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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

السـنوي  التقريـر  أيديكـم  بيـن  نضـع  أن  يسـعدنا 
المالـي وتقريـر االسـتدامة لبنك البحريـن الوطني 
لعـام 2021. منـذ عـام 2019 قدمنـا تقاريـر تحتـوي 
علـى معلومـات غيـر ماليـة مهمـة حـول عملياتنـا، 
ممـا يسـاعد علـى دعم الشـفافية وتقديـم تغطية 
شـاملة لموضوعات حيوية في مجال االسـتدامة. 
ونحـن نـدرك رغبـة الكثير مـن األطـراف ذات الصلة 
فـي الحصـول علـى معلومـات متكاملـة وموحـدة 
مـع  االسـتدامة  مخاطـر  تربـط  بحيـث  األداء،  حـول 
نحـن  التقليديـة.  األساسـية  التجاريـة  األنشـطة 
مسـتمرون فـي رحلتنـا نحـو االسـتدامة، كمـا أننـا 
حريصـون علـى تطويـر منهجنـا هـذا وفـق أفضـل 

المعاييـر العالميـة وأفضـل الممارسـات.

حـول هـذا التقـريـر 

نطاق وحدود التقرير 
يحتوي هذا التقرير المالي السنوي وتقرير االستدامة 
لمجموعة بنك البحرين الوطني على معلومات مالية 
2021 ديسمبر   31 إلى  يناير   1 من  الممتدة   للفترة 

التقرير  باقي  يذكر خالف ذلك(. فيما يغطي  لم  )ما 
أعمال بنك البحرين الوطني لنفس الفترة.

دمج  في  هدفنا  على  الضوء  التقرير  ويسلط 
االستدامة ضمن جوهر أعمالنا. كما نوفر لمحة عامة 
عن أدائنا الذي تم هيكلته حول إطار عمل االستدامة، 
والمسائل الجوهرية المتعلقة به والتي تهم األطراف 
الجوانب من  جميع هذه  تحديد  تم  وقد  الصلة.  ذات 
خالل تقييم رسمي للجوهرية، من أجل إعداد محتوى 

هذا التقرير. 

الممارسات  وأفضل  بالشفافية  التزامنا  إطار   وفي 
العالمية في إعداد التقارير، تم إعداد هذا التقرير وفق 
الخيار   -  GRI التقارير  إلعداد  العالمية  المبادرة  معايير 
هذه  مبادئ  جميع  مع  يتوافق  أنه  كما  األساسي. 
المبادرة. ويمكن اإلطالع على فهرس محتوى معايير 
المبادرة العالمية إلعداد التقارير في الملحق رقم 1. 

اآلراء والتعليقات  
تلقي  على  دائمًا  نحرص  الوطني،  البحرين  بنك  في  إننا 
باالستفادة منها ونسعى من خالل ذلك  اآلراء  واستقبال 
العمل على تطوير التقارير التي نقوم بإصدارها. الرجاء عدم 
التردد في التواصل معنا من خالل أي من القنوات التالية: 

ir@nbbonline.com :البريد اإللكتروني •
• هاتف: 8800 1722 973+

https://www.linkedin.com/company/ • لينكد إن: 
/nationalbankofbahrain

@NBBonline :إنستغرام، تويتر، فيسبوك •
https://www.Youtube.com/use/ • يوتيوب: 

nationalbankofbahrain

 األشـخـاص الـذيـن يـظـهــرون علـى الـغــالف هــــم مــوظـفـــو
 بنك البحرين الوطني، منيرة محمود من قسم االستراتيجية

ومحمـد عـادل من قسم تكنولوجيا المعلومات

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.

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

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

امسح كود QR لإلطالع على التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة لعام 2021 
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إن التعافي السريع القتصادنا الوطني بالتعاون مع 
القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات العمل 

المقبلة، وذلك من خالل تبني الحلول والمبادرات 
المتوافقة مع متطلبات الظروف السائدة ولضمان 

عودة المعدالت اإليجابية للتنمية الوطنية وفق 
تطلعات رؤية البحرين االقتصادية 2030.“

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى



سنواصل المضي قدمًا نحو بناء اقتصاد حر قائم على 
االنفتاح يشتمل على السياسات والتشريعات الداعمة 

لنمو االقتصاد، مع الحفاظ على الحقوق األساسية، 
وأمن شعبنا. إن معاملة اقتصادنا وكأنه بحاجة للحماية 

من المنافسة وقوى السوق إنما هو أمر بعيد تماًما عن 
إطالق إمكانياته الكاملة، وإذكاء روح التنافس واالبتكار 

والمرونة والنمو.“

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين



موظفو بنك البحرين الوطني )من اليمين(: إبراهيم العلوي من المالية ونوف الساعاتي من الشؤون القانونية وأحمد السيد من إدارة الممتلكات والمشتريات والشؤون اإلدارية.

أقرب
لكم

 أقـرب
لمسـتقبلنا

مــن نــحن
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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

رؤيتنا
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 

علـى مـدى اكثـر مـن 64 عامـًا، سـاهم 
دعـم  فـي  الوطنـي  البحريـن  بنـك 
وتعزيـز  البحريـن  مملكـة  اقتصـاد 
فيهـا.  المصرفـي  القطـاع  مكانـة 
اليـوم يقـدم البنـك خدماتـه مـن خالل 
ثـالث  فـي  الممتـدة  فروعـه  شـبكة 
العربيـة  والمملكـة  البحريـن   – دول 
السـعودية واإلمارات العربية المتحدة 
– انطالقـًا مـن وعـد عالمتـه التجاريـة، 

»أقرب لكـم«.
وفي ظل اندماجه الراسخ في نسيج  المجتمع 
المحلي، فإننا نؤمن بأن بنك البحرين الوطني 
يعتبر مساهمًا إيجابيًا في المجتمع مع توجهنا 
دوافع  كأهم  العمالء  خدمة  على  يرتكز  الذي 
تعزيز  وعلى  واإلبداع،  االبتكار  على  العمل 
للتكنولوجيا  كمركز   للمملكة  المالي  الوضع 
البنك  أعمال  ان  إلى  باإلضافة  هذا  المالية. 
التي تضم نطاقًا واسعًا من الخدمات لألفراد 
بكفاءة  العمالء  احتياجات  تلبي  والشركات، 

وفعالية وسالسة.

نأتي  فإننا  باالستدامة،  الكامل  التزامنا  ومع 
دائمًا في الصدارة فيما يتعلق  بالممارسات 
وحوكمة  والتجارية  واالجتماعية  البيئية 
في  دمجها  على  نحرص  حيث  الشركات، 
تحقيق  أجل  من  وأنشطتنا،  أعمالنا  صميم 
كما  األجيال.  حياة  إثراء  المعلن:  الهدف 
المبادرات  طرح  مسؤولية  عاتقنا  على  نضع 
وتوفير  المجتمعي،  االستثمار  ودعم 
النمو  وتحقيق  المبتكرة،  المصرفية  الخدمات 
االقتصادي، لنعمل على تعزيز مكانتنا الرائدة 
لمختلف  الدعم  وتقديم  المالي  القطاع  في 

القطاعات األخرى في جميع أنحاء المملكة. 

تأسس بنك البحرين الوطني في عام 1957 
لمساهمين  مملوك  وطني  مصرف  كأول 
مصرف  قبل  من  مرخص  وهو  محليين، 

البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي. 

يعتمد البنك استراتيجية مدروسة وقوية تتيح 
له تحقيق عائدات مجزية على االستثمار.

نـبـــذة

كيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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 تأسس في 

1957

المقر الرئيسي

البحـريـن

أول بنك 
مملوك 

لمساهمين 
محليين. 

تضم مجموعة بنك البحرين الوطني 
 1،110 موظف من بينهم

 401 من النساء 

%36=

%78.81
نسبة ما يمتلكه البنك من أسهم 
رأسمال بنك البحرين اإلسالمي 

خدماتنا المصرفية:
الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية 
الرقمية، وإدارة الحسابات االستراتيجية، والخدمات 

المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، والخدمات المصرفية واالستثمارية 

للشركات والمؤسسات المالية، وإدارة الخزينة، وأسواق 
رأس المال وإدارة الثروات، وإعادة الهيكلة المالية

االعتماد الذهبي 
من مؤسسة 

»مستثمرون في 
الموارد البشرية«

نسبة الكوادر البحرينية 
 العاملة في مجموعة
95%بنك البحرين الوطني

50 ساعة متوسط   ساعات 
التدريب لكل موظف في 

مجموعة بنك البحرين الوطني

 مؤشر إلتزام موظفي
 بنك البحرين الوطني 

%83

حقائق وأرقام حول البنك

البيانات المالية

فروعنا في الخارج:
أبو ظبي )اإلمارات العربية 

المتحدة(، الرياض )المملكة 
العربية السعودية(

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 062021



52 مليون دينار بحريني
 إجمالي ما تم تخصيصه لصندوق 

 التبرعات والمساهمات منذ
تأسيسه في عام 1980. ويركز 

الصندوق بصورة أساسية 
على دعم الرفاهية االجتماعية، 

ومشاريع الرعاية الصحية، 
والمبادرات التعليمية 

  %72
من إنفاق مشترياتنا تتوجه لموردين محليين. 

4.1 مليون دينار بحريني
 قيمة االستثمارات

 المجتمعية
في عام 2021. 

إجمالي اإليرادات

150.9 مليون دينار بحريني
صافي الربح

55 مليون دينار بحريني
حاصل على شهادة آيزو 

لنظم اإلدارة البيئية 

التصنيف األول
على مستوى  مؤسسات القطاع المصرفي 

في مملكة البحرين في تصنيف الحوكمة البيئية 
 ESG« واالجتماعية وحوكمة الشركات من شركة

Invest« وذلك للعام الثاني على التوالي.

العائد على حقوق الملكية

%10.5

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي

حقائق وأرقام حول البنك تتمة
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 الرئيس التنفيذي -
بنك البحرين الوطني

رئيس تنفيذي -
الخدمات المصرفية لألفراد

رئيس تنفيذي
للمجموعة - الشؤون المالية

رئيس
تنفيذي

للمجموعة - العمليات

رئيس تنفيذي للمجموعة -
الخدمات المصرفية واالستثمارية 

للشركات والمؤسسات المالية

الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة 

الشركات

الهبات
والتبرعات

 اإلستراتيجية
والتخطيط

المزايا
والمكافآت 

 تنمية
المواهب والتدريب

 عمليات
الموارد البشرية

التمويالت
المهيكلة والتمويل

التجاري

 القروض المشتركة
والمعامالت المصرفية

المتخصصة

التغطية
للمجموعة

المحافظ
االستثمارية

األصول وااللتزامات 
والخزينة

تداول األسواق
الرأسمالية

إدارة
واستراتيجية الفروع

المصرفية

المنتجات
المصرفية لألفراد

أعمال
البطاقات المصرفية

 خدمات العمالء
المميزين

 إدارة العالقات
المصرفية لألفراد

القنوات المصرفية 
الرقمية
لألفراد 

مبيعات األسواق 
والرأسمالية والتوزيعات

التسويق ومميزات 
العمالء لألفراد

الرقابة
المالية

العمليات
المالية

 الممتلكات
 والمشتريات

والشؤون اإلدارية

النظام
المصرفي

مركز
االتصال

إدارة
النقد

تقنية
المعلومات

العمليات
المصرفية

رئيس تنفيذي
للمجموعة - إعادة هيكلة 

التمويالت المالية

 استشارات
مالية مستقلة

إعادة هيكلة حسابات 
الزبائن

رئيس تنفيذي
 للحسابات االستراتيجية

حسابات
كبار العمالء 
اإلستراتيجيين

حسابات
كبار العمالء

الحسابات الحكومية 
اإلستراتيجية

الحسابات
الحكومية

 رئيس العمليات
المركزية - بنك البحرين 

اإلسالمي

رئيس تنفيذي
 الشؤون المالية -

بنك البحرين اإلسالمي 

رئيس تنفيذي - الموارد 
البشرية - بنك البحرين 

اإلسالمي

 رئيس تنفيذي للخدمات
المصرفية المؤسسية للشركات - 

بنك البحرين اإلسالمي

 إدارة الخزينة -
بنك البحرين اإلسالمي

رئيس تنفيذي
للمجموعة - 

الموارد البشرية واالستدامة

رئيس تنفيذي
للمجموعة - االستراتيجية

اإلستراتيجية

مكتب إدارة المشاريع

تطوير األعمال 
واالستثمارات

إدارة
الثروات

الفروع الخارجية -
السعودية

الفروع الخارجية -
اإلمارات

رئيس تنفيذي- التحول 
الرقمي- بنك البحرين 

اإلسالمي

مجلس اإلدارة -
بنك البحرين الوطني الهيكل التنظيمي

31 ديسمبر 2021

مــن نــحن

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 082021



رئيس تنفيذي
التدقيق الداخلي - بنك 

البحرين اإلسالمي

رئيس تنفيذي
للمجموعة -
إدارة المخاطر

رئيس تنفيذي
للمجموعة -

التدقيق الداخلي

أمــن
المعلومات

المخاطر التشغيلية 
والضوابط الدائمة

إدارة مخاطر االئتمان

 إدارة  االئتمان
ومعالجة الديون

السيولة ومخاطر
السوق

 تدقيق االئتمان
 والخزينة

ووظائف الدعم

تدقيق
العمليات

وتحليل البيانات

 لجنة الهبات
والتبرعات - بنك 
البحرين الوطني

لجنة إدارة 
المخاطر واإللتزام 

- بنك البحرين 
الوطني

اللجنة التنفيذية 
- بنك البحرين 

الوطني 

لجنة
التعيينات والمكافآت 

والحوكمة واإلستدامة - 
بنك البحرين الوطني

لجنة التدقيق 
- بنك البحرين 

الوطني

 لجنة الرقمنة
- بنك البحرين 

الوطني

رئيس تنفيذي
المخاطر - بنك البحرين 

اإلسالمي

رئيس - الخدمات المصرفية 
للشركات التجارية والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة

رئيس
االتصاالت المؤسسية

إدارة
األعمال

الخدمات المساندة

إدارة
العالقات

إدارة العالمة التجارية 
والرعاية المؤسسية

 العالقات العامة
ووسائل التواصل 

االجتماعي

األعمال التجارية 
والفعاليات

االتصاالت
الداخلية

رئيس تنفيذي للمجموعة - 
الشؤون القانونية 

سكرتير الشركة

أمين سر
مجلس اإلدارة - بنك 

البحرين الوطني

التوثيق - بنك البحرين 
الوطني

الشؤون القانونية -
البنك التقليدي

رئيس الشؤون 
القانونية -

بنك البحرين اإلسالمي

أمين سر
مجلس اإلدارة - بنك 
البحرين اإلسالمي

رئيس تنفيذي
للمجموعة -

االلتزام

ضمان وتقييم
مخاطر االلتزام

اإللتزام الرقابي

 مسؤول الجرائم
المالية ومكافحة غسيل 

األموال

استشارات اإللتزام

رئيس تنفيذي
االلتزام - بنك البحرين 

اإلسالمي

 الرئيس التنفيذي -
بنك البحرين اإلسالمي

لجنة التدقيق - بنك 
البحرين اإلسالمي

اللجنة التنفيذية 
- بنك البحرين 

اإلسالمي

لجنة
التعيينات والمكافآت 

 والحوكمة -
بنك البحرين اإلسالمي

لجنة
  إدارة المخاطر

 وااللتزام -
بنك البحرين اإلسالمي

 مجلس اإلدارة -
بنك البحرين اإلسالمي

التوثيق - بنك البحرين 
اإلسالمي

هيئة
الرقابة الشرعية - بنك 

البحرين اإلسالمي

لجنة
الفروع الخارجية 
- بنك البحرين 

الوطني

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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 مــن هــم »مستثمرون في
الموارد البشرية«؟ 

معيارًا  البشرية«  الموارد  في  »مستثمرون  يعد 
للمنظمات  االعتماد  ُيقدم  حيث  األفراد،  إلدارة 
التي تلتزم بمعيار المستثمرين في األفراد. هناك 
الفضي،  المعتمد،  االعتماد:  من  أربعة مستويات 
هو  االعتماد  من  الغرض  والبالتيني.  الذهبي 
يمكن  الذي  العالي  األداء  العمل، وضمان  تحسين 
تحقيقه من خالل التحسين المركز والمستمر. تهدف 
الفعل من  ردود  إلى جمع ومقارنة  االعتماد  برامج 
عبر  السرد  أثناء  أو  البيانات  جمع  خالل  من  الناس، 

المناقشات.

تتميز قوة بنك البحرين الوطني في: 

أجندة تحول واضحة.   •

دمجها  واالستمرار في  القدرات  بناء  جهود في   •
كجزء من ثقافة التعلم. 

التقدم باعتباره يمثل جزءًا كبيرًا من مسيرة الموارد   •
البشرية  

التركيز على الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة   •
الشركات وتطبيقها بطرق غير تقليدية.

والمساهمين  األفراد  تخدم  تحتية  بنية  خلق   •
واألطراف ذات الصلة خاصة أثناء الجائحة. 

تعزيز الشراكات االستراتيجية وأخذ زمام المبادرة   •
كداعم للمجتمع.

أول بنك محلي في الشرق األوسط يحصل على 
إعتماد مستثمرون في الموارد البشرية - الذهبي

ماذا يعني ذلك لبنك البحرين الوطني؟ 

نحن نعتبر ضمن مؤسسات الـ  %17 
األعلى عالميًا فيما يتعلق باالستثمار 

في الموارد البشرية.

توجهنا الريادي يظهر الثقة والتمكين 
وتفويض الصالحيات. 

نحن البنك األول في الشرق األوسط 
الذي يحصل على اعتماد المستثمرين 

في الموارد البشرية - الذهبي.

يحرص فريق عملنا على تقديم 
أفضل ما لديه، ويعمل بأقصى 

قدراته. 

اظهرنا مدى فاعلية ممارساتنا 
القائمة، ومشاركاتنا النشطة، واثبتنا 
بوضوح نتائجنا اإليجابية الملموسة. 

نحن نقدم نموذجا للمعنى الحقيقي 
لعبارة »مكان رائع للعمل«.

مــن نــحن
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كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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فخورون بحصولنا على تقدير 
من جهات إقليمية ودولية 

رفيعة المستوى تقديرًا للعمل 
الذي قمنا به خالل العام، 

والذي انعكس في تحقيق 
العديد من االنجازات وحصدنا 

عــدد من الجوائز خالل عام 
.2021

جوائز يوروموني الشرق األوسط 
للتمّيز 2021

أفضل بنك في ممارسات  
المسؤولية المؤسسية 

جوائز مجلة األعمال العالمية 2021
أفضل مسيرة تحّول مصرفية

في البحرين

معهد استمرارية األعمال
جوائز الشرق األوسط 2021
التعاون والمرونة المؤسسية

الجوائز واإلنجازات
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جوائز العالمة التجارية العالمية 2021
أفضل عالمة تجارية للخدمات المصرفية 

لألفراد، البحرين 
وأفضل عالمة تجارية للخدمات المصرفية 

لألعمال، البحرين

جلوبال فاينانس  
جوائز التمويل المستدام 2021

جائزة البنك الرائد في تعزيز شفافية 
االستدامة في الشرق األوسط

بزنس تابلويد 2021
أفضل تطبيق  إلكتروني للخدمات المصرفية 

للهواتف

الجوائز واإلنجازات تتمة
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نركز هنا على نتائج األعمال التي قمنا بها خالل السنة التي يغطيها 
التقرير وكذلك الوقائع التي كان لنا فيها تأثيرًا واضحًا وجليًا ومؤثرًا على 

األطراف ذات الصلة.

من خالل صندوق دعم السيولة 
الذي قامت بطرحه وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني، قمنا بتزويد 
الشركات المحلية )التي تزيد 

إيراداتها عن 3 ماليين دينار بحريني( 
بقروض ألجل، تصل قيمتها إلى 
مليون دينار بحريني لتخفيف أزمة 

السيولة الفورية الخاصة بها. 
أسفرت جهودنا المستمرة عن 

تقديم الدعم ألكثر من 40 عمياًل 
في العامين الماضيين.

إن الدعم الذي قدمناه عبر مبادرة 
تمويل برنامج مزايا، بما في ذلك دفع 

رسوم تسجيل العقارات الحكومية 
نيابة عن المستفيدين، وإسقاط 

رسوم التسجيل. وتوفير تأمين مجاني 
ضد الحريق. وتقديم هدايا االنتقال، 

قد ساهم في تقديم الدعم ألكثر من 
400 أسرة حصلت على قروض مزايا 

العقارية.

إن خدمات إعادة الهيكلة المالية 
التي قدمناها للعديد من الشركات 
التي تعرضت ألزمات مالية، مّكنت 

تلك الشركات من تجاوز التحديات 
الصعبة لظروف السوق التي فرضتها 

جائحة كورونا، حيث ساهمت خدماتنا 
االستشارية التي قمنا بتقديمها لهذه 

الشركات على ضمان استمراريتها 
وكذلك المحافظة على الوظائف 
وتأمين معيشة الموظفين فيها. 

إنطالقًا من إيماننا الراسخ بدعم 
المجتمعات التي نعمل بها، فقد 

تمت التوصية على تخصيص نسبة 
5% من صافي أرباح بنك البحرين 

الوطني عن العام 2021، بما يعادل 
2.7 مليون دينار بحريني، لصندوق 

الهبات والتبرعات. 

واصلنا التأثير على السوق من خالل 
تطبيق الخدمات المصرفية الجديد 

الخاص بنا، نجحنا في استقطاب 
أكثر من 10,383 حسابًا رقميًا جديدًا 

مقارنة بـ 38 حسابًا خالل العام 
الماضي. كما تم تسجيل أكثر من 

حوالي 107,200 عمياًل رقميًا، بزيادة 
تبلغ حوالي 40% مقارنة بالعام 

الماضي.

تأثير األطراف ذات الصلة 
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نواصل العمل على إحداث تأثير 
إيجابي على الشباب والعمل 

على تطوير مهاراتهم وقدراتهم 
من  خالل منحهم فرص التدريب 
العملي والتي تتحول فيما بعد 

إلى عمل بدوام كامل. من خالل 
ذلك فقد قمنا بتقديم الدعم ألحد 

مشاريع الطاقة الشمسية لطلبة 
من جامعة البحرين والذي حصل 

على المركز األول في إكسبو دبي 
2020، في مسابقة ديكاثلون 

الطاقة الشمسية للشرق األوسط. 

كجزء من عملية التحول الرقمي  والعمل 
على االستفادة من المواهب الشابة 
في المبادرات الرقمية، قمنا بإطالق 

تحدي الخدمات المصرفية الرقمية لبنك 
البحرين الوطني، بمشاركة خليج البحرين 

للتكنولوجيا المالية. وشاركت 7 فرق 
في برنامج تدريبي توجيهي لمدة 

6 أسابيع في ورش عمل مصحوبة 
بفصول منفردة من قبل متطوعي بنك 
البحرين الوطني لتوفير الرؤية الشاملة 

والمعرفة البنكية. واختتم التحدي 
فعالياته بتقديم هذه الفرق ألفكارها 

حول تطبيق بنك البحرين الوطني 
للخدمات المصرفية الرقمية في بداية 

أسبوع بنك البحرين الوطني في 
إكسبو دبي 2020.

شاركنا في تقديم الدعم لبناء 
مستشفى رئيسي في البحرين، 
مزود بخاليا شمسية، ليكون أول 

مستشفى خاص في المملكة 
قمنا بتمويل مشروع مزرعة مائية مزود بمصدر متجدد للطاقة.

في المملكة، يهدف إلى التقليل من 
استهالك المياه في الزراعة وذلك للحد 

من االنبعاث الكربوني في المملكة 
وتجنب اآلفات التي تعيش في التربة.

نجحنا في تطبيق نظام معتمد وفق 
شهادة آيزو إلدارة النظم البيئية في 

عام 2021، والذي وضع إطار عمل 
صارم ألنظمة إدارة التأثيرات البيئية 

ألعمالنا.

تأثير األطراف ذات الصلة تتمة

ISO 14001:2015
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موظفو بنك البحرين الوطني )من اليمين(: أحمد كوهجي من النظام المصرفي األساسي، مريم الزيرة من الخدمات المصرفية لألفراد و سالم مسيفر من تكنولوجيا المعلومات.

استراتيجيتنا وتوقعاتنا
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كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
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استراتيجيتنا وتوقعاتنا

حافاًل  العام  هذا  كان   ،2020 عام  كان  كما 
في  االستنفار  حالة  استمرار  مع  بالتحديات، 
تزال  ال  والتي  العالمية،  العامة  الصحة  قطاع 
تؤثر وبشكٍل كبير على االقتصادات في جميع 

أنحاء العالم.

تحديات  أنواعها  بجميع  الشركات  واجهت  لقد 
قدرة  أظهرنا  جانبنا،  من  لعملياتها.  معقدة 
عالية من المرونة و االستجابة لظروف السوق 
فقد  الوباء،  قيود  من  الرغم  وعلى  الصعبة. 
األعمال  مواءمة  أجل  من  العمل  واصلنا 
االجتماعية  والرؤية  المجتمع  احتياجات  مع 

واالقتصادية والبيئية للبالد.

التزامنا  على  األساسية  استراتيجيتنا  وتتركز 
رؤية  مع  والتوافق  االقتصاد،  بدعم  القوي 
في  القيادة  واستمرار   ،2030 البحرين  مملكة 
للبنك  المالية  المتانة  البحرين. من خالل  فريق 
إلى  نطمح  فإننا  السوق  في  الريادي  ومركزنا 
من  وطني  بطل  بمثابة  لنكون  التميز  تحقيق 
عالقاتنا  وتعزيز  إمكانياتنا  على  التركيز  خالل 
الوطيدة مع المؤسسات الوطنية االستراتيجية 

الرئيسية.

وتستند هذه التطلعات على عدة ركائز، أحدها 
البيانات،  على  يعتمد  رقميًا  مصرفًا  نكون  أن 
خالل  من  عمالئنا  تجربة  تعزيز  من  يمكننا  مما 
تطوير مقترحات رقمية رائدة وعمليات مبسطة.

مما  للتحول،  استراتيجيتنا  محور  الرقمنة  تعد 
عمالئنا  مع  التواصل  تعزيز  على  يساعدنا 
يمنحنا  ما   وهو  كفاءة،  وأكثر  أبسط  بطريقة 
التنافسية  العروض  في  رائدة  ميزة  بدوره 
البنية  تطوير  خالل  من  الرقمي،  واالبتكار 
وتعزيز  الوصول  إمكانية  وتحسين  التحتية 
لقد  التقنيات.  أحدث  عبر  الفروع   إمكانيات 
تسريع  أجل  من  التكنولوجيا  في  استثمرنا 
وتعزيز  نمونا  ودعم  الرقمي  التحول  عملية 
االبتكار  تعزيز  على  جاهدين  نعمل  كفاءتنا. 
الرقمية بحلول جديدة وعمليات  الحلول  وريادة 
سلسة من شأنها تبسيط وتعزيز تجربة عمالئنا 
لألفراد  المصرفية  الخدمات  مستوى  على 
والشركات ومن خالل تطبيق نموذج التشغيل 
المفتوح الذي يعتمد على االبتكار، فإننا نحرص 
تشغيلية  وعمليات  رقمية  حلول  تصميم  على 

تركز في األساس على خدمة العمالء.  

على  نعمل  فسوف   ،2022 لعام  وبالنسبة 
دول  في  الوطني  البحرين  بنك  تواجد  تعزيز 
محفظتنا  وبناء  الخليجي  التعاون  مجلس 
المستدام،  النمو  تحقيق  لضمان  اإلقليمية 
وذلك من خالل تحليل السوق واكتشاف فرص 
النمو فيها بما يتماشى مع جهودنا في النمو 
المبادرات  تطوير  إلى  نهدف  كما  والتنويع. 
والمنتجات التي تتيح لنا االستجابة لبيئة السوق 
أن  والشك  التغير.  وسريعة  التعقيد  متزايدة 

التي  الكبيرة  الخارجية  األسواق  في  تواجدنا 
خلق  على  يساعد  العالية،  بالتنافسية  تتسم 
النطاق  فرص لالستفادة من عالقاتنا واسعة 
المحلية  المؤسسات  مع  القوية  وشراكتنا 
لدعم  المفضل  شريكهم  لنصبح  واإلقليمية 

أعمالهم عبر الحدود. 

إن االستحواذ الناجح لبنك البحرين الوطني على 
البنوك  من  وهما   - اإلسالمي  البحرين  بنك 
البارزة في المملكة - ليشكال مجموعة مصرفية 
على  يعمل  مهمًا  إنجازًا  ُيعد  قوية،  واحدة 
للتمويل.  إقليمي  كمركز  المملكة  مكانة  تعزيز 
مناسبة  فرص  عن  البحث  سنواصل  أننا  كما 
سنعمل  كما  واإلندماجات.  للشراكات  أخرى 
على االستفادة من مستويات الكفاءة العالية 
الناتجة عن دمج بعض االقسام وترسيخ سبل 
التميز التشغيلي. إن هذا االستحواذ قد ساهم 
في تعزيز مكانة بنك البحرين الوطني وأرسى  
نموذًجا قاباًل للتطوير لتحقيق المزيد من فرص 

النمو.

على  تنطوي  طموحاتنا  فإن  أخرى،  ناحية  من 
أن  في  هدفنا  ويتمثل  أيضًا.  اجتماعي  بعد 
ورائدة  في مجال  إقليمية فعالة  نكون وجهة 
االجتماعية،  والرفاهية  المجتمعي  االستثمار 
أنحاء  جميع  في  إيجابيًا  تأثيرًا  لنا  يكون  وأن 
على  ذلك  لتحقيق  نهجنا  يعتمد  إذ  المجتمع. 

التوافق مع أولويات الحكومة لضمان أن تكون 
التغلب  على  قادرة  نتخذها  التي  الخطوات 
المملكة  تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  على 
مشاركتنا  تعميق  على  وسنعمل  ومنطقتنا. 
في  بما  لعمالئنا،  المالية  غير  األنشطة  في 
وتصنيفهم  للعمالء  شامل  تقييم  إجراء  ذلك 
ومبادئ  واالجتماعية  البيئية  المبادئ  على  بناًء 

حوكمة الشركات.
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حقق بنك البحرين الوطني نموًا 
مستـمـرًا في اإليرادات واألرباح 

التشغيلية

53.9 مليون دينار بحريني

الربح المنسوب لمساهمي البنك
)بماليين الدنانير البحرينية(

201761.0

201870.0

201974.2

202053.3

202153.9

مجموع الدخل التشغيلي
)بماليين الدنانير البحرينية(

150.92017 مليون دينار بحريني

2018

2019

2020

2021

100.7

112.0

121.7

147.9

150.9

20212020201920182017

اإليرادات )بماليين الدنانير البحرينية(
 73.1 87.2 93.3 116.0 120.5صافي الفوائد المكتسبة

 27.6 24.8 28.4 31.9 30.4إيرادات أخرى
 100.7 112.0 121.7 147.9 150.9مجموع الدخل التشغيلي

 33.0 41.8 45.2 70.2 74.5مصروفات التشغيل
 67.7 70.2 76.5 77.7 76.4األرباح التشغيلية

 61.0 70.0 74.2 53.3 53.9الربح المنسوب لمساهمي البنك
 61.0 70.0 74.2 50.7 55.0صافي الربح الموحد

 31.5 34.8 38.4 33.8 37.5أربـاح أسهم نقدية
 12.8 14.0 15.5 17.0 18.7أسهم منحة

الوضع المالي )بماليين الدنانير البحرينية(
 3,101.5 3,195.5 3,194.5 4,361.4 4,535.6إجمالي الموجودات

 1,226.9 1,190.1 1,213.7 2,173.1 2,395.8قروض وسلفيات
 1,067.3 1,132.2 1,070.7 1,231.4 1,258.6أوراق مالية استثمارية
 2,939.7 3,020.7 2,992.1 4,013.3 4,201.7األصول المدرة للدخل

 2,617.1 2,675.9 2,599.0 3,741.7 3,923.8مجموع الودائع
 2,165.2 2,190.6 2,094.0 3,084.3 3,184.2ودائع الزبائن

 447.9 475.8 532.3 526.3 535.3حقوق الملكية

مؤشرات األداء الرئيسية )%(

العوائد
 14.1 15.2 14.7 10.1 10.5العائد على متوسط حقوق الملكية

 2.0 2.2 2.3 1.2 1.2العائد على متوسط الموجودات
 33 38 40 29 29عائد السهم الواحد )فلس(

الكفاءة التشغيلية )مصروفات التشغيل / مجموع 
 31.6 35.6 35.9 47.1 49.0الدخل(

رأس المال
 14.4 14.9 16.7 12.1 11.8نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات

متوسط مجموع المطلوبات إلى حقوق الملكية 
 5.9 5.7 5.0 7.3 7.5)مرات(

 36.3 33.8 37.3 22.3 22.1معدل مالءة رأس المال

موجز البيانات المالية

استراتيجيتنا وتوقعاتنا
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29 
فلس بحريني

ربحية السهم الواحد
)بالفلس البحريني(

201733

201838

201940

202029

202129

4,201.7 مليون دينار بحريني

األصول المدرة للدخل
)بماليين الدنانير البحرينية(

2017 2,939.7 

2018 3,020.7 

2019 2,992.1 

2020 4,013.3 

2021 4,201.7 

535.3 مليون دينار بحريني

حقوق الملكية
)بماليين الدنانير البحرينية(

2017447.9

2018475.8

2019532.3

2020526.3

2021535.3

3,184.2 مليون دينار بحريني

ودائع الزبائن
)بماليين الدنانير البحرينية(

2017 2,165.2 

20182,190.6

20192,094.0

20203,084.3

20213,184.2

22.1%

مالءة رأس المال
)%(

2017 36.3 

2018 33.8 

2019 37.3 

202022.3 

2021 22.1 

2,395.8 مليون دينار بحريني

القروض والسلفيات
)بماليين الدنانير البحرينية(

2017

2018

2019

2020

2021

1,226.9

1,190.1

1,213.7

2,173.1

2,395.8

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي

موجز البيانات المالية تتمة
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1. فاروق يوسف خليل المؤيد - رئيس مجلس اإلدارة

4. الشيخ راشد بن سلمان محمد آل خليفة - عضو مجلس اإلدارة

2. د. عصام عبدالّله يوسف فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارة

5. هالة علي حسين يتيم - عضو مجلس اإلدارة

3. فوزي أحمد علي كانو - نائب رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابة عن مساهمي بنك البحرين الوطني، يعرب مجلس اإلدارة عن امتنانه لخالد يوسف عبدالرحمن وحسين سلطان الغانم اللذين تقاعدا من عضوية مجلس إدارة البنك بعد خدمتهما لـ 20 و 17 عاًما على التوالي، والتي 
كانا خاللها جزًءا ال يتجزأ من مجلس اإلدارة، حيث ساهما في تقدم وتطوير بنك البحرين الوطني بشكل خاص، والقطاع المصرفي بشكل عام.

أعضاء مجلس اإلدارة

مــن نــحناستراتيجيتنا وتوقعاتنا
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8. محمد طارق محمد صادق أكبر - عضو مجلس اإلدارة7. يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا - عضو مجلس اإلدارة6. ريشي كابور - عضو مجلس اإلدارة

10. فنسنت فان دن بوقرت - عضو مجلس اإلدارة9. أمين أحمد العريض - عضو مجلس اإلدارة
)انضم للبنك في أكتوبر 2021(  

11. زيـد خالد عبدالرحمن - عضو مجلس اإلدارة
)انضم للبنك في أكتوبر 2021(  

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي

21 بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2021



فاروق يوسف خليل المؤيد  .1
رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 1997

عضوية اللجان: رئيس لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة 
واإلستدامة، ولجنة الهبات والتبرعات.

المؤيد 	  فاروق  السيد  يتمتع  الوظيفي:  الملخص 
والبنوك  األعمال  إدارة  في  عاًما   45 عن  تزيد  بخبرة 

واالستثمارات وصناعات التجزئة.
فاروق •  السيد  يشغل  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 

المؤيد عضوية مجلس إدارة ألكثر من 25 عاًما في بنك 
الخبرات  متنوعة من  ولديه مجموعة  الوطني،  البحرين 
تشمل  والتي  الواسعة،  المهنية  حياته  من  القيادية 
بالتجزئة  والبيع  األعمال  وإدارة  المصرفية  الخدمات 
السيد فاروق  يحمل  األكاديمية.  والضيافة والصناعات 
المؤيد شهادة البكالوريوس في الهندسة من المملكة 

المتحدة.
المؤيد 	  فاروق  السيد  يشغل  الخارجية:  االرتباطات 

منصب رئيس مجلس إدارة شركة يوسف خليل المؤيد 
وأوالده ش.م.ب. )مقفلة(، ومجموعة المؤيد الدولية 
ذ.م.م.،  القابضة  أشرف  وشركة  )مقفلة(،  ش.م.ب. 
ومجموعة  ذ.م.م.،  الحرة  لألسواق  البحرين  ومجمع 
للبحوث  العربية  واألكاديمية  ش.م.ب.،  الخليج  فنادق 
)مقفلة(،  ش.م.ب.  األهلية(  )الجامعة  والدراسات 
وشركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.، كما أنه أحد 
أعضاء مجلس اإلدارة في مجلس التنمية االقتصادية، 
للمؤسسات  البحرين  تنمية  لشركة  الفخري  والرئيس 

الصغيرة والمتوسطة.

د. عصام عبد الله يوسف فخرو  .2
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2008

لجنة  عضو  التنفيذية،  اللجنة  رئيس  اللجان:  عضوية 
ولجنة  واإلستدامة،  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات 

الهبات والتبرعات.
الملخص الوظيفي: يتمتع د. عصام فخرو بخبرة تزيد عن 	 

45 عاًما في إدارة األعمال والمصارف واالستثمارات. 
شغل سابًقا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم 
البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة  ورئيس  )ألبا(،  البحرين 
ورئيس اتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون الخليجي. 
مجلس  في  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل  كما 
ممتلكات  وشركة  البحرين،  في  االقتصادية  التنمية 
البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة(، والمجلس األعلى 

لتطوير التعليم، وجامعة )أما( الدولية.

المهارات والخبرات ذات الصلة: يشغل د. عصام فخرو • 
منصب عضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ألكثر 
مجموعة  في  قيادية  مناصب  وتقلد  عاًما،   14 من 
المالية  الخدمات  بما في ذلك  الصناعات،  متنوعة من 
حاصل  الغذائية.  والصناعات  واإللكترونيات  والنقل 
الهندسة  في  الدكتوراه  شهادة  على  فخرو  د. عصام 

الميكانيكية من جامعة لندن.
منصب •  فخرو  د. عصام  يشغل  الخارجية:  االرتباطات 

رئيس مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.، 
عبدالّله  وشركة  ش.م.ب،  للسينما  البحرين  وشركة 
وسينما  )مقفلة(،  ش.م.ب.  وأوالده  فخرو  يوسف 
رئيس  نائب  منصب  أيًضا  يتولى  كما   ،)Vox Cineco(
مجلس إدارة شركة قطر البحرين للسينما، كما أنه عضو 
وشركة  ش.م.ب.  ترافكو  مجموعة  إدارة  مجلس  في 

البحرين للمواشي.

فوزي احمد علي كانو  .3
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2010

عضوية اللجان: اللجنة التنفيذية، ولجنة الهبات والتبرعات، 
ولجنة الفروع الخارجية.

بخبرة •  كانو  فوزي  السيد  يتمتع  الوظيفي:  الملخص 
والسفر  والشحن  األعمال  إدارة  عاًما في   45 عن  تزيد 

والطاقة والمصارف واالستثمار.
المهارات والخبرات ذات الصلة: يعد السيد فوزي كانو • 

عضًوا في مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ألكثر من 
عاًما، وتقلد مناصب قيادية في مجموعة متنوعة   12
وعمليات  السفن  بناء  ذلك  في  بما  الصناعات،  من 
موانئ الحاويات والضيافة والتجارة. يحمل السيد فوزي 
جامعة  من  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة  كانو 

جنوب غرب تكساس بالواليات المتحدة األمريكية.
الخارجية: يشغل السيد فوزي كانو منصب •  اإلرتباطات 

كانو  جاسم  الرحمن  عبد  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
والهندسة  السفن  لتصليح  البحرين  وشركة  ذ.م.م.، 
كما  الخير(،  )بيت  الخيرية  البحرين  وجمعية  ش.م.ب.، 
يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة يوسف 
بن أحمد كانو )القابضة( ذ.م.م.، وإيه بي إم تيرمينالز 

ش.م.ب.، ومجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

الشيخ راشد بن سلمان محمد آل خليفة  .4
عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014

التعيينات  ولجنة  التنفيذية،  اللجنة  اللجان:  عضوية 
والمكافآت والحوكمة، ولجنة الفروع الخارجية.

خليفة •  آل  راشد  الشيخ  يعد  الوظيفي:  الملخص 
لالستثمار  مستقل  ومستشار  متقاعد  مصرفي 
سابق  إدارة  مجلس  عضو  وهو  المصرفية،  والخدمات 
في  المصرفية(  العربية  )المؤسسة   ABC بنك  في 
 )ABC( وبنك  تونس،   )ABC( وبنك  واألردن،  تونس 
اإلسالمي، وبنك كابينوفا اإلسالمي، وكريدي ماكس. 
المناصب  من  العديد  خليفة  آل  راشد  الشيخ  شغل 
العليا في االئتمان والتسويق في بنك الخليج الدولي 
والمؤسسة العربية المصرفية وبنك البحرين والكويت.

راشد •  الشيخ  لدى  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 
في  عام   35 من  ألكثر  تمتد  مصرفية  خبرة  آل خليفة 
المصارف اإلقليمية والمحلية، كما لديه معرفة واسعة 
درجة  على  وحاصل  الخليج.  في  المالية  باألسواق 
المملكة  من  الكيميائية  الهندسة  في  البكالوريوس 
أنه  كما  النفط،  عن  التنقيب  خبرة في  ولديه  المتحدة، 
على  التركيز  مع  األعمال  إدارة  ماجستير  على  حاصل 
التمويل الدولي من جامعة والية أريزونا في تيمبي، 

أريزونا في الواليات المتحدة األمريكية.

هالة علي حسين يتيم  .5
عضو مجلس إدارة

مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2018

عضوية اللجان: رئيسة لجنة التدقيق، وعضو لجنة الهبات 
والتبرعات، ولجنة الرقمنة.

الملخص الوظيفي: تتمتع السيدة هالة يتيم بخبرة تزيد • 
عن 20 عاًما في إدارة األعمال والمصارف واالستثمار، 
الشركات في  عدد من  وشغلت مناصب مختلفة في 
مملكة البحرين. كانت عضًوا في مجلس إدارة الجمعية 
وشركة  يتيم،  وأوكسجين  العائلية،  للشركات  البحرينية 
أمناء  مجلس  في  عضًوا  كانت  كما  للسياحة،  البحرين 
لإلنقاذ  الملكية  والمؤسسة  للمرأة  األعلى  المجلس 

والسالمة المائية في البحرين.
المهارات والخبرات ذات الصلة: تتمتع السيدة هالة يتيم • 

بخبرة واسعة في إدارة األعمال والمصارف والعقارات 
على  حاصلة  وهي  واالستثمارات.  األعمال  وريادة 
واالستثمارات  األعمال  ريادة  في  البكالوريوس  درجة 
ماساتشوستس،  ويليسلي،  في  بابسون،  كلية  من 
أيًضا شهادة في  ولديها  األمريكية.  المتحدة  الواليات 

الـ )Blockchain( لألعمال من كلية كولومبيا لألعمال.

عضو •  هي  يتيم  هالة  السيدة  الخارجية:  اإلرتباطات 
مجلس إدارة شركة علي ومحمد يتيم وإخوانه ذ.م.م، 
وشركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(، شركة علي 
حسين يتيم القابضة ذ.م.م.، وهي عضو مجلس إدارة 
عضو  أنها  كما  العقارية،  يتيم  شركة  في  تنفيذي  غير 
في مجلس أمناء الجامعة األمريكية في البحرين ونائب 

رئيس جمعية الرحمة.

ريشي كابور  .6
عضو مجلس إدارة

مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2018

عضوية اللجان: رئيس لجنة إدارة المخاطر واإللتزام، وعضو 
لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واإلستدامة.

بخبرة •  كابور  ريشي  السيد  يتمتع  الوظيفي:  الملخص 
البنوك  مجال  في  الخبرة  من  في  عام   34 عن  تزيد 
المالية.  الخدمات  وصناعة  واالستثمارات  والتمويل 
لقد شغل مناصب قيادية في إنفستكورب، كما شغل 
منصب الرئيس التنفيذي المالي لمدة 12 عاًما. يشغل 
التنفيذي  الرئيس  منصب  حالًيا  كابور  ريشي  السيد 

المشارك إلنفستكورب وعضو في اللجنة التنفيذية.
ريشي •  السيد  يتمتع  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 

كابور بخبرة واسعة في صناعة الخدمات المالية، وقد تم 
االعتراف به كواحد من أفضل 10 مدراء تنفيذيين هنود 
لهم تأثير في الشرق األوسط )فوربس الشرق األوسط، 
المديرين  كبار  أفضل  أحد  كونه  إلى  باإلضافة   ،)2019
التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية واالستثمار في 
تنفيذي  رئيس  )أفضل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
في الشرق األوسط، 2019(. يحمل درجة البكالوريوس 
في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر من المعهد 
الهندي للتكنولوجيا )IIT(، باإلضافة إلى الماجستير في 
ديوك،  بجامعة  لألعمال  كلية فوكوا  األعمال من  إدارة 

الواليات المتحدة األمريكية.
االرتباطات الخارجية: يشغل السيد ريشي كابور منصب • 

الخليج  طيران  مجموعة  شركة  في  إدارة  مجلس  عضو 
القابضة ذ.م.م، وشركة مطار البحرين، وأكاديمية الخليج 
للطيران، كما أنه أيًضا المدير التنفيذي في إنفستكورب 
اإلقليمي  االستشاري  المجلس  في  وعضو  إيه  إس 

للشرق األوسط بجامعة ديوك.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

استراتيجيتنا وتوقعاتنا

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 222021



يوسف عبد الله يوسف أكبر علي رضا  .7
عضو مجلس إدارة

مستقل
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2018

الترشيحات  ولجنة  التنفيذية،  اللجنة  اللجان:  عضوية 
الفروع  ولجنة  الرقمنة،  ولجنة  والحوكمة،  والمكافآت 

الخارجية.
هو •  رضا  علي  يوسف  السيد  الوظيفي:  الملخص 

جلوبال  بي  آر  أيه  العالمية  األصول  شركة  مؤسس 
وهي  العالمي(،  المالي  دبي  )مركز  ليمتد  كابيتال 
الرئيس  وكان  بديلة إلدارة األصول،  حلول  توفر  شركة 
التنفيذي لمجموعة نوبل القابضة المحدودة والتي تعد 
 )Fortune 100( أكبر شركة سلع آسيوية وإحدى شركات
في الفترة من 2012 إلى 2016. عمل السيد يوسف 
علي رضا في غولدمان ساكس من 1992 إلى 2012، 
آلسيا  المشارك  الرئيس  هو  له  منصب  آخر  كان  حيث 

وعضو لجنة اإلدارة العالمية.
يوسف •  السيد  يتمتع  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 

علي رضا بخبرة واسعة من العمل في مجال الخدمات 
المالية المتعلقة بالمراكز المالية الرئيسية في العالم، 
يحمل  القيادية.  المناصب  من  العديد  شغل  كما 
المشتركة  الماجستير  درجة  رضا  علي  يوسف  السيد 
الدولية(  والشؤون  والعالقات  العربية  الدراسات  )في 
ودرجة البكالوريوس )في االقتصاد الدولي واالقتصاد 
القياسي( من جامعة جورج تاون في الواليات المتحدة 

األمريكية.
علي •  يوسف  السيد  يشغل  الخارجية:  االرتباطات 

التنمية  مجلس  في  إدارة  مجلس  عضو  منصب  رضا 
لتصليح  البحرين  وشركة   ،)EDB( البحريني  االقتصادية 
السفن والهندسة ش.م.ب.، ومجلس اإلدارة العالمي 
الدراسات  ومركز  خيرية(،  )جمعية   )Room to Read( لـ

العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون.

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر  .8
عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2018

المخاطر  إدارة  ولجنة  التدقيق،  لجنة  اللجان:  عضوية 
واإللتزام.

تزيد •  بخبرة  محمد  السيد  يتمتع  الوظيفي:  الملخص 
الشرق  في  يونغ  آند  إيرنست  شركة  مع  عاًما   34 عن 
األوسط وشمال إفريقيا، كان جزء كبير منها في أدوار 
قيادية مختلفة في مجاالت المحاسبة وتطوير األعمال 

والخدمات االستشارية والمالية.
محمد •  السيد  يتمتع  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 

صناعة  في  العمل  في  الخبرة  من  عديدة  بسنوات 
الصعيدين اإلقليمي والدولي،  المالية على  الخدمات 

المحاسبين  معهد  في  وزميل  قانوني  محاسب  وهو 
القانونيين في إنجلترا وويلز )ICAEW(، كما أنهى بنجاح 
برنامًجا حصرًيا مصمًما حول حوكمة الشركات للمديرين 
السيد محمد  يحمل  لألعمال.   )INSEAD( كلية  من قبل 
عضوية في معهد أعضاء مجلس اإلدارة بدول مجلس 

التعاون الخليجي.
االرتباطات الخارجية: يشغل السيد محمد منصب عضو • 

مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق واالمتثال في البنك 
عضو  أيًضا  وهو  ش.م.ك.،  الكويت  المتحد  األهلي 
االمتثال  ولجنة  التدقيق  لجنة  ورئيس  إدارة  مجلس 
المحدود.  باكستان  البركة  بنك  في  اإلدارة  لمجلس 
باإلضافة إلى ذلك، فهو عضو في مجلس إدارة شركة 
استثمارات الزياني ش.م.ب، فيرست موتورز ذ.م.م.، 
ش.م.ب.  الجولف  لمالعب  الدولية  البحرين  شركة 
ذ.م.م.،  وإخوانه  يتيم  ومحمد  علي  وشركة  )مقفلة(، 
المنتدب  العضو  وهو  ذ.م.م.،  للتكييف  يتيم  وشركة 

لشركة كي ستون لإلستشارات ذ.م.م.

أمين أحمد العريض  .9
عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2020

التعيينات  ولجنة  التنفيذية،  اللجنة  اللجان:  عضوية 
والمكافآت والحوكمة واإلستدامة.

العريض •  أمين  السيد  شغل  الوظيفي:  الملخص 
سابًقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين األولى 
لقسم  رئيًسا  وكان  عاًما،   11 لمدة  العقاري  للتطوير 
العقاري.  للتمويل  ريف  شركة  في  والتوظيف  التجزئة 
كما شغل مناصب عليا في قسم الخدمات المصرفية 
يشغل  ش.م.ب..  والكويت  البحرين  بنك  في  لألفراد 
التنفيذي  الرئيس  منصب  حالًيا  العريض  أمين  السيد 

لشركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(.
أمين •  السيد  شغل  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 

من  عدد  مدى  على  متعددة  قيادية  مناصب  العريض 
ال  الشركات،  من  متنوعة  مجموعة  في  السنوات 
درجة  على  حاصل  العقاري.  التطوير  مجال  في  سيما 
كلية  من  امتياز  بتقدير  األعمال  إدارة  في  الماجستير 
كيستاد للدراسات العليا في إدارة األعمال في جامعة 
درجة  على  وحصل  األمريكية،  شيكاغو  بوالية  ديبول 
ريدالندس  جامعة  من  االقتصاد  في  البكالوريوس 

بوالية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية.
رئيس •  هو  العريض  أمين  السيد  الخارجية:  اإلرتباطات 

مجلس إدارة شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب.، 
وشركة إدامة إلدارة الممتلكات ش.ش.و.، وإدامة حوار 
إدارة  مجلس  عضو  وهو  ش.ش.و.،  العقاري  للتطوير 
ش.ش.و.،  العقاري  للتطوير  الجزائر  بالج  شركة  في 
وسعادة للتطوير العقاري ش.ش.و.، والمدينة الجنوبية 
ذ.م.م. ودرة الخليج البحرين ش.م.ب.، ومنتجع الساحل 

ش.م.ب.

10. فنسنت فان دن بوقرت
عضو مجلس إدارة منذ أكتوبر 2021

عضو غير تنفيذي
إدارة  لجنة  وعضو  الرقمنة،  لجنة  رئيس  اللجان:  عضوية 

المخاطر واإللتزام.
بخبرة •  فنسنت  السيد  يتمتع  الوظيفي:  الملخص 

والتحول  المالية  الخدمات  مجال  عاًما في   25 عن  تزيد 
من  واحدة  دولية في  قيادية  مناصب  الرقمي. شغل 
آخر  كان   .)ING( أوروبا  في  المالية  المؤسسات  أكبر 
إدارة  مجلس  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  هو  له  منصب 

)ING Netherlands( من 2017 إلى 2020.
فنسنت •  السيد  يتمتع  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 

مع  المالية،  الخدمات  مجال  في  واسعة  بمعرفة 
التجزئة  وتجارة  المصرفية  األعمال  في  واسعة  خبرة 
على  حاصل  وهو  المخاطر.  وإدارة  الرقمي  والتحول 
جامعة  من  القياسي  االقتصاد  في  الماجستير  درجة 
من  األعمال  إدارة  وماجستير  هولندا  في  إيراسموس 
كلية روتردام لإلدارة، كما حصل أيًضا على شهادة جامعية 
في حوكمة الشركات المتقدمة من جامعة إيراسموس.

االرتباطات الخارجية: السيد فنسنت عضو في مجلس • 
اإلشراف على جمعية الزهايمر الهولندية. وهو رئيس 
مجلس اإلشراف )Currence( ومستشار أول لمجموعة 

بوسطن االستشارية.

11. زيـد خالد عبدالرحمن
عضو مجلس إدارة

مستقل
عضو مجلس إدارة منذ أكتوبر 2021

عضوية اللجان: لجنة التدقيق.
الملخص الوظيفي: يتمتع السيد زيد بأكثر من 18 عاًما • 

من الخبرة في الهندسة وإدارة األعمال واالستثمارات 
والنقل  الصناعية  الصناعات  في  المتخصصة  المالية 
زيد  السيد  التحويلية. شغل  والصناعات  واللوجستيات 
منصب مدير العمليات في الشركة الوطنية للنقليات، 
وكان مدير الصيانة والمبيعات في المؤسسة الوطنية 

للخدمات الفنية والتجارية.
حالًيا •  زيد  السيد  يدير  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 

المجاالت  في  االستثمارات  من  متنوعة  مجموعة 
المالية وعمليات النقل والخدمات اللوجستية والعقارات 
وتصنيع األغذية. يتمتع بمعرفة واسعة بعمليات تصنيع 
األجهزة ومشاريع الطاقة المستدامة. السيد زيد حاصل 
الميكانيكية من  الهندسة  البكالوريوس في  درجة  على 

جامعة ليستر في المملكة المتحدة.
االرتباطات الخارجية: السيد زيد هو المدير التنفيذي في • 

شركة التجهيزات الغذائية، وهو عضو مجلس إدارة في 
كما يشغل  والهندسة،  السفن  لتصليح  البحرين  شركة 
شركة  في  واالستثمار  العمليات  مدير  منصب  حالًيا 

يوسف عبد الرحمن إنجينير القابضة.

تم التقاعد في أكتوبر 2021:
خالد يوسف عبد الرحمن عبد الرحيم

عضو مجلس إدارة
مستقل

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2001
رئيس لجنة التدقيق

الملخص الوظيفي: يمتلك السيد خالد أكثر من 45 عاًما • 
من الخبرة في الهندسة وإدارة األعمال واالستثمارات 
والخدمات  والنقل  الصناعات  على  التركيز  مع  المالية، 
خالد  السيد  شغل  التحويلية.  والصناعات  اللوجستية 
في  الشركات  من  العديد  في  إدارة  مجالس  عضوية 

مختلف المجاالت.
المهارات والخبرات ذات الصلة: يشغل السيد خالد حالًيا • 

عبد  يوسف  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب 
الرحمن للهندسة )ياري( والمؤسسة الوطنية للنقليات، 
وشركة أوال لأللبان ذ.م.م.، يحمل السيد عبد الرحمن 
من  الميكانيكية  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة 

بليموث بوليتكنيك، المملكة المتحدة.
االرتباطات الخارجية: يشغل السيد خالد منصب رئيس • 

رئيس  ونائب  الغذائية،  التجهيزات  شركة  إدارة  مجلس 
كما  ش.م.ب.،  اإلسالمي  البحرين  بنك  إدارة  مجلس 
لتصليح  البحرين  شركة  في  إدارة  مجلس  عضو  كان 

السفن والهندسة ش.م.ب.

حسين سلطان الغانم
عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي
عضو مجلس إدارة منذ عام 2004
عضوية اللجان: اللجنة التنفيذية.

الملخص الوظيفي: يتمتع السيد حسين بخبرة واسعة • 
والعالقات  البشرية  والموارد  والتمويل  الحكومة  في 
العامة والعمل االجتماعي. شغل منصب وكيل الوزارة 
السمو  صاحب  ديوان  في  والمالية  البشرية  للموارد 
الملكي رئيس الوزراء، وهو أيًضا مدير سابق للتدريب 

وإدارة تنمية القوى العاملة بطيران الخليج.
حسين •  السيد  يتمتع  الصلة:  ذات  والخبرات  المهارات 

بمعرفة وخبرة واسعة في العمل الحكومي والعالقات 
العامة والتمويل والموارد البشرية والتدريب.

االرتباطات الخارجية: شغل السيد حسين منصب نائب • 
الخطوط  بشركات  للتدريب  العليا  للجنة  سابق  رئيس 
المحرق  مركز  في  إدارة  مجلس  وعضو  العربية  الجوية 
والتنمية  العمل  لوزارة  التابع  االجتماعية  للرعاية 

االجتماعية.

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة تتمة
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»لقد واصلنا دمج االعتبارات البيئية 
واالجتماعية والحوكمة في عملياتنا 
وفي قراراتنا المتعلقة باإلقراض. 
ويتزايد وعينا بتأثير أنشطتنا على 

البيئة الطبيعية والمجتمع ككل«.

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

نظرة رئيس مجلس اإلدارة

استراتيجيتنا وتوقعاتنا

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 242021



صافي الربح الموحد

55.0 مليون دينار بحريني

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي

على مدى العام 2021، اســتمرت 
تحديــات  بفــرض  كورونــا  جائحــة 
عديــدة علــى البيئة التشــغيلية مع 
الحــد مــن االنتعــاش االقتصــادي 
الــذي نســعى لــه جميعــًا. وقــد 
فــي  مهــم  دور  تأديــة  واصلنــا 
دعــم الشــركات واألفــراد بمملكــة 
ظــل  فــي  خاصــة  البحريــن، 
الحاليــة،  االقتصاديــة  الظــروف 
االســتثمار  توفيــر  تابعنــا  حيــث 
ــز  ــذي يســاهم بتعزي والتمويــل ال
إلــى  االقتصاديــة،  األنشــطة 
جانــب اســتمرارنا بدعــم المجتمــع 
وذوي الحاجــة خــالل هــذه الفتــرة 

االســتثنائية.

استمر التزامنا بالعمل بنهج مسؤول وبالحفاظ على 
تابعنا  حيث  وخدماتنا  ومنتجاتنا  عملياتنا  استدامة 
في  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  االعتبارات  دمج 
مع  باإلقراض  المتعلقة  وقراراتنا  عملياتنا  من  كل 
ادراكنا بشكل أوسع مدى تأثير أنشطتنا على البيئة 
وعلى المجتمع ككل. يستعرض هذا التقرير تفاصيل 
وافية عن أدائنا المالي، كما تم تعزيزه بإصدار تقرير 
الضوء  لتسليط  يهدف  الذي  السنوي  االستدامة 
على األثر اإليجابي ألعمالنا وجهودنا في جميع أنحاء 

المملكة. 

أداء مالي مرن
على الرغم من الظروف الصعبة للبيئة التشغيلية، 
إال أن األداء المالي للمجموعة ظل قوًيا، حيث ارتفع 
ليبلغ   %4.0 بنسبة  للمجموعة  األصول  إجمالي 
مليون   12,030.8( بحريني  دينار  مليون   4,535.6
دوالر أمريكي( مقابل 4,361.4 مليون دينار بحريني 
في  المسجلة  أمريكي(  دوالر  مليون   11,568.7(
31 ديسمبر 2020. وتعزى الزيادة إلى اإلقبال الكبير 

على منتجات القروض من بنك البحرين الوطني.

وارتفع صافي الربح الموحد لبنك البحرين الوطني 
بنسبة 8.5% من 50.7 مليون دينار بحريني )134.5 
 55.0 إلى   2020 عام  في  أمريكي(  دوالر  مليون 
مليون دينار بحريني )145.9 مليون دوالر أمريكي( 
في عام 2021. وتم تسجيل هذه الزيادة على الرغم 
من االنخفاض في اإليرادات األخرى غير األساسية 
التي  الطارئة  االحتياطية  والمخصصات  للمجموعة 
تم اتخاذها في عام 2021، مما يسلط الضوء على 
الوطني  البحرين  لبنك  األساسية  األنشطة  مرونة 
الفوائد  إيرادات  صافي  على  انعكست  والتي 

والرسوم والعموالت.
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استراتيجيتنا وتوقعاتنا

نظرة رئيس مجلس اإلدارة تتمة

االعتمادات الموصي بها
اإلدارة  مجلس  أوصى  المالية،  النتائج  حسب 

بموافقة المساهمين على االعتمادات التالية:

بماليين الدنانير البحرينية

37.5أرباح نقدية )%20(
18.7أسهم ممنوحة )%10(

2.7التبرعات والهبات
9.4التحويل إلى االحتياطي القانوني

أساس متين للحوكمة البيئية واالجتماعية 
)ESG( وحوكمة الشركات

الحوكمة  دور  أهمية  مدى  اإلدارة  مجلس  ُيدرك 
المجلس  ويلتزم  مؤسسة،  أّي  نجاح  في  الفّعالة 
خالل  من  المصلحة  أصحاب  جميع  مصالح  بحماية 

تطبيق سياسات دولية قياسية.

للمخاطر  استباقًيا  فهًما  الرشيدة  الحوكمة  تتطلب 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  بالجوانب  المرتبطة 
الشركات )ESG(، بما في ذلك تحديد الفرص التي 
من شأنها أن تؤثر جوهريًا على أداء المجموعة. ويؤكد 
مجلس اإلدارة على التزامه بمتابعة إدراج سياسات 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
لدى  المعتمدة  الحوكمة  نموذج  واالستدامة ضمن 
العام توسيع إطار عمل  المجموعة. وتم خالل هذا 
واالستدامة  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة 
المتعلقة  القضايا  متابعة  مسؤولية  لتتضمن 
باالستدامة لُيعزز ذلك من دور مجلس اإلدارة في 
خبرة  تطوير  واصلنا  لقد  المجموعة.  بأداء  االرتقاء 
مجلس اإلدارة من خالل مجموعة واسعة من برامج 

التطوير المهني المستمرة.

على  الحفاظ  في  القوي  المالي  أداؤنا  ساهم 
عالقات وثيقة مع عمالئنا، بما يتماشى مع وعدنا 

منتجات  وإطالق  بتطوير  قمنا  وقد  لكم«.  »أقرب 
على  عالوة  األفراد،  من  لعمالئنا  وقّيمة  جديدة 
دعمنا للشركات التي تتطلب سيولة مالية ذات تكلفة 
دعم  أيًضا  وباشرنا  الجائحة،  فترة  خالل  منخفضة 
لنساعدهم  مالية  تحديات  تواجه  التي  المؤسسات 
على التعافي واالزدهار مجدًدا. وحرصنا على تنفيذ 
حيث  للمساهمين،  القيمة  حماية  مع  ذلك  جميع 
الكفاءة  وتعزيز  التكاليف  بترشيد  االهتمام  تابعنا 
التشغيلية من خالل تبسيط ممارساتنا الداخلية بما 

يشمل رقمنة العديد من العمليات واإلجراءات.

وساهم التنفيذ السليم لممارسات الحوكمة والخدمة 
المصرفية المسؤولة في دعم تلبية احتياجات األعمال 
والمجتمعات على نطاق أكبر. وقد حققنا المزيد من 
االستدامة،  عمل  إطار  جوانب  واإلنجاز في  التقدم 
مع  المالية  غير  أولوياتنا  توافق  بتعزيز  أسهم  مما 
وأهداف  البحرين  لمملكة  المدى  طويلة  األهداف 
وسنواصل  المتحدة.  لألمم  المستدامة  التنمية 
على  أثرنا  إلدارة  ومسؤول  منهجي  بشكل  العمل 
البيئة، بجانب استمرارنا بتخصيص 5% من صافي 
ما  وهو  الخيرية،  والقضايا  للتبرعات  السنوي  الربح 

نقوم به منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية

ضمن إطار مساعي بنك البحرين الوطني وجهوده 
الجداول  نقدم  الشفافية،  مبدأ  إلتباع  المستمرة 
التالية، والتي تضم تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس 
في المنتهية  للسنة  التنفيذية  واإلدارة   اإلدارة 

31 ديسمبر 2021.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )بالدينار البحريني(
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أواًل: األعضاء المستقلين: 
-34,167------34,167--131,6672,500 - خالد يوسف عبدالرحمن2

-44,500------44,500--240,0004,500 - ريشي كابور

-47,000------47,000--340,0007,000 - يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا

-44,500------44,500--440,0004,500 - هالة علي حسين يتيم
-8,833------8,833--58,333500 - زيد خالد عبدالرحمن3

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين: 
-64,000------64,000--160,0004,000 - فاروق يوسف خليل المؤيد

-47,500------47,500--240,0007,500 - د. عصام عبدالله فخرو4

-43,500------43,500--340,0003,500 - فوزي أحمد كانو
-33,667------33,667--431,6672,000 - حسين سلطان الغانم2 4
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كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي

نظرة رئيس مجلس اإلدارة تتمة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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-47,000------47,000--540,0007,000 - الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة5
-46,000------46,000--640,0006,000 - محمد طارق محمد صادق أكبر4

-45,000------45,000--740,0005,000 - أمين أحمد العريض4
-10,333------10,333--88,3332,000 - فنسنت فان دن بوقرت3 4

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين: 

------------- ال يوجد تطبيق

-516,000------516,000--460,00056,000المجموع

مالحظة: جميع المبالغ مذكورة بالدينار البحريني
١ خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهة التنظيمية         2 انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أكتوبر 2021         3 بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أكتوبر 2021

4 ُتدفع المكافأة لشركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. )ج( ممثلة بأعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله

5 ُتدفع المكافأة للهيئة العامة للتأمين االجتماعي ممثلة بعضو مجلس اإلدارة المذكور أعاله

المكافآت األخرى:
6 تشمل المزايا العينية - مبلغ معين - مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية )إن وجدوا(

7 تشمل نصيب عضو مجلس اإلدارة من األرباح - األسهم الممنوحة )إن وجدوا(

مكافآت اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية
مجموع الرواتب 

والمخصصات المدفوعة
إجمالي المكافآت المدفوعة 

)Bonus(
 أّي مكافآت أخرى نقدية /

المجموع الكليعينية للعام 2021
أعلى ستة مكافآت من التنفيذيين بما فيهم 

2,542,143-1,724,643817,500الرئيس التنفيذي1 والرئيس التنفيذي للشؤون المالية2

مالحظة: جميع المبالغ مذكورة بالدينار البحريني
1 أعلى سلطة في اإلدارة التنفيذية في البنك

2 أعلى مسؤول مالي في البنك

شكر وتقدير
اإلدارة  مجلس  أعضاء  يرفع  المساهمين،  عن  نيابة 
أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
السمو  صاحب  وإلى  ورعاه،  الله  حفظه  المفدى 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

المالية  وزارة  وتوجيهات  لدعم  ممتنون  نحن 
المركزي  البحرين  ومصرف  الوطني  واالقتصاد 
لبنك البحرين الوطني. يتقدم أعضاء مجلس اإلدارة 
بالشكر لعمالئنا المخلصين ولشركائنا ولمساهمينا 

على ثقتهم الدائمة بالبنك.

لجميع  والتقدير  بالتحية  نتوجه  الختام،  وفي 
الموظفين وفريق اإلدارة التنفيذية في مجموعة بنك 
وإخالصهم  تفانيهم  على  ونثني  الوطني  البحرين 
وعملهم الدؤوب رغم الصعاب والتحديات خالل هذا 
العام. وال ننسى دور زمالئنا األعزاء من بنك البحرين 
اإلسالمي الذين يستمر اندماجهم في المجموعة 
من خالل الخدمات والعمليات واإلجراءات المشتركة 
وقد تمكنا معًا من التعلم ومشاركة الخبرات والعمل 
بروح الفريق الواحد. يمثل كال البنكين معًا مجموعة 
يتم  التي  المستمرة  التآزر  أوجه  خالل  من  قوية 
كبيرًا  أماًل  لتمنح  الوثيق  التكامل  تحقيقها من خالل 

في نجاحنا المستمر والمتزايد.

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

22 فبراير 2022
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استراتيجيتنا وتوقعاتنا

جان - كريستوف دوراند  .1
الرئيس التنفيذي

تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2016.• 
المهام الرئيسية: تحت إشراف مجلس إدارة بنك البحرين 
الوطني، يشرف السيد دوراند على عمليات بنك البحرين 
الوطني بشكل عام، ويوفر القيادة اإلستراتيجية، ويضمن 
دور  وتوسيع  تعزيز  على  ويركز  الفعالة،  المالية  اإلدارة 

البنك كمحرك للنمو االقتصادي والتنمية.
الملخص الوظيفي: يتمتع السيد دوراند بأكثر من 39 عاًما 
من الخبرة على الصعيدين اإلقليمي والدولي، حيث عمل 
من  أكثر  وقضى  رائدة  عالمية  مصرفية  مؤسسات  في 
32 عاًما في العمل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون 
الخليجي. قبل انضمامه إلى بنك البحرين الوطني، شغل 
منصب الرئيس التنفيذي اإلقليمي لبنك بي إن بي باريبا 
المدرسة  من  وتخرج  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  لمنطقة 
العليا للعلوم االقتصادية والتجارية في كلية إدارة األعمال 
الشرف«  »جوقة  على  دوراند  السيد  حصل  باريس.  في 

من قبل حكومة فرنسا في عام 2016.
في  مناصب  عدة  دوراند  السيد  يشغل  أخرى:  ارتباطات 
عضوية  ذلك  في  بما  وإقليمًيا،  محلًيا  اإلدارة  مجالس 
البحرين  وشركة  الخليج  طيران  شركة  إدارة  مجالس 
البحرين  وبنك  )بتلكو(  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت 
اإلسالمي، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة 
منصب  إلى  باإلضافة  األردن،  في  لالتصاالت  أمنية 
التنفيذية  اللجنة  ورئيس  بتلكو،  التدقيق في  لجنة  رئيس 
الموارد  لجنة  في  عضو  وهو  اإلسالمي،  البحرين  لبنك 

البشرية في طيران الخليج. 
االستثمار المجتمعي: يشغل السيد دوراند منصب رئيس 
 ،)FCCIB( البحرين  في  الفرنسية  والصناعة  التجارة  غرفة 
كما أنه مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

عبدالعزيز األحمد  .2
الرئيس التنفيذي - الحسابات االستراتيجية

تاريخ االلتحاق بفريق بنك البحرين الوطني: 1974.• 
إدارة  على  عبدالعزيز  السيد  يشرف  الرئيسية:  المهام 
الحسابات اإلستراتيجية لبنك البحرين الوطني والعالقات 
مع قاعدة العمالء التي تضم شخصيات رئيسية من بين 
واألفراد  األعمال  رجال  وكبار  المملكة  القرار في  صانعي 
أصحاب الثروات العالية والهيئات الحكومية اإلستراتيجية. 
تشتمل مهامه على رعاية هذه العالقات الرئيسية لضمان 
وتقديم  خاصة  عالقات  إدارة  تلقي  في  استمرارها 
رعاية  في  واالستمرار  عالمي  مستوى  على  الخدمات 
خدمات البنك. بصفته مصرفًيا متمرًسا يتمتع بخبرة غنية 
ألكثر من أربعة عقود في العديد من المجاالت الوظيفية 
بالبنك، فإن السيد عبدالعزيز يضيف خبرته الواسعة إلى 
إدارة  عمق  إلى  كبير  بشكل  ويضيف  كما  المنصب،  هذا 

البنك بصفته عضًوا رئيسًيا في فريق إدارة البنك.

من  أكثر  عبدالعزيز  السيد  يمتلك  الوظيفي:  الملخص 
45 عاًما من الخبرة في العمل مع بنك البحرين الوطني. 
شغل قبل توليه منصبه الحالي مناصب قيادية عليا في 
التنفيذي  الرئيس  ذلك  في  بما  الوطني،  البحرين  بنك 
والمؤسسات  التجارية  والشركات  األفراد  لقطاعات 
للخدمات  العام  والمدير  والشركات  والمتوسطة  الصغيرة 
المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية التجارية وقطاعات 
عبدالعزيز  السيد  يحمل  للشركات.  المصرفية  الخدمات 
بالواليات  فيرجينيا  جامعة  من  تنفيذي  دبلوم  شهادة 

المتحدة األمريكية.
إدارة  عبدالعزيز عضو في مجلس  السيد  أخرى:  ارتباطات 
لجنة  التجارية )BCFC(، ورئيس  للتسهيالت  البحرين  شركة 
إلى  باإلضافة  فيها.  التنفيذية  اللجنة  وعضو  المكافآت 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  يشغل  فإنها  ذلك، 
التسهيالت  شركة   ،)NMC( للسيارات  الوطنية  الشركة 
السيارات  لتأجير  التسهيالت  شركة  ش.م.ب.،  للسيارات 
إنفوناس  إدارة شركة  أنه عضو في مجلس  ذ.م.م.، كما 

ذ.م.م.
منصب  عبدالعزيز  السيد  يشغل  المجتمعي:  االستثمار 
عضو في مجلس أمناء الرعاية الصحية األولية بالمجلس 

األعلى للصحة.

ياسر الشريفي  .3
رئيس تنفيذي للمجموعة - االستراتيجية

تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2017• 
بنك  استراتيجية  ياسر  السيد  يقود  الرئيسية:  المهام 
البحرين الوطني وجهود التحول واالبتكار من خالل رئاسة 
مكتب إدارة المشاريع وذراع تطوير األعمال، باإلضافة إلى 
عمليات البنك في المملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة.
الملخص الوظيفي: يمتلك السيد ياسر أكثر من 25 عاًما 
في  الشركات  وتمويل  االستثمار  إدارة  في  الخبرة  من 
وأوروبا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أنحاء  جميع 
البحرين  بنك  إلى  انضمامه  قبل  المتحدة.  والواليات 
الوطني، شغل مناصب عليا في شركة الراجحي القابضة 
ذ.م.م.، وكان قبل ذلك شريًكا في إرنست آند يونغ، وهو 
من  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
جامعة ماساتشوستس في أمهيرست بالواليات المتحدة 

األمريكية.
إدارة  مجلس  رئيس  منصب  يشغل  أخرى:  ارتباطات 
أنه  كما  )دانات(،  الكريمة  واألحجار  للؤلؤ  البحرين  معهد 
عضو في مجلس إدارة شركة البحرين لالستثمار العقاري 
للمقاصة،  البحرين  وشركة  البحرين،  وبورصة  )إدامة(، 
السيارات ش.م.ب. وهو يمثل  البحرين لمواقف  وشركة 
البحرين  بنك  إدارة  مجلس  في  الوطني  البحرين  بنك 
للشركاء  االستشارية  اللجنة  وهو عضو في  اإلسالمي، 

المحدودين لصندوق صناديق الواحة.

منظمة  في  عضو  ياسر  السيد  المجتمعي:  االستثمار 
.)YPO( الرؤساء الشباب

هشام الكردي  .4
المصرفية  للمجموعة - الخدمات  تنفيذي  رئيس 

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2018.• 

األنشطة  على  هشام  السيد  يشرف  الرئيسية:  المهام 
المصرفية االستثمارية للشركات والمؤسسات في بنك 
وأنشطة  الخزينة  إدارة  إلى  باإلضافة  الوطني،  البحرين 
وتنفيذ  تحديد  في  يشارك  أنه  كما  المال.  رأس  سوق 
اإليرادات  أهداف  تحقيق  لضمان  العمل  استراتيجيات 

والربحية.
الملخص الوظيفي: لديه أكثر من 22 عاًما من الخبرة المحلية 
المؤسسية.  والتغطية  العالمية  األسواق  في  والدولية 
الوطني، شغل منصب  البحرين  بنك  إلى  انضمامه  قبل 
رئيس األسواق العالمية لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
المجلس  باريبا، كما كان عضوًا في  في بنك بي إن بي 
كما  التنفيذية،  واللجنة  الدولي  التجاري  للبنك  اإلقليمي 
البحرين والكويت، وهو حاصل على درجة  عمل في بنك 
البكالوريوس في الهندسة في التحكم في األنظمة من 

جامعة هيدرسفيلد في المملكة المتحدة.
ارتباطات أخرى: السيد الكردي منصب نائب رئيس مجلس 

إدارة شركة سيكو.
إدارة  مجلس  السيد هشام عضو  المجتمعي:  االستثمار 
التقليدية واإلسالمية  البنوك  إدارة صندوق  في مجلس 
البحرينية  المصارف  بجمعية  الخزانة  أمين  لجنة  وعضو 

.)BAB(

بروس وايد  .5
التمويالت  هيكلة  إعادة   - للمجموعة  تنفيذي   رئيس 

المالية
تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2014.• 

المهام الرئيسية: أسس السيد بروس قسم إعادة الهيكلة 
لدعم   2019 عام  في  الوطني  البحرين  بنك  في  المالية 
العمل كمستشار  المحلية واإلقليمية من خالل  األسواق 
دوره  يشمل  تحديات.  تواجه  التي  للشركات  مستقل 
إلى  باإلضافة  االئتمان،  لجان  لتنسيق  كرئيس  العمل 
إلى  تحتاج  التي  للمنظمات  االستشارية  الخدمات  تقديم 

إعادة الهيكلة المالية.
الملخص الوظيفي: يتمتع السيد بروس بأكثر من 36 عاًما 
من الخبرة المصرفية مع البنوك اإلقليمية والدولية مثل 
البنك السعودي الهولندي، وبنك الرياض، وسيتي بنك، 
في  ماجستير  على  حاصل  وهو  طوكيو.  بنك  ومجموعة 
من  التطبيقية  العلوم  في  وبكالوريوس  األعمال  إدارة 
على  وحاصل  أستراليا،  للتكنولوجيا،  كوينزالند  جامعة 
دبلوم الدراسات العليا في التمويل التطبيقي واالستثمار 

خبير  أيًضا  وهو  أستراليا،  المالية في  األوراق  معهد  من 
خزانة معتمد أول.

شركة    إدارة  مجلس  عضو  بروس  السيد  أخرى:  ارتباطات 
)RE( العقارية ويمثل بنك البحرين الوطني فيها.

المعهد  في  زميل  وايد  السيد  المجتمعي:  االستثمار 
األسترالي لمديري الشركات ومعهد الخدمات المالية في 
والخزينة  المالية  جمعية  في  عضو  أيًضا  وهو  أستراليا. 
وتجمع  المهارات  على  قائمة  جمعية  وهي  المحدودة، 

محترفي إدارة الخزانة والمخاطر المالية.

دانة بوحجي  .6
 رئيس تنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية 

واالستثمارية للشركات والمؤسسات المالية
تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2017• 

تكامل  على  دانة  السيدة  تشرف  الرئيسية:  المهام 
لكل  المواهب  إدارة  وخدمات  البشرية  الموارد  وتوفير 
اإلسالمي.  البحرين  وبنك  الوطني  البحرين  بنك  من 
وتشمل مسؤولياتها إضفاء الطابع المهني على خدمات 
الوطني، وتمكين موظفي  البحرين  الموظفين في بنك 
بنك البحرين الوطني من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، 

وخلق ممارسات تدعم تحول المجموعة. 
البحرين  بنك  إلى  انضمامها  قبل  الوظيفي:  الملخص 
مجلس  في  مناصب  دانة  السيدة  شغلت  الوطني، 
التنمية االقتصادي في البحرين، وشركة ممتلكات البحرين 
والبنك  الوطني،  واالقتصاد  المالية  ووزارة  القابضة، 
في  بكالوريوس  على  حاصلة  وهي  المتحد،  األهلي 
في  مهنية  وشهادة  كندا،  كونكورديا،  جامعة  من  التجارة 

الموارد البشرية )CPP( من لندن، المملكة المتحدة.
ارتباطات أخرى: تمثل بنك البحرين الوطني على مستوى 

مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي.
االستثمار المجتمعي: تعمل السيدة دانة كعضو مجلس 
لجنة  رئيس  منصب  تشغل  كما  البحرين،  إنجاز  في  إدارة 
االستدامة  لجنة  وعضو  والمكافآت،  البشرية  الموارد 

.)BAB( بجمعية المصارف البحرينية

هشام أبوالفتح  .7
رئيس االتصال المؤسسي

البحرين •  بنك  في  العمل  فريق  إلى  االنضمام  تاريخ 
الوطني: يونيو 2017

المهام الرئيسية: يتولى السيد هشام أبوالفتح مسؤولية 
اإلشراف على تطوير وتنفيذ حمالت االتصاالت المبتكرة، 
وتوطيد  الوطني،  البحرين  لبنك  الراسخة  المكانة  وتعزيز 
العالقات بين األطراف ذات الصلة. وتتضمن مسؤولياته 
والداخلية(،  الخارجية  )االتصاالت  المؤسسية  االتصاالت 
وإدارة  وتطوير  البنك،  وهوية  عالمة  على  واإلشراف 
إدارة  عن  فضال  االجتماعي،  التواصل  وسائل  محتوى 

العالقات اإلعالمية والفعاليات وبرامج الرعاية. 

نبذة عن اإلدارة التنفيذية
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البحرين  بنك  إلى  انضمامه  قبل  الوظيفي:  الملخص 
المناصب في  العديد من  الوطني، شغل السيد هشام 
بيكوك  مجموعة  بينها  من  المرموقة،  الشركات  من  عدد 
البحرين  ومعهد  والسعودية،  والكويت  كونسيرج-البحرين 
وفينتشر  البحرين،  وزين  والمالية،  المصرفية  للدراسات 
جانب  إلى  ولندن،  البحرين  الخليج-  وطيران  بنك،  كابيتال 
والبنك  والكويت،  البحرين  وبنك  بروموسفن،  مجموعة 
األهلى المتحد. السيد هشام حاصل على ماجستير في 
إدارة األعمال من جامعة ساندرالند في المملكة المتحدة، 
ودبلوما في دراسات الناقالت الجوية من االتحاد الدولي 

للنقل الجوي )األياتا(، سنغافورة. 
إذاعة  هيئة  في  برامج  ومقدم  معد  أخرى:  مناصب 

وتلفزيون البحرين. 
منصب  أبوالفتح  السيد  يشغل  المجتمعي:  االستثمار 
رئيس لجنة العالقات العامة في جمعية مصارف البحرين 

.)BAB(

فاضل عباس أحمد  .8
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

البحرين •  بنك  في  العمل  فريق  إلى  االنضمام  تاريخ 
الوطني: 2000 

رؤية  إعداد  عن  السيد فاضل مسؤول  الرئيسية:  المهام 
األهداف  تحقيق  تدعم  التي  الداخلي  التدقيق  وخطة 
وتطبيق  تصميم  وتضمن  للمجموعة،  االستراتيجية 
االمتثال  وممارسات  والتشغيلية  المالية  الممارسات 
والرقابة ذات الصلة بفعالية وكفاءة. يتولى السيد فاضل 
مهمة ضمان امتثال المجموعة لألحكام التنظيمية السارية، 
تتوافق مع »معايير  التدقيق  أعمال  جميع  أن  والتأكد من 
على  وللحفاظ  الداخلي«.  للتدقيق  المهنية  الممارسات 
إدارة المجموعة،  الداخلي عن  التدقيق  استقاللية وظيفة 
التابعة  التدقيق  لجنة  إلى  تقاريره  فاضل  السيد  يرفع 
لمجلس اإلدارة، ويتبع الرئيس التنفيذي للمجموعة إداريًا. 
الملخص الوظيفي: يملك السيد فاضل أكثر من عقدين 
المصرفية في  والخدمات  التدقيق  مجال  الخبرة في  من 
مناصب  شغل  انضمامه،  وقبل  الوطني.  البحرين  بنك 
متعددة  الرائدة  الشركة  يونغ-البحرين،  آند  إرنست  في 
كان  يونغ،  آند  إرنست  مع  عمله  وخالل  الجنسيات. 
مسؤوال عن أعمال التدقيق لعدد من العمالء من مختلف 
القطاعات. السيد فاضل حاصل على ماجستير من جامعة 
قانوني  محاسب  أنه  كما  المتحدة.  الواليات  بول،  دي 

معتمد-المملكة المتحدة، ومدقق داخلي معتمد. 
مناصب أخرى: يشغل السيد فاضل منصب سكرتير لجنة 
التدقيق في بنك البحرين الوطني، ويشارك كمراقب في 

اجتماعات لجنة التدقيق لبنك البحرين اإلسالمي.

صباح الزياني  .9
رئيس تنفيذي - الخدمات المصرفية لألفراد

تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2019.• 
البحرين  بنك  جهود  السيد صباح  يقود  الرئيسية:  المهام 
باألفراد  والخاصة  الرقمية  مقترحاته  البتكار  الوطني 
بهدف زيادة حصة البنك في السوق من خالل المنتجات 
االرتقاء  على  تعمل  والتي  المحّسنة،  المالية  والخدمات 
برحلة العميل عبر المنصات الرقمية لبنك البحرين الوطني 
بنك  إلى  انضم  اآللي.  الصراف  أجهزة  وشبكة  وفروعه 
البداية كرئيس للخدمات المصرفية  الوطني في  البحرين 

لألفراد.
الخبرة  من  عاًما   14 من  أكثر  يمتلك  الوظيفي:  الملخص 
البحرين  بنك  إلى  انضمامه  المصرفي. قبل  المجال  في 
الخدمات  رئيس  نائب  منصب  يشغل  كان  الوطني، 
البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  في  لألفراد  المصرفية 
المحلية  البنوك  أكبر  بعض  في  عليا  مناصب  وتقلد 
على  حاصل  صباح  السيد  البحرين.  في  واإلقليمية 
البكالوريوس في إدارة األعمال من السيتاديل، الواليات 
المعلومات  نظم  في  وماجستير  األمريكية،  المتحدة 
الحاسوبية من الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة، 
التكنولوجيا  في  واعتماد  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
المالية التنفيذية من جامعة جورج تاون، الواليات المتحدة 

األمريكية.
المجلس  في  عضو  صباح  السيد  المجتمعي:  االستثمار 
االستشاري لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية وعضو في 

لجنة االستثمار والتجزئة في جمعية مصارف البحرين.

10. كابي الحكيم
 رئيس تنفيذي للمجموعة - الشؤون القانونية وسكرتير 

الشركة
تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2017.• 

الرئيسية: يشرف السيد كابي على جميع األمور  المهام 
القانونية لبنك البحرين الوطني، ويقدم المشورة لمجلس 
بجميع  يتعلق  فيما  وإدارته  الوطني  البحرين  بنك  إدارة 
للشؤون  رئيًسا  تعيينه  تم  لألعمال.  القانونية  الجوانب 

القانونية للمجموعة وسكرتيًرا للشركة في عام 2020.
عن  تزيد  بخبرة  كابي  السيد  يتمتع  الوظيفي:  الملخص 
20 عاًما في مجال القانون عبر مجموعة من المجاالت ذات 
المصرفية  الخدمات  مثل  الوطني  البحرين  ببنك  الصلة 
إلى  انضمامه  قبل  اإلسالمي.  والتمويل  االستثمارية 
مجموعة  مع  كابي  السيد  عمل  الوطني،  البحرين  بنك 
جي إف إتش المالية وبي إن بي باريبا. وهو حاصل على 
ماجستير في العلوم المالية والمصرفية من كلية الحقوق 
في أوسجود هول، جامعة يورك، كندا، وعلى ليسانس 
من  اللبناني(  القانون  في  الحقوق  )ليسانس  الحقوق 
من  والعديد  لبنان  بيروت،  الحكمة،  بجامعة  الحقوق  كلية 

مؤهالت الدراسات العليا.

في  إدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  أخرى:  ارتباطات 
شركة استيراد لالستثمار ش.م.ب.

االستثمار المجتمعي: يشغل السيد كابي منصب عضو 
عضو  وهو  بالبحرين،  الدولية  التجارة  غرفة  إدارة  مجلس 
في لجنة المحامين لغرفة التجارة الدولية بالبحرين، وغرفة 
بباريس  الدولية  التجارة  غرفة  ولجنة  والتجارة،  الصناعة 
مساهم  يعد  كما  النزاعات،  وتسوية  بالتحكيم  الخاصة 
منتظم في المقاالت في الصحف والمجالت القانونية. 
الطاقة  »قائمة  جائزة  على  حصوله  إنجازاته  تشمل 
العام لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا لعام  للمستشار 

.)Legal 500( 2016« من

11. رنـا قمبر
رئيس تنفيذي للمجموعة -  االلتزام

الوطني:   •  البحرين  بنك  فريق  إلى  االنضمام  تاريخ 
.2021

أنشطة  جميع  على  رنا  السيدة  تشرف  الرئيسية:  المهام 
الوطني  البحرين  بنك  امتثال مجموعة  االمتثال، وتضمن 
التنظيمية  والمتطلبات  القوانين  لجميع  وفعالية  بكفاءة 

والسياسات واإلجراءات المعمول بها.
الخبرة  من  عاًما   19 من  أكثر  تمتلك  الوظيفي:  الملخص 
تشمل  والتي  والتنظيمية،  المصرفية  الصناعة  في 
إلى  انضمامها  قبل  المصرفي.  والترخيص  اإلشراف 
ورئيسة  التراخيص  مديرة  كانت  الوطني،  البحرين  بنك 
مصرف  في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  على  اإلشراف 
البحرين المركزي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في 
المحاسبة وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين.

12. إيان بالكالو
رئيس تنفيذي للمجموعة - العمليات

تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2017.• 
الميزة  تعزيز  إلى  إيان  السيد  يهدف  الرئيسية:  المهام 
التنافسية لبنك البحرين الوطني من خالل تحديد كفاءات 
أكبر من خالل نشر حلول محسنة وحديثة واعتماد تقنيات 
التنفيذي  الرئيس  منصب  في  تعيينه  تم  متطورة. 

للعمليات للمجموعة في عام 2020.
تزيد  بخبرة  إيان  السيد  يتمتع  الوظيفي:  الملخص 
المالية  الشؤون  في  تنفيذي  كمسؤول  30 عاًما  عن 
والمصرفية الدولية. لقد بنى وأدار عمليات واسعة النطاق 
في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، 
ولديه سجل حافل بالنجاح في تنفيذ مجموعة من مبادرات 
في  الشرف  مرتبة  على  حاصل  وهو  الرئيسية.  التغيير 
االقتصاد من جامعة أبردين في اسكتلندا، وهو محاسب 
برامج  في  كما شارك  التكاليف،  إدارة  معهد  مؤهل في 

اإلدارة التنفيذية المرموقة.

13. راسل بنيت
رئيس تنفيذي للمجموعة - الشؤون المالية

تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2018.• 
البحرين  بنك  إلى  راسل  السيد  انضم  الرئيسية:  المهام 
الوطني كمدير مالي، وتم تعيينه رئيًسا للمجموعة في عام 
2020، حيث يشرف على جميع االستراتيجيات والتخطيط 
الوطني. تشمل  البحرين  لبنك  المالية  واإلدارة لألنشطة 
وضمان  المحّسنة  البيانات  تحليالت  تقديم  مسؤولياته 

اعتماد أحدث التقنيات لتوفير رؤية األعمال.
الخبرة  من  عاًما   20 من  أكثر  يمتلك  الوظيفي:  الملخص 
بنك  إلى  انضمامه  قبل  المتنوعة.  والمالية  المصرفية 
الخليج  بنك  في  عليا  مناصب  شغل  الوطني،  البحرين 
الدولي، وبنك الكويت الوطني، وإرنست آند يونغ. وهو 
وحاصل  المتحدة  المملكة  من  مؤهل  قانوني  محاسب 
على درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الرياضيات 

واالقتصاد من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.
لفرع  راسل عضو مؤسس  السيد  المجتمعي:  االستثمار 
البحرين لجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط 
التحاد  التابعة  الدولية  المعايير  للجنة  سابق  رئيس  ونائب 
البحرين للمصارف. وهو عضو في مجتمع تحليالت البيانات 
التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وقد 
قام بتأليف ونشر برنامج لذكاء األعمال وتحليالت البيانات، 
في  البنوك  من  العديد  في  حالًيا  استخدامه  يتم  والذي 
والمملكة  األمريكية  المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والبحرين.

