
تقرير حوكمة الشركة
اإلدارة  مجلس  ويضمن  الوطني  البحرين  لبنك  العامة  الحوكمة  عن  المسؤول  هو  اإلدارة  مجلس  إن 
وضع معايير أخالقية عالية في جميع أنحاء البنك، كما يراجع بانتظام امتثال البنك للوائح مصرف البحرين 
الحوكمة  بأن  اإلدارة  مجلس  يقر  الشركات.  بحوكمة  يتعلق  فيما  بها  المعمول  والتشريعات  المركزي 
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 
ووكاالت التصنيف درجة عالية من الثقة في مؤسستنا. بالحفاظ على هذه المعايير، حقق البنك توازًنا 
النمو طويل األجل واألهداف قصيرة األجل، وأنشأ محفظة سليمة من األصول وقاعدة  مناسًبا بين 
االقتصادية  الدورات  لمواجهة  والموارد  القدرة  إلى  باإلضافة  الدخل،  في  وتنوع  مستقرة  عمالء 
والشكوك. وضع مجلس اإلدارة النغمة األخالقية للبنك بدرجة عالية من عدم التسامح مع أي حاالت من 
سوء التصرف واالحتيال والسلوك غير األخالقي، كما عمل على ضمان أعلى درجة من االلتزام بالقوانين 

والقواعد واللوائح.

مجلس اإلدارة
عضًوا.  أحد عشر  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 
 %10.85 تمتلك  والتي  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  الهيئة  قبل  من  واحد  عضو  تعيين  ويتم  البنك، 
في  السري  باالقتراع  اإلدارة  مجلس  في  المتبقين  الستة  األعضاء  انتخاب  يتم  البنك.  مال  رأس  من 
الجمعية العامة، وبأغلبية بسيطة من األصوات الصحيحة. يظل أعضاء مجلس اإلدارة الستة المنتخبون 
لعضوية  للترشح  للتجديد.  قابلة  ثالث سنوات  عن  تزيد  ال  لمدة  مناصبهم  المساهمين في  قبل  من 
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 
أكتوبر 2021 ومن المقرر أن تنتهي مدته في  العادية في  العامة  الحالي في اجتماع الجمعية  اإلدارة 

اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مارس 2024.

عند االنضمام إلى مجلس إدارة البنك، يتم تزويد جميع أعضاء مجلس اإلدارة بـ »دليل األعضاء« التي 
ولجانه  اإلدارة  مجلس  صالحيات  الرئيسية،  والسياسات  األساسي،  والنظام  التأسيس  عقد  تتضمن 
واإلدارة  التنفيذي  الرئيس  بحضور  تعريفية  جلسات  عقد  يتم  كما  الشركات.  حوكمة  وإرشادات  الفرعية 
العليا للبنك، مع أعضاء مجلس اإلدارة، والتي تركز على الملف التجاري والفرص والتحديات والمخاطر 

التي يواجهها البنك.

وفًقا للتعريفات المنصوص عليها من قبل مصرف البحرين المركزي، يتم تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة 
على أنهم مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين. يتألف مجلس اإلدارة حالًيا من أربعة أعضاء مستقلين 
ويمارسها  منفصلة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  أدوار  إن  تنفيذيين.  غير  أعضاء  وسبعة 

أشخاص مختلفون.

حوكمة الشركات والسلوك األخالقي

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  على خطط  والموافقة  المستقبلية،  البنك  التخطيط إلستراتيجية 

المبادرات الرئيسية ومراقبتها.
مراقبة إطار عمليات البنك وسالمة الضوابط الداخلية.	 
ضمان االلتزام للقوانين واللوائح.	 
مراقبة أداء البنك واعتماد النتائج المالية، وضمان الشفافية والنزاهة في تقارير أصحاب المصلحة، 	 

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.	 

إن رئيس مجلس اإلدارة هو المسؤول بشكل أساسي عن قيادة مجلس اإلدارة، والتأكد من أنه يعمل 
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.

ويسعى  البنك،  شؤون  على  اإلشراف  اإلدارة  مجلس  يوفر  الرئيسية،  الهيئة  باعتباره  دوره  إطار  في 
باستمرار لتحسين ممارسات حوكمة الشركات القوية للبنك والبناء عليها. يتم تقديم تقرير عن أداء أعمال 
البنك 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 
باستمرار.  تطبيقها  ويتم  الدولية  المحاسبة  الصادرة عن مجلس معايير  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير 
المناسب  الوقت  والدقيقة وفي  الكاملة  المعالجة  لتسهيل  التشغيلية  والضوابط  اإلجراءات  تم وضع 

للمعامالت وحماية األصول.

يتمتع مجلس اإلدارة بسلطة غير محدودة ضمن اإلطار التنظيمي العام. قام مجلس اإلدارة بتفويض 
حدود  خارج  تقع  التي  المعامالت  جميع  إحالة  يتم  اإلدارة؛  وأعضاء  الفرعية  للجان  الموافقة  صالحيات 
على  سنوي  بشكل  المجلس  يوافق  ذلك،  إلى  باإلضافة  عليها.  للموافقة  المجلس  إلى  التفويض 

الميزانية السنوية والحدود التشغيلية ألنشطة البنك المختلفة.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب
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لجان مجلس اإلدارة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل العديد من اللجان الفرعية التي تقدم الدعم الفعال لمجلس اإلدارة بأكمله 
في تنفيذ مسؤولياته. هذه اللجان هي اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة المخاطر وااللتزام، ولجنة 
التبرعات  ولجنة  الخارجية،  الفروع  ولجنة  الرقمنة،  ولجنة  واالستدامة،  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات 

والهبات.

اللجنة التنفيذية
أن  ويجب  اإلدارة،  قبل مجلس  وتعيينهم من  اختيارهم  يتم  أعضاء  التنفيذية من خمسة  اللجنة  تتكون 
يكون أحد األعضاء عضو مجلس إدارة مستقل. تجتمع اللجنة التنفيذية ست مرات على األقل في السنة 
ويتمثل دورها في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق باإلقراض واالستثمارات 
في 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 
للموافقة  اإلدارة  مجلس  إلى  المطاف  نهاية  في  لتقديمها  الرئيسية  والمبادرات  والخطط  الميزانيات 

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 اثنان 
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، 
وتعزيز عملية التدقيق الداخلي والخارجي، ومساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤوليته في ضمان 
نظام فعال للرقابة الداخلية والبيانات المالية. لجنة التدقيق مسؤولة عن تقديم التوصيات إلى مجلس 
اإلدارة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين ومكافآتهم، ومراجعة نزاهة التقارير المالية للبنك، ومراجعة 
أنشطة وأداء وظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة االلتزام للقوانين واللوائح ذات الصلة. يتم دعم لجنة 
التدقيق من قبل إدارة التدقيق الداخلي، والتي تراقب بانتظام نظام الرقابة الداخلية. تتضمن المراقبة 
لجنة  إلى  الناشئة عنها  تقارير عن األمور  للمخاطر والضوابط في كل وحدة تشغيل، ويتم رفع  تقييًما 

التدقيق على أساس منتظم.

لجنة المخاطر وااللتزام
تتألف لجنة المخاطر وااللتزام من خمسة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مجلس اإلدارة. وهي 
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 بسياسات البنك وشهية المخاطر الحالية والمستقبلية للبنك. اللجنة مسؤولة باإلضافة إلى 

ذلك عن 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 
الوفاء  اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة في  يتمثل دور  السنة.  اللجنة ثالث مرات على األقل في 
وأهداف  الشركات  حوكمة  وإرشادات  المكافآت  وسياسات  البنك  بترشيح  يتعلق  فيما  بمسؤولياته 
االستدامة، وذلك بناًء على المتطلبات التنظيمية أو أفضل الممارسات الصناعية. تتولى اللجنة تفويض 
الشئون  رئيس  التنفيذي،  والرئيس  اإلدارة،  أعضاء في مجلس  ليصبحوا  المؤهلين  وتحديد األشخاص 
المالية، وسكرتير الشركة، وأي مناصب أخرى يعتبرها مجلس اإلدارة مناسبة. تتحمل اللجنة أيًضا مسؤولية 

مراجعة والتوصية بسياسات المكافآت لمجلس اإلدارة واإلدارة.

لجنة الرقمنة
المشورة بشأن  التي أنشئت حديًثا في عام 2021، مسؤولة عن اإلشراف وتقديم  الرقمنة،  لجنة  إن 
الصلة.  ذات  البيانات  وأطر  ابتكاراته  وتوجيه  وتنفيذها،  للبنك  الرقمية  باالستراتيجية  المتعلقة  األمور 
وااللتزام  المخاطر  لجنة  لدعم  فقط  ولكن  وتراقبها،  الصلة  ذات  المخاطر  أيًضا  الرقمنة  لجنة  وتناقش 
لمنع التداخل في الصالحيات. يتعين على لجنة الرقمنة في تقريرها المقدم لمجلس اإلدارة التوضيح 
واإلبالغ، بما في ذلك، اإلبالغ عن استنتاجاتها وتوصياتها بشأن )1( التحول الرقمي للبنك الذي يغطي، 
الصلة،  ذات  التكنولوجيا  واعتماد  المناسبة،  الرقمية  االستراتيجية  تحديد  ال الحصر،  المثال  على سبيل 
تنفيذ   )2( و  الغرض،  لهذا  اإلدارة  قبل  من  المقترحة  الميزانية  وتوصية  ومراجعة  الرقمية،  والعمليات 
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
أخرى، عن اإلشراف  أمور  بين  عام 2021، مسؤولة، من  حديًثا في  المنشأة  الخارجية،  الفروع  لجنة  إن 
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.

