحلتنا في االستدامة، كما وأننا نقوم على تطوير نهجنا هذا وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

تم طباعة هذا التقرير بإستخدام ورق Sappi Magno، حيث أن جميع األلياف 
 المستخدمة هي من مصادر مستدامة وخاضعة للرقابة،معتمدة من قبل

®FSC و ®PEFC، وهي قابلة للتدوير بشكل كامل.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

1- قم بتنزيل تطبيق رمز الكود QR من متجر التطبيقات
2- ابحث عن رمز الكود QR وامسحها ضوئيًا لعرض المحتوى التفاعلي

 )QR Code( لتحميل النسخ، يرجى مسح رمز االستجابة السريعة .PDF تتوفر النسخة العربية واإلنجليزية للتقرير السنوي بصيغة

يحتوي هذا التقرير رموز QR لعرض أشرطة الفيديو وصالت موقع الويب باستخدام جهازك/ هاتفك الذكي

نطاق التقرير والمعايير
على هدفنا  الضوء  االستدامة  وتقرير  المالي  السنوي  التقرير  يسلط هذا 
المتمثل في ترسيخ االستدامة في صميم أعمالنا. ويأخذ التقرير في عين 
االعتبار المبادئ األساسية إلعداد التقارير؛ بشكل يضمن الدقة والشمول 
والتوازن. كما ويغطي التقرير جوانب من أنشطة االستدامة وبيانات األداء 
األكثر وضوحًا بالنسبة للبنك. إن هدفنا في إعداد التقارير هو تقديم لمحة 
عامة عن أدائنا، حيث أن التقرير منظم حول إطار عملنا باالستدامة، وأهم 
القضايا ذات األهمية بالنسبة ألطراف ذوي العالقة لدينا. وتم تحديد هذه 
تشكيل  أجل  من  النسبية  لألهمية  رسمي  تقييم  خالل  من  الموضوعات 

محتوى هذا التقرير.
ما لم يذكر خالف ذلك، تغطي المعلومات المالية السنة المالية التي تبدأ 
من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لمجموعة بنك البحرين الوطني، ويغطي بقية 
فقط  الوطني  البحرين  لبنك  المكافآت  وتقرير  الرئيسية  األنشطة  التقرير 

لنفس الفترة.

كجزٍء  التقارير  إلعداد  العالمية  المبادرة  لمعايير  وفقًا  التقرير  هذا  كتابة  تم 
الخيار  التقارير:  إلعداد  الدولية  الممارسات  وأفضل  بالشفافية  التزامنا  من 
األساسي، وحسب أنظمة وإرشادات مصرف البحرين المركزي. يمكن العثور 
على فهرس محتوى معايير الممارسات الدولية إلعداد التقارير في الملحق.

آراء وتعليقات:
نحن دائمًا نقّدر التعليقات ونسعى جاهدين لتحسين تقاريرنا. باإلضافة إلى 
أدائنا. التقرير وكذلك على   ذلك، نرحب بمالحظاتكم واقتراحاتكم على هذا 

ال تترددوا في االتصال بنا عبر أي من القنوات التالية:

nbb@nbbonline.com:البريد اإللكتروني •
• هاتف: 228800 17 )973+( 

https://www.linkedin.com/company/nationalbankofbahrain/ :لينكد إن •
https: //www.youtube.com/user/NationalBankofBahrain :يوتيوب •

 @NBBonline :إنستغرام، فيسبوك، تويتر •
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نــبـــذة المقدمة

هدفنا
”إثراء حياة األجيال”

رسالتنا
”نتواصل معكم دائمًا لنستوعب احتياجاتكم 
ونساعدكم في تقديم ما تحتاجون إليه في 

الوقت والطريقة التي تناسبكم”

وعدنا لكم
”أن نكون أقرب لكم” 

قّيمنا
الفـخـر

نعمل من القلب

االحترام
نتواصل باحترام

العمل الجماعي
نتعاون لننجح

المسؤولية
نتحمل المسؤولية ونحتضنها

األخالقيات
نفعل الصواب دائمًا

الشفافية
نتبع الشفافية بال تردد

تأسست  عامة  ُمساهمة  شركة  هو  ش.م.ب  الوطني  البحرين  بنك 
،1957 يناير  شهر  في  أميري  مرسوم  بموجب  البحرين  مملكة   في 

تجزئة تقليدي،  المركزي كبنك  البحرين  ِقَبل مصرف  ص من  ُمرخَّ وهو 
المتحدة،  العربية  باإلمارات  أبوظبي  خارجية في كل من  ولديه فروع 
والرياض في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل هذين الفرعين 
بموجب قوانين هذه الدول. إن أسهم البنك ُمدرجة في بورصة البحرين 

بالمنامة، مملكة البحرين، ولدى البنك مساهمين محليين أقوياء.

يمتلك البنك نسبة 78.8% من حصص أسهم بنك البحرين اإلسالمي 
البحرين  مصرف  عن  صادر  ترخيص  بموجب  يعمل  والذي  ش.م.ب، 
رئيسّي في  المجموعة بشكٍل  تجزئة إسالمي. وتعمل  المركزي كبنك 
للشركات  المصرفية  والخدمات  لألفراد  المصرفية  الخدمات  تقديم 
واالستثمار  الخزينة  أنشطة  إلى  باإلضافة  التجارية،  والمؤسسات 

والخدمات االستشارية االستثمارية.

يعتبر بنك البحرين الوطني أّول بنك مملوك لمساهمين محليين في 
البالد، وهو يساهم بدعم اقتصاد المملكة ألكثر من 60 عامًا، حيث يقود 
األسواق  ِعه في  توسُّ بجانب  البحرين،  المصرفي في مملكة  القطاع 
محفظة  لبناء  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  الرئيسية 
مع  بالتوافق  العمالء،  أفضل مع  التواصل بشكل  تمكّنه من  إقليمية 

وعد عالمته التجارية "أقرب لكم".

العالمية  الصحية  الجائحة  بالتحديات في ظل  مليئًا  عامًا   2020 وشّكل 
التي كان لها آثار كبيرة على االقتصاد في جميع أنحاء العالم. وواجهت 
فيما  التحديات  من  العديد  خاص،  بشكل  والبنوك  الشركات،  من  كل 
موظفيها  وسالمة  صحة  ضمان  في  وبواجباتها  بعملياتها  يتعلق 
بأن يكون مرنًا وقادرًا على  الوطني  البحرين  وعمالئها. واستطاع بنك 
االستجابة لظروف السوق الصعبة طوال هذا العام. ويتواصل حرصنا 
المجتمع  احتياجات  دعم  على  خالله  من  نعمل  شامل  نهج  اتباع  على 

وجهود المملكة على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والبيئي.

ويترّكز جزء كبير من استراتيجيتنا حول االلتزام بتعزيز النمو االقتصادي 
لتحفيز  يستمر سعينا  وكذلك   ،2030 االقتصادية  الرؤية  مع  بالتوافق 
نشاط القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين. وقد أصبح بنك 
البحرين الوطني أول بنِك يبادر بإطالق الخدمات المصرفية المفتوحة 
هذه  وتعتبر  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  مستوى  على 
البنك  ويضع  والداخلي.  الرقمي  التحّول  نحو  لرحلته  بداية  الخدمات 
تطوير  له  تتيح  حيث  للتحّول،  استراتيجيته  الرقمية في صميم  الحلول 
ميزة  يمنحه  مما  وكفاءة،  سهولة  أكثر  لتصبح  المصرفية  المعامالت 
تنافسية بالخدمات والمنتجات واالبتكار الرقمي، وذلك من خالل إجراء 
الوطني  البحرين  بنك  ويسعى  التحتية.  البنية  على  شاملة  تحديثات 
للخدمات  الوصول  إمكانية  تحسين  خالل  من  العمالء  تجربة  لتعزيز 

وتحسين إمكانيات الفروع باالستفادة من التقنيات المتطورة.

البحرين  بنك  تواجد  لتعزيز  الجهود  بذل   2021 عام  خالل  سنواصل 
الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوية محفظته 
السوق  تحليالت  النمو. ونتطلع من خالل  اإلقليمية لضمان استدامة 
التنويع  جهود  مع  يتماشى  بما  التقليدية  غير  النمو  فرص  الغتنام 
التي نبذلها. ونهدف لتطوير المبادرات واآلليات التي تتيح لنا مواكبة 
النظام  في  نشط  عضو  ولنصبح  الحالية  االقتصادية  البيئة  متغيرات 
المالي الجديد، وبما يسهم في نمو القطاع المصرفي والمالي في 

أنحاء المنطقة.
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يناير 2020:
االستحواذ على 

غالبية أسهم بنك 
البحرين اإلسالمي.

التـبـرع بمبلغ
2.5 مليون دينار بحريني
للحملة الوطنية لمكافحة 

فيروس كورونا.

التحّول الرقمي 
للعمالء مـن الشـركـات 
التجارية والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 

 بنسبة
%45

تدشين ورش تدريبية 
افتراضية محّسنة 
لصالح الموظفين 

والتي حصلت على 
إشادة دولية من مجلة 

فوربس.

تعزيز الشراكة الحالية مع وزارة 
اإلسكان عبر طرح عدة مبادرات 

لمشروع السكن االجتماعي 
ضمن برنامج مزايا.

تحقيق المرتبة األولى 
في تصنيف الحوكمة 

البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات 

على مستوى القطاع 
المصرفي في مملكة 

 البحرين من شركة
."ESG Invest"

أول بنك في مملكة 
البحرين يحصل على لقب 
"جهة العمل المعتمدة" 

من جمعية المحاسبين 
القانونيين المعتمدين 

.)ACCA(

حصد جائزة "أفضل 
مسيرة تحّول مصرفية 
في الشرق األوسط" 

و "أفضل بنك في 
البحرين" ضمن حفل 

جوائز يوروموني الشرق 
األوسط للتميز لعام 

.2020

يناير 2021:
طرح تطبيق بنك 

البحرين الوطني الجديد 
 NBB Digital“ والمطّور

.”Banking

تعزيز منصة القروض والتسهيالت 
المشتركة من خالل الحصول على 

عدة تفويضات للعمل كمنظم 
للقروض وإدارتها وهيكلتها، 

باإلضافة إلى العمل على إدارة 
الصفقات الكبيرة من بداية 
الترتيب لغاية إبرام الصفقة.

الحصول ألول 
مرة على أنشطة 

أعمال رئيسية 
من قروض تحّوط 

لعمالء إستراتيجيين 
لمسـاعدتهم في إدارة 

مخاطر أسواق رأس 
المال.

أتمتة نظام إدارة الخزينة 
بالبنك وتحويل عمليات 
المكتب األمامية لنظام 

إدارة المخاطر.

الحصول على شهادة 
إدارة أمن المعلومات 

لاللتزام بمعايير
.ISO 27001

تعزيز موقع البنك كمقرض أساسي 
في أسواق دين رأس المال في 

مملكة البحرين، وريادة جميع القروض 
السيادية والتابعة للجهات الحكومية 

في عام 2020، باإلضافة لكونه أحد 
البنوك العشرة األوائل لإلصدارات 
السيادية والحكومية على مستوى 

دول مجلس التعاون الخليجية.

 "Tap & Go" تدشين خدمات
بالمملكة على جميع بطاقات 
بنك البحرين الوطني وأجهزة 

نقاط البيع وشبكة أجهزة 
الصراف اآللي بالكامل.

# فينا-خير
#Feena_Khair

إنجازات بنك البحرين الوطني خالل 2020



n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  اإلفصاح عن إدارة البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

المخاطر ورأس المال

0809

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020

20202019201820172016

اإليرادات )بماليين الدنانير البحرينية(
116.093.387.273.166.0صافي الفوائد المكتسبة

32.928.424.827.627.9إيرادات أخرى

71.245.241.833.034.1مصروفات التشغيل

77.776.570.267.759.8األرباح التشغيلية

53.374.270.061.058.2الربح المنسوب لمساهمي البنك

34.138.434.831.528.7أربـاح أسهم نقدية

17.015.514.012.811.6أسهم منحة

الوضع المالي )بماليين الدنانير البحرينية(
4,361.43,194.53,195.53,101.52,977.1إجمالي الموجودات

2,173.11,213.71,190.11,226.91,031.9قروض وسلفيات

1,231.41,070.71,132.21,067.31,092.9أوراق مالية استثمارية

4,013.32,992.13,020.72,939.72,823.0األصول المدرة للدخل

3,741.72,599.02,675.92,617.12,526.4مجموع الودائع

3,084.32,094.02,190.62,165.22,088.4ودائع الزبائن

526.3532.3475.8447.9414.7حقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسية )%(
العوائد

10.614.715.214.114.9العائد على متوسط حقوق الملكية

1.22.32.22.02.0العائد على متوسط الموجودات

3244423635عائد السهم الواحد )فلس(

الكفاءة التشغيلية )مصروفات التشغيل / 
47.535.935.631.635.2مجموع الدخل(

رأس المال
12.116.714.914.413.9نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات

متوسط مجموع المطلوبات إلى حقوق 
7.35.05.75.96.2الملكية )مرات(

22.337.333.836.335.4معدل مالءة رأس المال

موجز البيانات المالية

201635
201736
201842
201944
202032

حقق بنك البحرين 
الوطني نموًا 
مستـمـرًا في 

اإليرادات واألرباح 
التشغيلية

20162,823.0
20172,939.7
20183,020.7
20192,992.1
20204,013.3

201693.9
2017100.7
2018112.0
2019121.7
2020148.9

2016414.7
2017447.9
2018475.8
2019532.3
2020526.3

20162,088.4
20172,165.2
20182,190.6
20192,094.0
20203,084.3

201635.4
201736.3
201833.8
201937.3
202022.3

32 
فلس بحريني

4,013.3 مليون دينار بحريني

148.9 مليون دينار بحريني

526.3 مليون دينار بحريني

3,084.3 مليون دينار بحريني

%22.3

ربحية السهم الواحد
)بالفلس البحريني(

201658.2
201761.0
201870.0
201974.2
202053.3

53.3 مليون دينار بحريني الربح المنسوب 
لمساهمي البنك

)بماليين الدنانير البحرينية(

األصول المدرة للدخل
)بماليين الدنانير البحرينية(

مجموع الدخل التشغيلي
)بماليين الدنانير البحرينية(

حقوق الملكية
)بماليين الدنانير البحرينية(

ودائع الزبائن
)بماليين الدنانير البحرينية(

مالءة رأس المال
)%(

77.7 مليون دينار بحريني األرباح التشغيلية
)بماليين الدنانير البحرينية(

201659.8
201767.7
201870.2
201976.5
202077.7
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أعضاء مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن - عضو مجلس اإلدارةفوزي أحمد علي كانو - نائب رئيس مجلس اإلدارةد. عصام عبدالّله يوسف فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارةفاروق يوسف خليل المؤيد - رئيس مجلس اإلدارة

ريشي كابور - عضو مجلس اإلدارةهالة علي حسين يتيم - عضو مجلس اإلدارةالشيخ راشد بن سلمان محمد آل خليفة - عضو مجلس اإلدارةحسين سلطان الغانم - عضو مجلس اإلدارة

أمين أحمد العريض - عضو مجلس اإلدارة محمد طارق محمد صادق أكبر - عضو مجلس اإلدارة يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا - عضو مجلس اإلدارة

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020



n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  اإلفصاح عن إدارة البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

المخاطر ورأس المال

1213

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 1997

الهبــات  لجنــة  رئيــس  والحوكمــة،  والمكافــآت  التعيينــات  لجنــة  رئيــس 
والتبرعــات. 

رئيــس مجلــس إدارة شــركة يوســف خليــل المؤيــد وأوالده )ش.م.ب( 
)مقفلــة(، مجموعــة المؤيــد الدوليــة )ش.م.ب( )مقفلــة(، شــركة أشــرف 
القابضــة ذ.م.م، شــركة البحريــن لألســواق الحــرة ذ.م.م، مجموعة الخليج 
للفنــادق ش.م.ب، األكاديميــة العربيــة للبحــوث والدراســات )الجامعــة 
المؤسســات  لتنميــة  البحريــن  جمعيــة  )مقفلــة(،  )ش.م.ب(  األهليــة( 

ــة القابضــة ش.م.ب. ــن الوطني ــرة المتوســطة، وشــركة البحري الصغي
عضو مجلس إدارة مجلس التنمية االقتصادية - البحرين.

د. عصام عبدالّله يوسف فخرو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2008

رئيس اللجنة التنفيذية

الهبــات  لجنــة  عضــو  والحوكمــة،  والمكافــآت  التعيينــات  لجنــة  عضــو 
والتبرعــات.

ـــه  رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة البحريـــن للســـينما ش.م.ب، شـــركة عبدالّل
يوســـف فخـــرو وأوالده )ش.م.ب( )مقفلـــة( وبنـــك البحريـــن اإلســـالمي 

ش.م.ب.

فوزي أحمد علي كانو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2010

عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الهبات والتبرعات.

ذ.م.م.  المحدودة  كانو  جاسم  الرحمن  عبد  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
وشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب. 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو )القابضة( ذ.م.م.، 
إيه بيه تيرمينالز البحرين ش.م.ب ومجموعة الخليج للفنادق ش.م.ب.

خالد يوسف عبد الرحمن

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2001

رئيس لجنة التدقيق.

رئيس مجلس إدارة شركة التموين الغذائي المحدودة ذ.م.م.
نـائـب رئـيـس مـجــلس إدارة شركة أوال لأللبان ذ.م.م.

رئيس والمدير التنفيذي لشركة يوسف عبدالرحمن إنجنير القابضة ذ.م.م.
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنقليات 

ش.ش.و. 
لشركة  التدقيق  ولجنة  التنفيذية  اللجنة  وعضو  اإلدارة  مجلس  عضو 

البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لبنك البحرين اإلسالمي 

ش.م.ب.

حسين سلطان سلطان الغانم

عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2004

عضو اللجنة التنفيذية.

وكيل الوزارة المسـاعد للموارد البشـرية والمالية بديوان صاحب السـمو 
الملكـي رئيس الوزراء.

العاملـة فـي شـركة طيـران  القـوى  إدارة سـابق لتطويـر وتدريـب  مديـر 
الخليـج.

نائب رئيس سابق للجنة العليا للتدريب بشركات الطيران العربية.
عضـو مجلـس إدارة مركـز المحـرق للرعايـة االجتماعيـة التابـع لـوزارة العمل 

والتنميـة االجتماعية.

الشيخ راشد بن سلمان محمد آل خليفة

عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2014

عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة.

)األردن(،  المصرفية  العربية  للمؤسسة  سابق  إدارة  مجلس  عضو 
المصرفية  العربية  المؤسسة  )تونس(،  المصرفية  العربية  المؤسسة 
اإلسالمية، بنك كابينوفا اإلسالمي وكريدي مكس. ولدى الشيخ راشد 
أكثر من 30 عامًا من الخبرة المصرفية محليًا وإقليميًا مع معرفة واسعة 
في أسواق المال الخليجية. وهو مصرفي متقاعد واستشاري مستقل 
للخدمات المصرفية واالستثمارية. ويحمل الشيخ راشد مؤهل تقني 
كمهندس كيميائي مع خبرة في مجال تنقيب النفط. كما ويحمل شهادة 

الماجستير في إدارة األعمال بتخصص التمويل الدولي.

هالة علي حسين يتيم

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل
انضمت إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2018

عضو لجنة التدقيق، عضو لجنة الهبات والتبرعات.

عضـو مجلـس إدارة شـركة البحريـن لالسـتثمار العقـاري )إدامـة( ش.م.ب 
القابضـة  يتيـم  حسـين  علـي  لشـركة  التدقيـق  لجنـة  وعضـو  )مقفلـة(، 

ذ.م.م.، وشـركة إيـه إم يتيـم وإخوانـه ذ.م.م.
عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في البحرين، وجمعية الرحمة.

وتتمتـع بخبـرة تزيـد عـن 20 عامـًا فـي أنشـطة األعمـال بالقطـاع الخـاص، 
وهـي تحمـل شـهادة البكالوريـوس فـي ريـادة األعمـال واالسـتثمارات 

مـن كليـة بابسـون.

يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2018

عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة.

مؤسس شركة األصول العالمية أيه أر بي جلوبال كابيتال ليمتد )مركز 
دبي المالي العالمي( والتي توفر حلول بديلة إلدارة األصول. وشغل 
منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نوبل القابضة المحدودة، والتي تعد 
أكبر شركة سلع آسيوية وإحدى شركات قائمة فورتشن 100 في الفترة 
من 2012 إلى 2016 بعد أن عمل لمدة 20 عامًا مع مجموعة غولدمان 
ساكس في منصبه األخير كرئيس مشارك آلسيا وعضو لجنة اإلدارة 
البحرين،   - االقتصادية  التنمية  مجلس  إدارة  مجلس  عضو  العالمية. 
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.، المجلس العالمي 

لغرف القراءة، ومـركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون.

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر

عضو مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2018

عضو لجنة التدقيق، عضو لجنة المخاطر.

زميل في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز 
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة التدقيــق بالبنــك األهلــي المتحــد 

الكويــت ش.م.ك.، وبنــك البركــة )باكســتان( المحــدود.
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة التدقيــق بالبنــك األهلــي المتحــد 

مصــر. القاهــرة،  ش.م.م، 
عضــو مجلــس إدارة فــي اســتثمارات الزيانــي ش.م.ب، شــركة البحريــن 
الدوليــة للغولــف ش.م.ب )مقفلــة(، شــركة علــي ومحمــد يتيــم واخوانــه 
ســتون  كــي  العــام:  المديــر  ذ.م.م.  للتكييــف  يتيــم  وشــركة  ذ.م.م.، 

كونســلتنج انــك ذ.م.م.

أمين أحمد العريض

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2020

عضو لجنة التدقيق.

رئيــس مجلــس اإلدارة: شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات ش.م.ب، 
شــركة إدامــة إلدارة العقــارات ش.ش.و، شــركة إدامــة حــوار للتطويــر 

ش.ش.و. العقــاري 
الرئيس التنفيذي: شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب.

ش.ِش.و، العقــاري  للتطويــر  الجزائــر  بــالج  اإلدارة:  مجلــس   عضــو 
ذ.م.م، العقــاري ش.ش.و، شــركة ســاوث ســيتي  للتطويــر   ســعادة 

درة خليج البحرين ش.م.ب، ومنتجع الساحل ش.م.ب.

ريشي كابور

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في عام 2018

رئيس لجنة المخاطر.

عن  المسؤول  وهو  انفستكورب،  في  المشارك  التنفيذي  الرئيس 
الخاصة للشركة في أمريكا الشمالية،  اإلشراف على أعمال األسهم 
والعوائد  االئتمان  وإدارة  العقارات  إلى  باإلضافة  الهند،  وجمهورية 

المطلقة وأعمال رأس المال االستراتيجي على مستوى العالم.
التنفيذية  اللجنة  وعضو  انفستكورب،  في  االستثمار  لجان  رئيس 
النفستكورب، لجنة التشغيل، ولجنة إدارة المخاطر المالية والعديد من 
لجان االستثمار المختلفة. ريشي حاصل على درجة البكالوريوس في 
الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر من المعهد الهندي للتكنولوجيا، 
ديوك.  بجامعة  لألعمال  فوكوا  كلية  من  األعمال  إدارة  وماجستير 
باإلضافة إلى مناصبه في مجالس إدارة العديد من الشركات التابعة 
إلنفستكورب، بما في ذلك إنفستكورب إس. إيه، إنفستكورب - تاجز، 
في  مستقل  عضو  ريشي  فإن  لالستشارات،  كابيتال  وميركوري 
وأكاديمية  البحرين  مطار  وشركة  الخليج  طيران  مجموعة  إدارة  مجلس 
اإلقليمي  االستشاري  المجلس  في  عضو  أنه  كما  للطيران.  الخليج 
للشرق األوسط بجامعة ديوك. في عام 2019، تم تقدير ريشي من 
تنفيذيين  مدراء   10 أفضل  من  كواحد  األوسط  الشرق  فوربس  قبل 
الرئيس  مجلة  تقديره من  وتم  األوسط،  الشرق  تأثير في  لهم  هنود 
التنفيذيين  المدراء  كبار  كأحد  األوسط  الشرق  في  األعلى  التنفيذي 
في قطاع الخدمات المالية واالستثمار في دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(
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أظهر األداء المالي للمجموعة مرونة على الرغم من ظروف الوباء، 
المجموعة بنسبة 36.5% وتعزى هذه  ارتفع إجمالي أصول  حيث 
الزيادة إلى الدمج مع بنك البحرين اإلسالمي بعد عملية االستحواذ 
في يناير 2121. باإلضافة إلى الطلب القوي على منتجات قروض 

بنك البحرين الوطني خالل عام 2121.

تقرير مجلس اإلدارة

أعمال  المالي وتقرير االستدامة عن  السنوي  تقريره  أن يقدم  الوطني  البحـريـن  بنك  إدارة  يسر مجلس 
ونشاطات البنك في االستدامة والبيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

العالقة في  ذوي  أطراف  لكل  تحديًا  كورونا  فيروس  جائحة  مثلت  حيث  غير مسبوق،  عامًا   2020 عام  كان 
أن صحة وسالمة  على  الضوء  الجائحة  والمشتركة، فقد سّلطت  العامة  المنفعة  أجل  التكاتف سويًا من 
األفراد والمجتمع، باإلضافة إلى بيئتنا التي نعيش فيها، ضرورية القتصاد حيوي ولتحقيق النجاح المالي 

للبنك وللمجموعة ككل.

المخاطر  الحوكمة ليشمل  المؤسسية عبر دمج إطار  التزامنا نحو االستدامة  وبناًء على ذلك، قمنا بتجديد 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وإدارتها والفرص الناجمة عنها بشكل منهجي، وذلك في جميع جوانب 
أعمال المجموعة. ونحن فخورون بأن نعكس ذلك في هذا التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة كخطوة 

أخرى مهمة في تحّولنا المستمر.

أداٌء مـالـٌي َمــِرن: 
ارتفع إجمالي أصول المجموعة  الرغم من ظروف الوباء، حيث  أظهر األداء المالي للمجموعة مرونة على 
بنسبة 36.5% ليصل إلى 4,361.4 مليون دينار بحريني )11,568.7 مليون دوالر أمريكي( مقارنة بمبلغ 
3,194.5 مليون دينار بحريني )8,473.5 مليون دوالر أمريكي( المسجل في 31 ديسمبر 2019. وتعزى هذه 
الزيادة إلى الدمج مع بنك البحرين اإلسالمي بعد عملية االستحواذ في يناير 2020، باإلضافة إلى الطلب 

القوي على منتجات قروض بنك البحرين الوطني خالل عام 2020.

كما وارتفع الدخل التشغيلي للسنة بنسبة 22.4% لتصل إلى 148.9 مليون دينار بحريني )395.0 مليون 
السابق  العام  أمريكي( في  دوالر  مليون   322.8( بحريني  دينار  مليون   121.7 مع  مقارنة  أمريكي(  دوالر 
2019، وارتفعت األرباح التشغيلية البالغة 77.7 مليون دينار بحريني )206.1 مليون دوالر أمريكي( بنسبة 
أمريكي(.  دوالر  مليون   202.9( بحريني  دينار  مليون   76.5 كانت  والتي   ،2019 عام  عن   %1.6 مقدارها 
 .19  - كوفيد  جائحة  خالل  الوطني  البحرين  لبنك  األساسية  األنشطة  مرونة  على  الضوء  يسلط  مما 
أي  %28.2 بنسبة  للمساهمين  المنسوب  الربح  صافي  في  انخفاض  عن  الوطني  البحرين  بنك   وأعلن 
ما قيمته 53.3 مليون دينار بحريني )141.4 مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 
التي  العوامل  ومن   .2019 عام  في  أمريكي(  دوالر  مليون   196.8( بحريني  دينار  مليون   74.2 بـ  مقارنة 
ساهمت بالتأثير على صافي الربح في عام 2020 تدني مستوى أنشطة األعمال، وانخفاض هوامش الربح، 
عالوة عن تأثير تخصيصات الدعم. هذا، واتبع بنك البحرين الوطني سياسة شديدة الحذر في مخصصاته 

االحتياطية، وذلك بوضعه مخصصات احترازية للتبعات السلبية المرتقبة في 2021.

صافي الربح

53.3 مليون دينار بحريني
يسلط الضوء على مرونة األنشطة 

األساسية للبنك.
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سّلطت الجائحة الضوء على أن صحة وسالمة األفراد والمجتمع، باإلضافة 
النجاح  ولتحقيق  حيوي  القتصاد  ضرورية  فيها،  نعيش  التي  بيئتنا  إلى 

المالي للبنك والمجموعة ككل.

المخصصات المقترحة:
اإلدارة  مجلس  قرر  فقد  أعاله،  المذكورة  المالية  النتائج  إلى  استنادًا 
التقدم بتوصية إلى السادة المساهمين للموافقة على المخصصات 

التالية:

بماليين الدنانير 
البحرينية

34.1أرباح نقدية )%20(
17.0أسهم منحة )%10(

2.7هبات وتبرعات 

8.5تحويل إلى االحتياطي العام 

التقدم في أداء االستدامة:
في  تقديمه  تم  والذي  الوطني،  البحرين  بنك  استدامة  إطار  يجسد 
تجاه  للبنك  األوسع  االلتزامات  الماضي،  للعام  السنوي  التقرير 
بذلك  المرتبط  األثر  إلى  باإلضافة  والمجتمع،  الرئيسيين  المساهمين 

على نجاح البنك.

المسؤولة"،  المصرفية  "الخدمات  و  عمالئنا"  "خدمة  محور  ضمن 
بذلت المجموعة قصارى جهدها للعمل بشكل وثيق مع عمالئها أكثر من 
أي وقت مضى، عبر تقديم العون لهم من خالل حلول مالية ميسرة 
محفظة  إلدارة  وذلك  الوباء،  عن  الناجمة  المالية  التحديات  لمواجهة 
القروض واألصول وحماية مصالح المساهمين، مع تعزيز العمالء من 
مجموعة واسعة من القطاعات. وواصلت المجموعة دعم صندوق دعم 
صعوبات  تواجه  التي  المحلية  بالشركات  المعني  الحكومي  السيولة 
مؤقته في السيولة، من خالل توفير تمويل منخفض التكلفة وتسهيل 
لتلبية  الخطوات  من  العديد  المجموعة  واتخذت  كما  المعامالت. 

إلى  باإلضافة  والشركات،  األفراد  من  لعمالئها  المتزايدة  االحتياجات 
برامج  ودعم  مبتكرة،  وخدمات  منتجات  وتقديم  الرقمية  الحلول  تعزيز 

أخرى مثل خطة التقاعد الطوعي.

في محور "رعاية كوادرنا العاملة"، أكدت المجموعة على أهمية صحة 
التدريبي  برنامجها  وتوسيع  بتعزيز  قيامها  مع  موظفيها،  وسالمة 
االفتراضي الداخلي. كما زادت المجموعة بشكل كبير من عدد النساء 

في اإلدارة.

في محور "االستثمار المجتمعي"، قامت المجموعة بمواصلة تقديم 
الهبات والتبرعات مثل دعمها للحملة الوطنية "فينا خير" وحملة محافظة 
الفئات  التي استهدفت  المبادرات  نهتم" وغيرها من  العاصمة "معًا 
ويوصي  كما  الحرجة.  األوقات  لمعونتها في هذه  بالمجتمع  المعوزة 
مجلس اإلدارة بتخصيص مبلغ 2.7 مليون دينار بحريني لبرنامج الهبات 

والتبرعات وهو ما يمثل 5% من أرباح البنك لعام 2020.

بشكل  عمالئها  لخدمة  الرقمي  التحّول  رحلة  المجموعة في  استمرت 
أفضل، ولتكون مستعدة لمواكبة التطورات التكنولوجية. هذا، ويمكن 
االطالع على أمثلة عن التقدم الذي أحرزه البنك في كل محور من محاور 

إطار االستدامة في هذا التقرير.

حوكمة شركات أكثر تطورًا
يدرك مجلس اإلدارة جيدًا بأن التطبيق األمثل لنظام حوكمة الشركات 
يعتبر عنصرًا فعااًل لنجاح أي مؤسسة، وهو ملتزم بحماية مصالح كافة 
األطراف ذوي العالقة من خالل تطبيق سياسات حوكمة راسخة تتوافق 

مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. 

الذي  الشركات  حوكمة  نظام  واشتراطات  بمتطلبات  المجموعة  تلتزم 
أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ودليل قواعد مصرف البحرين 

المركزي؛ ويتضمن قسم حوكمة الشركات في التقرير السنوي المالي 
يتضمن  كما  النظام.  بهذا  البنك  اللتزام  تفصيليًا  االستدامة  وتقرير 
التقرير أيضًا عدد األسهم كما كانت في 31 ديسمبر 2020 والتداوالت 
البنك خالل العام من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  في أسهم 

العليا واألشخاص المعتمدين واألطراف ذوي العالقة.

الرشيدة  الحوكمة  أن  الوباء  أظهر  فقد  سابقًا،  عليه  التأكيد  تم  كما 
تتطلب فهمًا استباقيًا للمخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
باإلضافة إلى الفرص التي يمكن أن تؤثر ماديًا على أداء المجموعة. 
البيئية  الحوكمة  اتباع ممارسات  ويلتزم مجلس اإلدارة بضمان أن يتم 
حوكمة  نموذج  في  واالستدامة  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
المجموعة. وفي هذا الصدد أجرى مجلس اإلدارة تدريبًا متخصصًا في 

مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية والشركات في عام 2020.

شكر وتقدير
التقدير  بخالص  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يتقدم  المساهمين،  عن  نيابة 
عيسى بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام  إلى   واالمتنان 

األمير  الملكي  السمو  وإلى صاحب  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة،  آل 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء. كما ونود أن ننتهز 
هذه الفرصة لنعزي مملكة البحرين وقيادتها وشعبها لوفاة المغفور له 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي كان له 

دورًا رئيسيًا في تطور الصناعة المصرفية في المملكة.

وزارة  لنا  تقدمه  الذي  المستمرين  واإلرشاد  الدعم  جودة  نثمن  نحن 
من  والعديد  المركزي،  البحرين  ومصرف  الوطني،  واالقتصاد  المالية 
الوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى التي نتفاعل معها، ال سيما 
في هذه األوقات التي نشهد فيها تحديات غير مسبوقة تتطلب منا 

لعمالئنا  بالشكر  المجلس  ويتوجه  كما  متفاٍن.  وتعاوٍن  استثنائيًا  حوارًا 
البنك قد حقق  يكون  أن  ونأمل  الجدد،  للعمالء  وبالترحيب  المخلصين 
وعده بأن يكون "أقرب لكم"، ال سيما في هذا الوقت الحرج للكثيرين، 
مما يتطلب مستويات جديدة من الحلول المصرفية والتعاون المشترك.

كما يشكر أعضاء مجلس اإلدارة شركائنا في العمل، الذين أكدوا على 
أنهم محط ثقٍة بالتزامهم بخدمة عمالئنا والمجتمع بشكل أكبر من ذي 
قبل. وأخيرًا، يتقدم أعضاء مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع 
المميز  أدائهم  على  اإلدارة  وفريق  المتميزين،  المجموعة  موظفي 
وجهودهم الحاسمة وتفانيهم وإخالصهم في العمل والتزامهم بدورنا 
الظروف  البحريني في ظل هذه  المجتمع  لخدمة  أساسية  كمؤسسة 

االستثنائية.

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

17 فبراير 2021

تقرير مجلس اإلدارة )تتمة(
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جان-كريستوف دوراند
الرئيس التنفيذي

بنك  إلى  دوراند  جان-كريستوف  السيد  انضم 
التنفيذي  الرئيس  منصب  في  الوطني  البحرين 
في ديسمبر 2016، حيث انصب تركيزه على تعزيز 
االقتصادي  النمو  لعجلة  كمحرك  البنك  دور  وزيادة 
والتنموي. ويجلب السيد دوراند معه خبرة تزيد عن 
39 عامًا في مجال العمل المصرفي إقليميًا وعالميًا 
والتي اكتسبها من تولي عدة مناصب قيادية عليا 
بمؤسسات مصرفية عالمية ورائدة، وأمضى منها 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في  عامًا   32
العربية. وهو خريج كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
منصب  يشغل  أن  وقبل   .)ESSEC( باريس  في 
شغل  الوطني,  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس 
منصب الرئيس التنفيذي في بنك بي إن بي باريبا، 
وكان مسؤوال  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  لمنطقة 
والمؤسسات  للشركات  المصرفية  الخدمات  عن 
وإدارة األصول, وكان عضو مجلس إدارة بنك تجزئة 
مملوك لمجموعة بي إن بي باريبا. يشغل السيد 
جان-كريستوف دوراند مناصب عديدة في مجالس 
وإقليمية،  محلية  وشركات  مؤسسات  عدة  إدارات 
فهو عضو بمجلس إدارة شركة طيران الخليج وشركة 
)بتلكو(  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  البحرين 
وبنك البحرين اإلسالمي. وهو رئيس لجنة التدقيق 
بشركة بتلكو ورئيس اللجنة التنفيذية لبنك البحرين 
لشركة  البشرية  الموارد  لجنة  وعضو  اإلسالمي 
طيران الخليج. وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة 
البحرين  معهد  إدارة  مجلس  وعضو  باألردن  أمنية 
للدراسات المصرفية والمالية )BIBF(، ورئيس غرفة 
التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين. السيد دوراند 
الجمهورية  حكومة  من  الشرف  مرتبة  على  حاصل 

الفرنسية. 

عبدالعزيز األحمد
رئيس تنفيذي - الحسابات االستراتيجية

البحرين  بنك  إلى  األحمد  عبدالعزيز  السيد  انضم 
منصب  حاليًا  ويشغل   ،1974 عام  في  الوطني 
عام  منذ  االستراتيجية  للحسابات  التنفيذي  الرئيس 
الخدمات  وتطوير  وخدمة  بإدارة  تكليفه  مع   ،2019
االستراتيجية  الحسابات  إلى  المقدمة  المصرفية 
وحسابات العمالء من كبار الشخصيات ذوي الدخل 
اكتسب  الماضية،  عامًا   45 مدار  على  العالي. 
السيد عبدالعزيز خبرة واسعة وشاملة في األعمال 
لألفراد،  المصرفية  الخدمات  تشمل  المصرفية، 
وتتضمن أيضًا الخدمات المصرفية التجارية للشركات 
تولي  وقبل  والمتوسطة.  الصغيرة  والمؤسسات 
مناصب  عبدالعزيز  السيد  شغل  الحالي،  منصبه 
قيادية عليا متوالية شملت جميع أقسام البنك، بما 
للخدمات  تنفيذي  رئيس  منصب  تسلمه  ذلك  في 
المصرفية لألفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة 
المصرفية  للخدمات  العام  والمدير  والمتوسطة، 
التجارية  المصرفية  الخدمات  وقطاعي  لألفراد 
والخدمات المصرفية للشركات. وإلى جانب السنوات 
بتوثيق  عبدالعزيز  السيد  قام  بالخبرة،  الحافلة 
العالقات مع نخبة من كبار عمالء البنك ومنتسبي 
المساهمين  من  وغيرهم  النافذين،  الحكومة 
الرئيسيين في نمو االقتصاد البحريني. وعلى نطاق 
السيد عبدالعزيز حاليًا منصب عضو  أوسع، يشغل 
التجارية،  للتسهيالت  البحرين  شركة  إدارة  مجلس 
كما  بالشركة،  المكافآت  لجنة  رئيس  نائب  ومنصب 
يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في كل 
من الشركة الوطنية للسيارات، وشركة التسهيالت 
للسيارات، وشركة التسهيالت لتأجير السيارات. كما 
في  عضو  منصب  أيضًا  عبدالعزيز  السيد  ويتولى 
مجلس أمناء الرعاية الصحية األولية التابعة للمجلس 
األعلى للصحة وعضو مجلس إدارة شركة إنفوناس 
ذ.م.م. السيد عبدالعزيز حاصل على شهادة الدبلوم 
المتحدة  بالواليات  فيرجينيا  جامعة  من  التنفيذية 

األمريكية.

عيسى مسيح
والقائم  المخاطر  إدارة   - للمجموعة  تنفيذي  رئيس 

بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام
البحرين  بنك  إلى  مسيح  عيسى  السيد  انضم 
الرئيس  نائب  بمنصب   2017 عام  في  الوطني 
في  تعيينه  تم  وقد  المخاطر،  إلدارة  التنفيذي 
منصب الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر في يوليو 
2019 ليتولى مهام تعزيز وتطوير عمل هذه اإلدارة 
بما يسهم بدعم النمو والتحّول المستقبلي للبنك، 
التنفيذي  الرئيس  منصب  ذلك  بعد  شغل  وقد 
للمخاطر لدى المجموعة. وتم أيضًا تعيينه لمنصب 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام في 2020. 
في  عامًا   23 عن  تزيد  بخبرة  عيسى  السيد  يتمتع 
المصرفية  الخدمات  تشمل  المصرفي  القطاع 
وذلك  البحرين،  مملكة  في  واالستثمارية  التجارية 
في مجال إدارة المخاطر واالئتمان وااللتزام. وقبل 
رئيسًا إلدارة  السيد عيسى  للبنك، عمل  انضمامه 
وشملت  البحرين   – السالم  مصرف  في  المخاطر 
استحواذ  بعد  اإلدارة  كفاءة  ضمان  مسؤولياته 
المصرف على بنك بي إم آي. وإضافة لذلك، تبوأ 
إدارة  مجال  في  أخرى  عليا  إدارية  مناصب  عيسى 
المخاطر في مصارف تقليدية وإسالمية، من بينها 
بنك الخليج المتحد وبنك بي أم آي وبيت التمويل 
عيسى  السيد  ُيباشر  لذلك،  باإلضافة  الخليجي. 
منصبه  خالل  من  الوطني  البحرين  بنك  تمثيل 
اإلسالمي  البحرين  بنك  إدارة  مجلس  في  كعضو 
السيد  ش.ش.و  العقارية   RE وشركة  ش.م.ب 
من  الماجستير  على شهادة  حاصل  عيسى مسيح 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  ديبول  جامعة 
في  كونكورديا  جامعة  من  البكالوريوس  وشهادة 
 )CFA( كندا، كما يحمل شهادة محلل مالي معتمد 

)وشهادة مدير مخاطر محترف(.

ياسر الشريفي
رئيس تنفيذي للمجموعة - االستراتيجية

انضم السيد ياسر الشريفي لبنك البحرين الوطني 
في عام 2017 بمنصب رئيس تنفيذي لالستراتيجية، 
حيث يتولى قيادة مساعي البنك للتحول واالبتكار، 
وتطوير  المشاريع،  إدارة  مكتب  على  واإلشراف 
البنك  لعمليات فرعي  إلى جانب إشرافه  األعمال، 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  في 
منصب  في  الشريفي  السيد  تعيين  تم  المتحدة. 
عام  في  المجموعة  الستراتيجية  تنفيذي  رئيس 
مجال  في  عامًا   25 من  ألكثر  تمتد  وبخبرة   .2020
مع مؤسسات  والدولية  المالية  االستثمارات  إدارة 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  من 
وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية، وتشمل عمله 
جانب  وإلى  القابضة،  الراجحي  كشريك في شركة 
السيد  يشغل  يونغ.  أند  أرنست  شركة  في  عمله 
دانات  معهد  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  ياسر 
البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة باإلضافة لعضويته 
في مجالس إدارة شركة البحرين لالستثمار العقاري 
للمقاصة  البحرين  وشركة  البحرين  وبورصة  )إدامة( 
كما  ش.م.ب.  السيارات  لمواقف  البحرين  وشركة 
الوطني  البحرين  بنك  بتمثيل  ياسر  السيد  يقوم 
وهو  اإلسالمي  البحرين  بنك  إدارة  مجلس  في 
لشركاء صندوق  المحدودة  االستشارية  اللجنة  في 
الواحة. باإلضافة إلى ذلك، فإن السيد ياسر عضو 
بمنظمة الرؤساء الشباب )YPO(، وهو حاصل على 
إدارة األعمال من جامعة  البكالوريوس في  شهادة 
المتحدة  الواليات  أمهرست،  ماساتشوستس في 

األمريكية.

دانه بوحجي
البشرية  الموارد   - للمجموعة  تنفيذي  رئيس 

واالستدامة
انضمت السيدة دانه بوحجي لبنك البحرين الوطني 
الرئيس  منصب  اآلن  تشغل  وهي  عام2017  في 
التنفيذي للمجموعة - الموارد البشرية واالستدامة، 
وتعزيز  التكامل  عملية  على  اإلشراف  تتولى  حيث 
الكفاءات  استقطاب  عبر  البشرية  الموارد  قاعدة 
بنك  من  لكل  والقدرات  المواهب  وإدارة  والخبرات 
البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي. وتتولى 
السيد دانه أيضا ضمان احترافية الخدمات المقدمة 
لطاقاتهم  الوصول  وتمكين موظفينا من  للكوادر، 
والتمّيز  االستدامة  وتحقيق  كلي،  بشكل  الكامنة 
المواهب  وإدارة  البشرية  الموارد  ممارسات  في 
انضمامها  وقبل  المجموعة.  تحّول  عملية  لدعم 
لبنك البحرين الوطني، شغلت السيدة دانه مناصب 
البحرين،   - التنمية االقتصادية  لدى مجلس  سابقة 
المالية  ووزارة  القابضة،  البحرين  ممتلكات  وشركة 
المتحد.  األهلي  والبنك  الوطني،  واالقتصاد 
الوطني  البحرين  بنك  تمثيل  تباشر  دانه  السيدة 
من خالل منصبها كعضو مجلس إدارة بنك البحرين 
البحرين«  »إنجاز  إدارة  مجلس  وعضو  اإلسالمي، 
الدولي  البحريني  لالتحاد  االستشارية  واللجنة 
الموارد  ولجنة  والمهنيات،  األعمال  لسيدات 
البشرية والمكافآت بجمعية مصارف البحرين. ولدى 
الدراسات  في  البكالوريوس  شهادة  دانه  السيدة 
التجارية من جامعة كونكورديا في كندا، والشهادة 
التخصصية في التوظيف )CPP( من لندن بالمملكة 

المتحدة.

هشام الكردي
رئيس تنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية 

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
البحرين  بنك  إلى  الكردي  هشام  السيد  انضم 
منصب  يشغل  وهو   ,2018 عام  في  الوطني 
واالستثمارية  المصرفية  للخدمات  تنفيذي  رئيس 
للشركات والمؤسسات المالية للمجموعة، ويتولى 
أيضًا إدارة أعمال الخزينة وأسواق المال، باإلضافة 
لمسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجية العمل للقسم 
فيما  البنك  أهداف  تحقيق  يدعم  بما  يرأسه  الذي 
يتعلق باإليرادات واألرباح المتوقعة. ويمتلك السيد 
هشام أكثر من 22 عامًا من الخبرة المحلية والدولية 
في أسواق المال وتطوير المؤسسات، بما يشكل 
شغل  وقد  للبنك.  التنفيذي  للفريق  هامة  إضافة 
األسواق  رئيس  منصب  سابقًا  هشام  السيد 
لدى  وأفريقيا  األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمية 
اللجنة  في  عضوًا  وكان  باريبا،  بي  إن  بي  بنك 
لمجلس  التابعة  المؤسسية  لالستثمارات  العالمية 
المسيرة  وتشمل  التنفيذية.  واللجنة  البنك  إدارة 
البحرين  بنك  لدى  العمل  هشام  للسيد  المهنية 
بكالوريوس  السيد هشام شهادة  يحمل  والكويت. 
جامعة  من  التحكم  أنظمة  في  الهندسة  في 

هدرزفيلد بالمملكة المتحدة.

اإلدارة التنفيـذيـة
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بروس ويد
رئيس تنفيذي للمجموعة - إعادة هيكلة التمويالت 

المالية
البحرين  بنك  إلى  ويد  بروس  السيد  انضم 
منصب  حاليًا  ويشغل   ،2014 عام  في  الوطني 
المالية  التمويالت  هيكلة  إلعادة  التنفيذي  الرئيس 
بالمجموعة، حيث تم إنشاء هذا القسم في منتصف 
عبر  واإلقليمية  المحلية  األسواق  لدعم   2019 عام 
والمؤسسات  للشركات  مستقل  كمستشار  دوره 
التي تواجه تحديات مالية. ومن خالل هذا المنصب 
التنسيقية  اللجان  تنظيم  بروس  يترأس  الجديد، 
إلعادة هيكلة العديد من الشركات وتقديم المشورة 
لهم. يتمتع السيد بروس بخبرة تتجاوز 36 عامًا في 
عدة  مناصب  حيث شغل  المصرفي،  العمل  مجال 
لدى بنوك إقليمية ودولية تشمل البنك السعودي 
الهولندي، وبنك الرياض، وسيتي بنك، ومجموعة 
بنك طوكيو. ويحمل السيد بروس شهادة الماجستير 
في  البكالوريوس  وشهادة  األعمال  إدارة  في 
العلوم التطبيقية من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا 
بأستراليا، وشهادة الدبلوم في األعمال من معهد 
المالية  واألوراق  واالستثمار  التطبيقي  التمويل 
المعهد  زمالة  بروس حاصل على  السيد  بأستراليا. 
اإلسترالي لمدراء الشركات، وزمالة معهد الخدمات 
المالية في أستراليا، وهو كذلك عضو في جمعية 
أول  قانوني  المحدودة، ومهني  والخزينة  التمويل 

للخزينة.

كابي الحكيم
رئيس تنفيذي للمجموعة - الشؤون القانونية 

وسكرتير الشركة
انضم السيد كابي الحكيم إلى بنك البحرين الوطني 
في عام 2017 وقام بتولي منصب الرئيس التنفيذي 
للشؤون القانونية وسكرتير الشركة بالمجموعة في 
كافة  مع  التعامل  مسؤولية  يتولى  حيث   ،2020
القانونية  االستشارات  وتقديم  القانونية  األمور 
للجهات التنفيذية ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بكافة 
لدى  كابي  السيد  عمل  األعمال.  أنشطة  جوانب 
بي  إن  بي  وبنك  المالية  إتش  إف  جي  مجموعة 
باريبا، ويمتلك أكثر من 19 عامًا من الخبرة القانونية 
الخدمات  ذلك  في  بما  المجاالت،  شتى  في 
والتمويل  للشركات،  االستثمارية  المصرفية 
اإلسالمي، والتمويل الهيكلي، واألسواق المالية، 
وحل  التنظيمية  والتحقيقات  الخاصة،  واألسهم 
المحامين  هيئة  في  عضو  كابي  السيد  النزاعات. 
في غرفة التجارة الدولية بالبحرين، وغرفة الصناعة 
لغرفة  التابعة  اللجنة  في  عضو  وهو  والتجارة، 
باريس،  النزاعات في  للتحكيم وحل  الدولية  التجارة 
بالبحرين.  التجارة الدولية  إدارة غرفة  وعضو مجلس 
لجنة  عمل  فرقة  في  عضوًا  مؤخرًا  تعيينه  وتم 
الفساد في  لمحاربة  بالبحرين  الدولية  التجارة  غرفة 
التحكيم وشركة استيراد لالستثمار ش.م.ب. السيد 
كابي حاصل على ماجستير في القانون المصرفي 
والتمويل من كلية أوسغود هول للحقوق بجامعة 
يورك في كندا، وشهادة البكالوريوس في القانون 
الحكمة في  الحقوق في جامعة  كلية  اللبناني من 
الدراسات  من  العديد  جانب  إلى  لبنان،  بيروت 
في  منتظم  بشكل  كابي  السيد  يساهم  العليا. 
نشر المقاالت المتخصصة في الصحف والمجالت 
على  الحصول  األخرى  إنجاراته  تشمل  القانونية. 
القانونيين  المستشارين  لقائمة  تقديرية  جائزة 
األكثر أهمية لعام 2016 والتي تعد جزء من القائمة 

القانونية الـ 500 األساسية.

صباح الزياني
رئيس تنفيذي - الخدمات المصرفية لألفراد

البحرين  بنك  إلى  الزياني  صباح  السيد  انضم 
الوطني في عام 2019 كرئيس الخدمات المصرفية 
للخدمات  التنفيذي  الرئيس  منصب  وتولى  لألفراد 
جهود  ليعزز من   2020 عام  لألفراد في  المصرفية 
المبتكرة  المصرفية  الحلول  أرقى  توفير  البنك في 
ويتولى  العمالء.  من  أوسع  شريحة  واستقطاب 
سواء  العمالء  تجربة  تعزيز  مسؤولية  صباح  السيد 
والخدمات  للمنتجات  الرقمية  المنصة  من  كانت 
المصرفية أو عبر شبكة أفرع البنك التي تعد األكبر 
خبرة  صباح  السيد  يمتلك  المملكة.  مستوى  على 
مصرفية تزيد عن 13 عامًا في القطاع المصرفي، 
البنوك  كبريات  في  عليا  مناصب  عدة  تبوأ  حيث 
قريب  وقت  حتى  كان  وقد  واإلقليمية.  المحلية 
المصرفية  المجموعة  رئيس  نائب  منصب  يشغل 
كما  البحرين،   – الكويتي  التمويل  بيت  لألفراد في 
شركة  في  عملية  خبرة  المهنية  مسيرته  تشمل 
)بتلكو(  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  البحرين 
بتوفير  صباح  السيد  يختص  البحرين.  دفاع  وقوة 
الخدمات  قطاع  في  مبتكرة  رقمية  وحلول  منتجات 
المصرفية لألفراد والتي حصدت على تقدير محلي 
ودولي، حيث يقود استراتيجية نمو فّعالة ترتكز على 
احتياجات وتطلعات العمالء. السيد صباح من خريجي 
للجيش  التابع  االحتياط  ضباط  تدريب  قيادة  برنامج 
األمريكي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في 
في  العسكرية   )Citadel( جامعة  من  األعمال  إدارة 
والية كارولينا الجنوبية بالواليات المتحدة األمريكية، 
المعلومات،  نظم  في  العلوم  ماجستير  وشهادة 
المالية  التكنولوجيا  في  تنفيذي  اعتماد  وشهادة 

)Fintech( من جامعة جورج تاون األمريكية.

راسل بنت 
رئيس تنفيذي للمجموعة - الشؤون المالية

انضم السيد راسل بنت إلى بنك البحرين الوطني 
التنفيذي  الرئيس  منصب  في   2018 عام  في 
الرئيس  تعيينه في منصب  وتم  المالية،  للشؤون 
عام  في  بالمجموعة  المالية  للشؤون  التنفيذي 
2020. يجلب السيد بنت معه أكثر من 20 عامًا من 
مسؤولية  يتولى  حيث  والمالية  المصرفية  الخبرة 
تعزيز موقع البنك المالي وإمكانياته التحليلية، بما 
وضمان  للبيانات،  محّسنة  تقارير  تقديم  ذلك  في 
اعتماد أحدث التقنيات لتوفير نظرة واضحة لألعمال. 
في  مؤهاًل  قانونيًا  محاسبًا  راسل  السيد  يعتبر 
الخليج  بنك  في  مسبقًا  وعمل  المتحدة،  المملكة 
ويونغ.  وإرنست  الوطني  الكويت  وبنك  الدولي 
السيد  يشغل  البنك،  في  منصبه  جانب  إلى 
المعايير  لجنة  في  وسكرتير  عضو  منصب  راسل 
وهو  البحرين،  مصارف  لجمعية  التابعة  الدولية 
أيضًا عضو مؤسس بفرع البحرين لجمعية عالقات 
المستثمرين بالشرق األوسط. يحمل السيد راسل 
درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الرياضيات 
واالقتصاد من جامعة إيسيكس بالمملكة المتحدة.

إيان بالكلو
رئيس تنفيذي للمجموعة - العمليات

انضم السيد إيان بالكلو إلى بنك البحرين الوطني 
في عام 2017، لمساعدة البنك في تعزيز هياكله 
أجل  من  األساسي  عملياته  ونظام  التنظيمية 
تحقيق  ذلك  ويشمل  التنافسية،  قدرته  تحسين 
قدر أكبر من الكفاءة وتبسيط العمليات عبر تحسين 
وتحديث الممارسات على جميع المستويات باعتماد 
أحدث التقنيات التكنولوجية. تم تعيينه في منصب 
عام  في  المجموعة  لعمليات  التنفيذي  الرئيس 
2020. يتمتع السيد إيان بخبرة دولية وتنفيذية في 
القطاع المصرفي والمالي تتجاوز 30 عامًا، ساهم 
واسعة  عمليات  وتشغيل  وإدارة  بناء  في  خاللها 
قطاع  ذلك  في  بما  المجاالت،  بمختلف  النطاق 
البنوك والتكنولوجيا، حيث قام بتفعيل نظام إداري 
دقيق للتوفيق بين جميع أطراف ذوي العالقة، كما 
التطوير  مبادرات  تنفيذ  في  حافل  سجل  لديه  كان 
الهادفة  البرامج  ذلك  في  بما  الرئيسية  والتغيير 
االمتثال  وسبل  التكاليف  وخفض  األرباح  لزيادة 
للوائح الحكومية، إلى جانب تطوير برامج تعزيز تجربة 
العمالء واالستعانة بالموارد الخارجية وإدارة العقود 
منصب  أيضًا  إيان  السيد  ويشغل  بها.  المتعلقة 
 .)Cyberlynx( أستراليا و )EDS( عضو بمجلس إدارة
تخرج السيد إيان بمرتبة الشرف في مجال االقتصاد 
لمعهد بعد  فيما  وانضم  أبردين،  جامعة   من 
وتابع  التكاليف،  إدارة  لمحاسبي   )The Qualified(
التنفيذية  اإلدارة  برنامج  في  األكاديمية  مسيرته 
برنامج  في  أيضًا  وشارك  ستانفورد،  بجامعة 

)Proteus( كلية إدارة األعمال في لندن.

اإلدارة التنفيـذيـة )تتمة(
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رواد في  نكون  أن  الوطني هو  البحرين  بنك  الراسخ في  إن هدفنا 
وطموحنا  اللتزامنا  تجسيدًا  وذلك  المستدامة،  المصرفية  الخدمات 
من  بالفعل  قياديًا  تقدمًا  أحـرزنا  قـد  أننـا  نعتقـد  حيـث  المستمـريـن، 
واالجتماعية  البيئية  القضايا  لدمج  ومنظم  صارٍم  نهٍج  اتبـاع  خـالل 
وجوانب الحوكمة في أعمالنا األساسية، بدعٍم من اإلجراءات العملية. 
وتعمل خارطة طريق االستدامة، المضمنة حاليًا في أنشطة األعمال 
على تحديد اتجاٍه واضٍح للخطوات العملية التي سنتخذها على مدار 
من  لمزيد  أساس  توفير  إلى  باإلضافة  المقبلة،  الثالثة  السنوات 

التطوير بعد ذلك.

مع اآلثار االجتماعية واالقتصادية واسعة النطاق لوباء فيروس كورونا 
الحاجة إلى إعادة تركيز جهودنا على مسؤوليتنا في  العام، كانت  هذا 
البنك  عمل  جوانب  جميع  االستدامة في  والمساهمة في  المجتمع، 
الرعاية  إظهار  إلى  الحاجة  جميعًا  اختبرنا  حيث  خاص،  بشكٍل  واضحة 
شخصيًا  ذلك  كان  سواء  اللزوم،  عند  الدعم  وتقديم  البعض  لبعضنا 
بذل  كل طاقاتنا على  تركيز   2020 عام  أعاد  لقد  اقتصاديًا.  أو  ماليًا  أو 
قصارى جهدنا لألطراف ذوي العالقة معنا، وتطوير الخدمات وتكييفها، 
واالعتراف بأن بناء وتعزيز مجتمع آمن وسليم، باإلضافة إلى االقتصاد 

والبيئة، تعد أمورًا أساسية لنجاحنا الجماعي والعيش برفاهية ورخاء.

لقد قدمنا   إطار عمل االستدامة في العام الماضي لنحدد كيف نخطط 
كبنك لزيادة تأثيرنا اإليجابي على مساهمينا وعمالئنا والمجتمع. وقام 
هذا اإلطار بتغطية سبع مجاالت متميزة ومترابطة: النمو االقتصادي، 
العاملة،  كوادرنا  رعاية  المسؤولة، خدمة عمالئنا،  المصرفية  الخدمات 
والحوكمة  الطبيعية،  الموارد  على  الحفاظ  المجتمعي،  االستثمار 

والسلوك األخالقي.

كانت  المجاالت  مجال من هذه  كل  إجراءات في  اتخاذ  على  قدرتنا  إن 
أداؤنا في عام  كان  المستمرة. حيث  المالية  مبنية على أساس قوتنا 
2020 مرنًا، على الرغم من ظروف السوق غير المستقرة التي شهدتها 
تطوير  على  قدرتنا  المالية  القوة  وتدعم  العالم.  دول  وكل  المملكة 
منتجات  لتطوير  إجراءات  واتخاذ  المجتمع  في  واالستثمار  موظفينا 
الموارد  تحمي  بطريقة  األمور  هذه  بكل  والقيام  مبتكرة،  وخدمات 

الطبيعية لألجيال القادمة. لقد اتخذنا إجراءات إيجابية، وتصرفنا بطريقة 
تتسق مع قّيمنا على نفس القدر من األهمية، وكانت هذِه اإلجراءات 
مدعومة بأنظمتنا القوية للحوكمة. إننا ندعم شركات التكنولوجيا المالية 
التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها ونسعى وراء فرص أخرى لتعزيز 
استحواذنا  فإن  وبالمثل،   .2030 االقتصادية  الرؤية  مع  البنك  توافق 
يكمل  اإلسالمي  البحرين  بنك  في  األغلبية  حصة  على  العام  هذا 
استراتيجيتنا، حيث تتضمن الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية التزامًا طويل األمد لفعل الصواب وتجنب الضرر.

أنشأنا  المسؤولة في صميم جهودنا، حيث  المصرفية  الخدمات  تقع 
فريقًا مخصصًا للحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، واتفقنا 
الدولية   والمعايير  اإلرشادات  من  المهمة  الجوانب  ودمج  تقييم  على 
المنتجات  تطوير  نستكشف  نحن  التطوعية.  للمبادرات  باإلضافة 
االبتكار  مثل  الرئيسية،  والفرص  القطاعات  على  تركز  التي  والخدمات 
البيئي واالبتكار الصحي والتعليمي، والقطاعات التي تدعم تأسيس 
ويعمل  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  حاضن  بيئي  نظام 

على ازدهارها.

رحلتنا  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  االستدامة  في  الريادة  نحو  دافعنا  إن 
حٍد  إلى   - التحتية  بنيتنا  تحديث  ذلك  تضمن  وقد  للتحّول،  المستمرة 
العمالء  على  تركز  وخدمات  منتجات  وتطوير   - الرقمنة  خالل  من  كبير 
وتطوير شراكات جديدة. سمحت لنا حصتنا المتزايدة من السوق في 
قطاع الخدمات المصرفية لألفراد بتقديم مساعدة معززة لعمالئنا خالل 
اإلنترنت  على شبكة  دردشة  خدمة  أنشأنا  العادية؛  غير  األوقات  هذه 
متوفرة حاليًا على موقعنا اإللكتروني وعلى تطبيق واتساب لضمان 
تلبية جميع االحتياجات على الفور بما يتماشى مع وعد عالمتنا التجارية 

بالبقاء على مقربة من عمالئنا.

سعدنا  حيث  دوليًا:  بها  االعتراف  تم  قد  جهودنا  إن  بالقول  فخور  أنا 
الشرق  في  مصرفية  تحّول  مسيرة  "أفضل  جائزة  على  بالحصول 
األوسط" في جوائز يوروموني للتميز 2020، والتي تعتبر واحدة من 
البناء  نعتزم  العالمي. نحن  المالي  القطاع  المرموقة في  الجوائز  أكثر 
التالية من تحولنا  المرحلة  التركيز األساسي في  على ما حققناه، مع 
على تضمين االستدامة في منتجاتنا وخدماتنا المالية والعمليات ذات 

الصلة بشكل أكبر.

أكثر  مستقبل  تشكيل  في  يساهم  أن  المصرفي  القطاع  من  ُيتوقع 
وفرص  أفضل  بيئي  ووعي  اجتماعٍي  تأثيٍر  خالل  من  بيئيًا،  استدامة 
هذه  نقدم  الوطني  البحرين  بنك  في  نحن  للجميع.  أكبر  اقتصادية 
في  القادمة  للفترات  بذلك  القيام  وسنواصل  اآلن  المساهمة 

المستقبل.

جان-كريستوف دوراند

الرئيس التنفيذي

أكثر  مستقبل  تشكيل  في  يساهم  أن  المصرفي  القطاع  من  ُيتوقع 
وفرص  أفضل  بيئي  ووعي  اجتماعٍي  تأثيٍر  خالل  من  بيئيًا،  استدامة 
هذه  نقدم  الوطني  البحرين  بنك  في  نحن  للجميع.  أكبر  اقتصادية 
المساهمة اآلن وسنواصل القيام بذلك للفترات القادمة في المستقبل.

تقرير الرئيس التنفيذي

األرباح التشغيلية

77.7 مليون دينار بحريني
تم تحقيق هذا النمو من دون 

المساومة بإدارة المخاطر
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بصفتنا البنك الوطني في مملكة 
البحرين فإننا نؤمن بأنه من واجبنا 

مساندة الوطن والمواطن والعمل 
من أجل ترسيخ المكانة االقتصادية 

المرموقة للمملكة ليرتبط اسم بنك 
البحرين الوطني بنجاح المملكة. 

وفي عام 2020، استطعنا الحفاظ 
على مركزنا الرائد بأن نكون الخيار 
المفضل للجمهور. وبادرنا كذلك 
بدعم األفراد والشركات المحلية 

ومساندتها لمواجهة تحديات هذا 
العام معًا، وقد ساهمنا بشكل 

إيجابي في تعزيز االقتصاد 
البحريني.

 نتكاتف
سويًا من أجـل 
نمو اقتصادنا
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الوضع العام

في عام 2020، أّثر تفشي فيروس كوفيد - 19 على أعمال المجموعة 
االحترازية  التدابير  ولغاية  الصعبة،  السوق  بأوضاع  بدًء  شتى،  بطرق 
التي فرضها مصرف البحرين المركزي لمكافحة تبعات الوباء. ومع هذا، 
حيث أظهر األداء المالي للمجموعة متانة وقوة رغم الظروف الصعبة 

الناتجة عن الجائحة. 

حقق بنك البحرين الوطني ارتفاعًا في األرباح التشغيلية على أساس 
التشغيلي،  الدخل  إلى 22.4% في  بلغ 1.6%، وزيادة تصل  سنوي 
 )%78.8( األغلبية  حصة  على  االستحواذ  إلى  أساسًا  ترجع  والتي 
البحرين اإلسالمي، نظرًا لكونها خطوة استراتيجية من أجل  في بنك 
تضافر الموارد ولتعزيز موقع كال البنكين من خالل اإليرادات المحسنة 

والمصروفات المشتركة. 

سجلت المجموعة انخفاض في صافي أرباحها العائدة على المساهمين 
بنسبة 28.2% لتصل إلى 53.3 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ 74.2 مليون دينار بحريني في عام 
احترازية،  مخصصات  وضع  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويعزى   .2019
أسهم  تقييمات  من  الدخل  وانخفاض  الربح،  هوامش  وانخفاض 
جائحة  تبعات  ظل  في  المستلمة  األرباح  وتدني  الزميلة،  الشركات 
كوفيد - 19. هذا وانخفضت ربحية السهم الواحد بنسبة 27.3% لتصل 
بحرينيًا فلسًا   44 مقابل  أمريكي(،  سنت   8( بحريني  فلس   32  إلى 

)12 سنتًا أمريكيًا( في العام 2019.

في نهاية 2020، بلغ إجمالي أصول المجموعة 4,361.4 مليون دينار 
في تحقيقها  تم  بحريني  دينار  مليون   3,194.5 بـ  مقارنة   بحريني، 

31 ديسمبر 2019، أي بزيادة قدرها 36.5%. وتعود هذه الزيادة إلى 
إدراج نتائج بنك البحرين اإلسالمي المالية وتوحيدها مع بيانات البنك 
إلى  باإلضافة   ،2020 يناير  في  االستحواذ  عملية  إتمام  بعد  المالية 
الطلب القوي على منتجات قروض بنك البحرين الوطني خالل العام. 
وتحتفظ المجموعة بمستوى جيد من األصول السائلة على شكل ودائع 
بين البنوك وأذونات خزينة وأوراق مالية أخرى قابلة للتسويق بسهولة 
لدعم استمرارية نمو أعمالها وعملياتها. وبلغت ودائع العمالء 3,084.3 
المطلوبات  إجمالي  من   %70.7 نسبته  ما  أي  بحريني  دينار  مليون 

حقق بنك البحرين الوطني ارتفاعًا في األرباح التشغيلية على أساس سنوي بلغ 1.6%، وزيادة تصل إلى 22.4% في 
الدخل التشغيلي، والتي ترجع أساسًا إلى االستحواذ على حصة األغلبية )78.8%( في بنك البحرين اإلسالمي، نظرًا 
لكونها خطوة استراتيجية من أجل تضافر الموارد ولتعزيز موقع كال البنكين من خالل اإليرادات المحسنة والمصروفات 

المشتركة. 

إجمالي  المساهمين 12.1% من  أموال  بينما تمثل  الملكية،  وحقوق 
المطلوبات وحقوق الملكية. 

تستمر مؤشرات األداء الرئيسية في الحفاظ على قوتها بالمقارنة مع 
حقوق  متوسط    على  عائد  مع  الدولية،  والمعايير  اإلقليميين  نظرائنا 
 %1.2 بنسبة  األصول  على متوسط    وعائد   ،%10.6 بنسبة  الملكية 

لهذا العام.

البحرين  بنك  مساهمي  على  العائد  الشامل  الدخل  إجمالي  انخفض 
 الوطني بنسبة 44.9% ليصل إلى 50.1 مليون دينار بحريني مقارنة
بـ 91.0 مليون دينار بحريني في عام 2019. وتشمل اإليرادات الشاملة 
التقلبات  األخرى تحركات السوق خالل عاٍم واحد وبالتالي فهي تضم 
المؤقتة في القيمة العادلة على محافظ السندات السيادية واألسهم 

البحرينية.

عند  ومستقر  قوي  مال  رأس  مالءة  معدل  على  المجموعة  حافظت 
نسبة 22.3%، وذلك قبل المخصصات المقترحة. واستمرت السيولة 
في إظهار مستويات جيدة مع كون البنك مساهمًا أساسيًا في أسواق 
التمويل  العام. وبلغت نسبة صافي  البنوك على مدار  المال ما بين 
المستقر الموحد 145% كما في 31 ديسمبر 2020، بينما بلغت نسبة 
تغطية السيولة للربع األخير من العام 395%. وتستمر المجموعة في 
وهي  المطلوبة  التنظيمية  السيولة  معدالت  من  األدنى  الحد  تلبية 

أيضًا ملتزمة بالحد األدنى المطلوب لمعدل مالءة رأس المال.

صافي الفوائد المكتسبة

 116.0 للمجموعة  المكتسبة  الفوائد  صافي  بلغ   ،2020 نهاية  في 
عام  بحريني في  دينار  مليون   93.3 مع  مقارنة  بحريني،  دينار  مليون 
2019، مما يعكس زيادة جيدة نسبتها 24.3%. وترجع هذه الزيادة إلى 
الداخلية  اإلدارة  إلى  باإلضافة  اإلسالمي،  البحرين  بنك  نتائج  توحيد 
النشطة والفّعالة ألسعار الفوائد، وأنشطة إعادة التسعير. وبناء على 
ذلك، بلغت نسبة صافي الدخل إلى األصول المدرة للدخل 3.0% في 
عام 2020، مقارنة بنسبة 3.1 % في عام 2019، والذي يعد انخفاضًا 

هامشيًا على الرغم من بيئة السوق الصعبة.

صافي الرسوم والعموالت واإليرادات األخرى

بلغ صافي الرسوم والعموالت واإليرادات األخرى للعام 11.4 مليون 
 13.7 بمبلغ  مقارنة  تباعًا،  بحريني  دينار  مليون   21.5 و  بحريني  دينار 
السابق.  العام  بحريني في  دينار  بحريني و 14.7 مليون  مليون دينار 
وُيعزى االنخفاض في دخل العمولة إلى تطبيق الحد األعلى للرسوم 
والذي فرضته إحدى الجهات التنظيمية مع أوائل عام 2020، بينما تمثل 
الزيادة في اإليرادات األخرى األنشطة المحّسنة في أسواق العمالت 
األجنبية، والمبالغ المستردة من األصول المشطوبة سابقًا. وتتماشى 
هذه الزيادة اإلجمالية مع استراتيجية المجموعة لتنويع األعمال بهدف 
اآلن  تمثل  والتي  بالفوائد  المربوطة  غير  األنشطة  مساهمة  زيادة 
والعموالت  الرسوم  صافي  تفاصيل  وترد  هذا،  الدخل.  إجمالي  ربع 
واإليرادات األخرى مقارنة بالعام السابق ضمن اإليضاح رقم 25 و 26 

من البيانات المالية.

مصروفات التشغيل

بلغت مصروفات التشغيل 71.2 مليون دينار بحريني بما يمثل زيادة 
بنسبة 57.5% مقارنة بعام 2019؛ والتي جاءت نتيجة توحيد مصروفات 
بنك البحرين اإلسالمي بعد عملية االستحواذ في يناير 2020 بشكل 
البشرية  الموارد  في  االستثمار  أيضًا  تعكس  وأنها  كما  أساسي، 
التنافسية  القوة  لتعزيز  الالزمة  الرقمية  التحتية  والبنية  والعمليات 
للمجموعة سواء داخل مملكة البحرين أو في المنطقة. وبلغت نسبة 
من  والتي  االستحواذ،  بعد   %47.5 المجموعة  الدخل  إلى  التكلفة 
المتوقع أن تنخفض مع تحقيق التكامل في إدارة المصروفات مع بنك 

البحرين اإلسالمي.

المخصصات

يتم تحديد مخصصات االنكشافات االئتمانية الفردية بناًء على القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. إضافًة إلى ذلك، يتم 
اآلن قياس مقدار االنخفاض في القيمة على المحفظة األوسع من 
القيمة،  باعتبارها منخفضة  المحددة بشكل فردي  المالية غير  األصول 
تقديرات  أساس  وعلى  مستقبلية،  نظرة  ذات  حسابات  أساس  على 

متنوعة. تشمل هذه التقديرات تصنيفات المخاطر الداخلية، ومعدالت 
التوقعات  من  عدد  أساس  على  ضبطها  تم  التي  المسبوقة  التعثر 
التعثر،  الخسائر في حاالت  درجة  المستقبلية، فضاًل عن  والتصورات 
المركزي  البحرين  مصرف  قام   ،2020 عام  وخالل  التصنيفات.  وتغير 
بتقديم فترة سماح على أثر كوفيد - 19 وذلك عبر تمديد انتقال المرحلة 

الثانية من 30 إلى 74 يومًا بعد موعد االستحقاق.

مبلغ  توفير  تم  المخصصات،  لمتطلبات  المستمر  التقييم  على  وبناًء 
28.0 مليون دينار بحريني لتغطية انخفاض القيمة خالل العام مقارنة 
2019، بما في ذلك 7.0 مليون  بـ 6.4 مليون دينار بحريني في عام 
دينار بحريني من المخصصات االحتياطية اإلضافية للخسائر االئتمانية 
المستقبلية المتعلقة بفيروس كورونا والتي وضعت على أساس عدة 
تقديرات مشددة. كما ويتم تصنيف القروض في حالة انخفاض القيمة 
مصرف  توجيهات  على  وبناًء  المتعثرة.  المحفظة  من  جزءًا  باعتبارها 
البحرين المركزي، فإن مثل هذه األصول تبقى بدون تصنيف كقروض 
متعثرة لمدة ال تقل عن عام واحد من بعد أن تصبح غير متعثرة. وعلى 
خاص  استثنائيًا  إجراًء  المركزي  البحرين  مصرف  أصدر  ذلك،  من  الرغم 
بكوفيد - 19 خالل عام 2020 لتقليص الفترة لثالثة أشهر. هذا، وبلغت 
محفظة القروض المتعثرة 116.0 مليون دينار بحريني في نهاية عام 
 .2019 عام  نهاية  في  بحريني  دينار  مليون   95.8 بـ  مقارنة   ،2020
القروض  عن  تفصيال  المالية  البيانات  حول   8 رقم  اإليضاح  ويتضمن 

المتعثرة والمخصصات والحركة خالل العام.

األصول

مليون   4,361.4 المجموعة  أصول  إجمالي  بلغ   ،2020 عام  نهاية  مع 
دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بمبلغ 3,194.5 مليون 
دينار بحريني تم تسجيلها في العام السابق، أي بزيادة نسبتها %36.5 
البنك  ويتمتع  اإلسالمي.  البحرين  بنك  استحواذ  عملية  بعد  وذلك 
بمحفظة أصول جيدة التنويع، حيث تمثل القروض والسلفيات %49.8 
من إجمالي األصول، بينما تمثل سندات الخزينة 5.4% وبلغت نسبة 
الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى7.7% ومثلت األوراق 
قروض  محفظة  وتمتاز  األصول.  إجمالي  من   %28.2 االستثمارية 

صافي الفوائد المكتسبة
)بماليين الدنانير البحرينية(

مجموع الدخل التشغيلي
)بماليين الدنانير البحرينية(

مكونات مجموع الدخل
(%)

148.9 مليون دينار بحريني116.0 مليون دينار بحريني

20162016 66.093.9
20172017 73.1100.7
20182018 87.2112.0
20192019 93.3121.7
20202020 116.0148.9

صافي الفوائد المكتسبة
رسوم وعموالت

 عمليات الصرف األجنبي والدخل من االستثمارات
وإيرادات الخزينة األخرى

استعراض الوضع المالي

%78

%15

%7



حقق بنك البحرين الوطني ارتفاعًا 
في األرباح التشغيلية على أساس 
سنوي بلغ 1.6%، وزيادة تصل إلى 

22.4% في الدخل التشغيلي، والتي 
ترجع أساًسا إلى االستحواذ على 
حصة األغلبية )78.8%( في بنك 

البحرين اإلسالمي، نظرًا لكونها خطوة 
استراتيجية من أجل تضافر الموارد 
ولتعزيز موقع كال البنكين من خالل 

اإليرادات المحسنة والمصروفات 
المشتركة. 
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عبر  المحلية  السوق  في  البنك  تواجد  زيادة  مع  الجيد  بتنوعها  البنك 
وفي  والمنطقة.  البحرين  مملكة  في  النطاق  واسعة  عمل  عالقات 
مليون   1,231.4 المجموعة  استثمارات  محفظة  بلغت  العام،  نهاية 
وتمثل  كما  رئيسي،  الدين بشكل  وتتكون من سندات  بحريني،  دينار 
السندات والصكوك اإلسالمية لحكومة مملكة البحرين الجزء األكبر من 
سندات الدين. ويقدم اإليضاح 32 و 33 حول البيانات المالية تفصيال 

عن مجموع الموجودات حسب التوزيع الجغرافي والقطاعي.

المطلوبات

بحريني،  دينار  العام 3,084.3 مليون  نهاية  العمالء في  ودائع  بلغت 
واستمرت   .2019 عام  في  بحريني  دينار  مليون   2,094.0 بـ  مقارنة 
المجموعة بجذب ودائع العمالء بنجاح من األنشطة األساسية من خالل 
تظافر محفزات النمو التقليدية وغير التقليدية. إن إندماجنا مع مصرف 
البحرين اإلسالمي كان عاماًل أساسيًا لهذه الزيادة. كما ويواصل البنك 
بشكل منفصل في إظهار نمو في ودائع عمالئه مدعومًا بوعد هويته 
التجارية "أقرب لكم" والذي يقوم بتجسيده عبر تقديم منتجات راقية، 
وخدمات متميزة، إضافة إلى موقع البنك الرائد في السوق المحلية. 
مرموقة  وطنية  باعتباره مؤسسة  راسخة  بمكانة  البنك  ويحظى  هذا، 
والتميز  والثقة  األمن  من  عاٍل  بمستوى  وتتمتع  عريقًا  تاريخًا  تملك 

مقارنة بأي مؤسسة مالية في مملكة البحرين.

من ناحية أخرى، بلغت السلفيات بموجب اتفاقيات إعادة الشراء والمبالغ 
بحريني  دينار  مليون   657.4 المالية  والمؤسسات  للبنوك  المستحقة 
كما في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ 505.0 مليون دينار بحريني في 
نهاية عام 2019. ويعد هذا التمويل بين البنوك تموياًل إضافيًا، وتضع 
المجموعة مبالغ أكبر في أسواق سندات الخزينة أكثر مما تتلقاه. وال 
نسبة  بلغت  حيث  للتمويل،  رئيسيًا  مصدرًا  تمثل  العمالء  ودائع  تزال 
ودائع العمالء إلى مجموع المطلوبات 80.4% في نهاية العام وتمثل 
مصدر التمويل لـ 90.6% من مجموع محافظ القروض واالستثمارات.

قوة رأس المال

 ،%2.4 بنسبة  انخفاضًا  للمجموعة  المساهمين  حقوق  إجمالي  شهد 
ليصل إلى 519.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 532.3 مليون دينار 
بحريني كما في 31 ديسمبر 2019. ويعزى االنخفاض إلى مدفوعات 
األوراق  السوقية على  القيمة  وانخفاض   ،2019 لعام  النقدية  األرباح 
الدخل  عادلة من خالل  كقيمة  المصنفة  الحكومية  االستثمارية  المالية 
الشامل اآلخر، عالوة عن تحمل تكلفة تأجيل سداد القروض في إطار 

دعم العمالء وذلك خالل الستة األشهر األولى من الجائحة.

بلغت نسبة مالءة رأس المال للمجموعة 22.3% كما في 31 ديسمبر 
2020، وبلغت نسبة الفئة األولى من رأس المال 21.4% وذلك قبل 
بازل  لتوجيهات  وفقًا  النسبتين  احتساب  وتم  المقترحة.  المخصصات 
3 ولوائح وأحكام مصرف البحرين المركزي على اعتبار مخاطر االئتمان، 
ومخاطر العمليات، ومخاطر السوق. وتعتبر مالءة رأس مال المجموعة 
النشطة دوليًا وأعلى من  للبنوك  بازل  لجنة  بكثير من متطلبات  أعلى 
البحرين  مصرف  قبل  من  المحدد   %12.5 البالغ  األدنى  المستوى 
البحرين  مصرف  قواعد  لكتيب  ووفقًا  ذلك،  إلى  إضافًة  المركزي. 
أهمية  ذات  محلية  كبنوك  المصنفة  البنوك  على  يتوجب  المركزي، 
الخسارة  الستيعاب  عالية  قابلية  ذات  بـمعدالت  االحتفاظ  نظامية 
من   %1.5 بنسبة  األول  المستوى  من  عادي  مال  كرأس  عنها  معبرًا 
إجمالي األصول ذات المخاطر الموزونة، وذلك على النحو المحسوب 
ألغراض مالءة رأس المال. ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت 
القاعدة  هي  المال  رأس  مالءة  من  عالية  نسبة  على  المحافظة  في 
عن  فضال  المخاطر،  إلدارة  الحذرة  والممارسات  المال،  لرأس  القوية 
الميزانية  في  المدرجة  وغير  المدرجة  لاللتزامات  المنخفضة  المخاطر 
المخاطر  ذات  التسهيالت  من  كبيرة  نسبة  تتضمن  والتي  العمومية، 
القطاع  ومؤسسات  السيادية  التسهيالت  مثل  المنخفضة،  الموزونة 
العام والبنوك والمؤسسات المالية. ويتضمن اإليضاح رقم 45 حول 
البيانات المالية واإلفصاحات عن إدارة المخاطر ورأس المال المزيد من 

التفاصيل عن قوة رأس المال.

استعراض الوضع المالي )تتمة(

مكونات مجموع الموجودات
(%)

مكونات مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
(%)

قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية

سندات الخزينة
ودائع مع البنوك

موجودات أخرى

ودائع العمالء
حقوق الملكية

 ودائع لدى البنوك والمؤسسات 
المالية األخرى وسلفيات بموجب 

عقود إعادة الشراء
مطلوبات أخرى

%9%50

%71

% 12

%15%2

%28

%5

%8
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي

الخدمات المصرفية المسؤولة
• التنسيق بين العوامل البيئية واالجتماعية في

   خدمات اإلقراض (2	)
• التنسيق بين العوامل البيئية واالجتماعية

   وحوكمة الشركات في أعمال االستثمار (3	)
• األداء المالي واالقتصادي (4)

• الشمول المالي (3)

خدمة عمالئنا

رعاية كوادرنا العاملة

الحفاظ على الموارد الطبيعية
االستثمار المجتمعي 

حوكمة
الشركات

والسلوك
األخالقي

بنك البحرين اإلسالمي

• عالقات العمالء المسؤولة (3)
• خصوصية البيانات وأمنها (2)
• التحّول الرقمي واالبتكار (6)

• الرضا الوظيفي (		)
• التنوع والشمول وتكافؤ الفرص (9)

• تدريب وتأهيل الموظفين (7)

• االلتزام والسلوك األخالقي (	)
• خصوصية البيانات وأمنها (2)

• الحوكمة والشفافية والمسؤولية (5)

• البصمة البيئية المباشرة (4	)
• الشراء بمسؤولية (5	) االستثمار في المجتمع (1	)

الحفاظ على
الموارد الطبيعية

االستثمار
المجتمعي 

رعاية
كوادرنا
العاملة

الخدمات
المصرفية
المسؤولة

خدمة
عمالئنا

نقاط التركيز

يركز بنك البحرين اإلسالمي بشكل ثابت على الحوكمة السليمة وإدارة 
المخاطر ونمو الموظفين واستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمة عمالء 
البحرين اإلسالمي  متميزة. لطالما كان االبتكار في صميم عمل بنك 
سواء في عملياته أو في خدماته المالية. تم تسجيل إنجازات كبيرة كجزٍء 

من هذا الدافع االستراتيجي للرقمنة.

كانت  فقد  العالقة،  ذوي  أطراف  جميع  على  كورونا  جائحة  لتأثير  نظرًا 
أولوية بنك البحرين اإلسالمي، وال تزال، السالمة واألمن. كان التركيز 
المصرفية  الخدمات  ورقمنة  المالية"  أمورك  "تبسيط  على  المستمر 
ألطراف  االقتصادي  واألمن  السالمة  وهو  أال  الغرض  لهذا  مناسبًا 
والوسائل  الطرق  من  المزيد  تقديم  تم  كما  الرئيسيين.  العالقة  ذوي 
لألفراد والشركات للوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى 

الرؤى  غرس  في  اإلسالمي  البحرين  بنك  رغبة  "البحرنة"  تعكس 
البحرينية التي نمت من جذورها اإلسالمية، حيث تعتبر الطريقة التي 
ينهض بها بالقيمة المحلية في مهامه اليومية في العمل وفي منهج 
المرأة  لمشاركة  كبيرة  أهمية  اإلسالمي  البحرين  بنك  يولي  األعمال. 
في القوى العاملة كما أن التزامه بتمثيل المرأة من الداخل يتماشى 

مع استراتيجية مملكة البحرين لتمكين المرأة.