14. عيسى مسيح
رئيس تنفيذي للمجموعة - إدارة المخاطر

تاريخ االنضمام إلى فريق بنك البحرين الوطني: 2017.• 
المهام الرئيسية: السيد عيسى هو المسؤول عن قيادة 
إستراتيجية  لدعم  المخاطر  إدارة  عمل  إطار  وتنفيذ  تطوير 
عمل بنك البحرين الوطني. يمتد هذا الدور عبر األنشطة 
والسيولة  والسوق  االئتمان  تشمل  التي  التنظيمية 

والتشغيل وكذلك مخاطر أمن المعلومات.
الخبرة  من  عاًما   23 من  أكثر  يمتلك  الوظيفي:  الملخص 
البحرين،  مملكة  في  واالستثمارية  التجارية  المصرفية 
قبل  والتقليدية.  اإلسالمية  المؤسسات  تغطي  والتي 
انضمامه إلى بنك البحرين الوطني، شغل السيد عيسى 
مصرف  في  للمجموعة  المخاطر  إدارة  رئيس  منصب 
إدارة  في  ماجستير  على  حاصل  وهو  البحرين.  السالم 
بالواليات  ديبول  جامعة  من  الشرف(  مرتبة  )مع  األعمال 
جامعة  من  التجارة  وبكالوريوس  األمريكية،  المتحدة 
 )CFA( معتمد  مالي  محلل  أيًضا  وهو  كندا.  كونكورديا، 

.)PRM( ومدير مخاطر محترف
مهام أخرى: السيد عيسى عضو مجلس إدارة بنك البحرين 
البحرين  بنك  ويمثل  العقارية   )RE( وشركة  اإلسالمي 

الوطني.

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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تقرير الرئيس التنفيذي

”نحرص دومًا على توثيق 
عالقتنا بعمالئنا ونعمل 

على فهم احتياجاتهم 
لتحقيق متطلباتهم“

جان-كريستوف دوراند
الرئيس التنفيذي

استراتيجيتنا وتوقعاتنا

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 322021



واجهناها  التي  التحديات  إن 
طموحاتنا،  من  تحد  لم 
وعملنا على اتخاذ العديد من 
الخطوات نحو تطوير مجموعة 
متكاملة ومسؤولة لألعمال 
إيجابي  بتقديم مردود  تلتزم 
للمساهمين والمجتمع ككل. 

إجمالي الدخل التشغيلي

150.9 مليون دينار بحريني
 يسلط الضوء على مرونة األنشطة األساسية

لبنك البحرين الوطني.

واالبتكار  االستثمار  على  أكبر  قدرة  اآلن  نملك 
وتوجيه منتجاتنا وخدماتنا عبر أسواق متنوعة. نجحنا 
جًدا  حديث  تطبيق  وإطالق  تطوير  في  العام  هذا 
المحمول لعمالئنا  الهاتف  عبر  المصرفية  للخدمات 
من األفراد، وواصلنا السعي الحثيث نحو  تبسيط 
وسهولة  فعاليتها  وضمان  المصرفية  معامالتهم 
لعمالئنا  بالنسبة  أما  اإلمكان.  قدر  استخدامها 
في  مهمة  قطاعات  دعم  واصلنا  الشركات،  من 
وتمويل  بتسهيل  وقمنا  البحريني،  االقتصاد 
المشاريع والمعامالت المهمة، وعقدنا شراكات مع 
مع  يتماشى  بما  والمسؤولين  الحكومية  الهيئات 
آفاقنا من  كما واصلنا توسيع  الوطنية.  األولويات 
الطموحة الفتتاح  قدًما في خططنا  المضي  خالل 
أكدنا  نفسه،  الوقت  الخارج. في  جديدة في  فروع 
دعمنا القتصادنا الوطني من خالل االستمرار في 
العمل مع الموردين المحليين حيثما كان ذلك ممكًنا، 
المحتاجة،  المحلية  للشركات  المالي  الدعم  وتقديم 
وتطوير ثقافة ريادة األعمال في المملكة من خالل 
الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة 

والمشاريع الناشئة.

وأود أن أشير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الحلول 
قاسًما  تمثل  باعتبارها  عملياتنا  جميع  في  الرقمية 
فيما  انخرطنا  لقد  وخدماتنا.  منتجاتنا  في  مشترًكا 
السنوات  من  لعدد  الرقمي«  »التحول  عليه  نطلق 
حالة  نكون في  أن  إلى  بحاجة  أننا  وندرك  بالفعل، 

نبذة عن اإلدارة التنفيذية تتمة
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العمل  فريقي  بين  التعاون  لتعزيز  بجد  عملنا  لقد 
في بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي 
تحقيق  من  بنجاح  تمكنا  وقد  االستحواذ.  رحلة  في 
االندماج في المهام، ومستمرون في العمل من 
أجل الجمع بين الفريقين، ومشاركة الخبرات المختلفة 
والتعلم من التنوع الذي يحققه. إن بعض المناسب 
زمالئنا  بعض  يتوالها  الجديد  الكيان  في  القيادية 
هذا  أن  من  وبالرغم  اإلسالمي.  البحرين  بنك  من 
التداخل التنظيمي شديد األهمية، فإنه يمثل جزًءا 
األفراد  يعمل  تماًما، حيث  نظام مندمج  إقامة  من 
مًعا، مدفوعين بمنظومة قيم وسلوكيات وطموح 
مشترك. وأود أن أشكر الجميع على جهودهم التي 
قدموها في توحيد ممارسات العمل، وتطوير روح 

عمل جديدة للمؤسسة. 

إن التحديات التي تفرضها القضايا البيئية وغيره من 
القضايا تستلزم تدريب وتطوير موظفينا إلكسابهم 
واالستجابة.  للفهم  إليها  يحتاجون  التي  المهارات 
الصعب  من  جعل  قد  الوباء  أن  من  الرغم  وعلى 
تبادل الخبرات وجًها لوجه، أو تدريب الفرق واألفراد 
واسعة  مجموعة  تقديم  واصلنا  أننا  إال  سوًيا، 
تساعد  والتي  اإلنترنت  عبر  التطوير  دورات  من 
حياتهم  وتطوير  مهاراتهم   تنمية  على  األشخاص 
متدربين،  استقبلنا  ذلك  إلى  باإلضافة  المهنية. 
أنه  الناس  فيها  يشعر  ثقافة  خلق  على  وحرصنا 
ودعمنا  الشركة،  داخل  بسهولة  التقدم  يمكنهم 
بهم.  واالحتفاظ  البحرينيين  المواطنين  توظيف 
والذهنية  البدنية  بالصحة  االهتمام  واصلنا  وكذلك 
للجميع خالل أوقات الوباء الصعبة، وذلك من خالل 
من  العمل  وخيارات  المرنة،  العمل  ساعات  توفير 
البدنية  بالصحة  المختصة  الندوات  المنزل، وتقديم 

هــذا  بذلناهـــا  التــي  الجهـــود 
الــعـــام والـنــجـــاحــــات التـــي 
حققناها تســاهم في ترســيخ 
مكانتنــا وإعادتنــا إلــى مســار 
النمــو القــوي مــن أجــل تحقيق 
االزدهــار فــي العــام المقبــل 

وعلــى المــدى  البعيــد.

تطور دائم. إن وتيرة التغيير في قطاع التكنولوجيا 
إن أي  باستمرار.  تتغير  العمالء  سريعة وتفضيالت 
مؤسسة مرنة  حًقا هي تلك التي تكون قادرة على 
تكييف مناهجها وتطويرها بسرعة وكفاءة، وبطريقة 
على  دومًا  نحرص  أننا  كما  لعمالئها،  القيمة  تمنح 
احتياجاتهم  فهم  على  ونعمل  بهم  عالقتنا  توثيق 

لتحقيق متطلباتهم.

من  فقط  ليس  موظفينا،  أهمية  دومًا  ندرك  إننا 
خالل  من  أيًضا  بل  أدائنا  في  مساهمتهم  خالل 
أهدافنا  وتحقيق  ثقافتنا  تشكيل  في  دورهم 
اعتماد  بتحقيقنا  خاص  بشكل  ونفخر  وتطلعاتنا. 
الموارد  في  »مستثمرون  من  الذهبي  المستوى 
مؤسسة  أول  لنصبح   ،2021 عام  في  البشرية« 

تحقق ذلك في المنطقة.

مهتمون  موظفينا  من  العديد  أن  كذلك  نعلم  كما 
وانعكس  واالجتماعية،  البيئية  بالقضايا  بشدة 
اهتمامهم هذا في عدد الذين شاركوا في فعاليات 
التنظيف في جميع أنحاء البحرين هذا العام، وفي 
جهودهم كمتطوعين في المجتمع. إن هذا االلتزام 
المؤسسي  التزامنا  يعكس  موظفينا  جانب  من 
على  تركيزنا  تعزيز  إلى  جاهدين  نسعى  أيًضا. 
البيئة،  تأثير عملنا على  إدارة  البيئة، وتنظيم  حماية 
وإعداد الهياكل التنظيمية بما في ذلك لجنة مجلس 
االستدامة والقيادة القوية، لتعزيز التغييرات القادرة 
ترسيخ  نواصل  وكما  التحديات.  على  التغلب  على 
المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة في أنشطة 
مع  وثيق  بشكل  ونتعاون  واالستثمار،  اإلقراض 
االستدامة  تحديات  لمواجهة  الشركات  من  عمالئنا 

الخاصة بهم.

اإلجراءات  من  مجموعة  إتباع  عن  فضال  والذهنية، 
االحترازية لحماية موظفينا. 

كان عام 2021 أكثر تحدًيا مما توقعه الكثير منا. ومع 
وضع  في  وأصبحنا  تجربتنا  من  تعلمنا  فقد  ذلك، 
االقتصاد  تعافي  مع  االزدهار  نحقق  لكي  أقوى 
الشكل  إلى  والمهنية  الشخصية  الحياة  تحول  ومع 
المألوف أكثر وأكثر في األوقات القادمة. فالجهود 
حققناها  التي  والنجاحات  العام  هذا  بذلناها  التي 
تساهم في ترسيخ مكانتنا وإعادتنا إلى مسار النمو 
المقبل  العام  االزدهار في  تحقيق  أجل  القوي من 

وعلى المدى  البعيد. 

جان-كريستوف دوراند
الرئيس التنفيذي

نبذة عن اإلدارة التنفيذية تتمة

استراتيجيتنا وتوقعاتنا
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موظفو بنك البحرين الوطني )من اليمين(:دانـة القاسم من االلتزام، وسعود قناطي من الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات واالستثمارات وأميرة الرحمة من الخدمات المصرفية لألفراد.
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لمواجهة  االستعداد  في  مرونة  أظهرنا  لقد 
التحديات المتوسطة وبعيدة المدى.

عام  طوال  الحال  هو  كما  العمل،  نواصل 
صعبة  اقتصادية  ظروف  ظل  في   ،2021
كان  كورونا  جائحة  استمرار  أن  حيث  للغاية. 
إذ  العالمي،  االقتصاد  على  الكبير  األثر  لها 
واجهت الشركات والبنوك العديد من تحديات 
ضمان  إلى  الحاجة  إلى  باإلضافة  التشغيل، 
صحة ورفاهية موظفيها وعمالئها. لقد أظهرنا 
الجيدة  االستجابة  على  وقدرة  عالية  مرونة 

لظروف السوق الصعبة.

نحن ندرك أن هذه التحديات سوف تستمر على 
المدى القصير. ففي حين بدأت  االقتصادات 
في جميع أنحاء العالم في التعافي من الوباء، 
االقتصادي  التعافي  يكون  أن  المحتمل  فمن 
متفاوت  كوفيد-19  فيروس  جائحة  من 
وخطر  إقليمية،  تباينات  وجود  مع  وتدريجي، 
سلسلة  تحديات  واستمرار  التضخم،  زيادة 
توخي  إلى  بحاجة  أننا  يعني  وهذا  التوريد. 
ورفاهية  صحة  أجل  من  المستمرة  اليقظة 
قدرتنا  تعزيز  إلى  وبحاجة  وعمالئنا،  موظفينا 
على التحلي بالمرونة في استجابتنا- من خالل 
المدفوعات،  نماذج  هيكلة  إعادة  مثل  إجراءات 
دعم  خدمات  وتقديم  جديدة،  خدمات  وطرح 
دفع  تأجيل  عن  فضال  إضافية،  استشارية 
القروض، واتخاذ إجراءات أخرى لدعم عمالئنا.  

إن هذه التحديات المباشرة تفرض تأثيرًا بالفعل 
على القضايا المتوسطة وطويلة األجل التي 

الحاجة  أدت  المثال،  سبيل  فعلى  نواجهها. 
إلى  الوباء  عن  الناجم  االجتماعي  التباعد  إلى 
ُبعد  عن  العمل  مثل  الحالية  االتجاهات  تسارع 
إلى  التحول  تتواصل جهود   حيث  والرقمنة،  
المصرفية  عملياتنا  في  الرقمية  العمل  طرق 
الخاصة وفي تطوير وتقديم الخدمات لعمالئنا 
بوتيرة متزايدة. إن طرق العمل الرقمية  توفر 
التشغيل  في  الكفاءة  لتحقيق  كبيًرا  مجاال 
العمليات  أتمتة  خالل  من  التكاليف،  وتوفير 
طرق  وتوفير  المعامالت،  توثيق  من  والحد 
لعمالئنا.  والمنتجات  الخدمات  لتقديم  مبتكرة 
فالثورة الرقمية موجودة وباقية وسوف تظل 

ثابتة ومستمرة خالل السنوات القادمة.

إن الرقمنة هي مجرد طريقة واحدة يمكننا من 
خاللها تقليل التأثير البيئي ألنشطتنا، وكذلك 
الحاجة  تمثل  حيث  بعمالئنا،  المتعلقة  تلك 
األجل  طويل  تحدًيا  المناخ  تغير  مواجهة  إلى 
االلتزام  مع  وملًحا  فورًيا  اهتماًما  وتتطلب 
الحاضر.  الوقت  في  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ 
الفاعلة  الجهات  كافة  على  الضغط  يكن  فلم 
في المجتمع - من أفراد وشركات ومستثمرين 
العمل  أجل  من   - مدني  ومجتمع  وحكومات 
مًعا للحد من انبعاثات الكربون بهذه القوة من 

قبل.

بالنسبة لبنك البحرين الوطني، فإن هذا يعني 
مواصلة جهودنا  الدؤوبة لتنظيم إدارتنا البيئية 
وضمان التحسن في كفاءة مواردنا عن طريق 
الحد من االستهالك وتفعيل العمليات األكثر 

أمكننا  حيثما  التكنولوجيا  واستخدام  كفاءة 
فمن  لها.  نتعرض  قد  التي  التبعات  لتقليل 
العمالء،   مع  عالقاتنا  خالل  من  أنه  الواضح 
تطلعاتهم  عبر  وتحديهم  يمثل دعمهم  سوف 
مطلبًا  الكربون،  من  خاٍل  لمستقبل  الخاصة 

أساسيًا يجب علينا تحقيقه. 

من  فقط  واحًدا  ُبعًدا  البيئي  اإلشراف  يمثل 
سياسات  تبني  في  نواجهها  التي  التحديات 
وممارسات بيئية واجتماعية سليمة، جنًبا إلى 
جنب مع الحوكمة السليمة. وتعتبر الممارسات 
مثااًل  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
آخر على هدف طويل األجل له تأثير كبير في 
دمج  تطوير  نواصل  وسوف  الحاضر.  الوقت 
الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة في 
سوف  والتي  التجارية،  وعملياتنا  سلوكياتنا 
لضمان  والمشاركة  الفحص  عمليات  تتضمن 
الصلة  ذات  األطراف  مع  بناء  بشكل  التعاون 
وفقًا ألنظمة صارمة للرقابة الداخلية. وسوف 
التي  االستدامة  طريق  خارطة  عبر  نتقدم 
خططها  من  باالستفادة  بالفعل،   طورناها 
نطاقًا  أوسع  منهجي  أسلوب  التخاذ  الفورية 
يضمن دمج السلوكيات الصحيحة بالكامل داخل 
مؤسستنا على المدى الطويل لضمان التقدم 
المستمر نحو شمولية أصحاب األطراف ذات 

الصلة.

سوف يستمر معدل التغير السريع في حياتنا 
فإن  للبحرين،  وبالنسبة  والشخصية.  المهنية 
وجود  قيمة  على  الضوء  تسلط  التغيير  وتيرة 

طويل  نهج  واتخاذ  للمستقبل  واضحة  رؤية 
األجل. وسوف نواصل دعم إطار عمل الحكومة 
االقتصادي  التنويع  يعتبر  والتي  ورؤيتها، 

عنصًرا هاًما فيها٠

 إن كل قضية من هذه القضايا تفرض تحديات 
لفريقنا في الوقت الحاضر وفي المستقبل. 
فعلى المدى القصير، سلط هذا األمر الضوء 
والعمل  المرونة  تعزيز  إلى  الحاجة  على 
الجماعي والتفاني في مواجهة ظروف العمل 
المدى  وعلى  الصعبة.  والمهنية  الشخصية 
االتجاهات  هذه  تخلق  والطويل،  المتوسط 
جديدة،  ومعارف  مهارات  تطوير  إلى  الحاجة 
مثل  التقنية  المجاالت  في  ذلك  كان  سواء 
األدوات والتقنيات الرقمية، أو فهم التأثيرات 
خالل  من  أو  أفضل،  بشكل  وإدارتها  البيئية 
قيمة  تؤكد  التي  الشخصية  المهارات  تطوير 

المرونة والتنوع والشمولية.

نظـرة عامـة

استراتيجيتنا وتوقعاتنا
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لقد جاء قرار بنك البحرين الوطني بزيادة حصته 
إلى  اإلسالمي  البحرين  بنك  في  المسيطرة 
78.8% نتيجة لرؤية إستراتيجية من أجل اختراق 
مكانة  وتعزيز  اإلسالمي  المصرفي  السوق 
المصرفية  الخدمات  مجال  في  المجموعة 
حصة سوقية  المجموعة  تملك  حيث  لألفراد، 
استحواذ  عملية  ساعدت  وقد   .%25 تبلغ 
محفظته  تنويع  على  الوطني  البحرين  بنك 
المتوافقة  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  مع 
عروض  تكمل  التي  اإلسالمية  الشريعة  مع 
البحرين  ببنك  الخاصة  التقليدية  المنتجات 
الوطني، مما يتيح  له االستفادة من الفرص 
المحلية واإلقليمية  على نطاق أوسع وزيادة 

حصته في السوق.

لقد جاء قرار زيادة االستثمار في بنك البحرين 
للفرص  المستمر  الرصد  نتيجة  اإلسالمي 
اإلسالمي  البحرين  بنك  أن  إلى  والتوصل 
هو األنسب للمجموعة ألنه لعب دوًرا محورًيا 
اإلسالمي  المصرفي  القطاع  تطوير  في 
كأول  الطريق  ومهد  البحرين  مملكة  داخل 
دمج  أدى  وقد  البالد.  في  إسالمي  بنك 
المجموعة  مكانة  تعزيز  إلى  البنكين  عمليات 
اإلسالمي،  القطاع  والسيما  الصناعة،  في 
المستقبلية  االستثمارات  تجميع  أتاح  مما 
مواكبة  في  لمساعدتها  للمجموعة  المطلوبة 
تطور المشهد المصرفي من حيث االستدامة 
والتكنولوجيا والتنظيم والمنتجات، وغيرها من 

األمور األخرى.

يساعد  البنكين  في  األقسام  بعض  دمج  إن 
على تعزيز مكانة العالمتين التجاريتين من خالل 
االعتماد على نقاط القوة الخاصة بكل منهما 
وأفضل الممارسات لتعزيز اإلمكانات وترسيخ 

يستفيدان  الكيانين  فكال  التشغيلي.  التميز 
واالستثمارات،  األعمال  في  التعاون  من 
المشتركة  المواهب  مجموعة  واستقطاب 
فضال  والتكنولوجيا،  والموارد  الخبرات  من 
األمثل،  األداء  وتحقيق  الكفاءات  تحسين  عن 
وتوسيع حلول المحفظة، والتي تعمل جميعها 
المساهمين،  وعوائد  الربحية  تعزيز  على 
وقد  العمالء.  بتجربة  االرتقاء  إلى  باإلضافة 
في  اإلسالمي  البحرين  بنك  رؤية  تعزيز  تم 
مع  رائدة  إسالمية  مالية  مؤسسة  يكون  أن 

توسيع نموذج وخطوط أعماله.

اإلدارة،  مجالس  مع  كثب  عن  العمل  بعد 
الرقابة  وهيئة  المركزي  البحرين  ومصرف 
تتمثل  اإلسالمي،  البحرين  لبنك  الشرعية 
مجموعة  إنشاء  في  اإلستراتيجية  طموحاتنا 
والموارد  القدرات  تملك  قوية  مصرفية 
القيمة  خلق  تسريع  من  تمكنها  التي  القوية 
المستقبلية.  السوق  فرص  من  واالستفادة 
مكانتنا  بتعزيز  التزامنا  مع  هذا  ويتماشى 
للمملكة،  القيمة  خلق  على  قادرين  كشركاء 
نموها  في  هادفة  بطريقة  والمساهمة 
رائدة  مصرفية  كمجموعة  وازدهارها  المستمر 

ومسؤولة.

وتشكل  مؤسسيًا،  التزامًا  االستدامة  تمثل 
جزًءا ال يتجزأ من سعي بنك البحرين اإلسالمي 
الجيدة وأساسيات ممارسة  المواطنة  لتحقيق 
رؤية  البنك  يشارك  حيث  السليمة،  األعمال 
وتطلعات بنك البحرين الوطني، ويعزز مبادئ 
االستدامة في جميع األسواق، نظرًا ألن هذا 
التحول سوف يؤدي إلى زيادة تأثيره اإليجابي 

في البحرين.

على  اإلسالمي  البحرين  بنك  أنشطة  ترتكز 
مبادئ الحوكمة السليمة وإدارة المخاطر ونمو 
لتزويد  التقنيات  أحدث  واستخدام  الموظفين 
االبتكار  كان  ولطالما  ممتازة.  بخدمة  العمالء 
اإلسالمي،  البحرين  بنك  عمل  صميم  في 
وُتعد  المالية.  خدماته  أو  عملياته  في  سواء 
اإلسالمي  البحرين  لبنك  بالنسبة  الرقمنة 
لكفاءة  رئيسًيا  محرًكا  الوطني،  البحرين  وبنك 

التشغيل وابتكار الخدمات.

جميع  على  كوفيد-19  جائحة  تأثير  ظل  وفي 
بنك  أولوية  كانت  فقد  الصلة،  ذات  األطراف 
السالمة  هي  تزال  وال  اإلسالمي  البحرين 
المستمر على “تبسيط  التركيز  واألمن. فكان 
المصرفية  الخدمات  ورقمنة  المالية”  األمور 
تحقيق  في  والمتمثل  الغرض  لهذا  مناسًبا 
لألطراف  االقتصادي  واألمن  السالمة 
المزيد  البنك  الصلة. وقد طرح  ذات  الرئيسية 
إلى  للوصول  والشركات  لألفراد  الطرق  من 
إلى  االضطرار  بدون  المصرفية  الخدمات 
التواصل مع اآلخرين دون  أو  مغادرة منازلهم 
داعي. كما عمل البنك بروح تعاونية مع الجهات 
تمديد  أو  جدولة  إعادة  أجل  من  التنظيمية 
شروط سداد القرض لعمالئه الذين هم في 

حاجة لذلك. 

إن القيمة البحرينية في بنك البحرين اإلسالمي 
التي  البحرينية  الرؤى  رغبته في غرس  تعكس 
الطريقة  إنها  اإلسالمية.  جذورها  من  نمت 
المحلية من خالل  البنك قيمه  يبرز فيه  التي  
المهام اليومية في العمل وعن طريق منهجه 
البحرين  بنك  ويعلق  األعمال.  تنفيذ  في 
المرأة  مشاركة  على  كبيرة  أهمية  اإلسالمي 
في القوى العاملة وُيعد التزامه بتمثيل المرأة 

متماشيًا مع استراتيجية مملكة البحرين لتمكين 
المرأة.

واصل  الوطني،  البحرين  بنك  مع  وبالتعاون 
في  االستثمار  اإلسالمي  البحرين  بنك 
المالية  للتكنولوجيا  البيئي  النظام  تطوير 
تعزز  التي  المماثلة  والمبادرات  البحرين  في 
يمّكن  مما  المحلي،  المستوى  على  االبتكار 
البحرين  مملكة  في  المالية  التكنولوجيا  قطاع 
من االزدهار ويرسخ مكانتها كمركز للتكنولوجيا 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  المنطقة.  في  المالية 
فقد سعى البنك إلى  تعزيز سبل التعاون مع 
المبادرات التي تسمح  المؤسسات من خالل 
باالستفادة  المستقبليين  والقادة  للمواهب 
االبتكار  مثل  المهارات  من  مجموعة  من 

واإلبداع وريادة األعمال والقيادة.

مستقبل  يضع  اإلسالمي  البحرين  بنك  إن 
حيث  قراراته،  مقدمة  في  القادمة  األجيال 
لضمان  الجديدة  الطرق  بمراجعة  يقوم سنويًا 
تصرف البنك بطريقة مسؤولة بيئًيا - من خالل 
النفايات  التدوير وتقليل  إعادة  لزيادة  مبادرات 
استهالك  من  والحد  الورق  استخدام  وتقليل 
المقبل، سوف  العام  وفي  والمياه.  الكهرباء 
اآلثار  إدارة  أجل  من  عمله  إطار  البنك  يطور 
البيئية بما يضمن توافق األهداف والعمليات 

وأنشطة الرصد مع بنك البحرين الوطني.

يمكن اإلطالع على معلومات حول األنشطة 
عام  خالل  اإلسالمي  البحرين  لبنك  المحددة 
السنوي وتقرير االستدامة  تقريره  2021 في 
مع  جنب  إلى  جنًبا  المالي،  أدائه  يحدد  الذي 
االقتصادي  واالجتماعي  االجتماعي،  أدائه 

والبيئي وأدائه من حيث الحوكمة.

االستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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االستـدامــة

 خارطـة طريقنـا
نحـو االستــدامــة

تمتـــد  الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك  فـــي 
مســـؤوليتنا إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن أعمالنـــا 
األساســـية نحـــو تحقيـــق الشـــمولية لجميـــع 
األطـــراف ذات الصلـــة بطريقـــة مســـتدامة. 
مكانتنـــا  تعزيـــز  فـــي  هدفنـــا  ويتمثـــل 
ملتـــزم  لبنـــك  نمـــوذج  كأفضـــل  الرائـــدة 
ـــه  ـــة المســـتدامة مـــن خـــال مبادرات بالتنمي
المســـؤولة. ويحـــدد هـــذا جوهـــر خارطـــة 

طريقنـــا نحـــو تحقيـــق االســـتدامة.

لقد نجح بنك البحرين الوطني في تعزيز ريادته في 
التصنيف األول  مجال االستدامة بعد حصوله على 
الثاني  للعام  البحرين  داخل  المصرفي  القطاع  في 
على التوالي. ويفخر فريق العمل في بنك البحرين 
اهتمامه  يعكس  أنه  حيث  اإلنجاز  بهذا  الوطني 
بمصالح األطراف ذات الصلة، والذي ينبع من التزامه 
المشاركين  مع  الفعالة  المشاركة  على  بالمحافظة 
بدون  اليوم،  القيمة  إضافة  بما يضمن  الرئيسيين، 
أن تؤثر على القدرة على رعاية مصالح األطراف ذات 

الصلة في المستقبل.

البحرين  بنك  في  االستدامة  رحلة  أن  من  وبالرغم 
الوطني كانت قد بدأت منذ أعوام قليلة، فإن قيمة 
نموذج  أساس  في  ترسخت  للمجتمع  الجميل  رد 
عملنا. وقد انعكس ذلك في إنشاء صندوق الهبات 
والتبرعات منذ عام 1980، حيث استخدمت العائدات 
ركائز  تشكل  التي  النافعة  األوجه  من  العديد  في 
والرعاية  التعليم  تشمل  التي  البحريني  المجتمع 

الصحية والرفاهية االجتماعية. 

المكانة  هذه  الوطني  البحرين  بنك  اكتسب  وقد 
الرائدة في مجال اإلدارة البيئية بعد تقييم األداء غير 
المالي عبر نطاق عريض من القضايا الجوهرية في 
النظام اإلداري المتعلقة باآلليات الحالية في العالم 
الذي  للمنطقة وللقطاع  الذي نعيش فيه، والمهمة 

نعمل فيه. 

البيئية  اإلدارة  نظام  في  األساسية  القضايا  هذه 
الحوكمة  تغطي  مسألة   30 حوالي  في  تمحورت 
والمجتمع  البشرية  والموارد  والعمالء  والبيئة 

والشفافية والممارسات العملية. 

بنك  التزام  فإن  األساسية،  القضايا  هذه  ضمن 
اإلدراك  مستوى  رفع  باالستدامة  الوطني  البحرين 
نعمل  الذي  بالقطاع  المتعلقة  الجوانب  هذه  ضمن 
خصوصية  أهمية  تحديد،  دون  ذلك،  في  بما  فيه، 
العمالء،  مع  المسؤولة  والعالقات  المعلومات، 

وتدريب وتطوير الموظفين. 

استراتيجيتنا وتوقعاتنا

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب.    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 382021



المؤشرات الرئيسية لبنك البحرين الوطني

لقد تقدمنا في 
األداء بنسبة

%42
 30 

موضوعًا متعلقًا 
بالحوكمة البيئية 

واإلجتماعية وحوكمة 
الشركات، تم تقييمنا 

عليها.

التصنيف األول
في القطاع المصرفي 
البحريني للعام الثاني 
على التوالي من قبل 

ESG Invest

 لقد تلقينا درجة أداء
متقدمة في

11 مقياًسا
ودرجة أداء جيدة في

14 مقياًسا

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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فـإن  المبـدأ،  هـذا  مـن  انطالقـًا 
هدفنـا هـو تحويـل األسـواق نحـو 
تأثيرنـا  ومضاعفـة  االسـتدامة 
واألسـواق  البحريـن  مملكـة  فـي 
نشـاطنا  نـزاول  التـي  األخـرى 
البحريـن  بنـك  يعتبـر  حيـث  فيهـا. 
الوطنـي أنـه مـن الضـروري توجيه 
الشـريك  ليكـون  وقدراتـه  جهـوده 
فـي  المفضـل  المصرفـي 
والتأثيـر  النمـو  عاليـة  القطاعـات 
االقتصـاد  ستشـكل  والتـي 
التنافسـية  والقـدرة  المسـتقبلي 

البحريـن.  لمملكـة 

ولتحقيق ذلك الطموح، قمنا بتطوير خارطة طريق 
لالستدامة تمتد لمدة ثالث سنوات، حيث بدأت 
رحلتنا بالفعل في عام 2020، حيث تم التركيز على 
عالوة  أعماله.  صميم  في  االستدامة  تضمين 
على ذلك، قمنا بوضع أهداف محددة ومؤشرات 
االستدامة،  نهج  مسار  لمتابعة  رئيسية  أداء 
جميع  وعرض  اإلفصاح  فجوات  البنك  عالج  كما 
اإلجراءات الجارية بطريقة منهجية. باإلضافة إلى 
ذلك، بدأ بنك البحرين الوطني في وضع نموذج 
إداري ولجان وإطارات حوكمة وهو يقوم بتحديث 
في  التحّول  هذا  أساسيات  لتعكس  سياساته 
االستدامة. ولتحقيق هذه الغاية، تم إنشاء فريق 
مفّوض ومتخصص للحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات لتسهيل هذه الرحلة. 

االستدامة  طريق  خارطة  من  الثانية  السنة  في 
أكثر على جوانب  بنا، بدأنا في االعتماد  الخاصة 
وخدمات  منتجات  تقديم  في  األساسية  قوتنا 
دمج  في  جهودنا  وتركزت  مستدامة.  وتجارب 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
في أنشطتنا األساسية. وبدأت بالفعل جهودنا 
تأتي ثمارها وهو ما يتضح من تحسن األداء الناتج 
الكلي  التأثير  وقياس  الطريق  خارطة  تطبيق  عن 
ثاني  يعتبر  الذي  التقرير  هذا  عنه.  تقرير  وإعداد 
تقرير للبيانات المالية الموحدة وتقرير االستدامة 
التي  والنتائج  أنشطتنا  تأثيرات  على  أكثر  يركز 

نسعى لتحقيقها. 

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

مؤسسة ذات رسالة وهدف مؤثر.

في  لالستدامة  الممنوحة  األهمية  وتنعكس 
والسياسات  للبنك  البيئية  االستدامة  أن  حقيقة 
قبل  من  فيها  النظر  يتم  بالحوكمة  المتعلقة 
التعيينات  لجنة   - الرئيسية  اإلدارة  مجلس  لجنة 
والمكافآت والحوكمة واالستدامة. وعالوة على 
يرأسها  لجنة االستدامة، والتي  إنشاء  تم  ذلك، 
للمجموعة،  واالستدامة  البشرية  الموارد  رئيس 
والغرض منها - وفقًا لما هو محدد في ميثاقها 
وتوجيه  االستدامة  باستراتيجية  التوصية  هو   -
إطار  تنفيذ  كيفية  ومراقبة  تنفيذها  عملية 

االستدامة على كافة مستويات المؤسسة.

ينصب اهتمامنا على 
دمج الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة 
الشركات في أعمالنا 

األساسية. ونبدأ قي رؤية 
أدلة على تحسينات األداء 

ناجمة عن تنفيذ خارطة 
الطريق، وقياس »التأثير 
الكلي« وإعداد تقرير عنه

االستـدامــة )تـتـمـــة(

شريك تطلعي
قمنا بوضع األساس لتطوير القطاع المصرفي 
المحلي منذ أكثر من ستة عقود وقمنا بتوجيه 

تقدمه منذ ذلك الحين. وفيما يتعلق بالمستقبل، 
فنحن نسعى جاهدين لنكون مؤثرين على 

مستوى أوسع، لنكون شركاء مضيفين للقيمة، 
ونسهم بطريقة هادفة في استمرار نمو البحرين 
وازدهارها والتصدي للتحديات األوسع التي تواجه 

المجتمع في جميع أنحاء العالم. 

استراتيجيتنا وتوقعاتنا

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب.    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 402021



إطار عمل االستدامة لبنك البحرين الوطني
يتكون إطار االستدامة لبنك البحرين الوطني من سبعة محاور: النمو االقتصادي، وخدمة عمالئنا، والخدمات المصرفية المسؤولة، ورعاية كوادرنا العاملة، واالستثمار المجتمعي، والحفاظ على 

الموارد الطبيعية، وحوكمة الشركات والسلوك األخالقي.

النمو االقتصادي حوكمة الشركات 
والسلوك األخالقي

خدمة عمالئنا الحفاظ على 
الموارد الطبيعية

الخدمات المصرفية 
المسؤولة

االستثمار 
المجتمعي

رعاية كوادرنا 
العاملة

•  األداء المالي واالقتصادي •  االمتثال والسلوك األخالقي. 
•  خصوصية وأمن البيانات.

•  الحوكمة والشفافية 
والمسئولية.

•  عالقات عمالء مسؤولة.
التحول الرقمي.  •

األثر البيئي المباشر.  •

التمويل المسؤول  •

االستثمار المجتمعي  •
الشمول المالي  •

المصادر المسؤولة  •

•  استقطاب المواهب والمشاركة 
واالحتفاظ بها

•  التنوع والشمول وتكافؤ الفرص
•  رفاهية القوى العاملة

إطار عمل بنك البحرين 
الوطني لالستدامة

االستـدامــة )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي

41 بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب.    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 2021



أهداف كل محور كاآلتي:

تحقيق األثر الصافي، أّي تحقيق المساهمة اإلجمالية لبنك البحرين الوطني 	 النمو االقتصادي
في المجتمع رؤية البحرين االقتصادية 2030

اكتساب ميزة استراتيجية من خال االستحقاق واالعتراف به كالشريك المصرفي 	 
المفضل لزيادة األثر

دفع عجلة النمو من خالل التركيز على زيادة التمويل واالستثمارات في 	 
القطاعات ذات النمو المرتفع واألثر اإليجابي العالي

تحقيق أداء مالي قوي ومستمر	 

تقديم أفضل المنتجات والخدمات الموجهة نحو االستدامة.	 خدمة عمائنا
إبراز االستدامة والتركيز على التأثير عند التواصل مع العمالء.	 
التحلي بالشفافية واإلنصاف في جميع جوانب العالقات مع العمالء.	 
ضمان حماية بيانات العمالء وخصوصيتهم.	 
المساهمة في رفاهية العمالء.	 

الخدمات 
المصرفية 
المسؤولة

تحسين األداء والمساعدة في إحداث تحّول في األسواق نحو التمويل 	 
المستدام من خالل:

تعزيز معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في اإلقراض  	
وأنشطة االستثمار.

تقديم المنتجات والخدمات الموجهة نحو االستدامة 	
رفع مستوى الثقافة المالية وإمكانية الوصول وممارسة اإلقراض المسؤول.	 
توسيع قاعدة عمالء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع 	 

طموحات رؤية البحرين االقتصادية 2030.

رعاية كوادرنا 
العاملة

تمكين الموظفين وتعزيز التطوير والفعالية والرضا من خالل:
دمج القيم المتعلقة باالستدامة في السياسات، واإلجراءات، والتدريب، 	 

والمنتجات، والخدمات.
تمكين الموظفات البحرينيات.	 
ربط المكافآت والعروض الترويجية بأداء االستدامة.	 
العمل على رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين. 	 

االستثمار 
المجتمعي

تعزيز فعالية استثماراتنا المجتمعية، من خالل االستفادة من موارد وقدرات 	 
بنك البحرين الوطني بالكامل

الحفاظ على 
الموارد الطبيعية

تحسين أدائنا البيئي بشكل كبير، بما في ذلك اتخاذ إجراءات للتخفيف من تغير 	 
المناخ وتقليل تأثيرنا البيئي.

حوكمة الشركات 
والسلوك 
األخاقي

تحقيق الممارسات الرائدة في الحوكمة الرشيدة والنزاهة.	 
تضمين االستدامة مباشرة في صميم أعمالنا، معززة بحوكمة عالمية المستوى 	 

لالستدامة. 

منذ العام الماضي قام البنك بتقديم معلومات 
هامة وذات طابع غير مالي حول عملياته مما يدل 
شاملة  تغطية  وتوفيره  بالشفافية  التزامه  على 
رغبة  ندرك  الهامة.  االستدامة  لموضوعات 
الحصول  في  العالقة  ذوي  أطراف  من  العديد 
تربط  وموحدة  مفهومة  أداء  معلومات  على 
اهتمامات االستدامة بأنشطة األعمال األساسية 
وهو  بانتظام  البنك  تقييم  يتم  حيث  التقليدية، 
لديه  االستدامة  منهج  بتعزيز  باستمرار  يقوم 

وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

المتمثل  هدفنا  على  الضوء  التقرير  هذا  يسلط 
في تضمين االستدامة في صميم أعمالنا، حيث 
المحاسبية  والمعايير  المبادئ  لمراعاة  نسعى 
إلعداد التقارير بما يوفر معلومات دقيقة ووافية 

ومتوازنة.

بنا،  الخاص  االستدامة  عمل  إطار  تطوير  عند 
أخذنا في االعتبار المبادئ، واألهداف، والخطط 
رؤية  ذلك  في  بما  للعمل،  الصلة  ذات  األخرى 
إطار  توفير  ويتم   .2030 االقتصادية  البحرين 
المتحدة  األمم  أهداف  خالل  من  مهم  دولي 
للتنمية المستدامة UNSDG، والتي تمثل دعوة 
البلدان - المتقدمة  عاجلة للعمل من قبل جميع 
أن  يدركون  إنهم  عالمية.  شراكة  في   - والنامية 
إنهاء الفقر وأنواع الحرمان األخرى يجب أن يسير 
تعمل  التي  االستراتيجيات  مع  جنب  إلى  جنًبا 
عدم  من  والحد  والتعليم،  الصحة  تحسين  على 
ليتحقق   – االقتصادي  النمو  وتحفيز  المساواة، 
ذلك مع معالجة تغير المناخ، والعمل على الحفاظ 

على الموارد الطبيعية.

ندرك رغبة العديد من أطراف 
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.

االستـدامــة )تـتـمـــة(

استراتيجيتنا وتوقعاتنا
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الرئيسيين  العالقة  إلى جنب مع أصحاب  جنًبا  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  بدور مهم في  المساهمة  األخرى،  المؤسسات  يمكننا، مثل 
اآلخرين مثل الحكومات الوطنية واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني. اإلجراءات التي نتخذها لها تأثير على األهداف، كما هو موضح أدناه.

إشراك األطراف ذوي العالقة معنا
األطراف  من  واسعة  مجموعة  مع  نتعامل  نحن 
أفضل  بشكل  احتياجاتهم  لفهم  العالقة  ذوي 
وتلبية توقعاتهم. كما أننا ندرك أن تحقيق أهداف 
يعتمد على شراكات فعالة مع  لدينا  االستدامة 

مختلف المنظمات في البحرين وخارجها.

يعد االستماع إلى األطراف ذات العالقة ضرورًيا 
أهمية.  األكثر  الموضوعات  تحديد  في  أيًضا 
وتفعيل  إلعداد  الموضوعات  هذه  وُتستخدم 

آليات التحسين المستمر للعمليات.

جزء ال يتجزأ من فريق البحرين.	 
داعم لرؤية البحرين 2030.	 
داعم للمبادرات الحكومية لمواجهة الوباء	 
شريك رئيسي في إطالق وإدارة صندوق دعم السيولة.	 
متبرع منتظم بنسبة 5% من صافي األرباح للمجتمعات المحلية.	 

رائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.	 
منتجات جديدة ومبتكرة للعمالء لتسهيل حياتهم.	 
استمرار تبسيط العمليات الداخلية من خالل التحول الرقمي.	 
توجهات جديدة للخدمات المصرفية لألفراد.	 
تطبيق جوال جديد متطور، بدون احتكاك وتجربة مستخدم 	 

أبسط بكثير.
توفير المزيد من قنوات الدفع لعمالئنا من خالل إطالق 	 

.Apple Pay

خارطة طريق لالستدامة واضحة المعالم.	 
تطوير نظام إدارة بيئية معتمد من منظمة اآليزو إلدارة 	 

تأثيراتنا المباشرة.
تزايد نضج عمليات رصد المشروع للتعرف على التأثيرات 	 

البيئية.
استبيان االستدامة مع عمالئنا من الشركات الصغيرة 	 

والمتوسطة.
مبادرات كفاءة الموارد، فيما يخص استخدام الطاقة والمياه، 	 

في محفظة ممتلكاتنا.
إدخال األلواح الشمسية في فروعنا مع خطط لمزيد من 	 

العمل.
مبادرة تمويل الطاقة الشمسية، لدعم اقتناء الطاقة 	 

الشمسية في السوق.
برنامج تمويل السيارات لدعم اقتناء السيارات الكهربائية.	 
زيادة الرصد / التسجيل واإلبالغ عن االنبعاثات، واستهالكات 	 

المياه في جميع الفروع.

دعم االقتصاد البحريني من خالل منتجاتنا وخدماتنا األساسية.	 
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خالل قرض تمويل 	 

الوطني.
خدمات مخصصة للعمالء االستراتيجيين، بما في ذلك الحكومة واألفراد ذوي 	 

القيمة المالية العالية.
خدمات استشارية وإعادة الهيكلة المالية للشركات التي تواجه ضائقة.	 

دعم مستشفى اإلرسالية األمريكية بتمويل اإلنشاءات وألواح 	 
الطاقة الشمسية.

إجازة مدفوعة األجر للموظفين لتلقي التطعيم.	 

توفير فرص تدريب للشباب البحريني.	 
دعم مبادرة إنجاز البحرين.	 
رعاية طالب جامعة البحرين في مسابقة ديكاثلون للطاقة 	 

الشمسية.
تقديم برنامج إرشادي للموظفين.	 
االنخراط مع الشباب البحريني في التحدي الرقمي لدى بنك البحرين 	 

الوطني بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية للتنافس على 
أفضل فكرة إبداعية

تم االعتماد في عام 2021 من قبل معيار »مستثمرون في الموارد 	 
البشرية«.

توفير بيئة عمل ترتكز على تكافؤ الفرص.	 
اتخاذ إجراءات لدعم المرأة في مكان العمل.	 
تطوير بيئة عمل شاملة.	 
إتاحة فرص التطوير الشخصي والتدريب.	 
برامج التعلم والتطوير الشامل.	 
توفير أجهزة صراف آلي متنقلة لمعسكرات العمل الستخدام 	 

العمال.
تقديم تمويل عقاري من خالل برنامج قروض مزايا.	 
برنامج دور المرأة في التكنولوجيا.	 

مبادرات غرس األشجار وتنظيف الشواطئ بالشراكة مع منظمة 	 
كلين-أب بحرين.

تمويل مشروع استدامة الغذاء لدعم الزراعة )مشروع مزرعة مائية(.	 

االستـدامــة )تـتـمـــة(

وضع المعيار
يعتبر بنك البحرين الوطني صوًتا موثوًقا به 

في ديناميكيات الصناعة، ومصدًرا رئيسًيا لقيادة 
الفكر؛ وذلك لارتقاء بمعايير الصناعة المحلية.

العالقات الدائمة
نسعى إلى شراكات دائمة قائمة على الشفافية 

والثقة وااللتزام بهدف مشترك.

 إطار عمل
االستدامة لبنك البحرين الوطني

النمو االقتصادي

خدمة عمائنا

الخدمات المصرفية المسؤولة

رعاية كوادرنا العاملة

االستثمار المجتمعي

الحفاظ على الموارد الطبيعية

حوكمة الشركات والسلوك األخاقي

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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نهجناأهم االعتباراتاالهتمامات الرئيسيةالمساهمون لدينا

تؤثر عاقة بنك البحرين الوطني العمالء
مع عمائه بشكل مباشر على 

نجاحه المستمر وهي مقياس لهذا 
النجاح.

نسعى للتواصل مع عمائنا، لفهمهم وللمساعدة في منحهم ما يحتاجون 
له في الوقت الذي يحتاجون إليه وبطريقة تناسبهم.

إننا ملتزمون بفهم عمائنا وتقديم ما يهمهم أكثر من خال كل مرحلة من 
مراحل أعمالهم المالية ونوفر لهم سهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات 

المالية المبتكرة بمزايا تنافسية. 

إننا نؤكد أن نظل على اتصال 
مع أصحاب المصلحة لدينا 
ونتعامل معهم من خالل 

مجموعة من القنوات مثل 
وسائل التواصل االجتماعي، 

بما في ذلك تويتر وانستغرام 
وفيس بوك.

نحن نوفر لموظفينا فرصا 
هائلة للمشاركة في مبادرات 

التدريب التطويري وفرص 
لتنويع مسيرتهم العملية من 
خالل التنقل الداخلي. وهذه 
السياسة تحقق تأثيرا إيجابيا 

على مستويات المشاركة 
والمساهمة في المؤسسة.

إننا نتفهم احتياجات أصحاب 
المصلحة لدينا ونحن ملتزمون 

بمواصلة تقديم معلومات 
شفافة في الوقت المناسب 
وذلك يمنحنا وجودًا قويًا على 

وسائل التواصل االجتماعي.

تستند جميع جهات اتصالنا 
إلى خصوصية وأمن 

معلومات قوي ونضمن تزويد 
عمالئنا باألدوات الالزمة 

لالتصال بالبنك ولرفع أي 
مخاوف من خالل نموذج 

شكوى العمالء.

إن وجود موظفين مشاركين الموظفون
ومتحمسين للغاية أمٌر حيوي 

ومهم لنجاحنا. 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. 

نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تتميز بالتنوع والشمول، والتي تمكننا من 
جذب أفضل الكوادر واالحتفاظ بهم طوال حياتهم المهنية. يشكل التدريب 

عنصرًا هامًا في تنمية مواردنا البشرية ومواهبنا.
نتخذ خطوات لحماية وتعزيز رفاهية القوى العاملة، ولحماية صحة وسامة 

الجميع.
نحافظ على ثقافة مفتوحة في البنك من خال تشجيع الموظفين على 

اإلباغ عن حاالت السلوك غير األخاقي أو أي انتهاك لسياساتنا من خال 
آلية اإلباغ عن المخالفات.

المساهمون 
والمستثمرون

يعتمد نمو بنك البحرين الوطني 
على المدى الطويل على قدرته 

على جذب االستثمار واغتنام 
الفرص.

نهدف إلى ضمان إيصال معلومات واضحة وشفافة وموثوقة إلى 
مستثمرينا الحاليين والمحتملين.

نحافظ على قنوات اتصال رئيسية مفتوحة وشفافة من خال إدارة 
عاقات المستثمرين والموقع اإللكتروني والتقرير السنوي المالي وتقرير 
االستدامة لبنك البحرين الوطني ، واجتماعات الجمعية العمومية السنوية، 

والنتائج المالية ربع السنوية عن االستدامة.

الحكومة والجهات 
الرقابية

إن إرساء ثقافة التزام قوية أمر 
أساسي الستراتيجية بنك البحرين

الوطني.

ركز البنك على تطوير إطار عمل سليم يشرف على االمتثال للقوانين 
والقواعد واللوائح والمعايير المعمول بها في مملكة البحرين، وكذلك تلك 
الموجودة في الدول األخرى التي يعمل فيها. يتحمل قسم االلتزام ولجنة 
المخاطر لدينا مسؤولية ضمان االلتزام الصارم بجميع السياسات واللوائح 

والمتطلبات الحكومية.

إن توفير حياة كريمة للعائات في المجتمعات
المجتمعات التي نعمل فيها أمر 

في غاية األهمية بالنسبة لنا.

نؤمن أن االستدامة أبعد من مجرد الوفاء باالحتياجات المصرفية لعمائنا. 
إننا نضمن أن يظل تأثيرنا على المجتمع إيجابًيا من خال التعاون مع 

المنظمات الخيرية والمشاركة في حمات التوعية والمبادرات االجتماعية 
األخرى.

نعمل في شراكة مع الموردين الموردون
للعمل بطريقة مسؤولة. 

نسعى للحفاظ على عاقات جيدة مع البائعين والموردين مع الحفاظ على 
سلسلة مبسطة للقيمة. نلتزم بالتعامل األخاقي والعادل والشفاف 

مع موردينا، حيث أن قسم المشتريات لدينا مسؤول عن اختيار الموردين 
والمتابعة والتواصل من خال بوابة الموردين الخاصة بنا.

قنوات التواصل االجتماعي التي نستخدمها هي:
https://www.linkedin.com/company/nationalbankofbahrain/ :لينكيد ان

@NBBonline بنك البحرين الوطني: انستغرام و تويتر و فيس بوك
https: //www.Youtube.com/user/nationalbankofbahrain :يوتيوب

https://nbbonline.com/sites/default/files/inline-files/Complaints-english.pdf :نموذج شكوى العمالء

العمالء

الحكومة 
والجهات 
الرقابية

الموردون

المجتمعات

الموظفون

المساهمون 
والمستثمرون

االستـدامــة )تـتـمـــة(

استراتيجيتنا وتوقعاتنا

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب.    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 442021



 اإلبالغ عن األمور المهمة:
مواضيعنا األكثر أهمية 

نحن ندرك الحاجة إلى اإلبالغ عن القضايا األكثر 
أهمية لألطراف ذوي العالقة والتي لها بالغ األثر 

على أداء أعمالنا في المستقبل.

أهمية  األكثر  الموضوعات  التقرير  هذا  يربط 
النسبية  األهمية  مسح  في  تحديدها  تم  التي 
التأثير  تعكس  التي  القضايا  بتحديد  قام  والذي 
للمؤسسة  واالجتماعي  والبيئي  االقتصادي 
على  كبيٍر  بشكٍل  تؤثر  التي  األمور  من  أٍي  أو 
حيث  العالقة،  ذوي  األطراف  وقرارات  تقييمات 

يتم ذلك منح األولوية ألهداف االستدامة. 

أولويات  على  بناًء  الموضوعات  هذه  اختيار  يتم 
واألطراف  والمساهمين  والموظفين  العمالء 
البحرين  رؤية  باإلضافة  اآلخرين،  العالقة  ذوي 
المتحدة  األمم  وأهداف   2030 االقتصادية 
مؤشرات  وأولويات  المستدامة،  للتنمية 
الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
باإلضافة  العالمية،  اإلبالغ  مبادرة  ومؤشرات 
أثر مادي ومعنوي إيجابي  لمساهماتنا التي لها 
التحليل  حدد  وقد  والمجتمع.  المساهمين  على 

)14( موضوعا:

االلتزام والسلوك األخالقي
يلتزم البنك باإلطار التنظيمي الحالي على النحو 
المحدد في التشريعات الوطنية والدولية، وكذلك 
الضروري  من  يجعل  مما  العمالء،  متطلبات 

بالنسبة لنا إعداد وتطبيق إجراءات التزام قوية.

خصوصية البيانات وأمنها
للعمالء  الشخصية  البيانات  البنك حماية  يضمن 
وبيانات األطراف ذوي العالقة اآلخرين من خالل 

تنفيذ إجراءات وأنظمة متكاملة.

الحوكمة والشفافية واالبتكار
والمعايير  والسياسات  للوائح  وفًقا  العمل  إن 
وقواعد السلوك الوطنية والدولية يضمن العمل 
بشفافية في اتصاالتنا مع جميع األطراف ذوي 

العالقة.

األداء المالي واالقتصادي
يحظى األداء المالي واالقتصادي القوي بأهمية 
قيمة  توفير  لنا  يتيح  حيث  لنا،  بالنسبة  كبيرة 
الجديدة،  األعمال  فرص  ومتابعة  اقتصادية، 
األوسع  النمو  ودعم  المالية،  المخاطر  وإدارة 

القتصاد بلدنا.

العالقات المسؤولة مع العمالء
تعد مستويات رضا العمالء عن منتجاتنا وخدماتنا 
تفصيلًيا  فهًما  وتتطلب  لنا،  بالنسبة  جًدا  مهمة 
تفاعلنا  في  بمسؤولية  والتصرف  الحتياجاتهم، 
منتجاتنا  تقديم  خالل  من   - العمالء  جميع  مع 
وخدماتنا، وتوفير خدمات مراكز االتصال ، وكيفية 
إدارة الشكاوى، وكيفية استجابتنا لطلبات العمالء 

الجديدة.

استقطاب المواهب وإشراكها والحفاظ عليها 
عنصًرا  وتطويرهم  بموظفينا  االحتفاظ  يعد 
التنمية  إلى  الحاجة  يدفع  مما  لنجاحنا،  أساسًيا 
ومعارفهم  موظفينا  لمهارات  المستمرة 
إشراك  إلى  الحاجة  تماًما  ندرك  إننا  وخبراتهم. 
موظفينا ودعم ثقافة عمل شاملة وإيجابية، حيث 
خالل  ومن  والتطوير.  النمو  فرص  للناس  تتاح 
جذابة  تنظيمية  ثقافة  نخلق  فإننا  بذلك،  قيامنا 

للموظفين المحتملين.

الشمول المالي
المالية  البحرين  لرؤية  التوجيهية  المبادئ  أحد  إن 
لعام 2030 هي العدالة. نهدف إلى التوافق مع 
المالية في  الخدمات  المبدأ من خالل جعل  هذا 
متناول الجميع وبأسعار معقولة، بغض النظر عن 

خلفيتهم، وبأكثر الطرق استدامة ممكنة.

التمويل المسؤول
وعرض  تطوير  المسؤول  التمويل  يشمل 
االحتياجات  تراعي  بطريقة  والخدمات  المنتجات 
التطوير  خالل  من  وذلك  واالجتماعية،  البيئية 
فاالختيار  أيًضا  يتطلب  كما  للمنتجات.  الحكيم 
في  تأخذ  عمليات  وتبني  لالستثمارات،  الفعال 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  العوامل  االعتبار 

الشركات ومراعاة احتياجات جميع أنواع العمالء.

التنوع والشمولية وتكافؤ الفرص
تعكس  التي  المتنوعة  العاملة  القوى  نشجع 
إلى  باإلضافة  بأنه  نعتقد  مجتمعنا.  تكوين 
اتخاذ  يتيح  التنوع  فإن  القانونية،  المتطلبات 
قرارات أفضل لألعمال. إن بيئة العمل الشاملة 
خالل  ومن  إنتاجية،  أكثر  عمل  بيئة  إلى  تؤدي 
نساعد  فإننا  لموظفينا،  متساوية  فرص  توفير 

على تعزيز االنتماء.

التحول الرقمي
وبواباتنا  خدماتنا  خالل  من  الرقمنة،  أصبحت 
ولنا.  لعمالئنا  حياة  أسلوب  الحديثة،  الرقمية 
يتضمن االبتكار الرقمي تقديم منتجات وخدمات 
مبتكرة لعمالئنا كما يوفر كفاءة كبيرة في الموارد 

وعملياتنا الداخلية.

إننا ندرك تماًما الحاجة 
إلى االنخراط مع القوى 

العاملة لدينا وتعزيز ثقافة 
عمل شاملة وإيجابية، 

حيث تتاح لها فرص 
النمو. من خالل القيام 

بذلك، فإننا نخلق ثقافة 
تنظيمية جذابة للموظفين 

المحتملين.

االستـدامــة )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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البصمة البيئية المباشرة
مسبًقا  شرًطا  ألنشطتنا  البيئي  التأثير  تقليل  يعد 
الجهات  تتطلبها  والتي  المسؤولة،  للعمليات 
وأفراد  والشركاء  والعمالء  الوطنية  التنظيمية 
الدولية  والضغوط  الجهود  وتعتبر  المدني.  المجتمع 
لكل  رئيسية  استراتيجية  قضية  المناخ  تغير  لمعالجة 
إلى  مواردنا  استخدام  لتقليل  جهودنا  وتعزز  شركة، 
الحد األدنى واتخاذ نهج منظم إلدارة جميع التأثيرات 

البيئية.

رفاهية القوى العاملة
موظفونا هم شريان الحياة ألعمالنا، وهم يواجهون 
 - والشخصية  المهنية  حياتهم  في  متنوعة  تحديات 
ال سيما في ضوء جائحة فيروس كورونا. لقد حرصنا 
صحة  لضمان  ملموسة  خطوات  اتخاذ  على  دائًما 
الموظفين وسالمتهم، كما نسعى بشكل دائم على 

دعم صحتهم العقلية والجسدية.

االستثمار المجتمعي
أهمية  وندرك  البحرين  تجاه  والتزامنا  بتراثنا  نفخر 
رفاهيتها.  واالستثمار في  المحلية  المجتمعات  دعم 
إحداث  إلى  ومبادراتنا  وبرامجنا  استثماراتنا  تهدف 
وتلبية  المالي،  الدعم  تقديم  إيجابي من خالل  تأثير 

االحتياجات المحلية، وتنويع االقتصاد المحلي.

مصادر مسؤولة
نتعاون مع مجموعة من الموردين والشركاء لتقديم 
باإلضافة  مسؤولة،  بطريقة  وخدماتنا  منتجاتنا 
خالل  من  موردينا  من  وتطلعاتنا  عالقتنا  تعزيز  إلى 
وتطبيق  المستمرة  والتقييمات  الفعالة  المشاركة 

قواعد السلوك الخاصة بنا.

يتم اإلشارة إلى الموضوعات المادية وتوضيحها في 
تحدد  والتي  أهمية،  األكثر  الموضوعات  مصفوفة 
إدراكنا لتأثير كل موضوع على قرارات األطراف ذوي 
العالقة وتأثيراتها على أعمال بنك البحرين الوطني.

االمتثال 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

موضوع األهمية
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االستـدامــة )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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موظفو بنك البحرين الوطني )من اليمين(: عبدالّله الخاجة من تكنولوجيا المعلومات، محمد العلي من الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ندى جابري من 
الخدمات المصرفية لألفراد، مشاعل بوعركي من فرع مجمع السيف و محمد الصادق من الخدمات المصرفية لألفراد، عبدالّله نقي من إدارة المخاطر.
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كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي



استعراض الوضع المالي 
صافي  في  ارتفاعًا  الوطني  البحرين  بنك  حقق 
 ،%8.5 بلغ  سنوي  أساس  على  الموحدة  األرباح 
الربح  في   %1.1 بنسبة  زيادة  يعكس  ما  وهو 
النتائج  العائد على مساهمي البنك. وتمثل هذه 
األغلبية  حصة  على  االستحواذ  من  الثاني  العام 
والتي  اإلسالمي،  البحرين  بنك  في   )%78.8(
الموارد  تضافر  أجل  من  استراتيجية  خطوة  تعتبر 
اإليرادات  خالل  من  البنكين  كال  موقع  وتعزيز 
السنة  خالل  المشتركة  والمصروفات  المحسنة 

القادمة.

الوضع العام
 2020 عام  كوفيد-19 في  فيروس  تفشي  واصل 
بدًءا بأوضاع السوق  المجموعة،  التأثير على أعمال 
الصعبة، وصوال إلى التدابير االحترازية التي فرضها 
الوباء.  تبعات  لمكافحة  المركزي  البحرين  مصرف 
للمجموعة  المالي  األداء  أظهر  ذلك،  من  وبالرغم 
المباشرة  الصعبة  الظروف  بالرغم من  متانة وقوة 

وغير المباشرة الناتجة عن الجائحة.

صافي  في  ارتفاعًا  الوطني  البحرين  بنك  حقق 
 ،%8.5 بلغ  سنوي  أساس  على  الموحدة  األرباح 
وهو ما يعكس زيادة بنسبة 1.1% في الربح العائد 
العام  النتائج  هذه  وتمثل  البنك.  مساهمي  على 
الثاني من االستحواذ على حصة األغلبية )%78.8( 
خطوة  تعتبر  والتي  اإلسالمي،  البحرين  بنك  في 
استراتيجية من أجل تضافر الموارد وتعزيز موقع كال 
البنكين من خالل اإليرادات المحسنة والمصروفات 

المشتركة خالل السنة القادمة. 

على  عائدة  أرباح  صافي  المجموعة  سجلت 
المساهمين بلغت 53.9 مليون دينار بحريني للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بما قيمته 
53.3 مليون دينار بحريني في عام 2020. وبالرغم 
من ارتفاع أداء األنشطة األساسية، إال أن نمو أرباح 

األساسية.  غير  األنشطة  بأداء  تأثر  قد  المجموعة 
المبالغ  انخفاض  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويعزى 
المشطوبة سابقًا، ووضع  األصول  المستردة من 
البحرين  بنك  جانب  من  طارئة  احترازية  مخصصات 
األنشطة  تعزيز  لضمان  العام  خالل  اإلسالمي 
الحفاظ  تم  وقد   .2022 عام  بدايات  مع  األساسية 
على ربحية السهم الواحد خالل العام عند 29 فلسًا 

بحرينيًا بما يتماشى مع مستويات 2020. 

المجموعة  أصول  إجمالي  بلغ   ،2021 نهاية  في 
قيمته  بما  مقارنة  بحريني،  دينار  مليون   4,535.6
في تحقيقها  تم  بحريني  دينار  مليون   4,361.4 

31 ديسمبر 2020 ، أي بزيادة قدرها 4% تعود إلى 
البحرين  بنك  قروض  منتجات  على  القوي  الطلب 
بنسبة  ارتفعت  والتي   ،2021 عام  خالل  الوطني 
من  جيد  بمستوى  المجموعة  وتحتفظ   .10.2%
البنوك،  بين  ودائع  شكل  على  السائلة  األصول 
وأذونات خزينة، وأوراق مالية أخرى قابلة للتسويق 
أعمالها  نمو  استمرارية  لدعم  وذلك  بسهولة، 
مليون   3,184.2 العمالء  ودائع  وبلغت  وعملياتها. 
إجمالي  من   %70.2 يمثل  ما  أي  بحريني  دينار 
أموال  تمثل  بينما  الملكية،  وحقوق  المطلوبات 
المطلوبات  إجمالي  من   %11.8 المساهمين 

وحقوق الملكية. 

على  الحفاظ  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وواصلت 
والمعايير  اإلقليميين  نظرائنا  مع  بالمقارنة  قوتها 
الدولية، مع عائد موحد على متوسط حقوق الملكية 
األصول  متوسط  على  وعائد   ،%10.5 بنسبة 

بنسبة 1.2% لهذا العام.

الشامل  الدخل  إجمالي  انخفض  أخرى،  ناحية  من 
البحرين الوطني خالل  العائد على مساهمي بنك 
العام بنسبة 10.0% ليصل إلى 45.1 مليون دينار 
بحريني مقارنة مع 50.1 مليون دينار بحريني في 
األخرى  الشاملة  اإليرادات  وتشمل   .2020 عام 
فهي  وبالتالي  واحد،  عاٍم  خالل  السوق  تحركات 

على  العادلة  القيمة  في  المؤقتة  التقلبات  تضم 
محافظ السندات السيادية واألسهم البحرينية.

مال  رأس  مالءة  معدل  على  المجموعة  وحافظت 
قوي ومستقر عند نسبة 22.1% قبل المخصصات 
المقترحة. واستمرت السيولة عند مستويات جيدة 
أسواق  في  أساسيًا  مساهمًا  المجموعة  كون  مع 
المال ما بين البنوك على مدار العام. وبلغت نسبة 
صافي التمويل المستقر الموحد 136% كما في 
31 ديسمبر 2020 ، بينما بلغ متوسط نسبة تغطية 
وواصلت   .%308 العام  من  األخير  للربع  السيولة 
المجموعة تجاوز الحد األدنى من معدالت السيولة 
التنظيمية المطلوبة عند 80% )محفضة من %100 
من مصرف البحرين المركزي بسبب ظروف الجائحة(، 
لمعدل  المطلوب  األدنى  بالحد  أيضًا  االلتزام  مع 

مالءة رأس المال.

صافي الفوائد المكتسبة
المكتسبة  الفوائد  صافي  بلغ   ،2021 نهاية  في 
للمجموعة 120.5 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 
مما   ،2020 عام  في  بحريني  دينار  مليون   116.0
يعكس زيادة بنسبة 3.9%. وترجع هذه الزيادة إلى 
الفوائد،  والفّعالة ألسعار  النشطة  الداخلية  اإلدارة 
ارتفعت  ذلك،  على  وبناء  التسعير.  إعادة  وأنشطة 
للدخل  المدرة  األصول  إلى  الدخل  صافي  نسبة 
بنسبة  مقارنة   ،2021 عام  في   %3.1 إلى  لتصل 

3.0% في عام 2020.

صافي الرسوم والعموالت واإليرادات األخرى
والعموالت  الرسوم  صافي  بلغ   ،2021 عام  خالل 
واإليرادات األخرى 13.8 مليون دينار بحريني مقارنة 
بمبلغ 10.4 مليون دينار بحريني في العام السابق. 
بنسبة  زيادة  األعمال  خطوط  جميع  شهدت  وقد 
عمولة  دخل  في  االنخفاض  من  بالرغم   ،%32.7
الخدمات المصرفية المتعلقة بالحد األعلى للرسوم 
الذي فرضته إحدى الجهات التنظيمية خالل عام 2020. 

كما حققت اإليرادات األخرى ما قيمته 16.6 مليون 
األنشطة  بين  ما   ،2021 عام  في  بحريني  دينار 
 26 رقم  اإليضاح  وفق  األساسية  وغير  األساسية 
األنشطة  وترتبط  الموحدة.  المالية  البيانات  من 
األساسية بأنشطة الخزينة التي شهدت ارتفاعًا في 
مليون   12.9 إلى  لتصل   %33.0 بنسبة  اإليرادات 
دينار  2021 من 9.7 مليون  عام  بحريني في  دينار 
2020. وسجلت اإليرادات األخرى من  بحريني في 
 2021 عام  في  انخفاضًا  األساسية  غير  األنشطة 
األصول  من  المستردة  المبالغ  انخفاض  بسبب 

المشطوبة سابقًا. 

استراتيجية  مع  اإلجمالية  الزيادة  هذه  وتتماشى 
زيادة  بهدف  األعمال  تنويع  إلى  الرامية  المجموعة 
والتي  بالفوائد  المرتبطة  غير  األنشطة  مساهمة 

مازالت تمثل ُخمس إجمالي الدخل. 

مصروفات التشغيل 
دينار  مليون   74.5 التشغيل  مصروفات  بلغت 
مقارنة   %6.1 بنسبة  زيادة  يمثل  بما  بحريني، 
إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويرجع   ،2020 بعام 
للمجموعة،  التحتية  البنية  تطوير  االستثمارات في 
فضال  العمل،  وبيئة  الفروع  مواقع  ذلك  في  بما 
سواء  استخدامها  تم  التي  الرقمية  األنظمة  عن 
قبل  من  الخارجي  لالستخدام  أو  المجموعة،  في 
الخدمات  تطبيق  ذلك،  على  األمثلة  ومن  عمالئنا. 
الحائز على جائزة تقديرية والذي  المصرفية لألفراد 
تم تفعيله في عام 2021. وبناء على ذلك، ارتفعت 
من  وغيرها  واإلهالك  االستهالك  مصروفات 
مصروفات تحسين البنية التحتية بمبلغ 3.7 مليون 
دينار بحريني ليصل إلى 12.7 مليون دينار بحريني 
ارتفعت مصروفات اإلتصال  كما   .2021 عام  خالل 
المؤسسي بنسبة 25.7% في عام 2021 مقارنة 
بعام 2020، وذلك مع التزام المجموعة بالوفاء بوعد 

هويتها التجارية »أقرب لكم« خالل فترة الجائحة. 

كيف نصنع الفارق

كيف نصنع الفارق
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وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة %49.0، 
مع توقع انخفاضها أكثر من ذلك بعد تحقيق التكامل 
في إدارة المصروفات مع بنك البحرين اإلسالمي. 
يمكن اإلطالع على تفاصيل مصروفات الموظفين 
والمصروفات التشغيلية األخرى مع أرقام المقارنة 
واإليضاح   27 رقم  اإليضاح  في  الماضي  بالعام 

رقم 28 من البيانات المالية الموحدة. 

المخصصات 
االئتمانية  االنكشافات  مخصصات  تحديد  يتم 
الفردية بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
قياس  يعتمد  ولكن  المتوقعة.  المستقبلية 
االنخفاض في القيمة على المحفظة األوسع من 
األصول المالية غير المحددة بشكل فردي باعتبارها 
ذات  حسابات  أساس  على  القيمة،  منخفضة 
متنوعة.  تقديرات  أساس  وعلى  مستقبلية  نظرة 
المخاطر  تصنيفات  على  التقديرات  هذه  وتشتمل 
تم  والتي  المسبوقة  التعثر  ومعدالت  الداخلية، 
ضبطها على أساس عدد من التوقعات والتصورات 
حاالت  في  الخسائر  درجة  عن  فضال  المستقبلية، 
التقديرات  ضوء  وعلى  التصنيفات.  وتغير  التعثر، 
القروض  على  المخصصات  لمتطلبات  الحالية 
والسلفيات، تم تخصيص مبلغ بقيمة 12.1 مليون 
العام  خالل  القيمة  انخفاض  تجاه  بحريني  دينار 
عام  في  بحريني  دينار  مليون   27.3 مع  مقارنة 
2020، شاملة مبلغ 6.3 مليون دينار بحريني تمثل 
إجراًء احترازيًا إضافيًا للخسائر االئتمانية المستقبلية 
المرتبطة بفيروس كوفيد-19 على أساس عدد من 

التوقعات والتصورات للظروف الصعبة. 

مليون   10.1 بقيمة  إضافية  تحديد مخصصات  تم 
دينار بحريني في عام 2021 ترتبط ببعض الحاالت 
الشركة  المرفوعة ضد  القانونية  والقضايا  الطارئة 
اتخاذ  تم  وقد  اإلسالمي.  البحرين  بنك  التابعة- 
إنفاق  لضمان  الحذرة  االحتياطية  اإلجراءات  كافة 
التابعة،  الشركة  قبل  من  الكافية  المخصصات 
للقضايا  المستقبلية  النتائج  عن  النظر  بغض 

القانونية وقضايا االستئناف الجارية. 

حالة  في  والسلفيات  القروض  تصنيف  يتم 
المحفظة  من  جزًءا  باعتبارها  القيمة  انخفاض 
البحرين  مصرف  توجيهات  على  وبناء  المتعثرة. 
تصنيفها  يتم  التي  القروض  فإن  المركزي، 
كقروض متعثرة تبقى على تصنيفها لفترة انتظار 
فإنه  ذلك،  وبالرغم من  اعتبارها متعثرة.  تاريخ  من 
 99.6 إلى  المتعثرة  القروض  محفظة  خفض  تم 
مليون دينار بحريني في نهاية 2021 مقارنة بمبلغ 
 .2020 نهاية  في  بحريني  دينار  مليون   116.0
المالية  البيانات  من   8 رقم  اإليضاح  ويتضمن 
الموحدة تفصيال عن القروض المتعثرة للمجموعة 
تم خفض  كما  العام.  خالل  والحركة  والمخصصات 
القروض  إجمالي  إلى  المتعثرة  القروض  معدل 
 31 إلى مستوى غير مسبوق عند 4.0% كما في 
2020 عام  في   %5.1 مع  مقارنة   2021  ديسمبر 

و 7.6% في عام 2019. 
األصــول 

مع نهاية عام 2021، بلغ إجمالي أصول المجموعة 
قيمته  بما  مقارنة  بحريني  دينار  مليون   4,535.6
4,361.4 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 
ترجع بشكل  بنسبة %4.0،  زيادة  بما يمثل   ،2020
بنك  قروض  على  الطلب  ارتفاع  إلى  أساسي 
أصول  بمحفظة  البنك  ويتمتع  الوطني.  البحرين 
والسلفيات  القروض  تمثل  حيث  التنويع،  جيدة 
على  الحفاظ  مع  األصول،  إجمالي  من   %52.8
التي  السيولة،  احتياطي  من  جيدة  مستويات 
البنوك  لدى  وودائع  الخزينة  أذونات  من  تتكون 
إجمالي  من   %14.2 يمثل  بما  نقدية،  وأرصدة 
باختالف  االستثمارية  األوراق  ومثلت  األصول. 
األصول.  إجمالي  من   %27.7 استحقاقها  تواريخ 
مع  الجيد  بتنوعها  البنك  قروض  محفظة  وتمتاز 
زيادة تواجده في السوق المحلية عبر عالقات عمل 
واسعة النطاق في مملكة البحرين والمنطقة. وفي 
نهاية العام، تكونت محفظة استثمارات المجموعة 
أغلبها  وتمثل  الدين،  سندات  من  رئيسي  بشكل 
مملكة  لحكومة  اإلسالمية  والصكوك  السندات 

البحرين. ويقدم اإليضاح رقم 32 واإليضاح رقم 33 
من البيانات المالية تفصيال عن مجموع الموجودات 

حسب التوزيع الجغرافي والقطاعي.
المطلـوبـات

 3,184.2 العام  نهاية  في  العمالء  ودائع  بلغت 
مليون   3,084.3 مع  مقارنة  بحريني  دينار  مليون 
دينار بحريني في عام 2020. واستمرت المجموعة 
بجذب ودائع العمالء بنجاح من األنشطة األساسية. 
وقد لقي ذلك المزيد من الدعم من خالل قيام بنك 
المصرفية  الخدمات  تطبيق  بطرح  الوطني  البحرين 
معززًا  جاء  والذي  تقديرية  جائزة  على  الحائز  لألفراد 
للنمو الحالي الذي يشهده البنك نتيجة للوفاء بوعد 
هويته التجارية »أقرب لكم« والذي يقوم بتجسيده 
عبر تقديم منتجات راقية، وخدمات متميزة، إضافة 
المحلية.  السوق  في  الرائد  البنك  موقع  إلى 
وتحظى المجموعة بمكانة راسخة باعتبارها مؤسسة 
وطنية مرموقة تملك تاريخًا عريقًا، وتتمتع بمستوى 
عاٍل من األمان والثقة والتميز مقارنة بأي مؤسسة 

مالية في مملكة البحرين. 

المالية  البنوك والمؤسسات  السلفيات من  بلغت 
ديسمبر   31 في  كما  بحريني  دينار  مليون   518.0
2021، مقارنة مع 544.5 مليون دينار بحريني في 
نهاية 2020. ويعد هذا التمويل بين البنوك تمويال 
سندات  من  أكبر  مبالغ  المجموعة  وتضع  إضافيًا، 
الخزينة أكثر مما تتلقاه. والزال ودائع العمالء تمثل 
ودائع  نسبة  بلغت  حيث  للتمويل،  رئيسيًا  مصدرًا 
العمالء إلى مجموع المطلوبات 79.6% في نهاية 
العام، وتمثل مصدر التمويل لـ 87.1% من مجموع 

محافظ القروض واالستثمارات.

قوة رأس المال 
زيادة  للمجموعة  المساهمين  حقوق  إجمالي  شهد 
بنسبة 1.6% ليصل إلى 527.8 مليون دينار بحريني 
في كما  بحريني  دينار  مليون   519.7 مع   مقارنة 

من  صافية  الزيادة  هذه  وتعد   .2020 ديسمبر   31

2021 ناقصًا مدفوعات  األرباح المحققة خالل عام 
المؤقت  واالنخفاض   ،2020 لعام  النقدية  األرباح 
المصنفة  الحكومية  السيادية  الدين  سندات  في 

كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 %22.1 للمجموعة  المال  رأس  مالءة  نسبة  بلغت 
الفئة  نسبة  وبلغت   ،2021 ديسمبر   31 في  كما 
المخصصات  قبل   %21.0 المال  رأس  األولى من 
لتوجيهات  وفقًا  النسبتين  احتساب  وتم  المقترحة. 
بازل 3 ولوائح وأحكام مصرف البحرين المركزي على 
العمليات، ومخاطر  االئتمان، ومخاطر  اعتبار مخاطر 
أعلى  المجموعة  مال  رأس  مالءة  وتعتبر  السوق. 
بكثير من متطلبات لجنة بازل للبنوك النشطة دوليًا، 
المحدد من  البالغ %12.5  الحد األدنى  وأعلى من 
ذلك،  إلى  إضافة  المركزي.  البحرين  مصرف  قبل 
المركزي،  البحرين  مصرف  قواعد  لكتيب  ووفقًا 
ذات  محلية  كبنوك  المصنفة  البنوك  على  يتوجب 
أهمية نظامية االحتفاظ بمعدالت ذات قابلية عالية 
عادي  مال  كرأس  عنها  معبرًا  الخسارة  الستيعاب 
إجمالي  من   %1.5 بنسبة  األول  المستوى  من 
األصول ذات المخاطر الموزونة، وذلك على النحو 
بين  ومن  المال.  رأس  مالءة  ألغراض  المحسوب 
المحافظة  في  ساهمت  التي  الرئيسية  العوامل 
على نسبة عالية من مالءة رأس المال هي القاعدة 
إلدارة  الحذرة  والممارسات  المال،  لرأس  القوية  
المخاطر، فضال عن المخاطر المنخفضة لاللتزامات 
المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية والتي 
المخاطر  ذات  التسهيالت  من  كبيرة  نسبة  تتضمن 
السيادية  التسهيالت  مثل  المنخفضة،  الموزونة 
والمؤسسات  والبنوك  العام  القطاع  ومؤسسات 
البيانات  من   46 رقم  اإليضاح  ويتضمن  المالية. 
المالية واإلفصاحات عن إدارة المخاطر ورأس المال 

المزيد من التفاصيل عن قوة رأس المال. 

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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النمو االقتصادي واألثر الكلي
األساسية  الركائز  أحد  الوطني  البحرين  بنك  ُيعتبر 
وقد  البحرين،  لمملكة  الوطني  لالقتصاد  الداعمة 
تجاه  التام  التزامه  خالل  من  المكانة  هذه  اكتسب 
والمؤسسات  والشركات  األفراد  فئة  من  عمالئه 
النشط  الدور  جانب  إلى  المتنوعة  خدماته  وتقديم 
والمؤسسات  المبادرات  لدعم  فيه  يقوم  الذي 
تأثير قوي وإيجابي على  التي تساهم في إحداث 

المستوى االجتماعي.

القطاعات  عبر  االقتصاد  نمو  استراتيجيتنا  تدعم 
المتعددة، وتشجع الحوار بين أطراف ذوي العالقة 
لسد الفجوة بين األسواق اإلقليمية والدولية؛ وقد 
أعمالنا،  تسريع  إلى  النتائج  نحو  الموجه  نهجنا  أدى 
وتحديث بنيتنا التحتية، وبناء أفضل اإلمكانيات مع 
في  حصتنا  وزيادة  جديدة،  ومنتجات  جدد  عمالء 

السوق.

استمر مركزنا المالي قويًا ومرنًا في ظل التحديات 
غير المسبوقة التي واجهناها كما هو مفصل في 

البيانات المالية الواردة في هذا التقرير.

الرئيسيين  المساهمين  دعم  في  مستمرون  نحن 
للمبادرات  البحريني  السيولة  صندوق  في 
بشكل  يؤثر  مما  المال،  رأس  وسوق  االقتصادية 
لتعزيز  الصندوق  إنشاء  تم  المملكة.  على  إيجابي 
وتشكل  البحرين.  مملكة  في  المال  رأس  سوق 
من   %24 من  أكثر  الوطني  البحرين  بنك  مشاركة 
المشاركين  مع  جنب  إلى  جنبًا  الصندوق  إجمالي 
دعم  وسنواصل  البارزين.  المحليين  المؤسسيين 
المحلية  المال  رأس  أسواق  تعزز  التي  المبادرات 
إلى جانب الجهود األخرى التي تهدف لتعزيز التنمية 

االقتصادية في المنطقة. 

»الواحة«  صندوق  في  المشاركة  ونواصل  كما 
منذ عام 2018، حيث أّننا خصصنا 10% للصندوق 
ويتم  أمريكي.  دوالر  مليون   100 البالغ  اإلجمالي 
للتنمية  البحرين  بنك  قبل  من  الصندوق  إدارة 
البحرين  بدعم من شركة ممتلكات القابضة وشركة 
وبنك  )بتلكو(  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت 
وشركة  )تمكين(  العمل  الوطني وصندوق  البحرين 
أصول، ويهدف إلى توفير التمويل لقطاع الشركات 
الناشئة في مملكة البحرين، ويركز على االستثمار 
الذكية.  والمدن  المالية  والتكنولوجيا  التقنيات  في 

مهمًا  دورًا  الواحة  صندوق  يلعب  أن  نتطلع  ونحن 
لرأس  كمركز  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  في 
وشركات  الناشئة  والشركات  االستثماري  المال 
التكنولوجيا. إن استثمارنا في صندوق الواحة يؤكد 
تعود  التي  الوطنية  المبادرات  بمساندة  التزامنا 

بالنفع على االقتصاد البحريني وتضمن دعمه.

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

كان ذلك ممكنًا.

واستمر دمج العوامل البيئية واالجتماعية في إطار 
السياسة االئتمانية العالمية. وتمحور طموحنا في 
أن يصبح لنا دور ريادي في المنطقة ال سيما في 
الخدمات المصرفية المسؤولة والتمويل المستدام، 

تأثير  بإحداث  التزامنا  من  نابعًا  ذلك  يكون  أن  على 
لها  نقدم  التي  والمجتمعات  العمالء  على  إيجابي 
خدمات. هذا وقد تم التحقق من مخاطر االعتبارات 
النشاط  عبر  الشركات  البيئية واالجتماعية  وحوكمة 
مع  التعاون  على  ونحرص  العمالء.  مع  التمويلي 
قادة في هذا المجال لتعزيز تقييم مخاطر االعتبارات 
يكون  بحيث  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
مخاطر  إلدارة  العام  اإلطار  في  رسوًخا  أكثر  نهجنا 

االئتمان.

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

تمويل مرابحة السلع اإلسالمية. 

الخدمات المصرفية المسئولة 
شهد بنك البحرين الوطني تحواًل يتواكب مع الرؤية 

الوطنية، حيث يقوم بتنفيذ نموذج األعمال والمسؤولية 
االجتماعية الذي يتوافق مع األهداف االقتصادية لعام 

2030. في عملياتنا، نعمل بطريقة مسؤولة ألننا 
متيقنين بأن المجتمع يجب أن يستفيد من نجاحنا.

ندعم بكل فخر ماضي وحاضر 
ومستقبل البحرين

منذ أن تأسس كأول بنك محلي مملوك للدولة، وقف بنك 
البحرين الوطني شامخا يقود القطاع المصرفي في المملكة 

لمدة 64 عاما. 
تؤكد استثماراتنا بقائنا ثابتين، متيقظين ومرنين للتأقلم مع 

ديناميكيات السوق المتغيرة وتخفيف المخاطر.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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تأثير أشمل
يستلزم  وتعزيزها  االقتصادية  الرفاهية  دعم  إن 
وجود نشاط موسع والتزام، بحيث ال تقتصر على 
تطوير  إلى  سعينا  بل  فقط،  المالية  الخدمات 
اجتماعية  منفعة  تقدم  وخدمات مخصصة  منتجات 
لبرنامج  دعمنا  واصلنا  المثال،  سبيل  على  محددة. 
الحكومية  الذي يدعم مبادرة اإلسكان  البحرين  مزايا 
من خالل وزارة اإلسكان؛ ويعد قرض الرهن العقاري 
الخدمات  في  الرائدة  المنتجات  أحد  اآلن  مزايا  من 
المصرفية لألفراد وتهدف إلى خدمة العمالء بامتياز 
تصميم  تم  أحالمهم.  منزل  إليجاد  سعيهم  أثناء 
المنتج لتلبية احتياجات المستفيدين من خالل توفير 
ندرك  شمولّي.  وتسعيٍر  شاملة  ائتمانية  سياسة 
أن السكن اآلمن والمالئم والميسور التكلفة يؤدي 
الصحة  مجاالت  في  أوسع  اجتماعية  فوائد  إلى 
والتعليم والنمو االقتصادي. منذ عام 2020، دعمنا 
العديد من األسر من خالل هذا البرنامج عن طريق 

 2021 تقديم أكثر من 600 قرض، بينما شهد عام 
إلى  وصلت  حيث  مزايا  قروض  زيادة  في  طفرة 
تحت  الممنوحة  القروض  تمثل  كانت  كما   .%300
بند برنامج مزايا أكثر من 40% من إجمالي محفظة 

القروض العقارية في عام 2021.  

مع  المشترك  العقاري  القرض  تقديم  واصلنا  كما 
الحالة  دراسة  في  وصفها  سيرد   - اإلسكان  بنك 

المدرجة أدناه.

)خالل  الشخصية  القروض  تأجيل  على  حرصنا  كما 
الفطر  عيد  العيدين؛  وإجازات  الكريم  رمضان  شهر 
وعيد األضحى( وذلك بهدف تخفيف األعباء المالية. 
باإلضافة إلى التأجيل اإللزامي من مصرف البحرين 
في  والمقيمين  المواطنين  لقروض  المركزي 

البحرين.

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

بالمطلقات واألرامل واأليتام والطالب.

 نسبة منتجات محفظة القروض والخدمات
الهدف 201920202021المصممة لتقديم منفعة اجتماعية معينة  

2510 9غير مطبق برنامج مزايا )%( 
غير مطبق 25 27 26القروض الشخصية لتلبية احتياجات المتقاعدين )%( 

تطوير منتج مشترك للتمويل العقاريدراسة حالة 

خلفية 

لقد تعاونا مع بنك اإلسكان لدعم وتعزيز نمو العقارات السكنية من خالل تطوير منتج 
يخاطب ويتعامل مع الفجوات الموجودة حالًيا باألسواق ويوضح منهجنا تجاه المسؤولية 

االجتماعية. جدير بالذكر أن برنامج التمويل المشترك لإلسكان يربط فيما بين العروض الحالية 
المقدمة من البنوك التجارية ويعمل على تلبية احتياجات شريحة متخصصة من األفراد 

ال يستطيعون في الوقت الراهن الوصول إلى المنتجات التقليدية للبنوك.

يتضمن تطوير هذا المنتج/ البرنامج إكمال دراسة لألعمال،وضمان توافق هيكل المنتج مع المنهج 
األطراف ذات العالقة، والحصول على موافقات الهيكل الداخلي والخارجي للمنتج.  

“في بنك البحرين الوطني، نصارع من أجل التأثير على الشراكات االستراتيجية وأن نصبح 
شركاء القيمة المضافة للمملكة باإلضافة إلى تحفيز القطاع العقاري من خالل اإلسهام 
بطريقة هادفة في نموه. وبذلك، نحرص على تطبيق حلول سكنية جديدة بالشراكة مع 

بنك اإلسكان، بحيث نسمح للمواطنين البحرينيين باالستفادة من الخدمات التي نقدمها 
وشراء بيوت أحالمهم في أي من العقارات العديدة التي يوفرها بنك اإلسكان عبر المملكة 

بأكملها. ينصب اهتمامنا دائمًا وأبدًا على عمالئنا، وسنستمر في تقديم أفضل الخدمات 
وبأعلى جودة لضمان تلبية احتياجات هؤالء العمالء.”

صباح عبد اللطيف الزياني، رئيس التنفيذي- الخدمات المصرفية لألفراد، بنك البحرين الوطني. 

الذي  الطوعي  التقاعد  برنامج  بتسهيل  قمنا  كما 
تعرضه  بتمديد  البنك  قام  حيث  الحكومة،  أطلقته 
القروض  جدولة  إعادة  خالل  من  االئتمان  لمخاطر 
تصل  األجل  طويلة  سداد  وجداول  تأجيل  بخيارات 
سنوات(،  سبع  األصل  في  )كانت  عامًا   20 إلى 
دون تقليل سيولة العمالء. ساعد ذلك على ضمان 
يمكن  مستدام  دخل  على  المستفيدين  حصول 

إنفاقه أثناء تقاعدهم. 

لها.  المخطط  المتميزة  المبادرات  من  العديد  لدينا 
باالضافة إلى تضمين المعايير البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات في عملية االئتمان لدينا، نهدف 
مّنا،  الصادرة  الكربون  انبعاثات  وتتبع  تقييم  إلى 
ونهدف أيضًا إلطالق منتجات االستدامة وتحسين 
سبيل  على  أطلقنا،  لقد  للعمالء.  المالي  التعليم 
لتمويل  ومنتًجا  الشمسية  للطاقة  تموياًل  المثال، 
لتحفيز  تصميمهما  تم   2021 عام  في  السيارات 
الكهربائية/  والمركبات  الشمسية  األلواح  استخدام 

الهجينة.

الشمول المالي وبناء القدرات
العالم  أنحاء  جميع  في  األشخاص  من  العديد  يجد 
والمنتجات  الخدمات  على  الحصول  في  صعوبة 
يجعلهم  المالية  المعرفة  ضعف  إن  حيث  المالية، 
وتؤثر  األساسية،  المصرفية  باألدوات  ملمين  غير 
هذه الصعوبات سلبًا على الشمول المالي والنمو 
االقتصادي. نحن ندعم المبادرات التي تسعى إلى 

توسيع الخدمات المالية للعمالء الذين يحظون برعاية 
المحتاجة، مثل األشخاص  الفئات  أو  أقل  واهتمام 
الذين يواجهون حواجز لغوية، أو ثقافية أو ُعمرية أو 
جغرافية أو مشكالت اختالف الجنس للوصول إلى 

الخدمات المالية، أو األشخاص ذوي الهمم. 

مساعينا  جميع  كرسنا  الوطني،  البحرين  بنك  في 
نطاق  يشمل  بحيث   - عمالئنا  حصول  لضمان 
المحدود  الدخل  من  يعانون  من  العمالء  هؤالء 
على   - المالية  الخدمات  من  المستفيدين  غير  أو 
خالل  من  المناسبة  المالية  والخدمات  المنتجات 
من  ومتنوع  واسع  لنطاق  وصولهم  تسهيل 
القنوات معتمدين في ذلك على مدى احتياجاتهم 
الرقمية  ابتكاراتنا  وتلعب  كما   تفضيالتهم.  وعلى 
على  المالي.  الشمول  استهداف  في  مهمًا  دورًا 
سبيل المثال، تم تصميم خدمة السحب النقدي عبر 
»المحفظة اإللكترونية« التابعة للبنك لدعم اإلدماج 
الوصول  لسهولة  يحتاجون  الذين  للُعّمال  المالي 

إلى أموالهم.