لجنة الهبات والتبرعات
تم إنشاء لجنة الهبات والتبرعات إلدارة توزيع األموال المخصصة لتبرعات ومساهمات الشركات لضمان 
أربعة  اللجنة من  ركائزه. تتكون  التي تنعكس من خالل  للبنك ومكانته  بالتوقعات االستراتيجية  التزامها 

أعضاء من مجلس اإلدارة. تعادل المساهمة السنوية المخصصة للصندوق 5% من صافي ربح البنك.
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اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور
يجتمع مجلس اإلدارة واللجان الفرعية المنبثقة عنه بانتظام لتأدية مسؤولياتهم بفعالية. للوفاء بمتطلبات قانون حوكمة الشركات وإرشادات مصرف البحرين المركزي، ينظر البنك في حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

واجتماعات اللجان الفرعية.

فيما يلي ملخص الجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان الفرعية التي عقدت خالل عام 2022، باإلضافة إلى الحضور:

إسم عضو مجلس اإلدارة

لجنة التدقيقاللجنة التنفيذيةمجلس اإلدارة
لجنة المخاطر 
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لجنة التعيينات 
والمكافآت والحوكمة 
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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
661010221818100رئيس مجلس اإلدارة

د. عصام عبدالّله فخرو
66551010222323100نائب رئيس مجلس اإلدارة

فوزي أحمد كانو
665522551818100نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة
66551010552626100عضو مجلس اإلدارة

هالة علي حسين يتيم
666622551919100عضو مجلس اإلدارة

ريشي كابور
667710102323100عضو مجلس اإلدارة

محمد طارق محمد صادق محمد 
أكبر

عضو مجلس اإلدارة
6666771919100

يوسف عبدالّله يوسف أكبر علي 
رضا

عضو مجلس اإلدارة
665510105554313096

أمين أحمد العريض
665510102121100عضو مجلس اإلدارة

فنسنت فان دن بوقرت
6677551818100عضو مجلس اإلدارة

زيد خالد عبدالرحمن
66661212100عضو مجلس اإلدارة

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور )تتمة(
تواريخ االجتماعات وتفاصيل الحضور

اجتماعات مجلس اإلدارة: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 6

اإلسم

تواريخ االجتماعات

22/2/
2022

10/5/
2022

22/6/
2022

)اجتماع غير 
مجدول(

2/8/
2022

1/11/2022
بنك البحرين 

الوطني 
فرع الرياض

15/12/
2022

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 بوقرت
***عضو مجلس اإلدارة

زيد خالد عبدالرحمن
*عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

اجتماعات اللجنة التنفيذية: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 5

اإلسم

تواريخ االجتماعات
26/1/
2022

31/3/
2022

3/7/
2022

27/9/
2022

6/12/
2022

د. عصام عبدالّله فخرو
رئيس اللجنة

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة
عضو مجلس اإلدارة

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

أمين أحمد العريض
*عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

اجتماعات اللجنة التدقيق: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 6

اإلسم

تواريخ االجتماعات

2/2/
2022

16/2/
2022

26/4/
2022

1/8/
2022

30/10/
2022

7/12/2022
)اجتماع غير 

مجدول(

هالة علي حسين يتيم
*رئيس اللجنة

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
*عضو مجلس اإلدارة

زيد خالد عبدالرحمن
**عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور )تتمة(

اجتماعات لجنة المخاطر وااللتزام: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 7

اإلسم

تواريخ االجتماعات

21/2/202231/5/20224/8/ 2022
11/9/2022

26/10/2022)اجتماع غير مجدول(
14/11/2022

14/12/2022)اجتماع غير مجدول(

ريشي كابور
*****رئيس اللجنة

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

فنسنت فان دن بوقرت
******عضو مجلس اإلدارة

صباح المؤيد
****مستشار غير عضو بالمجلس

ميثيو ديكن
**مستشار غير عضو بالمجلس

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 10

اإلسم

تواريخ االجتماعات
17/1/2022

)اجتماع غير مجدول(
26/1/2022

8/2/202213/2/2022)اجتماع غير مجدول(
26/4/2022

)اجتماع غير مجدول(
7/6/2022

21/6/2022)اجتماع غير مجدول(
5/9/2022

22/11/2022)اجتماع غير مجدول(
12/12/2022

)اجتماع غير مجدول(

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 العريض
*********عضو مجلس اإلدارة

ريشي كابور
**********عضو مجلس اإلدارة

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(

6 التقرير السنوي المالي
وتقــريـــر االستـدامـــة 2022



اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور )تتمة(

اجتماعات لجنة الرقمنة: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 5

االسم

تواريخ االجتماعات

23/2/
2022

9/5/
2022

3/8/
2022

2/11/2022
بنك البحرين الوطني 

فرع الرياض
13/12/
2022

فنسنت فان دن بوقرت
**رئيس اللجنة

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

هالة علي حسين يتيم
**عضو مجلس اإلدارة

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

اجتماعات لجنة الفروع الخارجية: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 5

االسم
تواريخ االجتماعات

17/2/202217/4/202220/7/202219/10/202211/12/2022

فوزي أحمد كانو
رئيس اللجنة

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

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

* تم الحضور عن طريق االتصال المرئي.

اجتماع لجنة الهبات والتبرعات: إجمالي عدد االجتماعات المنعقدة: 2

االسم
تواريخ االجتماعات

11/1/202223/10/2022

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.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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الهيكل اإلداري

أنشأ مجلس اإلدارة هيكاًل إدارًيا يحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات والتسلسل اإلداري، وتفاصيله مرفقة بهذا التقرير.
يوجد داخل الهيكل اإلداري لجان منفصلة مسؤولة باالجتماع بشكل منتظم لمناقشة مختلف القضايا االستراتيجية والتكتيكية والبت فيها ضمن نطاقها الخاص.

الهدفاألعضاءاسم اللجنة

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1اجتماع اللجنة التنفيذية األسبوعي
عبد العزيز األحمد - رئيس تنفيذي، الحسابات اإلستراتيجية. 2
دانة بوحجي - رئيس الموارد البشرية للمجموعة. 	
نبيل كاظم - رئيس العمليات للمجموعة. 	
بروس ويد - رئيس تنفيذي للمجموعة، إعادة هيكلة التمويالت المالية. 5
كابي الحكيم - رئيس الشؤون القانونية للمجموعة وسكرتير الشركة. 6
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات . 	

والمؤسسات المالية
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة. 8
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 	

صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 10
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة. 11

هشام أبو الفتح - رئيس االتصاالت المؤسسية. 12

يتم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية بشكل أسبوعي، حيث تم تشكيل اللجنة من قبل البنك 
لتوفير منتدى منتظم لمناقشة المسائل االستراتيجية بين اإلدارة التنفيذية / اإلدارة العليا. 

على الرغم من أن اللجنة التنفيذية ليست لديها أية صالحيات لصنع القرار، إال أنها تلعب 
دورٍا استشاريًا وملتقى لطرح اآلراء الجماعية للقرارات أو اإلجراءات الرئيسية التي يجب أن 

يتخذها الرئيس التنفيذي في حدود تفويضه.«

لجنة إدارة االئتمان

انعقاد االجتماع: أسبوعيًا

األعضاء الدائمين:
جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 2
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات . 	

والمؤسسات المالية
علي احسان - رئيس قسم االئتمان. 	
بروس ويد - رئيس تنفيذي للمجموعة، إعادة هيكلة التمويالت المالية. 5

األعضاء المؤقتين:
عبد العزيز األحمد - رئيس تنفيذي، الحسابات اإلستراتيجية. 1

اإلشراف على التنفيذ الفعال إلطار مخاطر االئتمان للبنك.

الموافقة على المقترحات االئتمانية ومراقبة المحفظة االئتمانية بما يتماشى مع 
مستويات تقبل المخاطر المحددة للبنك وسياساته.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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الهدفاألعضاءاسم اللجنة

)ORMC( لجنة إدارة المخاطر التشغيلية

انعقاد االجتماع: شهريًا

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي . 1
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة )رئيس اللجنة(. 2
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة*. 	
نبيل كاظم - رئيس العمليات للمجموعة. 	
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. 	
جعفر محمد - رئيس المخاطر التشغيلية والرقابة الدائمة. 8
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 	

فاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب(. 10

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 اللجنة كملتقى لإلدارة العليا لمناقشة وتقييم وتحديد قضايا المخاطر التشغيلية 
الرئيسية المتعلقة بجميع أقسام البنك.

لجنة األصول والمطلوبات

انعقاد االجتماع: شهرًيا

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
ياسر الشريفي - الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي. 2
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 	
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات . 	

والمؤسسات المالية
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة. 5
أمير شعبان - المدير المالي لبنك البحرين اإلسالمي. 6
جعفر حسين - رئيس السيولة ومخاطر السوق. 	
يوجيش كايل - الرئيس التنفيذي - دولة اإلمارات العربية المتحدة. 8
منصور الصغير - الرئيس التنفيذي - المملكة العربية السعودية. 	

