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برج بنك البحرين الوطني ،شارع الحكومة،
ص.ب  ،١٠٦المنامة ،مملكة البحرين
هاتف ,)+٩٧٣( ١٧ ٢٢٨٨٠٠ :فاكس)+٩٧٣( ١٧ ٢٢٨٩٩٨ :
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تتوفر اإلصدارات اإلنجليزية والعربية للتقرير السنوي بصيغة ،PDF
لتحميل اإلصدارات ،يرجى زيارة:
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صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة

حضرة صاحـب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ملك مملكة البحرين المفدى

رئيس الوزراء الموقر

صفحة 2
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

هويتنا الجديدة

شريكك
الوطني

فـي عـام  2018قمنـا بإطلاق المرحلـة األولـى مـن التحـول فـي عالمتنـا التجاريـة،
مدفوعـاً بتوجهنـا نحـو تعزيـز مكانـة بنـك البحريـن الوطنـي باعتبـاره مؤسسـة عصريـة
وديناميكيـة تحظـى بمكانـة مرموقـة فـي قلـب مجتمعنـا ،مـع رؤيـة طموحـة لالرتقـاء
بحيـاة األجيـال القادمـة.

لقد قمنا باستحداث وعد جديد ضمن عالمتنا التجارية الجديدة «أقرب لكم» وتطبيقه
بوضوح من خالل تبني منهج جديد بالكامل قائم على خلق مستويات عالية من المشاركة
في المناسبات الهامة مثل مبادرة شهر رمضان ،واالحتفاالت بالعيد الوطني ،ومهرجان
ربيع الثقافة ،والمؤتمرات الدولية (يوروموني) ،ومعرض البحرين الدولي للطيران .إن
التعديالت على القواعد اإلرشادية الخاصة بعالمة بنك البحرين الوطني التجارية ساهمت
في إظهار المواد التسويقية واإلعالنية الخاصة بالبنك بشكل أكثر جاذبية وتناسق .كما
حرصنا على جلب خدماتنا إلى األفراد ،من خالل تنظيم فعاليات احتفالية لتقديم جوائز
برنامج ادخار الوطني في مختلف األماكن العامة .كما ركزنا على العديد من المبادرات
الشبابية مثل الطفل الحديدي والمرأة الحديدية وبطولة البحرين لكرة القدم للناشئين،
فضال عن الدعم المباشر ألنشطة الطالب في كل من جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين.

قم بمسح رمز الكود QR
لمشاهدة فيديو رحلة تحول هوية
بنك البحرين الوطني الجديدة.
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الرجـاء اقلب الصفحة لإلطـالع على التحوالت التي مرت
بها هوية بنك البحـريـن الوطني على مر السنين >

صفحة 3
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

1

كان بنك البحرين الوطني واليزال يحظى بسمعة مرموقة منذ
ً
عاما.
أجيال ويعد عالمة راسخة لألمن واالستقرار ألكثر من ٦٠
ويعود تاريخ هويتنا التجارية منذ تأسيس البنك في .1957

1957

2007
1973

1957

1975

1962
1962

nbbonline.com

1973

1990

1973

1962

1957

يمثل شعار هويتنا الجديد تطور لرمز درع بنك البحرين الوطني.
ً
متوافقا
ولجعله أكثر حداثة ،تم تبسيط الشعار بحيث يكون
مع توجهات هويتنا .إن الهوية اآلن تتماشى مع طموحات التحول
ً
قادرا على قيادة
الشاملة للبنك .وستجعل الهوية الجديدة البنك
المرحلة القادمة من العمل المصرفي.