الهمم،  ذوي  من  العمالء  لدعم  إجراءات  نتخذ  كما 
في  منحدرات  توفير  خالل  من  الحركة  كتسهيل 
ألكثر  اإلشارة  لغة  على  تدريبًا  نقدم  كما  فروعنا. 
لالفراد  المصرفية  الخدمات  من  موظفًا   40 من 
مناسب  بشكٍل  العمالء  جميع  خدمة  من  لتمكينهم 
بمجموعة  بنا  الخاص  االتصال  مركز  بتطوير  وقمنا 
وخدمة  اإلشارة  لغة  مثل  الخدمات  من  جديدة 

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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السحب  بطاقات  تقديم  إلى  باإلضافة  الفيديو، 
لتلبية  الصوتي  التفعيل  بخدمة  المزودة  اآللي 
في  مشاكل  من  يعانون  الذين  العمالء  احتياجات 
البصر في فرعين من فروعنا ونقدم خدمة الوثائق 
احتياجات  لتلبية  برايل  بطريقة  المنسقة  البنكية 

العمالء المكفوفين عبر شبكات فرعنا. 

عالوًة على ما سبق؛ نقدم خدمة شاحنة صراف آلي 
مزودة بجهاز صراف آلي محمول ومصممة لتيسير 
الوصول إلى المناطق البعيدة والنائية. جدير بالذكر 
أن بإمكان هذه الشاحنة تقديم خدمات للعمالء في 
للسكان  خدمات  وتقديم  الوصول  صعبة  المواقع 
معسكرات  مثل  األماكن  بعض  في  حًظا  األقل 

العمل أو القرى النائية.

تقديم القيمة لعمالئنا
باتخاذ  قمنا  نتبناها،  التي  التحّول  خطة  مع  تماشيًا 
تقديم  عبر  التحتية  بنيتنا  لتحديث  عديدة  خطوات 
إلى  لعمالئنا،  ومبتكرة  مطورة  وخدمات  منتجات 
ببناء شراكات استراتيجية جديدة. وقد  جانب قيامنا 
السياق،  هذا  في  وإيجابيًا  ملموسًا  تقدمًا  حققنا 
رائدة  مالية  كمؤسسة  مكانتنا  تعزيز  في  ساهم 
في  مستمرون  فإننا  ذلك،  ولتعزيز  ومرموقة. 
لعب بدوٍر محوري وهام في تطوير القطاع المالي 
أعمالنا  أنشطة  تعزيز  خالل  من  البحرين،  لمملكة 
وإثراء مكانتنا في السوق، وتقديم مساهمًة وطنيًة 

قّيمًة للمجتمع. 

أّن  حيث  خاص،  بشكل  عمالئنا  مع  عالقتنا  نقدر 
والءهم يعد مقياسًا لنجاحنا المستمر ولذلك فأننا 
يتطلعون  ما  وتقديم  احتياجاتهم،  بفهم  ملتزمون 
المصرفية،  رحلتهم  مراحل  مرحلة من  كل  إليه في 
المنتجات  إلى  الوصول  سهولة  لهم  نوفر  حيث 

المصرفية المبتكرة مع تقديم مزايا تنافسية.

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

وحماية بياناتهم وخصوصيتهم بشكل فّعال.
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يرجع وجود االنخفاض في المناطق المحرومة المستهدفة في عام 2020 إلى إنهاء اتفاقية اإليجار مع أسري بسبب 
تضارب المصالح.

لقد تطلب تغيير عقلية العمالء الحاليين  جهدًا كبيرًا 
من مديري العالقات. مع ذلك، كانت النتائج مرضية. 
فيما يتعلق بجانب التمويل، لقد قمنا بتغيير نظرتنا 
ضمان  مجرد  من  االئتمانية  المنح  لتسهيالت 
تقوم  تجارية  معامالت  إلى  غير  ال  فقط  ملموس 

على أساس التدفق النقدي. 

للمؤسسات  االقتراض  وتيسير  تمكين  حاولنا  لقد 
التحديات  تحديد  خالل  من  والمتوسطة  الصغيرة 
للوسائل  الوصول  إمكانية  مثل  يواجهونها،  التي 
تمنعهم من  التي  البسيطة  العراقيل  التكنولوجية، 
الدخول وكذلك المنافسة القوية. وفي هذا الصدد 
قمنا بطرح حلول مالية من شأنها تيسير العمليات 
وتمكين الوصول بشكل أفضل للمنتجات والخدمات 
المالية. على سبيل المثال؛ نستخدم تحويط التدفق 

النقدي الداخلي/ والخارجي كأحد طرق االقتراض. 

 .

 النمو واالزدهار
إلى جانب عمالئنا 

ال يمكننا أن ننكر أننا تطورنا وتحولنا مع التحول 
الذي شهدته المملكة ثم تحولت الصناعة 

بدورها معنا. 
لقد استثمرنا بكثافة وبكل طاقتنا لزيادة تواجدنا 

ووصولنا إلى أماكن ومواقع جديدة، مما 
جعلنا أكبر فرع يضم شبكات الصراف اآللي 

في المملكة، وذلك كجزء من مهمتنا لتقديم 
خدمات مالية سهلة وميسرة للعماء الحاليين 

أو العماء الجدد في المستقبل. 
ندرك عملنا تماًما ومن ثم نحاول دائًما تدعيم 

الوظائف وإعادة هندسة أنظمتنا الداخلية 
والعمليات التي نقوم بها لتحقيق مستوى 

أعلى من الكفاءة وللوصول للوقت المطلوب 
إلجراء التحول، مما ساهم في عرض أكثر 

شمواًل وتجربة فائقة للعماء.

كيف ننظم أعمالنا
نقوم بتوجيه خدماتنا للعماء من خال الشرائح التالية:

الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية 
الرقمية، وإدارة الحسابات االستراتيجية، والخدمات 

المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، والخدمات المصرفية واالستثمارية 

للشركات والمؤسسات المالية، وإدارة الخزينة، 
وأسواق رأس المال وإدارة الثروات، وإعادة الهيكلة 

المالية.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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الخدمات المصرفية لألفراد
مكانتنا  على  الحفاظ  في  نجحنا   ،2021 عام  في 
لألفراد،  المصرفية  الخدمات  سوق  في  الرائدة 
زيادة  وتحقيق  عميل   264,000 من  أكثر  خالل  من 
بما يقارب 18% من محفظة االقتراض الخاصة بنا 
إلى  وصلت  التي  الودائع  إلى  القروض  وبنسبة 
والقياسي  المنهجي  النظام  بأن  نؤمن   .%71.3
االبتكار  على  والتركيز  أعمالنا،  في  تبنيناه  الذي 
تعزيز   إلى  أدى  قد  النمو  وتحقيق  العميل  وخدمة 

تجربة عمالئنا.  

تستمر الخدمات المصرفية لألفراد في التغير بوتيرة 
سريعة، ال سيما مع دخول التقنيات الرقمية التي 
تزيد من سرعة ومرونة وسهولة الخدمات المقدمة 
للعمالء، حيث تعد شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر 

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

العمالء بشكل مباشر.

وقدمنا  فروعنا،  عمل  أوقات  بتمديد  قمنا  لقد 
بما  المجتمع،  أفراد  لخدمة  مناسبة  خدمة  منصات 
بخدمات  تزويدهم  تم  حيث  الهمم،  ذوي  ذلك  في 
وتضم  سمعية.  أو  مرئية  أو  مادية  سواء  للدعم 
الصراف  وأجهزة  اآللي،  الصراف  أجهزة  فروعنا  
لكبار  وصاالت  النقدي،  اإليداع  وأجهزة  التفاعلية، 
فروعنا  إن  األخرى.  للتسهيالت  باإلضافة  العمالء 
وذات  للبيئة  وصديقة  للطاقة  موفرة  النموذجية 
طراز حديث يتماشى مع التوقعات العالية لعمالئنا. 
ونحن نواصل تحديث الفروع، مع وجود خطط جارية 

لمزيد من التحسينات. 

الهدف 201920202021العمالء ومحافظ الودائع
238,000254,000266,000260,000إجمالي عدد عمالء الخدمات المصرفية لألفراد

القيمة اإلجمالية لمحفظة الودائع المصرفية لألفراد 
)مليون دينار بحريني(

664873890898

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

نوعها في مملكة البحرين.

أقرب لكم
من خال شبكتنا الواسعة ومنصاتنا المصرفية 
الرقمية المحّسنة، يعمل بنك البحرين الوطني 

على توسيع وجوده في جميع أنحاء المملكة 
للتواصل بشكل أفضل مع عمائه تماشيًا مع 

وعد عامته التجارية ”أقرب لكم“ - الوصول إلى 
جميع المواطنين والمقيمين بخدمة أكثر ثراًء.

مركزية العميل
إننا نركز على مركزية العميل، رسالتنا هي 

تبسيط رحلة العميل من خال التخصيص والراحة 
لجعل حياة العميل اليومية أسهل.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

من اليمين علي فخرو من إدارة الحسابات اإلستراتيجية و علي نبيل من فرع مجمع السيف

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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بدقة  مصممة  وخدمات  منتجات  تقديم  واصلنا 
القروض  وتشمل  عمالئنا.  احتياجات  تلبي  عالية 
الشخصية وقرض التمويل العقاري وحقوق الملكية 
وقروض  )مزايا(  االجتماعي  اإلسكان  وتمويل 
الشمسية  الطاقة  ألواح  وقروض  السيارات 
احتياجات  لدعم  للمتقاعدين  الشخصية  والقروض 
العمالء الحاليين والجدد إلى جانب خدمات استثنائية 
وأسعار تنافسية. كما تم تجديد برنامج التوفير الرائد 
للبنك »الوطني للتوفير« بجوائز نقدية مغرية لمدة 
مكافأة  في  المتمثل  البنك  هدف  مع  تماشيًا  عام 

العمالء على إتباع عادة اإلدخار.

بنا  الخاصة  واالئتمان  الخصم  بطاقات  تستخدم 
الترميز  وتقنية   )NFC( المدى  قريب  االتصال  تقنية 
التمرير  خاصية   عبر  الدفع  العمالء من  تمكن  التي 
والدفعفي األجهزة المحلية والدولية الداعمة لهذه 
أو من خالل  البطاقة نفسها  إما من خالل  التقنية 
هواتفهم الذكية. وتشمل التحسينات طرح بطاقات 
من الفئة الشخصية وبطاقتي ماستركارد البالتينية 
 »Prestige« و  »Premium« فئة البنك من  لعمالء 
يتم  واحتياجاتهم،  المصرفية  عالقتهم  على  وبناًء 
 »Elite« فيزا  من  االئتمان  بطاقات  منتجات  تقديم 
لفئتي »Signature« و »Infinite« من عمالئنا، مع 
المزيد من المزايا والمكافآت االستثنائية، باإلضافة 
إلى إمكانية الدخول إلى صاالت انتظار كبار العمالء 

في المطارات.

من  لعمالئنا  إيجابية  مساهمة  لتقديم  نسعى 
الهامة  والمناسبات  اللحظات  في  دعمهم  خالل 
في حياتهم، حيث قمنا بتمديد العروض الترويجية 
األم  عيد  في  بطاقاتنا  لحاملي  الخاصة  والعروض 
وخالل شهر رمضان واألعياد. كما قدمنا أيضًا مزايا 
أخرى من خالل مجموعة من شراكات مع عدة متاجر 
على  أساسي  بشكل  التركيز  مع  تجارية  ومحالت 
لتقديم  نسعى  كما  والشباب.  األطفال  حساب 
منتجات حصرية لجميع عمالئنا، وبالتالي يعتبر بنك 

الحد  تقدم  التي  البنوك  أحد  هو  الوطني  البحرين 
األدنى من المتطلبات فيما يتعلق بالتقديم لطلب 
استيعاب  على  قدرتنا  لضمان  شخصي،  قرض 

قطاعات متنوعة من االحتياجات المالية.

على جانب آخر، وفي ظل تنامي توجه العمالء نحو 
احتياجاتهم  تلبية  على  حرصنا  اإلنترنت،  عبر  الشراء 
من خالل تعزيز مستوى أمن بطاقاتهم مع تطبيق 
العميل  هوية  من  للتحقق  إضافية  تفاعلية  مرحلة 
عند القيام بمعاملة الشراء عبر اإلنترنت. ففي كل 
مرة يقوم حامل البطاقة بإنجاز معاملة عبر اإلنترنت، 
مرور  كلمة  استخدام  مع  من هويته  التحقق  سيتم 
من  متزايدًا  عددًا  أن  نتوقع  واحدة  لمرة  صالحة 
العمالء سيفضلون التعامل مع المنصات الرقمية 
في المستقبل، حيث االعتماد على آليات مثل فتح 
الحساب عن ُبعد، وإصدار االئتمان الفوري، وإدارة 

األموال بما يتناسب مع نمط حياة عمالئنا.

التحول الرقمي
أصبحت الرقمنة أسلوب حياة لنا ولعمائنا، 

لقد تبنينا الرقمنة كركيزة أساسية 
الستراتيجية التحول الخاصة بنا لجعل تفاعل 

عمائنا مع البنك أبسط وأكثر كفاءة.

لقد أعطانا تكامل النظام البيئي الرقمي 
القوي ضمن البنية التحتية التكنولوجية 

للبنك ميزة رائدة في العروض التنافسية 
واالبتكار الرقمي الذي يمّكن عمائنا في 

عصر رقمي سريع الخطى.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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أقرب لكم في العمل: تقديم خدمات مالية مصممة حسب االحتياجات الخاصة 

تماشًيا مع رؤية البنك لتعميق وتعزيز العالقات مع عمالئنا المهمين استراتيجًيا )أفراد وكيانات ومؤسسات حكومية(، فإن قسم الحسابات المصرفية اإلستراتيجية مكلف بضمان تقديم خدمة عالمية المستوى وتجربة 
مصرفية حصرية لعمالئنا من شأنها أن تشجعهم على جعل بنك البحرين الوطني الشريك المصرفي المفضل لهم.

تخدم الوحدة شريحة من العمالء الذين تساهم ودائعهم بشكل كبير في وضع السيولة للبنك. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن البنك يقدم منتجات وخطوط خدمة حديثة ومبتكرة، مثل الخدمات المصرفية لألعمال عبر 
اإلنترنت، وخدمات إدارة النقد )CDM / ATMs( واألنظمة المصرفية الرقمية، فإن هذا القسم يعد بمثابة قناة فعالة لتقديم هذه الخدمات للعمالء الرئيسيين. باإلضافة إلى ذلك، من خالل االستفادة من عالقاته 

القوية مع كيانات القطاع الحكومي التي تعد من بين أصحاب العمل الرئيسيين في المملكة، لعب هذا القسم دورًا مهًما في دعم موظفي هذه الكيانات من خالل القروض الشخصية والبطاقات. 

استمرت القيود التي فرضها الوباء في جعل تقديم الخدمات المبنية على »أقرب لكم« أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فإن إحدى الطرق التي تم بها الحفاظ على الخدمة عالية الجودة والمصممة حسب الطلب كانت من خالل 
تقديم حلول رقمية لعدد من العمالء الحكوميين وأصحاب الثروات، لتكون بذلك  قنوات مبتكرة للسوق سنواصل تعزيزها في المستقبل.

وتقدم  وحدات أصحاب الثروات العالية للغاية، وأصحاب الثروات العالية داخل القسم خدمة شخصية لعمالء البنك األساسيين. ويستمر القسم في تقديم خدمة مصممة حسب الطلب لهؤالء العمالء وعلى مدار 
الساعة، باإلضافة إلى مجموعة من المزايا ذات القيمة المضافة بهدف تعزيز والئهم.

وفي عام 2021، حرصنا على تعزيز العالقات من خالل ضم كيانات حكومية مهمة جديدة. وشمل ذلك المنظمة المسؤولة عن تمكين الجيل القادم من رواد األعمال البحرينيين واالستثمار فيهم - وتزويدهم باألدوات 
والموارد والشبكات الالزمة للتطور واالزدهار. لقد تعاملنا أيًضا مع المنظمة المسؤولة عن تطوير الصادرات الوطنية كجزء من جهد وطني لدعم توسيع أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق النمو الدولي. 

تم تعميق العالقات مع العمالء ذوي الصلة باألمن القومي االستراتيجي والحساس للغاية، مما يدل على راحة هذه الكيانات  في التعامل مع البنك وتقديرهم للمستويات العالية من الخدمة والسرية المقدمة.

الرقمية  المصرفية  الخدمات  تطبيق  طرح   أن  كما  
إلى  االنتقال  في  العمالء  يدعم   2021 عام  في 
انتقال  سيؤدي  المصرفية.  للخدمات  جديدة  طرق 
يتم  ما  تقليل  إلى  الرقمية  الخيارات  إلى  العمالء 

تبذيره من الورق مع توفير إدارة مالية محّسنة.

الخدمات المصرفية الرقمية
على  قدرتنا  تعزيز  في  يساعد  الرقمي  تحولنا  إن 
مواكبة التغييرات، وتوفير القيمة المعززة لعمالئنا. 

ويشكل التحول الرقمي جزءًا عميقًا من نهجنا في 
واسعة  مجموعة  نقدم  نحن  العمالء.  مع  التفاعل 
منصتنا  خالل  من  الرقمية  المصرفية  الحلول  من 
الهاتف  تطبيق  ذلك  في  بما  الرقمية،  المصرفية 

والخدمات  التقنيات،  بأحدث  المزود  المحمول 
اآللي  الصراف  وأجهزة  اإلنترنت،  عبر  المصرفية 
تحسين  على  ومساعدتنا  العمالء  بتجربة  لالرتقاء 

الكفاءة الداخلية والتعاون.

القدرات  تحسين  خالل  من  الرقمي  تحولنا  واصلنا 
التحديث  في  عملياتنا  استمرار  وضمان  الرقمية 
العمليات  من  العديد  اعتمدنا  لقد  والتقدم. 
في  بما  لعمالئنا  الراحة  لتوفير  واإلجراءات 
نظامنا  وتحديث  الجديدة،  المنتجات  تطوير  ذلك 
التحتية  البنية  وتحسين  األساسي،  المصرفي 
حلول  واعتماد  المعلومات،  تكنولوجيا  ألنظمة 
الستخدام البيانات وتحليلها بشكل أكثر فعالية. لقد 
أدى الوباء، الذي قلل من االتصال االجتماعي، إلى 

تسريع وزيادة تطبيق منتجاتنا وخدماتنا الرقمية.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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201920202021العمالء والخدمات الرقمية المصرفية لألفراد

58,06677,096107,200العمالء المسجلين رقميًا
9,860--عمالء جدد انضموا للخدمات الرقمية

 بطاقات االئتمان وبطاقات الدفع المسبق التي
3,232--تم بيعها رقميًا

191922خدمات البيع بالتجزئة المتكاملة المقدمة رقمًيا )%(
عـدد مرات تسجيل الدخول إلى تطبيق الجوال الخاص 

291,248--ببنك البحرين الوطني )شهرًيا(
 عـدد معامالت البيع بالتجزئة التي تمت من خالل

673,724791,532891,343تطبيق الجوال

 الخدمات المصرفية لألعمال عبر اإلنترنت:
2020-201921-201820-19المعامالت المعالجة رقمًيا

72065864% زيادة في المعامات التي تتم معالجتها رقمًيا

ملحوظـة: معاملـة تجاريـة رقميـة هـي عمليـة طلـب الدفـع الناجحـة )ضمـن تحويـالت بنـك البحريـن الوطنـي/ 
التحويـل المحلـي/ التحويـل بيـن العمـالت/ دفـع الفواتيـر/ دفعـات بطاقـات ائتمـان بنـك البحريـن الوطنـي(

تحدي بنك البحرين الوطني للخدمات 
المصرفية الرقمية  

الحاجة  ندرك  الرقمي،  التحول  جهود  إطار  في 
الرقمي  االبتكار  في  الشباب  مواهب  تسخير  إلى 
وصقل مهاراتهم لبناء مجتمع رقمي. ولهذا شهد 
فرق  سبعة  البنك  طرحه  الذي  الرقمي  التحدي 
مع  أسابيع  ستة  مدته  توجيه  برنامج  في  تشارك 
الرؤى  لنقل  فردية  بجلسات  مقترنة  عمل  ورش 
الذي  التحدي،  اختتم  القطاعية.  والمعرفة  المهنية 
أقيم بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، 

المصرفية  الخدمات  لتطبيق  أفكارها  عرضت  بفرق 
أسبوع  افتتاح  في  الوطني  البحرين  لبنك  الرقمية 
البحرين الوطني في دبي إكسبو 2020. وحصلت 
للتدريب،  وفرص  نقدية،  جوائز  على  الفائزة  الفرق 
وثالثة أشهر من الدعم من خليج البحرين للتكنولوجيا 

المالية.

الرقمنة للعمالء
في عام 2021، سجلت فروعنا إجمالي 1.1 مليون 
والهاتف  اإلنترنت  عبر  المعامالت  تمثل  معاملة. 

المحمول 67% من اإلجمالي.

Company abc

Ahmed 123

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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من  المستثمرين  مع  يعمل  الذي  فريقنا  ركز  وقد 
عمالئه  اعتماد  زيادة  على  والمؤسسات  الشركات 
على القنوات الرقمية. وقد انعكس هذا في زيادة 
عبر  للشركات  المصرفية  خدمات  منصة  استخدام 
بنسبة  اإلجمالي  الحجم  في  بنا  الخاصة  اإلنترنت 
إلى   2020 ديسمبر  من  المعامالت(  )عدد   %64
ديسمبر 2021. وبالنسبة لعام 2021، بلغ إجمالي 
دينار  مليار   7.4 بقيمة  مليون   5.2 المعامالت  عدد 
خالل  من  هذا  من  لالستفادة  ونخطط  بحريني. 
إطالق عملية ترقية كاملة للمنصة في عام 2022. 
تدعم  التي  العديدة  المشاريع  أحد  هذا  وسيكون 
توفير  مبادرة  مثل  الرقمية  المصرفية  الخدمات 
الشيكات اإللكترونية وتعزيز حلول نقاط البيع للتجار 

بطرق أقل تكلفة وسهلة االستخدام.

ولقد حظي تجديد المنصة الرقمية للشركات )المقرر 
جانب  من  كبير  بترحيب   )2022 عام  في  إطالقه 
من  العميل  تجربة  التحسينات  عززت  وقد  العمالء. 
خالل تقليل عدد الخطوات الالزمة الستخدام البوابة 
إدخال  تم  وقد  النظام.  داخل  من  االحتكاك  وإزالة 
التحسينات بعد عملية واسعة من البحث والتصميم 

واختبارات المستخدم.

وبالنسبة للعمالء الشخصيين، أطلق البنك تطبيق 
أو  أي  التشغيل  لنظامي  والمحّسن  الجديد  الجوال 
اإلنترنت  شبكة  على  جديدة  وبوابة  أندرويد   / إس 
المصرفية  الخدمات  لتحويل وترقية تجربة  مصممة 
الرقمية للعمالء وجعل الخدمات المصرفية عن ُبعد 
من  أكثر  تمكن  وقد  سالسة.  وأكثر  وأبسط  أسرع 

9000 عميل من استخدام تطبيق الجوال المبتكر.

المتطورة  االحتياجات  لتلبية  التطبيق  تصميم  تم 
تجربتهم  تبسيط  من  يمكنهم  مما  لعمالئنا، 
للعمالء فتح  يمكن  التطبيق،  المصرفية. من خالل 
بطاقة  وإصدار  الوطني،  البحرين  بنك  لدى  حساب 
خطوات  بضع  وفي  دقائق،  غضون  في  ائتمانية 
للقيام  فروعنا  لزيارة  حاجة  هناك  تعد  لم  بسيطة. 
بهذه األنواع من األنشطة. وعند تصميم التطبيق، 
سلسة  انتقال  رحلة  ضمان  على  مطورونا  حرص 
الجديد،  التطبيق  إلى  الحالي  التطبيق  من  للعمالء 
ودمجوا جميع الخدمات المتاحة رقمًيا المقدمة عبر 
فروع بنك البحرين الوطني في متجر رقمي شامل 
مع ميزات وخيارات ديناميكية. استند تطويرها على 
التركيز  مجموعات  مع  المنتظمة  االتصال  نقاط 
وإصدارات  ترقيات  أطلقنا  المستهدفين.  لعمالئنا 
2021 والتي قدمت ميزات جديدة  جديدة في عام 
لجميع   Apple pay و  االفتراضية  البطاقات  مثل 
بطاقات الخصم وبطاقات الدفع المسبق وبطاقات 
البالستيكية  البطاقات  استخدام  لتقليل  االئتمان 
عن  فضاًل  االحتكاكية،  غير  الدفع  طرق  وتشجيع 
تحسين إدارة البطاقات، وتوفير التحويالت الدولية.

وقد اتخذنا مجموعة من الخطوات األخرى لتحسين 
فروعنا  داخل  وسعينا  لعمالئنا.  الرقمية  المنتجات 
لعمالئنا.  الرقمية  التجربة  تشكيل  إعادة  إلى 
أجهزة  خدمات  بتحسين  قمنا  المثال،  فعلى سبيل 
داخل  جديدة  رقمية  زوايا  وإنشاء  اآللي  الصراف 
سفراء  وخصصنا  منها،  الموجود  وتحسين  الفروع 
بشكل  العمالء  خدمة  أجل  من  لمواقعنا  رقميين 
عمالء  إلى  التقليديين  العمالء  وتحويل  أفضل 
لكم«،  »أقرب  إستراتيجيتنا  مع  وتماشيًا  رقميين. 

اآللي  الصراف  أجهزة  شبكة  في  باالستثمار  قمنا 
النقدي السحب  عمليات  لتسهيل  بنا   الخاصة 
خدمات أطلقنا  لقد  اإللكترونية.  المحفظة   من 
أكبر  عبر  التالمسية  غير  للمدفوعات   Tap and go
بهدف  المملكة  في  آلي  صراف  أجهزة  شبكة 
أكبر.  بشكل  واالستعالم  السحب  عمليات  تسهيل 
غير  للرواتب  الجماعية  التحويالت  تسهيل  ونواصل 
الورقية، حيث يتم دفع جزء كبير من رواتب حكومة 
البحرين ومعاشات التقاعد من خالل منصة الخدمات 

المصرفية الرقمية للشركات.

كما كنا من أوائل البنوك في البحرين التي أطلقت 
)Apple Pay( للعمالء. وتساعد هذه  خدمة أبل بي 
على  تجربة شاملة،  بعد  تقديمها  تم  التي  الخدمة 
الوصول  لهم  وتتيح  للعمالء  الدفع  خيارات  تبسيط 

إلى أموالهم باستخدام القنوات الدولية.

عمليات الرقمنة 
النظام  ترقية  عملية  الداخلية  عملياتنا  في  بدأنا 
فروعنا  من  وبدءًا  األساسية.  أنظمتنا  لتحديث 
بتحديث  والرياض،قمنا  ظبي  أبو  في  الخارجية 
النظام المصرفي القديم لتقديم نظام أكثر تقدًما 
بوظائف  يتمتع  بحيث  التكنولوجية  الناحية  من 
في  الترقية  لتنفيذ  ونخطط   ، من  بدًءا  محسنة 

موقعنا الرئيسي في البحرين  في عام 2022.

قلل من  مما  الداخلية،  عملياتنا  رقمنة  واصلنا  كما 
الحاجة إلى النماذج والمستندات المطبوعة. ويمكن 
التعرف على مزيد من المعلومات حول سعينا لخلق 
على  يركز  الذي  القسم  في  ورقية  غير  عمل  بيئة 

حماية مواردنا الطبيعية وتعزيزها فيهذا التقرير. 

201920202021الخدمات المصرفية لألعمال عبر اإلنترنت

 50.739.521.7% الزيادة في العمالء الجدد من الشركات والمؤسسات 

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

”مدهش. واجهة جميلة جدا. 
أود أن أقول أنها أفضل بكثير - 
ليس فقط بالمقارنة مع عرض 

بنك البحرين الوطني الحالي 
ولكن مع البنوك األخرى أيًضا. 

ونقوم باستخدام عدًدا كبيًرا من 
البنوك.“

جـــواد - تاب تك

”يندرج اإلصدار السريع آلخر التحديثات ضمن 
نهجنا االستراتيجي لتسريع رحلة التحول 

الرقمي وهدفنا المتمثل في أن نكون أقرب 
إلى جميع عمالئنا. نحن نتطلع باستمرار إلى 
إعادة تشكيل تجربة العمالء وتحسين منتجاتنا 
وخدماتنا بما يتماشى مع متطلبات السوق 

السريعة في الفضاء الرقمي، ونسعى 
جاهدين لتزويد عمالئنا بخدمات رقمية مالية 

رائدة بسيطة وآمنة يسهل الوصول إليها 
لتسهيل حياتهم، ووضعنا العمالء في 

صميم ابتكاراتنا.“

عمر األعظمي
رئيس الخدمات المصرفية الرقمية لألفراد

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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تقديم قيمة للشركات التجارية 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

التجارية  األعمال  أن  الوطني  البحرين  بنك  يدرك 
بمثابة  هي  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 
الذي  الدعم  ويساعد  االقتصاد.  في  حيوي  عنصر 
نقدمه لهذا القطاع من السوق على تنويع النشاط 
ثقافة  ودعم  العمل،  فرص  وتوفير  االقتصادي، 

ريادة األعمال.

النشاط  إضعاف  إلى  كورونا  جائحة  أدت  وقد 
الناشئة  الشركات  حجم  على  أثر  مما  االقتصادي، 
دعم  واصلنا  ذلك،  ومع  التمويل.  على  والطلب 
الصغر،  متناهية  المؤسسات  من  العمالء  
مع  التجارية،  والشركات  والمتوسطة،  والصغيرة، 
224 من العمالء المقترضين الذين يشكلون محفظة 
تبلغ قيمتها 123.7 مليون دينار بحريني. وتم فتح 
127 سجال  مع  مجاًنا،  جديًدا  حساًبا   380 من  أكثر 

تجارًيا جديًدا؛ معظمهم للشركات الصغيرة.

201920202021فتح الحساب

541613388مجموع الحسابات المفتوحة
317316127السجالت التجارية الحديثة 

595233نسبة إجمالي الحسابات المفتوحة )%(

2021عدد العمالء المقترضين
 المخاطر

)مليون دينار بحريني(

8418.3الشركات الصغيرة والمتوسطة
107110.4أخرى

191128.7اإلجمالي

• يتم تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات  التجارية  الشركات  عمالء  عدد  للعمالء  اإلجمالي  العدد  •  يعكس 
المعرضين للمخاطر بنهاية 31 ديسمبر 2021.

• »أخرى« عبارة عن شركات وأفراد تدار ضمن محفظة تجارية ومحفظة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2018201920202021التكوين القطاعي للقروض )مليون دينار بحريني(

المواد
----التعدين )القطاع الفرعي(

25.951.258.961.0اإلنشاء
42.433.842.040.2التصنيع / التجارة

----النفط والغاز )القطاع الفرعي(
المرافق

0.10.20.10.1الطاقة )القطاع الفرعي(
-0.2--المياه

14.78.89.67.0شخصي
0.70.50.51.4الرعاية الصحية

----المالية
----التكنولوجيا ووسائل اإلعالم واالتصاالت

2.92.70.62.3النقل

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

تحسين العمليات الداخلية 
لقد زودتنا ترقيات البنية التحتية الكبيرة 
الخاصة بنا بنظام داخلي حديث وقوي 

قادر على تقديم منتجاتنا وخدماتنا 
بكفاءة وبساطة وسهولة.

دعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة 

تشكل الشركات الناشئة والشركات 
الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري 

لاقتصاد المحلي. وقد ساعدت 
استراتيجيتنا في مساندتهم وتقديم 

النصح واالرشاد لهم، في تطوير رؤية 
أعمالهم وجعلها قابلة لاستمرار.

كيف نصنع الفارق
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الممارسات  بقضايا  الوعي  مستوى  رفع  نواصل   
الشركات بين عمالئنا.  البيئية واالجتماعية وحوكمة 
عبر  استدامة  استطالع  أجرينا  ذلك،  من  وكجزء 
لالستدامة  عمالئنا  فهم  وكشف  لقياس  اإلنترنت 
والمجتمع  البيئة  بشأن  وخططهم  ومبادراتهم 
إلى  األولية  النتائج  وتشير  الشركات.  وحوكمة 
بالمناخ  المتعلقة  بالمخاطر  الوعي  زيادة  أهمية 
وكيفية تحديد هذه المخاطر ومعالجتها. ومع اكتمال 
ترتيب  من  ذلك  سيمكننا  االستدامة،  استطالع 
تنازالت  وتقديم  استجابتها  على  بناًء  الشركات 

سعرية للعمالء على أساس كل حالة على حدة.

https://www.nbbonline.com/sustainability-
awareness-survey

يساعدنا االستطالع أيًضا على التعرف على عمالئنا 
ومدى فهمهم لمبادرات ومفاهيم الحوكمة البيئية 
أفضل.  بشكل  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
مع  الشراكات  بتعزيز  قمنا  العام،  مدار  وعلى 
االهتمامات  ذات  األعمال  ومجتمعات  المجموعات 
الخاصة لتوسيع نطاق القسم في توصيل عروضنا 
النشطة  الفاعلة  الجهات  وبناء عالقات مباشرة مع 
في مجتمع األعمال. فعلى سبيل المثال، نحن من 
أكثر البنوك نشاطا في البحرين في توفير منصات 
الجمعيات  مثل  الربحية  غير  للمنظمات  مصرفية 
الحسابات  هذه  أن  وندرك  واألندية.  والنقابات 
تتطلب مراقبة وتحكمًا مستمرين، خاصة من منظور 

مكافحة غسيل األموال.

إدارة  مرافق  لتمويل  أخرى  مبادرة  هناك  وكانت 
بيئي  تأثير  له  قطاع  وهو  التدوير؛  إعادة  النفايات/ 
الذي  الدعم  على  مثال  توفير  ويتم  واضح.  إيجابي 
قدمناه لهذا النوع من األعمال في قسم »تمكين 
اإلجراءات البيئية للعميل« الموجود في هذا التقرير.

وكان العمل في ظل هذه الجائحة يمثل تحدًيا من 
جميع النواحي، مما أثر على السيولة لدى الشركات 
تأثير على  له  كان  ، وبالتالي  الصغيرة والمتوسطة 
معدل دوران العديد من الشركات وربحيتها. كما أنه 
من  يكن  لم  حيث  العمالء  حسابات  صيانة  أوقف 
السهل اإلطالع فعليًا على المستندات، مع الحاجة 
ذلك،  والعميل. ومع  الموظف  رفاهية  مراعاة  إلى 
فقد شجعتنا هذه العوامل على اعتماد طرق مختلفة 
للتفكير في كيفية حماية مصالح المساهمين ومد 

يد العون للعمالء.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

دعم موجه لعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة
أطلقناه  الذي  الوطني،  التمويل  اإلقراض  برنامج  يوفر 
الصغيرة  الشركات  وصول  تأثر  عندما   2021 مايو  في 
التمويل سلًبا بسبب فيروس كورونا،  إلى  والمتوسطة 
الصغيرة  للشركات  المستهدف  الدعم  لتقديم  آلية 
الشركات  فإن  المبادرة،  هذه  وبموجب  والمتوسطة. 
الصغيرة والمتوسطة الحجم مؤهلة للحصول على قرض 
يصل إلى 100,000 دينار بحريني، مع وجود خطط سداد 
تصل إلى خمس سنوات. ويتميز المخطط بعملية تقديم 

سهلة وسرعة تحويل القروض للمقدمي الطلب.
للتغلب  الوطني مع عمالئنا  البحرين  بنك  ”ونعمل في 
حلول  وتقديم  االقتصاد،  على  الجائحة  تأثير  على 
شاملة بمزيد من السهولة لمساعدة الشركات الصغيرة 
الشركات  وتعد  المستدامة.  التنمية  في  والمتوسطة 
ركائز االقتصاد ويتمثل  ركيزة مهمة من  المملوكة محلًيا 
الشركات  دعم  في  الجديد  المخطط  هذا  من  هدفنا 

الصغيرة والمتوسطة الحجم القابلة لالستمرار“.

 سيد محمد الهاشمي، مدير عالقات الزبائن،
الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة، بنك البحرين الوطني

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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الحدود  لزيادة  الجائحة  خالل  الدعم  قدمنا  وقد 
يتماشى  بما  األغذية  للعمالء في مجال  القصوى 
مع توجيهات الحكومة لضمان بقاء توفر اإلمدادات 

الغذائية.

تشغيل  في  مهم  بدور  المساهمة  واصلنا  وقد 
 ،2021 عام  في   )LSF3.0( السيولة  دعم  صندوق 
مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني. وتم اإلعالن 
حكومة  قبل  من  األصل  في  المبادرة  هذه  عن 
صاحب  رعاية  تحت   2019 عام  في  البحرين  مملكة 
السمو الملكي ولي العهد، من خالل وزارة المالية 
المعنية  الجهات  من  وغيرها  الوطني  واالقتصاد 

ويتمثل  المحلية.  البنوك  من  مختارة  ومجموعة 
الدعم  تقديم  في  الصندوق  إنشاء  من  الغرض 
السيولة  قيود  تواجه  التي  المحلية  للمؤسسات  
التكلفة.  المؤقتة من خالل توفير تمويل منخفض 
لتحصيل  كوكيل  للعمل  تطوعنا   ،2021 عام  وفي 
طلبات عمالء صندوق دعم السيولة )LSF3.0( نيابة 
رقمية  منصة  بنجاح  وأنشأنا  المشاركة  البنوك  عن 

لتلقي الطلبات.

وخـالل الجائحـة، أكملنـا بنجـاح تأجيـل القـروض، وفًقـا 
وتضمنـت  المركـزي.  البحريـن  مصـرف  لتوجيهـات 
فريـدة  ومنتجـات  خـاص  نظـام  تصميـم  العمليـة 
وتحليـالت. وفـي عـام 2021، قمنا بتبسـيط العملية 

لضمـان التحـول السـلس إلـى التأجيـل. وباإلضافـة 
إلـى ذلـك، عملنـا كمستشـار لعـدد مـن العمـالء أثنـاء 
إلـى  توجيههـم  وإعـادة  إلرشـادهم  التأجيـل  عمليـة 
الخيـار  اختيـار  علـى  ومسـاعدتهم  المتاحـة  البدائـل 

لشـركاتهم. بالنسـبة  األفضـل 

باإلضافـة إلـى ذلـك، جددنـا شـراكتنا مـع سـتارت أب 
 ،2021 عـام  فـي  أب  سـتارت  ومجلـة  البحريـن 
والشـركات  األعمـال  رواد  بيـن  تجمـع  مبـادرة  وهـي 
والمسـتثمرين والحاضنـات والمؤسسـات التعليميـة 
الشـركات  ثقافـة  لتعزيـز  البحريـن  مملكـة  وحكومـة 

المملكـة.  فـي  الناشـئة 

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

نشعر بالحماس لإلعالن عن دخول 
شراكتنا االستراتيجية مع بنك البحرين 

الوطني مرحلة جديدة. حيث أنه من خالل 
قيادة بنك البحرين الوطني وتعاونه، 
ودوره الثابت في تحفيز ودعم النظام 

البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة 
في المملكة، يمكننا تصور االتجاه الذي 
نتجه نحوه مع االقتصاد الرقمي ونظام 

الشركات الناشئة في البحرين. إنه أمر 
واعد بالتأكيد، حتى أثناء الجائحة “.

مــريــم مـلـك
 مديرة مشروع ستارت أب البحرين

ومجلة ستارت أب.

كان العمل في ظل هذه 
الجائحة يمثل تحدًيا من 
جميع النواحي، مما أثر 

على السيولة لدى الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، 

وبالتالي كان له عظيم اآلثر 
على حجم مبيعات العديد من 
الشركات وربحيتها. ومع ذلك، 

فقد شجعتنا هذه العوامل 
على اعتماد طرق مختلفة 
للتفكير في كيفية حماية 

مصالح المساهمين ومد يد 
العون للعمالء. 

دراسة حالة: تمويل الشركات البحرينية الناشئة - في قطاع االتصاالت

الخلفية

لقد كنا نتابع الشركات الناشئة المحلية بهدف توفير الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة 
المؤهلة والقابلة لالستمرار والقابلة للتطوير والتي لديها قاعدة قوية لفريق العمل وخطة 

عمل راسخة. وسيعزز دعم الشركات الناشئة المحلية بيئة األعمال في المملكة من خالل 
توطين توريد البنى التحتية لالتصاالت لمقدمي خدمات اإلنترنت.

النهج

لقد أدركنا األهمية الحاسمة التي تلعبها البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية في 
الحفاظ على تواصل الشركات والحكومات والمجتمعات وتشغيلها. وقد قدمت الشركة حالة 

قوية لألعمال مدعومة بتوقع حدوث عمليات متزايدة.
وقد أظهرت هذه الشركة مستوى عاٍل من حوكمة الشركات وثقافة داخلية سليمة  ، مما 

شجعنا على تقديم الدعم المطلوب.

المخرجات

ومن خالل تسهيالت رأس المال العامل لدينا، تمكن عميلنا من تحسين أدائه بشكل كبير، 
مع زيادة معدل دوران االئتمان إلى ما يقرب من أربعة أضعاف التسهيل الممنوح. وتمكنت 

الشركة من إدارة عملياتها التجارية بنجاح وفازت بعدد من المشاريع مع جهات حكومية وغير 
حكومية.

”أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن خالص امتناني للدعم الذي قدمه فريق بنك البحرين 
الوطني بأكمله لشركتنا. وهذا يبين بوضوح استعداد أحد أكبر البنوك في البحرين لدعم 

شركة محلية جديدة وواعدة مثل شركتنا، وفي المقابل، آمل أن تعمل هذه االتفاقية على 
تشجيع المشاريع المحلية األخرى على التواصل مع هذا البنك الوطني الرائد لدعم احتياجات 

شركاتهم.“

الرئيس التنفيذي للشركة

كيف نصنع الفارق
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إلى  باإلضافة  هذا  الشركات.  من  للعمالء  الدعم 
لألعمال  المالية  الشؤون  بشأن  المشورة  تقديم 
الفترة  هذه  خالل  المعامالت.  وتوقيت  المدارة 

المضطربة، حافظنا على جودة جيدة لألصول.

لقد اتخذنا إجراءات قللت الحاجة إلى زيارة فروع بنك 
البحرين الوطني، وقللت من حاجة العمالء للتواجد 
عرض  ذلك  تضمن  وقد  فروعنا.  في  الفعلي 
والتحسينات  اإلنترنت،  عبر  المصرفية  الخدمات 
مما  بالجملة،  الدفع  أنظمة  على  أجريناها  التي 
والمعاشات،  الرواتب،  توفير  عمليات  يجعل 
الحكومية  والشركات  التجاريين  للعمالء  والفواتير 
أجهزة اإليداع  أسهل وأكثر موثوقية. وقد ساعدت 
النقدي الضخمة من تقليل مسافات النقل النقدي، 

ومعالجة النقد بسرعة وسهولة.

صورة  إلى  الخاصة  عملياتنا  بتحويل  نقوم  مثلما 
عمليات  في  الشركات  من  عمالؤنا  يشرع  رقمية، 
التحول الرقمي؛ والتي تنطوي على تطبيق تقنيات 
ولتلبية  متزايد.  بشكل  متطورة  ومنصات  جديدة، 
احتياجاتهم، قمنا بتطوير عدد من الحلول المصممة 
الوطني  المكتب  مثل  الكبار؛  لعمالئنا  خصيًصا 
لإليرادات، والحكومة اإللكترونية. لقد تم استخدام 
للشركات  األعمال  لقطاع  المباشر  الخصم  خدمة 
والمؤسسات على نطاق واسع في سوق األعمال 

التجارية للشركات.

أبرزت حالة عدم اليقين والتقلبات الناشئة عن جائحة 
كوفيد-19 أيًضا، الحاجة إلى حلول تمويل متنوعة، 
بالعملة  األجل  قصير  القرض  تمويل  من  تتراوح 
واصلنا  لقد  األجل.  طويل  التمويل  إلى  األجنبية 

توفير القيمة لعمالء الخدمات 
االستثمارية للشركات والمؤسسات 

الخدمات  عمالء  دعم   في  مهًما  دوًرا  نلعب 
ونقوم   . والمؤسسات  الشركات  من  االستثمارية 
التحتية  والبنية  لالقتصاد  الحيوية  القطاعات  بدعم 
الحيوية بما في ذلك التصنيع والخدمات الحكومية 
والبناء  الرقمية  الخدمات  مثل  بالحكومة  والمرتبطة 
والرعاية  والمرافق  والغاز  والنفط  والعقارات 

الصحية.

على  للحفاظ  سعينا  استمراره،  وأثناء  الوباء  خالل 
وقد  وعمالئه.  لالقتصاد  مستقرة  كركيزة  مكانتنا 
والحكومية  السيادية،  الكيانات  دعم  ذلك  تضمن 
المحلية واإلقليمية، وتقديم الحلول المالية، وحزم 

التمويل  عمليات  وتنسيق  قيادة  في  نشاطنا 
واإلقليميين،  المحليين  للعمالء  النطاق  واسعة 
والقروض  المال  رأس  أسواق  فريق  والتي قدمها 

المشتركة في البنك.

كما تقدم خدمات تمويل المشاريع وإعادة التمويل 
ذلك  في  بما  القطاعات  من  ملجموعة  الدعم 
الصحية،  والرعاية  والمرافق،  الطاقة،  قطاعات 
السعي  ونواصل  والصناعة.  التحتية،  والبنية 
الطائرات،  تمويل  مثل  قطاعات  في  التوسع  إلى 
المتجددة.  الطاقة  ومصادر  األساسي،  واإلقراض 
والبيئية  االجتماعية  التأثيرات  االعتبار  في  ونأخذ 
تشكل  حيث  المشروع،  تمويل  خدمات  توفير  في 
الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  العوامل 
األعمال  التي تستخدمها وحدات  المعايير  جزًءا من 
الموافقة  عملية  بدء  قبل  المعامالت  تقييم  عند 
لتعزيز  جاهدين  ونسعى  الرسمية.  االئتمانية 
المعامالت الصديقة للبيئة التي تتوافق مع قرارات 
لجنة االئتمان. كما أننا مستمرون في العمل على 
دمج المخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة كجزء من 

عمليات طلب االئتمان في البنك.

المتعلقة  المشاريع  تمويل  على  أيًضا  ونحرص 
وبناء  االجتماعي،  التحتية، واإلسكان  البنية  بتطوير 
تتميز  خدمات  خالل  من  وذلك  المستشفيات، 
بأسعار تنافسية وتوفر فوائد اقتصادية واجتماعية.

خدماتنا  تقديم  نطاق  توسيع  على  نعمل  كما 
العربية  المملكة  ذلك  في  بما  جديدة  أسواق  إلى 
المتحدة،  العربية  واإلمارات  والكويت،  السعودية، 

ومصر.

دراسة حالة: تحدي »سوبر نوفا« لبنك البحرين الوطني

الخلفية

إن عدم وجود حل مناسب التكاليف وفعال من ”مضيف إلى مضيف“ يعني أنه ال يزال يتعين 
اإلنترنت  بوابات  من  يدوًيا  الحساب  كشوفات  وتنزيل  الدفع،  تعليمات  تحميل  الشركات  على 
الخاصة بالبنك. هذا أمر غير فعال ويخلق ازدواجية في الجهود ، حيث يجب تصميم العملية بحيث 
تتناسب مع متطلبات كل بنك. إن أي حل شامل،  قائم على السحابة، وفعال من حيث التكلفة، 

وآمن، وسهل التنفيذ يجب  أن يربط مباشرة بين حسابات العميل، واألنظمة المصرفية.

النهج

أطلقنا تحدًيا تنافسًيا، بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي و Finhub973، إليجاد حل قائم على 
دمج مخططات  على  العمالء  لمساعدة  وذلك  إلى مضيف؛  بقدرات مضيف  ومزود  السحابة، 

موارد المنشأة والمحاسبة.
شاركت سبع مؤسسات في التحدي، وتم اختيار أربع مؤسسات لتقديم العروض النهائية للفصل 

فيها. تمت الترسية على MindGate للعمل لتطوير إثبات المفهوم، والذي يتم تنفيذه اآلن.

النتائج

سيحقق تطوير هذا النظام عدًدا من الفوائد:
أتمتة عمليات المدفوعات / التسوية.  •
ضمان سرعة معالجة عمليات الدفع.  •

تسويات سريعة.  •
تـقـليـل وقـت انضمام العمالء للبنك.  •

دعم صيغ ملفات الدفع القياسية المتعددة.  •
القدرة على تعديل أي صيغة لملفات الدفع.  •

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
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حماية وتعزيز القيمة للشركات التي 
تواجه ضائقة: إعادة هيكلة التمويالت 

المالية
وفي  المنطقة  أنحاء  جميع  في  الشركات  تواجه  
الحالية.  السوق  بيئة  في  معقدة  تحديات  البحرين 
صعبة  سوق  ظروف  كوفيد-19  جائحة  خلقت  لقد 

بشكل خاص للعديد من الشركات.

في  المالية  التمويالت  هيكلة  إعادة  إدارة  تدعم 
البنك الشركات التي تحتاج إلى مشورة متخصصة 
أساسي  بشكل  التركيز  مع  المالية،  الهيكلة  إلعادة 
عمالء  إلى  باإلضافة  الشركات  من  العمالء  على 
العمل  ذلك  ويشمل  المختارين.  التجارية  البنوك 
تواجه  التي  للشركات  مستقلين  كمستشارين 
البحرين  بنك  يعتبر  التي  الشركات  تحديات، وكذلك 

الوطني مقرضًا لها.

مع  وثيق  بشكل  البنك  في  الخبراء  فريق  يعمل 
التنفيذية.  اإلدارة  وفرق  الشركات  إدارة  مجالس 
تمكنهم  التي  والمشورة  بالخبرة  بدعمهم  ونقوم 
من حماية القيمة الموجودة في أعمالهم، والحفاظ 

عليها، وإطالق العنان لها.

دور  عاتقنا  على  أخذنا   ،2021 عام  خالل  في 
لجان  من  العديد  في  عضو  أو  رئيس  ومسؤولية 
جهود  لقيادة  وذلك  التوجيهية؛  واللجان  الدائنين، 

إعادة هيكلة الشركة.

دراسـة حالـة: تساعد إعادة هيكلة 
التمويالت المالية في المحافظة على 

الكوادر البحرينية 
في عام 2021، قمنا بدعم إعادة هيكلة التمويالت 
الكبرى  التصنع  شركات  إلحدى  المقدمة  المالية 
قانون  بموجب  للحماية  بطلب  تقدمت  قد  كانت 
تمت  المحاكم.  في  التنظيم  وإعادة  اإلفالس 
بعد  وذلك  الهيكلة،  إعادة  خطة  على  الموافقة 
مداوالت مطولة بين المحكمة، واألمين المعين 
ترأسها  التي  الدائنين  ولجنة  المحكمة،  قبل  من 
على  الموافقة  الوطني. ستساعد  البحرين  بنك 
الحفاظ  في  النهاية  في  الهيكلة  إعادة  خطة 
موظف،   600 من  ألكثر  الوظيفي  الوضع  على 

غالبيتهم من المواطنين البحرينيين.

دراسـة حالـة: إعادة هيكلة التمويالت 
المالية يحافظ على عمليات شركة 

متخصصة مقرها في البحرين
قمنا بدعم إعادة هيكلة شركة تصنيع حيث شكل 
من  مجموعة  من  طرًفا  الوطني  البحرين  بنك 
الديون  هيكلة  إعادة  نسقوا  والذين  الدائنين، 
مواصلة  في  ومساعدتها  للشركة،  المستحقة 
عملياتها دون انقطاع. تطلبت عملية إعادة الهيكلة 
وذلك  والدائنين،  الشركة  بين  وثيًقا  تعاوًنا  هذه 
للوصول إلى صورة مرضية لحقوق ملكية وديون 
في  االستمرار  من  تتمكن  حتى  وذلك  الشركة؛ 
على  الحفاظ  إلى  باإلضافة  بالتزاماتها،  الوفاء 
يقع  التي  المتخصصة  الشركة  هذه  عمليات 
مقرها في البحرين. تم االنتهاء من إعادة الهيكلة 

في عام 2021.

رأس  دين  أسواق  بيت  بمثابة  البنك  المشتركة في  والقروض  المال  رأس  دين  أسواق  عمل  فريق  يعتبر 
المال الرائد في البحرين، ويفخر  بتوسيع عروض خدماته للعمالء اإلقليميين الجدد والحاليين. وقد نشط 
بنك البحرين الوطني في قيادة وتنسيق عمليات التمويل كبيرة الحجم للعمالء المحليين واإلقليميين، مما 
يمثل عاًما نشًطا آخر في توفير حلول تمويل لكل من أسواق  دين رأس المال المدين والقروض المصرفية. 
قدم بنك البحرين الوطني حلول تمويل متعددة، تتراوح من التمويل قصير األجل بالعمالت األجنبية خالل 
فترة التقلبات على خلفية جائحة كوفيد-19، إلى التمويل طويل األجل. وهذا يسلط الضوء على جهودنا 
االستشارية القوية، والنطاق العالمي لخدمات المؤسسات المالية، ومديري االستثمار عبر المراكز المالية 

العالمية الرئيسية.

تلتزم خدمات التأسيس بالمعايير الدولية التي تأخذ في االعتبار العوامل البيئية واالجتماعية. على سبيل 
المثال، قمنا بالمشاركة في معامالت تمويل المشاريع التي تتبنى مبادئ إكويتور في وثائق المنشأة. 
مع  جنب  إلى  جنًبا  الواجبة،  العناية  عملية  من  جزء  هي  المال  رأس  سوق  في  محتملة  عملية  كل  َتعَتِبر 
االعتبارات األخرى. كما أن القروض المشتركة التي يتم ترتيبها و / أو المشاركة فيها من قبل بنك البحرين 

الوطني تتماشى أيًضا مع  إقرارات وضمانات بيئية قياسية يقدمها المقترضون.

201920202021التكوين القطاعي للقروض )مليون دينار بحريني(
--1.6المواد

--1.6التعدين )القطاع الفرعي( مبادئ إكويتور
41.540.344.4اإلنشاء 

190.1200.5233.1التصنيع / التجارة
102.990.797.9النفط والغاز )القطاع الفرعي( مبادئ إكويتور

0.236.839.1المرافق
0.236.839.1الطاقة )القطاع الفرعي( مبادئ إكويتور

---المياه
---شخصي

3.33.27.5الرعاية الصحية
60.160.571.2المالية

-11.95.7التقنية ووسائل اإلعالم واالتصاالت
14.026.223.9النقل والمواصالت
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تشمل خططنا توسيع خدماتنا إلطالق كتاب تداول 
لألصول غير العاملة، والذي سيمكننا من بيع وشراء 
المتعثرة.  الديون  سوق  في  العاملة  غير  األصول 
على  والحصول  اإلجراءات،  تطوير  طور  في  نحن 
لتقديم  الالزمة  والتنظيمية  الداخلية  الموافقات 

هذه الخدمة.

بشكل عام، نهدف إلى توسيع نطاق تقديم خدماتنا 
العربية  المملكة  في  اإلقليمية  الفروع  خالل  من 
وزيادة  المتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية، 
ذات  والدولية  الوطنية  المحافل  في  مشاركتنا 
قدرات  بناء  فسنواصل  الداخل،  في  أما  الصلة. 
فريقنا، وسنعمل على مواءمة سياساتنا وإجراءاتنا 
البحرين  بنك  مع  المالية  الهيكلة  إعادة  آلليات 

اإلسالمي.

 الخزينة وأسواق رأس المال
وإدارة الثروات

إرشادات  توفير  المجال  هذا  في  خدماتنا  تتضمن 
وإدارة  التداول،  وخدمات  واالستثمار،  للمعامالت 
السيولة. نقوم بدعم العمالء عبر تخفيف المخاطر، 
ونقدم حلواًل لسياسة التحوط والعمل مع العمالء 
والتحوط  األجنبي،  النقد  من  متطلباتهم  بشأن 
على السلع األساسية. ويقوم فريقنا بتوفير حلول 
المخاطر. وقد أدت خبرتنا  إدارة  مخصصة ومنتجات 
الواسعة إلى تعييننا كمنسق تحوط في المعامالت 
االستراتيجية للعمالء الرئيسيين في المملكة. ُيعد 
الخاص  السندات  بيت  أيًضا  الوطني  البحرين  بنك 
بالمملكة، ويلعب دوًرا مهًما في تفويضات السوق 

األولية.

عمالء  خدمة  تقديم  على  قدرتنا  أسباب  أهم  من 
طرحناها  التي  المبادرات  مجموعة  هو  ممتازة 
عدد  بتنفيذ  قمنا  لقد  الخزينة.  خدمات  لتبسيط 

الخزانة  عمليات  جعلت  التي  البرمجية  الحلول  من 
تعزيز  في  وساهمت  آلية  عمليات  لدينا  والتداول 
تطبيق  ساعد  المثال،  سبيل  على  الخدمات.  هذه 
مجموعة »فيناكل« إلدارة النقد في تحويل أعمالنا 
المصرفية للمعامالت من خالل اعتماد نهج رقمي. 
والتسعير،  التداول،  مجال  في  قدراتنا  وتعتمد 
نظام  تنفيذ  على  المتقدمة  المخاطر  وتقييم 
التداول  أوامر  إدارة  لحلول  اإليكولوجي  بلومبيرج 
ونظام مخاطر األصول المتعددة. وتوفر حلولنا عبر 
اإلنترنت مجموعة كاملة من الخدمات المبسطة عبر 
عمليات التداول الكامل للعمالت األجنبية والودائع 
الوقت  في  قيمة  يضيف  مما  األجل،  قصيرة 

الفعلي لعمالئنا، ويعزز قيم االمتثال والشفافية.

المصرفية  خدماتنا  نطاق  توسيع  خالل  من 
وجاذبية  مالءمة  أكثر  أعمالنا  جعلنا  اإلسالمية، 
مع  المتوافقة  الجغرافية  والمناطق  لألسواق 
مع  التعاون  خالل  ومن  اإلسالمية.  الشريعة 
حجم  بزيادة  قمنا  المحليين،  اإلسالميين  الالعبين 
األعمال،  من  النوع  هذا  إطار  في  المعامالت 
المتوافقة  المعامالت  من  العديد  بتنفيذ  وقمنا 
وعد  عقود  ذلك  بما في  اإلسالمية؛  الشريعة  مع 

اإلسالمية اآلجلة، والمرابحة المضمونة.

يطالب عمالؤنا بشكل متزايد بوصول أسهل وأسرع 
إلى التداول عبر اإلنترنت، والقدرة على االستثمار 
أثناء  البحرين  بورصة  في  األسهم  في  مباشرة 
التنقل، وذلك من خالل القنوات الرقمية المختلفة. 

من  هي  الطلب  هذا  بها  نلبي  التي  الطرق  إحدى 
خالل المنصة الخاصة بنا، والتي تدعى: »الوطني 
وخدمات  المحلية،  باألسهم  والخاصة  للتداول« 
المحلية،  والصكوك  السندات،  وحفظ  الوساطة، 
المنصات  هذه  تسهل  كما  والدولية.  واإلقليمية، 
اإلنترنت،  عبر  والسندات  األسهم  أوامر  تنفيذ 
إضافة إلى حفظ األوراق المالية المشتراة بطريقة 
»الوطني  تتيح منصة  كما  آمنة من خالل منصتنا. 
والبقاء  والتحليل،  المتابعة،  من  للعمالء  للتداول« 
المالية  واألسواق  األسهم  أداء  بشأن  اطالع  على 

العالمية.

االستثمار  على  األسهم  في  االستثمار  نهج  يركز 
 - المدرجة  وغير  المدرجة   - المحلية  الشركات  في 
فقط. ويتم النظر إلى االستثمارات المحتملة وفًقا 
إلطار عمل المخاطر المحدد من قبل إدارة المخاطر 
البنك  في  التصنيف  عملية  وتأخذ  االئتمان.  ولجنة 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  معايير  االعتبار  بعين 
أداء  التقييم  معايير  وتشمل  الشركات.  وحوكمة 
األطراف النظيرة بشأن المعايير االحترازية للسلوك 
المعايير  ذلك  في  بما  المسؤول؛  المؤسسي 
بالحوكمة،  المتعلقة  وتلك  واالجتماعية،  البيئية، 
العمل،  وظروف  اإلنسان،  بحقوق  والمتعلقة 

دراسة حالة: وقف السعر المعروض بين البنوك في لندن، وإدخال أسعار خالية من المخاطر

الخلفية

يمثل التخلص التدريجي من السعر المعروض بين البنوك في لندن - وهو معيار لمعدل الفائدة 
يستخدم على نطاق واسع في األسواق المالية - أحد أهم التغييرات األساسية التي تؤثر على 

الصناعة المالية. تطلب االنتقال إلى »معدالت خالية من المخاطر« إعادة هندسة كاملة للعملية، 
وتحديثات لألنظمة، وإعداد تقارير مالية شاملة عن تغييرات السعر المعروض بين البنوك في 

لندن، وتعديل العقود القانونية، وإدخال منتجات جديدة. لقد تطلبت درجة عالية من التعاون 
والمشاركة من العديد من اإلدارات داخل المجموعة.

النهج

لقد شكلنا مجموعات عمل مكونة من أفراد ورؤساء جميع اإلدارات المعنية )بما في ذلك 
المالية، والخزينة، وأسواق رأس المال، وتكنولوجيا المعلومات، والمخاطر، والشؤون القانونية، 

والعمليات(. باإلضافة إلى ذلك، تم تعيين بعض المنتجات المقتطعة للخبراء داخل كل قسم 
لضمان التنفيذ الكامل قبل نهاية العام. لقد اعتمدنا على االجتماعات التي شملت الحضور 

شخصًيا، واالجتماعات عبر اإلنترنت لضمان حصول جميع األفراد المعنيين على المعلومات ذات 
الصلة بمجاالت اهتمامهم. وقد تم التعاقد مع استشاري للمساعدة في هذه العملية.

النتائج

تم االنتهاء بنجاح من االستعدادات لوقف السعر المعروض بين البنوك في لندن، مع ترقية 
أنظمة المكاتب األمامية والمتوسطة والخلفية. أدى هذا الجهد إلى نشر الوعي بين العمالء، مما 

يمكننا من تقديم منتجات جديدة، وتعزيز أنظمتنا الستيعاب األسعار الجديدة.
في قلب التغيير كانت العقود ومرات التعرض للعمالء مع مجموعة بنك البحرين الوطني. وقد 

خضعت هذه العقود لمراجعة تجارية وقانونية صارمة لتزويد عمالئنا بخيارات انتقال سلسة. قدمنا 
ندوات عبر اإلنترنت للعمالء، وعروًضا تعريفية، ومواد لينكدإن لزيادة الوعي بين قاعدة عمالئنا. 

لقيت هذه الجهود استحساًنا، وأعرب عمالؤنا عن تقديرهم لبرنامج التواصل الخارجي.
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عالقات العمالء
عالقات عمالء تتسم بالمسؤولية 

اسـتثنائية،  عمـالء  خدمـة  بتقديـم  ملتزمـون  نحـن 
والخدمـات  المنتجـات  مـن  واسـعة  ومجموعـة 
لعمالئنـا.  المتغيـرة  االحتياجـات  لتلبيـة  المصممـة 
التجاريـة  عالمتنـا  وعـد  مـع  النهـج  هـذا  ويتماشـى 
»أقـرب لكـم«، مـن خـالل بنـاء عالقـات قويـة وخلـق 

لعمالئنـا. قيمـة 

تعزيز رضا العمالء
اعتمدنا مدونة  وتجاربهم، فقد  عمالئنا  رضا  لتعزيز 
شكاوى  وسياسة  المستهلك،  سلوك  قواعد 
تلقيها  يتم  التي  المخاوف  مع  للتعامل  العمالء، 
من خالل القنوات المختلفة؛ بما في ذلك فروعنا، 

ومركز االتصال، والبريد اإللكتروني.

مثل  للعمالء  مستقل  بحث  إجراء  على  حرصنا  كما 
 ،2021 عام  في   IPSOS استكملته  تم  الذي  البحث 
من  ونساء  رجال  مع  شخصية  لقاءات  ويتضمن 
جميع أنحاء البحرين، واختبار سالمة عالمتنا التجارية 

»انظر إلى صوت عمالئنا أدناه(.

يعد التميز في خدمة العمالء أحد األدوات األساسية 
للحفاظ على نمو األعمال وجذب أعمال جديدة. نحن 
ال نؤمن فقط بأن تقديم خدمة سريعة وفعالة أمر 
ضروري، ولكننا ندرك أيًضا حق عمالئنا في تقديم 
من  قيمًا  شكاًل  باعتبارها  إليها  والنظر  الشكاوى، 
قمنا  لذا  ومنتجاتنا.  خدماتنا  لتحسين  المعلومات 
بتركيز مركزية قنوات اتصال العمالء لتحسين وقت 

االستجابة والتأكد من اتساق جميع االتصاالت.

حماية خصوصية العميل
في بنك البحرين الوطني، نسعى لحماية خصوصية 
العمالء، وتأمين المعلومات الشخصية. نحن نتفهم 
ثقة عمالئنا. وتعمل  للحفاظ على  أن هذا ضروري 
تدابير األمان والخصوصية التي نطبقها على حماية 
عمالئنا، وتسهيل المعامالت عبر منصات مختلفة؛ 
أو  المحمول،  الهاتف  أو  اإلنترنت،  عبر  كانت  سواء 

أجهزة الصراف اآللي.

في  والنزاهة  الشفافية  على  الحفاظ  هو  هدفنا 
التأثير  جميع جوانب عالقات العمالء، والتركيز على 
بيانات عمالئنا  بحماية  نحن ملتزمون  لعمالء.  على 
المعامالت اآلمنة، ولهذا  وخصوصيتهم من خالل 
خصوصية  سياسة  وترقية  بتبني  قمنا  الغرض، 
موقعنا  على  والمتاحة  بنا،  الخاصة  البيانات 
مستنداتنا  جميع  عن  بالكشف  ونقوم  اإللكتروني. 
مثل مدونة قواعد سلوك المستهلك، أو الشروط 
واألحكام المصرفية العامة الخاصة بنا، ومعلومات 
التسعير على موقعنا اإللكتروني. وتتوفر كل هذه 

المعلومات باللغتين العربية واإلنجليزية.

ترك أثر إيجابي
نتائـج  فـي  المختلفـة  اإلجـراءات  هـذه  تأثيـر  يظهـر 
الـذي  التقـدم  يوضـح  ممـا  العمـالء،  تجربـة  مراقبـة 
أحرزنـاه فـي الخطـة الخمسـية التـي وضعناهـا فـي 
عـام 2017. اعتبـارًا مـن عـام 2021، بلغ صافي نقاط 
 )Net Pr	m	ter Sc	re( الترويـج القياسـي العالمـي
لـدى البنـك 53. ويعـد هـذا تقدمـًا جيـدًا ولكـن لدينـا 

المزيـد مـن العمـل للقيـام بـه.

وعمالة األطفال، والتأثير البيئي، ومكافحة الفساد، 
أيًضا  التقييم  يشمل  المحظورة.  األسلحة  وتصنيع 
الخالفات   / االدعاءات  حول  جارية  دعاوى  أي  تقييم 

البيئية أو االجتماعية.

الحقيقي،  البنك لدعم االقتصاد  تم إعداد محفظة 
األصول  أسعار  وحماية  السوق،  تقلبات  وتقليل 
وثروة المستهلك. ونقوم باالستثمار في إصدارات 
المزيد من  تمكين  على  ونعمل  المحلية،  السندات 
الشراء  إعادة  السائلة، وقنوات  المال  أسواق رأس 
الحقيقي  االقتصاد  لدعم  وذلك  نشاًطا؛  األكثر 
للدولة. كما ندعم ونعزز أسواق رأس المال السليمة 
مضاًدا  سلوًكا  تظهر  والتي  بصرامة،  والمحكومة 
ثروة  على  الحفاظ  على  وتركز  الدورية،  للتقلبات 

العمالء وأسعار األصول.

تقرير صحة العالمة التجارية 
نظر البحث المستقل في مجموعة متنوعة 

من العوامل بما في ذلك مستويات 
الوعي ببنك البحرين الوطني، وتصورات 

عامتنا التجارية، والقنوات التي 
يستخدمها العماء، والقضايا الرئيسية 

المثيرة للقلق، والمستويات العامة للرضا.
قدمت النتائج مجموعة واسعة من البيانات 

والتعليقات، والتي ندرسها اآلن. كانت 
المستويات اإلجمالية لرضا العماء عالية، 
وكان وعي البنك قوًيا. أشارت النتائج إلى 

أننا نقدر تقديرًا عاليًا لوجودنا الوطني 
القوي، وعالميتنا، ولدعمنا للمجتمع 

المحلي. وأشار البحث أيًضا إلى المجاالت 
التي يمكننا فيها فعل المزيد لاستفادة 

من قنواتنا الرقمية، واالستثمار بشكل 
أكبر في قطاعات السوق مثل العماء من 

اإلناث والشباب البحريني.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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دعمنا  ساهم  الماضية،  السنوات  مدى  وعلى 
أهداف  تحقيق  في  المتنوعة  والبرامج  للمبادرات 
الصحية  الرعاية  لتحسين  نطاًقا  أوسع  حكومية 

والتنوع والشمول.

االستجابة لشكاوى العمالء
من أجل تعزيز إطار عمل شكاوى العمالء وتحسين 
سياسات  بتحديث  البنك  قام  العمالء،  تجربة 
جودة  تحسين  لزيادة  العمالء  شكاوى  وإجراءات 
الشكاوى  العمالء. تلقت جميع  االستجابة لشكاوى 
الرد النهائي عليها قبل استكمال 30 يوًما تقويمًيا، 
بما يتماشى مع إرشادات مصرف البحرين المركزي. 
 %100 بنسبة  استجابتنا  معدل  على  حافظنا  كما 
في الرد على الشكاوى وإغالقها للعام الرابع على 
تتعلق  العام  خالل  العمالء  شكاوى  كانت  التوالي. 
الخدمات  حول  باالستفسارات  أساسي  بشكل 
)مثل احتساب فائدة القرض والرسوم والتأجيالت( 

واألنظمة  والعمليات  الخارجية  االحتيال  وعمليات 
واألشخاص.

على  الحفاظ  في  للمساعدة  ذلك،  على  عالوة 
شكاوى  معالجة  وحدة  نظمت  فعالة،  استجابة 
بنك  لموظفي  توعية  جلسة  البنك  في  العمالء 
حول  تدريبات  تنظيم  تم  حيث  الوطني،  البحرين 
وقنوات  الشكاوى،  إدارة  أهداف  مثل  قضايا 

الشكاوى، واإلجراءات.

حل  عملية  تحسين  من  الشكاوى  سياسة  تمكننا 
الشكاوى. ومن أجل ذلك نسعى إلى حل الشكاوى 
أو  األمامي  خط  على  سواء  أسابيع،  أربعة  خالل 
حل  عدم  حالة  وفي  الشكوى.  تلقي  مكان  في 
الشكوى خالل هذه المدة، أو في حالة عدم رضاء 
المشتكي عن القرار النهائي للبنك، يكون له الحق 
المركزي  البحرين  إحالة الموضوع إلى مصرف  في 

تلعب البنوك دوًرا حيوًيا في المجتمع، وليس فقط 
دعم  في  المتمثلة  األساسية  وظائفنا  خالل  من 
النشاط االقتصادي. لقد تم توضيح دورنا األوسع 
العامين  خالل  خاص  بشكل  المجتمع  دعم  في 
اتخذناها  التي  المبادرات  دعمت  حيث  الماضيين؛ 
األفراد، والعائالت، والشركات، والمنظمات األخرى 

خالل جائحة فيروس كورونا.

البحرين  المثال، دعمنا مبادرات حكومة  على سبيل 
خفض  طريق  عن  القرض  أقساط  سداد  لتأجيل 
إلى  األدوية  لشراء  القروض  على  الفائدة  معدل 
من  أشهر.  ثالثة  لمدة  للغاية  منخفض  مستوى 
خالل زيادة التسهيالت للعمالء في قطاع األغذية، 
ساعدنا األفراد والعائالت على شراء المواد الغذائية 
من  العمالء  رفاهية  وقد ساهمنا في  األساسية. 
عبر  كوفيد-19  لوباء  للتصدي  تدابير  تنفيذ  خالل 

شبكة فروعنا.

201920202021شكاوى العمالء

5375195عدد الشكاوى المستلمة
5375195عدد الشكاوى المغلقة

100100100معدل االستجابة الستفسارات العمالء )%(

ويمكن  البنك.  خطاب  استالم  من  يومًا   30 خالل 
مصرف  موقع  على  الموضوع  إرسال  للعميل 
اإلقرار  ويتم   www.cbb.gov.bh المركزي  البحرين 
مع  كتابيًا  المستلمة  الشكاوى  جميع  باستالم 
تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  المرجعية  رقم 
االستالم. وسيتم إرسال الرد على شكوى العميل 

كتابيًا موضحًا الموقف وقرار البنك. 

تقديم قيمة لكوادرنا العاملة
داخل  قادة  وصناعة  العاملة  كوادرنا  تطوير  يعد 
مؤسستنا أولوية استراتيجية للبنك. فهدفنا يتمثل 
نتمكن  بحيث  المفضل،  المستخدم  نكون  أن  في 
بتقديم  الملتزمة  ا  الموهوبة  الكوادر  جذب  من 
رؤيتنا ودعم التطور المستمر للبنك واإلبقاء عليهم. 
ولتحقيق ذلك، فإننا ندرك الحاجة إلى تقديم قيمة 
في  واالزدهار  النمو  على  ومساعدتهم  لكوادرنا 
أيضًا  حياتهم الشخصية والمهنية. كما ندرك تمامًا 
لنا،  تجارية  منافع  يحقق  ذلك  إلى  الوصول  أن 

وللبحرين أيضًا.

سياسة الشكاوى
عمليــة حــل الشــكاوى مجانيــة ويمكــن لجميــع 
العمــالء والمســتثمرين والمودعيــن وحملــة 
تقديــم  يمكــن  عليهــا.  االطــالع  األســهم 
الشــكاوى مــن مجهــول وعــن طريــق اإلنترنت 
لالتصــال.  المفضلــة  الطريقــة  كان  إذا 
ويقتصــر اإلجــراء الــذي نتخــذه لحــل الشــكوى 
وتحســين حالــة المشــتكي علــى المعلومــات 
التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا. ويوجــد نمــوذج 
https://nbbon-)  : موقعنــ علــى  االشــكوى 
line.com/sites/default/files/inline-files/

 .(Complaints-english.pdf

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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20172018201920202021تركيبة العمالة

670702763761779إجمالي القوى  العاملة )باستثناء المتدربين والطلبة والموظفين الخارجيين(
761779 670702763العمالة بالدوام الكامل
3132 232931موظفو اإلدارة العليا

189214 137146169موظفو المستوى اإلداري المتوسط
541533 510527563الموظفون غير اإلداريين )فريق العمل(

20172018201920202021تصنيف قوة العمل على أساس العمر والجنس )فيما عدا المتدربين والطلبة والعمالة الخارجية(

315300311309280الموظفون في الفئة العمرية 18 – 30
385435 268319375الموظفون في الفئة العمرية 31 – 50

6764 878377الموفون في الفئة العمرية +51
486491 437465491الموظفون الذكور
275288 233237272الموظفات اإلناث

3643 222427الموظفات اإلناث في المستوى اإلداري المتوسط
12 211الموظفات اإلناث في اإلدارة العليا

20172018201920202021التعيينات الجديدة ونسبة تغيير الموظفين 

139771074377إجمالي الموظفون الجدد
الذكور   7659592949

إناث   6318481428
5445484559نسبة تغيير الموظفين )التطوعي وغير التطوعي(

الذكور   3831343444
اإلناث   1614121115

8.66.66.35.97.8نسبة تغيير الموظفين )التطوعي وغير التطوعي( )%(

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(
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عمليـة  خـالل  مـن  بقـوة  الداخلـي  التنقـل  ندعـم 
التحسـين الوظيفـي أو توزيـع األدوار أو مـن خـالل 
إليهـا.  لالنتقـال  للموظفيـن  جديـدة  فـرص  إتاحـة 
عـام  خـالل  توزيـع  إعـادة  عمليـة   110 بحوالـي  قمنـا 
البحريـن  وبنـك  الوطنـي  البحريـن  بنـك  فـي   2021
اإلسـالمي. كمـا تـم تقييـد التعيينـات الخارجيـة علـى 
والخبـرة  المهـارات  فيهـا  تتوفـر  ال  التـي  الحـاالت 
المتخصصـة مـن داخـل المجموعـة. ونحـرص على أن 

البحرينيـة. الكـوادر  مـن  التغييـرات  هـذه  تكـون 

وبطـرح بنـك البحريـن الوطنـي مجموعـة مـن البرامـج 
التـي تضيـف القيمـة للقـوى البشـرية العاملـة فـي 
البنـك. وتؤثـر كثيـر مـن هـذه المبـادرات علـى الحيـاة 
التـي  الخاصـة  المشـاريع  مثـل  اليوميـة  العمليـة 
تتيـح للموظفيـن تقديـم إسـهامات تتجـاوز مهامهـم 
المتوفـر  الفـرص  عـن  اإلعـالن  ويتـم  الوظيفيـة. 
للشـواغر الداخلية لتمكين الموظفين من االسـتفادة 
مـن هـذه الفـرص الجديـدة، فضـال عـن تقديـم برامـج 
تدريب عالية المسـتوى، وإجراء تقييمات دورية ألداء 
علـى مـدى العـام. وتشـكل برامـج التوجيـه واإلرشـاد 
مهـارات  لصقـل  المهنـي  التطويـر  فـرص  وطـرح 
الموظفيـن جـزءًا ال يتجـزأ مـن بيئة العمل في البنك.

فـي  بالتوسـع  أيًضـا  الوطنـي  البحريـن  بنـك  يقـوم 
الفـرص إلـى مـا هو أبعد مسـؤوليات الوظائف مثل 
الفـرص التـي تحتـوي علـى المشـاركة فـي: اللجنـة 
هـذه  وتمّكـن  والشـمول.  التنـوع  ولجنـة  االجتماعيـة 
المبادرة الموظفين على المسـاهمة بشـكل أوسـع، 
مصالحهـم  وتحقيـق  قيمـة  إضافـة  يمكنهـم  حيـث 
الشـخصية. باإلضافـة إلـى ذلـك فـإن المزايـا التـي 
المكافـآت  مثـل  الوطنـي  البحريـن  بنـك  يقدمهـا 
ومرونـة  سـاعات العمـل  والتغطيـة التأمينيـة  علـى 
ويقـدر  وابقائهـم.  البنـك  موظفـي  علـى  الحفـاظ 
»برنامـج التقديـر« الموظفيـن علـى أسـاس أدائهـم 

والتزامهـم. ووالئهـم 

تعتمـد سياسـة/ إطـار عمـل المكافـآت ببنـك البحريـن 
الوطني على  قواعد ممارسـات المكافآت السـليمة 
مكافـأة  إلـى  وتهـدف  المركـزي،  البحريـن  لمصـرف 
األداء المتميـز مـع الوصـول للمسـتويات التنافسـية 
بهـا. وتشـمل  المواهـب واالحتفـاظ  لجـذب  الالزمـة 
عناصـر المكافـآت الرواتـب الشـهرية والعـالوات مـع 
أسـاس  علـى  السـنوية  التقديريـة  المكافـآت  خطـة 
صافـي الدخـل خالل السـنة والتي تأخـذ في االعتبار 

أداء الموظفيـن خـالل العـام. 

تنـص سياسـة إجـازة رعايـة األطفـال الخاصـة بنا على 
األجـر  مدفوعـة  يومـًا   120 إلـى  تـص  أمومـة  إجـازة 
لموظفاتنـا، ومـا يصـل إلـى ثالثـة أيـام للموظفيـن 
الظـروف  مـن  مجموعـة  تغطـي  وأنهـا  كمـا  الذكـور، 
باألطفـال  واالعتنـاء  التطعيـم  إجـازة  مثـل  األخـرى 

الطبيـة. واإلجـازة 

الهدف20172018201920202021مراجعات األداء
 نسبة الموظفون الذين حصلوا

100100100 100100100على مراجعة أداء وتطوير مهني

لكيفيـة  أفضـل  وفهـم   قيمنـا  تنبـي  مـدى  لدراسـة 
تحسـين تفاعلنا مع الموظفين، أجرينا مسـحًا لتقييم 
األساسـية  قيمنـا  مـع  الموظفيـن  توافـق  مسـتوى 
وثقافتنا. كانت تقييمات مشـاركتنا ورضا الموظفين 

إيجابيـة ولكننـا نبحـث دائمـًا عـن طـرق للتحسـين.

في سنة 2021 سعينا إلى الحصول على المشورة 
مـن مؤسسـة دوليـة متخصصـة فـي تقييـم تنميـة 
الموارد البشـرية، وهي »المسـتثمرون في الموارد 
البشـرية، فيمـا يتعلـق بمشـاركة الموظفين. وحصل 
900 والتـي  748 مـن  البحريـن الوطنـي علـى  بنـك 
الموظفيـن  مشـاركة  دارسـة  وأبـرزت   .%83 تعـادل 

للمسـتثمرين في البشـر 9 مؤشـرات رئيسـية تتمثل 
فيمـا يلي:

قيادة العاملين وإلهامهم
قيادة الموظفين وإلهامهم	 
التعايش مع القيم والسلوك المؤسسي	 
تمكين الموظفين وإشراكهم	 
إدارة األداء	 
تحديد مستوى األداء المرتفع ومكافآته	 
هيكلة العمل	 
بناء القدرات 	 
تقديم تحسن مستمر	 
خلق نجاح مستدام	 

ثقافة الشركة وأخالقياتها 
قـدرات  تبنـي  تعليميـة  بيئـة  بترسـيخ  ملتزمـون  إننـا 
والتطـور  االزدهـار  علـى  لمسـاعدتهم  موظفينـا 
لتحقيـق  فقـط  ليـس  الوطنـي،  البحريـن  بنـك  فـي 
أهدافنـا، بـل لصالـح القطـاع بشـكل أعـم. وتسـاهم 
فـي  نطبقهـا  التـي  والبرامـج  األدوات  مجموعـة 
تحفيـز الموظفيـن وتعزيز كفاءاتهـم ومراقبة أدائهم. 
ويشـمل ذلـك تخطيـط التعاقـب الـذي يغطـي كافـة 
المناصب اإلدارية في المجموعة. ونشجع موظفينا 
علـى ترشـيح أنفسـهم للوظائـف األعلـى ممـا يدعـم 
القـدرة علـى التنقـل ويحفـز بحـث التطلعـات المهنيـة 
ويتيـح التبنـي المبكـر ألليـات مختلفـة )مثـل التوجيـه 
أو التعاقـب الوظيفـي أو التدريـب الرسـمي( الـذي 

أهدافهـم. تحقيـق  علـى  يسـاعدهم 

الهدف201920202021مشاركة الموظف

-858283نسبة مشاركة الموظف
80848380درجة رضاء الموظف )%(

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

جذب المواهب
استثمر بنك البحرين الوطني في 

جذب المواهب المناسبة وخلق شبكة 
ديناميكية من الخبراء لدفع رؤيته إلى 

األمام.

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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التنوع والشمول
ودوره  العمل   مجال  في  التنوع  قيمة  ندرك  نحن 
في خلق االنفتاح والتسامح واحترام االختالف في 
الرأي. وتعد هذه الصفات ضرورية لخلق مجموعات 
عبر  المنعقدة  الندوة  أكدت  وقد  األداء.  عالية  عمل 
مكان  في  والشمول  التنوع  أهمية  حول  اإلنترنت 
إدارة  مجلس  أعضاء  من   %91 بحضور  العمل 
هذه  أهمية  على  التنفيذية  واإلدارة  المجموعة 

القضايا.

يعد التنوع والشمول من المبادئ الرائدة الي تعزز 
نهج بنك البحرين الوطني في تطوير القوة العاملة 
لدينا. ونسعى إلى تشجيع ثقافة الشمول وقبول 
االختالفات بين الموظفين، والهدف من ذلك هو 
وتحترم  وجذابة  داعمة  شاملة  بيئة  بناء  مواصلة 
بالمساواة  موظفينا  مع  نتعامل  حيث  االختالف. 
بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الدين أو اإلعاقة 

أو العرق أو الخبرة أو الخلفية الثقافية.

تحديثها  تم  التي  لدينا  التظلمات  سياسة  وتوفر 
رفع  كيفية  حول  واضحة  إرشادات   2019 سنة 
العمل والتغلب عليها. ولم  شكاوى بشأن مخاوف 
يتم اإلبالغ عن أي حوادث تمييز أو مضايقة أو أي 
حوادث عمل األطفال أو عمالة إجبارية أو ممارسات 
عام  في  الوطني  البحرين  بنك  في  سيئة  عمل 

.2021

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

تبني االختالف
يعد التنوع والشمول قيمتان أصيلتان 

في بنك البحرين الوطني. ونمكن 
موظفينا ونتيح فرص متكافئة للتميز 

للجميع بغض النظر عن اختافاتهم.

بناء القدرات المحلية
كواحد من أكبر جهات التوظيف 

الوطنية، نواصل في التركيز على 
توظيف ورعاية الكفاءات البحرينية 

للجيل القادم من المهنيين 
المصرفيين الذين سيمهدون 

الطريق لمعايير صناعية جديدة.

”تعمل لجنة التنوع والشمول لدينا 
على تعزيز تجربة المرأة في قوة العمل 

وخاصة دعم األمهات العامات“

 مريم الجابر - كاتبة معامالت،
بعمليات البنك

كيف نصنع الفارق
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تمكين المرأة
الحاجة  على  الضوء  المستدامة  الطريق  خريطة  سلطت 
إلى تمكين المرأة البحرينية. كما يعد استقطاب المواهب 
النسائية واالحتفاظ بها من أهم أهدافنا. ففي عام 2021 
العاملة  القوى  إجمالي  من   )288(  %37 النساء  مثلت 
المستوى  مناصب  من   )43(  %20 شغلن  حيث  لدينا، 
اإلداري المتوسط. كما شغلت موظفتان مناصب ضمن 
مجلس  في  واحدة  عضوة  توجد  كما  التنفيذية،  اإلدارة 

إدارتنا.

الحسبان  في  تأخذ  مكافآت  شكل  في  المرونة  نوفر 
المسؤوليات االجتماعية لموظفاتنا. كما تحتوي سياسات 
لدعم  مصممة  بنود  على  البنك  في  البشرية  الموارد 

مرونة حضور وانصراف الموظفات وأجازة األمومة.

الـبـحـــرنـــة
كجزء من جهود البنك لتوظيف المواهب المحلية وتطويرها، تم تعيين 64 مواطن بحريني سنة 2021 مما أدى إلى الوصول لنسبة بحرنة تبلغ 95% 
ليصبح بنك البحرين الوطني من بين أعلى معدالت البحرنة في هذه الصناعة. باإلضافة إلى ذلك، يوفر برنامج التلمذة المهنية في البنك رؤية واسعة 
للصناعة المصرفية مع ضمان تجربة مثمرة للمتدربين. ومن الممكن أن يؤدي هذا البرنامج إلى توظفيف محتمل. فمن بين 60 متدربًا في عام 2021 تم 

تعيين 25 منهم بنظام الدوام الكامل.

201920202021البحرنة في بنك البحرين الوطني

647279البحرنة في اإلدارة العليا )%(
949595البحرنة بين إجمالي القوى العاملة )%(

مالحظة: يتم تعريف اإلدارة العليا بأولئك الذين يترأسون وحدات األعمال االستراتيجية ورؤساء األقسام
المواطنين عبارة عن موظفين بحرينيين

20172018201920202021إجازة رعاية األطفال

517181115عدد الموظفات الالتي حصلن على إجازة األمومة
517181114عدد الموظفات الالتي عدن إلى العمل بعد نهاية إجازة األمومة )العودة للعمل(
 عدد الموظفات الالتي عدن من إجازة األمومة واستمرين لمدة اثنى عشر شهًرا 

516171114بعد العودة إلى العمل )البقاء(
10010010010093.3نسبة العودة إلى العمل )%(

10094.194.410093.3نسبة البقاء )%(
ملحوظة: اإلحصائيات لبنك البحرين الوطني فقط

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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حماية موظفينا
آمنة  عمل  بيئة  لموظفينا  نوفر  أن  إلى  نهدف 
طموحاتهم.  إلى  الوصول  من  تمكنهم  ومشجعة 
العاملة  القوى  صحة  بتحسين  ملتزمون  فنحن 
الموظفين  الوظيفي لضمان تعزيز قدرة  ورضاهم 
كما  الوظيفية.  مهامهم  أداء  في  التفوق  على 
نسعى لدعم موظفينا صحيًا وعقليًا وماديًا. وفي 
اإلنترنت  عبر  تدريبية  ندوات   6 عقدنا   2021 سنة 
حول تحسين الصحة وتوعية الموظفين بالسالمة. 

إطار  البنك  في  والسالمة  الصحة  سياسة  تقدم 
حيث  والعمالء.  واألصول  الموظفين  لكافة  حماية 
منخفضة  بقابلية  الوطني  البحرين  بنك  يتمتع 
بالصحة  تتعلق  حوادث  ألي  للمخاطر  للتعرض 
في  قدًما  بالمضي  ملتزمون  ونحن  والسالمة. 
المساومة  وعدم  والسالمة  الصحة  أداء  تحسين 
أو  زوارنا  أو  عمالئنا  أو  موظفينا  سالمة  على 
خطة  وتتماشى  الجوانب.  جميع  في  مقاولينا 
المحلية  واللوائح  القوانين  مع  والسالمة  الصحة 

ومعايير منظمة الصحة العالمية.

السالمة  إدارة  نظام  تطوير  في  مستمرون  نحن 
جميع  تغطي  التي  المخاطر  إدارة  إرشادات  مع 
البحرينية.  القانونية  للمتطلبات  وفًقا  المنشآت 
ويغطي هذا النظام مجاالت مثل االلتزام بالقانون 
على  والتدريب  واإلجراءات  والتعريف  والتفتيش 
عن  واإلبالغ  والحوادث  الموظفين  وسالمة  صحة 
ويغطي  التحقيق.  وإجراءات  السالمة  عدم  حاالت 
إدارة  تشمل  اإلجراءات  من  مجموعة  أيضًا  نطاقها 
المقاولين واإلسعافات األولية واتصاالت السالمة 
وحاالت الطوارئ وسالمة محطات العمل والمراجع 

والتعامل مع المواد الكيميائية. 

آمنة وصحية،  بيئة عمل  لتوفير  إطار جهودنا  وفي 
عقدنا شراكة مع أكاديمية المسعفين بالتعاون مع 
المعهد األمريكي للسالمة والصحة لتزويد موظفينا 

بالتدريب الالزم على اإلسعافات األولية وقد أكمل 
بما  واألقسام  الوظائف  جميع  يمثلون  57 موظفًا 
سارية  شهادات  لهم  وصدر  التدريب  الفروع  فيها 

لمدة سنتين في نهاية البرنامج.

تهدف هذه المبادرة إلى توافر اإلسعافات األولية 
لجميع  آمنة  بيئة  لضمان  مكان  كل  في  المعتمدة 
األطراف ذوي العالقة ببنك البحرين الوطني. وقد 
التعلم  وتم  عملية  منصات  على  التدريب  عقد  تم 
باستخدام أسلوب يمكن الموظفين من التعامل مع 

مفاجئة  إصابة  أي  ومواجهة  تحدث،  قد  أي ظروف 
أثناء العمل.

يتم تجميع معلومات عن حوادث الصحة والسالمة 
بها  تقرير  إعداد  ويتم  شهري  أساس  على  والبيئة 
طبيعة  حسب  وعلى  البنك.  في  العليا  لإلدارة 
الحوادث، يتم أيًضا إبالغ قسم المخاطر التشغيلية 
2021 تم  أو الموارد البشرية بالحوادث. وفي عام 
اإلبالغ عن إصابتين, ولحسن الحظ لم تحدث وفيات

تدابير مواجهة الجائحة 
للتشغيل  تحديات  خلق  كورونا في  جائحة  استمرت 
لجميع  آمنة  عمل  بيئة  وضمان  ألعمالنا  اآلمن 
من  العديد  وواصل  وعمالئنا.  ومقاولينا  موظفينا 
على  الحفاظ  مع  المنزل  من  العمل  الموظفين 
إجراءات مواجهة الكورونا. وقد أضافت تلك القيود 
إلى تحديات دمج موظفي بنك البحرين اإلسالمي 

في الكيان الجديد.