اإلسالمي  البحرين  بنك  وواصل  المجتمعي.  باالستثمار  ويلتزم  كما 
في  المالية  للتكنولوجيا  والداعمة  الحاضنة  البيئة  نمو  في  االستثمار 
مملكة البحرين والمبادرات المماثلة التي تعزز االبتكار على المستوى 
البحرين من  المالية في مملكة  التكنولوجيا  المحلي، مما يمّكن قطاع 
االزدهار ويعزز مكانة المملكة كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة. 
البحرين اإلسالمي على تطوير أوجه  باإلضافة إلى ذلك، يعمل بنك 
للمواهب  التي تسمح  المبادرات  المؤسسات من خالل  بين  التضافر 
مثل  المهارات  من  مجموعة  من  باالستفادة  المستقبل  في  والقادة 

االبتكار واإلبداع، وريادة األعمال، والقيادة وتطويرها.

مغادرة منازلهم أو التفاعل مع اآلخرين دون داٍع. كما عمل بنك البحرين 
اإلسالمي بروح تعاونية مع الجهات التنظيمية إلعادة جدولة أو تمديد 

شروط سداد القروض لعمالئه المحتاجين.

يعمل بنك البحرين اإلسالمي على إعطاء الموارد البشرية دور الشريك 
ومنتجة،  مستدامة  عمل  بيئة  لخلق  وتمكينه  االستراتيجي،  التجاري 
وهذا يتطلب المرونة في الطريقة التي يتعامل بها القسم مع عمله 
المرونة  إلى  الحاجة  تمتد  التغيير.  سريعة  التشغيل  لبيئة  لالستجابة 
العوامل  على  إيجابي  تأثير  لها  ليكون  األفراد  إدارة  عمليات  إلى  هذه 
جميع  بتنفيذ  الوباء  خالل  البنك  قام  والحوكمة.  والبيئية  االجتماعية 

احتياطات السالمة الالزمة في جميع المباني والمنشآت.

مقدمة  القادمة في  األجيال  اإلسالمي مستقبل  البحرين  بنك  يضع 
قراراته، حيث يقوم بمراجعة الممارسات الجديدة سنويًا لضمان تصرفه 
التدوير وتقليل  إعادة  لزيادة  بيئيًا من خالل مبادرات  بطريقة مسؤولة 
والمياه،  الكهرباء  استهالك  وتقليل  الورق  استخدام  وتقليل  النفايات 
األهداف  مواءمة  بهدف  بيئي  إدارة  نظام  سيتبنى   2021 وللعام 
بنك  المجموعة )مجموعة  المراقبة على مستوى  والعمليات وأنشطة 

البحرين الوطني(.

البحرين  بنك  بأنشطة  المتعلقة  المعلومات  على  االطالع  يمكن 
وتقرير  السنوي  المالي  تقريره  في   2020 عام  خالل  اإلسالمي 
حيث  من  فقط  ليس  أدائه  كيفية  يوضح  والذي  المستقل  االستدامة 
األداء المالي، بل من أدائه االجتماعي واالقتصادي والبيئي والحوكمة، 

بما يتوافق مع إطار االستدامة لبنك البحرين الوطني.

تشكل مجاالت التركيز الستة هذه هيكل االستدامة لبنك البحرين اإلسالمي كما هو موضح في الجدول والرسم البياني أدناه.

إن جزء كبير من استراتيجيتنا األساسية هو االلتزام بدفع عجلة االقتصاد 
بما يتماشى مع الرؤية االقتصادية 2030 واالستمرار في قيادة فريق 
البحرين  وبنك  الوطني  البحرين  لبنك  الناجح  االندماج  ويعد  البحرين. 
في  البالد(  في  الراسخ  التاريخ  ذات  البنوك  من  )وهما  اإلسالمي 
وأنه  كما  للفخر،  إنجازًا وطنيًا ومدعاة  مجموعة مصرفية واحدة وقوية 

يساهم في تعزيز المملكة كمركز إقليمي للتمويل.

جاء قرار بنك البحرين الوطني بزيادة حصته المسيطرة في بنك البحرين 
وليكون  األعمال،  استراتيجية  لرؤية  كنتيجة   %78.8 إلى  اإلسالمي 
ولتعزيز  اإلسالمية،  المصرفية  الخدمات  سوق  في  قدم  موطئ  له 
التجارية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  تواجد المجموعة باألعمال 
وتغطيته الجغرافية. ومّكنت عملية اندماج بنك البحرين اإلسالمي في 
لتوفير  المجموعة  محفظة  تنويع  من  الوطني  البحرين  بنك  مجموعة 
خدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي بدورها تكمل عروض 
فرص  اقتناص  يتيح  مما  الوطني،  البحرين  لبنك  التقليدية  المنتجات 

محلية وإقليمية أوسع.

التقييم  نتيجة  اإلسالمي  البحرين  بنك  في  االستثمار  زيادة  قرار  جاء 
هو  اإلسالمي  البحرين  بنك  بكون  أفضى  والذي  للفرص  المستمر 
األنسب للمجموعة، نظرًا للدور المحوري الذي لعبه في تطوير قطاع 
بنك  كأول  الطريق  وتمهيده  البحرين  مملكة  في  اإلسالمية  الصيرفة 
إسالمي في المملكة والرابع على مستوى دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية. كما وأدى تكامل النشاطين إلى تعزيز مكانة المجموعة 
سمح  مما  منه،  اإلسالمي  الجزء  الخصوص  وجه  وعلى  القطاع  في 
مع  للتكّيف  للمجموعة  المطلوبة  المستقبلية  االستثمارات  بجذب 
والرقابة  والتكنولوجيا  االستدامة  حيث  من  المصرفي  المشهد  تطور 

والمنتجات والعروض، من بين أمور أخرى.

خالل  من  التجاريتين  العالمتين  كال  مكانة  تعزيز  على  التكامل  ساعد 
الممارسات  وأفضل  منهما  بكل  الخاصة  القوة  نقاط  من  االستفادة 
لتحقيق أقصى قدر من إمكانياتهما وتحقيق التمّيز التشغيلي. ويستفيد 
كال البنكين من تضافر األعمال التجارية واالستثمارات، والوصول إلى 
مجموعة الموارد المشتركة من الخبرات والكوادر والتقنيات، وتحسين 
الكفاءات واألداء، مع محفظة حلول مّوسعة، حيث تعمل جميع العوامل 

السابقة على تعزيز الربحية وعوائد المساهمين باإلضافة إلى تحسين 
ونتيجة  االستدامة.  وإطار  التطلعات  نفس  تقاسم  مع  العمالء  تجربة 
لذلك، فإن رؤية بنك البحرين اإلسالمي قد تعززت في كونه مؤسسة 

مالية إسالمية رائدة مع توسيع نموذج وخطوط أعماله.

مشاركة  خالل  من  اإلسالمي  البحرين  بنك  سيولة  وضع  وتعزز  كما 
بنك البحرين الوطني في إدارة المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة 
األساسية  غير  لألصول  االستثمارية  المحفظة  في  وذلك  اإلسالمية 
ماليًا،  مركزًا  له  يوفر  مما   ،2020 عام  في  اإلسالمي  البحرين  لبنك 
ة،  التشغيليَّ المستقبلية، واألصول غير  التمويل  ويقلل من متطلبات 
وبالتالي يساهم في انخفاض متطلبات المخصصات في المستقبل.

المركزي  البحرين  ومصرف  إدارتنا  مجلس  مع  كثب  عن  عملنا  أن  بعد 
طموحاتنا  ُتّوجت  اإلسالمي،  البحرين  لبنك  الشرعية  الرقابة  وهيئة 
تتمتع  قوية  مصرفية  بمجموعة  المؤسستين  لتوحيد  االستراتيجية 
واالستفادة  القيمة  خلق  لتسريع  عالية  وقدرات  وموارد  باستعدادات 
من فرص السوق المستقبلية بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز موقعنا 
كشركاء ذوي قيمة للمملكة، ومساهمين هادفين في النمو المستمر 

واالزدهار وذلك كمجموعة مصرفية رائدة ومسؤولة.

بنك البحرين اإلسالمي

تأسس بنك البحرين اإلسالمي في عام 1979 كأول بنك إسالمي في 
مملكة البحرين؛ ويعمل بموجب ترخيص مصرف التجزئة اإلسالمي من 
بنك  يدير  البحرين.  بورصة  في  مدرج  وهو  المركزي  البحرين  مصرف 
البحرين اإلسالمي أربعة فروع وأربعة مراكز مالية مبتكرة وفرع رقمي 

واحد و 51 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء المملكة.

سعي  من  يتجزأ  ال  جزءًا  وتشكل  مؤسسيًا  التزامًا  االستدامة  تعتبر 
للشركة وأساسيات  الجيدة  المواطنة  لتحقيق  البحرين اإلسالمي  بنك 
ممارسة األعمال التجارية السليمة. يشارك البنك رؤية وتطلعات بنك 
حيث  األسواق  جميع  في  االستدامة  مبادئ  ويعزز  الوطني  البحرين 
مملكة  على  الكلي  اإليجابي  التأثير  زيادة  إلى  التحّول  هذا  سيؤدي 

البحرين.

مجموعة بنك البحرين الوطني الجديدة 

إن عملية إندماج بنك البحرين اإلسالمي في المجموعة ساعد على تعزيز مكانة كال العالمتين التجاريتين من خالل االستفادة من 
نقاط القوة الخاصة بكل منهما وأفضل الممارسات لتحقيق أقصى قدر من إمكانياتهما وتحقيق التمّيز التشغيلي. ويستفيد كال 
البنكين من تضافر األعمال التجارية واالستثمارات، والوصول إلى مجموعة الموارد المشتركة من الخبرات والكوادر والتقنيات، 
وتحسين الكفاءات واألداء، مع محفظة حلول مّوسعة، حيث تعمل جميع العوامل السابقة على تعزيز الربحية وعوائد المساهمين 

باإلضافة إلى تحسين تجربة العمالء مع تقاسم نفس التطلعات وإطار االستدامة.

20192020

361350إجمالي القوى العاملة )باستثناء المتدربين والطالب واالستعانة بمصادر خارجية(
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الخدمات المصرفية 
واالستثمارية للشركات 

والمؤسسات المالية

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - 
االستراتيجية

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - 
الموارد البشرية 

واالستدامة

رئيس
تنفيذي -

الخدمات المصرفية 
لألفراد

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - 
العمليات

رئيس
تنفيذي

 للحسابات 
االستراتيجية

رئيس
االتصاالت 
المؤسسية

رئيس - الخدمات 
المصرفية للشركات 

التجارية والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

رئيس تنفيذي
للمجموعة -
إدارة المخاطر

رئيس تنفيذي
للمجموعة -

االلتزام

رئيس تنفيذي
للمجموعة -

التدقيق الداخلي

رئيس تنفيذي
الشؤون المالية - 

اإلسالمي 
إدارة الخزينة - 

اإلسالمي

الخدمات المصرفية 
المؤسسية 
للشركات - 
اإلسالمي

رئيس تنفيذي- 
الموارد البشرية- 

اإلسالمي

فريق
التوثيق - 
اإلسالمي

رئيس الشؤون 
القانونية -

البنك اإلسالمي

الرئيس التنفيذي 
إدارة المخاطر - 

اإلسالمي

رئيس تنفيذي
التدقيق الداخلي 

- اإلسالمي

رئيس تنفيذي
االلتزام - 
اإلسالمي

أمين سر
مجلس اإلدارة - 

اإلسالمي

مجلس
اإلدارة - 

اإلسالمي**

الرئيس 
التنفيذي - 
اإلسالمي

لجنة الهبات 
والتبرعات - 

الوطني

لجنة إدارة 
المخاطر - 
الوطني

لجنة
التدقيق - 
الوطني

اللجنة 
التنفيذية - 
الوطني 

لجنة
التعيينات 
والمكافآت 
والحوكمة - 

الوطني

الفروع الخارجية - 
السعودية

الفروع الخارجية - 
اإلمارات

مجلس
اإلدارة -

الوطني*

لجنة
التدقيق - 
اإلسالمي

اللجنة 
التنفيذية - 
اإلسالمي

لجنة
التعيينات 
والمكافآت 
والحوكمة - 
اإلسالمي

لجنة
 إدارة المخاطر 

وااللتزام - 
اإلسالمي

هيئة
الرقابة الشرعية 

- اإلسالمي

الهيكل التنظيمي المختصر للمجموعة

رئيس تنفيذي
للمجموعة - الشؤون 

القانونية

سكرتير الشركة

*الوطني: بنك البحرين الوطني

**اإلسالمي: بنك البحرين اإلسالمي
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الهيكل التنظيمي للمجموعة

رئيس تنفيذي 
للخدمات المصرفية 

المؤسسية للشركات - 
اإلسالمي

رئيس تنفيذي
الشؤون المالية - 

اإلسالمي 

العمليات
المالية

الرقابة
المالية

الحسابات 
الحكومية 

االستراتيجية

حسابات
كبار العمالء

رئيس تنفيذي- 
التحول الرقمي- 

اإلسالمي

إدارة
الثروات

العمليات 
الخارجية -
السعودية

االستراتيجية

تطوير األعمال 
واالستثمارات

العمليات 
الخارجية -
اإلمارات

مكتب إدارة 
المشاريع

مشتقات سوق 
رأس المال 

وتدفق المبيعات

المحافظ 
االستثمارية

األصول 
وااللتزامات 

والخزينة

التمويالت
المهيكلة 
والتمويل
التجاري

المبيعات
الرأسمالية

التسويق 
ومميزات 

العمالء لألفراد

الخدمات
المصرفية 

المميزة لألفراد

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد - إدارة 
العالقات

الخدمات 
المصرفية
 لألفراد -

القنوات الرقمية

القروض المشتركة 
والمعامالت 

المصرفية
المتخصصة

إدارة الخزينة - 
اإلسالمي

رئيس تنفيذي- 
الموارد البشرية- 

اإلسالمي

المزايا
والمكافآت 

تنمية المواهب 
والتدريب

الحوكمة البيئية 
واالجتماعية 

وحوكمة 
الشركات

االستراتيجية 
والتخطيط

عمليات الموارد 
البشرية

الهبات
والتبرعات

أعمال
البطاقات 
المصرفية

إدارة
واستراتيجية 

الفروع
المصرفية

المنتجات
المصرفية 

لألفراد

التوثيق - 
اإلسالمي

رئيس الشؤون 
القانونية -
اإلسالمي

أمين سر
مجلس اإلدارة - 

الوطني

الشؤون 
القانونية -

البنك التقليدي

التوثيق - 
الوطني

تقنية
المعلومات - 

اإلسالمي

رئيس العمليات 
المركزية - 
اإلسالمي

الممتلكات 
والمشتريات 
والشؤون 

اإلدارية

العمليات
البنكية

إدارة
النقد

مركز
االتصال

النظام 
المصرفي 
األساسي

تقنية
المعلومات

تقييم
مخاطر االلتزام 

والتأكيد

السلوك 
األخالقي 
وتعارض
المصالح

مسؤول الجرائم 
المالية ومكافحة 
غسيل األموال

إدارة
 االئتمان 

ومعالجة الديون

السيولة
ومخاطر
السوق

أمــن
المعلومات

إدارة مخاطر 
االئتمان

المخاطر 
التشغيلية 
والضوابط 

الدائمة

رئيس تنفيذي
المخاطر - 
اإلسالمي

تدقيق
العمليات

وتحليل البيانات

رئيس تنفيذي
التدقيق الداخلي 

- اإلسالمي

تدقيق االئتمان 
 والخزينة

ووظائف الدعم

استشارات 
االلتزام

االلتزام
الرقابي

إدارة
العالقات

الخدمات 
المساندة

إدارة
األعمال

إدارة
الفعاليات

االتصاالت 
الداخلية

إدارة العالمة 
التجارية

أمين سر
مجلس اإلدارة - 

اإلسالمي

مجلس
اإلدارة -

الوطني*

الرئيس 
التنفيذي - 

الوطني

لجنة
التدقيق - 
اإلسالمي

اللجنة 
التنفيذية - 
اإلسالمي

لجنة
التعيينات 
والمكافآت 
والحوكمة - 
اإلسالمي

لجنة
 إدارة المخاطر 

وااللتزام - 
اإلسالمي

هيئة
الرقابة

الشرعية - 
اإلسالمي

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - 
الشؤون المالية

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - إعادة 
هيكلة التمويالت 

المالية

رئيس تنفيذي 
للمجموعة -

الخدمات المصرفية 
واالستثمارية للشركات 

والمؤسسات المالية

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - 
االستراتيجية

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - 
الموارد البشرية 

واالستدامة

رئيس
تنفيذي -

الخدمات المصرفية 
لألفراد

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - 
العمليات

رئيس
تنفيذي

 للحسابات 
االستراتيجية

رئيس
االتصاالت 
المؤسسية

رئيس - الخدمات 
المصرفية للشركات 

التجارية والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

رئيس تنفيذي
للمجموعة -
إدارة المخاطر

رئيس تنفيذي
للمجموعة -

االلتزام

رئيس تنفيذي
للمجموعة -

التدقيق الداخلي

مجلس
اإلدارة - 

اإلسالمي**

الرئيس 
التنفيذي - 
اإلسالمي

لجنة الهبات 
والتبرعات - 

الوطني

لجنة إدارة 
المخاطر - 
الوطني

لجنة
التدقيق - 
الوطني

اللجنة 
التنفيذية - 
الوطني 

لجنة
التعيينات 
والمكافآت 
والحوكمة - 

الوطني

رئيس تنفيذي
االلتزام 

والحوكمة - 
اإلسالمي

التغطية 
للمجموعة

تقييم
المخاطر

رئيس تنفيذي
للمجموعة - الشؤون 

القانونية

سكرتير الشركة

*الوطني: بنك البحرين الوطني

**اإلسالمي: بنك البحرين اإلسالمي
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ألننا نهتم ِبُكم وبالبيئة التي 
نعمل فيها، فإننا نتكاتف سويًا 

لبناء مجتمع أفضل وأقوى. وعبر 
اهتمامنا الكبير بمبادئ الحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات، ومبادراتنا لدعم 

االستدامة خالل عام 2020، بادرنا 
بتحويل عملياتنا الداخلية والخارجية 

إلنشاء واعتماد نموذج عمل 
تشغيلي أكثر التزامًا واستدامًة. 

ومن خالل قيامنا بواجبنا االجتماعي 
تجاه مملكة البحرين، فإننا نصنع معًا 

نسيج مجتمعي أكثر قوة وترابط.

 نتكاتف
سويًا من أجـل 
مجتمعنا
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االستثمار
المجتمعي
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وانطالقًا من هذا المبدأ، فإن هدفنا هو تحويل األسواق نحو االستدامة 
نزاول  التي  األخرى  واألسواق  البحرين  مملكة  في  تأثيرنا  ومضاعفة 
نشاطنا فيها. حيث يعتبر بنك البحرين الوطني أنه من الضروري توجيه 
القطاعات  في  المفضل  المصرفي  الشريك  ليكون  وقدراته  جهوده 
والقدرة  المستقبلي  االقتصاد  ستشكل  والتي  والتأثير  النمو  عالية 
البحرين. ونحن نطمح في أن نحتل المرتبة األولى  التنافسية لمملكة 
في القطاع المصرفي على المستوى اإلقليمي وأن نكون المؤسسة 
لتصنيفات  بالنسبة  البحرين  مملكة  القطاعات في  جميع  األولى في 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، وهذا دليل على االلتزام 

باالستدامة.

لمدة  لالستدامة  طريق  خارطة  بتطوير  قمنا  الطموح،  ذلك  ولتحقيق 
عام  وفي   ،2019 عام  في  بالفعل  رحلتنا  بدأت  حيث  سنوات،  ثالث 
2020 تم التركيز على تضمين االستدامة في صميم أعماله. ويتضح 
سنوي  تقرير  أول  وهو  التقرير،  هذا  خالل  من  البداية  في  التزامنا 
ذلك،  على  عالوة  البحرين.  مملكة  في  موحد  استدامة  وتقرير  مالي 
قمنا بوضع أهداف محددة ومؤشرات أداء رئيسية لمتابعة مسار نهج 
االستدامة، وكما عالج البنك فجوات اإلفصاح وعرض جميع اإلجراءات 
الجارية بطريقة منهجية. باإلضافة إلى ذلك، بدأ بنك البحرين الوطني 
بتحديث  يقوم  وهو  حوكمة  وإطارات  ولجان  إداري  نموذج  وضع  في 

خارطة طريقنا نحو االستدامة

عملنا،  صميم  في  االستدامة  ترسيخ  هو  هدفنا 
فاالستدامة مفيدة لمستثمري البنك وللمجتمع.

سياساته لتعكس أساسيات هذا التحّول في االستدامة. ولتحقيق هذه 
الغاية، تم إنشاء فريق مفّوض ومتخصص للحوكمة البيئية واالجتماعية 
اإلجراءات  ونعزز  نبدأ  وأخيرًا،  الرحلة،  هذه  لتسهيل  الشركات  وحوكمة 

لمعالجة الثغرات والفرص الرئيسية المحددة.

سنقوم  بنا،  الخاصة  االستدامة  طريق  خارطة  من  الثانية  السنة  في 
تحليل  في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بدمج 
المسؤول  االستثمار  مبادئ  اتباع  خالل  من  واالستثمارات،  القروض 
ومبادئ التعادل. حيث سيتم تطوير منتجات وخدمات جديدة موجهة نحو 
االستدامة في القطاعات ذات النمو المرتفع واالستدامة العالية. من 
المهم أيضًا البدء في إظهار تحسينات األداء الناتجة من تنفيذ خارطة 
الطريق وقياس "التأثير الكلي" وإعداد تقرير عنه. حيث سنهدف إلى 

زيادة الجهود الناجحة مثل مبادراتنا الداخلية لكفاءة الطاقة.

المعترف  الريادة  إلى االستفادة من  الثالثة، سنهدف  السنة  أّما في 
بها في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات والمرتبطة 
المقرض  ولنصبح  بالسوق  مكانتنا  وتعزيز  إرساء  بهدف  بالنمو، 
المفضل في القطاعات ذات النمو المرتفع واالستدامة العالية. في 
رسالة  ذات  مؤسسة  الوطني  البحرين  بنك  سيصبح  المطاف،  نهاية 

وهدف مؤثر. 

االستـدامـــــة

إطار عمل االستدامة لبنك البحرين الوطني
يتكون إطار االستدامة لبنك البحرين الوطني من سبع محاور: النمو االقتصادي، والخدمات المصرفية المسؤولة، وخدمة عمالئنا، ورعاية كوادرنا 

العاملة، واالستثمار المجتمعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحوكمة الشركات والسلوك األخالقي.

خدمة عمالئنا
تقديم أفضل المنتجات والخدمات الموجهة نحو االستدامة• 
إبراز االستدامة والتركيز على التأثير عند التواصل مع العمالء• 
التحلي بالشفافية والنزاهة في جميع جوانب العالقات مع العمالء• 
ضمان حماية بيانات العمالء وخصوصيتهم• 
المساهمة في تحسن نمط وأسلوب حياة العمالء• 

رعاية كوادرنا العاملة 
تمكين الموظفين وتعزيز التطوير والفّعالية والرضا من خالل:

واإلجــراءات •  السياســات  فــي  باالســتدامة  المتعلقــة  القّيــم  دمــج 
والخدمــات والمنتجــات  والتدريــب 

تمكين الموظفات البحرينيات• 
ربط المكافآت والعروض الترويجية بأداء االستدامة• 
المساهمة في رفع الرضا الوظيفي لدى الموظفين• 

الحفاظ على الموارد الطبيعية
تحســين أدائنــا البيئــي بشــكل كبيــر، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ إجــراءات • 

للتخفيــف مــن تغيــر المنــاخ وتقليــل تأثيرنــا البيئــي

أهداف كل محور كاآلتي:

النمو االقتصادي
تحقيق األثر الصافي، أّي تحقيق المساهمة اإلجمالية لبنك البحرين • 

الوطني في المجتمع الرؤية االقتصادية 2030
بــه •  اكتســاب ميــزة اســتراتيجية مــن خــالل االســتحقاق واالعتــراف 

األثــر لزيــادة  المفضــل  المصرفــي  كالشــريك 
دفع عجلة النمو من خالل التركيز على زيادة التمويل واالستثمارات • 

في القطاعات ذات النمو المرتفع واألثر اإليجابي العالي
تحقيق أداء مالي قوي ومستمر• 

الخدمات المصرفية المسؤولة
نحو •  األسواق  في  تحّول  إحداث  في  والمساعدة  األداء  تحسين 

التمويل المستدام من خالل:
o  تعزيز معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في

اإلقراض وأنشطة االستثمار

o تقديم المنتجات والخدمات الموجهة نحو االستدامة

رفع مستوى الثقافة المالية وإمكانية الوصول وممارسة اإلقراض • 
المسؤول

بمــا •  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  عمــالء  قاعــدة  توســيع 
2030 االقتصاديــة  الرؤيــة  طموحــات  مــع  يتماشــى 

 النمو
االقتصادي

• العالقات الجيدة مع العمالء

• العالقات الجيدة مع العمالء 
•  التحول الرقمي 

خدمة
عمالئنا

 حوكمة
 الشركات
 والسلوك
األخالقي

الحفاظ على
الموارد

الطبيعية

 االستثمار
المجتمعي  رعاية كوادرنا

العاملة

 الخدمات
المصرفية
المسؤولة

 إطار عمل
االستدامة

 لبنك البحرين
الوطني

• األداء المالي واالقتصادي 

• اإللتزام والسلوك األخالقي 
• خصوصية المعلومات وسالمتها 
• الحوكمة والشفافية والمسؤولية 

• البصمة البيئية المباشرة 

• االستثمار في المجتمع 
• الشمول المالي 

• الشراء بمسؤولية 

• جذب المواهب، والعمل معها واإلبقاء عليها 
• التنوع، الشمولية والفرص المتساوية 

• الرضى الوظيفي 

شريك يتطلع للمستقبل

لقد وضعنا األسس لتطوير القطاع المصرفي المحلي منذ أكثر من ستة 
عقود ونحن ندير تقدمه منذ ذلك الحين. كما ونسعى جاهدين لنكون 

مؤثرين على مستوى أوسع بالمستقبل لنصبح شركاء ذوي قيمة إضافية 
ولنساهم بطريقة هادفة في استمرار نمو مملكة البحرين وازدهارها، 

باإلضافة لدورنا في التصدي للتحديات األكبر التي تواجه المجتمع في 
جميع أنحاء العالم. 
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االستثمار المجتمعي
تعزيز فّعالية استثماراتنا المجتمعية، من خالل االستفادة من موارد • 

وقدرات بنك البحرين الوطني بالكامل

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي
تطبيق الممارسات الرائدة في الحوكمة الرشيدة والنزاهة• 
بحوكمـة •  أعمالنـا، معـززة  مباشـرة فـي صميـم  االسـتدامة  تضميـن 

لالسـتدامة المسـتوى  عالميـة 
منذ العام الماضي قام البنك بتقديم معلومات هامة وذات طابع غير 
تغطية  بالشفافية وتوفيره  التزامه  يدل على  مالي حول عملياته مما 

العديد من أطراف  الهامة. ندرك رغبة  شاملة لموضوعات االستدامة 
ذوي العالقة في الحصول على معلومات أداء مفهومة وموحدة تربط 
اهتمامات االستدامة بأنشطة األعمال األساسية التقليدية، حيث يتم 
تقييم البنك بانتظام وهو يقوم باستمرار بتعزيز منهج االستدامة لديه 

وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

يسلط هذا التقرير الضوء على هدفنا المتمثل في تضمين االستدامة 
المحاسبية  المبادئ ولمعايير  لمراعاة  في صميم عملنا، حيث نسعى 

إلعداد التقارير بما يوفر معلومات دقيقة ووافية ومتوازنة.

اإلبالغ عما يهم: مواضيعنا األكثر أهمية
نحن ندرك الحاجة إلى اإلبالغ عن القضايا األكثر أهمية لألطراف ذوي 

العالقة والتي لها بالغ األثر على أداء أعمالنا في المستقبل.

في  تحديدها  تم  التي  أهمية  األكثر  الموضوعات  التقرير  هذا  يربط 
مسح األهمية النسبية والذي قام بتحديد القضايا التي تعكس التأثير 
االقتصادي والبيئي واالجتماعي للمؤسسة أو أٍي من األمور التي تؤثر 
بشكٍل كبيٍر على تقييمات وقرارات أطراف ذوي العالقة، حيث يتم ذلك 
بإعطاء األولوية ألهداف االستدامة. يتم اختيار هذه الموضوعات بناًء 
على أولويات العمالء والموظفين والمساهمين وأطراف ذوي العالقة 

المتحدة  األمم  وأهداف   2030 االقتصادية  للرؤية  باإلضافة  اآلخرين، 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  وأولويات مؤشرات  المستدامة،  للتنمية 
باإلضافة  العالمية،  اإلبالغ  مبادرة  ومؤشرات  الشركات،  وحوكمة 
المساهمين  على  إيجابي  ومعنوي  مادي  أثر  لها  التي  لمساهماتنا 

والمجتمع.

كل  لتأثير  فهمنا  لتحديد  أساسية  مصفوفة  وضع  تم  لذلك،  ونتيجة 
موضوع على قرارات أطراف ذوي العالقة والتأثيرات على أعمال بنك 

البحرين الوطني.

مهمة للغاية        مهمة نوعًا ما        أقل أهمية
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 اإللتزام والسلوك األخالقي
خصوصية البيانات وأمنها
 الحوكمة والشفافية واالبتكار
األداء المالي واالقتصادي
عالقات العمالء المسؤولة
جذب المواهب، وإشراكها واستبقائها
الشمول المالي
التمويل المسؤول
التنوع والشمول وتكافؤ الفرص
التحّول الرقمي
البصمة البيئية المباشرة
الرضا الوظيفي
االستثمار المجتمعي
اختيار الموردين المسؤولين

مدى التأثير

مصفوفة الموضوعاتموضوعات أكثر أهمية
األكثر أهمية للبنك

االستدامة )تتمة(

وضع المعايير

بنك البحرين الوطني صوت موثوق به في حركة القطاع 
ومصدرًا رئيسيًا لقيادة الفكر لالرتقاء بمعايير القطاع 

المصرفي المحلي.

حدد التحليل 14 موضوعًا مهمًا:

االلتزام والسلوك األخالقي
يلتزم البنك باإلطار التنظيمي الحالي على النحو المحدد في التشريعات 

الوطنية والدولية ويضع اإلجراءات ويطبقها بدقة.

خصوصية البيانات وأمنها
أطراف ذوي  وبيانات  للعمالء  الشخصية  البيانات  البنك حماية  يضمن 

العالقة اآلخرين من خالل تنفيذ إجراءات وأنظمة متكاملة.

الحوكمة والشفافية واالبتكار
يتبنى البنك أفضل المبادئ والممارسات في حوكمة الشركات لضمان 
عمله بفعالية ووظائفه وإدارته وتطويره بهدف الشفافية في التواصل 
مع المساهمين والمعلومات المباشرة والمستمرة لمجتمع االستثمار 

وحماية مصالح جميع أطراف ذوي العالقة.

األداء المالي واالقتصادي
يعزز البنك أدائه المالي ويساهم في نمو االقتصاد من خالل تنفيذ 

خطة عمل قوية.

عالقات العمالء المسؤولة
يضع البنك خدمة العمالء في قلب جميع عملياته ويسعى بشكٍل دائم 
لتلبية احتياجاتهم بمنتجات وخدمات بسيطة يسهل الوصول إليها، مع 

حماية خصوصية معلوماتهم.

جذب المواهب وإشراكها واستبقائها
التزامنا بالتنمية المستمرة لرأس المال البشري وتوجيه أفضل المواهب 

وإعداد القادة من الداخل يعتبر أولوية استراتيجية.

الشمول المالي
إن جعل الخدمات المالية في متناول الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم، 

جزٌء أساسي من نهج عمالئنا.

التمويل المسؤول
لدعم  األخرى  والبنوك  نحن  نقدمها  التي  الخدمات  إلى  الحاجة  ندرك 

الرفاهية المالية والبيئية واالجتماعية.

التنوع والشمولية وتكافؤ الفرص
نرحب باالختالفات ونعتقد أن اآلراء والخلفيات المتنوعة تساهم في 

عمل أفضل واتخاذ قرارات أفضل.

التحّول الرقمي
كركيزة  الرقمنة  تبنينا  حيث  ولعمالئنا  لنا  حياة  طريقة  الرقمية  أصبحت 
أساسية إلستراتيجية التحّول الخاصة بنا لجعل تفاعل عمالئنا مع البنك 

أبسط وأكثر كفاءة.

البصمة البيئية المباشرة
نحن نتخذ إجراءات متنوعة لتقليل التأثير البيئي ألنشطتنا.

الرضا الوظيفي
نعطــي األولويــة لتحســين أوضــاع موظفينــا للحفــاظ علــى قــوة عاملــة 

ســعيدة وراضيــة وفّعالــة ومنتجــة.

االستثمار المجتمعي
نحــن نســعى جاهديــن مــن أجــل اتبــاع نهــٍج شــامل ينســجم مــع احتياجــات 
العمــل والمجتمــع، باإلضافــة إلــى الجهــود االجتماعيــة واالقتصاديــة 

والبيئيــة للمملكــة.

اختيار الموردين المسؤولين
ونلتزم  وأخالقية  مسؤولة  بطريقة  والخدمات  المنتجات  بشراء  نقوم 
بالحفاظ على مشاركة مؤثرة مع جميع موردينا. ضمن لنا العمل كشريك 

موثوق عقودًا ناجحة وسمعة طيبة داخل القطاع المصرفي وخارجه.

إشراك أطراف ذوي العالقة معنا
يحظى تفاعلنا مع أطراف ذوي العالقة المعنيين بأهمية كبيرة في نهج االستدامة لدينا إذ يساعدنا ذلك على فهم احتياجاتهم وتلبية توقعاتهم، 

كما يساعدنا اإلصغاء إلى أطراف ذوي العالقة على تحديد المواضيع األكثر أهمية في مملكة البحرين وخارجها.

عالقات دائمة

نسعى إلى شراكات دائمة قائمة على الشفافية 
والثقة وااللتزام بهدف مشترك.
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المجتمع
لعمالئنا  المصرفية  االحتياجات  تلبية  تعني  االستدامة  أن  نعتقد  نحن 
إلى جانب ضمانها توفير حياة كريمة للعائالت في المجتمع الذي نعمل 
فيه، حيث أنها ُتعد أمٌر في غاية األهمية بالنسبة لنا. ونحن نضمن أن 
المؤسسات  مع  التعاون  خالل  من  إيجابيًا  المجتمع  على  تأثيرنا  يظل 

الخيرية والمشاركة في حمالت التوعية والمبادرات االجتماعية األخرى.

الحكومة والجهات الرقابية
البحرين  بنك  الستراتيجية  أساسي  أمر  قوية  التزام  ثقافة  إرساء  إن 
على  يشرف  سليم  عمل  إطار  تطوير  على  البنك  ركز  وقد  الوطني، 
في  بها  المعمول  والمعايير  واللوائح  والقواعد  للقوانين  االمتثال 
قسم  البنك.  فيها  يعمل  التي  األخرى  الدول  وكذلك  البحرين  مملكة 
الصارم  االلتزام  ضمان  عن  مسؤوالن  لدينا  المخاطر  ولجنة  االلتزام 

بجميع السياسات واللوائح والمتطلبات الحكومية.

الموردون
باإلضافة  والموردين  البائعين  مع  جيدة  على عالقات  للحفاظ  نسعى 
للحفاظ على سلسلة قيمة مبسطة. نلتزم بالتعامل األخالقي والعادل 
لدينا مسؤول عن  المشتريات  أنَّ قسم  والشفاف مع موردينا، حيث 

اختيار الموردين والتتبع والتواصل من خالل بوابة الموردين لدينا.

تواصل
نحن مستمرون في بناء حضور إعالمي قوي لضمان بقائنا على اتصال 
مع أطراف ذوي العالقة من خالل قنوات وسائل التواصل االجتماعي 
كتويتر وإنستغرام وفيسبوك. كما يوفر البنك طرق االتصال من خالل 
البريد اإللكتروني والهاتف وتطبيق الهاتف المحمول التابع لبنك البحرين 
الوطني ووحدة خدمة العمالء والفروع ومراكز االتصال. نظرًا لتواجدنا 
القوي على وسائل التواصل االجتماعي، فإننا نتفهم احتياجات أطراف 
ذوي العالقة لدينا ونلتزم بمواصلة تقديم معلومات ذات شفافية في 
الوقت المناسب. تستند جميع جهات اتصالنا إلى الخصوصية القوية 
لالتصال  الالزمة  باألدوات  عمالئنا  تزويد  ونضمن  المعلومات  وأمن 
شكاوى  نموذج  خالل  من  لديهم  مخاوف  أية  عن  واإلعراب  بالبنك 

العمالء.

نحافظ أيضًا على قنوات اتصال رئيسية مفتوحة وشفافة مع أطراف 
خالل  ومن  المستثمرين  عالقات  إدارة  ذلك  في  بما  العالقة  ذوي 
موقعنا وأيضًا التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة لبنك البحرين 
نتائج  ونقدم  كما  للمساهمين،  السنوية  العامة  واجتماعاتنا  الوطني 

مالية كل ربع سنة.

قنوات التواصل االجتماعي التي نستخدمها هي:

@NBBonline :إنستغرام وفيسبوك وتويتر

LinkedIn :لينكد إن

YouTube :يوتيوب

نموذج شكاوى العمالء: االستمارة

العمالء 
إن عالقاتنا مع عمالئنا تؤثر بشكل مباشر وهي مقاس لنجاحنا المستمر، 
حيث نسعى للتواصل مع عمالئنا لفهمهم ومساعدتهم على منحهم 
ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه، بطريقة تناسبهم. كما نلتزم بفهم 
مراحل  من  مرحلة  كل  خالل  لهم  أهمية  األكثر  األمور  وتقديم  عمالئنا 
المالية  المنتجات  إلى  الوصول  سهولة  لهم  ونوفر  المالية،  رحلتهم 

المبتكرة بمزايا تنافسية.

الموظفون
ومهم  حيوي  أمٌر  للغاية  ومتحمسين  مشاركين  موظفين  وجود  إن 
لنجاحنا، فنموهم المستمر وتطورهم هو جوهر إيماننا. إن االستمرار 
في تدريب موظفينا ومنحهم الفرصة لتحقيق إمكاناتهم والتطّور مع 
الوجه المتغّير للقطاع، ليكونوا قادرين على الحفاظ على مكانتنا الرائدة 

في السوق وبقائنا العبًا إقليميًا هامًا.

نحن نؤمن بالثقافة المفتوحة في البنك من خالل تشجيع الموظفين 
على اإلبالغ عن حاالت السلوك غير األخالقي أو أية انتهاكات لسياساتنا 

من خالل آلية اإلبالغ عن المخالفات.

المساهمون والمستثمرون
يعتمد نمو بنك البحرين الوطني على المدى الطويل على قدرته على 
جذب االستثمار واغتنام الفرص ونهدف إلى ضمان إيصال معلومات 

واضحة وشفافة وموثوقة إلى مستثمرينا الحاليين والمحتملين.

االستدامة )تتمة(

المجتمع

الموردون

العمالء

الحكومة 
 والجهات
الرقابية

الموظفون

المساهمون 
والمستثمرون

ُيعتبر بنك البحرين الوطني إحدى الركائز األساسية الداعمة لالقتصاد 
الوطني لمملكة البحرين، وقد اكتسب هذه المكانة من خالل التزامه 
التام تجاه عمالئه من فئة األفراد والشركات والمؤسسات وتقديم 
لدعم  فيه  يقوم  الذي  النشط  الدور  جانب  إلى  المتنوعة  خدماته 
المبادرات والمؤسسات التي تساهم في إحداث تأثير قوي وإيجابي 
االزدهار  في  فّعال  بشكٍل  وتسهم  االجتماعي  المستوى  على 

االقتصادي لمملكة البحرين.

نحن مستمرون في دعم المساهمين الرئيسيين في صندوق السيولة 
يؤثر بشكل  المال، مما  رأس  االقتصادية وسوق  للمبادرات  البحريني 
إيجابي على المملكة. هذا، وتم إنشاء الصندوق لتعزيز سوق رأس المال 
في مملكة البحرين، حيث جاء ذلك كمبادرة مشتركة بين بورصة البحرين 
وشركة سيكو االستثمارية، بدعٍم من مصرف البحرين المركزي. شكلت 
مشاركة بنك البحرين الوطني أكثر من 24% من إجمالي الصندوق جنبًا 
البارزين. وسنواصل  المحليين  المؤسسيين  المشاركين  مع  جنب  إلى 
دعم المبادرات التي تعزز أسواق رأس المال المحلية إلى جانب الجهود 

األخرى التي تهدف لتعزيز التنمية االقتصادية في المنطقة.

تدعم استراتيجيتنا نمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
عبر القطاعات المتعددة وتشجع الحوار بين أطراف ذوي العالقة لسد 
الفجوة بين األسواق اإلقليمية والدولية؛ وقد أدى نهجنا الموجه نحو 
النتائج إلى تسريع أعمالنا وتحديث بنيتنا التحتية وبناء أفضل اإلمكانيات 

مع عمالء جدد ومنتجات جديدة وزيادة حصتنا في السوق.

المسبوقة  غير  التحديات  ظل  في  ومرنًا  قويًا  المالي  مركزنا  استمر 
في  الواردة  الماليــة  البيـانـات  في  مفصل  هـو  كمـا  واجـهنـاها  الـتـي 

هـذا التقرير.

كما ونواصل المشاركة في صندوق "الواحة" منذ عام 2018، حيث أّننا 
أمريكي.  دوالر  مليون   100 البالغ  اإلجمالي  للصندوق   %10 خصصنا 
البحرين للتنمية مدعوم من شركة  ويتم إدارة الصندوق من قبل بنك 
والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  البحرين  وشركة  القابضة  ممتلكات 
)بتلكو( وبنك البحرين الوطني وصندوق العمل )تمكين( وشركة أصول، 
مملكة  في  الناشئة  الشركات  لقطاع  التمويل  توفير  إلى  ويهدف 
المالية  والتكنولوجيا  التقنيات  في  االستثمار  على  ويركز  البحرين، 
والمدن الذكية. ونحن نتطلع أن يلعب صندوق الواحة دورًا مهمًا في 
جعل مملكة البحرين مركزًا لرأس المال االستثماري والشركات الناشئة 
على  يدل  الواحـة  صندوق  في  استثمارنا  إن  التكنولوجيا.  وشركات 
التـزامنا بمساندة المبادرات الوطنيـة التي تعود بالنفع على االقتصاد 

البحـرينـي ودعمه، كمبادرة ذات أهمية استراتيجية لمملكة البحرين.

النمو االقتصادي

 ندعم البحرين بفخر:
الماضي والحاضر والمستقبل

تأسس بنك البحرين الوطني كأول بنك محلي في 
البالد ونحن نفخر بكوننا ركيزة للقطاع المصرفي في 

المملكة ألكثر من 60 عامًا.

https://www.linkedin.com/company/nationalbankofbahrain/
https://www.youtube.com/channel/UCs2DBxKiuwnb8JPo6vjp63w
https://nbbonline.com/sites/default/files/inline-files/Complaints-arabic.pdf


n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  اإلفصاح عن إدارة البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

المخاطر ورأس المال

4445

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020

االستثماري ومعايير  نهجنا  البيئية في  المعايير  دمج  على  نعمل  نحن 
القروض، كما وقمنا بتمويل مرافق إدارة النفايات وإعادة التدوير التي 

تدعم بيئة أنظف.

في سبتمبر 2019، تعهدنا بدعمنا واستعدادنا للمشاركة في تمويل 
العمل  بصندوق  الخاصة  المستدام  التمويل  خطة  إطار  في  العمالء 
المصرفية  المنتجات  في  فقط  تشارك  )تمكين(  لكون  نظرًا  )تمكين(. 
للمشاركة  جهودنا  نواصل  فإننا  اإلسالمية،  الشريعة  مع  المتوافقة 
في البرنامج من خالل شراكات لدعم تمويل مشاريع الطاقة الشمسية.

التمويل اإلسالمي

من  والمساواة  واالندماج  األخالق  تعزز  التي  المنتجات  توفير  يعتبر 
التمويل  مجال  لعمالئنا في  نقدم  حيث  اإلسالمي،  التمويل  صميم 
اإلسالمية،ونساهم في  الشريعة  مع  متوافقة  منتجات  المؤسسي 
في  وهدفها  اإلسالمي  التمويل  في  الرائدة  المملكة  مكانة  دعم 
الوطني في  البحرين  بنك  اشترك  االقتصادي.  االزدهار  على  الحفاظ 
خدمة المرابحة الجديدة المقدمة من بورصة البحرين والتي يستخدمها 

البنك عند التعامل في تمويل مرابحة السلع اإلسالمية.

أصبحت الخدمات المصرفية المسؤولة ذات أهمية متزايدة في قطاعنا، حيث كان هناك تزايد كبير في عدد المؤسسات المالية 
واألفراد الذين يتبعون استراتيجيات استثمار وإقراض مسؤولة، مع وجود أطر تنفيذية. ال نزال ملتزمين بدمج عوامل الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيات االستثمار واإلقراض لدينا، باإلضافة لتطوير منتجات وخدمات مستدامة 

في المستقبل كلما كان ذلك ممكنًا.
نظًرا لكون البنك يمثل إحدى الركائز األساسية للدعم االقتصادي في مملكة البحرين، فإن نهجنا االستثماري يشتمل على معايير فحص وتقييم 
اجتماعية وحوكمة قوية. لقد حققنا المركز األول هذا العام في التصنيف البيئي واالجتماعي في القطاع المصرفي داخل مملكة البحرين، ونحن 

فخورون بتمثيل المملكة في مؤشر ريفينيتيف للشركات ذات االنبعاث الكربوني المنخفض في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تأثير أوسع

النطاق واسعة  ومشاركة  نشاطًا  االقتصادي  االزدهار  دعم   يتطلب 
المالية فقط، بل سعينا إلى تطوير منتجات  ال تقتصر على الخدمات 
وخدمات مخصصة تقدم منفعة اجتماعية محددة. على سبيل المثال، 
واصلنا دعمنا لبرنامج مزايا البحرين الذي يدعم مبادرة اإلسكان الحكومية 
من خالل وزارة اإلسكان؛ ويعد قرض الرهن العقاري من مزايا اآلن أحد 
خدمة  إلى  وتهدف  لألفراد  المصرفية  الخدمات  الرائدة في  المنتجات 
العمالء بامتياز أثناء سعيهم إليجاد منزل أحالمهم. تم تصميم المنتج 
ائتمانية شاملة  احتياجات المستفيدين من خالل توفير سياسة  لتلبية 
وتسعيٍر شمولّي. ندرك أن السكن اآلمن والمالئم والميسور التكلفة 
يؤدي إلى فوائد اجتماعية أوسع في مجاالت الصحة والتعليم والنمو 

االقتصادي.

تم إطالق قرض الرهن العقاري المشترك مع بنك اإلسكان في عام 
2020، وقدم البنك خدمة تأجيل مدفوعات القروض الشخصية )خالل 

إجازتي العيد( لتقليل األعباء المالية.

الذين  العمالء  احتياجات  لتلبية  المصرفية  الخدمات  إلى  الحاجة  ندرك 
في  صعوبات  يواجهون  الذين  أولئك  أو  كبيرة،  تحدياٍت  يواجهون 
المصرفية  الخدمات  رسوم  من  لإلعفاء  خطوات  واتخذنا  حياتهم، 

والرسوم المتعلقة بالمطلقات واألرامل واأليتام والطالب.

الخدمات المصرفية المسؤولة

الخدمات المصرفية المسؤولة

بنك البحرين الوطني في مسيرة تحّول تتوازى مع الرؤية الوطنية، حيث 
يقوم بتنفيذ نموذج أعماله ومسؤولياته االجتماعية بما يتوافق مع أهداف 
بطريقة  الخاصة  ونشاطاتنا  أعمالنا  نزاول  نحن   .2030 االقتصادية  الرؤية 

مسؤولة مدفوعين باالعتقاد بأن المجتمع يجب أن يستفيد من نجاحنا.

الحكومة،  أطلقته  الذي  الطوعي  التقاعد  برنامج  بتسهيل  قمنا  كما 
حيث قام البنك بتمديد تعرضه لمخاطر االئتمان من خالل إعادة جدولة 
القروض بخيارات تأجيل وجداول سداد طويلة األجل تصل إلى 20 عامًا 
)كانت في األصل سبع سنوات(، دون تقليل سيولة العمالء من خالل 
الخصم من مزايا التقاعد الخاصة بهم. ساعد ذلك على ضمان حصول 
كما  تقاعدهم.  أثناء  إنفاقه  يمكن  مستدام  دخل  على  المستفيدين 
وقدمنا الدعم بقروض شخصية للمتقاعدين بأكثر من 120 مليون دينار 

بحريني خالل عام 2020.

لدينا العديد من المبادرات المتميزة المخطط لها. باالضافة الى تضمين 
االئتمان  عملية  في  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  المعايير 

مّنا، ونهدف  الخارجة  الكربون  انبعاثات  وتتبع  تقييم  إلى  لدينا، نهدف 
أيضًا إلطالق منتجات االستدامة وتحسين التعليم المالي للعمالء.

الشمول المالي وبناء القدرات
في  صعوبة  العالم  أنحاء  جميع  في  األشخاص  من  العديد  يجد 
المعرفة  ضعف  إن  حيث  المالية،  والمنتجات  الخدمات  على  الحصول 
المالية يجعلهم غير ملمين باألدوات المصرفية األساسية، وتؤثر هذه 
الصعوبات سلبًا على الشمول المالي والنمو االقتصادي. نحن ندعم 
الذين  للعمالء  المالية  الخدمات  توسيع  إلى  تسعى  التي  المبادرات 
يحظون برعاية واهتمام أقل أو الفئات المحتاجة، مثل األشخاص الذين 
جنسانية  أو  جغرافية  أو  ُعمرية  أو  ثقافية  أو  لغوية،  حواجز  يواجهون 
للوصول إلى الخدمات المالية، أو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

المالي.  الرقمية دورًا مهمًا في استهداف الشمول  ابتكاراتنا  وتلعب 
عبر"المحفظة  النقدي  السحب  خدمة  تصميم  تم  المثال،  سبيل  على 
اإللكترونية" التابعة للبنك لدعم اإلدماج المالي للُعّمال الذين يحتاجون 

لسهولة الوصول إلى أموالهم.

كما نتخذ إجراءات لدعم العمالء من ذوي االحتياجات الخاصة، كتسهيل 
لغة  على  تدريبًا  نقدم  نحن  فروعنا.  في  منحدرات  خالل  من  الحركة 
اإلشارة لممثلي نقاط البيع لتمكينهم من خدمة جميع العمالء بشكٍل 
بنا بمجموعة جديدة من  الخاص  بتطوير مركز االتصال  مناسب وقمنا 

الخدمات مثل لغة اإلشارة وخدمة الفيديو.

المنتجات  على  للتركيز  مواردنا  بمواءمة  قمنا  المالي،  الشمول  لدعم 
والخدمات لتلبية احتياجات الشمولية للعمالء.

من خالل إدارة العالقات قمنا بتسهيل اإلقراض للمؤسسات الصغيرة 
الوصول  مثل  تواجهها،  التي  التحديات  تحديد  خالل  من  والمتوسطة 
على  القوية.  والمنافسة  الدخول،  عقبات  وتقليل  التكنولوجيا،  إلى 
لتسهيل  مالية  حلول  بتنفيذ  الوطني  البحرين  بنك  يقوم  النحو،  هذا 

قمنا  كما  والخدمات.  المنتجات  إلى  أفضل  وصول  وإتاحة  العمليات 
من  العمالء  بين  اإلنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  استخدام  بتحسين 
 ،%41 بنسبة  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  التجارية  الشركات 
المؤسسات  من  هم  العمالء  هؤالء  من  العظمى  الغالبية  أن  حيث 

الصغيرة والمتوسطة.

الميزانية  هيكلة  إعادة  معامالت  بدراسة  نقوم   ،2021 لعام  بالنسبة 
العمومية للشركات القابلة لالستمرار، حيث ُتعتبر إضافة قيمة للعمالء، 
شريطة أن يكون الدخل من العمليات موجهًا نحو سداد تسهيالتنا. كما 
ندرس إمكانية إنشاء برنامج إقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
سيستهدف هذا البرنامج الشركات الصغيرة التي يصل حجم مبيعاتها إلى 
3.0 مليون دينار بحريني وسيقدم قروضًا صغيرة لهذه الفئة. إن الخطة 
رأس  بتخصيص  البرنامج  بإطالق  تتمحور  حاليًا  الدراسة  قيد  التي هي 
المال بسيط مع إمكانية زيادته بناًء على أداء البرنامج ورد فعل السوق. 
باإلضافة إلى ذلك فنحن نخطط لدراسة جدوى اإلقراض المدعوم من 
نقاط البيع وبوابة الدفع في عام 2021 والذي يستهدف بشكل أساسي 

المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
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ــر المــزودة بالخدمــات والمســتهدفة فــي عــام 2020 إلــى إنهــاء  حمــد الجامعــي ومستشــفى قــوة دفــاع البحريــن. يرجــع االنخفــاض فــي المناطــق غي

اتفاقيــة اإليجــار مــع أســري بســبب تضــارب المصالــح.

المنخفض وذوي االحتياجات  الدخل  )بما في ذلك األشخاص ذوي  الوطني بضمان حصول عمالئنا  البحرين  بنك  إننا ملتزمون في 
الخاصة( على منتجات وخدمات مالية مناسبة من خالل توفير وصول سهل إلى مجموعة واسعة من قنواتنا بناًء على احتياجاتهم 
وتفضيالتهم. ونعمل باستمرار على توفير أجهزة الصراف اآللي الخاصة بنا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة غير المزودة 
بالخدمات. ونقدم أيضًا أجهزة الصراف اآللي التي تعمل بالصوت لخدمة العمالء المكفوفين في فرعين من فروعنا. عالوة على ذلك، 
نوفر وحدة صراف آلي متنقلة مزودة بجهازي صراف آلي محمول مصممة للوصول إلى المناطق غير المزودة بالخدمات. إن الوحدة 
المتنقلة قادرة على تقديم خدمات للعمالء في المواقع التي يصعب الوصول إليها، ويمكن أن تخدم الفئات األقل حظًا المتواجدة 

في مساكن العمال والقرى غير المزودة بالخدمات.
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يؤمن بنك البحرين الوطني بالُفرص، 
ويهدف من خالل مبادراته المصممة 
لتحسين وإثراء حياة األجيال إلى منح 
العمالء والمجتمع كافة الوسائل 
الالزمة لالستثمار في مستقبلهم. 
وكجزء من دوره الوطني، يهتم البنك 
بتوفير الفرص واالستثمار إلنشاء 
بيئة داخلية وخارجية يتمكن فيها 
األفراد من االزدهار والتكاتف سويًا 
لمستقبل أكثر إشراقًا.

 نتكاتف
سويًا من أجـل 

مستقبلنا
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تماشيًا مع خطة التحّول الخاصة بنا، فقد قمنا باتخاذ خطوات عديدة لتحديث بنيتنا التحتية عبر تقديم منتجات 
تقدمًا  ببناء شراكات استراتيجية جديدة. وقد حققنا  إلى جانب قيامنا  وخدمات مطورة ومبتكرة لعمالئنا، 
ملموسًا وإيجابيًا في هذا السياق، ساهم في تعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة ومرموقة. ولتعزيز ذلك، 
فإننا مستمرون في لعب دور محوري وهام في تطوير القطاع المالي لمملكة البحرين، من خالل تعزيز 

أنشطة أعمالنا وإثراء مكانتنا في السوق، وتقديم مساهمةً وطنيةً قّيمةً للمجتمع.

يعد  والءهم  أّن  حيث  خاص،  بشكل  عمالئنا  مع  عالقتنا  نقدر  نحن 
للتواصل  الوطني  البحرين  بنك  ويسعى  المستمر.  لنجاحنا  مقياٌس 
مع العمالء في جميع األوقات، فنحن ملتزمون بفهم احتياجات جميع 
رحلتهم  مراحل  مرحلة من  كل  إليه في  يتطلعون  ما  وتقديم  عمالئنا، 
المصرفية، حيث نوفر لهم سهولة الوصول إلى المنتجات المصرفية 

المبتكرة مع تقديم مزايا تنافسية.

والخدمات  المنتجات  أفضل  تقديم  خالل  من  عمالئنا،  خدمة  تعتبر 
جوانب  جميع  في  والنزاهة  والشفافية  االستدامة  نحو  الموجهة 
االستدامة  طريق  خارطة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  العمالء  مع  العالقات 
الراحة لكل فرد من عمالئنا وحماية بياناتهم  لدينا. كما نسعى لتوفير 

وخصوصيتهم بشكل فّعال.

يدير بنك البحرين الوطني عملياته من خالل القطاعات التالية:

والخدمات  االستراتيجية،  والحسابات  لألفراد،  المصرفية  الخدمات 
والمتوسطة،  الصغيرة  والمؤسسات  التجارية  للشركات  المصرفية 
والخزينة  والمؤسسات،  للشركات  االستثمارية  المصرفية  والخدمات 
وأسواق رأس المال، وإعادة هيكلة التمويالت المالية. وانصب تركيزنا 
استدامة  على  للحفاظ  قطاع  كل  نشاط  تعزيز  على   2020 عام  في 

األعمال ومستوى األداء كمعيار في السوق.

الخدمات المصرفية لألفراد
جعل الحياة المصرفية سلسة

نحن فخورون بتوسعة قاعدة عمالئنا باستمرار والذي يعكس قدرة البنك 
على التواصل مع العمالء من خالل القنوات المتنوعة وذلك بشكل أكبر 
إلى بث جوهر فلسفتنا من خالل  آخر. كما ونطمح دائمًا  من أي بنك 
النهج  أكثر سالسة لعمالئنا. نحن نؤمن بأن  جعل الخدمات المصرفية 
المدروس الذي اتخذناه في جميع جوانب العمل، والتأكيد على االبتكار، 

والتركيز على العمالء، والنمو، أدى لتعزيز تجربة عمالئنا بشكل كبير.

خدمة عمالئنا

النمّو من خالل التمركز حول عمالئنا

إن نمونا وتحّولنا هو مع نمّو المملكة وتحّول القطاع.

استثمرنا بكثافة في زيادة تواجدنا بمواقع جديدة كجزء من مهمتنا لتسهيل 
وصول العمالء الحاليين والجدد إلى خدماتنا.

لقد أعدنا تنظيم أعمالنا ووظائف الدعم لدينا، وهيكلة أنظمتنا وعملياتنا 
الداخلية لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة، ولتقليل وقت االستجابة، مما 

أدى إلى تقديم عرض أكثر شمواًل وتجربة عمالء متمّيزة.

تستمر الخدمات المصرفية لألفراد في التغير بوتيرة سريعة، ال سيما 
وسهولة  ومرونة  سرعة  من  تزيد  التي  الرقمية  التقنيات  دخول  مع 
الخدمات المقدمة للعمالء، حيث تعد شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر 
من 100 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء مملكة البحرين مثااًل واضحًا 
على كيفية تقديم الخدمة لعمالئنا أينما كانوا، وفي جميع األوقات، 
لياًل ونهارًا. إن لهذه التقنيات مميزات تجعلها تضفي طابعا مميزًا على 
الخدمات المصرفية لألفراد، بحيث أصبحت أكثر يسرًا مما كانت عليه من 
قبل، خاصة مع وجود الخدمات المصرفية عبر الهاتف )الرد التفاعلي( 
نؤيد  نحن  اإلنترنت.  عبر  المتوفرة  المصرفية  الخدمات  من  وغيرها 
استخدام هذه التقنيات بقوة بحيث استثمرنا بشكل كبير في العديد من 
الممارسات الرائدة. باإلضافة إلى ذلك، ندرك أيضًا األهمية المستمرة 
لالتصال الشخصي، ولدينا فرق جاهزة وقادرة على االستجابة لمخاوف 

العمالء بشكل مباشر.

بتمديد أوقات عمل فروعنا، وقدمنا منصات خدمة مناسبة  لقد قمنا 
حيث  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  ذلك  في  بما  المجتمع،  أفراد  لخدمة 
أو مرئية أو سمعية. وتضم  للدعم سواء مادية  تزويدهم بخدمات  تم 
فروعنا أجهزة صراف آلي، وأجهزة إيداع نقدي، وصاالت لكبار العمالء 
باإلضافة للمرافق األخرى. إن فروعنا النموذجية موفرة للطاقة وصديقة 
للبيئة وذات طراز حديث يتماشى مع التوقعات العالية لعمالئنا. ونحن 
نواصل تحديث الفروع، مع وجود خطة ساٍر العمل عليها إلدخال المزيد 

من التحسينات طوال عام 2021.

السابقة،  السنوات  ففي  لكم".  "أقرب  نكون  أن  هو  لعمالئنا  وعدنا 
انعكس ذلك في افتتاحنا لفروع جديدة تجعل خدماتنا أقرب إلى عمالئنا. 
وهذا العام، قمنا بتحقيق ذلك بشكل أكبر من خالل توفير وحدة صراف 
آلي محمول(، مصممة  بجهازي صراف  )مزودة  بنا  خاصة  متنقلة  آلي 
الوصول  من  بالخدمات  المزودة  غير  المناطق  في  األشخاص  لتمكين 
النقد. يتمثل جانب آخر من جوانب القرب من عمالئنا في توفير  إلى 
تسهيالت السحب النقدي عبر "المحفظة اإللكترونية" من خالل شبكة 
نوعها في  أكبر شبكة من  للبنك، وهي  التابعة  اآللي  الصراف  أجهزة 

مملكة البحرين.

Bon Voyage

National Bank of Bahrain
.

Licensed by CBB as a conventional Retail Bank. @nbbonline
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كما واصلت الخدمات المصرفية لألفراد مهمة تعزيز عروض المنتجات 
الشخصية،  الوطني  قروض  حملة  إطالق  إعادة  خالل  من  والخدمات 
وقروض التمويل والرهن العقاري، وتمويل مزايا للسكن االجتماعي، 
والقروض الشخصية المقدمة للمتقاعدين وذلك لدعم العمالء الحاليين 
تم  كما  تنافسية.  وأسعار  استثنائية  لخدمات  بحاجة  الذين هم  والجدد 
تحديث برنامج التوفير الرائد للبنك "ادخار الوطني" بجوائز نقدية مغرية 

لمدة عام، تماشيًا مع هدف البنك المتمثل في مكافأة العمالء على 
اتباع عادة االدخار.

تقنـيــة  بـنــا  الخـاصــة  واالئتــمــان  المبــاشـر  الخصـم  بطـاقـات  تـدعـم 
خاصية عبر  الدفع  من  العمالء  تمكن  والتي  المدى  قريب   االتصال 
التقنية. لهذِه  الداعمة  والدولية  المحلية  األجهزة  في   )Tap & Go( 

خدمة عمالئنا )تتمة(

أقرب لكم

يقوم بنك البحرين الوطني بتوسيع وجوده في جميع أنحاء 
البالد للتواصل بشكٍل أفضل مع عمالئه تماشيًا مع وعد 

عالمته التجارية "أقرب لكم" - وصواًل إلى جميع المواطنين 
والمقيمين بخدمة أكثر تطورًا.

وبطاقتي  الشخصية  الفئة  من  بطاقات  طرح  التحسينات  وتشمل 
 ."Prestige" و "Premium" ماستركارد البالتينية لعمالء البنك من فئة
منتجات  تقديم  يتم  واحتياجاتهم،  المصرفية  عالقتهم  على  وبناًء 
بطاقات االئتمان من فيزا "Elite" لفئتي"Signature" و "Infinite"من 
المزايا والمكافآت االستثنائية، باإلضافة إلى  المزيد من  عمالئنا، مع 

إمكانية الدخول إلى صاالت انتظار كبار العمالء في المطارات.

في  دعمهم  خالل  من  لعمالئنا  إيجابية  مساهمة  لتقديم  نسعى 
اللحظات والمناسبات الهامة في حياتهم، حيث قمنا بتمديد العروض 
األم  عيد  في  لدينا  البطاقات  لحاملي  الخاصة  والعروض  الترويجية 
أخرى من خالل  مزايا  أيضًا  كما وقدمنا  واألعياد.  رمضان  وخالل شهر 
مجموعة من شراكات مع عدة متاجر ومحالت تجارية مع التركيز بشكل 

.”SaveWave“ أساسي على حساب األطفال والشباب

على جانب آخر، وفي ظل تنامي توجه العمالء نحو الشراء عبر اإلنترنت، 
بطاقاتهم  أمن  تعزيز مستوى  احتياجاتهم من خالل  تلبية  على  حرصنا 
مع تطبيق مرحلة تفاعلية إضافية للتحقق من هوية العميل عند القيام 
بمعاملة الشراء عبر اإلنترنت. ففي كل مرة يقوم حامل البطاقة بإنجاز 
معاملة عبر اإلنترنت، سيتم التحقق من هويته مع استخدام كلمة مرور 

صالحة لمرة واحدة.

البيئية.  األهداف  ذات  والخدمات  المبادرات  من  العديد  أطلقنا  لقد 
 ،)Go Green( البيئة  على  الحفاظ  مبادرة  هي  المبادرات  هذه  وإحدى 
التي تم تنفيذها عبر شبكة أجهزة الصراف اآللي الخاصة بنا، وكشوفات 
الحساب وبطاقات االئتمان والتي كان لها دور كبير في تقليص الورق 
مباشرة  نصية  برسائل  المطبوعة  اإليصاالت  استبدال  وتم  المهدور. 

يتم إرسالها إلى أصحاب الحسابات.

نتوقع أن عددًا متزايدًا من العمالء سيفضلون التعامل مع المنصات 
آليات مثل فتح الحساب  الرقمية في المستقبل، حيث االعتماد على 
عن ُبعد، وإصدار االئتمان الفوري، وإدارة لألموال بما يتناسب مع نمط 
الرقمية إلى  الخيارات  انتقال العمالء إلى  حياة عمالئنا. كما وسيؤدي 

تقليل النفايات الورقية مع توفير إدارة ألسلوب حياة أفضل.

نخطط في العام المقبل التخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن:

منصة اإلعداد الرقمي: ُتمكن المنصة عملية فتح الحسابات المتنقلة �	
للمقيمين بغض النظر عن الدخل، مما سيدعم الشمول المالي.

تطوير برنامج والء قوّي مع برنامج مكافآت يتضمن خيارات االسترداد �	
المصرفية،  والرسوم  الخدمات،  وفواتير  المشتريات،  مقابل 

والمبادرات االجتماعية
تطوير منتج القرض المشترك للمستفيدين من القرض االجتماعي �	

لوزارة اإلسكان، لتمكينهم من الوصول إلى العقارات السكنية، مع 
سياسة ائتمانية وتسعير شامل

تشمل مؤشرات األداء الرئيسية لعام 2021 ما يلي:

محفظة �	 في  كبيرة  بنسبة  يساهم  الذي  مزايا  برنامج  قروض  نمو 
القروض العقارية لألفراد

التحول الرقمي إلى نظام رقمي أساسي متطور مع إمكانية تبنيه �	
حياة  ألسلوب  إدارة  توفير  مع  فورية  ائتمانات  وصرف  ُبعد،  عن 
أفضل. من المتوقع أن ينتقل 20% من العمالء المستهدفين لهذا 
النظام الجديد مما سيوفر إدارة مالية محسنة ويقلل من النفايات 

الورقية
خيارات �	 أو  خيريين  أو  اجتماعيين  خيارين  عن  يقل  ال  ما  تضمين 

لالسترداد البيئي ضمن مخطط إدارة والء العمالء

تركيزنا على العمالء

تبسيط  اهتمامنا، فمهمتنا هي  محط  العمالء هو  على  التركيز 
رحلة العميل عبر تخصيص تجربته وتيسيرها لحياة يومية أسهل.
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الخدمات المصرفية الرقمية
نتيجة الستمرارية بنك البحرين الوطني في تنفيذ إستراتيجية التحّول، 
الشرق  في  مصرفية  تحّول  مسيرة  "أفضل  لقب  على  البنك  حصد 

األوسط لعام 2020" من جوائر يوروموني للتمّيز.

تحّولنا الرقمي 
ل الرقمنة جزءًا أساسيًا في منهجنا للتفاعل مع العمالء، فنحن نقدم  ُتمثِّ
الخدمات  ذلك  في  بما  الرقمية  المصرفية  الحلول  من  كبيرة  مجموعة 
المحمول،  الهاتف  عبر  المصرفية  والخدمات  اإلنترنت،  عبر  المصرفية 
وأجهزة الصراف اآللي من أجل النهوض بتجربة العمالء ولدعمنا لتعزيز 

الكفاءة والدمج على الصعيد الداخلي.

2020، تمثلت أولويتنا األساسية في مواصلة رحلة التحّول  في عام 
الوطني،  البحرين  لبنك  الرقمية  القدرات  تحسين  خالل  من  الرقمي 
وضمان تحديث عملياتنا وتطورها، وتزويدها بكافة المزايا. لذا اعتمدنا 
العديد من العمليات واإلجراءات لتوفير الراحة لعمالئنا، وتتضمن هذه 
وتحسين  األساسي،  المصرفي  النظام  تعزيز  واإلجراءات  العمليات 
الستخدام  حلول  واعتماد  المعلومات،  تقنية  ألنظمة  التحتية  البنية 

البيانات وتحليلها بشكٍل أكثر فّعالية.

الرقمنة للعمالء
2020. تمثل  سجلت فروعنا ما مجموعه 1.1 مليون معاملة في عام 

المعامالت عبر اإلنترنت والهاتف المحمول 67% من اإلجمالي.

التشغيل  لنظامي  والمطور  الجديد  المحمول  تطبيقه  البنك  أطلق 
آندرويد وآيفون، وبوابة جديدة قائمة على اإلنترنت مصممة لتحويل 
الخدمات  وجعل  للعمالء  الرقمية  المصرفية  الخدمات  تجربة  وتحسين 
المصرفية عن ُبعد أسرع وأبسط وأكثر سالسة. يمثل التطبيق الجديد 
الذي طوره فريق البنك المختص داخليًا، وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا 
الرائدين )بما في ذلك شركة محلية للتكنولوجيا المالية(، حدث مهم في 
انتقال سلسة من  رحلة  المطورون  ابتكر  الرقمية.  المصرفية  الخدمات 
المتاحة  الخدمات  جميع  الجديد، ودمجوا  التطبيق  إلى  الحالي  التطبيق 
رقمي  متجر  في  الوطني  البحرين  بنك  فروع  عبر  والمقدمة  رقميًا 
العمالء  رحلة  لتبسيط  ديناميكية مصممة  وخيارات  ميزات  مع  شامل، 

المصرفية.

وفي  ممنهج،  بشكل  مراحل  عدة  على  الجديدة  المنصة  طرح  سيتم 
كل نسخة سيتم تقديم مجموعة من اإلضافات والتحسينات المدخلة 
على المعامالت والخدمات وذلك بناًء على تشيكلة العروض المقدمة 
والتي تم تصميمها لتعزيز تجربة العمالء ولتضفي عاماًل جذابًا عليها. 
حسبما  النسخة  تحديث  في  اإلستمرار  سيتم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
يتطلب ذلك لتحسين أداء المنصة. وفي النسخة األولى، سيستفيد 
العمالء من رحلة تسجيل محّسنة مع خطوات أقل ونتائج أسرع، حيث 
سيؤدي ذلك إلى تمكين اإلعداد الرقمي للعمالء في غضون دقائق 
)في أي مكان وفي أي وقت( مما يشكل تبّني ميسر. وسنقدم خيارات 
متنوعة لفتح الحسابات والمنتجات، بما في ذلك فتح الحساب بشكل 
األموال  وتحويل  المباشر  الخصم  لبطاقات  الفوري  واإلصدار  مباشر 
واإلدارة  الفوز  فرص  وزيادة  الوطني  لمكافآت  باإلضافة  بسهولة، 

الكاملة لجميع البطاقات.

خدمة عمالئنا )تتمة(

                  

التحّول الرقمي

أصبحت الرقمنة نمط حياة لنا ولعمالئنا، لذلك قمنا بتبنيها كركيزة 
أساسية الستراتيجية التحّول الخاصة بنا لجعل تفاعل عمالئنا مع 

البنك أبسط وأكثر كفاءة. 

إن إدماج نظام بيئي رقمي قوي ضمن البنية التحتية التكنولوجية 
للبنك قد أكسبنا ميزة تنافسية في عروضنا المقدمة وفي 

ابتكاراتنا الرقمية بشكل يضمن تمّكين عمالئنا في عصر رقمي 
سريع الخطى.

تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية لبنك البحرين الوطني

توفرها التحديات التي  الجديدة  التجارية  الفرص  ذلك  في  بما  الجهد،  هذا  بدء  إلى  الدوافع  من  العديد  أدت 
المعامالت،  تحسين سرعة  وبهدف  التكلفة،  حيث  من  فّعالة  نماذج  والرغبة في  الرقمية،  التكنولوجيا 

وأوقات التسليم، وتطوير فكرة الخدمات المصرفية كجزء من أسلوب حياة عصري.
تضمنت التحديات استكمال تجديد البنية التحتية من خالل ضبط األنظمة القديمة، ومجموعات البيانات 
مع  يتناسب  مختلف  بشكل  باألشياء  للقيام  والعقليات  المفاهيم  تغيير  على  والحث  الخرائط،  ورسم 
النظام الرقمي، مما يتطلب تغييرات ثقافية وزيادة الوعي الرقمي. خالل العملية، كنا بحاجة إلى ضمان 

أمن العمالء ووعيهم.

إجراء دراسة لموقع البنك في المجال الرقمي�	النهج
تطوير استراتيجية رقمية أولية مدتها ثالث سنوات�	
تحديد فئات العمالء، وإعادة تشكيل التجربة، واالستفادة من أنماط حياة العمالء�	
اختيار منصة رقمية تتماشى مع رؤية الخدمات المصرفية لألفراد�	
تطوير خطة باستخدام منهجيات تطوير البرامج الحاسوبية�	

التدشين الناجح لتطبيق بنك البحرين الوطني الجديد والمطّور “NBB Digital Banking”، مع مفتاح �	النتائج
رئيسي مميز، وقدرة للعميل على استخدامه في أي مكان وفي أي وقت

رقمنة منتجاتنا وخدماتنا المصرفية لألفراد بطريقة أكثر مالءمة�	
تطوير المنتجات الرقمية فقط�	
إطالق منصة رقمية جديدة للمكافآت�	
تقديم خدمات وميزات استثنائية وإعادة تشكيل التجربة المصرفية للعميل�	

لعمالئنا،  الرقمي  العرض  لتحسين  األخرى  الخطوات  من  مجموعة  اتخذنا 
على  لعمالئنا.  الرقمية  التجربة  تشكيل  إعادة  إلى  فروعنا  داخل  فسعينا 
زوايا  وإنشاء  اآللي،  الصراف  أجهزة  خدمات  بتحسين  قمنا  المثال،  سبيل 
سفراء  خصصنا  الموجودة.  الفروع  وتحسين  الفروع،  داخل  جديدة  رقمية 
رقميين لمواقعنا لخدمة العمالء بشكل أفضل وتحويل العمالء التقليديين 
إلى عمالء رقميين. وتماشيًا مع إستراتيجيتنا "أقرب لكم"، استثمرنا في 
النقدي  السحب  عمليات  لتسهيل  بنا  الخاصة  اآللي  الصراف  أجهزة  شبكة 
من المحفظة اإللكترونية. لقد أطلقنا خدمة الدفع بخاصية "Tap & Go" عبر 
أكبر شبكة أجهزة صراف آلي في المملكة، بهدف تسهيل عمليات السحب 

واالستعالم بشكل أكبر من مختلف المناطق.

"الوطني  منصة  عبر  بنا،  الخاصة  للتداول  الوطني  خدمة  تقديم  واصلنا 
عبر  األسهم  تداول  تتيح  والتي   ،2019 في  تدشينها  تم  التي  للتداول" 
اإلنترنت للعمالء، مما يعزز العروض الرقمية للبنك. حيث ُصممت منصة 
عبر  األسهم  لتداوالت  للوصول  السوق  طلب  لتلبي  المتطّورة  التداول 
البحرين  بنك  عمالء  قاعدة  يمّكن  مما  سريع،  وبشكل  بسهولة  اإلنترنت 
الوطني من االستثمار المباشر في أسهم بورصة البحرين أينما كانوا، ومن 
ويقدم  الذكية.  والهواتف  اللوحية،  واألجهزة  المحمولة،  الحاسوب  أجهزة 
الدعم لمساعدتهم  للمستخدمين مجموعة من ميزات  للتداول"  "الوطني 

على تتبع وتحليل أداء السوق المالية العالمية، والبقاء على اطالع عليه. 

عمليات الرقمنة
في عملياتنا الداخلية، بدأنا توزيع تقارير النظم المعلومات اإلدارية 
العالقة  المالية، وعلى أطراف ذوي  دائرة الشؤون  الرقمية داخل 
اآلخرين في جميع أنحاء البنك. وشجعنا أطراف ذوي العالقة في 
من  بداًل  الرقمية  النماذج  استخدام  على  المؤسسة  أنحاء  جميع 
النماذج المطبوعة، إلى جانب التوقيعات الرقمية وتقديم الطلبات. 
لقد قمنا بتحويل عملية )الشراء إلى الدفع( الحالية من الورق إلى 
 ،D365 إطار عمٍل رقمي باستخدام برنامج مايكروسوفت داينامك
مما أدى إلى انخفاض كبير في استخدام الورق ورقمنة السجالت 
التاريخية للسنوات العشر الماضية أو أكثر. تم تنفيذ النظام الجديد 
السياسات  تحديث  وتضمن  المشتريات،  إدارة  مع  بالتنسيق 
واإلجراءات الداخلية. أنشأنا الخدمات الذاتية للموردين، بما يتوافق 
مع مبادرة الحفاظ على البيئة الداخلية )Go Green(، لتلقي الطلبات 
وإرسال الفواتير رقميًا. وقمنا بتنفيذ مجموعة واسعة من التدريبات 

الرقمية بما في ذلك الندوات وورش العمل الداخلية.
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خدمة عمالئنا )تتمة(

االلتزامات والخطط:
منصة �	 على  رئيسية  إصدارات  أربع  إطالق  نتوقع   ،2021 عام  في 

اإلنترنت.  وبوابة  التطبيق  تشمل  الرقمية  الوطني  البحرين  بنك 
وسيركز كل إصدار على طرح منتج رئيسي، وخدمات جديدة، وإصالح 

لألخطاء التقنية وعرض بيع فريد
العمل �	 وسير  الرقمية  الزوايا  ذلك  في  بما  فروعنا  رقمنة  نواصل 

الرقمي باإلضافة إلى المنسقين الرقميين الجدد
نحن نخطط لتعزيز تجربة العمالء فيما يتعلق باستخدام أجهزة الصراف �	

اآللي وأجهزة الصراف اآللي التفاعلي لتشجيعهم على استخدامها 
بشكل أوسع. نحن نهدف إلى أن يستخدمها العمالء ألكثر من عملية 
السحب النقدي، واإليداع، وإصدار البطاقات الفورية. باإلضافة إلى 
ذلك، نخطط لتوسيع شراكتنا مع مزودي خدمة المحفظة اإللكترونية 

للسحب النقدي، واالستفادة من االجهزة المتوفرة في السوق
يعزز �	 والذي  حياة عصري،  الجديد ألسلوب  "نقاط"  تطبيقنا  إطالق 

تجربة عمالئنا من خالل برنامج مكافآت مخصص يلبي أنماط حياتهم 
الفردية. سيشمل ذلك بنية شاملة لمكافآت الوالء وخطط استرداد 

مبتكرة
نهدف إلى اكتساب عمالء جدد مع التركيز على نمو حصة السوق �	

من قطاع جيل األلفية

الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

دعم قوي للقطاع
للشركات  المصرفية  الخدمات  أن  الوطني  البحرين  بنك  في  ندرك 
الراسخ  األساس  تشكل  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  التجارية 
ألي اقتصاد، ويحرص البنك على دعم هذا القطاع. وخالل العام، قام 
الصغيرة  والمؤسسات  التجارية  للشركات  المصرفية  الخدمات  قسم 
ومن  العمالء  من  الفئة  هذه  لدعم  مبادرات  بمجموعة  والمتوسطة 

قطاعات متنوعة. 

حققت الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عامًا ناجحًا 
في 2020، حيث تم فتح أكثر من 610 حسابًا جديدًا مع 316 سجل تجاري 
مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من غير رسوم. وتمثل هذه %52 
من مجموع الحسابات المفتوحة لهذا العام، مما يؤكد على أهمية دور 

البنك كشريك وطني.

والصغيرة،  الصغر،  متناهية  مؤسسات  من  العمالء  دعم  واصلنا 
والمتوسطة، والتجارية من خالل إقراض أكثر من 200 عميل. إن إنشاء 
البحرين،  مملكة  القتصاد  قصوى  أولوية  يعد  ومتنوع  قوي  اقتصاد 
فقد وجه بنكنا تمويله إلى العديد من القطاعات بما في ذلك مشاريع 
والتجارة،  التحتية،  والبنية  الصحية،  والرعاية  واإلسكان،  العقارات 
واألغذية، والضيافة، والتي تمثل أكثر من 80% من أعمالنا وإجمالي 

المحفظة.

 دعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

لقد اتخذنا زمام المبادرة في دعم المؤسسات 
الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتي هي بمثابة 

العمود الفقري لالقتصاد الوطني 

تطوير األنظمة الداخلية

لقد ساهمت التحسينات والتعديالت الهائلة التي تم إدخالها 
على البنية التحتية في استحداث نظام داخلي متطور وفعال 

مكننا من تقديم منتجاتنا وخدماتنا بكفاءة وبكل سهولة 
وبساطة.

ومجتمعات  المجموعات  مع  الشراكات  تعزيز  على  القسم  حرص  كما 
نطاق  توسيع  بهدف  المشتركة  والتطلعات  االهتمامات  ذات  األعمال 
القسم وزيادة قدرته على إيصال خدمات ومنتجات البنك، وبناء عالقات 
المثال،  الفاعلة في مجتمع األعمال. على سبيل  الجهات  مباشرة مع 
منصات  توفير  في  البحرين  مملكة  في  نشاطًا  البنوك  أكثر  من  نحن 
واألندية.  والنقابات  الجمعيات  مثل  الربحية  غير  للمنظمات  مصرفية 
وإدراكًا منا أن هذه الحسابات تتطلب مراقبة وتحكمًا مستمرين، فقد 

أنشأنا فريقًا خاصًا لمراقبة وخدمة قاعدة العمالء هذه.

توفير  عند  االقتصادية  القطاعات  عمل  بطبيعة  اهتمامًا  نولي  نحن 
المنتجات التمويلية. على سبيل المثال، يشكل القطاع الدوائي ركيزة 
أساسية في محفظتنا. مثال آخر هو قطاع الرعاية الصحية مع قيامنا 

بتقديم تسهيالت مصرفية ألكثر من مقاول لمركز العوالي للقلب. 

20192020فتح الحساب
541613مجموع الحسابات المفتوحة

317316سجل تجاري تم تشكيله حديثًا
52%59%نسبة إجمالي الحسابات المفتوحة

20192020عدد العمالء
7582مؤسسات صغيرة ومتوسطة

8089شركات تجارية
216224المجموع

20192020محفظة القروض حسب فئة العميل )مليون دينار بحريني(
 15.5 15.4مؤسسات صغيرة ومتوسطة

 108.2 101.1شركات تجارية
116.5123.7المجموع

ركزنا  حيث  الزوايا  مختلف  من  تحديًا  يمثل  الوباء  ظل  في  العمل  كان 
على حماية مصالح مساهمينا مع مد يد العون لعمالئنا. ولقد أجرينا 
تحلياًل شاماًل لمحفظة األصول الخاصة بنا وقمنا بإدارة حساباتنا بشكل 

استباقي من خالل اتخاذ تدابير بشأن الحسابات الفردية.

مع  السيولة  دعم  وإنشاء صندوق  تصميم  مهما في  دورا  لعبنا  لقد 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني. حيث تم اإلعالن عن هذه المبادرة من 
قبل حكومة مملكة البحرين في أكتوبر 2019 تحت رعاية صاحب السمو 
المالية واالقتصاد  وزارة  الوزراء، من خالل  رئيس  العهد  الملكي ولي 
البنوك  من  مختارة  ومجموعة  المعنية  الجهات  من  وغيرها  الوطني 
المحلية. الهدف من الصندوق هو تقديم الدعم للمؤسسات المحلية 
منخفض  تمويل  توفير  خالل  من  مؤقتة  سيولة  قيود  تواجه  التي 
جميع  البنك  حصر   ،2019 عام  في  التصميم  مرحلة  وبعد  التكلفة. 
الطلبات المقدمة إلى الصندوق من فروع بنك البحرين الوطني في 
)بما  المشاركة  الثالثة  البنوك  البحرين ووزعها على  أنحاء مملكة  جميع 

في ذلك بنك البحرين الوطني(.
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وفقًا  القروض  تأجيل  تدابير  استكملت  التي  البنوك  أوائل  من  كنا 
نظام  تصميم  العملية  وتضمنت  المركزي.  البحرين  لتوجيهات مصرف 

خاص ومنتجات فريدة وتحليالت.

2020، وهي  لقد عقدنا شراكة مع "Start-up Bahrain" في مارس 
والحاضنات  والمستثمرين  والشركات  األعمال  رواد  بين  تجمع  مبادرة 
والمؤسسات التعليمية وحكومة مملكة البحرين، لتعزيز ثقافة الشركات 
الناشئة في المملكة. تشكل هذه المبادرة جزءًا من جهودنا في محور 

النمو االقتصادي.

تشمل مؤشرات األداء واألهداف الرئيسية المستقبلية لدينا:

برنامج �	 وهو  والمتوسطة:  الصغيرة  المؤسسات  دعم  برنامج 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تمويل  دعم  في  لالستمرار 
مرحلة  من  للطلب  االستجابة  وسرعة  محسنة  متطلبات  قائمة  مع 

التقديم حتى االستالم
لدعم �	 البحرين  االقتصادي  التنمية  مجلس  مبادرة  مع  الشراكة 

المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والناشئة. ونهدف من هذه 
الشراكة لتقديم الخبرة والمعرفة لمجتمع األعمال ولوضع األساس 
الشراكة  إن هذه  القطاع.  المستوى ضمن هذا  عالية  مالية  لثقافة 
ستجعل الخبراء والمختصين من البنك يتفاعلون بشكل مباشر من 

خالل ورش العمل والندوات والحلقات النقاشية
إن من مؤشرات األداء األساسية واألهداف المرصودة للعام القادم 
المؤسسات  قروض  محفظة  وبناء  عمالءنا  قاعدة  بتوسيع  القيام 
الصغيرة  المؤسسات  إقراض  برنامج  والمتوسطة من خالل  الصغيرة 
البيئية  المبادىء  على  بناًء  العمالء  تصنيف  في  سنبدأ  والمتوسطة. 
القروض  بنسب  االحتفاظ  إلى  نهدف  نحن  والحوكمة.  واالجتماعية 
إلى  أيضًا  نهدف  المستردة.  المبالغ  وزيادة  لدينا  منخفضة  المتعثرة 
نقوم  بينما  وبناء فريق قوي،  تدريبنا وتمكين موظفينا  نطاق  توسيع 

بتطوير خطط التعاقب الوظيفي. 

الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات والمؤسسات 
المالية

نمو مستمر
قامت وحدة الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات والمؤسسات 
تقديم  في  رائدًا  البنك  ليكون  طموحة  مبادرات  عدة  بطرح  المالية 
مملكة  مستوى  على  القطاع  لهذا  المتخصصة  المصرفية  الخدمات 

البحرين ولتعزيز مكانتنا في األسواق المالية.

في عام 2020، قمنا بتطوير وتقديم منتجات جديدة، ونجحنا في توسيع 
المتنوعة،  محفظتنا  خالل  من  وخارجها.  المملكة  في  عمالئنا  قاعدة 
قمنا بدعم قطاعات االقتصاد والمبادرات الحيوية للبالد، بما في ذلك 
مشاريع البنية التحتية والصناعة والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات 

والتجارة  والعقارات  واإلنشاء  الرقمية  الخدمات  ذلك  في  بما  الصلة، 
والخدمات والنفط والغاز والطاقة والمياه والرعاية الصحية.

الكثير  لقد تسببت حالة عدم وضوح بالمشهد االقتصادي في حدوث 
من االضطرابات، ولهذا قامت وحدة الخدمات المصرفية واالستثمارية 
واإلقليمية  المحلية  الحكومات  بدعم  المالية  والمؤسسات  للشركات 
والكيانات ذات الصلة بالحكومة والعمالء، لمواجهة تداعيات الوباء، من 
خالل حلول التمويل وحزم اإلغاثة، ومن خالل الدعم العام لشؤونهم 
المالية وإدارة توقيت معامالتهم. كما ساهم بنك البحرين الوطني في 
الجهود الوطنية لمكافحة الوباء من خالل تعميم أسلوب الدفع بدون 
لمس وتيسير متطلبات التوثيق الورقية. هذا، وكان مصرفنا ركيزة ثابتة 
لالقتصاد ولعمالئه، وتمكَن من الحفاظ على جودة األصول على الرغم 

من التحديات، ولعب دورًا رائدًا في المعامالت المحلية واإلقليمية.

التفاعلية  عالقاتنا  إليه  وصلت  الذي  المتقدم  بالمستوى  نفخر  نحن 
يقدمها  التي  المتميزة  بالخدمات  التام  إيمانهم  حّد  إلى  عمالئنا،  مع 
البنك للمؤسسات. كما وأننا نؤمن بقدرات وقوة فريق عملنا المتنوع 
لتوطيد  المملكة. وتواصلت جهودنا  كفاءات متميزة في  والذي يضم 
العاملة  الجنسيات  الشركات اإلقليمية ومتعددة  العالقات مع  وتنمية 
في البالد، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضاًل عن 

المؤسسات البحرينية المتوسطة إلى الكبيرة.

النقد وتمويل  كإدارة  التجاري  التمويل  لقد تطورت منتجاتنا في مجال 
التجارة بشكل جيد خالل العام الماضي. مثال على ذلك أجهزة اإليداع 
النقدي للشركات والتي توفر منصة متصلة بالقنوات األخرى لمعالجة 
النقدية من حيث  التنقالت  حركة  تقلل من  بحيث  النقد بشكل فوري، 
المصرفية  الحلول  من  الجديدة  النسخة  وأن  كما  والكم.  المسافة 
مع  للتعامل  خدمتنا  جعلت  بحيث  كبيرًا،  تطورا  شهدت  االنترنت  عبر 
التقاعد والفواتير للعمالء  الرواتب ومعاشات  الكبيرة مثل  المدفوعات 
يسرًا  أكثر  والمؤسسات،  التجارية  والشركات  الحكومي  القطاع  من 
وفّعالية. وكانت جهود البنك في تقليل الحركة داخل الفروع ملموسة، 

بحيث قللت من ضرورة الحضور الفعلي لعمالئنا في الفروع. 

لقد دخلنا أيضًا في اتفاقية شراكة مع Infosys Finacle العتماد مجموعة 
بتحويل  للبنك  ستسمح  والتي   ،Finacle Cash Management Suite

أعماله المصرفية للمعامالت الرقمية.

من ناحية أخرى، شهدت معامالت الشركات من خالل القنوات الرقمية 
نموًا واضحًا، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النمو مع ظهور تطورات 
وفي  لمواكبتها.  للشركات  الرقمية  منصتنا  وتطوير  جديدة  تكنولوجية 
هذا الصدد، طور بنك البحرين الوطني العديد من الحلول التي صممها 
خصيصًا لكبار العمالء، بما في ذلك الجهاز الوطني لإليرادات والحكومة 
اإللكترونية. كما تم تطوير حلول مبتكرة للخصم المباشر بين العمالء من 

الشركات والتي تم تطويرها للسوق بشكل أوسع.

المشتركة جهدًا ملموسًا  رأس مال والقروض  بذل فريق أسواق دين 
في  والصكوك  السندات  طرح  في  الريادي  دوره  معززًا  العام،  خالل 

خدمة عمالئنا )تتمة(

نتطلع إلى النمو

 استراتيجيتنا مالئمة وملموسة ومتماشية
 مع اتجاهات السوق والقطاع، لضمان عوائد

ثابتة للمساهمين.

المملكة، كما وأنه يفخر بتوسعة باقة خدماته للعمالء الحاليين والجدد 
وتنسيق  قيادة  في  نشط  دور  الوطني  البحرين  لبنك  كان  إقليميًا. 
عمليات التمويل كبيرة الحجم للعمالء المحليين واإلقليميين، مما يمثل 
عامًا نشطًا آخر في توفير حلول دين رأس مال والقروض المشتركة. 
تتراوح من قروض  متعددة،  تمويل  حلول  الوطني  البحرين  بنك  قدم 
تمويل قصيرة األجل بالعملة األجنبية خالل فترات عدم اليقين العالية 
التمويل  إلى  باإلضافة  كورونا،  جائحة  خلفية  على  المتقلبة  والفترات 
جهودنا  على  الضوء  يسلط  مما  الموجه،  السوق  في  األجل  طويل 
المالية  المؤسسات  لخدمات  العالمي  والنطاق  القوية  االستشارية 

ومديري االستثمار عبر المراكز المالية العالمية الرئيسية.

مجلس  ودول  البحرين  مملكة  في  ومعروفًا  به  معترفًا  العبًا  أصبحنا 
التعاون لدول الخليج العربية في مجال التمويالت المهيكلة. إن أعمالنا 
مجموعة  في  التمويل  وإعادة  المشاريع  تمويل  تتضمن  األساسية 
والرعاية  والمرافق،  الطاقة،  ذلك  في  بما  القطاعات،  من  متنوعة 
على  المستمر  التركيز  وسيظل  التحتية.  والبنية  والصناعة  الصحية، 
توسيع أنشطتنا في تمويل مصادر الطاقة المتجددة والتي ستمنحنا 
أهمية ونمو استراتيجي. يتم تنفيذ معظم أعمالنا في تمويل المشاريع 
الجدوى  على  وبناًء  السوق  في  الرائدة  والوثائق  الهياكل  خالل  من 
االقتصادية والمالية، عالوة عن تقييم األثر االجتماعي والبيئي. تشمل 
المشاريع التي ندرسها في عام 2020 المحطات الكهروضوئية وحلول 
إلزالة  باإلضافة  صغير،  نطاق  على  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة 

تلوث المياه الزيتية وإعادة دفنها.

ومع ذلك، تتماشى الخدمات المنشأة مع ممارسات السوق، وبالتالي 
العوامل  االعتبار  عين  في  تأخذ  التي  الدولية  بالمعايير  تلتزم  فهي 
البيئية واالجتماعية. فعلى سبيل المثال، يقدم المقترضون القروض 
والتي  الوطني  البحرين  بنك  فيها  شارك  التي  والقروض  المشتركة 
تمتلك تعهدات وضمانات بيئية قياسية من اتحاد سوق القروض. كما 
وشارك البنك في معامالت تمويل المشاريع المتخصصة، حيث كانت 
فإن  ذلك،  على  عالوة  المنشأة.  وثائق  في  مضمنة  التعادل  مبادئ 
سوق رأس المال يتولى مسؤولية القيام بعملية تحليل العناية الواجبة 
لكل قضية محتملة من أجل تغطية الجوانب المتعلقة بالمخاوف البيئية، 

من بين اعتبارات أخرى.

بناًء على قدرتنا ونطاق تقديم الخدمة حتى اآلن، فإننا متفائلون بأنه 
يمكننا االستمرار في توسيع النطاق ليشمل سلطنة ُعمان والمملكة 
العربية السعودية ودولة الكويت واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية 

مصر العربية.

الخزينة وأسواق المال
عروض شاملة لعمالئنا وأطر تقييم مخاطر محسنة

كان أداء الخزينة وأسواق رأس المال جيدًا في عام 2020 والذي اتسم 
ثابتة  بمكانة  اليوم  البنك  ويتمتع   .19  - كوفيد  جائحة  نتيجة  بالتقلبات 

بالقطاع،  تطرأ  تطورات  المحلية وهو على استعداد ألي  السوق  في 
ويرجع ذلك للتغييرات التي تم إدخالها على نموذج أعمال البنك استجابًة 

لألوضاع الحالية والتغيرات الالحقة في البيئة التنظيمية.

بادرنا بإعادة تنظيم أعمال ووظائف المجموعة، وأعدنا تصميم أنظمتنا 
وعملياتنا الداخلية لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة إلنجاز األعمال في 
للعمالء. تم  تميزًا وشمولية  أكثر  تجربة  وقت أقل، مما ضمن تقديم 
الخزينة  نظام  تجديد  2019 وشمل  عام  العملية في  جزء من هذه  بدأ 
لتمكين العمالء من صرف العمالت األجنبية من خالل منصة الخدمات 
من  جديدة  مجموعة  الجديد  النظام  ويقدم  اإلنترنت.  عبر  المصرفية 
العمالت والمنتجات التي تلبي احتياجات العمالء بعمالت دول منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ودول مجموعة العشرة.

نواصل دعم اإلصدارات الحكومية من خالل قيادة معامالت السندات 
والصكوك للحكومة وتوزيع تلك السندات على عمالئنا، حيث يدعم بنك 
التحتية عبر المشاركة  البنية  الميزانية ومشاريع  البحرين الوطني خطط 

النشطة في خطط التمويل.

أنشأنا فريقًا يتمتع بمهارات عالية لتقديم حلول مصممة خصيصًا لدعم 
العمالء في التخفيف من المخاطر، وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانتنا 
بنجاح كالبنك المفضل للمنتجات المتعلقة بالحلول وإدارة المخاطر، مما 
أدى إلى تفويض بنك البحرين الوطني كمنسق صناديق التحوط في 

المعامالت االستراتيجية مع العمالء الرئيسيين في المملكة.

لتقديم   360T التداول  حلول  مزود  مع  شراكة  عقدنا   ،2020 عام  في 
التداول  تعالج  والتي  المبسطة  الخزينة  خدمات  من  كاملة  مجموعة 
للعمالت األجنبية والودائع قصيرة األجل بشكل شمولي، مما يضيف 
كما  والشفافية.  االمتثال  ويعزز  لعمالئنا،  الحقيقي  للوقت  قيمة 
 Bloomberg نظام  كامل  بشكل  يطبق  البحرين  في  بنك  أول  أصبحنا 
 Bloomberg إلدارة طلبات التداول ونظام MARS و TOMS بالنموذجين
متعدد األصول إلدارة المخاطر للبنوك مما يتيح إمكانية إدارة الطلبات 

والمخاطر. 

المرابحة  من  معامالته  حجم  زيادة  من  الوطني  البحرين  بنك  تمكن 
عبر  وذلك  األعمال  من  النوع  هذا  يعزز  لمنتج  طرحه  بعد  اإلسالمية 
التعاون المستمر مع البنوك اإلسالمية المحلية. وقد مّكن هذا البنك 
الجديدة  التدفقات  من  واالستفادة  لديه  السيولة  إدارة  تحسين  من 
مع  المتوافقة  المعامالت  من  العديد  بتنفيذ  البنك  وقام  لإليرادات. 
وعد  عقود  ذلك  بما في  القطاع،  هذا  بنوك  مع  اإلسالمية  الشريعة 
اإلسالمية اآلجلة والمرابحة المضمونة. كما وّقع بنك البحرين الوطني 
اتفاقية شراكة مع بورصة البحرين إلطالق خدمة مرابحة جديدة، والتي 
باعتبارها  البحرين  مملكة  حكومة  من  إسالمية  إجارة  صكوك  تستخدم 
بنك  كان  اإلسالمية.  السلع  مرابحة  تمويل  في  األساسية  السلعة 
باستخدام هذه  ينفذ معاملة  المملكة  بنك في  أول  الوطني  البحرين 
الخدمة الجديدة، والتي جاءت نتيجة للتعاون بين بورصة البحرين ومصرف 

البحرين المركزي، ومتوافقة تماًما مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ُبعٌد جديد

أضافت الخدمات المصرفية اإلسالمية ُبعًدا آخر 
ألعمال بنك البحرين الوطني، مما جعلنا أكثر مالءمة 
وجذبًا في األسواق والمناطق الجغرافية المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية.
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"الوطني  منصة  خالل  من  والسندات  األسهم  تداول  البنك  يسهل 
للتداول" )لألسهم المحلية( وخدمات الوساطة والحفظ )ICS( للسندات 
اآلمن  الحفظ  توفر  والتي  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  والصكوك 
منصة  وتتيح  منصتنا.  خالل  من  شراؤها  يتم  التي  المالية  لألوراق 
"الوطني للتداول" القيام بتعامالت األسهم عبر اإلنترنت للعمالء، مما 
لتلبية طلب  المنصة  للبنك. هذا، وتم تصميم  الرقمية  العروض  يعزز 
السوق من أجل وصول أسهل وأسرع إلى التداول عبر اإلنترنت، مما 
المباشر  االستثمار  الواسعة  الوطني  البحرين  بنك  عمالء  لقاعدة  يتيح 
في األسهم في بورصة البحرين من خالل القنوات الرقمية المتعددة. 
العمالء  لمساعدة  دعم  للتداول"بميزات  "الوطني  خدمة  تطوير  يتم 
على تتبع األسهم وأداء السوق المالية العالمية وتحليلها والبقاء على 
أخرى  الوطني خطوة  البحرين  اتخذ بنك  بالمستجدات. وهكذا،  اإلطالع 

نحو تسهيل حياة عمالئه.

الشركات  االستثمار في  البنك على  الملكية في  تركز محفظة حقوق 
سياسته  مع  يتماشى  بما  المدرجة(  وغير  )المدرجة  فقط  المحلية 
االستثمارية. ويتم النظر في االستثمارات المحتملة مقابل إطار عمل 
المخاطر المنصوص عليه من قبل إدارة المخاطر ولجنة إدارة االئتمان. 
ونحن نعمل على دمج المعايير البيئية في نهج االستثمار لذلك يحتوي 
نهجنا االستثماري على معايير فحص اجتماعية وحوكمة قوية. ال نزال 
الشركات  البيئية واالجتماعية وحوكمة  الحوكمة  تكامل  بتنفيذ  ملتزمين 
في المستقبل كلما كان ذلك ممكنًا. إن بنك البحرين الوطني هو أحد 
ونسعى  البحرين،  مملكة  في  االقتصادي  للدعم  األساسية  الركائز 
إلعطاء األولوية للجوانب االجتماعية والحوكمة في نهجنا االستثماري.

الخزينة  محفظة  تعد  االجتماعي،  التوجه  ذات  بالقضايا  يتعلق  فيما 
لدعم  تصميمها  تم  الذي  الشاملة  البنك  استثمارات  حافظة  من  جزءًا 
االقتصاد، باإلضافة للحد من تقلبات السوق وحماية أسعار األصول 
وثروة المستهلك. يمثل استثمار بنك البحرين الوطني في إصدارات 
رأس  السيولة ألسواق  المزيد من  لتمكين  المحلية وجهوده  السندات 
لدعم  مهمة  مبادرات  نشاطًا،  األكثر  الشراء  إعادة  وقنوات  المال، 
االقتصاد للمملكة. وباإلضافة إلى ذلك، يدعم بنك البحرين الوطني 
ويعزز أسواق رأس المال التي تمارس أعمالها بشكل سليم ومنضبط 
وتظهر سلوكًا قليل التأثر بتقلبات دورة األعمال وتركز على الحفاظ على 

ثروة المستهلك وأسعار األصول.

التحوط  لحلول  كمزود  بنجاح  مكانتنا  ترسيخ  تم   ،2020 عام  خالل 
حلواًل  البنك  لعمالء  نقدم  حيث  الصلة،  ذات  المهيكلة  واالستثمارات 

متنوعة مصممة خصيصًا لهم، ال سيما تلك المدارة بالعملة المحلية.

تشمل أهدافنا لعام 2021 تعزيز عوائد السيولة الزائدة وتقليل تكاليف 
األصول  إدارة  عملية  مستوى  رفع  إلى  وسنسعى  كما  التمويل. 
الخزينة  أنظمة  خالل  من  الوطني  البحرين  بنك  في  والمطلوبات 
البحريني،  الدينار  مشتقات  وتنمية  تطوير  إلى  نهدف  إننا  المحسنة. 
سوق  مبيعات  قدرات  وزيادة  المهيكلة،  المنتجات  أصول  فئة  وربحية 
رأس المال، وربحية األعمال اإلضافية محليًا وإقليميًا. كما وسنسعى 

أيضًا إلى إدارة محفظة أسهم وسندات البنك بحذر وبشكل مجٍز.

الحسابات االستراتيجية
نموذج مصرفي جديد: أقرب لكم!

المهمين  البنك لتوطيد وتعزيز العالقات مع عمالئنا  تماشيًا مع رؤية 
قسم  فإن  الحكومية،  المؤسسات  أو  األفراد  من  سواء  استراتيجيًا، 
الحسابات المصرفية االستراتيجية مكّلف بضمان حصول عمالءنا على 
خدمة عالمية المستوى ومتخصصة، بحيث تتوفر لهم تجربة مصرفية 
حصرية تشجعهم على جعل بنك البحرين الوطني الشريك المصرفي 

المفضل لهم.

داخل  المستوى  رفيعة  والشخصيات  الشخصيات  كبار  إدارتي  توفر 
الدخل  ذوي  من  البنك  لعمالء  الجودة  عالية  شخصية  خدمة  الوحدة 
الساعة  مدار  على  مخصصة  شخصية  خدمة  القسم  ويقدم  العالي. 
لهؤالء العمالء جنبًا إلى جنب مع مجموعة من المزايا االستثنائية ذات 

القيمة اإلضافية، بهدف تعزيز الوالء وحصة المحفظة.

تخدم اإلدارة المصرفية الحكومية، ضمن قسم الحسابات االستراتيجية، 
العمالء الذين يندرجون تحت القطاع الحكومي. يوجد فريق متخصص 
يتم  الحكومي.  للقطاع  ودعمًا  الجودة،  عالية  مخصصة  خدمات  يقدم 
تنفيذ استراتيجية مركزة بناًء على فهم نماذج عمل العمالء ومتطلباتهم 
الرئيسي هو  التي تناسبهم وفقًا لذلك. هدفنا  المنتجات  وتخصيص 
الترويج السم البنك ومنتجاته وخدماته من أجل تعزيز األعمال اإلضافية. 
يتم تحقيق ذلك من خالل تلبية توقعات العمالء والسعي لتجاوزها من 
خالل تلبية احتياجاتهم على الفور، وبالتالي مساندة هذا القطاع المهم 
على تحفيز االقتصاد بشكل أكبر. نحن ندير العالقات الحكومية الرئيسية 
الحساسة التي تتطلب معاملة خاصة للحفاظ على مستويات عالية من 
الخدمة واألمن والسرية بحيث تتجاوز توقعات العمالء. وأدى المستوى 
العالي من الخدمة والوالء المقدمين لهذه الشريحة من السوق إلى 
تعزيز الثقة وضم عدة حسابات حساسة واستراتيجية جديدة خالل العام 

الماضي.

األفراد  من  العمالء  مع  العالقات  وتعزيز  توطيد  على  تركيزنا  انصب 
جديدة مع  العمالء عالقات  بدء  ذلك من خالل  تحقق  والحكومة. وقد 
إلى  باإلضافة  التجارية.  أو  الفردية  لمتطلباتهم  بالنسبة  البنك، سواء 
إضافة  خالل  من  خدماتها  الوحدة  عززت  الماضي،  العام  وخالل  ذلك 
العديد من العالقات مع األفراد ذوي الدخل العالي إلى محفظتها، مما 
زاد من قاعدة تمركز الودائع الكبيرة تحت مظلتها. عالوة على ذلك، تم 
تقديم منتجات بطاقات جديدة تمت الموافقة عليها مسبقًا، وتحديثات 

للمنتجات الحالية، وإضافات القيمة من خالل التفاعالت الفردية.

خدمة  وخطوط  منتجات  يقدم  البنك  ألن  ونظرًا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وخدمات  اإلنترنت،  عبر  لألعمال  المصرفية  الخدمات  مثل  أحدث، 
ومنتجات  النقدي،  اإليداع  وأجهزة  اآللي،  الصراف  وأجهزة  النقد  إدارة 
فّعالة  كقناة  القسم  يعمل  العمالء،  لموظفي  الشخصية  المصرفية 

للوصول إلى هذه الخدمات للعمالء.

يخدم القسم شريحة من العمالء الذين تساهم ودائعهم بشكل كبير 
البنك  تمثيل  هو  الرئيسي  هدفنا  للبنك.  السيولة  وضع  تعزيز  في 
بشكل احترافي، وتعزيز صورتنا أمام العمالء، حيث نسعى باستمرار 

لتحقيق نمو مستدام من حيث حجم األعمال وعدد العمالء.

خدمة عمالئنا )تتمة(

نستمع لصوت عمالئنا

إن سعينا للوفاء بوعد عالمتنا التجارية دفعنا لالستثمار بإضفاء 
الطابع اإلنساني بشكل أكبر على تفاعالتنا مع العمالء من أجل 

جلب صوت العميل إلى مؤسستنا.

إعادة هيكلة التمويالت المالية
دعم متخصص للشركات التجارية والمؤسسات

إطار  في  المالية  التمويالت  هيكلة  إعادة  قسم  بتأسيس  البنك  قام 
جهوده الدؤوبة لتحقيق التنوع ودعم األسواق المحلية واإلقليمية. هذه 
احتياجات  تلبي  الوطني  البحرين  بنك  أطلقها  التي  الطموحة  المبادرة 
ودول  البحرين  مملكة  أسواق  في  العاملة  والمؤسسات  الشركات 
التي تفرضها  التحديات  العربية في ظل  الخليج  التعاون لدول  مجلس 
استكشاف  االجتماعي  واجبنا  من  جزء  إنه  الحالية.  العمل  سوق  بيئة 
أجل  من  العمليات  وجدوى  األعمال  استمرارية  تضمن  التي  الحلول 

ضمان سير األعمال عبر برامج إعادة الهيكلة.

إن تدشين هذا النوع من األعمال يخدم احتياجات مجموعة مختارة من 
العمالء الباحثين عن مشورة متخصصة لعمليات إعادة الهيكلة المالية 

صوت العمالء 
رضا العمالء

لبناء  البحرين الوطني نعد رضا العميل خطوة أساسية  نحن في بنك 
أجل  من  عمالئنا  من  مقربة  على  بكوننا  نلتزم  إذ  التجارية،  عالمتنا 
خدمتهم وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المخصصة، 
الذي  الوعد  إطار  في  وذلك  المتغيرة،  عمالئنا  احتياجات  تلبي  التي 

تحمله عالمتنا التجارية "أقرب لكم". 

الخطة  العمالء وتعزيزها إلكمال  تجربة  نحن ملتزمون بمواصلة قياس 
الخمسية التي بدأت في عام 2017، والوصول إلى مستوى عالمي 
حلول  مع  الترويج  نقاط  70% في صافي  نسبة  بتحقيق  استراتيجي 

عام 2022.

عالقات عمالء تتسم بالمسؤولية
إن هدفنا هو الحفاظ على الشفافية والنزاهة في جميع جوانب عالقتنا 
مع  التواصل  عند  األثر  على  والتركيز  االستدامة،  وإبراز  العمالء،  مع 

العمالء.

مع  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ودول  البحرين  مملكة  في 
تركيز خاص على فئة الشركات التجارية. ويقوم البنك بتقديم المشورة 
عن  فضاًل  التحديات،  تواجه  التي  والشركات  للمؤسسات  المستقلة 

الشركات الحاصلة على قروض من بنك البحرين الوطني.

ولدى قسم إعادة هيكلة التمويالت المالية تفويضات حالية من شركات 
مختلفة، وهو مستعد ألي زيادة في عدد الشركات التي تتطلب مشورة 
إعادة الهيكلة، بسبب تأثير جائحة كورونا في الفترة المقبلة. كما وتولى 
القسم دور ومسؤولية الرئيس أو العضو في العديد من لجان الدائنين 

واللجان التوجيهية لقيادة جهود إعادة هيكلة الشركة.

يعمل فريق خبرائنا بالقسم عن كثب مع مجالس إدارة الشركات، وفرق 
من  تمكنهم  التي  والمشورة  الخبرة  لهم  يوفر  مما  التنفيذية،  اإلدارة 
حماية القيمة الكامنة في أعمالهم والمحافظة عليها واالستفادة منها.

نحن في بنك البحرين الوطني نحرص على حماية خصوصية العمالء 
لكسب  وذلك  العناية،  من  قدر  بأقصى  الشخصية  معلوماتهم  وأمن 
والخصوصية  األمن  تدابير  من  العديد  بتنفيذ  قمنا  لقد  عمالئنا.  ثقة 
مثل  مختلفة  منصات  خالل  من  المعامالت  وتسهيل  عمالئنا  لحماية 

اإلنترنت، والهاتف المحمول، وأجهزة الصراف اآللي.

جودة  ذات  مصرفية  وخدمات  منتجات  تقديم  على  حرصنا  جانب  إلى 
للعمالء، فإننا ملتزمون بحماية بيانات عمالئنا وخصوصيتهم من خالل 
منصات آمنة للمعامالت، ولهذا الغرض، قمنا بتبني وتحديث سياسة 
 خصوصية البيانات الخاصة بنا، وهي متوفرة على موقعنا اإللكتروني
مدونة  وتتوافر  كما   .(https://www.nbbonline.com/privacy-policy)
قواعد سلوك المستهلك لدى بنك البحرين الوطني والشروط واألحكام 
اإللكتروني  موقعنا  على  التسعير  ومعلومات  العامة  المصرفية 

باللغتين العربية واإلنجليزية.

201820192121أنشطة المعامالت االحتيالية - ذات الصلة بالبطاقات

 أنشطة المعامالت االحتيالية )إجمالي قيمة المعامالت المستردة ألصحاب الحسابات
7,8234,8342,257بسبب االحتيال( )دينار بحريني(

212- النسبة المئوية لألنشطة االحتيالية لعدم وجود البطاقة
1007998النسبة المئوية لألنشطة من عمليات االحتيال الحالية بالبطاقات وعمليات االحتيال األخرى
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اتخذ البنك هذا العام العديد من اإلجراءات المحددة لدعم عمالئه في 
والعائالت  األفراد  تواجه  التي  خاص  بشكل  الصعبة  الظروف  ضوء 

والشركات والمؤسسات األخرى:

 خفض سعر الفائدة على قروض شراء األدوية إلى مستوى متدني �	
مملكة  حكومة  مبادرات  سياق  في  وذلك  أشهر،  ثالثة  لمدة  جدًا 

البحرين األوسع نطاقًا لتأجيل سداد أقساط القروض

 زيادة التسهيالت للعمالء في قطاع األغذية لشراء المواد الغذائية �	
احتياطيات  على  للحفاظ  الحكومية  المبادرات  من  كجزء  األساسية 

الغذاء لمدة ستة أشهر

 صرف قروض بحوالي 19.3 مليون دينار بحريني لـ 26 عمياًل مختلفًا �	
ضمن برنامج دعم صندوق السيولة

وعرضنا �	 التأثر  شديدة  القطاعات  في  المقترضين  بجميع   اتصلنا 
المتفق  واألحكام  الشروط  على  بناًء  قروضهم  هيكلة  إعادة  عليهم 

عليها بشكٍل متبادل

 المساهمة في حماية وأمن عمالئنا من خالل تنفيذ تدابير مكافحة �	
كوفيد - 19 في شبكة فروعنا

من  عدد  خالل  من  عمالئنا  بدعم  التزمنا  الماضي،  العام  مدار  على 
مبادرات مثل صندوق دعم السيولة، ومبادرة Share to Care، ومبادرة 
األطفال المصابين بالسرطان، ومبادرة "ابتسامة"، ودعم مراكز الرعاية 

الصحية في المملكة، وتعزيز التنوع والشمولية.

شكاوى العمالء
سلوك  قواعد  مدونة  اعتمدنا  فقد  وتجربتهم،  عمالئنا  رضا  لتعزيز 
المستهلك، وسياسة شكاوى العمالء للشكاوى التي يتم تلقيها من 
والبريد  االتصال  ومركز  فروعنا  ذلك  بما في  المختلفة  القنوات  خالل 

االستراتيجية
توسيع  في  ونستمر  محليًا،  ريادية  وطنية  مكانة  على  للحفاظ  نطمح 

بصمتنا إقليميًا من خالل النمو المستدام واالبتكار.

الثالث  استراتيجية   2020 نوفمبر  في  الوطني  البحرين  بنك  أطلق 
سنوات )ما بين األعوام 2021 - 2023( والتي تم تقديمها والموافقة 
تطويرًا  االستراتيجية  هذِه  كانت  اإلدارة.  مجلس  قبل  من  عليها 
ما  صالبة  على  استندت  والتي  الحالية،   2020-2018 الستراتيجية 
التركيز على تحقيق نمّو مستدام لمساهميها  بناؤه حتى اآلن عبر  تم 
بتحقيق  االستراتيجية  هذه  ستسمح  ومجتمعها.  وشركائها  وعمالئها 
كمحورها،  العميل  المستمر على  التركيز  المستقبلية من خالل  الرؤية 
باإلضافة إلطالق استراتيجية البيانات وإنشاء مجموعة مصرفية قوية 

ومتكاملة تعمل بكفاءة لدفع التفوق التشغيلي.

نتيجة  راسخة  الوطني  البحرين  لبنك  المحلية  الريادية  المكانة  تزال  ال 
لنموه القوي عبر عروض البنك. عالوة على ذلك، نواصل استكشاف 
للمجموعة  التقليدي  غير  النمو  تتيح  والتي  التكاملية  الشراكة  فرص 
بنك  مجموعة  تستفيد  وإقليميًا.  محليًا  الخدمة  تقديم  نطاق  وتوسع 
البحرين الوطني الجديدة من تحقيق التضافر في العمليات التي تخلق 
األخذ  مع  أوسع،  بشكل  العالقة  ذوي  واألطراف  لمساهميها  قيمة 

بعين االعتبار العميل في الصميم.

الفاعلة  للجهات  مفضل  كشريك  نفسه  الوطني  البحرين  بنك  يضع 
الرئيسية في المنطقة لتوسيع حضوره اإلقليمي، وعالوة على ذلك، 
يتوسع البنك في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد من خالل التطورات 
الرقمية. باإلضافة لذلك، يوظف البنك الفرق المركزية لتحفيز األعمال 
نموذجًا  البنك  يتبع  اإلقليميين.  التجاريين  الشركاء  مع  الدولية  التجارية 
فعااًل وقاباًل للتطبيق عند توسعه في أسواق جديدة بالمنطقة والتي 
ال تحضى بخدمات مصرفية كافية، مستغاًل بذلك الكفاءات األساسية 

للبنك والخبرات التي يتمتع بها.

األساسية  األدوات  أحد  العمالء  خدمة  في  التميز  يعد  اإللكتروني. 
بأن  البنك  يؤمن  ال  جديدة.  أعمال  وجذب  األعمال  نمو  على  للحفاظ 
بحق  أيضًا  يقر  بل  أمر ضروري فحسب،  وفّعالة  خدمة سريعة  تقديم 
من  ّقيمًا  شكاًل  باعتبارها  فيها  للنظر  الشكاوى  تقديم  في  عمالئه 
المعلومات لتحسين خدماته ومنتجاته. لتسهيل عملية مشاركة العمالء 
العمالء  اتصال  قنوات  مركزية  بتعزيز  قمنا  وتعليقاتهم،  بمالحظاتهم 
لدينا لتحسين وقت االستجابة والتأكد من أن جميع االتصاالت متسقة.

يقوم البنك بمعالجة شكاوى لجميع العمالء والمستثمرين والمودعين 
والمساهمين، ويمكن تقديم الشكاوى بشكل مجهول. سيكون اإلجراء 
الذي يتخذه البنك لتصحيح المشكلة األساسية للشكوى وتعديل وضع 
مقدم الشكوى مقصورًا على المعلومات التي تم الكشف عنها. يتوفر 
قنوات  تفضيل  عدم  حالة  في  اإلنترنت  عبر  العمالء  شكاوى  نموذج 
االتصال األخرى. يمكن العثور على النموذج على موقعنا على اإلنترنت: 

)https://nbbonline.com/sites/default/files/inline-files/
Complaints-english.pdf(

تمكننا سياسة الشكاوى من تحسين عملية حل الشكاوى. ولهذه الغاية، 
يهدف البنك إلى حل الشكاوى في غضون أربعة أسابيع، إما من خالل 
الخط األمامي أو في مكان تلقي الشكاوى. إذا لم يتم حل الشكوى 
النهائي  القرار  عن  راٍض  المشتكي  يكن  لم  إذا  أو  الوقت،  هذا  خالل 
للبنك، فيحق له إحالة القضية إلى مصرف البحرين المركزي في غضون 
30 يومًا تقويميًا من استالم خطاب البنك. يمكن للعمالء إرسال الحالة 
المركزي www.cbb.gov.bh ويتم اإلقرار  البحرين  على موقع مصرف 
بكافة الشكاوى الواردة كتابيًا، مع استكمالها برقم مرجعي، في غضون 
خمسة أيام عمل من استالمها. سيتم إرسال الرد على شكوى العميل 

كتابيًا، موضحًا الموقف وقرار البنك.

نقاط التركيز في االستراتيجية هي:

	. االعتماد على البيانات الرقمية
التكنولوجيا �	 باستخدام  الرقمية  المقترحات  وقيادة  االبتكار  دفع 

والحلول الجديدة والعمليات المبسطة

البيانات �	 على  القائمة  االستراتيجية  خالل  من  العمالء  مركزية  دفع 
ونموذج األعمال

2. الشريك المفضل
العمل �	 وأساليب  والتكنولوجيا  االبتكار  على  المنفتحين  األشخاص 

التي تجعل من بيئة العمل متكافئة ومتوازنة

قطاعات �	 عدة  عبر  القدم  لكرة  البحرين  لمنتخب  المفضل  الشريك 
لدعم نموهم في مملكة البحرين وخارجها

لتمكين �	 باإلضافة  المستقبل،  لمواهب  المفضلة  العمل  وجهة 
المرأة، والمسؤولية المعنية بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات

3. وضع مالي قوي
التطلع لقيادة التكلفة من خالل نموذج تشغيل فّعال وسهل�	

دفع عجلة النمو من خالل توسع موزون للمخاطر مبني على إطار �	
إدارة قوي 

خدمة عمالئنا )تتمة(

201820192121شكاوى العمالء

745375عدد الشكاوى المتلقاة
745375عدد الشكاوى المغلقة

11	100100معدل االستجابة الستفسارات العمالء )خالل 5 أيام( )%(

كانت  تلقيها  تم  التي  العمالء  شكاوى  من   %50 حوالي  العام،  هذا 
مثل  األساسية  الخدمات  إجراء  بعملية  العمالء  وعي  عدم  بسبب 
احتساب فوائد القروض والرسوم والتأجيالت. وكانت شكاوى العمالء 
يتعلق  فيما  المطلوب  األداء  في  البنك  قصور  عن  ناتجة  المتبقية 
باألفراد أو األنظمة أو العمليات. بالنسبة للشكاوى في هذه الفئة، تم 

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ورفع تقارير التحقيق أو الحوادث ومشاركتها 
مع وحدة األعمال المعنية. تلقى جميع المشتكين ردهم النهائي قبل 
مصرف  إرشادات  مع  يتماشى  بما  تقويميًا،  يومًا   30 فترة  انتهاء 

البحرين المركزي.
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البنك، فالتزامنا بجذب وتطوير موظفينا بشكل مستمر وتطوير  لتنفيذ رؤيتنا لتحول أعمال  البشري هو األساس  العنصر  يعد 
القادة من الداخل يعد من األولويات االستراتيجية. لقد أحرزنا تقدمًا ممتازًا ويمكن اعتبار بنك البحرين الوطني صاحب العمل 
المحاسبين  جمعية  من  المعتمدة"  العمل  "جهة  لقب  على  يحصل  البحرين  في  بنك  أول  نحن  البحرينية.  للمواهب  المفضل 

القانونيين المعتمدين.

إن هدفنا هو تقديم مساهمة ذات مغزى تصب في النمو المستقبلي 
مهارات  تطوير  إن   .2030 االقتصادية  الرؤية  وتدعم  البحرين  لمملكة 
المواطنين المحليين هو من صميم عملنا، ولهذا الغرض نقوم بدعم 
عدة برامج تنموية التي تتطلع إلى المستقبل. نحن مستمرون بالتزامنا 
بدعم برنامج "إنجاز" البحرين، وهي مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها 

كجزء من المبادرة العالمية بهدف تمكين وتعريف الطلبة بكيفية تحقيق 
النجاح االقتصادي وسط التحديات الحالية في عالم األعمال. ومن خالل 
برنامج إرشادي يشمل البنك ككل، انخرط موظفو البنك للتطوع من أجل 
الكامنة، ترسيخًا  منح الطالب لمحة عن موقع العمل وتحفيز قدراتهم 

لثقافة وروح فريق البحرين.

رعاية كوادرنا العاملة

إثراء حياة األجيال

ال يزال بنك البحرين الوطني ملتزمًا بالرؤية الوطنية للمملكة 
لتطوير الصناعة المصرفية وإثراء حياة األجيال.

وجهة العمل المفضلة

نعطي األولوية لرضا موظفينا من أجل الحفاظ على قوى 
 عاملة سعيدة وراضية وفّعالة ومنتجة بما يتماشى مع وعدنا

كـ "وجهة العمل المفضلة".

تمكين المرأة

سلطت خارطة طريق االستدامة الخاصة بنا، والتي تم تبنيها في عام 
حيث  وتمكينها.  البحرينية  المرأة  دور  تعزيز  على ضرورة  الضوء   2020
أهدافنا. وفي  أهم  أحد  بها  واالحتفاظ  النسائية  المواهب  جذب  يعد 
عام 2020، مثلت النساء 36% )275( من إجمالي القوى العاملة لدينا 
إحدى  وشغلت  الوسطى.  اإلدارة  وظائف  من   )36(  %19 وشغلن 

الكوادر  من  اإلدارة  مجالس  أعضاء  تطوير  برنامج  أيضًا  ندعم  نحن 
النسائية، والذي هو عبارة عن مبادرة مع عّدة شركاء مختلفين مصمم 
للنجاح في  الالزمة  والكفاءات  بالمهارات  الطموحات  المهنيات  لتزويد 
المناصب التنفيذية في جميع أنحاء المملكة وفي أّي قطاع، باإلضافة 

2017201820192121إجازة رعاية األطفال

		51718عدد الموظفات الالتي حصلن على إجازة األمومة
 عدد الموظفات الالتي عدن إلى العمل بعد انتهاء اإلجازة األمومة

		51718)العودة إلى العمل(
 عدد الموظفات الالتي عدن من إجازة األمومة وما زلن يعملن بعد عام

		51617من العودة إلى العمل )البقاء(
11	100100100معدل العودة إلى العمل )%(

11	10094.194.4معدل البقاء )%(

ملحوظة: معدل البقاء لعام 2020 اعتبارًا من يناير 2021

الموظفات منصبًا إداريًا رفيعًا، ولدينا عضوة واحدة في مجلس اإلدارة. 
تتعلق  وأدخلنا فقرات مختلفة  لموظفاتنا  مزايا سخية  حزم  نقدم  نحن 
سياسات  خالل  من  األمومة  وإجازة  الحضور  في  الموظفات  بمرونة 

الموارد البشرية التي تم تجديدها مؤخرًا.

لدعمهن لتولي أدوار قيادية كمسؤوالت تنفيذيات، حيث ُيمّكن البرنامج 
فهم  توفير  خالل  من  كلي  بشكل  إمكانياتهن  إطالق  من  المشاركات 
والمسؤوليات  والواجبات  للشركات  الرشيدة  الحوكمة  لمبادئ  واضح 

التي تأتي مع تولي دّوٍر قيادي.

نواصل جهودنا لضمان توافر األشخاص المناسبين من ذوي الكفاءات لدعم البنك في تحقيق أهدافه المستقبلية والنمو المرتكز على العمالء. 
تلعب اإلدارة التنفيذية لبنك البحرين الوطني وبالتعاون مع بقية مكونات القوى العاملة دورًا رئيسيًا في ترسيخ ريادة البنك في السوق وضمان 

األداء التشغيلي والمالي.

2017201820192121القوى العاملة حسب العمر والجنس )باستثناء المتدربين والطالب والموظفين الخارجيين(

315300311319الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا
268319375385الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و 50 عامًا

87837767الموظفون الذين تزيد أعمارهم عن 51 عامًا
437465491486الموظفون الذكور

233237272275الموظفات
22242736الموظفات في اإلدارة الوسطى

	211الموظفات في اإلدارة العليا

2017201820192121التعيينات الجديدة وترك الموظفون للعمل

1397710743إجمالي الموظفين الجدد المعينين:
76595929الذكور
4	631848اإلناث

54454845معدل تغيير الموظفين )الطوعي وغير الطوعي(:
38313434الذكور
		161412اإلناث

8.66.66.35.9نسبة تغيير الموظفين )الطوعي وغير الطوعي(

خالل العام، واصلت الموارد البشرية وتنمية المواهب العمل بجد لالحتفاظ بالمواهب التابعة للبنك، وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، واجتذاب قدرات 
جديدة، للحفاظ على ثقافة مبنية على قاعدة متنوعة من القوى العاملة. نعتقد أن كل عضو في فريقنا مساهم مهم. كما ونواصل دعم موظفينا 
الستكشاف إمكاناتهم القيادية بدءًا من تطوير مهارات القيادة الذاتية، وانتهاًء بقيامهم بدور تنظيمي مؤثر يعزز وضع بنك البحرين الوطني في 

سوق اليوم.

2017201820192121تكوين القوى العاملة

670702763761الموظفون بدوام كامل

23293131موظفو اإلدارة العليا

137146169189موظفو اإلدارة الوسطى

510527563541الموظفون غير اإلداريين
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ثقافة الشركة وأخالقياتها
إننا ملتزمون بترسيخ بيئة تعليمية تبني قدرات موظفينا لمساعدتهم 
على االزدهار والتطور في بنك البحرين الوطني، ليس فقط لتحقيق 
أهدافنا، بل لصالح القطاع بشكل أعم. إن قسم الموارد البشرية وتنمية 
المواهب لدينا مسؤول عن تنفيذ مجموعة من األدوات والبرامج لتحفيز 

الموظفين وتعزيز كفاءاتهم ومراقبة أدائهم. هذا، وتم تقديرنا من قبل 
مجلة فوربس العالمية في دراسة ميدانية ثّمنت جهود البنك في مجال 

رأس المال البشري واستعرضت تجربته كأفضل الممارسات.

201820192121مشاركة الموظفين

638582نسبة مشاركة الموظفين

8084-نسبة رضا الموظفين

على  بناًء  الموظفين  تقدير  على  بنا  الخاص  التقدير"  "برنامج  يعمل 
أدائهم، ووالئهم، والتزامهم بالنمو، والتحّول.

ومزايا  المرنة  العمل  وساعات  المكافآت  مثل  أخرى  مزايا  البنك  يمنح 
التأمين، حيث إنها من بين المبادرات المختلفة التي يعمل البنك عليها 

لالحتفاظ بالموظفين

لدينا مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم التعليم والتطوير:

برنامج RISE والذي يقدم فرصًا خارج نطاق العمل الوظيفي المعتاد �	
عبر  للبنك  قيمة  وإضافة  المشاركة  من  وتمكينهم  للموظفين 
البيئية واالجتماعية وحوكمة  المساهمة في برنامج إدماج الحوكمة 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  قروض  وبرنامج  الشركات، 

ومشروع إعادة هيكلة رحلة العميل 
برنامج INSPIRE القائم على تبادل الخبرات من الموظفين الحاليين �	

ومهاراتهم، حيث يقوم الموظف باختيار أحد الموجهين من البنك
برامــج تدريبيــة عاليــة الجــودة للقــادة باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن �	

التقييمــات علــى مــدار العــام
فرص مختلفة خارج نطاق العمل العادي - مثل المشاركة في اللجنة �	

للموظفين  يمكن  حيث   - والشمولية  التنوع  لجنة  أو  االجتماعية 
المساهمة فيها

تعزيزه  وتم  ث،  محدَّ داخلي  تدريب  نموذج  الوطني  البحرين  بنك  قدم 
احتياجاتهم  لتلبية  بالمهارات الالزمة  الموظفين باستمرار  بهدف تزويد 

التنموية.

تم إجراء العديد من جلسات المشاركة عبر اإلنترنت في عام 2020 بما 
تضمنت  التي  الداخلية  واالتصاالت  اإلنترنت  عبر  الندوات  ذلك  في 
مجموعة واسعة من جلسات تبادل المعرفة والتوعية والتي بلغت أكثر 
من 90 جلسة، ومن ضمن مواضيع هذه الجلسات: مشاركة الموظف 
في أوقات األزمات، تمكين الذات والفريق، بناء الثقة بالنفس، اإلدارة 
العقلية،  الصحة  والتواصل،  االتصاالت  مهارات  التغيير،  مع  والتكيف 
التحكم في الحياة المهنية، تقنيات اإلدارة الذاتية الشخصية، الحوارات 

التنموية، وعقلية التحّول، وغيرها.

لهــم �	 للســماح  للموظفيــن  المخصصــة  المشــاريع  مــن  مجموعــة 
الوظيفــي الوصــف  يتجــاوز  بمــا  بالمســاهمة 

الداخلية �	 الشاغرة  الوظائف  خالل  من  البنك  داخل  المتاحة  الفرص 
للسماح للموظفين بالتقدم للوظائف المتاحة

باإلضافة إلى برامجنا التدريبية، نحن نشارك في فعاليات يوم المهن 
لنعزز مكانتنا كصاحب عمل مفضل للخريجين الجدد والباحثين عن عمل.

يحرص بنك البحرين الوطني على ضمان حصول جميع موظفيه على 
تقييم أداء مستمر. تم الحفاظ على النسبة المئوية للموظفين الذين 
لألعوام   %100 عند  الوظيفي  والتطوير  األداء  تقييم  على  حصلوا 

2018 و 2019 و 2020، بما يتماشى مع هدف البنك المحدد.

األساسية  قّيمنا  مع  الموظفين  توافق  لتقييم مستوى  أجرينا مسحًا 
أفضل  وفهم  قّيمنا  تبني  مدى  حول  ثاقبة  نظرة  الكتساب  وثقافتنا 
لكيفية تحسين تفاعلنا مع الموظفين. كانت تقييمات مشاركتنا ورضا 

الموظفين إيجابية لكننا نبحث دائمًا عن طرق للتحسين.

تم إنشاء سياسة وإطار عمل المكافآت لدينا لمكافأة األداء مع الوصول 
بها  المواهب واالحتفاظ  لجذب  الضرورية  التنافسية  المستويات  إلى 
وفقًا لقواعد ممارسات المكافآت السليمة لمصرف البحرين المركزي، 
البنك  لدى  رواتب وعالوات شهرية.  يتكون من  األجر  أّن  بالذكر  ويجدر 
أيضًا خطة مكافآت تقديرية بناًء على صافي الدخل للسنة والتي تأخذ 
في االعتبار أداء الموظفين خالل العام. تشمل المزايا األخرى ساعات 

العمل المرنة ومزايا التأمين.

تنص سياسة إجازة رعاية األطفال الخاصة بنا على إجازة أمومة تصل 
أيام  ثالثة  إلى  يصل  وما  لموظفاتنا،  األجر  مدفوعة  يومًا   120 إلى 
للموظفين الذكور، كما وأنها تغطي مجموعة من الظروف األخرى مثل 

إجازة التطعيم واالعتناء باألطفال واإلجازة الطبية.

رعاية كوادرنا العاملة )تتمة(

نقطة جذب للمواهب والقدرات

استثمر بنك البحرين الوطني في جذب المواهب 
المناسبة وإنشاء مجموعة ديناميكية من الخبراء لدفع 

رؤيته إلى األمام.

التنوع والشمولية
الذكاء  بأن  ونقر  الواحدة،  والروح  الجماعي  العمل  أهمية  ندرك  نحن 
البنك  ثقافة  داخل  االنسجام  تحقيق  مهمًا في  دورًا  يلعب  العاطفي 
وتقديم أداء مؤسسي مستدام. يطمح بنك البحرين الوطني إلى خلق 
للنمو.  متكافئة  وتوفير فرص  تقدير موظفينا  ثقافة شمولية تضمن 
نحن نسعى جاهدين ليكون لنا أثر قوي بما يتجاوز احتياجات رأس المال 

البشري في المملكة.

البحرين  بنك  نهج  تعزز  التي  المبادئ  من  والشمولية  التنوع  ُيعد 
الوطني نحو تنمية القوى العاملة لدينا. وتعمل اللجنة المعنية بالتنوع 
ل الفوارق بين الموظفين.  والشمولية على تعزيز ثقافة الشمول وتقبُّ
وجذابة،  وداعمة،  بيئة شاملة،  بناء  إلى مواصلة  اللجنة  وتهدف هذه 
بغض  المساواة  قدم  على  موظفينا  مع  ونتعامل  االختالف.  وتحترم 
النظر عن الجنس، أو العمر، أو الدين، أو اإلعاقة، أو العرق، أو الخبرة، 

أو الخلفية الثقافية.

التنوع  لدعم  داون  متالزمة  جمعية  مع  نتعاون  ذلك،  على  عالوًة 
وراعيًا  بكوننا مشاركًا  ونفخر  والمجتمع.  العمل  مكان  والشمولية في 
رسميًا لبرنامج التوظيف الداخلي هذا، والذي يعمل على إثراء كوادرنا 

العاملة بموظفين مدربين ومحترفين ممن لديهم متالزمة داون.

واللوائح  السلوك  قواعد  حول  منتظمة  توعية  جلسات  بإجراء  نقوم 
في  مضايقات  أو  تمييز  حوادث  أي  لمنع  الموظفين  لجميع  التأديبية 
مخصصة  سياسة  ونفذنا  أيضًا  اعتمدنا  لقد  ومعالجتها.  العمل  مكان 
للتظلم في عام 2019 والتي تخضع للتحسين المستمر. لم يتم اإلبالغ 
عن أي حوادث تمييز أو مضايقة وال أي حوادث عمل لألطفال أو عمالة 
الوطني  البحرين  بنك  غير سوية في  عمل  ممارسات  أّية  أو  إجبارية، 

في عام 2020.

رعاية المواهب المحلية 
في عام 2020، واصلنا تنفيذ برنامج RISE الذي بدأناه في عام 2019 
في  واالستثمار  البنك  داخل  الرئيسية  البحرينية  المواهب  لتحديد 

مهاراتهم من خالل الدورات وورش العمل القيادية. يسعى البرنامج، 
الذي تم تطويره بالشراكة مع مستشاري التدريب الدوليين، إلى تطوير 
التعليم  خالل  من  محتملين  قادة  يصبحوا  أن  على  المشاركين  قدرة 
تعزيز  على  الشباب  الموظفين  البرنامج  يساعد  المستمر.  والتقييم 
للمشاركين  ويوفر  الصناعة  خبراء  من  القادم  الجيل  وتنشئة  قدراتهم 
فرصة للنمو والتطور في مسار سريع من خالل التدريب وفرص العمل 

مع وحدات األعمال بهدف دعم استراتيجيتها واتجاهها.

الكوادر  وتطوير  توظيف  على  البنك  حرص  على  وتأكيدًا  العام،  خالل 
البحرينية، تم تعيين 42 بحرينيًا في وظائف دائمة، وتعد هذه النسبة 
تدريب  تم  ذلك،  على  وعالوة  المملكة.  في  البحرنة  نسب  أعلى  من 
الجدد،  الخريجين  توظيف  برنامج  عبر  الخريجيين  من  بحرينيًا  62 موظفًا 
من   %20 توظيف  تم  وقد  العمل.  بيئة  لمتطلبات  إعدادهم  بغرض 
هؤالء المتخرجين بشكل دائم في البنك. ويمنح برنامج التدريب نظرة 

شاملة للمتدربين عن قطاع المصرفي كما يوفر لهم تجربة قّيمة.

نرحب باالختالف

التنوع والشمولية قيمتان متأصلتان بعمق في بنك البحرين 
الوطني، حيث نمّكن موظفينا بغض النظر عن اختالفاتهم 

ونوفر فرصًا متكافئة للجميع للتمّيز.

بناء القدرات المحلية

كواحد من أكبر أصحاب األعمال الوطنيين، ما زلنا نركز 
على توظيف ورعاية الكفاءات البحرينية للجيل القادم من 

المهنيين المصرفيين الذين سيمهدون الطريق لمعايير 
جديدة.

2017201820192020البحرنة 

93959495نسبة بحرنة اإلدارة العليا
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رعاية كوادرنا العاملة )تتمة(

2020الصحة والسالمة

0وفيات الموظفين

0وفيات المقاولين

1إصابات الموظفين المؤثرة على وقت العمل

0إصابات المقاولين المؤثرة على وقت العمل

حماية موظفينا 
يأتي موظفونا في صميم كل ما نقوم به، لذا نهدف إلى توفير بيئة 
عمل آمنة ومشجعة لهم تمكنهم من الوصول إلى إمكاناتهم بشكل 
كلي ونلتزم بتحسين صحة القوى العاملة ورضاهم الوظيفي لضمان 
قدرة الموظفين على التفوق في أداء مهماتهم ونبذل قصارى جهدنا 

لدعم موظفينا صحيًا وعقليًا وماديًا.

بالفعل على سياسة الصحة والسالمة مع بداية عام  الموافقة  تمت 
2021. يتمتع بنك البحرين الوطني بقابلية منخفضة للتعرض للمخاطر 
ألي حوادث تتعلق بالصحة والسالمة، ونحن ملتزمون دائمًا بالتحسين 
أو  موظفينا،  للخطر  نعرض  وال  والسالمة،  الصحة  ألداء  المستمر 
عمالئنا، أو زوارنا، أو مقاولينا في جميع الممتلكات، حيث تتوافق خطة 
الصحة والسالمة مع القوانين واللوائح المحلية ومعايير منظمة الصحة 

العالمية.

يعمل البنك على إضفاء الطابع الرسمي على نظام إدارة السالمة الذي 
البحرين  القانونية في مملكة  للمتطلبات  يغطي جميع منشآته وفقًا 
باإلضافة إلى تشكيل جزء من إرشادات إدارة المخاطر؛ وسيغطي هذا 
والتعريف  والتفتيش  القانوني  االمتثال  مثل  مهمة  مجاالت  النظام 
والحوادث  الموظفين  وسالمة  صحة  على  والتدريب  واإلجراءات 
واإلبالغ عن الحالة غير اآلمنة وإجراءات التحقيق، ويغطي نطاقها أيضًا 
واإلسعافات  المقاولين  إدارة  ذلك  في  بما  اإلجراءات  من  مجموعة 
األولية واتصاالت السالمة وحاالت الطوارئ وسالمة محطات العمل 

والمراجع، والمواد الكيميائية.

يتم جمع المعلومات المتعلقة بحوادث الصحة والسالمة والبيئة في 
حالة حدوثها شهريًا وإبالغ اإلدارة العليا للبنك عنها. اعتمادًا على طبيعة 
الحادث، يتم أيضًا وبناًء على نوع الحادث اإلبالغ عن الحوادث إلى إدارة 
المخاطر التشغيلية أو الموارد البشرية. في عام 2020، تم اإلبالغ عن 

إصابة واحدة ويسعدنا أن نقول إنه لم تحدث أّية وفيات هذا العام.

تدابير الجائحة
استجابة للظروف الصعبة الذي فرضتها جائحة كوفيد - 19، يتعين على 
لفحص  الخضوع  والمقاولين  والزوار  والمستأجرين  الموظفين  جميع 
ويحتاج  كما  كّمامة،  دون  المباني  إلى  بالدخول  ُيسمح  وال  حراري، 
عمل.  أي  بدء  قبل   19  - كوفيد  استبانة  إكمال  إلى  أيًضا  المقاولون 

وُيصرح للدخول إلى المباني فقط من خالل تصريح عمل معتمد.

لقد طبقنا التدابير االحترازية، ونظمنا عمليات تعقيم بشكل أسبوعي 
بشكل  للتحكم  األمن  مستويات  من  ورفعنا  كما  المباني،  جميع  في 
أفضل، وتضّمن ذلك مراجعة إجراءات التشغيل القياسية لدينا وتحديث 
عملياتنا لتعزيز إجراءاتنا للتنظيف وزيادة وعي الموظفين بأهمية الصحة 

والسالمة لجميع الموظفين والعمالء والمقاولين.

التباعد  ويمارسون  المنزل  من  الموظفين  من  كبيرة  نسبة  تعمل 
االجتماعي للتخفيف من المخاطر المحتملة.

لجميع  المطلوبة  الشخصية  الحماية  مستلزمات  أيضًا  قدمنا  لقد 
يستخدمون  والمقاولين  الموظفين  جميع  أن  من  وتأكدنا  الموظفين 
مستلزمات العناية الصحية المناسبة امتثااًل إلرشادات مصرف البحرين 
القوة  زيادة  تمت  فروعنا،  من  العديد  وفي  الصحة.  ووزارة  المركزي 

األمنية إلدارة الزوار والعمالء بشكل أكثر فّعالية في مباني البنك.

لقد أجرينا العديد من جلسات التوعية للمقاولين للتأكد من أنهم على 
دراية بجميع التدابير الجديدة التي يجب اتباعها أثناء الوباء. وقد غطى 
هذا مجاالت مثل كيفية التعامل مع العمل من المنزل، والتوتر، وإدارة 
الموظفين عن بعد، واإلنتاجية أثناء العمل من المنزل، باإلضافة للصحة 

العقلية والصحة العامة.

أهداف الصحة والسالمة لعام 2021
المعلومات  جميع  على  الحفاظ  الوطني  البحرين  بنك  سيواصل 
آمنة  بيئة  لضمان  الالزمة  واإلشراف  التدريب  وتدابير  والتعليمات 

وصحية في جميع النواحي.

والحد من  ورصد  لتحديد  والسالمة  للصحة  نعتزم وضع خطة سنوية 
المخاطر وتنفيذ ترتيبات الصحة والسالمة. يعمل البنك على تعزيز إطاره 
الرقابة على مباني  الخاص بالصحة والسالمة ليكون لديه المزيد من 
البنك وتقديم تدريب منتظم ومستمر لجميع الموظفين. سيضع فريق 
الممتلكات والمشتريات والشؤون اإلدارية خطة عمل لتلبية المتطلبات 

المحددة في تدقيق الصحة والسالمة والوفاء بها.

والسالمة  للصحة  قوي  نظام  إنشاء  في   2021 لعام  أهدافنا  تتمثل 
في جميع أنحاء البنك وتقديم تدريب توعوي مستمر لجميع الموظفين. 

نهدف إلى تقليل عدد حوادث الصحة والسالمة إلى الصفر.

التدريب والتعليم
لنجاحنا.  حيوي  أمر  ومتحمسين  للغاية  ملتزمين  موظفين  وجود  إن 
نموهم المستمر وتطورهم جزء مهم من إطار عمل االستدامة لدينا. 
ديناميكيات  والنمو مع  إمكاناتهم  لتحقيق  الفرصة  يجب منح موظفينا 
الرائدة محليًا ولكي نكون العبًا  المالية  المؤسسة  صناعتنا لكي نكون 
لدينا  والمواهب  البشرية  الموارد  تطوير  فريق  يضمن  مهمًا.  إقليميًا 
التدريبية  الدورات  خالل  من  المستمر  التطوير  من  موظفينا  استفادة 

وورش العمل.

لبناء  والتطوير  التدريب  برامج  من  شاملة  مجموعة  بتطوير  قمنا  لقد 
وظائفهم  في  التفوق  من  موظفينا  وتمكين  الموظفين  قدرات 
المختلفة. نركز أيضًا على مواكبة أفضل الممارسات القطاع المتطورة. 
وبشكل عام، تم تزويد موظفينا بأكثر من 32,000 ساعة تدريبية خالل 

عام 2020، بزيادة قدرها 29.5% مقارنة بعام 2019.

التزام بتنمية األفراد

يعد االستثمار في النمو الشخصي والتطور المهني لموظفينا أحد 
المجاالت األساسية الثالثة الستراتيجية التغيير لدينا ألن تحّولنا هو رحلة 

جماعية مدفوعة بالضرورة من الداخل.

2017201820192020التدريب

6,35425,18625,28432,737إجمالي التدريب المقدم )بالساعات(

10363343متوسط التدريب لكل موظف )بالساعات(

 عدد الموظفين الذين أكملوا برنامج التعلم اإللكتروني
294---للتوعية باالستدامة

كجزء من التزامنا تجاه تطوير الموظفين ونموهم، قدمنا   نموذج تدريب 
داخلي مجدد في عام 2020، والذي انتقل إلى تبني نهج أكثر تمكينًا 
للموظفين مما يوفر للموظفين فرصًا للمشاركة في الدورات التدريبية 
الالزمة  بالمهارات  لتجهيزهم  المختلفة  التخصصات  من  مجموعة  عبر 
الصعبة  البيئة  من  الرغم  على  باستمرار  التنموية  احتياجاتهم  لتلبية 

الحالية.

هو  والمتقدمين  الشباب  للموظفين  دعمنا  على  الجيدة  األمثلة  من 
.INSPIRE برنامج التدريب اإلرشادي

إلنشاء  الحاليين  الموظفين  ومهارات  خبرات  من  البرنامج  يستفيد 
األفراد  وإلهام  بتوجيه  الملتزمين  الداخليين  الموجهين  من  مجموعة 
الطموحين من داخل البنك من خالل تبادل المعرفة والمشاركة بالخبرات.

يسعى تدريبنا إلى تطوير كفاءات أعضاء الفريق ومجموعات المهارات 
على أصعدة مختلفة. وقد تضمن ذلك تمكين أعضاء الفريق من إجراء 
عروض تقديمية لإلدارة العليا وإنشاء مجموعات عمل مع أطراف ذوي 
العالقة اآلخرين داخليًا لتحقيق مهام محددة ضمن جداول زمنية محددة.
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التدريب أثناء الجائحة
سمح نهج بنك البحرين الوطني في التعامل مع الوباء بالنمو المستمر 
لمهارات ومعرفة موظفيه. استخدمنا ندوات عبر اإلنترنت كنهج رئيسي 
لتحقيق أعلى مستوى من المشاركة وُتختتم الندوات عبر اإلنترنت دائمًا 
باستطالع آراء تم استخدامه لتحسين إيصال المحتوى باستمرار لخدمة 

هدفنا بشكل أفضل.
مستلزمات  ارتداء  أهمية  على  األمامية  المكاتب  موظفي  تدريب  تم 
يتم  ومنتظم.  صحيح  بشكل  اليدين  غسل  وكيفية  الشخصية  الوقاية 
بنك  وحرص  كما  نفسه،  الفرع  في  الفروع  لموظفي  التدريب  توفير 
البحرين الوطني على مواصلة جهوده لتزويد الموظفين ببرامج تدريبية 
أكثر  إلى مشاركة  أدى  االفتراضية، مما  القنوات  ذات صلة من خالل 
موضوعات  النموذج  هذا  يقدم  لم  البنك.  موظفي  من   %95 من 
معه  والتكّيف  الحالي  الوضع  مع  التأقلم  على  الموظفين  لمساعدة 
بشكل أفضل فحسب، بل يضمن أيضًا مواكبة للمواضيع ذات الصلة 
اآلخرين  مع  التعامل  ومهارات  والقيادة  واإلدارة  الممارسات  وأفضل 
والتواصل والتحفيز، واإللهام، والصحة. تضمنت الموضوعات التي تم 
اآلمن  العمل  يلي:  ما  الوباء  أثناء  اإلنترنت  عبر  الندوات  في  تناولها 
من المنزل، وإدارة وقيادة القوى العاملة عن ُبعد، ومشاركة الموظفين 
في أوقات األزمات، وإعادة تشكيل التكنولوجيا المالية لتجربة العمالء، 
التنوع  وقوة  والرقمية،  المستقبل  وتكنولوجيا  المصرفية  والخدمات 
واألمن  العقلية،  والصحة  معه،  والتكّيف  التغيير  وإدارة  والشمولية، 
وأساسيات  المخاطر،  وإدارة  االصطناعي  الذكاء  ومخاطر  السيبراني، 
التمويل اإلسالمي، والتدريب على مكافحة غسيل األموال، والحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وغيرها.
التدريبية االفتراضية متاحة لجميع الموظفين من خالل  الدورات  كانت 
عدة أجهزة مختلفة وتمت تغطية موضوعات مختلفة لدعم بيئة العمل 
الموظفين  تزويد  الجلسات هو  الهدف من  يكن  لم  المفروضة حديثًا. 
البيئة  مع  أفضل  بشكل  التكّيف  على  لمساعدتهم  التكّيف  بآليات 

الصعبة، ولكن لتوفير الفرص لتطوير مهاراتهم ومعارفهم.

تدريب الصحة والسالمة
المباني،  جميع  في  الحريق  مكافحة  على  سنويًا  تمرينًا  البنك  يجري 
وعيهم  لزيادة  الموظفين  لجميع  منتظم سنويًا  تدريب  توفير  تم  حيث 
بالسالمة واألمن. كما يتم توفير التدريب على الصحة والسالمة لفريق 
األمن وموظفي المقاول الداخلي الذين يغطون المجاالت المتعلقة 

بمخاطر الصحة والسالمة وممارسات العمل غير اآلمنة.

التدريب األمني
تم  أشهر  ستة  مدته  تدريبيًا  برنامجًا  لدينا  األمن  حراس  جميع  أكمل 
التدريب  هذا  البحرينية.  الداخلية  وزارة  قبل  من  وتقديمه  تصميمه 
مطلوب من قبل السلطة المحلية. كما ويجب على جميع حراس األمن 

البحرين.  كحارس ألي شركة في مملكة  للعمل  الحصول على شهادة 
ووفقًا لقانون المملكة، حراس األمن غير مصرح لهم باستخدام القوة 
المقاول  تلقى فريق األمن وموظفو  الجمهور. كما  التعامل مع  أثناء 

تدريبًا على أخطار السالمة وممارسات العمل غير اآلمنة.

تدريب الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
تم إجراء العديد من جلسات التوعية البيئية واالجتماعية والحوكمة على 
التنوع والشمولية. تشمل  إلى تغطية مواضيع  باإلضافة  العام  مدار 
الموضوعات األخرى التي يتم تناولها تطوير أعضاء مجلس اإلدارة من 
الكوادر النسائية، توعية بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  والحوكمة  الموظفين،  لجميع 
على  الحوكمة  وتأثير  الوطني،  البحرين  ببنك  التنفيذية  اإلدارة  لفريق 
االستراتيجيات والتصنيفات المصرفية، وفهم الحوكمة ومن أين نبدأ 

بها، وقوة التنوع والشمولية، والمرأة في القيادة وأكثر.

أكمل 294 موظفًا برنامج التعلم اإللكتروني للتوعية باالستدامة.

البيئة  على  التدريب  برامج  تطوير  2021 هو مواصلة  لعام  الهدف  إن 
والمجتمع والحوكمة وبناء القدرات الداخلية في القطاعات ذات النمو 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  تقييم  وفي  المرتفع  والتأثير 

الشركات في التمويل واالستثمار.

التدريب على االمتثال واألمن السيبراني
يقوم مسؤولو االلتزام في بنك البحرين الوطني بشكل دوري بإجراء 
تدريب قائم على األدوار حول موضوعات متخصصة في مكافحة غسيل 
وتمكينهم  مهاراتهم  لصقل  والعقوبات  اإلرهاب  وتمويل  األموال 
التدريب األساسية  أكثر كفاءة. نواصل توفير متطلبات  من أن يكونوا 
وقضايا  األموال،  غسيل  محاوالت  تحديد  على  موظفينا  لمساعدة 
الفساد من خالل دوراتنا التدريبية الخاصة باإلبالغ عن المخالفات. في 
2020، أجرينا ثالث دورات تدريبية عبر اإلنترنت لمجموعة واسعة  عام 
من البنوك وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن توفير تدريب 
مستمر لمكافحة غسيل األموال. كما أجرى فريق االلتزام جلسات توعية 
أخرى مثل العناية الواجبة للعمالء وجلسة التوعية أثناء الجائحة ومكافحة 

غسيل األموال.
في عام 2020، بدأنا برنامج التوعية باالمتثال )حيث نصدر نشرة شهرية 
تتضمن أخبار االمتثال وغيرها من الدورات التدريبية المتعلقة باالمتثال(. 
التدريب  بشأن  محددة  رئيسية  أداء  مؤشرات  خالل  من  نجاحنا  نقيس 
على االمتثال وزيادة الوعي مع جميع الموظفين المعنيين. يتعين على 
جميع موظفي البنك إكمال الجلسات عبر اإلنترنت حول أمن المعلومات 

وجلسات الخصوصية.
إجراء  تم  المركزي،  البحرين  لمصرف  اإللزامي  التدريب  إلى  باإلضافة 

الندوات اإللكترونية التالية:

الشهر / السنةمواضيع التدريب في 2121

مايو 2020مقدمة لمخاطر االحتيال
يونيو ويوليو 2020التدريب على معرفة العميل والعناية الواجبة تجاه العمالء

يوليو إلى نوفمبر 2020مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
أكتوبر 2020إدارة المخاطر

أكتوبر 2020تدريب نظام االمتثال التنظيمي
نوفمبر 2020الشخص المعتمد

نوفمبر 2020قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير اإلبالغ المشتركة )المكاتب األمامية ووحدات األعمال(
نوفمبر 2020تضارب المصالح

نوفمبر 2020القواعد السلوكية
نوفمبر 2020المخاطر واألعمال المصرفية

نوفمبر 2020متطلبات األشخاص المعتمدين
ديسمبر 2020حماية المستهلك

ديسمبر 2020توعية أمنية في زمن الوباء

رعاية كوادرنا العاملة )تتمة(

الركائز األساسية لمعتقداتنا. وتنص  أحد  الذي نعتز بكوننا جزءًا منه  للمجتمع  العطاء  تزال روح  البنك كانت وال  أن تأسس  منذ 
المجتمع. ويبلغ التي تصب في صالح  السنوية لألنشطة  أرباحنا  5% من صافي  والتبرعات على تخصيص  للهبات   سياستنا 

ما خصصناه حتى اآلن أكثر من 50 مليون دينار بحريني لمجتمعنا المحلي.

 2020 عام  ففي  أهمية،  أكثر  للمحتاجين  المساهمات  الجائحة  جعلت 
المثال،  سبيل  على  باألزمة.  الصلة  ذات  التبرعات  من  العديد  قدمنا 
وأجهزة  البحرين  لجامعة  محمول  حاسوب  جهاز  مئة  من  أكثر  قدمنا 
األجهزة  من  العديد  أيضًا  وقدمنا  للمرأة.  األعلى  المجلس  إلى   iPad
اإللكترونية األخرى بما في ذلك أجهزة التلفزيون والطابعات والشاشات 
وملحقات الكاميرا وأجهزة MacBook Pro للتعليم واستخدام األقسام. 
الجائحة، كان  أثناء الوباء. قبل  عالوة على ذلك، قدمنا وجبات للعمال 
موظفو البنك يجتمعون وجهًا لوجه مع منتسبي الجمعيات أثناء تسليم 
التبرعات لتبادل المعرفة والحصول على مالحظاتهم حول كيفية تعزيز 
النوع في  هذا  اجتماعات من  استئناف  المقرر  ومن  التبرعات.  فّعالية 

أقرب وقت ممكن.

نهجنا االستثماري المجتمعي منظم ومحدد جيدًا ومبني حول 7 محاور:

والمنح �	 التعليمية  للمؤسسات  مساهمات  تقديم  مثل  التعليم: 
الدراسية.

والمساهمة �	 الطبية  والمراكز  المستشفيات  تجهيز  الصحية:  الرعاية 
مع المنظمات الصحية المسجلة.

الرعاية االجتماعية: المساهمات المقدمة للمؤسسات والجمعيات �	
االجتماعية والخيرية.

والندوات �	 المهنية  المناسبات  في  والمشاركة  التنظيم  التطوير: 
المتخصصة والفعاليات الهادفة إلى التنمية.

التنوع والشمولية: لدعم المبادرات التي تعزز قبول االختالفات بين �	
الناس وإدراجها.

تأثير �	 لها  التي  الوطنية  الرياضية  المبادرات  لدعم  الوطنية:  الرياضة 
إيجابي على المجتمع وصورة مملكة البحرين.

تبررها �	 التي  أخرى: جميع االستثمارات والمساهمات األخرى  محاور 
لجنة المسؤولية االجتماعية للشركات لدينا.

يقوم بنك البحرين الوطني بدور رائد في تنفيذ مبادرات الدعم للمملكة 
واحتياجاتها بصفته البنك المحلي الرائد. يسعدنا أن نرى أن وجودنا كثيرًا 
ما يشجع اآلخرين على المشاركة في مبادرات مماثلة ويستمر تنفيذنا 
لسياسة الهبات والتبرعات في التطور. وفي عام 2020، طرحنا محور 

"التنوع والشمولية" كجزء من النهج.

المجتمعي  االستثمار  عمل  إطار  لمراجعة  المقبل  العام  في  نخطط 
لدينا لالستفادة من موارد وقدرات بنك البحرين الوطني بشكل كامل 
والتوافق مع نقاط قوتنا. نخطط أيضًا لتقييم المشاريع الحالية وتحسين 
التخطيط للمبادرات الجديدة باستخدام منهجية العائد االجتماعي على 

االستثمار.

يتواصل البنك سنويًا بالجهات التي تتلقى التبرعات ويسعى للحصول 
على توثيق منتظم لمعلوماتها المالية المدققة والتحقق من إنجازاتها 
في الفترة الحالية كآلية لمراقبة فعالية نهج التنمية المجتمعية. كما يتبع 
البنك المتطلبات الداخلية لضمان االمتثال للوائح المحلية، مثل ضمان 

التراخيص المطلوبة والتسجيل للعمل في المملكة.

االستثمار المجتمعي

دعم مجتمعنا

إن المشاركة في رفع مستوى معيشة األسر في المجتمع الذي نخدم فيه 
أمر في غاية األهمية بالنسبة لنا. من واجبنا واعتزازنا دعم المجتمع الذي 

كان منزلنا وداعمنا األكثر والًء - فازدهاره هو مفتاح نجاحنا.

نحن نسعى جاهدين التباع نهج شامل يوازي األعمال التجارية مع احتياجات 
المجتمع وجهود الدولة االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
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االستثمار المجتمعي )تتمة(

نحن حريصون على اغتنام الفرص لنكون شركاء فاعلين مع المجتمعات 
المدنية ولنتعاون معهم في األنشطة والفعاليات مثل اليوم الرياضي 
الوطني. مبدأنا التوجيهي هو الرغبة في االنخراط في المبادرات التي 
تحدث فرقًا حقيقيًا على صعيد الجسدي والعقلي والروحي لآلخرين، 

بما يثري حياة األجيال.

كما شاركت العديد من إدارات البنك في الترويج لألعمال الخيرية من 
خالل البرامج التي ترعاها الحكومة مثل حملة "فينا خير" أو المبادرات 
األخرى. تم تنظيم حملة "فينا خير" من قبل محافظة العاصمة لدعم 

المتعففين والمتضررين من جائحة كوفيد - 19 الحالية.

نشر وتعزيز الثقافة المالية
نسعى أيضًا إلى تعزيز الثقافة المالية من خالل اتخاذ مبادرات لتثقيف 
الدخل  ذوي  واألفراد  الشباب  )مثل  األخرى  والمجموعات  العمالء 

المنخفض والمهاجرين( حول التخطيط واإلدارة الماليين.

األعمال  في  الطالب  مهارات  وتطوير  لتدريب  إجراءات  اتخذنا  لقد 
لبرنامج  البالتيني  الراعي  كوننا  إلى  باإلضافة  والمالية.  المصرفية 
إنجاز، فإننا ندعم أيضًا مبادرة فرصتي من "Think Smart" لبناء قادة 
المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع، حيث أننا 
نحن  العالمية.  الدراسية  للمنح  العهد  ولي  لبرنامج  البالتيني  الراعي 
الجامعات ونسجل طالب  تدريب صيفي سنوي لطالب  برنامج  نقدم 
عمل  ورشة  في  عامًا   17 و   15 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المدارس 
ليوم واحد لتمكينهم من اكتساب نظرة ثاقبة على الوظائف المصرفية 
المصرفية  والخدمات  الخزينة  في  أدوار  شغل  خالل  من  األساسية 
في  الطالب  المبادرات  هذه  تدعم  المعلومات.  وتكنولوجيا  لألفراد 

قراراتهم عند اختيار مجال دراستهم لمواصلة التعليم.

لقد دعمنا آخر حملة توعوية أطلقها برنامج تطوير أعضاء مجالس اإلدارة 
للتركيز على  المملكة،  النسائية وهو األول من نوعه في  الكوادر  من 

أهمية التقارير البيئية واالجتماعية والحوكمة.

العمالة  على  تركز  المالية  الثقافة  لتعزيز  حمالت  إطالق  إلى  نهدف 
والبنغالدشية  الهندية  للجنسيات  علمية  مواد  وترجمنا  الوافدة، 

والفلبينية، على سبيل المثال.

عالقات الموردين
نحن نقدر عالقاتنا مع جميع أطراف ذوي العالقة بما في ذلك موردينا. 
المرتبطة  المخاطر  لتخفيف  ونسعى  الفرص  عن  باستمرار  نبحث 
أدائنا  وتبسيط  المسؤول،  الشراء  خالل  من  لدينا  التوريد  بسلسلة 

والحفاظ على عملياتنا.

خالل عام 2020، تمكنا من رقمنة عملية الشراء لدينا وعالوة على ذلك، 
البائعين  قمنا بتنفيذ ممارسة "اعرف المورد الخاص بك" على جميع 
منها  والتحقق  معلوماتهم  جميع  مراجعة  تمت  بموجبها  والتي  لدينا 
الخدمات  أيضًا  أنشأنا  لقد  لهم.  المصرح  غير  الموردين  من  للتخلص 
لتلقي   "Go Green" البنك يتوافق مع مبادرة  بما  للموردين،  الذاتية 

أوامر العمل وإرسال الفواتير رقميًا للحفاظ على البيئة.
كجزء من عملية اختيار الموردين لدينا، نقوم بقياس جودة الخدمة وقدرة 
محلي  مصدر  على  الحصول  إلى  نهدف  فنحن  والتكلفة،  الموردين 
ويعزز   2030 االقتصادية  الرؤية  مع  هذا  يتماشى  ذلك.  أمكن  كلما 
اقتصاد مملكة البحرين بشكل أكبر ونسعى إلى دمج االعتبارات البيئية 
ألدائهم  موردينا  تقييم  إلى  ونهدف  الشراء  عملية  في  واالجتماعية 

البيئي واالجتماعي.

تأتي جودة الحياة والحفاظ عليها في مقدمة أولوياتنا في مجال التوعية 
بالرعاية الصحية بما في ذلك التبرعات للمستشفيات والمراكز الطبية 
ومقدمي الخدمات الصحية وتنظيم حمالت التوعية الحيوية على مدار 
خالل  دعمناها  التي  البارزة  الصحية  الرعاية  مبادرات  بين  من  العام. 
الجديد في  اللويحي  التصلب  الماضيين، تمويل مستشفى  العامين 
المستشفى  بناء  نفقات  بتغطية جميع  نحن ملتزمون  المحرق.  مدينة 
العامين  مدى  على  بحريني  دينار  مليون   1.7 تبلغ  تقديرية  بتكلفة 

المقبلين.

األطفال  على  تركزان  ماليًا  منظمتين  بدعم  قمنا  العام،  هذا  في 
المصابين بالسرطان.

كما أننا ملتزمون ببناء وتجديد وتجهيز مركز مدينة خليفة الصحي في 
الثاني  النصف  بحلول  المشروع  هذا  من  االنتهاء  وسيتم  جو  منطقة 
نتبرع  كما  بحريني.  دينار  مليون   6.0 تقريبية  بتكلفة   2021 عام  من 
بالمعدات للمستشفيات المحلية الرائدة بما في ذلك مجمع السلمانية 

الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين باإلضافة لمركز الشيح محمد بن 
خليفة التخصصي للقلب وكذلك لمنظمات مثل جمعية الهالل األحمر 
االجتماعية  للمراكز  نتبرع  كما  الدولي.  للحراك  البحرين  ومركز  البحرينية 

والمكتبات والمراكز الصحية بما في ذلك دور رعاية المسنين.

التطّوع
خالل  من  المجتمعي  االستثمار  في  النقدية  المساهمات  تعزيز  يتم 
التنفيذيين  المسؤولين  من  العديد  يقدم  الموظفين.  تطّوع  ثقافة 
األنشطة  للمشاركة في  بالتطوع  وجهدهم  وقتهم  لدينا  والموظفين 
المساهمات  المجتمعية. قد يكون ذلك من خالل  والبرامج والحمالت 
في البرامج التي ترفع من مستوى معيشة الفئات المتعففة بهدف 
خلق مجتمع أفضل وأكثر تماسكًا أو قد يكون جهودًا للعمل مع الشباب 
من  العديد  لدينا  المثال،  سبيل  على  القادم.  الجيل  ودعم  إللهام 
طالب  لتثقيف  المتاحة  المختلفة  البرامج  في  المتطوعين  الموظفين 
"إنجاز"  برنامج  خالل  من  المصارف  عالم  في  والجامعات  المدارس 

بالرغم من قيود الوباء.

20192020المشتريات المحلية

336228إجمالي عدد الموردين المشاركين

309187إجمالي عدد الموردين المحليين المشاركين

13157إجمالي عدد موردي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركين

4316العدد اإلجمالي للموّردين المتعاقد معهم والمملوكين من قبل النساء

3046إجمالي اإلنفاق على المشتريات )مليون دينار بحريني(

2334إنفاق المشتريات على الموردين المحليين )مليون دينار بحريني(

7774نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

336228عدد الموردين الذين تم تقييمهم وفقًا لمدونة قواعد السلوك

مالحظة: على الرغم من أن قواعد السلوك الخاصة بالبنك ال تغطي الموردين، فإن جميع موردينا يخضعون لعملية اإلعداد وممارسة "اعرف المورد الخاص بك" 
التي تغطي السرية والشفافية.

في عام 2020، قام البنك بمراجعة منتظمة لقاعدة مورديه من أجل الحد من العالقات غير النشطة. وهذا ما يفسر انخفاض عدد الموردين من 
336 موردًا في عام 2019 إلى 228 موردًا في عام 2020. ومع ذلك، وتماشيًا مع هدف بنك البحرين الوطني لدعم الشركات المحلية والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة والمملوكة من قبل النساء، يواصل البنك التطلع إلى شراكات مع هذه الفئة، مع الحفاظ على عملية اختيار عادلة.

 نحن ملتزمون بالتعامل األخالقي والعادل
والشفاف مع موردينا

نؤمن بالشراكات المفيدة للطرفين وإضافة القيمة من خالل خلق 
الفرص. لقد ضمن لنا العمل كشريك موثوق عقودًا من النجاح المالي 

وسمعة طيبة في القطاع وخارجه.

التمكين إلحداث فرق

يتم تمكين موظفينا لنشر الوعي االجتماعي والقيام بدور 
نشط في المساعدة على إحداث فرق في مجتمعاتهم.
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الحفاظ على الموارد الطبيعية

التدوير. النفايات وإعادة  الطاقة والمياه وإدارة  الناشئ عن عملياتنا بما في ذلك استهالك  البيئي  األثر  بإدارة   نحن ملتزمون 
نحن نضع إجراءات لتعزيز أدائنا في جميع هذه المجاالت.

البصمة البيئية المباشرة
استخدام المياه والطاقة

لقد اتخذنا إجراءات لتقليل استخدام الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة، من 
والتغييرات  وتعديلها  المعدات  وتحويل  العمليات  تصميم  إعادة  خالل 

في سلوك الموظفين والتغييرات التشغيلية. في هذا اإلطار لدينا:
في �	 كفاءة  ذات  جديدة  بمبردات  القديمة  التبريد  معدات  استبدال 

استخدام الطاقة لتقليل الهدر وقد أدى ذلك أيضًا إلى تحسين جودة 
الهواء والتبريد وتحقيق ترشيد كبير في استهالك المرافق

والتهوية، �	 التدفئة،  أنظمة  في  للتحكم  المبنى  إدارة  نظام  تركيب 
وتكييف الهواء، ومراقبتها

تجديد الفروع القديمة بتصميمات معيارية جديدة ومعدات متطورة �	
موفرة للطاقة، مما أدى إلى خفض استهالك الكهرباء

تجديد المساحة المكتبية لتكون مفتوحة مع تصميم بيئي ومستدام �	
يقدم أفضل وسائل الراحة والمرافق المشتركة

تقليل �	 ُمدارة مشتركة مما مكننا من  إلى منشأة  أرشيفنا  كل  نقل 
مساحتنا وخفض الطاقة المطلوبة لتشغيل هذه المناطق

نقل مركز البيانات االحتياطي الخاص بنا إلى منشأة ُمدارة مشتركة �	
مما مكننا من تقليل متطلبات الطاقة

للمساعدة في تحسين أدائنا وتقاريرنا، نتطلع إلى تركيب عدادات كهرباء 
أننا  االعتبار حقيقة  تقييماتنا في  تأخذ  أن  يجب  كل طابق.  فردية في 
ال نشغل جميع طوابق عقاراتنا، وفي بعض الحاالت لدينا مستأجرين.

استخدام  فكرة  نستكشف  ولكننا  المتجددة،  الطاقة  حاليًا  ال نستخدم 
الطاقة الشمسية في أربعة مواقع.