1957

1975
2019
1975

1973

1990

1962
2007

1957
1990 2019

1975

1973

2007
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صفحة 4
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

نـبـــذة

نحـن أول بنك
وطني في
مملكة البحرين
منذ أن تأسسنا في عام  1957كأول بنك بحريني مملوك لمساهمين
محليين ،كنا ومازلنا مستمرين في إثراء حياة األجيال .وعلى مدى
عقود ،قمنا بتطوير الخدمات والمنتجات لقطاعي األفراد والشركات
بهدف المساهمة بشكل إيجابي في اقتصاد المملكة وأفرادها.
ً
ً
وإقليميا
محليا
على خطى استراتيجية النمو الطموحة ،قمنا بالتوسع
في األسواق الخليجية األساسية مثل الرياض بالمملكة العربية
السعودية ،وأبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
من خالل توفير أكبر شبكة للفروع وأجهزة الصراف اآللي في مملكة
البحرين ،إلى التطورات على صعيد قنوات المصرفية المتنوعة،
فقد مهدنا الطريق لالبتكار ولضمان راحة زبائننا.
مع خطة لمواصلة تعزيز تشكيلة خدماتنا ومنتجاتنا في مملكة البحرين
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،نتطلع إلى تقديم تجربة
جديدة ومطورة لزبائننا وللسوق.

قيّ منا

الفـخـر :نعمل من القلب
العمل الجماعي :نتعاون لننجح
االحترام :نتواصل باحترام
المسؤولية :نتحمل المسؤولية ونحتضنها
ً
دائما
األخالقيات :نفعل الصواب
الشفافية :نتبع الشفافية بالتردد

قم بمسح رمز الكود QR
لمشاهدة فيديو أغنية العيد
الوطني.

nbbonline.com

لقد بدأنا في رحلة التحول الرقمي والداخلي من أجل تحسين قدرتنا
ً
تأهبا ولنتوقع احتياجات الزبائن بشكل استباقي.
بحيث نكون أكثر
ً
وانطالقا من ثقافة عالمتنا التجارية وفريقنا المتحمس ،فإننا نركز كل
ما نقوم به لنكون أقرب لزبائننا؛ ولنقدم منتجات وخدمات التي من
شأنها إثراء حياتهم .إن طرح فئات ومستويات جديدة من المنتجات
والبطاقات ،وتجديد الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال وإعادة
ُ
حاليا.
تخيل تجربة الفرع ما هي إال مبادرات بسيطة جاري العمل عليها
بصفتنا عالمة تجارية بحرينية تحظى بسمعة مرموقة ،نحن مدرجون
في بورصة البحرين مع تشكيلة قوية من المساهمين المحليين.
ويمتلك أفراد ومؤسسات من القطاع الخاص نسبة  ٪44,94من
أسهم البنك ،بينما تملك شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب.
(م) والمملوكة بالكامل من قبل حكومة مملكة البحرين ما نسبته
 ،٪44.18وتملك الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ما نسبته .٪10.88

رسالتنا

ً
دائما لنستوعب احتياجاتكم ونساعدكم
نتواصل معكم
في تقديم ما تحتاجون إليه في الوقت والطريقة
التي تناسبكم.

هدفنا

إثراء حياة األجيال

وعدنا لكم

أن نكون «أقرب لكم»

صفحة 5
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

عارف جناحي
رئيس الخدمات المصرفية للشركات
التجارية والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
عبدالله بوعلي
مدير إدارة المشاريع

مها المحمود
رئيس مبيعات الخزينة

صفحة 6
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

موجز البيانات المالية

ً
ً
مستمرا في
نموا
حقق بنك البحرين الوطني
اإليرادات واألرباح ،وزيادة في اإلنتاجية والقيمة
المقدمة للمساهمين.

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٤

اإليرادات (بماليين الدنانير البحرينية)
صافي الفوائد المكتسبة

87.2

73.1

66.0

59.5

59.6

إيرادات أخرى

30.2

31.4

30.9

34.9

29.6

مصروفات التشغيل

41.8

33.0

34.1

30.1

29.2

ربـح السنة (بماليين الدنانير البحرينية)

70.0

61.0

58.2

55.3

53.4

أربـاح أسهم نقدية

35.1

31.9

29.0

26.4

23.5

14.0

12.8

11.6

10.5

9.4

الوضع المالي (بماليين الدنانير البحرينية)
إجمالي الموجودات

3195.5

3101.5

2977.1

2999.7

2738.5

قروض وسلفيات

1190.1

1226.9

1031.9

1051.7

781.0

أوراق مالية أستثمارية

1132.2

1067.3

1092.9

1094.0

999.5

األصول المدرة للدخل

3020.7

2939.7

2823.0

2837.9

2580.9

مجموع الودائع

2675.9

2617.1

2526.4

2588.2

2321.3

ودائع الزبائن

2190.6

2165.2

2088.4

2247.0

2154.9

حقوق الملكية

475.8

447.9

414.7

364.8

378.0

مؤشرات األداء الرئيسية ()%
العوائد
العائد على متوسط حقوق الملكية

15.2

14.1

14.9

14.9

14.4

العائد على متوسط الموجودات

2.2

2.0

2.0

1.9

2.0

عائد السهم الواحد (فلس)