المطلوبة  الشخصية  الحماية  أدوات  وفرنا  لقد 
جميع  استخدام  من  وتأكدنا  الموظفين  لجميع 
بإرشادات  لاللتزام  المناسبة  المعدات  المقاولون 
الصحة.  وزارة  وإرشادات  المركزي  البحرين  مصرف 

20202021الصحة والسالمة

00وفيات الموظفين
00وفيات المقاولين

12 إصابات الموظفين 
00إصابات المقاولين 

وتمت زيادة موظفي األمن في العديد من فروعنا 
للتعامل مع الزوار/ العمالء بشكل أكثر فعالية في 

منشآت البنك.

من  للتأكد  للمقاولين  توعية  جلسات  أجرينا  كما 
أثناء  اتباعها  يجب  التي  الجديدة  بالتدابير  معرفتهم 
الجائحة. وشمل ذلك مجاالت عديدة مثل كيفية إدارة 
العمل من المنزل وإدارة الضغط وإدارة الموظفين 
عن بعد واإلنتاجية أثناء العمل من المنزل والصحة 

العقلية والرفاهية.

أهداف الصحة والسالمة
الحفاظ على جميع  الوطني  البحرين  سيستمر بنك 
المعلومات والتعليمات والتدريبات الالزمة لضمان 

بيئة آمنة وصحية في جميع جوانب البنك.

نعتزم إعداد خطة سنوية للصحة والسالمة لتحديد 
الصحة  تدابير  وتنفيذ  وتخفيفها  ورصدها  المخاطر 
للصحة  عمل  إطار  تعزيز  على  ونعمل  والسالمة. 
على  الرقابة  من  المزيد  أجل  من  لدينا  والسالمة 
مباني البنك وتوفير تدريب منتظم ومستمر لجميع 

الموظفين.

نظام  قوة  تعزيز  في   2022 لعام  أهدافنا  وتتمثل 
الصحة والسالمة لدينا في جميع أنحاء البنك وتوفير 
التدريب والتوعية المستمرة لجميع الموظفين. كما 
والسالمة  الصحة  حوادث  عدد  تقليل  إلى  نهدف 

إلى الصفر.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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التدريب والتعليم 
بكل  يعملون  متحمسين  موظفين  وجود  يعد 
كمؤسسة  مركزنا  لتعزيز  لنجاحنا  هاما  أمًرا  طاقتهم 
مالية رائدة محلًيا ومساهمًا فعاال إقليمًيا، فلذلك 
يجب منح موظفينا الفرصة لتحقيق إمكاناتهم. ويعد 
نمو موظفينا وتطورهم جزًءا ال يتجزأ من إطار عمل 

االستدامة لدينا.

لقد قمنا بتطوير مجموعة شاملة من برامج التدريب 
والتطوير لمواكبة أفضل ممارسات الصناعة والتي 

تقع ضمن المجاالت التالية: 

التدريب الدوري واإللزامي  

االستدامة:  

الخاصة  االستدامة  طريق  خارطة  مع  تماشيًا   
تدريبنا  يسعى  سنوات،   3 مدى  على  بنا 
المجموعة،  عبر  باالستدامة  الوعي  تعزيز  إلى 
حيث  االستدامة،  عمل  إطار  مع  يتماشى  بما 
البيئية  التوعية  جلسات  من  مجموعة  عقد  تم 
مدار  على  الشركات  وحوكمة  واالجتماعية 
العام، بما في ذلك دورات حول اإلدارة البيئية، 
 .)ISO 14001( البيئية  اإلدارة  أنظمة  ومعيار 
ثقافة  ترسيخ  حول  تدريبات  أيًضا  قدمنا  كما 
من  متنوعة  مجموعة  وحول  التطوعي  العمل 
السلوك،  مدونة  مثل  الحوكمة  موضوعات 
السيبراني،  واألمن  باالمتثال،  والتوعية 

والسالمة واألمن. 

اإللكتروني  التعلم  برنامج  موظًفا   489 أكمل   
للتوعية باالستدامة، وهو ما يمثل 65% من 
 %166 بنسبة  بزيادة  العاملة  القوى  إجمالي 

من عام 2020.

التمكين:  

عام  في  استباقي  نهج  اتباع  في  البدء  تم   
إدخال منصة سهلة الوصول  2020 من خالل 
وفًقا  الموظفين  لجميع  ومتاحة  وغير محدودة 

لتقديرهم. 

فعال  بشكل  المنصة  هذه  استخدام  استمر   
في عام 2021 مما ساهم بشكل إيجابي في: 

الموظفين  تمكين  يتم  الموظفين:  تمكين   -
التدريب  وإدارة متتبع  والمشاركة  التعلم  من 
الخاص بهم لضمان تحقيق 15 ساعة تدريب 
على األقل سنوًيا من خالل سهولة الوصول 

ومرونة المنصة االفتراضية. 

توافق  ضمان  االستدامة:  عمل  إطار  دعم   -
إطار  مع  الشهرية  االفتراضية  التقويمات 
من  مؤخًرا  طرحه  تم  الذي  االستدامة  عمل 
الركائز  بإحدى  موضوع  كل  ربط  ضمان  خالل 

السبع التي تشكل اإلطار. 

تمكين  إلى  التدريب  في  نهجنا  يسعى   
تطورهم  عن  مسؤولين  ليكونوا  الموظفين 
تقديم  خالل  من  ندعمهم  الشخصي،ونحن 
مع  جنب  إلى  جنبًا  التدريبية  والبرامج  الدورات 
الموظفين  نشجع  كما  العمل.  أثناء  التطوير 
رحالت  بمثابة  المهنية  حياتهم  اعتبار  على 
للتعلم المستمر تزودهم بالمهارات والمعرفة 
احتياجات  تلبية  ضمان  مع  للتطوير  الالزمة 

العمل.

المستوى  على  الحفاظ  لضمان  الفني:  التدريب   
الوظائف  في  الفنية  الكفاءات  من  المطلوب 

المختلفة.

ثقافة البيانات: تم إطالق أكاديمية ثقافة البيانات   
2021، وهي مقسمة إلى  بنا في عام  الخاصة 
ثالث مراحل وتمتد على مدى 3 سنوات. اكتملت 
المرحلة األولى في عام 2021 وزودت الموظفين 
بما  البيانات،  ثقافة  تعزيز  ألساسيات  بمقدمة 
البيانات  مصادر  مثل  موضوعات  ذلك  في 
دورة  تنظيم  وتم  والنماذج.  والتخزين  والتجميع 
الموظفين  معرفة  تحسين  على  تركز  تقدًما  أكثر 
وقد  والمبادئ.  والمفاهيم  البيانات  بتصورات 
البيانات  تعزيز  ثقافة  دورة  75 موظًفا  أكمل 
المتقدمة بنجاح، والتي تضمنت خمسة أيام من 

التدريب يليها إجراء اختبار. 

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

االلتزام بتنمية األفراد
 يعد االستثمار في النمو 

الشخصي والتطوير المهني 
لموظفينا أحد المجاالت األساسية 

الثاثة الستراتيجية التغيير لدينا 
ألن تقدمنا هو رحلة جماعية، 

ومن الضروري أن تكون بدافع من 
الداخل. 

”تهدف األكاديمية إلى بناء مهارات 
مستدامة يمكن لموظفينا استخدامها 
التخاذ قرارات أكثر فاعلية وقائمة على 
األدلة وتحريك البيانات والتي ستترجم 
إلى تحسين األداء التنظيمي وبناء خط 
من فرق القيادة المثقفة بالبيانات من 

أجل المستقبل.“

دانـة بوحجي - رئيس تنفيذي للمجموعة 
- الموارد البشرية واالستدامة، بنك 

البحرين الوطني

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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القيادة:   
الوظيفي  التعاقب  ضمان  على  التركيز  مع   	
على جميع المستويات داخل البنك، تم التركيز 
والتطوير  القيادة  مبادرات  على  كبير  بشكل 
البنك  شهد   ،2021 عام  في  المنظمة.  داخل 
خريًجا   20 مع  بنجاح   Rise 1 برنامج  استكمال 
في  اإلدارات  من  متنوعة  مجموعة  يمثلون 
جميع أنحاء المؤسسة. في عام 2021، أطلق 
يعتبر  والذي   Rise2 الوطني  البحرين  بنك 
المرحلة المتقدمة من برنامج Rise1. وباإلضافة 
للمجموعة   Rise برنامج  تدشين  تم  ذلك،  إلى 
بحيث يشمل قادة المستقبل في بنك البحرين 

الوطني وبنك البحرين اإلسالمي. 

البحرين  لبنك  إرشادي  برنامج  هو   Inspire  	
تجريبي  كبرنامج  إطالقه  تم  وقد  الوطني، 
مجموعة  على  اقتصر   وقد   .2019 عام  في 
واإلدارة  كمتدربين   Rise لبرنامج  المرشحين 
 Inspire يتكون  كموجهين.  فقط  التنفيذية 
استكمال  ومع  موّجًها.   27 و  متدرب   65 من 
برنامجًا  الوطني  البحرين  بنك  أطلق  البرنامج، 

مطورًا »إنسباير 2.0« لتعزيز شمولية البرنامج، 
المجموعة،   موظفي  جميع  تمتدإلى  بحيث 
استخدام  طريق  عن  مختلفة،  أهداًفا  ليلبي 
قنوات االتصال المختلفة )الجلسات الحضورية 
باإلضافة  والجماعية(.  والفردية  واالفتراضية 
التوافق  لتسهيل  التكنولوجيا  استخدام  إلى 

بين الموجه والمتدرب.

 38,620 من  أكثر  لموظفينا  قدمنا  المجمل،  في 
2021، بزيادة عن الساعات  ساعة تدريب خالل عام 
التدريب  تقديم  واصلنا   .2020 عام  في  المقدمة 
اإلنترنت.  عبر  ندوات  باستخدام  الوباء،  خالل 
لجميع  االفتراضية  التدريب  جلسات  أتيحت  وقد 
الموظفين من خالل أجهزة مختلفة، مع تعزيز الوعي 
التدريب  تقويم  إصدار  خالل  من  التدريبية  بالدورة 
تزويد  هو  الجلسات  من  الهدف  كان  االفتراضي. 
الموظفين بآليات التكيف لمساعدتهم على التكيف 
وتوفير  الصعبة،  العمل  بيئة  مع  أفضل  بشكل 

الفرص لهم لمواصلة بناء مهاراتهم ومعرفتهم.

20172018201920202021التدريب 

6,35425,18625,28432,73738,620إجمالي التدريب المقدم )بالساعات(
1136364350متوسط التدريب لكل موظف )بالساعات(

عدد الموظفين الذين أكملوا برنامج التعلم 
294489---اإللكتروني للتوعية باالستدامة

إجمالي ساعات التدريباألعداد

ذكورإناثاإلجمالي 
إجمالي ساعات 

التدريب

ذكورإناث

%اإلجمالي %اإلجمالي 

81%19304%1221037471اإلدارة العليا

80%209,878%2334319012,4212,543إدارة المستوى المتوسط

57%4314,609%53424329125,82511,216غير إداري 

إجمالي بنك البحرين 
64%3624,790%77928849138,62013,830الوطني 

متوسط ساعات التدريب
ذكورإناثاإلجمالي

504850

التعريف لغرض التدريب فقط:
اإلدارة العليا )اإلدارة التنفيذية(. 

 اإلدارة الوسطى )المدراء(.
غير إداري )المستويات غير اإلدارية(

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

“يواصل بنك البحرين الوطني الريادة عن طريق 
القدوة، حيث أطلق خطة التوجيه الخاصة به في عام 

2019، مما يدل على إيمانه القوي بقيمة اإلرشاد 
والدور المهم الذي تلعبه هذه البرامج في تسريع 

التطوير المهني والقيادي. ستساعد مساهمة وخبرة 
بنك البحرين الوطني في تسليط الضوء على فوائد 
اإلرشاد، واألهم من ذلك، كيف يمكن ويجب أن يتم 

إعطاؤها األولوية في مكان العمل بعد الوباء.“

زهـراء طـاهـر
 FinMark العضو المنتدب لشركة

Communications، مؤسس ومنظم المنتدى

كيف نصنع الفارق
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تدريب مجلس اإلدارة
يتــم توفيــر دورات تدريبيــة عنــد االنضمــام إلــى مجلــس إدارة بنــك البحريــن الوطنــي وذلــك وفًقــا لقواعــد مصــرف البحريــن المركــزي، حيــث يتعيــن علــى كل عضــو 
فــي مجلــس اإلدارة إكمــال 15 ســاعة مــن التدريــب المســتمر علــى التطويــر المهنــي كل عــام. كمــا هــو موضــح، يغطــي تدريــب مجلــس اإلدارة مجموعــة مــن 

ــة:  ــر المالي ــة وغي الموضوعــات المالي

الحوكمة وغيرها من القضايا البيئية 
أمن المعلوماتواالجتماعية والثقافية ذات الصلة

 األمــور
أخــــرىالمصرفية والمالية

 إجمالي عــدد
ساعات التدريب

201920202021201920202021201920202021201920202021201920202021

3591.565011.51920395.8779647.575334246.3236أعضاء مجلس اإلدارة

مركز االمتثال للتميز 
يهدف مركز االمتثال للتميز التابع لبنك البحرين الوطني إلى إعداد كفاءات متميزة ومتوافقة مع معايير االمتثال الدولية. وترتكز األهداف األساسية لهذه المبادرة 
المبادرة أيضًا على  التدريب الخاصة والتي ستتيح اكتسابهم للخبرات والمؤهالت المهنية. وتشتمل  على تدريب وتثقيف المشاركين، وذلك مع منحهم فرص 
تطبيق التدريب ألدوار معينة، والتأهل المهني، والتعلم المصغر، والتعلم بالمحاكاة، واستضافة دروس وجلسات هامة للمنتسبين للبرنامج، بجانب متابعة البنك 

لبرامج التطوير المهني.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

”إن تضمين االمتثال في مختلف 
العمليات التجارية مسؤولية ضرورية، 

حيث يقوم بنك البحرين الوطني 
بخطوات كبيرة من خال بدء مركز امتثال 

االمتياز الذي سيشجع اآلخرين على أن 
يحذو حذوه.“

 هيلين لونجتون - الرئيس التنفيذي
لـ ICA و APAC والشرق األوسط

1638.591.532.512045.5

ساعات عمل مجلس إدارة بنك البحرين الوطني 2021

النمو
االقتصادي

خدمة
عمالئنا

الخدمات الصرفية 
المسؤولة

رعـايــة
كوادرنا العاملة

االستثمار
المجتمعي

الحفاظ على
الموارد الطبيعية

حوكمة الشركات
والسلوك
األخالقي

ســاعات التدريــب التــي اســتكملها مجلــس إدارة بنــك البحرين الوطني في عام 2021 

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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الـتـطـــوع
يتم دعم العنصر النقدي في عطائنا للمجتمع 
من خالل جهودنا لتطوير ثقافة تطوع الموظف. 
مجتمع  خلق  استهدفنا   ،2021 عام  في 
تطوعي بنسبة 15% من جميع موظفي بنك 
الوظائف  عبر  المشاركة  مع  الوطني،  البحرين 
المختلفة. وفي عام 2021، تطوع 212 موظًفا 
االستثمار  فرص  من  متنوعة  مجموعة  في 
المجتمعي ويمثلون 28% من موظفي بنك 

البحرين الوطني. 

تعد إنجاز البحرين واحدة من شركائنا الرئيسيين 
وتأثير  بدور  للمساهمة  التطوع  مجال  في 
باإلضافة  المحلي.  مجتمعنا  على  ملموس 
األطراف  مع  شراكة  عقدنا  فقد  ذلك،  إلى 
العمل  وزارة  مثل  العالقة  ذوي  الرئيسيين 
وخليج  البحرين،  وجامعة  االجتماعية،  والتنمية 
البحرين للتكنولوجيا المالية، وجمعية كلين أب، 

وآيزك لدعم أنشطتهم التطوعية.

لنكون  الفرص  اغتنام  على  حريصون  نحن 
التعاون  مع  المجتمعات  في  فاعلين  أفراد 
اليوم  مثل  والفعاليات  األنشطة  في  معهم 
هو  األساسي  مبدأنا  الوطني.  الرياضي 
من  بطرق  المشاركة  في  والحماس  الرغبة 
شأنها إحداث فارق حقيقي  في تعزيز الصحة 
يثري  لآلخرين، مما  والروحية  والعقلية  البدنية 

حياة األجيال. 

التمكين إلحداث تغيير

يتم تمكين موظفينا لنشر الوعي 
االجتماعي والمساهمة بدور فعال 

في المساعدة على إحداث تغيير 
في مجتمعاتهم.

تنظيف إحدى شواطئ البحرين 

في أكبر حدث تطوعي لهما لعام 2021، نظم بنك البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي عملية 
تنظيف شاطئ المالكية، بالشراكة مع كلين آب، وهي منظمة بيئية محلية غير ربحية. في إطار روح 
 ،2021 البنكين وأسرهم وأصدقائهم في عام  350 متطوًعا من موظفي  العطاء للمملكة، اجتمع 
للتطوع في المبادرة. وجمعوا كمية إجمالية من النفايات بلغت 1،050 كجم تغطي مساحة 1،182 

متًرا مربًعا في ساعة ونصف.  

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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الدعم المالي للمجتمع
قيمنا  من  جزءًا  للمجتمعات  العطاء  يمثل 
عملياتنا. وتنص   بدء  منذ   وأولوية  األساسية 
تخصيص  على  والتبرعات   للهبات  سياستنا 
لألنشطة  السنوية  أرباحنا  صافي  من   %5
اآلن،  حتى  المجتمع.  صالح  في  تصب  التي 
بحريني(  دينار  مليون   50( من  أكثر  خصصنا 

للمجتمعات المحلية.

ومحدد  منظم  المجتمعي  االستثماري  نهجنا 
جيدًا ومبني حول 7 محاور:

التعليم: مثل تقديم مساهمات للمؤسسات   •
التعليمية والمنح الدراسية.

المستشفيات  تجهيز  الصحية:  الرعاية   •
المنظمات  الطبية والمساهمة مع  والمراكز 

الصحية المسجلة.

المقدمة  المساهمات  االجتماعية:  الرعاية   •
للمؤسسات والجمعيات االجتماعية والخيرية.

التطوير: التنظيم والمشاركة في المناسبات   •
والفعاليات  المتخصصة  والندوا  المهنية 

الهادفة إلى التنمية.

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

الرياضية  المبادرات  لدعم  الوطنية:  الرياضة   •
الوطنية التي لها تأثير إيجابي على المجتمع 

وصورة مملكة البحرين.

محاور أخرى: جميع االستثمارات والمساهمات   •
المسؤولية  لجنة  تبررها  التي  األخرى 

االجتماعية للشركات لدينا.

بأنفسنا،  المبادرات  إطالق  إلى  باإلضافة 
يتلقى البنك طلبات الحصول على الدعم من 
مجموعة واسعة من المنظمات الخارجية. حيث 

محددة  ومتطلبات  واضحة  معايير  وضع  يتم 
تقييم  قبل  األهلية  من  األدنى  بالحد  للوفاء 
الطلبات. يشمل األخذ في االعتبار مدى اتساق 
المبادرة مع عالمتنا التجارية، وعدنا العمالء بأن 
يتمثل  وهدفنا  وبجانبهم  إليهم  أقرب  نكون 
نأخذ في  كما  المقبلة.  األجيال  حياة  إثراء  في 
االعتبار أيضا مدى اتساقها مع ركائز االستدامة 
السبع الخاصة بنا. تقوم اإلدارة ولجنة الهبات 
والتبرعات بتقييم طلبات الدعم الخارجية. يسرنا 
أن نرى أن وجودنا كثيرا ما يشجع اآلخرين على 

المشاركة في مبادرات مماثلة.

وتنقيح  استعراض  نعتزم  المقبل،  العام  في 
إطار استثمارنا المجتمعي من أجل االستفادة 
البحرين  بنك  وإمكانيات  موارد  من  الكلية 

كما  قوتنا.  مواطن  مع  والتوافق  الوطني 
نعتزم أيضا تقييم المشاريع القائمة وتحسين 
العائد  باستخدام  الجديدة  للمبادرات  التخطيط 

االجتماعي على منهجية االستثمار.

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

والتسجيل للعمل في المملكة. 

201920202021تخصيص وتوزيع االستثمارات المجتمعية
 قيمة التخصيصات لصندوق الهبات والتبرعات

3.53.72.7)بالمليون دينار بحريني(
مالحظات: 

1. في كل عام، تبلغ المخصصات السنوية للتبرعات والضمان المالي 5% من صافي أرباح بنك البحرين الوطني عن العام المنقضي.
2.  بالنسبة لعام 2021، بلغ المبلغ المخصص 2,7 مليون دينار بحريني. وكان المبلغ الفعلي الذي ُأنفق خالل العام 4.1 مليون دينار بحريني 

شامال أقساط المشاريع.
الموافقة  هيئة  وتوجيهات  االستراتيجية  السنة  لمبادرات  وفقا  يستخدم  الذي  السابق  العام  لمخصصات  تجميع  هو  التبرعات:  3.  جمع 

واإلقرار للمنتفعين والجهات المستفيدة. 

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

دينار بحريني على مدى العامين المقبلين.

مركز  وتجهيز  وتجديد  تشييد  مؤخرا  اكتمل  كما 
نتبرع  كما  جو.  في  الصحي  خليفة  مدينة 
بما  الرائدة  المحلية  للمستشفيات  بمعدات 
في ذلك مجمع السلمانية الطبي، مستشفى 
بن  محمد  الشيخ  ومركز  البحرين  دفاع  قوة 
خليفة التخصصي للقلب، فضال عن منظمات 
البحريني  والمركز  األحمر  الهالل  جمعية  مثل 
للحراك الدولي. ونتبرع أيضا للمراكز االجتماعية 
شاملة  فيها  بما  الصحية  والمراكز  والمكتبات 

دور المسنين.

دعم مجتمعنا
إن المشاركة في رفاهية العائالت في 

المجتمعات التي نخدم فيها أمر في 
غاية األهمية بالنسبة لنا، فمن واجبنا 
وامتيازنا دعم المجتمع الذي كان منزلنا 
وداعمنا األكثر والًء وازدهاره هو مفتاح 

نجاحنا.

نسعى إلى اتباع نهج شامل يتواءم 
مع جهودنا المبذولة مع احتياجات 
المجتمع المحلي وأولويات البلد 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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الثقافة المالية  
تمثلت مبادراتنا في تعزيز الثقافة المالية من 
المستهدفة  والفئات  العمالء  تثقيف  أجل 
المنخفض  الدخل  ذوي  واألفراد  الشباب  مثل 

والمهاجرين بشأن التخطيط واإلدارة الماليين.

للتوعية  المخصصة  اإلنترنت  عبر  الندوات  إن  
االجتماعي،  التواصل  ووسائل  المالية، 
زلنا  وما  قدمناها  التي  التعليمية  والدورات 
لقاعدة  المالية  التوعية  تعزيز  على  تساعد 
لعمالئنا،  بالنسبة  للجمهور.  وكذلك  عمالئنا 
لكيفية  إدراكهم  من  التأكد  في  هدفنا  يتمثل 
استغاللهم لمنتجاتنا وخدماتنا على أكمل وجه. 
على  الحصول  خالل  من  عمالؤنا  ويستفيد 
المشورة والنصح بشأن كيفية تعزيز مدخراتهم، 
وإدارة شؤونهم المالية أو غيرها من المسائل 
أعم، يشكل  األخرى. وبصورة  المالية  واألمور 
خلق  نهجنا لإلسهام في  جزءًا من  الجهد  هذا 
جمهور أكثر وعيا في المسائل واألمور المالية 

على نحو أفضل.

كما قمنا بتنفيذ مبادرات تعزيز الثقافة المالية 
والمؤسسات  التجارية  الشركات  من  لعمالئنا 
الصغيرة والمتوسطة. وركزت الجلسة األولى 
الصناعة والتجارة  بدعم من وزارة  كانت  والتي 
المؤسسات  اعتماد  شهادة  على  والسياحة، 
وأهليتها  )فوائدها  والمتوسطة  الصغيرة 
والخطط  النجاح  وقصص  لها  التقديم  وكيفية 
المستقبلية(. كما ناقشت الجلسة أيضًا سبل 
مواءمة مبادرات الوزارة مع تلك المتوفرة في 
الشركات  قطاع  لصالح  الوطني  البحرين  بنك 
والمتوسطة.  الصغيرة  والمؤسسات  التجارية 
أما الجلسة الثانية، فقد تركزت على الميزانية 
المالية وعلى مالك وأصحاب الشركات التجارية 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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

على عملياتنا. 

نحن ملتزمون بالتعامل األخاقي والعادل 
والشفاف مع موردينا

نؤمن بالشراكات المفيدة للطرفين 
وإضافة القيمة من خال خلق الفرص. 

لقد ضمن لنا العمل كشريك موثوق 
عقودًا من النجاح المالي وسمعة طيبة 

في القطاع وخارجه.

مع  التعامل  في  قوي  نهج  اتباع  أن  ندرك 
وكما  المخاطر.  من  أعمالنا  يحمي  الموردين 
توضح سياستنا في مجال حقوق اإلنسان، »ال 
نتسامح مع التعامل مع المقاولين أو مقدمي 
الخدمات الذين ال يحترمون وال يراعون حقوق 
اإلنسان والعمال في جميع مساعيهم. وفي 
تعاملنا مع عمالء البيع والشراء من غير التجزئة، 

نأخذ في عين االعتبار حقوق اإلنسان«. 

البناءة  الموردين  معامالت  أن  أيضًا  نتفهم 
في  الموردين  قدرات  تنمية  في  تسهم 
اختيار  االقتصاد بشكل عام. وكجزء من عملية 
الخدمات وقدرة  لدينا، نقيس جودة  الموردين 
خالل  ومن  والتكلفة.  الموردين  البائعين/ 
قمنا  لدينا،  الشراء  لعملية  الرقمي  التحويل 
ذلك  في  بما   – الخاصة  ممارستنا  بترشيد 
معرفة متطلبات الموردين من جانبك –وتعزيز 
النهج واألساليب الرقمية في سلسلة التوريد.

إلى  نهدف   ،2030 البحرين  رؤية  مع  تماشيا 
ذلك  كان  كلما  محلي  مصدر  على  الحصول 
ندعم  فإننا  بذلك،  القيام  خالل  من  ممكنا. 
دمج  إلى  نسعى  المحلي.  االقتصاد  تنمية 
عملية  في  واالجتماعية  البيئية  االعتبارات 

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

ونهدف  الرئيسية  مشترياتنا  لفئات  الشراء 
إلى متابعة موردينا فيما يتعلق باألداء البيئي 
واالجتماعي. ففي عام 2021، كان 72% من 
موردين  مع  المشتريات  على  إنفاقنا  إجمالي 
محليين، وهو ما يقل بشكل طفيف عما كان 

عليه في األعوام السابقة.

201920202021المشتريات المحلية )لعمليات شراء البحرين فقط(

336228411إجمالي عدد الموردين المتعاقدين 
309187334إجمالي عدد الموردين المحليين المتعاقدين 

1315740إجمالي عدد الموردين المتعاقدين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
43168إجمالي عدد الموردين المتعاقدين  والمملوكين من قبل نساء 

304638إجمالي اإلنفاق على المشتريات )بالمليون دينار بحريني(
233430إنفاق المشتريات على الموردين المحليين )بالمليون دينار بحريني(

787879نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين )%( 
 عدد الموردين الذين تم تقييمهم وفقا لمدونة قواعد السلوك

336228189الخاصة بالمصادر
يتم تعريف الموردين المحليين على أنهم أي شركة لديها سجل تجاري )س.ت( في مملكة البحرين )حسب السجالت(.   •
مالحظة: في حين أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبنك ال تغطي لموردين، فإن جميع الموردين لدينا يخضعون   •

لعملية اإلعداد وممارسة »اعرف موردك« التي تغطي السرية والشفافية. 

السعي لتحقيق أهداف 
االستدامة

نريد أن نقود المبادرات 
التي تهيئ الفرص لألفراد 

والمجتمعات لكي تزدهر، والتي 
تثري حياة الناس وتدعم التقدم 

المستدام من أجل مستقبل 
أكثر ازدهارا.  

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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إدارة أثرنا البيئي
البيئية  لإلدارة  نظام  تطبيق  في  نجحنا  لقد 
معتمد من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 
أيزو )ISO( في عام 2021، والذي شكل بدوره 
لتأثيراتنا  المنهجية  لإلدارة  قوي  عمل  إطار 

البيئية.

في  طموحاتنا  البيئية  اإلدارة  نظام  يؤيد 
من  وحمايتها  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ 
خالل منع اآلثار البيئية الضارة أو التخفيف من 
تجاه  بالتزاماتنا  الوفاء  على  ومساعدتنا  حدتها 
عمل  إطار  أيضًا  النظام  يوفر  االمتثال.  هذا 
أو  المراقبة  طريق  عن  البيئي  األداء  لتعزيز 

استخدام الطاقة 
الطاقة  للحد من استخدام  إجراءات  اتخذنا  لقد 
التصميم،  إعادة  عملية  مثل  كفاءتها،  وزيادة 
وتشجيع  تجهيزها،  وإعادة  المعدات  وتحويل 
تغييرات  الموظفين وإجراء  التغير في سلوك 

تشغيلية. وقد قمنا باآلتي: 
في  للتحكم  المباني  إلدارة  نظام  تركيب   •
على  منه  واالستفادة  المرافق  استهالك 

النحو األمثل.
في  الشمسية  األلواح  تركيب  في  الشروع   •
فرعين من فروع بنك البحرين الوطني، في 
الرفاع.  وسوق  االستقالل  شارع  منطقتي 
وتم التوقيع على عقد المشروع وبدأ إعداد 

الموقع في ديسمبر 2021.

مكاتبنا وفروعنا،  اإلضاءة في  تعديل  إعادة   •
اإلضاءة  تركيبات  90% من  تحويل  تم  حيث 
في  توفيرا  وأكثر  كفاءة  أكثر  مصابيح  إلى 

استخدام الطاقة. 
الناجمة عن ثاني  بدء اإلبالغ عن االنبعاثات   •
أكسيد الكربون استنادا إلى المرافق العامة 

واستهالك الوقود. 
المضيئة  باألنابيب  اإلضاءة  استبدال   •
االستخدام  في  الكفاءة  ذات  اليد  بمصابيح 
والموفرة للطاقة في جميع ردهات المصاعد 

في برج بنك البحرين الوطني القديم.
ردهات  في  العادية  اإلضاءة  استبدال   •
موفرة  بأخرى  الجديد  البرج  وممرات مصاعد 
للحركة  استشعار  أجهزة  دمج  وتم  للطاقة، 

للحد من استخدام الطاقة.

التأثير على الطريقة التي تصمم بها منتجاتنا 
والتخلص  واستهالكها  وتوزيعها  وخدماتنا 
لدورة  بمنظور  مدعوم  النظام  وهذا  منها. 
غير  عن  تحول  حدوث  منع  إلى  يسعى  الحياة 
قصد لآلثار البيئية في أماكن أخرى داخل دورة 
الحياة. ويوفر النظام أيضًا إطار عمل يساعدنا 
البيئية إلى األطراف  على إيصال المعلومات 
التدقيق  إدارة  أجرت  الصلة.  ذات  المعنية 
للنظام  شامال  استعراضا  للحسابات  الداخلي 

للمساعدة على تطويره.

إدارة الممتلكات
اتخذنا  الماضية،  األربع  السنوات  مدى  على 
مكتبنا،  مساحة  كفاءة  لتحسين  كبيرة  خطوات 
تدعم  أفضل  عمل  بيئة  خلق  على  وحرصنا 

التعاون والعمل الجماعي.

لقد اتخذنا أيضا خطوات للعمل بناء على نتائج 
مراجعة عمليات تدقيق شبكة فروعنا، بما في 
ذلك تجديد العديد من الفروع وتحسين إمكانية 
مواصلتنا  وأثناء  العمالء.  وصول  وسهولة 
واثقون  فإننا  التجديد،  عمليات  في  التقدم 
الجديدة سوف تضفي مظهرًا  الفروع  أن  من 

عصريًا للعمالء.

اتباع نهجا منظما إلدارة آثارنا البيئية

الخلفية األساسية 
يتماشى إنشاء نظام اإلدارة البيئية مع استراتيجية االستدامة لبنك البحرين 
الوطني وخارطة الطريق التي يطبقها البنك في الثالث السنوات القادمة. 

سيساعدنا تنفيذ نظام اإلدارة على معالجة أهم الموضوعات البيئية الرئيسية 
مثل تغير المناخ

النهج وأسلوب 
الدراسة 

تم تشكيل فريق مشروع داخلي تابع للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس أيزو 
)ISO( بالتعاون مع موظفين من مختلف اإلدارات لتنفيذ المتطلبات. قد تعاقدنا 
مع شركة اختصاصية خارجية، هو شركة اتش ايه )HA( االستشارية، لمساعدتنا 

طوال عملية تطوير النظام اإلداري وإصدار شهادات االعتماد. وقد قاموا بدعمنا 
في إعداد متطلبات تدقيق الحسابات والتوجيه ووضع السياسات واإلجراءات 

المطلوبة

النتائج  
يعد بنك البحرين الوطني هو أول بنك في البحرين يحصل على شهادة تابعة 

 ISO في نظام اإلدارة البيئية )ISO( للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس آيزو
2015 :14001. ونمضي قدما في إطار خطة السنوات الثالث إلدماج االستدامة 

من خالل اتخاذ خطوات للحد من النفايات وتحسين كفاءة استخدامنا لمواردنا 
الطبيعية من أجل الحد من انبعاثاتنا الكربونية

“تعد شهادة نظام اإلدارة البيئية 14001:2015هي أفضل دليل على جهودنا 
نحو تعزيز المبادرات الصديقة للبيئةـ فضال عن اتخاذ إجراءات للوصول إلى الحياد 

المناخي والتقليل من تأثيرنا على البيئة إلى أدنى حــد”.
السيد هيثم سيادي – رئيس قسم الممتلكات والمشتريات والشؤون اإلدارية 

في مجموعة بنك البحرين الوطني. 

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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الهدف201920202021
262724إجمالي عدد الفروع

36,79036,84735,827إجمالي المساحة بالمتر المربع عبر جميع المرافق )المكتب، التخزين، المرافق، إلخ.( )م 2(
االستهالك المباشر للطاقة * 

13,344.4115,758.23-استهالك الوقود من العمليات والمركبات )لتر(
950800900-استهالك الديزل من العمليات والمركبات )لتر(

393236-استهالك الطاقة من استهالك الديزل )جيجا جول( ** 
480567استهالك الطاقة من استهالك الوقود )جيجا جول( ***

البنزين المستهلك لكل مركبة، أي  *  استندت حسابات استهالك الوقود على األموال المنفقة، ثم تحولت إلى االستهالك باستخدام الرسوم المفروضة على نوع 
البنزين 91 أو 95. 

التعرفة 0.140 دينار بحريني للبنزين 91 و 0.200 دينار بحريني للبنزين 95  
يشير استهالك الديزل في بنك البحرين الوطني فقط إلى المولدات االحتياطية  

 .e. k. website تم تحويل الديزل من متر مكعب إلى جيجا جول، وكان سعر رسوم التحويل 41.030 وفقا لتطبيقات جودة البيانات اإللكترونية. موقع ايه كيه **
e. k. website تم تحويل البنزين من متر مكعب إلى جيجا جول، ويبلغ سعر رسوم التحويل 36.006 وفقا لتطبيقات جودة البيانات اإللكترونية. موقع ايه كيه ***

الهدف201920202021* االستهالك غير المباشر للطاقة

استهالك الكهرباء )المكتب، المخزن، المرافق، إلخ.( )كيلو وات/ ساعة(

 15,484,480
 أبراج بنك

البحرين الوطني

 13,244,080
 أبراج بنك

البحرين الوطني

 12,185,400
 أبراج بنك

البحرين الوطني
 *3,115,289

فرع

 12,200,000
كيلو وات. ساعة 

/ سنة
أبراج بنك البحرين 

الوطني

55,744.1247,678.68استهالك الطاقة من الكهرباء )جيجا جول( **

43,867.44 
 أبراج بنك

11,215.0443,920 فرعالبحرين الوطني
غير متوفر --استهالك الطاقة من خارج البنك )جيجا جول(

73.1662.65** كثافة استهالك الطاقة )جيجا جول / لكل موظف(

 83.23 أبراج بنك
البحرين الوطني ***

-64.45 )فرع(

2.071.77كثافة الطاقة حسب حيز المساحة )جيجا جول / م 2 من حيز المساحة( 
1.63 أبراج بنك البحرين الوطني

-1.26 )فرع(
استهالك الطاقة المتجددة )المكتب، المخزن، المرافق، إلخ.( )كيلو وات/  

غير متوفر--الساعة(
* اسُتبعدت الفروع التي لم تبلغ عن استهالك الكهرباء من حسابات كثافة استهالك الطاقة حيث يدفع المالك تكاليف استهالك الكهرباء

يبلغ عدد الفروع التي أبلغت عن استهالك للكهرباء 20 فرعا
 .e. k. website عامل التحويل من كيلووات إلى جيحا جول هو 0.0036 وفقا لتطبيقات جودة البيانات اإللكترونية. موقع ايه كيه **

*** تتعلق كثافة الطاقة باستهالك الطاقة الداخلية فقط. تم حساب كثافة استهالك الطاقة عن طريق قسمة استهالك الطاقة )جيجا جول( على عدد الموظفين 
في الفروع أو األبراج باستثناء المتدربين والمقاولين.

يبلغ عدد موظفي بنك البحرين الوطني في الفروع 174موظفا 
يبلغ عدد موظفي بنك البحرين الوطني في األبراج 527 موظفا 
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Approximately 24% of Paper Consumed was Recyclable

Recycling in 2021

Recyclable Paper
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تجديد المساحات المكتبية في البرج الجديد لبنك البحرين   •
استغالل  في   30% بنسبة  تحسنا  وحقق  الوطني، 
المساحة وتقليص المساحة التي يشغلها لكل موظف. 
من  والمزيد  للعمالء،  منطقة  بإنشاء  أيضا  قمنا  كما 
عن  معًا،  فضال  العمل  للموظفين  تتيح  التي  األماكن 
وغرف  للموظفين  مخصص  مقهى / كافتيريا  إقامة 

للتدريب. 
للفضاء  األمثل  باالستخدام  قمنا  فروعنا،  في   •
والمساحات، وإقامة مساحات للتعاون، مما يزيد بدوره 

من إنتاجية العمل.
بصدد وضع  ولكننا  المتجددة،  الطاقة  حاليا  نستخدم  ال   
في  الشمسية  لأللواح  استيعابنا  نطاق  لتوسيع  خطط 

ممتلكاتنا.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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الهدف201920202021االستهالك المباشر للطاقة

* إجمالي استهالك الطاقة )كيلو وات. ساعة(

 15,484,480

 أبراج بنك
البحرين الوطني

13,244,080

 أبراج بنك
البحرين الوطني

 12,185,400

 أبراج بنك
البحرين الوطني

 3,062,145

فرع

كيلو وات. ساعة / سنة
 أبراج بنك

البحرين الوطني

73.1662.6583.2363.35** كثافة استهالك الطاقة )جيجا جول / لكل موظف(
كثافة الطاقة حسب حيز المساحة )جيجا جول / م 2 من حيز 

2.071.771.631.24المساحة( 
* اسُتبعدت الفروع التي لم تبلغ عن استهالك الكهرباء من حسابات كثافة استهالك الطاقة حيث يدفع المالك تكاليف استهالك الكهرباء

يبلغ عدد الفروع التي أبلغت عن استهالك للكهرباء 20 فرعا
** تتعلق كثافة الطاقة باستهالك الطاقة الداخلية فقط.

تم حساب كثافة استهالك الطاقة عن طريق قسمة استهالك الطاقة )جيجا جول( على عدد الموظفين في الفروع أو األبراج باستثناء المتدربين والمقاولين.
يبلغ عدد موظفي بنك البحرين الوطني في الفروع 174 موظفا 
يبلغ عدد موظفي بنك البحرين الوطني في األبراج 527 موظفا 

الهدف201920202021* االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري
االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري المباشرة )النطاق 1( )طن من 

34.439.8-مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري غير المباشرة )النطاق 2( )طن من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون( 

9,801.7

 أبراج بنك
البحرين 
الوطني

8,383.5

 فروع وأبراج
بنك البحرين 

الوطني

7,713.4

 أبراج بنك
البحرين 
الوطني

1,972

فرع
االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري األخرى غير المباشرة )النطاق 3( 

----)أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون( – السفر في مهام عمل 
إجمالي االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري )طن من مكافئ ثاني 

9,801.78,417.99,725.2أكسيد الكربون( 

** كثافة االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري )طن من مكافئ ثاني 
12.8611.06أكسيد الكربون / لكل موظف(

**14.63

 أبراج بنك
البحرين 
11.3 فرعالوطني

* تم قياس االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري وفقا للبروتوكول الدولي لغازات االحتباس الحراري الذي يحدد نطاقات اإلبالغ 1 و 2 و 3. وُحسبت االنبعاثات 
الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون وفقا للمعايير الدولية لتوحيد المقاييس )أيزو( ISO 14064:2018 من االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري. 

** ُحسبت كثافة االنبعاثات الناجمة عن غازات االحتباس الحراري عن طريق قسمة ثاني أكسيد الكربون على عدد الموظفين في الفروع أو األبراج باستثناء المتدربين 
والمقاولين.

يبلغ عدد موظفي بنك البحرين الوطني في الفروع 174 موظفا 
يبلغ عدد موظفي بنك البحرين الوطني في األبراج 527 موظفا 
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كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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دعم تطوير الطاقة الشمسية مع الطالب البحرينييندراسة الحالة

الخلفية والمعلومات 
األساسية 

دعم بنك البحرين الوطني طالبا من جامعة البحرين في مسابقة وزارة الطاقة األمريكية للطاقة الشمسية ديكاثلون 
n	Decathl وهي مسابقة جماعية. وقد تأهل الطالب لحضور معرض دبي إكسبو 2020 لعرض مشروعهم الذي 

يغطي الطاقة الشمسية واستخدام مصادر الطاقة الفعالة من خالل الوسائل المستدامة. 

النهج وأسلوب الدراسة 

مسابقة الطاقة الشمسية ديكاثلون n	Decathl هي مسابقة دولية أنشأتها وزارة الطاقة األمريكية حيث تلتقي 
الجامعات من جميع أنحاء العالم لتصميم وبناء وتشغيل منازل مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية. تأهل فريق جامعة 

البحرين ضمن 20 فريقًا لالستمرار في المسابقة حيث اجتاز الفريق التصفيات األولى. ويعتبر هو الفريق المشارك 
الوحيد من مملكة البحرين مقابل 18 فريقًا عربيًا من مختلف البلدان والجامعات.

النتائج 

نتيجة للمساهمة المقدمة في هذا المشروع، حقق الطالب هدفهم، ووضعوا البحرين بقوة على الخارطة تماشيًا مع 
البلدان األخرى في تطوير مصادر الطاقة الشمسية.

»إنه لشرف عظيم أن ندعم طالبنا الشباب في هذا الحدث الدولي، ونسعى دائما إلى االستثمار في توسيع قاعدة 
المعرفة وتعزيز المبادرات المبتكرة في قطاع التعليم. عالوة على ذلك، تتيح مثل هذه األحداث الدولية فرصة لعرض 

رؤية المملكة لالستفادة من الطاقة المتجددة، واالعتراف بنجاح مواهبنا الوطنية من خالل إبراز قدراتها وإنجازاتها 
المتنوعة.« 

جان كريستوف دوراند، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني

لقـد قمنـا بإعـادة تجهيـز مرافقنـا بـأدوات صحيـة مختلفـة مـزودة بأجهـزة استشـعار لتقليـل اسـتهالك الميـاه فـي مبانـي مكاتبنـا. غيـر أن 
اسـتهالك الميـاه ارتفـع فـي عـام 2021 نتيجـة لنشـاط الصيانـة الرئيسـي الـذي اسـتلزم إفـراغ الصهاريـج والخزانـات وإعـادة تعبئتهـا. 

الهدف201920202021* استهالك المياه

 19,952 إجمالي استهالك المياه )000 لتر(
 أبراج بنك

البحرين الوطني

14,792
 أبراج بنك

البحرين الوطني

17,228
 أبراج بنك

البحرين الوطني
**1,659

فرع

13,000

 32.7 أبراج بنك26.219.4كثافة استهالك المياه )لتر / لكل موظف(**
البحرين الوطني***

9.5 فرع

* يستثنى من هذا الجدول الفروع التي لم تبلغ عن استهالك المياه حيث يدفع المالك مقابل المياه.
يبلغ عدد الفروع التي أبلغت عن استهالك المياه 15 فرعًا.

** ُتحسب كثافة استهالك المياه عن طريق قسمة استهالك المياه على عدد الموظفين في الفروع أو األبراج باستثناء المتدربين والمقاولين.
يبلغ عدد موظفي بنك البحرين الوطني في الفروع 174موظفًا.
يبلغ عدد موظفي بنك البحرين الوطني في األبراج 527 موظفًا.
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إدارة النفايات وإعادة تدويرها
ندرك الحاجة إلى تعزيز وعي الموظفين بضرورة تقليل النفايات إلى أدنى حد وإعادة تدويرها. وتتيح إجراءاتنا الخاصة بالرقابة  التشغيلية متابعة  النفايات وعمليات إعادة التدوير، فضال عن استهالك الطاقة. 

وقد بذلنا جهودًا دؤوبة لزيادة الوعي بأهمية الحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

الهدف201920202021إجمالي النفايات الناشئة 
24.32--النفايات غير الخطرة )طن(

000النفايات الخطرة )طن(*
تقليل استخدام الورق بنسبة 5% بحلول 21,47915,124-إجمالي الورق المستهلك )كجم(**

الربع / الفصل الثاني من عام 2022
67.12--*** إجمالي النفايات )طن(

مالحظات: 
* لم يقم البنك باإلبالغ عن أي نفايات خطرة خالل عام 2021. 

.A4 أو A3 يتم حساب وزن استهالك الورق بضرب إجمالي عدد األوراق المستهلكة في بنك البحرين الوطني بوزن رزمة واحدة من ورق**
*** يتكون إجمالي النفايات الناتجة من مجموع النفايات غير الخطرة وإجمالي الورق المستهلك والنفايات العامة. 

 بدأ جمع البيانات للنفايات العامة اعتبارا من أغسطس 2021 ألبراج بنك البحرين الوطني.

الهدف201920202021* إجمالي النفايات القابلة إلعادة التدوير

24.32--النفايات غير الخطرة )طن(
 زيادة النفايات القابلة إلعادة التدوير

بنسبة %5
000النفايات الخطرة )طن( 

إجمالي حجم مياه  الصرف )م 3(
إجمالي حجم مياه الصرف المعاد استخدامها أو المعاد تدويرها )م 3(

حجم منتجات تكنولوجيا المعلومات المعاد تدويرها )طن( 
خراطيش الطابعة )طن( 

6.9أجهزة الحواسيب الشخصية / ماكينات الصراف اآللي )طن( 

* بدأنا قياس النفايات القابلة إلعادة التدوير في مارس 2021.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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 إجمالي استهالك الورق
)عدد الورق(

 الربع األول
من العام

 الربع الثاني
من العام

 الربع الثالث
من العام

 الربع الرابع
من العام

اإلجمالي 
السنوي

2019-1,666,450908,027766,288*3,340,765
20201,030,5951,636,928843,066800,4514,311,040
2021795,499742,951817,626680,2593,065,355

* بيانات 9 أشهر فقط 

15,758

800
950

البنزين

استهالك البنزين والديزل

الديزل

16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,000
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2,000

2,000-
-

-
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استهالك الطاقة
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لـتـر ’000

Recycled Paper (KG) Recycled Plastic (KG) Recycled Cans (KG)

Towers

KG

Branches

Paper ConsumedPaper Recyclable
Scope I Emissions Scope II Emissions

13,244

39.8 Tons of CO2

9725.2 Tons of CO2

12,185

13,344

3,115

استهالك المياه

حوالي 24% من األوراق المستهلكة كانت قابلة للتدوير

إعادة التدوير في 2021

أوراق قابلة إلعادة التدوير

الفروع

األبراج
14,792

17,228

1,659

579

3023

203 140 28 84

سنة 2021سنة 2020

القائمة  األنظمة  لتحويل  المبادرات  من  العديد  طرحنا  لقد 
على الورق إلى العمل غير الورقي أو الرقمي ، مما ساهم 

عن انخفاضات كبيرة في استخدامنا للورق.

اإللكترونية  تدوير األجهزة  إعادة  بدأنا في  عالوة على ذلك، 
عام  في  أيضًا  القديمة  اآللي  الصراف  وأجهزة  القديمة 
من  6.9 طن  تدوير  إعادة   / استخدام  إعادة  تم  حيث   ،2021

األجزاء. 

واصلنا تنفيذ مبادرتنا الحفاظ على البيئة ) Green	G(، بإنشاء 
خدمة ذاتية للموردين لتلقي طلبات العمل وتقديم الفواتير 
رقميًا لتقليل األثر البيئي للبنك. وقد دأب البنك على تشجيع 
عمالئه على استخدام المنصات الرقمية للتقليل من طباعة 
البيانات والتقارير والوثائق األخرى إلى أدنى حد. كما شجعنا 
أيضًا استخدام العمليات الرقمية  للعمالء الجدد والحاليين، 
مما يلغي استمارات ووثائق فتح الحسابات المادية. وتحفز 
اآلن  الوطني  البحرين  لبنك  التابعة  اآللي  الصراف  أجهزة 
الرسائل  وتلقي  اإليصاالت  طباعة  عدم  خيار  إلى  العميل 

النصية كبديل لذلك. وقد تم توسيع نطاق هذه المبادرة في 
أجهزة الصراف اآللي لتشمل كشوفات الحساب وكشوفات 
للنفايات  فعال  انخفاض  عن  وأسفرت  االئتمان  بطاقات 
أكثر  إلى أن ذلك أسفر عن توفير  التقديرات  الورقية. تشير 
من أربعة ماليين استخدام ورقي في السنة من إيصاالت 
أجهزة الصراف اآللي، و 212,000 من كشوفات الحساب و 
250,000 من كشوفات بطاقات االئتمان. كما أطلقنا أيضا 
واستهالكه.  البالستيك  إنتاج  من  للحد  افتراضية  بطاقات 
النفايات  من  كجم   343.6 تدوير  بإعادة  قمنا  عام،  بشكل 

البالستيكية في عام 2021.

والتوقيعات  الوثائق  نستخدم  الداخلية،  عملياتنا  في 
استهالكنا  نتابع  كما  الورق.  استخدام  من  للحد  االفتراضية 
االستخدام  سهلة  أداة  استحدثنا  وقد  عنه،  ونبلغ  الورقي 
االستهالك  رصد  من  تمكننا  والتي  المرئية  التقارير  إلعداد 
واإلبالغ عنه بدقة. في عام 2021، قمنا بإعادة تدوير %24 

من الورق المستعمل.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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تمويل مشروع استدامة الغذاءدراسة حالة

سعى بنك البحرين الوطني إلى دعم تمويل المبادرات الخضراء، كما قدم الدعم ألحد مشاريع استدامة الغذاء، حيث الخلفية
تضمن المشروع القيام بتصميم وبناء وتشغيل وتسليم مزرعة مائية في المملكة.

النهج

يقع  12 شهًرا.  غضون  في  يكتمل  أن  المقرر  من  والذي  للمشروع،  المطلوب  التمويل  الوطني  البحرين  بنك  عرض 
المشروع ضمن مبادرة أوسع تستهدف مختلف القطاعات، وتحديدًا المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في المملكة 
والمتخصصة في الزراعة. يركز الجهد على مبادئ االستقرار واالزدهار للمواطنين البحرينيين والمحافظة على الموارد 

الطبيعية الوطنية وتشجيع المشاركة المجتمعية.
تقوم الزراعة المائية بإحداث ثورة في الصناعة الزراعية، حيث تستخدم النباتات بالزراعة المائية كمية أقل من المياه بنسبة 
%90 بالمقارنة مع الطرق التقليدية، مما يجعلها أكثر استدامة من الزراعة العادية، وتساعد على خفض البصمة الكربونية 
للبالد، كما تقضي حقول الزراعة المائية أيًضا على اآلفات التي تنقلها التربة، مما يضمن محاصيل أكثر صحة، فضال 

عن عدم الحاجة إلى األسمدة النباتية.
لقد تطلبت المشاركة التواصل الوثيق مع عمالئنا وفهم فرص النشاط. تم توجيه العرض من خالل إجراءات االئتمان 

العادية وفًقا لسياسة البنك قبل صرف التسهيالت للعميل.

النتائج

المبادرة على نشر الوعي  البحرين الوطني لدفع هذا المشروع إلى األمام. ستساعد  “يسعدنا أن نتشارك مع بنك 
بالتقنيات الزراعية والتغلب على التحديات داخل القطاع. من خالل تشجيع استخدام األساليب الزراعية الحديثة وتمكين 
العاملين في هذا القطاع، فإنهم سيتمكنون من استخدام هذه التقنيات الحديثة، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل 

بالتعاون مع القطاع العام وجميع الجهات ذات الصلة“.
ماجد األمين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي راشد األمين.

»يسعدنا أن نتعاون مع حدائق األمين للمساعدة في تطوير هذه المبادرة. يعد هذا المشروع في صميم رحلة بنك 
البحرين الوطني نحو تشجيع االستدامة والتمويل الصديق للبيئة والحوكمة والمجتمع. يمكننا من خالل هذه المبادرة، 
البحرين  رؤية  من  كجزء  البيئية  القيم  لتعزيز  المملكة  جهود  مع  تتماشى  التي  الوطنية  المشاريع  من  المزيد  تشجيع 

االقتصادية 2030. يواصل بنك البحرين الوطني االستثمار في المبادرات التي ستفيد المجتمع ومستقبل المملكة.
عارف جناحي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بنك البحرين الوطني

تمكين العميل من النشاط البيئي
إننا ندرك بأن بنك البحرين الوطني له دور هام ، كممول ومستثمر، على التأثيرات البيئية الناتجة عن 
أنشطة عمالئنا. وباإلضافة إلى اتخاذ إجراءات لتقليل بصمتنا البيئية المباشرة، فإننا نأخذ بعين االعتبار 
المشاريع  دعم  حريصون على  إننا  كما  العمالء،  البيئية واالجتماعية واالقتصادية ألنشطة  التأثيرات 

التي تقدم فوائد واسعة النطاق للمجتمع.

إننا ندعم التأثير اإليجابي بطرق مختلفة، بما في ذلك توفير االئتمان، ودعم المنظمات التي تظهر 
التميز في معايير حوكمة الشركات، وتوفير التمويل للمبادرات التجارية التي تطور منتجات وخدمات 

مفيدة للبيئة.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات
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خطوط االئتمان ألعمال إعادة تدوير الخردة المعدنيةدراسة حالة

تعمل إحدى الشركات في جمع وفرز وتطوير وتصدير المنتجات ذات القيمة الخلفية
المضافة من الخردة، وقد شاركت الشركة وفازت بمناقصة للتخلص من الخردة/ 
الخردة الحديدية. كان دور بنك البحرين الوطني هو تمويل الشركة للتخلص من 

المواد الخردة والتعامل مع مستندات التصدير الناشئة عن الصفقة.
كان تركيز مشاركتنا مع الشركة يشتمل على شقين: أواًل، قدمنا الدعم من 
منشأة دعم السيولة الحكومية لتعزيز عمليات الشركة، وثانًيا، قدمنا قروًضا 

قصيرة األجل للمشروع لدعم العميل في مشروع إدارة النفايات/ الخردة.

تعامل قسم الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدينا مع النهج 
هذه الصفقة من خالل التواصل مع العميل وأخذ آراء وخبرات فريق منتجات 

التمويل التجاري وذلك لهيكلة الصفقة.

تمكن عميلنا من تنفيذ المشروع بنجاح. لقد مكنت مساعدتنا المالية الشركة النتائج
تقدم  لم  والتي  الحديدية،  الخردة  من  طن   10٫000 حوالي  تدوير  إعادة  من 

فوائد بيئية فحسب، بل ساهمت أيًضا في دخل الصادرات.

تمويل بناء مستشفى وتركيب األلواح الشمسيةدراسة حالة

دعم بنك البحرين الوطني تمويل بناء مستشفى جديد كامل التجهيزات يتضمن تركيب األلواح الخلفية
الشمسية.

فريق النهج  شجع  مما  صحية،  داخلية  وثقافة  الشركات  حوكمة  من  عاٍل  مستوى  الشركة  أظهرت 
الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة المتوسطة في بنك البحرين الوطني على تقديم 

الدعم المطلوب، بما يتماشى مع التزام البنك بدعم القطاع الصحي.

المتجددة. النتائج للطاقة  يملك مصدرًا  المملكة  في  خاص  أول مستشفى  المستشفى  سيكون 
سيتم تجهيز األلواح الشمسية بالكامل بنظام قياس صافي وسيتم استخدامها لتلبية جزء كبير 
من متطلبات الطاقة. سيكون المستشفى رائًدا وصديًقا للبيئة في المملكة، حيث سيغطي 

ما يصل إلى 50% من احتياجاته من الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية.
»بدعم من بنك البحرين الوطني، نتطلع إلى تركيب حوالي 3٫000 لوح شمسي على سطح 
المستشفى لتوليد كمية كافية من الطاقة، والتي تهدف إلى تقليل فواتير الكهرباء بنسبة 
تصل إلى 50%. كأول مستشفى خاص صديق للبيئة، نأمل أن يصبح هذا هو المعيار في 

أواسط مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات األخرى في جميع أنحاء المملكة«.
الدكتور جورج شيريان، الرئيس التنفيذي لمستشفى اإلرسالية األمريكية.

كيف نصنع الفارق )تـتـمـــة(

كيف نصنع الفارق
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حوكمة الشركات والسلوك 
األخالقي

بنك  في  الراسخ  الشركة  حوكمة  هيكل  ساعد 
مصرف  بلوائح  االلتزام  على  الوطني  البحرين 
األعمال  ممارسات  ودعم  المركزي  البحرين 
األطراف  مع  أفضل  عالقات  وبناء  المسؤولة 
ذوي العالقة. ويلتزم مجلس إدارتنا بالحفاظ على 
أعلى  وضمان  الشركات  حوكمة  معايير  أفضل 

مستويات الشفافية واإلفصاح.

أعضاء  أربعة  من  حاليًا  اإلدارة  مجلس  يتألف 
وسبعة  المجلس،  من   %36 يمثلون  مستقلين 
من   %9 النساء  وتشغل  تنفيذيين،  غير  أعضاء 
مقاعد المجلس. يلتزم مجلس اإلدارة بممارسات 
بفصل  يتعلق  فيما  عمومًا  المقبولة  الحوكمة 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  بين  األدوار 
ألعضاء  سنوية  مكافأة  دفع  يتم  التنفيذي. 
المجلس. وترتبط مستويات المكافآت اإلجمالية 
األهداف  تشمل  والتي  األداء  أهداف  بتحقيق 
الفريق  قبل  من  المحددة  واالجتماعية  المالية 

التنفيذي كل عام. 

حماية القيمة

يكمن الترويج لثقافة االمتثال 
الصحي في صميم إستراتيجية 

بنك البحرين الوطني

لقد ركزنا على تقوية كل قسم 
للحفاظ على استدامة األعمال، كما 

نحتل مكانة جيدة كمعيار للسوق 
من حيث االمتثال للوائح وحوكمة 

الشركات وإدارة المخاطر.

تدريب مجلس اإلدارة

ألداء  سنويًا  ذاتيًا  تقييمًا  اإلدارة  مجلس  ُيجري 
للمراجعة  يخضع  والذي  الفرعية  ولجانه  المجلس 
االجتماع  خالل  عام  كل  المساهمين  قبل  من 
التقييم من خالل  إجراء هذا  العام السنوي. يتم 
كل  ومشاركة  فعالية  لفحص  منظم  استبيان 
عضو مقابل معايير محددة مسبقًا بما يتماشى 
مع تفويض مجلس اإلدارة وكل لجنة فرعية تابعة 
دورات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  يتلقى  له. 
إلى  انضمامهم  عند  تعريفية  وجلسات  تدريبية 
يتضمن  الوطني.  البحرين  بنك  إدارة  مجلس 
من  واسعة  مجموعة  اإلدارة  مجلس  تدريب 
والمسائل  الحوكمة  ذلك  في  بما  الموضوعات 
البيئية واالجتماعية والحوكمة األخرى ذات الصلة 
وأمن المعلومات والخدمات المصرفية والمالية 
وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. بلغ إجمالي 
 236 اإلدارة  مجلس  لتدريب  العمل  عدد ساعات 
ساعات  إجمالي  وبلغ   .2021 عام  في  ساعة 
والحوكمة  الخاصة  بالحوكمة  المتعلقة  التدريب 
65 ساعة في  والمؤسسية  واالجتماعية  البيئية 

عام 2021. 

مجلس  اجتماعات  جميع  عقد  من  الفرق  تمكنت 
الفرعية لمجلس اإلدارة في عام  اإلدارة واللجان 
اللوجستية  المشكالت  من  الرغم  على   2021
تم  كوفيد-19.  فرضها  التي  الجوهرية  والصحية 
الوفاء  وتم  بشفافية،  االجتماعات  جميع  عقد 
الوقت  في  االجتماع  بعد  ما  متطلبات  بجميع 
في  تمثلت  فقد  اإلنجازات  أهم  أما  المناسب. 
في  الشركات  حوكمة  »إرشادات  استكمال 
اجتماعين  وعقد  السعودية«،  العربية  المملكة 
عامين للمساهمين، أحدهما في 13 أكتوبر 2021 
الحالي،  اإلدارة  مجلس  انتخاب/تعيين  تم  حيث 
الوقت  في  وافتراضيًا  حضوريًا  عقده  تم  وقد 

نفسه، للفترة المنتهية في مارس 2024.

كيف نصنع الفارقاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
 حماية القيمة: حوكمة الشركات

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةوالسلوك األخالقي
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي

تقرير حوكمة الشركة
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن الحوكمة العامة لبنك البحرين الوطني ويضمن مجلس اإلدارة وضع 
معايير أخالقية عالية في جميع أنحاء البنك، كما يراجع بانتظام امتثال البنك للوائح مصرف البحرين المركزي 
والتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بحوكمة الشركات. يقر مجلس اإلدارة بأن الحوكمة الرشيدة للشركات 

هي عنصر حيوي في خلق قيمة مستدامة للمساهمين وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.

لقد أتاح الحفاظ على أفضل معايير حوكمة الشركات لعمالء البنك والمساهمين والمنظمين والموظفين 
توازًنا  البنك  المعايير، حقق  بالحفاظ على هذه  الثقة في مؤسستنا.  عالية من  التصنيف درجة  ووكاالت 
وقاعدة  األصول  من  سليمة  محفظة  وأنشأ  األجل،  قصيرة  واألهداف  األجل  طويل  النمو  بين  مناسًبا 
عمالء مستقرة وتنوع في الدخل، باإلضافة إلى القدرة والموارد لمواجهة الدورات االقتصادية والشكوك. 
وضع مجلس اإلدارة النغمة األخالقية للبنك بدرجة عالية من عدم التسامح مع أي حاالت من سوء التصرف 
والقواعد  بالقوانين  االلتزام  من  درجة  أعلى  ضمان  على  عمل  كما  األخالقي،  غير  والسلوك  واالحتيال 

واللوائح.

مجلس اإلدارة
عضًوا.  عشر  أحد  من  ويتألف  للبنك  األساسي  والنظام  التأسيس  لعقد  اإلدارة  مجلس  تكوين  يخضع 
يتم تعيين أربعة أعضاء من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة، التي تمتلك 44.06% من رأس مال 
البنك، ويتم تعيين عضو واحد من قبل الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، والتي تمتلك 10.85% من 
رأس مال البنك. يتم انتخاب األعضاء الستة المتبقين في مجلس اإلدارة باالقتراع السري في الجمعية 
العامة، وبأغلبية بسيطة من األصوات الصحيحة. يظل أعضاء مجلس اإلدارة الستة المنتخبون من قبل 
المساهمين في مناصبهم لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات قابلة للتجديد. للترشح لعضوية مجلس اإلدارة، 
يجب أن يستوفي األفراد المعنيون معايير »المالئمة والمناسبة« التي وضعها مصرف البحرين المركزي، 
كما أن تعيينهم خاضع لموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي. تم انتخاب مجلس اإلدارة الحالي في 
اجتماع الجمعية العامة العادية في أكتوبر 2021 ومن المقرر أن تنتهي مدته في اجتماع الجمعية العامة 

العادية الذي سيعقد في مارس 2024.

التي  بـ »دليل األعضاء«  اإلدارة  أعضاء مجلس  تزويد جميع  يتم  البنك،  إدارة  إلى مجلس  االنضمام  عند 
تتضمن عقد التأسيس والنظام األساسي، والسياسات الرئيسية، صالحيات مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية 
وإرشادات حوكمة الشركات. كما يتم عقد جلسات تعريفية بحضور الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا للبنك، 
يواجهها  التي  والمخاطر  والتحديات  والفرص  التجاري  الملف  تركز على  والتي  اإلدارة،  أعضاء مجلس  مع 

البنك.

وفًقا للتعريفات المنصوص عليها من قبل مصرف البحرين المركزي، يتم تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة 
أعضاء مستقلين  أربعة  حالًيا من  اإلدارة  يتألف مجلس  تنفيذيين.  وغير  وتنفيذيين  أنهم مستقلين  على 
وسبعة أعضاء غير تنفيذيين. إن أدوار رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي منفصلة ويمارسها أشخاص 

مختلفون.

تتمثل المسؤولية األساسية لمجلس اإلدارة في تقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة من خالل 
رسم االتجاه االستراتيجي للبنك، وكذلك تحديد قابلية المخاطرة وهيكل رأس المال العام للبنك، كما أن 
مجلس اإلدارة مسؤول أيًضا عن مراقبة توجيه اإلدارة لألعمال ضمن إطار العمل المتفق عليه. يسعى 
مجلس اإلدارة إلى التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تحقق توازًنا مناسًبا بين النمو طويل األجل واألهداف 
قصيرة المدى، ويكون مجلس اإلدارة مسؤواًل في نهاية المطاف عن شؤون البنك وأدائه. وبناًء عليه، فإن 

الوظائف الرئيسية لمجلس اإلدارة هي:

الحفاظ على هيكل مجلس اإلدارة المناسب.	 
الحفاظ على الهيكل التنظيمي واإلداري المناسب بما يتماشى مع متطلبات أعمال البنك.	 
على 	  والموافقة  السنوية،  العمل  خطط  على  والموافقة  المستقبلية،  البنك  إلستراتيجية  التخطيط 

المبادرات الرئيسية ومراقبتها.
مراقبة إطار عمليات البنك وسالمة الضوابط الداخلية.	 
ضمان االلتزام للقوانين واللوائح.	 
المصلحة، 	  أصحاب  تقارير  في  والنزاهة  الشفافية  وضمان  المالية،  النتائج  واعتماد  البنك  أداء  مراقبة 

بما في ذلك البيانات المالية.
تقييم أداء مجلس اإلدارة بشكل دوري بما في ذلك أداء لجانه الفرعية.	 
ضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بما في ذلك حاملي أسهم األقلية.	 

أنه يعمل  إن رئيس مجلس اإلدارة هو المسؤول بشكل أساسي عن قيادة مجلس اإلدارة، والتأكد من 
بشكل فعال، وبأنه يؤدي مسؤولياته القانونية والتنظيمية بالكامل.

المسائل  على  والفعالة  الكاملة  بالسيطرة  ويحتفظ  العام،  مدار  على  بانتظام  اإلدارة  مجلس  يجتمع 
االستراتيجية والمالية والتشغيلية والرقابة الداخلية االلتزام. وفًقا الختصاصاته، يجب أن يجتمع المجلس 

مرة واحدة على األقل كل ربع سنة.

في إطار دوره باعتباره الهيئة الرئيسية، يوفر مجلس اإلدارة اإلشراف على شؤون البنك، ويسعى باستمرار 
البنك  أعمال  أداء  عن  تقرير  تقديم  يتم  عليها.  والبناء  للبنك  القوية  الشركات  حوكمة  ممارسات  لتحسين 
بشكل منتظم إلى مجلس اإلدارة، كما تتم مراقبة اتجاهات األداء، وكذلك األداء مقابل الميزانية والفترات 
السابقة عن كثب. يتم إعداد المعلومات المالية باستخدام سياسات محاسبية مناسبة وفًقا لمعايير التقارير 
المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ويتم تطبيقها باستمرار. تم وضع اإلجراءات 
وحماية  للمعامالت  المناسب  الوقت  وفي  والدقيقة  الكاملة  المعالجة  لتسهيل  التشغيلية  والضوابط 

األصول.

بتفويض  اإلدارة  مجلس  قام  العام.  التنظيمي  اإلطار  محدودة ضمن  غير  بسلطة  اإلدارة  مجلس  يتمتع 
حدود  خارج  تقع  التي  المعامالت  جميع  إحالة  يتم  اإلدارة؛  وأعضاء  الفرعية  للجان  الموافقة  صالحيات 
التفويض إلى المجلس للموافقة عليها. باإلضافة إلى ذلك، يوافق المجلس بشكل سنوي على الميزانية 

السنوية والحدود التشغيلية ألنشطة البنك المختلفة.
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

لجان مجلس اإلدارة
بأكمله  اإلدارة  لمجلس  الفعال  الدعم  تقدم  التي  الفرعية  اللجان  العديد من  بتشكيل  اإلدارة  قام مجلس 
في تنفيذ مسؤولياته. هذه اللجان هي اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة المخاطر وااللتزام، ولجنة 
التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة، ولجنة الرقمنة، ولجنة الفروع الخارجية، ولجنة التبرعات والهبات.

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مجلس اإلدارة، ويجب أن يكون 
أحد األعضاء عضو مجلس إدارة مستقل. تجتمع اللجنة التنفيذية ست مرات على األقل في السنة ويتمثل 
في  واالستثمارات  باإلقراض  يتعلق  فيما  بمسؤولياته  الوفاء  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة  في  دورها 
سندات الدين، فضاًل عن أي مسائل أخرى لم يتم تفويضها إلى لجنة محددة تابعة لمجلس اإلدارة. وبناًء 
عليه، فإن اللجنة التنفيذية مخولة للموافقة على مقترحات ائتمانية واستثمارية محددة، ومراجعة الميزانيات 
والخطط والمبادرات الرئيسية لتقديمها في نهاية المطاف إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها، ومراقبة 

أداء البنك مقابل أهداف خطة العمل.

لجنة التدقيق
تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مجلس اإلدارة، يجب أن يكون إثنان 
منهم أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين، بما في ذلك الرئيس. تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على األقل 
في السنة. تتمثل الوظيفة األساسية للجنة التدقيق في مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للبنك، 
الوفاء بمسؤوليته في ضمان  الداخلي والخارجي، ومساعدة مجلس اإلدارة في  التدقيق  وتعزيز عملية 
التوصيات إلى مجلس  التدقيق مسؤولة عن تقديم  المالية. لجنة  الداخلية والبيانات  للرقابة  نظام فعال 
اإلدارة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومكافآتهم، ومراجعة نزاهة التقارير المالية للبنك، ومراجعة 
لجنة  دعم  يتم  الصلة.  ذات  واللوائح  للقوانين  االلتزام  ومراجعة  الداخلي  التدقيق  وظيفة  وأداء  أنشطة 
المراقبة  الداخلية. تتضمن  الرقابة  بانتظام نظام  تراقب  الداخلي، والتي  التدقيق  إدارة  التدقيق من قبل 
لجنة  إلى  عنها  الناشئة  األمور  عن  تقارير  رفع  ويتم  تشغيل،  وحدة  كل  في  والضوابط  للمخاطر  تقييًما 

التدقيق على أساس منتظم.

لجنة الهبات والتبرعات
تم إنشاء لجنة الهبات والتبرعات إلدارة توزيع األموال المخصصة لتبرعات ومساهمات الشركات لضمان 
التزامها بالتوقعات االستراتيجية للبنك ومكانته التي تنعكس من خالل ركائزه. تتكون اللجنة من أربعة أعضاء 

من مجلس اإلدارة. تعادل المساهمة السنوية المخصصة للصندوق 5% من صافي ربح البنك.

لجنة المخاطر وااللتزام
اختيارهم وتعيينهم من قبل مجلس اإلدارة. وهي  المخاطر وااللتزام من خمسة أعضاء يتم  تتألف لجنة 
تضم ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة ومستشاران مستقالن. تجتمع لجنة المخاطر وااللتزام أربع مرات على 
األقل في السنة. يتمثل دور اللجنة في اإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر الذي وضعه مجلس اإلدارة 
ومراقبته، بما في ذلك مراجعة استنتاجاته وتوصياته ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة المتعلقة 
عن  ذلك  إلى  باإلضافة  مسؤولة  اللجنة  للبنك.  والمستقبلية  الحالية  المخاطر  وشهية  البنك  بسياسات 

اإلشراف على وتقييم إطار االلتزام للبنك.

لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة
تتألف لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة من ستة أعضاء من مجلس اإلدارة، يتم اختيارهم 
وتعيينهم من قبل مجلس اإلدارة. يجب أن يكون هناك عضوان مستقالن يحضران كل اجتماع وتجتمع اللجنة 
ثالث مرات على األقل في السنة. يتمثل دور اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته 
الشركات وأهداف االستدامة، وذلك  المكافآت وإرشادات حوكمة  البنك وسياسات  بترشيح  يتعلق  فيما 
بناًء على المتطلبات التنظيمية أو أفضل الممارسات الصناعية. تتولى اللجنة تفويض وتحديد األشخاص 
وسكرتير  المالية،  الشئون  رئيس  التنفيذي،  والرئيس  اإلدارة،  مجلس  في  أعضاء  ليصبحوا  المؤهلين 
الشركة، وأي مناصب أخرى يعتبرها مجلس اإلدارة مناسبة. تتحمل اللجنة أيًضا مسؤولية مراجعة والتوصية 

بسياسات المكافآت لمجلس اإلدارة واإلدارة.

لجنة الرقمنة
إن لجنة الرقمنة، التي أنشئت حديًثا في عام 2021، مسؤولة عن اإلشراف وتقديم المشورة بشأن األمور 
المتعلقة باالستراتيجية الرقمية للبنك وتنفيذها، وتوجيه ابتكاراته وأطر البيانات ذات الصلة. وتناقش لجنة 
التداخل في  المخاطر وااللتزام لمنع  لجنة  الصلة وتراقبها، ولكن فقط لدعم  المخاطر ذات  أيًضا  الرقمنة 
بما في  واإلبالغ،  التوضيح  اإلدارة  لمجلس  المقدم  تقريرها  الرقمنة في  لجنة  على  يتعين  الصالحيات. 
ذلك، اإلبالغ عن استنتاجاتها وتوصياتها بشأن )1( التحول الرقمي للبنك الذي يغطي، على سبيل المثال 
الرقمية،  والعمليات  الصلة،  ذات  التكنولوجيا  واعتماد  المناسبة،  الرقمية  االستراتيجية  تحديد  ال الحصر، 
ومراجعة وتوصية الميزانية المقترحة من قبل اإلدارة لهذا الغرض، و )2( تنفيذ البنك الستراتيجياته الرقمية 
والتقنية ذات الصلة لدعم الخدمات المصرفية الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات. في هذا الصدد، 

ستتبنى لجنة الرقمنة منظوًرا استشرافًيا، وتسعى إلى توقع التغييرات في ظروف العمل.

لجنة الفروع الخارجية
إن لجنة الفروع الخارجية، المنشأة حديًثا في عام 2021، مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن اإلشراف وتقديم 
المشورة بشأن األمور المتعلقة بالفروع الخارجية للبنك، باإلضافة إلى تطوير ومراقبة المخاطر المرتبطة 
بذلك. إنها توفر دوًرا أساسًيا في دعم التوجه االستراتيجي للفروع الخارجية. وتقوم اللجنة برفع تقاريرها 

الرقابية إلى مجلس اإلدارة مع استنتاجاتها وتوصياتها.
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور
البنك في حضور أعضاء مجلس اإلدارة  المركزي، ينظر  البحرين  يجتمع مجلس اإلدارة واللجان الفرعية المنبثقة عنه بانتظام لتأدية مسؤولياتهم بفعالية. للوفاء بمتطلبات قانون حوكمة الشركات وإرشادات مصرف 

واجتماعات اللجان الفرعية.

فيما يلي ملخص الجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان الفرعية التي عقدت خالل عام 2021، باإلضافة إلى الحضور:

إسم عضو مجلس اإلدارة

لجنة التدقيقاللجنة التنفيذيةمجلس اإلدارة
لجنة المخاطر 

وااللتزام

لجنة التعيينات 
والمكافآت والحوكمة 

واالستدامة
لجنة الهبات 

المجموع الكليلجنة الفروع الخارجيةلجنة الرقمنةوالتبرعات
 إجمالي
عدد 

االجتماعات

االجتماعات 
 التي

حضرها

 إجمالي
عدد 

االجتماعات

االجتماعات 
 التي

حضرها

 إجمالي
عدد 

االجتماعات

االجتماعات 
 التي

حضرها

 إجمالي
عدد 

االجتماعات

االجتماعات 
 التي

حضرها

 إجمالي
 عدد

االجتماعات

 االجتماعات
 التي

حضرها

 إجمالي
عدد 

االجتماعات

االجتماعات 
 التي

حضرها

 إجمالي
عدد 

االجتماعات

االجتماعات 
 التي

حضرها

 إجمالي
عدد 

االجتماعات

االجتماعات 
 التي

حضرها

 إجمالي
عدد 

االجتماعات

االجتماعات 
 التي

حضرها

 %
االجتماعات 
التي حضرها

فاروق يوسف خليل المؤيد
7777111515100رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام عبدالّله فخرو
777777112222100نائب رئيس مجلس اإلدارة

فوزي أحمد كانو
77761122171695نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة
777777222323100عضو مجلس اإلدارة

هالة علي حسين يتيم
776611441818100عضو مجلس اإلدارة

ريشي كابور
7777221616100عضو مجلس اإلدارة

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
776676201995عضو مجلس اإلدارة

يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا
77777744222727100عضو مجلس اإلدارة

أمين أحمد العريض
77335522111818100عضو مجلس اإلدارة

فنسنت فان دن بوقرت1
33223388100عضو مجلس اإلدارة
زيد خالد عبدالرحمن1
331144100عضو مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن2
445599100عضو مجلس اإلدارة

حسين سلطان الغانم2
444488100عضو مجلس اإلدارة

١ انضم فنسنت فان دن بوقرت وزيد خالد عبد الرحمن إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

2 انتهت عضوية خالد يوسف عبد الرحمن وحسين سلطان الغانم في مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أكتوبر 2021.
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور )تتمة(
تواريخ االجتماعات وتفاصيل الحضور

اجتماعات مجلس اإلدارة: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 7

اإلسم

تواريخ االجتماعات

17/2/
2021

5/5/
2021

11/8/
2021

28/9/
2021

)اجتماع غير 
مجدول(

13/10/
2021 

)اجتماع غير مجدول(
27/10/
2021

12/12/
2021

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

د. عصام عبدالّله فخرو
*****نائب رئيس مجلس اإلدارة

فوزي أحمد كانو
*****نائب رئيس 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

فنسنت فان دن بوقرت1
**عضو مجلس اإلدارة

زيد خالد عبدالرحمن1
*عضو مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن2
****عضو مجلس اإلدارة

حسين سلطان الغانم2
****عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

1 انضم فنسنت فان دن بوقرت وزيد خالد عبد الرحمن إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

2 انتهت عضوية خالد يوسف عبد الرحمن وحسين سلطان الغانم في مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

اجتماعات اللجنة التنفيذية: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 7

اإلسم

تواريخ االجتماعات

20/1/
2021

31/3/
2021

16/6/
2021

27/9/
2021

1/11/2021 
)اجتماع غير مجدول( 

 باالشتراك مع
لجنة الرقمنة

10/11/
2021

22/11/2021 
)اجتماع غير مجدول( 

 باالشتراك مع
لجنة الرقمنة

د. عصام عبدالّله فخرو
رئيس اللجنة

فوزي أحمد كانو
xنائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة
*عضو مجلس اإلدارة

يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي 
رضا

عضو مجلس اإلدارة
*******

أمين أحمد العريض1
*عضو مجلس اإلدارة

حسين سلطان الغانم2
عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

1 تم تعيين أمين أحمد العريض في اللجنة التنفيذية بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

2 انتهت عضوية حسين سلطان الغانم في اللجنة التنفيذية بتاريخ 13 أكتوبر 2021.
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور )تتمة(
اجتماعات اللجنة التدقيق: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 6

اإلسم

تواريخ االجتماعات

3/2/
2021

9/2/
2021

4/5/
2021

20/5/2021 
)اجتماع غير مجدول(

10/8/
2021

24/10/
2021

خالد يوسف عبدالرحمن1
****رئيس اللجنة

هالة علي حسين يتيم2
****رئيس اللجنة

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

أمين أحمد العريض1
****عضو مجلس اإلدارة

زيد خالد عبدالرحمن2
عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

1 انتهت عضوية خالد يوسف عبدالرحمن وغادر أمين أحمد العريض لجنة التدقيق بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

2 تم تعيين هالة علي يتيم رئيسًا للجنة وزيد خالد عبد الرحمن كعضو في لجنة التدقيق بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

اجتماعات لجنة المخاطر وااللتزام: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 7

اإلسم

تواريخ االجتماعات

28/1/
2021

11/4/
2021

27/6/
2021

14/7/
2021

)اجتماع غير 
مجدول(

3/10/
2021

30/11/
2021

13/12/
2021

ريشي كابور
***رئيس اللجنة

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
**xعضو مجلس اإلدارة

فنسنت فان دن بوقرت1
**عضو مجلس اإلدارة

صباح المؤيد
***مستشار غير عضو بالمجلس

ميثيو ديكن
**مستشار غير عضو بالمجلس

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

1 انضم فنسنت فان دن بوقرت إلى لجنة المخاطر وااللتزام بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 7

اإلسم

تواريخ االجتماعات

24/1/
2021

10/2/
2021

25/2/2021 
)اجتماع غير مجدول(

15/4/2021 
)اجتماع غير مجدول(

1/7/
2021

1/11/
2021

1/12/
2021

فاروق يوسف خليل المؤيد
*****رئيس اللجنة

د. عصام عبدالّله فخرو
*****عضو مجلس اإلدارة

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

يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي 
رضا

عضو مجلس اإلدارة
******

أمين أحمد العريض1
عضو مجلس اإلدارة

ريشي كابور2
عضو مجلس اإلدارة

*
)مدعو(



* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.
1 انضم أمين أحمد العريض إلى اللجنة بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

2 انضم ريشي كابور إلى اللجنة بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

اجتماعات لجنة الرقمنة: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 4

اإلسم

تواريخ االجتماعات

6/9/
2021

1/11/2021 
 )اجتماع غير مجدول باالشتراك

مع اللجنة التنفيذية(

22/11/2021 
 )اجتماع غير مجدول باالشتراك

مع اللجنة التنفيذية(
22/11/
2021

فنسنت فان دن بوقرت1
***رئيس اللجنة

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

هالة علي حسين يتيم
*عضو مجلس اإلدارة

أمين أحمد العريض2
*عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.
1 تم تعيين فنسنت فان دن بوقرت في لجنة الرقمنة بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

2 غادر أمين أحمد العريض لجنة الرقمنة بتاريخ 13 أكتوبر 2021.
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور )تتمة(
اجتماع لجنة الهبات والتبرعات: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 1

اإلسم
تاريخ االجتماع

8/6/2021

فاروق يوسف خليل المؤيد
*رئيس اللجنة

د. عصام عبدالّله فخرو
*عضو مجلس اإلدارة

فوزي أحمد كانو
*عضو مجلس اإلدارة

هالة علي حسين يتيم
*عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

اجتماعات لجنة الفروع الخارجية: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 2

اإلسم
تاريخ االجتماع

20/6/202118/11/2021

فوزي أحمد كانو
رئيس اللجنة

الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة
عضو مجلس اإلدارة

يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي رضا
**عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

الهيكل اإلداري

أنشأ مجلس اإلدارة هيكاًل إدارًيا يحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات والتسلسل اإلداري، وتفاصيله مرفقة بهذا التقرير.
يوجد داخل الهيكل اإلداري لجان منفصلة مسؤولة أن تجتمع بشكل منتظم لمناقشة مختلف القضايا االستراتيجية والتكتيكية والبت فيها ضمن نطاقها الخاص.

الهدفاألعضاءإسم اللجنة

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1االجتماع األسبوعي للجنة التنفيذية
عبد العزيز األحمد - رئيس تنفيذي، الحسابات اإلستراتيجية. 2
دانة بوحجي - رئيس الموارد البشرية للمجموعة. 3
إيان بالكلو - رئيس العمليات للمجموعة. 4
بروس ويد - رئيس تنفيذي للمجموعة، إعادة هيكلة التمويالت المالية. 5
ياسر الشريفي - رئيس اإلستراتيجية للمجموعة. 6
كابي الحكيم - الرئيس القانوني للمجموعة وسكرتير الشركة. 7
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات . 8

والمؤسسات المالية
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة. 9

عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 10
صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 11
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة*. 12

* تم تعيين رنا قمبر في منصب رئيس االلتزام للمجموعة بتاريخ 15 يونيو 2021.

يتم عقد االجتماع األسبوعي للجنة التنفيذية على أساس أسبوعي، وتم إنشاؤه من قبل 
البنك لتوفير منتدى منتظم لمناقشة المسائل االستراتيجية بين اإلدارة التنفيذية / اإلدارة 

العليا. على الرغم من أن االجتماع األسبوعي للجنة التنفيذية ليست لديه أية صالحيات لصنع 
القرار، إال أنه يلعب دورًا استشاريًا، ويوفر منتدى صوتي للقرارات أو اإلجراءات الرئيسية التي 

يجب أن يتخذها الرئيس التنفيذي ضمن وفده.
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

الهدفاألعضاءإسم اللجنة

لجنة إدارة االئتمان

الوتيرة: اسبوعيا

األعضاء الدائمين:
جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 2
ياسر الشريفي - رئيس اإلستراتيجية للمجموعة. 3
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات  . 4

والمؤسسات المالية
علي احسان - رئيس قسم االئتمان. 5

األعضاء المؤقتين:
عبد العزيز األحمد - رئيس تنفيذي، الحسابات اإلستراتيجية. 1

اإلشراف على التنفيذ الفعال إلطار عمل مخاطر االئتمان للبنك.

الموافقة على عروض االئتمان ومراقبة المحفظة االئتمانية بما يتماشى مع شهية المخاطر 
المحددة للبنك وسياساته.

لجنة إدارة المخاطر التشغيلية

الوتيرة: شهريًا

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي . 1
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة )رئيس اللجنة(. 2
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة*. 3
إيان بالكلو - رئيس العمليات للمجموعة. 4
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات . 5

والمؤسسات المالية
دانة بوحجي - رئيس الموارد البشرية واالستدامة للمجموعة. 6
صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 7
جعفر محمد - رئيس المخاطر التشغيلية والرقابة الدائمة. 8
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 9

بانوس موشوناس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( **. 10
فاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( ***. 11

* تم تعيين رنا قمبر في منصب رئيس االلتزام للمجموعة بتاريخ 15 يونيو 2021.
** آخر يوم عمل لبانوس موشوناس في البنك كان بتاريخ 30 سبتمبر 2021.

*** تم تعيين فاضل عباس رئيًسا للتدقيق الداخلي للمجموعة اعتباًرا من تاريخ 1 أكتوبر 2021.

مراجعة وتقييم الجوانب المختلفة للمخاطر الناشئة عن العمليات التجارية للبنك )مثل المخاطر 
التشغيلية، ومخاطر التكنولوجيا، وخطة استمرارية العمل، والديون، والمخاطر القانونية، 

ومخاطر االلتزام، وااللتزام للضوابط الداخلية( لضمان التقاط المخاطر الجوهرية ومراقبتها 
والتخفيف من حدتها.

تعمل كمنتدى لإلدارة العليا لمناقشة وتقييم وتحديد قضايا المخاطر التشغيلية الرئيسية 
المتعلقة بجميع أقسام البنك.

لجنة أصول وخصوم المجموعة

الوتيرة: شهرًيا

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
حسن جرار - الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي. 2
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات . 3

والمؤسسات المالية
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة. 4
أمير شعبان - المدير المالي لبنك البحرين اإلسالمي. 5
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 6
ياسر الشريفي - رئيس اإلستراتيجية للمجموعة. 7
جعفر حسين - رئيس السيولة ومخاطر السوق. 8

تعمل كمنتدى لمناقشة اإلدارة العليا وتقييم القضايا الرئيسية المتعلقة بهيكل وأداء الميزانية 
العمومية للبنك، وتسعير األصول وااللتزامات، والتمويل وتخطيط رأس المال، والتخطيط 

للطوارئ، ومخاطر السوق، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة.

التأكد من اتخاذ اإلجراء المناسب بما يتفق مع تطورات السوق وسياسات البنك لمعالجة 
القضايا الرئيسية المذكورة أعاله.

الهيكل اإلداري )تتمة(
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي



حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

الهدفاألعضاءإسم اللجنة

لجنة توجيه المشاريع

الوتيرة: شهرًيا

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
ياسر الشريفي - رئيس االستراتيجية للمجموعة. 2
إيان بالكالو - رئيس العمليات للمجموعة. 3
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 4
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة. 5
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 6
عبدالّله بوعلي - رئيس مكتب إدارة المشاريع. 7
منيرة محمود - مدير اإلستراتيجية. 8
بانوس موشوناس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( *. 9

فاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( **. 10

* آخر يوم عمل لبانوس موشوناس في البنك كان بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
** تم تعيين فاضل عباس رئيًسا للتدقيق الداخلي للمجموعة اعتباًرا من تاريخ 1 أكتوبر 2021.

التأكد من تنفيذ البرامج اإلستراتيجية والمشاريع الكبرى التي وافقت عليها اإلدارة بنجاح.

مراقبة القضايا التي أثيرت من خالل مكتب إدارة المشاريع ورعاة المشروع ولجان البرامج األخرى 
وحلها، وبأنه يتم إحراز التقدم وفًقا للخطط والميزانيات المالية المعتمدة.

لجنة إدارة االلتزام للمجموعة

الوتيرة: شهرًيا

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي . 1
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة )رئيس اللجنة(*. 2
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 3
دانة بوحجي - رئيس الموارد البشرية واالستدامة للمجموعة. 4
للشركات . 5 واالستثمارية  المصرفية  الخدمات  للمجموعة،  تنفيذي  رئيس   - الكردي  هشام 

والمؤسسات المالية
صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 6
زينة الزياني - رئيس تطوير األعمال واالستثمارات. 7
عارف جناحي - رئيس التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة. 8
نبيل مصطفى - القائم بأعمال رئيس عمليات البنك. 9

بانوس موشوناس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( ***. 10
مريم تركي - رئيس استشارات االلتزام )سكرتير(.. 11

* تم تعيين رنا قمبر في منصب رئيس االلتزام للمجموعة بتاريخ 15 يونيو 2021. شغل عيسى 
مسيح منصب رئيس اللجنة قبل تعيينها.

** آخر يوم عمل لبانوس موشوناس في البنك كان بتاريخ 30 سبتمبر 2021.

مراجعة واعتماد العمليات والسياسات واإلجراءات على مستوى المجموعة المتعلقة بالجرائم 
المالية للبنك وإطار االلتزام التنظيمي.

الموافقة على نموذج نضج االلتزام وخطة االلتزام السنوية ومراجعتها بشكل دوري.

مناقشة لوحات معلومات إدارة االلتزام ومؤشرات المخاطر الرئيسية والمخاطر المتبقية 
لمؤشرات األداء الرئيسية وعناصر التحكم التعويضية وضوابط التخفيف للتقييم الذاتي 

للمخاطر والرقابة.

مراقبة التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في مجلدات ووحدات دفتر القواعد ذات 
الصلة.

مراجعة ومراقبة حالة إدارة مخاطر االلتزام في فروع البنك والفروع الخارجية

مراجعة إطار مخاطر االلتزام للبنك للموافقة عليه سنوًيا على األقل.