تعمل اللجنة بمتابة ملتقى لإلدارة العليا لمناقشة 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 اإلجراءات المناسبة التي تتفق مع تطورات السوق وسياسات البنك 
لمعالجة القضايا الرئيسية المذكورة أعاله.

لجنة توجيه المشاريع

انعقاد االجتماع: شهرًيا

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
نبيل كاظم - رئيس العمليات للمجموعة. 2
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 	
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة. 	
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 5
عبدالّله بوعلي - رئيس مكتب إدارة المشاريع. 6
منيرة محمود - مدير اإلستراتيجية. 	
فاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب( . 8

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.

الهيكل اإلداري )تتمة(

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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الهدفاألعضاءاسم اللجنة

لجنة إدارة االلتزام للمجموعة

انعقاد االجتماع: شهرًيا

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي . 1
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة )رئيس اللجنة(. 2
عبد العزيز األحمد - رئيس تنفيذي، الحسابات اإلستراتيجية. 	
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 	
دانة بوحجي - رئيس الموارد البشرية واالستدامة للمجموعة. 5
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات . 6

والمؤسسات المالية
صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 	
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 8
نبيل كاظم - رئيس العمليات للمجموعة. 	

نعيمة طاهري - الرئيس التنفيذي لاللتزام - بنك البحرين اإلسالمي. 10
عارف جناحي - رئيس التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة. 11
نبيل مصطفى - القائم بأعمال رئيس عمليات البنك. 12
فاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب(. 	1
مريم تركي - رئيس استشارات االلتزام )سكرتير(.. 	1

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 نشرات إدارة االلتزام ومؤشرات األداء األساسية والمخاطر المتبقية والمترتبة عن 
مؤشرات األداء األساسية.

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.

اللجنة االستشارية الرقمية

انعقاد االجتماع: كل أسبوعين

ياسر الشريفي - الرئيس التنفيذي - بنك البحرين اإلسالمي )رئيس اللجنة(. 1
هشام الكردي - رئيس تنفيذي للمجموعة، الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات . 2

والمؤسسات المالية
صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 	
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 	
منيرة محمد - مدير االستراتيجية. 5

تتمثل مهمة اللجنة في تحديد االتجاه الرقمي للبنك، واإلشراف على المبادرات الرقمية 
وتقديم المشورة بشأن لمنتجات والمشاريع من خالل دعم تحول األعمال من خالل:

تحديد ومواءمة مختلف أصحاب المصلحة بشأن األولويات الرقمية للمجموعة- 
متابعة مراحل تقدم المجموعة في مبادرات الرقمنة مقابل اإلستراتيجية والسوق- 
تقييم بدائل الحلول والخيارات التقنية المطروحة- 
مواءمة تكنولوجيا المعلومات مع توجهات المجموعة وأولوياتها بطريقة مخططة لضمان - 

االستخدام الفعال للتكنولوجيا
تقديم المشورة بشأن خطة الموضوعة للمنتجات والخدمات الرقمية للمجموعة- 

لجنة توجيه المشاريع

انعقاد االجتماع: شهرًيا

عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة )رئيس اللجنة(. 1
نبيل كاظم - رئيس العمليات للمجموعة. 2
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة. 	
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 	
علي الماجد - رئيس أمن المعلومات للمجموعة. 5
فاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة )مراقب(. 6
سلمان رضي - مدير الدعم الفني ألمن المعلومات واالستدامة )سكرتير(. 	
صباح عبد اللطيف الزياني - رئيس تنفيذي، الخدمات المصرفية لألفراد. 8
علي الصايغ - رئيس أمن المعلومات. 	

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.

الهيكل اإلداري )تتمة(

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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الهدفاألعضاءاسم اللجنة

لجنة إدارة استمرارية األعمال

انعقاد االجتماع: شهرًيا

نبيل كاظم - رئيس العمليات للمجموعة )رئيس اللجنة(. 1
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 2
رازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة. 	
هيثم سيادي - رئيس المجموعة للممتلكات والمشتريات واإلدارة. 	
نبيل مصطفى - القائم بأعمال رئيس عمليات البنك. 5
علي الماجد - رئيس أمن المعلومات للمجموعة. 6

تم تشكيل اللجنة ضمان االستمرارية الفعالة لعمليات البنك في حالة وقوع حادث معتدل 
أو كبير أو كارثي محتمل.

تختص اللجنة بوضع 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.

لجنة الموافقة على المنتجات 
والخدمات

انعقاد االجتماع: عند/ متى يطلق 
خدمة و/أو منتج جديد.

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 2
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة. 	
نبيل كاظم - رئيس العمليات للمجموعة. 	
رنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة. 5
جعفر محمد - رئيس إدارة المخاطر للمؤسسات. 6

تختص اللجنة بالموافقة 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:

انعقاد االجتماع: 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. 	
عبد الله عبد الرحمن بوعلي - رئيس إدارة المشاريع. 	

ضمان االلتزام بمدونة قواعد السلوك للبنك وإطار إدارة المشتريات وسياسة وإجراءات 
العطاءات في جميع األوقات. وتشمل المسؤوليات أيضًا:

ضمان التقيد وااللتزام بمدونة قواعد السلوك للبنك ونظام إدارة المشتريات وسياسة 	 
وإجراءات تقديم 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 المجموعة.	 
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.

الهيكل اإلداري )تتمة(

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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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 البنك بتجديد عملية تقييم أداء مجلس اإلدارة وتحسين شكلها لتحديد فرص التحسين 

بهدف تعزيز األداء العام لمجلس اإلدارة ولجانه.

تم تقييم أداء مجلس اإلدارة لعام 2022 إلكترونًيا، وذلك من خالل استبيان تقييم األداء المنظم وفًقا 
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 الشؤون القانونية للمجموعة وسكرتير الشركة بجمع الردود وتحليلها وتقديم تقرير 
اإلشراف  عن  المسؤولة  الهيئة  واالستدامة. بصفتها  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  إلى  موجز 
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 للبنك ومساهميه.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وتضارب المصالح
المركزي  البحرين  مصرف  ولوائح  التجارية  الشركات  قانون  بموجب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  يلتزم 
وسياسة حوكمة البنك الخاصة بالبنك بتجنب المواقف التي قد تتضارب مصالحهم مع مصالح البنك، 
وذلك ما لم يتم تفويضهم تحديًدا من قبل مجلس اإلدارة، ويشمل ذلك التعارضات المحتملة التي قد 
تنشأ عندما يشغل عضو مجلس اإلدارة منصًبا في شركة أخرى أو عندما تكون لديه أية معامالت جوهرية 
مع البنك. يمتلك البنك سياسات وإجراءات للتعامل مع المعامالت مع األطراف ذات الصلة، بما في 
العليا واألطراف ذات الصلة،  ذلك القروض والسلفيات الممنوحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
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 

الهدفاألعضاءاسم اللجنة

لجنة الديون المشكوك في تحصيلها

انعقاد االجتماع: ربع سنوية

جان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(. 1
بروس ويد - رئيس تنفيذي للمجموعة، إعادة هيكلة التمويالت المالية. 2
عيسى مسيح - رئيس المخاطر للمجموعة. 	
علي إحسان - رئيس االئتمان. 	
راسل بنيت - المدير المالي للمجموعة. 5
كابي الحكيم - رئيس الشؤون القانونية للمجموعة وسكرتير الشركة. 6

تعد لجنة الديون المشكوك في تحصيلها هي المسؤولة من بين عدة مسؤوليات أخرى 
بالموافقة على اإلجراءات المتخذة على الشركات والعمالء الذين يعانون من مصاعب 
مالية وكذلك الموضوعون على قائمة المالحظة، وباألخص معامالت البنك مع زبائنه 
من الشركات والمؤسسات المتعثرة التي يتجاوز فيها تعرض البنك إلى اكثر من 3.5 

مليون دينار بحريني، إضافة إلى بعض عمالء الخدمات المصرفية واالستثمارية للشركات 
والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمادًا على بعض الظروف 

الخاصة.

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.

تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات الصلة التي شارك فيها البنك في عام 2022 في المالحظة رقم 
)	2( من البيانات المالية الموحدة.

يقوم   أعضاء   مجلس   اإلدارة   المستقلين   بدورٍ   رئيسي   في   حماية   مصالح   حاملي   األسهم   األقلية   من  
يتم   إبالغ   األعضاء    خالل   مشاركتهم   في   مجلس   اإلدارة   وعلى   مستوى   اللجان   التي   هم   أعضاء   فيها .  
 المستقلين   وتذكيرهم   بشكل   منتظم   بحقهم   في   عقد   اجتماعات   منفصلة   تتألف   من   األعضاء   المستقلين  
 فقط  ،   كما   يتم   أيضاً   عقد   هذه   االجتماعات   بناءً   على   طلب   األعضاء   المستقلين .  خالل  ،   2022   تقدم  

 األعضاء   بطلب   لعقد   اجتماع   واحد   فقط   وتم   عقده   بناءً   على   ذلك . 