إدارة النفايات وإعادة التدوير
الورقية  األنظمة  وحولنا  الورقية  غير  المبادرات  العديد من  اتخذنا  لقد 
الحالية إلى سير عمل رقمي مما أدى إلى انخفاض كبير في استخدام 
الورق  إعادة تدوير  المعلومات واإلبالغ عنها حول  الورق. نخطط لجمع 

في عام 2021.

كما أطلقنا أيضًا مبادرة الحفاظ على البيئة )Go Green(، إلنشاء خدمة 
ذاتية للمورد لتلقي الطلبات وإرسال الفواتير رقميًا لتحسين البصمة 
الرقمية  المنصات  استخدام  على  عمالئنا  نشجع  نحن  للبنك.  البيئية 
الصدد،  هذا  في  األخرى.  والوثائق  والتقارير  البيانات  طباعة  لتقليل 
تطلب أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك البحرين الوطني من العميل 

تحديد خيار عدم طباعة اإليصاالت وتلقي رسائل نصية كبديل.

تم توسيع هذه المبادرة في أجهزة الصراف اآللي لتشمل كشوفات 
الحساب وكشوفات بطاقات االئتمان وأدت إلى تقليل ما يتم تبذيره 

من الورق بشكل فّعال.

لقد أدخلنا بالفعل مرافق إعادة التدوير في العديد من األقسام ونتخذ 
الموظفين يستخدمونها. يقوم  أن  والتأكد من  الوعي  لزيادة  خطوات 
بنك البحرين الوطني حاليًا بطرح مناقصة للحصول على عروض أسعار 
بما  المفصولة  النفايات  يجمعون  الذين  الخاصة  الخدمة  مزودي  من 
في ذلك البالستيك واألوراق والنفايات العامة. تم تزويد كل موظف 
الزجاج  استهالك  لتقليل  للصدأ  المقاوم  الفوالذ  من  بزجاجة شخصية 

البالستيكي.

في العام المقبل، نخطط لـ:
تطوير سياسة بيئية قائمة بذاتها، مدعومة باألهداف�	
الكربونية �	 البصمة  ذلك  في  بما  البيئية،  التأثيرات  قياس  تحسين 

للعمليات
تعزيز مبادرات التخفيف من األثر البيئي الضار�	

201820192020استهالك الطاقة

9,450--إجمالي استهالك الديزل )لتر(

359.1--استهالك الطاقة من استهالك الوقود )جيجا جول(

17,342,00015,484,48013,244,080إجمالي استهالك الكهرباء )كيلوواط ساعة(

62,431.2055,744.147,678.7استهالك الطاقة من الكهرباء )جيجا جول(

88.973.162.7كثافة الطاقة )جيجا جول / موظف(

24,703.720,294.217,403.5كثافة الطاقة )كيلوواط ساعة / موظف(

لتقليل استهالك المياه في مكاتبنا، قمنا بتجديد منشآتنا بأدوات صحية مختلفة مجهزة بأجهزة استشعار للحفاظ على المياه.

201820192020استهالك الماء

17,629,00019,952,00014,792,000إجمالي استهالك المياه )لتر(

25,112.526,183.719,438.0كثافة استهالك المياه )لتر / موظف(

السعي لتحقيق أهداف االستدامة

نحن نسعى لقيادة المبادرات التي تخلق فرصًا لألفراد 
والمجتمعات لكي تزدهر وتثري حياتهم وتدعم التقدم 

المستدام من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا.
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وضمان  الشركات  حوكمة  معايير  أفضل  على  بالحفاظ  إدارتنا  مجلس 
أعلى مستويات الشفافية واإلفصاح.

على  الوطني  البحرين  بنك  في  الراسخ  الشركة  حوكمة  هيكل  ساعد 
األعمال  ممارسات  ودعم  المركزي  البحرين  مصرف  بلوائح  االلتزام 
المسؤولة وبناء عالقات أفضل مع أطراف ذوي العالقة لدينا. يلتزم 

فعالية ومشاركة كل عضو مقابل معايير محددة مسبقًا بما يتماشى 
جميع  يتلقى  له.  تابعة  فرعية  لجنة  وكل  اإلدارة  مجلس  تفويض  مع 
أعضاء مجلس اإلدارة دورات تدريبية وجلسات تعريفية عند انضمامهم 
إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني. يتضمن تدريب مجلس اإلدارة 
والمسائل  الحوكمة  ذلك  في  بما  الموضوعات  من  واسعة  مجموعة 
المعلومات  وأمن  الصلة  ذات  األخرى  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
الصلة.  ذات  الموضوعات  من  وغيرها  والمالية  المصرفية  والخدمات 
بلغ إجمالي عدد ساعات العمل لتدريب مجلس اإلدارة 265 ساعة في 
الخاصة  بالحوكمة  المتعلقة  التدريب  إجمالي ساعات  2020. وبلغ  عام 
 2020 عام  92 ساعة في  والمؤسسية  واالجتماعية  البيئية  والحوكمة 
مصرف  إلرشادات  وفقًا  السابق(.  العام  عن   %161 بنسبة  )زيادة 
البحرين المركزي، يتوجب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة إتمام 
ما ال يقل عن 15 ساعة تدريب. وقد أتم أعضاء المجلس العدد األدنى 

لساعات التدريب المطلوبة.

اجتماع  عقد  جدوى  دراسة  وكذلك  بعد  عن  االجتماعات  هذه  عقد  في 
النظام األساسي للبنك  الجمعية العمومية عن ُبعد من خالل تعديل 
الجديدة  التعديالت  مع  يتماشى  بما  اإللكتروني  بالتصويت  للسماح 

لقانون الشركات التجارية.

يتألف مجلس اإلدارة حاليًا من خمسة أعضاء مستقلين يمثلون %45 
من المجلس، وستة أعضاء غير تنفيذيين، وتشغل إمرأة واحدة مقعد 
مجلس  يفي  تنفيذي.  وغير  مستقل  عضو  وهي  بالمجلس،  واحد 
اإلدارة بممارسات الحوكمة المقبولة عمومًا فيما يتعلق بفصل األدوار 
بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. يتم دفع مكافأة سنوية 
ألعضاء  دفعها  يتم  التي  المكافآت  مبلغ  أن  ورغم  المجلس.  ألعضاء 
مجلس اإلدارة ال يرتبط بأداء البنك، إال أنه يتم األخذ بعين االعتبار عدة 
عوامل أثناء تحديد إجمالي مكافآت األعضاء، وهذه العوامل تضم أداء 
البنك والمقارنة مع البنوك األخرى من نفس القطاع والجهد والوقت 

المبذول من قبل أعضاء مجلس اإلدارة لصالح البنك.

تدريب مجلس اإلدارة
ُيجري مجلس اإلدارة تقييمًا ذاتيًا سنويًا ألداء المجلس ولجانه الفرعية 
االجتماع  خالل  عام  كل  المساهمين  قبل  من  للمراجعة  يخضع  والذي 
العام السنوي. يتم إجراء هذا التقييم من خالل استبيان منظم لفحص 

تمكن سكرتير مجلس اإلدارة ولجان التدقيق والمخاطر والموارد البشرية 
من إجراء جميع اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية لمجلس اإلدارة 
التي  اللوجستية والصحية  الرغم من المشكالت  2020 على  في عام 
سببتها الجائحة. ُعقدت جميع االجتماعات بشفافية، وتم الوفاء بجميع 
متطلبات ما بعد االجتماع في الوقت المناسب. التزامنا هو االستمرار 

أعضاء مجلس اإلدارة

الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة 
الشركات األخرى ذات 

الصلة

إجمالي عدد ساعات أخرىالمصرفية والتمويلأمن المعلومات
التدريب

201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020

11800216197111182117السيد فاروق المؤيد

110810250101252191522د. عصام فخرو

3109000101685409951626السيد فوزي كانو

1121000280101937281529السيد خالد يوسف

108002201681001311619السيد حسين الغانم

112100022039005211525الشيخ راشد آل خليفة

108002221670021231637السيدة هالة يتيم

108000437172014222329السيد يوسف علي رضا

40101021322711160283818السيد محمد طارق

1070009810952851612716018السيد ريشي كابور

00800000800110027السيد أمين العريض

4335922012212203851529677408334265المجموع

ملحوظة: انضم السيد أمين العريض إلى بنك البحرين الوطني في أبريل 2020، وبالتالي لم يتم توفير ساعات تدريب سابقة.

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي

إن ترسيخ ثقافة االلتزام هي من صميم استراتيجية بنك البحرين الوطني

لقد ركزنا على تقوية كل قسم للحفاظ على استدامة األعمال ولتعزيز مكانتنا كمعيار للسوق من حيث االمتثال 
للوائح وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

تقرير حوكمة الشركات 
يعتبر مجلس اإلدارة الجهة المسئولة عن اإلشراف العام على إدارة 
وحوكمة بنك البحرين الوطني حيث يعمل مجلس اإلدارة على ضمان 
وضع أعلى معايير العمل األخالقية في جميع أقسام ودوائر البنك 
منتظم  وبشكل  اإلدارة  مجلس  ويقوم  دائم.  بشكل  ومراجعتها 
بمراجعة التزام البنك بأنظمة وقوانين مصرف البحرين المركزي فيما 
التطبيق  أن  اإلدارة  مجلس  ويدرك  الشركات.  حوكمة  بنظام  يتعلق 
بمثابة عنصر أساسي وحيوي  يعتبر  الشركات  لنظام حوكمة  األمثل 
األطراف  جميع  مصالح  وحماية  للمساهمين  مستدامة  قيمة  لخلق 

ذوي العالقة بالبنك. 

بشكل  ساهم  قد  المستوى  عالية  المعايير  هذه  بمثل  االلتزام  إن 
مثل  األخرى  التعامل  وأطراف  البنك  عمالء  لدى  الثقة  تعزيز  كبير في 
التصنيف،  ووكاالت  والموظفين،  الرقابة،  وأجهزة  المساهمين، 
في  البنك  هدف  بين  والمناسب  الصحيح  التوازن  لتحقيق  باإلضافة 
تحقيق نمو على المدى البعيد واألهداف األخرى ذات المدى القصير، 
المناسبة وخلق قاعدة  تحقيق محفظة من األصول  كما وساهم في 
قوية من العمالء وقدم نوعية ممتازة من مصادر الدخل المتنّوعة وأتاح 
الوسائل الكفيلة لمواجهة التقلبات االقتصادية وحاالت عدم االستقرار. 
وقد وضع مجلس اإلدارة المعايير والمستويات األخالقية العالية التي 
ال تجيز قبول ممارسات خاطئة أو احتيالية وقد ضمن ذلك للبنك درجة 

فائقة من االلتزام باألنظمة والقوانين.

مجلس اإلدارة
عقد  في  عليها  المنصوص  لألحكام  اإلدارة  مجلس  تشكيل  يخضع 
عشر  أحد  من  المجلس  ويتكون  للبنك،  األساسي  والنظام  التأسيس 
عضوًا، يتم تعيين أربعة منهم من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة 
والتي تملك نسبة 44.06% من حصص رأس مال البنك، وعضو واحد 
تمتلك  والتي  االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  قبل  من  تعيينه  يتم 
اآلخرين  الستة  األعضاء  أما  البنك،  مال  رأس  حصص  من   %10.85
)العادية(  العامة  انتخابهم باالقتراع السري خالل اجتماع الجمعية  فيتم 
عضوية  وتمتد  الصحيحة.  لألصوات  بسيطة  وبأغلبية  للمساهمين 
األعضاء الستة المعينين من قبل المساهمين لفترة ال تزيد عن ثالث 
على  فإن  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  وللتأهل  للتجديد.  قابلة  سنوات 
مصرف  يضعها  التي  واألهلية  الكفاءة  بمعايير  الوفاء  المرشحين 
لمصرف  المسبقة  للموافقة  تعيينهم  ويخضع  كما  المركزي،  البحرين 
خالل  للبنك  الحالي  اإلدارة  مجلس  انتخاب  تم  وقد  المركزي.  البحرين 
اجتماع الجمعية العامة المنعقد في مارس 2018 وتنتهي عضويتهم 
نظرًا   .2021 مارس  خالل  عقده  المقرر  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل 
لألوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد - 19، تم تمديد العضوية الحالية 
لمجلس اإلدارة حتى سبتمبر 2021 بموافقة مصرف البحرين المركزي.

يتم  الوطني،  البحرين  بنك  إدارة  مجلس  لعضوية  انضمامهم  عند 
تزويد جميع أعضاء المجلس "بدليل األعضاء" الذي يشتمل على عقد 
وصالحيات  سياسات  عن  ونبذة  للبنك  األساسي  والنظام  التأسيس 
تغطي  التي  اإلرشادية  والقواعد  الفرعية  ولجانه  اإلدارة  مجلس 
متطلبات نظام حوكمة الشركات. ويتم أيضًا عقد جلسات تعريفية مع 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ويتم فيها التركيز على أنشطة 
وأعمال البنك والفرص والتحديات والمخاطر التي تواجه البنك.

بموجب التعريفات التي يضعها مصرف البحرين المركزي يتم تصنيف 
أعضاء مجلس اإلدارة كمستقلين، وتنفيذيين، وغير تنفيذيين. ويضم 
مجلس إدارة بنك البحرين الوطني حاليًا خمسة أعضاء مستقلين وستة 
أعضاء غير تنفيذيين. وتعتبر أدوار كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي منفصلة وتتم ممارستها من قبل أشخاص مختلفين. 

إن المسئولية األساسية لمجلس اإلدارة هي تقديم قيمة مستدامة 
السياسة  وضع  خالل  من  بالبنك  العالقة  ذوي  األطراف  لجميع 
اإلستراتيجية للبنك باإلضافة إلى تحديد مستوى تقبل المخاطر والهيكل 
العام لرأس مال البنك. ويعتبر المجلس كذلك مسئواًل عن متابعة أعمال 
اإلدارة التنفيذية للتحقق من سير العمل حسب األطر والخطط المتفق 
عليها. ويسعى المجلس أيضًا إلى التأكد من إن اإلدارة التنفيذية تحقق 
على  األهداف  وتحقيق  الطويل  المدى  على  النمو  بين  مناسبًا  توازنًا 
المدى القصير. كما يعتبر المجلس في المحصلة النهائية مسئواًل عن 

شئون البنك وأدائه. 

وبناًء عليه، فإن المهام األساسية لمجلس اإلدارة هي ما يلي: 

المحافظة على الهيكل المناسب لمجلس اإلدارة • 

المحافظة على الهيكل اإلداري والتنظيمي المناسب وذلك بشكل • 
يتوافق مع احتياجات ونشاطات عمل البنك 

األعمال •  خطط  واعتماد  المستقبلية  البنك  إستراتيجية  تخطيط 
السنوية والموافقة على المبادرات الرئيسية ومتابعتها 

مراقبة إطار عمليات البنك وسالمة إجراءات الرقابة الداخلية • 

التأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة• 

شفافية •  من  والتأكد  المالية  نتائجه  واعتماد  البنك  أداء  مراقبة 
وسالمة وصحة التقارير المقدمة لألطراف ذوي العالقة، بما في 

ذلك البيانات المالية 

القيام بعملية تقييم مرحلية ألداء مجلس اإلدارة، بما في ذلك أداء • 
لجانه الفرعية 

ضمان المعاملة العادلة مع جميع المساهمين، بما في ذلك حاملي • 
أسهم األقلية

ويعتبر رئيس مجلس اإلدارة مسئواًل بصفة أساسية عن قيادة وإدارة 
مجلس اإلدارة والتأكد من مزاولة أنشطته بكل فعالية، والوفاء بواجباته، 

ومسئولياته القانونية، والرقابية. 

ويتولى  العام  طوال  منتظمة  بصورة  اإلدارة  مجلس  وينعقد  هذا 
والمالية  اإلستراتيجية  المسائل  على  والفّعال  الكامل  اإلشراف 
االلتزام.  ومسائل  الداخلية  الرقابة  وإجراءات  المصرفية  والعمليات 
ووفقًا لصالحياته، فإن على مجلس اإلدارة أن ينعقد مرة واحدة على 

األقل كل ربع سنة تقويمية. 
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البنك،  لتنظيم  الرئيسية  الهيئة  باعتباره  يمارسه  الذي  الدور  خالل  من 
باإلشراف على شئون  الوطني يقوم  البحرين  بنك  إدارة  فإن مجلس 
البنك، وهو يسعى جاهدًا إلى بناء وتعزيز الممارسات الرشيدة لنظام 
حوكمة الشركات داخل البنك. ويتم بشكل دوري ومنتظم تقديم تقرير 
تطورات  متابعة  يتم  كما  اإلدارة.  مجلس  إلى  البنك  أعمال  أداء  عن 
وذلك  السابقة  وبالفترات  بالميزانية  ومقارنتها  األداء  ومستجدات 
تطبيق  خالل  من  المالية  البيانات  إعداد  ويتم  ودقيق.  مستمر  بشكل 
من  المعلنة  الدولية  المحاسبية  للمعايير  وفقًا  المحاسبية  السياسات 
وضع  تم  وقد  المالية.  التقارير  إلعداد  الدولية  المحاسبة  مجلس  قبل 
اللوائح واألنظمة المتعلقة بالتشغيل والرقابة إلنجاز المعامالت بشكل 

كامل ودقيق وسريع، وذلك من أجل المحافظة على أصول البنك.

ولدى مجلس اإلدارة سلطات غير محدودة ضمن اإلطار الرقابي العام. 
وقام المجلس بتخويل سلطات الموافقة إلى لجانه الفرعية ومسئولي 
اإلدارة العليا وتتم إحالة جميع المعامالت التي تقع خارج نطاق الحدود 
المخوّلة إلى مجلس اإلدارة من أجل موافقته عليها. وباإلضافة إلى 
ذلك، فان مجلس اإلدارة يعتمد الميزانية السنوية والحدود التشغيلية 

لمختلف أنشطة البنك على أساس سنوي. 

لجان مجلس اإلدارة

الفّعال للمجلس  الدعم  قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدة لجان لتقديم 
ولجنة  التنفيذية،  اللجنة  اللجان  هذه  وتشمل  مسئولياته.  تنفيذ  في 
التدقيق، ولجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة، ولجنة المخاطر، ولجنة 

الهبات والتبرعات. 

اللجنة التنفيذية

اإلدارة  أعضاء مجلس  أقصى من خمسة  بحد  التنفيذية  اللجنة  تتكون 
يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل المجلس، منهم عضوين على األقل 
من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. وعلى اللجنة التنفيذية أن تجتمع 
اللجنة  وتضطلع  الواحدة.  المالية  السنة  في  األقل  على  مرات  ست 
بدور مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسئولياته فيما يتعلق باإلقراض 
يتم  لم  أخرى  أمور  أية  إلى  باإلضافة  الدين  سندات  في  واالستثمار 
تخويلها إلى لجنة معّينة من لجان المجلس. وبناًء على ذلك، فإن اللجنة 
لديها الصالحيات الالزمة للموافقة على االقتراحات الخاصة باالئتمان 
وذلك  الرئيسية  والمبادرات  والخطط  الميزانيات  ومراجعة  واالستثمار 
إلى  باإلضافة  عليها،  للموافقة  اإلدارة  إلى مجلس  لتقديمها  تمهيدًا 

متابعة أداء البنك وفقًا ألهداف خطة أعمال البنك. 

لجنة التدقيق

يتم  التنفيذيين  غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء   4 من  التدقيق  لجنة  تتكون 
اختيارهم وتعيينهم من قبل المجلس، ويجب أن يكون عضوين منهم 
لجنة  وتجتمع  المستقلين.  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  األقل  على 
التدقيق أربع مرات على األقل في السنة المالية الواحدة. وتتولى لجنة 
التدقيق مهمة أساسية وهي تعزيز عمليات التدقيق الداخلي والخارجي 
أداء مسئولياته من خالل ضمان وجود  ومساعدة مجلس اإلدارة في 
التدقيق  المخاطر. وتقوم لجنة  الداخلية وإدارة  الرقابة  نظام فّعال من 
أتعابهم،  وتحديد  الخارجيين  الحسابات  مدققي  لترشيح  توصية  برفع 
بجانب مراجعة سالمة التقارير المالية للبنك ومراجعة أنشطة وأداء دائرة 

التدقيق الداخلي ومراجعة التزام البنك بالقوانين واألنظمة. 

وتدعم دائرة الرقابة الداخلية لجنة التدقيق حيث تقوم بمتابعة ومراقبة 
نظام إجراءات الرقابة الداخلية بشكل منتظم. وتشمل عملية المتابعة 
تقييم المخاطر وإجراءات الرقابة في كل وحدة تشغيل واألمور الناشئة 

عنها حيث يتم تقديم تقارير عن نتائجها إلى اللجنة بصفة منتظمة. 

لجنة الهبات والتبرعات 

المخصصة  التمويالت  إدارة  أجل  من  والتبرعات  الهبات  لجنة  تشكلت 
بحد  والتبرعات  الهبات  لجنة  وتتكون  المؤسسية.  والتبرعات  للهبات 
أقصى من أربعة أعضاء مجلس إدارة واثنين من اإلدارة التنفيذية وفقا 
البنك  ربح  صافي  من   %5 تخصيص  ويتم  هذا  المجلس.  يقرره  لما 

لميزانية اللجنة السنوية.

لجنة المخاطر

من  وتعيينهم  اختيارهم  يتم  أعضاء  أربعة  من  المخاطر  لجنة  تتكون 
وعضوين  اإلدارة  مجلس  من  عضوين  وتشمل  اإلدارة.  مجلس  قبل 
األقل  على  مرات  أربع  المخاطر  لجنة  تجتمع  مستقلين.  كمستشارين 
في السنة ويتمثل دور اللجنة في متابعة ومراقبة إطار إدارة المخاطر 
الذي يضعه مجلس اإلدارة بما في ذلك مراجعة الملخصات والتوصيات 
الحالية  للمخاطر  البنك  تحمل  مدى  بشأن  المجلس  إلى  ورفعها 
إطار  وتقييم  اإلشراف  كذلك مسؤولية  اللجنة  وتتولى  والمستقبلية. 

االلتزام الخاص بالبنك.

لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة

تتكون لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة من أربعة من أعضاء مجلس 
اإلدارة يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل المجلس ويجب أن يكون عضو 
واحد على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، ويتوجب عليه 
حضور جميع اجتماعات اللجنة. ويجب على اللجنة أن تجتمع على األقل 
أداء  المجلس في  بدور مساعدة  اللجنة  ثالث مرات سنويًا. وتضطلع 
مسئولياته فيما يتعلق بسياسة التعيينات والمكافآت، وإرشادات حوكمة 
الشركات بناًء على المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات المتبعة في 
القطاع. وتتولى اللجنة مسئولية تحديد األشخاص المؤهلين ليصبحوا 
أعضاء في مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية 
وسكرتير الشركة وغيرهم من المسئولين حسبما يراه المجلس مناسبًا 
أيضًا  اللجنة  وتتولى  اإلدارة.  مجلس  إلى  بذلك  التوصية  وتقديم 
مسئولية مراجعة سياسات المكافآت لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

العليا وتقديم توصياتها بشأن ذلك. 

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

لقد ركزنا على تقوية كل 
قسم للحفاظ على استدامة 

األعمال ولتعزيز مكانتنا كمعيار 
للسوق من حيث االمتثال 
للوائح وحوكمة الشركات 

وإدارة المخاطر.
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اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور

تنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان الفرعية للمجلس بشكل منتظم وذلك لتأدية مهامها ومسؤولياتها بشكل فّعال. ولتلبية اشتراطات 
نظام حوكمة الشركات وإرشادات مصرف البحرين المركزي، فإن البنك يدون حضور األعضاء وذلك خالل اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية. 

وفيما يلي التفاصيل المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية للمجلس التي عقدت خالل عام 2020 وحضور أعضائها:

أعضاء مجلس اإلدارة

 مجلس
لجنة المخاطرلجنة التدقيقاللجنة التنفيذيةاإلدارة

 لجنة التعيينات
والمكافآت والحوكمة

 لجنة
المجموعالهبات والتبرعات

عدد 
االجتماعات 

الكلي *

االجتماعات 
التي تم 
حضورها

عدد 
االجتماعات 

الكلي 

االجتماعات 
التي تم 
حضورها

عدد 
االجتماعات 

الكلي 

االجتماعات 
التي تم 
حضورها

عدد 
االجتماعات 

الكلي 

االجتماعات 
التي تم 
حضورها

عدد 
االجتماعات 

الكلي 

االجتماعات 
التي تم 
حضورها

عدد 
االجتماعات 

الكلي 

االجتماعات 
التي تم 
حضورها

عدد 
االجتماعات 

الكلي 

االجتماعات 
التي تم 
حضورها

نسبة 
االجتماعات 

التي تم 
حضورها

فاروق يوسف خليل المؤيد
100%6644221212رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور عصام عبدالّله فخرو
100%665544221717نائب رئيس مجلس اإلدارة 

فوزي أحمد كانو
100%6655221313نائب رئيس مجلس اإلدارة 

خالد يوسف عبدالرحمن
100%66551111عضو مجلس اإلدارة 

حسين سلطان الغانم
100%66551111عضو مجلس اإلدارة

خالد عمرو الرميحي1
0%101020عضو مجلس اإلدارة

 الشيخ راشد بن سلمان
آل خليفة

عضو مجلس اإلدارة
6655441515%100

هالة علي حسين يتيم
92%6654221312عضو مجلس اإلدارة 

ريشي كابور
100%66661212عضو مجلس اإلدارة

محمد طارق محمد صادق 
محمد أكبر

عضو مجلس اإلدارة
6655331414%100

يوسف عبدالّله يوسف أكبر 
علي رضا

عضو مجلس اإلدارة
6655441515%100

أمين أحمد العريض2
100%553388عضو مجلس اإلدارة

*تم عقد أحد اجتماعات مجلس اإلدارة بشكل استثنائي 
1 استقال خالد عمرو الرميحي من مجلس اإلدارة بتاريخ 10 مارس 2020

2 انضم أمين أحمد العريض إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2 أبريل 2020

تواريخ انعقاد االجتماعات وتفاصيل الحضور

اجتماعات مجلس اإلدارة: العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة: 6

أعضاء مجلس اإلدارة

تواريخ االجتماعات

13/5/202029/7/202027/10/202024/11/2020 )استثنائي(12/2/202022/4/2020

*****فاروق يوسف خليل المؤيد - رئيس مجلس اإلدارة

*****الدكتور عصام عبدالّله فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارة 

*****فوزي أحمد كانو - نائب رئيس مجلس اإلدارة 

*****خالد يوسف عبدالرحمن - عضو مجلس اإلدارة 

*****حسين سلطان الغانم - عضو مجلس اإلدارة

استقال من مجلس اإلدارةXخالد عمرو الرميحي - عضو مجلس اإلدارة
*****الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة - عضو مجلس اإلدارة

*****هالة علي حسين يتيم - عضو مجلس اإلدارة 

*****ريشي كابور - عضو مجلس اإلدارة

******محمد طارق محمد صادق محمد أكبر - عضو مجلس اإلدارة

******يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا - عضو مجلس اإلدارة

*****-أمين أحمد العريض - عضو مجلس اإلدارة

*حضور عبر االتصال المرئي

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور )تتمة(

اجتماعات اللجنة التنفيذية: العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة: 5

أعضاء اللجنة
تواريخ انعقاد االجتماعات

15/1/202023/3/202024/6/20201/10/20206/12/2020

 - الدكتور عصام عبدالّله فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارة
* رئيس اللجنة التنفيذية

*فوزي أحمد كانو - نائب رئيس مجلس اإلدارة

*حسين سلطان الغانم - عضو مجلس اإلدارة 

**الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة - عضو مجلس اإلدارة

****يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا - عضو مجلس اإلدارة

*حضور عبر االتصال المرئي 

اجتماعات لجنة التدقيق: العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة: 5

أعضاء اللجنة
تواريخ انعقاد االجتماعات

20/1/20204/2/202028/7/202022/10/202026/10/2020

 - خالد يوسف عبدالرحمن - عضو مجلس اإلدارة
*رئيس لجنة التدقيق

*Xهالة علي حسين يتيم - عضو مجلس اإلدارة

*محمد طارق صادق أكبر - عضو مجلس اإلدارة

*أمين أحمد العريض - عضو مجلس اإلدارة

*حضور عبر االتصال المرئي

اجتماعات لجنة المخاطر: العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة: 6 

أعضاء اللجنة

تواريخ انعقاد االجتماعات

19/1/20208/4/2020
 استثنائي
5/5/20207/7/2020

 استثنائي
23/7/202014/10/2020

Xخالد عمرو الرميحي1 - عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المخاطر

***ريشي كابور2 - عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة المخاطر

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر3 - عضو مجلس اإلدارة

**صباح المؤيد - مستشار غير عضو بمجلس اإلدارة

**ماثيو ديكينز - مستشار غير عضو بمجلس اإلدارة

*حضور عبر االتصال المرئي

1 استقال خالد عمرو الرميحي من مجلس اإلدارة بتاريخ 10 مارس 2020

2 تم تعيين ريشي كابور رئيًسا للجنة المخاطر بتاريخ 13 مايو 2020

3 تم تعيين محمد طارق محمد صادق محمد أكبر كعضو في لجنة المخاطر بتاريخ 13 مايو 2020 

اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة: العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة: 4 

أعضاء اللجنة
تواريخ انعقاد االجتماعات

3/2/202016/2/202022/7/202024/11/2020

 فاروق يوسف خليل المؤيد - رئيس مجلس اإلدارة - رئيس لجنة التعيينات
**والمكافآت والحوكمة

**الدكتور عصام عبدالّله فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارة 

**الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة - عضو مجلس اإلدارة

****يوسف عبدالّله أكبر علي رضا - عضو مجلس اإلدارة

*حضور عبر االتصال المرئي 
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اجتماعات لجنة الهبات والتبرعات: العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة: 2 

أعضاء اللجنة
تواريخ انعقاد االجتماعات

22/4/202028/10/2020

**فاروق يوسف خليل المؤيد - رئيس مجلس اإلدارة - رئيس لجنة الهبات والتبرعات
**الدكتور عصام عبدالّله فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارة 

**فوزي أحمد كانو - نائب رئيس مجلس اإلدارة 
**هالة علي حسين يتيم - عضو مجلس اإلدارة 

*حضور عبر االتصال المرئي 

الهيكل اإلداري
أنشأ مجلس اإلدارة هيكاًل إداريًا يحدد بوضوح األدوار والمسئوليات والتسلسل اإلداري وقد تم إدراجه ضمن هذا التقرير. 

ويوجد ضمن الهيكل اإلداري لجان منفصلة تجتمع بشكل منتظم لمناقشة مختلف القضايا االستراتيجية والتكتيكية ضمن مجاالت اختصاصهم.

األهدافاألعضاءاسم اللجنة

اجتماع اللجنة التنفيذية  1-
)WEM( األسبوعي

انعقاد االجتماع: أسبوعيًا

جان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي )الرئيس(  1-
عبدالعزيز األحمد – رئيس تنفيذي، الحسابات اإلستراتيجية 2-
دانة بوحجي – الرئيس التنفيذي للمجموعة، الموارد البشرية واالستدامة  3-
إيان بالكلو – رئيس تنفيذي للمجموعة، العمليات  4-
بروس ويد – رئيس تنفيذي للمجموعة، إعادة هيكلة التمويالت المالية 5-
ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي للمجموعة، اإلستراتيجية 6-
كابي الحكيم – رئيس تنفيذي للمجموعة، الشؤون القانونية وسكرتير  7-

الشركة 
هشام الكردي – رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية  8-

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
راسل بينت – الرئيس التنفيذي للمجموعة، الشؤون المالية 9-

عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر، والقائم  10-
بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام

صباح الزياني – رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد 11-

يتــم عقــد اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة )WEM( بشــكل 
قبــل  مــن  اللجنــة  تشــكيل  تــم  وقــد  أســبوعي، 
البنــك لتوفيــر لقــاءات منتظمــة لمناقشــة المســائل 
وعلــى  العليــا.  اإلدارة  أفــراد  بيــن  االســتراتيجية 
الرغــم مــن أن اللجنــة ال تتمتــع بــأي صالحيــات لصنــع 
القــرارات، إال أنهــا تلعــب دورًا استشــاريًا وملتقــى 
اإلجــراءات  أو  للقــرارات  الجماعيــة  اآلراء  لطــرح 
الرئيســية التــي يجــب أن يتخذهــا الرئيــس التنفيــذي 

فــي حــدود تفويضــه

لجنة إدارة االئتمان 2-

انعقاد االجتماع: شهريًا

األعضاء الدائمين:
جان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي )الرئيس( 1-
عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر، والقائم  2-

بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام
ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي للمجموعة، اإلستراتيجية 3-
علي إحسان – رئيس االئتمان 4-

األعضاء المؤقتين:
عبدالعزيز األحمد – رئيس تنفيذي، الحسابات اإلستراتيجية 1-
هشام الكردي – رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية  2-

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية

اإلشــراف علــى التنفيــذ الفّعــال إلطــار مخاطــر - 
االئتمــان للبنــك

الموافقــة علــى المقترحــات االئتمانيــة ورصــد - 
محفظــة االئتمــان بمــا يتماشــى مــع مســتويات 

ــل المخاطــر المحــددة وسياســات البنــك تقب

لجنة إدارة مخاطر  3-
التشغيل

انعقاد االجتماع: شهريًا

جان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي 1-
عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر، والقائم  2-

بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام )الرئيس(
إيان بالكلو – رئيس تنفيذي للمجموعة، العمليات 3-
هشام الكردي – رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية  4-

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
دانة بوحجي – الرئيس التنفيذي للمجموعة، الموارد البشرية واالستدامة 5-
صباح الزياني – رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد 6-
جعفر محمد – رئيس المخاطر التشغيلية و الرقابة الدائمة 7-
رازي أمين – رئيس قسم تقنية المعلومات 8-
بانوس موسكوناس – رئيس التدقيق الداخلي )مراقب( 9-

نبيل كاظم- رئيس عمليات البنك* 10-

آخر يوم عمل لنبيل كاظم في البنك كان 31 ديسمبر 2020.  *

المخاطر -  جوانب  مختلف  وتقييم  استعراض 
)أي  للبنك  التجارية  العمليات  عن  الناشئة 
المخاطر التشغيلية والمخاطر التكنولوجية وخطة 
والمخاطر  الطوارئ  وخطة  األعمال  استمرارية 
للضوابط  وااللتزام  االلتزام  ومخاطر  القانونية 
يتم  المادية  المخاطر  أن  من  للتأكد  الداخلية( 

تحديدها ورصدها والتخفيف من حدتها

تعد اللجنة بمثابة ملتقى لإلدارة العليا من أجل - 
المتعلقة  الرئيسية  القضايا  وتقييم  مناقشة 
أقسام  جميع  تخص  التي  التشغيل  بمخاطر 

البنك

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

الهيكل اإلداري )تتمة(

األهدافاألعضاءاسم اللجنة

لجنة األصول والمطلوبات 4-

انعقاد االجتماع: شهريًا

جان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي )الرئيس(  1-
حسان جرار – الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي 2-
هشام الكردي – رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية  3-

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
راسل بينت – رئيس تنفيذي للمجموعة، الشؤون المالية 4-
أمير شعبان – المدير المالي، بنك البحرين اإلسالمي 5-
عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر، والقائم  6-

بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام
ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي للمجموعة، اإلستراتيجية 7-
جعفر حسين – رئيس أخطار السيولة وعمليات السوق 8-
نبيل كاظم – رئيس عمليات البنك* 9-

* آخر يوم عمل لنبيل كاظم في البنك كان 31 ديسمبر 2020. 

تعد اللجنة بمثابة ملتقى لإلدارة العليا من أجل - 
المتعلقة  الرئيسية  القضايا  وتقييم  مناقشة 
بإطار الميزانية العمومية للبنك وأدائه، وتسعير 
رأس  وتخطيط  وتمويل  والمطلوبات،  األصول 
السوق،  ومخاطر  للطوارئ،  والتخطيط  المال، 

ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة

التأكد من اتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تتوافق - 
البنك لمعالجة  بالسوق وسياسات  مع تطورات 

القضايا الرئيسية المذكورة أعاله

 لجنة توجيه الخدمات 5-
المصرفية لألفراد

انعقاد االجتماع: شهريًا

جان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي )الرئيس( 1-
ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي للمجموعة، اإلستراتيجية 2-
إيان بالكلو – رئيس تنفيذي للمجموعة، العمليات 3-
دانة بوحجي – الرئيس التنفيذي للمجموعة، الموارد البشرية  4-

واالستدامة
صباح الزياني – رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد 5-

الخدمـــات  الســـتراتيجية  الســـليم  التنفيـــذ  ضمـــان 
الفـــروع،  لتجديـــد  باإلضافـــة  لألفـــراد،  المصرفيـــة 
العـــام  واألداء  البطاقـــات،  أعمـــال  واســـتراتيجية 

لألفـــراد المصرفيـــة  للخدمـــات 

لجنة توجيه المشاريع 6-

انعقاد االجتماع: شهريًا

جان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي )الرئيس( 1-
ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي، اإلستراتيجية  2-
إيان بالكلو – رئيس تنفيذي، العمليات  3-
عيسى مسيح – رئيس تنفيذي، إدارة المخاطر، والقائم بأعمال  4-

الرئيس التنفيذي لاللتزام
راسل بينت – رئيس تنفيذي، الشؤون المالية  5-
رازي أمين – رئيس، تقنية المعلومات 6-
عبدالله بو علي – رئيس، مكتب إدارة المشاريع 7-
منيرة محمود – أخصائية إدارة مشاريع 8-
بانوس موسكوناس – رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة  9-

)مراقب(

اإلســتراتيجية -  لبرامــج  الناجــح  التنفيــذ  ضمــان 
والمشــاريع الرئيســية التــي وافقــت عليهــا اإلدارة 

إدارة -  مكتــب  مــن  المطروحــة  المســائل  رصــد 
المشــاريع ورعــاة المشــاريع ولجــان البرامــج األخرى 
وتســويتها والتأكــد مــن إحــراز تقــدم وفقــًا للخطــط 

والميزانيــات الماليــة المعتمــدة

لجنة مجموعة إدارة االلتزام 7-

انعقاد االجتماع: شهريًا

جان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي  1-
عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر  2-

والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام )الرئيس(*
دانة بوحجي – الرئيس التنفيذي للمجموعة، الموارد البشرية  3-

واالستدامة
هشام الكردي – رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية  4-

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
صباح الزياني – رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد 5-
زينة الزياني – مدير اإلستراتيجية 6-
عارف جناحي – رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية  7-

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نبيل كاظم- رئيس عمليات البنك** 8-
 بانوس موسكوناس – رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة  9-

)مراقب(
مريم تركي - أخصائية استشاري االلتزام )سكرتيرة( 10-

كان آخر يوم عمل إلدواردو رانجيل )رئيس الرئيس التنفيذي لاللتزام( في   *
البنك هو 6 أغسطس 2020.

آخر يوم عمل لنبيل كاظم في البنك كان 31 ديسمبر 2020.  **

مراجعة واعتماد العمليات والسياسات واإلجراءات - 
البنك  على مستوى المجموعة والمتعلقة بإطار 

التنظيمي للجرائم المالية وااللتزام 
ــزام -  ــة لنمــوذج االلت المصادقــة والمراجعــة الدوري

ــزام الســنوية ــع لالســتحقاقات وخطــة االلت التاب
مناقشــة نشــرات إدارة االلتــزام، مؤشــرات األداء - 

عــن  والمترتبــة  المتبقيــة  األخطــار  األساســية، 
ــط  ــط التعويــض، وضواب مؤشــرات األداء، ضواب
الحــد مــن المخاطــر، والتقييــم الذاتــي للمخاطــر 

وضوابــط التحكــم
البحرين -  مصرف  بمتطلبات  البنك  التزام  متابعة 

المركزي حسب اإلرشادات والقواعد ذات الصلة 
االلتزام -  مخاطر  إدارة  وضع  ومراقبة  مراجعة 

الفروع  وعمليات  المحلية  البنك  لفروع  بالنسبة 
الخارجية

فيه -  والنظر  االلتزام  لمخاطر  البنك  إطار  مراجعة 
من أجل الموافقة عليه بشكل سنوي على األقل
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الهيكل اإلداري )تتمة(

األهدافاألعضاءاسم اللجنة

اللجنة االستشارية الرقمية 8-

انعقاد االجتماع: كل أسبوعين

ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي للمجموعة، اإلستراتيجية  1-
)الرئيس(

إيان بالكلو – رئيس تنفيذي للمجموعة، العمليات  2-
هشام الكردي – رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية  3-

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
صباح الزياني – رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد  4-
رازي أمين – رئيس، تقنية المعلومات 5-
زينة الزياني – مدير اإلستراتيجية 6-
علي غلوم – رئيس الرقمنة وإدارة المشاريع 7-
منيرة محمود – أخضائية إدارة مشاريع 8-

تـــم تشـــكيل اللجنـــة مـــن أجـــل تحديـــد التوجـــه الرقمـــي 
للبنـــك، واإلشـــراف علـــى المبـــادرات والمشـــاريع 

الرقميـــة ودعـــم تحـــول األعمـــال مـــن خـــالل:
إدراك األولويات الرقمية للبنك- 
مراجعة الحلول التقنية وتقييمها للمؤسسة- 
بمحاذاة -  لتكون  المعلومات  تكنولوجيا  موازاة 

توجهات البنك وأولوياته بشكل مخطط لضمان 
االستخدام الفّعال للتكنولوجيا

والتكنولوجيا -  الموظفين  توافر  من  التأكد 
وإتمام  الخدمات  جودة  لضمان  واالستثمارات 

المشاريع في الوقت المناسب
متابعة جميع المشاريع والمبادرات الرقمية ذات - 

الصلة

اللجنة التوجيهية ألمن  9-
المعلومات

انعقاد االجتماع: شهريًا

عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر،  1-
والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام )الرئيس( 

إيان بالكلو – رئيس تنفيذي للمجموعة، العمليات  2-
رازي أمين – رئيس، تقنية المعلومات  3-
علي الماجد – رئيس، أمن المعلومات 4-
نبيل مصطفى – رئيس إدارة واستراتيجية الفروع 5-
علي الصايغ – رئيس أمن تقنية المعلومات 6-
بانوس موسكوناس – رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( 7-
سلمان رضي – محلل مخاطر أمن المعلومات )سكرتير( 8-

تحديد التوجه المتبع لدى تأسيس نظام إدارة أمن - 
)ISMS( المعلومات

األمنية -  بالسياسات  توصية  ورفع  مراجعة 
لمجلس اإلدارة للموافقة عليها

مراجعة تقارير أمن المعلومات الدورية- 
تأكد من إرساء آليات لقياس مدى فّعالية ضوابط - 

األمن المذكورة في هذه السياسة
الموافقة على مشاريع أمن المعلومات الخاصة - 

بالبنك ومراقبة تنفيذها

لجنة إدارة استمرارية  10-
األعمال

انعقاد االجتماع: شهريًا

إيان بالكلو – رئيس تنفيذي للمجموعة، العمليات )الرئيس( 1-
عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر، والقائم  2-

بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام
 رازي أمين – رئيس تقنية المعلومات 3-
هيثم سيادي – رئيس الممتلكات والمشتريات والشؤون اإلدارية 4-
نبيل مصطفى – رئيس إدارة واستراتيجية الفروع 5-
نبيل كاظم – رئيس عمليات البنك* 6-
جعفر محمد – رئيس مخاطر التشغيل والرقابة الدائمة 7-
 راشد عبدالرحمن – مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات )سكرتير( 8-

* آخر يوم عمل لنبيل كاظم في البنك كان 31 ديسمبر 2020.

بشكل -  البنك  عمليات  سير  استمرارية  ضمان 
فّعال في حال وقوع حادث عادي، كبير أو ذو ضرر 

كارثي محتمل
والتعافي -  األعمال  الستمرارية  خطة  صياغة 

نطاق  على  واختبارها  ومراجعتها  الطوارئ،  من 
يشمل كل أنشطة البنك

لمواجهة -  الالزمين  والتدريب  للتخطيط  التنسيق 
من  التعافي  وكيفية  الطوارئ  وإدارة  األزمات 

الكوارث

 لجنة الموافقة على 11-
المنتجات والخدمات

 انعقاد االجتماع: عندما يتم
 اعتبار إطالق منتج جديد

أو خدمة جديدة

جان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي )الرئيس( 1-
عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر، والقائم  2-

بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام
هشام الكردي – رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية  3-

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
إيان بالكلو – رئيس تنفيذي للمجموعة، العمليات 4-
جعفر محمد – رئيس مخاطر التشغيل والرقابة الدائمة  5-

الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة- 
للمنتجات -  المادية  التغييرات  على  الموافقة 

والخدمات الحالية
التأكد من أن المخاطر الرئيسية المرتبطة بإدخال - 

ودراستها  تحديدها  تم  قد  والخدمات  المنتجات 
قبل  للرقابة  خاضعة  بطريقة  ومعالجتها  بدقة 

اإلطالق وإعادة تنشيط المنتج أو الخدمات

يرفع الرئيس التنفيذي للمجموعة، إدارة المخاطر، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام تقاريره مباشرة إلى لجنة المخاطر في مجلس اإلدارة 
باإلضافة إلى تواصله إداريًا مع الرئيس التنفيذي ويقدم سكرتير الشركة تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدارة. وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي حسب 

متطلبات ومبادئ حوكمة الشركات.

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية

ولجانه  المجلس  ألداء  ذاتي  تقييم  عملية  بإجراء  اإلدارة  مجلس  قام 
2020 حيث تم إجراء عملية التقييم من خالل إتمام  الفرعية خالل عام 
استبانة منظمة حول فعالية ومساهمة كل من أعضاء المجلس مقابل 
من  وكٍل  اإلدارة  مجلس  صالحيات  حسب  وذلك  سلفًا  مّعدة  معايير 
اللجان الفرعية التابعة لمجلس اإلدارة. وتعتبر لجنة التعيينات والمكافآت 
تقديم  تم  وقد  التقييم  عملية  على  اإلشراف  عن  والحوكمة مسئولة 
نتائج هذا التقييم لمجلس اإلدارة خالل الربع األول من 2021 وتم التأكيد 
على أن مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ولجانه الفرعية مستمرون 
في ممارسة نشاطاتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفّعالية. عالوة على 
ذلك، خالل عام 2020، حضر مجلس اإلدارة جلسة توعوية تهدف إلى 
مشاركة أفضل الممارسات حول تقييم المجلس بهدف مراجعة وتجديد 

العملية الحالية لعام 2021. 

معامالت األطراف ذوي العالقة وتعارض المصالح

البحرين  مصرف  وإرشادات  وأنظمة  التجارية  الشركات  لقانون  وفقًا 
على  يتوجب  فإنه  للبنك،  التابعة  الشركات  حوكمة  وسياسة  المركزي 
أعضاء مجلس اإلدارة تجنب الحاالت التي تكون لهم فيها مصلحة قد 
تتعارض مع مصالح البنك، وذلك ما لم يتم التفويض بشأن ذلك على 
المصالح  تعارض  ذلك  ويشمل  اإلدارة.  مجلس  قبل  من  محدد  وجه 
المحتملة التي قد تحدث عندما يشغل عضو مجلس اإلدارة منصبًا في 
مع  جوهرية  أو صفقات  معامالت  أية  له  تكون  عندما  أو  أخرى  شركة 

البنك. 

لدى البنك سياسات وإجراءات خاصة للتعامل مع أية معامالت مع أطراف 
ألعضاء  الممنوحة  والسلفيات  القروض  ذلك  في  بما  العالقة،  ذوي 
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واألطراف ذوي العالقة بهم وكذلك أية 
معامالت أو اتفاقيات تكون لعضو مجلس اإلدارة أو الموظف مصلحة 
جوهرية فيها. وباإلضافة إلى ذلك، فإن االلتزامات الناتجة عن تعامالت 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا مع البنك تخضع ألنظمة مصرف 
البحرين المركزي. هذا وقد تم اإلفصاح عن الصفقات مع األطراف ذوي 
العالقة التي تّمت في عام 2020 ولها ارتباط بالبنك في اإليضاح رقم 

30 من البيانات المالية الموحدة. 

وحسب سياسة البنك، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ال يشاركون في اتخاذ 
أية قرارات يكون أو قد يكون لديهم تعارض مصالح محتمل فيها. 

 189 للمادة  وفقًا  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعـامـالت  إبـرام  يتـم 
من قانون الشركات التجارية بعد استيفاء إجراءات المناقصات الخاصة 
المعنية  األطراف  من  الخدمات  أفضل  على  الحصول  لضمان  بالبنك 
الموافقة على  المصادقة على قرارات  تتم  المتاحة.  بأفضل األسعار 
القرار  أصحاب  أو  اإلدارة  مع  العالقة، سواء  ذات  األطراف  معامالت 
اإلفصاح  بعد  الموظفين،  أو  البنك  في  الرئيسيين  المساهمين  أو 
واألشخاص  العالقة  ذات  األطراف  وامتناع  المناسبة  المعلومات  عن 
المرتبطين بهم عن المشاركة في اتخاذ تلك القرارات. يتم ذكر مساهمي 
يحدد  الذي  الموحدة  الماليـة  البيانات  30 من  رقم  اإليضاح  البنك في 
إفصاحـات معـامـالت األطراف ذات العالقة امتثااًل للمادة 189)ج( من 
قانون الشركات التجارية. إن مجلس اإلدارة راض ٍعن إجراءات الموافقة 
خـالل عنها من عقـود  نتج  العالقـة وما  ذات  األطراف   على معامالت 

عام 2020.

توظيف األقارب

لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس اإلدارة بشأن توظيف األقارب 
في  وتضارب  المعاملة  في  محتمل  تفضيل  أي  حصول  لمنع  وذلك 
المصالح عند اتخاذ القرارات بسبب عامل عالقات الدم بين الموظفين 

بما في ذلك األشخاص المعتمدون.

قواعد السلوك وأخالقيات المهنة

لقد تبنى مجلس إدارة البنك ميثاق سلوك شامل والذي يقدم ألعضاء 
مجلس اإلدارة ومسئولي وموظفي البنك إطارًا عامًا للسلوك وعملية 
اتخاذ القرار التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من عملهم. وبحوزة كل الموظفين 
والمسئولين بالبنك نسخة من هذا الدليل وهم بذلك يلتزمون بمعايير 
عالية من االستقامة والتعامل النزيه مع العمالء ومع الجهات الرقابية 

واألطراف ذوي العالقة بالبنك.

سياسة التبليغ عن الممارسات غير المشروعة

غير  الممارسات  عن  التبليغ  سياسة  أيضًا  البنك  إدارة  مجلس  تبنى 
التبليغ بحسن  تقديم  الموظفين فرصة  لجميع  تتيح  المشروعة والتي 
نية عن أية ممارسات غير أخالقية أو غير نزيهة أو أي سلوك آخر خاطئ 
ذي طبيعة مالية أو قانونية في البنك إلى رئيس لجنة التدقيق. وتمنع 
تجاه  التأديبية  اإلجراءات  اتخاذ  اإلداريين من  الموظفين  السياسة  هذه 
في  السياسة  هذه  على  االطالع  يمكن  بالتبليغ.  قام  الذي  الموظف 

الموقع اإللكتروني للبنك. 

استراتيجية االتصاالت

يتّبع البنك سياسة إفصاح عامة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس 
اإلدارة ويلتزم البنك في دعمه لعملية اإلفصاح عن البيانات الجوهرية 
والمعايير  المتطلبات  مع  يتوافق  بما  ودوري  دقيق  بشكل  وعرضها 
وغيرها  البحرين  وبورصة  المركزي  البحرين  مصرف  قبل  من  المقررة 
الفعال  التسهيل  بغرض  وذلك  بها  المعمول  واألنظمة  القوانين  من 
الشفافية في  بمبدأ  البنك  المال. يؤمن  بأسواق  المرتبطة  لألنشطة 
الحصول  من  العالقة  ذوي  األطراف  يمكن  فهو  وعليه  المالي  األداء 
السنوي،  للتدقيق  باإلضافة  منتظم.  بشكل  المعلومات  هذه  على 
المالية  البيانات  تدقيق  بمراجعة  الخارجيون  الحسابات  مدققو  يقوم 
الربع سنوية للبنك والتي يتم نشرها في الصحف وعلى موقع البنك 
اإللكتروني وفقًا لالشتراطات الرقابية. يشتمل التقرير السنوي المالي 
وتقرير االستدامة على كافة اإليضاحات والبيانات للسنة المالية الحالية 
إضافًة إلى نشر البيانات المالية للخمس سنوات السابقة على األقل 

على موقع البنك اإللكتروني. 

الغرامات والعقوبات 

تم دفع الغرامات التالية من قبل البنك لمصرف البحرين المركزي خالل 
العام: 

في  البنك  بخطأ  تتعلق   2020 سبتمبر   7 في  واحدة  غرامة  -  صدرت 
تصحيح حساب عميل في نظام مركز البحرين للمعلومات االئتمانية. 

كانت قيمة الغرامة 50 دينارًا بحرينيًا.
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مصالح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
فيما يلي عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس إدارة البنك واألطراف ذوي العالقة وتعامالتهم خالل العام: 

نوع األسهماالسم
 31 ديسمبر

¹2020
عمليات البيع 

خالل 2020
عمليات الشراء 

خالل 2020
 31 ديسمبر

2019

24,916,022--27,414,742عاديةفاروق يوسف خليل المؤيد – رئيس مجلس اإلدارة

10,854,446--11,939,888عاديةالدكتور عصام عبدالّله فخرو – نائب رئيس مجلس اإلدارة 

96,535--108,063عاديةفوزي أحمد كانو – نائب رئيس مجلس اإلدارة 

24,795,523--27,275,075عاديةخالد يوسف عبدالرحمن – عضو مجلس اإلدارة 

----عاديةحسين سلطان الغانم – عضو مجلس اإلدارة

----عاديةالشيخ راشد بن سلمان آل خليفة – عضو مجلس اإلدارة

استقال من مجلس اإلدارةعاديةخالد عمر الرميحي – عضو مجلس اإلدارة
4,668,713--5,284,923عاديةهالة علي حسين يتيم – عضو مجلس اإلدارة 

----عاديةريشي كابور – عضو مجلس اإلدارة

----عاديةمحمد طارق محمد صادق محمد أكبر – عضو مجلس اإلدارة

----عاديةيوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا – عضو مجلس اإلدارة

----عاديةأمين أحمد العريض – عضو مجلس اإلدارة

65,331,239--72,022,691مجموع األسهم

4.23%4.23%كنسبة مئوية من المجموع الكلي لألسهم

إن األسهم كما في 31 ديسمبر 2020 تشمل أسهم المنحة الصادرة خالل العام )حسب ما تقضي الحالة( وذلك بمعدل سهم واحد إضافي لكل عشرة أسهم مملوكة ومقابل مبادلة   1

األسهم كجزء من االستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي.

فيما يلي عدد األسهم التي يملكها أعضاء اإلدارة العليا واألطراف ذوي العالقة بهم وتعامالتهم خالل العام:

نوع األسهماالسم
 31 ديسمبر

¹2020
عمليات البيع 

خالل 2020
عمليات الشراء 

خالل 22020
 31 ديسمبر

2019

351,396156,817-523,894عاديةجان كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي 

229,064552,244-836,532عاديةعبدالعزيز األحمد – رئيس تنفيذي، الحسابات االستراتيجية

33,975130,000100,57457,638عاديةبروس ويد – رئيس تنفيذي للمجموعة، إعادة هيكلة التمويالت المالية

-101,523-101,523عاديةدانة بوحجي – الرئيس التنفيذي للمجموعة، الموارد البشرية واالستدامة

58,75024,839-86,072عاديةإيان بالكلو – رئيس تنفيذي للمجموعة، العمليات

-68,29368,293-عاديةياسر الشريفي – رئيس تنفيذي للمجموعة، االستراتيجية

هشام الكردي – رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية 
-37,406-37,406عاديةواالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية

68,31050,00057,15855,593عاديةبانوس موسكوناس – رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

17,9573,549-21,860عاديةراسل بينت – رئيس تنفيذي للمجموعة، الشؤون المالية

 كابي الحكيم – رئيس تنفيذي للمجموعة، الشؤون القانونية
58,71429,185-90,817عاديةوسكرتير الشركة

 عيسى مسيح – رئيس تنفيذي للمجموعة، إدارة مخاطر، والقائم
عاديةبأعمال الرئيس التنفيذي لاللتزام

56,926-39,36215,968

-3,985-3,985عاديةصباح الزياني – رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد

236,602تقاعد من البنكعاديةحسين الحسيني – رئيس تنفيذي، الخزينة وأسواق المال وإدارة الثروات

47,587استقال من البنكعاديةريتشارد هيكس – رئيس تنفيذي، التسويق

-استقال من البنكعاديةإدوارد رانكل – رئيس تنفيذي، االلتزام

1,180,022 1,124,182 248,293 1,861,300مجموع األسهم

مالحظات
إن األسهم كما في 31 ديسمبر 2020 تشمل أسهم المنحة الصادرة خالل العام )حسب ما تقضي الحالة( وذلك بمعدل سهم واحد إضافي لكل عشرة أسهم مملوكة ومقابل مبادلة   1

األسهم كجزء من االستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي.
تمثل األسهم المحّولة خالل العام والتي تعتبر جزء من برنامج حوافز األسهم للموظفين.  2

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

مصالح األشخاص المعتمدين: 
فيما يلي عدد األسهم العادية المملوكة من قبل األشخاص المعتمدين واألطراف ذوي العالقة بهم:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020نوع األسهم

73,989,53966,612,118عاديةمجموع عدد األسهم المملوكة

4.32%4.35%كنسبة مئوية من مجموع عدد األسهم

المكافآت 
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم دفع المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة بصفة سنوية وذلك حسب 
ما يقرره المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة السنوي. ورغم أن 
مبلغ المكافآت التي يتم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة ال يرتبط بأداء 
البنك، إال أنه يتم األخذ بعين االعتبار عدة عوامل أثناء تحديد إجمالي 
مكافآت األعضاء، وهذه العوامل تضم أداء البنك والمقارنة مع البنوك 
أعضاء  قبل  من  المبذول  والوقت  والجهد  القطاع  نفس  من  األخرى 
إدراجها  يتم  المجلس  أعضاء  مكافآت  إن  البنك.  لصالح  اإلدارة  مجلس 
مصرف  وأنظمة  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  كمصروفات 
في  المساهمين  لموافقة  خاضع  يكون  وتقديمها  المركزي،  البحرين 
أعضاء  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  السنوي.  العامة  الجمعية  اجتماع 
من  الجلسات  حضورهم  مقابل  أتعاب  على  يحصلون  اإلدارة  مجلس 

عضويتهم في اللجان الفرعية التابعة لمجلس اإلدارة. 
سياسة مكافآت الموظفين

اإلعمال  أنشطة  نجاح  في  وأساسي  مهم  دور  البنك  لموظفي  إن 
وضمان استمراريتها مستقباًل. ولهذا فإنه من المهم أن يسعى البنك 
إلى استقطاب أفضل المهارات والخبرات من سوق العمل التي تتسم 
وعلى هذا  وتحفيزها.  القدرات  على هذه  والمحافظة  المنافسة  بحدة 
األساس، تمت مراجعة مكافآت ومزايا الموظفين وتعديلها على ضوء 
أداء البنك والممارسات المتبعة على مستوى القطاع محليًا. وباإلضافة 
للراتب الشهري الثابت والعالوات، يمنح الموظفين العديد من الحوافز 
األخرى المتغيرة مثل الحوافز المالية )البونص( والتأمين الطبي والتأمين 
الموظفين. في  ادخار  لبرامج  باإلضافة  التقاعدية  والمزايا  الحياة  على 
يولي  فإنه  األهداف،  هذه  لتحقيق  البنك  فيه  يسعى  الذي  الوقت 
بتطبيق  للقيام  به  الذي حذى  األمر  المساهمين،  لمصالح  كبرى  أهمية 
مصرف  تعليمات  حسب  والحوافز  للمكافآت  الصحيحة  الممارسات 
البحرين المركزي. في الوقت الذي تتم فيه موازاة مكافآت الموظفين 
للمكافآت  المعدلة  السياسات  فإن  البنك،  أداء  المخاطر ومستوى  مع 
المتغيرة مثل الحوافز المالية )البونص( وبرنامج حوافز األسهم ستسهم 
إن مجموع  المساهمين.  العليا مع مصالح  اإلدارة  تقارب مصلحة  في 
المكافآت المتغيرة والتي تدفع لجميع الموظفين بما في ذلك برنامج 
حوافز األسهم يقع ضمن 7% إلى 9% من صافي األرباح قبل الحوافز 
المالية )البونص(، كما وأن المكافآت المتغيرة لإلدارة العليا يتم مراجعتها 

من قبل لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة التابعة للبنك. 
مدققي  أتعاب  ودفع  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت 

الحسابات 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  المدفوعة  المكافآت  عن  اإلفصاح  تم  لقد 
تولت  الموحدة.  المالية  البيانات  من   30 اإليضاح  في  العليا  واإلدارة 
شركة كي. بي. أم. جي. فخرو مهمة التدقيق الخارجي لحسابات البنك 
للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020. يتم االحتفاظ بتفاصيل رسوم 
التدقيق المدفوعة لمدققي الحسابات الخارجيين لعام 2020 باإلضافة 
لتفاصيل الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق وأتعابها المدفوعة في مقر 
تقديم  عند  المؤهلين  للمساهمين  المعلومات  هذه  وتتوافر  البنك. 

طلب خاص بذلك.
من  الموضوعة  الشركات  بحوكمة  الخاصة  باإلرشادات  االلتزام  حالة 
قبل مصرف البحرين المركزي )دليل إجراءات الرقابة عالية المستوى( 

المستوى  عالية  الرقابة  إجراءات  بدليل  االلتزام  البنوك  على  يتوجب 

الخاصة بقواعد مصرف البحرين المركزي. يتضمن دليل إجراءات الرقابة 
عالية المستوى القواعد واإلرشادات. في الوقت الذي يجب فيه التقيد 
ولكن  بها،  االلتزام  عدم  أو  باإلرشادات  االلتزام  يجوز  فإنه  بالقواعد، 
تقرير سنوي  تقديم  االلتزام وذلك من خالل  مع توضيح أسباب عدم 

للمساهمين ولمصرف البحرين المركزي. 
يتعلق  فيما  التالية  التوضيحات  بتقديم  الوطني  البحرين  بنك  قام 

باإلرشادات وذلك كما يلي: 
اإلرشادات

قاعدة إجراءات الرقابة عالية المستوى رقم HC-1.3.13: تنص على   )1
أنه يجب أال يشارك أي من أعضاء مجلس إدارة البنك في عضوية 
مجلس أكثر من ثالث شركات مساهمة في مملكة البحرين، مع األخذ 
بعين االعتبار عدم وجود حاالت تعارض المصالح، وعدم ممانعة أعضاء 
المجلس على انتخاب وإعادة انتخاب أي من األعضاء المشاركين في 
مجلس  أعضاء  من  ثالثة  أن  بالذكر  جدير  مجلس.  من  أكثر  عضوية 
والسيد  فخرو  عصام  والدكتور  المؤيد  فاروق  السيد  وهم  اإلدارة 
فوزي كانو يشغلون عضوية أكثر من ثالث شركات عامة في مملكة 
البحرين، ولكن البنك يعتقد بأن هذه المسئولية ال تؤثر على فعالية 
المذكورين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إن  حيث  اإلدارة  مجلس  وكفاءة 
الكافي لمسئولياتهم بصفتهم أعضاء  الوقت واالهتمام  يكرسون 
في مجلس إدارة البنك، وال توجد أي حاالت لتعارض المصالح بين 

عضويتهم لمجالس الشركات التي يترأسونها مع مصالح البنك.
قاعدة إجراءات الرقابة عالية المستوى رقم HC-1.4.6: تنص على   )2
أن رئيس مجلس اإلدارة يجب أن يكون عضو مجلس إدارة مستقل. ال 
يعتبر رئيس مجلس إدارة البنك السيد فاروق المؤيد عضوًا مستقاًل 
وذلك بالنظر إلى المعامالت التجارية التي يجريها البنك مع مجموعة 
المؤيد التي يديرها السيد فاروق المؤيد. يعتقد البنك بأن هذا ال يؤثر 
البنك، وذلك لألسباب  التي يطبقها  الشركات  على معايير حوكمة 
التالية: 1( إن الصفقات التجارية التي يجريها البنك مع مجموعة المؤيد 
تتم على أساس محايد ودون تحيز وذلك بعد القيام بإجراءات مناقصة 
الموافقات  على  والحصول  والعطاءات  العروض  وتقديم  شفافة 
المصالح  تعارض  البنك سياسات صارمة إلدارة  يتبع   )2 المطلوبة. 
الذين هم  3( إن أعضاء مجلس اإلدارة  في قرارات مجلس اإلدارة. 
أطراف ذوي عالقة في نشاطات وعروض األعمال التي تقدم للبنك 

ال يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه العروض. 
قاعدة إجراءات الرقابة عالية المستوى رقم HC-1.8.2: تنص على   )3
أنه ينبغي للمجلس أن ينشئ لجنة حوكمة الشركات مكونة من ثالثة 
أعضاء مستقلين على األقل بينما تجيز قاعدة إجراءات الرقابة عالية 
المستوى رقم HC-1.8.5 بدمج اللجان. وقد دمج البنك مسؤولية لجنة 
حوكمة الشركات مع لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة التي تضم 
أربعة أعضاء واحٌد منهم عضو مستقل. يرى مجلس اإلدارة أن هذا ال 
يخل بالمستويات العالية باإلرشادات الخاصة بحوكمة الشركات، حيث 
إن لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة لديها ما يكفي من الموارد 
للوفاء  االجتماعات  من  كاف  عدد  وعقد  بواجباتها  للقيام  والوقت 
بمسؤولياتها. ونتيجة لهذا الدمج، ال تفي لجنة التعيينات والمكافآت 
 ،HC-1.8.2 والحوكمة بمتطلبات قاعدة إجراءات عالية المستوى رقم
والمكافآت  التعيينات  لجنة  أن  هو  المجلس  قرار  فإن  ذلك،  ومع 
والحوكمة مستقلة بما فيه الكفاية للوفاء بمتطلباتها ومسؤولياتها. 
وعلى هذا األساس، أكد مصرف البحرين المركزي أنه ليس لديه أية 

اعتراض على الدمج بين هذه اللجان بهذه الطريقة.
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تقرير المكافآت 
فلسفتنا

لقد تبنى بنك البحرين الوطني فلسفة مكافآت شاملة تعكس رؤيته 
وإستراتيجيته وقيم عمله ضمن إطار عمل يساعده على إتخاذ القرارات 
المتعلقة بجميع عوامل المكافآت. ونحن نسعى من خالل تبنينا لهذه 

الفلسفة إلى: 

استقطاب أفضل الموظفين أداًء واالحتفاظ بهم. . 1

توفير حوافز متغيرة ومدفوعة حسب ما يتم تحقيقه من أهداف أداء . 2
خاصة بالمؤسسة، باإلضافة إلى تحقيق األهداف الشخصية ضمن 

إطار يتماشى مع قيمنا المؤسسية. 

البنك . 3 أداء  على  إيجابي  بشكل  يؤثرون  القطاع  قادة ضمن  تطوير 
ويمثلون حافزًا للنمو في البيئة االقتصادية التي يعملون بها. 

وعبر عواملها المتعددة، فإن فلسفتنا تشمل مايلي:

تشجيع بناء الكفاءات والمهارات من خالل ربط التطور المهني وإدارة . 1
األداء بالمكافآت. 

دعم ثقافة المثابرة بالعمل المدفوع باألداء واإلنجاز واللذان يحفزان . 2
نمو المؤسسة.

األداء، . 3 لقاء  ومتغيرة(  ثابتة  مكافآت  شكل  )على  استحقاقات  دفع 
الواضح  وااللتزام  والتطوير،  والنمو،  والكفاءات،  والمهارات، 

للمؤسسة. 

التطور . 4 توفير  خالل  من  المؤسسة  في  للنمو  لألفراد  فرص  مد 
المهني، والتدريب، وخطط التعاقب الوظيفي، وتطوير المواهب. 

دعم بيئة العمل من خالل عدة مرتكزات وهي قيم عملنا، والقيادة . 5
فرق  وترابط  الجماعي  العمل  على  القائم  النجاح  وثقافة  الرشيدة، 

العمل، وتحقيق توازن بين العمل والحياة االجتماعية. 

قوي  حوكمة  بإطار  االلتزام  خالل  من  كذلك  يتم  فلسفتنا  تطبيق  إن 
ومواكبة  الرقابية  باالشتراطات  العام  االلتزام  يضمن  والذي  وفّعال، 
أفضل الممارسات على مستوى القطاع. وفي حال عدم الوفاء بهذه 
االشتراطات، فإن لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة التابعة لمجلس 
واالشتراطات  بالسياسات  االلتزام  ضمان  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة 

الرقابية.

إن سياسة مكافآت البنك تراعي على وجه الخصوص دور كل موظف، 
مخاطر  يتحملون  الذين  واألشخاص  المعتمدين  األشخاص  وباألخص 
جوهرية، بحيث يتم تعويضهم بشكل عادل ومسؤول. إن األشخاص 
ومسؤوليات  بمهام  القيام  يتولون  ممن  موظفون  هم  المعتمدين 
هذه  وتشمل  المركزي.  البحرين  مصرف  من  مسبقة  لموافقة  تحتاج 
مصرف  قبل  من  والمذكورة  متابعتها  يتم  التي  العمليات  المهام 
بشكل  تقاريرها  ترفع  التي  التنفيذية  والمناصب  المركزي،  البحرين 
يمتلكون  األقسام ممن  التنفيذي، وبعض مسؤولي  للرئيس  مباشر 
مهارات وكفاءات خاصة. إن األشخاص الذين يتحملون مخاطر مادية هم 
موظفون يترأسون دائرة أعمال معينة وأي أفراد ضمن سيطرتهم ممن 

لهم آثار جوهرية على إطار مخاطر البنك. 

أعمال  واستراتيجية  للموظفين  بدفعه  نقوم  ما  بين  التوافق  لضمان 
السنوية  األهداف  مقابل  للموظف  الفردي  األداء  نقيم  فإننا  البنك، 
طويلة المدى المالية وغير المالية والموجزة بما يتماشى مع نظام إدارة 
أداء البنك. وتأخذ عملية التقييم هذه بعين االعتبار االلتزام بقيم البنك 
بنزاهة.  التصرف  كله  ذلك  االلتزام وفوق  وإجراءات  ومعايير  والمخاطر 
يتم  ما  أساس  على  ليس  عليه  الحكم  يتم  األداء  فإن  عام،  وبشكل 
تحقيقه على المدى القصير والطويل فحسب، بل على أساس الكيفية 
التي تحققت بها على نفس القدر من األهمية، حيث أن البنك يؤمن بأن 
العامل األخير يسهم في استدامة أنشطة أعماله على المدى الطويل.

دور لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة

تتولى لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة مسؤولية اإلشراف على 
اللجنة هي  البنك وتعتبر  جميع سياسات المكافآت الخاصة بموظفي 
وهي  المكافآت،  وممارسات  لسياسة  والمنظمة  المشرفة  الجهة 
المتغيرة  المكافآت  سياسة  واقتراح  ومراجعة  تحديد  عن  المسؤولة 
عن  كذلك  مسؤولة  وهي  عليها.  الموافقة  أجل  من  اإلدارة  لمجلس 
لجنة  المكافآت. وتضمن  لجميع قرارات  الحوكمة  المبادئ وإطار  تحديد 
التعيينات والمكافآت والحوكمة تعويض ومكافأة جميع موظفي البنك 
أساس  على  المكافآت  مراجعة سياسة  وتتم  عادل ومسؤول.  بشكل 
منتظم لكي تعكس هذه السياسة التغييرات التي تحدث في ممارسات 

السوق وخطة العمل والمخاطر التي يواجهها البنك.

فيما  والحوكمة،  والمكافآت  التعيينات  لجنة  مسؤوليات  وتشمل 
يتعلق بسياسة المكافآت المتغيرة للبنك، كما هو محدد في مهامها 

واختصاصاتها، ولكنها غير محصورة بالمهام التالية:

النظام •  أن  لضمان  وذلك  المكافآت  نظام  مراجعة  ومراقبة  اعتماد 
يعمل كما هو مخطط له. 

اعتماد سياسة المكافآت والمبالغ المخصصة لكل شخص ُمعتمد وكل • 
المتغيرة  المكافآت  مجموع  إلى  باإلضافة  المخاطر  يتحمل  موظف 
المكافآت  مجموع  أن  االعتبار  بعين  األخذ  مع  توزيعها،  يتم  التي 
الرواتب واألتعاب والمصروفات والمكافآت والمزايا األخرى  يشمل 

التي يحصل عليها الموظف.

التأكد من تعديل المكافآت لجميع أنواع المخاطر • 

المكافآت •  تشكل  المخاطر،  يتحملون  لمن  بالنسبة  أنه  من  التأكد 
المتغيرة جزءًا كبيرًا من مجموع المكافآت التي يحصلون عليها.

مجموع •  اعتماد  قبل  الخلفي  واالختبار  اإلجهاد  اختبار  نتائج  مراجعة 
الرواتب  ذلك  في  بما  توزيعها،  سيتم  التي  المتغيرة  المكافآت 
يحصل  التي  األخرى  والمزايا  والمكافآت  والمصروفات  واألتعاب 

عليها الموظف. 

التقييم الحذر للممارسات التي يتم بموجبها دفع المكافآت لإليرادات • 
المستقبلية المحتملة والتي يبقى توقيتها واحتمالها غير مضمون. 
وتقوم لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة بمناقشة مسألة المبالغ 
المدفوعة للدخل الذي ال يمكن تحقيقه أو الذي يبقى احتمال تحقيقه 

غير مضمون وقت القيام بعملية الدفع.

التأكد من أنه بالنسبة لألشخاص المعتمدين في إدارة المخاطر وإدارة • 
الموارد البشرية وإدارة االستراتيجية وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة 
المكافآت  مجموع  يكون  االلتزام  وإدارة  المالية  واإلدارة  العمليات 

الثابتة والمتغيرة يميل لصالح المكافآت الثابتة.

أساس •  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  بشأن  توصية  تقديم 
حضورهم وأدائهم والتزامهم بنص المادة 188 من قانون الشركات 

التجارية البحريني.

التزام •  ضمان  أجل  من  المناسبة  االلتزام  آليات  وضع  من  التأكد 
الحذر  التحوط الشخصية أو  الموظفين بعدم استخدام استراتيجيات 
المخاطر  ربط  آثار  تقليص  بهدف  المسؤولية  ومن  المكافآت  على 

الكامنة في ترتيب مكافآتهم. 

والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  بتشكيل  اإلدارة  مجلس  قام 
بهدف تلبية األهداف المذكورة أعاله. هذا وقد وردت تفاصيل كاملة 
عن اللجنة، بما في ذلك تواريخ انعقادها وذلك تحت حوكمة الشركات. 
وقد بلغ المبلغ اإلجمالي المدفوع ألعضاء لجنة التعيينات والمكافآت 
والحوكمة خالل العام على شكل أتعاب مقابل حضور الجلسات، 8,000 

دينار بحريني.

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

المستشارون الخارجيون

المكافآت  سياسة  وضع  في  البنك  الخارجيون  المستشارون  ساعد 
المتغيرة لتتماشى مع ممارسات المكافآت الصحيحة لمصرف البحرين 

المركزي والممارسات المتبعة في القطاع. 

مجال تطبيق سياسة المكافآت

لقد تم تبني سياسة المكافآت على مستوى البنك وسيجري تطبيقها 
على فروعه الخارجية وشركاته التابعة.

مكافآت مجلس اإلدارة

188 من  المادة  لنص  اإلدارة وفقًا  أعضاء مجلس  تقدير مكافآت  يتم 
قانون الشركات التجارية البحريني لعام 2001. وسوف يتم وضع حدود 
لمبالغ مكافآت مجلس اإلدارة بحيث يكون مجموع المكافآت )باستثناء 
من   %10 نسبة  تتجاوز  ال  المجلس(  جلسات  حضور  مقابل  األتعاب 
األرباح الصافية للبنك، وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في 

المادة 188 من قانون الشركات التجارية البحريني من أي سنة مالية.

اجتماع  خالل  المساهمين  لموافقة  اإلدارة  مجلس  مكافآت  تخضع 
مجلس  أعضاء  مكافآت  تشمل  وال  للبنك.  السنوي  العامة  الجمعية 
اإلدارة غير التنفيذيين الحوافز التي ترتبط باألداء مثل األسهم الممنوحة 
وخيارات األسهم أو برامج األخرى لحوافز األسهم المؤجلة والمكافآت 

أو المزايا التقاعدية.

المكافآت المتغيرة للموظفين 

غالبيتها  في  تتكون  وهي  باألداء  مرتبطة  المتغيرة  المكافآت  إن 
المتغيرة  المكافآت  وترتبط  )البونص(.  السنوية  األداء  مكافئة  من 
بمساهمات األفراد في تحقيق أهداف وغايات بنك البحرين الوطني 
بيئة  إلى  يفضي  مما  القيمة،  تحقيق  على  قائمة  ثقافة  إطار  ضمن 

تتسم بالكفاءة والعملية وتحقيق النتائج.

تحقيق  إلى  يهدف  اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمد  إطار  البنك  لدى 
الشفافية بين األداء والمكافآت المتغيرة. وقد تم تصميم هذا اإلطار 
على أساس أن الجمع بين األداء المالي وتحقيق األهداف غير المالية 
األخرى من شأنه - في حال تساوت جميع األمور األخرى- أن يفضي إلى 
تحقيق حزمة من المكافآت المستهدفة للموظفين. ويتم تعديل حزمة 
المكافآت لألخذ بعين االعتبار المخاطر عبر استخدام المعايير المرتبطة 
بالمخاطر )بما في ذلك المقاييس المستقبلية(. وضمن اإلطار الذي تم 
تبنيه لتحديد حزمة المكافآت المتغيرة، فإن لجنة التعيينات والمكافآت 
والحوكمة تهدف إلى الموازنة بين توزيع أرباح البنك بين المساهمين 

والموظفين. 

من  مجموعة  البنك  مستوى  على  األساسية  األداء  مؤشرات  تشمل 
المقاييس قصيرة وطويلة األجل والتي تشمل الربحية والمالءة المالية 

والسيولة ومؤشرات النمو.

بتقييم  دقة  وبكل  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تقوم 
المستقبلية  لإليرادات  المكافآت  دفع  بموجبها  يتم  التي  الممارسات 
المحتملة والتي يبقى توقيتها واحتمالية تحقيقها غير مؤكدين. وتبين 
لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة أن قراراتها تتفق مع تقييم الوضع 

المالي للبنك وفرصه المستقبلية. 

يتبع البنك إجراءات رسمية وشفافة في تعديل حزمة المكافآت لتأخذ 
بعين االعتبار جودة األرباح. ويسعى البنك لدفع المكافآت من األرباح 
المحققة والثابتة. وإذا كانت جودة األرباح غير قوية، فإنه يمكن تعديل 

قاعدة األرباح حسب تقدير لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة.

لتكون لدى البنك عمومًا أية مبالغ قابلة للتوزيع ضمن حزمة المكافآت، 
معايير  وتضمن  المالية.  بأهدافه  خاصة  الحدود  يحقق  أن  يجب 
كبير في  بشكل  المتغيرة  المكافآت  تقلص مجموع  األداء  ومؤشرات 
األغلب عند تحقيق البنك ألداء مالي غير مشجع أو سلبي. وعالوة عن 
المخاطر  لتعديالت  تخضع  أعاله  المذكورة  المكافآت  حزمة  فإن  ذلك، 
وذلك بما يتفق مع هذه التعديالت وإطار الربط. وتضمن عملية إدارة 
األداء كون جميع أهداف وحدات األعمال والموظفين منسجمة بشكل 

مناسب مع الكل. 

إن مجموع المكافآت المتغيرة المدفوع لجميع الموظفين بما في ذلك 
صافي  من   %9 إلى   %7 نسبة  ضمن  يقع  األسهم  حوافز  برنامج 

األرباح قبل اقتطاع )البونص(. 

مكافآت عمليات الرقابة

إن مستوى المكافآت المقدمة للموظفين في عمليات الرقابة والدعم 
يسمح للبنك باستخدام موظفين أكفاء وذوي خبرة عالية لهذه العمليات. 
لموظفي  والمتغيرة  الثابتة  المكافآت  مجموعة  أن  البنك  ويضمن 
الرقابة والدعم يجب أن تميل لصالح المكافآت الثابتة. وتعتمد المكافآت 
المتغيرة لعمليات الرقابة على األهداف الخاصة بها وليس على األداء 

المالي الفردي لألعمال التي تقوم بمراقبتها.

يلعب نظام إدارة أداء البنك دورًا رئيسيًا في تحديد أداء وحدات الدعم 
والرقابة على أساس األهداف الموضوعة لها. ويتم تركيز هذه األهداف 
بشكل كبير على األهداف غير المالية والتي تشمل المخاطر والرقابة 
والبيئة  السوق  بيئة  إلى  باإلضافة  األخالقية  واالعتبارات  وااللتزام 

الرقابية عالوة عن المهام ذات القيمة المضافة والخاصة بكل وحدة. 

المكافآت المتغيرة لوحدات األعمال

يتم تحديد المكافآت المتغيرة لوحدات األعمال بشكل رئيسي من خالل 
أهداف األداء األساسية المحددة في نظام إدارة أداء البنك. وتشمل 
هذه األهداف كل من األهداف المالية وغير المالية، بما في ذلك رقابة 
السوق  بيئة  إلى  باإلضافة  األخالقية  واالعتبارات  وااللتزام  المخاطر 
والبيئة الرقابية. إن مراعاة تقييم المخاطر أثناء تقييم أداء األفراد يضمن 
على  األرباح  نفس  يحققان  الموظفين  من  اثنين  أي  وجود  حال  في 
عن  نيابة  المخاطر  من  مختلفًا  حجمًا  يتحمالن  ولكنهما  القصير  المدى 

البنك أن تتم معاملتهما بشكل مختلف بموجب نظام المكافآت.

إطار تقييم المخاطر

إن الغـرض مـن ربـط المخاطـر هـو مـوازاة وضبـط المكافـآت المتغيـرة مع 
تشـكيلة المخاطـر التـي تواجـه البنـك. وضمـن مسـاعيه لتحقيـق ذلـك، 
فـإن البنـك يأخـذ بعيـن االعتبـار كل من المعايير الكّميـة والمعايير النوعية 
ضمـن عمليـة تقييـم المخاطـر. وتلعـب كل مـن المعاييـر الكّميـة وقـرارات 
تقييـم  عمليـة  وتشـمل  المخاطـر.  تعديـالت  تحديـد  فـي  دورًا  األفـراد 
لتقليـل  المكافـآت قـد ُوضعـت  كـون سياسـة  الحاجـة لضمـان  المخاطـر 
قابليـة الموظفيـن ألخـذ مخاطـر كبيـرة وغيـر ضروريـة بحيـث تتناسـب مـع 
مخرجـات المخاطـر ويكـون لهـا مجموع مناسـب من المكافـآت التي تتفق 

مـع عمليـة ضبـط المخاطـر. 

تأخــذ لجنــة التعيينــات والمكافــآت والحوكمــة بعيــن االعتبــار كــون سياســة 
ويضمــن  البنــك.  مخاطــر  توزيــع  مــع  منســجمة  المتغيــرة  المكافــآت 
تطبيــق إطــار وعمليــات تقييــم المخاطــر حســب التوقعــات المســتقبلية 
والتقييــم بأثــر رجعــي، التقييــم الدقيــق للممارســات المكافــآت القائمــة 
توقيــت  ذات  تكــون  والتــي  المحتملــة  المســتقبلية  اإليــرادات  علــى 

ــر مضمــون. وتحقــق غي
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تأخذ تعـديالت المخـاطر بعين االعتبار جميع أنواع المخاطر، بما في ذلك المخاطر غير الملموسة والمخاطر األخرى مثل مخاطر السمعة ومخاطر 
السيولة وكلفة رأس المال. ويقوم البنك بتقييم المخاطر من أجل مراجعـة األداء المالي والتشغيلي مقابل استراتيجية األعمال وأداء المخاطـر 
قبــل توزيــع المكــافــآت السنـويــة. ويـؤكــد البنــك بأن مجمــوع المكــافــآت المتغيــرة ال يحـد مــن قدرتــه على تعـزيــز وتقـويــة قـاعـدتـه الرأس ماليـــة. 

تبقى لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة على إطالع دائم على أداء البنك باالعتماد على إطار إدارة المخاطر. وتستخدم لجنة التعيينات والمكافآت 
والحوكمة هذه المعلومات عند أخذ المكافآت بعين االعتبار من أجل ضمان التناغم والتوافق بين العوائد والمخاطر والمكافآت. 

في السنوات التي يتكبد فيها البنك خسائر جوهرية في أدائه المالي، سوف يشمل إطار تعديل المخاطر العديد من التعديالت. كما وتعاين 
وتقوم  المتغيرة،  الحوافز  إطار سياسة  على  إجرائها  تم  الذي  الخلفي  واالختبار  اإلجهاد،  اختبار  نتائج  بدقة  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة 
بإدخال التغييرات الضرورية على حوافز الموظفين )البونص(، مثل تقليل مجموع المكافآت والتغييرات المحتملة على فترة االستحقاق والتأجيالت 

اإلضافية والتخصيصات القابلة لالسترداد.

تستطيع لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة، ومن خالل موافقة مجلس اإلدارة، استخدام وسائل الترشيد واتخاذ القرارات االختيارية التالية: 

زيادة/ تقليل التعديل على تقييم المخاطر بأثر رجعي • 

إمكانية إجراء تأجيالت إضافية أو زيادة مبلغ مكافآت األسهم • 

االسترداد من خالل ترتيب تخصيصات قابلة لالسترداد• 

إطــار اإلعادة

تسمح التخصيصات القابلة لالسترداد لمجلس إدارة البنك بأن يقرر أنه، عندما يكون مناسبًا، يمكن للحوافر غير المستحقة بموجب برنامج المكافآت 
المؤجلة أن يسقط الحق فيها/يتم تعديلها أو بإمكانية استرداد المكافآت المتغيرة الذي تم تسليمه وذلك في حاالت معينة. أما الهدف من وراء 
ذلك فهو السماح للبنك باالستجابة وبشكل مناسب إذا تبّين بأن مؤشرات األداء التي اعتمدت في قرار المكافآت ال تعكس األداء المقابل على 
المدى الطويل. وتتضمن جميع المكافآت المؤجلة تخصيصات تساعد البنك على تقليل أو إلغاء المكافآت للموظفين الذين كان لسلوكهم الفردي 

آثار ضارة بشكل جوهري على البنك خالل سنة األداء المعنية.