الهيكل اإلداري )تتمة(
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

الهيكل اإلداري )تتمة(

الهدفاألعضاءإسم اللجنة

اللجنة االستشارية الرقمية

الوتيرة: كل أسبوعين

ياسر الشريفي - رئيس االستراتيجية للمجموعة )رئيس اللجنة(. 1
إيان بالكالو - رئيس العمليات للمجموعة. 2
للشركات . 3 واالستثمارية  المصرفية  الخدمات  للمجموعة،  تنفيذي  رئيس   - الكردي  هشام 

والمؤسسات المالية
صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 4
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 5
زينة الزياني - رئيس تطوير األعمال واالستثمارات. 6
علي غلوم - رئيس الرقمنة وإدارة المشاريع. 7
محمد كاظم إبراهيم - مكتب إدارة مشاريع المؤسسة وقائد الحوكمة. 8

تحديد التوجه الرقمي للبنك، وإدارة المبادرات والمشاريع الرقمية ودعم تحول األعمال من 
خالل:

فهم األولويات الرقمية للبنك- 
مراجعة الحلول وتقييمها للبنك- 
مواءمة تكنولوجيا المعلومات مع توجهات البنك وأولوياته بطريقة مخططة لضمان - 

االستخدام الفعال للتكنولوجيا
التأكد من توفر الموظفين والتكنولوجيا واالستثمار لضمان خدمات ومشاريع موثوقة وفي - 

الوقت المناسب
اإلشراف على جميع المشاريع والمبادرات الرقمية ذات الصلة- 

لجنة توجيه المشاريع

الوتيرة: شهرًيا

عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة )رئيس اللجنة(. 1
إيان بالكالو - رئيس العمليات للمجموعة. 2
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة. 3
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 4
علي الماجد - رئيس أمن المعلومات للمجموعة. 5
بانوس موشوناس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( *. 6
فاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( **. 7
سلمان رضي - مدير الدعم الفني ألمن المعلومات واالستدامة )سكرتير(. 8
صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 9

علي الصايغ - رئيس أمن المعلومات. 10

* تم تعيين رنا قمبر في منصب رئيس االلتزام للمجموعة في 15 يونيو 2021 وانضمت الحًقا 
إلى اللجنة.

** آخر يوم عمل لبانوس موشوناس في البنك كان بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
*** تم تعيين فاضل عباس رئيًسا للتدقيق الداخلي للمجموعة اعتباًرا من تاريخ 1 أكتوبر 2021.

تحديد االتجاه في إنشاء نظام إدارة أمن المعلومات.

مراجعة السياسات األمنية والتوصية بها لمجلس اإلدارة العتمادها.

مراجعة تقارير أمن المعلومات الدورية.

التأكد من إنشاء العمليات لقياس فعالية ضوابط األمان المحددة في هذه السياسة.

اعتماد خطة أمن المعلومات الخاصة بالبنك ومراقبة تنفيذها.

لجنة إدارة استمرارية األعمال

الوتيرة: شهرًيا

إيان بالكالو - رئيس العمليات للمجموعة )رئيس اللجنة(. 1
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 2
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 3
هيثم سيادي - رئيس المجموعة للممتلكات والمشتريات واإلدارة. 4
نبيل مصطفى - القائم بأعمال رئيس عمليات البنك. 5
علي الماجد - رئيس أمن المعلومات للمجموعة. 6

ضمان االستمرارية الفعالة لعمليات البنك في حالة وقوع حادث معتدل أو كبير أو كارثي 
محتمل.

وضع ومراجعة واختبار خطط استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث على مستوى البنك.

تنسيق تخطيط وتقديم التدريب على إدارة األزمات والطوارئ والتعافي من الكوارث. 

العمل كنقطة اتصال مع السلطة المحلية وفريق إدارة األزمات في البنك في أوقات األزمات.

اإلشراف على إنشاء مجموعات وفرق عمل مناسبة في الخارج لتطوير وتنفيذ خطة استمرارية 
األعمال كلما كان ذلك مطلوًبا.
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حوكمة الشركات والسلوك األخالقي )تتمة(

الهيكل اإلداري )تتمة(

الهدفاألعضاءإسم اللجنة

لجنة الموافقة على المنتجات 
والخدمات

الوتيرة: عند/ متى يطلق خدمة و/أو 
منتج جديد.

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 2
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات والمؤسسات . 3

المالية
إيان بالكالو - رئيس العمليات للمجموعة. 4
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة *. 5
جعفر محمد - رئيس المخاطر التشغيلية والرقابة الدائمة. 6

* تم تعيين رنا قمبر في منصب رئيس االلتزام للمجموعة بتاريخ 15 يونيو 2021.

الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة.

الموافقة على التغييرات المادية للمنتجات والخدمات الحالية.

تأكد من تحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة بإدخال المنتجات والخدمات، ودراستها بدقة، 
بطريقة خاضعة للرقابة قبل إطالق / إعادة تنشيط المنتج أو الخدمات.

لجنة المناقصات والتصرف في 
األصول:

الوتيرة: تعقد االجتماعات حسب 
 االقتضاء من قبل مدير االجتماع أو

من نائبه المعين.

هيثم سيادي - رئيس المجموعة للممتلكات والمشتريات واإلدارة. )رئيس اللجنة(. 1
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة.. 2
رنا عبد العزيز قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة *. 3
عبد الله عبد الرحمن بوعلي - رئيس إدارة المشاريع **. 4
زيد يوسف خنجي - رئيس الشؤون القانونية وحوكمة الشركات ***. 5

* تم تعيين رنا قمبر في منصب الرئيس التنفيذي لاللتزام للمجموعة بتاريخ 15 يونيو 2021 ثم 
انضمت إلى اللجنة.

** تم تعيين عبد الله عبد الرحمن بوعلي، رئيس إدارة المشاريع، في هذه اللجنة في مايو 2021.
*** كان زيد يوسف خنجي، رئيس الشؤون القانونية وحوكمة الشركات، عضًوا في اللجنة حتى مايو 

.2021

ضمان االلتزام بمدونة قواعد السلوك للبنك وإطار إدارة المشتريات وسياسة وإجراءات 	 
العطاءات في جميع األوقات.

تعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة لضمان شفافية العمليات واإلنصاف والسرية واإلدارة 	 
الفعالة لتضارب المصالح.

مراجعة معايير التقييم، وإثارة أي مخاوف تتعلق بالمقترحات المقدمة مقابل هذه 	 
المعايير.

الموافقة على ترسية جميع مناقصات مجموعة بنك البحرين الوطني.	 

الموافقة على التصرف في األصول التي تصل قيمتها إلى 10,000 دينار بحريني. 	 
يجب إحالة جميع عمليات التصرف في األصول التي تبلغ قيمتها الحالية 10,000 دينار 

بحريني وما فوق إلى الرئيس التنفيذي للموافقة عليها.

رفع التوصيات بشأن أي ترسية مقترح لعقد شراء مشروع، ال يقع ضمن صالحيات 	 
اللجنة، إلى السلطة المختصة للموافقة عليها.

يقدم كل من رئيس المخاطر للمجموعة ورئيس االلتزام للمجموعة تقاريرهما مباشرة إلى لجنة المخاطر وااللتزام، وإدارًيا إلى الرئيس التنفيذي. يقدم سكرتير الشركة تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدارة، وإدارًيا إلى الرئيس 
التنفيذي، وذلك وفًقا لمتطلبات حوكمة الشركة.
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تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية
كما هو معروف بسعيه الحثيث لتحقيق ممارسات حوكمة متطورة ومتوازنة ومعايير أخالقية ومعامالت 
عادلة، فقد قام بنك البحرين الوطني بتجديد عملية تقييم أداء مجلس اإلدارة وتحسين شكلها لتحديد فرص 

التحسين بهدف تعزيز األداء العام لمجلس اإلدارة ولجانه.

المنظم وفًقا  األداء  تقييم  إلكترونًيا، وذلك من خالل استبيان   2021 لعام  اإلدارة  أداء مجلس  تقييم  تم 
لمعايير محددة مسبًقا ووفًقا لتفويضات مجلس اإلدارة وكل لجنة من لجانه. تطرق االستبيان إلى فاعلية 
ومساهمة األداء العام لمجلس اإلدارة ولجانه، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. تشمل عملية 
التقييم أيًضا المستشارين الخارجيين لمجلس اإلدارة العاملين في لجنة المخاطر وااللتزام التابعة لمجلس 
اإلدارة. قام رئيس تنفيذي - دائرة الشؤون القانونية للمجموعة وسكرتير الشركة وأمين سر مجلس اإلدارة 
بجمع الردود وتحليلها وتقديم تقرير موجز إلى لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة. بصفتها 
الهيئة المسؤولة عن اإلشراف على عملية تقييم أداء مجلس اإلدارة، قدمت لجنة التعيينات والمكافآت 
والحوكمة واالستدامة نتائجها إلى مجلس اإلدارة في الربع األول من عام 2022، والتي أكدت أن مجلس 
إدارة البنك ولجانه يواصالن العمل بمستوى عاٍل من الفعالية. يعتبر مجلس اإلدارة هذا األمر تمرينًا مفيدًا 

يمكن أن يعزز الحوكمة، وبالتالي تقديم وزيادة القيمة لبنك البحرين الوطني ومساهميه.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وتضارب المصالح
يلتزم جميع أعضاء مجلس اإلدارة بموجب قانون الشركات التجارية ولوائح مصرف البحرين المركزي وسياسة 
حوكمة البنك الخاصة بالبنك بتجنب المواقف التي قد يكون لديهم فيها تضارب في المصالح مع مصالح 
البنك، وذلك ما لم يتم تفويضهم تحديًدا من قبل مجلس اإلدارة، ويشمل ذلك التعارضات المحتملة التي 
قد تنشأ عندما يتولى أحد المديرين منصًبا في شركة أخرى أو عندما تكون لديه أية معامالت مادية مع 

البنك.

يمتلك البنك سياسات وإجراءات للتعامل مع المعامالت مع األطراف ذات الصلة، بما في ذلك القروض 
والسلف إلى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واألطراف ذات الصلة، وكذلك المعامالت واالتفاقيات 
التي يكون فيها للمدير أو الموظف مصلحة مادية. باإلضافة إلى ذلك، يخضع التعرض ألعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة العليا ألنظمة مصرف البحرين المركزي. تم اإلفصاح عن تفاصيل المعامالت مع األطراف 

ذات الصلة التي شارك فيها البنك في عام 2021 في المالحظة رقم )30( من البيانات المالية الموحدة.

أو قد  لديهم فيها  التي  القرارات  المعنيون في  اإلدارة  البنك، ال يشارك أعضاء مجلس  وفًقا لسياسة 
يكون لديهم فيها تضارب محتمل في المصالح. يتم الدخول في المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
عطاء  وإجراءات  عمليات  إرضاء  بعد  فيها  الدخول  يتم  التجارية.  الشركات  قانون  من   )189( للمادة  وفًقا 
تتم  المتاحة.  بأفضل األسعار  المقابلة  األطراف  المثلى من  الخدمات  البنك على  البنك لضمان حصول 
األطراف  مع  الصلة، سواء  ذات  األطراف  معامالت  على  بالموافقة  المتعلقة  القرارات  على  الموافقة 
المرتبطة بأعضاء مجلس اإلدارة أو المراقبين أو المساهمين الرئيسيين في البنك، أو الموظفين بعد إجراء 
اإلفصاحات المناسبة، ويمتنع األطراف ذات الصلة واألشخاص المرتبطون بهم عن المشاركة في عملية 
صنع القرار. يتم توجيه مساهمي البنك إلى المالحظة رقم )30( من البيانات المالية الموحدة الذي يوضح 
اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذات الصلة وفًقا للمادة 189 )ج( من قانون الشركات التجارية. إن 
مجلس اإلدارة راٍض عن اإلجراءات المعمول بها للموافقة على معامالت األطراف ذات الصلة ونتائج عقود 

األطراف ذات الصلة التي تم إبرامها في عام 2021.

توظيف األقارب
المحتملة  المحسوبية  لمنع  األقارب  توظيف  بشأن  اإلدارة  مجلس  من  معتمدة  سياسة  البنك  يمتلك 
وتضارب المصالح في صنع القرار بسبب عوامل الروابط األسرية بين الموظفين ومجلس اإلدارة، بما في 
ذلك األشخاص المعتمدين. يجب إبالغ إدارة الموارد البشرية وتنمية المواهب بأية روابط األسرية لمراجعة 

التسلسل اإلداري والمسؤوليات والتخفيف من أي مخاطر مرتبطة.

قواعد السلوك وأخالقيات المهنة
اعتمد مجلس اإلدارة مدونة سلوك شاملة توفر إطاًرا للمديرين والمسؤولين والموظفين بشأن السلوك 
واتخاذ القرارات األخالقية كجزء من عملهم. يلتزم جميع المسؤولين والموظفين بمدونة قواعد السلوك 
هذه، ويتوقع منهم االلتزام بمعايير عالية من النزاهة واإلنصاف في تعامالتهم مع العمالء والمنظمين 

وأصحاب المصلحة اآلخرين.

حقوق المساهمين
يوفر البنك إفصاح عام على موقعه على اإلنترنت فيما يخص حقوق المساهمين. والذي يشمل، من بين 
أمور أخرى، الحق في التعامل في أسهم البنك، وحضور الجمعية العامة، والحق في استالم األرباح على 

النحو الذي تقرره الجمعية العامة.
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سياسة التبليغ عن الممارسات غير المشروعة
عن  اإلبالغ  سياسة  بتنفيذ  قمنا  الرائدة،  والممارسات  المركزي  البحرين  مصرف  متطلبات  مع  تماشيًا 
المخالفات لحماية موظفينا من أي شكل من أشكال االنتهاك. إذا الحظ الموظفون أو األطراف األخرى 
التي تزود البنك بالخدمات )بما في ذلك الوكالء والمستشارون والمدققون والموردون ومقدمو الخدمات 
اآلخرون المتعاقدون مع البنك( أي ممارسة أو سلوك غير أخالقي أو غير الئق، أو سلوًكا غير مشروع ذي 
طبيعة مالية قانونية، أو أي سلوك غير قانوني النشاط الذي ينتهك قواعد السلوك، فإن لديهم الفرصة 

إلبالغ رئيس لجنة التدقيق بها دون خوف من التداعيات.

التي  االدعاءات  للتحقيق في  اإلدارة  رئيس مجلس  الداخليين من قبل  المدققين  رئيس  تفويض  سيتم 
الداخلي  التدقيق  رئيس  عادلة. سيبقي  المناسب وبطريقة  الوقت  المخالفات في  المبلغون عن  يثيرها 
لجنة التدقيق على علم بنتيجة التحقيق، واعتماًدا على األهمية النسبية لنتائج التحقيق، قد يجتمع أعضاء 
يستكشف  المتاحة.  التأديبية  اإلجراءات  واستكشاف  النتائج  لمناقشة  التنفيذية  اإلدارة  مع  التدقيق  لجنة 
البنك إمكانية أتمتة عملية اإلبالغ عن المخالفات. تتوفر سياسة اإلبالغ عن المخالفات الكاملة على الموقع 

الرسمي للبنك.

استراتيجية االتصاالت
يمتلك البنك سياسة إفصاح عامة معتمدة من مجلس اإلدارة. يلتزم البنك بدعم اإلفصاح الدقيق وفي 
الوقت المناسب عن المعلومات المادية وفًقا للمتطلبات المنصوص عليها في قواعد وأنظمة مصرف 
البحرين المركزي وبورصة البحرين، باإلضافة إلى القوانين األخرى المعمول بها، وذلك لتسهيل أنشطة 
سوق رأس المال الفعالة. يؤمن البنك بمبدأ الشفافية حول أدائه المالي، وبالتالي تمكين جميع أصحاب 
السنوية،  المراجعة  إلى  باإلضافة  المناسب.  الوقت  في  المعلومات  هذه  إلى  الوصول  من  المصلحة 
يقوم المدققون الخارجيون بإجراء مراجعات على البيانات المالية للبنك بشكل ربع سنوي. يتم نشر هذه 
البيانات الحًقا في الصحف ونشرها على الموقع اإللكتروني للبنك وفًقا للمتطلبات التنظيمية. يتم توفير 
التقرير السنوي، بما في ذلك البيانات المالية الكاملة للسنة المالية الحالية وما ال يقل عن خمس سنوات 

مالية سابقة على موقع البنك على اإلنترنت.

المديرين ومصالح اإلدارة التنفيذية

عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات الصلة، باإلضافة إلى المتاجرة خالل السنة هي كالتالي:

31 ديسمبر 2020الشراء خالل 2021المبيعات خالل 312021 ديسمبر 2021 1نوع األسهماإلسم
27,414,742--30,156,216عاديةفاروق يوسف خليل المؤيد - رئيس مجلس اإلدارة
11,939,888--13,133,875عاديةد. عصام عبدالّله فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارة

108,063--118,868عاديةفوزي أحمد كانو - نائب رئيس مجلس اإلدارة
27,275,075انتهت عضويته بمجلس اإلدارةعاديةخالد يوسف عبدالرحمن - عضو مجلس اإلدارة

-انتهت عضويته بمجلس اإلدارةعاديةحسين سلطان الغانم - عضو مجلس اإلدارة
----عاديةالشيخ راشد بن سلمان آل خليفة - عضو مجلس اإلدارة

45,0535,284,923-5,858,467عاديةهالة 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
ليس عضوًا--252,648عاديةزيد خالد عبدالرحمن - عضو مجلس اإلدارة

ليس عضوًا---عاديةفنسنت فان دن بوقرت - عضو مجلس اإلدارة
45,05372,022,691-49,520,074عدد األسهم اإلجمالي

4.23%2.64%كنسبة مئوية من إجمالي عدد األسهم

¹ األسهم كما في 31 ديسمبر 2021 تشمل األسهم المجانية الصادرة خالل السنة )حيثما ينطبق ذلك( بمعدل سهم إضافي واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ومقابل مبادلة األسهم كجزء من االستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي.
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المديرين ومصالح اإلدارة التنفيذية )تتمة(

عدد األسهم المملوكة من قبل اإلدارة التنفيذية واألطراف ذات الصلة والمتاجرة خالل السنة هي كالتالي:

31 ديسمبر 2020الشراء خالل 2021 2المبيعات خالل 312021 ديسمبر 2021 1نوع األسهماإلسم

541,438523,894-1,117,721عاديةجان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي

226,505836,532-1,146,690عاديةعبدالعزيز األحمد - الرئيس التنفيذي - الحسابات االستراتيجية

76,39570,000109,02333,975عاديةبروس وايد - الرئيس التنفيذي للمجموعة - إعادة الهيكلة المالية

104,143150,000142,468101,523عاديةدانة بوحجي - رئيس الموارد البشرية للمجموعة ومسؤول االستدامة

90,21886,072-184,897عاديةإيان بالكالو - رئيس العمليات للمجموعة

-40,00051,67791,677عاديةياسر الشريفي - رئيس االستراتيجية للمجموعة

هشام الكردي - الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية لالستثمار 
121,75080,60437,406-عاديةالمؤسسي والشركات

68,310عاديةموشوناس بانجيوتس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

35,06221,860-59,108عاديةراسل بنيت - المدير المالي للمجموعة

86,62790,817-186,525عاديةكابي الحكيم - رئيس تنفيذي الشئون القانونية للمجموعة وسكرتير الشركة

25,144100,00062,52656,926عاديةعيسى مسيح - رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

----عاديةرنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة

---220,616عاديةفاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

15,0053,985-19,388عاديةصباح الزياني - الرئيس التنفيذي - الخدمات المصرفية لألفراد

3,180,627493,4271,481,1531,861,300عدد األسهم اإلجمالي

¹ األسهم كما في 31 ديسمبر 2021 تشمل األسهم المجانية الصادرة خالل السنة )حيثما ينطبق ذلك( بمعدل سهم إضافي واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ومقابل مبادلة األسهم كجزء من االستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي.

2 تمثل األسهم المحولة خالل العام كجزء من برنامج تحفيز األسهم للموظفين.

مصالح األشخاص المعتمدة

إجمالي األسهم المملوكة من قبل األشخاص المعتمدين واألطراف ذات الصلة هي كما يلي:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021نوع األسهماإلسم

52,927,25573,989,539عــاديةإجمالي عدد األسهم المملوكة

4.35%2.83%كنسبة مئوية من إجمالي عدد األسهم
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المكافآت

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

الجمعية  اجتماع  في  المساهمون  عليه  وافق  الذي  النحو  على  سنوية  مكافأة  اإلدارة  مجلس  يتقاضى 
 .2001 البحريني لعام  التجارية  )188( من قانون الشركات  المادة  العادية، بما يتماشى مع أحكام  العامة 
سيتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بحيث يتم تحديد إجمالي المكافآت )باستثناء رسوم الجلسات( 
لكي ال تتجاوز 10% من صافي ربح البنك بعد جميع االستقطاعات المطلوبة الموضحة في المادة )188( 
من قانون الشركات في أي سنة مالية. في حين أن مبلغ المكافأة ال يرتبط ارتباًطا مباشًرا بأداء البنك، إال 
أن هناك عوامل مثل أداء البنك ومقارنة الصناعة والوقت والجهد اللذين يبذلهما أعضاء مجلس اإلدارة 
غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تشمل  ال  المكافآت.  إجمالي  لتحديد  االعتبار  في  أخذها  يتم  للبنك، 
الحوافز  خطط  من  غيرها  أو  األسهم  خيارات  أو  األسهم  منح  مثل  باألداء  المتعلقة  العناصر  التنفيذيين 
المؤجلة المتعلقة باألسهم أو المكافآت أو مزايا المعاشات التقاعدية. يتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة كمصروفات وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولوائح مصرف البحرين المركزي، والتي 
يخضع دفعها لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية. باإلضافة إلى ذلك، يحصل أعضاء 

مجلس اإلدارة على رسوم حضور اللجان الفرعية المختلفة لمجلس اإلدارة.

سياسة مكافآت الموظفين

يعتبر موظفو البنك مهمين لنجاح البنك ودعم األعمال في المستقبل. وبالتالي، من الضروري توظيف 
الموارد الموهوبة والتمسك بها خوفًا من سوق العمل التنافسي. لتحقيق هذا الهدف، تم تطوير سياسة 
مكافآت  مراجعة  تتم  عليه،  وبناًء  وتحفيزها.  بها  واالحتفاظ  المواهب  أفضل  لجذب  البنك  المكافآت في 
ومزايا الموظفين في سياق أداء األعمال والمجال والممارسات المحلية. باإلضافة إلى الراتب والبدالت 
مكافأة،  المتغير في شكل  األجر  مثل  األخرى  المزايا  بالعديد من  الموظفين  تزويد  يتم  الثابتة،  الشهرية 
والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، ومزايا التقاعد، ونظام ادخار الموظفين. وأثناء القيام بذلك، يولي 
البنك أهمية قصوى لمصالح المساهمين، ولهذه الغاية، قام البنك بتطبيق ممارسات المكافآت السليمة 
المخاطر ومستويات  نتائج  مع  الموظفين  تعويضات  أثناء مواءمة  المركزي.  البحرين  أقرها مصرف  التي 
المكافآت واألسهم،  أيًضا، أي برنامج حوافز  المتغيرة  البنك، تسعى السياسات المنقحة للمكافآت  أداء 
إلى مواءمة مصالح اإلدارة العليا مع مصالح المساهمين. إن إجمالي المكافآت المتغيرة المدفوعة لجميع 
قبل  الربح  من صافي   %9 إلى   %7 نطاق  تقع في  األسهم،  حوافز  برنامج  ذلك  بما في  الموظفين، 
المكافأة، وتتم مراجعة المكافأة المتغيرة لإلدارة العليا والموافقة عليها من قبل لجنة التعيينات والمكافآت 

والحوكمة واالستدامة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واألتعاب المدفوعة للمدققين الخارجيين

تم اإلفصاح عن إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية بالتفصيل 
في تقرير مجلس اإلدارة الذي يتضمن جميع اإلفصاحات التنظيمية المطلوبة في هذا الصدد.

كانت كي بي إم جي فخرو هي المدقق الخارجي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 
وخالل عام 2021، بلغ إجمالي خدمات التدقيق وغير المتعلقة بالتدقيق التي قدمتها كي بي إم جي 272 
ألف دينار بحريني، منها 70,700 دينار بحريني لخدمات التدقيق، و 59,300 دينار بحريني خاصة بمتطلبات 
بحريني  دينار   142,000 و  المتفق عليها،  اإلجراءات  المركزي بموجب  البحرين  اإللزامية لمصرف  المراجعة 

للخدمات غير المتعلقة بالتدقيق.

 وضع االلتزام إلرشادات حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي
)وحدة التحكم عالية المستوى(

المركزي.  البحرين  وإرشادات مصرف  المستوى  عالية  الرقابة  إجراءات  بدليل  االلتزام  البنوك  على  يتعين 
ولكن  بالقواعد،  االلتزام  يجب  واإلرشادات؛  القواعد  على  المستوى  عالية  الرقابة  إجراءات  دليل  يتضمن 
يمكن اختيار االلتزام باإلرشادات أو عدم االلتزام، ويجب شرح ذلك من خالل التقرير سنوي للمساهمين 

ولمصرف البحرين المركزي.

قدم البنك اإليضاحات التالية المتعلقة بالبنود اإلرشادية أدناه:

اإلرشادات

أكثر من ثالث مناصب . 1 البند )HC 1.3.13( على أنه ال ينبغي ألي مدير في أي بنك أن يشغل  ينص 
مجالس إدارة في شركات عامة في مملكة البحرين، بشرط عدم وجود تضارب في المصالح، ويجب على 
مجلس اإلدارة أال يقترح االنتخاب أو إعادة انتخاب أي مدير يشغل تلك المناصب. يشغل ثالثة من أعضاء 
مجلس إدارة البنك، وهم السيد فاروق المؤيد والدكتور عصام فخرو والسيد فوزي كانو، أكثر من ثالث 
مناصب في مجالس إدارة في شركات عامة في البحرين. ومع ذلك، يرى مجلس اإلدارة أن هذا ال يؤثر 
على فعالية وكفاءة مجلس اإلدارة، حيث يولي أعضاء مجلس اإلدارة االهتمام الكافي لمسؤولياتهم 

وال يوجد تضارب في المصالح بين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين وتلك الخاصة بالبنك.

ينص البند )HC 1.4.6( على أن رئيس مجلس اإلدارة يجب أن يكون مديًرا مستقاًل. ال تتم معاملة رئيس . 2
التجارية  المعامالت  االعتبار  بعين  األخذ  مع  كمدير مستقل،  المؤيد  فاروق  السيد  البنك  إدارة  مجلس 
التي يقوم بها البنك مع مجموعة المؤيد التي يديرها السيد فاروق المؤيد. يرى مجلس اإلدارة أن هذا 
ال يضر بالمعايير العالية لحوكمة الشركات التي يحتفظ بها البنك حيث )1( يتم الدخول في المعامالت 
التجارية على أساس »تجاري« بعد عمليات المناقصة والموافقة الشفافة )2( يتبع البنك سياسات إدارة 
تضارب المصالح في قرارات مجلس اإلدارة بشكل صارم )3( ال يشارك أعضاء مجلس اإلدارة المهتمون 

بمقترحات التجارية التي ينظر فيها البنك في القرارات المتعلقة بمثل هذه العروض.
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اإلرشادات )تتمة(.

ينص البند )HC 1.8.2( على أنه يجب على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة لحوكمة الشركات مكونة من ثالثة . 3
أعضاء مستقلين على األقل، والبند )HC 1.8.5( يسمح بدمج اللجان. قام البنك بدمج مسؤولية لجنة 
ستة  تضم  والتي  واالستدامة،  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  مسؤولية  مع  الشركات  حوكمة 
أعضاء، اثنان منهم مستقالن. ويرى مجلس اإلدارة أن هذا ال يضر بالمعايير العالية لحوكمة الشركات 
ألن لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة لديها الموارد والوقت الكافيان ألداء واجباتها وعقد 
عدد كافي من االجتماعات للوفاء بمسؤولياتها. نتيجة لهذا الدمج، ال تفي لجنة التعيينات والمكافآت 
والحوكمة واالستدامة بمتطلبات )HC 1.8.2(، ومع ذلك، فإن قرار مجلس اإلدارة هو أن لجنة التعيينات 
هذا  وعلى  ومسؤولياتها،  بمتطلباتها  للوفاء  يكفي  بما  مستقلة  واالستدامة  والحوكمة  والمكافآت 

األساس، أكد مصرف البحرين المركزي بأنه ليس لديه أي اعتراض على دمج هذه اللجان بهذه الطريقة.

تقرير المكافآت

فلسفتنا

اعتمد بنك البحرين الوطني فلسفة المكافآت الشاملة التي تترجم رؤيته واستراتيجيته وقيمه إلى إطار 
يوجه اتخاذ القرار عندما يتعلق األمر بجميع عناصر مكافأته. نهدف من خالل هذا التبني إلى:

جذب أفضل أصحاب األداء واالحتفاظ بهم.. 1

تقديم أجر متغير ومحفز على أساس تحقيق أهداف أداء تنظيمية محددة، باإلضافة إلى تحقيق أهداف . 2
األداء الفردي بطريقة تتماشى تماًما مع قيمنا التنظيمية.

تطوير قادة المجال الذين يؤثرون بشكل إيجابي على أداء البنك ويعملون كمحفز للنمو داخل االقتصادات . 3
التي نعمل فيها.

تشمل فلسفتنا ما يلي:

تشجيع بناء الكفاءات من خالل الربط بشكل أفضل بين التطوير الوظيفي وإدارة األداء والمكافآت.. 1

دعم ثقافة العمل التي يحركها األداء والتي تولد النمو التنظيمي.. 2

وااللتزام . 3 والنمو،  والتنمية  والكفاءات،  والمهارات  األداء  ومتغير(  ثابت  تعويض  شكل  )في  المكافأة 
المرئي الفعال للمنظمة.

وتنمية . 4 الوظيفي  التعاقب  وتخطيط  والتدريب  الوظيفي  التطوير  األفراد من خالل  لنمو  الفرص  خلق 
المواهب.

العمل . 5 عالقات  خالل  من  النجاح  على  تساعد  وثقافة  السليمة  وقيادتنا  قيمنا  تحكمها  عمل  بيئة  دعم 
القائمة على الفريق والمزيج المتوازن من الحياة العملية.

يلتزم  إطار  وهو  للشركات،  قوي  حوكمة  االلتزام إلطار  خالل  من  الفلسفة  لهذه  الترجمة  هذه  تنفيذ  تم 
بالمتطلبات التنظيمية ويتماشى مع معايير الصناعة وأفضل الممارسات. فيما يتعلق بالرقابة، فإن لجنة 

التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة هي المسؤولة عن ضمان االلتزام بالسياسة واللوائح.

تضمن سياسة المكافآت في البنك أن جميع الموظفين، وال سيما األشخاص المعتمدين والمتحملين 
يقومون  موظفون  هم  المعتمدون  األشخاص  ومسؤولة.  عادلة  أجور  على  يحصلون  المادية،  للمخاطر 
بوظائف تتطلب موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي، وهذه تشمل الوظائف الخاضعة للرقابة 
الرئيس  إلى  مباشرة  تقاريرها  ترفع  التي  التنفيذية  والمناصب  المركزي،  البحرين  مصرف  يحددها  التي 
التنفيذي، وبعض رؤساء الوظائف التي تتطلب مجموعات مهارات متخصصة. إن متخذي المخاطر الجوهرية 
هم موظفون يرأسون خطوط أعمال مهمة، وأي أفراد يخضعون لسيطرتهم ولهم تأثير مادي على ملف 

تعريف مخاطر البنك.

مقابل  الفردي  األداء  بتقييم  نقوم  البنك،  عمل  واستراتيجية  للموظفين  ندفعه  ما  بين  التوافق  لضمان 
األهداف المالية وغير المالية السنوية والطويلة األجل الملخصة بما يتماشى مع نظام إدارة األداء لدينا. 
يأخذ هذا التقييم في االعتبار أيًضا االلتزام بقيم البنك، والمخاطر، وإجراءات االلتزام، وقبل كل شيء، 
الحاجة إلى التصرف بنزاهة. إجمااًل، ال يتم الحكم على األداء بناًء على ما يتم تحقيقه على المدى القصير 
والطويل فحسب، بل يتم الحكم أيًضا بشكل مهم على كيفية تحقيقه، حيث يعتقد البنك أن هذا األمر 

يساهم في استدامة األعمال على المدى الطويل.

دور وتركيز لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة

المكافآت  سياسات  جميع  على  باإلشراف  واالستدامة  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تقوم 
والحاكمة  اإلشرافية  الهيئة  هي  واالستدامة  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  إن  البنك.  لموظفي 
لسياسة التعويضات والممارسات والخطط، وهي مسؤولة عن تحديد ومراجعة واقتراح سياسة المكافآت 
المتغيرة العتمادها من قبل مجلس اإلدارة. وهي مسؤولة عن وضع المبادئ وإطار الحوكمة لجميع قرارات 
التعويض. تضمن لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة تعويض جميع األشخاص بشكل عادل 
السوق  ممارسات  التغييرات في  لتعكس  دوري  أساس  على  المكافآت  مراجعة سياسة  تتم  ومسؤول. 

وخطة العمل وملف المخاطر للبنك.

التعويضات  التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة، فيما يتعلق بسياسة  تشمل مسؤوليات لجنة 
المتغيرة للبنك، كما هو مذكور في صالحياته، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

اعتماد نظام المكافآت ومراقبته ومراجعته لضمان عمل النظام على النحو المنشود.	 
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تقرير المكافآت )تتمة(

دور وتركيز لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة )تتمة(
وكذلك 	  المادية،  للمخاطر  ومتعامل  معتمد  شخص  لكل  والمبالغ  المكافآت  سياسة  على  الموافقة 

إجمالي المكافآت المتغيرة التي سيتم توزيعها، مع مراعاة إجمالي األجر بما في ذلك الرواتب واألتعاب 
والمصاريف والمكافآت ومزايا الموظفين األخرى.

ضمان تعديل المكافآت لجميع أنواع المخاطر.	 
للمخاطر 	  للمتحملين  بالنسبة  المتغيرة تشكل جزًءا معتبرًا من أجرهم اإلجمالي  المكافآت  أن  التأكد من 

المادية.
مراجعة نتائج اختبار الضغط واالختبار الرجعي قبل الموافقة على إجمالي المكافآت المتغيرة التي سيتم 	 

توزيعها بما في ذلك الرواتب واألتعاب والمصروفات والمكافآت ومزايا الموظفين األخرى.
إجراء تقييم دقيق للممارسات التي يتم من خاللها دفع المكافآت مقابل اإليرادات المستقبلية المحتملة 	 

والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تقوم  سوف  مؤكد.  غير  حدوثها  واحتمالية  توقيتها  يظل  التي 
واالستدامة بالسؤال عن مدفوعات الدخل التي ال يمكن تحقيقها أو التي ال تزال احتمالية تحقيقها غير 

مؤكدة في وقت الدفع.
التأكد من أنه يتم ترجيح مزيج األجر الثابت والمتغير لصالح المكافآت الثابتة بالنسبة لألشخاص المعتمدين 	 

المالية  والرقابة  والعمليات  الداخلي  والتدقيق  واالستراتيجية  البشرية  والموارد  المخاطر  إدارة  في 
ووظائف االلتزام.

التوصية بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على حضورهم وأدائهم وبما يتوافق مع المادة )188( من 	 
قانون الشركات التجارية البحريني.

ضمان وجود آليات التزام مناسبة لضمان التزام الموظفين بعدم استخدام استراتيجيات التحوط الشخصية 	 
أو التأمين المرتبط باألجور والمسؤوليات لتقويض آثار محاذاة المخاطر المضمنة في ترتيبات أجورهم.

أنشأ مجلس اإلدارة لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة لتلبية األهداف المذكورة أعاله. تم 
سرد تفاصيل اللجنة، بما في ذلك مواعيد اجتماعاتها، في تقرير حوكمة الشركة. بلغ إجمالي المكافآت 
المدفوعة ألعضاء لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة خالل العام 16,000 دينار بحريني على 

شكل رسوم حضور .

نطاق تطبيق سياسة المكافآت

تم اعتماد سياسة المكافآت على مستوى المجموعة وستطبق على الفروع والشركات التابعة في الخارج.

المكافآت المتغيرة للموظفين

المكافأة  ترتبط  السنوية.  األداء  مكافأة  من  أساسي  بشكل  وتتكون  باألداء،  مرتبطة  المتغيرة  المكافأة 
التي تعمل ضمن  الوطني  البحرين  بنك  أهداف وغايات  تحقيق  األفراد في  المتغيرة لألجر بمساهمات 

ثقافة قائمة على القيمة، وذلك في سياق بيئة عالية الكفاءة وعملية وموجهة نحو التسليم.

يمتلك البنك إطار عمل معتمد من مجلس اإلدارة لتطوير عالقة شفافة بين األداء والمكافآت المتغيرة. 
تم تصميم إطار العمل على أساس أن الجمع بين األداء المالي وتحقيق العوامل غير المالية األخرى، من 
مبلغ  تعديل  يتم  للموظفين.  مكافآت مستهدف  مبلغ  تقديم  األخرى،  األشياء  جميع  تساوي  مع  شأنه، 
االعتبارات  ذلك  )بما في  المخاطر  المعدلة حسب  التدابير  استخدام  المخاطر من خالل  لمراعاة  المكافآت 
التطلعية(. في اإلطار المعتمد لتحديد مجموع المكافآت المتغيرة، تهدف لجنة التعيينات والمكافآت إلى 

موازنة توزيع أرباح البنك بين المساهمين والموظفين.

األجل،  وطويلة  قصيرة  المقاييس  من  مجموعة  البنك  مستوى  على  الرئيسية  األداء  مقاييس  تشمل 
وتشمل الربحية والمالءة المالية والسيولة ومؤشرات النمو.

دفع  خاللها  من  يتم  التي  الممارسات  بتقييم  واالستدامة  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تقوم 
المكافآت عن اإليرادات المستقبلية المحتملة، والتي يظل توقيتها واحتمالية حدوثها غير مؤكد. توضح لجنة 
التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة بأن قراراتها تتماشى مع تقييم الوضع المالي للبنك وآفاقه.

يستخدم البنك عملية رسمية وشفافة لتعديل مبلغ المكافآت وفًقا لجودة األرباح. يهدف البنك إلى دفع 
مكافآت من األرباح المحققة والمستدامة. بناًء على جودة األرباح، يمكن تعديل قاعدة المكافأة بناًء على 

تقدير لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة.

لكي يكون لدى البنك أي تمويل لتوزيع مبلغ المكافآت، يجب تحقيق حد األهداف المالية األدنى. تضمن 
مقاييس األداء أن إجمالي المكافآت المتغيرة سيتم تخفيضها بشكل كبير بشكل عام في حالة حدوث أداء 
المكافآت المستهدفة كما هو محدد أعاله يخضع  مالي ضعيف أو سلبي. عالوة على ذلك، فإن مبلغ 
توزيع جميع  األداء  إدارة  الربط. تضمن عملية  وإطار  المخاطر  تعديل  يتماشى مع  بما  المخاطر  لتعديالت 

األهداف بشكل مناسب على وحدات العمل والموظفين المعنيين.

كما هو مذكور أعاله، فإن إجمالي المكافآت المتغيرة المدفوعة لجميع الموظفين، بما في ذلك برنامج 
حوافز األسهم، يقع في نطاق 7% إلى 9% من صافي الربح قبل المكافأة.

أجر وظائف التحكم والدعم

يسمح مستوى مكافآت الموظفين في وظائف الرقابة والدعم للبنك بتوظيف موظفين مؤهلين وذوي 
خبرة في هذه الوظائف. يضمن البنك أن مزيج المكافآت الثابتة والمتغيرة لموظفي وظيفة التحكم والدعم 
يجب أن يرجح لصالح المكافأة الثابتة. تعتمد المكافأة المتغيرة لوظائف الرقابة على أهداف خاصة بالوظيفة، 

وال يتم تحديدها من خالل األداء المالي الفردي لمجال العمل الذي يراقبونه.

األهداف  بناًء على  والمراقبة  الدعم  أداء وحدات  تحديد  رئيسًيا في  دوًرا  بالبنك  األداء  إدارة  نظام  يلعب 
المخاطر والرقابة  التي تشمل  المالية  غير  أكبر على األهداف  تركز هذه األهداف بشكل  لها.  الموضوعة 
القيمة  إضافة  مهام  بخالف  التنظيمية،  والبيئة  السوق  إلى  باإلضافة  األخالقية،  واالعتبارات  وااللتزام 

الخاصة بكل وحدة.
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المكافآت المتغيرة للوحدات التجارية

يتم تحديد المكافآت المتغيرة للوحدات التجارية بشكل أساسي من خالل أهداف األداء الرئيسية المحددة 
من خالل نظام إدارة األداء بالبنك. تحتوي هذه األهداف على أهداف مالية وغير مالية، بما في ذلك مراقبة 
المخاطر  النظر في تقييم  إن  التنظيمية.  المخاطر وااللتزام واالعتبارات األخالقية وكذلك السوق والبيئة 
أثناء تقييم أداء األفراد يضمن أن تتم معاملة أية اثنين من الموظفين، واللذان يحققان نفس الربح على 
المدى القصير ولكنهما يتحمالن كميات مختلفة من المخاطر نيابة عن البنك، بشكل مختلف من خالل نظام 

المكافآت.

إطار عمل تقييم المخاطر

الغرض من روابط المخاطر هو مواءمة المكافآت المتغيرة مع ملف مخاطر البنك. في محاولة القيام بذلك، 
المخاطر. تلعب المقاييس  الكمية والنوعية في عملية تقييم  البنك في االعتبار كل من المقاييس  يأخذ 
الكمية والحكم البشري دوًرا في تحديد تعديالت المخاطر. تتضمن عملية تقييم المخاطر الحاجة إلى التأكد 
من أن سياسة المكافآت مصممة لتقليل دوافع الموظفين ألخذ مخاطر مفرطة وغير ضرورية متناسقة مع 

نتائج المخاطر، كما أن لديها مزيج مناسب من المكافآت التي تتوافق مع مواءمة المخاطر.

تأخذ لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة بالبنك في عين االعتبار ما إذا كانت سياسة المكافآت 
المتغيرة تتماشى مع ملف مخاطر البنك، كما تضمن أنه من خالل إطار وعمليات تقييم المخاطر السابقة 
التي تكون فيها توقيت واحتمالية حدوث  المكافآت  الدقيق لممارسات  التقييم  أن يتم  للبنك،  والالحقة 

اإليرادات المستقبلية غير مؤكدة.

تأخذ تعديالت المخاطر في االعتبار جميع أنواع المخاطر، بما في ذلك المخاطر غير الملموسة والمخاطر 
لمراجعة  المخاطر  بتقييم  البنك  المال. يقوم  السيولة وتكلفة رأس  األخرى مثل مخاطر السمعة ومخاطر 
األداء المالي والتشغيلي مقابل إستراتيجية العمل وأداء المخاطر قبل توزيع المكافأة السنوية. يضمن 

البنك أن إجمالي المكافأة المتغيرة ال يحد من قدرته على تعزيز قاعدته الرأسمالية.

تقوم لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة بإبقاء نفسها على اطالع دائم بأداء البنك مقابل 
إطار إدارة المخاطر. ستستخدم لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة هذه المعلومات عند النظر 

في المكافأة لضمان توافق العائد والمخاطر واألجر.

في السنوات التي يعاني فيها البنك من خسائر مادية في أدائه المالي، يتضمن إطار تعديل المخاطر 
اختبارات  نتائج  بفحص  واالستدامة  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تقوم  التعديالت.  من  العديد 
التصحيحات  وإجراء  المتغيرة  المكافآت  إطار سياسة  على  إجراؤها  يتم  التي  الرجعية  واالختبارات  اإلجهاد 
الالزمة لمكافأة الموظفين عن طريق تقليل مبلغ المكافآت، والتغييرات المحتملة في فترة االستحقاق، 

والتأجيالت اإلضافية وأحكام االستقطاع أو االسترجاع.

يمكن للجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة، بموافقة مجلس اإلدارة، التبرير واتخاذ القرارات 
التقديرية التالية:

زيادة / تقليل التعديل الالحق.	 
النظر في تأجيالت إضافية أو زيادة كمية األسهم الممنوحة.	 
التعافي من خالل ترتيبات االستقطاع أو االسترجاع.	 

إطار االستقطاع أو االسترجاع

تسمح أحكام االستقطاع أو االسترجاع الخاصة بالبنك لمجلس إدارة البنك بتحديد أنه، إذا كان األمر مناسًبا، 
يمكن إلغاء / تعديل العناصر غير المكتسبة بموجب خطة المكافآت المؤجلة، أو يمكن استرجاع التعويض 
المتغير المقدم في مواقف معينة. إن القصد من ذلك هو السماح للبنك باالستجابة بشكل مناسب إذا 
تبين أن عوامل األداء التي استندت إليها قرارات المكافأة ال تعكس األداء المقابل على المدى الطويل. 
تحتوي جميع المكافآت المؤجلة على أحكام تمكن البنك من تخفيض أو إلغاء مكافآت الموظفين الذين كان 

لسلوكهم الفردي تأثير ضار مادي على البنك خالل سنة األداء المعنية.

ال يمكن اتخاذ أي قرار السترجاع مكافئة الفرد إال من قبل مجلس إدارة البنك.

إذا كان ذلك  بأن يقوم بتحديد،  البنك  إدارة  بالبنك لمجلس  الخاصة  تسمح أحكام االستقطاع واالسترجاع 
المؤجلة في  المكافآت  خطة  بموجب  المكتسبة  غير   / المكتسبة  العناصر  إلغاء   / تعديل  إمكانية  مناسًبا، 
مواقف معينة. تتضمن هذه األحداث )1( دلياًل معقواًل على سوء السلوك المتعمد، أو خطأ أساسي، 
أو اإلهمال، أو عدم كفاءة الموظف، مما يتسبب في تكبد البنك / وحدة أعمال الموظف لخسارة مادية 
في أدائها المالي، أو وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية للبنك، أو فشل إدارة المخاطر األساسية، 
أو فقدان السمعة أو المخاطر الناتجة عن تصرفات هذا الموظف، أو اإلهمال، أو سوء السلوك، أو عدم 
يتعلق  فيما  المساهمين  و/أو  للسوق  عمًدا  الموظف  تضليل   )2( و  المعنية،  األداء  الكفاءة، خالل سنة 

باألداء المالي للبنك خالل سنة األداء المعنية .

يمكن استخدام االسترجاع إذا كان تعديل االستقطاع على الجزء غير المكتسب غير كاٍف، نظًرا لطبيعة وحجم 
المشكلة.
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مكونات المكافأة المتغيرة

تمتلك المكافأة المتغيرة المكونات الرئيسية التالية

جزء المكافأة المتغيرة الممنوح والمدفوع نقًدا عند االنتهاء من عملية تقييم النقد مقدمًا
األداء لكل عام.

جزء المكافأة المتغيرة الممنوح والمدفوع نقًدا على أساس تناسبي على النقد المؤجل
مدار ثالث سنوات.

جزء المكافأة المتغيرة الممنوح والصادر على شكل أسهم عند االنتهاء من األسهم مقدمًا
عملية تقييم األداء لكل عام.

جزء المكافأة المتغيرة الممنوح والمدفوع على شكل أسهم على أساس األسهم مؤجلة
تناسبي على مدى ثالث سنوات.

تخضع جميع المكافآت المؤجلة ألحكام االستقطاع. يتم تحرير جميع مكافآت األسهم لصالح الموظف بعد 
فترة احتفاظ مدتها ستة أشهر من تاريخ االستحقاق. يرتبط عدد مكافآت األسهم الممنوحة بسعر سهم 
األسهم  أرباح من هذه  توزيعات  أي  تحرير  يتم  بالبنك.  الخاص  األسهم  حوافز  نظام  لقواعد  وفًقا  البنك 

للموظف مع األسهم )أي بعد فترة االحتفاظ(.

المكافآت المؤجلة

يخضع الموظفون بدرجة مدير أول وما فوق والذين يتقاضون مكافآت سنوية إجمالية قدرها 100,000 
دينار بحريني وما فوق لتأجيل المكافأة المتغيرة على النحو التالي:

اإلسم

 المدير
العام وما 

فوق

 موظفي
 األعمال
 الخمسة

األعلى أجرًا

المدراء 
األوائل 

ومساعدي 
المديرين 
االسترجاعاالستقطاعاالحتفاظالمدة المؤجلةالعامين

نعم--مباشرة50%40%40%النقد مقدمًا

نعمنعم6 شهورمباشرة10%--األسهم مقدمًا

نعمنعم-3 سنوات*-10%10%النقد المؤجل

نعمنعم6 شهور3 سنوات*40%50%50%األسهم مؤجلة

مالحظة: * يستند التأجيل على أساس تناسبي على مدى ثالث سنوات.

يمكن أن تزيد لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة، بناًء على تقييمها لملفات األدوار والمخاطر 
التي يتعرض لها الموظف، من تغطية الموظفين الخاضعين لترتيبات التأجيل.

تفاصيل المكافآت المدفوعة 

أعضاء مجلس اإلدارة

20212020دينار بحريني )آالف(

70.033.5رسوم حضور االجتماع

460.0460.0المكافآت
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الموظفين

1 - مكافآت الموظفين

2021

عدد الموظفين*دينار بحريني )آالف(

المكافآت األكيدةمكافئة التوظيف**المكافآت الثابتة*

المكافآت المتغيرة

المجموع

المؤجلةالمقدمة

أخرىاألسهمالنقداألسهمالنقد)نقد / أسهم()نقد / أسهم( أخرىالنقد

األشخاص المعتمدون

2,048-54271-217--61,358148خطوط األعمال

3,104-298-37375--192,179179التحكم والدعم

112-7-92--17816متحملي المخاطر األساسية األخرى

19,470-2,267758337--70212,8503,932الموظفين اآلخرين

2,470-1135334--512,053262الموظفين في الخارج

27,204-2,97915765947--77918,5194,537المجموع

* هذا يمثل الموظفين كما في 31 ديسمبر 2021. لقد غادر )51( موظًفا خالل العام ولم يتم تضمينهم في عدد الموظفين، ولكن تم الكشف عن رواتبهم في التعليقات التوضيحية ذات الصلة.

2020

عدد الموظفين*دينار بحريني )آالف(

المكافآت األكيدةمكافئة التوظيف**المكافآت الثابتة*

المكافآت المتغيرة

المجموع

المؤجلةالمقدمة

أخرىاألسهمالنقداألسهمالنقد)نقد / أسهم()نقد / أسهم( أخرىالنقد

األشخاص المعتمدون

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

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

112-7-92--17816متحملي المخاطر األساسية األخرى

19,267-2,4926112305--68812,7343,663الموظفين اآلخرين

2,528-502111--492,095369الموظفين في الخارج

27,166-3,22815173965--76118,3414,408المجموع

* هذا يمثل الموظفين كما في 31 ديسمبر 2021. لقد غادر )45( موظًفا خالل العام ولم يتم تضمينهم في عدد الموظفين، ولكن تم الكشف عن رواتبهم في التعليقات التوضيحية ذات الصلة.
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2 - المكافآت المؤجلة

2021

المجموعأخرىاألسهمالنقد

دينار بحريني 
)آالف(

الرقم
دينار بحريني 

)آالف(
دينار بحريني 

)آالف(
دينار بحريني 

)آالف(

3,237-4314,970,2172,806الرصيد االفتتاحي

1,193-731,971,3051,120ُمنحت خالل العام

توزيعات األرباح النقدية / األسهم 
578-139694,189439الممنوحة خالل العام

2---2الفائدة على الودائع

)1,720)-)1,434))2,953,250))286)تم الدفع / اإلصدار خالل العام

3,290-3594,682,4612,931الرصيد الختامي

* بناًء على سعر المكافأة األصلي لكل فترة مكافآت.

2020

المجموعأخرىاألسهمالنقد

دينار بحريني 
)آالف(

الرقم
دينار بحريني 

)آالف(
دينار بحريني 

)آالف(
دينار بحريني 

)آالف(

3,108-4544,835,1732,654الرصيد االفتتاحي
1,883-1242,549,0711,759ُمنحت خالل العام

توزيعات األرباح النقدية / األسهم 
694-184737,838509الممنوحة خالل العام

6---6الفائدة على الودائع
(2,454)-(2,115)(3,151,865)(338)تم الدفع / اإلصدار خالل العام

3,237-4314,970,2172,806الرصيد الختامي

* بناًء على سعر المكافأة األصلي لكل فترة مكافآت.

االلتزام

يكمن الترويج لثقافة االلتزام الصحية في صميم إستراتيجية بنك البحرين الوطني. عزز البنك خالل عام 
2021 جهوده لمواصلة تطوير إطار االلتزام، والذي يشرف على االلتزام بالقوانين واللوائح في البحرين، 

وكذلك تلك الموجودة في البلدان األخرى التي يعمل فيها بنك البحرين الوطني.

باللوائح  االلتزام  ويعد  الصلة،  ذات  التنظيمية  المتطلبات  لجميع  بااللتزام  الوطني  البحرين  بنك  يلتزم 
المعمول بها أمًرا حيوًيا إلجراء عملياتنا بمسؤولية والحفاظ على سمعتنا وحماية عمالئنا.

ثقافة االلتزام

االلتزام  بأخبار  الموظفين  وتزويد  والتوعية،  التدريب  برنامج  خالل  من  لدينا  االلتزام  ثقافة  تعزيز  نواصل 
الشهرية والتدريب على االلتزام.

الفروع حول مكافحة  توعوية وتدريبية مستمرة وذات صلة لموظفي  إلى ذلك، نقدم دورات  باإلضافة 
إجراء  االلتزام في  إدارة  بدأت  اإلنترنت.  عبر  التدريبية  الدورات  مجرد  يتجاوز  بما  واالحتيال  األموال  غسل 

جلسات »أسئلة وأجوبة« مع مختلف أصحاب المصلحة داخل البنك لمناقشة مسائل وقضايا االلتزام.

خالل عام 2021، ووفًقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، قمنا بإجراء ثالث دورات تدريبية عبر اإلنترنت 
حول مكافحة غسل األموال. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء جلسات توعية حول العناية الواجبة تجاه العمالء، 
اإلنترنت  على  تدريبًا  العمالء  مع  يتعاملون  الذين  الوطني  البحرين  بنك  موظفي  من   %100 وتلقى 

لمكافحة غسيل األموال هذا العام.

الثقافة  لتعزيز  الموظفين  لجميع  االلتزام  حول  سنوية  ربع  توعية  جلسات  تقديم  يتم  ذلك،  على  عالوة 
الموجهة نحو االلتزام والمساعدة في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للبنك، باإلضافة إلى دعم األعمال 

في تقديم نتائج عادلة لعمالئهم وأصحاب المصلحة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

حوكمة االلتزام

تم إنشاء لجنة إدارة االلتزام للمجموعة في عام 2019، وهي تحكم بشكل مستمر جميع المخاطر المتعلقة 
بااللتزام وتقدم تحديثات بشأن التقدم المحرز نحو إغالق التدقيق والقضايا المحددة ذاتًيا، وكنقطة تمرير 
لنقل أية مشكالت تتطلب االهتمام إلى اإلدارة العليا. يقدم رئيس االلتزام للمجموعة تقارير عن المعلومات 
اإلدارية ذات الصلة من جلسات لجنة إدارة االلتزام للمجموعة إلى لجنة المخاطر وااللتزام التابعة لمجلس 

اإلدارة على أساس ربع سنوي.
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إطار االلتزام

االلتزام  االلتزام لضمان  وإجراءات  تحديث وصياغة سياسات  البنك  يواصل  االلتزام،  إطار  تعزيز  أجل  من 
الكامل بجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها. تتم مناقشة أي تغييرات يتم إجراؤها على السياسات 
للمناقشة  تقديمها  ويتم  للمجموعة،  االلتزام  إدارة  لجنة  مستوى  على  عليها  والموافقة  واإلجراءات 
والتوصية إلى لجنة المخاطر وااللتزام التابعة لمجلس اإلدارة، والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة بنك 

البحرين الوطني.

االلتزام للجرائم المالية

يلتزم  المالية ومكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب،  الجريمة  البنك لمكافحة  كجزء من جهود 
العقوبات  وفحص  عميلك«  »اعرف  متطلبات  لتلبية  المخاطر  على  القائم  نهجه  وتحسين  بتطبيق  البنك 
ومراقبة المعامالت لمكافحة غسل األموال، فضال عن مخاوف أخرى من منظور أوسع للجرائم المالية. 
يلتزم البنك بضمان كفاية سيناريوهات مراقبة المعامالت، وأن إعدادات المعايير والحدود المطبقة تظل 

مالئمة لتوليد التنبيهات التي يتم التحقيق فيها من قبل مسؤولي االلتزام لدينا.

يلتزم بنك البحرين الوطني التزاًما تاًما بااللتزام اللتزاماته بمكافحة الجرائم المالية ومكافحة تمويل اإلرهاب. 
وفًقا لذلك، يمتلك البنك سياسة لمكافحة غسل األموال، وسياسة التزام، وسياسة عقوبات، وإجراءات 
ذلك،  إلى  باإلضافة  االسم.  وفحص  الدفع  إطار  تحدد  التي  األموال  غسل  لمكافحة  معامالت  مراقبة 
األموال/  غسل  ومكافحة  العقوبات  فحص  عمليات  إلجراء  آلية  أنظمة  الوطني  البحرين  بنك  يستخدم 
تدريب  بإجراء  دوري  بشكل  الوطني  البحرين  بنك  االلتزام في  يقوم مسؤولو  اإلرهاب.  تمويل  مكافحة 
قائم على األدوار حول موضوعات متخصصة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والعقوبات 
لدينا  االلتزام  يقوم قسم  كفاءة.  أكثر  بشكل  بمسؤولياتهم  االضطالع  من  وتمكينهم  مهاراتهم  لصقل 
البنك،  عمالء  قاعدة  وسلوكيات  أنماط  في  تغييرات  أي  في  مستهدف،  أساس  على  بالتحقيق،  أيًضا 
مسؤول  مع  ومناقشتها  ورفعها  األوسع  المالية  الجريمة  منظور  من  مخاوف  أي  في  التحقيق  لضمان 
اإلبالغ عن غسل األموال وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة. في هذا الصدد، يواصل البنك العمل 
وفًقا لمتطلبات السلطات لتعزيز إطار عمل مكافحة غسل األموال والعقوبات، وكذلك األنظمة المطلوبة 

لضمان فعالية ضوابط مكافحة الجرائم المالية.

اختبار ومراقبة االلتزام

تلعب مراقبة االلتزام واالختبار دوًرا رئيسًيا في التأكد من أن بنك البحرين الوطني يدير مخاطره التنظيمية 
من خالل اكتشاف ومنع األنشطة السلوكية التي تخلق تلك المخاطر. لذلك، سيواصل البنك تقييم مدى 
المصاحبة  والثاني  األول  الدفاع  خط  أنشطة  فعالية  إلى  باإلضافة  التنظيمية،  بالمتطلبات  البنك  التزام 
لتقديم تأكيد معقول بأن األعمال تعمل بما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة من خالل اتباع نهج االلتزام 

القائم على المخاطر اختبارات

قانون حماية البيانات الشخصية

للعام المقبل، سنواصل تنفيذ تقييم قانون حماية البيانات الشخصية على مستوى المجموعة.

التدقيق الداخلي

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي جزًءا ال يتجزأ من نظام إدارة المخاطر بالبنك، كما تلعب دوًرا مهًما في تقييم 
استقاللية وظائف إدارة المخاطر، باإلضافة إلى مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك. يتم إجراء 
مراجعة دورية من قبل اإلدارة للتأكد من االلتزام للسياسات واإلجراءات المعمول بها والشروط المعتمدة، 
المناسب.  الوقت  في  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  يمكن  بحيث  االهتمام  مجاالت  على  الضوء  وتسليط 

يخضع القسم لنظام مراجعة خارجي مستقل لضمان الجودة.

يتبنى القسم نهًجا قائًما على المخاطر، ويتضمن جزء من كل مهمة تدقيق التحقق من توافر سياسات 
واألنظمة  واإلجراءات  السياسات  ووضوح  اكتمال  بتقييم  نقوم  ومحدثة.  وموثوقة  شاملة  وإجراءات 
المعمول بها بشكل منتظم على مدار العام بما يتماشى مع خطة التدقيق. تتضمن الخطة، التي تمت 
نماذج  من صحة  والتحقق  الضوابط  وكفاية  فعالية  تقييم  السنوي،  المخاطر  تقييم  تمرين  بعد  صياغتها 
المخاطر وااللتزام التشغيلي. وهي تشكل جزًءا من خطة تدقيق إستراتيجية مدتها ثالث سنوات تضمن 

تغطية جميع وظائف وعمليات البنك، بما في ذلك الفروع المحلية والخارجية، بشكل صحيح.

يعمل القسم وفق المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي. أكثر من 60% من موظفي قسم 
التدقيق مؤهلين مهنًيا من قبل جمعيات دولية معروفة )مثل المدقق الداخلي المعتمد )CIA( و جمعية 

.)ISACA( و جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات )ACCA( المحاسبين القانونيين المعتمدين

إدارة المخاطر

التنظيمية  البيئات  في  المستمرة  التغييرات  مع  والتطور  التعقيد  في  نموه  المالي  القطاع  يواصل 
هذه  مع  للبنوك.  جديدة  وفرًصا  تحديات  التكنولوجي  التقدم  يقدم  العالم.  مستوى  على  والتشغيلية 
بنك  طور  لقد  الضوابط.  وتعزيز  الحالية  األطر  تعزيز  لمواصلة  المتزايدة  الحاجة  تأتي  الديناميكية،  البيئة 
البحرين الوطني، على مر السنين، إدارة المخاطر إلى كفاءة أساسية وال يزال في وضع جيد لمواجهة هذه 
التحديات. يقوم البنك بتقييم المخاطر من حيث التأثير على الدخل وقيم األصول. إن التقييم يعكس تقييم 
البنك للتأثير المحتمل على أعماله بسبب التغيرات في الظروف السياسية واالقتصادية والسوقية وفي 
الجدارة االئتمانية لعمالئه. لطالما كانت إدارة المخاطر في بنك البحرين الوطني حكيمة واستباقية بهدف 

تحقيق التوازن األمثل بين المخاطر والعوائد المتوقعة.
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إدارة المخاطر )تتمة(

وااللتزام  المخاطر  لجنة  إنشاء  تم  اإلدارة.  بمجلس  منوطة  البنك  المخاطر في  العامة إلدارة  السلطة  إن 
التابعة لمجلس اإلدارة لتقديم اإلشراف والمشورة إلى مجلس اإلدارة. يقوم المجلس بالموافقة على 
بناًء على توصيات  المناسبة  المعلومات  سياسات مخاطر االئتمان والتشغيل والسيولة والسوق وأمن 
واألمن  المخاطر  ونوع  مقدار  على  اعتماًدا  تسلسل هرمي  االعتماد في  تفويض سلطات  يتم  اإلدارة. 
اإلضافي. كما أنشأ البنك لجنة إدارة المخاطر التشغيلية، ولجنة األصول والخصوم، ولجنة إدارة االئتمان، 

ولجنة إدارة استمرارية األعمال، ولجنة أمن المعلومات لمعالجة مجاالت المخاطر المختلفة.

تشمل عملية إدارة مخاطر البنك األبعاد المختلفة للمخاطر على النحو المبين أدناه.

مخاطر االئتمان

نهج  الوطني على  البحرين  بنك  حافظ  لقد  األعمال.  لحماية وتمكين  المخاطر  جاهدين إلدارة  إننا نسعى 
متحفظ ومتسق للمخاطر منذ إنشائه، مما يساعد على ضمان حماية أموال العمالء، واإلقراض بمسؤولية، 
تقبلنا  بين  التوافق  لضمان  بعناية  يعمل  االئتمان  بمخاطر  المعني  الفريق  إن  المحلي.  االقتصاد  ودعم 

لمخاطر االئتمان والرؤية في إستراتيجية شركتنا.

مع الضغوط التنظيمية والسوقية التي تدفع المجال إلى زيادة ضوابط المخاطر واالستخدام الحكيم لرأس 
لمحافظنا االستثمارية، حيث  التفصيلية  المراجعات  التدقيق في  المزيد من  إجراء  الفريق  المال، يواصل 
يقوم بتقييم العمالء والقطاعات التي من المحتمل أن تتعرض للضغوط، مع اتخاذ خطط عمل تصحيحية 

إلدارة المخاطر عند الضرورة.

يضمن نظام التصنيف الداخلي وعملية المراجعة التحديد الفوري ألي تدهور في مخاطر االئتمان وما يترتب 
على ذلك من تنفيذ لإلجراءات التصحيحية. تستند التصنيفات الداخلية للبنك على مقياس من 16 نقطة 
يأخذ في االعتبار القوة المالية للمقترض باإلضافة إلى الجوانب النوعية، وذلك للوصول إلى تقييم شامل 
لمخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالمقترض. تتم مراجعة تصنيفات المخاطر المخصصة لكل مقترض 
سنوًيا على األقل. تتيح المراقبة المنتظمة للمحفظة معالجة البنك للحسابات التي تدل على تدهور في 

ملف تعريف المخاطر.

يتبع البنك معايير صارمة في وضع حدود االئتمان للبلدان والمؤسسات المالية. تم تطبيق معايير حكيمة 
لتنظيم أنشطة االستثمار في البنك. ال يتم إجراء تقييمات منتظمة للحكم على الجدارة االئتمانية للطرف 
المقابل فحسب، بل إن المراقبة اليومية للتطورات المالية في جميع أنحاء العالم تضمن تحديد أي حدث 

يؤثر على ملف المخاطر في الوقت المناسب.

أي  وجود مستحقات سابقة في  حالة  التنبيهات في  لتوليد  بها  وإجراءات معمول  أنظمة  البنك  يمتلك 
لتخصيص  صارمة  معايير  البنك  يطبق  الحسابات.  هذه  لجميع  صارمة  تصنيف  عملية  اتباع  يتم  حساب. 

ومراقبة القروض المتعثرة.

تدمج سياسة االئتمان العالمية للبنك العوامل البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة في عملية االئتمان، 
وذلك على النحو التالي:

ينتهكون 	  الذين  للمقترضين  مطلوبة  أعلى  مستوى  على  الموافقة  للرقابة:  الخاضعة  االعتمادات 
القواعد االحترازية للسلوك المؤسسي المسؤول، بما في ذلك المعايير البيئية واالجتماعية والمتعلقة 
ومكافحة  البيئي،  واألثر  األطفال،  وعمالة  العمل،  وظروف  اإلنسان،  بحقوق  والمتعلقة  بالحوكمة، 

الفساد، وإنتاج أسلحة محظورة، والتبغ، وما إلى ذلك.
تتطلب نماذج طلبات االئتمان ذكًرا محدًدا للمخاطر الناشئة عن العوامل البيئية واالجتماعية والمتعلقة 	 

بالحوكمة.
لن تنظر وحدات األعمال في الطلبات المقدمة من المقترضين المشاركين في أنشطة تعتبر ضارة أو 	 

غير مناسبة )بدون إجراءات التخفيف االستباقية( من وجهة نظر بيئية أو اجتماعية أو تتعلق بالحوكمة.

إلى ترسيخ  الداخليين والخارجيين، لقد سعينا  المصلحة  إيجابية لكل من أصحاب  بهدف تقديم مساهمة 
يتم  أن  في  طموحنا  ينبع   .2020 عام  منذ  االئتمان  ونشاط  العالمية  االئتمان  سياسة  في  االستدامة 
االعتراف بنا كشركة إقليمية رائدة في اإلقراض المسؤول والتمويل المستدام من خالل التزامنا بإحداث 
واالجتماعية  البيئية  المخاطر  عوامل  فحص  يتم  نخدمها.  التي  والمجتمعات  العمالء  على  إيجابي  تأثير 
لتعزيز  المجال  القادة في هذا  نعمل مع  إننا  العمالء.  لدينا مع  التمويل  عبر نشاط  بالحوكمة  والمتعلقة 
تقييم عوامل المخاطر البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة بحيث يكون نهجنا أكثر رسوًخا في اإلطار 

العام إلدارة مخاطر االئتمان.

األخطار القانونية

يدير القسم القانوني المخاطر القانونية ويخفف من حدتها من خالل المراجعة السريعة والمشورة المتعلقة 
باألمور على مستوى البنك والمعامالت، بما في ذلك جميع المستندات ذات الصلة. إن الهدف الرئيسي 
المتعلقة  باتخاذ قرارات مستنيرة في األمور  له  البنك وبأنه في وضع يسمح  هو ضمان حماية مصالح 
الصلة  ذات  والدولية  المحلية  التشريعات  في  التطورات  آخر  يواكب  الفريق  إن  والتشغيل.  بالمعامالت 
التصحيحية عندما تكون هناك احتمالية  البنك، كما ويبدأ اإلجراءات  تأثير على عمليات  والتي سيكون لها 
أن تتأثر أعمال البنك. تضمن الخبرة الداخلية بشكل مستقل الحفاظ على األهداف المذكورة أعاله بشكل 
صحيح. باإلضافة إلى ذلك، يدير القسم القانوني فريقه المكون من الشركات المشهورة عالمًيا، ويقوم 
بإجراء ارتباطات مع الشركات التي تتطلب مشورة محددة بشأن المسائل القانونية المحلية واألجنبية، أو 

عندما يتطلب البنك معاملة أو تمثياًل للنزاع.
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السيولة ومخاطر السوق

تصنف مخاطر السيولة على أنها احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية بسبب عدم تطابق 
لتلبية  دائًما  متاحة  األموال  أن  السيولة  مخاطر  إدارة  تضمن  والمطلوبات.  الموجودات  بين  االستحقاق 
يجب  التي  المختلفة  السيولة  معايير  للبنك  الخصوم   / األصول  إدارة  تغطي  للبنك.  التمويل  متطلبات 
االلتزام بها، مثل الحد األدنى من مستوى األصول السائلة، وحدود الفجوة، ونسبة األصول السائلة إلى 

إجمالي األصول، وغيرها.

ترجع قدرة البنك على الحفاظ على سيولة مستقرة بشكل أساسي إلى نجاحه في االحتفاظ بقاعدة ودائع 
العمالء وتنميتها. ضمنت استراتيجية البنك مزيًجا متوازًنا من الودائع تحت الطلب والودائع ألجل.

يتمثل هدف البنك في تحقيق نمو مستقر في األرباح من خالل اإلدارة النشطة لمزيج األصول والخصوم، 
مع وضع نفسه بشكل انتقائي لالستفادة من التغييرات قصيرة األجل في مستويات أسعار الفائدة.

يعد رئيس الخزينة وإدارة األصول والخصوم هو المسؤول بشكل أساسي عن إدارة مخاطر أسعار الفائدة. 
يتم تقديم تقارير عن المواقف والمخاطر العامة إلى اإلدارة العليا لمراجعتها ويتم تعديل المواقف إذا لزم 
األمر. باإلضافة إلى ذلك، تقوم لجنة األصول والخصوم بانتظام بمراجعة ملف حساسية أسعار الفائدة 
وتأثيرها على األرباح. يتم اتخاذ القرارات االستراتيجية بهدف تحقيق دخل فائدة قوي ومستقر بمرور الوقت.

يتم تصنيف مخاطر السوق على أنها مخاطر على قيمة محفظة المتاجرة الناتجة عن التغيرات في أسعار 
لسياسات  البنك  في  التداول  أنشطة  تخضع  األسهم.  وأسعار  والسلع،  األجنبي،  والصرف  الفائدة، 
متحفظة، وااللتزام الصارم بالضوابط والحدود، والفصل الصارم بين واجبات المكاتب األمامية والخلفية، 
واإلبالغ المنتظم عن المواقف، والمراجعة المستقلة المنتظمة لجميع الضوابط والحدود، واالختبار الصارم 
الجودة  إن  بانتظام.  وتتم مراجعتها  الحدود سنوًيا  تعيين  يتم  المخاطر.  وإدارة  التداول  وأنظمة  للتسعير، 

والتصنيف هما المعياران الرئيسيان في اختيار أصل التداول.

المطلوب  المال  ورأس  السوق،  لمخاطر  المال  رأس  رسوم  لحساب  الموحدة  الطريقة  البنك  يستخدم 
االحتفاظ به على حساب عوامل الخطر المختلفة التي تؤثر على دفتر التداول ومراكز العملة. يتم احتساب 
متطلبات رأس المال على حساب مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الصرف األجنبي ومخاطر األسهم ومخاطر 
السلع ومخاطر الخيارات بشكل منفصل، ثم يتم تلخيصها للوصول إلى إجمالي متطلبات رأس مال البنك 

لمخاطر السوق.

على مستوى  مبادرة  البنك  أكمل  لقد  وموثوقية.  قوة  أكثر  مرجعية  معدالت  إلى  االنتقال  البنك  يدعم 
المجموعة لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بوقف أو عدم توفر المعايير القياسية، بما في ذلك 
)ليبور(، واالنتقال إلى األسعار المرجعية البديلة. لقد أكملنا أيًضا تقييم العقود الحالية عبر جميع المنتجات 

لتحديد التأثير بسبب توقف )ليبور( والمعايير األخرى ومعالجة التعديالت المحتملة على تلك العقود.

المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر تحقيق استراتيجيتنا أو أهدافنا بسبب عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية 
واألفراد واألنظمة أو بسبب العوامل الخارجية. تنشأ المخاطر التشغيلية من العمليات اليومية أو العوامل 

الخارجية، وهي ذات صلة بكل جانب من جوانب أعمالنا.

إلى  باإلضافة  األعمال  استمرارية  على  التركيز  كان  لقد   .2021 األزمات نشاطه خالل  إدارة  فريق  واصل 
سالمة وأمن الموظفين والعمالء من خالل تطبيق تدابير التباعد االجتماعي، وتطبيق العمل من المنزل، 

وفصل موظفي الوظائف الحرجة في مناطق مختلفة داخل مكان العمل.

مخاطر التشغيل:
المخاطر وفعالية 	  المخاطر والرقابة، والتي تقوم بتقييم مستوى  يتم قياسها باستخدام عملية تقييم 

الضوابط، ويتم قياسها إلدارة رأس المال باستخدام خسائر حوادث المخاطر.
يتم رصدها باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية وأنشطة الرقابة الداخلية األخرى؛ و	 
ُتدار بشكل أساسي من قبل مديري األعمال والفنيين الذين يحددون المخاطر ويقيمونها، ويطبقون 	 

الضوابط إلدارتها، ويراقبون فعالية هذه الضوابط باستخدام إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية.

الهدف من إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية هو إدارة المخاطر التشغيلية والتحكم فيها بطريقة فعالة 
من حيث التكلفة ضمن المستويات المستهدفة من المخاطر التشغيلية بما يتوافق مع شهيتنا للمخاطر. 
لدينا قسم مخصص إلدارة المخاطر التشغيلية، وهو مسؤول عن قيادة عملية دمج إطار عمل إدارة المخاطر 
التشغيلية وضمان االلتزام بالسياسات والعمليات المرتبطة عبر خطي الدفاع األول والثاني، كما أنها تدعم 
لمناقشة قضايا  دوري  أساس  على  تجتمع  والتي  التشغيلية،  المخاطر  إدارة  ولجنة  المخاطر  إدارة  رئيس 

المخاطر الرئيسية ومراجعة تنفيذ آلية إدارة المخاطر التشغيلية.
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مخاطر التشغيل )تتمة(

يتحمل رؤساء اإلدارات والوظائف في البنك مسؤولية الحفاظ على مستوى مقبول من الرقابة الداخلية 
بما يتناسب مع حجم وطبيعة العمليات، وتحديد المخاطر وتقييمها، وتصميم الضوابط، ومراقبة فعالية 
بين  المادية. من  المخاطر  تدير معظم  التي  الضوابط  لتعزيز  المستمر  نواصل عملنا  إننا  الضوابط.  هذه 

التدابير األخرى، نقوم:

بتطوير المزيد من الضوابط للمساعدة في ضمان معرفتنا بعمالئنا، وطرح األسئلة الصحيحة، ومراقبة 	 
المعامالت وتصعيد المخاوف الكتشاف مخاطر االحتيال ومنعها وردعها.

بتحسين الضوابط واألمان لحماية العمالء عند استخدام القنوات الرقمية.	 
التقنيات الجديدة 	  التي تنشأ من  المراقبة وتعزيز الضوابط االستقصائية إلدارة مخاطر االحتيال  بزيادة 

والطرق الجديدة للخدمات المصرفية.

مخاطر أمن المعلومات

إن مخاطر أمن المعلومات هي المخاطر المرتبطة بتشغيل واستخدام أنظمة المعلومات التي تدعم مهمة 
البنك ووظائفه التجارية. يتم تعريفها على أنها دالة الحتمالية قيام مصدر تهديد معين )بشكل عرضي أو 

استغالل متعمد( لثغرة أمنية محتملة، والتأثير الناتج عن هذا الحدث الضار على المنظمة.

قام البنك بمواءمة وظيفته األمنية مع معيار ISO / IEC 27001، وحصل على الشهادة في عام 2020. وقد 
تم ذلك عن طريق تنفيذ إطار نظام إدارة أمن المعلومات الذي يتكون من سياسات وإجراءات لدعم عمليات 
خالل  من  آمنة  تظل  بحيث  الحساسة  الشركة  معلومات  إلدارة  منظم  نهج  إنه  المعلومات.  مخاطر  إدارة 
تضمين األشخاص والعمليات والتكنولوجيا. إن الهدف االستراتيجي هو اعتماد نهج قائم على المخاطر من 
خالل دمج عمليات إدارة مخاطر أمن المعلومات في دورة حياة جميع أنظمة المعلومات والبنى التحتية، 

وبالتالي تخفيف وتقليل المخاطر إلى مستوى مقبول.

إدارة  نظام  يتكون  به.  المرتبطة  العمليات  نضج  وتعزيز  المعلومات  أمن  إدارة  نظام  تقوية  البنك  واصل 
الفنية  والضوابط  اإلجراءات(   / والعمليات  والمعايير  )السياسات  اإلدارية  الضوابط  من  المعلومات  أمن 
)تنفيذ تدابير األمن الفنية(. يعتمد البرنامج على المخاطر حيث تقوم العمليات بتقييم المخاطر ذات الصلة 
باستخدام التكنولوجيا في األعمال بشكل مستمر، ثم تتناول المخاطر المحددة. تتم مراقبة البرنامج من 
قبل اإلدارة من خالل لجنة أمن المعلومات بالبنك. تتم مراجعة التقارير األمنية الدورية من قبل مجلس 

اإلدارة. لم تكن لدينا أي انتهاكات ألمن البيانات خالل عام 2021.

ومع ذلك، ولتعزيز قدراتنا في الكشف واالستجابة، قمنا بتعديل اإلجراءات لتشمل ضوابط أكثر صرامة 
وخدمات الكشف المحّسنة من خالل الحصول على عدد مختلف من األنظمة المتطورة.

البنك متوافق ومعتمد أيًضا مع PCI-DSS )معيار  ISO 27001، فإن  باإلضافة إلى حصوله على شهادة 
أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع(. باإلضافة إلى ذلك، يفرض مصرف البحرين المركزي على جميع البنوك 
االلتزام لقانون خصوصية البيانات الشخصية )PDPL( في البحرين. اتخذ بنك البحرين الوطني خطوات مبكرة 

لاللتزام لهذا القانون.

إننا، في بنك البحرين الوطني، نحمي خصوصية العمالء ونؤمن المعلومات الشخصية بأقصى قدر من 
العناية للحفاظ على ثقة عمالئنا. لقد قمنا بتنفيذ العديد من تدابير األمان والخصوصية لحماية عمالئنا 
وتسهيل المعامالت عبر منصات مختلفة: عبر اإلنترنت، والهاتف المحمول، وأجهزة الصراف اآللي. لقد 

قمنا أيضًا باعتماد سياسة لخصوصية البيانات المتاحة، وهي متوفرة على موقعنا.

االجتماعي  التواصل  وسائل  خالل  من  مستمر  بشكل  عمالئنا  إلبالغ  إلكتروني  حل  بتطبيق  قمنا  لقد 
حول جمع واستخدام بياناتهم. كجزء من تدريب التوعية بأمن المعلومات، نقوم بتقديم تدريبات للتوعية 

بالخصوصية للموظفين.

يتم إجراء عمليات التدقيق الداخلي ألمن المعلومات خالل العام، بينما يتم إجراء التدقيق الخارجي سنوًيا. 
باإلضافة إلى ذلك، نجري اختبار االختراق الخارجي )PT( مرتين في السنة، وتمرين اختبار االختراق الداخلي 
مرة واحدة في العام، وموردي المسح المعتمدين )على النحو المطلوب بواسطة معيار أمان بيانات صناعة 
بطاقات الدفع( على أساس ربع سنوي. يتم تنفيذ جميع تمارين اختبار الكفاءة من قبل استشاري من جهة 
خارجية. عالوة على ذلك، يتم إجراء اختبار داخلي للثغرات األمنية كل شهر ويتم إجراء فحص داخلي للكشف 

عن شبكات الـ)Wi-Fi( مرة واحدة في العام.

اكتسب بنك البحرين الوطني ضوابط تقنية لتعزيز وضعه األمني. يعمل بنك البحرين الوطني حالًيا على 
تعزيز خدمة مركز عمليات األمن )SOC( الحالية وخطة إدارة الحوادث اإللكترونية الخاصة به.

والمرونة  الجنائي  والتحقيق  السيبراني  االختراق  من  للتحقق  الخارجيين  الموردين  إشراك  البنك  واصل 
اإللكتروني،  والذكاء  األمن،  عمليات  مركز  خدمة  إلدارة  الموردين  من  العديد  البنك  يمتلك  اإللكترونية. 
والكشف الموسع واالستجابة، كما يتلقى تحديثات وتوصيات أمنية من مختلف هيئات فرق االستجابة 

لطوارئ الحاسوب )CERT( في المنطقة.
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السمعة والمخاطر االئتمانية

ف مخاطر السمعة بأنها التأثير الحالي والمستقبلي  ُتعرَّ
العام  الرأي  عن  الناشئ  المال  ورأس  األرباح  على 
إقامة  على  القدرة  على  يؤثر  قد  والذي  السلبي، 
خدمة  في  االستمرار  أو  جديدة  خدمات  أو  عالقات 

العالقات القائمة.

ثقافة  في  متأصلة  سمة  السمعة  مخاطر  إدارة  تعد 
البنك المؤسسية وهي جزء ال يتجزأ من أنظمة الرقابة 
يشتمل  وإدارتها،  المخاطر  تحديد  جانب  إلى  الداخلية. 
ممارسات  على  الحفاظ  على  الداخلية  الرقابة  نظام 
للعمالء  الجودة  من  مستوى  أعلى  على  األعمال 
والعمالء  العام  والجمهور  والمنظمين  والمساهمين 
سياساته  خالل  من  االئتمانيين.  غير   / االئتمانيين 
وممارساته، يضمن بنك البحرين الوطني إجراء الفحص 
المناسب لملفات مخاطر العمالء وتوقعات األداء قبل 

إتاحة المنتجات أو الخدمات االستثمارية لهم.

التابعة  وااللتزام  المخاطر  لجنة  اجتماعات  بانتظام في  أعاله  المذكورة  المخاطر  جوانب  مراجعة جميع  تتم 
لمجلس اإلدارة، وذلك بناًء على تقرير شامل عن المخاطر. كما يخدم هذا النهج المتكامل إلدارة المخاطر 

البنك في تحقيق هدفه المتمثل في حماية مصالح المساهمين والعمالء.

االلتزام التنظيمي ومخاطر الجرائم المالية

نفذت إدارة مخاطر العمليات سياسة إدارة مخاطر االحتيال التي تغطي الرشوة والفساد واختالس األصول. 
وضع البنك أيًضا خطة استجابة لالحتيال توجه الموظفين بشأن البروتوكول الذي يجب اتباعه في كل فئة 

محتملة من االحتيال. إدارة مخاطر حقوق اإلنسان

بنا  الخاصة  اإلنسان  حقوق  سياسة  إن 
اإلنسان  لحقوق  الكامل  باالحترام  تلزمنا 
الواردة في  المتطلبات  لجميع  وااللتزام 
القوانين والمعاهدات الوطنية والدولية.

التطوير  على  السياسة  تشجعنا 
تحترم  داعمة  تنظيمية  لثقافة  المستمر 
ذلك  يتضمن  الحرة.  الموظفين  إرادة 
مكان  في  التظلم  وآليات  الوعي  خلق 
التواصل  على  تشجع  التي  العمل 
المفتوح والصادق بين جميع الموظفين. 
هذه السياسة قابلة للتطبيق أيًضا في 

عقودنا مع البائعين.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب.    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 1102021

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي
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بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
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المنامة, مملكة البحرين

الـــرأي
لقد	دققنا	البيانات	المالية	الموحدة	لبنك	البحرين	الوطني	ش.م.ب.	)»البنك«(	والشركات	التابعة	له	)مًعا	»المجموعة«(	
والتي	تتكون	من	بيان	المركز	المالي	الموحد	كما	في	31	ديسمبر	2021،	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.
الموحد	 المالي	 المـركز	 الجوهرية،	 الجوانب	 المرفقة	تظهر	بصـورة	عادلة،	من	جميع	 الموحدة	 المالية	 البيانات	 أن	 برأينا،	
للمجموعة	كما	في	31	ديسمبر	2021،	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
لقد	قمنا	بأعمال	التدقيق	وفقًا	لمعايير	التدقيق	الدولية.	إن	مسئولياتنا	وفق	هذه	المعايير	مشروحة	بمزيد	من	التفصيل	
في	قسم	»مسئوليات	المدققين	عن	تدقيق	البيانات	المالية	الموحدة«	من	تقريرنا	هذا.	نحن	مستقلون	عن	المجموعة	
الدولية	 األخالقي	 السلوك	 معايير	 لمجلس	 التابعة	 المهنيين	 للمحاسبين	 األخالقي	 السلوك	 قواعد	 لمدونة	 وفقًا	
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 التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

لقد	ركزنا	على	هذا	األمر	بسبب:

· أهمية	القروض	والسلفيات	والتي	تمثل	%53	من	مجموع	الموجودات.	

· انخفاض	قيمة	القروض	والسلفيات	يشمل:	

بما	في	-  القيمة،	 انخفاض	 واحتساب	 بتوقيت	 تتعلق	 وأحكام	معقدة	 تقديرات	
ذلك	قابلية	انحياز	اإلدارة؛

المتوقعة.	-  االئتمانية	 الخسائر	 لتحديد	 إحصائية	 ومنهجيات	 نماذج	 استخدام	
تمارس	المجموعة	أحكامًا	جوهرية،	وتضع	عددًا	من	الفرضيات	لتطوير	نماذجها	
للخسائر	االئتمانية	المتوقعة،	والتي	يتم	تحديدها	كداّلة	لتقييم	احتماالت	حدوث	
عن	 التعثر	 عند	 والتعرضات	 السداد،	 في	 التعثر	 عن	 الناتجة	 والخسارة	 التعثر،	

السداد،	المرتبطة	بالموجودات	المالية	المعنية؛

متطلبات	إفصاح	معقدة	تتعلق	بجودة	ائتمان	المحفظة،	بما	فيها	شرح	األحكام	- 
وأهم	المدخالت	الرئيسية	المستخدمة	في	احتساب	خسائر	االئتمان	المتوقعة.

· الحاجة	إلى	قياس	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	على	أساس	مستقبلي	غير	منحاز		
إدارية	جوهرية	 الظروف	االقتصادية.	يتم	تطبيق	تقديرات	 ويعكس	مجموعة	من	
في	تحديد	السيناريوهات	االقتصادية	المستخدمة،	وترجيح	االحتماالت	المطبقة	

عليها.

إجراءات	التدقيق	لمعالجة	المخاطر	الجوهرية	المصاحبة	النخفاض	القيمة	شملت	ما	يلي:

· تقييم	مالئمة	السياسات	المحاسبية	المطبقة	على	وفقًا	لمتطلبات	المعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)9(	وفهمنا	ألعمال	المجموعة	وممارسة		
القطاع؛

· تأكيد	فهمنا	لإلجراءات	اإلدارية	واألنظمة،	ونظم	الرقابة	المطبقة	بما	فيها	نظم	الرقابة	على	تطوير	وتحديث	نموذج	احتساب	الخسائر	المتوقعة؛	

اختبار أنظمة الرقابة
لقد	قمنا	باختبارات	تعقب	اإلجراءات	للتعرف	على	األنظمة	والتطبيقات	ونظم	الرقابة	الرئيسية	المستخدمة	في	إجراءات	احتساب	خسائر	االئتمان	المتوقعة.	
لقد	اختبرنا	الضوابط	العامة	لتقنية	المعلومات	والتطبيقات	على	األنظمة	الرئيسية	المستخدمة	في	عملية	احتساب	خسائر	االئتمان	المتوقعة،	والتي	

تتضمن	النظر	في	االضطرابات	االقتصادية	الناجمة	عن	جائحة	الكورونا.	وتشمل	الجوانب	الرئيسية	الختبار	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(؛

· فحص	أنظمة	الرقابة	حول	نقل	البيانات	بين	أنظمة	المصادر	المعنية	ونماذج	انخفاض	القيمة	التي	تستخدمها	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.	

· 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	المطبقة	عليها.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى	حضرات	السادة	المساهمين

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1122021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



كيف تم تناول هذا األمر في التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

· نماذج		 نتائج	 على	 تعديالت	 بإدخال	 اإلدارة	 تقوم	
للتعامل	 المتوقعة	 االئتمانية	 الخسائر	 قياس	
أو	 القيمة	 انخفاض	 بنموذج	 معروفة	 قصور	 مع	
غير	 الفرضيات	 هذه	 مثل	 إن	 الناشئة.	 المخاطر	
متيقنة	بطبيعتها،	نتيجة	لجائحة	الكورونا،	باإلضافة	
لإلجراءات	الحكومية	)أي	برامج	تأجيل	األقساط	وحزم	
المساعدات	الحكومية(	التي	زادت	مستوى	ممارسة	
االجتهادات	الجوهرية	من	قبل	المجموعة	الحتساب	

الخسائر	االئتمانية	المتوقعة.

االختبارات التفصيلية
شملت	االختبارات	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
بالنسبة	للمحافظ	ذات	العالقة	التي	تم	فحصها،	لقد	قمنا	باشراك	المتخصصين	من	كي	بي	إم	جي،	كل	حسب	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	المستمد	منها	المعلومات؛	
· لقد	قدمنا	بإشراك	أخصائيي	مخاطر	االئتمان	الخاصين	بنا	في:	

تقييم	مالئمة	منهجيات	المجموعة	الحتساب	انخفاض	قيمة	الموجودات	)بما	في	ذلك	محددات	المراحل	المستخدمة(؛·-
إعادة	احتساب	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	معقولية	شاملة	للتوقعات	االقتصادية	لإلدارة	بشكل	كامل	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	باستخدام	التقديرات	واألحكام	وجودة	االئتمان	للقروض	والسلفيات	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	البيانـات	الماليـة	الموحـدة	بصورة	عادلة	وخاليـة	من	أية	معلومات	جوهرية	خاطئـة،	سواء	كانت	ناتجـة	عن	احتيال	

أو	خطأ.

كمنشأة	 العمل	 على	 المجموعة	 قدرة	 تقييم	 عن	 مسئواًل	 اإلدارة	 مجلس	 فإن	 الموحدة؛	 المالية	 البيانات	 إعداد	 وعند	
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

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى	حضرات	السادة	المساهمين	)تتمة(
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مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
أية	معلومات	جوهرية	 المالية	الموحدة	ككل	من	 البيانات	 تأكيد	معقول	من	خلو	 إن	أهدافنا	تتمثل	في	الحصول	على	
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	
إذا	كانت	هذه	 المالية	الموحدة،	أو	 البيانات	 علينا	لفت	االنتباه	في	تقريرنا	هذا	إلى	اإلفصاحات	ذات	العالقة	في	
اإلفصاحات	غير	كافية،	يتوجب	علينا	تعديل	رأينا	المهني.	تستند	استنتاجاتنا	على	أدلة	التدقيق	التي	حصلنا	عليها	
العمل	 للتوقف	عن	 البنك	 أن	تدفع	 المستقبلية	 الظروف	 أو	 التقرير،	مع	ذلك	فإنه	يمكن	لألحداث	 تاريخ	هذا	 حتى	

كمنشأة	مستمرة.

· البيانات		 كانت	 إذا	 وما	 اإلفصاحات،	 ذلك	 بما	في	 الموحدة،	 المالية	 البيانات	 العام	وهيكل	ومحتوى	 العرض	 تقييم	
المالية	الموحدة	تمثل	المعامالت	واألحداث	األساسية	بطريقة	تحقق	عرضًا	عاداًل.