50

44

42

40

38

الكفاءة التشغيلية (مصروفات التشغيل  /مجموع الدخل)

35.6

31.6

35.2

31.9

32.7

الربح المحقق من كل موظف (بآالف الدنانير البحرينية) (بدوام كامل)

102.6

98.6

102.4

98.3

96.5

رأس المال
نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات

14.9

14.4

13.9

12.2

13.8

متوسط مجموع المطلوبات إلى متوسط حقوق الملكية (مرات)

5.7

5.9

6.2

7.2

6.2

معدل مالءة رأس المال ( 2015 )%إلى  201٨بازل  :201٤( 3بازل )2

33.8

36.3

35.4

30.0

34.3

nbbonline.com

صفحة 7
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

ربح السنة

ودائع الزبائن

2016

2015

2016

2017

2018

2580.9

مجموع الدخل

3020.7

2014

2837.9

2823.0

2015

2016

2939.7

2017

3020.7

2018

حقوق الملكية

حوكمــة الشـركــات

2014

2247.0

2088.4

2165.2

2190.6

(بماليين الدنانير البحرينية)

(بماليين الدنانير البحرينية)

89.2

2015

2016

2017

2018

475.8

378.0

364.8

2014

2015

414.7

2016

447.9

2017

475.8

2018

ربحية السهم الواحد
(بالفلس البحريني)

(نسبة مئوية)

35.4

34.3

36.3

30.0

2014

2015

50

33.8
38

2016

2017

2018

50

2014

40

2015

42

2016

44

2017

2018

nbbonline.com

البيانات المالية

2014

94.4

96.9

104.5

117.4

مالءة رأس المال

33.8

2017

(بماليين الدنانير البحرينية)
2154.9

117.4

2018

األصول المدرة للدخل

(بماليين الدنانير البحرينية)

2190.6

2014

2015

58.2

مراجعة األعمال

70.0

53.4

55.3

61.0

التقرير االستراتيجي

(بماليين الدنانير البحرينية)

70.0

صفحة 8
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

أعضاء مجلس اإلدارة

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

فــوزي أحـمـد كــانــو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

لبنك البحرين اإلسالمي
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنقليات.

عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 1997
رئيس لجنة التعيينات والمكافآت
رئيس لجنة الهبات والتبرعات

عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2010
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة الهبات والتبرعات

حسين سلطان الغانم
عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة شركة يوسف خليل المؤيد
وأوالده ،ومجموعة المؤيد العالميـة ،وأشرف،
وشركة البحرين للسوق الحرة ،وشركة فنادق
البحرين ،والجامعة األهلية ،وبيت التمويل
الوطني ،وشركة البحرين الوطنية للتأمين

رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن جاسم
كانو المحدودة
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة البحرين
لتصليح السفن والهندسة
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات
يوسف بن أحمد كانو (البحرين)
نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين
للفنادق.

عضو مجلس إدارة التنمية االقتصادية،
وإنفستكورب بنك ش.م.ب.
د .عصام عبداللّ ه فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي
إنضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2008
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة التعيينات والمكافآت
عضو لجنة الهبات والتبرعات

خالد يوسف عبدالرحمن
عضو مجلس اإلدارة
عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2001
رئيس لجنة التدقيق

عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2004
عضو اللجنة التنفيذية
الوظيفة :الوكيل المساعد للموارد البشرية
والمالية بديوان صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء.
خـالـد عمرو الرميحي
عضو مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2014
رئيس لجنة المخاطر
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجلس
التنمية االقتصادية البحرين
رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لالستثمار
العقاري (إدامة) ش.م.ب ،.وبنك البحرين
للتنمية ش.م.ب( .م)
عضو مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين
القابضة ش.م.ب( .م).

رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما،
ومجموعة عبداللّ ه يوسف فخرو وأوالده ،وبنك
البحرين اإلسالمي.

رئيس مجلس إدارة شركة التجهيزات الغذائية
المحدودة (فوسكو)
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوال لأللبان
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية
ولجنة التدقيق لشركة البحرين لتصليح السفن
والهندسة
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

د .عصام عبدالله فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

فــوزي أحـمـد كــانــو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

خالد يوسف عبدالرحمن
عضو مجلس اإلدارة

حسين سلطان الغانم
عضو مجلس اإلدارة
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صفحة 9
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

الشيخ راشد بن سلمان محمد آل خليفة
عضو مجلس اإلدارة

مصرفي متقاعد واستشاري مستقل
للخدمات المصرفية واالستثمار.
هالة علي حسين يتيم
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة شركة البحرين لالستثمار
العقاري (إدامة) ش.م.ب ،وعضو مجلس إدارة
مجموعة شركات علي ومحمد يتيم.
يوسف عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا
عضو مجلس اإلدارة

أول شريك عربي في جولدمان ساكس
وشركاه ،والشريك العربي الوحيد الذي تم
انتخابه في لجنة اإلدارة العالمية التابعة
للشركة.
محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
عضو مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2018
عضو لجنة التدقيق

عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2018
عضو لجنة المخاطر
الرئيس التنفيذي المشارك في «انفستكورب»
والمسؤول عن اإلشراف على أنشطة الشركة
في أمريكا الشمالية ،وأوروبا ،وجمهورية
الهند ،والشرق األوسط ،ويغطي نشاطه
األسهم الخاصة ،واالستثمارات العقارية،
وإدارة االئتمان واالستثمارات المطلقة .وهو
رئيس لجان االستثمار في انفستكورب،
وعضو اللجنة التنفيذية ،واللجنة التشغيلية،
ولجنة إدارة المخاطر المالية.
عضو مجلس إدارة المجلس االستشاري
اإلقليمي لجامعة ديوك للشرق األوسط،
ومجموعة طيران الخليج ،وشركة مطار البحرين،
وأكاديمية الخليج للطيران.

خالد عمرو الرميحي
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ راشد بن سلمان محمد آل خليفة
عضو مجلس اإلدارة

هالة علي حسين يتيم
عضو مجلس اإلدارة

يوسف عبدالله يوسف أكبر علي رضا
عضو مجلس اإلدارة

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر
عضو مجلس اإلدارة

ريشي كابور
عضو مجلس اإلدارة

البيانات المالية

عضو مستقل
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2018
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة التعيينات والمكافآت

رئيس مجلس إدارة مصرف إبدار ش.م.ب( .م)
عضو مجلس إدارة البنك األهلي المتحد-
الكويت ش.م.ك ،.والبنك األهلي المتحد-
مصر ش.م.م ،.والبنك األهلي المتحد

حوكمــة الشـركــات

في عام  ،2018تم تصنيفه كأهم الرواد
البارزين في العالم العربي من الجنسية
الهندية من قبل فوربس الشرق األوسط.

مراجعة األعمال

عضو مستقل
انضمت إلى مجلس إدارة بنك البحرين
الوطني في عام 2018
عضو لجنة التدقيق
عضو لجنة الهبات والتبرعات

عضو مجلس إدارة مجلس التنمية االقتصادية
البحرين ،والمجلس العالمي لغرفة القراءة،
ومركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة
جورج تاون.

ريشي كابور
عضو مجلس اإلدارة

التقرير االستراتيجي

عضو غير تنفيذي
انضم إلى مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
في عام 2014
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة التعيينات والمكافآت

مؤسس شركة األصول العالمية أي .أر .بي
المتحدة والتي توفر حلول بديلة إلدارة األصول
في عام  .2018شغل منصب الرئيس التنفيذي
لمجموعة نوبل ،والتي تعد أكبر شركة سلع
آسيوية وإحدى شركات قائمة فورتشن من عام
عاما مع
 2012إلى  2016بعد العمل لمدة ً 20
جولدمان ساكس وشركاه في منصبه األخير
كرئيس مشارك آلسيا.