ال يمكن اتخاذ أي قرار بسحب مكافأة الفرد إال من قبل مجلس إدارة البنك. 

تسمح تخصيصات البنك القابلة لالسترداد لمجلس اإلدارة بأن يقرر أنه، عندما يكون مناسبًا، يمكن للحوافز المستحقة/غير المستحقة بموجب برنامج 
المكافآت المؤجلة تعدل/ُتلغى وذلك في حاالت معينة. وتشمل هذه الحاالت ما يلي:

وجود أدلة مقبولة ودامغة بوجود سوء سلوك متعمد أو أخطاء جوهرية أو إهمال أو عدم كفاءة لدى الموظف، مما تسبب في تعريض البنك/ • 
وحدة عمل الموظف لخسائر جوهرية في أدائها المالي أو معلومات غير صحيحة بشكل جلّي في البيانات المالية للبنك أو إخفاق جوهري في 
إدارة المخاطر أو خسائر في سمعة البنك أو المخاطر الناشئة نتيجة تصرفات وقرارات هذا الموظف أو إهماله أو سوء سلوكه أو عدم كفاءته 

وذلك خالل سنة األداء المعنية. 

قيام الموظف، عن قصد وبشكل متعمد، بتضليل السوق و/أو المساهمين فيما يتعلق باألداء المالي للبنك خالل سنة األداء المعنية. • 

يمكن اللجوء إلى االسترداد إذا كان التعديل الخاطئ للجزء غير المستحق غير كاف وذلك بالنظر إلى طبيعة وحجم المسألة. 

عناصر المكافآت المتغيرة

تتضمن المكافآت المتغيرة العناصر الرئيسية التالية:

جـــزء من المكافأة المتغيرة التي يتم منحها ودفعها نقدًا عند االنتهاء من عملية تقييم األداء لكل سنة.نقد مدفوع مقدمًا

جـــزء من المكافأة المتغيرة التي يتم منحها ودفعها نقدًا على أساس نسبي على مدى 3 سنوات.نقد مؤجل

جــزء من المكافأة المتغيرة التي يتم منحها وإصدارها على شكل أسهم عند االنتهاء من عملية تقييم األداء لكل سنة.مكافآت أسهم مقدمًا 

جـــزء من المكافأة المتغيرة التي يتم منحها ودفعها على شكل أسهم على أساس نسبي على مدى 3 سنوات.أسهم مؤجلة

هذا وتخضع جميع المكافآت المؤجلة للتخصيصات القابلة لالسترداد. ويتم دفع جميع مكافآت األسهم ليستفيد الموظف بعد فترة احتفاظ مدتها 
ستة شهور اعتبارًا من تاريخ استحقاقه لها. إن عدد مكافآت أسهم رأس المال المقدمة ترتبط بسعر أسهم البنك حسب قوانين برنامج حوافز أسهم 

البنك. ويتم دفع أي أرباح نقدية على هذه األسهم إلى الموظف باإلضافة إلى األسهم )أي بعد فترة االحتفاظ(.

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

المكافأة المؤجلة
بحريني  دينار  بقيمة 100,000  السنوية  المكافآت  الموظفين ممن يحصلون على مجموع  أول فما فوق، وكذلك  الموظفين بمنصب مدير  إن 

فما فوق يخضعون لتأجيل المكافأة المتغيرة وذلك كما يلي:

مكونات المكافآت المتغيرة
 الرئيس

التنفيذي

أكبر خمس 
موظفين من 

حيث الراتب

المدراء 
األوائل فما 

االستردادالخطأاالحتفاظفترة التأجيلفوق
نعم--فوري50%40%40%نقد مدفوع مقدمًا 

نعمنعم6 شهورفوري10%--أسهم مقدمة
نعمنعم-3 سنوات *-10%10%نقد مؤجل

نعمنعم6 شهور3 سنوات *40%50%50%مكافآت أسهم مؤجلة
* يتم استحقاق النقد أو األسهم المؤجلة على أساس نسبي على مدى 3 سنوات.

يمكن للجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة، وباالعتماد على تقييمها لتوزيعات األدوار والمخاطر التي يتحملها الموظف، أن تقوم بزيادة تغطية الموظفين والتي ستخضع لترتيبات التأجيل. 

بيانات المكافآت المدفوعة
)أ( مجلس اإلدارة

20202019آالف الدنانير البحرينية

33.530أتعاب حضور جلسات

460460مكافآت

)ب( الموظفين

2020

ألف دينار بحريني

عدد 
الموظفين*

 مكافأة
ثابتة

 مكافآت
أولية

 مكافآت
مضمونة

المكافأة المتغيرة
المجموع مؤجلةمقدمًا

أخرىأسهمنقدًاأسهمنقدًا)نقدًا/ أسهم()نقدًا/ أسهم(أخرىنقدًا 
األشخاص المعتمدون

2,136-2861060336--61,295149- وحدات األعمال

3,123-306-39176--172,139211- الرقابة والدعم

أشخاص آخرون يتحملون مخاطر 
112-7-92--17816جوهرية 

19,267-2,4926112305--68812,7343,663موظفون آخرون

2,528-502111--492,095369موظفون إقليميون

27,166-3,22815173965--76118,3414,408المجموع

تشمل هذه الموظفين كما في 31 ديسمبر 2020م 45 موظف ممن تركوا العمل خالل العام وهم غير مضمنين في عدد الموظفين، إال أن مكافآتهم تم اإلفصاح عنها في األقسام   *
المعنية.

مالحظة: إن مصروفات الموظفين األخرى والبالغة 52 دينار بحريني تم تكبدها في مصروفات التوظيف غير مدرجة أعاله.

2019

ألف دينار بحريني

عدد 
الموظفين*

 مكافأة
ثابتة

 مكافآت
أولية

 مكافآت
مضمونة

المكافأة المتغيرة
المجموع مؤجلةمقدمًا

أخرىأسهمنقدًاأسهمنقدًا)نقدًا/ أسهم()نقدًا/ أسهم(أخرىنقدًا 
األشخاص المعتمدون

2,822-50310113605--71,357234- وحدات األعمال

3,650-490-671123--192,130236- الرقابة والدعم

أشخاص آخرون يتحملون مخاطر 
336-39-4910--319939جوهرية 

18,119-3,6537910368--68111,2602,749موظفون آخرون

2,256-1445127--531,516563موظفون إقليميون

27,182-5,0192271241,529--76316,4623,820المجموع

تشمل هذه الموظفين كما في 31 ديسمبر 2019م 46 موظف ممن تركوا العمل خالل العام وهم غير مضمنين في عدد الموظفين، إال أن مكافآتهم تم اإلفصاح عنها في األقسام   *
المعنية.

مالحظة: إن مصروفات الموظفين األخرى والبالغة 59 دينار بحريني تم تكبدها في مصروفات التوظيف غير مدرجة أعاله.
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المكافآت المؤجلة

2020

المجموعأخرى األسهمنقد

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني*العددألف دينار بحريني

3,108-4544,835,1732,654الرصيد االفتتاحي

1,883-1242,549,0711,759المكافآت التي منحها خالل العام

694-184737,838509المكافآت النقدية واألسهم التي تم منها خالل العام

6---6المكافآت التي تم دفعها/إصدارها خالل الفترة

)2,454(-)2,115()3,151,865()338(التغييرات في قيمة المكافآت غير المستحقة

3,237-4314,970,2172,806الرصيد النهائي

* بناًء على سعر المكافآت األصلي

2019

المجموعأخرى األسهمنقد

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني*العددألف دينار بحريني

3,188-5034,597,4552,685الرصيد االفتتاحي

1,707-1262,550,2521,581المكافآت التي منحها خالل العام

622-179714,771443المكافآت النقدية واألسهم التي تم منها خالل العام

4---4المكافآت التي تم دفعها/إصدارها خالل الفترة

(2,414)-(2,056)(3,027,305)(358)التغييرات في قيمة المكافآت غير المستحقة

3,108-4544,835,1732,654الرصيد النهائي

* بناًء على سعر المكافآت األصلي

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

االلتزام
يعد  والقواعد،  اللوائح  من  بالعديد  عالميًا  المالية  المؤسسات  تلتزم 
والحفاظ  بمسؤولية،  عملياتنا  إلجراء  حيويًا  أمرًا  اللوائح  لهذه  االمتثال 
ملتزم  الوطني  البحرين  بنك  أن  حيث  عمالئنا،  وحماية  سمعتنا  على 
البحرين  لمصرف  بها  المعمول  والمعايير  للوائح  االمتثال  بضمان 
المركزي وكذلك السلطات التشريعية األخرى في المملكة والدول التي 

نعمل فيها.

نظام  تطبيق  في  ونجحنا  لدينا،  االلتزام  ثقافة  تعزيز  نواصل  نحن 
للتوعية  برنامج  البدء في  التنظيمي Bench Matrix. كما وتم  االلتزام 
بااللتزام لتزويد الموظفين بمعلومات االلتزام الشهرية والتدريب على 
االمتثال. أكمل البنك أيضًا خطة االختبار ومراجعة الضوابط الخاصة به 
باإلضافة إلى االختبارات اإلضافية لعام 2020. عالوة على إلى ذلك، 
لإلدارة  أساسية  أداة  وهي  للقوانين،  التنظيمية  الخرائط  بتنفيذ  قمنا 
واألعمال ووظائف الدعم لمراقبة المتطلبات التنظيمية واالمتثال لها، 

وبالتالي تقليل مخاطر عدم االمتثال للوائح مصرف البحرين المركزي.

عالوة على ذلك، نحن ملتزمون باالستفادة من أوجه التضافر الناشئة 
من مراجعة عملياتنا مع بنك البحرين اإلسالمي.

تعزيز  2019 لضمان  عام  للمجموعة في  االلتزام  إدارة  لجنة  إنشاء  تم 
التدابير واألساليب المختلفة وتشمل  وظيفة االلتزام من خالل تنفيذ 
إجراءات الفحص العكسي لاللتزام واالختبار السنوي لالمتثال وتقييم 
المالية  الجرائم  على  التدريب  توفير  وتم  الجديدة،  العمالء  مخاطر 
والمملكة  البحرين  مملكة  في  واالمتثال  االلتزام  لفرق  والعقوبات 

العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

سياسة  بتنفيذ  قمنا  المركزي،  البحرين  مصرف  متطلبات  مع  تماشيًا 
أشكال  من  شكل  أي  من  موظفينا  لحماية  المخالفات  عن  اإلبالغ 
أخالقي،  غير  أو سلوك  أي ممارسة،  الموظفون  إذا الحظ  االنتهاك. 
أو  قانونية،  أو  مالية  طبيعة  ذي  مشروع  غير  سلوكًا  أو  الئق،  غير  أو 
أي نشاط ينتهك قواعد السلوك، فلديهم الفرصة إلبالغ رئيس لجنة 

التدقيق بذلك دون خوف من العواقب.

التي  الدعاوى  على  بالمجموعة  للتدقيق  التنفيذي  الرئيس  يشرف 
أساس  على  اآلخرين  الزمالء  ويبلغ  المخالفات  عن  المبلغون  يثيرها 
"العلم بالضرورة" عند التحقيق في أّي ادعاء. ُيبقي الرئيس التنفيذي 
ويبلغ  التحقيق  بنتيجة  علم  على  التدقيق  لجنة  بالمجموعة  للتدقيق 
الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة التخاذ 
اإلجراءات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك أي إجراء تأديبي، حسب 

الضرورة.

االمتثال  وقوانين  بقواعد  تامًا  التزامًا  ملتزم  الوطني  البحرين  بنك  إن 
ومكافحة  المالية  الجرائم  بمكافحة  التزاماته  ضمن  يصب  الذي  األمر 
غسيل  مكافحة  سياسة  البنك  وضع  لذلك،  وفقًا  اإلرهاب.  تمويل 
مراقبة  وإجراءات  العقوبات  وسياسة  االلتزام،  وسياسة  األموال، 
نشاطات مكافحة غسيل األموال التي تحدد أُطر الدفع وعملية فحص 
ومعاينة األسماء. باإلضافة إلى ذلك، يستخدم بنك البحرين الوطني 
مكافحة  نشاطات  متابعة  وعمليات  العقوبات  إلجراء  مؤتمتة  أنظمة 
االلتزام في  ويقوم مسؤولو  كما  اإلرهاب.  وتمويل  األموال  غسيل 
بنك البحرين الوطني بشكل دوري بإجراء تدريب قائم على األدوار في 
والعقوبات  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسيل  بمكافحة  خاصة  أوضاع 
أكثر  بمسؤولياتهم بشكل  وتمكينهم من االضطالع  لصقل مهاراتهم 
كفاءة، ويقوم قسم االلتزام في بنك البحرين الوطني أيضًا بالتحقيق 
المستهدف في أي تغييرات في أنماط وسلوكيات قاعدة عمالء البنك 
األوسع  المالية  الجرائم  منظور  من  مخاوف  أي  في  التحقيق  لضمان 
وتصعيدها ومناقشتها مع مسؤول اإلبالغ عن غسيل األموال وأطراف 

ذوي العالقة اآلخرين المعنيين.

استناًدا إلى المتطلبات التنظيمية وتوقعات البنوك المراسلة وأفضل 
دوري  بشكل  الوطني  البحرين  بنك  يقوم  القطاع،  في  الممارسات 
المناسبة  التغييرات  انعكاس  لضمان  وإجراءاته  سياساته  بمراجعة 
االلتزام  إدارة  لجنة  الوطني  البحرين  بنك  أنشأ  الحاجة.  عند  وتنفيذها 
للمجموعة في عام 2019 لتوفير منصة لمناقشة وتنفيذ جدول أعمال 
االمتثال. باإلضافة إلى ذلك، يجري بنك البحرين الوطني اختباًرا مستمًرا 
القابلة  المعامالت  الفحص لضمان بقاء سيناريوهات مراقبة  ألنظمة 
إنشاء  في  فّعالة  المستخدمين  تعريف  وملفات  والحدود  للتطبيق 
االلتزام  لاللتزام وفريق مسؤولي  التنفيذي  الرئيس  يقدم  التنبيهات. 
المعلومات ذات الصلة إلى لجنة إدارة المخاطر للمجموعة بشكل دوري 
أي  مناقشة  وتتم  أشهر  ثالثة  كل  اإلدارة  مجلس  مخاطر  لجنة  وإلى 
تغييرات يتم إجراؤها على سياسات وإجراءات البنك والموافقة عليها 
على مستوى لجنة إدارة االلتزام وتقديمها للمناقشة والتوصية للفريق 

والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة بنك البحرين الوطني.

لم تكن هناك أي حوادث فساد متعلقة بالبنك في عام 2020.

في  البنك  بخطأ  تتعلق   2020 سبتمبر   7 في  واحدة  غرامة  صدرت 
االئتمانية.  للمعلومات  البحرين  مركز  نظام  عميل في  تصحيح حساب 

كانت قيمة الغرامة 50 دينارًا بحرينيًا.

في عام 2020، وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، أجرينا ثالث 
دورات تدريبية عبر اإلنترنت تتمحور حول مكافحة غسيل األموال وفًقا 
لمتطلبات مصرف البحرين المركزي في عام 2020 وقد تم إجراء جلسات 
توعية إضافية حول العناية الواجبة تجاه العمالء، وخضع جميع موظفي 
خدمة العمالء في بنك البحرين الوطني لتدريب على اإلنترنت لمكافحة 

غسيل األموال هذا العام.

أمور  بين  من  اإلنترنت  عبر  ندوات  إجراء  تم  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
أخرى حول مخاطر االحتيال ومعرفة العمالء وتمويل اإلرهاب ومكافحة 
ونظام  األجنبية  الحسابات  لضريبة  االمتثال  وقانون  اإلرهاب  تمويل 

الحجز المحوسب ونظام االمتثال التنظيمي.

الشخصية  البيانات  حماية  لقانون  تقييم  إجراء  نتوقع  المقبل،  للعام 
على مستوى البنك وتطبيق خطة اختبار ومراجعة الضوابط قائم على 
االمتثال  مخاطر  أعلى  تحديد  معايير  وتعزيز  االمتثال،  مخاطر  مستوى 
 Bench Matrix المعلومات  تكنولوجيا  نظام  وتحسين  البنك  داخل 

الخاص بدائرة االلتزام.

التدقيق الداخلي
بالبنك  المخاطر  إدارة  نظام  من  أساسيًا  جزءًا  الداخلي  التدقيق  يعتبر 
وتلعب دورًا مهمًا في تقييم استقاللية وظائف إدارة المخاطر باإلضافة 
إلى مدى كفاية وفّعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك. يتم إجراء مراجعة 
واإلجراءات  للسياسات  االمتثال  من  للتأكد  اإلدارة  قبل  من  دورية 
على  الضوء  لتسليط  باإلضافة  المعتمدة،  والشروط  بها  المعمول 
المجاالت المهمة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت 

المناسب.

يخضع قسم التدقيق الداخلي لنظام مراجعة خارجي مستقل لضمان 
الجودة ويتبع قسم التدقيق الداخلي بالبنك نهجًا قائمًا على المخاطر، 
وتتضمن خطة التدقيق السنوية تقييم فّعالية وكفاية الضوابط والتحقق 
من نماذج المخاطر واالمتثال التشغيلي. أكثر من 60% من موظفي 
التدقيق مؤهلين مهنيًا من قبل جمعيات دولية معروفة )مثل  قسم 
معهد المدققين الداخليين المعتمدين، ورابطة مراجعة ومراقبة نظم 

المعلومات، ورابطة المحاسبين المعتمدين القانونيين(.
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والمراقبة  البيانات  استخراج  تقنيات  تطبيق  تم   ،2020 عام  في 
من  الرغم  على  الكفاءة،  من  المزيد  لضمان  للمعامالت  اإللكترونية 
تحديات كوفيد - 19، تم االنتهاء من خطة التدقيق السنوية بنجاح مع 

االمتثال للمتطلبات الصحيحة.

تشمل أهداف القسم ما يلي:
زيادة الكوادر المؤهلة مهنيًا إلى 80% في عام 2021 وإلى %100 • 

في السنوات الثالث القادمة
 • %100 نسبته  تام  تنفيذ  وتحقيق  المدققين  مع  كثب  عن  العمل 

لجميع توصيات التدقيق ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها
ضمان وجود أشخاص أكفاء لتولي كل مهام التدقيق الهامة ضمن • 

خطة التعاقب

الصعوبات  حيث  من  تنامي  في  والمالي  المصرفي  القطاع  استمر 
والتعقيدات مع التغييرات المستمرة على صعيد البيئة الرقابية وبيئة 
تكنولوجيا  في  التطورات  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  العالمية.  العمل 
المعلومات فرضت معها تحديات وفرص جديدة للمصارف. ومع بيئة 
أطر  بتقوية  لالستمرار  متنامي  احتياج  هنالك  فإن  المتغيرة،  العمل 
العمل وتعزيز الرقابة. وعلى مدى السنوات الماضية، قام بنك البحرين 
الوطني بتطوير إدارة المخاطر لتكون إحدى كفاءاته األساسية وليمكنه 
من إبقاء موقعه لمواجهة التحديات بشكل جيد. ويتم تقييم المخاطر 
تقييمنا  الدخل وقيمة األصول. بذلك ينعكس  لتأثيراتها على  بالنسبة 
الوضع  في  للتغيرات  كنتيجة  أعمالنا  نشاطات  على  المحتملة  لآلثار 
االئتماني  والوضع  السوق  وأوضاع  االقتصادية  والبيئة  السياسي 
لعمالئنا. وقد تميزت إدارة المخاطر في بنك البحرين الوطني بكونها 
دائمًا حذرة ومستبقة األحداث وذلك بهدف تحقيق التوازن األمثل بين 

حجم المخاطر والعوائد المتوقعة. 

تنحصر السلطة في إدارة المخاطر في البنك لدى مجلس اإلدارة ولجنة 
شاملة  صورة  لتقديم  تشكيلها  تم  والتي  للمجلس  التابعة  المخاطر 
السياسات  بوضع  المجلس  ويقوم  المجلس.  ألعضاء  والمشورة 
ومخاطر  السوق  ومخاطر  التشغيل  ومخاطر  االئتمان  بمخاطر  الخاصة 
باالستناد  المالئمة  التشغيلية  اإلرشادات  ووضع  المعلومات  أمن 
تفويض  ويتم  بالبنك.  التنفيذية  اإلدارة  تقدمها  التي  التوصيات  إلى 
الخطر  ونوعية  المبالغ  على  بناًء  التنظيمي  الهيكل  حسب  الصالحيات 
والضمانات المتوفرة للبنك. باإلضافة إلى ذلك، شكل البنك لجنة إدارة 
إدارة  ولجنة  للمجموعة  والمطلوبات  األصول  ولجنة  التشغيل،  مخاطر 
االئتمان، ولجنة إدارة استمرارية األعمال، ولجنة أمن المعلومات للبت 

في جوانب المخاطر المختلفة. 

وهي المخاطر  جوانب  مختلف  المخاطر  إدارة  عملية  وتضم   هذا، 
كما يلي:

إدارة المخاطر
البحرين  بنك  قام  الجائحة،  تبعات  أثر  وعلى   2020 عام  أوائل  في 
الوطني بتفعيل فريق إدارة األزمات )CMT(. كان التركيز على استمرارية 
تطبيق  خالل  من  والعمالء  الموظفين  وأمن  سالمة  وكذلك  األعمال 
المنزل، وإعادة توزيع موظفي  التباعد االجتماعي، والعمل من  تدابير 
الوظائف الحساسة في مناطق مختلفة ومتباعدة داخل مكان العمل. 
ودعم  للمقترحات  الورقي  غير  التداول  الوطني  البحرين  بنك  واعتمد 
عملية االئتمان القائمة على تدفق العمل التي طبقت حديًثا باإلضافة 
التسليم  قناة  استخدام  تم  الموارد.  استخدام  تقليل  في  للمساهمة 
وحتى  البداية  من  باالئتمان  المتعلقة  القرارات  التخاذ  فّعال  بشكل 

الموافقة، بما في ذلك موافقات لجنة االئتمان اإلدارية.

مخاطر االئتمان

يسعى البنك جاهدًا إلى إدارة مخاطر، بما يضمن حماية أعماله وضمان 
تأسيسه،  للمخاطر منذ  ثابتة  إجراءات وسياسات  البنك  تطورها ويتبع 
الوطني.  االقتصاد  ودعم  العمالء،  أموال  حماية  على  يساعد  بما 
تحقيق  لضمان  بالغة  ودقة  بحذر  االئتمان  مخاطر  إدارة  فريق  ويعمل 
التوافق بين قدرتنا على تحمل مخاطر االئتمان ورؤيتنا وفق استراتيجية 

البنك الجديدة. 

في ظل الضغوط التنظيمية والسوقية التي تدفع القطاع إلى فرض 
لرأس  الواعي  االستخدام  وضمان  المخاطر  على  الرقابة  من  المزيد 
شديدة  بدقة  منتجاته  محفظة  مراجعة  العمل  فريق  يواصل  المال، 
لتقييم عمالئه والقطاعات التي قد تتعرض للضغوط، مع االستعداد 
إذا  المخاطر  إلدارة  تصحيحية  خطط  خالل  من  التحديات  لمواجهة  التام 

لزم األمر.

على  يطرأ  خلل  أي  تحديد  والمراجعة  الداخلي  التصنيف  نظام  يضمن 
تعتمد  الالزمة.  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  وضمان  االئتمان  مخاطر 
التصنيفات الداخلية للبنك على مقياس من ستة عشر درجة يأخذ بعين 
االعتبار القوة المالية للمقترض باإلضافة إلى الجوانب النوعية وذلك 
بهدف الحصول على صورة متكاملة لتحديد مدى احتمال تعثر المقترض 
المخصصة  المخاطر  تصنيفات  مراجعة  وتتم  بالتزاماته.  الوفاء  وعدم 
لكل مقترض على أساس سنوي على األقل. وتساعد عملية المتابعة 
تشهد  التي  الحسابات  من  التخارج  على  البنك  لمحفظة  المنتظمة 

تدهورًا في مستوى المخاطر.

للدول  االئتمانية  الحدود  وضع  في  صارمة  معايير  البنك  يتبع 
والمؤسسات المالية الدولية، كما يقوم بتطبيق إجراءات حذرة للتحكم 
للحكم  منتظم  تقييم  إجراء  فقط  يتم  وال  االستثمارية.  نشاطاته  في 
عملية  إجراء  كذلك  تتم  بل  فحسب،  للعميل  االئتمانية  المالءة  على 
مراقبة يومية للتطورات المالية على الصعيد العالمي وهو ما يضمن 
تحديد األحداث التي من شأنها التأثير على مخاطر البنك إبان وقوعها.

اعتماد عملية ائتمان غير ورقية
كانت العمليات االئتمانية تدار بشكل يدوي قبل كوفيد - 19، وكانت تنشأ من وحدات األعمال. تم طرح عملية االئتمان الخلفية

السلس  التطبيق  الجسدي ضمن هذا  االتصال  المنزل ولمواجهة مخاطر  العمل من  لدعم  واإللكترونية  الورقية  غير 
للمنصة، بدءًا من إعداد طلبات االئتمان )من بين الطلبات األخرى المتعلقة باالئتمان(، وعمليات تحليل العناية الواجبة 

المتعلقة باالئتمان على طوال الدورة، والموافقة النهائية من قبل السلطات داخل البنك.
مناسبة نهج واعتبرت فرصة  السلس  التطبيق  لضمان  االئتماني  العمل  إجراءات سير  وثيقة  االئتمان  مخاطر  بدأ قسم 

لتقديم جانب القرض من األعمال بشكٍل فعال، وتم اعتماد هذا بعد اختباٍر أولي على أساس تجريبي قبل إطالقه 
رسمًيا. يخدم هذا النهج الغرض المزدوج المتمثل في العناية الواجبة لالئتمان غير الورقي وطريقة سلسة وموفرة 

للوقت للوصول إلى قرارات االئتمان والموافقات.
تطبيق نهج غير ورقي وصديق للبيئة• النتائج

الطلبات اإللكترونية ساهمت في تسريع عملية الحصول على الموافقات• 
اتخاذ القرار في الوقت المناسب بسبب كفاءة العملية• 

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

لدى البنك عدة أنظمة وإجراءات للتنبيه عن حاالت تعثر بأحد الحسابات 
المتعثرة  الحسابات  لجميع  بالنسبة  صارمة  تصنيف  عملية  إتباع  ويتم 
حيث يستخدم البنك معايير خاصة بوضع المخصصات ومتابعة القروض 

غير منتظمة السداد.

وافق البنك على سياسة االئتمان العالمية الخاصة به في عام 2020. 
تدمج هذه السياسة الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في 

عملية االئتمان على النحو التالي:

من •  إضافي  مستوى  تطبيق  للرقابة:  الخاضعة  االعتمادات 
التصديقات والموافقات على المقترضين الذين ينتهكون المعايير 
المعايير  ذلك  في  بما  المسؤول  المؤسسي  للسلوك  االحترازية 
اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  الحوكمة  وقضايا  واالجتماعية  البيئية 
الفساد  ومكافحة  البيئي  واألثر  األطفال  وعمالة  العمل  وظروف 

وإنتاج أسلحة محظورة والتبغ وغيرها
العوامل •  عن  الناشئة  لمخاطر  ذكر  االئتمان  طلبات  نماذج  تتطلب 

البيئية واالجتماعية والحوكمة بالتحديد
المقترضين •  من  المقدمة  الطلبات  في  األعمال  وحدات  تنظر  ال 

المشاركين في األنشطة التي تعد ضارة أو غير مناسبة )بدون اتخاذ 
ما  أو  اجتماعية  أو  بيئية  نظر  وجهة  استباقية( من  تخفيف  إجراءات 

يتعلق بالحوكمة 

المخاطر القانونية

التي  القانونية  المخاطر  وتقليل  بإدارة  القانونية  الشؤون  دائرة  تقوم 
مستندات  حول  الفورية  والمشورة  المراجعة  خالل  من  البنك  يواجها 
من  للتأكد  الموحدة  للمستندات  المنتظمة  والمراجعة  المعامالت 
والمحامين،  المقابلة  األطراف  مع  والتفاوض  البنك  مصالح  حماية 
المعامالت  مجال  في  التطورات  آخر  على  مستمر  بشكل  واالطالع 
واألنظمة  والقوانين  الشركات  وقوانين  والدولية  المحلية  المصرفية 
األخرى واتخاذ اإلجراء التصحيحي عندما يكون نشاط عمل البنك عرضة 
للتأثر. تضمن الخبرة الداخلية بشكل مستقل تحقيق األهداف المذكورة 
بشكل مناسب. وباإلضافة إلى ذلك، يستخدم البنك مكاتب ومحاميين 
أصحاب سمعة دولية وذلك لتقديم المشورة له حول األمور المتعلقة 
والدعاوى  القضايا  في  البنك  وتمثيل  والمحلية  األجنبية  بالقوانين 
القانونية أمام السلطات القانونية األجنبية والمحلية وذلك عندما تكون 

هناك حاجة لهذا التمثيل.

مخاطر السيولة ومخاطر السوق

تعرف مخاطر السيولة بعدم قدرة بنك ما على الوفاء بجميع االلتزامات 
والمطلوبات،  األصول  استحقاقات  بين  التوافق  عدم  نتيجة  المالية 
من  األوقات  جميع  األموال في  توفر  السيولة  مخاطر  إدارة  وتضمن 
األصول  إدارة  تحدد  بالتمويل.  الخاصة  البنك  باحتياجات  الوفاء  أجل 
والمطلوبات مختلف معايير السيولة التي يجب االلتزام بها، مثل الحد 
األدنى من األصول السائلة وحدود الفجوات ونسبة األصول السائلة 

إلى إجمالي األصول وغيرها.

لقد جاءت مقدرة البنك في المحافظة على معدالت عالية من السيولة 
نتيجة لنجاحه المستمر في االحتفاظ بقاعدة عريضة من ودائع العمالء 
وتنميتها، وساعدت استراتيجية البنك في ضمان التوازن بين الودائع 

تحت الطلب والودائع الثابتة.

من  اإليرادات  نمو  في  االستقرار  تحقيق  هو  البنك  هدف  فإن  لهذا 
خالل اإلدارة النشطة ألصوله ومطلوباته وفي نفس الوقت الذي يعد 
على  األجل  قصيرة  التغيرات  من  لالستفادة  انتقائي  وبشكل  نفسه 

مستويات أسعار الفائدة. 

المسؤولية  وااللتزامات  األصول  وإدارة  الخزينة  وحدة  رئيس  يتولى 
األساسية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة. وتعد تقارير خاصة عن األوضاع 
تعديل  يتم  كما  بالبنك.  المسؤولين  يتم مراجعتها من قبل  والمخاطر 
والمطلوبات  األصول  لجنة  وتقوم  ذلك.  األمر  تطلب  إن  األوضاع 
ويتم  اإليرادات،  على  وأثرها  الفائدة  أسعار  بمراجعة  منتظم  وبشكل 
ثابتة  تحقيق فوائد  بهدف االستمرار في  االستراتيجية  القرارات  اتخاذ 
وقوية. إن القرارات االستراتيجية يتم اتخاذها بهدف تحقيق دخل قوي 

وثابت من الفوائد على المدى البعيد.

محفظة  قيمة  لها  تتعرض  التي  المخاطر  بأنها  السوق  مخاطر  ُتعرف 
العمالت  صرف  أسعار  الفائدة،  أسعار  في  التغييرات  نتيجة  المتاجرة 
البنك  أنشطة  وتخضع  األسهم.  وأسعار  السلع،  أسعار  األجنبية، 
والتزام  محافظة  لسياسات  المالية  األدوات  في  بالمتاجرة  الخاصة 
واجبات  بين  والتام  الدقيق  والفصل  والحدود  الرقابة  بإجراءات  صارم 
البنك  أوضاع  عن  منتظمة  تقارير  وتقديم  والخلفية  األمامية  المكاتب 
الرقابة والحدود واالختبار  بالمراجعة المستقلة لجميع إجراءات  والقيام 
الدقيق والصارم ألنظمة األسعار والمتاجرة وإدارة المخاطر. يتم وضع 
قيود على أساس سنوي وتتم مراجعتها بشكل منتظم وتعتبر النوعية 

والتصنيف االئتماني من المعايير األساسية الختبار أدوات المتاجرة. 

مخاطر  الحتساب  الموحدة  الطريقة  الوطني  البحرين  بنك  يستخدم 
المطلوب  المال  رأس  احتساب  يتم  الطريقة  هذه  وبموجب  السوق. 
محفظة  على  تؤثر  التي  الخطر  عوامل  مختلف  لمواجهة  به  االحتفاظ 
المال  رأس  متطلبات  إن  بالبنك.  المتاحة  العمالت  ومراكز  المتاجرة 
الخاصة بكل من مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر صرف العمالت األجنبية، 
يتم  األسهم  خيارات  ومخاطر  السلع،  أسعار  مخاطر  األسهم،  مخاطر 
إلى  للوصول  مجموعها  تحصيل  ثم  ومن  منفصل  بشكل  احتسابها 

مجموع متطلبات رأس مال مخاطر السوق الخاص بالبنك.

مخاطر التشغيل

ُتعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر عدم تحقيق استراتيجيتنا أو أهدافنا 
المرصودة نتيجة عدم الكفاءة في العمليات الداخلية أو تعثرها أو عن 
خارجية.  أحداث  نتيجة  أو  األنظمة  في  خلل  نتيجة  أو  البشرية  األخطاء 
الخارجية  األحداث  أو  اليومية  العمليات  من  التشغيل  مخاطر  وتنشأ 

المتعلقة بكافة جوانب أعمالنا.

مخاطر التشغيل:
تقاس باستخدام عملية تقييم المخاطر والرقابة والتي تساعد على • 

تقييم مستوى المخاطر وفّعالية الرقابة وتقاس من أجل إدارة رأس 
المال باستخدام الخسائر المربوطة بالمخاطر

تتابع باستخدام مؤشرات المخاطر وغيرها من أدوات الرقابة الداخلية• 
تدار من قبل مدراء األعمال الذين يقومون بتحديد وتقييم المخاطر، • 

الوسائل  هذه  فّعالية  ومتابعة  إلدارتها،  الرقابة  وسائل  وتطبيق 
باستخدام إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل

الهدف من إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل الذي يطبقه البنك هو إدارة 
مخاطر التشغيل ومراقبتها بطريقة مناسبة التكاليف ضمن المستويات 
المستهدفة والتي تتناسب مع قدرة البنك على تحمل المخاطر. يضم 
البنك دائرة متخصصة في إدارة مخاطر التشغيل ضمن مجموعة المخاطر 
وتكون الدائرة مسؤولة عن دمج إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل في 
أعمال البنك وضمان االلتزام بالسياسات والعمليات ذات الصلة على 

خطوطها األولى والثانية.

وتقدم هذه الدائرة الدعم للرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر ولجنة إدارة 
مخاطر التشغيل والتي تجتمع بشكل دوري لبحث قضايا المخاطر الهامة 

ومراجعة عمليات تطبيق إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل.
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على  الحفاظ  مسؤولية  البنك  أنحاء  جميع  في  الدوائر  رؤساء  يتحمل 
مستويات مقبولة من الرقابة الداخلية بما يتماشى مع حجم وطبيعة 
الرقابة  وسائل  وإعداد  المخاطر،  وتقييم  تحديد  عن  فضاًل  العمليات، 
ومتابعة فّعاليتها. وواصلنا عملنا الدؤوب لتعزيز وسائل الرقابة التي 

تدير معظم المخاطر. ومن بين اإلجراءات التي تم اتخاذها:

وتوجيه •  بالعمالء،  معرفتنا  زيادة  يضمن  بما  الرقابة  أدوات  تطوير 
بما  المخاوف  وتصعيد  العمليات،  ومتابعة  الصحيحة،  األسئلة 

يساعد على اكتشاف ومنع وحظر مخاطر االحتيال 
استخدام •  عند  العمالء  لحماية  واألمن  الرقابة  ائل  وس  تحسين 

القنوات الرقمية
تطوير عمليات المتابعة وتعزيز الرقابة إلدارة مخاطر االحتيال التي • 

للمعامـالت  الجديـدة  والطرق  الحديثة  التكنولوجيا  من  تنشأ  قد 
المصرفية

مخاطر أمن المعلومات

واستخدام  بتشغيل  المرتبطة  المخاطر  هي  المعلومات  أمن  مخاطر 
أنها  على  تعريفها  ويتم  البنك.  أعمال  إنجاز  لدعم  معلومات  أنظمة 
مخاطر احتمال مواجهة تهديدات، بشكل عارض أو بقصد، بما ُيعّرض 

أعمال البنك للخطر ويؤثر سلبيًا عليها.

يعمل البنك على تطبيق منظومة أمن المعلومات تتسق مع معايير 
ذلك  يشمل  بحيث   ،2020 في  عليها  حصل  والتي   ISO/IEC 27001
إطار عمل إلدارة أمن المعلومات يشمل السياسات واإلجراءات لدعم 
بمثابة منهج  بالبنك. ويعد هذا اإلطار  المعلومات  إدارة مخاطر  عملية 
حمايتها  يضمن  بحيث  للبنك،  الحساسة  المعلومات  إلدارة  نظامي 
الهدف  ويتركز  والتكنولوجيا.  والعمليات  األفراد  مساهمات  خالل  من 
االستراتيجي في تبني نهج دمج عمليات إدارة مخاطر أمن المعلومات 
في دورة عمل لكافة أنظمة المعلومات والبنية التحتية، ومن ثم الحد 

من المخاطر إلى المستوى المقبول.

كما أن الدائرة مسؤولة أيضًا عن جميع أنشطة أمن المعلومات واألمن 
األنشطة  متابعة  ذلك  في  بما  البنك،  أنحاء  جميع  في  المعلوماتي 
المعلومات  ألمن  التنظيمية  باألحكام  االلتزام  وضمان  الصلة،  ذات 
وسياساته ومعايير وإجراءاته، إلى جانب اإلشراف على عمليات التحقق 
من حاالت أمن المعلومات، وجمع وتحليل البيانات التي تنطوي على 
تهديدات من مصادر داخلية وخارجية. وتشكل عمليات مراجعة وتقييم 
العمل، فضاًل عن دعم  لفريق  رئيسيًا  المعلومات نشاطًا  مخاطر أمن 
باقي الوظائف فيما يتعلق بأمن المعلومات، إلى جانب تحديد وتنظيم 

برامج التوعية ذات الصلة، وقياس مؤشرات مخاطر أمن المعلومات.

واصل البنك بتعزيز نظام إدارة أمن المعلومات وتحسين ناتج العمليات 
وتطبيق  اعتماد  في  البنك  استثمر  ذلك،  على  وعالوة  به.  المرتبطة 
أنظمة أمن قوية لتحسين الضوابط الالزمة للوصول إلى المعلومات 
أمن  وتحسين  إدارة  نظام  يتكون  البنك.  في  وتبادلها  واستخدامها 
المعلومات والعمليات المرتبطة به من الضوابط اإلدارية )السياسات 
التدابير  )تنفيذ  الفنية  والضوابط  واإلجراءات(  والعمليات  والمعايير 
األمنية الفنية( ويعتمد البرنامج على التحكم في المخاطر حيث تقوم 
العمليات بتقييم المخاطر ذات الصلة باستخدام التكنولوجيا في األعمال 
مقبول.  الغير  المستوى  ذات  المخاطر  مع  تتعامل  ثم  بشكل مستمر 
تتم مراقبة البرنامج من قبل اإلدارة ومن خالل لجنة أمن المعلومات 
بالبنك، وعالوة على ذلك، تتم مراجعة التقارير األمنية الدورية من قبل 

مجلس اإلدارة. لم نسّجل أي انتهاكات ألمن البيانات خالل عام 2020.

متوافق  البنك  فإن   ISO 27001 شهادة  على  حصوله  إلى  باإلضافة 
أيًضا مع معيار أمن بيانات بطاقات الدفع. باإلضافة إلى ذلك، يفرض 
مصرف البحرين المركزي على جميع البنوك االمتثال لقانون خصوصية 
البيانات الشخصية في مملكة البحرين ّحيث اتخذ بنك البحرين الوطني 

خطوات مبكرة لالمتثال لهذا القانون.

نحمي خصوصية العمالء وتأمين المعلومات الشخصية بأقصى قدر 
الوطني حيث  البحرين  بنك  للحفاظ على ثقة عمالئنا في  العناية  من 
عمالئنا  لحماية  والخصوصية  األمان  تدابير  من  العديد  بتنفيذ  قمنا 
وتسهيل المعامالت عبر منصات مختلفة: سواء عبر اإلنترنت، والهاتف 
المحمول أو أجهزة الصراف اآللي واعتمدنا سياسة خصوصية البيانات 

المتاحة على موقعنا اإللكتروني.

خالل  من  مستمر  بشكل  عمالئنا  إلبالغ  إلكتروني  حل  بتطبيق  قمنا 
وسائل التواصل االجتماعي حول جمع واستخدام بياناتهم. كما ونقدم 
للموظفين تدريبات للتوعية بالخصوصية، كجزء من تدريب التوعية بأمن 

المعلومات.

العام،  خالل  المعلومات  ألمن  الداخلي  التدقيق  عمليات  إجراء  يتم 
بينما يتم إجراء التدقيق الخارجي سنويًا. باإلضافة إلى ذلك، نجري عدة 
للتأكد  العام  أمنية إضافية موزعة في أوقات مختلفة طوال  اختبارات 
الموردين  على  ضوئي  مسح  واختبار  الحماية  أنظمة  جميع  عمل  من 
المعتمدين )على النحو المطلوب بواسطة معيار أمن بيانات بطاقات 
اختبارات  جميع  تنفيذ  يتم  تقويمي.  سنوي  ربع  أساس  على  الدفع( 
الكفاءة من قبل استشاريين خارجيين، ويتم إجراء اختبار داخلي للثغرات 
األمنية كل شهر، ويتم إجراء فحص داخلي لشبكة اإلنترنت مرة واحدة 

في العام.

قام بنك البحرين الوطني باعتماد وتشغيل ضوابط تقنية نوعية لتعزيز 
وضعه األمني حيث إن أحدث عناصر التحكم التي تم تنفيذها كما يلي: 
حلول منع فقدان البيانات )DLP( وإدارة الحسابات المميزة )PAM( وإدارة 
 .)MDM( وإدارة األجهزة المحمولة )DAM( الوصول إلى قاعدة البيانات
يعمل بنك البحرين الوطني حاليًا على تعزيز خدمة مركز عمليات األمن 

الحالية وخطة إدارة الحوادث اإللكترونية الخاصة به.

السيبراني  االختراق  من  للتحقق  خارجيين  بموردين  البنك  استعان 
وكان  الماضي،  العام  خالل  اإللكترونية  والمرونة  الجنائي  والتحقيق 
الهدف هو ضمان أن البيئة اإللكترونية للبنك آمنة من أي تهديد خفي 
لم تكتشفه الضوابط الحالية. عالوة على ذلك، استعان البنك بأخصائي 
بالبنك  رائد في الصناعة للمساعدة لجعل ممارسات أمن المعلومات 

تواكب أفضل الممارسات الدولية.

مخاطر السمعة واالئتمان 
تعرف مخاطر السمعة بأنها اآلثار الحالية والمحتملة على األرباح ورأس 
العام السلبي والذي من شأنه أن يؤثر على  الرأي  الناشئة عن  المال 
في  االستمرار  على  أو  جديدة  خدمات  أو  عالقات  إقامة  على  القدرة 

خدمة العالقات الحالية.

إن إدارة مخاطر السمعة تعتبر ميزة ذاتية ضمن ثقافة البنك وهي تعتبر 
جزءًا ال يتجزأ من أنظمة الرقابة الداخلية. وإلى جانب تحديد وإدارة المخاطر، 
ممارسات  على  المحافظة  كذلك  يتضمن  الداخلية  الرقابة  نظام  فإن 
البنك  العمالء ومساهمي  تجاه  الجودة  العمل على مستوى عاٍل من 
وتجاه األجهزة الرقابية والجمهور بشكل عام وتجاه عمالء االئتمان وغير 
االئتمان. ومن خالل سياساته وممارساته، فإن بنك البحرين الوطني 
يضمن بأن عملية تنقيح المخاطر المتعلقة بالعمالء وتوقعات األداء تتم 
قبل تقديم المنتجات والخدمات االستثمارية لهم. وعالوة على ذلك، 
فإنه بمجرد بيع المنتج أو الخدمة، يتم نقل التوقعات المناسبة للمخاطر 

واألداء بوضوح وتتم معاملة األموال تحت اإلدارة بكل حذر ومهنية.

لمراجعة  أعاله  المذكورة  بالمخاطر  المتعلقة  الجوانب  كافة  تخضع 
منتظمة من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، بناًء على تقرير 
مفصل عن المخاطر. إن هذا النظام المتكامل المتبع في إدارة المخاطر 
لمصالح  الكاملة  الحماية  تأمين  وهو  هدفه  تحقيق  في  البنك  يساعد 

مساهميه وعمالئه.

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

االلتزام باألحكام التنظيمية ومخاطر الجرائم المالية

يعد تطبيق ثقافة سليمة لاللتزام من صميم استراتيجية بنك البحرين 
الوطني. وخالل العام الماضي، عزز البنك جهوده الرامية إلى تطوير 
إطار عمل سليم لاللتزام والذي يشرف ويتابع امتثال البنك للقوانين 
والقواعد واألحكام التنظيمية السارية في مملكة البحرين، فضاًل عن 
الوطني بتشكيل  البحرين  بها. كما قام بنك  التي يعمل  الدول  باقي 
لجنة إدارة االلتزام للمجموعة لتتولى مهام بحث موضوعات االلتزام، 
بالتدقيق  تتعلق  التي  الموضوعات  تسوية  في  التقدم  ومتابعة 
والقضايا التي تم تحديدها بشكل ذاتي، فضال عن إخطار اإلدارة العليا 
بأي مسائل تتطلب اهتمامهم. ويكون الرئيس التنفيذي لاللتزام بمثابة 
نقطة اتصال بين لجنة إدارة االلتزام للمجموعة مع لجنة المخاطر التابعة 

لمجلس إلدارة بشكٍل ربع سنوّي.

في إطار خطة االلتزام السنوية لبنك البحرين الوطني، تكرس الوحدة 
مواردها ألربعة ركائز أساسية وهي االلتزام باألحكام التنظيمية، ومخاطر 
نجح  الماضي،  العام  والضمان، واالستشارات. خالل  المالية،  الجرائم 
واستكمال  لمتابعة   2019 في  المدشن  آلي,  نظام  طرح  في  البنك 

التقارير الخاصة باألحكام التنظيمية.

خطوط  مختلف  في  العمل  إطار  تعزيز  في  النظام  هذا  ساهم  وقد 
األعمال ودعم الوظائف، بما يتيح له التوافق مع التزاماته الدورية وفق 

قواعد مصرف البحرين المركزي.

وغسيل  المالية،  الجرائم  مكافحة  إلى  الرامية  البنك  جهود  إطار  في 
األموال، وإجراءات مكافحة تمويل اإلرهاب، واصل البنك تطبيق منهج 
قائم على الحد من المخاطر لتلبية متطلبات "اعرف عميلك"، فضاًل عن 
باقي المخاوف وذلك من وجهة نظر أوسع فيما يتعلق بالجرائم المالية. 
االختبارات  من  عددًا  الوطني  البحرين  بنك  أجرى  الصدد،  هذا  وفي 
التنبيهات  وإصدار  المعامالت،  متابعة  لضمان  أنظمته  على  الدورية 

حتى يتم التحقق منها من جانب موظفي االلتزام. 

المبادرات  العديد من  الوطني  البحرين  بنك  إلى ذلك، طرح  باإلضافة 
توزيعها  يتم  الشأن  بهذا  شهرية  مقالة  وأعد  االلتزام،  ثقافة  لتعزيز 
اإلصدارات  هذه  وتستعرض  ككل.  البنك  أنحاء  جميع  في  إلكترونيًا 
والتطورات  السائدة،  والتوجهات  بااللتزام،  الصلة  ذات  الموضوعات 
اتباع هذا السلوك المتسم  في الصناعة المصرفية، بما يؤكد أهمية 
بالشفافية. إن ثقافة االلتزام القوية هذه ساهمت في تعزيز االمتثال 
وفي  نتبعها،  التي  الرقابية  الجهات  حددتها  التي  للمتطلبات  الكامل 

تلبية توقعات البنوك المراسلة معنا.

الخاصة  االحتيال  مخاطر  إدارة  سياسة  العمليات  مخاطر  إدارة  نفذت 
بالرشوة والفساد واختالس األصول. ووضع البنك أيضًا خطة لمكافحة 
االحتيال توجه الموظفين بشأن اإلجراءات التنظيمية المتبعة مع كل فئة 

من فئات االحتيال المحتملة.
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المنامة
مملكة البحرين

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـــرأي
لقد	دققنا	البيانات	المالية	الموحدة	المرفقة	لبنك	البحرين	الوطني	ش.م.ب.	)»البنك«(	والشركات	التابعة	له	)مًعا	»المجموعة«(	والتي	تتكون	من	بيان	المركز	المالي	
الموحد	كما	في	31	ديسمبر	2020،	وبيان	الربح	أو	الخسارة	الموحد،	وبيان	الدخل	الشامل	الموحد،	وبيان	التغيرات	في	حقوق	الملكية	الموحد،	وبيان	التدفقات	النقدية	

الموحد	للسنة	المنتهية	في	ذلك	التاريخ،	واإليضاحات	التي	تتكون	من	ملخص	السياسات	المحاسبية	الهامة	والمعلومات	اإليضاحية	األخرى.

برأينا،	أن	البيانات	المالية	الموحدة	المرفقة	تظهر	بصـورة	عادلة،	من	جميع	الجوانب	الجوهرية،	المـركز	المالي	الموحد	للمجموعة	كما	في	31	ديسمبر	2020،	وأداءها	
المالي	الموحد	وتدفقاتها	النقدية	الموحدة	للسنة	المنتهية	في	ذلك	التاريخ،	وذلك	وفقا	للمعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية	بصيغتها	المعدلة	من	قبل	مصرف	

البحرين	المركزي.

أساس	الـــرأي
المدققين	عن	 التفصيل	في	قسم	»مسئوليات	 المعايير	مشروحة	بمزيد	من	 الدولية.	إن	مسئولياتنا	وفق	هذه	 التدقيق	 التدقيق	وفقًا	لمعايير	 بأعمال	 لقد	قمنا	
تدقيق	البيانات	المالية	الموحدة«	من	تقريرنا	هذا.	نحن	مستقلون	عن	المجموعة	وفقًا	لمدونة	قواعد	السلوك	األخالقي	للمحاسبين	المهنيين	التابعة	لمجلس	معايير	
السلوك	األخالقي	الدولية	للمحاسبين	)بما	في	ذلك	معايير	االستقالل	الدولية(،	ووفقًا	للمتطلبات	األخالقية	ذات	الصلة	بتدقيقنا	للبيانات	المالية	الموحدة	في	
مملكة	البحرين،	وقد	استوفينا	مسئولياتنا	األخالقية	األخرى	طبقًا	لهذه	المتطلبات	وللمدونة	المذكورة.	إننا	نعتقد	أن	أدلة	التدقيق	التي	حصلنا	عليها	كافية	ومالئمة	

لتوفير	أساس	للرأي	الذي	توصلنا	إليه.

أمور	التدقيق	الرئيسية
إن	أمور	التدقيق	الرئيسية	هي	تلك	األمور	التي	تعتبر،	وفق	تقديرنا	المهني،	األكثر	أهمية	في	تدقيقنا	للبيانات	المالية	الموحدة	للفترة	الحالية.	تم	اعتبار	هذه	األمور	

في	سياق	تدقيقنا	للبيانات	المالية	الموحدة	ككل،	وفي	صياغة	رأينا	المهني	بشأنها،	ونحن	ال	ُنبدي	رأيًا	منفصاًل	بشأن	هذه	األمور.	

انخفاض قيمة القروض والسلفيات 
)راجع	استخدام	التوقعات	وتقديرات	اإلدارة	في	إيضاح	2)د(،	وسياسة	انخفاض	القيمة	في	إيضاح	2	)و()10(	واإليضاح	)8(	واإلفصاح	عن	مخاطر	االئتمان	في	إيضاح	

)3((	في	البيانات	المالية	الموحدة.

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيقالوصف

لقد	ركزنا	على	هذا	األمر	بسبب:
· والسلفيات		 القروض	 أهمية	

مجموع	 من	 	%50 تمثل	 والتي	
الموجودات.

· القروض		 قيمة	 انخفاض	
والسلفيات	يشمل:

تتعلق	-  معقدة	 وأحكام	 تقديرات	
انخفاض	 واحتساب	 بتوقيت	
القيمة،	بما	في	ذلك	قابلية	انحياز	

اإلدارة.
ومنهجيات	-  نماذج	 استخدام	

االئتمانية	 الخسائر	 لتحديد	 إحصائية	
المجموعة	 تمارس	 المتوقعة.	
من	 عددًا	 وتضع	 جوهرية،	 أحكامًا	
الفرضيات	لتطوير	نماذجها	للخسائر	
يتم	 والتي	 المتوقعة،	 االئتمانية	
احتماالت	 لتقييم	 كداّلة	 تحديدها	
حدوث	التعثر،	والخسارة	الناتجة	عن	
والتعرضات	 السداد،	 في	 التعثر	
المرتبطة	 السداد،	 عن	 التعثر	 عند	

بالموجودات	المالية	المعنية؛
تتعلق	-  معقدة	 إفصاح	 متطلبات	

فيها	 بما	 المحفظة،	 ائتمان	 بجودة	
المدخالت	 وأهم	 األحكام	 شرح	
الرئيسية	المستخدمة	في	احتساب	

خسائر	االئتمان	المتوقعة.

إجراءات	التدقيق	لمعالجة	المخاطر	الجوهرية	المصاحبة	النخفاض	القيمة	شملت	ما	يلي:
· تقييم	مالئمة	السياسات	المحاسبية	المطبقة	على	أساس	متطلبات	المعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)9( 	

وفهمنا	ألعمال	المجموعة	وممارسة	القطاع؛
· تأكيد	فهمنا	لإلجراءات	اإلدارية	أو	األنظمة،	ونظم	الرقابة	المطبقة	بما	فيها	نظم	الرقابة	على	تطوير	وتحديث	نموذج		

احتساب	الخسائر	المتوقعة؛

اختبار أنظمة الرقابة
· المستخدمة	في		 الرئيسية	 الرقابة	 ونظم	 والتطبيقات	 األنظمة	 على	 للتعرف	 اإلجراءات	 تعقب	 بإختبارات	 قمنا	 لقد	

على	 والتطبيقات	 المعلومات	 لتقنية	 العامة	 الضوابط	 اختبرنا	 لقد	 المتوقعة.	 االئتمان	 خسائر	 احتساب	 إجراءات	
األنظمة	الرئيسية	المستخدمة	في	عملية	احتساب	خسائر	االئتمان	المتوقعة،	والتي	تتضمن	النظر	في	االضطرابات	

االقتصادية	الناجمة	عن	جائحة	الكورونا.	وتشمل	الجوانب	الرئيسية	إلختبار	الرقابة	على	ما	يلي:
· تقييم	مخاطر	االئتمان	على	عينات	من	القروض	المتعثرة	وغير	المتعثرة	الختبار	نظم	الرقابة	حول	التصنيف	االئتماني		

وعملية	مراقبتها؛
· فحص	تصميم	والفعالية	التشغيلية	ألنظمة	الرقابة	الرئيسية	المعنية	بإكمال	ودقة	الُمدخالت	والفرضيات	الرئيسية		

في	نموذج	انخفاض	القيمة	حسب	المعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)9(؛
· تستخدمها		 التي	 القيمة	 انخفاض	 ونماذج	 المعنية	 المصادر	 أنظمة	 بين	 البيانات	 نقل	 حول	 الرقابة	 أنظمة	 فحص	

المجموعة؛
· تقييم	أنظمة	الرقابة	على	عملية	تشغيل	النموذج	بما	ذلك	الحوكمة	على	المراقبة	والمراجعة	واالعتماد؛	
· فحص	أنظمة	الرقابة	الرئيسية	المتعلقة	باختيار	وتنفيذ	مدخالت	التغيرات	االقتصادية	المهمة.	

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى حضرات السادة المساهمين
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كيف تم تناول هذا األمر في التدقيقالوصف

الخسائر	-  قياس	 إلى	 الحاجة	
أساس	 على	 المتوقعة	 االئتمانية	
ويعكس	 منحاز	 غير	 مستقبلي	
مجموعة	من	الظروف	االقتصادية.	
إدارية	 تقديرات	 تطبيق	 يتم	
السيناريوهات	 تحديد	 جوهرية	في	
وترجيح	 المستخدمة،	 االقتصادية	

االحتماالت	المطبقة	عليها.
تعديالت	-  بادخال	 اإلدارة	 تقوم	

الخسائر	 قياس	 نماذج	 نتائج	 على	
مع	 للتعامل	 المتوقعة	 االئتمانية	
انخفاض	 بنموذج	 معروفة	 قصور	
إن	 الناشئة.	 المخاطر	 أو	 القيمة	
متيقنة	 غير	 الفرضيات	 هذه	 مثل	
الكورونا،	 لجائحة	 نتيجة	 بطبيعتها،	
الحكومية	 لإلجراءات	 باإلضافة	
وحزم	 األقساط	 تأجيل	 برامج	 )أي	
زادت	 التي	 الحكومية(	 المساعدات	
االجتهادات	 ممارسة	 مستوى	
المجموعة	 قبل	 من	 الجوهرية	
االئتمانية	 الخسائر	 الحتساب	

المتوقعة.

· تقييم	أنظمة	الرقابة	الرئيسية	على	حوكمة	وتقييم	عملية	االعتماد	ومراجعة	مخرجات	النماذج	والتعديالت	التي	تتم		
على	المخرجات	وتعديالت	اإلدارة،	بما	في	ذلك	اختيار	السيناريوهات	واالحتماالت.

االختبارات التفصيلية
شملت	اإلختبارات	التفصيلية	ما	يلي:

· اختبار	عينة	من	المدخالت	الرئيسية	والفرضيات	التي	تؤثر	على	احتساب	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	بما	في	ذلك		
التوقعات	االقتصادية	واألوزان	للتأكد	من	المعلومات	المستخدمة؛

· إعادة	احتساب	جوانب	مهمة	من	محددات	الزيادة	الجوهرية	في	مخاطر	االئتمان	الرئيسية	وفحص	عينات	من	األدوات		
المالية	لتحديد	إذا	ما	تم	التعرف	على	محددات	الزيادة	الجوهرية	بشكل	مناسب؛

· إعادة	أداء	العناصر	الرئيسية	في	حسابات	نموذج	المجموعة	وتقييم	صحة	النتائج؛	
· اختيار	عينة	من	تعديالت	ما	بعد	النموذج	بغرض	تقييم	مدى	معقولية	التعديالت	من	خالل	اختبار	الفرضيات	الرئيسية،		

وفحص	منهجية	االحتساب	وتتبع	عينة	من	البيانات	المستخدمة	إلى	مصدر	المعلومات.

االستعانة بالمتخصصين
حسب	 كل	 جي،	 إم	 بي	 كي	 من	 المتخصصين	 باشراك	 قمنا	 لقد	 فحصها،	 تم	 التي	 العالقة	 ذات	 للمحافظ	 بالنسبة	
تخصصه	للمساعدة	في	تقييم	أنظمة	الرقابة	على	أنظمة	المعلومات	واختبار	فرضيات	اإلدارة	الرئيسية	المستخدمة	في	

احتساب	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة،	وتشمل	الجوانب	الرئيسية	لمشاركتهم	ما	يلي:
· إشراك	المتخصصين	في	إدارة	مخاطر	المعلومات	الختبار	أنظمة	الرقابة	على	نظم	المعلومات،	وتسجيل	البيانات	في		

األنظمة	الرئيسية	ونقل	البيانات	من	األنظمة	الرئيسية	إلى	نماذج	انخفاض	القيمة؛
· لقد	قدمنا	بإشراك	اخصائيي	مخاطر	االئتمان	الخاصين	بنا	في:	
تقييم	مالئمة	منهجيات	المجموعة	الحتساب	انخفاض	قيمة	الموجودات	)بما	في	ذلك	محددات	المراحل	المستخدمة(؛- 
إعادة	إحتساب	بعض	مكونات	نموذج	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	)بما	في	ذلك	محددات	المراحل	المستخدمة(؛- 
تقييم	مالئمة	منهجية	المجموعة	لتحديد	السيناريوهات	االقتصادية	المستخدمة	وأوزان	االحتماالت	المطبقة	عليها؛- 
تقييم	المعقولية	الشاملة	للتوقعات	االقتصادية	لإلدارة	عن	طريق	مقارنتها	ببيانات	السوق	الخارجية،	والتي	تعكس	- 

جودة	االئتمان	األساسية	واتجاهات	االقتصاد	الكلي	بما	في	ذلك	تأثير	جائحة	كورونا	)كوفيد	19(.

اإلفصاحات
تقييم	مدى	كفاية	إفصاحات	المجموعة	المتعلقة	بالخسائر	االئتمانية	المتوقعة	على	القروض	والسلفيات	بالرجوع	إلى	

المعايير	المحاسبية	ذات	العالقة.

إندماج األعمال
)راجع	إيضاح	13	من	البيانات	المالية	الموحدة،	المتعلقة	بإندماج	األعمال(.

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيقالوصف

بشراء	حصة	 البنك	 قام	 السنة،	 خالل	
البحرين	اإلسالمي	 بنك	 إضافية	في	
عليه،	 السيطرة	 وبالتالي	 ش.م.ب	
مما	نتج	عن	تحول	المنشأة	إلى	شركة	

تابعة.			
هذا	يعتبر	أحد	أمور	التدقيق	الرئيسية	

نتيجة:
· الموجودات		 في	 الجوهرية	 للزيادة	

نتيجة	 المستحوذة	 والمطلوبات	
يتعلق	 ما	 وجميع	 الشراء،	 لعملية	

بها	من	إفصاحات.		
· إن	تحديد	القيمة	العادلة	للموجودات		

والمطلوبات	المستحوذة	والشهرة	
أحكام	 ممارسة	 يتطلب	 الناتجة	

جوهرية.

لقد	قمنا	بتقييم	واختبار	مالئمة	المنهجية،	والفرضيات،	وتقنيات	التقييم	المستخدمة	لتقييم	الموجودات	والمطلوبات،	
بالنظر	 الملموسة،	 للموجودات	 المخصصة	 االفتراضية	 األعمار	 ومالئمة	 للنقد،	 المولدة	 للوحدة	 المناسب	 والتحديد	

لالستخدامات	المتوقعة	لهذه	الموجودات.
تشمل	إجراءات	تدقيقنا	ما	يلي:

· التحقق	من	تعديالت	القيمة	العادلة	المحتسبة	من	قبل	اإلدارة	على	الموجودات	والمطلوبات	المستحوذة،	للتأكد	من		
أنها	تمت	وفقًا	لمتطلبات	المعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	3؛

· للنقد.	ويشمل	ذلك	فحص	محاضر		 المولدة	 الوحدات	 لتحديد	 اإلدارة	 استخدمتها	 التي	 والفرضيات	 اختبار	األساس	
اجتماعات	مجلس	اإلدارة،	والتقارير	الدورية	الداخلية؛

· التقارير		 الدولي	إلعداد	 المعيار	 المحاسبية	للمعاملة	وفقًا	لمتطلبات	 بالمعالجة	 تقييم	فرضيات	اإلدارة	فيما	يتعلق	
المالية	رقم	3؛

· اختبار	العملية	وأنظمة	الرقابة	للتأكد	من	وجود	ودقة	الموجودات	والمطلوبات	بتاريخ	االستحواذ؛	
· تقييم	مدى	مالئمة	وكفاية	إفصاحات	المجموعة	المتعلقة	باالستحواذ	بالرجوع	إلى	المعايير	المحاسبية	ذات	العالقة.				

المعلومات األخرى
إن	مجلس	اإلدارة	مسئول	عن	المعلومات	األخرى.	تتضمن	المعلومات	األخرى	المعلومات	الواردة	في	التقرير	السنوي،	ولكنها	ال	تشمل	البيانات	المالية	الموحدة	
وتقريرنا	حولها.	وقد	حصلنا	قبل	تاريخ	هذا	التقرير	على	تقرير	مجلس	اإلدارة	والتي	تمثل	جزءًا	من	التقرير	السنوي،	ومن	المتوقع	توفير	األقسام	المتبقية	من	التقرير	

السنوي	لنا	بعد	ذلك	التاريخ.		
إن	رأينا	في	البيانات	المالية	الموحدة	ال	يشمل	المعلومات	األخرى،	وإننا	ال	نبدي	أي	شكل	من	أشكال	استنتاجات	التأكيد	في	هذا	الشأن.

وفيما	يتعلق	بتدقيقنا	للبيانات	المالية	الموحدة،	تكمن	مسئوليتنا	في	قراءة	المعلومات	األخرى	المحددة	أعاله،	وعند	القيام	بذلك	نأخذ	بعين	االعتبار	ما	إذا	كانت	هذه	
المعلومات	األخرى	تتعارض	جوهريًا	مع	البيانات	المالية	الموحدة،	أو	مع	معرفتنا	التي	حصلنا	عليها	من	خالل	أعمال	التدقيق،	أو	يبدو	أنها	تحتوي	على	معلومات	

جوهرية	خاطئة.	
وإذا	ما	استنتجنا،	بناًء	على	العمل	الذي	قمنا	به	على	المعلومات	األخرى	التي	حصلنا	عليها	قبل	تاريخ	هذا	التقرير،	أنها	تحتوي	على	معلومات	جوهرية	خاطئة،	فإنه	

يتوجب	علينا	اإلفصاح	عن	ذلك.	ولم	نالحظ	ما	يتوجب	اإلفصاح	عنه	في	هذا	الشأن.	

مسئولية	مجلس	اإلدارة	عن	البيانات	المالية	الموحدة	
إن	مجلس	اإلدارة	مسئول	عن	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة	وعرضها	بشكل	عادل	وفقًا	للمعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية	بصيغتها	المعدلة	من	قبل	مصرف	
البحرين	المركزي،	وعن	نظام	الرقابة	الداخلي	الذي	يراه	مجلس	اإلدارة	ضروريًا	إلعداد	البيانات	المالية	الموحدة	بصورة	عادلة	وخالية	من	أية	معلومات	جوهرية	خاطئة،	

سواء	كانت	ناتجة	عن	احتيال	أو	خطأ.

وعند	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة؛	فإن	مجلس	اإلدارة	مسئواًل	عن	تقييم	قدرة	المجموعة	على	العمل	كمنشأة	مستمرة،	واإلفصاح،	كلما	كان	ذلك	ضروريًا،	عن	
األمور	المتعلقة	بفرضية	االستمرارية،	واستخدامها	كأساس	محاسبي	إال	إذا	كان	مجلس	اإلدارة	ينوي	تصفية	المجموعة	أو	إيقاف	أعمالها،	أو	ليس	لديه	بديل	واقعي	

إال	القيام	بذلك.

مسئولية	المدققين	عن	تدقيق	البيانات	المالية	الموحدة				
إن	أهدافنا	تتمثل	في	الحصول	على	تأكيد	معقول	من	خلو	البيانات	المالية	الموحدة	ككل	من	أية	معلومات	جوهرية	خاطئة،	سواًء	كانت	ناتجة	عن	احتيال	أو	خطأ،	وإصدار	
تقرير	المدققين	الذي	يتضمن	رأينا.	يعتبر	التأكيد	المعقول	مستوى	عال	من	التأكيد،	ولكنه	ليس	ضمانًا	بأن	التدقيق	الذي	يتم	وفقًا	لمعايير	التدقيق	الدولية	سيكشف	
دائمًا	عن	المعلومات	الجوهرية	الخاطئة	عند	وجودها.		يمكن	أن	تنجم	المعلومات	الخاطئة	من	االحتيال	أو	الخطأ،	وتعتبر	جوهرية	إذا	كان	من	المتوقع	أن	تؤثر،	بصورة	

فردية	أو	مجتمعة،	على	القرارات	االقتصادية	المتخذة	من	قبل	مستخدمي	البيانات	المالية	الموحدة.			

كجزء	من	أعمال	التدقيق	وفقًا	لمعايير	التدقيق	الدولية،	إننا	نمارس	التقديرات	المهنية	ونحافظ	على	منهج	الشك	المهني	في	جميع	مراحل	التدقيق.	كما	نقوم	باآلتي:

· تحديد	وتقييم	مخاطر	المعلومات	الجوهرية	الخاطئة	في	البيانات	المالية	الموحدة،	سواء	كانت	ناتجة	عن	االحتيال	أو	الخطأ،	وتصميم	والقيام	بإجراءات	التدقيق		
التي	تستجيب	لتلك	المخاطر،	والحصول	على	أدلة	تدقيق	كافية	ومناسبة	لتوفير	أساسًا	لرأينا.	إن	مخاطر	عدم	اكتشاف	معلومات	جوهرية	خاطئة	ناتجة	عن	االحتيال	
أعلى	من	عدم	اكتشاف	معلومات	جوهرية	خاطئة	ناتجة	عن	الخطأ،	كون	االحتيال	قد	ينطوي	على	التواطؤ،	أو	التزوير،	أو	الحذف	المتعمد،	أو	التحريف،	أو	تجاوز	

نظم	الرقابة	الداخلية.
· الحصول	على	فهم	لنظم	الرقابة	الداخلية	ذات	الصلة	بالتدقيق	من	أجل	تصميم	إجراءات	تدقيق	مناسبة	في	ظل	الظروف	القائمة،	وليس	لغرض	إبداء	الرأي	حول		

مدى	فاعلية	نظم	الرقابة	الداخلية	للمجموعة.		
· تقييم	مدى	مالئمة	السياسات	المحاسبية	المتبعة،	ومعقولية	التقديرات	المحاسبية	واإلفصاحات	ذات	العالقة	التي	قام	بها	مجلس	اإلدارة.					
· الوصول	إلى	استنتاج	حول	مدى	مالئمة	استخدام	مجلس	اإلدارة	األساس	المحاسبي	لفرضية	االستمرارية،	واستنادًا	إلى	أدلة	التدقيق	التي	تم	الحصول	عليها،		

فيما	إذا	كان	هناك	عدم	تيقن	جوهري	مرتبط	بأحداث	أو	ظروف	يمكن	أن	تثير	شكوكًا	كبيرة	حول	قدرة	المجموعة	على	العمل	كمنشأة	مستمرة.	وإذا	توصلنا	لمثل	
هذا	االستنتاج،	فإنه	يتوجب	علينا	لفت	االنتباه	في	تقريرنا	هذا	إلى	اإلفصاحات	ذات	العالقة	في	البيانات	المالية	الموحدة،	أو	إذا	كانت	هذه	اإلفصاحات	غير	
كافية،	يتوجب	علينا	تعديل	رأينا	المهني.	تستند	استنتاجاتنا	على	أدلة	التدقيق	التي	حصلنا	عليها	حتى	تاريخ	هذا	التقرير،	مع	ذلك	فإنه	يمكن	لألحداث	أو	الظروف	

المستقبلية	أن	تدفع	البنك	للتوقف	عن	العمل	كمنشأة	مستمرة.
· المعامالت	واألحداث		 الموحدة	تمثل	 المالية	 البيانات	 كانت	 إذا	 الموحدة،	بما	في	ذلك	اإلفصاحات،	وما	 المالية	 البيانات	 العام	وهيكل	ومحتوى	 العرض	 تقييم	

األساسية	بطريقة	تحقق	عرضًا	عاداًل.	
· الحصول	على	أدلة	تدقيق	كافية	ومناسبة	فيما	يتعلق	بالمعلومات	المالية	للشركات	أو	األنشطة	التجارية	ضمن	المجموعة	بغرض	إبداء	الرأي	حول	البيانات	المالية		

الموحدة.	نحن	مسئولون	عن	التوجيه	واإلشراف	وأداء	أعمال	تدقيق	المجموعة،	ومسئولون	حصرًا	فيما	يخص	رأينا	هذا.

إننا	نتواصل	مع	مجلس	اإلدارة	فيما	يخص،	من	بين	أمور	أخرى،	نطاق	التدقيق	وتوقيت	أعماله	المخطط	لها،	والنقاط	المهمة	التي	برزت	أثناء	أعمال	التدقيق،	بما	في	
ذلك	أوجه	القصور	الهامة،	إن	وجدت،	في	نظم	الرقابة	الداخلية.

كما	نقدم	لمجلس	اإلدارة	بيانًا	يفيد	امتثالنا	للمتطلبات	األخالقية	ذات	الصلة	باالستقاللية،	ونطلعه	على	جميع	العالقات	واألمور	األخرى،	إن	وجدت،	التي	قد	يعتقد	
بشكل	معقول	بأنها	قد	تؤثر	على	استقالليتنا	واإلجراءات	المتخذة	للتخلص	من	مخاطرها،	أو	الوقاية	منها.

من	بين	األمور	التي	يتم	إبالغها	لمجلس	اإلدارة،	نقوم	بتحديد	األمور	األكثر	أهمية	في	تدقيق	البيانات	المالية	الموحدة	للفترة	الحالية	والتي	تمثل	أمور	التدقيق	
الرئيسية.	كما	أننا	نقوم	بشرح	هذه	األمور	في	تقرير	المدققين،	مالم	تحظر	القوانين	أو	األنظمة	اإلفصاح	العلني	عن	هذه	األمور،	أو	عندما	نحدد،	في	حاالت	نادرة	
جدًا،	أنه	ال	ينبغي	اإلفصاح	عن	أمر	معين	في	تقريرنا	ألن	اآلثار	السلبية	لذلك	من	المتوقع	بشكل	معقول	أن	تفوق	منافع	المصلحة	العامة	المتحققة	عن	ذلك	اإلبالغ.	

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى 

وفقًا	لمتطلبات	قانون	الشركات	التجارية	والمجلد	رقم	)1(	من	دليل	أنظمة	مصرف	البحرين	المركزي	نفيد	بما	يلي:
إن	البنك	يحتفظ	بسجالت	محاسبية	منتظمة	وان	البيانات	المالية	الموحدة	تتفق	معها؛	 أ(	

إن	المعلومات	المالية	الواردة	في	تقرير	مجلس	اإلدارة	متفقة	مع	البيانات	المالية؛	 ب(	

	أنه	لم	يرد	إلى	علمنا	وقوع	أية	مخالفات	خالل	السنة	لقانون	الشركات	التجارية،	أو	قانون	مصرف	البحرين	المركزي	والمؤسسات	المالية	رقم	)64(	لسنة	2006  ج(	
)المعدل(	أو	دليل	أنظمة	مصرف	البحرين	المركزي	)المجلد	رقم	1	والفقرات	النافذة	من	المجلد	رقم	6	وتوجيهات	مصرف	البحرين	المركزي(،	أو	أنظمة	أسواق	المال	
الصادرة	عن	مصرف	البحرين	المركزي	والقرارات	ذات	العالقة	أو	أنظمة	وإجراءات	بورصة	البحرين	أو	لمتطلبات	عقد	التأسيس	والنظام	األساسي	للبنك،	يمكن	أن	

يكون	لها	أثر	سلبي	جوهري	على	أعمال	البنك	أو	مركزه	المالي؛

وقد	حصلنا	من	اإلدارة	على	جميع	اإليضاحات	والمعلومات	التي	طلبناها	ألغراض	التدقيق. د(	

الشريك	المسئول	عن	مهمة	التدقيق	الناتج	عنها	هذا	التقرير	للمدققين	المستقلين	هو	سلمان	منجالي.	

كي بي ام جي فخرو
رقم	قيد	الشريك	213
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20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(إيضاح

الموجودات
5125.5110.6نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

6236.7425.3سندات	الخزينة
7335.4228.8إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

82,173.11,213.7قروض	وسلفيات
91,231.41,070.7أوراق	مالية	إستثمارية

1036.753.6إستثمار	في	شركات	زميلة
11112.560.0فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى

1255.731.8عقارات	ومعدات
-1354.4شهرة	وموجودات	غير	ملموسة	أخرى

4,361.43,194.5مجموع الموجودات

المطلوبات
14544.5396.6مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

15112.9108.4سلفيات	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
163,084.32,094.0ودائع	الزبائن

1793.463.2فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
3,835.12,662.2مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
21170.3154.3رأس	المال

)1.4()1.3(21أسهم	غير	مخصصة	تحت	نظام	حوافز	الموظفين	باألسهم
2210.56.3عالوة	اصدار

2285.177.1اإلحتياطي	القانوني
2232.432.4اإلحتياطي	العام

22222.7263.6إحتياطيات	أخرى	وأرباح	مستبقاة
519.7532.3حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

-6.6حصة	األقلية
526.3532.3مجموع حقوق الملكية

4,361.43,194.5مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

اعتمدت	البيانات	المالية	الموحدة	من	قبل	مجلس	اإلدارة	بتاريخ	17	فبراير	2021	ووقعها	بالنيابة	عنه:

جان-كريستوف دوراندد. عصام عبدالله فخروفاروق يوسف خليل المؤيد
الرئيس	التنفيذينائب	رئيس	مجلس	اإلدارةرئيس	مجلس	اإلدارة

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	1	إلى	46	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(إيضاح

24164.4138.6إيرادات	الفوائد
)45.3()48.4(24مصروفات	الفوائد

116.093.3صافي الفوائد المكتسبة
2511.413.7صافي	إيرادات	الرسوم	والعموالت

2621.514.7إيرادات	أخرى
148.9121.7مجموع الدخل التشغيلي

2739.527.2مصروفات	الموظفين
2831.718.0مصروفات	تشغيلية	أخرى

71.245.2مجموع مصروفات التشغيل
77.776.5األرباح قبل نتائج الشركات الزميلة ومخصصات انخفاض القيمة

101.04.1حصة	البنك	من	أرباح	)صافي(	شركات	زميلة
)6.4()28.0(18صافي	مخصصات	انخفاض	القيمة

50.774.2ربح السنة
-)2.6(خسارة	منسوبة	لحصص	غير	مسيطرة

53.374.2الربح المنسوب لمساهمي البنك

44	فلس32 فلس41ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة المنسوب لمساهمي البنك

جان-كريستوف دوراندد. عصام عبدالله فخروفاروق يوسف خليل المؤيد
الرئيس	التنفيذينائب	رئيس	مجلس	اإلدارةرئيس	مجلس	اإلدارة

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	1	إلى	46	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر

بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

اإلفصاح عن إدارة 
المخاطر ورأس المال
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20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(

50.774.2ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي تم أو يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
القيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	)استثمارات	سندات	الدين(

13.8)2.2(		صافي	التغير	في	القيمة	العادلة		
)5.6()3.5(		صافي	المبلغ	المحول	إلى	الربح	أو	الخسارة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

2.58.6صافي	التغير	في	القيمة	العادلة	الستثمارات	حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

16.8)3.2(مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة
47.591.0مجموع الدخل الشامل للسنة

-)2.6(مجموع	الخسارة	الشاملة	المنسوبة	للحصص	غير	المسيطرة
50.191.0مجموع الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	1	إلى	46	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاةللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

البحرينية الدنانير  بماليين 
رأس

المال

 أسهم
غير 

مخصصة
عالوة
أصدار

اإلحتياطي
القانوني

اإلحتياطي
العام

إحتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
الهبات 

والتبرعات
األرباح

المستبقاة

مجموع 
حقوق 
الملكية

حصة 
غير 

المجموعمسيطرة
532.3-6.377.132.426.819.7217.1532.3)1.4(154.3الرصيد في 31 ديسمبر 2019

تخصيصات	عام	2019:
)38.4(-)38.4()38.4(-------أرباح	نقدية	)%25(

---)15.4(-----)0.1(15.5إصدار	أسهم	منحة	)%10(
---)3.7(3.7------تحويل	الى	احتياطي	الهبات	والتبرعات

---)8.0(---8.0---تحويل	إلى	اإلحتياطي	القانوني
493.9-6.385.132.426.823.4151.6493.9)1.5(169.8الرصيد بعد تخصيصات عام 2019
1.8-1.8-----0.21.6-أسهم	للموظفين	تم	تخصيصها

3.112.015.1-----2.6-0.5شراء	شركة	تابعة	)إيضاح	13(
الدخل الشامل للسنة:

50.7)2.6(53.353.3-------ربح	السنة
)3.2(-)3.2(--)3.2(-----الدخل	الشامل	اآلخر

47.5)2.6(53.350.1-)3.2(-----مجموع الدخل الشامل للسنة
)8.2(-)8.2(-)8.2(------استخدام	احتياطي	الهبات	والتبرعات

---)0.5(-0.5-----المحول	إلى	األرباح	المستبقاة
خسارة	التعديل،	صافي	من	المنحة	

)23.3()2.7()20.6()20.6(-------الحكومية	)إيضاح	4(
)0.5()0.1()0.4()0.4(-------تغيرات	أخرى

 الرصيد في 31 ديسمبر 2020 
10.585.132.424.115.2183.4519.76.6526.3)1.3(170.3)إيضاح 23-21(

سيتم	تقديم	التخصيصات	لعام	2020	إلى	مساهمي	البنك	وذلك	خالل	اجتماع	الجمعية	العمومية	السنوية.	وتشمل	هذه	التخصيصات	34.1	مليون	دينار	بحريني	
كأرباح	أسهم	نقدية	وذلك	بنسبة	20% )2019: 25%(،	ومبلغ	2.7	مليون	دينار	إلى	الهبات	والتبرعات.	أوصى	مجلس	اإلدارة	أيضًا	إصدار	أسهم	منحة	بمعدل	سهم	
واحد	لكل	عشرة	أسهم	من	خالل	استخدام	مبلغ	17.0	مليون	دينار	بحريني	من	األرباح	المستبقاة،	وتحويل	مبلغ	8.5	مليون	دينار	بحريني	من	األرباح	المستبقاة	إلى	

االحتياطي	القانوني.

احتياطيات	أخرى	وأرباح	مستبقاةللسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2019

البحرينية الدنانير	 بماليين	
رأس
المال

أسهم	غير	
مخصصة

عالوة
أصدار

اإلحتياطي
القانوني

اإلحتياطي
العام

إحتياطي	
القيمة	
العادلة

احتياطي	
الهبات	

والتبرعات
األرباح

المجموعالمستبقاة
5.070.132.410.017.5202.0475.8)1.5( 140.3الرصيد	في	31	ديسمبر	2018

تخصيصات	عام	2018:
)34.8()34.8(-------أرباح	نقدية	)%25(

-)13.8(-----)0.2(14.0إصدار	أسهم	منحة	)%10(
-)3.5(3.5------تحويل	الى	احتياطي	الهبات	والتبرعات	

-)7.0(---7.0---تحويل	إلى	اإلحتياطي	القانوني
5.077.132.410.021.0142.9441.0)1.7(154.3الرصيد	بعد	تخصيصات	عام	2018
1.6-----0.31.3-أسهم	للموظفين	تم	تخصيصها

الدخل	الشامل	للسنة:
74.274.2-------ربح	السنة

16.8--16.8-----الدخل	الشامل	اآلخر
74.291.0-16.8-----مجموع	الدخل	الشامل	للسنة

)1.3(-)1.3(------استخدام	احتياطي	الهبات	والتبرعات
6.377.132.426.819.7217.1532.3)1.4(154.3الرصيد	في	31	ديسمبر	2019	)إيضاح	23-21(

األسهم	غير	المخصصة	هي	األسهم	التي	لم	يتم	تخصيصها	بعد	للموظفين	بموجب	نظام	حوافز	الموظفين	باألسهم.

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	1	إلى	46	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

اإلفصاح عن إدارة 
المخاطر ورأس المال
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20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات:
50.774.2ربح السنة

تسويات	لمطابقة	ربح	السنة	مع	صافي	النقد	من	أنشطة	العمليات:
4.82.9اإلستهالك

1.51.7إطفاء	حق	استخدام	األصول	المستأجرة
1828.06.4صافي	مخصصات	االنخفاض	في	القيمة		
)4.1()1.0(حصة	البنك	من	أرباح	شركات	زميلة	)صافي(

84.081.1ربح السنة بعد التسويات
التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
)0.1(37.4أرصدة	لدى	البنوك	المركزية	)إحتياطي	نقدي	إلزامي(

154.017.6سندات	الخزينة
)3.2()51.2(إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

)31.4()290.3(قروض	وسلفيات
92.899.2أوراق	مالية	إستثمارية

)16.6()28.3(فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
15.2)70.2(مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

4.54.5سلفيات	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
)96.6(127.3ودائع	الزبائن

7.9)2.5(فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
57.577.6صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات
التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار:

0.81.1أرباح	أسهم	مستلمة	من	شركات	زميلة
-99.7تدفقات	نقدية	من	شراء	شركة	تابعة

1.0-تخفيض	رأس	مال	شركات	زميلة
)15.6()13.9(شراء	عقار	ومعدات	)صافي(

)13.5(86.6صافي النقد الناتج من / )المستخدم( في أنشطة اإلستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

)35.1()40.7(أرباح	أسهم	مدفوعة
-)58.8(13شراء	شركة	تابعة

-44.6منح	حكومية	مستلمة
)1.3()8.8(هبات	وتبرعات	مدفوعة
)3.0()2.8(مطلوبات	إيجار	مدفوعة

)39.4()106.5(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
37.624.7صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

5335.6310.9النقد وما في حكمه في 1 يناير
5373.2335.6النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	1	إلى	46	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

المنشأة. 1
بنك	البحرين	الوطني	شركة	مساهمة	بحرينية	عامة،	تأسست	بمملكة	البحرين	بموجب	مرسوم	أميري،	وبدأ	أعماله	في	يناير	1957.	يعمل	البنك	بترخيص	صادر	من	
مصرف	البحرين	المركزي	كبنك	قطاع	تجزئة.	بينما	يعمل	فرع	البنك	بأبوظبي	بدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	وفرع	البنك	بالرياض	في	المملكة	العربية	السعودية	طبقًا	
لنظم	وقوانين	تلك	الدول.	العنوان	المسجل	للبنك	هو	بنك	البحرين	الوطني	ص.ب	106.	برج	بنك	البحرين	الوطني.	شارع	الحكومة.	مملكة	البحرين.	أسهم	البنك	

مدرجة	في	بورصة	البحرين	-	المنامة	-	مملكة	البحرين.

تشتمل	البيانات	المالية	الموحدة	على	نتائج	البنك	ونتائج	شركته	التابعة	)معًا	»المجموعة«(.	يملك	البنك	78.8%	من	رأس	مال	بنك	البحرين	اإلسالمي	ش.م.ب،	
والذي	يزاول	أنشطته	بموجب	رخصة	بنك	إسالمي	بالتجزئة	صادرة	عن	مصرف	البحرين	المركزي.	تتمثل	أنشطة	المجموعة	بصفة	رئيسية	في	تقديم	خدمات	مصرفية	

لألفراد	والشركات	وأنشطة	الخزانة	وأسواق	المال	وخدمات	اإلستشارات	االستثمارية.