· التجارية	ضمن		 األنشطة	 أو	 للشركات	 المالية	 بالمعلومات	 يتعلق	 فيما	 ومناسبة	 كافية	 تدقيق	 أدلة	 على	 الحصول	
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	اثناء	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	رئيس	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	 ج(	
 1 رقم	 )المجلد	 المركزي	 البحرين	 أنظمة	مصرف	 دليل	 أو	 )تعديالته(	 	2006 لسنة	 	)64( رقم	 المالية	 والمؤسسات	
عن	 الصادرة	 المال	 أسواق	 أنظمة	 أو	 المركزي(،	 البحرين	 وتوجيهات	مصرف	 	6 رقم	 المجلد	 من	 النافذة	 والفقرات	
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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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى	حضرات	السادة	المساهمين	)تتمة(
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البيانات المالية



بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2021

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(إيضاح

الموجودات
5123.0125.5نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

6225.7236.7سندات	الخزينة
7294.4335.4إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

82,395.82,173.1قروض	وسلفيات
91,258.61,231.4أوراق	مالية	استثمارية

1027.236.7استثمار	في	شركات	زميلة
1193.3112.5فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى

1264.055.7عقارات	ومعدات
1353.654.4شهرة	وموجودات	غير	ملموسة	أخرى

4,535.64,361.4مجموع الموجودات

المطلوبات
14518.0544.5مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

15221.6112.9سلفيات	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
163,184.23,084.3ودائع	الزبائن

1776.593.4فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
4,000.33,835.1مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
21187.3170.3رأس	المال

)1.3()1.2(21أسهم	غير	مخصصة	تحت	نظام	حوافز	الموظفين	باألسهم
2211.410.5عالوة	إصدار

2293.685.1االحتياطي	القانوني
2232.432.4االحتياطي	العام

22204.3222.7احتياطيات	أخرى	وأرباح	مستبقاة
527.8519.7حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك

7.56.6حصة	غير	مسيطرة
535.3526.3مجموع حقوق الملكية

4,535.64,361.4مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

اعتمدت	البيانات	المالية	الموحدة	من	قبل	مجلس	اإلدارة	بتاريخ	22	فبراير	2022	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	47	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

115 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	1	إلى	47	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(إيضاح

24153.3164.4إيرادات	الفوائد
)48.4()32.8(24مصروفات	الفوائد

120.5116.0صافي الفوائد المكتسبة
2513.810.4صافي	إيرادات	الرسوم	والعموالت

2616.621.5إيرادات	أخرى
150.9147.9مجموع الدخل التشغيلي

2738.539.5مصروفات	الموظفين
2812.79.0استهالك	وإطفاء	ومصروفات	المعدات

2823.321.7مصروفات	تشغيلية	أخرى
74.570.2مجموع مصروفات التشغيل

76.477.7األرباح قبل نتائج الشركات الزميلة ومخصصات انخفاض القيمة والمخصصات األخرى
101.11.0حصة	البنك	من	أرباح	شركات	زميلة،	صافي

)27.6()15.5(18انخفاض	قيمة	القروض	واإليداعات	واألوراق	مالية،	صافي
)0.4()7.0(18انخفاض	القيمة	ومخصصات	أخرى،	صافي

55.050.7ربح السنة

المنسوب إلى:
53.953.3مساهمي	البنك

)2.6(1.1حصص	غير	مسيطرة
55.050.7ربح السنة

29	فلس29 فلس42ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة المنسوب لمساهمي البنك

جان-كريستوف دوراندد. عصام عبدالله فخروفاروق يوسف خليل المؤيد
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1162021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(

55.050.7ربح 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(
)2.2()2.3(صافي	التغير	في	القيمة	العادلة

)3.5()3.2(صافي	المبلغ	المحول	إلى	الربح	أو	الخسارة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

2.5)3.3(صافي	التغير	في	القيمة	العادلة	الستثمارات	حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

)3.2()8.8(مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة
46.247.5مجموع الدخل الشامل للسنة

المنسوب إلى:
45.150.1مساهمي	البنك

)2.6(1.1حصص	غير	مسيطرة
46.247.5مجموع الدخل الشامل للسنة

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	1	إلى	47	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

117 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاةللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

البحرينية الدنانير  بماليين 
رأس

المال
 أسهم

غير مخصصة
عالوة
أصدار

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العام

 احتياطي
القيمة العادلة

احتياطي الهبات 
والتبرعات

األرباح
المستبقاة

مجموع حقوق 
الملكية

حصة 
المجموعغير مسيطرة

10.585.132.424.115.2183.4519.76.6526.3)1.3(170.3الرصيد في 31 ديسمبر 2020
تخصيصات	عام	2020:

)33.8(-)33.8()33.8(-------أرباح	نقدية	)%20(
---)16.9(-----)0.1(17.0إصدار	أسهم	منحة	)%10(

---)2.7(2.7------تحويل	إلى	احتياطي	الهبات	والتبرعات
---)8.5(---8.5---تحويل	إلى	االحتياطي	القانوني

10.593.632.424.117.9121.5485.96.6492.5)1.4(187.3الرصيد بعد تخصيصات عام 2020
1.1-1.1-----0.20.9-أسهم	مخصصة	للموظفين	

الدخل الشامل للسنة:
53.953.91.155.0-------ربح	السنة

)8.8(-)8.8(--)8.8(-----الدخل	الشامل	اآلخر
53.945.11.146.2-)8.8(-----مجموع الدخل الشامل للسنة

)4.1(-)4.1(-)4.1(------استخدام	احتياطي	الهبات	والتبرعات
---)2.9(-2.9-----بيع	أسهم	حقوق	ملكية

)0.4()0.2()0.2()0.2(-------تغيرات	أخرى

11.493.632.418.213.8172.3527.87.5535.3)1.2(187.3الرصيد في 31 ديسمبر 2021 )إيضاح 23-21(
سيتم	تقديم	التخصيصات	لعام	2021	إلى	مساهمي	البنك	وذلك	خالل	اجتماع	الجمعية	العمومية	السنوية.	وتشمل	هذه	التخصيصات	37.5	مليون	دينار	بحريني	كأرباح	أسهم	نقدية	وذلك	بنسبة	20% )2020: 20%(،	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	18.7	مليون	دينار	بحريني	من	األرباح	المستبقاة،	وتحويل	مبلغ	9.4	مليون	دينار	بحريني	من	األرباح	المستبقاة	إلى	االحتياطي	القانوني.

احتياطيات	أخرى	وأرباح	مستبقاةللسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2020

البحرينية الدنانير	 بماليين	
رأس
المال

 أسهم
غير	مخصصة

عالوة
أصدار

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العام

 احتياطي
القيمة	العادلة

احتياطي	الهبات	
والتبرعات

األرباح
المستبقاة

مجموع	حقوق	
الملكية

حصة	
المجموعغير	مسيطرة

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	إلى	احتياطي	الهبات	والتبرعات
---)8.0(---8.0---تحويل	إلى	االحتياطي	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	مخصصة	للموظفين

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
)23.3()2.7()20.6()20.6(-------خسارة	التعديل،	صافي	من	المنحة	الحكومية	)إيضاح	4(

)0.5()0.1()0.4()0.4(-------تغيرات	أخرى

10.585.132.424.115.2183.4519.76.6526.3)1.3(170.3الرصيد	في	31	ديسمبر	2020	)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	47	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1182021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات:
55.050.7ربح السنة

تسويات	لمطابقة	ربح	السنة	مع	صافي	النقد	من	أنشطة	العمليات:
6.74.8االستهالك	واإلطفاء

2.21.5إطفاء	حق	استخدام	األصول	المستأجرة
1822.528.0صافي	مخصصات	االنخفاض	في	القيمة	والمخصصات	األخرى

)1.0()1.1(حصة	البنك	من	أرباح	شركات	زميلة	)صافي(
85.384.0ربح السنة بعد التسويات

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
37.4)4.9(أرصدة	لدى	البنوك	المركزية	)احتياطي	نقدي	إلزامي(

154.0)26.7(سندات	الخزينة
)51.2(29.7إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

)290.3()234.8(قروض	وسلفيات
92.8)50.7(أوراق	مالية	استثمارية

)28.3(17.0فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
)70.2()26.5(مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

108.74.5سلفيات	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
99.9127.3ودائع	الزبائن

)2.5()6.1(فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
57.5)9.1(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
1.10.8أرباح	أسهم	مستلمة	من	شركات	زميلة
99.7-تدفقات	نقدية	من	شراء	شركة	تابعة

-9.3استبعاد	شركة	زميلة
)13.9()13.3(شراء	عقار	ومعدات	)صافي(

86.6)2.9(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

)40.7()34.0(أرباح	أسهم	مدفوعة
)58.8(-13شراء	شركة	تابعة

4.6-4منح	حكومية	مستلمة
)8.8()4.5(هبات	وتبرعات	مدفوعة
)2.8()2.2(مطلوبات	إيجار	مدفوعة

)106.5()40.7(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
37.6)52.7(صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

5373.2335.6النقد وما في حكمه في 1 يناير
5320.5373.2النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	1	إلى	47	جزءًا	أساسيًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المنشأة. 1
بنك	البحرين	الوطني	شركة	مساهمة	بحرينية	عامة،	تأسست	بمملكة	البحرين	بموجب	مرسوم	أميري،	وبدأ	أعماله	في	
يناير	١٩٥٧.	يعمل	البنك	بترخيص	صادر	من	مصرف	البحرين	المركزي	كبنك	قطاع	تجزئة.	بينما	يعمل	فرع	البنك	بدولة	
اإلمارات	العربية	المتحدة	وفرع	البنك	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،	المنامة،	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	االستشارات	االستثمارية.

السياسات المحاسبية الهامة. 2
بيان االلتزام أ. 

التجارية	 الشركات	 قانون	 ومتطلبات	 المالية،	 التقارير	 إلعداد	 الدولية	 للمعايير	 وفقًا	 الموحدة	 المالية	 البيانات	 إعداد	 تم	
2006،	ووفقًا	لألحكام	والقوانين	الصادرة	عن	 المالية	لعام	 المركزي	والمؤسسات	 البحرين	 البحريني،	وقانون	مصرف	
مصرف	البحرين	المركزي،	بما	في	ذلك	التعميمات	الصادرة	حول	اإلجراءات	التنظيمية	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:

احتساب	خسائر	التعديل	الناتجة	من	تأجيل	دفعات	القروض	بأثر	رجعي،	وبدون	احتساب	أي	فوائد	إضافية،	المقدمة	- 
لألفراد	والشركات	البحرينيين	المؤهلين.	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؛

الكورونا-  لوباء	 استجابة	 رجعي،	 بأثر	 التنظيمية	 الجهات	 و/أو	 الحكومة	 من	 المستلمة	 المالية	 المساعدة	  احتساب	
)كوفيد	-	19(.	تحتسب	المنح	في	حقوق	الملكية	مقابل	خسائر	التعديل	المذكور	أعاله،	بداًل	من	بيان	الربح	أو	الخسارة	
لمتطلبات	معيار	 أخرى	وفقًا	 مالية	 أي	مساعدات	 احتساب	 يتم	 	.)20( رقم	 الدولي	 المحاسبة	 حسب	متطلبات	معيار	

المحاسبة	الدولي	رقم	)20(.

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:

تطبيق السياسات المحاسبية الجديدة  -1
لم	تقم	المجموعة	بتطبيق	أي	معايير	جديدة	صادرة	وسارية	المفعول	اعتبارًا	من	1	يناير	2021.

التعديالت على المعايير  -2
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 - المرحلة الثانية

تعالج	هذه	التعديالت	المسائل	التي	يمكن	أن	تؤثر	على	إعداد	التقارير	المالية	نتيجة	إلصالح	معدل	الفائدة	القياسي،	
الفائدة	 معدل	 استبدال	 من	 الناتجة	 التحوط	 عالقات	 أو	 التعاقدية	 النقدية	 التدفقات	 في	 التغيرات	 آثار	 ذلك	 بما	في	

القياسي	بمعدل	فائدة	قياسي	بديل	خالي	من	المخاطر.

المحاسبة	 )9(،	ومعيار	 رقم	 المالية	 التقارير	 الدولي	إلعداد	 المعيار	 تخفيفًا	عمليًا	من	بعض	متطلبات	 التعديالت	 توفر	
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.	لم	ينتج	عن	التغييرات	أي	أثر	جوهري	على	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة.

تسمح	 والتي	 تاريخ	سريانها،	 من	 ابتداًء	 الثانية	 المرحلة	 	- القياسي	 الفائدة	 إصالح	معدل	 تعديالت	 المجموعة	 طبقت	
كوسيلة	عملية	للتغيرات	في	أساس	تحديد	التدفقات	النقدية	التعاقدية	ليتم	التعامل	معها	كتغيرات	في	معدل	فائدة	
عائم،	بشرط	استيفاء	بعض	الشروط	المحددة.	تشمل	الشروط	أن	التغيير	ضروري	كنتيجة	مباشرة	إلصالح	معدل	الفائدة	
القياسي،	وأن	االنتقال	يحدث	على	أساس	مكافيء	اقتصادي. سيتم	إيقاف	معظم	معدالت	الاليبور	)LIBOR(	ومعدالت	
ما	بين	البنوك	األخرى	بعد	31	ديسمبر	2021،	وتم	استبدالها	بمعدالت	مرجعية	بديلة	معينة،	باستثناء	بعض	معدالت	

الاليبور	)LIBOR(	بالدوالر	األمريكي،	حيث	تم	تأجيل	إيقافها	لغاية	30	يونيو	2023.

التي	تسمح	لعالقات	تحوط	 )IBOR(	سلسلة	من	االستثناءات	المؤقتة	 آيبور	 الثانية	من	إصالح	 المرحلة	 تتيح	تعديالت	
المجموعة	باالستمرار	عند	استبدال	معدل	الفائدة	القياسي	الحالي،	بمعدل	بديل	خالي	من	المخاطر.	تتطلب	االستثناءات	
من	المجموعة	تعديل	تصنيفات	التحوط	وتوثيق	التحوط.	ويشمل	ذلك	إعادة	تعريف	المخاطر	المتحوطة	لإلشارة	للمعدل	
الخالي	من	المخاطر،	وإعادة	تعريف	وصف	أداة	التحوط	و/أوالبند	المتحوط	لإلشارة	للمعدل	الخالي	من	المخاطر،	وتعديل	

طريقة	تقييم	فعالية	التحوط.	يجب	تحديث	توثيق	التحوط	كما	في	نهاية	إعداد	التقرير،	التي	يتم	فيها	االستبدال.

من	 االنتقال	 إلدارة	 الوظائف	 متعددة	 القياسي	 الفائدة	 معدل	 لجنة	إلصالح	 إشراف	 تحت	 بمشروع	 المجموعة	 قامت	
معدالت	اليبور	إلى	معدالت	بديلة	خالية	من	المخاطر.	أهداف	لجنة	إصالح	معدل	الفائدة	القياسي	تشمل	تقييم	مدى	
إشارة	الموجودات	والمطلوبات	إلى	معدل	اليبور	التدفقات	النقدية،	وتقييم	وما	إذا	كانت	هذه	العقود	ستحتاج	للتعديل	
نتيجة	إصالح	معدالت	IBOR،	وكيفية	إدارة	االتصاالت	مع	األطراف	المقابلة	حول	إصالح	معدالت	IBOR.	ستستند	العقود	
الجديدة	التي	ستبرمها	المجموعة	في	أو	بعد	1	يناير	2022	على	استخدام	معدالت	فائدة	قياسية	بديلة	مختلفة،	بما	في	

ذلك	بعض	المعدالت	»الخالية	من	المخاطر«.

موجودات ومطلوبات مالية غير مشتقة
بالدوالر	 المالية	للمجموعة	بشكل	أساس	لمعدل	فائدة	عائم	مرتبط	بمعدل	الاليبور	 تتعرض	الموجودات	والمطلوبات	
األمريكي.	ستقوم	المجموعة	بنقل	هذه	العقود	إلى	معدالت	خالية	من	المخاطر	من	خالل	اتفاقيات	ثنائية	قبل	يونيو	
2023.	كما	في	31	ديسمبر	2021،	بلغ	تعرض	المجموعة	للموجودات	المالية	التي	تستند	إلى	معدل	الاليبور	بالدوالر	
المالية	 المجموعة	للمطلوبات	 347.1	مليون	دينار	بحريني.	تعرض	 2023	حوالي	 األمريكي	والتي	تستحق	بعد	يونيو	
األطراف	 مع	 محادثات	 المجموعة	 تجري	 جوهري.	 ليس	 األمريكي	 الدوالر	 بغير	 العائمة	 والتعرضات	 بالاليبور	 المرتبطة	

األخرى	إلجراء	انتقال	منظم	لتعرضات	الدوالر	األمريكي	إلى	معدالت	الفائدة	الخالية	من	المخاطر	ذات	الصلة.
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أساس اإلعداد )تتمة( ب. 

التعديالت على المعايير )تتمة(  -2

المشتقات
بالدوالر	 الاليبور	 بمعدل	 غالبًا	 مرتبطة	 عائمة	 لها	معدالت	 الفائدة	 تتحمل	معدالت	 التي	 للمجموعة	 المشتقة	 األدوات	
األمريكي.	تخضع	مثل	هذه	األدوات	المالية	المشتقة	للمجموعة	ألحكام	االتفاقية	الرئيسية	للجمعية	الدولية	للمبادالت	

.)ISDA(	والمشتقات

حددت	االتفاقية	الرئيسية	للجمعية	الدولية	للمبادالت	والمشتقات	منطقًا	للتراجع	)بروتوكول	الجمعية	الدولية	للمبادالت	
والمشتقات(	لتحل	محل	مثبتات	معدل	الاليبور	بعد	االنتقال.	يتم	نشر	هذه	المعدالت	االحتياطية	من	قبل	شركة	بلومبيرغ	
لمؤشرات	األوراق	المالية	المحدودة	الستخدامها	في	عقود	المشتقات	القديمة.	يمكن	نقل	العقود	الجديدة	إلى	هذه	

المعدالت	البديلة.

يتعين	على	المجموعة	نقل	األدوات	المشتقة	التي	تستند	إلى	معدل	الاليبور	بالدوالر	األمريكي	في	موعد	ال	يتجاوز	
يونيو	2023.	كما	في	31	ديسمبر	2021،	كانت	القيمة	اإلسمية	األدوات	المشتقة	بمعدل	الاليبور	بالدوالر	األمريكي	

التي	تستحق	بعد	يونيو	2023	تبلغ	2,818.5	مليون	دينار	بحريني.

طبقت	المجموعة	تخفيف	التحوط	المتاح	بموجب	التعديالت	على	المعيار	الدولي	إلعداد	التقارير	المالية	رقم	)9(	-	األدوات	
المالية،	المتعلقة	بإصالحات	معدل	الفائدة	القياسي،	وتقييم	العالقة	االقتصادية	بين	البنود	المتحوطة	وأدوات	التحوط.

المعايير الصادرة لكن غير السارية المفعول بعد  -3
السماح	 مع	 	،2022 يناير	 	1 بعد	 أو	 تبدأ	في	 التي	 المالية	 للفترات	 المفعول	 السارية	 الجديدة	 المعايير	 من	 عدد	 يوجد	
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

العمليات بالعملة األجنبية:  )1
يتم	احتساب	العملية	بالعمالت	األجنبية	مبدئيًا	على	أساس	أسعار	الصرف	السائدة	عند	إجراء	المعاملة.	ويتم	تحويل	
الموجودات	والمطلوبات	المالية	بالعمالت	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.

يتم	تحويل	الموجودات	والمطلوبات	الغير	مالية	والمقيمة	بالعمالت	األجنبية	والتي	تم	احتساب	قيمتها	العادلة	إلى	
العملة	الوظيفية	باستخدام	أسعار	الصرف	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	االستثمار	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.

للموجودات	 الموحدة	 المالية	 البيانات	 المعلنة	في	هذه	 المبالغ	 تؤثر	على	 المجموعة	بعمل	تقديرات	وفرضيات	 تقوم	
التقارير	 إلعداد	 الدولية	 المعايير	 حسب	 التقديرات	 أفضل	 مع	 واألحكام	 الفرضيات	 تتماشى	 أن	 يجب	 والمطلوبات.	
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.

التعثر	في	 ائتماني	داخلي	يستخدم	عوامل	نوعية	وكمية،	تشير	وتدل	على	مخاطر	 تمتلك	المجموعة	نموذج	تصنيف	
بحيث	 االئتمانية	 المخاطر	 تصنيفات	 تحديد	 يتم	 الُمقترض.	 ونوع	 التعرض	 لطبيعة	 تبعًا	 العوامل	 هذه	 تختلف	 السداد.	
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

تقوم	المجموعة	بممارسة	األحكام	إذا	كانت	هناك	دالئل	ملحوظة	على	انخفاض	القيمة	متبوعة	بانخفاض	ملموس	في	
التدفقات	النقدية	المستقبلية	المتوقعة	من	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	
الفترة	نفسها	والفترات	 أو	 الفترة	نفسها	فقط،	 المراجعة	تؤثر	على	 إذا	كانت	 التقديرات	 التي	يتم	فيها	عمل	مراجعة	

المستقبلية	إذا	كانت	المراجعة	تؤثر	على	الفترة	الحالية	الفترات	المستقبلية.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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هـ( احتساب اإليرادات والمصروفات
تحتسب	الفوائد	المكتسبة	والفوائد	المدفوعة	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	باستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي	 	)1

وفقًا	لمبدأ	االستحقاق.

إن	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي	هي	طريقة	احتساب	التكلفة	المطفأة	للموجودات	أوالمطلوبات	المالية	وتخصيص	
معدل	 ويعتبر	 المالية.	 أوالمطلوبات	 للموجودات	 الزمني	 العمر	 مدى	 على	 الفوائد	 مصروفات	 أو	 الفوائد	 دخل	
المتوقع	 العمر	 خالل	 من	 المقدرة	 المستقبلية	 النقدية	 التدفقات	 بالضبط	 يخصم	 الذي	 السعر	 الفعلي	 الفائدة	
لألصول	أوالمطلوبات	المالية،	أو	عندما	يكون	ذلك	مناسبًا	خالل	مدة	أقصر،	لصافي	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	االستحقاق	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.

إدخالها	 يتم	 المالية	 الفعلي	لألصول	والمطلوبات	 الفائدة	 يتجزأ	من	معدل	 جزء	ال	 التي	هي	 الرسوم	والعموالت	 	)2
في	حساب	معدل	الفائدة	الفعلي.	الرسوم	والعموالت	األخرى	يتم	احتسابها	عند	إجراء	الخدمة	المرتبطة	بها	أو	عند	

استالمها،	ويتم	إدراجها	ضمن	الدخل	من	الرسوم	والعموالت.

يتم	احتساب	دخل	أرباح	األسهم	عندما	يتم	التأكد	من	استحقاق	المجموعة	لألرباح. 	)3

يتم	قياس	التزامات	مزايا	الموظفين	قصيرة	األجل	على	أساس	غير	مخصوم	ويتم	احتسابها	كمصروف	بعد	تأدية	 	)4
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	التزام	قانوني	ضمني	لدفع	هذا	المبلغ	نتيجة	خدمات	سابقة	

أداها	الموظف	ويمكن	تقدير	هذا	االلتزام	بشكل	موثوق.

يوجد	لدى	المجموعة	عدة	برامج	لمزايا	التقاعد	لموظفيها	في	البحرين	وفي	فروعها	الخارجية،	وهي	حسب	قوانين	
العمل	ذات	العالقة	في	هذه	الدول.	ويعتبر	برنامج	مزايا	التقاعد	بطبيعته	»خطة	مساهمة	محددة«	للموظفين	الذين	
اآلخرين	 الموظفين	 ويستحق	 الخارجية.	 والفروع	 البحرين	 في	 التقاعدي	 االجتماعي	 التأمين	 بأنظمة	 تغطيتهم	 يتم	
مكافأة	نهاية	الخدمة	يتم	دفعها	حسب	عقود	العمل	أو	حسب	قوانين	العمل	اعتمادًا	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.

يتم	احتساب	المصروفات	األخرى	في	الفترة	التي	يتم	تكبدها	وفقًا	لمبدأ	االستحقاق. 	)5

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.

2. التصنيف
الدخل	 العادلة	من	خالل	 بالقيمة	 أو	 المطفأة،	 بالتكلفة	 المالي	 يتم	تصنيف	وقياس	األصل	 المبدئي،	 االحتساب	 عند	

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.

التاليين،	ولم	تكن	 إذا	كانت	تستوفي	الشرطين	 الدخل	الشامل	اآلخر	 العادلة	من	خالل	 بالقيمة	 الدين	 أداة	 يتم	قياس	
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.

المالية	المحتفظ	بها	للمتاجرة،	أو	التي	تدار	ويتم	تقييم	أداؤها	على	أساس	القيمة	العادلة،	يتم	قياسها	 الموجودات	
بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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و. الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد
المبدئي.	تعرف	 المالي	عند	االحتساب	 العادلة	لألصل	 القيمة	 أنه	 يتم	تعريف	»األصل«	على	 التقييم،	 ألغراض	هذا	
فترة	 القائم	خالل	 األصلي	 بالمبلغ	 المتعلقة	 االئتمانية	 وللمخاطر	 للنقود،	 الزمنية	 القيمة	 أنها	مقابل	 على	 »الفائدة«	
والتكاليف	 السيولة،	 مخاطر	 المثال،	 سبيل	 )على	 األخرى	 األساسية	 اإلقراض	 وتكاليف	 ولمخاطر	 الزمن،	 من	 معينة	

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(؛

الميزات	التي	تعدل	من	اعتبارات	القيمة	الزمنية	للنقد،	على	سبيل	المثال	إعادة	التعيين	الدورية	ألسعار	الفائدة.- 

تعديل	 اقتراح	 خيار	 المجموعة	 تملك	 والتي	 ثابتة،	 فائدة	 ذات	معدل	 األجل	 بمحفظة	قروض	طويلة	 المجموعة	 تحتفظ	
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.	
المبلغ	 على	 والفوائد	 األصلي	 المبلغ	 مدفوعات	 فقط	 هي	 القروض	 لهذه	 النقدية	 التدفقات	 أن	 المجموعة	 حددت	
االئتمان،	 ومخاطر	 للنقد،	 الزمنية	 للقيمة	 باالعتبار	 األخذ	 حيث	 الفائدة	من	 يغّير	من	معدل	 الخيار	 القائم،	ألن	 األصلي	

ومخاطر	اإلقراض	األخرى	األساسية،	والتكاليف	المرتبطة	بالمبلغ	األصلي	القائم.

تصنف	المجموعة	مطلوباتها	المالية،	عدا	الضمانات	المالية،	كأدوات	مقاسة	بالتكلفة	المطفأة.

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
معدل	 طريقة	 باستخدام	 المطفأة	 بتكلفتها	 قياسها	الحقًا	 يتم	 ثم	 العادلة،	 بالقيمة	 مبدئيًا	 الزبائن	 ودائع	 احتساب	 يتم	

الفائدة	الفعلي.

5. الضمانات المالية
التي	 الخسارة	 عن	 حاملها	 لتعويض	 محددة	 دفعات	 بإجراء	 المجموعة	 تقوم	 أن	 تتطلب	 عقود	 هي	 المالية	 الضمانات	
يتكبدها	وذلك	نظرًا	لعدم	قيام	مدين	معين	بالدفع	عند	استحقاقها	وذلك	وفقًا	للشروط	التعاقدية.	ويتم	مبدئيًا	احتساب	
الضمانات	المالية	بقيمتها	العادلة	)وهي	العالوة	والتي	يتم	استالمها	عند	اإلصدار(.	يتم	استهالك	العالوة	التي	يتم	
استالمها	على	مدى	العمر	الزمني	للضمان	المالي.	بينما	يتم	احتساب	التزام	الضمان	)المبلغ	األسمي(	الحقًا	بالقيمة	
المطفأة	هذه	أو	بالقيمة	الحالية	ألي	دفع	متوقع،	أيهما	أكبر	)عندما	يصبح	الدفع	بموجب	الضمان	محتماًل(.	يتم	تضمين	

العالوة	الغير	مطفأة	من	هذه	الضمانات	المالية	تحت	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	
ويتم	 مناسب.	 هو	 ما	 التسعير،	حسب	 خيارات	 ونماذج	 المخصومة،	 النقدية	 التدفقات	 نماذج	 تتضمن	 والتي	 التقييم	
البند	 نفس	 ضمن	 التحوط	 لمحاسبة	 المؤهلة	 غير	 المشتقة	 المالية	 لألدوات	 العادلة	 القيمة	 في	 التغييرات	 احتساب	
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	“	اتفاقيات	إعادة	الشراء	العكسية	“،	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 وما في حكمه
يتكون	النقد	وما	في	حكمه	من	نقد	بالصندوق،	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية	باستثناء	االحتياطيات	النقدية	اإللزامية،	
وإيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى	لمدة	ال	تتجاوز	ثالثة	شهور	من	تاريخ	اإليداع،	واستثمارات	قصيرة	
قيمتها،	 على	 تؤثر	 قد	 جوهرية	 لمخاطر	 معرضة	 غير	 وهي	 بسهولة،	 النقد	 إلى	 تحويلها	 يمكن	 السيولة	 عالية	 األجل	

وتستحق	خالل	ثالثة	شهور	أو	أقل	من	تاريخ	التملك	وتستخدمها	المجموعة	إلدارة	التزاماتها	قصيرة	األجل.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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و. الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(

9. قياس القيمة العادلة
القيمة	العادلة	هي	المبلغ	الذي	سيتم	استالمه	عند	بيع	أصل	أو	سداده	عند	تحويل	التزام	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	االقتصادية	المقبولة	
لتسعير	األدوات	المالية.	بالنسبة	ألدوات	حقوق	الملكية	غير	المدرجة،	فإن	صافي	قيمة	األصل	للمنشآت	المعنية	يمثل	

القيمة	العادلة،	نظرًا	لطبيعة	ميزانياتها	العمومية.

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- 

التدفقات	-  بدفع	 التزامًا	 تحملت	 أو	 األصل،	 من	 النقدية	 التدفقات	 استالم	 في	 حقوقها	 بتحويل	 المجموعة	 قامت	
المجموعة	 وقامت	 »تمرير«	 ترتيبات	 بموجب	 وذلك	 ثالث	 لطرف	 جوهري	 تأخير	 أي	 بدون	 بالكامل	 المستلمة	 النقدية	
)أ(	تحويل	الجزء	األكبر	من	جميع	المخاطر	والعوائد	الخاصة	باألصول،	أو	)ب(	لم	تقم	المجموعة	بالتحويل	 بما	يلي:	
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.

تقوم	المجموعة	بإلغاء	احتساب	المطلوبات	المالية	عند	الوفاء	بااللتزامات	التعاقدية،	أو	إلغائها،	أو	انتهائها.

ز. انخفاض قيمة األصول غير المالية
في	تاريخ	كل	بيان	للمركز	المالي،	تقوم	المجموعة	بمراجعة	القيمة	الدفترية	ألصولها	غير	المالية	لتحديد	وجود	دالئل	على	
أن	هذه	األصول	قد	تعرضت	لخسائر	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	
تعكس	 خصم	 نسبة	 باستخدام	 الحالية	 للقيمة	 المستقبلية	 النقدية	 التدفقات	 مبلغ	 خصم	 يتم	 المستخدمة،	 القيمة	

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	
القابلة	 لقيمته	 المعدل	 التقدير	 تعادل	 لكي	 زيادتها	 تتم	 للنقد(	 المولدة	 )الوحدة	 الدفترية	لألصل	 القيمة	 فان	 الالحقة،	
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،	وذلك	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%	و50%	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	
الزميلة	 الشركة	 لو	تحول	االستثمار	في	 الزميلة،	حتى	 الشركات	 المهم	على	 التأثير	 المجموعة	 المشتركة.	عندما	تفقد	
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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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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.- 

لكل	من	 العقد	 المقابل	في	 بتخصيص	 المجموعة	 تقوم	 اإليجار،	 يحتوي	على	مكّون	 الذي	 العقد	 تعديل	 أو	 بداية	 عند	
األراضي	 إيجار	 لعقود	 بالنسبة	 ذلك،	 الرغم	من	 على	 المستقل.	 النسبي	 أساس	سعره	 على	 وذلك	 اإليجار،	 مكّونات	
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	أن	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
تمتد	إلثني	 التي	 األجل	 لإليجارات	قصيرة	 اإليجار	 األصول	ومطلوبات	 استخدام	 حق	 احتساب	 عدم	 المجموعة	 اختارت	
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
انخفاض	 وخسائر	 االستهالك	 منها	 مطروحًا	 بالتكلفة	 الحقًا	 وتظهر	 بالتكلفة،	 مبدئيًا	 والمعدات	 العقارات	 تسجيل	 يتم	
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	
تحميل	 ويتم	 المستهدف،	 االستخدام	 قيد	 لوضع	األصل	 أخرى	الزمة	 تكاليف	 أية	 أو	 الشراء	 الثابتة	من	سعر	 األصول	
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

يتم	مراجعة	القيمة	المتبقية	والعمر	اإلنتاجي	للعقارات	والمعدات	بشكل	دوري،	وإذا	اختلفت	التوقعات	عن	التقديرات	
السابقة،	فإن	مقدار	التغيير	يتم	احتسابه	مستقبليًا	في	بيان	الربح	أو	الخسارة	على	مدى	العمر	اإلنتاجي	المتبقي	المقدر	

للعقارات	والمعدات.

ك. الشهرة والموجودات غير الملموسة
تحتسب	المجموعة	دمج	األعمال	باستخدام	طريقة	االستحواذ	عند	تحويل	السيطرة	إلى	البنك.	يتم	عادة	قياس	المقابل	
المحول	في	االستحواذ	بالقيمة	العادلة،	وكذلك	صافي	الموجودات	المستحوذ	عليها	والقابلة	للتحديد.	يتم	احتساب	

تكاليف	المعامالت	كمصروفات	عند	تكبدها.

يتم	مبدئيًا	قياس	الشهرة	بالتكلفة،	كونها	فائض	إجمالي	المقابل	المحول،	ومبلغ	الحصص	غير	المسيطرة	المحتسبة،	
للتحديد،	 القابلة	 المستحوذة	 الملموسة	 وغير	 الملموسة	 الموجودات	 على	صافي	 بها،	 محتفظ	 سابقة	 وأي	حصص	

والمطلوبات	المتحملة.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

125 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		
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ك. الشهرة والموجودات غير الملموسة )تتمة(
بعد	االحتساب	المبدئي،	يتم	قياس	الشهرة	والموجودات	غير	الملموسة	األخرى	بالتكلفة	مطروحًا	منها	أي	خسائر	متراكمة	
النخفاض	القيمة.	لغرض	اختبار	انخفاض	القيمة،	يتم	تخصيص	الشهرة	المستحوذة	من	معاملة	دمج	األعمال،	ابتداء	
من	تاريخ	االستحواذ،	لكل	وحدة	من	الوحدات	المولدة	للنقد	للمجموعة،	والتي	من	المتوقع	أن	تستفيد	من	هذا	الدمج،	
بغض	النظر	عما	إذا	كانت	الموجودات	والمطلوبات	األخرى	للشركة	المستحوذة	مخصصة	لتلك	الوحدات.	إيضاح	رقم	2)ز(	

يشمل	تفاصيل	إضافية	حول	انخفاض	قيمة	الموجودات	غير	المالية.

الشهرة	 الوحدة،	فإن	 تلك	 العمليات	ضمن	 للنقد،	وتم	استبعاد	جزء	من	 الشهرة	لوحدة	مولدة	 في	حال	تم	تخصيص	
والخسائر	 األرباح	 تحديد	 عند	 للعمليات	 الدفترية	 القيمة	 في	 تضمينها	 يتم	 استبعادها	 تم	 التي	 بالعمليات	 المتعلقة	
للعمليات	 النسبية	 القيم	 على	 بناء	 الظروف	 هذه	 مثل	 استبعادها	في	 يتم	 التي	 الشهرة	 قياس	 يتم	 االستبعاد.	 من	
المستبعدة،	والجزء	المحتفظ	به	من	الوحدة	المولدة	للنقد.	الموجودات	غير	الملموسة	ذات	األعمار	اإلنتاجية	غير	المحددة	
تخضع	لفحص	انخفاض	القيمة	بشكل	سنوي،	بينما	يتم	إطفاء	تلك	الموجودات	غير	الملموسة	ذات	األعمار	اإلنتاجية	

المحددة.

ل. مخصصات أخرى
يتم	احتساب	مخصصات،	بناًء	على	أحداث	سابقة،	عندما	تكون	هناك	التزامات	قانونية	أو	ضمنية	على	المجموعة	يمكن	

قياسها	بطريقة	موثوقة،	مع	احتمال	الحاجة	لتدفق	منافع	اقتصادية	يتم	من	خاللها	سداد	تلك	االلتزامات.

م. مقاصة األدوات المالية
يتم	إجراء	مقاصة	بين	الموجودات	والمطلوبات	المالية،	ويدرج	صافي	المبلغ	في	بيان	المركز	المالي،	فقط	عندما	يوجد	
أو	 المبلغ	 أساس	صافي	 على	 للتسوية	 نية	 وعند	وجود	 المحتسبة،	 للمبالغ	 النفاذ	إلجراء	مقاصة	 واجب	 قانوني	 حق	

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.

ن. 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	
تتطلب	تسليم	 التي	 المالية	 الموجودات	 بيع	 أو	 االعتيادية	هي	عمليات	شراء	 البيع	والشراء	 بيع	األصل.	معامالت	 أو	
المشتقة	 األدوات	 معامالت	 بالسوق.	 السائد	 بالعرف	 أو	 بالنظم	 عمومًا	 تحديده	 يتم	 زمني	 إطار	 ضمن	 الموجودات	
والموجودات	المالية	المصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	تحتسب	بتاريخ	المتاجرة،	والذي	يمثل	التاريخ	

الذي	تبرم	فيه	المجموعة	اتفاقية	البيع	أو	الشراء.

س. التخصيصات المقترحة
تحتسب	أرباح	األسهم	والتخصيصات	األخرى	المقترحة	كمطلوبات	في	الفترة	التي	يتم	فيها	الموافقة	عليها	من	قبل	

المساهمين.

ع. 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	إرشادات	مصرف	البحرين	المركزي	المتعلقة	بالممارسات	الصحيحة	للمكافآت.

ف. 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.

ص. ربحية السهم الواحد
تقوم	المجموعة	بعرض	معلومات	عن	ربحية	السهم	الواحد	األساسية	ألسهمها	العادية.	ويتم	احتساب	ربحية	السهم	
المتوسط	 على	 للمجموعة،	 العاديين	 بالمساهمين	 المتعلقة	 الخسائر	 أو	 األرباح	 قسمة	 طريق	 عن	 األساسية	 الواحد	
الخسائر	 أو	 األرباح	 بتعديل	 المخفضة	 السهم	 ربحية	 تحديد	 ويتم	 السنة.	 القائمة	خالل	 العادية	 األسهم	 لعدد	 الموزون	
المتعلقة	باألسهم	العادية،	وكذلك	يتم	تعديل	المتوسط	الموزون	لعدد	األسهم	العادية	القائمة	لتأثيرات	أي	تخفيض	

محتمل	لألسهم	العادية.

ق. التزامات ضرائب الدخل
ال	تخضع	عمليات	المجموعة	في	مملكة	البحرين	ودولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	لضرائب	الدخل.	يخضع	فرع	المملكة	
العربية	السعودية	لضرائب	الدخل	حسب	قانون	ضرائب	الدخل	السعودي.	ويتم	احتساب	ضريبة	الدخل،	إن	وجدت،	في	

بيان	الربح	أو	الخسارة.

ر. العقارات المستحوذ عليها
يتم	االستحواذ	على	العقارات	في	بعض	الظروف	نتيجة	لتنفيذ	الرهن	على	القروض	والسلفيات	المتعثرة.	يتم	احتساب	
العقارات	المستحوذ	عليها	بالقيمة	الدفترية	أو	القيمة	العادلة	مطروحًا	منها	تكاليف	البيع،	أيهما	أقل،	ويتم	إدراجها	ضمن	

الموجودات	األخرى.

ش. عقارات استثمارية
العقارات	 تسجل	 استثمارية.	 كعقارات	 قيمتها	 في	 الزيادة	 أو	 التأجير	 ألغراض	 بها	 المحتفظ	 العقارات	 تصنيف	 يتم	
بالتكلفة،	كونها	القيمة	العادلة	للمقابل	المدفوع	ورسوم	االستحواذ.	الحقًا،	يتم	قياس	العقارات	 االستثمارية	مبدئيًا	

االستثمارية	بالقيمة	العادلة،	ويتم	تسجيل	التغيرات	ضمن	بند	»إيرادات	أخرى«	في	بيان	الربح	أو	الخسارة.

ت. 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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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إدارة المخاطر المالية. 3
تتعرض	المجموعة	لألنواع	التالية	من	المخاطر:

مخاطر	االئتمان	 

مخاطر	السيولة	 

مخاطر	السوق	 

مخاطر	التشغيل	 

إطار إدارة المخاطر
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	
تحمل	 مدى	 حول	 اإلدارة	 مجلس	 إلى	 بشأنها	 التقارير	 ورفع	 والتوصيات	 النتائج	 مراجعة	 ذلك	 بما	في	 اإلدارة،	 مجلس	

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	
المخاطر	 إدارة	 وأنظمة	 سياسات	 مراجعة	 ويتم	 بالقيود.	 االلتزام	 ومدى	 المخاطر	 ومراقبة	 المناسبة،	 الرقابة	 وإجراءات	
بصفة	منتظمة	لكي	تعكس	التغيرات	في	األوضاع	السائدة	في	السوق	واألنشطة	التي	تمارسها	المجموعة.	وتسعى	
بيئة	رقابة	منضبطة	وإيجابية،	يفهم	فيها	جميع	 التدريب،	ومعايير	وإجراءات	اإلدارة،	إلى	تطوير	 المجموعة،	من	خالل	

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	
أدائه،	وعلى	وضعه	في	السوق،	 للمقترض،	وتوقعات	 المالي	 الوضع	 مخاطر	االئتمان.	يعتمد	تقييم	االئتمان	على	
وحركة	 أدائه،	 متوفرة(	وسجل	 كانت	 )إن	 الخارجية	 التصنيفات	 وعلى	 المصرفي،	 للقطاع	 المستقبلية	 التوقعات	 وعلى	
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	
تطبيق	 يتم	 االئتمان،	 لمخاطر	 الصارمة	 التحليل	 عمليات	 إلى	 وباإلضافة	 المعنية.	 السلطات	 قبل	 من	 عليها	 الموافقة	
داخـلي	 نظـام	 االئتمـان.	ويضمـن	 إدارة	 قبـل	 ودقيـق	من	 بشكـل	صارم	 االئتمانيــة	 التسهيـالت	 جميـع	 وأحكــام	 شـروط	
التصحيحية	 اإلجراءات	 اتخاذ	 االئتمان	وضمان	 مخاطر	 خلل	في	 أي	 لتحديد	 السنوية	 المراجعة	 وعملية	 بالتصنيف	 خـاص	

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	
األقل.	تساعد	عملية	 لكل	مقترض	على	أساس	سنوي	على	 المخصصة	 المخاطر	 تتم	مراجعة	تصنيفات	 السداد.	 عن	
المخاطر.	يتم	 التي	تشهد	تدهورًا	على	مستوى	 التعرف	على	الحسابات	 المنتظمة	لمحفظة	المجموعة	على	 المتابعة	
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
المتعلقة	 التزاماتها	 لسداد	 الالزمة	 األموال	 على	 الحصول	 المجموعة	في	 قدرة	 عدم	 مخاطر	 السيولة	هي	 مخاطر	 إن	
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.

الموجودات،	 مجموع	 إلى	 السائلة	 الموجودات	 نسبة	 والمطلوبات	 الموجودات	 إدارة	 في	 المجموعة	 سياسات	 تحدد	
الموجودات	 في	 كافية	 استثمارات	 على	 المجموعة	 حافظت	 قد	 ممكن.	 حد	 أدنى	 إلى	 السيولة	 مخاطر	 تقليل	 بهدف	
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	األصول	والخصوم	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	
المجموعة.	وتخضع	نشاطات	 التي	تحتفظ	بها	 المتاجرة	والعمالت	األجنبية	والسلع	 بالفوائد	واألسهم	ضمن	محفظة	
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	
 3 بازل	 قواعد	 بموجب	 الخاصة	 الموحدة	 الطريقة	 المجموعة	 وتستخدم	 المتاجرة.	 موجودات	 اختيار	 في	 األساس	 هم	
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.

مخاطر التشغيل
أو	عدم	 أو	خلل	في	األنظمة	 أو	االختالس	 البشرية	 الناجمة	عن	األخطاء	 المالية	 الخسارة	 بأنها	 التشغيل	 تعرف	مخاطر	
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	عوائد	
السليم	 الوضع	 يمثله	 الذي	 والمزايا	والضمان	 أكبر،	 اقتراض	 تحقيقها	من	خالل	معدالت	 الممكن	 والتي	من	 مرتفعـة	

لرأس	المال.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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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	
القيمة	 باحتساب	 للبنوك	 تعليماته	 المركزي	 البحرين	 أصدر	مصرف	 المؤهلين.	وفي	وقت	الحق،	 البحرينية	 والشركات	
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.	كما	في	31	ديسمبر	2020،	بلغت	خسائر	
برامج	 	4 عن	 الحقًا	 المركزي	 البحرين	 أعلن	مصرف	 بحريني.	 دينار	 مليون	 	27.9 المجموعة	 قبل	 من	 المحتسبة	 التعديل	
إضافية	لتأجيل	القروض	اعتبارًا	من	سبتمبر	2020	لفترة	أربعة	أشهر،	واعتبارًا	من	يناير	2021	لفترة	ستة	أشهر،	واعتبارًا	
من	يوليو	2021	لفترة	ستة	أشهر،	واعتبارًا	من	يناير	2022	لفترة	ستة	أشهر.	ولقد	سمحت	البرامج	األربعة	األخيرة	للبنوك	

بفرض	فوائد	على	األقساط	المؤجلة،	وعلى	هذا	النحو	لم	تؤدي	لتكبد	أي	خسائر	تعديل	إضافية	للمجموعة.

للرواتب،	 دعم	 بحريني،	في	شكل	 دينار	 مليون	 	4.6 تبلغ	 إجمالية	 بقيمة	 منحًا	 المجموعة	 استلمت	 	،2020 خالل	سنة	
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.

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	
بالوفاء	 الوطني	 البحرين	 بنك	 مجموعة	 استمرت	 	.%3 إلى	 	%5 من	 التنظيمي	 االحتياطي	 متطلبات	 تخفيض	 خالل	

بالمتطلبات	األصلية	للحد	األدنى	لنسبة	السيولة.

تم	تقديم	تحليل	إضافي	آلثار	جائحة	كورونا	)كوفيد	-	19(	على	نتائج	المجموعة	في	قسم	اإلفصاحات	اإلضافية.

النقد وما في حكمه. 5
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
123.0125.5نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية
)73.7()78.6(مطروحًا:	احتياطيات	نقدية	إجبارية

44.451.8
2.740.4سندات	الخزينة	)أقل	من	3	أشهر(

273.4281.0إيداعات	لدى	البنوك	)أقل	من	3	أشهر(
320.5373.2

سندات الخزينة. 6
إيداعات	 إسالمية	وشهادات	 خزينة	وصكوك	 وتشمل	سندات	 بطبيعتها،	 األجل	 الخزينة	هي	سندات	قصيرة	 سندات	

صادرة	من	قبل	حكومة	مملكة	البحرين	وحكومة	المملكة	العربية	السعودية.
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
215.7226.6حكومة	مملكة	البحرين

10.010.1حكومة	المملكة	العربية	السعودية
225.7236.7

إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى. 7
تمثل	اإليداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى	جزءًا	من	أنشطة	المجموعة	في	أسواق	المال.	وتشمل	هذه	

اإليداعات	قروض	قصيرة	األجل	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى.

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
251.0307.7إيداعات	لدى	البنوك

43.427.7إيداعات	لدى	المؤسسات	المالية	األخرى
294.4335.4

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

141.7241.0إيداعات	ألجل
91.142.3حسابات	جارية	وتحت	الطلب

61.652.1اتفاقيات	إعادة	الشراء	العكسية
294.4335.4

قروض وسلفيات. 8
20212020

كما	في	31	ديسمبر )بماليين الدنانير البحرينية(أ(	
2,412.92,211.8قروض	وسلفيات	لغير	البنوك

64.143.3قروض	وسلفيات	للبنوك
2,477.02,255.1إجمالي	القروض	والسلفيات

)82.0()81.2(مطروحًا:	مخصص	انخفاض	القيمة
2,395.82,173.1

كما	في	31	ديسمبر	2021،	بلغت	القروض	والسلفيات	ذات	معدالت	الفائدة	العائمة	والتي	تم	إعادة	تسعير	الفائدة	 ب(	
االتفاق	 الفائدة	حسب	 ثابت	ألسعار	 المتفق	عليها	وعلى	أساس	هامش	 للتواريخ	 المجموعة	طبقًا	 عليها	بواسطة	

بمبلغ	734.8	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2020: 580.2	مليون	دينار	بحريني(.

وفقًا	لسياسة	المجموعة	وإرشادات	مصرف	البحرين	المركزي،	تعتبر	القروض	والسلفيات	متعثرة فورًا،	إذا	لم	تدفع	 ج(	
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.

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

62.170.3لغاية	سنة
18.835.4	إلى	3	سنوات
28.710.3أكثر	من	3	سنوات

99.6116.0المجموع
94.5114.2القيمة	العادلة	للضمان	في	السوق

53.161.9مخصصات	انخفاض	القيمة	للمرحلة	الثالثة

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1282021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية
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وفقًا	إلرشادات	مصرف	البحرين	المركزي،	فإن	القروض	التي	تم	تصنيفها	كقروض	متعثرة،	يجب	أن	تبقى	تحت	هذا	
التصنيف	لفترة	تسكين	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	التسكين	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	2021،	بلغت	القروض	المستحقة	
أقل	من	90	يومًا	ولكن	غير	منخفضة	القيمة	42.9	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2020: 47.8	مليون	دينار	بحريني(.

يجوز	تعديل	الشروط	التعاقدية	للقرض	لعدد	من	األسباب،	بما	في	ذلك	ظروف	السوق	المتغيرة،	والمحافظة	على	 د(	
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.

المتوقعـة	و/أو	 النقديـة	 التدفقـات	 التغيـرات	فـي	 نتيجـة	 العمـالء	 التفـاوض	حـول	قـروض	 بإعـادة	 المجموعـة	 تقـوم	
مـرور	المقتـرض	بصعوبـات	ماليـة	)المشـار	إليـه	»أنشـطة	االمتنـاع	عـن	اسـتعمال	حـق	التنفيـذ«(	لزيـادة	فـرص	تحصيـل	
القـروض،	وتقليـل	مخاطـر	التخلـف	عـن	السـداد.	خـالل	2021،	تـم	إعـادة	هيكلـة	تسـهيالت	ائتمانيـة	بمبلـغ	33.9	مليـون	
تنـازالت	إعـادة	الهيكلـة	تتعلـق	بشـكل	أساسـي	بتأجيـل	أقسـاط	 )2020: 98.3	مليـون	دينـار	بحرينـي(.	 دينـار	بحرينـي	
القـروض	بغـرض	مسـاعدة	العمـالء	علـى	التغلـب	علـى	حـاالت	أزمـة	السـيولة	المؤقتـة،	أو	إعـادة	تنظيـم	السـداد	مـع	
توقعات	التدفقات	النقدية	المعدلة	للمقترضين،	وتعديل	شـروط	وثائق	القرض.	نظرًا	لطبيعة	التنازالت	الطفيفة،	لم	
يكـن	هنـاك	أثـر	جوهـري	علـى	مخصصـات	انخفـاض	القيمة	للمجموعة،	أو	األرباح	المسـتقبلية.	وفقًا	إلرشـادات	مصرف	
البحريـن	المركـزي،	يجـب	تضميـن	القـروض	التـي	تـم	إعـادة	هيكلتهـا	ضمـن	المرحلـة	الثانيـة	لفتـرة	ال	تقـل	عن	سـنة	واحدة	

مـن	تاريـخ	إعـادة	الهيكلـة.

تحتفـظ	المجموعـة	بضمانـات	مقابـل	القـروض	والسـلفيات	الممنوحـة	للعمـالء	وذلـك	علـى	شـكل	رهـن	امتيـاز	علـى	 هـ(	
الودائـع،	أو	علـى	شـكل	رهـن	قانونـي	علـى	العقـارات	و/أو	األسـهم	وضمانـات	حكوميـة	/	مصرفيـة.	يتـم	االحتفـاظ	
ببعض	هذه	الضمانات	في	شركات	األغراض	الخاصة.	كما	في	31	ديسمبر	2021،	تمت	تغطية	القروض	والسلفيات	
البالغـة	631.9	مليـون	دينـار	بحرينـي	)31	ديسـمبر	2020: 640.7	مليـون	دينـار	بحرينـي(	وذلـك	بشـكل	كامل	بضمانات،	
بينمـا	تمـت	تغطيـة	قـروض	وسـلفيات	بمبلـغ	211.3	مليـون	دينـار	بحرينـي	)31	ديسـمبر	2020: 180.7	مليـون	دينـار	
بحرينـي(	وذلـك	بشـكل	جزئـي	بضمانـات	تبلـغ	قيمتهـا	138.4	مليـون	دينـار	بحرينـي	)31	ديسـمبر	2020: 101.8	مليـون	
دينـار	بحرينـي(.	بالتالـي،	فـإن	القـروض	والسـلفيات	التـي	تـم	تغطيتهـا	بشـكل	كامـل	أو	جزئـي	تمثـل	34.0%	بحرينـي	
)31	ديسـمبر	2020: 36.4%( مـن	إجمالـي	القـروض.	غالبيـة	القـروض	التـي	لـم	يتـم	أخـذ	ضمانـات	عليهـا	تـم	منحهـا	
مقابـل	إيداعـات	الرواتـب	مـن	المجموعـة	مـن	قبـل	أصحـاب	العمـل	المعنييـن.	غالبيـة	القـروض	المتبقيـة	التـي	لـم	يتـم	

أخـذ	ضمانـات	عليهـا	تـم	منحهـا	مقابـل	إيداعـات	الرواتـب	فـي	المجموعـة	مـن	قبـل	أصحـاب	العمـل	المعنييـن.

التعرض لمخاطر االئتمان و( 

كما في 31 ديسمبر
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(1. منخفضة القيمة )المرحلة الثالثة(
82.688.9دون	المستوى
5.013.9مشكوك	فيها

12.013.2خسارة
99.6116.0المبلغ	اإلجمالي

)61.9()53.1(مخصصات	انخفاض	القيمة	للمرحلة	الثالثة
46.554.1القيمة الدفترية المنخفضة )المرحلة الثالثة(

2. مستحقة ألقل من 90 يومًا ولكن غير منخفضة القيمة
42.947.8المبلغ	اإلجمالي

)1.7()2.0(مخصص	االنخفاض	في	القيمة	للمرحلة	األولى	أو	الثانية
40.946.1القيمة الدفترية المستحقة لكن غير منخفضة القيمة

3. غير مستحقة وغير منخفضة القيمة تبعًا للتصنيف الداخلي
المرحلة األولى

64.5219.9درجات	التصنيف	من	1	حتى	3
269.0196.2درجات	التصنيف	من	4	حتى	6

438.5389.7درجات	التصنيف	من	7	حتى	10
174.1100.3درجات	التصنيف	من	11	حتى	13

1,205.81,056.5غير	مصنف
2,151.91,962.6المبلغ	اإلجمالي

)9.4()12.7(مخصص	االنخفاض	في	القيمة	للمرحلة	األولى
2,139.21,953.2القيمة الدفترية للمرحلة األولى

المرحلة الثانية
--درجات	التصنيف	من	1	حتى	3
9.533.0درجات	التصنيف	من	4	حتى	6

18.68.3درجات	التصنيف	من	7	حتى	10
105.941.5درجات	التصنيف	من	11	حتى	13

9.07.2غير	مصنف
143.090.0المبلغ	اإلجمالي

)8.8()12.6(مخصص	االنخفاض	في	القيمة	للمرحلة	الثانية
130.481.2القيمة الدفترية للمرحلة الثانية

2,269.62,034.4القيمة الدفترية غير المستحقة وال منخفضة القيمة
2,357.02,134.6مجموع 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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

129 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
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حسب المرحلة

كما في 31 ديسمبر 2021
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىبماليين الدنانير البحرينية

الضعف االئتماني 
المجموعالمشترى أو الناشئ

2,181.1156.799.639.62,477.0قروض	وسلفيات
)81.2()0.8()53.1()14.0()13.3(مطروحًا:	مخصصات	انخفاض	القيمة

2,167.8142.746.538.82,395.8صافي القروض والسلفيات

كما	في	31	ديسمبر	2020
المرحلة	الثالثةالمرحلة	الثانيةالمرحلة	األولىبماليين	الدنانير	البحرينية

الضعف	االئتماني	
المجموعالمشترى	أو	الناشئ

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

تم	شراء	الموجودات	المالية	الضعيفة	ائتمانيًا	المشتراة	أو	الناشئة،	كجزء	من	دمج	العمليات	بالقيمة	العادلة،	لتعكس	الخسائر	االئتمانية	التي	تم	بموجبها	فعاًل	احتساب	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لمدى	الحياة.

مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ز( 

 2021
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىبماليين	الدنانير	البحرينية

الضعف االئتماني 
المجموعالمشترى أو الناشئ

10.09.961.90.282.0انخفاض	القيمة	في	1	يناير	2021
--0.4)3.4(3.0صافي	التحويالت	بين	المراحل

)13.6(-)13.6(--المشطوب	خالل	الفترة
0.36.94.30.612.1مخصص	الفترة	)صافي(

0.7-0.60.1-حركات	أخرى
13.314.053.10.881.2انخفاض القيمة في 31 ديسمبر 2021

التغيرات	األخرى	تتعلق	باحتساب	المخصصات	التي	تم	مقاصتها	مبدئيًا	مقابل	المبالغ	اإلجمالية	بتاريخ	شراء	الشركة	التابعة.
 2020

المرحلة	األولىبماليين	الدنانير	البحرينية
المرحلة
المرحلة	الثالثةالثانية

الضعف	االئتماني	
المجموعالمشترى	أو	الناشئ

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(

احتياطيات	الخسائر	االئتمانية
20.2-1.81.117.3المتوقعة	ناتجة	من	االستحواذ

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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1302021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



أوراق مالية استثمارية. 9
1. المكونات

تتكون	األوراق	المالية	االستثمارية	على	اآلتي:

كما في 31 ديسمبر 2021
بماليين	الدنانير	البحرينية

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
بالتكلفة
المجموعالمطفأة

استثمارات مسعرة:
244.1217.4461.5-سندات	دين

59.4-59.4-أدوات	حقوق	ملكية
303.5217.4520.9-مجموع االستثمارات المسعرة

استثمارات غير مسعرة:
23.563.4616.8703.7سندات	دين

34.0-3.031.0أدوات	حقوق	ملكية
26.594.4616.8737.7مجموع االستثمارات غير المسعرة

26.5397.9834.21,258.6مجموع األدوات االستثمارية

كما في 31 ديسمبر 2020
بماليين الدنانير البحرينية

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو 

الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
بالتكلفة
المجموعالمطفأة

استثمارات	مسعرة:
245.7212.0457.7-سندات	دين

56.3-56.3-أدوات	حقوق	ملكية
302.0212.0514.0-مجموع	االستثمارات	المسعرة

استثمارات	غير	مسعرة:
681.2681.2--سندات	دين

36.2-1.734.5أدوات	حقوق	ملكية
1.734.5681.2717.4مجموع	االستثمارات	غير	المسعرة

1.7336.5893.21,231.4مجموع	األدوات	االستثمارية

توزيع سندات الدين حسب إعادة التسعيرة  )2

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

592.8573.0سندات	دين	بفوائد	ثابتة
572.4565.9سندات	دين	بفوائد	عائمة

1,165.21,138.9

توزيع سندات الدين حسب التصنيفات االئتمانية  )3
تم	تخصيص	التصنيفات	التالية	من	قبل	وكاالت	التصنيف	االئتمانية	المرموقة.

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

+AA1.91.9
A3.94.0

BBB11.6-
BB7.28.7
B1,116.31,092.7

24.331.6غير	مصنفة
1,165.21,138.9

سندات	الدين	المصنفة	B	تمثل	بشكل	رئيسي	أدوات	صادرة	من	قبل	الحكومات.
كما	في	31	ديسمبر	2021،	تم	تصنيف	جميع	سندات	الدين	ضمن	المرحلة	األولى.

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )4
تحتفظ	المجموعة	باستثمارات	في	صناديق	مدارة	مصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	بمبلغ	3.0	مليون	

دينار	بحريني	)2020: 1.7	مليون	دينار	بحريني(.

االستثمار في شركات زميلة. 10
تملك	المجموعة	حصة	تمثل	نسبة	39.7%	في	شركة	بنفت	ش.م.ب.	)مقفلة(	)2020: 39.7%(	والتي	تم	تأسيسها	
في	مملكة	البحرين.	تم	منح	الشركة	ترخيصًا	لتقديم	خدمات	تكميلية	صادر	من	مصرف	البحرين	المركزي	لتقديم	أنظمة	
الدفع،	وخدمة	مقاصة	الشيكات	في	البحرين،	وخدمات	مالية	أخرى	مرتبطة	بها،	وذلك	لمصلحة	البنوك	التجارية	وزبائنها	

في	مملكة	البحرين.
وتملك	المجموعة	حصة	تمثل	نسبة	36.8%	في	شركة	إل	إس	العقارية	ذ.م.م	)2020: 37.0%(،	والتي	تم	تأسيسها	
في	مملكة	البحرين	في	سنة	2019.	تركز	الشركة	على	األنشطة	العقارية،	بما	في	ذلك	التطوير	واإلدارة	العامة	للعقارات	

المملوكة	أو	المؤجرة.
ال	تملك	المجموعة	أي	حصة	في	شركة	الدور	لالستثمار	في	الطاقة	)2020: 29.4%(	بعد	بيعها،	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.
تم	 والذي	 	،)%25.0  :2020( )مقفلة(	 السيولة	ش.م.ب	 إدارة	 مركز	 في	 	%25.0 نسبة  تمثل	 حصة	 المجموعة	 تملك	
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	)2020: %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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

131 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



االستثمار في شركات زميلة )تتمة(  .10
لمعيار	 وفقًا	 وذلك	 الملكية	 حقوق	 بطريقة	 محتسبة	 زميلة	 كشركات	 االستثمارات	 هذه	 باحتساب	 المجموعة	 وقامت	

المحاسبة	الدولي	)28(	»االستثمار	في	شركات	زميلة«.

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(

36.753.6الرصيد	االفتتاحي
)37.6(-تحويل	بنك	البحرين	اإلسالمي	إلى	شركة	تابعة

15.0-القيمة	العادلة	للشركات	الزميلة	من	استحواذ	شركة	تابعة
1.11.0حصة	البنك	في	الربح
)0.8()1.1(أرباح	أسهم	مستلمة
-)9.3(استبعاد	شركة	زميلة

5.5)0.2(حركات	أخرى
27.236.7في 31 ديسمبر

	،%78.8 إلى	 	2019 ديسمبر	 	31 كما	في	 	%29.1 البحرين	اإلسالمي	من	 بنك	 البنك	في	 زادت	حصة	 	،2020 خالل	
وبالتالي	تم	توحيده	في	هذه	البيانات	المالية.

فوائد مستحقة وموجودات أخرى. 11
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
36.927.2فوائد	مستحقة

13.411.3ذمم	مدينة	ومبالغ	مدفوعة	مقدمًا
11.746.7القيمة	العادلة	الموجبة	للمشتقات

31.327.3أخرى
93.3112.5

تتضمن	األخرى	على	مبلغ	وقدره	7.2	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2020: 8.5	مليون	دينار	بحريني(	عبارة	عن	قيمة	
األراضي	والمباني	التي	صادرتها	المجموعة	من	عمالئها	وهي	اآلن	محتفظ	بها	لغرض	البيع،	وعقارات	استثمارية	بمبلغ	
المعاد	استمالكها	 2020: 16.2	مليون	دينار(.	تظهر	هذه	األراضي	والمباني	 )31	ديسمبر	 14.7	مليون	دينار	بحريني	
االستثمارية	 العقارات	 احتساب	 يتم	 بينما	 أقل،	 أيهما	 البيع،	 تكاليف	 منها	 العادلة	مطروحًا	 والقيمة	 الدفترية،	 بالقيمة	

بالقيمة	العادلة	استنادًا	إلى	تقييمات	مستقلة	من	قبل	أطراف	أخرى.

العقارات والمعدات. 12

بماليين الدنانير البحرينية
حق استخدام
مبانيأراضيعقار مستأجر

 أثاث
المجموعومعدات

8.58.037.769.4123.6التكلفة
)59.6()29.7()24.6(-)5.3(االستهالك	/	اإلطفاء	المتراكم

3.28.013.139.764.0صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021
1.98.011.834.055.7صافي	القيمة	الدفترية	في	31	ديسمبر	2020

بلغ	مجموع	مصروفات	االستهالك	لعام	2021	مبلغ	5.9	مليون	دينار	بحريني	)2020: 4.8	مليون	دينار	بحريني(.	يشمل	
ما	ذكر	أعاله	األعمال	الرأسمالية	قيد	اإلنشاء	بالتكلفة	بمبلغ	20.1	مليون	دينار	بحريني	)2020: 20.5	مليون	دينار	بحريني(.

بحرينــي دينــار	 مليــون	 	2.2 مبلــغ	 	2021 لســنة	 المســتأجر	 العقــار	 اســتخدام	 حــق	 إطفــاء	 مصروفــات	 مجمــوع	  بلــغ	
)2020: 1.5	مليون	دينار	بحريني(.

الشهرة واألصول غير الملموسة األخرى. 13
إلى	 	2019 ديسمبر	 	31 في	 كما	 	%29.1 من	 اإلسالمي	 البحرين	 بنك	 في	 البنك	 حصة	 زادت	 	،2020 يناير	 	22 في	
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،	والتكنولوجيا،	وأوجه	الكفاءة	

التشغيلية	األخرى	ستوفر	للعمالء	والمساهمين	خدمات	وعوائد	محسنة.

بلغت	قيمة	الشهرة	41.8	مليون	دينار	بحريني	والموجودات	غير	الملموسة	12.6	مليون	دينار	بحريني	نتيجة	االستحواذ	
الناشئة	 المتوقعة	 للمنافع	 المخصصة	 القيمة	 من	 الملموسة	 غير	 الموجودات	 تتكون	 اإلسالمي.	 البحرين	 بنك	 على	
من	ترخيص	الخدمات	المصرفية	اإلسالمية	والعالمة	التجارية	لبنك	البحرين	اإلسالمي،	كونه	البنك	اإلسالمي	األقدم	
والمهيمن	في	مملكة	البحرين.	كما	في	31	ديسمبر	2021،	تم	تخصيص	عمر	افتراضي	يمتد	لفترة	6	سنوات	لمبلغ	5.0 

مليون	دينار	بحريني	من	الموجودات	غير	الملموسة،	مع	رصيد	متبقي	غير	مطفأ	يبلغ	4.2	مليون	دينار	بحريني.

تحليل انخفاض قيمة الشهرة
القيمة	القابلة	لالسترداد	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% )2020: 2%(	ومعدل	خصم	بنسبة	13% )2020: 13%(،	حسب	ما	تم	تطبيقه	على	

تقديرات	التدفقات	النقدية.

المعلومات	 على	مصادر	 استنادًا	 الشهرة،	 قيمة	 انخفاض	 على	 هناك	مؤشر	 كان	 إذا	 ما	 بتقييم	 البنك	سنويًا،	 يقوم	
للنقد	 المولدة	 الوحدة	 قيمة	 انخفاض	 على	 مؤشرات	 أي	 يوجد	 ال	 	،2021 ديسمبر	 	31 في	 كما	 الخارجية.	 أو	 الداخلية	

المتعلقة	بالشهرة	)2020:	ال	شيء(.

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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1322021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى. 14
تتكون	المستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى	من	قروض	قصيرة	األجل	من	البنوك	والمؤسسات	المالية.

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

453.2506.4ودائع	ألجل
64.838.1حسابات	جارية	وتحت	الطلب

518.0544.5

كما	في	31	ديسمبر	2021	و	31	ديسمبر	2020،	كانت	المجموعة	مساهمًا	صافيًا	في	سندات	الخزينة	وأسواق	المال	
بين	البنوك.

قروض بموجب عقود إعادة الشراء. 15
بلغت	قيمة	القروض	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء	221.6	مليون	دينار	بحريني	)2020: 112.9	مليون	دينار	بحريني(	
وبلغت	القيمة	العادلة	لألوراق	المالية	االستثمارية	المرهونة	كضمانات	274.6	مليون	دينار	بحريني	)2020: 113.9	مليون	

دينار	بحريني(.

ودائع العمالء. 16
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

1,885.01,743.5قابلة	للدفع	عند	الطلب	أو	بإشعار	قصير
1,299.21,340.8ودائع	ألجل	وحسابات	تحت	الطلب

3,184.23,084.3

فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى. 17
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
22.820.5دائنون	وذمم	دائنة

19.230.3فوائد	مستحقة
8.428.6القيمة	العادلة	السالبة	للمشتقات

6.97.0منافع	الموظفين
5.82.7إيرادات	مؤجلة
3.11.9التزامات	إيجار

10.32.4أخرى
76.593.4

بند	“أخرى”	يشمل	مخصصات	مقابل	المطلوبات	الطارئة.

التزامات	اإليجار	تتعلق	بحق	استخدام	عقار	مستأجر.	تحليل	استحقاق	التدفقات	النقدية	التعاقدية	هو	كما	يلي:

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

1.71.3أقل	من	سنة	واحدة
1.81.5سنة	إلى	3	سنوات
30.20.4	إلى	5	سنوات

3.73.2مجموع	التزامات	اإليجار	غير	المخصومة
3.11.9التزامات اإليجار المدرجة ضمن بيان المركز المالي

صافي مخصصات انخفاض القيمة ومخصصات أخرى. 18
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
12.127.3قروض	وسلفيات	)إيضاح	8	ز(

-3.7إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
0.3)0.3(أوراق	مالية	استثمارية

15.527.6

)0.5(3.6التزامات	القروض	والضمانات
-3.2مطلوبات	طارئة	-	مطالبات	قضائية

-0.2شركات	زميلة
0.9-موجودات	أخرى

7.00.4
22.528.0

تدافع	الشركة	التابعة	للمجموعة	عن	مطالبة	ضدها	من	اللجنة	الرسمية	للدائنين	غير	المضمونين	لبنك	آركبيتا	ش.م.ب	
)مقفلة(،	بناًء	على	حكم	ابتدائي.	قدمت	الشركة	التابعة	استئنافًا	ضد	هذا	الحكم،	إال	أنها	قامت	بعمل	مخصص	بمبلغ	
6.9	مليون	دينار	بحريني،	يتكون	من	3.7	مليون	دينار	بحريني	ألصل	المبلغ،	و	3.2	مليون	دينار	بحريني	مقابل	األرباح	

المقدرة	التي	يمكن	أن	تفرضها	المحكمة.

المطلوبات الطارئة وااللتزامات المصرفية. 19
تقوم	المجموعة	بإصدار	التزامات	لتقديم	تسهيالت	ائتمانية	لزبائنها،	كما	تضمن	أداء	الزبائن	عن	طريق	إصدار	خطابات	
األقصى	 الحد	 تمثل	 المالية	 األدوات	 هذه	 في	 عليها	 المتعاقد	 المبالغ	 إن	 ثالثة.	 ألطراف	 وضمانات	 احتياطية	 اعتماد	
هذه	 أن	 إال	 عليها.	 المتعاقد	 التزاماتها	 في	 األخرى	 األطراف	 أخفقت	 إذا	 تنجم	 قد	 التي	 المحتملة	 االئتمانية	 للمخاطر	
التعرضات	للمخاطر	االئتمانية	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	االئتمانية	الفعلية	المستقبلية،	كما	ال	تمثل	جزءًا	

من	متطلبات	السيولة	للمجموعة.

قررت	المجموعة	أن	فائض	أو	عجز	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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

133 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



المطلوبات الطارئة وااللتزامات المصرفية )تتمة(  .19
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر
االلتزامات الطارئة

101.953.6التزامات	في	خطابات	اعتماد	مستندية	معززة
ضمانات:

36.440.2مضمونة	من	البنوك
163.8184.5أخـــرى

302.1278.3
االلتزامات المصرفية

244.1207.6التزامات	القروض	غير	المسحوبة
عقود	آجلة:

10.115.0أوراق	مالية	مشتراة
254.2222.6
556.3500.9

األدوات المشتقة واألدوات المالية للعمالت األجنبية. 20
الموجودات	 وإدارة	 المتاجرة،	 بغرض	 األجنبية	 والعمالت	 المشتقات	 من	 متعددة	 مالية	 أدوات	 المجموعة	 تستخدم	
آجلة	 المرتبة	األولى	على	عقود	مستقبلية	وعقود	 المخاطر.	وتشتمل	هذه	األدوات	في	 والمطلوبات،	والتحوط	ضد	

ومقايضات	وعقود	خيارات.

تواريخ	 في	 األجنبية	 العمالت	 أو	 المالية	 األدوات	 شراء	 أو	 لبيع	 التزامات	 هي	 اآلجلة	 والعقود	 المستقبلية	 العقود	
مستقبلية	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	ال	تمثل	أرصدة	معرضة	لمخاطر	
االئتمان	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	
األطراف	في	 جميع	 أخفقت	 إذا	 للمجموعة	 القصوى	 االئتمانية	 الخسائر	 االستبدال	 كلفة	 وتعكس	 العقود،	 قيمة	 في	
القيام	بالتزاماتها.	وبالنسبة	للخيارات	المباعة	فليس	هناك	مخاطر	ائتمانية	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	
على	 المبنية	 المخصومة	 النقدية	 التدفقات	 معادالت	 باستخدام	 اآلجلة	 الفائدة	 أسعار	 وعقود	 الفائدة	 سعر	 مقايضة	
عوائد	السوق	السائدة	ألدوات	مماثلة	وبنفس	موعد	االستحقاق	لكل	أداة.	وتم	إعادة	تقييم	العقود	المستقبلية	وعقود	

العمالت	األجنبية	وخيارات	سعر	الفائدة	باستخدام	سعر	السوق	والنماذج	المناسبة	لتقييم	الخيارات.

وكلفة	 اإلسمية	 اإلجمالية	 والمبالغ	 األجنبية	 والعمالت	 المالية	 المشتقات	 أدوات	 من	 نوع	 لكل	 ملخص	 يلي	 فيما	 أ(	
االستبدال	والقيمة	العادلة:

كما في 31 ديسمبر
بماليين	الدنانير	البحرينية

القيمة العادلةكلفة االستبدالالمبالغ اإلسمية األصلية

202120202021202020212020
عقود أسعار الفائدة

3,038.21,517.931.737.131.737.1مقايضات	أسعار	الفائدة

عقود العمالت األجنبية
141.9141.00.50.60.30.1عقود	فورية	وآجلة

1,042.61,709.21.94.11.53.2مقايضات	أسعار	الصرف
1,184.51,850.22.44.71.83.3

4,222.73,368.134.141.833.540.4المجموع

تم	عرض	تكلفة	االستبدال	حسب	القطاع	والمنطقة	الجغرافية	في	إيضاح	رقم	34.

اإلسمية	 والمبالغ	 العقود	 مبالغ	 أساس	 على	 األجنبية	 والعمالت	 المشتقات	 أدوات	 الستحقاق	 توزيع	 يلي	 فيما	 ب(	
المتفق	عليها:

كما في 31 ديسمبر
بماليين	الدنانير	البحرينية

20212020

لغاية سنة 
واحدة

أكثر من 
المجموعسنة

لغاية	سنة	
واحدة

 أكثر
المجموعمن	سنة

عقود أسعار الفائدة
215.92,822.33,038.2216.01,301.91,517.9مقايضات	أسعار	الفائدة

عقود العمالت األجنبية
141.9111.030.0141.0-141.9عقود	فورية	وآجلة

963.079.61,042.61,576.6132.61,709.2مقايضات	أسعار	الصرف
1,104.979.61,184.51,687.6162.61,850.2

1,320.82,901.94,222.71,903.61,464.53,368.1المجموع

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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البيانات المالية



رأس المال. 21
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(

رأس المال المصرح به
2,500,000,000250.0250.0 )2020: 2,500,000,000(	أسهم	عادية	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل
170.3154.3في	1	يناير	2021: 1,702,535,732	سهم	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم	)1	يناير 2020: 1,543,292,583	سهم	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم(

0.5-أسهم	صادرة	مقابل	شراء	شركة	تابعة	)4,467,173	سهمًا	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم(
17.015.5أسهم	منحة	)سهم	واحد	لكل	عشرة	أسهم	مملوكة(

187.3170.3كما	في	31	ديسمبر	2021: 1,872,789,305	أسهم	عادية	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم	)31	ديسمبر	2020: 1,702,535,732	سهم	بقيمة	100	فلس	لكل	سهم(

تمت	الموافقة	في	اجتماع	الجمعية	العمومية	السنوي	العادي	واالجتماع	غير	االعتيادي	لسنة	2020،	والذي	عقد	بتاريخ	24	مارس	2021	على	زيادة	رأس	المال	الصادر	والمدفوع	بالكامل	من	خالل	إصدار	أسهم	منحة	بنسبة	واحد	لكل	عشرة	أسهم	
مملوكة	وذلك	بمبلغ	17.0	مليون	دينار	بحريني.

أقترح	مجلس	اإلدارة	زيادة	رأسمال	البنك	الصادر	والمدفوع	بالكامل	إلى	206.0	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	18.7	مليون	دينار	بحريني	من	األرباح	المستبقاة.

توزيع	األسهم	العادية:	الجدول	التالي	يوضح	عدد	األسهم	والمساهمين،	ونسبة	مجموع	األسهم	القائمة	حسب	الفئات	التالية:

31	ديسمبر	312020 ديسمبر 2021
عـــدد

األسهم
عـــدد

المساهمين
% من مجموع عدد

األسهم القائمة
عـــدد

األسهم
عـــدد

المساهمين
%	من	مجموع	عدد
األسهم القائمة

30.2%31.7515,774,9951,599%594,649,4261,696أقل	من	%1
14.8%13.3251,950,0218%1249,848,0937%	إلى	أقل	من	%5

------5%	إلى	أقل	من	%10
10.9%10.9184,726,1221%10203,198,7331%	إلى	أقل	من	%20
44.1%44.1750,084,5941%20825,093,0531%	إلى	أقل	من	%50

1,872,789,3051,705%100.01,702,535,7321,609%100.0

توزيع	األسهم	العادية	حسب	جنسية	المساهم	كما	يلي:

31	ديسمبر	312020 ديسمبر 2021
عـــدد

األسهم
عـــدد

المساهمين
% من مجموع عدد

األسهم القائمة
عـــدد

األسهم
عـــدد

المساهمين
%	من	مجموع	عدد
األسهم القائمة

94.6%93.61,609,854,1531,517%1,754,051,4281,546بحرينيين
5.4%6.292,402,03281%115,475,261105دول	مجلس	التعاون	األخرى

-0.2279,54711%3,262,61654أخرى
1,872,789,3051,705%100.01,702,535,7321,609%100.0

تملك	شركة	ممتلكات	البحرين	القابضة	والتي	تمتلكها	حكومة	مملكة	البحرين	بنسبة	100%	ما	نسبته	44.1%	من	رأس	مال	البنك	)2020: 44.1%(،	وتمتلك	الهيئة	العامة	للتأمين	االجتماعي	بمملكة	البحرين	10.9% )2020: 10.9%(.	بينما	يمتلك	
النسبة	المتبقية	من	رأس	المال	وبشكل	رئيسي	مواطنون	بحرينيون	ومؤسسات	منشأة	بمملكة	البحرين.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

135 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن
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نظام حوافز الموظفين باألسهم
خالل	اجتماع	الجمعية	العامة	العادية	الذي	عقد	في	11	مارس	2015،	وتطبيقًا	لممارسات	المكافآت	السليمة	لمصرف	
 19,104,000 إصدار	 تم	 وعليه	 النظام”.	 	“ باألسهم	 الموظفين	 حوافز	 نظام	 على	 الموافقة	 تمت	 المركزي،	 البحرين	
سهم	عادي	بمبلغ	1.9	مليون	دينار	بحريني	في	عام	2015	إلى	طرف	مستقل،	وهي	شركة	ذات	أغراض	خاصة،	لتقوم	
باالحتفاظ	بحقوق	األسهم	تحت	هذا	النظام.	ومنذ	ذلك	الحين،	قام	البنك	بتخصيص	األسهم	للموظفين	المؤهلين	تحت	
إطار	هذا	النظام،	وتستحق	األسهم	المخصصة	تحت	النظام	لألرباح	النقدية	وأسهم	المنحة،	وتخضع	لشروط	الغرامات	
واالسترداد	للنظام.	كما	في	31	ديسمبر	2021،	يوجد	11,361,961	سهمًا	غير	مخصص	)2020: 12,300,394	سهمًا(.	

ويتم	اقتطاع	األسهم	غير	المخصصة	تحت	النظام	من	حقوق	الملكية.

االحتياطيات. 22
أ( االحتياطي القانوني

وفقًا	لمتطلبات	قانون	الشركات	التجارية	البحريني،	يتم	تخصيص	10%	من	صافي	األرباح	إلى	االحتياطي	القانوني.	
وال	يعتبر	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	9.4	مليون	دينار	بحريني	من	األرباح	المستبقاة	لالحتياطي	القانوني	للوصول	إلى	نسبة	50%	من	رأس	

المال	الصادر.

ب( االحتياطي العام
تم	عمل	هذا	االحتياطي	وفقًا	للنظام	األساسي	الخاص	بالمجموعة،	وهو	ما	يؤكد	التزام	المساهمين	تجاه	تعزيز	قاعدة	

رأس	المال.

ج( احتياطي 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	0.9	مليون	دينار	بحريني	)2020: 1.6	مليون	دينار	بحريني(.

التخصيصات المقترحة. 23
تم	إقرار	تخصيصات	عام	2020	في	آخر	اجتماع	للجمعية	العمومية	السنوي	والمنعقد	بتاريخ	24	مارس	2021.

إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد. 24
أ( إيرادات الفوائد

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
98.495.5قروض	وسلفيات	لغير	البنوك

1.52.6قروض	وسلفيات	للبنوك
5.08.9سندات	الخزينة

3.93.5إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
44.553.9أوراق	مالية	استثمارية

153.3164.4

ب( مصروفات الفوائد
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
26.737.0ودائع	العمالء

5.19.5إيداعات	من	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
1.01.9قروض	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء

32.848.4

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1362021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



صافي إيرادات الرسوم والعموالت. 25
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
6.34.2صافي	رسوم	وعموالت	على	القروض	والسلفيات

2.52.4صافي	رسوم	وعموالت	على	األنشطة	المتعلقة	بالتمويالت	التجارية
1.30.3صافي	عموالت	على	بطاقات

4.63.6رسوم	وعموالت	أخرى
)0.1()0.9(مطروحًا:	مصروفات	الرسوم	والعموالت	األخرى

13.810.4

إيــرادات أخــرى. 26
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
7.66.2ربح	على	أوراق	مالية	محتفظ	بها	للمتاجرة،	وصرف	العمالت	األجنبية	والمشتقات

4.23.5ربح	على	استثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر
-1.1ربح	على	القيمة	العادلة	الستثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة

12.99.7إيرادات أخرى من األنشطة األساسية
2.43.2دخل	أرباح	األسهم

1.38.6إيرادات	أخرى
3.711.8إيرادات أخرى من األنشطة غير األساسية

16.621.5

تكلفة الموظفين. 27
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
28.629.6رواتب	وعالوات	ومكافآت	أداء

2.82.7الضمان	االجتماعي	ومكافأة	نهاية	الخدمة
6.36.6السكن	ومزايا	أخرى

0.80.6أخرى
38.539.5

مصروفات تشغيلية أخرى. 28
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
6.74.8استهالك	وإطفاء

6.04.2مصروفات	المعدات
12.79.0استهالك وإطفاء ومصروفات المعدات

4.43.5مصروفات	االتصاالت
4.43.1رسوم	مهنية

4.24.8مصروفات	المباني
3.84.1مصروفات	رخص	تنظيمية،	وبرنامج	حماية	الودائع،	وضريبة	القيمة	المضافة

2.01.8مصروفات	اإلعالنات	والعالقات	العامة
4.54.4مصروفات	أخرى

23.321.7مصروفات تشغيلية أخرى
36.030.7

صافي المراكز المالية المفتوحة بالعمالت األجنبية. 29
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
91.3362.7دوالر	أمريكي	)فترات	طويلة(	-	غير	مغطاة
30.314.9درهم	إماراتي	)فترات	طويلة(	-	غير	مغطاة
)24.8(15.5ريال	سعودي	)فترات	طويلة(	-	غير	مغطاة

جميع	العمالت	أعاله	ذات	أسعار	صرف	ثابتة	مقابل	الدينار	البحريني.	لم	يكن	لدى	المجموعة	أي	صافي	تعرض	جوهري	
كما	في	31	ديسمبر	2021	أو	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	ما	يلي:

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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

137 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



األطراف ذوي العالقة )تتمة(  .30

كما في 31 ديسمبر
بماليين	الدنانير	البحرينية

مساهم رئيسي 
وشركات ذات عالقة

أعضاء مجلس اإلدارة 
شركات زميلةوأعضاء اإلدارة التنفيذية

202120202021202020212020
--236.3232.04.35.7قروض	وسلفيات

27.236.7--1,370.41,339.0سندات	الخزينة	وأوراق	مالية	استثمارية
187.9235.222.528.75.76.0ودائع	الزبائن

مطلوبات	طارئة	اللتزامات	غير	قابلة	للنقض	
--46.091.626.026.6وضمانات	والتزامات	أخرى

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
202120202021202020212020بماليين	الدنانير	البحرينية

--113.3286.43.40.9تسهيالت	قروض
--114.8277.81.30.9سداد	قروض

صافي	الزيادة	/	)النقص(	في	السحب	على	
--)1.1()3.5()67.2(5.8المكشوف

----870.4803.0سندات	الخزينة	وسندات	دين	وأسهم	مشتراة
استحقاق/	بيع	سندات	الخزينة	وسندات	دين	

----839.01,049.0وأسهم
0.1-1.02.5--مصروفات	رأسمالية

--62.172.40.30.4إيرادات	الفوائد
--0.93.00.20.4مصروفات	الفوائد

1.11.0----حصة	البنك	في	أرباح	شركات	زميلة
----1.90.9دخل	أرباح	أسهم

مكافأة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	ورسوم	حضور	
--0.20.20.40.3لجان	المجلس

--3.53.8--مزايا	للموظفين	قصيرة	األجل
--0.30.3--مزايا	تقاعدية

2.21.92.32.40.60.3مصروفات	تشغيلية	أخرى

خالل	السنة،	لم	يتم	احتساب	مخصص	صافي	النخفاض	القيمة	)2020:	مخصص	النخفاض	القيمة	بمبلغ	6.9	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	
المدراء	 أو	 المجلس،	 أوأعضاء	 اإلدارة،	 لرئيس	مجلس	 كان	 حيث	 	،2021 ديسمبر	 	31 المنتهية	في	 المالية	 السنة	 في	

مصلحة	مباشرة	أو	غير	مباشرة	في	العقود	أو	المعامالت.

أصول تحت اإلدارة. 31
األصول	تحت	اإلدارة	الخاصة	بالزبائن	والتي	ليس	للمجموعة	حق	قانوني	فيها	ال	يتم	تضمينها	في	بيان	المركز	المالي.	
كما	في	تاريخ	31	ديسمبر	2021،	بلغت	األصول	تحت	اإلدارة	134.2	مليون	دينار	بحريني	)31	ديسمبر	2020: 104.4 

مليون	دينار	بحريني(.

التوزيع الجغرافي. 32

كما في 31 ديسمبر
بماليين	الدنانير	البحرينية

المطلوباتالموجودات
بنود خارج الميزانية 

العمومية
202120202021202020212020

4,367.74,213.83,905.93,681.32,841.52,918.1دول	مجلس	التعاون	الخليجي
133.584.224.227.058.9196.6الواليات	المتحدة	األمريكية

7.962.943.773.71,874.3727.0أوروبا
26.50.526.553.14.327.3باقي	دول	العالم

4,535.64,361.44,000.33,835.14,779.03,869.0

تشــمل	البنــود	خــارج	الميزانيــة	العموميــة	علــى	مطلوبــات	طارئــة،	والتزامــات	مصرفيــة،	ومشــتقات،	وعقــود	صــرف	
عمــالت	أجنبيــة	آجلــة.

التوزيع القطاعي. 33

كما في 31 ديسمبر
بماليين	الدنانير	البحرينية

المطلوباتالموجودات
بنود خارج الميزانية 

العمومية
202120202021202020212020

1,667.81,520.6339.8308.6366.2110.7حكومة	/	سيادية
376.6338.2211.8174.3188.8167.6الصناعة	والتجارة

579.2608.8728.5585.13,965.03,385.6بنوك	ومؤسسات	مالية
220.7166.4107.6217.886.6122.1بناء

1,316.61,166.52,157.32,141.097.759.3شخصي
374.7560.9455.3408.374.723.7أخرى

4,535.64,361.44,000.33,835.14,779.03,869.0

تشمل	البنود	خارج	الميزانية	العمومية	على	مطلوبات	طارئة،	والتزامات	مصرفية،	ومشتقات،	وعقود	صرف	عمالت	
أجنبية	آجلة.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1382021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



تمركز مخاطر االئتمان. 34
فيما	يلي	تمركز	مخاطر	االئتمان	حسب	القطاعات	وحسب	التوزيع	الجغرافي:

أ( حسب القطاعات:

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2021

حكومات/ جهات سيادية

الصناعة/ التجارة
 بنوك/

المجموعأخرىشخصيبناءمؤسسات مالية دول أخرىالبحرين

الموجودات
79.3---79.3---أرصدة	لدى	البنوك	المركزية

225.7-----215.710.0سندات	الخزينة
294.4---282.1-12.3-إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

229.150.2363.397.8197.21,245.0213.22,395.8قروض	وسلفيات
10.11,165.2--17.0-1,114.623.5أوراق	مالية	استثمارية	-	سندات	دين

12.00.41.94.20.319.638.576.9فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
1,571.496.4365.2480.4197.51,264.6261.84,237.3مجموع الموجودات

175.372.186.640.074.7556.3-107.6المطلوبات الطارئة وااللتزامات البنكية
34.1---33.4--0.7المشتقات )تكلفة االستبدال(

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما	في	31	ديسمبر	2021

حكومات/	جهات	سيادية
الصناعة/	التجارة

 بنوك/
المجموعأخرىشخصيبناءمؤسسات	مالية دول	أخرىالبحرين

الموجودات
77.9---77.9---أرصدة	لدى	البنوك	المركزية

236.7-----226.610.1سندات	الخزينة
335.4---335.4---إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

329.773.3165.31,106.5339.12,173.1-159.2قروض	وسلفيات
11.71,138.9--17.2-1,075.434.6أوراق	مالية	استثمارية	-	سندات	دين

14.40.31.33.60.37.368.095.2فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
1,475.645.0331.0507.4165.61,113.8418.84,057.2مجموع	الموجودات

136.267.3122.240.523.8500.9-110.9المطلوبات	الطارئة	وااللتزامات	البنكية
41.8---39.3--2.5المشتقات	)تكلفة	االستبدال(

األرصدة	كما	في	نهاية	السنة	تمثل	الوضع	خالل	السنة،	ولهذا	لم	يتم	اإلفصاح	عن	متوسط	المبالغ	بشكل	منفصل.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

139 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



تمركز مخاطر االئتمان )تتمة(  .34
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	2021:

مجموع التعرضاتنوعية الزبونالزبون
1,317.1سياديزبون	أ

171.1جهة	ذات	صلة	حكوميةزبون	ب
130.2جهة	ذات	صلة	حكوميةزبون	ج
110.8بنك	مركزيزبون	د

حسب التوزيع الجغرافي: ب( 

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2021

دول مجلس التعاون 
الخليجي

الواليات المتحدة 
المجموعباقي دول العالمأوروبااألمريكية

الموجودات
79.3---79.3أرصدة	لدى	البنوك	المركزية

225.7---225.7سندات	الخزينة
224.165.84.20.3294.4إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

2,311.857.50.725.82,395.8قروض	وسلفيات
1,165.2--1,163.31.9أوراق	مالية	استثمارية

65.58.32.80.376.9فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
4,069.7133.57.726.44,237.3مجموع الموجودات

8.74.3556.3-543.3المطلوبات المحتملة وااللتزامات البنكية
34.1-31.7-2.4المشتقات )تكلفة االستبدال(

بماليين	الدنانير	البحرينية	
كما	في	31	ديسمبر	2020

دول	مجلس	التعاون	
الخليجي

الواليات	المتحدة	
المجموعباقي	دول	العالمأوروبااألمريكية

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
3,909.884.262.70.54,057.2	مجموع	الموجودات

464.40.131.54.9500.9المطلوبات	المحتملة	وااللتزامات	البنكية
37.60.141.8-4.1المشتقات	)تكلفة	االستبدال(

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1402021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



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.