وفًقا لسياسة البنك، ال يشارك أعضاء مجلس اإلدارة المعنيون في القرارات التي لديهم فيها أو قد 
يكون لديهم فيها تضارب محتمل في المصالح. يتم إبرام المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفًقا 
للمادة )189( من قانون الشركات التجارية. يتم الدخول فيها بعد استيفاء عمليات وإجراءات المناقصات 
األسعار  بأفضل  المقابلة  األطراف  من  المثلى  الخدمات  على  البنك  حصول  لضمان  البنك  الخاصة 
المتاحة. تتم الموافقة على القرارات المتعلقة بالموافقة على معامالت األطراف ذات الصلة، سواء 
أو  البنك،  في  الرئيسيين  المساهمين  أو  المراقبين  أو  اإلدارة  مجلس  بأعضاء  المرتبطة  األطراف  مع 
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 )	2( 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 2022.

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.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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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.

سياسة التبليغ عن الممارسات غير المشروعة
تماشيًا مع متطلبات مصرف البحرين المركزي والممارسات الرائدة، تبنى مجلس إدارة البنك سياسة اإلبالغ 
عن الممارسات الغير مشروعة لحماية موظفينا من أي شكل من أشكال االنتهاك. تتيح السياسة فرصة 
لجميع الموظفون أو األطراف األخرى التي تزود البنك بالخدمات )بما في ذلك الوكالء والمستشارون 
البنك( أي ممارسة أو سلوك غير  المتعاقدون مع  الخدمات اآلخرون  والمدققون والموردون ومقدمو 
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.

سيتم تفويض رئيس المدققين الداخليين من قبل رئيس مجلس اإلدارة للتحقيق في االدعاءات التي 
يثيرها المبلغون عن المخالفات في الوقت المناسب وبطريقة عادلة. سيبقي رئيس التدقيق الداخلي 
لجنة التدقيق على علم بنتيجة التحقيق، واعتماًدا على األهمية النسبية لنتائج التحقيق، قد يجتمع أعضاء 
لجنة التدقيق مع اإلدارة التنفيذية لمناقشة النتائج واستكشاف اإلجراءات التأديبية المتاحة. 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 
المصلحة من الوصول إلى هذه المعلومات في الوقت المناسب. باإلضافة إلى المراجعة السنوية، 
يقوم المدققون الخارجيون بإجراء مراجعات على البيانات المالية للبنك بشكل ربع سنوي. يتم نشر هذه 
يتم  التنظيمية.  للمتطلبات  للبنك وفًقا  اإللكتروني  الموقع  البيانات الحًقا في الصحف ونشرها على 
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 تعامالتهم خالل السنة هي كالتالي:

31 ديسمبر 2021الشراء خالل 2022المبيعات خالل 312022 ديسمبر 2022نوع األسهماالسم
30,156,216--33,171,837عاديةفاروق يوسف خليل المؤيد - رئيس مجلس اإلدارة
49,45013,133,875-14,496,711عاديةد. عصام عبدالّله فخرو - نائب رئيس مجلس اإلدارة

118,868--131,146عاديةفوزي أحمد كانو - نائب رئيس مجلس اإلدارة
----عاديةالشيخ راشد بن سلمان آل خليفة - عضو مجلس اإلدارة

5,858,467--6,444,312عاديةهالة 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
15,000252,648-292,912عاديةزيد خالد عبدالرحمن - عضو مجلس اإلدارة

----عاديةفنسنت فان دن بوقرت - عضو مجلس اإلدارة
64,45049,520,074-54,536,918عدد األسهم اإلجمالي

2.64%2.65%كنسبة مئوية من إجمالي عدد األسهم

¹ األسهم كما في 1	 ديسمبر 2022 تشمل األسهم المجانية الصادرة خالل السنة )حيثما ينطبق ذلك( بمعدل سهم إضافي واحد لكل عشرة أسهم مملوكة وتحويالت األسهم بين المساهمين..

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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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 2021الشراء خالل 2022 2المبيعات خالل 312022 ديسمبر 2022 1نوع األسهماالسم

507,7901,117,721-1,737,283عاديةجان كريستوف دوراند - الرئيس التنفيذي

207,6951,146,690-69,054عاديةعبدالعزيز األحمد - الرئيس التنفيذي - الحسابات االستراتيجية

83,121100,00099,08776,395عاديةبروس وايد - الرئيس التنفيذي للمجموعة - إعادة الهيكلة المالية

221,11330,000136,556104,143عاديةدانة بوحجي - رئيس الموارد البشرية للمجموعة ومسؤول االستدامة

184,897ترك منصبه في البنك خالل العامعاديةإيان بالكالو - رئيس العمليات للمجموعة

40,000ترك منصبه في البنك خالل العامعاديةياسر الشريفي - رئيس االستراتيجية للمجموعة

----عاديةنبيل كاظم - رئيس العمليات للمجموعة

هشام الكردي - الرئيس التنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية لالستثمار 
-128,643128,643-عاديةالمؤسسي والشركات

41,960220,616-284,637عاديةفاضل عباس - رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

51,72259,108-116,740عاديةراسل بنيت - المدير المالي للمجموعة
101,548186,525-306,725عاديةكابي الحكيم - رئيس الشؤون القانونية للمجموعة وسكرتير الشركة

112,41284,75425,144-عاديةعيسى مسيح - رئيس إدارة المخاطر للمجموعة
----عاديةرنا قمبر - رئيس االلتزام للمجموعة

19,86419,388-41,190عاديةصباح الزياني - الرئيس التنفيذي - الخدمات المصرفية لألفراد
--33,00275,000عاديةرازي أمين - رئيس قسم المعلومات للمجموعة

2,892,865446,0551,594,6833,180,627عدد األسهم اإلجمالي

¹ األسهم كما في 1	 ديسمبر 2022 تشمل األسهم المجانية الصادرة خالل السنة )حيثما ينطبق ذلك( بمعدل سهم إضافي واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، باإلضافة أي تحويالت بين المساهمين.

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 312021 ديسمبر 2022نوع األسهماالسم

57,701,25152,949,255عــاديةإجمالي عدد األسهم المملوكة

2.83%2.80%كنسبة مئوية من إجمالي عدد األسهم

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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المكافآت

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

الجمعية  الذي وافق عليه المساهمون في اجتماع  النحو  يتقاضى مجلس اإلدارة مكافأة سنوية على 
العامة العادية، بما يتماشى مع أحكام المادة )188( من قانون الشركات التجارية البحريني لعام 2001. 
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، 
أعضاء مجلس  يبذلهما  اللذين  والجهد  والوقت  الصناعة  ومقارنة  البنك  أداء  مثل  عوامل  هناك  أن  إال 
اإلدارة للبنك، يتم أخذها في االعتبار لتحديد إجمالي المكافآت. ال تشمل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين العناصر المتعلقة باألداء مثل منح األسهم أو خيارات األسهم أو غيرها من خطط الحوافز 
أعضاء  مكافآت  احتساب  يتم  التقاعدية.  المعاشات  مزايا  أو  المكافآت  أو  باألسهم  المتعلقة  المؤجلة 
مجلس اإلدارة كمصروفات وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولوائح مصرف البحرين المركزي، 
ذلك،  إلى  باإلضافة  العادية.  العامة  الجمعية  اجتماع  المساهمين في  لموافقة  دفعها  يخضع  والتي 

يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على رسوم حضور اللجان الفرعية المختلفة لمجلس اإلدارة.

سياسة مكافآت الموظفين

يعتبر موظفو البنك مهمين لنجاح البنك ودعم العمل في المستقبل. وبالتالي، من الضروري توظيف 
تطوير  تم  الهدف،  هذا  لتحقيق  التنافسي.  العمل  سوق  من  خوفًا  بها  والتمسك  الموهوبة  الموارد 
سياسة المكافآت في البنك لجذب أفضل المواهب واالحتفاظ بها وتحفيزها. وبناًء عليه، تتم مراجعة 
مكافآت ومزايا الموظفين في سياق أداء األعمال والمجال والممارسات المحلية. باإلضافة إلى الراتب 
والبدالت الشهرية الثابتة، يتم تزويد الموظفين بالعديد من المزايا األخرى مثل األجر المتغير في شكل 
مكافأة، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، ومزايا التقاعد، ونظام ادخار الموظفين. وأثناء القيام 
بتطبيق ممارسات  البنك  قام  الغاية،  ولهذه  المساهمين،  لمصالح  أهمية قصوى  البنك  يولي  بذلك، 
نتائج  الموظفين مع  أثناء مواءمة تعويضات  المركزي.  البحرين  أقرها مصرف  التي  السليمة  المكافآت 
المخاطر ومستويات أداء البنك، تسعى السياسات المنقحة للمكافآت المتغيرة أيًضا، أي برنامج حوافز 
المكافآت  إجمالي  إن  المساهمين.  العليا مع مصالح  إلى مواءمة مصالح اإلدارة  المكافآت واألسهم، 
المتغيرة المدفوعة لجميع الموظفين، بما في ذلك برنامج حوافز األسهم، تقع في نطاق 	% إلى 	% 
من صافي الربح قبل 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.