السياسات المحاسبية الهامة. 2
أ. بيان االلتزام

المركزي	 البحرين	 وقانون	مصرف	 البحريني،	 التجارية	 الشركات	 قانون	 المالية،	ومتطلبات	 التقارير	 الدولية	إلعداد	 للمعايير	 وفقًا	 الموحدة	 المالية	 البيانات	 إعداد	 تم	
التنظيمية	 اإلجراءات	 حول	 الصادرة	 التعميمات	 ذلك	 بما	في	 المركزي،	 البحرين	 عن	مصرف	 الصادرة	 والقوانين	 لألحكام	 ووفقًا	 	،2006 لعام	 المالية	 والمؤسسات	
الميسرة	استجابة	لتطورات	وباء	الكورونا	)كوفيد	–	19(،	والتي	يشار	إليه	فيما	يلي	بإسم	»المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية	بصيغتها	المعدلة	من	قبل	مصرف	

البحرين	المركزي«.

قوانين	وأحكام	مصرف	البحرين	المركزي	تتطلب	تطبيق	جميع	المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية	الصادرة	عن	مجلس	معايير	المحاسبة	الدولية،	باستثناء:

الناتجة	من	تأجيل	دفعات	القروض	بأثر	رجعي،	وبدون	احتساب	أي	فوائد	إضافية،	المقدمة	لألفراد	والشركات	البحرينيين	المؤهلين.	-  احتساب	خسائر	التعديل	
تحتسب	الخسائر	مباشرة	في	حقوق	الملكية،	بدال	من	بيان	الربح	أو	الخسارة	حسب	متطلبات	المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية.	أي	أرباح	أو	خسائر	تعديل	أخرى	

على	الموجودات	مالية	يتم	احتسابها	وفقًا	لمتطلبات	المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية.	و؛
احتساب	المساعدة	المالية	المستلمة	من	الحكومة	و/أو	الجهات	التنظيمية	بأثر	رجعي،	استجابة	لوباء	الكورونا	)كوفيد	–	19(.	تحتسب	المنح	في	حقوق	الملكية	- 

مقابل	خسائر	التعديل	المذكور	أعاله،	بداًل	من	بيان	الربح	أو	الخسارة	حسب	متطلبات	معيار	المحاسبة	الدولي	رقم	)20(.	يتم	احتساب	أي	مساعدات	مالية	أخرى	
وفقًا	لمتطلبات	معيار	المحاسبة	الدولي	رقم	)20(.

لم	يكن	لتطبيق	التغيير	في	السياسات	المحاسبية	بأثر	رجعي	أي	أثر	على	المعلومات	المالية	لفترة	المقارنة.	

أساس اإلعداد ب. 
تم	عرض	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة	بالدينار	البحريني	وهي	العملة	الوظيفية	للمجموعة.

أعدت	البيانات	المالية	الموحدة	وفقًا	لمبدأ	التكلفة	التاريخية،	فيما	عدا	األدوات	المالية	المصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الربح	أو	الخسارة،	واالستثمارات	بالقيمة	
العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر،	واألدوات	المالية	المشتقة	المقاسة	بالقيمة	العادلة.	تم	استخدام	السياسات	المحاسبية	الهامة	المطبقة	في	إعداد	هذه	

البيانات	المالية	الموحدة	على	نحو	ثابت	كما	كانت	مطبقة	في	السنوات	السابقة،	فيما	عدا	ما	هو	مشروح	أدناه:	

1 - تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة 
)أ( دمج األعمال والشهرة

تقوم	المجموعة	باحتساب	عمليات	دمج	األعمال	باستخدام	طريقة	االستحواذ	عند	نقل	السيطرة	إلى	البنك.	يتم	قياس	المقابل	المحول	من	الشراء	بقيمته	العادلة،	
كما	هي	صافي	الموجودات	القابلة	للتحديد.	يتم	احتساب	تكاليف	المعاملة	عند	تكبدها.	

يتم	قياس	الشهرة	مبدئيًا	بالتكلفة،	كونها	فائض	إجمالي	المقابل	المحول،	والمبلغ	المحتسب	للحصص	غير	المسيطرة،	وأي	حصة	محتفظ	بها	سابقًا	على	صافي	
الموجودات	الملموسة	وغير	الملموسة	المستحوذة	والمطلوبات	المفترضة.	

المعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)3(	–	دمج	العمليات،	يسمح	بإعادة	القياس	خالل	سنة	واحدة	من	تاريخ	االستحواذ،	مع	وجوب	عكس	أي	تغييرات	بأثر	رجعي.		

بعد	االحتساب	المبدئي،	يتم	قياس	الشهرة	والموجودات	غير	الملموسة	األخرى	بالتكلفة،	مطروحًا	منها	خسائر	انخفاض	القيمة	المتراكمة،	إن	وجدت.	لغرض	فحص	
انخفاض	القيمة،	يتم	تخصيص	الشهرة	المكتسبة	من	عملية	دمج	األعمال	لكل	من	الوحدات	المولدة	للنقد	للمجموعة	المتوقع	أن	تستفيد	من	الدمج،	ابتداء	من	
تاريخ	االستحواذ،	بغض	النظر	عما	إذا	تم	تخصيص	موجودات	ومطلوبات	الشركة	المستحوذة	األخرى	لهذه	الوحدات.	عند	استبعاد	جزء	من	عمليات	وحدة	مولدة	للنقد	
بعد	تخصيص	الشهرة	لها،	فإنه	يتم	تضمين	الشهرة	المتعلقة	بالعملية	المستبعدة	في	القيمة	الدفترية	للعملية،	تحديد	الربح	أو	الخسارة	من	االستبعاد.	يتم	قياس	
الشهرة	المستبعدة	في	مثل	هذه	الظروف	استنادًا	على	القيم	النسبية	للعملية	المستبعدة،	والجزء	المحتفظ	به	من	الوحدة	المولدة	للنقد.	تخضع	الموجودات	غير	
الملموسة	ذات	األعمار	اإلنتاجية	غير	المحددة	الختبار	انخفاض	القيمة	على	أساس	سنوي	على	األقل،	بينما	يتم	إطفاء	تلك	الموجودات	غير	الملموسة	ذات	األعمار	

اإلنتاجية	المحددة.

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020



n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

اإلفصاح عن إدارة 
المخاطر ورأس المال

106107

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .2
)ب( التوحيد

الشركات التابعة
الشركات	التابعة	هي	الشركات	الخاضعة	لسيطرة	المجموعة.	توجد	السيطرة	عندما	تتعرض	المجموعة،	أو	تملك	الحق	في	عوائد	مختلفة	من	عالقتها	من	الشركة	
التابعة،	ويوجد	لديها	قدرة	التأثير	على	هذه	العوائد	من	خالل	سيطرتها	على	الشركة	التابعة.	تم	توحيد	البيانات	المالية	الخاصة	بالشركات	التابعة	في	البيانات	الموحدة	

من	تاريخ	الحصول	على	السيطرة	حتى	تاريخ	فقدان	السيطرة،	باستخدام	السياسات	المحاسبية	للبنك.

حصص غير مسيطرة 
يتم	قياس	الحصص	غير	مسيطرة	من	خالل	الحصص	النسبية	من	صافي	أصول	الشركة	المستحوذ	عليها	في	تاريخ	االستحواذ.	يتم	احتساب	التغيرات	في	حصة	

المجموعة	في	الشركات	التابعة	كمعامالت	في	حقوق	الملكية	إذا	لم	تؤدي	إلى	فقد	السيطرة.	

فقدان السيطرة
عندما	تفقد	المجموعة	السيطرة	على	شركة	تابعة،	فإنها	تستبعد	موجودات	ومطلوبات	الشركة	التابعة،	وأية	حصص	غير	مسيطرة	ذات	الصلة	وغيرها	من	عناصر	
حقوق	الملكية.	يتم	إحتساب	أي	ربح	أو	خسارة	ناتجة	في	بيان	الربح	أو	الخسارة.	يتم	قياس	أي	حصة	محتفظ	بها	في	الشركة	التابعة	السابقة	بالقيمة	العادلة	عند	فقدان	

السيطرة.

معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية 
المالية	 البيانات	 ناتجة	عن	عمليات	بين	شركات	المجموعة	عند	إعداد	 إيرادات	ومصروفات	 أرباح	وخسائرغير	محققة	أو	 تم	استبعاد	جميع	المعامالت	واألرصدة	وأي	
الموحدة.	يتم	أيضًا	استبعاد	األرباح	الناتجة	من	المعامالت	بين	المجموعة	مع	الشركات	الزميلة	المحتسبة	بطريقة	حقوق	الملكية	إلى	حد	نصيب	المجموعة	من	هذه	

الشركات.	كما	يتم	أيضًا	استبعاد	الخسائر	غير	المحققة	بالطريقة	نفسها،	فقط	لحد	أن	ال	يكون	هناك	دالئل	انخفاض	في	القيمة.

2- التعديالت على المعايير 
أ. التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )39(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7(، والمعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )4(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16( - إصالح معيار معدل الفائدة القياسي

تعالج	هذه	التعديالت	المسائل	التي	يمكن	أن	تؤثر	على	إعداد	التقارير	المالية	نتيجة	إلصالح	معدل	الفائدة	القياسي،	بما	في	ذلك	آثار	التغيرات	في	التدفقات	النقدية	
التعاقدية	أو	عالقات	التحوط	الناتجة	من	استبدال	معدل	الفائدة	القياسي	بمعدل	فائدة	قياسي	بديل.

توفر	التعديالت	تخفيفًا	عمليًا	من	بعض	متطلبات	المعيارالدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)9(،	ومعيار	المحاسبة	الدولي	رقم	)39(،	والمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	
المالية	رقم	)7(،	والمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)4(،	والمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)16(،	وهي	سارية	المفعول	للفترات	المالية	التي	تبدأ	

من	أو	بعد	1	يناير	2021.

بدأت	المجموعة	تقييما	مبدئيًا	لألثر	المحتمل	على	البيانات	المالية	الموحدة	من	تطبيق	هذه	التعديالت.	إن	التطبيق	لن	يؤثر	على	المبالغ	المعلنة	لسنة	2020	أو	
الفترات	السابقة.

3- المعايير الصادرة لكن غير السارية المفعول بعد
يوجد	عدد	من	المعايير	الجديدة	السارية	المفعول	للفترات	المالية	التي	تبدأ	في	أو	بعد	1	يناير	2021،	مع	السماح	بالتطبيق	المبكر.	مع	ذلك،	لم	تقم	المجموعة 

بالتطبيق	المبكر	ألي	من	المعايير	الجديدة	أو	المعدلة	التالية	عند	إعداد	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

ج. عمالت أجنبية

1(	العمليات	بالعملة	األجنبية:
بالعمالت	 المالية	 الموجودات	والمطلوبات	 المعاملة.	ويتم	تحويل	 إجراء	 السائدة	عند	 بالعمالت	األجنبية	مبدئيًا	على	أساس	أسعار	الصرف	 العملية	 يتم	احتساب	
األجنبية	إلى	العمالت	الوظيفية	ذات	العالقة،	بأسعار	الصرف	السائدة	في	تاريخ	بيان	المركز	المالي.	وتدرج	فروقات	الصرف	الناتجة	عن	التحويل	سواء	المحققة	أو	

غير	المحققة	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	تحت	بند	اإليرادات	األخرى.

الصرف	 باستخدام	أسعار	 الوظيفية	 العملة	 إلى	 العادلة	 إحتساب	قيمتها	 بالعمالت	األجنبية	والتي	تم	 الغير	مالية	والمقيمة	 الموجودات	والمطلوبات	 يتم	تحويل	
الفورية	في	تاريخ	احتساب	القيمة	العادلة.	ويتم	احتساب	فروق	إعادة	تحويل	العملة	األجنبية	في	بيان	الربح	أو	الخسارة،	باستثناء	الفروق	الناتجة	من	إعادة	تحويل	أدوات	

حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	والتي	يتم	احتسابها	مباشرة	ضمن	الدخل	الشامل	اآلخر	كجزء	من	التغييرات	في	القيمة	العادلة.

2(	الفروع	الخارجية:
يتم	تحويل	موجودات	ومطلوبات	الفروع	الخارجية	إلى	الدينار	البحريني	بأسعار	الصرف	الفورية	في	نهاية	السنة.	ويتم	تحويل	اإليرادات	والمصروفات	لهذه	الفروع	
الخارجية	إلى	الدينار	البحريني	باستخدام	متوسط	أسعار	الصرف	خالل	السنة.	ويتم	احتساب	الفروقات	الناتجة	عن	تحويل	صافي	اإلستثمار	االفتتاحي	في	هذه	الفروع	

في	الدخل	الشامل	اآلخر.

د. استخدام التوقعات وتقديرات اإلدارة
تتأثر	البيانات	المالية	للمجموعة	ونتائجها	المالية	بالسياسات	المحاسبية	والفرضيات	وتقديرات	اإلدارة	التي	يجب	األخذ	بها	عند	إعداد	البيانات	المالية.

الفرضيات	 تتماشى	 أن	 والمطلوبات.	يجب	 للموجودات	 الموحدة	 المالية	 البيانات	 المعلنة	في	هذه	 المبالغ	 تؤثر	على	 تقديرات	وفرضيات	 بعمل	 المجموعة	 تقوم	
واألحكام	مع	أفضل	التقديرات	حسب	المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية	ذات	العالقة.	يتم	تقييم	التقديرات	واألحكام	بشكل	مستمر	بناءًا	على	الخبرة	وعوامل	

أخرى	كالتوقعات	لألحداث	المستقبلية.	

تستخدم	المجموعة	تقنيات	التقييم	المناسبة	في	ظل	الظروف	المحيطة،	والتي	تتوفر	لها	بيانات	كافية	لقياس	القيمة	العادلة	لألدوات	المالية.

تقوم	المجموعة	بمراجعة	محافظ	القروض	لتقييم	انخفاض	القيمة	بشكل	ربع	سنوي	على	األقل.	عند	تحديد	ما	إذا	يجب	تسجيل	خسائر	انخفاض	القيمة	في	بيان	
الربح	او	الخسارة.	

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .2

د. استخدام التوقعات وتقديرات اإلدارة )تتمة(
تبعًا	لطبيعة	 العوامل	 تختلف	هذه	 السداد.	 التعثر	في	 ائتماني	داخلي	يستخدم	عوامل	نوعية	وكمية،	تشير	وتدل	على	مخاطر	 المجموعة	نموذج	تصنيف	 تمتلك	
التعرض	ونوع	الُمقترض.	يتم	تحديد	تصنيفات	المخاطر	االئتمانية	بحيث	تتصاعد	احتماالت	التعثر	في	السداد	مع	تدهور	المخاطر	االئتمانية.	تخضع	التعرضات	للمراقبة	

المستمرة،	مما	قد	يؤدي	لنقل	أحد	التعرضات	لدرجة	تصنيف	ائتماني	مختلف.	كما	تستخدم	المجموعة	تصنيفات	ائتمانية	خارجية	لبعض	التعرضات.

عند	تحديد	ما	إذا	كانت	مخاطر	التعثر	في	السداد	ألداة	مالية	معينة	قد	زادت	كثيرًا	منذ	االحتساب	المبدئي،	تأخذ	المجموعة	باالعتبار	معلومات	معقولة،	وداعمة،	وذات	
عالقة	ومتوفرة	بدون	أي	تكاليف	أو	جهد	ال	داعي	لها.	ويشمل	ذلك	كاًل	من	المعلومات	والتحليالت	الكمية	والنوعية،	بناء	على	التجربة	السابقة	للمجموعة،	والتقييم	

االئتماني	المطلع،	بما	في	ذلك	المعلومات	التطلعية.	

عند	تحديد	ما	إذا	كانت	المخاطر	االئتمانية	قد	زادت	كثيرًا	منذ	االحتساب	المبدئي،	يتم	أخذ	المعايير	التالية	باالعتبار:

تخفيض	تصنيف	المخاطر	وفقًا	للسياسة	المعتمدة	للخسائر	االئتمانية	المتوقعة. 	.1
التسهيالت	التي	تم	إعادة	هيكلتها	خالل	اإلثني	عشر	شهرًا	الماضية. 	.2

تسهيالت	مستحقة	ألكثر	من	30	يومًا	كما	في	تاريخ	بيان	المركز	المالي،	والتي	تخضع	للطعن	في	الظروف	المناسبة. 	.3

التدفقات	النقدية	المستقبلية	المتوقعة	من	 تقوم	المجموعة	بعمل	أحكام	إذا	كانت	هناك	دالئل	ملحوظة	على	انخفاض	القيمة	متبوعة	بانخفاض	ملموس	في	
محفظة	القروض،	قبل	التعرف	على	االنخفاض	مع	تلك	المحفظة.	من	الممكن	أن	يشتمل	الدليل	الملحوظ	والذي	يشير	إلى	وجود	تغيير	سلبي	في	حالة	الدفع	من	

قبل	المقترض	في	مجموعة	المحفظة،	أو	حالة	االقتصاد	الوطني	أو	المحلي	والتي	ترتبط	بانخفاض	الموجودات	في	المجموعة.

تقوم	اإلدارة	بعمل	التقديرات	بناًء	على	خبرة	الخسائر	التاريخية	لنفس	خصائص	مخاطر	االئتمان	ودليل	موضوعي	بوجود	انخفاض	القيمة	مشابهة	في	المحفظة	
لتقييم	انخفاض	القيمة.

يتم	مراجعة	التقديرات	والفرضيات	المتعلقة	بشكل	مستمر	ويتم	احتساب	تغيرات	التقديرات	في	الحسابات	في	الفترة	التي	يتم	فيها	عمل	مراجعة	التقديرات	إذا	كانت	
المراجعة	تؤثر	على	الفترة	نفسها	فقط،	أو	الفترة	نفسها	والفترات	المستقبلية	إذا	كانت	المراجعة	تؤثر	على	الفترة	الحالية	الفترات	المستقبلية.

هـ( احتساب اإليرادات والمصروفات
1(	تحتسب	الفوائد	المكتسبة	والفوائد	المدفوعة	في	بيان	الربح	او	الخسارة	باستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي	وفقًا	لمبدأ	االستحقاق.

إن	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي	هي	طريقة	احتساب	التكلفة	المطفأة	للموجودات	أوالمطلوبات	المالية	وتخصيص	دخل	الفوائد	أو	مصروفات	الفوائد	على	مدى	
العمر	الزمني	للموجودات	أوالمطلوبات	المالية.	ويعتبر	معدل	الفائدة	الفعلي	السعر	الذي	يخصم	بالضبط	التدفقات	النقدية	المستقبلية	المقدرة	من	خالل	العمر	
المتوقع	لألصول	أوالمطلوبات	المالية،	أو	عندما	يكون	ذلك	مناسبًا	خالل	مدة	أقصر،	مقابل	صافي	القيمة	الدفترية	للموجودات	أوالمطلوبات	المالية.	إن	لتطبيق	
طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي	أثر	في	احتساب	دخل	الفوائد	ومصروفات	الفوائد	بطريقة	متساوية	وبالتناسب	مع	المبلغ	المستحق	طوال	الفترة	حتى	اإلستحقاق	أو	
التسديد.	وفي	سياق	احتساب	معدل	الفائدة	الفعلي،	يتم	تقدير	التدفقات	النقدية	وذلك	باألخذ	بعين	االعتبار	جميع	الشروط	التعاقدية	لألداة	المالية	ولكن	باستثناء	

الخسائر	االئتمانية	المستقبلية.

الفائدة	الفعلي.	الرسوم	 المالية	يتم	إدخالها	في	حساب	معدل	 الفائدة	الفعلي	لألصول	والمطلوبات	 2(	الرسوم	والعموالت	التي	هي	جزء	ال	يتجزأ	من	معدل	
والعموالت	األخرى	يتم	احتسابها	عند	إجراء	الخدمة	المرتبطة	بها	أو	عند	استالمها	ويتم	إدراجها	ضمن	الدخل	من	الرسوم	والعموالت.

3(	يتم	احتساب	أرباح	األسهم	عندما	يتم	التأكد	من	استحقاق	المجموعة	لألرباح.

4(	يتم	قياس	التزامات	مزايا	الموظفين	قصيرة	األجل	على	أساس	غير	مخصوم	ويتم	احتسابها	كمصروف	بعد	تأدية	الخدمات	المرتبطة	بها.	ويتم	عمل	مخصص	
للمبلغ	المتوقع	دفعه	تحت	نظام	الحافز	النقدي	قصير	األجل	أو	نظام	المشاركة	في	األرباح	إذا	كانت	المجموعة	لديها	حاليًا	إلتزام	قانوني	ضمني	لدفع	هذا	المبلغ	

نتيجة	خدمات	سابقة	أداها	الموظف	ويمكن	تقدير	هذا	االلتزام	بشكل	موثوق.

الدول.	ويعتبر	 العالقة	في	هذه	 العمل	ذات	 الخارجية،	وهي	حسب	قوانين	 البحرين	وفي	فروعها	 التقاعد	لموظفيها	في	 لمزايا	 برامج	 المجموعة	عدة	 يوجد	لدى	
برنامج	مزايا	التقاعد	بطبيعته	»خطة	مساهمة	محددة«	للموظفين	الذين	يتم	تغطيتهم	بأنظمة	التأمين	االجتماعي	التقاعدي	في	البحرين	والفروع	الخارجية.	ويستحق	

الموظفين	اآلخرين	مكافأة	نهاية	الخدمة	يتم	دفعها	حسب	عقود	العمل	أو	حسب	قوانين	العمل	إعتمادًا	على	طول	الخدمة	والمكافأة	النهائية.

هذه	المطلوبات	غير	ممولة،	وقد	تم	عمل	مخصص	لهذه	المصروفات	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	على	افتراض	ترك	جميع	الموظفين	خدمة	المجموعة	في	تاريخ	إعداد	
بيان	المركز	المالي.	يتم	تحميل	تكلفة	توفير	هذه	المزايا	التقاعدية	في	بيان	الربح	أو	الخسارة.	

يوجد	لدى	المجموعة	نظام	توفير	اختياري	للموظفين	حيث	تساهم	المجموعة	والموظفين	شهريًا	بنسبة	ثابتة	من	الرواتب.	ويخضع	هذا	النظام	إلشراف	مجلس	أمناء	
من	موظفي	المجموعة.	ويتم	تحميل	مساهمة	المجموعة	في	هذا	النظام	في	بيان	الربح	أو	الخسارة.

5(	يتم	احتساب	المصروفات	األخرى	في	الفترة	التي	يتم	تكبدها	وفقًا	لمبدأ	االستحقاق.

و. الموجودات والمطلوبات المالية
1. االحتساب والقياس المبدئي

تقوم	المجموعة	مبدئيًا	باحتساب	القروض	والسلفيات،	والودائع	بتاريخ	نشوئها.	يتم	قياس	األصل	المالي	أو	االلتزام	المالي	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة،	زائدًا،	للبند	غير	
المصنف	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة،	تكاليف	المعاملة	المنسوبة	مباشرة	للشراء	أو	اإلصدار.	
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2. التصنيف

عند	االحتساب	المبدئي،	يتم	تصنيف	وقياس	األصل	المالي	بالتكلفة	المطفأة،	أو	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر،	أو	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	
أو	الخسارة.		

يتم	قياس	األصل	المالي	بالتكلفة	إذا	كان	يستوفي	كل	من	الشرطين	التاليين،	ولم	يكن	مصنفًا	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة:
إذا	كان	األصل	محتفظ	به	ضمن	نموذج	عمل	الهدف	منه	االحتفاظ	باألصول	لتحصيل	التدفقات	النقدية؛	و- 
الشروط	التعاقدية	لألصل	المالي	تزيد	بتواريخ	محددة	من	التدفقات	النقدية	التي	تعتبر	دفعات	كمبلغ	األصل	والفوائد	على	المبلغ	األصلي	القائم.- 

يتم	قياس	أداة	الدين	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	إذا	كانت	تستوفي	الشرطين	التاليين،	ولم	تكن	مصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة:

إذا	كان	األصل	محتفظ	به	ضمن	نموذج	عمل	يتحقق	الهدف	منه	من	خالل	تحصيل	التدفقات	النقدية	التعاقدية	وبيع	األصل	المالي؛	و- 
الشروط	التعاقدية	لألصل	المالي	تزيد	بتواريخ	محددة	من	التدفقات	النقدية	التي	تعتبر	دفعات	كمبلغ	األصل	والفوائد	على	المبلغ	األصلي	القائم.- 

عند	االحتساب	المبدئي	الستثمارات	حقوق	الملكية	المحتفظ	بها	لغير	المتاجرة،	قد	تتخذ	المجموعة	قرارًا	ال	رجعة	فيه	لعرض	التغيرات	الالحقة	في	القيمة	العادلة	في	
الدخل	الشامل	اآلخر.	يتم	اتخاذ	هذا	القرار	لكل	استثمار	على	حدة.	

يتم	تصنيف	جميع	الموجودات	المالية	األخرى	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.		

باإلضافة	لذلك،	عند	االحتساب	المبدئي،	قد	تتخذ	المجموعة	قرارًا	ال	رجعة	فيه	لتصنيف	األصل	المالي	الذي	يستوفي	متطلبات	القياس	بالتكلفة	المطفأة	أو	بالقيمة	
العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر،	أو	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	إذا	أدى	ذلك	إلى	إلغاء	أو	التقليل	من	عدم	التطابق	المحاسبي	الذي	قد	ينشأ.	

تقييم نموذج العمل
تقوم	المجموعة	بعمل	تقييم	لهدف	نموذج	العمل	الذي	يحتفظ	فيه	باألصل	المالي	على	مستوى	المحفظة،	ألن	ذلك	يعكس	الطريقة	التي	تدار	بها	األعمال،	وتقديم	

المعلومات	لإلدارة	بشكل	أفضل.	تشمل	المعلومات	التي	يتم	النظر	فيها	ما	يلي:	
السياسات	واألهداف	المعلنة	للمحفظة،	وعمل	هذه	السياسات	فعليًا.	ويشمل	هذا	ما	إذا	كانت	استراتيجية	اإلدارة	ترّكز	على	اكتساب	إيرادات	الفوائد	التعاقدية،	- 

مع	االحتفاظ	بمحفظة	خاصة	لمعدالت	الفوائد،	أو	تحقيق	التدفقات	النقدية	من	خالل	بيع	األصول؛	
كيف	يتم	تقييم	أداء	المحفظة،	ورفع	التقارير	عنها	إلى	إدارة	المجموعة؛- 
المخاطر	التي	تؤثر	على	أداء	نموذج	العمل	)والموجودات	المالية	المحتفظ	بها	ضمن	نموذج	العمل	هذا(	وكيف	يتم	إدارة	والتعامل	مع	هذه	المخاطر؛	و- 
وتيرة	وحجم	وتوقيت	مبيعات	الموجودات	المالية	في	الفترات	السابقة،	وأسباب	هذه	المبيعات،	والتوقعات	بخصوص	أنشطة	البيع	المستقبلية.	ومع	ذلك،	- 

ال	يتم	النظر	في	المعلومات	حول	نشاط	البيع	بشكل	منعزل،	ولكن	كجزء	من	التقييم	العام	لكيفية	تحقيق	المجموعة	للهدف	المعلن	إلدارة	الموجودات	المالية،	
وكيفية	تحقيق	التدفقات	النقدية.

الموجودات	المالية	المحتفظ	بها	للمتاجرة،	أو	التي	تدار	ويتم	تقييم	أداؤها	على	أساس	القيمة	العادلة،	يتم	قياسها	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد
ألغراض	هذا	التقييم،	يتم	تعريف	»األصل«	على	أنه	القيمة	العادلة	لألصل	المالي	عند	االحتساب	المبدئي.	تعرف	»الفائدة«	على	أنها	مقابل	القيمة	الزمنية	للنقود،	
وللمخاطر	االئتمانية	المتعلقة	بالمبلغ	األصلي	القائم	خالل	فترة	معينة	من	الزمن،	ولمخاطر	وتكاليف	اإلقراض	األساسية	األخرى	)على	سبيل	المثال،	مخاطر	السيولة،	

والتكاليف	اإلدارية(،	باإلضافة	لهامش	الربح.

لتقييم	ما	إذا	كانت	التدفقات	النقدية	التعاقدية	هي	فقط	مدفوعات	األصل	والفوائد،	تأخذ	المجموعة	باالعتبار	الشروط	التعاقدية	لألداة.	ويشمل	هذا	تقييم	ما	إذا	
كان	األصل	المالي	يحتوي	على	مدة	تعاقدية	يمكن	أن	تغير	توقيت	أو	مبلغ	التدفقات	النقدية	التعاقدية	بحيث	ال	تستوفي	هذا	الشرط.	عند	عمل	هذا	التقييم،	فإن	

المجموعة	تأخذ	ما	يلي	في	االعتبار:
األحداث	الطارئة،	التي	من	شأنها	تغيير	توقيت	أو	مبلغ	التدفقات	النقدية	التعاقدية؛- 
مميزات	اإلقراض؛- 
الدفع	المسبق	وشروط	التمديد؛	- 
الشروط	التي	تحد	من	مطالبة	المجموعة	على	التدفقات	النقدية	التعاقدية	من	موجودات	محددة	)على	سبيل	المثال،	ميزات	عدم	الرجوع(؛	و- 
الميزات	التي	تعدل	من	اعتبارات	القيمة	الزمنية	للنقد،	على	سبيل	المثال	إعادة	التعيين	الدورية	ألسعار	الفائدة.- 

تحتفظ	المجموعة	بمحفظة	قروض	طويلة	األجل	ذات	معدل	فائدة	ثابتة،	والتي	تملك	المجموعة	خيار	اقتراح	تعديل	معدالت	الفائدة	في	تواريخ	إعادة	التعيين	الدورية.	
حقوق	إعادة	التعيين	محدودة	بمعدل	الفائدة	في	السوق	في	وقت	التعديل.	يملك	المقترضون	خيار	قبول	معدل	الفائدة	المعدل،	أو	استرداد	القرض	بالقيمة	اإلسمية	
وبدون	أي	عقوبات.	حددت	المجموعة	أن	التدفقات	النقدية	لهذه	القروض	هي	فقط	مدفوعات	المبلغ	األصلي	والفوائد	على	المبلغ	األصلي	القائم،	ألن	الخيار	يغّير	
من	معدل	الفائدة	من	حيث	األخذ	باالعتبار	للقيمة	الزمنية	للنقد،	ومخاطر	االئتمان،	ومخاطر	اإلقراض	األخرى	األساسية،	والتكاليف	المرتبطة	بالمبلغ	األصلي	القائم.	

تصنف	المجموعة	مطلوباتها	المالية،	عدا	الضمانات	المالية،	كأدوات	مقاسة	بالتكلفة	المطفأة.
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3. إعادة التصنيف

ال	يتم	إعادة	تصنيف	الموجودات	المالية	الحقًا	لالحتساب	المبدئي،	فيما	عدا	في	الفترة	بعد	تغيير	المجموعة	لنموذج	عمل	إدارة	الموجودات	المالية.		

4. ودائع الزبائن
يتم	احتساب	ودائع	الزبائن	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة،	ثم	يتم	قياسها	الحقآ	بتكلفتها	المطفأة	باستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي.

5. الضمانات المالية
الضمانات	المالية	هي	عقود	تتطلب	أن	تقوم	المجموعة	بإجراء	دفعات	محددة	لتعويض	حاملها	عن	الخسارة	التي	يتكبدها	وذلك	نظرًا	لعدم	قيام	مدين	معين	بالدفع	
العادلة	)وهي	العالوة	والتي	يتم	استالمها	عند	اإلصدار(.	يتم	 المالية	بقيمتها	 التعاقدية.	ويتم	مبدئيًا	احتساب	الضمانات	 عند	استحقاقها	وذلك	وفقًا	للشروط	
استهالك	العالوة	التي	يتم	استالمها	على	مدى	العمر	الزمني	للضمان	المالي.	بينما	يتم	احتساب	التزام	الضمان	)المبلغ	األسمي(	الحقًا	بالقيمة	المطفأة	هذه	
المالية	تحت	 الغير	مطفأة	من	هذه	الضمانات	 الدفع	بموجب	الضمان	محتماًل(.	يتم	تضمين	العالوة	 أكبر	)عندما	يصبح	 أيهما	 الحالية	ألي	دفع	متوقع،	 بالقيمة	 أو	

المطلوبات	األخرى.

6. األدوات المالية المشتقة
يتم	احتساب	جميع	األدوات	المالية	المشتقة	في	البداية	على	أساس	سعر	التكلفة،	والتي	تمثل	قيمتها	العادلة	في	تاريخ	الدخول	في	عقد	المشتق	المالي،	ثم	يعاد	
قياسها	الحقًا	على	أساس	قيمتها	العادلة.	يتم	الحصول	على	القيمة	العادلة	من	أسعار	السوق	المسعرة	في	أسواق	نشطة،	متضمنة	آخر	العمليات	التي	تمت	في	
السوق،	وكذلك	أساليب	التقييم	والتي	تتضمن	نماذج	التدفقات	النقدية	المخصومة،	ونماذج	خيارات	التسعير،	حسب	ما	هو	مناسب.	ويتم	احتساب	التغييرات	في	
القيمة	العادلة	لألدوات	المالية	المشتقة	غير	المؤهلة	لمحاسبة	التحوط	ضمن	نفس	البند	المتحوط	في	بيان	الربح	أو	الخسارة.	وفي	حالة	تحوطات	القيمة	العادلة	
والتي	تستوفي	معيار	محاسبة	التحوط	فإن	أي	ربح	أو	خسارة	ناتج	عن	إعادة	قياس	أدوات	التحوط	للقيمة	العادلة،	وكذلك	التغيرات	المرتبطة	بالقيمة	العادلة	للبند	الذي	

تم	التحوط	له،	يتم	احتسابه	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	وتحت	اإليرادات	األخرى.	

صّنفت	المجموعة	بعض	األدوات	المشتقة	كأدوات	تحوط،	للتحوط	لتغيرات	القيمة	العادلة	المرتبطة	بمعدالت	الفائدة.

	في	حالة	التحوط	للتدفقات	النقدية	والتي	تستوفي	معيار	محاسبة	التحوط،	فإن	الجزء	من	الربح	أو	الخسارة	على	أداة	التحوط	والذي	تم	تحديده	على	أنه	تحوط	فعال،	
يتم	احتسابه	مباشرة	في	حقوق	الملكية،	والجزء	الغير	فعال،	إذا	وجد،	يتم	احتسابه	في	بيان	الربح	أو	الخسارة.

تظهر	جميع	األدوات	المالية	المشتقة	في	بيان	المركز	المالي	إما	ضمن	الموجودات	)إذا	كانت	قيمتها	العادلة	موجبة(	أو	ضمن	المطلوبات	)إذا	كانت	قيمتها	العادلة	
سالبة(.

7. اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسية 
عند	بيع	األوراق	المالية	مع	االلتزام	بإعادة	شرائها	بتاريخ	مستقبلي	وبسعر	مستقبلي	محدد،	فإنها	تبقى	في	بيان	المركز	المالي،	ويسجل	المبلغ	المستلم	مقابل	
البيع	تحت	بند	»سلفيات	بموجب	عقود	إعادة	الشراء«.	يتم	اعتبار	الفرق	بين	سعر	البيع	وإعادة	الشراء	كمصروفات	فوائد،	ويتم	احتسابها	ضمن	مدة	عقود	سلفيات	
بموجب	إعادة	الشراء	باستخدام	طريقة	العائد	الفعلي.	بالمقابل	عند	شراء	األوراق	المالية	مع	االلتزام	بإعادة	بيعها	بتاريخ	مستقبلي	محدد	وبسعر	معلوم	مسبقًا،	
فإنها	ال	تدرج	في	بيان	المركز	المالي	ويسجل	المبلغ	المدفوع	مقابل	الشراء	تحت	بند	»ودائع	ألجل	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى«.	يتم	اعتبار	الفرق	بين	

سعر	الشراء	وإعادة	البيع	كإيرادات	فوائد	ويتم	احتسابها	ضمن	مدة	العقود	اتفاقيات	إعادة	الشراء	العكسية	باستخدام	طريقة	العائد	الفعلي.

8. النقد ومافي حكمه
يتكون	النقد	وما	في	حكمه	من	نقد	بالصندوق،	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية	بإستثناء	اإلحتياطيات	النقدية	اإللزامية،	وإيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	
األخرى	لمدة	ال	تتجاوز	ثالثة	شهور	من	تاريخ	اإليداع،	واستثمارات	قصيرة	األجل	عالية	السيولة	يمكن	تحويلها	إلى	النقد	بسهولة،	وهي	غير	معرضة	لمخاطر	جوهرية	

قد	تؤثر	على	قيمتها،	وتستحق	خالل	ثالثة	شهور	أو	أقل	من	تاريخ	التملك	وتستخدمها	المجموعة	إلدارة	التزاماتها	قصيرة	األجل.

9. قياس القيمة العادلة
القيمة	العادلة	هي	المبلغ	الذي	سيتم	استالمه	عند	بيع	أصل	أو	سداده	عند	تحويل	إلتزام	بين	طرفين	ملمين	بالمعاملة	وعلى	أسس	تجارية	بتاريخ	القياس	في	السوق	

الرئيسي،	أو	عند	غيابه،	في	السوق	األكثر	فائدة	الذي	يمكن	للمجموعة	الوصول	إليه	بذلك	التاريخ.	القيمة	العادلة	ألي	التزام،	تعكس	مخاطر	عدم	األداء.		

تقوم	المجموعة	بقياس	القيمة	العادلة	لألداة	المالية	باستخدام	األسعار	المدرجة	في	سوق	نشط	لهذه	األداة	متى	ما	توافرت	هذه	األسعار،	ويشمل	ذلك	أسهم	
حقوق	ملكية	وسندات	دين	مدرجة.	يعتبر	السوق	نشطًا	عندما	تتوافر	فيه	األسعار	المدرجة	بسهولة	وبشكل،	منتظم	وتمثل	معامالت	سوق	حقيقية	ومتكررة	بانتظام	

على	أسس	تجارية.	

بالنسبة	لسندات	الدين	غير	المدرجة،	فإن	القيمة	العادلة	تستند	على	أسعار	الوسطاء	ومعامالت	بين	أطراف	مطلعة	وراغبة	تحت	أسس	تجارية	إذا	كانت	متوفرة،	
وتحليالت	التدفقات	النقدية	المخصومة	مع	المنهجيات	اإلقتصادية	المقبولة	لتسعير	األدوات	المالية.	بالنسبة	ألدوات	حقوق	الملكية	غير	المدرجة،	فإن	صافي	قيمة	

األصل	للمنشآت	المعنية	يمثل	القيمة	العادلة،	نظرًا	لطبيعة	ميزانياتها	العمومية.	
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10. تحديد وقياس انخفاض القيمة

تحتسب	المجموعة	مخصصات	للخسائر	االئتمانية	المتوقعة	على	األدوات	المالية	التالية،	الغير	مقاسة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة:
الموجودات	المالية،	بما	في	ذلك	القروض	والسلفيات،	وأدوات	الدين،	واإليداعات؛- 
الضمانات	المالية	والعقود	الُمصدرة؛	و- 
التزامات	القروض	الُمصدرة.- 

ال	تحتسب	خسائر	انخفاض	القيمة	على	استثمارات	حقوق	الملكية.

تقيس	المجموعة	مخصصات	الخسائر	بمبلغ	يساوي	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لمدى	الحياة،	ما	عدا	التالي،	والتي	يتم	قياسها	بالخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لفترة	
أثني	عشر	شهرًا:

استثمارات	أدوات	الدين	التي	تم	تحديد	أن	لها	مخاطر	ائتمانية	محدودة	كما	في	تاريخ	التقرير؛	و- 
األدوات	المالية	األخرى	التي	لم	تتعرض	مخاطرها	االئتمانية	لالرتفاع	بصورة	جوهرية	منذ	االحتساب	المبدئي.- 

11. إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية
يتم	إلغاء	احتساب	األصل	المالي	)أو	عندما	يكون	قاباًل	للتطبيق،	جزءًا	من	األصل	المالي	أو	مجموعة	من	األصول	المالية	المشابهة(	في	الحاالت	التالية:	

عند	سقوط	الحقوق	في	استالم	التدفقات	النقدية	من	األصول؛	أو	- 
قامت	المجموعة	بتحويل	حقوقها	في	استالم	التدفقات	النقدية	من	األصل،	أو	تحملت	التزامًا	بدفع	التدفقات	النقدية	المستلمة	بالكامل	بدون	أي	تأخير	جوهري	- 

لطرف	ثالث	وذلك	بموجب	ترتيبات	»صريحة«	وقامت	المجموعة	بما	يلي:	)أ(	تحويل	الجزء	األكبر	من	جميع	المخاطر	والعوائد	الخاصة	باألصول،	أو	)ب(	لم	تقم	
المجموعة	بالتحويل	أو	االحتفاظ	بالجزء	األكبر	من	جميع	المخاطر	والعوائد	الخاصة	باألصل،	ولكنها	قامت	بتحويل	السيطرة	على	األصل.

إذا	تم	إعادة	التفاوض	أو	تعديل	شروط	وأحكام	الموجودات	المالية،	أو	إذا	تم	استبدال	أصل	مالي	بآخر	نتيجة	الصعوبات	المالية	للمقترض،	فإنه	يتم	تقييم	ما	إذا	كان	
يجب	إلغاء	احتسابه	أم	ال.	إذا	كانت	التدفقات	النقدية	لألصل	الذي	تم	إعادة	التفاوض	بشأنه	تختلف	اختالفًا	جوهريًا،	فإن	الحقوق	التعاقدية	في	التدفقات	النقدية	من	
األصل	المالي	األصلي	تعتبر	منتهية	الصالحية.	في	هذه	الحالة،	يتم	إلغاء	احتساب	األصل	المالي	األصلي،	ويحتسب	األصل	المالي	الجديد	بالقيمة	العادلة.	يتم	

قياس	خسارة	انخفاض	القيمة	قبل	إعادة	الهيكلة	المتوقعة	كما	يلي:
إذا	كانت	إعادة	الهيكلة	المتوقعة	لن	ينتج	عنها	إلغاء	احتساب	أصل	حالي،	فإنه	يتم	تضمين	التدفقات	النقدية	المتوقعة	الناتجة	من	األصل	المالي	المعدل	في	- 

قياس	األصل	الحالي	بناًء	على	أوقاتها	المتوقعة	والمبالغ	المخصومة	بمعدل	الفائدة	الفعلي	األصلي	لألصل	المالي	القائم.
إذا	كانت	إعادة	الهيكلة	المتوقعة	سينتج	عنها	إلغاء	احتساب	أصل	حالي،	سيتم	التعامل	مع	القيمة	العادلة	المتوقعة	لألصل	الجديد	كالتدفقات	النقدية	النهائية	- 

من	األصل	المالي	الحالي	وقت	إلغاء	االحتساب.	يتم	خصم	هذا	المبلغ	من	التاريخ	المتوقع	إللغاء	االحتساب	إلى	تاريخ	التقرير	باستخدام	معدل	الفائدة	الفعلي	
األصلي	لألصل	المالي	القائم.

تقوم	المجموعة	بإلغاء	احتساب	المطلوبات	المالية	عند	الوفاء	بااللتزامات	التعاقدية،	أو	إلغائها،	أو	انتهائها.

ز. انخفاض قيمة األصول غير المالية
لتحديد	وجود	دالئل	على	أن	هذه	األصول	قد	تعرضت	لخسائر	 المالية	 الدفترية	ألصولها	غير	 القيمة	 المجموعة	بمراجعة	 المالي،	تقوم	 للمركز	 بيان	 تاريخ	كل	 في	
االنخفاض	في	القيمة.	في	حالة	وجود	دالئل	على	ذلك،	يتم	تقدير	المبلغ	القابل	لالسترداد	لألصل،	بغرض	تحديد	مدى	خسارة	االنخفاض	في	القيمة،	إن	وجدت.	
وعندما	يكون	من	غير	الممكن	تقدير	المبلغ	القابل	لالسترداد	ألي	أصل	منفرد،	فان	المجموعة	تقوم	بتقدير	المبلغ	القابل	لالسترداد	للوحدة	المولدة	للنقد	والتي	يعود	

إليها	األصل	المالي.	

المبلغ	القابل	لالسترداد	يساوي	القيمة	العادلة	مطروحًا	منها	تكاليف	البيع	أو	القيمة	المستخدمة،	أيهما	أعلى.	لتحديد	القيمة	المستخدمة،	يتم	خصم	مبلغ	التدفقات	
النقدية	المستقبلية	للقيمة	الحالية	باستخدام	نسبة	خصم	تعكس	تقديرات	السوق	الحالية	لقيمة	الوقت	والمخاطر	المتعلقة	باألصل.

وإذا	تم	تقدير	قيمة	األصل	القابلة	لالسترداد	)أو	الوحدة	المولدة	للنقد(	وتبين	أنها	أقل	من	قيمتها	الدفترية،	فان	القيمة	الدفترية	لألصل	)الوحدة	المولدة	للنقد(	يتم	
تخفيضها	لكي	تعادل	القيمة	القابلة	لالسترداد.	

ويتم	احتساب	خسارة	انخفاض	القيمة	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	وذلك	ما	لم	يتم	إظهار	األصل	ذي	العالقة	بمبلغ	إعادة	التقييم،	وفي	هذه	الحالة	تعتبر	خسارة	انخفاض	
القيمة	انخفاض	إعادة	التقييم.	عند	عكس	خسارة	االنخفاض	في	الفترة	الالحقة،	فان	القيمة	الدفترية	لألصل	)الوحدة	المولدة	للنقد(	تتم	زيادتها	لكي	تعادل	التقدير	
المعدل	لقيمته	القابلة	لالسترداد	بحيث	أن	القيمة	الدفترية	الزائدة	ال	تتجاوز	القيمة	الدفترية	التي	كان	سيتم	تحديدها	فيما	لو	لم	يتم	احتساب	أية	خسارة	انخفاض	قيمة	
بالنسبة	لألصل	)الوحدة	المولدة	للنقد(	في	السنوات	السابقة.	ويتم	احتساب	عكس	خسارة	انخفاض	القيمة	في	بيان	الربح	أو	الخسارة،	ولذلك	ما	لم	يتم	احتساب	

األصل	ذي	العالقة	بمبلغ	إعادة	التقييم،	وفي	هذه	الحالة	يتم	اعتبار	عكس	خسارة	االنخفاض	في	القيمة	على	أنها	زيادة	إعادة	التقييم.

ح. االستثمار في شركات زميلة
الشركات	الزميلة	هي	الشركات	الخاضعة	لتأثير	مهم	من	قبل	المجموعة،	ولكن	ال	تسيطر	بشكل	كامل	أو	مشترك	على	سياساتها	المالية	والتشغيلية.	يكون	للمجموعة	

تأثير	مهم	على	الشركات	الزميلة	عندما	تمتلك	المجموعة	نسبة	تتراوح	بين	20%	و	50%	من	حقوق	التصويت	في	الشركات	الزميلة.

تحتسب	استثمارات	المجموعة	في	الشركات	الزميلة	وفقًا	لطريقة	حقوق	الملكية	والذي	يحتسب	مبدئيًا	على	أساس	التكلفة،	والتي	تشمل	تكاليف	المعاملة.	تشمل	
البيانات	المالية	للمجموعة	حصة	المجموعة	من	الدخل	والمصروفات	والتغير	في	حقوق	الملكية	للشركات	الزميلة،	بعد	التعديالت	التي	تتم	لتتماشى	السياسات	
المحاسبية	للشركات	الزميلة	مع	السياسات	المحاسبية	للمجموعة	من	تاريخ	البدء	في	ممارسة	التأثير	الجوهري	حتى	زوال	ذلك	التأثير	أو	زوال	السيطرة	المشتركة.	عندما	
تفقد	المجموعة	التأثير	المهم	على	الشركات	الزميلة،	حتى	لو	تحول	االستثمار	في	الشركة	الزميلة	إلى	استثمار	في	مشروع	مشترك،	ال	تقوم	المنشأة	بإعادة	قياس	
الحصة	المحتفظ	بها.	وعندما	تتجاوز	حصة	المجموعة	في	خسائر	الشركة	الزميلة	نصيبها	من	االستثمار،	فإن	القيمة	الدفترية	لتلك	الحصة	يتم	تخفيضها	إلى	صفر،	

ويتوقف	احتساب	أي	خسائر	إضافية،	إال	في	حالة	وجود	التزامات	على	المجموعة	أو	قيام	المجموعة	بتسديد	مدفوعات	نيابة	عن	الشركات	الزميلة.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .2
ط. اإليجارات

عند	بداية	العقد،	تقّيم	المجموعة	ما	إذا	كان	العقد	يمثل،	أو	يحتوي	على	صيغة	إيجار.	تعتبر	االتفاقية	عقد	إيجار،	أو	تحتوي	على	صيغة	إيجار،	إذا	كان	العقد	ينقل	الحق	
في	السيطرة	على	استخدام	أصل	محدد	لفترة	من	الزمن،	نظير	مقابل	مادي.	لتقييم	ما	إذا	كان	العقد	ينقل	الحق	في	السيطرة	على	استخدام	أصل	محدد،	تقّيم	

المجموعة	إذا	ما:
يشمل	العقد	استخدام	أصل	محدد،	بشكل	صريح	أو	ضمني،	ويجب	أن	يكون	األصل	مميزًا	ماديًا	أو	يمثل	بصورة	جوهرية	كامل	قدرة	األصل	المميز	ماديًا.	إذا	كان	- 

المزود	المؤجر	يمتلك	حق	بديل	جوهري،	فال	يتم	تحديد	األصل؛	
تمتلك	المجموعة	بصورة	جوهرية	الحق	في	الحصول	على	جميع	المنافع	االقتصادية	من	استخدام	األصل	خالل	فترة	االستخدام؛	و		- 
تمتلك	المجموعة	الحق	في	توجيه	استخدام	األصل.	تمتلك	المجموعة	هذا	الحق،	عندما	تمتلك	حقوق	اتخاذ	القرارات	األكثر	صلة	بتغيير	كيف	وألي	غرض	يتم	- 

استخدام	األصل.	في	الحاالت	النادرة	التي	يكون	فيها	قرار	كيفية	وألي	غرض	يتم	استخدام	األصل	محدد	مسبقًا،	فإن	المجموعة	تملك	الحق	في	توجيه	استخدام	
األصل	في	حال:

تملك	المجموعة	حق	تشغيل	األصل؛	أو- 
صممت	المجموعة	األصل	بطريقة	تحدد	مسبقًا	كيفية	وألي	غرض	سيتم	استخدامه.	- 

عند	بداية	أو	تعديل	العقد	الذي	يحتوي	على	مكّون	اإليجار،	تقوم	المجموعة	بتخصيص	المقابل	في	العقد	لكل	من	مكّونات	اإليجار،	وذلك	على	أساس	سعره	النسبي	
المستقل.	على	الرغم	من	ذلك،	بالنسبة	لعقود	إيجار	األراضي	والمباني	التي	تكون	فيها	المجموعة	هي	المستأجر،	فقد	اختارت	المجموعة	عدم	فصل	المكونات	

األخرى	عدا	اإليجار،	واحتساب	اإليجار	والمكونات	األخرى	عدا	اإليجار	ذات	العالقة،	كمكّون	إيجار	واحد.

تحتسب	المجموعة	أصل	حق	استخدام	األصول	والتزام	اإليجار	بتاريخ	بدأ	اإليجار.	يتم	قياس	استخدام	األصول	مبدئيًا	بالتكلفة،	والذي	يتكون	من:
المبلغ	االبتدائي	اللتزام	اإليجار؛- 
أي	دفعات	إيجار	مدفوعة	في	أو	قبل	تاريخ	البدء،	مطروحًا	أي	حوافز	إيجار	مستلمة؛	- 
أي	تكاليف	مبدئية	مباشرة	متكبدة	من	قبل	المستأجر؛- 
تقدير	لتكلفة	تفكيك	وإزالة	األصل	المعني،	أو	تأهيل	األصل	المعني	أو	الموقع	الذي	يقع	فيه.	- 

يتم	الحقًا	احتساب	االستهالك	على	حق	استخدام	األصول	بطريقة	القسط	السنوي	الثابت	من	تاريخ	البدء	وحتى	نهاية	العمر	االفتراضي	لحق	استخدام	األصول	أو	
نهاية	فترة	اإليجار،	أيهما	أقرب.	يتم	تحديد	العمر	االفتراضي	لألصل	المعني	بناء	على	فترة	اإليجار.	

يتم	قياس	التزام	اإليجار	مبدئيًا	بالقيمة	الحالية	لدفعات	اإليجار	الغير	مدفوعة	بتاريخ	البدء،	مخصومة	باستخدام	معدل	االقتراض	اإلضافي	للمجموعة.

التزام	اإليجار	يتكون	مما	يلي:
دفعات	ثابتة،	بما	في	ذلك	الدفعات	الثابتة	في	الجوهر؛- 
دفعات	اإليجار	المتغيرة،	التي	تعتمد	على	مؤشر	أو	معدل،	وتقاس	مبدئيًا	بالمؤشر	أو	المعدل	بتاريخ	البدء؛- 
المبالغ	المتوقع	استحقاق	دفعها	بموجب	ضمان	القيمة	المتبقية؛	- 
سعر	الممارسة	بموجب	خيار	الشراء	الذي	تكون	المجموعة	على	يقين	لممارسته	بشكل	معقول؛- 
	دفعات	اإليجار	في	فترة	التجديد	االختيارية،	إذا	كانت	المجموعة	على	يقين	من	ممارسة	خيار	التمديد	بشكل	معقول؛	و- 
	وغرامات	اإلنهاء	المبكر	لعقد	اإليجار،	ما	لم	تكن	المجموعة	على	يقين	معقول	من	عدم	اإلنهاء	مبكرًا.- 

يتم	قياس	التزام	اإليجار	بالتكلفة	المطفأة	باستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي.	يتم	إعادة	قياسه	عندما	يكون	هناك	تغيير	في	دفعات	اإليجار	المستقبلية	ناتجة	
من	تغير	في	مؤشر	أو	معدل،	أو	إذا	كان	هناك	تغيير	في	تقدير	المجموعة	للمبلغ	المتوقع	ان	يستحق	الدفع	بموجب	ضمان	القيمة	المتبقية،	أو	إذا	قامت	المجموعة	

بتغيير	تقييمها	لما	إذا	كانت	ستمارس	خيار	الشراء،	أو	التمديد،	أو	اإلنهاء.		

عندما	يتم	إعادة	قياس	التزام	اإليجار	بهذه	الطريقة،	يتم	عمل	تسوية	مقابلة	على	القيمة	الدفترية	لحق	استخدام	األصول،	أو	تسجيلها	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	إذا	
كانت	القيمة	الدفترية	لحق	استخدام	األصول	قد	تم	تخفيضها	للصفر.

اإليجارات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات القيمة المنخفضة
اختارت	المجموعة	عدم	احتساب	حق	استخدام	األصول	ومطلوبات	اإليجار	لإليجارات	قصيرة	األجل	التي	تمتد	إلثني	عشر	شهرًا	أو	أقل،	وإليجارات	األصول	منخفضة	

القيمة.	تحتسب	المجموعة	دفعات	اإليجار	المتعلقة	بهذه	اإليجارات	كمصروف	على	أساس	القسط	السنوي	الثابت	على	مدى	فترة	اإليجار.

ي. العقارات والمعدات
يتم	تسجيل	العقارات	والمعدات	مبدئيًا	بالتكلفة،	وتظهر	الحقًا	بالتكلفة	مطروحًا	منها	االستهالك	وخسائر	انخفاض	القيمة.	ال	يحتسب	أي	استهالك	على	األراضي،	
وتظهر	األراضي	بالتكلفة	بتاريخ	الشراء.	إذا	تألف	أي	أصل	من	األصول	الثابتة	من	أجزاء	أساسية	تتميز	بفئات	عمرية	مختلفة،	فإنه	يتم	احتسابها	بصورة	منفصلة.	تتكون	
تكلفة	كل	أصل	من	األصول	الثابتة	من	سعر	الشراء	أو	أية	تكاليف	أخرى	الزمة	لوضع	األصل	قيد	االستخدام	المستهدف،	ويتم	تحميل	استهالك	العقارات	والمعدات	

على	بيان	الربح	أو	الخسارة،	ويحتسب	وفقًا	لطريقة	القسط	الثابت	وبنسب	موزعة	على	مدى	عمر	كل	فئة	منها.	وتقدر	أعمار	الموجودات	كالتالي:

20	إلى	40	سنةالمباني
3	إلى	8	سنواتأثاث	ومعدات

   
التغيير	يتم	احتسابه	 التقديرات	السابقة،	فإن	مقدار	 التوقعات	عن	 المتبقية	والعمر	االنتاجي	للعقارات	والمعدات	بشكل	دوري،	وإذا	اختلفت	 القيمة	 يتم	مراجعة	

مستقبليًا	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	على	مدى	العمر	اإلنتاجي	المتبقي	المقدر	للعقارات	والمعدات.
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ك. مخصصات أخرى

يتم	إحتساب	مخصصات،	بناًء	على	أحداث	سابقة،	عندما	تكون	هناك	إلتزامات	قانونية	أو	ضمنية	على	المجموعة	يمكن	قياسها	بطريقة	موثوقة،	مع	إحتمال	الحاجة	
لتدفق	منافع	اقتصادية	يتم	من	خاللها	سداد	تلك	اإللتزامات.

ل. مقاصة األدوات المالية
يتم	إجراء	مقاصة	بين	الموجودات	والمطلوبات	المالية،	ويدرج	صافي	المبلغ	في	بيان	المركز	المالي،	فقط	عندما	يوجد	حق	قانوني	واجب	النفاذ	الجراء	مقاصة	للمبالغ	

المحتسبة،	وعند	وجود	نية	للتسوية	على	أساس	صافي	المبلغ	أو	تسييل	الموجودات	وسداد	المطلوبات	في	آن	واحد.

يتم	عرض	اإليرادات	والمصروفات	على	أساس	الصافي	فقط	إذا	كانت	المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية	تسمح	بذلك،	أو	لألرباح	والخسائر	الناتجة	من	مجموعة	
المعامالت	متشابهة،	مثل	أنشطة	التدوال	في	المجموعة.

م. المحاسبة بتاريخ التسوية
يتم	احتساب	جميع	معامالت	البيع	والشراء	»االعتيادية«	للموجودات	المالية	بتاريخ	التسوية،	ما	عدا	األدوات	المشتقة	والموجودات	المالية	المصنفة	بالقيمة	العادلة	
من	خالل	الربح	أو	الخسارة،	وهو	التاريخ	الذي	تلتزم	فيه	المجموعة	بشراء	أو	بيع	األصل.	معامالت	البيع	والشراء	االعتيادية	هي	عمليات	شراء	أو	بيع	الموجودات	المالية	
التي	تتطلب	تسليم	الموجودات	ضمن	إطار	زمني	يتم	تحديده	عمومًا	بالنظم	أو	بالعرف	السائد	بالسوق.	معامالت	األدوات	المشتقة	والموجودات	المالية	المصنفة	

بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	تحتسب	بتاريخ	المتاجرة،	والذي	يمثل	التاريخ	الذي	تبرم	فيه	المجموعة	اتفاقية	البيع	أو	الشراء.

ن. التخصيصات المقترحة
تحتسب	أرباح	األسهم	والتخصيصات	األخرى	المقترحة	كمطلوبات	في	الفترة	التي	يتم	فيها	الموافقة	عليها	من	قبل	المساهمين.

س. سياسة المكافآت
أعضاء	مجلس	اإلدارة:	مكافأة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	يتم	الموافقة	عليها	من	قبل	المساهمين.	باإلضافة	إلى	ذلك،	يتم	دفع	رسوم	رمزية	إلى	أعضاء	مجلس	اإلدارة	

مقابل	حضور	اجتماعات	لجان	المجلس.

الموظفين:	تشتمل	هذه	المكافآت	على	الرواتب	الشهرية	والعالوات.	ويوجد	لدى	المجموعة	أيضًا	نظام	مكافآت	بناءًا	على	صافي	دخل	السنة،	ومع	األخذ	في	االعتبار	
ألداء	الموظفين	خالل	العام.

تتطابق	هذه	السياسة	أعاله	مع	ارشادات	مصرف	البحرين	المركزي	المتعلقة	بالممارسات	الصحيحة	للمكافآت.

ع. التقارير القطاعية 
القطاع	التشغيلي	هو	جزء	من	المجموعة	ويقوم	بالمشاركة	في	أنشطة	تجارية	والتي	قد	تدر	إيرادات	أو	تتكبد	مصروفات،	وتتضمن	تلك	اإليرادات	والمصروفات	
المعامالت	التي	تتم	مع	أي	قطاع	آخر	في	المجموعة.	يتم	مراجعة	جميع	النتائج	التشغيلية	للقطاعات	بشكل	منتظم	من	قبل	الرئيس	التنفيذي،	التخاذ	قرارات	بشأن	

تخصيص	الموارد	وتقييم	أدائها،	والتي	يوجد	لديها	معلومات	مالية	منفصلة.

ف. ربحية السهم الواحد
تقوم	المجموعة	بعرض	معلومات	عن	ربحية	السهم	الواحد	األساسية	ألسهمها	العادية.	ويتم	احتساب	ربحية	السهم	الواحد	األساسية	عن	طريق	قسمة	األرباح	أو	
الخسائر	المتعلقة	بالمساهمين	العاديين	للمجموعة،	على	المتوسط	الموزون	لعدد	األسهم	العادية	القائمة	خالل	السنة.	ويتم	تحديد	ربحية	السهم	المخفضة	بتعديل	

األرباح	أو	الخسائر	المتعلقة	باألسهم	العادية،	وكذلك	يتم	تعديل	المتوسط	الموزون	لعدد	األسهم	العادية	القائمة	لتأثيرات	أي	تخفيض	محتمل	لألسهم	العادية.

ص. التزامات ضرائب الدخل
ال	تخضع	عمليات	المجموعة	في	مملكة	البحرين	وأبوظبي	لضرائب	الدخل.	يخضع	فرع	الرياض	لضرائب	الدخل	حسب	قانون	ضرائب	الدخل	السعودي.	ويتم	إحتساب	

ضريبة	الدخل،	إن	وجدت،	في	بيان	الربح	او	الخسارة.

ق. العقارات المستحوذ عليها
يتم	االستحواذ	على	العقارات	في	بعض	الظروف	نتيجة	لتنفيذ	الرهن	على	القروض	والسلفيات	المتعثرة.	يتم	إحتساب	العقارات	المستحوذ	عليها	بالقيمة	الدفترية	

أو	القيمة	العادلة	مطروحًا	منها	تكاليف	البيع،	أيهما	أقل،	ويتم	إدراجها	ضمن	الموجودات	األخرى.

ر. عقارات استثمارية
يتم	تصنيف	العقارات	المحتفظ	بها	ألغراض	التأجير	أو	الزيادة	في	قيمتها	كعقارات	استثمارية.	تسجل	العقارات	االستثمارية	مبدئيًا	بالتكلفة،	كونها	القيمة	العادلة	
للمقابل	المدفوع	ورسوم	االستحواذ.	الحقًا،	يتم	قياس	العقارات	االستثمارية	بالقيمة	العادلة،	ويتم	تسجيل	التغيرات	ضمن	بند	»إيرادات	أخرى«	في	بيان	الربح	أو	

الخسارة.

ش. موجودات تحت اإلدارة 
تقوم	المجموعة	بدور	األمين/	المدير	وبأدوار	أخرى	تؤدي	إلى	االحتفاظ	باألصول	أو	باستثمارها	نيابة	عن	هيئات	ائتمان	أو	مؤسسات	أخرى.	وال	يتم	تضمين	هذه	

األصول	والدخل	الناشئ	عنها	في	البيانات	المالية	للمجموعة،	وذلك	ألنها	ليست	أصول	مملوكة	للمجموعة.

إطار إدارة المخاطر. 3

تتعرض	المجموعة	لألنواع	التالية	من	المخاطر:
مخاطر	االئتمان 	•
مخاطر	السيولة 	•
مخاطر	السوق 	•

مخاطر	التشغيل 	•
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تنحصر	السلطة	في	إدارة	المخاطر	في	المجموعة	لدى	مجلس	اإلدارة.	ويقوم	المجلس	بوضع	السياسات	الخاصة	بمخاطر	االئتمان	ومخاطر	السيولة	ومخاطر	السوق	
ووضع	سياسات	المخاطر	التشغيلية	باالستناد	إلى	التوصيات	التي	تقدمها	لجنة	إدارة	المخاطر	بمجلس	اإلدارة	وإدارة	المجموعة.	وقد	قامت	المجموعة	بتشكيل	العديد	
من	اللجان	لمراجعة	وتقييم	جميع	المسائل	المتعلقة	بالمخاطر.	ويتم	تفويض	صالحيات	االعتماد	لمستويات	مختلفة	من	المدراء	ضمن	هيكل	إدارة	المجموعة	حسب	
المبلغ	ونوعية	الخطر	وطبيعة	العمليات	أو	المخاطر.	ويقدم	قسم	المخاطر	بالمجموعة	الدعم	الالزم	لإلدارة	العليا	والوحدات	المصرفية	المختلفة	في	كل	ما	يتعلق	بإدارة	
المخاطر.	ويزاول	هذا	القسم	عمله	بصفة	مستقلة	عن	وحدات	األعمال	المصرفية	األخرى	من	أجل	تقليل	المخاطر،	ويقدم	تقاريره	بصفة	مباشرة	إلى	لجنة	المخاطر	

التابعة	لمجلس	اإلدارة،	وإداريًا	إلى	الرئيس	التنفيذي.	

تتولى	لجنة	المخاطر	التابعة	لمجلس	اإلدارة	مسئولية	تحديد	ومراقبة	المخاطر	ضمن	إطار	شهية	المخاطر	التي	يحددها	مجلس	اإلدارة،	بما	في	ذلك	مراجعة	النتائج	
والتوصيات	ورفع	التقارير	بشأنها	إلى	مجلس	اإلدارة	حول	مدى	تحمل	المجموعة	للمخاطر	الحالية	والمستقبلية،	وإطار	إدارة	المخاطر	للمجموعة،	باإلضافة	لثقافة	

المخاطر	في	المجموعة.	

يتم	وضع	سياسات	المجموعة	إلدارة	المخاطر	من	أجل	تحديد	وتحليل	المخاطر	التي	تواجهها	المجموعة،	ووضع	القيود	وإجراءات	الرقابة	المناسبة،	ومراقبة	المخاطر	
ومدى	االلتزام	بالقيود.	ويتم	مراجعة	سياسات	وأنظمة	إدارة	المخاطر	بصفة	منتظمة	لكي	تعكس	التغيرات	في	األوضاع	السائدة	في	السوق	واألنشطة	الي	تمارسها	
المجموعة.	وتسعى	المجموعة،	من	خالل	التدريب،	ومعايير	وإجراءات	اإلدارة،	إلى	تطوير	بيئة	رقابة	منضبطة	وإيجابية،	يفهم	فيها	جميع	الموظفين	أدوارهم	والتزاماتهم.

مخاطر االئتمان
تمثل	مخاطر	االئتمان	إمكانية	تحمل	خسارة	مالية	نتيجة	عدم	وفاء	الزبون	بشروط	وأحكام	التسهيالت	االئتمانية	الممنوحة	له.	ويتم	قياس	وتحديد	مثل	هذه	المخاطر	

بالنسبة	للموجودات	المّضمنة	وغير	المّضمنة	في	بيان	المركز	المالي.

تتبع	المجموعة	إجراءات	وسياسات	وضعت	بشكل	جيد	ليس	فقط	للتقييم،	بل	أيضًا	للقيام	وبصفة	منتظمة	بمراقبة	مخاطر	االئتمان.	يعتمد	تقييم	االئتمان	على	
الوضع	المالي	للمقترض،	وتوقعات	أدائه،	وعلى	وضعه	في	السوق،	وعلى	التوقعات	المستقبلية	للقطاع	المصرفي،	وعلى	التصنيفات	الخارجية	)إن	كانت	متوفرة(	
وسجل	أدائه،	وحركة	حساباته،	ومصادر	التسديد	المتوفرة	لديه	وقدرته	على	ذلك،	وعلى	الضمانات	الملموسة	وغير	الملموسة،	إلخ.	ويتم	إجراء	عملية	مراجعة	منتظمة	
لكل	حساب،	كما	يتم	تخفيف	المخاطر	التي	يتم	تحديدها	وذلك	باستخدام	مختلف	الطرق	والوسائل،	بما	في	ذلك	الحصول	على	الرهونات	والضمانات	المقابلة	من	

المساهمين	و/أو	األطراف	األخرى.	

تقوم	دائرة	مخاطر	االئتمان	بالمجموعة	بتحليل	المخاطر	للتسهيالت	التي	تفوق	الحدود	المعينة،	وتقدم	توصياتها	قبل	الموافقة	عليها	من	قبل	السلطات	المعنية.	
اإلئتمان.	 إدارة	 االئتمانية	بشكل	صارم	ودقيق	من	قبل	 التسهيالت	 وأحكام	جميع	 تطبيق	شروط	 يتم	 االئتمان،	 لمخاطر	 الصارمة	 التحليل	 إلى	عمليات	 وباإلضافة	

ويضمن	نظام	داخلي	خاص	بالتصنيف	وعملية	المراجعة	السنوية	لتحديد	أي	خلل	في	مخاطر	االئتمان	وضمان	اتخاذ	اإلجراءات	التصحيحية	الالزمة	فورًا.

تعتمد	التصنيفات	االئتمانية	للمجموعة	على	مقياس	من	16	درجة،	يأخذ	بعين	االعتبار	القوة	المالية	للمقترض	باإلضافة	إلى	الجوانب	النوعية	وذلك	من	أجل	تقرير	
المستوى	الذي	قد	يتخلف	فيه	المقترض	عن	الوفاء	بالتزاماته.	يتم	تقسيم	التصنيفات	بعد	ذلك	إلى	فئات	تعكس	التقديرات	الخاصة	بأقصى	درجات	الخسارة	الممكنة	
في	حالة	تخلف	المقترضون	عن	السداد.	تتم	مراجعة	تصنيفات	المخاطر	المخصصة	لكل	مقترض	على	أساس	سنوي	على	األقل.	تساعد	عملية	المتابعة	المنتظمة	
لمحفظة	المجموعة	على	التعرف	على	الحسابات	التي	تشهد	تدهورًا	على	مستوى	المخاطر.	يتم	استثناء	التسهيالت	االئتمانية	االستهالكية	التي	يتم	منحها	باالعتماد	

على	معايير	محددة	سلفًا	مثل	مبلغ	الراتب	والحد	األقصى	اللتزامات	التسديد	كجزء	من	الراتب،	إلخ،	من	نظام	التصنيف	هذا.

تستخدم	المجموعة	أيضًا	التصنيفات	التي	تضعها	وكاالت	التصنيف	االئتماني	المرموقة،	وذلك	ضمن	عملية	التقييم	في	سياق	دراسة	وتقييم	المخاطر	التي	تتعرض	
لها	المجموعة	في	التعامل	مع	الهيئات	والمؤسسات	المصنفة.

مخاطر السيولة
ان	مخاطر	السيولة	هي	مخاطر	عدم	قدرة	المجموعة	في	الحصول	على	األموال	الالزمة	لسداد	التزاماتها	المتعلقة	بمطلوباتها	المالية	والتي	يتم	تسديدها	نقدًا	أو	

باستخدام	أصل	مالي	آخر.	تضمن	إدارة	مخاطر	السيولة	توفر	األموال	في	جميع	األوقات	من	أجل	الوفاء	باحتياجات	المجموعة	الخاصة	بالتمويل.

تحدد	سياسات	المجموعة	في	إدارة	الموجودات	والمطلوبات	نسبة	الموجودات	السائلة	إلى	مجموع	الموجودات،	بهدف	تقليل	مخاطر	السيولة	إلى	أدنى	حد	ممكن.	
قد	حافظت	المجموعة	على	استثمارات	كافية	في	الموجودات	السائلة	مثل	اإليداعات	لدى	البنوك،	وسندات	الخزينة،	وأوراق	مالية	استثمارية	قابلة	للتسويق	بسهولة،	
وذلك	من	أجل	دعم	أنشطة	أعمالها	وعملياتها.	تقوم	إدارة	الخزينة	وبصفة	دائمة	بمراقبة	استحقاقات	الموجودات	والمطلوبات	بحيث	يتم	االحتفاظ	بمستويات	كافية	
من	السيولة	في	جميع	األوقات.	تقوم	لجنة	الموجودات	والمطلوبات	التي	يرأسها	الرئيس	التنفيذي	بمراجعة	شهرية	لمخاطر	أسعار	الفائدة	والفجوات	ومتطلبات	

السيولة	في	أوقات	الطوارئ	مع	دراسة	المسائل	االستراتيجية	المتعلقة	بالسيولة.

مخاطر السوق
إن	مخاطر	السوق	هي	مخاطر	الخسائر	المحتملة	التي	تنشأ	عن	التذبذبات	في	أسعار	السوق	لألدوات	المالية	المتعلقة	بالفوائد	واألسهم	ضمن	محفظة	المتاجرة	
والعمالت	األجنبية	والسلع	التي	تحتفظ	بها	المجموعة.	وتخضع	نشاطات	المجموعة	الخاصة	بالمتاجرة	في	األدوات	المالية	لسياسات	محافظة	يتم	توثيقها	بشكل	
واضح	والتي	تتضمن	تنفيذ	العمليات	ضمن	هياكل	قيود	شاملة	يتم	وضعها	على	أساس	سنوي	وتتم	مراجعتها	بشكل	منتظم.	الجودة	والتصنيف	هم	األساس	في	
إختيار	موجودات	المتاجرة.	وتستخدم	المجموعة	الطريقة	الموحدة	الخاصة	بموجب	قواعد	بازل	3	اإلرشادية	بتخصيص	رأسمال	مخاطر	السوق	باالعتماد	على	المخاطر	

التي	يتم	تحديدها	للعوامل	األساسية	وهي	مخاطر	أسعار	الفائدة،	ومخاطر	األسهم،	ومخاطر	الصرف	األجنبي،	ومخاطر	الخيارات،	ومخاطر	السلع.	

التشغيل مخاطر 
تعرف	مخاطر	التشغيل	بأنها	الخسارة	المالية	الناجمة	عن	األخطاء	البشرية	أو	االختالس	أو	خلل	في	األنظمة	أو	عدم	متابعة	وتسجيل	المعامالت.	تستخدم	المجموعة	
إجراءات	وأنظمة	سليمة	ومحكمة	يتم	بموجبها	تنفيذ	مهمات	ووظائف	معينة.	وتتم	مراجعة	وتعديل	وتطوير	هذه	األنظمة	واإلجراءات	بشكل	مستمر	من	أجل	احتواء	

كافة	المخاطر	المحتملة.	باإلضافة	إلى	ذلك،	يتم	مراجعة	وتقييم	تعرض	المنتجات	والخدمات	الجديدة	لمخاطر	التشغيل	قبل	تدشينها.

إدارة رأس المال
تهدف	سياسة	المجموعة	بالنسبة	لرأس	المال	إلى	المحافظة	على	معدالت	كافية	من	رأس	المال	للمحافظة	على	ثقة	المستثمرين	والدائنين	وأطراف	السوق،	وكذلك	
لدعم	عمليات	التطوير	والتوسعة	المستقبلية	ألنشطة	أعمالها.	وتدرك	المجموعة	آثار	مستويات	رأس	المال	على	عوائد	حقوق	الملكية،	كما	تدرك	المجموعة	أيضًا	
الحاجة	إلى	الموازنة	بين	تخفيف	عوائد	مرتفعة	والتي	من	الممكن	تحقيقها	من	خالل	معدالت	اقتراض	أكبر،	والمزايا	والضمان	الذي	يمثله	الوضع	السليم	لرأس	المال.



n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

اإلفصاح عن إدارة 
المخاطر ورأس المال

114115

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

4 .)COVID-19( أثر جائحة الكورونا
كان	لتفشي	مرض	فيروس	كورونا	)كوفيد	–	19(	في	وقت	سابق	من	سنة	2020	آثارًا	متعددة	على	المجموعة،	تتراوح	بين	ظروف	السوق	المجهدة	إلى	إجراءات	

المساعدة	التي	قدمتها	الجهة	التنظيمية	والحكومة.

استمر	مصرف	البحرين	المركزي،	باإلضافة	لحكومة	مملكة	البحرين،	في	تقديم	العديد	من	المساعدات	لألفراد	والشركات	والبنوك	البحرينية.	في	مارس	2020،	أعلن	
مصرف	البحرين	المركزي	عن	تأجيل	القروض	لفترة	ستة	أشهر	لجميع	األفراد	والشركات	البحرينية	المؤهلين.	وفي	وقت	الحق،	أصدر	مصرف	البحرين	المركزي	تعليماته	
للبنوك	باحتساب	القيمة	الحالية	للعجز	في	إيراد	الفوائد	)تسمى	»خسائر	التعديل«	بموجب	المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية(	الناتجة	من	هذا	التأجيل	مباشرة	
في	حقوق	الملكية،	صافي	من	أي	منح	حكومية	مستلمة.	بلغت	خسائر	التعديل	المحتسبة	بدايًة	من	قبل	المجموعة	28.4	مليون	دينار	بحريني.	خالل	النصف	الثاني	
لسنة	2020،	تم	تأجيل	األقساط	لعمالء	إضافيين،	بينما	اختار	آخرون	استئناف	دفع	أقساطهم	أو	سداد	قروضهم	مبكرًا.	وقد	أدى	ذلك	إلى	انخفاض	صافي	في	
خسائر	التعديل	بمبلغ	0.5	مليون	دينار	بحريني،	ليبلغ	27.9	مليون	دينار	بحريني	كما	في	31	ديسمبر	2020.	وفي	وقت	الحق،	أعلن	مصرف	البحرين	المركزي	عن	
تأجيل	ثاني	وثالث	للقروض	اعتبارًا	من	سبتمبر	2020	لفترة	4	أشهر،	واعتبارًا	من	يناير	2021	لفترة	ستة	أشهر.	يسمح	البرنامجان	األخيران	للبنوك	بفرض	فوائد	على	

األقساط	المؤجلة،	وعلى	هذا	النحو	لن	يؤديا	لتكبد	أي	خسائر	تعديل	إضافية	للمجموعة.

استلمت	المجموعة	منحًا	بقيمة	إجمالية	تبلغ	4.6	مليون	دينار	بحريني،	في	شكل	دعم	للرواتب،	وتخفيض	فواتير	الكهرباء	والماء،	وتسهيالت	اتفاقيات	إعادة	الشراء	
بأسعار	تفضيلية.	تم	إعادة	توجيه	المنح	النقدية	فورًا	إلى	الحاالت	الخيرية	المتعلقة	بجائحة	الكورونا	داخل	مملكة	البحرين.

استبعدت	المجموعة	أثر	خسارة	التعديل،	صافي	من	المنح	الحكومية	المتعلقة	بجائحة	الكورونا،	من	رأس	المال	التنظيمي،	تماشيًا	مع	إجراءات	المساعدة	الصادرة	عن	
مصرف	البحرين	المركزي.

بغرض	التحييد	الجزئي	آلثار	سداد	القروض	المؤجلة،	قدم	مصرف	البحرين	المركزي	للبنوك	إعفاءات	إضافية،	من	خالل	تخفيض	الحد	األدنى	لمتطلبات	نسبة	تغطية	
السيولة	ونسبة	صافي	التمويل	المستقر	من	100%	إلى	80%،	ومن	خالل	تخفيض	متطلبات	االحتياطي	التنظيمي	من	5%	إلى	3%.	استمرت	مجموعة	بنك	

البحرين	الوطني	بالوفاء	بالمتطلبات	األصلية	للحد	األدنى	لنسبة	السيولة. 

كما	قدم	مصرف	البحرين	المركزي	تسهيالت	للخسائر	االئتمانية	المتوقعة	من	خالل	تمديد	ترحيل	المرحلة	2	من	30	إلى	74	يومًا	مستحقًا.	وبالرغم	من	ذلك،	احتسبت	
المجموعة	مخصصًا	بموجب	المرحلتين	1	و	2	بمبلغ	7.0	مليون	دينار	بحريني	للخسائر	االئتمانية	المستقبلية	المتعلقة	بجائحة	الكورونا.

تم	تقديم	تحليل	إضافي	آلثار	جائحة	كورونا	)كوفيد-19(	على	نتائج	المجموعة	في	قسم	اإلفصاحات	اإلضافية.

النقد وما في حكمه. 5
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
125.5110.6نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية
)75.6()73.7(مطروحًا:	احتياطيات	نقدية	إجبارية

51.835.0
40.475.0سندات	الخزينة	)أقل	من	3	أشهر(

281.0225.6إيداعات	لدى	البنوك	)أقل	من	3	أشهر(
373.2335.6

سندات الخزينة. 6
سندات	الخزينة	هي	سندات	قصيرة	األجل	بطبيعتها،	وتشمل	سندات	خزينة	وصكوك	إسالمية	وشهادات	إيداعات	صادرة	من	قبل	حكومة	مملكة	البحرين	وحكومة	

المملكة	العربية	السعودية،	ومصرف	اإلمارات	العربية	المتحدة	المركزي.	

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
226.6410.2حكومة	مملكة	البحرين

10.110.0حكومة	المملكة	العربية	السعودية
5.1-مصرف	اإلمارات	العربية	المتحدة	المركزي

236.7425.3

إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى. 7
للبنوك	 األجل	 اإليداعات	قروض	قصيرة	 المال.	وتشمل	هذه	 المجموعة	في	أسواق	 أنشطة	 جزءًا	من	 األخرى	 المالية	 والمؤسسات	 البنوك	 لدى	 اإليداعات	 تمثل	

والمؤسسات	المالية	األخرى.
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
307.7212.8إيداعات	لدى	البنوك

27.716.0إيداعات	لدى	المؤسسات	المالية	األخرى
335.4228.8

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

241.0194.3إيداعات	ألجل	
42.319.0حسابات	جارية	وتحت	الطلب	

52.115.5اتفاقيات	إعادة	الشراء	العكسية
335.4228.8

قروض وسلفيات. 8
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(أ( كما في 31 ديسمبر
2,211.81,230.3قروض	وسلفيات	لغير	البنوك

43.331.5قروض	وسلفيات	للبنوك
)48.1()82.0(مطروحًا:	مخصص	انخفاض	القيمة	

2,173.11,213.7

ب(	كما	في	31	ديسمبر	2020،	بلغت	القروض	والسلفيات	ذات	معدالت	الفائدة	العائمة	والتي	تم	إعادة	تسعير	الفائدة	عليها	بواسطة	المجموعة	طبقًا	للتواريخ	
المتفق	عليها	وعلى	أساس	هامش	ثابت	ألسعار	الفائدة	حسب	االتفاق	بمبلغ	580.2	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2019: 461.9	مليون	دينار	بحريني(.

ج(	وفقًا	لسياسة	المجموعة	وإرشادات	مصرف	البحرين	المركزي،	تعتبر	القروض	والسلفيات	متعثرة،	إذا	لم	تدفع	أقساطها	أو	فوائدها	لمدة	90	يومًا	أو	أكثر.	يتم	
عكس	أي	فوائد	مستحقة،	وتحتسب	الفوائد	المستقبلية	فقط	على	أساس	نقدي.	يبين	الجدول	التالي	أعمار	القروض	والسلفيات	المتعثرة	وذلك	حسب	الفترات	منذ	

آخر	سداد	للقسط	أو	الفائدة.
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
70.378.8لغاية	سنة

135.47.2	إلى	3	سنوات
10.39.8أكثر	من	3	سنوات

116.095.8المجموع
114.294.1القيمة	العادلة	للضمان	في	السوق

61.936.3مخصصات	انخفاض	القيمة	للمرحلة	الثالثة

وفقًا	إلرشادات	مصرف	البحرين	المركزي،	فإن	القروض	التي	تم	تصنيفها	كقروض	متعثرة،	يجب	أن	تبقى	تحت	هذا	التصنيف	لفترة	سماح	ال	تقل	عن	سنة	واحدة	
من	تاريخ	بعد	أن	تصبح	قروضًا	غير	متعثرة.	خالل	2020،	أصدر	مصرف	البحرين	المركزي	بعض	إجراءات	المساعدة	ذات	العالقة	بجائحة	الكورونا	لتقليل	فترة	السماح	

إلى	3	أشهر.

القروض	»المستحقة	أقل	من	90	يومًا	ولكن	غير	منخفضة	القيمة«	هي	تلك	القروض	التي	تكون	فوائدها	التعاقدية	أو	دفعات	األصل	مستحقة،	لكن	المجموعة	
تعتقد	أن	احتساب	انخفاض	القيمة	غير	مناسب	بناء	على	مستوى	األمن	أو	الضمان	المتوفر	و/أو	مرحلة	تحصيل	المبالغ	المستحقة	للمجموعة.	كما	في	31	ديسمبر	

2020،	بلغت	القروض	المستحقة	أقل	من	90	يومًا	ولكن	غير	منخفضة	القيمة	47.8	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2019: 5.6	مليون	دينار	بحريني(.

د(	يجوز	تعديل	الشروط	التعاقدية	للقرض	لعدد	من	األسباب،	بما	في	ذلك	ظروف	السوق	المتغيرة،	والمحافظة	على	العمالء،	وعوامل	أخرى	ال	تتعلق	بالتدهور	
االئتمان	الحالي	أو	المحتمل	للعميل.	من	الممكن	إلغاء	احتساب	أي	قرض	قائم	تم	تعديل	شروطه،	واحتساب	القرض	المعاد	التفاوض	بشأنه	كقرض	جديد.

تقوم	المجموعة	بإعادة	التفاوض	حول	قروض	العمالء	نتيجة	التغيرات	في	التدفقات	النقدية	المتوقعة	و/أو	مرور	المقترض	بصعوبات	مالية	)المشار	إليه	»أنشطة	
بمبلغ ائتمانية	 تسهيالت	 هيكلة	 إعادة	 تم	 	،2020 خالل	 السداد.	 عن	 التخلف	 مخاطر	 وتقليل	 القروض،	 تحصيل	 فرص	 لزيادة	 التنفيذ«(	 حق	 استعمال	 عن	  األمتناع	
98.3	مليون	دينار	بحريني	)2019: 20.2	مليون	دينار	بحريني(.	تنازالت	إعادة	الهيكلة	تتعلق	بشكل	أساسي	بتأجيل	أقساط	القروض	بغرض	مساعدة	العمالء	على	
التغلب	على	حاالت	أزمة	السيولة	المؤقتة،	أو	إعادة	تنظيم	السداد	مع	توقعات	التدفقات	النقدية	المعدلة	للمقترضين،	وتعديل	شروط	وثائق	القرض.	نظرًا	لطبيعة	
التنازالت	الطفيفة،	لم	يكن	هناك	أثر	جوهري	على	مخصصات	انخفاض	القيمة	للمجموعة،	أواألرباح	المستقبلية.	وفقًا	إلرشادات	مصرف	البحرين	المركزي،	يجب	

تضمين	القروض	التي	تم	إعادة	هيكلتها	ضمن	المرحلة	الثانية	لفترة	ال	تقل	عن	سنة	واحدة	من	تاريخ	إعادة	الهيكلة.