تهدف	عملية	إدارة	موجودات	ومطلوبات	المجموعة	إلى	إدارة	مخاطر	أسعار	الفائدة	من	خالل	هيكلة	المحافظ	المضمنة	وغير	المضمنة	في	بيان	المركز	المالي.	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.

يبين	الجدول	التالي	لمحة	عن	إعادة	التسعير	ومعدل	الفائدة	الفعلي	لفئات	الموجودات	والمطلوبات	المختلفة:

بماليين	الدنانير	البحرينية	
المجموعغير متأثر بمعدل الفائدةأكثر من 5 سنوات1-5 سنوات6-12 شهر3-6 شهرلغاية 3 شهورمعدل الفائدة الفعلي %كما في 31 ديسمبر 2021

الموجودات
123.0123.0------نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

225.7---2.067.159.599.1%سندات	الخزينة
78.8294.4----0.8215.6%إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

2,395.8-4.6633.7220.3134.4847.0560.4%قروض	وسلفيات
4.127.45.8123.6759.7248.793.41,258.6%أوراق	مالية	استثمارية

120.5120.5------استثمارات	في	شركات	زميلة	وفوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
64.064.0------عقارات	ومعدات

53.653.6------شهرة	وموجودات	غير	ملموسة	أخرى
943.8285.6357.11,606.7809.1533.34,535.6مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
60.5518.0-1.2400.512.410.933.7%مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

221.6---0.764.227.7129.7%قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
1,513.73,184.2-1.01,130.3304.0206.929.3%ودائع	العمالء

76.576.5------فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
535.3535.3------حقوق	الملكية

2,186.04,535.6-1,595.0344.1347.563.0مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
-)1,652.7(9.61,543.7809.1)58.5()651.2(فجوة حساسية معدل الفائدة للبنود المضمنة في بيان المركز المالي

--)385.5()698.1(62.3)184.7(1,206.0فجوة معدل الفائدة للبنود الغير المضمنة في بيان المركز المالي
--554.8311.6383.51,229.11,652.7الفجوة التراكمية لحساسية معدالت الفائدة

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

141 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(  .35
بماليين	الدنانير	البحرينية

المجموعغير	متأثر	بمعدل	الفائدةأكثر	من	5	سنوات1-5	سنوات6-12	شهر3-6	شهرلغاية	3	شهورمعدل	الفائدة	الفعلي	%كما	في	31	ديسمبر	2020
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
149.2149.2------استثمارات	في	شركات	زميلة	وفوائد	مستحقة	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
1,304.03,084.3-1.41,469.7135.6129.845.2%ودائع	العمالء

93.493.4------فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
526.3526.3------حقوق	الملكية

1,961.84,361.4-1,984.0168.9189.757.0مجموع	المطلوبات	وحقوق	الملكية
-)1,457.1(1,422.0599.9)25.1(70.3)610.0(فجوة	حساسية	معدل	الفائدة	للبنود	المضمنة	في	بيان	المركز	المالي

--)736.0()565.9(-)14.3(1,316.2فجوة	معدل	الفائدة	للبنود	الغير	المضمنة	في	بيان	المركز	المالي
--706.2762.2737.11,593.21,457.1الفجوة	التراكمية	لحساسية	معدالت	الفائدة

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1422021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



مخاطر السوق. 36
تستخدم	المجموعة	طريقة	موحدة	لتخصيص	رأسمال	لمخاطر	السوق. أ(	

يبين	الجدول	التالي	متطلبات	رأس	المال	كما	في	31	ديسمبر

نوع الخطر
20212020بماليين	الدنانير	البحرينية

2.11.8مخاطر	أسعار	الفائدة
0.10.1مخاطر	صرف	العمالت	األجنبية

2.21.9مجموع متطلبات رأس المال األدنى لمخاطر السوق
12.512.5المضاعف

27.523.8مخاطر	السوق	الموزونة	حسب	الطريقة	الموحدة

النقدية	 التدفقات	 في	 التذبذبات	 من	 الخسارة	 خطر	 هو	 المجموعة	 محافظ	 له	 تتعرض	 الذي	 الرئيسي	 الخطر	 إن	 ب(	
المستقبلية	لألدوات	المالية	نظرًا	للتغييرات	في	معدالت	أسعار	الفوائد	في	السوق.	تعزز	المجموعة	عملية	إدارة	
أسعار	 إلى	صدمة	 للمجموعة	 المالية	 والمطلوبات	 الموجودات	 حساسية	 متابعة	 خالل	 من	 الفوائد	 أسعار	 مخاطر	
200	نقطة	أساسية	زيادة/انخفاض.	وفيما	يلي	تحليل	لحساسية	المجموعة	للزيادة	أو	االنخفاض	في	 الفائدة	من	
معدالت	أسعار	فوائد	السوق	)وذلك	بافتراض	عدم	وجود	حركة	غير	منتظمة	في	منحنيات	العوائد	ووجود	توازن	دائم	

في	وضع	الميزانية	العمومية(:

20212020

بماليين	الدنانير	البحرينية

 200 نقطة
 أساسية زيادة

موازية

 200 نقطة
أساسية انخفاض 

موازي

200	نقطة	
أساسية	زيادة	

موازية

200	نقطة	
أساسية	انخفاض	

موازي

6.6)6.6(0.2)0.2(كما	في	31	ديسمبر
4.6)4.6(1.8)1.8(المتوسط	للسنة

1.9)1.9(0.2)0.2(الحد	األدنى	للسنة
7.0)7.0(7.5)7.5(الحد	األقصى	للسنة

تحتفظ	المجموعة	باستثمارات	في	أسهم	مدرجة	كجزء	من	محفظة	األوراق	المالية	االستثمارية.	إن	مخاطر	األسهم	 ج(	
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
تنقسم	المجموعة	إلى	عدة	وحدات	عمل	إستراتيجية	رئيسية	وذلك	من	أجل	األغراض	اإلدارية.	هذه	الوحدات	هي:	وحدة	
الخدمات	المصرفية	لألفراد	والشركات	الصغيرة	والمتوسطة،	والخدمات	المصرفية	للشركات،	والخدمات	االستثمارية	
هي	 هذه،	 االستراتيجية	 العمل	 وحدات	 الثروات.	 وإدارة	 مال،	 رأس	 وأسواق	 والخزينة،	 الخارجية،	 والفروع	 المصرفية،	

األساس	الذي	يتم	من	خالله	إعداد	التقارير	المتعلقة	بالقطاعات	التشغيلية.

المنتجات	 بتقديم	 المصرفية	 واألعمال	 لألفراد	 المصرفية	 بالخدمات	 المتعلقة	 االستراتيجية	 العمل	 وحدات	 تقوم	
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.

تملك	 فهي	 واالستثمار،	 الثروات	 وإدارة	 المال	 رأس	 وأسواق	 بالخزينة،	 المتعلقة	 االستراتيجية	 العمل	 وحدات	 أما	
وحدات	 أما	 واالستثمار.	 السوق	 ومخاطر	 األجنبية،	 والعمالت	 الفائدة،	 وأسعار	 السيولة،	 إدارة	 عن	 العامة	 المسئولية	

الفروع	الخارجية،	فتوفر	منتجات	وخدمات	مصرفية	متعددة	لعمالء	المجموعة	خارج	البحرين.

فيما	يلي	المعلومات	المالية	المتعلقة	بالوحدات	التشغيلية:

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

143 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



المعلومات القطاعية )تتمة(  .37

بماليين	الدنانير	البحرينية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

خدمات األفراد والشركات 
الصغيرة والمتوسطة

الشركات الكبيرة والمؤسسات
الفروع الخارجيةوالخدمات االستثمارية المصرفية

الخزينة، أسواق المال، وإدارة 
المجموعالثروات واالستثمار

2021202020212020202120202021202020212020

79.375.719.220.91.71.653.166.2153.3164.4إيرادات	فوائد
)48.4()32.8()7.0()3.8()0.4()0.6()5.2()3.4()35.8()25.0(مصروفات	الفوائد

--)30.3()25.8(23.129.02.51.20.20.1إيرادات/	)مصروفات(	الفوائد	بين	القطاعات
77.468.918.316.91.31.323.528.9120.5116.0صافي	إيرادات	الفوائد

8.68.28.07.51.71.612.114.630.431.9صافي	الرسوم	والعموالت	وإيرادات	أخرى

86.077.126.324.43.02.935.643.5150.9147.9مجموع الدخل التشغيلي الناتج

20.035.666.062.2)10.9()5.7(35.333.516.44.0النتائج

)11.5()11.0(مصروفات	مؤسسية	غير	مخصصة
55.050.7ربح السنة

معلومات أخرى 
كما في 31 ديسمبر
1,584.91,434.21,177.21,059.9132.7100.61,640.81,766.74,535.64,361.4الموجودات	القطاعية

2,687.42,742.21,177.41,010.0102.949.2567.9560.04,535.64,361.4المطلوبات	القطاعية	وحقوق	الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
4.12.91.00.60.70.40.90.96.74.8استهالك	وإطفاء	السنة

3.53.79.514.62.88.66.71.122.528.0مخصص	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	لألقسام	التي	تستفيد	منها	
أكثر	من	وحدة	عمل،	على	القطاعات	ذات	الصلة	وعلى	أساس	مدروس.

يمثل	بند	إيرادات	ومصروفات	الفوائد	بين	القطاعات	تكلفة	الفائدة	على	األموال	الفائضة	والتي	تحول	تلقائيًا	من	كل	وحدات	العمل	إلى	قسم	الخزينة	وأسواق	المال	وإدارة	الثروات.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1442021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



تواريخ االستحقاق ومخاطر السيولة. 38
تواريخ االستحقاق أ( 

يبين	الجدول	التالي	تواريخ	االستحقاق	لمجموع	الموجودات	والمطلوبات	بناء	على	الشروط	التعاقدية:

بماليين	الدنانير	البحرينية
المجموعأكثر من 20 سنة10-20 سنة5-10 سنوات3-5 سنوات1-3 سنوات6-12 شهر3-6 شهورإلى 3 شهوركما في 31 ديسمبر 2021

الموجودات
123.0-------123.0نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية

225.7-----67.159.599.1سندات	الخزينة
294.4-------294.4إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

511.3230.3154.9538.7370.3344.4202.943.02,395.8قروض	وسلفيات
27.45.8123.6475.6284.1177.239.0125.91,258.6أوراق	مالية	استثمارية

168.1238.1--67.31.40.20.50.6استثمارات	في	شركات	زميلة،	وموجودات	أخرى
1,090.5297.0377.81,014.8655.0521.6241.9337.04,535.6مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
518.0----461.012.410.933.7مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

221.6-----64.227.7129.7قروض	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء
3,184.2----2,644.0304.0206.929.3ودائع	العمالء

76.5-------76.5فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
535.3535.3-------حقوق	الملكية

535.34,535.6---3,245.7344.1347.563.0مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بماليين	الدنانير	البحرينية
المجموعأكثر	من	20	سنة10-20	سنة5-10	سنوات3-5	سنوات1-3	سنوات6-12	شهر3-6	شهورإلى	3	شهوركما	في	31	ديسمبر	2020

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----2,773.7135.6129.845.2ودائع	العمالء

93.4-------93.4فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
526.3526.3-------حقوق	الملكية

526.34,361.4---3,419.5168.9189.757.0مجموع	المطلوبات	وحقوق	الملكية

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

145 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



تواريخ االستحقاق ومخاطر السيولة )تتمة(  .38

مخاطر السيولة ب( 
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
-518.0537.7479.712.410.934.7مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

--221.6241.683.527.8130.3قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء
-3,184.23,186.42,658.8290.2208.029.4ودائع	العمالء

-3,923.83,965.73,222.0330.4349.264.1مجموع المطلوبات الغير مشتقة

المطلوبات المشتقة
-1,140.2841.089.8129.879.6-المتاجرة:	تدفقات	خارجة
-1.81,136.6838.789.6129.379.0المتاجرة:	تدفقات	داخلة

-1.82,276.81,679.7179.4259.1158.6مجموع المطلوبات المشتقة
223.2)27.0()6.1()4.5()185.6(--االلتزامات البنكية

-)6.2()7.2()1.9()21.1()36.4(-ضمانات مالية

نسبة	صافي	التمويل	المستقر	الموحدة	للمجموعة	كما	في	31	ديسمبر	2021	تبلغ	136% )31	ديسمبر	2020: 145%(،	بينما	استقر	متوسط	نسبة	تغطية	السيولة	للربع	الرابع	للسنة	عند	308% )31	ديسمبر	2020: 295%(.	تواصل	المجموعة	
االلتزام	بالحد	األدنى	المطلوب	لنسبة	السيولة	التنظيمية،	كما	تلتزم	بالحد	األدنى	المطلوب	لنسبة	كفاية	رأس	المال.	تم	اإلفصاح	عن	المزيد	من	التفاصيل	حول	نسبة	صافي	التمويل	المستقر	في	إيضاح	9(.	تفاصيل	أكثر	عن	نسبة	صافي	

التمويل	المستقر	موضحة	في	إيضاح	)39(.

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

-544.5545.6477.833.322.312.2مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
--112.9113.875.20.138.5قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء

-3,084.33,098.12,784.5136.7131.645.3ودائع	العمالء
-3,741.73,757.53,337.5170.1192.457.5مجموع	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

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1462021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



نسبة صافي التمويل المستقر. 39
الهدف	الرئيسي	لنسبة	صافي	التمويل	المستقر	هو	تعزيز	مرونة	النظام	المصرفي،	من	خالل	تحسين	محفظة	تمويل	
البنوك	من	خالل	ضمان	مستوى	كاف	من	التمويل	المستقر	فيما	يتعلق	بالموجودات	وااللتزامات.	بالتالي،	فإن	نسبة	
صافي	التمويل	المستقر	تحفز	البنوك	في	االعتماد	على	التمويل	من	مصادر	مستقرة	والقروض	طويلة	األجل،	بغرض	

التقليل	من	مخاطر	االضطرابات،	والتي	من	الممكن	أن	تؤثر	على	وضع	سيولة	البنك.

تم	 أساس	مستمر.	 على	 	%100 والبالغة	 المستقر	 التمويل	 لنسبة	صافي	 األدنى	 بالحد	 الوفاء	 البنوك	 من	 يتطلب	
تخفيف	هذه	النسبة	إلى	80%	نتيجة	للضغوط	في	النظام	المصرفي	بعد	تفشي	جائحة	الكورونا،	ومع	ذلك،	ال	تزال	

مجموعة	بنك	البحرين	الوطني	تسعى	للحفاظ	على	المتطلب	األصلي	األعلى	البالغ	%100.

األسباب	الرئيسية	وراء	التمويل	المستقر	المتاح	القوي	للمجموعة	هي	قاعدة	رأس	المال	السليمة	)18%	من	التمويل	
 المستقر	المتاح	للمجموعة(،	ومحفظة	الودائع	الكبيرة	مع	مساهمات	قوية	من	قطاع	شركات	التجزئة	واألعمال	الصغيرة
التمويل	 من	 	%15( والحكومات	 الكبيرة	 للشركات	 الضخمة	 والودائع	 للمجموعة(	 المتاح	 المستقر	 التمويل	 من	 	%67(

المستقر	المتاح	للمجموعة(.

غالبية	محفظة	األوراق	المالية	االستثمارية	للمجموعة	مصنفة	كموجودات	سائلة	عالية	الجودة.	األوراق	المالية	السائلة	
عالية	الجودة	الخاصة	بالمجموعة	تمثل	نسبة	28%	من	التمويل	المستقر	المطلوب	للمجموعة	قبل	تطبيق	الترجيحات	ذات	
العالقة.	القروض	المقدمة	للمؤسسات	المالية	في	شكل	قروض	أو	إيداعات	كانت	في	الغالب	قصيرة	األجل	بطبيعتها،	
مما	تتطلب	مستوى	أدنى	من	التمويل	المطلوب،	حيث	أن	86%	من	القروض	المقدمة	للمؤسسات	المالية	هي	في	

وعاء	االستحقاق	لفترة	0-6	أشهر.

إن	نسبة	صافي	التمويل	المستقر	كما	في	31	ديسمبر	2021	والبالغة	136%	هي	أقل	بنسبة	9%	على	ما	كانت	عليه	
في	31	ديسمبر	2020.	إن	الزيادة	بنسبة	2%	في	التمويل	المستقر	المتاح	الناتجة	من	الزيادة	بنسبة	10%	في	التمويل	
بالجملة،	قد	تم	مقاصتها	جزئيًا	بزيادة	بنسبة	9%	في	التمويل	المستقر	المطلوب	ذلك	بعد	الزيادة	بنسبة	17%	في	
القروض	واإليداعات	لدى	المؤسسات	المالية	والزيادة	بنسبة	8%	في	القروض	للشركات،	والشركات	الصغيرة،	وعمالء	

قطاع	التجزئة،	ولجهات	سيادية.

تم	عرض	تفاصيل	إضافية	حول	احتساب	نسبة	صافي	التمويل	المستقر	في	الجداول	التالية.

قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(

مجموع القيمة 
الموزونة

أكثر من
سنة واحدة

أكثر من
6 أشهر وأقل من 

سنة واحدة
أقل من
6 أشهر

 بدون تاريخ
 استحقاق

مـحــدد
بماليين الدنانير البحرينية

كما في 31 ديسمبر 2021
التمويل المستقر المتاح:

رأس المال:
589.7 26.3 - - 563.4 رأس	المال	التنظيمي

ودائع األفراد وودائع من العمالء من الشركات الصغيرة:
568.8 1.7 8.1 588.8 - ودائع	مستقرة

1,568.0 22.2 113.9 1,603.7 - ودائع	أقل	استقرارًا

تمويالت بالجملة:
473.0 29.2 228.8 1,305.7 - تمويالت	أخرى	بالجملة

مطلوبات أخرى:

7.5 7.5 - 96.8 -
 جميع	المطلوبات	األخرى	غير	المشمولة

في	الفئات	المذكورة	أعاله
3,207.0 مجموع التمويل المستقر المتاح

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

147 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



نسبة صافي التمويل المستقر )تتمة(  .39
قيم غير موزونة )قبل تطبيق العوامل ذات الصلة(

مجموع القيمة 
الموزونة

أكثر من
سنة واحدة

 أكثر من 6 أشهر
وأقل من سنة واحدة

أقل من
6 أشهر

 بدون تاريخ
استحقاق محدد

التمويل المستقر المطلوب:
76.2 - - - - مجموع نسبة صافي التمويل المستقر للموجودات السائلة عالية الجودة

87.3 41.8 4.8 287.5 -

قروض وأوراق مالية منتجة:
 تمويالت	منتجة	لمؤسسات	مالية	مضمونة	بموجودات	سائلة	عالية	الجودة	من	غير	المستوى	األول	وتمويالت	منتجة	غير

مضمونة	لمؤسسات	مالية

1,530.6 1,493.3 94.0 428.3 -
تمويالت	منتجة	لمؤسسات	لعمالء	الشركات	من	غير	المؤسسات	المالية	والقروض	للعمالء	من	األفراد	الشركات	الصغيرة،	وتمويالت	لجهات	

سيادية	ومصارف	مركزية	ومؤسسات	القطاع	العام:
143.2 220.3 - - - بوزن	مخاطر	أقل	من	أو	يساوي	35%	وفقًا	لتوجيهات	نسبة	مالءة	رأس	المال	الصادرة	عن	مصرف	البحرين	المركزي

33.1 51.0 - - -
رهونات	سكنية	منتجة،	منها:

-	بوزن	مخاطر	أقل	من	أو	يساوي	35%	وفقًا	لتوجيهات	نسبة	مالءة	رأس	المال	الصادرة	عن	مصرف	البحرين	المركزي
110.1 37.6 146.4 6.8 - أوراق	مالية	غير	متعثرة	وغير	مؤهلة	كموجودات	سائلة	عالية	الجودة،	بما	في	ذلك	األسهم	المتداولة

موجودات أخرى:
2.2 - - 2.2 - المطلوبات	المشتقة	لنسبة	صافي	التمويل	المستقر

319.1 - - - 319.1 جميع	الموجودات	األخرى	غير	المتضمنة	في	الفئات	أعاله
51.5 - - - - بنود	خارج	الميزانية	العمومية

2,353.3 مجموع التمويل المستقر المطلوب
%136 نسبة صافي التمويل المستقر )%(

قيم	غير	موزونة	)قبل	تطبيق	العوامل	ذات	الصلة(
مجموع	القيمة	

الموزونة
أكثر	من

سنة	واحدة
 أكثر	من	6	أشهر	وأقل

من	سنة	واحدة
أقل	من
6	أشهر

 بدون	تاريخ
استحقاق	محدد

بماليين	الدنانير	البحرينية
31	ديسمبر	2020

التمويل	المستقر	المتاح:
رأس	المال:

576.3 21.1 - - 555.3 رأس	المال	التنظيمي
ودائع	األفراد	وودائع	من	العمالء	من	الشركات	الصغيرة:

576.8 4.4 7.1 595.4 - ودائع	مستقرة
1,545.9 40.7 109.7 1,562.7 - ودائع	أقل	استقرارًا

تمويالت	بالجملة:
431.8 3.4 116.0 1,276.3 - تمويالت	أخرى	بالجملة

مطلوبات	أخرى:
- - - - 3.6 المطلوبات	المشتقة	لنسبة	صافي	التمويل	المستقر

6.5 6.5 - 119.3 - جميع	المطلوبات	األخرى	غير	المشمولة	في	الفئات	المذكورة	أعاله
3,137.3 مجموع	التمويل	المستقر	المتاح

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1482021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



نسبة صافي التمويل المستقر )تتمة(  .39
قيم	غير	موزونة	)قبل	تطبيق	العوامل	ذات	الصلة(

مجموع	القيمة	
الموزونة

أكثر	من
سنة	واحدة

أكثر	من
6	أشهر	وأقل	من	

سنة	واحدة
أقل	من
6	أشهر

بدون	تاريخ	
استحقاق	محدد

التمويل	المستقر	المطلوب:
81.5 - - - - مجموع	نسبة	صافي	التمويل	المستقر	للموجودات	السائلة	عالية	الجودة

74.4 39.7 2.3 223.5 -

قروض	وأوراق	مالية	منتجة:
تمويالت	منتجة	لمؤسسات	مالية	مضمونة	بموجودات	سائلة	عالية	الجودة	من	غير	المستوى	األول	وتمويالت	منتجة	غير	مضمونة	

لمؤسسات	مالية

1,421.6 1,396.8 120.4 348.4 -
تمويالت	منتجة	لمؤسسات	لعمالء	الشركات	من	غير	المؤسسات	المالية	والقروض	للعمالء	من	األفراد	الشركات	الصغيرة،	وتمويالت	

لجهات	سيادية	ومصارف	مركزية	ومؤسسات	القطاع	العام:
117.6 180.9 - - - -	بوزن	مخاطر	أقل	من	أو	يساوي	35%	وفقًا	لتوجيهات	نسبة	مالءة	رأس	المال	الصادرة	عن	مصرف	البحرين	المركزي
63.3 41.1 47.9 3.8 - أوراق	مالية	غير	متعثرة	وغير	مؤهلة	كموجودات	سائلة	عالية	الجودة،	بما	في	ذلك	األسهم	المتداولة

موجودات	أخرى:
0.7 - - - - المطلوبات	المشتقة	لنسبة	صافي	التمويل	المستقر	قبل	طرح	هامش	التغيير	المدرج

360.4 - - - 360.4 جميع	الموجودات	األخرى	غير	المتضمنة	في	الفئات	أعاله
45.0 - - - - بنود	خارج	الميزانية	العمومية

2,164.5 مجموع	التمويل	المستقر	المطلوب
%145 نسبة	صافي	التمويل	المستقر	)%(

تكلفة منافع نهاية الخدمة. 40
مملكة	 في	 االجتماعي	 التقاعد	 ألنظمة	 يخضعون	 الذين	 للموظفين	 التقاعد	 لبرامج	 المجموعة	 التزامات	 احتساب	 يتم	
البحرين	وفروع	البنك	الخارجية	كمصروفات	ضمن	بيان	الربح	أو	الخسارة.	وقد	بلغت	مساهمات	المجموعة	لعام	2021 
)2020: 2.1	مليون	دينار	بحريني(.	ويستحق	الموظفين	اآلخرين	مكافآت	نهاية	 2.2	مليون	دينار	بحريني	 مبلغًا	وقدره	
الخدمة	ويتم	دفعها	وفقًا	لعقود	االستخدام	أو	بموجب	قوانين	العمل	السارية.	وفيما	يلي	الحركة	في	مخصص	نهاية	

الخدمة	خالل	السنة.

مخصص نهاية الخدمة
الحركة	خالل	السنة

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(

2.62.3في	1	يناير
0.5-الحركة	من	شراء	شركة	تابعة

0.70.7مخصص	السنة
)0.9()0.6(مدفوعات	خالل	السنة

2.72.6في 31 ديسمبر

الدعاوى القضائية. 41
كما	في	31	ديسمبر	2021،	بلغ	مجموع	الدعاوى	القضائية	القائمة	مبلغ	20.4	مليون	دينار	بحريني	)2020: 5.5	مليون	
دينار	بحريني(	رفعت	من	قبل	أطراف	أخرى	ضد	المجموعة.	وبناًء	على	رأي	المستشارين	القانونيين	للمجموعة	حول	الحكم	

النهائي	فيما	يتعلق	بهذه	الدعاوى،	فقد	تم	االحتفاظ	بمخصصات	مناسبة	حسب	تقييم	اإلدارة.

الربحية واألرباح النقدية للسهم الواحد. 42
20212020

)بماليين الدنانير البحرينية(
53.953.3الربح	المنسوب	لمساهمي	البنك

37.534.1أرباح	أسهم	نقدية	مقترحة	بنسبة	%20 )2020: %20(

المتوسط	الموزون	لعدد	األسهم	العادية	الصادرة	)بالماليين(
1,702.51,702.5أسهم	عادية	كما	في	1	يناير	2021

170.3170.3تأثير	أسهم	المنحة	الصادرة	خالل	2021	لسنة	2020
)12.3()11.4(مطروحًا:	أسهم	لم	يتم	تخصيصها	للموظفين

1,861.41,860.5المتوسط	الموزون	لعدد	األسهم	العادية	)بالماليين(	كما	في	31	ديسمبر

29	فلس29 فلسعائد	السهم	الواحد
20	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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

149 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



التصنيف المحاسبي. 43
أ(	يبين	الجدول	التالي	اإلفصاح	عن	التصنيف	المحاسبي	للموجودات	والمطلوبات:

بماليين	الدنانير	البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2021

 بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

 بالتكلفة
المطفأة

 بالقيمة العادلة من
الدخل الشامل اآلخر

مجموع القيمة 
الدفترية

123.0-123.0-نقد	وأرصدة	لدى	البنوك	المركزية
225.7-225.7-سندات	الخزينة

294.4-294.4-إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
2,395.8-2,395.8-قروض	وسلفيات

26.5834.2397.91,258.6أوراق	مالية	استثمارية
238.1-14.7223.4فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى

41.24,096.5397.94,535.6مجموع الموجودات

518.0-518.0-مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى
221.6-221.6-قروض	بموجب	عقود	إعادة	الشراء

3,184.2-3,184.2-ودائع	العمالء
76.5-76.5-فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى

4,000.3-4,000.3-مجموع المطلوبات

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

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1502021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



التصنيف المحاسبي )تتمة(  .43
تراتبية القيمة العادلة ب( 

التالية	والتي	تعكس	أهمية	 العادلة	 القيمة	 تراتبية	 المالية	باستخدام	 العادلة	لألدوات	 القيمة	 المجموعة	بقياس	 تقوم	
المدخالت	المستخدمة	في	صنع	القياسات.

المستوى	1:	األسعار	المسعرة	)غير	المعدلة(	في	سوق	نشطة	لألصول	والمطلوبات	المماثلة.

أو	غير	مباشرة	)مستمدة	 إما	مباشرة	)مثل	األسعار(	 التقييم	مبنية	على	مدخالت	يمكن	رصدها	 2:	تقنيات	 المستوى	
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.

قروض	وسلفيات:	القيمة	العادلة	للقروض	ذات	معدل	فائدة	العائم	تقارب	القيمة	الدفترية،	كون	غالبية	القروض	قد	 	)1(
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	االتجاهات	التاريخية،	

أيضا	تقارب	قيمتها	الدفترية.

ودائع	العمالء:	القيمة	العادلة	المقدرة	للودائع	التي	ال	تملك	تاريخا	محددا	لالستحقاق،	والتي	تشمل	ودائع	ال	تحمل	 	)2(
بالنسبة	للودائع	ذات	 القيمة	الدفترية	للودائع.	 فائدة،	تعتبر	مساوية	لمبلغ	السداد	حسب	الطلب،	والمتمثل	في	
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.

الموجودات	والمطلوبات	المالية	األخرى:	تعتبر	القيمة	العادلة	مقاربة	للقيمة	الدفترية	نتيجة	لطبيعتها	قصيرة	األجل،	 	)3(
واحتمال	خسائر	االئتمان	الضئيل.

يوضح	الجدول	التالي	الموجودات	والمطلوبات	المالية	التي	تظهر	بالقيمة	العادلة	حسب	طريقة	التقييم.

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.

بماليين	الدنانير	البحرينية
أوراق مالية استثمارية

20212020
34.511.1في 1 يناير

27.2-شراء	موجودات	ضمن	الشركة	التابعة
)2.1(-بيع	/	شطب	أصل

)1.7()3.5(مجموع	الخسائر	في	الدخل	الشامل	اآلخر
31.034.5في 31 ديسمبر

في	 كما	 	3 المستوى	 المصنفة	ضمن	 للموجودات/المطلوبات	 الخسارة	 أو	 الربح	 بيان	 في	 المدرج	 السنة	 ربح	 مجموع	
31	ديسمبر	2021	ال	شيء	)2020:	ال	شيء(.

يتكون	المستوى	3	من	أسهم	استثمارية	غير	مسعرة	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.

20212020بماليين	الدنانير	البحرينية
المجموعالمستوى	3المستوى	2المستوى	1المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1كما في 31 ديسمبر

بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة:
1.7-1.7-3.0-3.0-أدوات	حقوق	الملكية/	صناديق	مدارة

----23.5-23.5-سندات	دين
القيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر:

245.7--307.5245.7-244.163.4سندات	دين
34.590.8-31.090.456.3-59.4أدوات	حقوق	الملكية

41.8-41.8-34.1-34.1-موجودات	مالية	مشتقة
16.2-16.2-14.7-14.7-موجودات	أخرى	-	عقارات	استثمارية

303.5138.731.0473.2302.059.734.5396.2المجموع
1.4-1.4-0.6-0.6-مطلوبات مالية مشتقة

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

151 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن



متوسط األرصدة. 44
فيما	يلي	المتوسط	اليومي	ألرصدة	السنة:

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(

4,472.54,397.5مجموع	الموجودات
3,957.83,892.2مجموع	المطلوبات

514.7505.3مجموع	حقوق	الملكية
589.5531.0المطلوبات	الطارئة	والتزامات	القروض	غير	المسحوبة

الموجودات والمطلوبات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 45
تم	جمع	حصة	المجموعة	في	األدوات	المالية	المتوافقة	مع	أحكام	الشريعة	اإلسالمية،	وتم	إدراجها	في	بيان	المركز	

المالي	الموحد	للمجموعة:

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(

الموجودات
77.685.2إيداعات	لدى	البنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

1,092.6958.9قروض	وسلفيات،	صافي
318.2355.1أوراق	مالية	استثمارية

المطلوبات
245.7207.3مستحقات	للبنوك	والمؤسسات	المالية	األخرى

965.4894.9ودائع	الزبائن

المطلوبات	تشمل	حقوق	ملكية	حاملي	حسابات	االستثمار.

مالءة رأس المال. 46
تزاول	المجموعة	نشاطاتها	كمؤسسة	مالية	مستقلة	مقرها	الرئيسي	في	مملكة	البحرين،	باإلضافة	إلى	شركة	تابعة	

وفروع	في	كل	من	مملكة	البحرين	ودولة	اإلمارات	العربية	المتحدة	والمملكة	العربية	السعودية.

تتضمن	مخاطر	 التي	 المركزي،	 البحرين	 وتعليمات	مصرف	 	3 بازل	 نظام	 المال	حسب	 رأس	 احتساب	معدل	مالءة	 يتم	
وطريقة	 االئتمان	 مخاطر	 لحساب	 الموحدة	 الطريقة	 المجموعة	 تستخدم	 السوق.	 ومخاطر	 التشغيل	 ومخاطر	 االئتمان	

المؤشر	األساسي	الحتساب	مخاطر	التشغيل	تستخدم	المجموعة	الطريقة	الموحدة	الحتساب	مخاطر	السوق.

تبين	التفاصيل	التالية	مالءة	رأس	المال	كما	تم	احتسابها	من	قبل	المجموعة:

20212020
)بماليين الدنانير البحرينية(كما في 31 ديسمبر

)CET1(	األولى	الفئة	العادي	المال	509.8500.8رأس
--الفئة	األولى	اإلضافية

)CET(	األولى	الفئة	العادي	المال	رأس	509.8500.8مجموع
26.321.1الفئة	الثانية

536.1521.9مجموع قاعدة رأس المال

التعرضات الموزونة للمخاطر:
2,103.52,005.7مخاطر	االئتمان
27.523.8مخاطر	السوق

293.2313.7مخاطر	التشغيل
2,424.22,343.2مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر

)CET1( 21.4%21.0%معدل الفئة األولى
22.3%22.1%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. 47
يتم	تغطية	الودائع	التي	يتم	االحتفاظ	بها	ضمن	عمليات	المجموعة	في	البحرين	عن	طريق	قانون	حماية	الودائع	وحسابات	
االستثمار	غير	المقيدة	الصادر	عن	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.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1522021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

البيانات المالية



)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.

قــدم	مصــرف	البحريــن	المركــزي،	باإلضافــة	لحكومــة	مملكــة	البحريــن،	العديــد	مــن	المســاعدات	لألفــراد	والشــركات	والبنــوك	
البحرينيــة.	فــي	مــارس	2020،	أعلــن	مصــرف	البحريــن	المركــزي	عــن	تأجيــل	القــروض	لفتــرة	ســتة	أشــهر	لجميــع	األفــراد	
والشــركات	البحرينيــة	المؤهليــن.	وفــي	وقــت	الحــق،	أصــدر	مصــرف	البحريــن	المركــزي	تعليماتــه	للبنــوك	باحتســاب	القيمــة	
الحاليــة	للعجــز	فــي	إيــراد	الفوائــد	)تســمى	»خســائر	التعديــل«	بموجــب	المعاييــر	الدوليــة	إلعــداد	التقاريــر	الماليــة(	الناتجــة	
مــن	هــذا	التأجيــل	مباشــرة	فــي	حقــوق	الملكيــة،	صافــي	مــن	أي	منــح	حكوميــة	مســتلمة.	اســتلمت	المجموعــة	منحــًا	فــي	
شــكل	دعــم	للرواتــب،	وتخفيــض	فواتيــر	الكهربــاء	والمــاء،	وتســهيالت	اتفاقيــات	إعــادة	الشــراء	بأســعار	تفضيليــة.	قــام	
البنــك	بإعــادة	توجيــه	المنــح	النقديــة	فــورًا	إلــى	الحــاالت	الخيريــة	المتعلقــة	بجائحــة	كورونــا	داخــل	مملكــة	البحريــن،	ولــم	
يســتفد	البنــك	مــن	هــذه	المنــح.	فــي	وقــت	الحــق،	أعلــن	مصــرف	البحريــن	المركــزي	عــن	أربعــة	تأجيــالت	إضافيــة	للقــروض	
اعتبــارًا	مــن	ســبتمبر	2020	لفتــرة	أربعــة	أشــهر،	واعتبــارًا	مــن	ينايــر	2021	لفتــرة	ســتة	أشــهر،	واعتبــارًا	مــن	يوليــو	2021	لفتــرة	

مجموع الموجوداتمجموع حقوق الملكيةصافي الربحبماليين الدنانير البحرينية

55.0535.54,535.6األرصدة الختامية وفقًا للبيانات المالية
إجراءات مصرف البحرين المركزي والحكومة

-27.9-خسائر	تأجيل	أقساط	القروض
-)0.6(-معامالت	إعادة	الشراء	بأسعار	تفضيلية

-)4.0(-منح	حكومية	أخرى
-23.3-

أوضاع السوق
2.66.36.3مخصصات	إضافية	احتياطية	نتيجة	لتعديالت	نموذج	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	األساسي

-1.51.5انخفاض	دخل	أرباح	األسهم	نتيجة	لتخفيض	المدفوعات
-1.51.5إعادة	تقييمات	سلبية	لالستثمارات	العقارية

-0.40.4تكاليف	تمويل	إضافية	نتيجة	لشح	الدوالر	األمريكي
-8.88.8تخفيض	أسعار	الفائدة	في	السوق

-0.40.4انخفاض	دخل	بطاقات	االئتمان
15.218.96.3

70.2577.54,541.9األرصدة المقدرة عدا أثر جائحة الكورونا )كوفيد - 19(

ســتة	أشــهر،	واعتبــارًا	مــن	ينايــر	2022	لفتــرة	ســتة	أشــهر.	تســمح	البرامــج	األربعــة	األخيــرة	للبنــوك	بفــرض	فوائــد	علــى	
األقســاط	المؤجلــة،	وعلــى	هــذا	النحــو	لــن	تــؤدي	لتكبــد	أي	خســائر	تعديــل	إضافيــة	للمجموعــة.

بغــرض	التحييــد	الجزئــي	آلثــار	ســداد	القــروض	المؤجلــة،	قــدم	مصــرف	البحريــن	المركــزي	للبنــوك	إعفــاءات	إضافيــة،	
مــن	خــالل	تخفيــض	الحــد	األدنــى	لمتطلبــات	نســبة	تغطيــة	الســيولة	ونســبة	صافــي	التمويــل	المســتقر	مــن	%100 
إلــى	80%،	ومــن	خــالل	تخفيــض	متطلبــات	االحتياطــي	التنظيمــي.	تســتمر	مجموعــة	بنــك	البحريــن	الوطنــي	بالوفــاء	
بالمتطلبــات	األصليــة	للحــد	األدنــى	لنســبة	الســيولة،	كمــا	هــو	مشــروح	فــي	إيضــاح	رقــم	)38(-	ب	وإيضــاح	رقــم	)39(	مــن	

ــة	الموحــدة. ــات	المالي هــذه	البيان

	،2021 ديسمبر	 	31 في	 كما	 المجموعة	 على	 السوق	 وأوضاع	 المختلفة	 واإلجراءات	 التدابير	 أثر	 يلخص	 أدناه	 الجدول	
ويشمل	مخصصًا	بمبلغ	6.3	مليون	دينار	بحريني،	زيادة	على	النموذج	األساسي	للخسائر	االئتمانية	المتوقعة،	كإجراء	

احترازي	مقابل	المخاطر	المستقبلية	المتوقعة	غير	المحددة	حاليًا	التي	قد	تواجهها	المجموعة:

153 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن

إيضاحات إضافية )غير مراجعة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١



اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1542021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	202١



مقدمة
الغرض	 ويمثل	 	،2021 ديسمبر	 	31 في	 كما	 موحد	 أساس	 على	 الثالثة	 الركيزة	 إفصاح	 عمليات	 الوثيقة	 هذه	 تعرض	
رأس	مال	 الرئيسية	حول	 المعلومات	 أجزاء	 بتقييم	 السوق	 للمشاركين	في	 السماح	 الثالثة	 الركيزة	 إفصاح	 من	عمليات	
المركزي،	وتتبع	 البحرين	 لرقابة	مصرف	 المجموعة	 المخاطر.	وتخضع	 التعرض	للمخاطر	وعملية	تقييم	 المجموعة	وأوجه	

متطلبات	إفصاح	الركيزة	الثالثة	وفقًا	إلرشادات	مصرف	البحرين	المركزي.

هذا	 في	 كبيرة	 إفصاحات	 قدمت	 فقد	 ولهذا	 الشفافية،	 لزيادة	 هامة	 وسيلة	 بأنها	 اإلفصاحات	 هذه	 المجموعة	 تعتبر	
التقرير،	وهو	أمر	مناسب	وذو	أهمية	بالنسبة	لألطراف	أصحاب	المصلحة	المرتبطة	بالمجموعة	والمشاركين	في	السوق.	

يجب	قراءة	إفصاحات	الركيزة	الثالثة	جنبًا	إلى	جنب	مع	البيانات	المالية	الموحدة	المدققة	كما	في	31	ديسمبر	2021.

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	رأس	المال	الداخلي	)ICAAP(؛- 
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	
نهج	 استخدام	 أثناء	 وذلك	 	،)RWAs( والسوق	 االئتمان	 لمخاطر	 المرجحة	 األصول	 لتقييم	 الموحد	 النهج	 حاليًا	 الوطني	

المؤشر	األساسي	لتقييم	األصول	المرجحة	لمخاطر	االئتمان	والسوق	والتشغيلية.

توفر	قواعد	مصرف	البحرين	المركزي	لمالءة	رأس	المال	اإلرشاد	حول	قياس	المخاطر	الحتساب	اشتراطات	رأس	المال.	
يطلب	من	البنوك	التقليدية	المرّخص	لها	الوفاء	بالحد	األدنى	من	اشتراطات	مالءة	رأس	المال:

مكونات معدل رأس المال الموحد 

الـحــد
الحد األدنى 

للنسبة المطلوبة
 احتياطي المحافظة

على رأس المال

معدل مالءة رأس المال 
بما في ذلك احتياطي 

المحافظة على رأس المال

 	الفئة	1	من	رأس	المال
)CET1(	6.5%العادي

2.5%	تتكون	من	الفئة	1
من	رأس	المال	العادي

%9.0

)AT1(	اإلضافية	1	1.5%الفئة

)T1( 1	10.5%8.0%الفئة

)T2( 2	2.0%الفئة

12.5%10.0%إجمالي رأس المال

يتم	خصم	التعديالت	حسب	المتطلبات	التنظيمية	)أي	الخصومات(،	بما	في	ذلك	الشهرة	والموجودات	غير	الملوسة،	
والمبالغ	التي	تتجاوز	إجمالي	حدود	15%	لالستثمارات	الجوهرية	في	المؤسسات	المالية	وحقوق	خدمة	الرهن	واألصول	

الضريبية	المؤجلة	من	فروقات	مؤقتة،	بالكامل	من	الفئة	1	من	رأس	المال	العادي	بدءًا	من	1	يناير	2019.

يتطلب	من	البنوك	اإلبقاء	على	احتياطي	المحافظة	على	رأس	المال	)CCB(	بنسبة	2.5%	وهي	تتكون	من	رأس	المال	
10%،	وباإلضافة	لذلك،	فإنه	 التنظيمي	وهي	 المال	 الحد	األدنى	من	نسبة	إجمالي	رأس	 1	فوق	 الفئة	 العادي	من	
يجب	على	البنوك	التي	يصنفها	مصرف	البحرين	المركزي	كبنوك	ذات	أهمية	نظامية	محلية	)DSIBs(	االحتفاظ	بمخففات	
إضافية	بنسبة	1.5%	تتكون	من	الفئة	1	من	رأس	المال	العادي	فوق	الحد	األدنى	لراس	المال	زائدًا	احتياطي	المحافظة	
على	رأس	المال.	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.

2,424.2	مليون	دينار	بحريني؛	بينما	 بالمخاطر	للمجموعة	 2021،	بلغ	إجمالي	األصول	الموزونة	 31	ديسمبر	 كما	في	
بلغت	الفئة	1	من	رأس	المال	العادي	)CET1(	وإجمالي	رأس	المال	509.8	مليون	دينار	بحريني،	و	536.1	مليون	دينار	
بحريني	على	التوالي.	وبناًء	على	ذلك،	فإن	نسبة	مالءة	رأس	المال	للفئة	1	من	حصص	رأس	المال	العادي	وإجمالي	
مالءة	رأس	المال	21.0%	و	22.1%	على	التوالي.	وفي	الوقت	ذاته،	أعلن	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	17.8%	و	19.1%	على	التوالي.	تتجاوز	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
المناسبة	 السياسات	 المجلس	على	 يوافق	 المجموعة.	 المخاطر	في	 الكاملة	إلدارة	 المسؤولية	 اإلدارة	 يتحمل	مجلس	
تتبناها	 التي	 المخاطر	 إدارة	 إطار	عمل	 االئتمان	والسيولة	والسوق	والتشغيل	والتي	تشكل	جزءًا	من	 لمواجهة	مخاطر	
المجموعة	والتي	تستند	على	توصيات	اإلدارة.	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	وفق	التسلسل	الوظيفي	الذي	يعتمد	على	المبلغ،	ونوع	المخاطر	وطبيعية	العمليات	أو	المخاطر.	وتقدم	
مجموعة	المخاطر	في	المجموعة	الدعم	الالزم	لإلدارة	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.
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:
قبــول	المخاطــر	الحاليــة	والمســتقبلية	للمجموعــة	)أي	فيمــا	يتعلــق	بمــدى	وفئــات	المخاطــر	التــي	يعتبرهــا	مجلــس	اإلدارة	- 

أنهــا	مقبولــة	مــن	قبــل	المجموعــة(؛
إطــار	المجموعــة	إلدارة	المخاطــر	)تبنــي	المبــادئ،	والسياســات،	والمنهجيــات،	واألنظمــة،	والعمليــات،	واإلجــراءات،	- 

واألفــراد(؛	و
ثقافــة	المخاطــر	للمجموعــة،	لضمــان	دعمهــا	لقابليــة	المجموعــة	للمخاطــر.	وفــي	هــذا	الشــأن،	ســتتبنى	اللجنــة	وجهــة	- 

نظــر	تطلعيــة،	والتــي	تســعى	لتوّقــع	التغيــرات	فــي	ظــروف	العمــل.

155 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات	الماليةحوكمة	الشركات	والسلوك	األخالقيكيف	نخلق	القيمةاستراتيجيتنا	وتوقعاتنامــن	نــحن

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	202١



إدارة المخاطر ورأس المال )تتمه(
مخاطر االئتمان

التسهيالت	 وشروط	 بأحكام	 الوفاء	 على	 العميل	 قدرة	 لعدم	 نتيجة	 المحتملة	 المالية	 الخسارة	 االئتمان	 مخاطر	 تمثل	
العمومية	 الميزانية	 لكل	من	األصول	ضمن	 المقابلة	 باألطراف	 يتعلق	 المخاطر	فيما	 يتم	قياس	مثل	هذه	 االئتمانية.	

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	قابلية	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	إدرار	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.

بصورة	 االئتمان	 مخاطر	 لمراقبة	 ولكن	 فحسب،	 التقييم	 بغرض	 ليس	 جيدة،	 إجراءات	 بوضع	 المجموعة	 قامت	 لقد	
وتطلعات	 السوق،	 ووضع	 األداء،	 وتوقعات	 للمقترض،	 المالية	 المعلومات	 على	 االئتمان	 تقييم	 يستند	 مستمرة.	
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	 المقابلة	 والضمانات	 الضمانات،	 على	 الحصول	 تشمل	 والتي	 طريقة،	 من	 بأكثر	 تحديدها	 يتم	 التي	 المخاطر	 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	توصيف	المخاطر	في	الوقت	المناسب.

السياسة	 لمتطلبات	 وفقًا	 للعروض	 المبدئي	 والتدقيق	 األعمال	 تنمية	 عن	 المسئولة	 هي	 المجموعة	 عمل	 وحدات	
المنصوص	عليها.	التسهيالت	االئتمانية	التي	تتجاوز	مستويات	معينة،	أو	تقع	خارج	فئة	المنتج	المعتمدة	مسبقًا،	يتم	
موافقة	 قبل	 توصياتها،	 ورفع	 العرض	 بتحليل	 تقوم	 حيث	 االئتمان،	 مخاطر	 إدارة	 قبل	 بصورة	مستقلة	من	 مراجعتها	
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.

للمقترض،	 المالية	 القوة	 باالعتبار	 يأخذ	 والذي	 نقطة،	 	16 من	 مقياس	 على	 للمجموعة	 الداخلية	 التصنيفات	 تستند	
باإلضافة	للنواحي	النوعية،	وذلك	للوصول	للمحة	شاملة	لمخاطر	التخلف	عن	السداد	المتعلقة	بالمقترض.	يتم	تقسيم	
مراجعة	 يتم	 السداد.	 عن	 التخلف	 حالة	 في	 محتملة	 خسارة	 أقصى	 تقديرات	 تعكس	 والتي	 فئات،	 إلى	 التصنيفات	
تصنيفات	المخاطر	المعينة	لكل	مقترض	مرة	واحدة	سنويًا	على	األقل.	المراقبة	المستمرة	للمحفظة	تمّكن	المجموعة	
من	تحديد	الحسابات	التي	شهدت	تدهورًا	في	ملف	توصيف	المخاطر.	ويستثنى	من	نظام	التصنيف	هذا،	التسهيالت	
لاللتزام	 األقصى	 والحد	 الراتب،	 تحويل	 مثل	 مسبقًا،	 محددة	 معايير	 على	 بناًء	 تمنح	 والتي	 للمستهلكين،	 االئتمانية	

بالسداد	كنسبة	مئوية	من	الراتب،	إلخ.

لتعرضات	 باالعتبار	 األخذ	 التقييم،	مع	 كجزء	من	عملية	 التصنيف	 بوكاالت	 الخاصة	 التصنيفات	 المجموعة	 كما	تستخدم	
الكيانات	المصنفة.	

مخاطر السيولة
تعرف	مخاطر	السيولة	بعدم	قدرة	بنك	ما	على	الوفاء	بجميع	االلتزامات	المالية،	نتيجة	عدم	التطابق	بين	استحقاقات	
باحتياجات	 الوفاء	 أجل	 السيولة	توفر	األموال	في	جميع	األوقات	من	 إدارة	مخاطر	 الموجودات	والمطلوبات.	وتضمن	

المجموعة	الخاصة	بالتمويل.
تحدد	سياسات	المجموعة	الخاصة	بإدارة	الموجودات	والمطلوبات	نسبة	الموجودات	السائلة	إلى	مجموع	الموجودات	
الموجودات	 كافية	في	 المجموعة	على	استثمارات	 أدنى	حد	ممكن.	وقد	حافظت	 إلى	 السيولة	 تقليل	مخاطر	 بهدف	
للتسويق	بسهولة،	وذلك	من	 قابلة	 استثمارية	 مالية	 وأوراق	 الخزينة،	 البنوك،	وسندات	 لدى	 اإليداعات	 السائلة	مثل	
أجل	دعم	أنشطة	أعماله	وعملياته.	وتقوم	إدارة	الخزينة	بمراقبة	استحقاق	الموجودات	والمطلوبات،	بحيث	يتم	االحتفاظ	

بمستويات	كافية	من	السيولة	في	جميع	األوقات.
ِقدرة	المجموعة	في	المحافظة	على	معدالت	مستقرة	من	السيولة	كانت	نتيجة	نجاحها	المستمر	في	االحتفاظ	بقاعدة	
عريضة	من	ودائع	العمالء،	وتنميتها.	ساعدت	االستراتيجية	التسويقية	للمجموعة	في	ضمان	التوازن	بين	الودائع	تحت	
الطلب	والودائع	ألجل.	يساعد	استقرار	قاعدة	ودائع	الزبائن	في	تقليل	اعتماد	المجموعة	على	السلفيات	قصيرة	األجل	
والغير	مستقرة.	وتستطيع	المجموعة	أيضًا	وبكل	سهولة	تسييل	نسبة	كبيرة	من	سندات	االستثمار	والتي	تزيد	مدد	
الحقيقية	 دائمًا	من	خالل	االستحقاقات	 كافية	 لنفسها	وجود	سيولة	 المجموعة	 ثالثة	أشهر.	تضمن	 استحقاقها	على	
والمطلوبات	 الموجودات	 لجنة	 وتقوم	 السائلة.	 االستثمارات	 توفر	 خالل	 ومن	 بالودائع	 االحتفاظ	 سجل	 على	 المبنية	
في	المجموعة،	والتي	يرأسها	الرئيس	التنفيذي	بمراجعة	ملف	فجوة	السيولة	وسيناريو	السيولة،	ومعالجة	المسائل	

االستراتيجية	المتعلقة	بالسيولة.

مخاطر السوق
إن	مخاطر	السوق	هي	مخاطر	حدوث	خسائر	محتملة	تنشأ	عن	التذبذبات	في	أسعار	السوق	لألدوات	المالية	المتعلقة	
وتخضع	 المجموعة.	 بها	 تحتفظ	 التي	 والسلع	 األجنبية،	 العمالت	 المتاجرة،	وصرف	 واألسهم	ضمن	محفظة	 بالفوائد	
خالل	 من	 واضح،	 بشكل	 توثيقها	 يتم	 ُمتحفظة	 لسياسات	 المالية	 األدوات	 في	 بالمتاجرة	 الخاصة	 المجموعة	 أنشطة	
المعياران	 الجودة	والتصنيف	هما	 المنتظمة.	 المراجعات	 االلتزام	بهياكل	حدود	شاملة	يتم	وضعها	سنويًا،	ومن	خالل	
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	في	المجموعة	وبشكل	منتظم	بمراجعة	ملف	حساسية	أسعار	الفائدة	وأثرها	على	اإليرادات.

المحافظ	 هيكلة	 خالل	 ومن	 الفائدة	 أسعار	 مخاطر	 إلدارة	 المجموعة	 ومطلوبات	 موجودات	 إدارة	 عملية	 استخدام	 يتم	
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	
الفائدة	 المتوقعة	ألسعار	 واالتجاهات	 االقتصادية،	 للتنبؤات	 االستثمارية	 المحفظة	 مدة	 وتخضع	 الثابت.	 الدخل	 ذات	
1%	في	 قدره	 لتغيير	 نتيجة	 مئوية(	 )كنسبة	 المحفظة	 قيمة	 تغيير	 الزمنية	 الفترة	 تعديل	 عن	 وينتج	 الربحية.	 وهوامش	
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،	ومراكز	األدوات	المشتقة.

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال
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إدارة المخاطر ورأس المال )تتمه(
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	يتم:

قياسها	باستخدام	عملية	تقييم	المخاطر	والضوابط،	والتي	تقّيم	مستوى	المخاطر	وفعالية	الضوابط،	وتقاس	إلدارة	- 
رأس	المال	باستخدام	خسائر	أحداث	المخاطر؛

رصدها	باستخدام	مؤشرات	المخاطر	الرئيسية،	وغيرها	من	أنشطة	الرقابة	الداخلية؛- 
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	المستهدفة	للمخاطر	التشغيلية	بما	يتوافق	مع	مستوى	قابلية	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.

قيادة	 عن	 مسئول	 والقسم	 المخاطر،	 مجموعة	 قسم	 التشغيلية	ضمن	 المخاطر	 إلدارة	 مخصص	 قسم	 تأسيس	 تم	
عملية	دمج	قسم	إدارة	المخاطر	التشغيلية	وضمان	االلتزام	بالسياسات	والعمليات	المرتبطة	بها	عبر	خطي	الدفاع	األول	
لمناقشة	 تجتمع	شهريًا	 والتي	 التشغيلية،	 المخاطر	 إدارة	 ولجنة	 للمخاطر	 التنفيذي	 الرئيسي	 القسم	 ويدعم	 والثاني.	

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	
وتوفير	 المخاطر	 لتقييم	 قياسية	 منهجية	 تحديد	 خالل	 من	 المسؤوليات	 هذه	 إنجاز	 على	 المديرين	 التشغيلية	 المخاطر	
أداة	لإلبالغ	المنتظم	عن	بيانات	الخسائر	التشغيلية.	ويتم	تسهيل	عمليات	التقييم	الذاتي	للمخاطر	التشغيلية	والتحكم	
التشغيلية	 المخاطر	 إدارة	 قسم	 خالل	 من	 ومراقبتها	 وتوجيهها	 العمل،	 وخطط	 المسائل	 جانب	 إلى	 العمليات،	 في	
والحفاظ	عليها	من	قبل	وحدات	األعمال.	للمساعدة	في	ضمان	استمرار	اإلبالغ	عن	الخسائر	الناجمة	عن	مخاطر	التشغيل	
إدارة	 إلى	قسم	 الوشيكة	 الخسائر	 أو	 الفردية	 الخسائر	 اإلبالغ	عن	 األعمال	 يتعين	على	جميع	وحدات	 فإنه	 ومراقبتها،	

المخاطر	التشغيلية.

	في	2021،	استمر	العمل	المتواصل	لتعزيز	الضوابط	التي	تدير	معظم	المخاطر	الرئيسية.	ومن	بين	إجراءات	أخرى،	قامت	
المجموعة	بما	يلي:	

مواصلة	تطوير	الضوابط	للمساعدة	في	ضمان	معرفة	المجموعة	لعمالئها،	وأن	تطرح	األسئلة	الصحيحة،	ومراجعة	- 
المعامالت	وزيادة	المخاوف	للكشف	عن	ومنع	وردع	مخاطر	االحتيال؛

تحسين	الضوابط	واألمن	لحماية	العمالء	عند	استخدام	القنوات	الرقمية؛- 
لمزاولة	-  الجديدة	وطرق	جديدة	 التقنيات	 تنشأ	عن	 التي	 االحتيال	 الكشف	إلدارة	مخاطر	 الرقابة	وتعزيز	ضوابط	 زيادة	

األعمال	المصرفية.

مراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها
اإلدارة	 مجلس	 إلى	 المخاطر	 تعرضات	 بخصوص	 التقارير	 ورفع	 المنتظمة	 المراقبة	 بغرض	 موجودة	 والعمليات	 النظم	

واإلدارة	العليا	بغرض	مراقبة	وإدارة	ملف	توصيف	مخاطر	المجموعة	بفعالية.

يتم	رفع	تقارير	المخاطر	كل	ثالثة	أشهر	لمجلس	اإلدارة،	والتي	تغطي	مخاطر	االئتمان،	والسوق،	والسيولة،	والتشغيل،	
حول	 وتقارير	شهرية	 السوق،	 مخاطر	 حول	 يومي	 بتقرير	 العليا	 اإلدارة	 تزويد	 يتم	 األخرى.	 والمخاطر	 التمركز،	 ومخاطر	
العليا	على	 المال	لإلدارة	 الداخلي	لمالءة	رأس	 المال	والتقييم	 المخاطر	األخرى.	يتم	رفع	تقارير	بخصوص	مالءة	رأس	
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	عمليات	التطوير	والتوسعة	المستقبلية	ألنشطة	أعماله.	وتدرك	المجموعة	
آثار	مستويات	رأس	المال	على	عوائد	حقوق	المساهمين،	كما	تدرك	المجموعة	أيضًا	الحاجة	إلى	الموازنة	بين	تحقيق	
عوائد	مرتفعة	والتي	ممكن	الحصول	عليها	من	خالل	معدالت	اقتراض	أكبر	والمزايا	والضمان	الذي	يمثله	الوضع	السليم	

لرأس	المال.	

األساسية	 المخاطر	 لدعم	 المال	 رأس	 من	 كافية	 معدالت	 توفر	 من	 التأكد	 إلى	 المجموعة	 مال	 رأس	 إدارة	 إطار	 يهدف	
وتستخدم	 الرقابية.	 االشتراطات	 بموجب	 المال	 رأس	 لمالءة	 جيد	 وضع	 على	 والمحافظة	 المجموعة،	 أعمال	 ألنشطة	
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،	والمخاطر	المتنوعة	
األخرى.	تأخذ	العملية	الداخلية	لتقييم	مالءة	رأس	المال	بعين	االعتبار	الخطط	االستراتيجية	للمجموعة،	وتوقعات	النمو	
االئتماني،	ومصادر	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	تصنيفات	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.

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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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	2021،	ما	لم	ينص	على	خالف	ذلك.

ماليين الدنانير 
البحرينية

)CET1( الفئة 1 من رأس المال العادي
187.3رأس	المال

)1.2(أسهم	غير	مخصصة	تحت	نظام	حوافز	الموظفين	باألسهم	
11.4عالوة	إصدار

93.6االحتياطي	القانوني
32.4االحتياطيات	العامة

231.1احتياطيات	أخرى	وأرباح	مستبقاة

554.6مجموع حقوق الملكية
 خسائر	إضافية	غير	محققة	في	احتياطي	تحوط	التدفقات	النقدية	الغير	مؤهلة

-لرأس	المال	القانوني

554.6مجموع الفئة 1 من رأس المال العادي قبل الحصة غير المسيطرة
 مجموع	الحصة	غير	المسيطرة	في	الشركات	المصرفية	التابعة	المحتسبة	في	الفئة	1	من

8.8رأس	المال	العادي	

563.4مجموع رأس المال التنظيمي

)53.6(الخصم	من	الفئة	1	من	رأس	المال	العادي	)الشهرة	وموجودات	غير	ملموسة	أخرى(

)CET1( 509.8مجموع الفئة 1 من رأس المال العادي

-الفئة	اإلضافية	1

509.8مجموع الفئة اإلضافية 1

الفئة 2 من رأس المال

26.3الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	الخاضعة	لنسبة	1.25%	من	األصول	الموزونة	لمخاطر	االئتمان	

26.3مجموع الفئة 2 من رأس المال

536.1مجموع قاعدة رأس المال )الفئة +1 الفئة 2(

استنادًا	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	
رأس	 )“COVID-19”(	من	 الكورونا	 بجائحة	 المتعلقة	 المخصصات	 ناتجة	عن	 أي	خسائر	 البنوك	الستبعاد	 إلى	 تعليماته	
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	وفقًا	
وأوزان	 المقابلة	 لألطراف	 التعرض	 لفئات	 عاٍل	 على	مستوى	 يلي	وصف	 وفيما	 االئتمان.	 لمخاطر	 الموحدة	 للطريقة	

المخاطر	المستخدمة	للحصول	على	فئات	األصول	الموزونة	للمخاطر:
المحفظة السيادية

تتكون	المحفظة	السيادية	من	التعرضات	للحكومات	ومصارفها	المركزية.	وتمثل	أوزان	المخاطر	فيها	نسبة	صفر	مئوية	
وتعتبر	 الخليجي.	 التعاون	 مجلس	 دول	 لحكومات	 تعرضات	 وألي	 بالحكومة،	 العالقة	 ذات	 المحلية	 بالعملة	 للتعرضات	
الخارجية.	 االئتمانية	 تصنيفاتها	 حسب	 وذلك	 بالمخاطر	 موزونة	 األخرى	 الحكومات	 ضد	 األجنبية	 بالعمالت	 المطالبات	
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 
إن	محفظة	منشآت	القطاع	العام	موزونة	للمخاطر	وذلك	حسب	تصنيفاتها	االئتمانية	الخارجية،	ما	عدا	محفظة	منشآت	
القطاع	العام	في	البحرين،	والمطالبات	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.	تتوفر	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 الشركات
موزونة	 مخاطر	 تخصيص	 ويتم	 الخارجية.	 االئتمانية	 التصنيفات	 إلى	 باالستناد	 للمخاطر	 موزونة	 الشركات	 إن	مطالبات	
الشركات	 لبعض	 الموزونة	 للمخاطر	 تفضيلية	 معالجة	 وتتوفر	 المصنفة.	 غير	 المؤسسات	 لتعرضات	 	%100 بنسبة	
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	الف	دينار	بحريني.	ويتم	تخصيص	مخاطر	

موزونة	لهذه	التعرضات	بنسبة	%75.

الرهونات العقارية
إن	اإلقراض	مؤمن	عبر	الرهن	العقاري	األول	على	الممتلكات	السكنية	والتي	يقطنها	أو	سيقطنها	المقترض	أو	المؤجرة،	
ويتم	تخصيص	مخاطر	موزونة	لهذه	المطالبات	بنسبة	75%.	مع	ذلك،	فإن	قروض	السكن	االجتماعي	وقروض	برنامج	

مزايا	موزونة	المخاطر	بنسبة	%35.
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	

احتساب	مالءة	رأس	المال	حسب	المتطلبات	التنظيمية.	
المدرجة	فإنها	 المدرجة.	أما	األسهم	والصناديق	غير	 100%	لألسهم	والصناديق	 يتم	تخصيص	مخاطر	موزونة	بنسبة	
التصنيفات	االئتمانية	 150%.	ويتم	قياس	مخاطر	االستثمارات	في	الصناديق	المصنفة	حسب	 موزونة	للمخاطر	عند	
الزائد	 المالية،	وخصم	 للمؤسسات	 المدرجة	 وغير	 المدرجة	 األسهم	 الجوهرية	في	 االستثمارات	 تجميع	 ويتم	 الخارجية.	

فوق	10%	لفئة	1	من	رأس	المال	العادي	من	السهم،	أما	المبلغ	غير	المخصوم	فإنه	موزون	للمخاطر	بنسبة	%250.

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
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مخاطر االئتمان )تتمه(
موزونة	 فإنها	 العقارات	 قطاع	 في	 العاملة	 الشركات	 وأسهم	 والصناديق	 والسندات	 العقارات	 في	 االستثمارات	 أما	

للمخاطر	عند	%200.

وباإلضافة	للمحافظ	أعاله،	فإن	التعرضات	األخرى	هي	موزونة	للمخاطر	كما	يلي:

التعرضات للقروض متأخرة السداد
يتم	تصنيف	جميع	تعرضات	القروض	المتأخرة	السداد،	بغض	النظر	عن	تصنيف	التعرض	بشكل	منفصل	تحت	فئة	أصول	
150%	استنادًا	لمستوى	المخصص	 100%	أو	 التعرضات	القروض	المتأخرة	السداد.	ويتم	تطبيق	وزن	مخاطر	بنسبة	

المحدد	الذي	يتم	االحتفاظ	به	مقابل	التعرض.

موجودات أخرى
المشتقة	 للتعرضات	 االئتماني	 التقييم	 تعديل	 تطبيق	 يتم	 كما	 	.%100 بنسبة	 للمخاطر	 موزونة	 األخرى	 الموجودات	

السارية،	ويتم	إدراجها	ضمن	فئة	األصول	األخرى.

مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية
تستخدم	المجموعة	التصنيفات	الصادرة	عن	وكاالت	التصنيف	الخارجية	لتشتق	أوزان	المخاطر	بموجب	إطار	بازل	3	لمالءة	
رأس	المال	الصادر	عن	مصرف	البحرين	المركزي.	كما	هو	مطلوب	من	قبل	مصرف	البحرين	المركزي،	حين	يوجد	تقييمان	
مؤهالن	من	مؤسسات	تقييم	االئتمان	الخارجية	والذي	يحددان	أوزان	المخاطر	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	بينهما.

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 

%5.21
19.41.2%1,565.3-1,565.3المحفظة	السيادية

--0%0.2-0.2محفظة	منشآت	القطاع	العام
48126.215.8%295.132.2262.9محفظة	البنوك

60713.789.1%1,260.761.91,198.8محفظة	المؤسسات
75659.982.5%882.93.0879.9	محفظة	التجزئة	التنظيمية

	محفظة	الرهونات	العقارية	
57187.923.5%331.1-331.1السكنية

160155.219.4%97.3-97.3	محفظة	األسهم/الصناديق
10748.76.1%46.71.245.5	محفظة	التعرضات	المستحقة

101202.525.3%200.6-200.6	موجودات	أخرى
مجموع التعرضات لمخاطر 

4,679.998.34,581.62,103.5262.9االئتمان 
27.53.4مخاطر السوق

293.236.7مخاطر التشغيل
مجموع األصول الموزونة 

2,424.2303.0للمخاطر 
نسبة مالءة الفئة 1 من رأس 

21.0%المال العادي
22.1%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	احتساب	مالءة	رأس	المال،	يؤخذ	في	االعتبار	تلك	الرهونات	المؤهلة	

حسب	بازل	3.

 )DSIBs( محلية	 نظامية	 أهمية	 ذات	 كبنوك	 المصنفة	 البنوك	 على	 يجب	 المركزي،	 البحرين	 قواعد	مصرف	 لدليل	 وفقًا	
االحتفاظ	بنسبة	استيعاب	عالية	للخسائر	)HLA(	معّبرًا	عنها	في	الفئة	1	من	رأس	المال	العادي	بنسبة	1.5%	من	مجموع	
األصول	الموزونة	للمخاطر،	التي	يتم	احتسابها	ألغراض	مالءة	رأس	المال.	كما	في	31	ديسمبر	2021،	بلغت	نسبة	
الفئة	1	من	رأس	المال	العادي	للبنك	21.0%،	متجاوزة	الحد	األدنى	لنسبة	الفئة	1	من	رأس	المال	العادي،	ومتطلبات	

المخففات	للبنوك	ذات	األهمية	نظامية	المحلية	البالغة	9.0%	و	1.5%	على	التوالي.	

تعرضات المخاطر االئتمانية 

فيما	يلي	إجمالي	التعرضات	االئتمانية،	المعروضة	قبل	تطبيق	أي	من	تقنيات	تخفيف	المخاطر	االئتمانية:

بماليين الدنانير البحرينية
كما في

31 ديسمبر 2021
2021

المتوسط اليومي
79.379.6أرصدة	لدى	المصارف	المركزية

225.7240.3سندات	خزينة
294.4485.1إيداعات	لدى	البنوك	ومؤسسات	مالية	أخرى

2,395.82,216.1قروض	وسلفيات
1,165.21,063.4أوراق	مالية	استثمارية

76.989.8فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
4,237.34,174.3مجموع الموجودات

556.3589.5التزامات	مصرفية	غير	مشتقة	ومطلوبات	طارئة
34.132.7المشتقات	)تكلفة	االستبدال(

4,827.74,796.5

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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مخاطر االئتمان )تتمه(
التعرضات حسب القطاع أو الصناعة

حكومات / سيادية
المجموعأخرىشخصيبناءبنوك/ مؤسسات ماليةالصناعة/ التجارةدول أخرىالبحرينبماليين الدنانير البحرينية

الموجودات
79.3---79.3---أرصدة	لدى	المصارف	المركزية

225.7-----215.710.0سندات	الخزينة
294.4---282.1-12.3-إيداعات	لدى	البنوك	ومؤسسات	مالية	أخرى	

229.150.2363.397.8197.21,245.0213.22,395.8قروض	وسلفيات
10.11,165.2--17.0-1,114.623.5أوراق	مالية	استثمارية	–	سندات	الدين

12.00.41.94.20.319.638.576.9فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
1,571.496.4365.2480.4197.51,264.6261.84,237.3مجموع الموجودات

175.372.186.640.074.7556.3-107.6مطلوبات	طارئة	والتزامات	مصرفية
34.1---33.4--0.7المشتقات	)تكلفة	االستبدال(

1,679.796.4540.5585.9284.11,304.6336.54,827.7
يشمل	الجدول	أعاله	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(
1,317.1سياديالطرف	المقابل	أ

171.1جهة	حكومية	ذات	عالقةالطرف	المقابل	ب
130.2جهة	حكومية	ذات	عالقةالطرف	المقابل	ج
110.8مصرف	مركزيالطرف	المقابل	د

التوزيع الجغرافي للتعرضات

المجموعباقي دول العالمأوروبا الواليات المتحدة األمريكية دول مجلس التعاونبماليين الدنانير البحرينية
الموجودات

 79.3 - - - 79.3أرصدة	لدى	المصارف	المركزية
 225.7 - - - 225.7سندات	الخزينة

 294.4 0.3 4.2 65.8 224.1إيداعات	لدى	البنوك	ومؤسسات	مالية	أخرى
 2,395.8 25.8 0.7 57.5 2,311.8قروض	وسلفيات

 1,165.2 - - 1.9 1,163.3أوراق	مالية	استثمارية	
 76.9 0.3 2.8 8.3 65.5فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى

 4,237.3 26.4 7.7 133.5 4,069.7مجموع الموجودات
 556.3 4.3 8.7 - 543.3مطلوبات	طارئة	والتزامات	مصرفية

 34.1 - 31.7 - 2.4المشتقات	)تكلفة	االستبدال(
4,615.4133.548.130.74,827.7

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1602021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		



مخاطر االئتمان )تتمه(
االستحقاق التعاقدي المتبقي

بماليين الدنانير البحرينية
حتى

3 شهور
3 إلى

6 أشهر
6 أشهر إلى 

سنة
سنة إلى
3 سنوات

3 إلى
5 سنوات

5 إلى
10 سنوات

 10 سنوات
إلى 20 سنة

أكثر من
المجموع20 سنة

الموجودات
 79.3 - - - - - - - 79.3أرصدة	لدى	المصارف	المركزية

 225.7 - - - - - 99.1 59.5 67.1سندات	الخزينة
 294.4 - - - - - - - 294.4إيداعات	لدى	البنوك	ومؤسسات	مالية	أخرى

 2,395.8 43.0 202.9 344.4 370.3 538.7 154.9 230.3 511.3قروض	وسلفيات
 1,165.2 32.5 39.0 177.2 284.1 475.6 123.6 5.8 27.4أوراق	مالية	استثمارية	

 76.9 8.6 - - 0.6 0.5 0.2 1.4 65.6فوائد	مستحقة	وموجودات	أخرى
 4,237.3 84.1 241.9 521.6 655.0 1,014.8 377.8 297.0 1,045.1مجموع الموجودات

 556.3 154.1 20.1 1.2 7.7 62.5 47.5 23.3 239.9مطلوبات	طارئة	والتزامات	مصرفية
 34.1 - - 15.4 12.2 1.8 2.2 0.4 2.1المشتقات	)تكلفة	االستبدال(

1,287.1 320.7 427.5 1,079.1 674.9 538.2 262.0 238.2 4,827.7 

التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
كما	في	31	ديسمبر	2021،	بلغت	التسهيالت	االئتمانية	المتوافقة	مع	الشريعة	اإلسالمية	لدى	المجموعة	1,488.4 

مليون	دينار	بحريني.

تعرضات القروض متأخرة السداد

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.

اتباع	طريقة	تصنيف	صارمة	 أي	حساب.	ويتم	 المتأخرات	في	 تحديد	 أنظمة	وإجراءات	تساعدها	في	 المجموعة	 تملك	
لجميع	الحسابات	التي	يتجاوز	موعد	استحقاقها	90	يومًا.	وتطبق	المجموعة	معاييرًا	صارمة	لعمل	المخصصات	ومراقبة	
التسديد،	 الضمانات،	ومصدر	 بناء	على	وضع	 المطلوبة	وذلك	 المخصصات	 تحديد	مستوى	 المتعثرة.	ويتم	 القروض	
في	 الكامنة	 المخاطر	 من	 للحماية	 كافية	 مخصصات	 وضع	 ويتم	 وغيرها.	 النقدية	 التدفقات	 من	 المخصومة	 والقيم	

المحفظة.

يتم	تقييم	جميع	القروض	والسلفيات	المتعثرة	النخفاض	القيمة	عند	المرحلة	3.	بموجب	المرحلة	الثالثة،	يتم	احتساب	
الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لمدى	الحياة	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.

األصول	 األوسع	من	 المحفظة	 والسلفيات	في	 القروض	 استرداد	 قابلية	 وعدم	 القيمة	 االنخفاض	في	 قياس	 ويتم	
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.

القروض والسلفيات منخفضة القيمة والمستحقة

التحليل	أدناه	يستثني	الموجودات	المالية	المشتراة	أو	المنشأة	داخليًا،	والتي	تم	شراؤها	كجزء	من	دمج	العمليات	بالقيمة	
العادلة،	وتعكس	الخسائر	االئتمانية	التي	تم	بالفعل	احتساب	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	عليها	لمدى	الحياة.	

يوضح	الجدول	التالي	تحليل	أعمار	القروض	والسلفيات	منخفضة	القيمة	والمستحقة:

المجموعبماليين الدنانير البحرينية
62.1لغاية	سنة

8.8سنة	إلى	3	سنوات
28.7أكثر	من	3	سنوات

99.6
94.5القيمة	العادلة	للضمان	في	السوق
53.1مخصص	انخفاض	القيمة	للمرحلة	3

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

161 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		



مخاطر االئتمان )تتمه(
تحليل أعمار القروض منخفضة القيمة والمستحقة حسب القطاع:

الصناعة / التجارةحكومات / سياديةبماليين الدنانير البحرينية
البنوك / المؤسسات 

المجموعأخرىشخصيبناءالمالية
46.513.31.562.1- 0.8-لغاية	سنة

0.17.30.68.8- 0.8-سنة	إلى	3	سنوات
3.20.328.7-- 25.2-أكثر	من	3	سنوات

-26.8 -46.623.82.499.6

التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات منخفضة القيمة والمستحقة

القيمة السوقية للضمانمخصصات المرحلة 3قروض منخفضة القيمةبماليين الدنانير البحرينية

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
للمرحلتين

1 و 2

99.352.994.524.6البحرين
2.3-0.30.2دول	مجلس	التعاون	األخرى

0.4---دول	أخرى
99.653.194.527.3

توزيع القروض والسلفيات منخفضة القيمة والمستحقة حسب القطاع

القيمة السوقية للضمانمخصصات المرحلة 3قروض منخفضة القيمةبماليين الدنانير البحرينية
الخسائر االئتمانية المتوقعة

للمرحلتين 1 و 2

26.818.34.69.9الصناعة	/	التجارة
46.618.556.61.8بناء

23.815.529.210.9شخصي
0.6---بنوك	/	مؤسسات	مالية

1.7---حكومية
2.40.84.12.4أخرى

99.653.194.527.3

القيمة	السوقية	للضمان	تنطبق	فقط	على	القروض	منخفضة	القيمة.
الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات

المرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1بماليين الدنانير البحرينية
 المشتراة أو األصلية

المجموعمنخفضة القيمة

10.09.961.90.282.0انخفاض	القيمة	كما	في	1	يناير	2021
--0.4)3.4(3.0صافي	التحويالت	بين	المراحل

)13.6(-)13.6(--المشطوب	خالل	السنة
0.36.94.30.612.1صافي	مخصص	السنة

0.7-0.60.1-تغيرات	أخرى
13.314.053.10.881.2انخفاض القيمة كما في 31 ديسمبر 2021

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	1622021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		



مخاطر االئتمان )تتمه(
إعادة الهيكلة

خالل	العام	2021،	تم	إعادة	هيكلة	التسهيالت	االئتمانية	البالغة	33.9	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	
المجموعة	للقروض	والسلفيات	 تأثير	كبير	على	مخصصات	 الثانوية	لالمتيازات،	فلم	يكن	هناك	 أو	 البسيطة	 للطبيعة	
إعادة	هيكلتها	 التي	تمت	 القروض	 المركزي،	يجب	قيد	 البحرين	 أو	األرباح	المستقبلية.	ووفق	قواعد	مصرف	 المتعثرة	

كمرحلة	ثانية	لمدة	ال	تقل	عن	سنة	واحدة	من	تاريخ	إعادة	الهيكلة.

تخفيف 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	- 
قاباًل	 ذلك	 كان	 إن	 المالي،	 والضمان	 التعرض	 مبلغ	 تعديل	 ويتم	 بها.	 المعترف	 المالية	 األوراق	 أسواق	 إحدى	 في	
وتذبذبات	 العمالت	 بين	 التطابق	 )لعدم	 اإلشرافية.	 التعديالت	 استخدام	 خالل	 من	 السوق	 تذبذب	 مقابل	 للتطبيق،	

األسعار	وعدم	التطابق	في	مواعيد	االستحقاق(.
أو	-  البنوك	 أو	 الحكومات	 )فقط	 المؤهلة	 للضمانات	 االستبدال	 طريقة	 استخدام	 يتم	 المقابل:	 الطرف	 استبدال	

أخذ	 ويجوز	 المقابل؛	 الطرف	 األعلى	من	تصنيفات	 الخارجية	 االئتمان	 تقييم	 ذات	تصنيفات	مؤسسات	 المؤسسات	
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.

المبادئ المنظمة للضمانات والتقييم
أو	 الزبائن،	 بها	 يحتفظ	 ودائع	 تشمل:	 االئتمان	 تعرضات	 على	 المخاطر	 لتخفيف	 أخذها	 يتم	 التي	 الرئيسية	 الضمانات	
بنوك	 من	 مقابلة	 أو	ضمانات	 استثمارية،	 مالية	 أوراق	 أو	 سكنية/تجارية،	 عقارات	 رهونات	 أو	 مدرجة،	 أسهم	 رهونات	
أخرى،	إلخ.	وتشمل	مخففات	المخاطر	األخرى	الراتب،	والتنازل	عن	مكافأة	نهاية	الخدمة	للقروض	الشخصية،	والضمانات	
الشخصية	للمروجين،	إلخ.	ومع	ذلك،	ألغراض	احتساب	مالءة	رأس	المال،	ال	يؤخذ	باالعتبار	سوى	الضمانات	المؤهلة	

المحتسبة	وفق	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
1,565.3-1,565.3المحفظة	السيادية

0.2-0.2محفظة	منشآت	القطاع	العام
295.132.2262.9محفظة	البنوك

1,260.761.91,198.8محفظة	المؤسسات
882.93.0879.9محفظة	التجزئة	التنظيمية
331.1-331.1محفظة	الرهونات	السكينة
97.3-97.3محفظة	األسهم/الصناديق

46.71.245.5محفظة	التعرضات	المستحقة
200.6-200.6موجودات	أخرى

4,679.998.34,581.6

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.

المقاصة	 اتفاقيات	 التي	تمت	تسويتها	بموجب	 المالية	 الموجودات	والمطلوبات	 بلغت	 	،2021 31	ديسمبر	 كما	في	
29.7	مليون	دينار	بحريني.	

مخاطر السوق
تطبق	المجموعة	الطريقة	الموحدة	لتخصيص	رأس	مال	مخاطر	السوق.	وثقت	المجموعة	بوضوح	سياسات	وإجراءات	
األمامي	 المكتب	 عن	 مستقلة	 وهي	 التقييم،	 مسئولية	 الخزينة	 عمليات	 إدارة	 تتولى	 التداول.	 محفظة	 وتقييم	 إدارة	
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
المتوسطالحد األدنىالحد األقصىالمبلغنوع المخاطر

2.15.01.53.2مخاطر	أسعار	الفائدة
0.1-0.10.2مخاطر	تحويل	العمالت	األجنبية

مجموع الحد األدنى لرأس المال المطلوب
2.2لمخاطر السوق

12.5المضاعف
التعرض الموزون لمخاطر السوق بموجب

27.5الطريقة الموحدة 
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مخاطر التشغيل
وبصورة	 تسعى	 فإنها	 بالكامل،	 منها	 التخلص	 يمكن	 ال	 التشغيل	 مخاطر	 أن	 المجموعة	 فيه	 تدرك	 الذي	 الوقت	 في	
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	
إجراءات	 الصالحيات	والسلطات،	واتخاذ	 بين	 المخاطر،	والفصل	 لحدود	 الدائمة	 للموظفين،	والمراقبة	 الفّعال	 التدريب	
الرقابة	المناسبة	لحماية	الموجودات	والسجالت،	والتسوية	المنتظمة	للحسابات	والمعامالت،	واإلدارة	المالية	وإعداد	
األعمال،	 أنشطة	 استمرار	 وتخطيط	 منتظمة،	 داخلية	 تدقيق	ومراجعات	 بعملية	 القيام	 يتم	 لذلك،	 وباإلضافة	 التقارير.	

وترتيبات	الغطاء	التأميني	من	أجل	استكمال	العمليات	واإلجراءات.

احتساب	 تم	 وقد	 التشغيلية.	 للمخاطر	 المال	 رأس	 متطلبات	 لتقييم	 األساسي	 المؤشر	 منهج	 حاليًا	 المجموعة	 تتبع	
 متطلب	رأس	المال	عند	293.2	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	
بنك	 على	 استحوذت	 قد	 المجموعة	 ان	 بما	 األخيرة.	 الثالث	 للسنوات	 االستثنائية(	 الدخل	 بنود	 بند	من	 وأي	 المطفأة،	
البحرين	اإلسالمي	ش.م.ب.	في	2020،	قام	البنك	بتسوية	األرصدة	التاريخية	عن	طريق	إضافة	إجمالي	دخل	الشركة	
التابعة	وثم	يتم	ضرب	متوسط	األرقام	لهذه	السنوات	الثالث	في	12.5	للوصول	للتعرض	الموزون	للمخاطر	التشغيلية.

مركز أسهم حقوق الملكية في الدفتر البنكي
تحتفظ	المجموعة	باستثمارات	معينة	على	شكل	أسهم	حقوق	الملكية	وذلك	كجزء	من	المحافظ	االستراتيجية	)بما	في	
ذلك	االستثمار	في	شركات	زميلة(	ويتم	االحتفاظ	بمحافظ	أخرى	وذلك	بهدف	ارتفاع	قيمتها	وتحقيق	مكاسب	من	بيعها.	
البيانات	 بالتفصيل	في	 اآلخر	 الشامل	 الدخل	 العادلة	من	خالل	 بالقيمة	 لألدوات	 المحاسبية	 السياسات	 تم	شرح	 وقد	

المالية	الموحدة	وذلك	تحت	إيضاح	السياسات	المحاسبية	الهامة.	

تفاصيل استثمارات أسهم حقوق الملكية

المبلغبماليين الدنانير البحرينية
المبلغ الخاضع

للمخاطر الموزونة
الحد األدنى لمتطلبات 
رأس المال عند %12.5

استثمارات غير جوهرية في األسهم العادية
47.447.45.9اسهم	مدرجة

4.64.60.6اسهم	غير	مدرجة
 استثمارات	جوهرية	في	األسهم	العادية

32.932.94.1لمؤسسات	مالية	أكثر	من	%10
84.984.910.6

)3.3(خسائر	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	مراكز	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	
الفائدة	وأثرها	على	 المجموعة	وبشكل	منتظم	)على	األقل	شهريًا(	بمراجعة	ملف	حساسية	أسعار	 والمطلوبات	في	

اإليرادات.	ويتم	اتخاذ	القرارات	االستراتيجية	بهدف	تحقيق	تدفق	قوي	ومستقر	إليرادات	الفوائد	مع	مرور	الوقت.

الثابت.	 الدخل	 ذات	 االستثمارية	 المحفظة	 على	 الفائدة	 أسعار	 حساسية	 لقياس	 الزمني	 التحليل	 المجموعة	 تستخدم	
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.	وكما	في	31	ديسمبر	
2021،	كانت	الفترة	الزمنية	المعدلة	للمحفظة	االستثمارية	ذات	الدخل	الثابت	غير	المتحوطة	0.43%،	وهو	ما	يعني	أن	

ارتفاعًا	متوازيًا	لمنحنى	العائد	بنسبة	1%	قد	يؤدي	النخفاض	قيمة	المحفظة	بمبلغ	0.1	مليون	دينار	بحريني.	

تعتبر	الودائع	التي	ليس	لها	فترات	استحقاق	ثابتة	أنها	قابلة	للدفع	عند	الطلب،	ولذلك	يتم	إدراجها	تحت	بند	»مستحقة	
موعد	 قبل	 سحبها	 أو	 دفعه	 يتم	 وديعة	 أو	 قرض	 كل	 على	 رسم	 بتحصيل	 عادًة	 المجموعة	 تقوم	 واحدة«.	 ليلة	 في	
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.

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر البنكي )تتمه(
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 2021

لغاية 3
شهور

3 إلى 6
شهور

6 إلى 12
شهور

1 إلى 5
سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير حساسة
المجموعألسعار الفائدة

الموجودات
 123.0 123.0 - - - - -نقد	وأرصدة	لدى	المصارف	المركزية

 225.7 - - - 99.1 59.5 67.1سندات	خزينة
 294.4 78.8 - - - - 215.6إيداعات	لدى	البنوك	ومؤسسات	مالية	أخرى

 2,395.8 - 560.4 847.0 134.4 220.3 633.7قروض	وسلفيات
 1,258.6 93.4 248.7 123.6759.7 5.8 27.4أوراق	مالية	استثمارية

 120.5 120.5 - - - - -استثمارات	في	شركات	زميلة،	وفوائد	مستحقة،	وموجودات	أخرى
 64.0 64.0 - - - - -عقارات	ومعدات

 53.6 53.6 - - - - -شهرة	وموجودات	غير	ملموسة	أخرى
 4,535.6 533.3 809.1 1,606.7 357.1 285.6 943.8مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
 518.0 60.5 - 33.7 10.9 12.4 400.5مبالغ	مستحقة	للبنوك	ومؤسسات	مالية	أخرى

 221.6 - - - 129.7 27.7 64.2قروض	بموجب	اتفاقيات	إعادة	الشراء
 3,184.2 1,513.7 - 29.3 206.9 304.0 1,130.3ودائع	العمالء

 76.5 76.5 - - - - -فوائد	مستحقة	ومطلوبات	أخرى
 535.3 535.3 - - - - -حقوق	الملكية

 2,186.04,535.6 - 63.0 347.5 344.1 1,595.0مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 -)1,652.7( 809.1 1,543.7 9.6)58.5()651.2(فجوة	حساسية	معدل	الفائدة	للبنود	المضمنة	في	الميزانية	العمومية

 - -)385.5()698.1( 62.3)184.7( 1,206.0فجوة	حساسية	معدل	الفائدة	للبنود	غير	المضمنة	في	الميزانية	العمومية
 - - 1,652.7 1,229.1 383.5 311.6 554.8الفجوة 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

0.2)0.2(كما	في	31	ديسمبر	2021
1.8)1.8(متوسط	السنة

0.2)0.2(الحد	األدنى	للسنة
7.5)7.5(الحد	األعلى	للسنة

:

أثر إصالح معدل الفائدة القياسي على قياس المخاطر
إن	االنتقال	من	معدل	الاليبور	إلى	معدل	خالي	من	المخاطر	يعتبر	تغييرًا	جوهريًا	على	القطاع	المالي.	قامت	المجموعة	
باالستعداد	لهذا	االنتقال	من	خالل	التخطيط	االستراتيجي،	وتحديد	وتحديث	العقود	المتأثرة،	والبنية	التحتية	ووظائف	

األنظمة.	

المعدل	الخالي	من	المخاطر	يستند	على	المعامالت،	ويستثني	الهوامش	االئتمانية.	لذلك،	يتم	إضافة	تسوية	الهامش	
االئتماني	إلى	المعدل	الخالي	من	المخاطر،	ليعادل	المعدل	القياسي	السابق.	

تثبيت	معدل	 إلى	 الحالية	عن	اإلشارة	 العقود	 تتوقف	 أن	 دوليًا،	يجب	 الاليبور	 استخدام	معدل	 التوقف	عن	 يتم	 بينما	
الاليبور	لدفعات	القسائم،	والحواجز،	وغيرها	من	عناصر	العقود	ذات	الصلة.	قامت	الجمعية	الدولية	لسماسرة	األوراق	
المالية	)ISDA(	بتحديد	منطقا	احتياطي	)بروتوكول	ISDA(	ليحل	محل	مثبتات	معدل	الاليبور	بعد	عملية	االنتقال.	يتم	نشر	
المعدالت	االحتياطية	هذه	–	معدالت	الفائدة	الخالية	من	المخاطر	والهوامش	–	من	قبل	شركة	بلومبيرغ	لمراجع	األوراق	
المالية	المحدودة	ليتم	استخدامها	في	العقود	المشتقة	القديمة.	من	الممكن	انتقال	العقود	الحالية	إلى	هذه	المعدالت	

البديلة.

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١

165 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		



أثر إصالح معدل الفائدة القياسي على قياس المخاطر )تتمه(
توقفت	جميع	مؤشرات	معدل	الاليبور	للجنيه	االسترليني	والين	الياباني	واليورو	والفرنك	السويسري،	والمؤشرات	- 

المختارة	لمعدل	الاليبور	للدوالر	األمريكي	)1	أسبوع	وشهرين(	بتاريخ	31	ديسمبر	2021.
ستتوقف	مؤشرات	معدل	الاليبور	للدوالر	األمريكي	األخرى	)لليلة	واحدة،	شهر	واحد،	3	أشهر،	6	أشهر	سنة	واحدة(	- 

بتاريخ	30	يونيو	2023.
بعض	مؤشرات	معدل	الاليبور	قد	تستمر	على	أساس	صناعي؛	مع	ذلك،	فقد	أعلنت	هيئة	السلوك	المالي	بالمملكة	- 

المتحدة	أن	هذه	المثبتات	لن	تكون	ممثلة	للسوق	األساسي	اعتبارًا	من	31	ديسمبر	2021.