شركة كي بي إم جي هي المدقق الخارجي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 1	 ديسمبر 2022. 
وخالل عام 2022، بلغ إجمالي خدمات التدقيق وغير المتعلقة بالتدقيق التي قدمتها كي بي إم جي 
302,961 دينار بحريني، منها 119,990 دينار بحريني لخدمات التدقيق، و 69,790 دينار بحريني خاصة 
بمتطلبات المراجعة اإللزامية لمصرف البحرين المركزي بموجب اإلجراءات المتفق عليها، و 113,181 دينار 

بحريني للخدمات غير المتعلقة بالتدقيق.

 وضع االلتزام إلرشادات حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي
)وحدة التحكم عالية المستوى(

يتعين على البنوك االلتزام بدليل إجراءات الرقابة عالية المستوى وإرشادات مصرف البحرين المركزي. 
يتضمن دليل إجراءات الرقابة عالية المستوى على القواعد واإلرشادات؛ يجب االلتزام بالقواعد، ولكن 
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

ينص البند )HC 1.3.13( على أنه ال ينبغي ألي مدير في أي بنك أن يشغل أكثر من ثالث مناصب . 1
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 . 2
المعامالت  االعتبار  بعين  األخذ  كمدير مستقل، مع  المؤيد  فاروق  السيد  البنك  إدارة  رئيس مجلس 
مجلس  يرى  المؤيد.  فاروق  السيد  يديرها  التي  المؤيد  مجموعة  مع  البنك  بها  يقوم  التي  التجارية 
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 )	( ال يشارك أعضاء 
مجلس اإلدارة المهتمون بمقترحات التجارية التي ينظر فيها البنك في القرارات المتعلقة بمثل هذه 

العروض.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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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 . 	
أعضاء مستقلين على األقل، والبند )HC 1.8.5( يسمح بدمج اللجان. قام البنك بدمج مسؤولية لجنة 
حوكمة الشركات مع مسؤولية لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة، والتي تضم ستة 
أعضاء، اثنان منهم مستقالن. ويرى مجلس اإلدارة أن هذا ال يضر بالمعايير العالية لحوكمة الشركات 
الكافيان ألداء واجباتها  الموارد والوقت  لديها  التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة  لجنة  ألن 
التعيينات  لجنة  تفي  ال  الدمج،  لهذا  نتيجة  بمسؤولياتها.  للوفاء  االجتماعات  من  كافي  عدد  وعقد 
والمكافآت والحوكمة واالستدامة بمتطلبات )HC 1.8.2(، ومع ذلك، فإن قرار مجلس اإلدارة هو أن 
لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة مستقلة بما يكفي للوفاء بمتطلباتها ومسؤولياتها، 
وعلى هذا األساس، أكد مصرف البحرين المركزي بأنه ليس لديه أي اعتراض على دمج هذه اللجان 

بهذه الطريقة.

تقرير المكافآت

موقفنا

اعتمد البنك موقف 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.

داخل . 	 للنمو  كمحفز  ويعملون  البنك  أداء  على  إيجابي  بشكل  يؤثرون  الذين  المجال  قادة  تطوير 
االقتصادات التي نعمل فيها.

يشمل موقفنا 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

المكافأة )في شكل تعويض ثابت ومتغير( األداء والمهارات والكفاءات، والتنمية والنمو، وااللتزام . 	
المرئي الفعال للمنظمة.

خلق الفرص لنمو األفراد من خالل التطوير الوظيفي والتدريب وتخطيط التعاقب الوظيفي وتنمية . 	
المواهب.

دعم بيئة عمل تحكمها قيمنا وقيادتنا السليمة وثقافة تساعد على النجاح من خالل عالقات العمل . 5
القائمة على الفريق والمزيج المتوازن من الحياة العملية.

يلتزم  إطار  للشركات، وهو  االلتزام إلطار حوكمة قوي  الموقف من خالل  لهذا  الترجمة  تنفيذ هذه  تم 
فإن  بالرقابة،  يتعلق  فيما  الممارسات.  وأفضل  الصناعة  معايير  مع  ويتماشى  التنظيمية  بالمتطلبات 
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 
للمخاطر المادية، يحصلون على أجور عادلة ومسؤولة. األشخاص المعتمدون هم موظفون يقومون 
بوظائف تتطلب موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي، وهذه تشمل الوظائف الخاضعة للرقابة 
الرئيس  إلى  تقاريرها مباشرة  ترفع  التي  التنفيذية  المركزي، والمناصب  البحرين  التي يحددها مصرف 
المخاطر  متخذي  إن  متخصصة.  مهارات  مجموعات  تتطلب  التي  الوظائف  رؤساء  وبعض  التنفيذي، 
الجوهرية هم موظفون يرأسون خطوط أعمال مهمة، وأي أفراد يخضعون لسيطرتهم ولهم تأثير مادي 

على ملف تعريف مخاطر البنك.

لضمان التوافق بين ما ندفعه للموظفين واستراتيجية عمل البنك، نقوم بتقييم األداء الفردي مقابل 
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 
لموظفي البنك. إن لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة هي الهيئة اإلشرافية والحاكمة 
سياسة  واقتراح  ومراجعة  تحديد  عن  مسؤولة  وهي  والخطط،  والممارسات  التعويضات  لسياسة 
المكافآت المتغيرة العتمادها من قبل مجلس اإلدارة. وهي مسؤولة عن وضع المبادئ وإطار الحوكمة 
جميع  تعويض  واالستدامة  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تضمن  التعويض.  قرارات  لجميع 
األشخاص بشكل عادل ومسؤول. تتم مراجعة سياسة المكافآت على أساس دوري لتعكس التغييرات 

في ممارسات السوق وخطة العمل وملف المخاطر للبنك.

تشمل مسؤوليات لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة، فيما يتعلق بسياسة التعويضات 
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.	 
وكذلك 	  المادية،  للمخاطر  ومتعامل  معتمد  شخص  لكل  والمبالغ  المكافآت  سياسة  على  الموافقة 

الرواتب  ذلك  في  بما  األجر  إجمالي  مراعاة  مع  توزيعها،  سيتم  التي  المتغيرة  المكافآت  إجمالي 
واألتعاب والمصاريف والمكافآت ومزايا الموظفين األخرى.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب
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تقرير المكافآت )تتمة(

دور وهدف لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة )تتمة(
ضمان تعديل المكافآت لجميع أنواع المخاطر.	 
التأكد من أن المكافآت المتغيرة تشكل جزًءا معتبرًا من أجرهم اإلجمالي بالنسبة للمتحملين للمخاطر 	 

المادية.
التي 	  المتغيرة  المكافآت  إجمالي  على  الموافقة  قبل  الرجعي  واالختبار  الضغط  اختبار  نتائج  مراجعة 

سيتم توزيعها بما في ذلك الرواتب واألتعاب والمصروفات والمكافآت ومزايا الموظفين األخرى.
المستقبلية 	  اإليرادات  مقابل  المكافآت  دفع  خاللها  من  يتم  التي  للممارسات  دقيق  تقييم  إجراء 

والمكافآت  التعيينات  لجنة  تقوم  مؤكد. سوف  غير  حدوثها  واحتمالية  توقيتها  يظل  التي  المحتملة 
والحوكمة واالستدامة بالسؤال عن مدفوعات الدخل التي ال يمكن تحقيقها أو التي ال تزال احتمالية 

تحقيقها غير مؤكدة في وقت الدفع.
لألشخاص 	  بالنسبة  الثابتة  المكافآت  لصالح  والمتغير  الثابت  األجر  مزيج  ترجيح  يتم  أنه  من  التأكد 

المعتمدين في إدارة المخاطر والموارد البشرية واالستراتيجية والتدقيق الداخلي والعمليات والرقابة 
المالية ووظائف االلتزام.

التوصية بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على حضورهم وأدائهم وبما يتوافق مع المادة )188( من 	 
قانون الشركات التجارية البحريني.

التحوط 	  استراتيجيات  استخدام  بعدم  الموظفين  التزام  لضمان  مناسبة  التزام  آليات  وجود  ضمان 
في  المضمنة  المخاطر  محاذاة  آثار  لتقويض  والمسؤوليات  باألجور  المرتبط  التأمين  أو  الشخصية 

ترتيبات أجورهم.

أنشأ مجلس اإلدارة لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة لتحقيق 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  وتتكون بشكل أساسي من مكافأة  باألداء،  المتغيرة مرتبطة  المكافأة 
المتغيرة لألجر بمساهمات األفراد في تحقيق أهداف وغايات البنك التي تعمل ضمن 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 
شأنه، مع تساوي جميع األشياء األخرى، تقديم مبلغ مكافآت مستهدف للموظفين. يتم تعديل مبلغ 
المكافآت لمراعاة المخاطر من خالل استخدام التدابير المعدلة حسب المخاطر )بما في ذلك االعتبارات 
التطلعية(. في اإلطار المعتمد لتحديد مجموع المكافآت المتغيرة، تهدف لجنة التعيينات والمكافآت إلى 

موازنة توزيع أرباح البنك بين المساهمين والموظفين.

األجل،  المقاييس قصيرة وطويلة  البنك مجموعة من  الرئيسية على مستوى  األداء  تشمل مقاييس 
وتشمل الربحية والمالءة المالية والسيولة ومؤشرات النمو.