المحدود ،دبي (اإلمارات العربية المتحدة)،
وشركة البحرين الدولية للغولف ش.م.ب(.م)،
واستثمارات الزياني ش.م.ب(.م).
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صفحة 10
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

تقرير مجلس اإلدارة

”إن النتائج المتميزة التي حققها البنك خالل  2018تحت إدارة فريق اإلدارة
الجديد يؤكد مدى سالمة القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة بشأن ضمان
مواكبة استراتيجية البنك للنمو المتزايد في صناعة الصيرفة ،فضال عن
تلبية متطلبات الزبائن الجديدة“.

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

ربـح السنـة
 ٧٠٫٠مليون دينار بحريني
حقق البنك نتائج مالية قوية وربح
صافي قياسي

إجمالي األصول
 3195.5مليون دينار بحريني
شهد إجمالي األصول مقارنة مع
ً
نموا بنسبة ٪٣٫٠
العام الماضي

قم بمسح رمز الكود QR
لمشاهدة فيديو رئيس
مجلس اإلدارة.
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يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني أن يقدم تقريره السنوي
الثاني والستين عن أعمال البنك والبيانات المالية للسنة المنتهية
ً
مسجال عاما آخر من النمو القوي والتحسن
في  31ديسمبر ،2018
في الربحية.
األداء العام
حقق بنك البحرين الوطني نتائج مالية قوية وصافي أرباح قياسية
بلغت  70,0مليون دينار بحريني ( 186,1مليون دوالر أمريكي) مقارنة
بمبلغ  61,0مليون دينار بحريني ( 162,3مليون دوالر أمريكي) للعام
الماضي ،بزيادة نسبتها  .٪14,8وواصلت مؤشرات األداء األساسية
تسجيل تحسن قوي ،مع تحقيق عائد على متوسط حقوق الملكية
ً
فلسا
بنسبة  ،)٪14,1 :2007( ٪15.2فيما بلغ عائد السهم الواحد 50
ً
ً
قويا ،حيث بلغ
فلسا) .هذا واستمر الوضع المالي للبنك
(44 :2017
إجمالي األصول  3195.5مليون دينار بحريني ( 8498.6مليون دوالر
أمريكي) كما في  31ديسمبر  ،2018مقارنة بمبلغ  3101.5مليون دينار
بحريني ( 8248.8مليون دوالر أمريكي) كما في  31ديسمبر ،2017
بنسبة نمو .٪3,0

صفحة 11

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

التقرير االستراتيجي

مراجعة األعمال

حوكمــة الشـركــات

البيانات المالية
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صفحة 12
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)

ً
ً
ملموسا في دعم االقتصاد
تزايدا
”شهدت أعمال البنك
المحلي ،وتنويع خبراته لخدمة جميع قطاعات قاعدة زبائننا.
كما ونجح البنك في عام  ٢٠١٨بزيادة إسهاماته في قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة“.

من المؤشرات المهمة ذات العالقة هو
النمو في متوسط القروض والسلفيات
بنسبة  ٪8,7لتبلغ  1272.3مليون دينار
بحريني ( 3383.8مليون دوالر أمريكي)
مقارنة بمبلغ  1171.0مليون دينار بحريني
( 3114.4مليون دوالر أمريكي) في العام
الماضي .ويمتلك البنك قاعدة رأسمالية
قوية مع مالءة رأس مال بلغت ٪33,8
(قبل المخصصات المقترحة) كما في
 31ديسمبر .2018
إن النتائج المتميزة التي حققها البنك خالل
 2018تحت إدارة فريق اإلدارة الجديد يؤكد
مدى سالمة القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة
بشأن ضمان مواكبة استراتيجية البنك
للنمو المتزايد في صناعة الصيرفة ،فضال
عن تلبية متطلبات الزبائن الجديدة .وإنني
أشعر على وجه الخصوص بالرضا التام عن
التزايد الملموس لمساهمة بنك البحرين
الوطني في دعم االقتصاد المحلي،
وتنويع خبراته لخدمة جميع قطاعات
قاعدة زبائننا .وفي عام  ،2018نجح البنك
في زيادة إسهاماته في قطاع الشركات
الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر إحدى
الركائز األساسية القتصادنا الوطني .كما
شارك البنك كمنظم في مشاريع رئيسية
في المملكة .إن االستراتيجية الجديدة تتيح
تعزيز مكانة البنك في السوق المحلية،
وتزويد زبائنه بخدمات ذات جودة أعلى،
فضال عن حلول تمويل جديدة مبتكرة.