من	 االنتقال	 إلدارة	 الوظائف	 متعددة	 القياسي	 الفائدة	 معدل	 لجنة	إلصالح	 إشراف	 تحت	 بمشروع	 المجموعة	 قامت	
معدالت	اليبور	إلى	معدالت	بديلة	خالية	من	المخاطر.	أهداف	لجنة	إصالح	معدل	الفائدة	القياسي	تشمل	تقييم	مدى	
إشارة	الموجودات	والمطلوبات	إلى	معدل	اليبور	التدفقات	النقدية،	وتقييم	وما	إذا	كانت	هذه	العقود	ستحتاج	للتعديل	
نتيجة	إصالح	معدالت	IBOR،	وكيفية	إدارة	االتصاالت	مع	األطراف	المقابلة	حول	إصالح	معدالت	IBOR.	ستستند	العقود	
الجديدة	التي	ستبرمها	المجموعة	في	أو	بعد	1	يناير	2022	على	استخدام	معدالت	فائدة	قياسية	بديلة	مختلفة،	بما	في	

ذلك	بعض	المعدالت	»الخالية	من	المخاطر«.

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.	
لديهم	 الذين	 هم	 الرئيسيين	 التنفيذية	 اإلدارة	 أعضاء	 بحتة.	 تجارية	 أسس	 على	 األطراف	 هؤالء	 مع	 المعامالت	 تمت	
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	خالل	السنة	والمعامالت	التي	تمت	معهم	خالل	العام	مع	المجموعة	ما	يلي:

المساهم	 ألن	 وذلك	 بالحكومة	 مرتبطة	 كجهة	 المجموعة	 تعّرف	 	،)24( رقم	 الدولي	 المحاسبة	 معيار	 تعريفات	 حسب	
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 2021

مساهم رئيسي
وشركات ذات

عالقة

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية
شركات

زميلة

-236.34.3قروض	وسلفيات
27.2-1,370.4سندات	الخزينة	وأوراق	مالية	استثمارية

187.922.55.7ودائع	الزبائن
مطلوبات	طارئة	اللتزامات	غير	قابلة	للنقض	وضمانات	

-46.026.0والتزامات	أخرى

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
-113.33.4قروض	وسلفيات
-114.81.3قروض	سددت

-)3.5(5.8صافي	الزيادة	/)النقص(	في	السحب	على	المكشوف
--870.4سندات	الخزينة،	وسندات	دين،	وأسهم	مشتراة

--839.0سندات	الخزينة،	وسندات	دين،	وأسهم	استحقت	/	بيعت
-1.0-مصروفات	رأسمالية

-62.10.3إيرادات	الفوائد
-0.90.2مصروفات	الفوائد

1.1--حصة	المجموعة	في	أرباح	شركات	زميلة
--1.9دخل	أرباح	األسهم

-0.20.4مكافأة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	ورسوم	حضور	لجان	المجلس
-3.5-مزايا	للموظفين	قصيرة	األجل

-0.3-مزايا	تقاعدية	لما	بعد	نهاية	الخدمة
2.22.30.6مصروفات	تشغيلية	أخرى

خالل	السنة،	لم	يتم	احتساب	أي	مخصص	النخفاض	القيمة	مقابل	األرصدة	القائمة	مع	األطراف	ذوي	العالقة.

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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صافي المراكز المالية المفتوحة بالعمالت األجنبية

بماليين الدنانير البحرينية

91.3دوالر	أمريكي	)فترات	طويلة(	–	غير	مغطاة
30.3درهم	إماراتي	)فترات	طويلة(	–	غير	مغطاة
15.5	ريال	سعودي	)فترات	طويلة(	–	غير	مغطاة

تعرض	جوهري	 أي	صافي	 المجموعة	 لدى	 يكن	 لم	 البحريني.	 الدينار	 ثابتة	مقابل	 أسعار	صرف	 أعاله	 العمالت	 لجميع	
مفتوح	كما	في	31	ديسمبر	2021.

األدوات المشتقة واألدوات المالية للعمالت األجنبية
فيما	يلي	ملخص	لكل	نوع	للمبالغ	اإلجمالية	االسمية	وكلفة	االستبدال	والقيمة	العادلة	لكل	نوع	من	أدوات	المشتقات	

المالية	والعمالت	األجنبية:

بماليين الدنانير البحرينية
كما في 31 ديسمبر 2021

العقود/ المبالغ 
االسمية

تكلفة 
االستبدال

القيمة 
العادلة

عقود متعلقة بأسعار الفائدة
31.731.7 3,038.2مقايضات	أسعار	الفائدة

3,038.2 31.731.7

عقود متعلقة بالعمالت األجنبية
 0.3 0.5 141.9عقود	فورية	وآجلة

 1.5 1.9 1,042.6مقايضات	أسعار	الصرف
1,184.5 2.4 1.8 
4,222.7 34.1 33.5 

فيما	يلي	توزيع	الستحقاق	أدوات	المشتقات	وأدوات	العمالت	األجنبية	المتبقية	على	أساس	مبالغ	العقود	والمبالغ	
االسمية	المتفق	عليها:

بماليين الدنانير البحرينية
لغاية سنة

واحدة
أكثر من

المجموعسنة

عقود متعلقة بأسعار الفائدة
 3,038.2 2,822.3 215.9مقايضات	أسعار	الفائدة

215.9 2,822.3 3,038.2 

عقود متعلقة بالعمالت األجنبية
141.9- 141.9عقود	فورية	وآجلة

1,042.6 79.6 963.0مقايضات	أسعار	الصرف
1,104.9 79.6 1,184.5
1,320.8 2,901.9 4,222.7 

المطالبات القانونية

كمـا	فـي	31	ديسـمبر	2021،	بلـغ	إجمالـي	الدعـاوى	القانونيـة	القائمـة	ضـد	المجموعـة	بمبلـغ	إجمالـي	20.4	مليـون	دينـار	
الدعـاوى،	 أحـكام	نهائيـة	بشـأن	هـذه	 القانونييـن	للمجموعـة،	وبانتظـار	صـدور	 إلـى	رأي	المستشـارين	 بحرينـي.	اسـتنادًا	

تم	االحتفـاظ	بمخصصـات	كافيـة	حسـب	تقييـم	اإلدارة.

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المالالبيانات الماليةحوكمة الشركات والسلوك األخالقيكيف نخلق القيمةاستراتيجيتنا وتوقعاتنامــن نــحن

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202١
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محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
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 لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. (64العادية ) العامةاجتماع الجمعية محضر 
 

الساعة الحادية  تمام فين ووالست الرابععقدت الجمعية العامة لمساهمي بنك البحرين الوطني ش.م.ب إجتماعها 

، برئاسة (Zoom) عن طريق االتصال المرئيوذلك ،  2021مارس  24األبعاء الموافق من صباح يوم عشر 

ممثلين عن حضور السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس اإلدارة، وبحضور جميع أعضاء المجلس، و

للبنك  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين

سهما، بما يعادل نسبة  1,356,075,187مساهما يمثلون عدد  24وحضر اإلجتماع ، كي.بي.أم.جي. فخرو

 .ةوالمدفوع ةمال شركة بنك البحرين الوطني ش.م.ب الصادر من مجموع أسهم رأس 79.65%

، وشكر فيها حضورهمبالمساهمين والحضور الكرام رئيس مجلس اإلدارة كلمة رحب فيها  ألقىاإلجتماع في بداية 

في ظل جائحة كورونا وما حققه البنك من نمو وتحسن في والمجموعة وشرح ضمنها التحديات التي واجهها البنك 

الربحية برغمها، مبرزا الجهود التي بذلها مجلس إدارة البنك من أجل تحقيق االستدامة المؤسسية وتطوير الحوكمة، 

بنك البحرين الوطني من لدن القيادة  اعم المتواصل والمساندة التي يلقاهللد واالمتنان تقديرخالص الوأعرب عن 

بوفاة . ونيابة عن المساهمين ومجلس اإلدارة، تقدم رئيس مجلس اإلدارة بالتعزية لقيادة البحرين وشعبها الرشيدة

ً رئيسياً في تطور الذي كان له دو المغفور له بإذن هللا صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة را

كما أشاد بتعاون كافة وزارات وإدارات الحكومة وهيئاتها، وخص بالشكر وزارة  .الصناعة المصرفية في المملكة

واشار رئيس مجلس . وزارة الصناعة والتجارة والسياحةو المالية واالقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي

% من 5ايمثل مليون دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات، م 2.6بتخصيص مبلغ  المجلساإلدارة الى توصية 

ومرحبا  البنك الكرام عمالءإلى جميع والتقدير الشكر  رئيس مجلس اإلدارة كما قدم. 2020أرباح البنك لعام  صافي

وتفانيهم في عملهم هم خالصوفريق اإلدارة إل المجموعةموظفي ل الجهود المميزةشكر كذلك ، وبالعمالء الجدد

 والذي كان له بالغ األثر فيما حققه البنك من انجازات.

بعدها بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة جدول األعمال المرسل للمساهمين والذي تم إقراره، وناقشت 

 الموضوعات المدرجة فيه على النحو التالي:

موضوع إضافة  بطلب علي جعفر طريفالسيد المساهم  تقدمفي مناقشة بنود جدول األعمال  البدءقبل  -1

تصديق الجمعية بطلب وذلك  من قانون الشركات التجارية 207تحت بند مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 

الرئيس حيث بين ، العامة على تعيين شركة ممتلكات القابضة ش.م.ب )مقفلة( لممثلها في مجلس إدارة البنك

بأن ذلك الطلب يتعارض السيد كابي سمير الحكيم  الشركةون القانونية وسكرتير للشئ للمجموعة التنفيذي

من قانون الشركات التجارية التي ال تجيز مناقشات موضوعات غير تلك الواردة ضمن  207مع المادة 

 طلب كتابي إلدراجها في جدول األعمال قبل خمسة أيام عمل على األقل من تم تقديمجدول األعمال إال إذا 
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مال البنك، علما  ٪ على األقل من رأس5الموعد المحدد النعقاد الجمعية ومن عدد من المساهمين يملكون 

بأن طلب مناقشة وتصديق تعيين عضو مجلس اإلدارة المعني يخل أصال بحق شركة ممتلكات القابضة 

مال  أكثر من رأس % أو10في تعيين ممثليها في مجلس اإلدارة باعتبارها من المساهمين الذين يملكون 

ثم أضاف رئيس مجلس اإلدارة بأن البنك حريص على تطبيق القانون إذا ما كان يقضي تصديق  البنك.

 الجمعية العامة على تعيينات أعضاء مجلس الممثلين للمساهمين الكبار.

 

، 11/03/2020دعوة المساهمين للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  عند

على عدم تضمين تعليقاته وأسئلته التي قدمها كتابيا في ذلك االجتماع بنصها مالحظته  ات المساهمذ ابدى

غم من تأكيد السيد كابي الحكيم ، على الرسؤاالالوارد في المذكرة التي رفعها والمكونة من سبع عشرة 

على أن محضر اجتماع الجمعية العامة آنف الذكر تضمن ملخصا وافيا عنها على النحو المنصوص عليه 

 من قانون الشركات التجارية. 208بالمادة 

تحيط الجمعية للشركة ان علقت ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الموضوعين أعاله بأنه 

ً العامة  ذلك التغيير تعيين العضو المعين مؤخراً وذلك للتأشير في نظام الشركات التجارية )سجالت( بب علما

المساهم  تداولهبإثبات كل ما. اما فيما يتعلق عند تسليم محضر االجتماع للوزارة في عضوية مجلس اإلدارة

 .للمحضر ملحق بشكلادراج االسئلة  للشركة بان العادة والعرف جرت، فقد في المحضر

أعد قد  محضر اجتماع الجمعية العامة الماضيبان  ، المحامي الخارجي للبنك،اضاف السيد لؤي قاروني

 لكي يتم االلتزام بجدول األعمال المعروض. وعليه فللجمعية ابداء الرأي بالموافقة او بالرفض ،وتم نشره

االستئناس برأي وزارة  الموافقة على محضر االجتماع ومن ثم رئيس مجلس اإلدارة اقترح وعليه،

ً ين الموضوعين الصناعة والتجارة والسياحة في هذ  .الحقا

، الذي انعقد بتاريخ  والستون الثالثتمت بعد ذلك المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية 

 ، وإقرار كافة القرارات المتخذة فيه.2020مارس  11

 

، 2020ديسمبر  31ناقشت الجمعية العامة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في  -2

حيث تضمن  2020التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة بعلي جعفر طريف السيد المساهم  أشاد حيث

وما بعدها. فأجابه الرئيس  2021عن استراتيجية البنك المستقبلية لسنة معلومات شاملة ومن ثم سأل 

السيد جان كريستوف دوراند بأن البنك متوجه في المرحلة القادمة نحو التركيز على تطوير  يالتنفيذ

المنتجات والخدمات التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار العمل على التحول 

إمكانية تقديم منتجات إسالمية من خالل شركته  الرقمي، وتقديم حلول جديدة ومبتكرة لخدمة العمالء، مع

  التابعة بنك البحرين اإلسالمي، فضال عن تطوير فروعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
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بنك تفاهم التي وقعها البنك مؤخرا مع ال اتجعفر طريف بعدها عن مذكر يعلالسيد المساهم  استفسر

فأجاب الرئيس التنفيذي بأن  ا لبورصة البحرين.موأسباب عدم اإلفصاح عن تفاصيله هبوعليم وبنك ليؤمي

مذكرة التفاهم تلك ال تعدو عن كونها تعبير عن مبادئ عامة للتعاون المستقبلي بين البنكين في حال تهيئت 

إجراءات الظروف والشروط المناسبة، وهي ال ترتب أية التزامات على البنك وال تفرض عليه اتخاذ أية 

 الحقا، وإنما تعكس سياسة الحكومة في سياق العالقة مع إسرائيل.

مليون جنيه استرليني  150المساهم عن التسهيالت التي منحها البنك لشركة مكالرين البالغة  ذاتثم سأل 

الممنوحة بأن التسهيالت التنفيذي رئيس الواألسس التي استند إليها البنك في تقديم هذا القرض. فأجابه 

، قدمها البنك بعد أن من ناحية المخاطر ومهيكلة بشكل جيد لشركة مكالرين هي تسهيالت قصيرة األجل

 تحصل على الضمانات المناسبة، وبعد استيفاء كافة إجراءاته الداخلية فضال عن موافقات األجهزة الرقابية.

ربع سنوي حيث علق رئيس مجلس  علي جعفر طريف بعقد مؤتمر للمحللين بشكلالسيد اقترح المساهم 

 اإلدارة بأننا سنأخذ هذا االقتراح بعين االعتبار.

بعد ذلك سأل ذات المساهم عن خطة البنك المتعلقة باالستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي ومدى تأثير 

 تلك العملية على وما لحقها من إجراءات لدعمه كشراء أصوله المتعثرة وتأثير ذلك على أصول بنك

أجاب رئيس مجلس اإلدارة بأن قرار االستحواذ على بنك البحرين  البحرين الوطني وسالمته المالية.

اإلسالمي أخذ نصيبا من الدراسة خصوصا فيما يتعلق بتقدير الوضع المالي لهذا األخير وكافة المخاطر 

ة، بدال من التركيز على مؤكدا على ضرورة النظر إليه ضمن سياق استراتيجية البنك المستقبليالمرتبطة، 

الحصول على عوائد فورية. وفي هذا السياق بين رئيس مجلس اإلدارة بأن البنك كان يسعى لتملك كامل 

في حينه  تقليديأسهم بنك البحرين اإلسالمي إال أن عدم رغبة بعض مساهميه في استبدال أسهمهم في بنك 

 مليون 61.9 كلفت بنك البحرين الوطني ما يقارب قدحال دون تحقيق ذلك. علما بأن عملية االستحواذ 

مايقارب  2013في مايو وكلفت عملية االستحواذ  2020في عملية االستحواذ في يناير  دينار بحريني

 مليون دينار بحريني. 37.1

بة ملكيته في بنك البحرين اإلسالمي عن طريق زيادة وفي رده على السؤال بشأن توجه البنك لرفع نس

رأس مال هذا األخير من خالل إصدار رأس مال إضافي من الفئة األولى بإصدار صكوك قابلة للتحويل 

وتنازل المساهمين في بنك البحرين اإلسالمي عن حقوق األولية في تلك  مليون دينار 40تصل قيمتها إلى 

الوطني، بين رئيس مجلس اإلدارة بأن مساهمي بنك البحرين اإلسالمي الصكوك لصالح بنك البحرين 

فوضوا مجلس إدارته في تحديد قيمة اإلصدار والعائد والتوقيت، وكافة التفاصيل األخرى، ولذلك فإن بنك 

 البحرين الوطني سيتخذ قراره بشأنه بعد االطالع على كافة تفاصيله ودراسته وتقييمه في حينه.
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الصناديق التقاعدية، السيد ابراهيم العريفي، المساهمين لالسئلة المطروحة واقترح المضي شكر ممثل 

 قدماً في بقية جدول األعمال حرصاً على الوقت وااللتزامات المسبقة.

ئوية أحمد فخرو إلى أن تقرير مجلس اإلدارة لم يتضمن بيانا بالنسبة المالسيد بعد ذلك أشار المساهم 

ة على الرغم من أنه حدد قيمتها فيه. فأكد رئيس مجلس اإلدارة بأن المجلس سيحرص للقروض المتعثر

على بيانها في تقريره المقبل، علما بأنه سيقوم بإرسال البيان بشأنها لمن يرغب من المساهمين بناء على 

سلفيات الى انه يمكن استخراج النسبة المئوية للقروض المتعثرة من خالل قسمة قروض و واضاف طلبهم.

 فيات.لالمرحلة الثالثة على مجموع القروض والس

تحديده وتعريفه  المذكور في التقرير السنوي واقترح هدف البنكعلى  تحفظه الىواشار ذات المساهم 

رؤية للبنك وجود  . أشار رئيس مجلس اإلدارة الىالتقريرباالضافة لتضمين رؤية البنك في  اوضحبشكل 

، وسيتم تضمين لمن يرغب من المساهمين بناء على طلبهمها بإرسال ستقوم العامةادارة العالقات  بأنو

 التقرير القادم.الرؤية في 

على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية  العادية ةامبعد ذلك صادقت الجمعية الع

 .2020ديسمبر  31في 

مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية استمعت الجمعية العامة بعد ذلك إلى تقرير  -3

 .الذي تاله عليها السيد جمال فخرو 2020ديسمبر  31المنتهية في 

، حيث سأل 2020ديسمبر  31للبنك عن السنة المنتهية في  المدققة البيانات المالية الجمعية العامة ناقشت -4

% وعدم وصولها إلى الحد 47علي جعفر طريف عن سبب تدني نسبة الكفاءة التشغيلية إلى السيد المساهم 

المتوقعة، وكيف يمكن للمجموعة  مخصص الخسائر اإلئتمانية% علما بأنها لم تشمل 30المستهدف البالغ 

ى البنوك ليس فأجاب الرئيس التنفيذي بأن الكفاءة التشغيلية تدنت لد الوصول للكفاءة التشغيلية المستهدفة

في البحرين ودول مجلس التعاون فحسب وإنما على مستوى العالم نتيجة تراجع العوائد وارتفاع التكاليف 

ذلك فإنه يجب االخذ بعين االعتبار بأن النتائج بسبب تداعيات الجائحة وتأثيراتها االقتصادية، باإلضافة إلى 

وطني حصرا، في حين أن تلك بيان النتائج المالية كان مقتصرة على بنك البحرين ال 2019المالية لسنة 

كما بين الرئيس التنفيذي  جائت مجمعة شاملة كافة المجموعة بما فيها بنك البحرين اإلسالمي. 2020لسنة 

مع تضافر عناصر المجموعة ودمجها على نحو سيؤدي إلى زيادة عوائدها  أوجه التآزرارتفاع بأنه يتوقع 

كما أضاف الرئيس التنفيذي للشئون  ضمن خطة معدة للثالث سنوات القادمة.وتخفيض التكاليف وذلك 

نت بأن طريقة احتساب نسبة تكلفة الدخل متوافقة مع أفضل الممارسات في السوق يسل باالمالية السيد ر

 والتي تتبعها بنوك أخرى رائدة في البحرين. 
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وما إذا جائت متماشية مع  2020جعفر طريف عن نسبة تكلفة المخاطر لسنة  يعلالسيد ثم سأل المساهم 

وردا على ذلك السيد رسل بنت قائال بأنه من المتوقع  الحدود المقررة من قبل مصرف البحرين المركزي.

أن تكون هناك زيادة في تكلفة المخاطر في هذه السنة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا إذ أن البنك زاد من 

نسبة الخسائر المتوقعة فيها احتياطيا، إال أنه من المتعذر تقديرها بشكل دقيق حاليا بسبب تأجيل سداد أقساط 

أخيرا وقبل التصويت  نقطة أساس. 125بلغت  2020القروض. علما بأن تكلفة المخاطر المحتسبة في 

الجمعية العامة الماضي  علي جعفر طريف إلى أنه طلب في اجتماعالسيد على هذا البند لفت المساهم 

تفصيل محفظة التمويل بفصل قروض األفراد عن القروض التجارية أو الشركات بدال من دمجهم جميعا 

التمويل  محفظة تقسيمالى ان  نتيسل باالرئيس التنفيذي للشئون المالية السيد رشار أ .في محفظة واحدة

 من التقرير السنوي. 147مذكور في الصفحة 

ديسمبر  31صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في بعد ذلك 

2020. 

 على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع صافي أرباح البنك على النحو التالي:العادية وافقت الجمعية العامة  -5

 

ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون دينار )ثمانية ماليين وخمسمائة واثنا عشر  8,512,678-/تحويل مبلغ  -أ

 % من رأس المال الصادر والمدفوع.50بحريني( إلى اإلحتياطي القانوني ليبلغ 

بقيمة لكل عشرة أسهم صادرة  إعتماد توصية مجلس اإلدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد -ب

سبعة عشر مليون ) -/17,025,357.300 فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها -/100أسمية 

ً وثالثمائة وسبعة وخمسون دينار بحريني وثالثمائة فلس ( مقسمة إلى وخمسة وعشرون ألفا

)مائة وسبعون مليون ومئتنان وثالثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثالثة وسبعون( سهم  170,253,573

 .المركزيوموافقة مصرف البحرين  بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العادية

 

فلس للسهم الواحد(، أي ما يعادل  20% )20توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع  -ج

ً وسبعمائة وأربعة عشر دينار بحريني  -/34,050,714.600 )اربعة وثالثون مليون وخمسون ألفا

 م وذلك خاضع لموافقة مصرف2021أبريل  12وستمائة فلس( على أن يتم توزيعها إبتداءاً من يوم 

 البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:

 

 

 

 

 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح 2021مارس  25

 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 2021مارس  28

 يوم االستحقاق 2021مارس  29

 يوم الدفع 2021أبريل  12
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ً واربعمائة وتسعة وتسعون دينار  -/2,662,499تحويل مبلغ  -د )مليونان وستمائة واثنان وستون ألفا

 .والتبرعاتبحريني( لبرنامج الهبات 

)تسعة ماليين وألف ومائتان وسبعة وستون دينار بحريني( من األرباح  -/9,001,267استخدام مبلغ  -هـ 

 المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعاله.

 

وما حققه البنك من إلتزام بنظام حوكمة  2020ناقشت الجمعية العامة تقرير حوكمة الشركات لسنة  -6

جعفر طريف  يعلالسيد  المساهمالشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي. وفي هذا السياق أوصى 

انه وأفراده بزيادة ساعات التدريب ألعضاء مجلس اإلدارة، مع ضرورة تضميين تقييم مجلس اإلدارة ولج

باألرقام في التقارير القادمة. داعيا في ذات الوقت إلى العمل على أال يكون هناك أية استثناءات في تطبيق 

تمت االشارة الى خطأ مطبعي  الحوكمة المؤسسية مقدرا الجهود التي يقوم بها مجلس اإلدارة في هذا الشأن.

 تعديل هذا العدد.دة هالة يتيم وسيتم في عدد الساعات التدريبية لعضو مجلس اإلدارة السي

من قانون  188السياق سأل المساهم نفسه عما إذا كان البنك مستعدا لتطبيق نص المادة  ذاتوضمن 

الشركات التجارية بعد تعديلها األخير. فأجابه رئيس مجلس اإلدارة بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

اسات المناسبة لرسم السي أجلت تطبيقها على كافة الشركات المساهمة هذه السنة إلتاحة الوقت الكافي

لتحقيق الغاية من تشريعها، وأن البنك شأنه شأن كافة الشركات المساهمة، يأمل في استمرار التشاور مع 

الوزارة بشأن وضع الضوابط المناسبة لتطبيقها على نحو يضاهي أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، 

واستفسر ذات المساهم عن تقييم مجلس اإلدارة  علما بأن البنك ملتزم باالمتثال لكافة القوانين واألنظمة.

وتقييم اللجان والتقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة واقترح رئيس المجلس بامكانية االطالع عليها في 

 لبنك.الفرع الرئيسي ل

علي جعفر طريف عما إذا كان البنك قد عمل بدليل االستدامة الصادر من بورصة السيد كذلك سأل المساهم 

قال  حرين وما هي المعايير التي سيقوم بتطبيقها في هذا الصدد، وتلك التي لن يلتزم بها وأسباب ذلك.الب

الرئيس التنفيذي بأن البنك بلغ المركز الثاني على مستوى البحرين وفقا لبورصة البحرين في تطبيق دليل 

 .االستدامة

للموارد البشرية بأن الدليل استرشادي وليس إلزاميا،  للمجموعة وأجابته السيدة دانة بوحجي الرئيس التنفيذي

معيارا وأنه مستمر في مبادرات االستدامة وتوسيعها  11بتطبيق  2019إال أنه ومع ذلك بدأ البنك منذ سنة 

لتشمل كل المجموعة بما في ذلك تقديم برامج تطوير وتدريب لقيادة تلك المبادرات في المستقبل مما زاد 

معيارا، باإلضافة إلى ذلك فقد وضع البنك خارطة طريق  19لتبلغ  2020ير المطبقة في سنة من عدد المعاي

171 		التقرير	السنوي	المالي	وتقرير	االستدامة	2021 بـنـــك	الـبـحــريــن	الـوطـنــي	ش.م.ب.		
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للسنوات الثالث القادمة للمنافسة في هذا المجال على مستوى المنطقة وحدد المعايير التي يستهدف البنك 

 .2021تحقيقها في سنة 

كما هو مبين في  2020على تقرير حوكمة الشركات لسنة  العادية افقت وصادقت الجمعية العامةوبعدها 

 التقرير السنوي.

 2020ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية  أجريتأقرت الجمعية العامة كافة العقود والتصرفات التي  -7

مع أية أطراف ذات عالقة أو مع المساهمين الرئيسيين في البنك المفصلة في الفقرة الخاصة بحوكمة 

من البيانات  30كات من تقرير مجلس االدارة المعروض على الجمعية العامة العادية وااليضاح رقم الشر

من قانون الشركات التجارية، من دون أن يشارك المساهمين ممن لهم منفعة  189المالية تماشيا مع المادة 

 في تلك العقود والتصرفات في التصويت على هذا البند من جدول األعمال.

 

على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة العادية ت الجمعية العامة وافق -8

، من دون أن يشارك أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت على هذا 2020ديسمبر  31 المالية المنتهية في

 البند من جدول األعمال.

 

بعمائة وستين ألف دينار بحريني(، مكافأة )أر 460,000/-صرف مبلغ العادية أقرت الجمعية العامة  -9

 .2020ديسمبر  31ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 

 

ناقشت الجميعة العامة إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية  -10

علي جعفر طريف بضرورة لسيد ا، حيث أوصى المساهم 2021ديسمبر  31الراهنة والتي تنتهي في 

النظر في تعيين مدققين حسابات آخرين أخذا في االعتبار بأن السادة كي. بي. أم. جي. فخرو عملوا مع 

البنك لفترة طويلة، وسأل في ذات السياق عن أتعابهم التي يتقاضونها نظير خدماتهم. وهنا بين رئيس 

في السنة الماضية للنظر في تعيين شركة تدقيق أخرى، مجلس اإلدارة بأنه واستجابة لطلب المساهم نفسه 

قام مجلس اإلدارة بطرح مناقصة الختيار مدققي حسابات البنك وفازت فيها في حينه كي. بي. أم. جي. 

 فخرو، مؤكدا على استعداد مجلس اإلدارة لإلفصاح عن أتعابهم لمن يرغب من المساهمين بناء على طلبهم.

جعفر طريف تسجيل اعتراضه على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو علي السيد طلب المساهم 

 كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية الراهنة.

افقت الجميعة العامة على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك للسنة وبعدها 

، بشرط موافقة مصرف البحرين المركزي، وفوضت 2021ديسمبر  31المالية الراهنة والتي تنتهي في 

 مجلس اإلدارة في تقدير أتعابهم.
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 وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب )مقفلة( كمسجلين ألسهم البنك. -11

 

المقدم لموظفي  للمبيعات على مقترح مجلس اإلدارة المتعلق بنظام الحوافزالعادية وافقت الجمعية العامة  -12

مجلس اإلدارة في إصدار اللوائح ل التفويض الكاملوالخدمات المصرفية لألفراد في البنك وصادقت عليه 

للخدمات المصرفية لألفراد السيد الالزمة لتنفيذه وتعديلها من حين آلخر، وذلك بعد أن قام الرئيس التنفيذي 

 ومبادئه.صباح عبداللطيف الزياني بتقديم شرح واف ألهدافه 

 
 :من قانون الشركات التجارية 207ناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة م  -13

طلب كتابي بلم يتقدم أحد من المساهمين به المساهم السيد علي جعفر طريف في بداية االجتماع،  تقدمعدا ما

المحدد النعقاد قبل خمسة أيام عمل على األقل من الموعد من أعمال  ضافة موضوع تحت بند مايستجدإل

 .مال البنك ٪ على األقل من رأس5الجمعية ومن عدد من المساهمين يملكون 

 

وفي نهاية االجتماع قدم رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق يوسف المؤيد شكره للمساهمين والحضور على 

 دعمهم ومساندتهم لبنك البحرين الوطني ش.م.ب متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

 

 
____________________ 

 دــل المؤيــف خليـاروق يوســف
 س اإلدارةــس مجلــــرئي

 ـةــس الجلســرئيــ
 
 

____________________ 
 خالد منور الشمري      

            مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارة    

Farouk Almoayyed (Jun 17, 2021 11:57 GMT+3)

Khalid Al Shammari (Jun 17, 2021 11:57 GMT+3)
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 لبنك البحرين الوطني ش.م.ب.العادية غير  العامةاجتماع الجمعية محضر 
 

الساعة الحادية عشر  تمام لمساهمي بنك البحرين الوطني ش.م.ب إجتماعها فيغير العادية عقدت الجمعية العامة 

السيد ، برئاسة (Zoom) عن طريق االتصال المرئي، وذلك 2021مارس  24األبعاء الموافق من صباح يوم 

ممثلين عن وزارة حضور فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس اإلدارة، وبحضور جميع أعضاء المجلس، و

الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك 

سهما، بما يعادل نسبة  1,356,075,187مساهما يمثلون عدد  24وحضر اإلجتماع ، كي.بي.أم.جي. فخرو

 .ةوالمدفوع ة% من مجموع أسهم رأسمال شركة بنك البحرين الوطني ش.م.ب الصادر79.65

في بداية اإلجتماع رحب رئيس مجلس اإلدارة بالحضور شاكرا أعضاء الجمعية العامة غير العادية على حضورهم 

 ومساندتهم للبنك.

الجمعية العامة غير العادية بمناقشة جدول األعمال المرسل إلى المساهمين والذي تم إقراره، وناقشت  بعدها بدأت

 الموضوعات المدرجة فيه على النحو التالي:

، 2020 مارس 11تمت المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، الذي انعقد بتاريخ   -1

 ه.وإقرار كافة القرارات المتخذة في

 

  -/170,253,573.200على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من وافقت الجمعية العامة غير العادية -2

دينار بحريني ومئتنان فلس(  مائة وسبعون مليون ومئتنان وثالثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثالثة وسبعون)

)مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثالثون ألفاً وسبعمائة  1,702,535,732مقسمة إلى 

)مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون  -/187,278,930.500واثنان وثالثون( سهم إلى 

ً وتسعمائة وثالثون دينار بحريني وخمسمائة فلس( مقسمة إلى  )مليار وثمانمائة  1,872,789,305ألفا

ً وثالثمائة وخمسة( أسهم، والقيمة األسمية للسهم  واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا

 )مائة( فلس بحريني. 100الواحد 

 

الفقرة )ب( من من عقد التأسيس و 5المادة  الفقرة )ب( من على تعديلوافقت الجمعية العامة غير العادية  -3

خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على من النظام األساسي للبنك وذلك  5المادة 

 النحو التالي:

)مائة وسبعة وثمانون مليون  -/187,278,930.500  كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ -أ

ً وتسعمائة وثالثون دينار بحريني وخمسمائة فلس(  مقسمة إلى، ومائتان وثمانية وسبعون ألفا
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وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثالثمائة  )مليار 1,872,789,305

 .)مائة( فلس بحريني 100وخمسة( أسهم، والقيمة األسمية للسهم الواحد 

 

ليتوافق مع متطلبات  للبنكعلى تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي  وافقت الجمعية العامة غير العادية -4

تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم ب 2020لسنة  28 رقم بقانون المرسوم

الجمعية العادية  لقرارات تنفيذاالتعديالت الالزمة  إجراء إلى باإلضافة ،2001( لسنة 21بقانون رقم )

ساسي والغير عادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األ

 .ليشمل تلك التعديالت وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي

 

للشئون القانونية وسكرتير  للمجموعة الرئيس التنفيذيغير العادية على تفويض  العامة الجمعية وافقت -5

وزيد يوسف خنجي، رئيس قسم الشئون القانونية، مجتمعين أو منفردين  السيد كابي سمير الحكيم الشركة

راء التعديالت الالزمة على عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك وإعادة صياغتهما تنفيذا لقرارات في إج

الجمعية العامة غير العادية آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام األساسي المعدلين أمام كاتب 

 .العدل

مؤيد شكره للمساهمين والحضور على وفي نهاية االجتماع قدم رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق يوسف ال

 دعمهم ومساندتهم لبنك البحرين الوطني ش.م.ب متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

 

 
____________________ 

 دــل المؤيــف خليـاروق يوســف
 س اإلدارةــس مجلــــرئي

 رئيــــس الجلســـة
 
 

 
____________________ 

 خالد منور الشمري      
            مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارة    

 

. . Farouk Almoayyed ' (Apr 2, 2021 11:46 GMT+3)

Khalid Al Shammari (Apr 3, 2021 15:42 GMT+3)
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 لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. (65العادية ) العامةاجتماع الجمعية محضر 
 

الحادية  ن في الساعةووالست الخامس اجتماعها ش.م.ب لمساهمي بنك البحرين الوطني العادية عقدت الجمعية العامة

بفندق داون تاون روتانا بالمنامة وذلك عن طريق  م2021 أكتوبر 13بعاء الموافق راأل يوممن صباح عشر 

برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس  (Zoomالحضور الشخصي وعن طريق اإلتصال المرئي )

عن وزارة  ممثلينحضور ووبحضور جميع أعضاء المجلس،  ،بنك البحرين الوطني ورئيس الجلسة اإلدارة

السادة والمدققين الخارجيين للبنك  ،بورصة البحرينومصرف البحرين المركزي، والصناعة والتجارة والسياحة، 

بما يعادل نسبة  ،سهما   1,635,361,045عدد يمثلون  مساهما   26 االجتماعوحضر  كي.بي.أم.جي. فخرو.

  .ةوالمدفوع ةالصادر ش.م.ب بنك البحرين الوطنيرأسمال شركة من مجموع أسهم % 87.32

نجازات لإلفيها  وأشار ،وشكر حضورهم ألقى رئيس مجلس اإلدارة كلمة رحب فيها بالحضور االجتماعفي بداية 

البارزة التي تحققت تحت إشراف ورعاية مجلس اإلدارة خالل األعوام القليلة الماضية، وأثنى على مبادراته التي 

باعتبار في المملكة  والمالية االرتقاء بقطاع الخدمات المصرفيةالبنك الريادية و ساهمت بشكل كبير في تقدم مكانة

واألهداف الوطنية بما في ذلك دوره في دعم  المجتمعية أكبر الداعمين للمبادراتأن بنك البحرين الوطني يعد من 

وسيع نطاق أعماله المصرفية في العمل على ت موضحا  أن البنك قد استمر ،2030ملكة لعام مالرؤية االقتصادية لل

وأن هذه المساعي قد أثمرت بحصوله على حصة األغلبية في بنك البحرين اإلسالمي وتشكيل  طيلة األعوام السابقة

مدفوعا  بنجاح عملية التحول والتكيف  ا  تصاعدي ا  مجموعة بنك البحرين الوطني، وأن البنك قد استطاع تحقيق نمو

السوق حيث تحول البنك من بنك تجزئة تقليدي إلى رائد وطني يواكب التطورات  المستمر مع توجهات ومتغيرات

مما ادى لتميز منتجات وخدمات البنك حيث القت اقباال  كبيرا  من فئة االفراد  لوجية والتقنيات الماليةوالتكن

. كما بين أن البنك قد نجح في تدشين برنامج االستدامة بدعم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة

المبادرات البيئية خالل فترة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين وتحت إشرافهم المتواصل، وقد أدت هذه 

البنك وعملياته المصرفية، كما وحاز ته مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية في إطار أنشطالبنك لالخطوة إلى اعتماد 

يورو )في حفل  2019 على العديد من الجوائز خالل السنوات الماضية منها جائزة أفضل بنك في البحرين  لعام

وجائزة أفضل بنك في  2020للتميز وجائزة أفضل مسيرة تحول مصرفية في الشرق األوسط لعام  (موني

الذي يعكس نجاح عملية تحول البنك األمر  2021الممارسات والمسؤولية المؤسسية في الشرق األوسط في عام 

 .2017منذ عام 

السيد خالد  وهم عضاء مجلس اإلدارة المغادرينمجلس اإلدارة شكره وجليل امتنانه أل رئيس قدم الكلمة،وفي ختام 

طيلة اعوام خدمتهم في مجلس على ما قدموه من إخالص وتفاني يوسف عبدالرحمن والسيد حسين سلطان الغانم 

 د بمساهماتهم القيمة في مختلف مبادرات وأعمال البنك.وأشا اإلدارة
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وناقشت  والذي تم إقراره،لمساهمين لبمناقشة جدول األعمال المرسل العادية بعدها بدأت الجمعية العامة 

 على النحو التالي: الموضوعات المدرجة فيه

مارس  24الرابع والستين، الذي انعقد بتاريخ  العادية الجمعية العامة اجتماعتمت المصادقة على محضر  -1

 .كافة القرارات المتخذة فيهوإقرار ، 2021

طريف اإلذن بالتداول ووجه الشكر إلى السيد رئيس الجعفر  يوفي هذا الصدد طلب المساهم السيد عل

( وإعادة 64مجلس إدارة البنك على توجيهاته بتعديل وتصحيح محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم )

فيما يخص إجراءات عقد اجتماع  المالحظاتالمساهم ببعض ذات كما تقدم  2021 يونيو 17نشره بتاريخ  

الجمعية العامة لمساهمي بنك البحرين الوطني وأوصى بأن تنشر التوكيالت الخاصة بحضور اجتماع 

الجمعية العامة ومحاضر الجلسات باللغتين العربية واإلنجليزية، وكذلك اعتماد صياغة وترتيب محضر 

م تضمين محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية ، وأن يتأسوة بالشركات األخرىاجتماع الجمعية العامة 

المساهم بأن يقوم الرئيس  ذات السيد كما طلب .والغير عادية في التقرير السنوي كما جرت عليه العادة سابقا  

التنفيذي للبنك بتقديم عرض مرئي للسادة المساهمين خالل االجتماع يبين فيه إنجازات البنك ونظرته 

ا  للمؤشرات المالية وغير المالية، وأن يتأكد البنك من أفضل الممارسات عند إرساء المستقبلية استناد

 من قبل المدقق الخارجي للبنك. تدقيقعرضها للالمناقصات وأن يتم 

المستثمر بتاريخ  تقديره إلدارة البنك فيما يتعلق بعقد مؤتمر  عنطريف الجعفر  يوأعرب المساهم السيد عل

 من افضل الممارسات لدى جميع الشركات المدرجة في مملكة البحرين وأوصى لكونه 2021سبتمبر  7

التي تعكس مستوى الشفافية لدى البنك، وأثنى على الممارسات األخرى التي الخطوات باستمرار مثل هذه 

يتخذها البنك مثل الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية وتوطين الوظائف التنفيذية في البنك. وأوصى 

 إعطاء دور أكبر للعنصر النسائيالمساهم المذكور بالمساواة والتوازن بالمراكز القيادية والتنفيذية وذلك ب

 في هذه المراكز، وأن يتم اإلفصاح عن مؤشرات األداء الرئيسية لالستدامة وآلية قياس النتائج والعوائد.

من قانون  188على نص المادة  م2021لسنة  20وفيما يتعلق بالتعديل الذي أدخله المرسوم بقانون رقم 

طريف عما إذا كان البنك قد أطلع عليه وما إذا كان البنك الالشركات التجارية، استفسر المساهم السيد علي 

 القانون أم أنه سيلتزم بأفضل الممارسات في األسواق العالمية في هذا الشأن.أقره سيلتزم بالحد األدنى الذي 

 ذطريف على مداولته وأفاد بأن البنك سوف يأخال يعل دارة البنك المساهم السيدوشكر السيد رئيس مجلس إ

 بعين االعتبار.التوصيات 

تقدم المساهم السيد شريف أحمدي بشكره وتقديره لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لعملهم المتميز خالل 

رئيس مجلس اإلدارة باننا نسعى فترة جائحة كورونا وذلك بالحد من اضرار الجائحة على البنك واوضح 
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دائما  لالرتقاء بالبنك وتقديم خدمات متميزة للعمالء واضاف بأننا تحولنا لخدمة العمالء عن طريق الخدمات 

 الرقمية المتطورة.

 اإلدارة، مجلس قبل من معينين أشخاص أو شخص أي أو اإلدارة، مجلس تفويض وافقت الجمعية على -2

 يلي: بما للقيام والصالحية السلطة وإعطائهم

 مبلغ إلجمالي األقصى الحد يكون أن زمنية، على مدة ألي باالقتراض، التفويض أو االقتراض (أ)

 التسهيالت من نوع أي طريق عن عملة أخرى( بأي يعادله ما أمريكي )أو دوالر مليون  700االقتراض

 ذلك في )بما دين سندات إصدار أي أو/و اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة أو التسهيالت/و التقليدية

 إصدار يتم أن مناسبة، شريطة اإلدارة مجلس يراها التي والشروط في األوقات الصكوك( أو السندات

وذلك خاضع القرار  هذا تاريخ من عامين خالل الصكوك( أو ذلك السندات في )بما دين سندات أي

 المركزي؛ البحرين مصرف لموافقة

 الرهون الحصر ال المثال سبيل ذلك على في )بما البنك أصول من أي على ضمانات منح )ب(

 المقترضة؛ و باألموال يتعلق البنك فيما عن نيابة ضمانات وإصدار وغيره( والحواالت والتنازالت

المستندات  من أي على مناسبا   أو ضروريا كان ذلك متى البنك، باسم والتوقيع والموافقة التفاوض )ج(

 االقتضاء( ألي التوثيق )عند أو/و ذلك التوقيع في بما باالقتراض، التفويض أو لالقتراض المطلوبة

 أو فعل أي بإجراء القيام لهم نوع، كما أي من وأية مستندات رسمية توكيالت أو/و مستندات تمويل

 .2رقم  البند في أعاله المذكورة األغراض جميع لتحقيق مطلوب شيء أو أمر

واستفسر عن سبب عدم ادراج هذا البند في بهذا التوقيت طريف بهذه الخطوة الورحب المساهم السيد علي 

أو إدراجه في الدعوة المنشورة سابقا  النعقاد اجتماع  2021مارس  24اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 

آلية اتخاذ قرار التمويل وألوانه كما استفسر المساهم عن ، 2021الجمعية العامة في نهاية شهر سبتمبر 

وما إذا كان التمويل متوافقا  مع مبادئ االستدامة، وما إذا كان التمويل مباشرا  أو غير مباشر، كما استفسر 

التاحة  عن سبب عدم الحصول على التمويل عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة لإلدراج والتداول

 ، وأوصى بأن يكون التمويل متوافقا  مع مبادئ االستدامة.دارالفرصة للجميع للمساهمة بمثل هذا االص

إلى  طريف بأن البنك يتطلع الأجاب السيد رئيس مجلس إدارة البنك على استفسارات المساهم السيد علي 

س ، ال يملك مجلاألساسي البنك بموجب نظام وأنه إدارة الخزانة سياسة تنويع مصادر التمويل كجزء من

 . وهذا منوط بالمساهمين سلطة االقتراض اإلدارة حالي ا

 الجهات الحكومية المعنيةعما إذا كان البنك قد استشار  شريف أحمديوبعد ذلك استفسر المساهم السيد 

بأنه قد تمت استشارة الجهات المعنية وأنه يتعين  وأجاب السيد رئيس مجلس إدارة البنكبشأن االقتراض، 

 الحصول موافقة الجمعية العامة بهذا الشأن.
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 2024:مارس  إلى 2021 أكتوبر من الممتدة الوطني للدورة البحرين بنك إدارة مجلس أعضاء انتخاب -3

النتخاب أعضاء طلب رئيس مجلس اإلدارة من المساهمين الكرام اإلدالء بأصواتهم بموجب هذا البند 

 مجلس اإلدارة للدورة القادمة. 

طريف من الرئيس اإلذن بالتداول، وطالب الوخالل إدالء المساهمين بأصواتهم طلب المساهم السيد علي 

رضوا بشكل موجز نقاط يستعأن و للمساهمينأنفسهم بالتعريف عن لإلنتخابات بأن يقوم المرشحون 

للبنك. كما تسائل المساهم  فرص ها إلىوتحويل تهامعالج يةلبنك وكيفالتي يرونها في االتهديد الضعف و

من سياسة حوكمة الشركات  95المذكور عما إذا كان الرئيس التنفيذي لاللتزام على اطالع على المبدأ رقم 

. من المجلد األول بالدليل اإلرشادي الصادر عن مصرف البحرين المركزي 4.4.2المطابق الئحة 

 .المبادرات على أرض الواقع هلتطبيق هذإذا كان هناك جدول زمني واستفسر عما 

على شركة ممتلكات البحرين القابضة أن تدرس فكرة عدم التصويت بالكسور واقترح المساهم المذكور 

لكي تكون المنافسة بين  ياالجتماعبأربعة مقاعد عن طريق التعيين المباشر وكذلك هيئة التأمين  واالكتفاء

 هذهفي لمجلس إدارة البنك  إمرأةترأس إمكانية  تتم دراسةبأن وأوصى المساهم  .وأوضح ى أقو المترشحين

 .المبادرات على أرض الواقع هلتطبيق هذ، واستفسر عما إذا كان هناك جدول زمني الدورة أسوة بدول الجوار
 .مساهمين البنك أصحاب حقوق األقلية وانتخاببدراسة فكرة أن يكون آلية جديدة تسمح بترشح كما أوصى 

 طلب الرئيس من المساهم تقديم هذه المقترحات لدراسة إمكانية تطبيقها خالل الفترة القادمة.

 على اطالع على المبدأ رقم للشئون القانونيةعما إذا كان الرئيس التنفيذي بعد ذلك تسائل المساهم المذكور 

ان البنك ملتزما  به، كما تسائل عن صحة ورود عبارة "مصرف من سياسة حوكمة الشركات وما إذا ك 26

وسكرتير الشركة  لمجموعة  الشؤون القانونيةالرئيس التنفيذي ، وأجاب 18البحرين المركزي" في المبدأ 

من سياسة حوكمة الشركات، وبين للمساهم  26 على اطالع على المبدأ رقمالسيد كابي سمير الحكيم بأنه 

بشأن مصرف البحرين المركزي، قد أعطى المصرف  م2006لسنة  64لقانون رقم بأن المرسوم با

صالحية إصدار اللوائح واإلرشادات، وعليه فإن ورود عبارة "مصرف البحرين المركزي" صحيح في 

 هذا السياق، إال أنه يمكن دراسة تعديلها حتى تكون أكثر وضوحا .

السيد خالد الشمري أسماء المرشحين لعضوية  اإلدارة المستشار القانوني وأمين سر مجلسبعد ذلك تلى 

 مجلس اإلدارة وهم: 

 السيد/ فاروق يوسف المؤيد -1

 السيد/ فوزي أحمد كانو -2

 السيدة/ هالة علي يتيم -3

 السيد/ يوسف علي رضا -4
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 ريشي كابور /السيد -5

 السيدة/ سوسن أبو الحسن محمد -6

 السيدة/ إيمان علي حافظ -7

 السيد/ إسماعيل حسين الصراف -8

 السيد/ يوسف حسن يوسف -9

 السيد/ زيد خالد عبدالرحمن -10

 .السيد/ يوسف صالح خلف -11

أعضاء وتضم المدقق الخارجي لبنك  4لجنة لفرز األصوات تتكون من  تشكيلوافقت الجمعية العامة على 

السيد جمال فخرو، وممثال  عن وزارة الصناعة ممثال  ب كي.بي.أم.جي. فخروالسادة البحرين الوطني 

 كل من السيدةوهم عن شركة البحرين للمقاصة  السيدة نوف الدوسري وممثلينممثلة ب والتجارة والسياحة

وأثناء عملية فرز  .السيد ناصر محمد ناصر وممثال  عن المساهمينهدى الطربوش والسيد حسين حاجي 

يد حسن الوادي اإلذن بالتداول واستفسر عن الشفافية في عملية التوظيف لدى األصوات طلب المساهم الس

، وأن التنفيذية اإلدارةمهام بنك البحرين الوطني، وأجاب الرئيس بأن عملية التوظيف تعتبر جزءا  من 

، لبنكالمتبعة في ا حسب القوانين واألنظمة يمرون بإجراءات التوظيف المعتمدةالراغبين بالعمل لدى البنك 

إذا ما كانت لديه استفسارات محددة بحاالت معينة في هذا التنفيذية وأن بإمكان أي مساهم مراجعة اإلدارة 

 الخصوص.

السيد خالد الشمري أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  إلدارةابعد ذلك تلى المستشار القانوني وأمين سر مجلس 

 المعينين من قبل كبار المساهمين، وهم: 

 (القابضة من قبل شركة ممتلكات الدكتور/ عصام عبدهللا فخرو )معينا   -1

 (القابضة من قبل شركة ممتلكات السيد/ محمد طارق صادق )معينا   -2

 (القابضة من قبل شركة ممتلكات السيد/ أمين أحمد العريض )معينا   -3

 (القابضة شركة ممتلكاتمن قبل  السيد/ فينسينت فان دين بوقرت )معينا   -4

 .من قبل الهيئة العامة للتأمين االجتماعي( راشد بن سلمان آل خليفة )معينا   /الشيخ -5

 2021للدورة الممتدة من أكتوبر  الفائزين بعضوية مجلس اإلدارةتلى أسماء األعضاء وبعد فرز األصوات 

 :وهم كالتالي 2024الى مارس 

 .السيد / ريشي كابور -1

 .السيد/ فاروق يوسف المؤيد -2

 .كانو السيد/ فوزي أحمد -3

 .السيدة/ هالة علي يتيم -4
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 .السيد/ يوسف علي رضا -5

 .السيد/ زيد خالد عبدالرحمن -6

  :وقد حصل المترشحون على عدد األصوات التالية 

عدد األسهم/االصوات 
 لعضو المترشح اسم ا الحاصل عليها

  رالسيد / ريشي كابو -1 116,752,903
 السيد / فاروق يوسف المؤيد  -2 113,644,735
 السيد / فوزي أحمد كانو  -3 108,249,678
 السيدة/ هالة علي يتيم -4 107,202,760
 السيد/ يوسف علي رضا -5 91,353,364
 زيد خالد عبدالرحمنالسيد /  -6 90,368,888
 السيد /  يوسف حسن يوسف -7 33,862,440
 السيدة / سوسن أبو الحسن محمد -8 15,968,739

 السيدة / إيمان علي حافظ -9 30
 ف صالح خلفسالسيد / يو  -10 30
 السيد / إسماعيل حسين الصراف  -11 0

 

قدم التهاني والتبريكات للفائزين وتنمى التوفيق لمن لم يحالفهم على سرعة الفرز و اللجنة رئيس مجلس اإلدارةشكر 

بارك المداولة مرة أخرى، حيث من الجمعية العامة ومجلس اإلدارة طريف العلي  لمساهم السيدالحظ وطلب ا

الوقت الذي ، وصرح لمجلس اإلدارة الجديد بأن الذين لم يحالفهم الحظالمرشحين  وشكرفائزين المساهم لالعضاء ال

وأنه سيبدأ مع المجلس الجديد ومجلس اإلدارة الموقر بغرض المسائلة قد أنتهى  العامة يتم التداول فيه بين الجمعية

خططه . ثم استفسر المساهم عما إذا كان لدى مجلس اإلدارة بةبغرض المحاس فيها سيكون التداول مرحلة جديد

 :ومنهاالمؤشرات الرئيسية لألداء ، وأفاد بأن لديه بعض ستراتيجية للنهوض بالبنكاإل

 15أو أكثر العائد على حقوق المساهمين % 

 40أو أقل الكفاءة التشغيلية % 

 25أو أكثر المالءة المالية % 

 4 أو أقل صافي القروض المتعثرة % 

  2030الوصول إلى هدف الحياد الصفري لالنبعاثات بحلول 

  من األرباح لإلستثمار في البيئة )المجموع 1% من صافي األرباح، تحديد نسبة 5إضافة للتبرعات %

6 )% 

  الصادرة من وزراة الصناعة والتجارة والسياحة دون إستثناء القواعداإللتزام بجميع 
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 اإللتزام بجميع القواعد واإلرشادات الصادرة من مصرف البحرين المركزي دون إستثناء 

  دليل اإلستدامة( اإللتزام بجميع القواعد واإلرشادات الصادرة من شركة بورصة البحرينESG) 

خرى تتعلق ببنك فيما يتعلق بالجمعية العامة وأن لديه أسئلة أ هوقال المساهم في نهاية مداولته بأنه قدم استفسارات

لس إدارة البنك شكر السيد رئيس مج البحرين الوطني وبنك البحرين اإلسالمي وأنها موجهة لمجلس اإلدارة الجديد.

طريف على مداولته وطلب منه ارسال نسخة مكتوبة من األسئلة عن طريق البريد اإللكتروني ال المساهم السيد علي

 . النظر فيهاحتى يتم 

للمساهمين والحضور على دعمهم  شكرهقدم رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق يوسف المؤيد  وفي نهاية الجلسة

 للجميع التوفيق والسداد.ش.م.ب متمنيا  لبنك البحرين الوطنيومساندتهم 

 

 

____________________ 
 دــل المؤيــف خليـاروق يوســف

 س اإلدارةــس مجلــــرئي
 رئيــــس الجلســـة

 
 
 

____________________ 
 خالد منور الشمري      

 مستشار قانوني وأمين سر مجلس اإلدارة

Farouk Almoayyed (Oct 27, 2021 20:18 GMT+3)

Khalid Al Shammari (Oct 28, 2021 09:30 GMT+3)
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رقم الصفحة )الصفحات( و/أو عناوين الموقع اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية للتقارير
Omissions اإللكتروني )المواقع اإللكترونية(

المبادرة العالمية للتقارير 101: التأسيس 2016

افصاحات عامة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 102: 
افصاحات عامة 2016

الملف التنظيمي

1025-1 اسم المنظمة

5, 61-10248-2 األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

5, 1026-3 موقع المقر

1025-4 موقع العمليات

1025-5 الملكية والشكل القانوني

4, 10249-6 األسواق المخدومة

62-9,37,48-1026-7 حجم المنظمة

74-10265-8 معلومات عن الموظفين والعاملين اآلخرين

7, 10241,42,44,46,76-9 سلسلة التوريد

17, 21-20, 33, 37, 10276-10 تغييرات مهمة في المنظمة وسلسلة التوريد الخاصة بها

95-92, 166-102153-11 المبدأ أو النهج التحوطي

75-60,70,72,74-10214,43,50,59-12 مبادرات خارجية

33, 51, 56, 61-59, 70, 10274-13 عضوية الجمعيات

االستراتيجية

27-24, -32 10234-14 بيان من كبار متخذي القرار

األخالق والنزاهة

1025-16 القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك

96-10295-17 آليات المشورة والمخاوف بشأن األخالق

الملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

الملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
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رقم الصفحة )الصفحات( و/أو عناوين اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية للتقارير
Omissions الموقع اإللكتروني )المواقع اإللكترونية(

المبادرة العالمية للتقارير 101: التأسيس 2016

افصاحات عامة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 102: 
افصاحات عامة 2016

الملف التنظيمي

95-22,23,30,31,86 ,1028,9-18 هيكل الحوكمة

9-1028-19 تفويض السلطة

31-28 ,9-1028-20 المسؤولية التنفيذية للموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

95-22,23,30,31,86 ,1028,9-22 تكوين أعلى هيئة حوكمة ولجانها

29-28 ,21-20 ,9-1028-23 رئيس أعلى هيئة للحوكمة

86-10285-24 ترشيح واختيار أعلى هيئة للحوكمة

10295,98-25 تضارب المصالح

86-10285-26 دور أعلى هيئة للحوكمة في تحديد األهداف والقيم واالستراتيجية

10222,23,30,31-27 المعرفة الجماعية ألعلى هيئة للحوكمة

10295-28 تقييم أداء أعلى هيئة للحوكمة

46-45 ,10243-29 تحديد وإدارة اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية

108-102106-30 فعالية عمليات إدارة المخاطر

46-10238-31 مراجعة الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

34-32 ,27-10224-32 أعلى دور لهيئة الحوكمة في إعداد تقارير االستدامة

15-10214-33 اإلبالغ عن االهتمامات الحرجة

10296,97-34 الطبيعة والعدد اإلجمالي للمخاوف الحرجة

101,124-10298-35 سياسات المكافآت

104-98 ,86 ,84 ,27-10226-36 عملية تحديد المكافآت

104-98 ,86 ,84 ,24-10226-37 مشاركة أصحاب المصلحة في المكافأة

الملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
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الملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير )تتمة(



اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية للتقارير
رقم الصفحة )الصفحات( و/أو عناوين الموقع 

Omissions اإللكتروني )المواقع اإللكترونية(

المبادرة العالمية للتقارير 101: التأسيس 2016

افصاحات عامة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 102: 
افصاحات عامة 2016

مشاركة أصحاب المصلحة

10243,44-40 قائمة بمجموعات المساهمين

102No Collective Bargaining approach-41 اتفاقيات المفاوضة الجماعية

10243,44-42 تحديد واختيار المساهمين

10243,44-43 نهج لمشاركة المساهمين

46-10238-44 الموضوعات الرئيسية واالهتمامات التي أثيرت

ممارسة اإلبالغ

151- 102118-45 كيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة

2 ,1021-46 تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع

10245,46-47 قائمة الموضوعات المادية

102136-48 إعادة صياغة المعلومات

102none-49 التغييرات في إعداد التقارير

1022-50 فترة التقرير

1022-51 تاريخ أحدث تقرير

1022-52 دورة إعداد التقارير

1022-53 نقطة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير

1022-54 مطالبات رفع التقارير وفًقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير

 177 - 102169-55 فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير

 180 - 102178-56 الضمانات الخارجي

الملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
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الملحق 1 - فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير )تتمة(



رقم الصفحة )الصفحات( و/أو عناوين الموقع اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية للتقارير
Omissions اإللكتروني )المواقع اإللكترونية(

المواضيع األساسية

السلسلة 200 )مواضيع اقتصادية(

األداء االقتصادي

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

52 - 10345,46,48-1  شرح الموضوع األساسي وحدوده

52 - 10345,46,48-2  نهج اإلدارة ومكوناته

151 - 118 ,52 - 10348-3  تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 201: 
األداء االقتصادي 2016

151 - 118 ,52 - 20148-1  القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة والموزعة

20169,98-3 التزامات نظام المزايا المحددة وخطط التقاعد األخرى

151-201118-4  المساعدة المالية من الحكومة

التواجد في السوق

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

64-10345,46,63-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

64-10345,46,63-2 نهج اإلدارة ومكوناته

65-10363-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 202: 
التواجد في األسواق 2016

20269-2 نسبة اإلدارة العليا المعينين من المجتمع المحلي

اآلثار االقتصادية غير المباشرة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

83 -82 ,10345,46-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

83 -82 ,10345,46-2 نهج اإلدارة ومكوناته

83 -82 103-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 203: 
اآلثار االقتصادية غير المباشرة 2016

20382,83-2 تأثيرات اقتصادية كبيرة غير مباشرة
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رقم الصفحة )الصفحات( و/أو عناوين الموقع اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية للتقارير
Omissions اإللكتروني )المواقع اإللكترونية(

ممارسات الشراء

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

76 ,46-10345-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

76 ,46-10345-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10376-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 204: 
ممارسات الشراء 2016

20476-1 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

مكافحة الفساد

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

103106-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

103106-2 نهج اإلدارة ومكوناته

103106-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 205: 
مكافحة الفساد 2016

108 ,205106-1 العمليات التي تم تقييمها للمخاطر المتعلقة بالفساد

105-104 ,84 ,20573-2 االتصال والتدريب حول سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

205No confirmed incidents of corruptions-3 حوادث الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة

السلسلة 300 )مواضيع بيئية(

الطاقة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

79-46,77-10345-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

79-46,77-10345-2 نهج اإلدارة ومكوناته

79-10377-3 تقييم نهج اإلدارة
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رقم الصفحة )الصفحات( و/أو عناوين الموقع اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية للتقارير
Omissions اإللكتروني )المواقع اإللكترونية(

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 302: 
الطاقة 2016

79-30277-1 استهالك الطاقة داخل المؤسسة

30279-2 كثافة الطاقة

30279-3 تقليل استهالك الطاقة

المياه والصرف الصحي

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

46,77,80-10345-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

46,77,80-10345-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10380-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 303: 
المياه والصرف الصحي 2018

30380-5 استهالك المياه

االنبعاثات

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

46,77,81,82,83-10345-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

46,77,81,82,83-10345-2 نهج اإلدارة ومكوناته

83-10381-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 306: 
النفايات 2016

30681-4 النفايات المحولة من التخلص

سلسلة 400 )مواضيع اجتماعية(

التوظيف

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

72-46,65-10345-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

72-46,65-10345-2 نهج اإلدارة ومكوناته

72-10365-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 401: 
التوظيف 2016

40166-1 تعيينات الموظفين الجدد ومبيعات الموظفين

401-2 المزايا المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال يتم تقديمها للموظفين المؤقتين 
 ,165 ,136 ,131 ,67أو بدوام جزئي

40167,69-3 إجازة الوالدين
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رقم الصفحة )الصفحات( و/أو عناوين الموقع اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية للتقارير
Omissions اإللكتروني )المواقع اإللكترونية(

الصحة والسالمة المهنية

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

10345,46,70-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

10345,46,70-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10370-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

40370-1 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

40370-3 خدمات الصحة المهنية

40370-4 مشاركة العمال واالستشارة والتواصل بشأن الصحة والسالمة المهنية

40370-5 تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية

40370-6 تعزيز صحة العمال

40370-9 اإلصابات المرتبطة بالعمل

40370-10 اعتالل الصحة المرتبط بالعمل

الصحة والسالمة المهنية

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

73-10345,46,71-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

73-10345,46,71-2 نهج اإلدارة ومكوناته

73-10371-3 تقييم نهج اإلدارة

GRI 404: التدريب والتعليم 2016

40472-1 متوسط ساعات التدريب في العام لكل موظف

73-40471-2 برامج لتطوير مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على االنتقال

40467-3 النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون تقييمات منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي

التنوع وتكافؤ الفرص

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

10345,46,68,69-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

10345,46,68,69-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10369-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 405: 
التنوع وتكافؤ 2016

40569-1 تنوع هيئات الحوكمة والموظفين
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رقم الصفحة )الصفحات( و/أو عناوين الموقع اإلفصاحمعيار المبادرة العالمية للتقارير
Omissions اإللكتروني )المواقع اإللكترونية(

عدم التمييز

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

69-10345,46,68-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

69-10345,46,68-2 نهج اإلدارة ومكوناته

69-10368-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 406: 
عدم التمييز 2016

40668-1 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة

ممارسات األمان

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

10345,46-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

69-10345,46,68-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10367,69-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 410: 
الممارسات األمنية لعام 2016

41073-1 أفراد أمن مدربون على سياسات أو إجراءات حقوق اإلنسان

المجتمعات المحلية

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

10345,46,75,76-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

10345,46,75,76-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10375-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 413: 
المجتمعات المحلية 2016

41375,76-1 عمليات بمشاركة المجتمع المحلي وتقييمات األثر وبرامج التنمية

خصوصية العميل

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 103: 
منهج اإلدارة 2016

65,108-10345,46,64-1 شرح الموضوع األساسي وحدوده

65,108-10345,46,64-2 نهج اإلدارة ومكوناته

10364,108-3 تقييم نهج اإلدارة

فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير 418: 
خصوصية العمالء 2016

41864,108-1 شكاوى موثقة تتعلق بانتهاكات خصوصية العميل وفقدان بيانات العميل
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بيان ضمان مستقل

اتفاقية ضمان
ش.م.ب.  الوطني  البحرين  بنك  تعاقد 
مع  »البنك«(  أو  الوطني«  البحرين  )»بنك 

Sustainability Knowledge Group Ltd.
(“Sustainability Knowledge Group”) إلجراء فحص 
فيما  وذلك  مستقل،  ثالث  كطرف  الجودة  ضمان 
التقرير  ضمن  المحدد  االستدامة  بمحتوى  يتعلق 
2021م،  لعام  السنوي  االستدامة  وتقرير  المالي 
2021م  المالية  السنة  أنشطة  يغطي  والذي 
والمنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021م )2021/01/01-

.)2021/12/31
 كفاءة واستقاللية وحياد

 Sustainability Knowledge Group
شــركة   Sustainability Knowledge Group تعــد 
وحلــول  االســتدامة  استشــارات  لتقديــم  دوليــة 
 Sustainability Knowledge تلتــزم  كمــا  التدريــب، 
األخالقيــة  والقيــم  الممارســات  بمدونــة   Gr	up
 ،)ISSP( الخاصــة ببرنامــج المســح االجتماعــي الدولــي
جــزًءا  التــي تشــكل  المعاييــر  مــن  وهــي مجموعــة 
ــى جعــل  أساســًيا مــن االســتدامة والتــي تهــدف إل

ثابتــة. ممارســة  االســتدامة 
لم تكن Sustainability Knowledge Group مسؤولة 
أي  تتلقى  ولم  التقرير،  هذا  من  جزء  أي  إعداد  عن 
عمولة من شأنها أن تؤثر على استقالليتها، كما لم 
في   Sustainability Knowledge Group تشارك 
إعداد أي تقارير داخلية أو معلومات أو بيانات مدرجة 

في هذا التقرير، باستثناء بيان الضمان هذا.
المسؤوليات:

بنك البحرين الوطني:
تم إعداد هذا التقرير من قبل بنك البحرين الوطني 
بنك  يعد  خارجية.  استشارية  شركة  مع  بالشراكة 
البحرين الوطني مسؤواًل عن اكتمال ودقة البيانات 
داخلية  السجالت، ووجود ضوابط  المختارة، وحفظ 
مالئمة، والتي ُصممت لدعم عملية إعداد التقارير.

 Sustainability Knowledge Group
كانت مسؤولياتنا الرئيسية هي:

المبنية 	  الخارجي  الضمان  عملية  وتنفيذ  تخطيط 
.Acc	untAbility على أساس معايير

 	.Acc	untAbility التحقق من التزام البنك بمبادئ
يخص 	  فيما  التأكيد  من  معتدل  مستوى  توفير 

دقة وموثوقية وموضوعية المعلومات المختارة 
والواردة في التقرير.

التوصل إلى استنتاج مستقل مبني على إجراءات 	 
الضمان المنفذة واألدلة التي تم الحصول عليها.

داخلي 	  خطاب  في  وتوصياتنا  استنتاجاتنا  رفع 
موجه إلدارة البنك.

 ،Sustainability Knowledge Group تبقى 
وال تزال، ضامًنا مستقاًل لمحتوى التقرير واإلجراءات 

المتعلقة به.
نطاق ونوع ومستوى الضمان:

الضمان  لمعيار  وفًقا  مهمتنا  بتنفيذ  قمنا 
المبادئ   ومعيار   )AA1000 ASv3(1 AA1000
AA1000A, 2018(2 AA1000( . تم االتفاق مع بنك 

البحرين الوطني على نطاق ومستوى الضمان.
من  للجودة  معتدل  ضمان  توفير  في  شاركنا  لقد 
نفذناها  التي  اإلجراءات  ُصممت  وقد   .)2( النوع 
محدد  هو  كما  المستوى،  معتدل  ضمان  لتوفير 
 ،)AA1000 ASv3( AA1000 الضمان   معيار  في 
أن  المفترض  من  عليه.  استنتاجاتنا  بنيت  والذي 
تقلل اإلجراءات التي تم تنفيذها، واألدلة التي تم 
هذه  ولكن  المحتملة،  األخطاء  من  عليها،  الحصول 
لتقديم  المطلوبة  كتلك  شاملة  ليست  اإلجراءات 
الضمان  مستوى  فإن  وبالتالي  مقبولة،  ضمانات 

بها أقل.
لقد خططنا ونفذنا عملنا للحصول على األدلة التي 
الضمان  لتقييم  قاعدة  لتوفير  ضرورية  اعتبرناها 
إدخال  أجل  من  توصيات  ولتقديم  بنا  الخاص 

تحسينات متعلقة بما يلي:
بمــبــــادئ	  الـوطـــنـــي  البـحــــريــــن  بــنــــك   الـتـــزام 

بالشمولية  المتعلقة   AA1000 Acc	untAbility
والجوهرية واالستجابة والتأثير.

تم اختيار عينة من ثمانية إفصاحات للتقييم، وذلك 
األساسية  المواضيع  من  مختلف  عدد  لتغطية 
التقرير، والتي من شأنها أن  المرتبطة بجميع ركائز 
توفر استنتاجات متوازنة بشأن المعلومات التي تم 

الكشف عنها والتي تتعلق بالتالي:
التوظيف.	 
تطوير الموظفين وتدريبهم وتعليمهم.	 
ممارسات الشراء.	 
الطاقة.	 
االستثمارات المجتمعية.	 
استهالك الورق وإعادة تدويره.	 
محفظة إقراض المشروعات الصغيرة 	 

والمتوسطة.
المعامالت التجارية الرقمية.	 

منهجية العمل المنجز:
 Sustainability Knowledge Group عملت 
الضمان  لمعيار   )2( النوع  لمتطلبات  وفًقا 
إتفاق  من  كجزء   .)AA1000 ASv3( AA1000
بجميع  االلتزام  بتقييم  قمنا   ،)2( نوع  من  الضمان 

مبادئ untAbility	AA1000 Acc األربعة. 
قمنا بتقييم وإثبات موثوقية وجودة أداء االستدامة 
األساسية  المعلومات  عن  كشفنا  كما  المحدد، 
النتائج  قدمنا  كما  والبيانات،  والعمليات  لألنظمة 

واالستنتاجات ذات الصلة.
تم استخدام معايير التقييم التالية عند تنفيذ العمل:

 	:)AA1000 ASv3( AA1000 معيار الضمان
 Sustainability Knowledge بين  االتصاالت  كل 
البريد  عبر  تمت  الوطني  البحرين  وبنك   Gr	up

اإللكتروني والمكالمات الجماعية.

فيما يتعلق بنطاق عملية الضمان، قمنا بما يلي:
إجراء مقابالت مع ممثلي بنك البحرين الوطني . 1

لفهم عملية رفع التقارير، والمنهجيات، وإسلوب 
البيانات  لجمع  المتبعة  واإلجراءات  التعامل، 

والرصد والعمليات الحسابية.
إجراء مقابالت مع ممثلي بنك البحرين الوطني . 2

وجمع  الستخراج  المتبعة  الخطوات  لمراجعة 
البيانات.

االستدامة . 3 لجنة  ممثلي  مع  مقابالت  إجراء 
التقييم  عمليتي  وراء  الكامنة  العمليات  لفهم 
التي  المصلحة  أصحاب  وإشراك  األساسي 

أجريتا لغرض هذا التقرير.
بالعملية . 4 يتعلق  المتبع فيما  البنك  نهج  مراجعة 

والنتائج  المصلحة  أصحاب  وإشراك  األساسية 
الالحقة.

على . 5 بناًء  اإلفصاحات،  من  عينة  حساب  إعادة 
تقارير األدلة والوثائق المستلمة، وذلك للتحقق 

من اتساق ودقة الحسابات المنفذة.
النهائية . 6 والمراجعة  الراجعة  التغذية  توفير 

لمحتوى لإلفصاحات الثمانية المختارة والمدرجة 
في التقرير وفًقا لنطاق عملية الضمان.

نزاهة . 7 من  للتحقق  الداخلية  األنظمة  فحص 
البيانات الواردة في التقرير.

جمع ومراجعة األدلة لكل إفصاح، وذلك من أجل . 8
المعلومات  مع  واتساقها  دقتها  من  التحقق 

التي تم الكشف عنها في التقرير.
للتحقق . 9 االستدامة  تقارير  إعداد  إجراءات  تقييم 

.)GRI( من توافقها مع المبادرة العالمية للتقارير
وتثبت . 10 تدعم  التي  واألدلة  الوثائق  تقييم 

ذلك  في  بما  التقرير،  في  الواردة  االدعاءات 
والوثائق  واإلجراءات  الداخلية  السياسات 
التوجيهية والقواعد اإلرشادية والوثائق المرجعية 

واإلعالنات والحسابات.

بيان ضمان مستقل
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بالنظر إلى قطاع نشاط البنك، تم اختيار اإلفصاحات 
التالية للمراجعة كجزء من العينات:

نسبة اإلدارة العليا المعينين من المجتمع المحلي 	 
.)GRI 202-2(

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف 	 
.)GRI 404-1(

 	.)GRI 204-1( نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين
 	.)GRI 302-1( استهالك الطاقة داخل المنظمة
قيمة االستثمارات المجتمعية.	 
استهالك وإعادة التدوير الورق.	 
محفظة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.	 
نسبة الزيادة السنوية في المعامالت التجارية 	 

الرقمية للشركات.
المستخدمين المعنيين:

هم  هذا  الضمان  لبيان  المعنيين  المستخدمين 
أصحاب المصلحة في بنك البحرين الوطني.

القيود:
االستدامة  وبيانات  معلومات  موثوقية  تخضع 
نظرًا  وذلك  المتأصل،  اليقين  لعدم  عنها  المبلغ 
للطرق المتاحة لتحديد أو حساب أو تقدير المعلومات 

األساسية. 
إنه لمن المهم فهم سياق استنتاجاتنا لبيان الضمان 

هذا:
البحرين 	  بنك  لمزاعم  ضمانًا  شمل  ال  ضماننا 

الوطني، والتي قد تكون بيانات رأي أو اعتقاد أو 
تطلعات أو نوايا مستقبلية.

أو 	  افتراضات  أو  إقرارات  أو  معلومات  أية  إن 
السابقة في  اإلبالغ  بدورات  عالقة  ذات  بيانات 

هذا التقرير ليست جزًءا من عملية الضمان هذه.
موظفين 	  مع  المختارة  المقابالت  باستثناء 

مختارين من بنك البحرين الوطني، بما في ذلك 
لجنة االستدامة، فإن مراجعتنا لم تشمل أصحاب 

المصلحة اآلخرين.

عبر 	  والتواصل  المقابالت  مراجعتنا  تضمنت 
بأي  نقم  ولم  مختارة،  وثائق  ومراجعة  اإلنترنت 
أو  الوطني  البحرين  لبنك  الرئيسي  للمقر  زيارة 
المكاتب المحلية أو أي من أماكن العمل الخاصة 

ببنك البحرين الوطني.
اعتمدنا بشكل حصري على المعلومات المقدمة 	 

لنا من قبل بنك البحرين الوطني، والتي قبلناها 
بحسن نية على أنها كاملة ودقيقة وحقيقية وغير 
للتحقق منها،  إجراء  بأي  مضللة، ولذلك لم نقم 
ما عدا اإلجراءات المنصوص عليها بوضوح في 
تقريرنا والتي نشأت من منهجيتنا المتفق عليها 

بشكل متبادل.
تم أخذ العينات واالختبار والمراجعة لوثائق األدلة 	 

المقدمة من البنك عن بعد عبر البريد اإللكتروني 
والمكالمات الجماعية والهاتفية.

لم يتم أخذ أي موضوعات وإفصاحات أخرى بعين 	 
االعتبار، باستثناء تلك الموضحة في قسم نطاق 
العمل  منهجية  وقسم  الضمان  ومستوى  ونوع 

المنجز في هذا البيان.
لم نراجع أي أنشطة أو أداء ألي من األطراف ثالثة 	 

أو الكيانات أو أصحاب المصلحة المذكورين في 
التقرير.

من 	  اإلنجليزية  النسخة  على  مشاركتنا  اقتصرت 
في  تضارب  أي  وجود  حالة  في  لذا،  التقرير. 
فإن  واإلنجليزية،  العربية  النسختين  بين  الترجمة 
االستنتاجات المذكورة في النسخة اإلنجليزية من 

التقرير هي المعتمدة.
 :AA1000 AccountAbility بمبـــادئ  االلتـــزام 

واالســـتنتاجات النتائـــج 
فيما يتعلق بمبدأ الشمولية:3	 

أصحاب  من  فئات  ستة  البنك  وعرض  حدد  لقد 
والموظفين  العمالء  وهم:  تقريره،  في  المصلحة 
والحكومة والهيئات التنظيمية والموردين والمجتمع 

والمساهمين والمستثمرين.

البحرين  لبنك  الرئيسية  االهتمامات  جدول  حدد 
أصحاب  فئات  من  فئة  بكل  المتعلقة  الوطني 
المصلحة ونهجه في التعامل معهم. ووفقًا لبنك 
االعتبار  في  البنك  أخذ  فقد  الوطني،  البحرين 
والمساهمين  والموظفين  العمالء  أولويات 
الموضوعات  لتقييم  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب 
منهجيات  أن  التقرير.  في  المدرجة  األساسية 
المتعلقة  للموضوعات  المصلحة  أصحاب  إشراك 
التقرير ال تشير بشكل  باالستدامة والمذكورة في 
من  العالي  المستوى  منهجيات  إلى  مباشر 
النشطة  المشاركة  أو  المشاورات  مثل  المشاركة، 
الموضوعات  تحديد  في  والمتسقة  والرسمية 
البحرين  بنك  لكون  ونظرًا  ذلك،  ومع  األساسية. 
الحوكمة  الوعي بقضايا  زيادة  إلى  الوطني يهدف 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية بين عمالئه، فقد 
لقياس  اإلنترنت  عبر  استطالع  بإجراء  البنك  قام 
ومبادراتهم  لالستدامة  العمالء  فهم  وفحص 
بالبيئة والمجتمع والحوكمة. ال  وخططهم لمتعلقة 
يذكر بنك البحرين الوطني بشكل واضح في تقرير 
االستدامة األدوات أو آليات المشاركة أو المنصات 
استخدامها  يتم  والتي  لالستدامة،  المخصصة 
لتسهيل بناء العالقات وتعزيز المشاركة مع أصحاب 

المصلحة في الداخل والخارج.
فيما يتعلق بالمبدأ األساسي4:	 

السنوي  اإلستدامة  وتقرير  المالي  التقرير  يقدم 
سهلة  وهي  أساسية،  مصفوفة  لعام2021م 
وفًقا  الممارسات.  أفضل  مع  وتتماشى  القراءة 
بنك  حدد  فقد  التقرير،  في  الواردة  للمعلومات 
تم  أساسيًا.  موضوًعا   )14( الوطني  البحرين 
تأثيرها  ألهمية  وفًقا  فئات  ثالث  إلى  تقسيمها 
على تقييمات أصحاب المصلحة وقراراتهم. يتناول 
المواضيع،  تلك  من  كل  بالتفصيل  التقرير  هذا 
التي  األساسية  االستقصائية  للدراسة  باإلضافة 
تحدد القضايا التي تعكس األثر االقتصادي والبيئي 
واالجتماعي، أو أية أمور تؤثر بشدة على تقييمات 

التقرير  ال يقدم  المصلحة.  أصحاب  وقرارات 
عملية  إلى  صراحة  يشير  وال  إضافية  معلومات 
التقييم األساسية أو مساهمة كل صاحب مصلحة 

في العملية.
فيما يتعلق بمبدأ االستجابة5:	 

وتقديمها  تحديدها  تم  التي  المواضيع  وصف  تم 
هذا  في  بالتفصيل  األساسية  المصفوفة  في 
التقرير، وبها يستعرض بنك البحرين الوطني كيفية 
التي  األساسية  للموضوعات  بالتفصيل  إستجابته 
يثيرها أصحاب المصلحة، وما يتماشى مع التزامات 
كما هو موضح في  االستدامة  تحقيق  تجاه  البنك 
التقرير  يستعرض  به.  الخاص  االستدامة  إطار 
السابقة مما  السنوات  بأداء  المتعلقة  المعلومات 
يمّكن أصحاب المصلحة المهتمين باألمر من مقارنة 
بناًء على  اتخاذ قرارات مدروسة  البيانات، وبالتالي 
البحرين  بنك  قام  التقرير.  في  المعروضة  النتائج 
الوطني بوضع أهداف محددة لجميع الركائز السبعة 

المتعلقة بإطار استدامته.
فيما يتعلق بمبدأ التأثير6:	 

اإلستدامة  وتقرير  السنوي  المالي  التقرير  يشكل 
الوطني  البحرين  بنك  تمكن  منصة  2021م  لعام 
واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  عن  اإلفصاح  من 
الوطني  البحرين  بنك  يبين  كما  والبيئية ألنشطته، 
ويقدم  المواضيع،  لتلك  معالجته  كيفية  عبره 
هذه  توفر  عند  الكمية  والنتائج  النوعية  المعلومات 
المعلومات. يستعرض بنك البحرين الوطني أيًضا، 
نفذها  التي  الخاصة  المبادرات  التقرير،  هذا  في 
التقرير  أن  إال  ركيزة،  لكل  أهدافه  تحقيق  أجل  من 
ال يبين التأثير المنفصل لكل موضوع أساسي على 
البحرين  بنك  حدد  حيث  للبنك،  القيمية  السلسلة 
بالمناخ  متعلًقا  فقط  واحًدا  موضوًعا  الوطني 
كموضوع أساسي، وكان عرض التأثيرات المتعلقة 

بالمناخ في التقرير محدوًدا إلى حد ما.

بيان ضمان مستقل )تـتـمـــة(

بيان ضمان مستقل
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بالنظر إلى تقييم العمليات والسياسات واإلجراءات 
أن  القول  يمكن  الضمان،  إلتفاق  وفًقا  الداخلية 
معايير  معقول  بشكل  يلبي  الوطني  البحرين  بنك 

.AccountAbility االلتزام المطلوبة لمبادئ
المالحظات الرئيسية:

استناًدا إلى مراجعتنا للتقرير والعمليات ذات الصلة 
المذكورة  والبيانات  المعلومات  لجمع  المستخدمة 

ومقارنتها، فإننا نستنتج:
التزامه 	  بتبيان  الوطني  البحرين  بنك  قيام 

االستدامة  للجنة  تشكيله  خالل  من  باالستدامة 
في عام 2021م.

التوجه 	  بصياغة  االستدامة  لجنة  تكليف  تم 
االستراتيجي لبنك البحرين الوطني، وزيادة الوعي 
المتعلقة  الموضوعات  في  والمساعدة  داخلًيا، 
التقدم،  ومراقبة  والحوكمة،  والمجتمع  بالبيئة 
وتوفير معلومات عن السوق عند الحاجة، وتقديم 
كما  والحوكمة،  والمجتمع  البيئة  تكامل  عن  تقارير 
التعامل مع أصحاب  اللجنة مسؤولة أيًضا عن  أن 
الموضوعات  بشأن  والخارجية  الداخلية  المصلحة 
المتعلقة باالستدامة، باإلضافة لكونها مسؤولة 
التقرير  من  االستدامة  جزئية  محتوى  صياغة  عن 
2021م.  لعام  السنوي  المالي وتقرير االستدامة 
مسؤوليات  بتحديد  االستدامة  لجنة  ميثاق  يقوم 

اللجنة.
المعايير 	  بمتابعة  الوطني  البحرين  بنك  يقوم 

العالمية  المبادرة  معايير  ذلك  في  بما  الدولية، 
االستدامة  وتقرير  المالي  التقرير  لتطوير  للتقارير 
السنوي لعام 2021م. يقوم التقرير باإلشارة إلى 
 )SDGs( أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

ورؤية البحرين 2030.
البحرين 	  لبنك  تقرير  ثاني  2021م  عام  تقرير  يعد 

ومخصًصا  منفصاًل  قسًما  يتضمن  الوطني 
والتوجه  واألداء  االستدامة  الستراتيجية 
المستقبلي. إن هذه العملية الجديدة للكشف عن 

من  الوطني  البحرين  بنك  تمكن  االستدامة  أداء 
التحسين المستمر آلليات إدارة مراقبة االستدامة 
واالبتكار واألداء في المجاالت االجتماعية والبيئية 
ومجاالت الحوكمة، مما يعزز العالقات مع أصحاب 

المصلحة الداخلية والخارجية.
عمل 	  إلطار  تقديمًيا  عرًضا  التقرير  يتضمن 

االستدامة لبنك البحرين الوطني. ويحتوي اإلطار 
على سبع ركائز متميزة وهي: النمو االقتصادي، 
والخدمات المصرفية المسؤولة، وخدمة عمالئنا، 
المجتمعية،  واالستثمارات  العاملة،  قوانا  ورعاية 
والحوكمة،  الطبيعية،  الموارد  على  والحفاظ 

والسلوك األخالقي.
يتضمن التقرير مصفوفة أساسية بـ )14( موضوًعا 	 

تم ترتيبها بحسب أهميتها، إما باعتبارها أساسية 
تم  أساسية.  أقل  أو  ما  حد  إلى  أساسية  أو  جًدا 
البحرين  بنك  ومساهمة  لمواضيع  شرح  تقديم 

الوطني لكل موضوع.
المصلحة 	  بأصحاب  قائمة  التقرير  يتضمن 

الرئيسية  بمخاوفهم  المتعلقة  والمعلومات 
الوطني  البحرين  بنك  بها  يتعامل  التي  والطرق 

معهم.
كجزء من عملية إعداد التقارير، تمت مراجعة التقرير 	 

والموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة.
التوصيات:

تم إصدار التوصيات التالية لتحسين تقارير االستدامة 
في المستقبل:

التجارية واالجتماعية . 1 مع األخذ في االعتبار اآلثار 
بعد جائحة كوفيد-19، نوصي بنك البحرين الوطني 
تقييم أساسي جديد والتواصل مع جميع  بإجراء 
مجموعات أصحاب المصلحة لمعرفة آرائهم، وأن 
العمل بجميع  البحرين الوطني على  يحرص بنك 
آراء أصحاب المصلحة إلثراء استراتيجيته وأهدافه 

وغاياته وإطار عمل استدامته.

على . 2 العمل  الوطني  البحرين  بنك  يواصل  أن 
تحديد األهداف لجميع الركائز واإلبالغ عن تقدمه 

إزاء تحقيقها.
البحرين الوطني االستثمار في . 3 أن يواصل بنك 

التقارير  إلعداد  قوية  وإجراءات  أنظمة  تطوير 
وتبسيط عملية إعداد التقارير السنوية للمعلومات 

المالية واالستدامة.
أن يعمل بنك البحرين الوطني على إدراج ودمج . 4

في  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف 
استراتيجيته، لكل ركائز إطار االستدامة والعمليات 
والمبادرات وعملية صنع القرار وتحديد األهداف.

أن يطور بنك البحرين الوطني مؤشرات إضافية . 5
لقياس آثار ممارسات ومنتجات وخدمات التمويل 

المسؤولة للعمالء واالقتصاد.
االعتبار . 6 في  الوطني  البحرين  بنك  يأخذ  أن 

التطورات األخيرة في القطاع المالي فيما يتعلق 
خالل  من  المالية  غير  المعلومات  عن  باإلبالغ 
األطر العالمية والمعايير الدولية، مثل إطار فريق 
المتعلقة  المالية  باإلفصاحات  المعني  العمل 
محاسبة  معايير  مجلس  ومعايير   )TCFD( بالمناخ 

.)SASB( االستدامة
التقارير . 7 البحرين الوطني بتقديم  أن يستمر بنك 

 )GRI( للتقارير  العالمية  المبادرة  لمعايير  وفًقا 
واعتماد النص الجديد للمبادرة الصادر في أكتوبر 

2021م.
تحسين . 8 في  الوطني  البحرين  بنك  يستمر  أن 

أنظمة تحصيل البيانات األولية ومصادرها، وهذا 
وضبط  تتبع  من  الوطني  البحرين  بنك  سيمكن 
اآلثار المباشرة وغير المباشرة لإلفصاحات بشكل 

أفضل.
تحسين . 9 الوطني  البحرين  بنك  يواصل  أن 

المعلومات الكمية المفصح عنها مع التركيز على 
التمويل المستدام وتحديد األهداف.

أن يبسط بنك البحرين الوطني من طرق التواصل . 10
بين األقسام من أجل تسهيل عملية اإلبالغ عن 

معلومات معينة.
أن يعمل بنك البحرين الوطني بشكل أكبر على . 11

لتبسيط  الموجودة  الرقمية  األنظمة  استخدام 
الخاصة  والرصد  البيانات  جمع  أنظمة  وتعزيز 

بالمقاييس البيئية.
التزاماته . 12 بنشر  الوطني  البحرين  بنك  يواصل  أن 

وأطره ونهجه وآثاره وأهدافه وغاياته عبر موقعه 
اإللكتروني، وأن يزيد في تضمين عملية اإلبالغ 
الخاصة  إستراتيجيته  ضمن  االستدامة  عن 

باألعمال واالستدامة.
لجنة . 13 دعم  الوطني  البحرين  بنك  يواصل  أن 

مع  االستدامة  دمج  في  ودورها  االستدامة 
العمليات والخدمات والمنتجات.

تقرير   Sustainability Knowledge Group قدمت 
التغذية الراجعة الشامل إلدارة بنك البحرين الوطني، 
تحسن  أن  شأنها  من  محددة  وتوصيات  نتائج  مع 
عملية إعداد تقارير االستدامة، والتزام البنك بمبادئ 

.)GRI( ومعايير المبادرة العالمية للتقارير AA1000
االستدامة  وتقرير  المالي  التقرير  مراجعة  على  بناًء 
السنوي لعام 2021م لبنك البحرين الوطني، يمكن 
للبيانات  عادل  تمثيل  تضمين  تم  بأنه  االستنتاج 
االستدامة  أداء  وبأن  التقرير،  في  والمعلومات 
المحدد وكشوف البيانات دقيقة وموثوقة وصحيحة 

بشكل أساسي.

أغليا ديلي
 Sustainability Knowledge Group

ليماسول، قبرص
مارس 2022

1يعد معيار الضمان AA1000AS v3( AA1000( المنهجية الرائدة المستخدمة من قبل متخصصي االستدامة في جميع 

أنحاء العالم من أجل ارتباطات الضمان المتعلقة باالستدامة، وذلك لتقييم طبيعة ومدى التزام المؤسسة بمبادئ 
https://www.accountability.org/standards/ :يمكن االطالع على الوثيقة هنا .Acc	untAbility

2تصف مبادئ المساءلة AccountAbility, 2018( AA1000( إطار عمل لتطبيق مبادئ المساءلة األربعة المفصلة أدناه عند 

قياس أداء االستدامة. تم تفصيل المبادئ األربعة أدناه. 

3الشمولية هي تحديد أصحاب المصلحة بفعالية وتمكين مشاركتهم في إنشاء موضوعات االستدامة المادية للمؤسسة 
وتطوير استجابة استراتيجية لها.

4يتعلق المبدأ األساسي بتحديد وترتيب أولويات موضوعات االستدامة األكثر أهمية، مع مراعاة تأثير كل موضوع على 

المنظمة وأصحاب المصلحة فيها.

5االستجابة هي رد فعل المؤسسة الموقوت والمالئم لموضوعات االستدامة األساسية وتأثيراتها ذات الصلة.

6التأثير هو تأثير السلوك واألداء والنتائج من جانب األفراد أو المؤسسة على االقتصاد أو البيئة أو المجتمع أو أصحاب 
 المصلحة أو المؤسسة ذاتها. للمزيد من المعلومات حول مبادئ untAbility	Acc، قم بزيارة:

https: //www.accountability.org/standards

بيان ضمان مستقل )تـتـمـــة(

بيان ضمان مستقل

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب.    التقرير السنوي المالي وتقرير االستدامة 1882021
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