يتم من خاللها دفع  التي  الممارسات  بتقييم  والحوكمة واالستدامة  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 
مالي ضعيف أو سلبي. عالوة على ذلك، فإن مبلغ المكافآت المستهدفة كما هو محدد أعاله يخضع 
لتعديالت المخاطر بما يتماشى مع تعديل المخاطر وإطار الربط. تضمن عملية إدارة األداء توزيع جميع 

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 	% إلى 	% من صافي الربح قبل المكافأة.

أجر وظائف التحكم والدعم

يسمح مستوى مكافآت الموظفين في وظائف الرقابة والدعم للبنك بتوظيف موظفين مؤهلين وذوي 
التحكم  وظيفة  لموظفي  والمتغيرة  الثابتة  المكافآت  مزيج  أن  البنك  الوظائف. يضمن  هذه  خبرة في 
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.

يلعب نظام إدارة األداء بالبنك دوًرا رئيسًيا في تحديد أداء وحدات الدعم والمراقبة بناًء على األهداف 
الموضوعة لها. تركز هذه األهداف بشكل أكبر على األهداف غير المالية التي تشمل المخاطر والرقابة 
وااللتزام واالعتبارات األخالقية، باإلضافة إلى السوق والبيئة التنظيمية، بخالف مهام إضافة القيمة 

الخاصة بكل وحدة.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب
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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 وااللتزام واالعتبارات األخالقية وكذلك السوق والبيئة التنظيمية. إن النظر في تقييم 
المخاطر 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

القيام  البنك. في محاولة  الغرض من روابط المخاطر هو مواءمة المكافآت المتغيرة مع ملف مخاطر 
تلعب  المخاطر.  تقييم  عملية  في  والنوعية  الكمية  المقاييس  من  كل  االعتبار  في  البنك  يأخذ  بذلك، 
المقاييس 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.

سياسة  كانت  إذا  ما  االعتبار  عين  في  بالبنك  واالستدامة  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تأخذ 
تقييم  وعمليات  إطار  خالل  من  أنه  تضمن  كما  البنك،  مخاطر  ملف  مع  تتماشى  المتغيرة  المكافآت 
المخاطر السابقة والالحقة للبنك، أن يتم التقييم الدقيق لممارسات المكافآت التي تكون فيها توقيت 

واحتمالية حدوث اإليرادات المستقبلية غير مؤكدة.

تأخذ تعديالت المخاطر في االعتبار جميع أنواع المخاطر، بما في ذلك المخاطر غير الملموسة والمخاطر 
األخرى مثل مخاطر السمعة ومخاطر السيولة وتكلفة رأس المال. يقوم البنك بتقييم المخاطر لمراجعة 
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 
التعيينات والمكافآت والحوكمة واالستدامة هذه المعلومات عند  المخاطر. ستستخدم لجنة  إدارة  إطار 

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  والحوكمة واالستدامة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تقوم  التعديالت.  العديد من 
اإلجهاد واالختبارات الرجعية التي يتم إجراؤها على إطار سياسة المكافآت المتغيرة وإجراء التصحيحات 
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

األمر  كان  إذا  أنه،  بتحديد  البنك  إدارة  لمجلس  بالبنك  الخاصة  االسترجاع  أو  االستقطاع  أحكام  تسمح 
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 
المقابل على  األداء  تعكس  المكافأة ال  قرارات  إليها  استندت  التي  األداء  أن عوامل  تبين  إذا  مناسب 
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 اإلدارة.

تسمح أحكام االستقطاع واالسترجاع الخاصة بالبنك لمجلس إدارة البنك بأن يقوم بتحديد، إذا كان ذلك 
مناسًبا، إمكانية تعديل / إلغاء العناصر المكتسبة / غير المكتسبة بموجب خطة المكافآت المؤجلة في 
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 
الكفاءة، خالل سنة األداء المعنية، و )2( تضليل الموظف عمًدا للسوق و/أو المساهمين فيما يتعلق 

باألداء المالي للبنك خالل سنة األداء المعنية .

كاٍف، نظًرا لطبيعة  المكتسب غير  الجزء غير  إذا كان تعديل االستقطاع على  يمكن استخدام االسترجاع 
وحجم المشكلة.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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مكونات المكافأة المتغيرة

المكافأة المتغيرة تتكون من 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 
البنك وفًقا لقواعد نظام حوافز األسهم الخاص بالبنك. يتم تحرير أي توزيعات أرباح من هذه األسهم 

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:

االسم

 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-	 سنوات*-10%10%النقد المؤجل

نعمنعم6 شهور	 سنوات*40%50%50%األسهم مؤجلة

مالحظة: * يستند التأجيل على أساس تناسبي على مدى ثالث سنوات.

األدوار  لملفات  تقييمها  على  بناًء  واالستدامة،  والحوكمة  والمكافآت  التعيينات  لجنة  تزيد  أن  يمكن 
والمخاطر التي يتعرض لها الموظف، من تغطية الموظفين الخاضعين لترتيبات التأجيل.

تفاصيل المكافآت المدفوعة 

أعضاء مجلس اإلدارة

20222021دينار بحريني )آالف(

80.570.0رسوم حضور االجتماع

520.0460.0المكافآت

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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الموظفين

1 - مكافآت الموظفين

2022

عدد الموظفين*دينار بحريني )آالف(

المكافآت األكيدةمكافئة التوظيف**المكافآت الثابتة*

المكافآت المتغيرة

المجموع

المؤجلةالمقدمة

أخرىاألسهمالنقداألسهمالنقد)نقد / أسهم()نقد / أسهم( أخرىالنقد

األشخاص المعتمدون

2,608-3761378441--71,433268خطوط األعمال

3,586-363-46391--182,315353التحكم والدعم

متحملي المخاطر األساسية 
115-9-112--17815األخرى

20,365-447-2,984112--74614,1562,666الموظفين اآلخرين

3,179-29511460--652,540270الموظفين في الخارج

29,853-4,129228821,320--83720,5223,572المجموع

* هذا يمثل الموظفين كما في 1	 ديسمبر 2022. لقد غادر )2	( موظًفا خالل العام ولم يتم تضمينهم في عدد الموظفين، ولكن تم الكشف عن رواتبهم في التعليقات التوضيحية ذات الصلة.

2021

عدد الموظفين*دينار بحريني )آالف(

المكافآت األكيدةمكافئة التوظيف**المكافآت الثابتة*

المكافآت المتغيرة

المجموع

المؤجلةالمقدمة

أخرىاألسهمالنقداألسهمالنقد)نقد / أسهم()نقد / أسهم( أخرىالنقد

األشخاص المعتمدون

2,048-54271-21--61,358148خطوط األعمال

3,104-298-37375--192,179179التحكم والدعم

112-7-92--17816متحملي المخاطر األساسية األخرى

19,470-2,267758337--70812,8503,932الموظفين اآلخرين

2,470-1135334--512,053262الموظفين في الخارج

27,204-2,97915765947--77918,5194,537المجموع

* هذا يمثل الموظفين كما في 1	 ديسمبر 2021. لقد غادر )51( موظًفا خالل العام ولم يتم تضمينهم في عدد الموظفين، ولكن تم الكشف عن رواتبهم في التعليقات التوضيحية ذات الصلة.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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2 - المكافآت المؤجلة

2022

المجموعأخرىاألسهمالنقد

دينار بحريني 
)آالف(

الرقم
دينار بحريني 

)آالف(
دينار بحريني 

)آالف(
دينار بحريني 

)آالف(

3,290-3594,682,4612,931الرصيد االفتتاحي

1,169-651,786,9421,104ُمنحت خالل العام

توزيعات األرباح النقدية / األسهم 
532-129646,724403الممنوحة خالل العام

14---14الفائدة على الودائع

)2,188)-)1,914))3,035,656))274)تم الدفع / اإلصدار خالل العام

2,817-2934,080,4712,524الرصيد الختامي

* بناًء على سعر المكافأة األصلي لكل فترة مكافآت.

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.

االلتزام

إن الترويج لثقافة االمتثال السليم هي في صميم استراتيجية البنك وكذلك من خالل الدور الجوهري 
لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا، الذين يواصلون تحديد نسق االمتثال مع ضمان االلتزام الكامل 
على  والحفاظ  بمسؤولية  البنك  عمليات  إجراء  أجل  من  بها  المعمول  التنظيمية  واللوائح  بالمتطلبات 

السمعة الطيبة وحماية مصالح العمالء.

خالل عام 2022، واصل البنك تعزيز جهوده في تطوير إطار سياسة االمتثال، والتي تتماشى وتتوافق 
بنك  فيها  يعمل  التي  األخرى  البلدان  الموجودة في  تلك  وكذلك  البحرين،  واللوائح في  القوانين  مع 

البحرين الوطني.

ثقافة االلتزام

التوعية  والبرامج  التدريبية  الدورات  من  العديد  تقديم  خالل  من  لدينا  االلتزام  ثقافة  تعزيز  نواصل 
للموظفين ذوي الصلة وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك الدورات اإللزامية الخاصة بمكافحة 

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب..

حوكمة االلتزام

المخاطر  جميع  مستمر  بشكل  تحكم  وهي   ،2019 عام  في  للمجموعة  االلتزام  إدارة  لجنة  إنشاء  تم 
ذاتًيا،  المحددة  والقضايا  التدقيق  إغالق  نحو  المحرز  التقدم  بشأن  تحديثات  وتقدم  بااللتزام  المتعلقة 
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.