nbbonline.com

وقد حرص مجلس اإلدارة على تشجيع فريق
العمل على مواصلة تنفيذ استراتيجيته
الرقمية على جميع المستويات .وتأتي
النتائج األولى مشجعة في تحقيق هذه
النقلة المحورية الهامة .وسوف نواصل
دعم فريق اإلدارة في جهوده الدؤوبة
الرامية إلى تعزيز مكانة البنك والذي يعد
ً
محليا على مستوى مملكة
األطول خدمة
البحرين ليكون في طليعة السوق.
تم توضيح الوضع المالي وأداء البنك
بالتفصيل في قسم االستعراض المالي
وقسم البيانات المالية من هذا التقرير
السنوي.
المخصصات المقترحة
ً
استنادا إلى النتائج المالية المذكورة أعاله،
فقد قرر مجلس اإلدارة التقدم بتوصية
إلى السادة المساهمين للموافقة على
المخصصات التالية:
بالمليون دينار بحريني
أرباح نقدية ()٪25

35.1

أسهم منحة ()٪10

14.0

هبات وتبرعات

3.5

تحويل إلى االحتياطي العام

7.0

الهبات والتبرعات
يتقدم مجلس اإلدارة هذا العام بتوصية
لتخصيص مبلغ  3,5مليون دينار بحريني
( 9,3مليون دوالر أمريكي) لبرنامج الهبات
والتبرعات ،بما يمثل  ٪5من صافي أرباح
البنك لعام  .2018إن مجموع المخصصات
في إطار هذا البرنامج منذ بدايته في عام
 1980يبلغ اآلن  49,2مليون دينار بحريني
( 130,9مليون دوالر أمريكي).
حوكمة الشركات

ً
جيدا بأن التطبيق
يدرك مجلس اإلدارة
األمثل لنظام حوكمة الشركات يعتبر عنصراً
ً
فعاال لنجاح أي مؤسسة ،وهو ملتزم

بحماية مصالح كافة األطراف ذوي العالقة
من خالل تطبيق سياسات حوكمة راسخة
تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير
العالمية .وبناء على ذلك ،فإن البنك قد
طرح العديد من المبادرات بهدف الوفاء
بمتطلبات واشتراطات نظام حوكمة
الشركات الذي أصدرته وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة والئحة قوانين مصرف
البحرين المركزي .ويتضمن قسم حوكمة
ً
تقريرا
الشركات في التقرير السنوي
ً
تفصيليا اللتزام البنك بهذا النظام .كما
ً
أيضا عدد األسهم كما
يتضمن التقرير
في  31ديسمبر  2018والتعامالت في
أسهم البنك خالل العام من قبل أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واألشخاص
المعتمدين واألطراف ذوي العالقة.

صفحة 13
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

التقرير االستراتيجي
مراجعة األعمال

شكر وتقدير

حوكمــة الشـركــات

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة
 28يناير 2019

البيانات المالية

يسعدني بهذه المناسبة وباألصالة عن
نفسي وإخواني أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وكافة منتسبي البنك
ونيابة عن السادة المساهمين أن أرفع
خالص التقدير واالمتنان إلى مقام حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه ّ
الله،
وإلى مقام صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
الموقر حفظه ّ
الله ،وإلى مقام صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
حفظه ّ
الله ،وإلى جميع الوزارات وإدارات
المملكة وهيئاتها .وأخص بالشكر وزارة
المالية واالقتصاد الوطني ومصرف
البحرين المركزي على دعمهم الكريم
ومساندتهم المستمرة للبنك .كما يتقدم
مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير إلى
جميع زبائننا الكرام على استمرار دعمهم
وحسن تعاونهم وثقتهم المستمرة في
بنك البحرين الوطني ،وإلى موظفي
البنك على أدائهم المميز وتفانيهم في
العمل ،مما كان له عظيم األثر فيما
حققه البنك من إنجازات طيبة خالل العام
الماضي ،ونتقدم بالشكر والعرفان إلى
سكرتير مجلس اإلدارة األخ ناصر محمد