هـ(	تحتفظ	المجموعة	بضمانات	مقابل	القروض	والسلفيات	الممنوحة	للعمالء	وذلك	على	شكل	رهن	امتياز	على	الودائع،	أو	على	شكل	رهن	قانوني	على	العقارات	
و/أو	األسهم	وضمانات	حكومية	/	مصرفية.	يتم	االحتفاظ	ببعض	هذه	الضمانات	في	شركات	األغراض	الخاصة.	كما	في	31	ديسمبر	2020،	تمت	تغطية	القروض	
والسلفيات	البالغة	640.7	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2019: 281.7	مليون	دينار	بحريني(	وذلك	بشكل	كامل	بضمانات،	بينما	تمت	تغطية	قروض	وسلفيات	
بمبلغ	180.7	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2019: 63.5	مليون	دينار	بحريني(	وذلك	بشكل	جزئي	بضمانات	تبلغ	قيمتها	101.8	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	

2019: 12.2	مليون	دينار	بحريني(.	بالتالي،	فإن	القروض	والسلفيات	التي	تم	تغطيتها	بشكل	كامل	أو	جزئي	تمثل	36.4%	من	إجمالي	القروض.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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قروض وسلفيات )تتمة(  .8
و( التعرض لمخاطر اإلئتمان

1. منخفضة القيمة )المرحلة الثالثة(
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
88.985.0دون	المستوى
13.92.1مشكوك	فيها

13.28.7خسارة
116.095.8المبلغ	اإلجمالي

)36.3()61.9(مخصصات	انخفاض	القيمة	للمرحلة	الثالثة
54.159.5القيمة الدفترية المنخفضة )المرحلة الثالثة(

2. مستحقة ألقل من 90 يومًا ولكن غير منخفضة القيمة
47.85.6المبلغ	اإلجمالي

)1.9()1.7(مخصص	االنخفاض	في	القيمة	للمرحلة	األولى	أو	الثانية	
46.13.7القيمة الدفترية المستحقة لكن غير منخفضة القيمة

3. غير مستحقة وغير منخفضة القيمة تبعًا للتصنيف الداخلي
المرحلة األولى

219.999.7درجات	التصنيف	من	1	حتى	3
196.2215.3درجات	التصنيف	من	4	حتى	6

389.7289.0درجات	التصنيف	من	7	حتى	10
100.354.0درجات	التصنيف	من	11	حتى	13

1,056.5472.1غير	مصنف
1,962.61,130.1المبلغ	اإلجمالي

)7.5()9.4(مخصص	االنخفاض	في	القيمة	للمرحلة	األولى	
1,953.21,122.6القيمة الدفترية للمرحلة األولى

الثانية المرحلة 
3.0-درجات	التصنيف	من	1	حتى	3
33.00.5درجات	التصنيف	من	4	حتى	6

8.36.3درجات	التصنيف	من	7	حتى	10
41.514.9درجات	التصنيف	من	11	حتى	13

7.25.6غير	مصنف
90.030.3المبلغ	اإلجمالي

)2.4()8.8(مخصص	االنخفاض	في	القيمة	للمرحلة	الثانية	
الثانية 81.227.9القيمة الدفترية للمرحلة 

2,034.41,150.5القيمة الدفترية غير المستحقة وال منخفضة القيمة
2,134.61,213.7مجموع القيمة الدفترية )باستثناء الضعف االئتماني المشترى أو الناشئ(

درجات	التصنيف	من	1	إلى	13	تمثل	قروض	غير	متعثرة.	الغير	مصنف	يشمل	بشكل	رئيسي	القروض	االستهالكية	والتسهيالت	األخرى	التي	لم	يتم	تخصيص	أية	
تصنيفات	لها	منذ	البداية.

حسب المستوى

البحرينية الدنانير  بماليين 
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىكما في 31 ديسمبر 2020

الضعف االئتماني 
المشترى أو 

المجموعالناشىء
1,984.5115.9116.038.72,255.1قروض	وسلفيات

)82.0()0.2()61.9()9.9()10.0(مطروحًا:	مخصصات	انخفاض	القيمة
1,974.5106.054.138.52,173.1صافي القروض والسلفيات

البحرينية	 الدنانير	 بماليين	
المرحلة	الثالثةالمرحلة	الثانيةالمرحلة	األولىكما	في	31	ديسمبر	2019

الضعف	االئتماني	
المشترى	أو	

المجموعالناشىء
1,261.8-1,130.535.595.8القروض	والسلفيات

)48.1(-)36.3()4.3()7.5(مطروحًا:	مخصص	االنخفاض	في	القيمة
1,213.7-1,123.031.259.5صافي	القروض	والسلفيات

التي	تم	بموجبها	فعاًل	 الخسائر	االئتمانية	 لتعكس	 العادلة،	 بالقيمة	 العمليات	 الناشئة،	كجزء	من	دمج	 أو	 المشتراة	 ائتمانيًا	 المالية	الضعيفة	 الموجودات	 تم	شراء	
احتساب	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لمدى	الحياة.

قروض وسلفيات )تتمة(  .8
ز( مخصصات اإلنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

البحرينية الدنانير  المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىبماليين 

الضعف االئتماني 
المشترى أو 

المجموعالناشىء
48.1-7.54.336.3انخفاض	القيمة	في	1	يناير	2020

--)1.8()1.0(2.8صافي	التحويالت	بين	المراحل
)13.6(-)13.6(--المشطوب	خالل	الفترة

5.523.70.227.3)2.1(مخصص	الفترة	)صافي(	
20.2-1.81.117.3شراء	احتياطيات	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة

10.09.961.90.282.0انخفاض القيمة في 31 ديسمبر 2020

االستحواذ	على	احتياطيات	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	للمرحلة	الثالثة	يتعلق	بالخسائر	االئتمانية	المتوقعة	المشتراة	على	محفظة	التجزئة.

المرحلة	الثالثةالمرحلة	الثانيةالمرحلة	األولىبماليين	الدنانير	البحرينية

الضعف	االئتماني	
المشترى	أو	

المجموعالناشىء
49.4-6.66.336.5انخفاض	القيمة	في	1	يناير	2020

--2.7)6.1(3.4صافي	التحويالت	بين	المراحل
)6.8(-)6.8(--المشطوب	خالل	الفترة

5.5-4.13.9)2.5(مخصص	الفترة	)صافي(	
48.1-7.54.336.3انخفاض	القيمة	في	31	ديسمبر	2019

أوراق مالية استثمارية. 9
1( التكوين

تتكون	األوراق	المالية	االستثمارية	على	اآلتي:

البحرينية  الدنانير  بماليين 
كما في 31 ديسمبر 2020

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
بالتكلفة 
المجموعالمطفأة

استثمارات مسعرة:
245.7-245.7-سندات	دين

56.3-56.3-أدوات	حقوق	ملكية
302.0-302.0-مجموع االستثمارات المسعرة

استثمارات غير مسعرة:
893.2893.2--سندات	دين

36.2-1.734.5أدوات	حقوق	ملكية
1.734.5893.2929.4مجموع االستثمارات غير المسعرة

1.7336.5893.21,231.4مجموع األدوات االستثمارية

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما	في	31	ديسمبر	2019

بالقيمة	العادلة	
من	خالل	الربح	أو	

الخسارة

 بالقيمة	العادلة
من	خالل	الدخل	
الشامل	اآلخر

بالتكلفة	
المجموعالمطفأة

استثمارات	مسعرة:
238.8-238.8-سندات	دين

52.2-52.2-أدوات	حقوق	ملكية
291.0-291.0-مجموع	االستثمارات	المسعرة

استثمارات	غير	مسعرة:
767.4767.4--سندات	دين

12.3-1.211.1أدوات	حقوق	ملكية
1.211.1767.4779.7مجموع	االستثمارات	غير	المسعرة

1.2302.1767.41,070.7مجموع	األدوات	االستثمارية

2( توزيع سندات الدين حسب إعادة التسعيرة 
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
573.0459.3سندات	دين	بفوائد	ثابتة
565.9546.9سندات	دين	بفوائد	عائمة	

1,138.91,006.2
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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أوراق مالية استثمارية )تتمة(  .9
3( توزيع سندات الدين حسب التصنيفات االئتمانية  

تم	تخصيص	التصنيفات	التالية	من	قبل	وكاالت	التصنيف	اإلئتمانية	المرموقة.

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

+AA1.9-
AA-8.8

A4.010.4
BB8.77.6

B1,092.7969.0
31.610.4غير	مصنفة

1,138.91,006.2

سندات	الدين	المصنفة	B	تمثل	بشكل	رئيسي	أدوات	صادرة	من	قبل	الحكومات.

كما	في	31	ديسمبر	2020،	تم	تصنيف	جميع	سندات	الدين	ضمن	المرحلة	األولى.

4( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تحتفظ	المجموعة	باستثمارات	في	صناديق	مدارة	مصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	بمبلغ	1.7	مليون	دينار	بحريني	)2019: 1.2	مليون	دينار	بحريني(.

االستثمار في شركات زميلة. 10
تملك	المجموعة	حصة	تمثل	نسبة	39.7%	في	شركة	بنفت	ش.م.ب.	)مقفلة(	)2019: 34.8%(	والتي	تم	تأسيسها	في	مملكة	البحرين.	تم	منح	الشركة	ترخيصًا	
البحرين،	وخدمات	مالية	أخرى	مرتبطة	بها،	وذلك	 البحرين	المركزي	لتقديم	أنظمة	الدفع،	وخدمة	مقاصة	الشيكات	في	 لتقديم	خدمات	تكميلية	صادر	من	مصرف	

لمصلحة	البنوك	التجارية	وزبائنها	في	مملكة	البحرين.

وتملك	المجموعة	حصة	تمثل	نسبة	37.0%	في	شركة	إل	إس	العقارية	ذ.م.م	)2019:	ال	شيء(،	والتي	تم	تأسيسها	في	مملكة	البحرين	في	سنة	2019.	تركز	
الشركة	على	األنشطة	العقارية،	بما	في	ذلك	التطوير	واإلدارة	العامة	للعقارات	المملوكة	أو	المؤجرة.	

وتملك	المجموعة	حصة	تمثل	نسبة	29.4%	في	شركة	الدور	لالستثمار	في	الطاقة	)2019:	ال	شيء(،	وهي	شركة	معفاة	ذات	مسئولية	محدودة،	تأسست	في	جزر	
الكايمان	بتاريخ	10	يونيو	2009،	وتزاول	عملها	بموجب	سجل	تجاري	رقم	227032.	تعمل	الشركة	في	مملكة	البحرين	لهدف	وحيد	هو	امتالك	حصة	غير	مباشرة	تمثل	

نسبة	15%	في	شركة	مشروع	محطة	للطاقة	والمياه،	هي	شركة	الدور	للطاقة	والمياه	ش.م.ب	)مقفلة(	في	مملكة	البحرين.			

تملك	المجموعة	حصة	تمثل	نسبة	25.0%	في	مركز	إدارة	السيولة	ش.م.ب	)مقفلة(	)2019:	ال	شيء(،	والذي	تم	تأسيسه	في	سنة	2002	كبنك،	مرخص	ومنظم	
من	قبل	مصرف	البحرين	المركزي،	لتسهيل	إنشاء	سوق	إسالمية	بين	البنوك	تسمح	لمؤسسات	الخدمات	المالية	اإلسالمية	بإدارة	أصولها	ومطلوباتها	بشكل	فعال.

وتملك	المجموعة	حصة	تمثل	نسبة	24.3%	من	الوحدات	الصادرة	من	قبل	صندوق	البحرين	للسيولة	)2019: 24.3%(.	وقد	تم	إنشاء	صندوق	البحرين	للسيولة	
في	عام	2016	كصندوق	مفتوح	مسجل	تحت	بند	التعهدات	الخاصة	)بي	آي	يو(	وذلك	حسب	المجلد	7	الصادر	من	مصرف	البحرين	المركزي.	ويهدف	صندوق	البحرين	
للسيولة	في	المقام	األول	إلى	إضافة	السيولة	لبورصة	البحرين	والذي	من	شأنه،	وبعد	فترة	من	الزمن،	أن	يؤدي	إلى	تعزيز	ثقة	المستثمرين	في	األوراق	المالية	

المدرجة	في	السوق.

وقامت	المجموعة	بإحتساب	هذه	االستثمارات	كشركات	زميلة	محتسبة	بطريقة	حقوق	الملكية	وذلك	وفقًا	لمعيار	المحاسبة	الدولي	)28(	»االستثمار	في	شركات	
زميلة«.

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(

53.651.6الرصيد	االفتتاحي
-)37.6(تحويل	بنك	البحرين	اإلسالمي	إلى	شركة	تابعة

-15.0القيمة	العادلة	للشركات	الزميلة	من	شراء	شركة	تابعة
1.04.1حصة	البنك	في	الربح	
)1.1()0.8(أرباح	أسهم	مستلمة

)1.0(5.5حركات	أخرى
36.753.6في 31 ديسمبر

خالل	2020،	زادت	حصة	البنك	في	بنك	البحرين	اإلسالمي	من	29.1%	كما	في	31	ديسمبر	2019	إلى	78.8%.	إيضاح	13	يحتوي	على	تفاصيل	إضافية.

فوائد مستحقة وموجودات أخرى. 11
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
43.418.3ذمم	مدينة	ومبالغ	مدفوعة	مقدمًا

27.226.4فوائد	مستحقة
14.68.2القيمة	العادلة	الموجبة	للمشتقات

27.37.1أخرى		
112.560.0

تتضمن	األخرى	على	مبلغ	وقدره	8.5	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2019: 4.7	مليون	دينار	بحريني(	عبارة	عن	قيمة	األراضي	والمباني	التي	صادرتها	المجموعة	
من	عمالئها	وهي	اآلن	محتفظ	بها	لغرض	البيع،	وعقارات	استثمارية	بمبلغ	16.2	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2019:	ال	شيء(.	تظهر	هذه	األراضي	والمباني	
بالقيمة	الدفترية،	والقيمة	العادلة	مطروحًا	منها	تكاليف	البيع،	أيهما	أقل،	بينما	يتم	احتساب	العقارات	االستثمارية	بالقيمة	العادلة	استنادًا	إلى	تقييمات	مستقلة	

من	قبل	أطراف	أخرى.

العقارات والمعدات. 12

بماليين	الدنانير	البحرينية
حق استخدام
المجموعأثاث ومعداتمبانيأراضيعقار مستأجر

5.18.034.959.6107.6التكلفة
)51.9()25.6()23.1(-)3.2(االستهالك	/	اإلطفاء	المتراكم

1.98.011.834.055.7صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020
3.80.86.820.431.8صافي	القيمة	الدفترية	في	31	ديسمبر	2019

بلغ	مجموع	مصروفات	اإلستهالك	لعام	2020	مبلغ	4.8	مليون	دينار	بحريني	)2019: 2.9	مليون	دينار	بحريني(.	يشمل	ما	ذكر	أعاله	األعمال	الرأسمالية	قيد	اإلنشاء	
بالتكلفة	بمبلغ	20.5	مليون	دينار	بحريني	)2019: 9.5	مليون	دينار	بحريني(.

يتعلق	حق	استخدام	العقار	المستأجر	بالمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)16(	الذي	تم	تطبيقه	ابتداء	من	1	يناير	2019.	بلغ	مجموع	مصروفات	اإلطفاء	لسنة	
2020	مبلغ	1.5	مليون	دينار	بحريني	)2019: 1.7	مليون	دينار	بحريني(.

دمج العمليات. 13
في	22	يناير	2020،	زادت	حصة	البنك	في	بنك	البحرين	اإلسالمي	من	29.1%	كما	في	31	ديسمبر	2019	إلى	78.8%،	مما	أدى	لتحوله	من	استثمار	في	شركة	
زميلة	إلى	استثمار	في	شركة	تابعة،	مع	احتساب	عملية	االستحواذ	بطريقة	االستحواذ.	إن	عملية	االستحواذ	هذه	ستمكن	المجموعة	من	التموضع	في	طليعة	القطاع	
المصرفي	اإلقليمي	المتوافق	مع	أحكام	الشريعة	اإلسالمية،	إضافة	لموقعها	الريادي	الحالي	في	القطاع	التقليدي.	ستواصل	العالمتان	التجاريتان	العمل	بشكل	
مستقل	عن	أحدهما	اآلخر،	لكن	الموجودات،	واإليرادات،	والتكاليف،	والتقنية،	وأوجه	التآزر	التشغيلية	األخرى	ستوفر	للعمالء	والمساهمين	خدمات	وعوائد	محسنة.	

القيمة	العادلة	لموجودات	ومطلوبات	بنك	البحرين	اإلسالمي	القابلة	للتحديد	كما	في	تاريخ	االستحواذ	كانت	كما	يلي:
بماليين الدنانير البحرينية

الموجودات
61.6نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

76.1إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
724.3قروض	وسلفيات	

240.7أوراق	مالية	إستثمارية
15.0استثمار	في	شركات	زميلة

15.3عقارات	ومعدات
26.2موجودات	أخرى

1,159.2مجموع الموجودات
المطلوبات

218.1مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
863.0ودائع	الزبائن

21.5مطلوبات	أخرى
1,102.6مجموع المطلوبات

56.6مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد
12.0حصة	غير	مسيطرة	بالقيمة	العادلة	

مقابل	الشراء
4,467,1733.1	سهمًا	عاديًا	)نسبة	المبادلة	0.167( 

58.8المقابل	النقدي
37.1إلغاء	احتساب	الشركة	الزميلة

99.0
111.0القيمة العادلة للمقابل

54.4الشهرة والموجودات غير الملموسة
12.6موجودات	غير	ملموسة	مشتراة

41.8شهرة
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

دمج العمليات )تتمة(  .13
وفقًا	للمعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)3(	–	دمج	العمليات،	يسمح	بالتعديالت	لفترة	سنة	واحدة	بعد	تاريح	االستحواذ،	إذا	كانت	تتعلق	بحقائق	وظروف	كانت	

موجودة	كما	في	ذلك	التاريخ.	خالل	الربع،	تم	زيادة	الشهرة	بمبلغ	2.7	مليون	دينار	بحريني.	

تشتمل	الموجودات	غير	الملموسة	البالغة	12.6	مليون	دينار	بحريني	الناتجة	من	االستحواذ	على	القيمة	المخصصة	للمنافع	المتوقعة	الناتجة	من	الترخيص	المصرفي	
اإلسالمي	والعالمة	التجارية	لبنك	البحرين	اإلسالمي،	كونه	البنك	اإلسالمي	األقدم	واألكثر	إنتشارًا	في	مملكة	البحرين.	تم	تخصيص	عمر	افتراضي	يساوي	6 

سنوات	لموجودات	ملموسة	بقيمة	5.0	مليون	دينار	بحريني.

التقييم	العادل	للحصة	غير	المسيطرة
تم	تحديد	القيمة	العادلة	للحصة	غير	المسيطرة	في	بنك	البحرين	اإلسالمي	من	خالل	تطبيق	طريقة	القيمة	العادلة	التناسبية.	المدخالت	الرئيسية	المستخدمة	في	

تحديد	القيمة	العادلة	كانت	تقارير	تقييم	خارجية،	واختبارات	التدفقات	النقدية	المخصومة	وانخفاض	القيمة.	

األثر	على	نتائج	المجموعة
منذ	تاريخ	االستحواذ،	ساهم	بنك	البحرين	اإلسالمي	بمبلغ	38.1	مليون	دينار	بحريني	في	اإليرادات،	وصافي	خسائر	بمبلغ	12.6	مليون	دينار	بحريني	في	نتائج	

المجموعة.	

التكاليف	المتعلقة	بدمج	العمليات
احتسبت	تكاليف	المعاملة	البالغة	1.6	مليون	دينار	بحريني	كمصروفات	خالل	2019	و	2020	ضمن	بند	المصروفات	التشغيلية	األخرى.

تحليل	انخفاض	قيمة	الشهرة
القيمة	القابلة	لإلسترداد	للشهرة	تعتمد	على	عملية	حساب	قيمة	االستخدام،	تحتسب	بخصم	توقعات	التدفقات	النقدية	من	الميزانيات	المالية	المعتمدة	من	قبل	
مجلس	اإلدارة،	لفترة	الخمس	السنوات	للوصول	للقيمة	النهائية،	باستخدام	متوسط	معدل	نمو	بنسبة	2%	ومعدل	خصم	بنسبة	13%،	حسب	ما	تم	تطبيقه	على	

تقديرات	التدفقات	النقدية.	

يقوم	البنك	سنويًا،	بتقييم	ما	إذا	كان	هناك	مؤشر	على	انخفاض	قيمة	الشهرة،	استنادًا	على	مصادر	المعلومات	الداخلية	أو	الخارجية.	كما	في	31	ديسمبر	2020،	
ال	يوجد	أي	مؤشرات	على	انخفاض	قيمة	الوحدة	المولدة	للنقد	المتعلقة	بالشهرة.	

قامت	اإلدارة	بإجراء	تحليل	للحساسية	من	خالل	زيادة	معدل	خصم	بنسبة	0.5%،	وتخفيض	األرباح	بنسبة	10%،	لتقييم	األثر	على	القيمة	القابلة	لالسترداد	مقارنة	
بالقيمة	الدفترية	للوحدة	المولدة	للنقد.	القيمة	الدفترية	للشهرة	أقل	من	المبلغ	القابل	لالسترداد	المخفض	في	تحليل	الحساسية،	ما	يؤكد	عدم	وجود	مؤشرات	

على	انخفاض	القيمة.	

مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى. 14
تتكون	المستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى	من	قروض	قصيرة	األجل	من	البنوك	والمؤسسات	المالية.

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

506.4343.8ودائع	ألجل
38.152.8حسابات	جارية	وتحت	الطلب

544.5396.6

كما	في	31	ديسمبر	2020	و31	ديسمبر	2019،	كانت	المجموعة	مساهمًا	صافيًا	في	سندات	الخزينة	وأسواق	المال	بين	البنوك.

قروض بموجب عقود إعادة الشراء. 15
بلغت	قيمة	القروض	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء	112.9	مليون	دينار	بحريني	)2019: 108.4	مليون	دينار	بحريني(	وبلغت	القيمة	العادلة	لألوراق	المالية	االستثمارية	

المرهونة	كضمانات	113.9	مليون	دينار	بحريني	)2019: 135.3	مليون	دينار	بحريني(.

ودائع العمالء. 16

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

1,743.51,129.2قابلة	للدفع	عند	الطلب	أو	بإشعار	قصير
1,340.8964.8ودائع	ألجل

3,084.32,094.0

فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى. 17
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
30.324.0فوائد	مستحقة

28.613.8القيمة	العادلة	السالبة	للمشتقات	
13.59.7إيرادات	مؤجلة			

9.75.1دائنون	وذمم	دائنة	
7.03.8منافع	الموظفين	

1.93.7التزامات	إيجار
2.43.1أخرى

93.463.2

التزامات	اإليجار	تتعلق	بحق	استخدام	عقار	مستأجر.	تحليل	استحقاق	التدفقات	النقدية	التعاقدية	هو	كما	يلي:

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
1.31.2أقل	من	سنة	واحدة
1.52.9سنة	إلى	3	سنوات
30.40.4	إلى	5	سنوات

3.24.5مجموع	التزامات	اإليجار	غير	المخصومة
1.93.7التزامات اإليجار المدرجة ضمن بيان المركز المالي

صافي مخصصات انخفاض القيمة. 18

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

27.35.5قروض	وسلفيات	)إيضاح	8ز(
-0.9موجودات	أخرى

-0.3أوراق	مالية	استثمارية
0.9)0.5(التزامات	القروض	والضمانات

28.06.4

المطلوبات الطارئة وااللتزامات المصرفية. 19
تقوم	المجموعة	بإصدار	التزامات	لتقديم	تسهيالت	إئتمانية	لزبائنها،	كما	تضمن	أداء	الزبائن	عن	طريق	إصدار	خطابات	إعتماد	إحتياطية	وضمانات	ألطراف	ثالثة.	إن	
المبالغ	المتعاقد	عليها	في	هذه	األدوات	المالية	تمثل	الحد	األقصى	للمخاطر	اإلئتمانية	المحتملة	التي	قد	تنجم	إذا	أخفقت	األطراف	األخرى	في	إلتزاماتها	المتعاقد	
عليها.	إال	أن	هذه	التعرضات	للمخاطر	اإلئتمانية	للمطلوبات	الطارئة	تقل	بمقدار	الضمانات	والضمانات	المقابلة	التي	تم	الحصول	عليها	والصادرة	من	أطراف	أخرى.	
كما	أن	قدرًا	كبيرًا	من	هذه	المطلوبات	تنقضي	آجالها	دون	أن	يتم	سحبها.	ونتيجة	لذلك،	فإن	القيمة	اإلسمية	األصلية	المتعاقد	عليها	ال	تمثل	في	حد	ذاتها	المخاطر	

اإلئتمانية	الفعلية	المستقبلية،	كما	التمثل	جزءًا	من	متطلبات	السيولة	للمجموعة.

قررت	المجموعة	أن	القيمة	العادلة	للمطلوبات	الطارئة	والتزامات	القروض	غير	المسحوبة	ليست	ذات	قيمة	جوهرية	على	أساس	مقدار	الرسوم	المحتسبة	حاليًا،	
وباألخذ	في	االعتبار	مواعيد	االستحقاق	وأسعار	الفائدة،	مع	أي	تغييرات	في	الجودة	االئتمانية	لألطراف	المقابلة	منذ	نشأتها.	

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

االلتزامات الطارئة
53.636.0التزامات	في	خطابات	اعتماد	مستندية	معززة

ضمانات:
40.234.4مضمونة	من	البنوك

184.5135.0أخرى
278.3205.4

االلتزامات المصرفية
207.6200.2التزامات	القروض	غير	المسحوبة

عقود	آجلة:
-15.0أوراق	مالية	مشتراة

222.6200.2
500.9405.6
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األدوات المشتقة واألدوات المالية للعمالت األجنبية. 20
تستخدم	المجموعة	أدوات	مالية	متعددة	من	المشتقات	والعمالت	األجنبية	بغرض	المتاجرة،	وإدارة	الموجودات	والمطلوبات،	والتحوط	ضد	المخاطر.	وتشتمل	هذه	

األدوات	في	المرتبة	األولى	على	عقود	مستقبلية	وعقود	آجلة	ومقايضات	وعقود	خيارات.

العقود	المستقبلية	والعقود	اآلجلة	هي	التزامات	لبيع	أو	شراء	األدوات	المالية	أو	العمالت	األجنبية	في	المستقبل	بعائد	أو	بسعر	محدد،	ويمكن	تسديدها	نقدًا	أو	
بالتسليم.	عقود	المقايضة	هي	التزامات	مالية	تسدد	نقدًا	في	تاريخ	أو	تواريخ	مستقبلية	التزامات	أسعار	الفائدة	أو	العمالت	األجنبية	بناًء	على	الفوارق	بين	مؤشرات	
مالية	معينة،	وذلك	بخصوص	القيمة	اإلسمية	األصلية.	عقود	الخيارات	تعطي	صاحبها،	مقابل	عمولة	يدفعها،	حق	االختيار	ولكن	ليس	االلتزام،	ببيع	أو	شراء	إحدى	

األدوات	المالية	أو	العمالت	خالل	مدة	محددة	وبسعر	محدد.

فيما	يتعلق	بأدوات	المشتقات	المالية	والعمالت	األجنبية،	فإن	المبالغ	اإلسمية	األصلية	التمثل	أرصدة	معرضة	لمخاطر	اإلئتمان	أو	مخاطر	السوق،	وإنما	تمثل	حجم	
العمليات	القائمة	وتعد	مؤشرًا	لنشاط	األعمال.	وهي	في	الوقت	نفسه	تستخدم	لقياس	التغيرات	في	قيمة	أدوات	المشتقات	المالية	وتحديد	التدفقات	المالية	

التي	يتم	تبادلها.

إن	كلفة	االستبدال	هي	كلفة	استبدال	تلك	األدوات	المالية	التي	لها	قيمة	سوقية	إيجابية	مع	تقدير	التغيير	مستقباًل	في	قيمة	العقود،	وتعكس	كلفة	االستبدال	الخسائر	
اإلئتمانية	القصوى	للمجموعة	إذا	أخفقت	جميع	األطراف	في	القيام	بالتزاماتها.	وبالنسبة	للخيارات	المباعة	فليس	هناك	مخاطر	إئتمانية	ألنها	تمثل	تعهدات	المجموعة.	
وتمثل	القيمة	العادلة	مجموع	التدفقات	النقدية	الموجبة	أو	السالبة	والتي	قد	تنتج	في	حال	قيام	المجموعة	بإنهاء	ما	لها	وما	عليها	من	التزامات	في	سوق	منظم	كما	في	
تاريخ	هذا	التقرير.	تم	احتساب	القيمة	العادلة	ألدوات	المشتقات	المالية	مثل	مقايضة	سعر	الفائدة	وعقود	أسعار	الفائدة	اآلجلة	باستخدام	معادالت	التدفقات	النقدية	
المخصومة	المبنية	على	عوائد	السوق	السائدة	ألدوات	مماثلة	وبنفس	موعد	االستحقاق	لكل	أداة.	وتم	إعادة	تقييم	العقود	المستقبلية	وعقود	العمالت	األجنبية 

والخيارات	سعر	الفائدة	باستخدام	سعر	السوق	والنماذج	المناسبة	لتقييم	الخيارات.

أ(	فيما	يلي	ملخص	لكل	نوع	من	أدوات	المشتقات	المالية	والعمالت	األجنبية	والمبالغ	اإلجمالية	اإلسمية	وكلفة	االستبدال	والقيمة	العادلة:

القيمة العادلةكلفة االستبدالالمبالغ اإلسمية األصليةبماليين الدنانير البحرينية
202020192020201920202019كما في 31 ديسمبر
عقود أسعار الفائدة

1,517.9985.937.16.837.16.8مقايضات	أسعار	الفائدة
عقود العمالت األجنبية

141.0139.00.60.20.10.2عقود	فورية	وآجلة
1,709.21,552.24.13.13.23.0مقايضات	أسعار	الصرف

1,850.21,691.24.73.33.33.2
3,368.12,677.141.810.140.410.0المجموع

تم	عرض	تكلفة	االستبدال	حسب	القطاع	والمنطقة	الجغرافية	في	إيضاح	رقم	34.

	 	 ب(	فيما	يلي	توزيع	إلستحقاق	أدوات	المشتقات	والعمالت	األجنبية	على	أساس	مبالغ	العقود	والمبالغ	اإلسمية	المتفق	عليها:	
 

كما في 31 ديسمبر
بماليين الدنانير البحرينية

20202019
لغاية سنة

واحدة
أكثر من

المجموعسنة
لغاية	سنة

واحدة
أكثر	من
المجموعسنة

عقود أسعار الفائدة
216.01,301.91,517.9155.4830.5985.9مقايضات	أسعار	الفائدة
عقود العمالت األجنبية

111.030.0141.0129.010.0139.0عقود	فورية	وآجلة
1,576.6132.61,709.21,542.79.51,552.2مقايضات	أسعار	الصرف

1,687.6162.61,850.21,671.719.51,691.2
1,903.61,464.53,368.11,827.1850.02,677.1المجموع

رأس المال. 21
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(
رأس المال المصرح به

2,500,000,000250.0250.0 )2019: 2,500,000,000(	أسهم	عادية	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل
 في	1	يناير	2020: 1,543,292,583	سهم	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم	)1	يناير	2019: 1,402,993,257	سهم

154.3140.3بقيمة	100	فلس	لكل	سهم(
-0.5أسهم	صادرة	مقابل	شراء	شركة	تابعة	)4,467,173	سهمًا	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم(

15.514.0أسهم	منحة	)سهم	واحد	لكل	عشرة	أسهم	مملوكة(
 كما	في	31	ديسمبر2020: 1,702,535,732	أسهم	عادية	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم	

170.3154.3)31	ديسمبر	2019: 1,543,292,583	سهم	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم(

تمت	الموافقة	في	اجتماع	الجمعية	العمومية	السنوي	العادي	واالجتماع	غير	االعتيادي	لسنة	2019،	والذي	عقد	بتاريخ	11	مارس	2020	على	زيادة	رأس	المال	الصادر	
والمدفوع	بالكامل	من	خالل	إصدار	أسهم	منحة	بنسبة	واحد	لكل	عشرة	أسهم	صادرة	وذلك	بمبلغ	15.5	مليون	دينار	بحريني.

	أقترح	مجلس	اإلدارة	بزيادة	رأسمال	البنك	الصادر	والمدفوع	بالكامل	إلى	187.3	مليون	دينار	بحريني	وذلك	من	خالل	إصدار	أسهم	منحة	وذلك	بمعدل	سهم	إضافي	
واحد	لكل	عشرة	أسهم	مملوكة.	تتساوى	هذه	األسهم	مع	جميع	األسهم	األخرى	بالنسبة	لألرباح	النقدية	والتوزيعات	المستقبلية.	تم	اقتراح	إصدار	أسهم	المنحة	هذه	

من	خالل	استخدام	مبلغ	17.0	مليون	دينار	بحريني	من	األرباح	المستبقاة.

توزيع	األسهم	العادية:	الجدول	التالي	يوضح	عدد	األسهم	والمساهمين،	ونسبة	مجموع	األسهم	القائمة	حسب	الفئات	التالية:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

عدد
األسهم

عدد
المساهمين

% من
مجموع عدد

األسهم القائمة
عدد

األسهم
عدد

المساهمين

%	من
مجموع	عدد

األسهم القائمة
29.1%30.3449,986,8861,260%515,774,9951,599أقل	من	%1

15.8%14.8243,477,7719%1251,950,0218%	إلى	أقل	من	%5
------5%	إلى	أقل	من	%10

10.9%10.9167,932,8401%10184,726,1221%	إلى	أقل	من	%20
44.2%44.0681,895,0861%20750,084,5941%	إلى	أقل	من	%50

 1,702,535,7321,609%100.01,543,292,5831,271%100.0

توزيع	األسهم	العادية	حسب	جنسية	المساهم	كما	يلي:

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

عدد
األسهم

عدد
المساهمين

% من
مجموع عدد

األسهم القائمة
عدد

األسهم
عدد

المساهمين

%	من
مجموع	عدد

األسهم القائمة
95.9%94.61,479,831,1901,188%1,609,854,1531,517بحرينيين

4.1%5.463,242,08173%92,402,03281دول	مجلس	التعاون	األخرى
-219,31210-279,54711أخرى

 1,702,535,7321,609%100.01,543,292,5831,271%100.0

تملك	شركة	ممتلكات	البحرين	القابضة	والتي	تمتلكها	حكومة	مملكة	البحرين	بنسبة	100%	ما	نسبته	44.1%	من	رأس	مال	البنك	)2019: 44.2%(،	وتمتلك	هيئة	
التأمين	اإلجتماعي	بمملكة	البحرين	10.9% )2019: 10.9%(.	بينما	يمتلك	النسبة	المتبقية	من	رأس	المال	وبشكل	رئيسي	مواطنون	بحرينيون	ومؤسسات	منشأة	

بمملكة	البحرين.

نظام حوافز الموظفين باألسهم
خالل	اجتماع	الجمعية	العامة	العادية	الذي	عقد	في	11	مارس	2015،	وتطبيقًا	لممارسات	المكافآت	السليمة	لمصرف	البحرين	المركزي،	تمت	الموافقة	على	نظام	
حوافز	الموظفين	باألسهم	“	النظام”.	وعليه	تم	إصدار	19,104,000	سهم	عادي	بمبلغ	1.9	مليون	دينار	بحريني	في	عام	2015	إلى	طرف	مستقل،	وهي	شركة	
هذا	 إطار	 تحت	 المؤهلين	 للموظفين	 األسهم	 بتخصيص	 البنك	 قام	 الحين،	 ذلك	 ومنذ	 النظام.	 هذا	 تحت	 األسهم	 بحقوق	 باألحتفاظ	 لتقوم	 خاصة،	 أغراض	 ذات	
النظام،	وتستحق	األسهم	المخصصة	تحت	النظام	لألرباح	النقدية	وأسهم	المنحة،	وتخضع	لشروط	الغرامات	واالسترداد	للنظام.	كما	في	31	ديسمبر	2020،	يوجد	

12,300,394	سهمًا	غير	مخصص	)2019: 13,731,251	سهمًأ(.	ويتم	إقتطاع	األسهم	غير	المخصصة	تحت	النظام	من	حقوق	الملكية.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

اإلحتياطيات. 22
أ( اإلحتياطي القانوني

وفقًا	لمتطلبات	قانون	الشركات	التجارية	البحريني،	يتم	تخصيص	10%	من	صافي	األرباح	إلى	االحتياطي	القانوني.	واليعتبر	االحتياطي	القانوني	قاباًل	للتوزيع	
إال	حسب	المادة	224	من	هذا	القانون.	ويمكن	التوقف	عن	هذا	التخصيص	إذا	وصل	هذا	المخصص	نسبة	50%	من	رأس	المال	الصادر	والمدفوع.	وقد	أوصى	
مجلس	اإلدارة	للسادة	المساهمين	بتحويل	مبلغ	8.5	مليون	دينار	بحريني	من	االرباح	المستبقاة	لالحتياطي	القانوني	للوصول	إلى	نسبة	50%	من	رأس	المال	

الصادر.	

ب( اإلحتياطي العام
تم	عمل	هذا	اإلحتياطي	وفقًا	للنظام	األساسي	الخاص	بالمجموعة،	وهو	ما	يؤكد	إلتزام	المساهمين	تجاه	تعزيز	قاعدة	رأس	المال.

ج( إحتياطي القيمة العادلة
يتضمن	احتياطي	القيمة	العادلة	صافي	التغيرات	التراكمية	في	القيمة	العادلة	ألدوات	مصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر.	كما	يشمل	احتياطي	

القيمة	العادلة	حصة	المجموعة	في	الدخل	الشامل	اآلخر	للشركات	الزميلة.

د( احتياطي الهبات والتبرعات
بناًء	على	توصيات	مجلس	اإلدارة،	وموافقة	المساهمين،	يتم	تحويل	مبلغ	من	أرباح	العام	إلى	هذا	االحتياطي.	ويمثل	هذا	االحتياطي	مبالغ	الهبات	والتبرعات	غير	

المستخدمة،	التي	تم	الموافقة	عليها	من	قبل	المساهمين.

هـ( عالوة أصدار
بموجب	نظام	حوافز	الموظفين	باألسهم،	قامت	المجموعة	بتخصيص	أسهم	بأسعار	السوق،	مما	نتج	عنه	زيادة	عالوة	اإلصدار	بمبلغ	1.6	مليون	دينار	بحريني	)2019: 
6.3	مليون	دينار	بحريني(.	كما	هو	مفّصل	في	إيضاح	رقم	13،	استحوذ	البنك	على	أسهم	من	خالل	معاملة	شراء	خالل	السنة	خالل	عرض	مقايضة	أسهم،	مما	نتج	

عن	عالوة	إصدار	بمبلغ	2.6	مليون	دينار	بحريني.

التخصيصات المقترحة. 23
تم	اقرار	تخصيصات	عام	2019	في	آخر	اجتماع	للجمعية	العمومية	السنوي	والمنعقد	بتاريخ	11	مارس	2020.

إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد . 24
أ( إيرادات الفوائد 

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
95.556.6قروض	وسلفيات	لغير	البنوك

2.63.5قروض	وسلفيات	للبنوك
8.917.3سندات	الخزينة

3.54.4إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
53.956.8أوراق	مالية	إستثمارية

164.4138.6

ب( مصروفات الفوائد 
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
37.033.7ودائع	العمالء

9.58.8إيداعات	من	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
1.92.8قروض	بموجب	إتفاقيات	إعادة	الشراء

48.445.3

صافي إيرادات الرسوم والعموالت. 25
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
6.46.8رسوم	وعموالت	على	القروض	والسلفيات

0.20.2عموالت	على	بيع	صناديق	مدارة
14.612.0رسوم	وعموالت	أخرى

)5.3()9.8(مطروحًا:	مصروفات	الرسوم	والعموالت
11.413.7

إيرادات أخرى. 26
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
6.75.0ربح	على	أوراق	مالية	محتفظ	بها	للمتاجرة،	وصرف	العمالت	األجنبية	والمشتقات

3.04.3ربح	على	استثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر
3.23.2دخل	أرباح	األسهم

0.2-ربح	على	القيمة	العادلة	الستثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة
8.62.0إيرادات	أخرى

21.514.7

تكلفة الموظفين. 27
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
29.621.4رواتب	وعالوات	ومكافآت	أداء

2.71.8الضمان	اإلجتماعي	ومكافأة	نهاية	الخدمة
6.63.5السكن	ومزايا	أخرى

0.60.5أخرى
39.527.2

مصروفات أخرى. 28
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
المباني 4.83.3مصروفات	

4.82.9استهالك	
4.22.0مصروفات	المعدات

3.51.6مصروفات	االتصاالت
3.12.1رسوم	مهنية

1.81.4مصروفات	اإلعالنات	والعالقات	العامة	
1.71.4مصروفات	برنامج	حماية	الودائع

7.83.3مصروفات	اخرى
31.718.0

صافي المراكز المالية المفتوحة بالعمالت األجنبية. 29
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
362.767.1دوالر	أمريكي	)فترات	طويلة(	-	غير	مغطاة
14.911.9درهم	إماراتي	)فترات	طويلة(	-	غير	مغطاة	
25.9)24.8(ريال	سعودي	)فترات	طويلة(	-	غير	مغطاة	

لجميع	العمالت	أعاله	أسعار	صرف	ثابتة	مقابل	الدينار	البحريني.	لم	يكن	لدى	المجموعة	أي	صافي	تعرض	جوهري	كما	في	31	ديسمبر	2020	أو	31	ديسمبر	2019.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

األطراف ذوي العالقة. 30
بعض	األطراف	ذوي	العالقة	بالمجموعة	)المساهمين	الرئيسيين	وأعضاء	مجلس	اإلدارة	وعائالتهم	والشركات	التي	هم	مالكين	رئيسيين	لها	وأعضاء	اإلدارة	التنفيذية	
والشركات	الزميلة(	هم	زبائن	للمجموعة	في	سياق	العمل	االعتيادي.	تمت	المعامالت	مع	هؤالء	األطراف	على	أسس	تجارية	بحتة.	أعضاء	اإلدارة	التنفيذية	الرئيسيين	
هم	الذين	لديهم	السلطة	والمسئولية	تجاه	التخطيط	والتوجيه	والتحكم	في	أنشطة	المجموعة.	وبالتحديد	هؤالء	األشخاص	هم	الرئيس	التنفيذي	واألشخاص	الذين	
يتبعون	له	مباشرة.	شملت	األرصدة	الجوهرية	الخاصة	بالمعامالت	المرتبطة	باألطراف	ذوي	العالقة	في	نهاية	العام	والمعامالت	التي	تمت	معهم	خالل	العام	مع	

المجموعة	مايلي:

حسب	تعريفات	معيار	المحاسبة	الدولي	رقم	)24(،	تعّرف	المجموعة	كجهة	مرتبطة	بالحكومة	وذلك	ألن	أهم	المساهمين	هم	جهات	مملوكة	للحكومة.	باإلضافة	
لألرصدة	الحكومية	الموضحة	أدناه،	تقوم	المجموعة	بمنح	تمويالت	تجارية	وإدارة	سيولة	وخدمات	مصرفية	أخرى،	في	سياق	األعمال	االعتيادية،	للعديد	من	الجهات	

الشبه	حكومية	والشركات	المملوكة	للحكومة	في	مملكة	البحرين.
مساهم رئيسي

وشركات ذات عالقة
أعضاء مجلس اإلدارة

شركات زميلةوأعضاء اإلدارة التنفيذية

كما في 31 ديسمبر

2020
)بمالييــن الدنانير 

البحرينية(

2019
)بمالييــن	الدنانير	

البحرينية(

2020
)بمالييــن الدنانير 

البحرينية(

2019
)بمالييــن	الدنانير	

البحرينية(

2020
)بمالييــن الدنانير 

البحرينية(

2019
)بمالييــن	الدنانير	

البحرينية(
--232.0264.25.75.8قروض	وسلفيات

7.653.6--2,168.51,385.4سندات	الخزينة	وأوراق	مالية	إستثمارية
235.2122.328.718.46.06.5ودائع	الزبائن

مطلوبات	طارئة	إللتزامات	غير	
قابلة	للنقض	وضمانات	وإلتزامات

--91.6194.126.613.7أخرى

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2020
)بمالييــن الدنانير 

البحرينية(

2019
)بمالييــن	الدنانير	

البحرينية(

2020
)بمالييــن الدنانير 

البحرينية(

2019
)بمالييــن	الدنانير	

البحرينية(

2020
)بمالييــن الدنانير 

البحرينية(

2019
)بمالييــن	الدنانير	

البحرينية(
--286.4265.50.92.2قروض	قدمت
--277.8353.20.91.9سداد	قروض	

 صافي	)النقص(/	الزيادة	في	السحب
--1.3)1.1(189.0)67.2(على	المكشوف

 سندات	الخزينة	وسندات	دين
----803.01,114.2وأسهم	مشتراه

استحقاق/	بيع	سندات	الخزينة	وسندات	
----219.51,125.8دين	وأسهم

-0.1-3.82.5-مصروفات	رأسمالية
--72.470.50.40.8إيرادات	الفوائد

--3.02.00.40.1مصروفات	الفوائد
1.04.1----حصة	البنك	في	أرباح	شركات	زميلة

-----0.9أرباح	أسهم
 مكافأة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	ورسوم

--0.20.20.30.3حضور	لجان	المجلس
--3.84.4--مزايا	للموظفين	قصيرة	األجل

--0.30.3--مزايا	تقاعدية
1.91.92.40.50.30.8مصروفات	تشغيلية	أخرى

خالل	السنة،	تم	احتساب	مخصص	صافي	النخفاض	القيمة	بمبلغ	6.9	مليون	دينار	بحريني	)2019:	مخصص	النخفاض	القيمة	بمبلغ	4.6	مليون	دينار	بحريني(	مقابل	
األرصدة	القائمة	مع	األطراف	ذوي	العالقة.

تمت	الموافقة	على	بعض	المعامالت	من	قبل	مجلس	اإلدارة	بموجب	المادة	رقم	189)ب(	من	قانون	الشركات	التجارية	في	السنة	المالية	المنتهية	في	31	ديسمبر	
2020،	حيث	كان	لرئيس	مجلس	اإلدارة،	أوأعضاء	المجلس،	أو	المدراء	مصلحة	مباشرة	أو	غير	مباشرة	في	العقود	أو	المعامالت.	

أصول تحت اإلدارة. 31
االصول	تحت	اإلدارة	الخاصة	بالزبائن	والتي	ليس	للمجموعة	حق	قانوني	فيها	ال	يتم	تضمينها	في	بيان	المركز	المالي.	كما	في	تاريخ	31	ديسمبر	2020،	بلغت	

األصول	تحت	اإلدارة	104.4	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2019: 131.5	مليون	دينار	بحريني(.	

التوزيع الجغرافي. 32
بنود خارج الميزانية العموميةالمطلوباتالموجوداتبماليين الدنانير البحرينية

202020192020201920202019كما في 31 ديسمبر
4,213.83,082.83,681.32,530.22,918.12,191.0دول	مجلس	التعاون	الخليجي
84.294.527.012.8196.6198.5الواليات	المتحدة	األمريكية

62.916.873.783.1727.0692.8أوروبا
0.50.453.136.127.30.4باقي	دول	العالم

4,361.43,194.53,835.12,662.23,869.03,082.7

	 	 تشمل	البنود	خارج	الميزانية	العمومية	على	مطلوبات	طارئة،	والتزامات	مصرفية،	ومشتقات،	وعقود	صرف	عمالت	أجنبية	آجلة.	

التوزيع القطاعي. 33
بنود خارج الميزانية العموميةالمطلوباتالموجوداتبماليين الدنانير البحرينية

202020192020201920202019كما في 31 ديسمبر
1,520.61,452.5308.6231.6110.731.1حكومة	/	سيادية
338.2234.2174.3123.2167.6141.5الصناعة	والتجارة

608.8536.3585.1544.23,385.62,804.6بنوك	ومؤسسات	مالية
166.4113.3217.895.2122.173.3بناء

981.3491.12,141.01,376.759.32.8شخصي
746.1367.1408.3291.323.729.4أخرى

4,361.43,194.53,835.12,662.23,869.03,082.7

تشمل	البنود	خارج	الميزانية	العمومية	على	مطلوبات	طارئة،	والتزامات	مصرفية،	ومشتقات،	وعقود	صرف	عمالت	أجنبية	آجلة.	

تمركز مخاطر اإلئتمان. 34
فيما	يلي	تمركز	مخاطر	اإلئتمان	حسب	القطاعات	وحسب	التوزيع	الجغرافي:

أ( حسب القطاعات:

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2020

الصناعة/
التجارة

بنوك/
مؤسسات

المجموعأخرى شخصيبناءمالية
حكومات/ جهات سيادية

دول أخرىالبحرين
الموجودات

77.9---77.9---أرصدة	لدى	البنوك	المركزية
236.7-----226.610.1سندات	الخزينة

إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	
335.4---335.4---المالية	األخرى

329.773.3165.3921.3524.32,173.1-159.2قروض	وسلفيات
أوراق	مالية	إستثمارية	

11.71,138.9--17.2-1,075.434.6-	سندات	دين
14.40.31.33.60.37.368.095.2فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى

1,475.645.0331.0507.4165.6928.6604.04,057.2مجموع الموجودات
المطلوبات الطارئة واإللتزامات 

136.267.3122.240.523.8500.9-110.9البنكية
41.8---39.3--2.5المشتقات )تكلفة اإلستبدال(

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما	في	31	ديسمبر	2019

الصناعة/
التجارة

بنوك/
مؤسسات

المجموعأخرى	شخصيبناءمالية
حكومات/	جهات	سيادية

دول	أخرىالبحرين
الموجودات

80.2---80.2---أرصدة	لدى	البنوك	المركزية
425.3-----410.115.2سندات	الخزينة

إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	
228.8---228.8---المالية	األخرى

226.762.1112.4490.1272.31,213.7-50.1قروض	وسلفيات
أوراق	مالية	إستثمارية	

6.61,006.2--38.7-953.37.6-	سندات	دين
16.10.11.55.50.11.034.759.0فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى

1,429.622.9228.2415.3112.5491.1313.63,013.2مجموع	الموجودات
 المطلوبات	الطارئة	واإللتزامات

121.9147.273.22.829.4405.6-31.1البنكية
10.1---7.7--2.4المشتقات	)تكلفة	اإلستبدال(

األرصدة	كما	في	نهاية	السنة	تمثل	الوضع	خالل	السنة،	ولهذا	لم	يتم	اإلفصاح	عن	متوسط	المبالغ	بشكل	منفصل.

المبالغ	المذكورة	أعاله	تشتمل	على	بعض	التعرضات	للزبائن	واألطراف	المقابلة،	وهي	تفوق	نسبة	15%	من	قاعدة	رأسمال	المجموعة.	وهذه	التعرضات	إما	أنها	قد	
حظيت	بموافقة	مصرف	البحرين	المركزي،	أو	أنها	تعرضات	معفاة	حسب	سياسة	مصرف	البحرين	المركزي	بالنسبة	للتعرضات	الكبيرة.	ويبين	الجدول	التالي	تفاصيل	

هذه	التعرضات	كما	في	31	ديسمبر	2020: 

مجموع التعرضاتنوعية الزبونالزبون
1,320.5سياديزبون	أ

197.3بنك	مركزيزبون	ب
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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ب( حسب التوزيع الجغرافي:

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2020

دول مجلس
التعاون الخليجي

الواليات المتحدة
أوروبااألمريكية

باقي
المجموعدول العالم

الموجودات
77.9---77.9أرصدة	لدى	البنوك	المركزية

236.7---236.7سندات	الخزينة
290.310.434.30.4335.4إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

2,079.566.926.60.12,173.1قروض	وسلفيات
1,138.9--1,133.15.8أوراق	مالية	استثمارية

95.2-92.31.11.8فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
3,909.884.262.70.54,057.2مجموع الموجودات

464.40.131.54.9500.9المطلوبات المحتملة وااللتزامات البنكية
37.60.141.8-4.1المشتقات )تكلفة االستبدال(

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما	في	31	ديسمبر	2019

دول	مجلس
التعاون	الخليجي

الواليات	المتحدة
أوروبااألمريكية

باقي
المجموعدول	العالم

الموجودات
80.2---80.2أرصدة	لدى	البنوك	المركزية

425.3---425.3سندات	الخزينة
212.810.25.40.4228.8إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

1,131.274.77.70.11,213.7قروض	وسلفيات
1,006.2--998.57.7أوراق	مالية	استثمارية

59.0-53.62.03.4فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
2,901.694.616.50.53,013.2مجموع	الموجودات

405.6---405.6المطلوبات	المحتملة	وااللتزامات	البنكية
10.1-7.0-3.1المشتقات	)تكلفة	االستبدال(

مخاطر أسعار الفائدة. 35
تعرف	مخاطر	أسعار	الفائدة	على	أنها	المخاطر	التي	تؤثر	على	الهوامش	وصافي	الفوائد	المكتسبة	والقيمة	االقتصادية	لحقوق	الملكية.	صافي	إيرادات	الفوائد	
سيتأثر	نتيجة	لتذبذب	أسعار	الفائدة،	وإلى	الحد	الذي	يختلف	فيه	هيكل	إعادة	تسعير	الموجودات	المدرة	للفوائد	عن	هيكل	إعادة	تسعير	المطلوبات.	ولهذا	فإن	هدف	
المجموعة	هو	تحقيق	االستقرار	في	نمو	اإليرادات	من	خالل	اإلدارة	النشطة	لموجوداتها	ومطلوباتها،	وفي	نفس	الوقت	إعداد	نفسها	وبشكل	انتقائي	لالستفادة	

من	التغيرات	قصيرة	األجل	المتوقعة	في	أسعار	الفائدة.

يعتبر	مدير	الخزينة	مسئواًل	بصفة	رئيسية	عن	إدارة	مخاطر	أسعار	الفائدة.	وتعد	تقارير	بخصوص	األوضاع	والمخاطر	بشكل	عام	لتتم	مراجعتها	من	قبل	اإلدارة	العليا	
بالمجموعة،	كما	يتم	تعديل	األوضاع	إن	تطلب	األمر	ذلك.	تقوم	لجنة	الموجودات	والمطلوبات	وبشكل	منتظم	بمراجعة	تغيرات	أسعار	الفائدة	وأثرها	على	اإليرادات.

المالي.	 المركز	 بيان	 المضمنة	في	 المضمنة	وغير	 المحافظ	 الفائدة	من	خالل	هيكلة	 إدارة	مخاطر	أسعار	 إلى	 المجموعة	 إدارة	موجودات	ومطلوبات	 تهدف	عملية	
وتستخدم	المجموعة	وسائل	مختلفة	لقياس	وإدارة	تعرضها	إلى	مخاطر	أسعار	الفائدة.	كما	تستخدم	المجموعة	التحليل	الزمني	من	أجل	قياس	حساسية	أسعار	الفائدة	
على	المحفظة	االستثمارية	ذات	الدخل	الثابت.	وتخضع	مدة	المحفظة	االستثمارية	للتنبؤات	االقتصادية	واالتجاهات	المتوقعة	ألسعار	الفائدة	وهوامش	الربحية.	
وينتج	عن	تعديل	الفترة	الزمنية	تغيير	قيمة	المحفظة	)كنسبة	مئوية(	نتيجة	لتغيير	قدره	1%	في	العائد،	ثم	يتم	بعد	ذلك	استخدام	مقايضات	أسعار	الفائدة	واتفاقيات	
أسعار	الفائدة	اآلجلة	إلدارة	مخاطر	أسعار	الفائدة.	وتستخدم	المجموعة	تحليل	فجوات	أسعار	الفائدة	لقياس	تأثر	أرباحها	السنوية	بأسعار	الفوائد	نتيجة	عدم	توافق	

إعادة	التسعير	بين	الموجودات	والمطلوبات	ومراكز	األدوات	المالية	والتي	تتأثر	بحركة	أسعار	الفائدة.

تدرج	الموجودات	والمطلوبات	على	سلم	االستحقاق	حسب	تواريخ	إعادة	التسعير	التعاقدية	المتبقية	أو	تواريخ	االستحقاق،	أيهما	أسبق.	وتدرج	ودائع	العمالء	التي	
ال	تخضع	لتواريخ	محددة	إلعادة	تسعيرها	أو	استحقاقها	لتسلسل	االستحقاق	وذلك	حسب	تقدير	المجموعة	إلعادة	تسعير	هذه	الودائع.

مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(  .35
يبين	الجدول	التالي	لمحة	عن	إعادة	التسعير	ومعدل	الفائدة	الفعلي	لفئات	الموجودات	والمطلوبات	المختلفة:

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2020

معدل 
الفائدة

الفعلي %
لغاية

3 شهور
6-3

شهر
12-6
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير متأثر
بمعدل 
المجموعالفائدة

الموجودات
125.5125.5------نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

236.7----2.7187.749.0%سندات	الخزينة
27.4335.4----1.1308.0%إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

2,173.1-4.8604.3146.4144.5843.2434.7%قروض	وسلفيات
4.5274.043.820.1635.8165.292.51,231.4%أوراق	مالية	استثمارية

استثمارات	في	شركات	زميلة	وفوائد	مستحقة	
149.2149.2------وموجودات	أخرى
55.755.7------عقارات	ومعدات

54.454.4------شهرة	وموجودات	غير	ملموسة	أخرى
1,374.0239.2164.61,479.0599.9504.74,361.4مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
38.1544.5-2.0439.233.322.111.8%مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

112.9---37.8-1.275.1%قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
1.41,468.4135.6129.845.21.31,304.03,084.3%ودائع	العمالء

93.493.4------فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
526.3526.3------حقوق	الملكية

1,982.7168.9189.757.01.31,961.84,361.4مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 فجوة حساسية معدل الفائدة للبنود المضمنة

-)1,457.1(1,422.0598.6)25.1(70.3)608.7(في بيان المركز المالي
 فجوة معدل الفائدة للبنود الغير المضمنة

--)736.0()565.9(-)14.3(1,316.2في بيان المركز المالي
--707.5763.5738.41,594.51,457.1الفجوة التراكمية لحساسية معدالت الفائدة

 

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما	في	31	ديسمبر	2019

معدل	
الفائدة

الفعلي	%
لغاية

3	شهور
6-3
شهر

12-6
شهر

5-1
سنوات

أكثر	من
5	سنوات

غير	متأثر
بمعدل	
المجموعالفائدة

الموجودات
110.6110.6------نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

425.3---3.2154.793.1177.5%سندات	الخزينة
18.9228.8-3.3--2.4206.6%إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

1,213.7-5.1372.7106.361.1535.2138.4%قروض	وسلفيات
5.035.3178.255.7638.698.464.51,070.7%أوراق	مالية	استثمارية

استثمارات	في	شركات	زميلة	وفوائد	مستحقة	
113.6113.6------وموجودات	أخرى
31.831.8------عقارات	ومعدات

769.3377.6294.31,177.1236.8339.43,194.5مجموع	الموجودات
المطلوبات	وحقوق	الملكية

52.9396.6--2.6291.348.63.8%مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
108.4-----2.3108.4%قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء

992.72,094.0-1.6731.5115.767.0187.1%ودائع	العمالء
63.263.2------فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى

532.3532.3------حقوق	الملكية
1,641.13,194.5-1,131.2164.370.8187.1مجموع	المطلوبات	وحقوق	الملكية

 فجوة	حساسية	معدل	الفائدة	للبنود	المضمنة	في
-)1,301.7(213.3223.5990.0236.8)361.9(بيان	المركز	المالي

 فجوة	معدل	الفائدة	للبنود	الغيرالمضمنة	في
--)151.5()679.0(--830.5بيان	المركز	المالي

--468.6681.9905.41,216.41,301.7الفجوة	التراكمية	لحساسية	معدالت	الفائدة
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مخاطر السوق. 36
أ(	تستخدم	المجموعة	طريقة	موحدة	لتخصيص	رأسمال	لمخاطر	السوق.	

يبين	الجدول	التالي	متطلبات	رأس	المال	كما	في	31	ديسمبر	

نوع الخطر
20202019بماليين الدنانير البحرينية

1.82.3مخاطر	اسعار	الفائدة
-0.1مخاطر	صرف	العمالت	األجنبية

1.92.3مجموع متطلبات رأس المال األدنى لمخاطر السوق
12.512.5المضاعف

23.829.2مخاطر السوق الموزونة حسب الطريقة الموحدة

ب(	إن	الخطر	الرئيسي	الذي	تتعرض	له	محافظ	المجموعة	هو	خطر	الخسارة	من	التذبذبات	في	التدفقات	النقدية	المستقبلية	لألدوات	المالية	نظرًا	للتغييرات	في	
معدالت	أسعار	الفوائد	في	السوق.	تعزز	المجموعة	عملية	إدارة	مخاطر	أسعار	الفوائد	من	خالل	متابعة	حساسية	الموجودات	والمطلوبات	المالية	للمجموعة	إلى	
صدمة	أسعار	الفائدة	من	200	نقطة	أساسية	زيادة/انخفاض.	وفيما	يلي	تحليل	لحساسية	المجموعة	للزيادة	أو	االنخفاض	في	معدالت	أسعار	فوائد	السوق	)وذلك	

بافتراض	عدم	وجود	حركة	غير	منتظمة	في	منحنيات	العوائد	ووجود	توازن	دائم	في	وضع	الميزانية	العمومية(:

20202019

بماليين الدنانير البحرينية
200 نقطة أساسية

زيادة موازية
200 نقطة أساسية

انخفاض موازي
200	نقطة	أساسية

زيادة	موازية
200	نقطة	أساسية

انخفاض	موازي
1.3)1.3(6.6)6.6(كما	في	31	ديسمبر

1.4)1.4(4.6)4.6(المتوسط	للسنة
0.7)0.7(1.9)1.9(الحد	األدنى	للسنة

7.0)7.0(7.0)7.0(الحد	األقصى	للسنة

ج(	تحتفظ	المجموعة	باستثمارات	في	أسهم	مدرجة	كجزء	من	محفظة	األوراق	المالية	االستثمارية.	إن	مخاطر	األسهم	تكمن	في	احتمال	تأثير	عكسي	ناتج	عن	حركات	في	
أسعار	أسهم	معينة	أو	حركة	سوق	األسهم	بشكل	عام.	تقوم	المجموعة	بإدارة	هذا	الخطر	عن	طريق	التنوع	في	االستثمار	من	حيث	التوزيع	الجغرافي	والتمركز	القطاعي.

تتم	إدارة	أوضاع	مخاطر	أسعار	الفائدة	الخاصة	بأنشطة	غير	المتاجرة	بشكل	عام	من	قبل	قسم	الخزينة،	الذي	يستخدم	األوراق	المالية	االستثمارية	واإليداعات	لدى	
البنوك،	والودائع	من	البنوك،	واألدوات	المشتقة	من	أجل	إدارة	الوضع	العام	الناشئ	عن	أنشطة	المجموعة	الخاصة	بغير	المتاجرة.	يتضمن	اإليضاح	رقم	)20(	تفصياًل	

الستخدام	المشتقات	من	أجل	إدارة	مخاطر	معدالت	الفائدة.

المعلومات القطاعية. 37
والشركات	 لألفراد	 المصرفية	 الخدمات	 الوحدات	هي:	وحدة	 اإلدارية.	هذه	 األغراض	 أجل	 رئيسية	وذلك	من	 إستراتيجية	 إلى	عدة	وحدات	عمل	 المجموعة	 تنقسم	
الصغيرة	والمتوسطة،	والخدمات	المصرفية	للشركات،	والخدمات	االستثمارية	المصرفية،	والفروع	الخارجية،	والخزينة،	وأسواق	رأس	مال،	وإدارة	الثروات.	وحدات	

العمل	االستراتيجية	هذه،	هي	األساس	الذي	يتم	من	خالله	إعداد	التقارير	المتعلقة	بالقطاعات	التشغيلية.

تقوم	وحدات	العمل	االستراتيجية	المتعلقة	بالخدمات	المصرفية	لألفراد	واألعمال	المصرفية	بتقديم	المنتجات	والخدمات	المصرفية	المتعددة	لعمالء	المجموعة	في	
البحرين.	تتميز	كل	وحدة	عمل	عن	غيرها	على	أساس	نوعية	الزبائن.	فوحدة	الخدمات	المصرفية	لألفراد	والشركات	الصغيرة	والمتوسطة	تقدم	المنتجات	والخدمات	

المصرفية	لألشخاص	والشركات،	وتقدم	وحدة	األعمال	للشركات	الكبيرة	والمؤسسات	والخدمات	االستثمارية	المصرفية	خدماتها	للحكومات	وللشركات	الكبيرة.	

أما	وحدات	العمل	االستراتيجية	المتعلقة	بالخزينة،	وأسواق	رأس	المال	وإدارة	الثروات	واالستثمار،	فهي	تملك	المسئولية	العامة	عن	إدارة	السيولة،	وأسعار	الفائدة،	
والعمالت	األجنبية،	ومخاطر	السوق	واالستثمار.	أما	وحدات	الفروع	الخارجية،	فتوفر	منتجات	وخدمات	مصرفية	متعددة	لعمالء	المجموعة	خارج	البحرين.

مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(  .37
فيما	يلي	المعلومات	المالية	المتعلقة	بالوحدات	التشغيلية:

بماليين الدنانير البحرينية

خدمات األفراد 
والشركات
الصغيرة 

والمتوسطة

الشركات الكبيرة 
والمؤسسات
والخدمات 
االستثمارية
المصرفية

الفروع
الخارجية

الخزينة، أسواق 
المال،

وإدارة الثروات 
المجموعواالستثمار

2020201920202019202020192020201920202019للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
75.730.920.927.31.62.766.277.7164.6138.6إيرادات	فوائد

)45.3()48.4()11.6()7.0()0.4()0.4()10.1()5.2()23.2()35.8(مصروفات	الفوائد
--)37.5()30.3(29.030.61.26.60.10.3إيرادات/	)مصروفات(	الفوائد	بين	القطاعات

68.938.316.923.81.32.628.928.6116.093.3صافي	إيرادات	الفوائد
9.26.97.57.81.61.714.612.032.928.4صافي	الرسوم	والعموالت	وإيرادات	أخرى

78.145.224.431.62.94.343.540.6148.9121.7مجموع الدخل التشغيلي الناتج
0.235.636.362.282.4)10.9(33.522.14.023.8النتائج

)8.2()11.5(مصروفات	مؤسسية	غير	مخصصة
50.774.2ربح السنة

معلومات أخرى
كما في 31 ديسمبر 
1,434.2675.11,059.9639.4100.689.11,766.71,790.94,361.43,194.5الموجودات	القطاعية

2,742.11,909.51,010.0590.049.279.7560.0615.34,361.43,194.5المطلوبات	القطاعية	وحقوق	الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2.91.50.60.40.40.30.90.74.82.9استهالك	السنة

28.06.4-3.75.014.61.18.60.31.1مخصص	انخفاض	قيمة	األصول

تحّمل	اإليرادات	والمصروفات	القطاعية	مباشرة	على	وحدات	العمل	االستراتيجية.	يتم	توزيع	رأسمال	المجموعة	على	وحدات	العمل	على	أساس	حجم	الموجودات	
بالنسبة	لكل	وحدة.	كما	يتم	توزيع	المصروفات	العامة	لاٌلقسام	التي	تستفيد	منها	أكثر	من	وحدة	عمل،	على	القطاعات	ذات	الصلة	وعلى	أساس	مدروس.

يمثل	بند	إيرادات	/	)مصروفات(	الفوائد	بين	القطاعات	تكلفة	الفائدة	على	األموال	الفائضة	والتي	تحول	تلقائيًا	من	كل	وحدات	العمل	إلى	قسم	الخزينة	أسواق	
المال	وإدارة	الثروات.	

تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة. 38
أ( تواريخ االستحقاق

يبين	الجدول	التالي	تواريخ	االستحقاق	لمجموع	الموجودات	والمطلوبات	بناء	على	الشروط	التعاقدية:

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2020

إلى
3 شهور

6-3
شهور

12-6
شهر

3-1
سنوات

5-3
سنوات

10-5
سنوات

20-10
سنة

أكثر من
المجموع20 سنة

الموجودات
125.5-------125.5نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

236.7-----187.736.812.2سندات	الخزينة
335.4-------335.4إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

405.5149.5164.5566.6429.5300.0130.327.22,173.1قروض	وسلفيات
274.043.820.1367.3268.5124.24.0129.51,231.4أوراق	مالية	استثمارية

164.8259.3--92.40.80.10.50.7استثمارات	في	شركات	زميلة،	وموجودات	أخرى
1,420.5230.9196.9934.4698.7424.2134.3321.54,361.4مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
544.5----477.333.322.111.8مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

112.9-----37.8-75.1قروض	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء	
3,084.3--1.3-2,772.4135.6129.845.2ودائع	العمالء

93.4-------93.4فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
526.3526.3-------حقوق	الملكية

526.34,361.4-1.3-3,418.2168.9189.757.0مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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تواريخ اإلستحقاق ومخاطر السيولة )تتمة(  .38
أ( تواريخ االستحقاق )تتمة(
بماليين	الدنانير	البحرينية

كما	في	31	ديسمبر	2019
إلى

3	شهور
6-3

شهور
12-6
شهر

3-1
سنوات

5-3
سنوات

10-5
سنوات

20-10
سنة

أكثر	من
المجموع20	سنة

الموجودات
110.6-------110.6نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

425.3-----154.793.1177.5سندات	الخزينة
228.8----3.2--225.6إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

266.5105.269.7329.9271.9147.221.22.11,213.7قروض	وسلفيات
64.51,070.7-35.2178.255.7436.2202.598.4أوراق	مالية	استثمارية

119.2145.4-4.82.21.013.42.91.9استثمارات	في	شركات	زميلة،	وموجودات	أخرى
797.4378.7303.9782.7477.3247.521.2185.83,194.5مجموع	الموجودات

المطلوبات	وحقوق	الملكية
396.6-----344.248.73.7مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

108.4-------108.4قروض	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء	
2,094.0----1,723.3115.967.5187.3ودائع	العمالء

63.2----49.11.70.611.8فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
532.3532.3-------حقوق	الملكية

532.33,194.5---2,225.0166.371.8199.1مجموع	المطلوبات	وحقوق	الملكية

ب( مخاطر السيولة
يوضح	الجدول	التالي	التدفقات	النقدية	غير	المخصومة	للمطلوبات	المالية	للمجموعة،	والتزامات	القروض	غير	المسحوبة	على	أساس	أول	التزام	تعاقدي	لها.	تختلف	
التدفقات	النقدية	المتوقعة	لهذه	األدوات	بشكل	كبير	عن	هذا	التحليل.	فعلى	سبيل	المثال،	من	المتوقع	أن	يحتفظ	العمالء	بأرصدة	ثابتة	أو	متزايدة	في	في	الودائع	
تحت	الطلب،	وال	يتوقع	أن	يتم	سحب	جميع	التزامات	القروض	غير	المسحوبة	فورًا.	وبالنسبة	للمشتقات	ذات	التسويات	اإلجمالية	المتزامنة	)مثل	عقود	الصرف	
اآلجلة	ومقايضات	العمالت(	فإن	التدفقات	النقدية	القادمة	)الخارجة(	االسمية	غير	المخصومة	يتم	أخذها	بعين	االعتبار،	بينما	في	حالة	المشتقات	التي	تتم	تسويتها	

بشكل	صاٍف،	فإن	المبالغ	الصافية	قد	تم	أخذها	بعين	االعتبار.

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2020

القيمة
الدفترية

إجمالي 
التدفقات 

النقدية 
القادمة/
 )الخارجة(

أقل من
3 شهور

6-3
شهور

12-6
شهر

 5-1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

المطلوبات الغير مشتقة
-544.5545.6477.833.322.312.2مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى		

--112.9113.875.20.138.5قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
3,084.33,098.12,783.2136.7131.645.31.3ودائع	العمالء

3,741.73,757.53,336.2170.1192.457.51.3مجموع المطلوبات الغير مشتقة
المطلوبات المشتقة

-1,850.31,495.2139.353.2162.6-المتاجرة:	تدفقات	خارجة
-3.31,850.21,489.3146.053.0161.9المتاجرة:	تدفقات	داخلة

-3.33,700.52,984.5285.3106.2324.5مجموع المطلوبات المشتقة
222.6---)222.6(--االلتزامات البنكية

)0.2()9.7()7.3()5.4()17.6()40.2(-ضمانات مالية

نسبة	صافي	التمويل	المستقر	الموحدة	للمجموعة	كما	في	31	ديسمبر	2020	تبلغ	145%،	بينما	استقر	متوسط	نسبة	تغطية	السيولة	للربع	الرابع	للسنة	عند	
395%.	تواصل	المجموعة	االلتزام	بالحد	األدنى	المطلوب	لنسبة	السيولة	التنظيمية،	كما	تلتزم	بالحد	األدنى	المطلوب	لنسبة	كفاية	رأس	المال.

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما	في	31	ديسمبر	2019

القيمة
الدفترية

إجمالي	
التدفقات	
النقدية	
القادمة/
	)الخارجة(

أقل	من
3	شهور

6-3
شهور

12-6
شهر

 5-1
سنوات

أكثر	من
5	سنوات

المطلوبات	الغير	مشتقة
-396.6399.8308.139.846.05.9مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى		

----108.4109.0109.0قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
-2,094.02,110.81,750.8100.366.8192.9ودائع	العمالء

-2,599.02,619.62,167.9140.1112.8198.8مجموع	المطلوبات	الغير	مشتقة
المطلوبات	المشتقة

-1,691.2688.1387.1596.519.5-المتاجرة:	تدفقات	خارجة
-3.21,681.0680.1386.4595.219.3المتاجرة:	تدفقات	داخلة

-3.23,372.21,368.2773.51,191.738.8مجموع	المطلوبات	المشتقة
200.2---)200.2(--االلتزامات	البنكية
-)18.7()0.2()0.3()1.6()20.8(-ضمانات	مالية

تكلفة منافع نهاية الخدمة . 39
يتم	احتساب	التزامات	المجموعة	لبرامج	التقاعد	للموظفين	الذين	يخضعون	ألنظمة	التقاعد	االجتماعي	في	مملكة	البحرين	وفروع	البنك	الخارجية	كمصروفات	ضمن	
بيان	الربح	أو	الخسارة.	وقد	بلغت	مساهمات	المجموعة	لعام	2020	مبلغًا	وقدره	2.1	مليون	دينار	بحريني	)2019: 1.3	مليون	دينار	بحريني(.	ويستحق	الموظفين	
اآلخرين	مكافآت	نهاية	الخدمة	ويتم	دفعها	وفقًا	لعقود	االستخدام	أو	بموجب	قوانين	العمل	السارية.	وفيما	يلي	الحركة	في	مخصص	نهاية	الخدمة	خالل	السنة.

20202019مخصص نهاية الخدمة
)بماليين الدنانير البحرينية(الحركة خالل السنة

2.32.6في	1	يناير
-0.5الحركة	من	شراء	شركة	تابعة

0.70.6مخصص	السنة
)0.9()0.9(مدفوعات	خالل	السنة

2.62.3في 31 ديسمبر

لدي	المجموعة	نظام	ادخار	اختياري	للموظفين	البحرينيين	المؤهلين،	حيث	يساهم	الموظفين	والمجموعة	شهريًا	بنسب	معينة	من	الراتب	الشهري	في	النظام.	ويخضع	
هذا	النظام	إلدارة	مجلس	أمناء	وهم	موظفين	بالمجموعة.	وقد	بلغت	مساهمات	المجموعة	في	هذا	النظام	خالل	عام	2020	مبلغ	4.5	مليون	دينار	بحريني	)2019: 
1.1	مليون	دينار	بحريني(.	كما	في	تاريخ	31	ديسمبر	2020،	بلغ	صافي	رصيد	حساب	نظام	االدخار	20.7	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2019: 11.6	مليون	دينار	

بحريني(.	وذلك	بعد	األخذ	في	االعتبار	مساهمة	الموظفين	والمجموعة	والعوائد	المتراكمة	والمدفوعات	من	النظام.

الدعاوى القضائية. 40
كما	في	31	ديسمبر	2020،	بلغ	مجموع	الدعاوى	القضائية	القائمة	مبلغ	5.5	مليون	دينار	بحريني	)2019: 1.5	مليون	دينار	بحريني(	رفعت	من	قبل	أطراف	أخرى	ضد	
المجموعة.	وبناًء	على	الرأي	الصادر	من	قبل	المستشارين	القانونيين	للمجموعة	حول	الحكم	النهائي	فيما	يتعلق	بهذه	الدعاوى،	فقد	تم	االحتفاظ	بمخصصات	مناسبة	

حسب	تقييم	اإلدارة.

الربحية واألرباح النقدية للسهم الواحد. 41
20202019

)بماليين الدنانير البحرينية(
53.374.2الربح	المنسوب	لمساهمي	البنك

34.138.7أرباح	أسهم	نقدية	مقترحة	بنسبة	%20 )2019: %25(
المتوسط	الموزون	لعدد	األسهم	العادية	الصادرة	)بالماليين(

1,543.31,543.3أسهم	عادية	كما	في	1	يناير	2020
154.3154.3تأثير	أسهم	المنحة	الصادرة	خالل	2020	لسنة	2019

-4.5أسهم	صادرة	خالل	يناير	2020	تتعلق	بشراء	شركة	تابعة	)إيضاح	13(
-0.4تأثير	أسهم	المنحة	الصادرة	خالل	2020	ألسهم	جديدة	صادرة

)13.7()12.3(مطروحًا:	أسهم	لم	يتم	تخصيصها	للموظفين
1,690.21,683.9المتوسط	الموزون	لعدد	األسهم	العادية	)بالماليين(	كما	في	31	ديسمبر

44	فلس32 فلسعائد	السهم	الواحد
25	فلس20 فلساألرباح	النقدية	للسهم	الواحد

10	فلس10 فلستوزيعات	األرباح	لكل	سهم	عادي/	سهم	منحة 

العائد	على	السهم	المخفض	هو	نفسه	العائد	األساسي	للسهم،	نظرًا	لعدم	وجود	أي	أدوات	مخفضة	محتملة	لدى	المجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

التصنيف المحاسبي . 42
أ(	يبين	الجدول	التالي	اإلفصاح	عن	التصنيف	المحاسبي	للموجودات	والمطلوبات:

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2020

بالقيمة
العادلة من
خالل الربح
أو الخسارة

بالتكلفة
المطفأة

بالقيمة
العادلة من

الدخل الشامل
اآلخر

مجموع
القيمة

الدفترية
125.5-125.5-نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

236.7-236.7-سندات	الخزينة
335.4-335.4-إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

2,173.1-2,173.1-قروض	وسلفيات
1.7893.2336.51,231.4أوراق	مالية	استثمارية

259.3-16.2243.1فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
17.94,007.0336.54,361.4مجموع الموجودات

544.5-544.5-مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
112.9-112.9-قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء

3,084.3-3,084.3-ودائع	العمالء
93.4-93.4-فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى

3,835.1-3,835.1-مجموع المطلوبات
 

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما	في	31	ديسمبر	2019

بالقيمة
العادلة	من
خالل	الربح
أو	الخسارة

بالتكلفة
المطفأة

بالقيمة
العادلة	من

الدخل	الشامل
اآلخر

مجموع
القيمة
الدفترية

110.6-110.6-نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية
425.3-425.3-سندات	الخزينة

228.8-228.8-إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
1,213.7-1,213.7-قروض	وسلفيات

1.2767.4302.11,070.7أوراق	مالية	استثمارية
145.4-145.4-فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى

1.22,891.2302.13,194.5مجموع	الموجودات

396.6-396.6-مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
108.4-108.4-قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء

2,094.0-2,094.0-ودائع	العمالء
63.2-63.2-فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى

2,662.2-2,662.2-مجموع	المطلوبات

ب( تراتبية القيمة العادلة
تقوم	المجموعة	بقياس	القيمة	العادلة	لألدوات	المالية	باستخدام	تراتبية	القيمة	العادلة	التالية	والتي	تعكس	أهمية	المدخالت	المستخدمة	في	صنع	القياسات.

المستوى	1:	األسعار	المدرجة	)غير	المعدلة(	في	سوق	نشطة	لألصول	والمطلوبات	المماثلة.

المستوى	2:	تقنيات	التقييم	مبنية	على	مدخالت	يمكن	رصدها	إما	مباشرة	)مثل	األسعار(	أو	غير	مباشرة	)مستمدة	من	األسعار(.	وتتضمن	هذه	الفئة	على	أدوات	تم	
تقييمها	بسعر	السوق	في	أسواق	نشطة	ألدوات	مماثلة.	األسعار	المسعرة	ألدوات	مماثلة	في	أسواق	أقل	نشاط	أو	أساليب	تقييم	أخرى.	حيث	جميع	المدخالت	

المهمة	يمكن	رصدها	من	معلومات	السوق.

المستوى	3:	تقنيات	تقييم	باستخدام	مدخالت	ال	يمكن	رصدها.	وتتكون	هذه	الفئة	على	أدوات	تم	إستخدام	تقنيات	تقييم	غير	مبنية	على	مدخالت	يمكن	رصدها	
وتكون	هذه	المداخالت	ذات	تأثير	جوهري	على	تقييم	هذه	األدوات.

تصنف	جميع	األدوات	المالية،	عدا	تلك	التي	تم	اإلفصاح	عنها	في	الجدول	أدناه،	ضمن	المستوى	الثاني.

)1(	قروض	وسلفيات:	القيمة	العادلة	للقروض	ذات	معدل	فائدة	العائم	تقارب	القيمة	الدفترية،	كون	غالبية	القروض	قد	تم	منحها	وفقًا	ألسعار	السوق.	القيمة	
العادلة	للقروض	ذات	معدل	فائدة	الثابت،	المقدرة	من	خالل	خصم	التدفقات	النقدية	المستقبلية	المتوقع	استالمها،	مع	أخذ	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	باالعتبار	

بناء	على	التجاهات	التاريخية،	أيضا	تقارب	قيمتها	الدفترية.	

)2(	ودائع	العمالء:	القيمة	العادلة	المقدرة	للودائع	التي	ال	تملك	تاريخا	محددا	لالستحقاق،	والتي	تشمل	ودائع	ال	تحمل	فائدة،	تعتبر	مساوية	لمبلغ	السداد	حسب	
الطلب،	والمتمثل	في	القيمة	الدفترية	للودائع.	بالنسبة	للودائع	ذات	مواعيد	االستحقاق	الثابتة	والتي	تحمل	معدل	فائدة،	فإن	المجموعة	تقدر	أن	القيمة	العادلة	

تقارب	القيمة	الدفترية،	كون	غالبية	هذه	الودائع	ذات	طبيعة	قصيرة	األجل	وجميع	الودائع	بأسعار	السوق.		

)3(	الموجودات	والمطلوبات	المالية	األخرى:	تعتبر	القيمة	العادلة	مقاربة	للقيمة	الدفترية	نتيجة	لطبيعتها	قصيرة	األجل،	واحتمال	خسائر	االئتمان	الضئيل.

التصنيف المحاسبي )تتمة(  .42
ب( تراتبية القيمة العادلة )تتمة(

يوضح	الجدول	التالي	الموجودات	والمطلوبات	المالية	التي	تظهر	بالقيمة	العادلة	حسب	طريقة	التقييم.

20202019بماليين الدنانير البحرينية
المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1كما في 31 ديسمبر 

 بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح
أو	الخسارة:

 أدوات	حقوق	الملكية/	
1.2-1.2-1.7-1.7-صناديق	مدارة

 استثمارات	بالقيمة	العادلة	من
خالل	الدخل	الشامل	اآلخر:

238.8--245.7238.8--245.7سندات	دين
11.163.3-34.590.852.2-56.3أسهم	حقوق	ملكية
10.1-10.1-41.8-41.8-أصول	مالية	مشتقة

----16.2-16.2-موجودات	أخرى	–	عقارات	استثمارية
302.059.734.5396.2291.011.311.1313.4المجموع

0.1-0.1-1.4-1.4-مطلوبات مالية مشتقة

يوضح	الجدول	التالي	الحركة	في	المستوى	3	من	األصول	المالية	خالل	العام.	لم	يكن	هناك	أي	تحويل	بين	المستوى	1	أو	المستوى	2	أو	المستوى	3	من	تراتبية	
القيمة	العادلة.

أوراق مالية إستثمارية
20202019بماليين الدنانير البحرينية

11.111.1في 1 يناير
-27.2شراء	موجودات	ضمن	الشركة	التابعة

-)2.1(بيع	/	شطب	أصل
-)1.7(مجموع	الخسائر	في	الدخل	الشامل	اآلخر

34.511.1في 31 ديسمبر

مجموع	ربح	السنة	المدرج	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	للموجودات/المطلوبات	المصنفة	ضمن	المستوى	3	كما	في	31	ديسمبر	2020	ال	شيء	)2019:	ال	شيء(.

يتكون	المستوى	3	من	أسهم	إستثمارية	غير	مدرجة	وتم	تصنيفها	كاستثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر،	والتي	تم	قياسها	بالقيمة	العادلة	
المقدرة	بناءًا	على	أحدث	البيانات	المالية	الصادرة	من	الشركة	المستثمر	فيها.	تم	تحليل	الحساسية	للحركة	في	القيمة	العادلة	لألدوات	المالية	في	المستوى	3	التي	

تتعلق	باألصول	المالية	على	أنها	غير	جوهرية	للدخل	الشامل	اآلخر	ومجموع	حقوق	الملكية.

متوسط األرصدة. 43
فيما	يلي	المتوسط	اليومي	ألرصدة	السنة:

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(

4,397.53,186.8مجموع	الموجودات
3,892.22,692.3مجموع	المطلوبات

505.3494.5مجموع	حقوق	الملكية
531.0245.0المطلوبات	الطارئة	وإلتزامات	القروض	غير	المسحوبة

الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 44
تم	جمع	حصة	المجموعة	في	األدوات	المالية	المتوافقة	مع	احكام	الشريعة	اإلسالمية،	وتم	إدراجها	في	بيان	المركز	المالي	الموحد	للمجموعة:

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(

الموجودات
85.23.2إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

958.9154.3قروض	وسلفيات،	صافي 
355.1118.9أوراق	مالية	إستثمارية	

المطلوبات
207.35.0مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

-894.9ودائع	الزبائن

المطلوبات	تشمل	حقوق	ملكية	حاملي	حسابات	االستثمار.
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

مالءة رأس المال. 45
البحرين	ودولة	 تابعة	وفروع	في	كل	من	مملكة	 البحرين،	باإلضافة	إلى	شركة	 الرئيسي	في	مملكة	 المجموعة	نشاطاتها	كمؤسسة	مالية	مستقلة	مقرها	 تزاول	

اإلمارات	العربية	المتحدة	والمملكة	العربية	السعودية.	