التابعة لمجلس اإلدارة لشروط مرجعية  المخاطر واالمتثال  للمجموعة ولجنة  إدارة االمتثال  لجنة  تخضع 
معتمدة من قبل اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة، على التوالي.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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إطار االلتزام

من أجل تعزيز إطار االلتزام، يواصل البنك تحديث وصياغة سياسات وإجراءات االلتزام لضمان االمتثال 
الكامل لجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها. يتم تقديم أي تعديالت على السياسات واإلجراءات 
للموافقة  اإلدارة  ثم عرضها على قبل مجلس  المخاطر وااللتزام ومن  لجنة  إلى  والتوصية  للمناقشة 

عليها.

االلتزام للجرائم المالية

يكرس البنك جهوده لتطبيق وتحسين منهجه القائم على المخاطر لمعالجة متطلبات »اعرف عميلك«، 
وفحص العقوبات، ومراقبة المعامالت، وغيرها من المخاطر من منظور االمتثال الشامل للجرائم المالية 

كجزء من جهوده لمكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب . 

ولهذا، فإن البنك يعتمد سياسة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب والعقوبات التي تحدد إطار 
العمل إلدارة مخاطر مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب. 

اختبار ومراقبة االلتزام

التنظيمية من خالل  يدير مخاطره  البنك  أن  التأكد من  رئيسًيا في  االلتزام واالختبار دوًرا  تلعب مراقبة 
اكتشاف ومنع األنشطة السلوكية التي تخلق تلك المخاطر. لذلك، سيواصل البنك تقييم مدى التزامه 
بالمتطلبات التنظيمية، باإلضافة إلى فعالية أنشطة خطوط الدفاع األولى والثانية المصاحبة لتقديم 
تأكيد معقول بأن األعمال تعمل بما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة من خالل اتباع خطة اختبار االمتثال 

للنهج القائم على المخاطر.

شكاوى الزبائن

يعد التميز في خدمة الزبائن هو أحد األدوات األساسية للحفاظ على نمو األعمال وجذب أعمال جديدة 
والحفاظ على العمالء. في البنك، إرضاء العمالء هو شغلنا الشاغل. ال يؤمن البنك فقط بأن تقديم 
خدمة سريعة وفعالة أمر ضروري فحسب، بل يقر أيًضا بحق عمالئه في تقديم الشكاوى، ويرحب فعليًا 
بشكاويهم باعتبارها مردودًا قيًما منهم لتحسين خدماته ومنتجاته. يتبع البنك سياسة وإجراءات إلدارة 
الشكاوى تساهم في تحديد وتلخيص وإبالغ متطلبات إدارة شكاوى العمالء في إطار المبادئ التوجيهية 

المقدمة من قبل مصرف البحرين المركزي لمعالجة أوجه القصور في شكاوى العمالء.

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 كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك. 
يتم إجراء مراجعة دورية من قبل اإلدارة للتأكد من االلتزام للسياسات واإلجراءات المعمول بها والشروط 
المعتمدة، وتسليط الضوء على مجاالت االهتمام بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت 

المناسب. 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 
صياغتها بعد تمرين تقييم المخاطر السنوي، تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والتحقق من صحة نماذج 
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 70% من موظفي 
 )CIA( قسم التدقيق مؤهلين مهنًيا من قبل جمعيات دولية معروفة )مثل المدقق الداخلي المعتمد 

.)ISACA( وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات )ACCA( وجمعية 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.  على مستوى  والتشغيلية 
بنك  الضوابط. لقد طور  الحالية وتعزيز  تعزيز األطر  المتزايدة لمواصلة  الحاجة  تأتي  الديناميكية،  البيئة 
البحرين الوطني، على مر السنين، إدارة المخاطر إلى كفاءة أساسية وال يزال في وضع جيد لمواجهة 
التقييم  إن  األصول.  وقيم  الدخل  على  التأثير  حيث  من  المخاطر  بتقييم  البنك  يقوم  التحديات.  هذه 
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.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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إدارة المخاطر )تتمة(

إن السلطة العامة إلدارة المخاطر في البنك منوطة بمجلس اإلدارة. تم إنشاء لجنة المخاطر وااللتزام 
التابعة لمجلس اإلدارة لتقديم اإلشراف والمشورة إلى مجلس اإلدارة. يقوم المجلس بالموافقة على 
سياسات مخاطر االئتمان والتشغيل والسيولة والسوق وأمن المعلومات المناسبة بناًء على توصيات 
اإلدارة. يتم تفويض سلطات االعتماد في تسلسل هرمي اعتماًدا على مقدار ونوع المخاطر واألمن 
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

إننا نسعى إلدارة المخاطر لحماية وتمكين األعمال. لقد حافظ بنك البحرين الوطني على نهج متحفظ 
العمالء، واإلقراض بمسؤولية،  أموال  إنشائه، مما يساعد على ضمان حماية  للمخاطر منذ  ومتسق 
ودعم االقتصاد المحلي. إن الفريق المعني بمخاطر االئتمان يعمل بعناية لضمان التوافق بين تقبلنا 

لمخاطر االئتمان والرؤية في إستراتيجية شركتنا.

الحكيم  المخاطر واالستخدام  زيادة ضوابط  إلى  المجال  تدفع  التي  والسوقية  التنظيمية  الضغوط  مع 
لرأس المال، يواصل الفريق إجراء المزيد من التدقيق في المراجعات التفصيلية لمحافظنا االستثمارية، 
اتخاذ خطط عمل  أن تتعرض للضغوط، مع  المحتمل  التي من  العمالء والقطاعات  بتقييم  حيث يقوم 

تصحيحية إلدارة المخاطر عند الضرورة.

يضمن نظام التصنيف الداخلي وعملية المراجعة التحديد الفوري ألي تدهور في مخاطر االئتمان وما 
الداخلية للبنك على مقياس من  يترتب على ذلك من تنفيذ لإلجراءات التصحيحية. تستند التصنيفات 
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.

يمتلك البنك أنظمة وإجراءات معمول بها لتوليد التنبيهات في حالة وجود مستحقات سابقة في أي 
البنك معايير صارمة لتخصيص  الحسابات. يطبق  اتباع عملية تصنيف صارمة لجميع هذه  حساب. يتم 

ومراقبة القروض المتعثرة.

عملية  في  بالحوكمة  والمتعلقة  واالجتماعية  البيئية  العوامل  للبنك  العالمية  االئتمان  سياسة  تدمج 
االئتمان، وذلك على النحو التالي:

ينتهكون 	  الذين  للمقترضين  مطلوبة  أعلى  مستوى  على  الموافقة  للرقابة:  الخاضعة  االعتمادات 
واالجتماعية  البيئية  المعايير  ذلك  في  بما  المسؤول،  المؤسسي  للسلوك  االحترازية  القواعد 
والمتعلقة بالحوكمة، والمتعلقة بحقوق اإلنسان، وظروف العمل، وعمالة األطفال، واألثر البيئي، 

ومكافحة 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.

بهدف تقديم مساهمة إيجابية لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، لقد سعينا إلى ترسيخ 
يتم  أن  ينبع طموحنا في  عام 2020.  االئتمان منذ  العالمية ونشاط  االئتمان  االستدامة في سياسة 
االعتراف بنا كشركة إقليمية رائدة في اإلقراض المسؤول والتمويل المستدام من خالل التزامنا بإحداث 
واالجتماعية  البيئية  المخاطر  عوامل  يتم فحص  نخدمها.  التي  والمجتمعات  العمالء  على  إيجابي  تأثير 
والمتعلقة بالحوكمة عبر نشاط التمويل لدينا مع العمالء. إننا نعمل مع القادة في هذا المجال لتعزيز 
تقييم عوامل المخاطر البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة بحيث يكون نهجنا أكثر رسوًخا في اإلطار 

العام إلدارة مخاطر االئتمان.

المخاطر القانونية

يدير قسم الشؤون القانونية المخاطر القانونية ويخفف من حدتها من خالل المراجعة السريعة والمشورة 
إن  الصلة.  ذات  المستندات  جميع  ذلك  في  بما  والمعامالت،  البنك  مستوى  على  باألمور  المتعلقة 
قرارات  باتخاذ  له  البنك في وضع يسمح  أن  والتأكد  البنك  الرئيسي هو ضمان حماية مصالح  الهدف 
مستنيرة في األمور المتعلقة بالمعامالت والتشغيل. إن الفريق يواكب آخر التطورات في التشريعات 
المحلية والدولية ذات الصلة والتي سيكون لها تأثير على عمليات البنك، كما ويبدأ اإلجراءات التصحيحية 
على  الحفاظ  الداخلية بشكل مستقل  الخبرة  البنك. تضمن  أعمال  تتأثر  أن  احتمالية  تكون هناك  عندما 
األهداف المذكورة أعاله بشكل صحيح. باإلضافة إلى ذلك، يدير قسم الشؤون القانونية لجنة مكونة 
من المكاتب القانونية، ويقوم بإجراء ارتباطات مع المكاتب التي تتطلب مشورة محددة بشأن المسائل 

القانونية المحلية واألجنبية، أو عندما يتطلب البنك معاملة أو تمثياًل للنزاع.

بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب

 حوكمة الشركات
والسلوك األخالقي )تتمة(
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إدارة المخاطر )تتمة(

قانون الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
نحرص في بنك البحرين الوطني على حماية خصوصية العمالء وأمن معلوماتهم الشخصية بأقصى 
قدر من العناية، لحمايتهم وكسب ثقتهم. ولذلك، فقد قمنا بتنفيذ العديد من تدابير األمن والخصوصية 
لحماية عمالئنا وتسهيل إجراء المعامالت من خالل منصات عديدة وتشمل موقعنا اإللكتروني، تطبيق 
الهاتف المحمول، وأجهزة الصراف اآللي. لقد قمنا باعتماد سياسة خصوصية البيانات وهي متوفرة 

على موقعنا اإللكتروني.

كما نقوم وبشكل مستمر في التواصل مع عمالئنا من خالل وسائل التواصل االجتماعي حول كيفية 
جمع واستخدام بياناتهم. وكجزء من جهودنا الدورية على التوعية بأمن المعلومات، نقوم بتقديم دورات 

تدريبية للموظفين خاصة بسياسة الخصوصية.

أجرى البنك مراجعة لضوابط الخصوصية الخاصة به من أجل التوافق بشكل أفضل مع تشريعات ولوائح 
حماية البيانات الشخصية المعمول بها في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة. عالوة على ذلك، يقوم البنك باتخاذ خطوات فعلية لالمتثال لمعيار ISO-27701 إلدارة 

وحوكمة وتنفيذ الضوابط المتعلقة بالخصوصية.

السيولة ومخاطر السوق
تصنف مخاطر السيولة على أنها احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية بسبب عدم تطابق 
لتلبية  دائًما  أن األموال متاحة  السيولة  إدارة مخاطر  الموجودات والمطلوبات. تضمن  بين  االستحقاق 
متطلبات التمويل للبنك. تغطي إدارة األصول / االلتزامات للبنك معايير السيولة المختلفة التي يجب 
االلتزام بها، مثل الحد األدنى من مستوى األصول السائلة، وحدود الفجوة، ونسبة األصول السائلة 

إلى إجمالي األصول، وغيرها.

إلى نجاحه في االحتفاظ بقاعدة  الحفاظ على سيولة مستقرة بشكل أساسي  البنك على  ترجع قدرة 
ودائع العمالء وتنميتها. ضمنت استراتيجية البنك مزيًجا متوازًنا من الودائع تحت الطلب والودائع ألجل.

األصول  لمزيج  النشطة  اإلدارة  خالل  من  األرباح  في  مستقر  نمو  تحقيق  في  البنك  هدف  يتمثل 
مستويات  في  األجل  قصيرة  التغييرات  من  لالستفادة  انتقائي  بشكل  نفسه  وضع  مع  االلتزامات، 

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 
بانتظام بمراجعة ملف حساسية أسعار  لزم األمر. باإلضافة إلى ذلك، تقوم لجنة األصول والخصوم 
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، 
واالختبار  والحدود،  الضوابط  لجميع  المنتظمة  المستقلة  والمراجعة  المواقف،  عن  المنتظم  واإلبالغ 
الصارم للتسعير، وأنظمة التداول وإدارة المخاطر. يتم تعيين الحدود سنوًيا وتتم مراجعتها بانتظام. إن 

الجودة 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 
األسهم  ومخاطر  األجنبي  الصرف  ومخاطر  الفائدة  أسعار  مخاطر  حساب  على  المال  رأس  متطلبات 
ومخاطر السلع ومخاطر الخيارات بشكل منفصل، ثم يتم تلخيصها للوصول إلى إجمالي متطلبات رأس 

مال البنك لمخاطر السوق.

البنك مبادرة على مستوى  أكثر قوة وموثوقية. لقد أكمل  البنك االنتقال إلى معدالت مرجعية  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
العمليات  أو فشل  كفاية  عدم  بسبب  أهدافنا  أو  استراتيجيتنا  تحقيق  مخاطر  التشغيلية هي  المخاطر 
الداخلية واألفراد واألنظمة أو بسبب العوامل الخارجية. تنشأ المخاطر التشغيلية من العمليات اليومية 

أو العوامل الخارجية، وهي ذات صلة بكل جانب من جوانب أعمالنا.

واصل فريق إدارة األزمات نشاطه خالل 2022. لقد كان التركيز على استمرارية األعمال باإلضافة إلى 
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:
يتم قياسها باستخدام عملية تقييم المخاطر والرقابة، والتي تقوم بتقييم مستوى المخاطر وفعالية 	 

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. 
إدارة  عمل  إطار  دمج  عملية  قيادة  عن  وهو مسؤول  التشغيلية،  المخاطر  إلدارة  لدينا قسم مخصص 
المخاطر التشغيلية وضمان االلتزام بالسياسات والعمليات المرتبطة عبر خطي الدفاع األول والثاني، 
دوري  أساس  على  تجتمع  والتي  التشغيلية،  المخاطر  إدارة  ولجنة  المخاطر  إدارة  رئيس  تدعم  أنها  كما 

لمناقشة قضايا المخاطر الرئيسية ومراجعة تنفيذ آلية إدارة المخاطر التشغيلية.
بـنـــك الـبـحــريــن الـوطـنــي ش.م.ب
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إدارة المخاطر )تتمة(

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 
هذه الضوابط. إننا نواصل عملنا المستمر لتعزيز الضوابط التي تدير معظم المخاطر المادية. من بين 

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.	 
بزيادة المراقبة وتعزيز الضوابط االستقصائية إلدارة مخاطر االحتيال التي تنشأ من التقنيات الجديدة 	 

والطرق الجديدة للخدمات المصرفية.

مخاطر أمن المعلومات

تدعم  التي  المعلومات  أنظمة  بتشغيل واستخدام  المرتبطة  المخاطر  المعلومات هي  أمن  إن مخاطر 
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 إدارة مخاطر المعلومات. إنه نهج منظم إلدارة معلومات الشركة الحساسة بحيث تظل آمنة من 
قائم على  نهج  اعتماد  االستراتيجي هو  الهدف  إن  والتكنولوجيا.  والعمليات  خالل تضمين األشخاص 
المعلومات  أنظمة  حياة جميع  دورة  المعلومات في  أمن  إدارة مخاطر  المخاطر من خالل دمج عمليات 

والبنى التحتية، وبالتالي تخفيف وتقليل المخاطر إلى مستوى مقبول.

واصل البنك تقوية نظام إدارة أمن المعلومات وتعزيز نضج العمليات المرتبطة به. يتكون نظام إدارة 
أمن المعلومات من الضوابط اإلدارية )السياسات والمعايير والعمليات / اإلجراءات( والضوابط الفنية 
)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 2022.

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.

باإلضافة إلى حصوله على شهادة ISO 27001، فإن البنك متوافق ومعتمد أيًضا مع PCI-DSS )معيار 
جميع  على  المركزي  البحرين  يفرض مصرف  ذلك،  إلى  باإلضافة  الدفع(.  بطاقات  بيانات صناعة  أمان 
الوطني  البحرين  بنك  اتخذ  البحرين.  )PDPL( في  البيانات الشخصية  بقانون خصوصية  االلتزام  البنوك 

خطوات مبكرة لاللتزام بهذا القانون.

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 السنة، 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 السنة.

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  للتحقق من  الخارجيين  الموردين  إشراك  البنك  واصل 
اإللكتروني،  والذكاء  األمن،  عمليات  مركز  خدمة  الموردين إلدارة  العديد من  البنك  يمتلك  اإللكترونية. 
والكشف الموسع واالستجابة، كما يتلقى تحديثات وتوصيات أمنية من مختلف هيئات فرق االستجابة 

لطوارئ الحاسوب )CERT( في المنطقة.

السمعة والمخاطر االئتمانية

الرأي  عن  الناشئ  المال  ورأس  األرباح  على  والمستقبلي  الحالي  التأثير  بأنها  السمعة  مخاطر  ف  ُتعرَّ
العام السلبي، والذي قد يؤثر على القدرة على إقامة عالقات أو خدمات جديدة أو االستمرار في خدمة 

العالقات القائمة.

تعد إدارة مخاطر السمعة سمة متأصلة في ثقافة البنك المؤسسية وهي جزء ال يتجزأ من أنظمة الرقابة 
الداخلية. إلى جانب تحديد المخاطر وإدارتها، يشتمل نظام الرقابة الداخلية على الحفاظ على ممارسات 
والعمالء  العام  والجمهور  والمنظمين  والمساهمين  للعمالء  الجودة  أعلى مستوى من  األعمال على 
االئتمانيين / غير االئتمانيين. من خالل سياساته وممارساته، يضمن بنك البحرين الوطني إجراء الفحص 

المناسب لملفات مخاطر العمالء وتوقعات األداء قبل إتاحة المنتجات أو الخدمات االستثمارية لهم.

تتم مراجعة جميع جوانب المخاطر المذكورة أعاله بانتظام في اجتماعات لجنة المخاطر وااللتزام التابعة 
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

واختالس  والفساد  الرشوة  تغطي  التي  االحتيال  مخاطر  إدارة  سياسة  العمليات  مخاطر  إدارة  نفذت 
األصول. وضع البنك أيًضا خطة استجابة لالحتيال توجه الموظفين بشأن البروتوكول الذي يجب اتباعه 

في كل فئة محتملة من االحتيال.
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