التشغيل	ومخاطر	السوق.	 التي	تتضمن	مخاطر	اإلئتمان	ومخاطر	 المركزي،	 البحرين	 3	وتعليمات	مصرف	 بازل	 المال	حسب	نظام	 يتم	احتساب	معدل	مالءة	رأس	
تستخدم	المجموعة	الطريقة	الموحدة	لحساب	مخاطر	اإلئتمان	وطريقة	المؤشر	األساسي	الحتساب	مخاطر	التشغيل	تستخدم	المجموعة	الطريقة	الموحدة	الحتساب	

مخاطر	السوق.

تبين	التفاصيل	التالية	مالءة	رأس	المال	كما	تم	احتسابها	من	قبل	المجموعة:

20202019
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

)CET1(	األولى	الفئة	العادي	المال	500.8514.4رأس
--الفئة	األولى	اإلضافية	

)CET1(	األولى	الفئة	العادي	المال	رأس	500.8514.4مجموع
21.113.4الفئة	الثانية

521.9527.8مجموع قاعدة رأس المال

التعرضات الموزونة للمخاطر:
2,005.71,176.8مخاطر	اإلئتمان
23.829.2مخاطر	السوق

313.7209.9مخاطر	التشغيل
2,343.21,415.9مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر

)CET1( 36.3%21.4%معدل الفئة األولى
37.3%22.3%مجموع معدل مالءة رأس المال

البنوك	التقليدية	ملزمة	بالحفاظ	على	الحد	األدنى	لمجموع	نسبة	مالءة	رأس	المال	والبالغة	12.5%.	باإلضافة	لذلك،	ووفقًا	لدليل	قواعد	مصرف	البحرين	المركزي،	
يجب	على	البنوك	المصنفة	كبنوك	محلية	ذات	أهمية	نظامية	للحفاظ	على	نسبة	امتصاص	عالية	للخسائر،	معبرًا	عنها	كرأس	المال	العادي	من	الفئة	األولى	بنسبة	

1.5%	من	إجمالي	الموجودات	الموزونة	للمخاطر،	كما	يتم	احتسابها	ألغراض	مالءة	رأس	المال.	

نظام حماية الودائع. 46
عن	 الصادر	 المقيدة	 غير	 األستثمار	 وحسابات	 الودائع	 حماية	 قانون	 طريق	 عن	 البحرين	 في	 المجموعة	 عمليات	 بها	ضمن	 االحتفاظ	 يتم	 التي	 الودائع	 تغطية	 يتم	
مصرف	البحرين	المركزي،	وفقًا	للقرار	رقم	)34(	لسنة	2010.	الخطة	تنطبق	على	جميع	الحسابات	المؤهلة	المحتفظ	بها	في	مكاتب	المجموعة	في	البحرين،	وتخضع	

الستثناءات	محددة،	والحد	األقصى	للمبلغ	الكلي	المستحق	والقوانين	األخرى	المتعلقة	بإنشاء	خطة	لحماية	الودائع	ومجلس	حماية	الودائع.

)المعلومات المالية اإلضافية المرفقة ال تعتبر جزء من البيانات المالية الموحدة (

أثر جائحة كورونا )كوفيد – 19(
كان	لتفشي	مرض	فيروس	كورونا	)كوفيد	–	19(	في	وقت	سابق	من	سنة	2020	آثارًا	متعددة	على	المجموعة،	تتراوح	بين	ظروف	السوق	المجهدة	إلى	إجراءات	

المساعدة	التي	قدمتها	الجهة	التنظيمية	والحكومة.

استمر	مصرف	البحرين	المركزي،	باإلضافة	لحكومة	مملكة	البحرين،	في	تقديم	العديد	من	المساعدات	لألفراد	والشركات	والبنوك	البحرينية.	في	مارس	2020،	أعلن	
مصرف	البحرين	المركزي	عن	تأجيل	القروض	لفترة	ستة	أشهر	لجميع	األفراد	والشركات	البحرينية	المؤهلين.	وفي	وقت	الحق،	أصدر	مصرف	البحرين	المركزي	تعليماته	
للبنوك	باحتساب	القيمة	الحالية	للعجز	في	إيراد	الفوائد	)	تسمى	»خسائر	التعديل«	بموجب	المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية(	الناتجة	من	هذا	التأجيل	مباشرة	
في	حقوق	الملكية،	صافي	من	أي	منح	حكومية	مستلمة.	استلمت	المجموعة	منحًا	في	شكل	دعم	للرواتب،	وتخفيض	فواتير	الكهرباء	والماء،	وتسهيالت	اتفاقيات	
إعادة	الشراء	بأسعار	تفضيلية.	قام	البنك	إعادة	توجيه	المنح	النقدية	فورًا	إلى	الحاالت	الخيرية	المتعلقة	بجائحة	كورونا	داخل	مملكة	البحرين،	ولم	يستفد	البنك	من	
هذه	المنح.	في	وقت	الحق،	أعلن	مصرف	البحرين	المركزي	عن	تأجيل	ثاني	وثالث	للقروض	اعتبارًا	من	سبتمبر	2020	لفترة	4	أشهر،	واعتبارًا	من	يناير	2021	لفترة	ستة	

أشهر.	يسمح	البرنامجان	األخيران	للبنوك	بفرض	فوائد	على	األقساط	المؤجلة،	وعلى	هذا	النحو	لن	يؤديا	لتكبد	أي	خسائر	تعديل	إضافية	للمجموعة.

بغرض	التحييد	الجزئي	آلثار	سداد	القروض	المؤجلة،	قدم	مصرف	البحرين	المركزي	للبنوك	إعفاءات	إضافية،	من	خالل	تخفيض	الحد	األدنى	لمتطلبات	نسبة	تغطية	
السيولة	ونسبة	صافي	التمويل	المستقر	من	100%	إلى	80%،	ومن	خالل	تخفيض	متطلبات	االحتياطي	التنظيمي.	تستمر	مجموعة	بنك	البحرين	الوطني	بالوفاء	

بالمتطلبات	األصلية	للحد	األدنى	لنسبة	السيولة،	كما	هو	مشروح	في	إيضاح	رقم	)38(	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.	

الجدول	أدناه	يلخص	أثر	التدابير	واإلجراءات	المختلفة	وأوضاع	السوق	على	المجموعة	كما	في	31	ديسمبر	2020،	ويشمل	مخصصًا	بمبلغ	7.0	مليون	دينار	بحريني،	
زيادة	على	النموذج	األساسي	للخسائر	االئتمانية	المتوقعة،	كإجراء	احترازي	مقابل	المخاطر	المستقبلية	المتوقعة	غير	المحددة	حاليًا	التي	قد	تواجهها	المجموعة:

صافي الربحبماليين الدنانير البحرينية
 مجموع حقوق الملكية

)باستثناء صافي الربح( 
مجموع 

الموجودات

50.7526.34,361.4األرصدة الختامية وفقًا للبيانات المالية
إجراءات مصرف البحرين المركزي والحكومة

-)27.9()0.6(خسائر	تأجيل	أقساط	القروض
-)0.6()0.6(معامالت	إعادة	الشراء	بأسعار	تفضيلية

-)4.0(-منح	حكومية	أخرى
)1.2(23.3-

أوضاع السوق
مخصصات	إضافية	مقابل	الشكوك	المستقبلية

9.2-9.2ومخصصات	محددة	تتعلق	بجائحة	الكورونا
--1.2انخفاض	دخل	بطاقات	االئتمان	نتيجة	للتأجيالت

--0.6انخفاض	دخل	أرباح	األسهم	نتيجة	لتخفيض	المدفوعات
1.7-1.7إعادة	تقييمات	سلبية	لألراضي

--2.8تكاليف	تمويل	إضافية	نتيجة	لشح	الدوالر	األمريكي	
--3.2تخفيض	أسعار	الفائدة	في	السوق

 القيمة	السلبية	لسعر	السوق	ألدوات	الدين	بالقيمة	العادلة	من
2.42.4-خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

2.1-2.1انخفاض	دخل	الشركة	الزميلة	نتيجة	لتقييمات	األسهم
20.82.415.4
72.7552.04,376.8

-22.0-زيادة	صافي	الربح	اإلضافي	إلى	حقوق	الملكية
72.7574.04,376.8األرصدة المقدرة عدا أثر جائحة الكورونا )كوفيد – 19(

إيضاحات إضافية )غير مراجعة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

مقدمة
تعرض هذه الوثيقة عمليات إفصاح الركيزة الثالثة على أساس موحد كما في 31 ديسمبر 2020، ويمثل الغرض من عمليات إفصاح الركيزة الثالثة السماح للمشاركين 
في السوق بتقييم أجزاء المعلومات الرئيسية حول رأس مال المجموعة وأوجه التعرض للمخاطر وعملية تقييم المخاطر. وتخضع المجموعة لرقابة مصرف البحرين 

المركزي، وتتبع متطلبات إفصاح الركيزة الثالثة وفقًا إلرشادات مصرف البحرين المركزي.

تعتبر المجموعة هذه اإلفصاحات بأنها وسيلة هامة لزيادة الشفافية، ولهذا فقد قدمت إفصاحات كبيرة في هذا التقرير، وهو أمر مناسب وذو أهمية بالنسبة 
في  كما  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  مع  جنب  إلى  جنبًا  الثالثة  الركيزة  إفصاحات  قراءة  يجب  السوق.  في  والمشاركين  بالمجموعة  العالقة  ذات  لألطراف 

31 ديسمبر 2020.

اإلطار التنظيمي
تقوم المجموعة بتقييم مالءة رأس المال الخاص بها بناًء على القواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، ويتمحور اإلطار التنظيمي حول الركائز الثالث التالية:

الركيزة 1 بشأن الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان والسوق والتشغيل؛.  -
الركيزة 2 في عملية المراجعة اإلشرافية وعملية تقييم مالءة رأسالمال الداخلي؛  -

الركيزة 3 بشأن انضباط السوق بما في ذلك شروط اإلفصاح عن إدارة المخاطر ومالءة رأس المال.  -

الركيزة 1 – الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
تعّرف الركيزة 1 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان والسوق والتشغيل، ويستخدم بنك البحرين الوطني حاليًا النهج الموحد لتقييم األصول 

المرجحة لمخاطر االئتمان والسوق )RWAs(، وذلك أثناء استخدام نهج المؤشر األساسي لتقييم األصول المرجحة لمخاطر االئتمان والسوق والتشغيلية.

تتيح قواعد مصرف البحرين المركزي لمالءة رأس المال اإلرشاد حول قياسات المخاطر الحتساب اشتراطات رأس المال. يطلب من البنوك التقليدية المرّخص لها 
الوفاء بالحد األدنى من اشتراطات مالءة رأس المال:

مكونات معدل رأس المال الموحد

الحد
الحد األدنى

للنسبة المطلوبة
احتياطي المحافظة

على رأس المال
معدل مالءة رأس المال بما في ذلك 
احتياطي المحافظة على رأس المال

)CET1( 6.5%الفئة 1 من رأس المال العادي

 2.5% تتكون من
 الفئة 1 من

رأس المال العادي

%9.0
)AT1(  1.5%الفئة 1 اإلضافية

)T1( 1 10.5%8.0%الفئة
)T2( 2 2.0%الفئة

12.5%10.0%إجمالي رأس المال

إجمالي حدود %15  تتجاوز  التي  والمبالغ  الملوسة،  غير  والموجودات  الشهرة  ذلك  بما في  الخصومات(،  )أي  الرقابية  المتطلبات  التعديالت حسب  ويتم خصم 
لالستثمارات الجوهرية في المؤسسات المالية وحقوق خدمة الرهن واألصول الضريبية المؤجلة من فروقات مؤقتة، بالكامل من الفئة 1 من رأس المال العادي 

بدءًا من تاريخ 1 يناير 2019.

على البنوك الحفاظ على احتياطي المحافظة على رأس المال )المحافظة على رأس المال( بنسبة 2.5% وهي تتكون من رأس المال العادي من الفئة 1 فوق الحد 
األدنى الرقابي من نسبة إجمالي رأس المال وهي 10%، وسيتم فرض قيود على توزيعات رأس المال عندما ينخفض احتياطي المحافظة على رأس المال دون 

نسبة 2.5% وتتعلق القيود المفروضة فقط بالتوزيع، وليس بعمليات البنوك المرخصة.

  )CET1( كما في 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي األصول المرجحة للمخاطر للمجموعة 2,343.2 مليون دينار بحريني؛ بينما بلغت الفئة 1 من رأس المال العادي
وإجمالي رأس المال التنظيمي 500.8 مليون دينار بحريني، و 521.9 مليون دينار بحريني على التوالي. وبناًء على ذلك، فإن نسبة مالءة رأس المال للفئة 1 من 
حصص رأس المال العادي وإجمالي مالءة رأس المال 21.4% و 22.3% على التوالي. وفي الوقت ذاته، أفاد بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب، وهو شركة تابعة 
لبنك البحرين الوطني، أن نسبة مالءة رأس المال للفئة 1 من حصص رأس المال العادي وإجمالي مالءة رأس المال 15.9% و 14.6% على التوالي. وتتجاوز هذه 

النسب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال بموجب إطار بازل 3 والتي حددها مصرف البحرين المركزي.

إدارة المخاطر ورأس المال
تتعرض المجموعة لألنواع التالية من المخاطر:

مخاطر االئتمان  •
مخاطر السيولة  •
مخاطر السوق  •

مخاطر التشغيل  •

إطار إدارة المخاطر
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة إلدارة المخاطر في المجموعة. يوافق المجلس على السياسات المناسبة لمواجهة مخاطر االئتمان والسيولة والسوق 
والتشغيل والتي تشكل جزءًا من إطار عمل إدارة المخاطر التي تتبناها المجموعة والتي تستند على توصيات اإلدارة. قد قامت المجموعة بتشكيل العديد من اللجان 
التي تقوم بمراجعة وتقييم كافة األمور المتعلقة بالمخاطر. ويتم تفويض الصالحيات لمستويات مختلفة من المدراء إلنجاز المهام المتنوعة ذات الصلة بالمخاطر 
الالزم لإلدارة  الدعم  المجموعة  المخاطر في  المخاطر. وتقدم مجموعة  أو  العمليات  المخاطر وطبيعية  المبلغ، ونوع  الذي يعتمد على  الوظيفي  التسلسل  وفق 
العليا ووحدات العمل في جميع مجاالت إدارة المخاطر. وتعد مهام مجموعة المخاطر مستقلة عن وحدات العمل وترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المخاطر التابعة 
لمجلس اإلدارة، وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي. تتكون  مجموعة إدارة المخاطر من دائرة مخاطر االئتمان )المسؤولة عن تحليل االئتمان/العروض االستثمارية المعتمدة 
مسبقًا، فضال عن إدارة سياسات وإجراءات المخاطر(، ودائرة إدارة االئتمان )مسؤولة عن التنفيذ بعد الحصول على التفويض والمتابعة(، ودائرة إدارة مخاطر السيولة 

والسوق، ودائرة إدارة مخاطر التشغيل، ودائرة إدارة مخاطر أمن المعلومات.
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إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
إطار إدارة المخاطر )تتمة(

لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة هي المسئولة عن تحديد وتحسين وضمان التخفيف المناسب للمخاطر ضمن إطار المخاطر المقبولة الذي وضعه مجلس إدارة 
المجموعة. ويشمل هذا مراجعة وإعداد التقارير بخصوص النتائج والتوصيات المرفوعة لمجلس اإلدارة بشأن: 

قبول المخاطر الحالية والمستقبلية للمجموعة )أي فيما يتعلق بمدى وفئات المخاطر التي يعتبر مجلس اإلدارة أنها قابلة للتحمل من قبل المجموعة(؛   -
إطار المجموعة إلدارة المخاطر )تبني المبادئ، والسياسات، والمنهجيات، واألنظمة، والعمليات، واإلجراءات، واألفراد(؛ و   -

ثقافة المخاطر للمجموعة، لضمان دعمها قابلية المجموعة للمخاطر. في هذا الشأن، ستتبنى اللجنة وجهة نظر تطلعية، والتي تسعى لتوّقع التغيرات في ظروف   -
العمل. 

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان تمثل الخسارة المالية المحتملة نتيجة لعدم قدرة العميل على الوفاء بأحكام وشروط التسهيالت االئتمانية. يتم قياس مثل هذه المخاطر فيما يتعلق 

باألطراف المقابلة لكل من األصول ضمن الميزانية العمومية واألصول خارج الميزانية العمومية.    

تقر المجموعة أن مخاطر االئتمان تمثل تكلفة ضمنية وجوهرية، ويجب تحديدها مقابل الدخل. المخاطر هي ضلع واحد من المثلث ألي نظام رأسمالي اقتصادي، 
ويجب النظر إليها بالتزامن مع متطلبات رأس المال والعوائد. تقوم المجموعة بتقييم المخاطر من حيث األثر على الدخل وقيم األصول، ويعكس تقييم المجموعة 
لألثر المحتمل على عملها وفقًا للتغيرات في الظروف السياسية واالقتصادية والسوقية، وفي الجدارة االئتمانية لعمالئها. لطالما كانت إدارة مخاطر المجموعة 

متحفظة واستباقية بهدف تحقيق عالقة متوازنة بين شهية المخاطرة والعوائد المتوقعة.  

تقوم المجموعة بمراقبة وإدارة مخاطر التمركز من خالل وضع حدود للتعرضات للدول، والقطاعات، ومجموعات األطراف المقابلة. تستخدم إدارة مخاطر االئتمان 
معايير صارمة لوضع مثل هذه الحدود، والتي ضمنت محدودية أثر أي تطورات سلبية على توليد الدخل وقوة رأس مال المجموعة. وبالمثل، تم تطبيق معايير حصيفة 
لتنظيم األنشطة االستثمارية للمجموعة، والتي تحدد إلدارة الخزينة في المجموعة مستويات التعرضات المقبولة للمنتجات المختلفة، وذلك بناء على طبيعتها، 

ومدتها، وتصنيفها، ونوعها، ومميزاتها، إلخ.   

لقد قامت المجموعة بوضع إجراءات جيدة، ليس بغرض التقييم فحسب، ولكن لمراقبة مخاطر االئتمان بصورة مستمرة. يستند تقييم االئتمان على المعلومات 
المالية للمقترض، وتوقعات األداء، ووضع السوق، وتطلعات القطاع، والتصنيفات الخارجية )إن وجدت(، وسجل اإلنجازات، ونوع المنتج، ومدة التسهيل، وسلوك 
الحساب، ومصادر وقدرة السداد، والضمانات الملموسة وغير الملموسة، إلخ. يتم إجراء مراجعات منتظمة لكل حساب، ويتم التخفيف من المخاطر التي يتم تحديدها 
بأكثر من طريقة، والتي تشمل الحصول على الضمانات، والضمانات المقابلة من المساهمين و/أو أطراف ثالثة أخرى. يتم الحفاظ على هوامش مناسبة على 
الضمانات لتوفير الحماية مقابل التحركات السلبية في السعر السوقي للضمان. باإلضافة إلجراء تقييمات منتظمة لتحديد الجدارة االئتمانية للطرف المقابل، تقوم 
وحدات العمل وإدارة مخاطر االئتمان يوميًا بمراقبة التطورات المالية في جميع أنحاء العالم، لضمان تحديد أي أحداث تؤثر على ملف المخاطر في الوقت المناسب.  

وحدات عمل المجموعة هي المسئولة عن توليد األعمال والتدقيق المبدئي للعروض وفقًا لمتطلبات السياسة المنصوص عليها. التسهيالت االئتمانية التي تتجاوز 
مستويات معينة، أو تقع خارج فئة المنتج المعتمدة مسبقًا، يتم مراجعتها بصورة مستقلة من قبل إدارة مخاطر االئتمان، حيث تقوم بتحليل العرض ورفع توصياتها، 
قبل موافقة السلطات ذات االختصاص. باإلضافة للتحليل االئتماني الدقيق والصارم، يتم تطبيق أحكام وشروط جميع التسهيالت االئتمانية بصرامة من قبل إدارة 

مخاطر االئتمان. نظام التصنيف الداخلي وعملية المراجعة يضمنان تحديد أي تدهور في مخاطر االئتمان، وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية المترتبة.  

تستند التصنيفات الداخلية للمجموعة على مقياس من 16 نقطة، والذي يأخذ باالعتبار القوة المالية للمقترض، باإلضافة للنواحي النوعية، وذلك للوصول للمحة 
شاملة لمخاطر التخلف عن السداد المتعلقة بالمقترض. يتم تقسيم التصنيفات إلى فئات، والتي تعكس تقديرات أقصى خسارة محتملة في حالة التخلف عن 
السداد. يتم مراجعة تصنيفات المخاطر المعينة لكل مقترض مرة واحدة سنويًا على األقل. المراقبة المستمرة للمحفظة يمّكن المجموعة من تحديد الحسابات التي 
شهدت تدهورًا في لمحة المخاطر. ويستثنى  من نظام التصنيف هذا، التسهيالت االئتمانية للمستهلكين، والتي تمنح بناًء على معايير محددة مسبقًا، مثل تعيين 

الراتب، والحد األقصى لاللتزام بالسداد كنسبة مئوية من الراتب، إلخ.

كما تستخدم المجموعة التصنيفات الخاصة بوكاالت التصنيف كجزء من عملية التقييم، مع األخذ باالعتبار لتعرضات الكيانات المصنفة.

ألغراض المقارنة، يتم تعيين التصنيفات الداخلية للمجموعة لتصنيفات وكاالت فيتش، وموديز، وستاندرد أند بوروز كما يلي:

تصنيف وكالة موديزتصنيف وكالة ستاندرد أند بوروزتصنيف وكالة فيتشدرجات التصنيف الداخلية
1AAAAAAAaa
2AA+AA+Aa1
3AAAAAa2
4AA-AA-Aa3
5A+A+A1
6AAA2
7A-A-A3
8BBB+BBB+Baa1
9BBBBBBBaa2

10BBB-BBB-Baa3
11BB+BB+Ba1
12BB- إلى BBBB- إلى BBBa3 إلى Ba2
13B- إلى B+B- إلى B+B3 إلى B1

16-14D إلى CCC+D إلى CCC+C إلى Caa1

على الرغم من ذلك، ال ُيقصد من التعيينات أعاله ان تعكس عالقة مباشرة بين التصنيفات الداخلية للمجموعة والتصنيفات المقابلة لوكاالت التصنيف الخارجية، 
وذلك الختالف األساس والمنهجية.

إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
مخاطر السيولة

تعرف مخاطر السيولة بعدم قدرة بنك ما على الوفاء بجميع االلتزامات المالية، نتيجة عدم التوافق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات. وتضمن إدارة مخاطر 
السيولة توفر األموال في جميع األوقات من أجل الوفاء باحتياجات المجموعة الخاصة بالتمويل.

تحدد سياسات المجموعة الخاصة بإدارة الموجودات والمطلوبات نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات بهدف تقليل مخاطر السيولة إلى أدنى حد 
ممكن. وقد حافظت المجموعة على استثمارات كافية في الموجودات السائلة مثل اإليداعات لدى البنوك، وسندات الخزينة، وأوراق مالية استثمارية قابلة للتسويق 
بسهولة، وذلك من أجل دعم أنشطة أعماله وعملياته. وتقوم إدارة الخزينة بمراقبة استحقاق الموجودات والمطلوبات، بحيث يتم االحتفاظ بمستويات كافبة من 

السيولة في جميع األوقات.  

وقد جاءت مقدرة المجموعة في المحافظة على معدالت مستقرة من السيولة نتيجة لنجاحها المستمر في االحتفاظ  بقاعدة عريضة من ودائع العمالء، وتنميتها. 
وساعدت االستراتيجية التسويقية للمجموعة في ضمان التوازن بين الودائع تحت الطلب والودائع ألجل. ويساعد استقرار قاعدة ودائع الزبائن في تقليل اعتماد 
مدد  تزيد  والتي  االستثمار  من سندات  كبيرة  نسبة  تسييل  وبكل سهولة  أيضًا  المجموعة  وتستطيع  مستقرة.  والغير  األجل  قصيرة  السلفيات  على  المجموعة 
استحقاقها على ثالثة أشهر. وتضمن المجموعة لنفسها وجود سيولة كافية دائمًا من خالل االستحقاقات الحقيقية المبنية على سجل االحتفاظ بالودائع ومن خالل 
توفر االستثمارات السائلة. وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات التي يرأسها الرئيس التنفيذي بمراجعة ملف فجوة السيولة وسيناريو السيولة، ومعالجة المسائل 

االستراتيجية المتعلقة بالسيولة. 

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر حدوث خسائر تنشأ عن التذبذبات في أسعار السوق لألدوات المالية المتعلقة بالفوائد واألسهم ضمن محفظة المتاجرة، وصرف 
العمالت األجنبية، والسلع التي تحتفظ بها المجموعة. وتخضع أنشطة المجموعة الخاصة بالمتاجرة في األدوات المالية لسياسات ُمحافظة يتم توثيقها بشكل 
واضح، من خالل االلتزام بهياكل حدود شاملة يتم وضعها سنويًا، ومن خالل المراجعات المنتظمة. الجودة والتصنيف هما المعياران الرئيسيان في اختيار تداول 
األصل. تستخدم المجموعة الطريقة الموحدة الخاصة بتخصيص رأس مال مخاطر السوق باالعتماد على المخاطر التي يتم تحديدها للعوامل األساسية، وهي مخاطر 
أسعار الفائدة، ومخاطر األسهم، ومخاطر صرف العمالت األجنبية، ومخاطر الخيارات، ومخاطر السلع. وفي هذا الشأن، يتم رفع تقارير يومية ألغراض مراجعتها، 

واتخاذ القرارات من قبل اإلدارة العليا في المجموعة.

يتم قياس مخاطر أسعار الفائدة إلى حد أن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق تؤثر على الهوامش، وصافي الفوائد المكتسبة، والقيمة االقتصادية لحقوق 
ملكية المجموعة. يتأثر صافي دخل الفوائد نتيجة للتذبذب في أسعار الفائدة إلى الحد الذي يختلف فيه هيكل إعادة تسعير الموجودات المدرة للفوائد عن هيكل 
إعادة تسعير المطلوبات. ولهذا فإن هدف المجموعة هو تحقيق االستقرار في نمو اإليرادات من خالل اإلدارة النشطة لموجوداتها ومطلوباتها، وفي نفس الوقت 
تهيئة نفسها وبشكل انتقائي لالستفادة من التغيرات قصيرة األجل المتوقعة في أسعار الفائدة. يعتبر مدير الخزينة مسئواًل بصفة رئيسية عن إدارة مخاطر أسعار 
الفائدة. ويتم إعداد تقارير بخصوص األوضاع والمخاطر بشكل عام، ورفعها لإلدارة العليا لمراجعتها، ويتم تعديل األوضاع، إن تطلب األمر ذلك. باإلضافة لذلك، 

تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات وبشكل منتظم بمراجعة ملف حساسية أسعار الفائدة وأثرها على اإليرادات.

يتم استخدام عملية إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة ومن خالل هيكلة المحافظ المضمنة وغير المضمنة في الميزانية العمومية. 
وتستخدم المجموعة وسائل مختلفة لقياس وإدارة تعرضاتها إلى مخاطر أسعار الفائدة. كما تستخدم المجموعة تحليل المدة من أجل قياس تأثير أسعار الفائدة على 
المحفظة االستثمارية ذات الدخل الثابت. وتخضع مدة المحفظة االستثمارية للتنبؤات االقتصادية، واالتجاهات المتوقعة ألسعار الفائدة وهوامش الربحية. وينتج 
عن تعديل الفترة الزمنية تغيير قيمة المحفظة )كنسبة مئوية( نتيجة لتغيير قدره 1% في العائد، ثم يتم بعد ذلك استخدام مقايضات أسعار الفائدة واتفاقيات أسعار 
الفائدة اآلجلة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة. وتستخدم المجموعة تحليل فجوة أسعار الفائدة لقياس حساسية أسعار الفائدة ألرباحها السنوية نتيجة عدم توافق إعادة 

التسعير بين الموجودات والمطلوبات الحساسة ألسعار الفائدة، وأوضاع األدوات المشتقة.

مخاطر التشغيل
تمثل المخاطر التشغيلية خطرًا على تحقيق استراتيجيتنا أو أهدافنا نتيجة لعمليات، أو أشخاص، أو أنظمة داخلية غير كافية أو فاشلة، أو نتيجة ألحداث خارجية، وتنشأ 

المخاطر التشغيلية من العمليات اليومية أو األحداث الخارجية، وهي مرتبطة بكل جانب من جوانب أعمالنا.

المخاطر التشغيلية:
المال باستخدام خسائر أحداث  المخاطر وفعالية الضوابط، وتقاس إلدارة رأس  المخاطر والضوابط، والتي تقّيم مستوى  يتم قياسها باستخدام عملية تقييم   -

المخاطر؛
يتم رصدها باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية، وغيرها من أنشطة الرقابة الداخلية؛  -

يتم إدارتها في المقام األول من قبل مدراء األعمال والمدراء الوظيفيين الذين يحّددون ويقّيمون المخاطر، ويقومون بتطبيق الضوابط إلدارتها ورصد فعالية   -
هذه الضوابط، باستخدام إطار إدارة المخاطر التشغيلية.  

الهدف من إطار إدارة المخاطر التشغيلية هو إدارة المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، ضمن المستويات المحددة للمخاطر التشغيلية 
بما يتوافق مع مستوى تحمل المخاطر لدينا. ويحدد إطار إدارة المخاطر التشغيلية الحد األدنى من المعايير والعمليات، وهيكل الحوكمة إلدارة المخاطر التشغيلية، 
والضوابط الداخلية في البحرين وفي فروع البنك الخارجية. وقد تم تصنيف إطار إدارة المخاطر التشغيلية في سياسة إدارة مخاطر تشغيلية عالية، مع استكمالها 
باإلجراء التفصيلي، والذي يصف النهج الذي نتبعه في تحديد، وتقييم، ومراقبة، والسيطرة على المخاطر التشغيلية الواجب، وتقديم توجيهات بشأن اإلجراءات 

المخففة الواجب اتخاذها عند تحديد نقاط الضعف.

تم تأسيس قسم مخصص إلدارة المخاطر التشغيلية ضمن قسم مجموعة المخاطر، والقسم مسئول عن قيادة عملية دمج قسم إدارة المخاطر التشغيلية وضمان 
االلتزام بالسياسات والعمليات المرتبطة بها عبر خطي الدفاع األول والثاني. ويدعم القسم كبير موظفي قسم إدارة المخاطر ولجنة إدارة المخاطر التشغيلية، والتي 

تجتمع شهريًا لمناقشة قضايا المخاطر الرئيسية، ومراجعة تنفيذ إطار إدارة المخاطر التشغيلية.  

إن رؤساء األقسام والمهام في المجموعة مسؤولون عن الحفاظ على مستوى مقبول من الرقابة الداخلية  بما يتناسب مع  حجم وطبيعة العمليات، وتحديد المخاطر 
وتقييمها، ووضع الرقابة ومراقبة فعالية تلك الرقابة. ويساعد إطار إدارة المخاطر التشغيلية المديرين على إنجاز هذه المسؤوليات من خالل تحديد منهجية قياسية 
لتقييم المخاطر وتوفير أداة لإلبالغ المنتظم  عن بيانات الخسائر التشغيلية. ويتم تسهيل عمليات التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية والتحكم في العمليات، إلى 
جانب المسائل وخطط العمل، وتوجيهها ومراقبتها من خالل قسم إدارة المخاطر التشغيلية والحفاظ عليها من قبل وحدات األعمال. للمساعدة في ضمان استمرار 
اإلبالغ عن الخسائر الناجمة  عن مخاطر التشغيل ومراقبتها، فإنه يتعين على جميع وحدات األعمال اإلبالغ عن الخسائر الفردية أو الخسائر الوشيكة إلى قسم إدارة 

المخاطر التشغيلية.
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إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
مخاطر التشغيل )تتمة(

 في 2020، استمر العمل المتواصل لتعزيز الضوابط التي تدير معظم المخاطر الرئيسية. ومن بين إجراءات أخرى، قامت المجموعة بما يلي:
مواصلة تطوير الضوابط للمساعدة في ضمان أن تعرف المجموعة عمالئها، وأن تطرح األسئلة الصحيحة، وأن ترصد المعامالت وتصعيد المخاوف للكشف عن   -

ومنع وردع مخاطر االحتيال؛
تحسين الضوابط واألمن لحماية العمالء عند استخدام القنوات الرقمية؛  -

زيادة الرقابة وتعزيز ضوابط الكشف إلدارة مخاطر االحتيال التي تنشأ عن التقنيات الجديدة وطرق جديدة لمزاولة األعمال المصرفية.  -

مراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها
النظم والعمليات موجودة بغرض المراقبة المنتظمة ورفع التقارير بخصوص تعرضات المخاطر إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بغرض مراقبة وإدارة ملف مخاطر 

المجموعة بفعالية.

يتم رفع تقارير المخاطر كل ثالثة أشهر لمجلس اإلدارة، والتي تغطي مخاطر االئتمان، والسوق، والسيولة، والتشغيل، ومخاطر التمركز، والمخاطر األخرى. يتم تزويد 
اإلدارة العليا بتقرير يومي حول مخاطر السوق، وتقارير شهرية حول المخاطر األخرى. يتم رفع تقارير بخصوص مالءة رأس المال والتقييم الداخلي لمالءة رأس المال 
لإلدارة العليا على أساس شهري. باإلضافة لذلك، يتم إجراء اختبار اإلجهاد على مالءة رأس المال مرتين في السنة، أو بتكرار أكثر في أوقات الحاجة، ويتم رفعه 

لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا التخاذ القرارات المناسبة.   

إدارة رأس المال
تهدف سياسة المجموعة إلى المحافظة على معدالت كافية من رأس المال من أجل المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين، وأطراف السوق، وكذلك لدعم 
آثار مستويات رأس المال على عوائد حقوق المساهمين، كما تدرك المجموعة أيضًا  عمليات التطوير والتوسعة المستقبلية ألنشطة أعماله. وتدرك المجموعة 
الحاجة إلى الموازنة بين تحقيق عوائد مرتفعة والتي ممكن الحصول عليها من خالل معدالت اقتراض أكبر والمزايا والضمان الذي يمثله الوضع السليم لرأس المال. 

يهدف إطار إدارة رأس مال المجموعة إلى التأكد من أن هناك معدالت كافية من رأس المال لدعم المخاطر األساسية ألنشطة أعمال المجموعة، والمحافظة على 
وضع جيد لمالءة رأس المال بموجب االشتراطات الرقابية. وتستخدم المجموعة عملية داخلية لتقييم مالءة رأس المال )ICAAP( تشمل عملية اإلشراف والمراقبة 
وتقديم التقارير وعمليات مراجعة الرقابة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لتحديد وقياس مختلف المخاطر غير المغطاة بموجب مخاطر الركيزة 1 من 
القواعد اإلرشادية والقيام بمراجعة دورية لمالءة رأس المال بشكل عام في ضوء مخاطر واستراتيجيات األعمال التي تضعها المجموعة. وتشمل المخاطر التي 
تأتي ضمن مخاطر الركيزة 1 والمغطاة بموجب العملية الداخلية لتقييم مالءة رأس المال مخاطر التمركز ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة في الدفتر البنكي، 
ومصادر  االئتماني،  النمو  وتوقعات  للمجموعة،  االستراتيجية  الخطط  االعتبار  بعين  المال  رأس  مالءة  لتقييم  الداخلية  العملية  تأخذ  األخرى.  المتنوعة  والمخاطر 
واستخدامات المجموعة في المستقبل، وسياسة توزيع أرباح األسهم، وآثار جميع هذه العوامل على المحافظة على مستويات كافية من رأس المال. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن العملية الداخلية لتقييم مالءة رأس المال تشمل أيضًا اختبار اإلجهاد لمالءة رأس مال المجموعة، وذلك لتحديد احتياجات رأس المال، والتخطيط من 

أجل المحافظة على مستوى كافي من مالءة رأس المال بحيث تتوافق مع تنصيفات المخاطر.   

تتأكد المجموعة كذلك من الوفاء بمتطلبات رأس المال على أساس موحد، وكذلك الوفاء بالمتطلبات التنظيمية المحلية، إن وجدت، في البلدان التي توجد فيها 
فروع للمجموعة. وقد التزمت المجموعة بالمتطلبات الرأسمالية طوال العام.

تحصل المجموعة على موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي قبل رفع أي توصية بتوزيع أرباح أسهم لموافقة المساهمين.

هيكل رأس المال ومالءة رأس المال
هيكل رأس المال، والحد األدنى لرأس المال، ومالءة رأس المال

يتكون رأس المال المجموعة المدفوع من أسهم عادية فقط، والتي تملك حقوق تصويت نسبية. وليس لدى المجموعة أي نوع آخر من أدوات رأس المال. 

جميع األرقام المعروضة أدناه هي كما في 31 ديسمبر 2020، ما لم ينص على خالف ذلك.
ماليين الدنانير البحرينية

)CET1( الفئة 1 من رأس المال العادي
170.3رأس المال

(1.3)أسهم غير مخصصة تحت نظام حوافز الموظفين باألسهم
10.5عالوة إصدار

85.1االحتياطي القانوني
32.4االحتياطيات العامة

250.3احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاة
547.4مجموع حقوق الملكية

-خسائر إضافية غير محققة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية الغير مؤهلة لرأس المال القانوني
547.4مجموع الفئة 1 من رأس المال العادي قبل الحصة غير المسيطرة

7.9مجموع الحصة غير المسيطرة في الشركات المصرفية التابعة المحتسبة في الفئة 1 من رأس المال العادي
555.3مجموع رأس المال التنظيمي

(54.4)الخصم من الفئة 1 من رأس المال العادي )الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى(
)CET1( 500.8مجموع الفئة 1 من رأس المال العادي

-الفئة اإلضافية 1
500.8مجموع الفئة اإلضافية 1

الفئة 2 من رأس المال
21.1الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاضعة لنسبة 1.25% من األصول الموزونة لمخاطر االئتمان

521.9مجموع الفئة 2 من رأس المال
521.9مجموع قاعدة رأس المال ) الفئة 1+ الفئة 2(

هيكل رأس المال ومالءة رأس المال )تتمة(
إستنادًا إلى التعميمات األخيرة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بشأن التدابير التساهلية التنظيمية استجابة لجائحة الكورونا )“COVID-19”(، استبعدت المجموعة 
خسارة التعديل الناتجة عن تأجيل القروض من رأس المال التنظيمي. تم تخفيض الخسائر من خالل أي منح حكومية متعلقة بجائحة الكورونا )“COVID-19”(. كما أصدر 
مصرف البحرين المركزي تعليماته إلى البنوك الستبعاد أي خسائر ناتجة عن المخصصات المتعلقة بجائحة الكورونا )“COVID-19”( من رأس المال التنظيمي لغرض 

حسابات مالءة رأس المال. وقد تم تعديل األرباح المستبقاة في الجدول أعاله لتعكس هذه االمتيازات التنظيمية.

مخاطر االئتمان
توجد لدى المجموعة محفظة ائتمان متنوعة مضمنة وغير مضمنة في الميزانية العمومية، وهي مقسمة إلى فئات التعرض لألطراف المقابلة وذلك وفقًا إلطار 
مالءة راس المال لنظام بازل 3 الذي وضعه مصرف البحرين المركزي للطريقة الموحدة لمخاطر االئتمان. وفيما يلي وصف على مستوى عاٍل لفئات التعرض لألطراف 

المقابلة وأوزان المخاطر المستخدمة للحصول على فئات األصول الموزونة للمخاطر:

محفظة الحكومات
المحلية ذات العالقة  بالعملة  للتعرضات  المخاطر فيها  نسبة صفر مئوية  أوزان  المركزية. وتمثل  للحكومات ومصارفها  التعرضات  الحكومات من  تتكون محفظة 
حسب  وذلك  بالمخاطر  موزونة  األخرى  الحكومات  ضد  األجنبية  بالعمالت  المطالبات  وتعتبر  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  لحكومات  تعرضات  وألي  بالحكومة، 
تصنيفاتها االئتمانية الخارجية. ويجوز تضمين بعض بنوك التنمية متعددة الجنسيات وذلك كما يحدده مصرف البحرين المركزي في محفظة الحكومات واعتبارها ديونًا 

بمخاطر موزونة بنسبة صفر بالمئة.

محفظة منشآت القطاع العام 
والمطالبات  البحرين،  العام في  القطاع  منشآت  محفظة  عدا  ما  الخارجية،  االئتمانية  تصنيفاتها  وذلك حسب  للمخاطر  موزونة  العام  القطاع  منشآت  محفظة  إن 
بالعمالت المحلية ضد منشآت القطاع العام األخرى التي يتم وزنها للمخاطر بنسبة صفر بالمئة من قبل الجهة الرقابية ذات العالقة في كل دولة، والتي يتم وزنها 

للمخاطر بنسبة صفر بالمئة.

محفظة البنوك
إن محفظة المطالبات من البنوك موزونة للمخاطر باالستناد إلى تصنيفاتها االئتمانية الخارجية. وتتوفر معالجة تفضيلية للمخاطر الموزونة للتعرضات قصيرة األجل 
المؤهلة إلى البنوك األجنبية المرخصة في مملكة البحرين. ويتم تعريف التعرضات قصيرة األجل بأنها تعرضات مدتها األصلية ثالثة شهور أو أقل، ويتم تصنيفها 
وتمويلها بالعملة المحلية ذات العالقة. ويتم السماح بالمخاطر الموزونة التفضيلية بالنسبة للمطالبات قصيرة األجل بالنسبة للتعرضات بالدينار البحريني/الدوالر 

األمريكي في حالة البنوك التي يتم تأسيسها في مملكة البحرين. 

محفظة المؤسسات
إن مطالبات المؤسسات موزونة للمخاطر باالستناد إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية. ويتم تخصيص مخاطر موزونة بنسبة 100% لتعرضات المؤسسات غير 
المصنفة. وتتوفر معالجة تفضيلية للمخاطر الموزونة لبعض المؤسسات المملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين، وذلك على النحو الذي يحدده مصرف البحرين 

المركزي، والتي يتم تخصيص مخاطر موزونة بنسبة صفر لها

محفظة التجزئة التنظيمية
تضم المطالبات من األفراد والمؤسسات التجارية الصغيرة ذات عائد سنوي أقل من 2.0 مليون دينار بحريني، حيث ال يتجاوز إجمالي الحد األقصى للتعرض للتجزئة 

للطرف المقابل حاجز 250 ألف دينار بحريني. ويتم تخصيص مخاطر موزونة لهذه التعرضات بنسبة %75.

الرهونات العقارية
المؤجرة، ويتم تخصيص مخاطر موزونة لهذه  أو  المقترض  الممتلكات السكنية والتي يقطنها أو سيقطنها  العقاري األول على  الرهن  إن اإلقراض مؤمن عبر 

المطالبات بنسبة %75.

محفظة األسهم/ الصناديق
إن محفظة األسهم تشتمل على استثمارات أسهم مسجلة في الدفاتر المصرفية، أي مصنفة كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراج مخاطر االئتمان 

)المحددة( لألسهم في دفتر التداول ضمن مخاطر السوق ألغراض إحتساب مالءة رأس المال حسب المتطلبات التنظيمية. 

يتم تخصيص مخاطر موزونة بنسبة 100% لألسهم والصناديق المدرجة. أما األسهم والصناديق غير المدرجة فإنها موزونة للمخاطر عند 150%. ويتم قياس مخاطر 
االستثمارات في الصناديق المصنفة حسب التصنيفات االئتمانية الخارجية. ويتم تجميع االستثمارات الجوهرية في األسهم المدرجة وغير المدرجة للمؤسسات 

المالية، وخصم الزائد فوق 10% لفئة 1 من رأس المال العادي من السهم، أما المبلغ غير المخصوم فإنه موزون للمخاطر بنسبة %250.

أما االستثمارات في العقارات والسندات والصناديق وأسهم الشركات العاملة في قطاع العقارات فإنها موزونة للمخاطر عند %200.

وباإلضافة للمحافظ أعاله، فإن التعرضات األخرى يتم موزونة للمخاطر كما يلي:

التعرضات المستحقة
يتم تصنيف جميع تعرضات القروض المستحقة، بغض النظر عن تصنيف التعرض بشكل منفصل تحت فئة أصول التعرضات المستحقة. ويتم تطبيق وزن مخاطر 

بنسبة 100% أو 150% استنادًا لمستوى المخصص المحدد الذي يتم االحتفاظ به مقابل التعرض.

موجودات أخرى
الموجودات األخرى موزونة للمخاطر بنسبة 100%. كما يتم تطبيق تعديل التقييم االئتماني للتعرضات المشتقة السارية، ويتم إدراجها  ضمن فئة األصول األخرى.
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مخاطر االئتمان )تتمة(
مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية

البحرين  الصادر عن مصرف  المال  3 لمالءة راس  بازل  إطار  المخاطر بموجب  أوزان  الخارجية لتشتق  التصنيف  الصادرة عن وكاالت  التصنيفات  المجموعة  تستخدم 
المخاطر  أوزان  يحددان  والذي  الخارجية  االئتمان  تقييم  تقييمان مؤهالن من مؤسسات  يوجد  حين  المركزي،  البحرين  قبل مصرف  كما هو مطلوب من  المركزي. 
المختلفة، يتم تطبيق وزن المخاطر األعلى. في حال وجود ثالثة تقييمات أو أكثر من مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية، يجب اإلشارة للتقييمين المتعلقين بأوزان 

المخاطر االثنين األقل، ويجب تطبيق وزن المخاطر األعلى من بين هاذان االثنان.

بماليين الدنانير البحرينية

التعرضات 
االئتمانية قبل 

مخففات المخاطر 
االئتمانية

 مخففات
مخاطر االئتمان 

المؤهلة

التعرضات 
االئتمانية بعد 

مخففات المخاطر 
االئتمانية

 متوسط نسبة
وزن المخاطر

 التعرض
 الموزون
للمخاطر

متطلبات رأس 
المال بنسبة 

%12.5
--0%1,654.8-1,654.8محفظة الحكومات

--0%0.2-0.2محفظة منشآت القطاع العام
48122.215.3%321.366.3255.0محفظة البنوك

55621.877.7%1,215.186.71,128.4محفظة المؤسسات
75751.693.9%1,004.92.91,002.1محفظة التجزئة التنظيمية

7538.24.8%51.0-51.0محفظة الرهونات العقارية السكنية
161164.220.5%102.2-102.2محفظة األسهم/الصناديق

11259.17.4%54.01.352.7محفظة التعرضات المستحقة
104248.631.1%238.7-238.7موجودات أخرى

4,642.2157.24,485.02,005.7250.7مجموع التعرضات لمخاطر االئتمان 
23.83.0مخاطر السوق

313.739.2مخاطر التشغيل
2,343.2292.9مجموع األصول الموزونة للمخاطر 

21.4%نسبة مالءة الفئة 1 من رأس المال العادي
22.3%نسبة مالءة رأس المال

مخففات مخاطر االئتمان عبارة عن أساليب لتخفيف آثار مخاطر االئتمان مثل الضمانات على الودائع، والرهن العقاري و/أو األسهم واألدوات المالية. على كٍل، لغرض 
إحتساب مالءة رأس المال، يؤخذ في اإلعتبار تلك الرهونات المؤهلة حسب بازل 3.    

 )HLA( االحتفاظ بنسبة استيعاب عالية للخسائر )DSIBs( وفقًا لدليل قواعد مصرف البحرين المركزي، يجب على البنوك المصنفة كبنوك ذات أهمية نظامية محلية
كما في  المال.  رأس  احتسابها ألغراض مالءة  يتم  التي  للمخاطر،  الموزونة  األصول  1.5% من مجموع  بنسبة  العادي  المال  رأس  1 من  الفئة  عنها في  معّبرًا 
31 ديسمبر 2020، بلغت نسبة الفئة 1 من رأس المال العادي للبنك 21.4%، متجاوزة الحد األدنى لنسبة الفئة 1 من رأس المال العادي، ومتطلبات المخففات 

للبنوك ذات األهمية نظامية المحلية البالغة 9.0% و1.5% على التوالي. 
تعرضات المخاطر االئتمانية

فيما يلي إجمالي التعرضات االئتمانية، المعروضة قبل تطبيق أي من تقنيات تخفيف المخاطر االئتمانية:

بماليين الدنانير البحرينية
 كما في تاريخ

31 ديسمبر 2020
2020 

المتوسط اليومي
 85.5 77.9أرصدة لدى المصارف المركزية

 321.8 236.7سندات خزينة
 354.1 335.4إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

 2,097.4 2,173.1قروض وسلفيات
 1,173.0 1,138.9أوراق مالية استثمارية

 97.9 95.2فوائد مستحقة وموجودات أخرى
4,129.7 4,057.2مجموع الموجودات

 531.0 500.9التزامات مصرفية غير مشتقة ومطلوبات طارئة
 30.6 41.8المشتقات )تكلفة االستبدال(

4,599.94,691.3

التعرضات حسب القطاع أو الصناعة
حكومات

أخــرىالبحرينبماليين الدنانير البحرينية
الصناعة/

التجارة
بنوك/ مؤسسات 

المجموعأخــرىشخصيبـنــاءمالية
الموجودات

77.9---77.9---أرصدة لدى المصارف المركزية
236.7-----226.610.1سندات الخزينة

335.4---335.4---إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
329.773.3165.3921.3524.32,173.1-159.2قروض وسلفيات

11.71,138.9--17.2-1,075.434.6أوراق مالية استثمارية - سندات الدين
14.40.31.33.60.37.368.095.2فوائد مستحقة وموجودات أخرى

1,475.645.0331.0507.4165.6928.6604.04,057.2مجموع الموجودات
136.267.3122.240.523.8500.9-110.9التزامات مصرفية غير مشتقة ومطلوبات طارئة

41.8---39.3--2.5المشتقات )تكلفة االستبدال(
1,589.045.0467.2614.0287.8969.1627.84,599.9

مخاطر االئتمان )تتمة(
تعرضات المخاطر االئتمانية )تتمة(

الجدول السابق يشمل بعض التعرضات للعمالء/األطراف المقابلة، والتي تزيد عن 15% عن قاعدة رأس مال المجموعة. حصلت هذه التعرضات على موافقة 
مصرف البحرين المركزي، أو هي تعرضات معفاة بموجب سياسة مصرف البحرين المركزي للتعرضات الكبيرة. الجدول أدناه يوضح تفاصيل هذه التعرضات:

نوع الطرف المقابلالطرف المقابل
إجمالي التعرض

)بماليين الدنانير البحرينية(

1,320.5سياديالطرف المقابل أ
197.3بنك مركزيالطرف المقابل ب

التوزيع الجغرافي للتعرضات

بماليين الدنانير البحرينية
دول مجلس

التعاون الخليجي
الواليات المتحدة

أوروبااألمريكية
باقي

المجموعدول العالم
الموجودات

 77.9   -   -   - 77.9أرصدة لدى المصارف المركزية
 236.7   -   -   - 236.7سندات الخزانة

 335.4 0.4 34.3 10.4 290.3إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
 2,173.1 0.1 26.6 66.9 2,079.5قروض وسلفيات

 1,138.9   -   - 5.8 1,133.1أوراق مالية استثمارية
 95.2   - 1.8 1.1 92.3فوائد مستحقة وموجودات أخرى

3,909.884.262.70.54,057.2مجموع الموجودات
 500.9 4.9 31.5 0.1 464.4مطلوبات طارئة والتزامات مصرفية

 41.8 0.1 37.6   - 4.1المشتقات )تكلفة االستبدال(
4,378.384.3131.85.54,599.9

االستحقاق التعاقدي المتبقي

بماليين الدنانير البحرينية
حتى

3 شهور
6-3

شهور
12-6
شهر

3-1
سنوات

5-3
سنوات

10-5
سنوات

20-10
سنة

أكثر من
المجموع20 سنة

الموجودات
77.9   -   -   -   -   ---77.9أرصدة لدى المصارف المركزية

236.7-   -   -   -   -187.736.812.2سندات الخزينة
 335.4   -   -   -   -   ---335.4إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

 2,173.1 27.2 130.3 300.0 429.5 405.5149.5164.5566.6قروض وسلفيات
 1,138.9 37.0 4.0 124.2 268.5 274.043.820.1367.3أوراق مالية استثمارية

95.2 3.6   -   - 0.7 89.50.80.10.5فوائد مستحقة وموجودات أخرى
1,370.0230.9196.9934.4698.7424.2134.367.84,057.2مجموع الموجودات

214.224.178.050.722.90.80.1110.1500.9مطلوبات طارئة والتزامات مصرفية
41.8--18.30.70.213.03.46.2المشتقات )تكلفة االستبدال(

1,602.5255.7275.1998.1725.0431.2134.4177.94,599.9

التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
كما في 31 ديسمبر 2020، بلغت التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لدى المجموعة 1,399.2 مليون دينار بحريني.

التعرضات المستحقة
وفقًا لسياسة المجموعة والقواعد اإلرشادية لمصرف البحرين المركزي، فإن القروض التي يتجاوز موعد دفع الفائدة عنها أو المبلغ األصلي 90 يومًا تعتبر قروضًا 

متعثرة.

تمثل األيام التي تلت تاريخ االستحقاق عدد األيام التي انقضت منذ تاريخ استحقاقها األول الذي لم يتم فيه استالم المبلغ المستحق بالكامل، ويتم تحديد تواريخ 
االستحقاق دون النظر إلى أي فترة سماح قد تكون متاحة للُمقترض.

تملك المجموعة أنظمة وإجراءات تساعدها في تحديد المتأخرات في أي حساب. ويتم اتباع طريقة تصنيف صارمة لجميع الحسابات التي يتجاوز موعد استحقاقها 90 
يومًا. وتطبق المجموعة معاييرًا صارمة لوضع المخصصات ومراقبة القروض المتعثرة. ويتم تحديد مستوى المخصصات المطلوبة وذلك بناء على وضع الضمانات، 

ومصدر التسديد، والقيم المخصومة من التدفقات النقدية وغيرها. ويتم وضع مخصصات كافية للحماية من المخاطر الكامنة في المحفظة.

الحياة  المتوقعة لمدى  الخسائر االئتمانية  احتساب  يتم  الثالثة،  المرحلة  3. بموجب  المرحلة  القيمة عند  المتعثرة النخفاض  القروض والسلفيات  تقييم جميع  يتم 
باستخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة استنادًا إلى الفرق بين صافي المبلغ الدفتري والمبلغ القابل لالسترداد لألصل المالي. يتم قياس المبلغ القابل 
لالسترداد كالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، شاماًل المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات، مخصومة استنادًا إلى معدل الفائدة األصلي المطبق 

في بداية التسهيل االئتماني، أو، ألدوات الدين، بمعدل الفائدة الحالي في السوق ألصل مالي مماثل.  

ويتم في الوقت الحالي قياس االنخفاض في القيمة وعدم قابلية استرداد القروض والسلفيات في المحفظة األوسع من األصول المالية، التي لم يتم إدراجها 
على أنها منخفضة بشكل فردي، وفق حسابات مستقبلية بناء على عدة عوامل مختلفة، تشمل التصنيفات الداخلية للمخاطر، والمعدالت التاريخية للتوقف عن 
السداد المعدلة مع األخذ باالعتبار لسيناريوهات متعددة لتوقعات االقتصاد الكلي في المستقبل، ومعدالت الخسارة في حالة العجز عن السداد، وتغير التصنيف.  
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مخاطر االئتمان )تتمة(
القروض والسلفيات منخفضة القيمة والمستحقة

يوضح الجدول التالي تحليل أعمار القروض والسلفيات منخفضة القيمة والمستحقة:

المجموعبمالييــن الدنانير البحرينية
70.3لغاية سنة

35.4سنة إلى 3 سنوات
10.3أكثر من 3 سنوات

116.0
114.2القيمة العادلة للضمان في السوق
61.9مخصص انخفاض القيمة للمرحلة 3

تحليل أعمار القروض منخفضة القيمة والمستحقة حسب القطاع:

الصناعة/ التجارةحكوماتبماليين الدنانير البحرينية
 البنوك

المجموعأخرىشخصيبناء/المؤسسات المالية
 70.3 14.2 10.6 44.8- 0.7-لغاية سنة

 35.4 1.5 10.0 1.2- 22.7-سنة إلى 3 سنوات
 10.3 7.5 2.6   -- 0.2-أكثر من 3 سنوات

-23.6-46.023.223.2116.0

التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات منخفضة القيمة والمستحقة

بماليين الدنانير البحرينية
 قروض

منخفضة القيمة
 مخصصات
المرحلة 3

 القيمة
السوقية للضمان

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة للمرحلتين 1 و 2

103.452.5112.817.5البحرين
12.69.41.42.3دول مجلس التعاون األخرى

0.1---دول أخرى
116.061.9114.219.9

توزيع القروض والسلفيات منخفضة القيمة والمستحقة حسب القطاع

بماليين الدنانير البحرينية
 قروض

منخفضة القيمة
 مخصصات
المرحلة 3

 القيمة
السوقية للضمان

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة للمرحلتين 1 و 2

23.617.255.44.6الصناعة / التجارة
46.018.63.00.8بناء

23.215.322.49.5شخصي
0.6---بنوك / مؤسسات مالية

0.3---حكومية
23.210.833.44.2أخرى

116.061.9114.219.9

الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1بمالييــن الدنانير البحرينية
 المشتراة أو األصلية

المجموعمنخفضة القيمة
48.1-7.54.336.3انخفاض القيمة كما في 1 يناير 2020

--(1.8)(1.0)2.8صافي التحويالت بين المراحل
(13.6)-(13.6)--المشطوب خالل الفترة

5.523.70.227.3(2.1)مخصص الفترة )صافي(
20.2-1.81.117.3شراء احتياطيات الخسائر االئتمانية المتوقعة
10.09.961.90.282.0انخفاض القيمة كما في 31 ديسمبر 2020

مخاطر االئتمان )تتمة(
إعادة هيكلة 

خالل العام 2020، تم إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية البالغة 98.3 مليون دينار بحريني. وقد ارتبطت إعادة هيكلة االمتيازات بصورة رئيسية مع تأجيل أقساط 
القروض لمساعدة العمالء في التغلب على ظروف أزمة السيولة المؤقتة، أو إلعادة تنظيم السداد مع التوقعات المعدلة للتدفقات النقدية للمقترضين، وتعديل 
شروط تعهدات القروض. ونظرًا للطبيعة البسيطة أو الثانوية لالمتيازات، فلم يكن هناك تأثير كبير على مخصصات المجموعة للقروض والسلفيات المتعثرة أو األرباح 

المستقبلية. ووفق قواعد مصرف البحرين المركزي، يجب قيد القروض التي تمت إعادة هيكلتها كمرحلة ثانية لمدة ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ إعادة الهيكلة.
تخفيض مخاطر االئتمان 

يتم احتساب تخفيض متطلبات رأس المال المنسوب إلى مخففات مخاطر االئتمان بطرق مختلفة، اعتمادًا على نوع التخفيف من المخاطر كما يلي:
مبلغ التعرض المعدل: تستخدم المجموعة الطريقة الشاملة للضمانات المالية المؤهلة، مثل النقد واألسهم المدرجة في إحدى أسواق األوراق المالية المعترف   -
بها. ويتم تعديل مبلغ  التعرض والضمان المالي، إن كان ذلك قاباًل للتطبيق، مقابل تذبذب السوق من خالل استخدام التعديالت اإلشرافية. )لعدم التوافق بين 

العمالت وتذبذبات األسعار وعدم التوافق في مواعيد االستحقاق (.
استبدال الطرف المقابل: يتم استخدام طريقة االستبدال للضمانات المؤهلة )فقط الحكومات أو البنوك أو المؤسسات ذات تصنيفات مؤسسات تقييم االئتمان   -
الخارجية األعلى من تصنيفات الطرف المقابل؛ ويجوز أخذ الضمانات الصادرة من قبل المؤسسات باالعتبار فقط إذا كانت تصنيفاتها بدرجة )-A( أو أفضل(، حيث 

يتم في هذه الحالة إحالل التصنيف االئتماني للضامن محل التصنيف االئتماني للطرف المقابل.

المبادىء المنظمة للضمانات والتقييم
الضمانات الرئيسية التي يتم أخذها لتخفيف المخاطر على تعرضات االئتمان تشمل: ودائع يحتفظ بها الزبائن، أو رهونات أسهم مدرجة، أو رهونات عقارات سكنية/
الراتب، والتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة للقروض  تجارية، أو أوراق مالية استثمارية، أو ضمانات مقابلة من بنوك أخرى، إلخ. وتشمل مخففات المخاطر األخرى 
وفق المحتسبة  المؤهلة  الضمانات  سوى  باالعتبار  يؤخذ  ال  المال،  رأس  مالءة  احتساب  ألغراض  ذلك،  ومع  إلخ.  للمروجين،  الشخصية  والضمانات   الشخصية، 

إطار بازل 3. 

تحدد السياسة االئتمانية للمجموعة أنواع الضمانات المقبولة، والتعديالت المطبقة أو النسب بين القروض والقيمة. ولدى المجموعة سياسة للتقييم المستقل 
للضمانات. وفي حالة العقارات، فإن التقييم يتم سنويًا من قبل مقيمين مستقلين في أوقات المراجعة، وذلك كما تشترطه السياسة االئتمانية للمجموعة. وفيما 
يتعلق باألسهم المسعرة واألوراق المالية األخرى، فإن عملية التقييم تعتمد على سعر اإلقفال في سوق األوراق المالية. وتتم متابعة القيمة السوقية للضمان 
بشكل نشط ومنتظم ويتم تقديم طلبات الحصول على ضمانات إضافية على النحو المطلوب ووفقًا لشروط االتفاقيات األساسية. وبشكل عام، فإن االقتراض 

يعتمد على قدرة الزبون على التسديد وليس على قيمة الضمان. ولكن الضمان يعتبر بدياًل ثانويًا يمكن اللجوء إليه في حالة التخلف عن السداد.

فيما يلي الضمانات المالية المؤهلة المعروضة حسب المحفظة:

بماليين الدنانير البحرينية
إجمالي التعرض 

الضمان المالياالئتماني
التعرض االئتماني بعد 

مخففات المخاطر
1,654.8-1,654.8المحفظة السيادية

0.2-0.2محفظة منشآت القطاع العام
321.366.3255.0محفظة البنوك

1,215.186.71,128.4محفظة المؤسسات
1,004.92.91,002.1محفظة التجزئة التنظيمية

51.0-51.0محفظة الرهونات السكينة
102.2-102.2محفظة األسهم/الصناديق

54.01.352.7محفظة التعرضات المستحقة
238.7-238.7موجودات أخرى

4,642.2157.24,485.0

التسويات المضمنة وغير المضمنة في الميزانية العمومية
تدخل المجموعة في اتفاقيات مقاصة في سياق العمل االعتيادي، والتي تمنح المجموعة الحقوق القانونية لمقاصة األرصدة من أطراف مقابلة محددة، لكل من 

التعرضات المضمنة وغير المضمنة في الميزانية العمومية.

كما في 31 ديسمبر 2020، بلغت الموجودات والمطلوبات المالية التي تمت تسويتها بموجب اتفاقيات المقاصة 55.4 مليون دينار بحريني.



اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  اإلفصاح عن إدارة البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

المخاطر ورأس المال

148149

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب  |  التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2020

مخاطر السوق

إدارة  التداول. تتولى  إدارة وتقييم محفظة  المجموعة بوضوح سياسات وإجراءات  الموحدة لتخصيص رأس مال مخاطر السوق. وثقت  الطريقة  المجموعة  تطبق 
عمليات الخزينة مسئولية التقييم، وهي مستقلة عن المكتب األمامي للخزينة. يتم إجراء التقييم على أساس يومي، استنادا إلى أسعار السوق المدرجة في أسواق 

األوراق المالية، ومن أطراف ثالثة مستقلة، أو المبالغ المشتقة من نماذج التدفقات النقدية، كلما كان ذلك مناسبًا..

متطلبات رأس المالبماليين الدنانير البحرينية
المتوسطاألدنىاألقصىالقيمةنوع المخاطر

1.84.41.32.4مخاطر أسعار الفائدة
0.10.50.10.1مخاطر تحويل العمالت األجنبية

1.9مجموع الحد األدنى لرأس المال المطلوب لمخاطر السوق
12.5المضاعف

23.8التعرض الموزون لمخاطر السوق بموجب الطريقة الموحدة

مخاطر التشغيل
في الوقت الذي تدرك فيه المجموعة أن مخاطر التشغيل ال يمكن التخلص منها بالكامل ، فإنها تسعى وبصفة مستمرة لتقليل مخاطر التشغيل )الكامنة في 
أنشطة المجموعة وعملياتها وأنظمتها( وذلك إلى أدنى حد ممكن من خالل التأكد من وجود بنية أساسية قوية للرقابة في جميع أقسام ودوائر المجموعة، وأنه 
يتم تعزيزها عند الضرورة. وتتم مراجعة جميع اإلجراءات والعمليات المستخدمة إلدارة مخاطر التشغيل وتحديثها وتطبيقها بشكل منتظم من خالل التدريب الفّعال 
الموجودات والسجالت، والتسوية  المناسبة لحماية  الرقابة  إجراءات  بين الصالحيات والسلطات، واتخاذ  المخاطر، والفصل  الدائمة لحدود  للموظفين، والمراقبة 
المنتظمة للحسابات والمعامالت، واإلدارة المالية وإعداد التقارير. وباإلضافة لذلك، يتم القيام بعملية تدقيق ومراجعات داخلية منتظمة، وتخطيط استمرار أنشطة 

األعمال، وترتيبات الغطاء التأميني من أجل استكمال العمليات واإلجراءات.

تتبع المجموعة حاليًا منهج المؤشر األساسي لتقييم متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية. وقد تم احتساب متطلب رأس المال عند 313.7 مليون دينار بحريني 
على أساس إجمالي الدخل التشغيلي لبنك البحرين الوطني فقط )مع استثناء الربح / الخسارة على أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر، وفئات التكلفة المطفأة، والحصة من أرباح بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب، وأي بند من بنود الدخل االستثنائية( للسنوات الثالث األخيرة. بما ان المجموعة 
قد استحوذت على بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب  في 2020، يقوم البنك بتسوية األرصدة التاريخية عن طريق إضافة إجمالي دخل الشركة التابعة. ثم يتم ضرب 

متوسط األرقام لهذه السنوات الثالث في 12.5 للوصول للتعرض الموزون للمخاطر التشغيلية.

وضع أسهم حقوق الملكية في الدفتر البنكي

ويتم  زميلة(  االستثمار في شركات  ذلك  )بما في  االستراتيجية  المحافظ  كجزء من  الملكية وذلك  باستثمارات معينة على شكل أسهم حقوق  المجموعة  تحتفظ 
االحتفاظ بمحافظ أخرى وذلك بهدف ارتفاع قيمتها وتحقيق مكاسب من بيعها. وقد تم شرح السياسات المحاسبية لألدوات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر بالتفصيل في البيانات المالية الموحدة وذلك تحت إيضاح السياسات المحاسبية الهامة.

تفاصيل استثمارات أسهم حقوق الملكية

المبلغماليين الدنانير البحرينية
 المبلغ الخاضع

للمخاطر الموزونة
الحد األدنى لمتطلبات رأس 

المال عند %12.5

استثمارات غير جوهرية في األسهم العادية
43.943.95.5أسهم مدرجة

14.414.41.8أسهم غير مدرجة
32.932.94.1استثمارات جوهرية في األسهم العادية لمؤسسات مالية أكثر من %10

91.291.211.4
2.5أرباح غير محققة من القيمة العادلة لألسهم

 خصم من الفئة 1 لرأس المال العادي )استثمارات جوهرية في األسهم العادية
-لمؤسسات مالية(

مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر البنكي
يتم إدارة أوضاع مخاطر أسعار الفائدة من قبل قسم الخزينة. وتقدم تقارير بخصوص الوضع العام والمخاطر لمراجعتها من قبل اإلدارة العليا بالمجموعة، ويتم تعديل 
األوضاع إذا اقتضى األمر ذلك. باإلضافة لذلك، تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات وبشكل منتظم )على األقل شهريًا( بمراجعة ملف حساسية أسعار الفائدة 

وأثرها على اإليرادات. ويتم اتخاذ القرارات االستراتيجية بهدف تحقيق تدفق قوي ومستقر إليرادات الفوائد مع مرور الوقت.

للتنبؤات  المحفظة االستثمارية  الثابت. وتخضع مدة  الدخل  الفائدة على المحفظة االستثمارية ذات  لقياس حساسية أسعار  الزمني  التحليل  المجموعة  تستخدم 
االقتصادية، واالتجاهات المتوقعة ألسعار الفائدة وهوامش الربحية. وينتج عن تعديل الفترة الزمنية تغيير قيمة المحفظة )كنسبة مئوية( نتيجة لتغيير قدره 1% في 
العائد. وكما في 31 ديسمبر 2020، كانت الفترة الزمنية المعدلة للمحفظة االستثمارية ذات الدخل الثابت غير المتحوطة 4.62%، وهو ما يعني أن ارتفاعًا متوازيًا 

لمنحنى العائد بنسبة 1% قد يؤدي النخفاض قيمة المحفظة بمبلغ 1.0 مليون دينار بحريني.  

تعتبر الودائع التي ليس فترات استحقاق ثابتة أنها قابلة للدفع عند الطلب، ولذلك يتم إدراجها تحت بند "مستحقة في ليلة واحدة". تقوم المجموعة عادًة بتحصيل 
رسم على كل قرض أو وديعة يتم دفعه أو سحبها قبل موعد االستحقاق، إال إذا تم اإلعفاء بصورة خاصة. ويغطي هذا الرسم أي مخاطر ألسعار الفائدة التي قد 
تواجهها المجموعة بسبب الدفع قبل الموعد، ولذلك لم يتم وضع أي احتماالت لهذه المدفوعات قبل االستحقاق لحساب مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية.

مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر البنكي )تتمة(
تستخدم المجموعة تحليل فجوة أسعار الفائدة لقياس تأثر أرباحها السنوية بأسعار الفوائد نتيجة عدم تطابق إعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات الحساسة 

ألسعار الفائدة، مع مراكز المشتقات. وفيما يلي توزيع هيكل إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات لمختلف فئات الموجودات والمطلوبات:

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2020

لغاية
3 شهور

3 إلى 6
شهر

6 إلى 12
شهر

1 إلى 5
سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير حساسة 
المجموعألسعار الفائدة

الموجودات
 125.5 125.5-   -   -   -   -نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

 236.7   -   -   -   - 49.0 187.7سندات خزينة
 335.4 27.4-   -   -   - 308.0إيداعات لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

 2,173.1   - 434.7 843.2 144.5 146.4 604.3قروض وسلفيات
 1,231.4 92.5 165.2 635.8 20.1 43.8 274.0أوراق مالية استثمارية

 149.2 149.2-   --   -   -استثمارات في شركات زميلة، وفوائد مستحقة، وموجودات أخرى
 55.7 55.7   -   -   -   -   -عقارات ومعدات

 54.4 54.4-   -   -   -   -شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
1,374.0239.2164.61,479.0599.9504.74,361.4مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
 544.5 38.1   - 11.8 22.1 33.3 439.2مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 112.9   -   -   - 37.8-    75.1قروض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء
 3,084.3 1,304.0 1.3 45.2 129.8 135.6 1,468.4ودائع العمالء

 93.4 93.4-   -   -   -   -فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
 526.3 526.3   -   -   -   -   -حقوق الملكية

1,982.7168.9189.757.01.31,961.84,361.4مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
   -(1,457.1) 1,422.0598.6(25.1)70.3(608.7)     فجوة حساسية معدل الفائدة للبنود المضمنة في الميزانية العمومية

فجوة حساسية معدل الفائدة للبنود غير المضمنة في الميزانية 
   -   -(736.0)(565.9)   -(14.3)1,316.2العمومية

  -   -707.5763.5738.41,594.51,457.1الفجوة التراكمية لحساسية معدل الفائدة 

تعزز المجموعة عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل متابعة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة إلى صدمة أسعار الفائدة من 200 نقطة 
أساسية زيادة/ انخفاض في الميزانية العمومية. وفيما يلي تحليل لحساسية المجموعة للزيادة أو االنخفاض في معدالت أسعار الفائدة في السوق )بافتراض 

وجود حركة غير منتظمة في منحنيات العوائد ووجود وضع ثابت للميزانية العمومية(:

بماليين الدنانير البحرينية
زيادة 200 نقطة 
أساسية موازية

انخفاض 200 نقطة 
أساسية موازية

 6.6(6.6)كما في 31 ديسمبر 2020
 4.6(4.6)متوسط السنة

 1.9(1.9)الحد األدنى للسنة
7.0(7.0)الحد األعلى للسنة



اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

n b b o n l i n e . c o m الخدمات المصرفية النمو االقتصادياالستدامةالمقدمة
المسؤولة

رعـايـة كـوادرنا
العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على الموارد 
الطبيعية

حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي  اإلفصاح عن إدارة البيانات الماليةخــدمــة عـــمـالئنا

المخاطر ورأس المال
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األطراف ذوي العالقة
بعض األطراف ذوي العالقة )المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وعوائلهم والشركات التي يعتبر هؤالء مالكين رئيسيين لها وأعضاء اإلدارة 
التنفيذية والشركات الزميلة( هم زبائن للمجموعة في سياق العمل االعتيادي. تمت المعامالت مع هؤالء األطراف على أسس تجارية بحتة. أعضاء اإلدارة التنفيذية 
التنفيذي  الرئيس  هم  األشخاص  هؤالء  وبالتحديد  المجموعة.  أنشطة  في  والتحكم  والتوجيه  التخطيط  تجاه  والمسئولية  السلطة  لديهم  الذين  هم  الرئيسيين 
التي تمت  العام والمعامالت  المرتبطة باألطراف ذوي العالقة في نهاية  بالمعامالت  الخاصة  الجوهرية  الذين يتبعون له مباشرة. شملت األرصدة  واألشخاص 

معهم خالل العام مع المجموعة مايلي:

حسب تعريفات معيار المحاسبة الدولي رقم )24(، تعّرف المجموعة كجهة مرتبطة بالحكومة وذلك ألن المساهم الرئيسي مملوك للحكومة. باإلضافة للتعرضات 
الحكومية الموضحة أدناه، تقوم المجموعة بمنح تمويالت تجارية وإدارة سيولة وخدمات مصرفية أخرى، في سياق األعمال االعتيادية، للعديد من الجهات الشبه 

حكومية والشركات المملوكة للحكومة في مملكة البحرين.

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2020

مساهم رئيسي
وشركات ذات عالقة

أعضاء مجلس اإلدارة
شركات زميلةواإلدارة التنفيذية

   -                    5.7                  232.0قروض وسلفيات
 7.6                    -                    2,168.5سندات الخزينة وسندات دين وأسهم

 6.0                  28.7                235.2ودائع الزبائن
   -                    26.6                91.6مطلوبات طارئة إللتزامات غير قابلة للنقض وضمانات وإلتزامات أخرى

   للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2020
   -                    0.9                  286.4قروض قدمت
   -                    0.9                  277.8قروض سددت

   -                   (1.1)               (67.2)صافي الزيادة /)النقص( في السحب على المكشوف
   -                      -                    803.0سندات الخزينة، وسندات دين، وأسهم مشتراة

   -                      -                    219.5سندات الخزينة، وسندات دين، وأسهم استحقت / بيعت
 0.1                  2.5                    -نفقات رأسمالية
   -                    0.4                  72.4إيرادات الفوائد

   -                    0.4                  3.0مصروفات الفوائد
 1.0                    -                      -حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة

   -                      -                    0.9دخل أرباح األسهم
   -                    0.3                  0.2مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ورسوم حضور لجان المجلس

   -                    3.8                    -مزايا للموظفين قصيرة األجل
   -                    0.3                    -مزايا تقاعدية

2.40.3 1.9مصروفات تشغيلية أخرى

خالل السنة، تم احتساب مخصص النخفاض القيمة بمبلغ 6.9 مليون دينار بحريني مقابل األرصدة القائمة مع األطراف ذوي العالقة.

صافي المراكز المالية المفتوحة بالعمالت األجنبية

بماليين الدنانير البحرينيةكما في 31 ديسمبر 2020

 362.7دوالر أمريكي )فترات طويلة( - غير مغطاة
 (24.8)ريال سعودي )فترات قصيرة( - غير مغطاة 
14.9درهم إماراتي )فترات طويلة( - غير مغطاة 

لجميع العمالت أعاله أسعار صرف ثابتة مقابل الدوالر األمريكي. لم يكن لدى المجموعة أي صافي تعرض جوهري كما في 31 ديسمبر 2020.

األدوات المشتقة واألدوات المالية للعمالت األجنبية
فيما يلي ملخص لكل نوع للمبالغ اإلجمالية اإلسمية وكلفة االستبدال والقيمة العادلة لكل نوع من أدوات المشتقات المالية والعمالت األجنبية:

القيمة العادلةتكلفة االستبدالالمبالغ اإلسمية/األصليةبماليين الدنانير البحرينية

عقود متعلقة بأسعار الفائدة
1,517.937.137.1مقايضات أسعار الفائدة

1,517.937.137.1

عقود متعلقة بالعمالت األجنبية
141.00.60.1عقود فورية وآجلة

1,709.24.13.2مقايضات أسعار الصرف
1,850.2 4.73.3
3,368.141.840.4

فيما يلي توزيع إلستحقاق أدوات المشتقات وأدوات العمالت األجنبية المتبقية على أساس مبالغ العقود والمبالغ اإلسمية المتفق عليها:

المجموعأكثر من سنةلغاية سنة واحدةبماليين الدنانير البحرينية

عقود متعلقة بأسعار الفائدة
216.01,301.91,517.9مقايضات أسعار الفائدة

216.01,301.91,517.9

عقود متعلقة بالعمالت األجنبية
111.030.0141.0عقود فورية وآجلة

1,576.6132.61,709.2مقايضات أسعار الصرف
1,687.6162.61,850.2
1,903.61,464.53,368.1

المطالبات القانونية 
كما في 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي الدعاوى القانونية المعلقة ضد المجموعة 5.5 مليون دينار بحريني. استنادًا إلى رأي المستشارين القانونيين للمجموعة، 

وبانتظار صدور حكم نهائي بشأن هذه الدعاوى، تم االحتفاظ بمخصصات كافية حسب تقييم اإلدارة.
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معيار المبادرة العالمية إلعداد 
رقم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاحالتقارير

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 101: األسس 2016

اإلفصاحات المعيارية العامة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
102: اإلفصاحات المعيارية العامة 

2016

الملف المؤسسي

1025-1 اسم المؤسسة 

5, 48-10261-2 األنشطة، والعالمات التجارية، والمنتجات، والخدمات 

1025-3 موقع المقر الرئيسي 

1025-4 موقع العمليات 

1025-5 الملكية والشكل القانوني 

5, 48-10261-6 األسواق التي تخدمها المؤسسة

5, 8-9, 48-10262-7 حجم المؤسسة

62-10268-8 معلومات عن الموظفين والعاملين اآلخرين

41-42, 10271-9 سلسلة التوريد

9-10, 30-35, 52-53, 10271-10 التغيرات الملحوظة في المؤسسة وسلسلة التوريد

92-10295-11 التدابير والسلوك الوقائي

69-71, 102137-12 المبادرات الخارجية 

10242-13 العضوية في الجمعيات

االستراتيجية

14-17, 22-23, 10261-14 بيانات من أبرز صناع القرار في المنظمة

األخالقيات والنزاهة

5, 75-10285-16 القيم والمبادئ والمعايير والقواعد المنظمة للسلوك

74-10292-17 آليات المشورة والمخاوف بشأن األخالق

الحوكمة

32-35, 74-10290-18  هيكل الحوكمة

32-35, 74-10290-19 سلطة التفويض

32-35, 74-10290-20 المسؤولية التنفيذية عن الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

32-35, 74-10290-22 تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها

10-10215-23 رئيس أعلى هيئة إدارة

10276-24 ترشيح واختيار أعلى هيئة إدارة

83-10285-25 تضارب المصالح

10275-26 دور أعلى هيئة إدارة في تحديد األهداف والقّيم واالستراتيجية

10274-27 المعرفة الجماعية ألعلى هيئة حوكمة

10283-28 تقييم أداء أعلى هيئة إدارة

14-17, 22-10223-29 تحديد وإدارة اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية

92-10295-30 فعالية عمليات إدارة المخاطر

38-10242-31 مراجعة الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

14-17, 22-10223-32 دور أعلى لهيئة اإلدارة في إعداد تقارير االستدامة

10291-33 اإلبالغ عن المخاوف الحرجة

10285-34 الطبيعة والعدد اإلجمالي للمخاوف الحرجة

86-90, 112, 102133-35 سياسات المكافآت

معيار المبادرة العالمية إلعداد 
رقم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاحالتقارير

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
102: اإلفصاحات المعيارية العامة 

2016

83, 84-88, 112, 102133-36 عملية تحديد األجور

83, 84-10289-37 مشاركة أطراف ذوي العالقة في المكافآت

إشراك أطراف ذوي العالقة

41-42 102-40 قائمة بمجموعات أطراف ذوي العالقة 

ال يوجد نهج مفاوضات جماعية 102-41 اتفاقيات المفاوضات الجماعية

38-42 102-42 تحديد واختيار أطراف ذوي العالقة

38-42 102-43 النهج المتبع إلشراك أطراف ذوي العالقة

38-10242-44 المواضيع واإلهتمامات الرئيسية التي أثيرت

ممارسة تقديم التقارير

102106-45 الكيانات المشمولة بتقرير البيانات المالية 

1022-46 تحديد محتوى التقرير وحدود المواضيع

40-10241-47 قائمة بالمواضيع الجوهرية

102136-48 إعادة إصدار البيانات 

ال يوجد 102-49 التغيرات في إعداد التقرير

1022-50 الفترة المشمولة بالتقرير

1022-51 تاريخ أحدث تقرير

1022-52 دورة كتابة التقارير السنوي

1022-53 جهة االتصال لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالتقرير

1022-54 مزاعم التبليغ بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

152-102156-55 فهرس المحتويات طبقُا لمبادئ المبادرة العالمية إلعداد التقارير

ال يسعى بنك البحرين الوطني 102-56 الضمان الخارجي
للحصول على تأكيدات خارجية لهذا 

التقرير

ملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
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معيار المبادرة العالمية إلعداد 
رقم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاحالتقارير

المواضيع الجوهرية

جدول المعايير االقتصادية 200 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

األداء االقتصادي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

14-17, 22-23,  26-28, 38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

14-17, 22-23,  26-28, 38-42, 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته
107

14-17, 22-23,  26-28, 38-42, 103-3 تقييم نهج اإلدارة
107

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
201: األداء االقتصادي 2016

14-17, 22-23,  26-28, 38-42, 201-1 القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة والموزعة
133 ,90-89

85-90, 126, 201133-3 التزامات خطة االستحقاقات المحددة وخطط التقاعد األخرى

201104-4 المساعدات المالية المقدمة من الحكومة

التواجد في السوق

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10365-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
202:  التواجد في السوق 2016

202-2 نسبة اإلدارة العليا المعينين من المجتمع المحلي
65 ,22-18

اآلثار االقتصادية غير المباشرة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده 

30-31, 38-42, 48-61,69-73 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته

30-31, 38-42, 48-61,69-73 103-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
203:  اآلثار االقتصادية غير 

المباشرة 2016

203-2 اآلثار االقتصادية غير المباشرة الهامة
 73-61,69-48 ,42-38 ,31-30

ممارسات عملية المشتريات

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

40-41, 10371-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده 

40-41, 10371-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10371-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
204: ممارسات المشتريات 2016 

204-1 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين
71

مكافحة الفساد

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

38-10342-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
205: مكافحة الفساد 2016

38-20542-1 العمليات التي تم تقييمها للمخاطر المتعلقة بالفساد

68, 91-93, 20595-2 االتصال والتدريب حول سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

ال توجد حوادث فساد مؤكدة205-3 حوادث الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة

جدول المعايير البيئية 300 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

الطاقة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

72-10373-3 تقييم نهج اإلدارة

معيار المبادرة العالمية إلعداد 
رقم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاحالتقارير

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
302: الطاقة 2016

72-30273-1 استهالك الطاقة داخل المؤسسة

72-30273-3 كثافة الطاقة

72-30273-4 ترشيد استهالك الطاقة

المياه والنفايات السائلة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

72-10373-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
303: المياه  2018

303-5 استهالك المياه
73-72

المخلفات

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10373-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
306: النفايات السائلة والمخلفات 

2020

306-4 نقل النفايات الخطرة 
73

جدول المعايير االجتماعية 400 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

التوظيف

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

62-10368-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير401  
التوظيف 2016

40163-1 تعيينات الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل

401-2 المزايا المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال يتم تقديمها 
85-90, 126, 133للموظفين المؤقتين أو بدوام جزئي

40163-3 إجازة رعاية األطفال

الصحة والسالمة المهنية

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

66-10368-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
403: الصحة والسالمة المهنية 

2018

66-40368-1 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

66-40368-3 خدمات الصحة المهنية 

40368-4 مشاركة العمال واالستشارة والتواصل بشأن الصحة والسالمة المهنية

40368-5 تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية

66-40367-6 تعزيز صحة العمال

66-40367-9 إصابات العمل

66-40367-10  المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل

التدريب والتعليم

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-42, 62-10368-2 نهج اإلدارة ومكوناته

38-42, 62-10368-3 تقييم نهج اإلدارة

ملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير )تتمة(
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معيار المبادرة العالمية إلعداد 
رقم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاحالتقارير

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
404: التدريب والتعليم 2016

38-42, 62-40468-1 متوسط ساعات التدريب في العام لكل موظف

62-40468-2 برامج لتطوير مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على االنتقال

404-3 النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات منتظمة لألداء 
64والتطوير الوظيفي

التنوع وتكافؤ الفرص

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10365-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
405: التنوع وتكافؤ الفرص 2016

405-1 تنوع هيئة اإلدارة
65

عدم التمييز

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10365-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
406:  عدم التمييز 2016

406-1 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة
65

الممارسات األمنية

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10368-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
410:  الممارسات األمنية 2016 

410-1 أفراد األمن المدربون على سياسات أو إجراءات حقوق اإلنسان
68

المجتمعات المحلية

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

16, 69-71, 10376-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
413: المجتمعات المحلية 

413-1 العمليات التي تنطوي على مشاركة المجتمع المحلي وتقييمات األثر 
69-71, 76وبرامج التنمية

خصوصية العميل

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
103: نهج اإلدارة 2016

38-10342-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

38-10342-2 نهج اإلدارة ومكوناته

59, 68, 10394-3 تقييم نهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
418:  خصوصية العميل 2016 

418-1 شكاوى موثقة تتعلق بانتهاكات خصوصية العميل وفقدان بيانات 
94العميل

ملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير )تتمة(
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