ناصر بمناسبة تقاعده عن العمل مع البنك
ً
عاما عمل
بعد خدمة استمرت ألكثر من 47
ً
ً
سكرتيرا للمجلس
عاما
خاللها لمدة 15
متمنين له كل التوفيق .كما ونتطلع
ً
قدما لتحقيق أداء قوي في عام ،2019
وسنوافيكم بما سيحققه البنك خالل
العام من تقدم وإنجازات.
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صفحة 14
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

اإلدارة التنفيذية

جان  -كريستوف دوراند
الرئيس التنفيذي
انضم السيد جان-كريستوف دوراند إلى بنك البحرين
الوطني في منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر
 ،2016حيث انصب تركيزه على تعزيز وزيادة دور البنك
كمحرك لعجلة النمو االقتصادي والتنموي .ويجلب
السيد دوراند معه خبرة تزيد عن  37عاماً في مجال
العمل المصرفي إقليمياً وعالمياً والتي اكتسبها من
تولي عدة مناصب قيادية عليا بمؤسسات مصرفية
عالمية ورائدة ،أمضى منها  30عاماً في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .وقبل ذلك ،أمضى 20
عاماً في بنك بي إن بي باريبا ،إذ شغل منصب الرئيس
التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،وذلك
في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
وإدارة األصول .يشغل السيد جان-كريستوف دوراند
مناصب مصرفية عديدة في مجالس إدارات عدة
مؤسسات وشركات محلياً وإقليمياً  ،فهو عضو
مجلس إدارة شركة طيران الخليج ،وعضو مجلس إدارة
ونائب رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الهبات والتبرعات
ولجنة التعيينات والمكافآت ولجنة حوكمة الشركات
بشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
(بتلكو)  -نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمنية باألردن،
ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ()BIBF
ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين.
السيد دوراند حاصل على «مرتبة الشرف» من
حكومة الجمهورية الفرنسية ،وهو خريج كلية العلوم
االقتصادية والتجارية في باريس (.)ESSEC

جان  -كريستوف دوراند
الرئيس التنفيذي
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عبدالعزيز األحمد
رئيس تنفيذي  -الخدمات المصرفية لألفراد والشركات
التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
انضم السيد عبدالعزيز إلى بنك البحرين الوطني في
عام  1974ويمتلك  ٤٤عاماً من الخبرة المصرفية لدى
البنك ،حيث شغل منصبه الحالي منذ عام .2011
ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركات
السيارات لكل من الشركة الوطنية للسيارات ذ.م.م،.
وشركة التسهيالت للسيارات ش.م.و ،.وشركة
التسهيالت لتأجير السيارات ذ.م.م،.البحرين ،وشركة
التسهيالت للتجارة العامة والسيارات ذ.م.م ،.أربيل
 كردستان ،جمهورية العراق .السيد عبدالعزيز حاصلعلى شهادة الدبلوم التنفيذية من جامعة فيرجينيا
بالواليات المتحدة األمريكية.
حسين الحسيني
رئيس تنفيذي  -الخزينة وأسواق المال وإدارة الثروات
انضم السيد حسين الحسيني ببنك البحرين الوطني
في عام  1982ويشغل منصبه الحالي منذ عام 2017
ويمتلك  ٣٦عاماً من الخبرة المصرفية لدى البنك.
ويشغل السيد حسين منصب نائب رئيس مجلس
اإلدارة ونائب رئيس لجنة االستثمار لشركة األوراق
المالية واالستثمار (سيكو) ،وعضو مجلس اإلدارة
ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة استيراد االستثمارية،
ورئيس لجنة التعيينات والمكافآت لشركة استيراد
االستثمارية ،وعضو مجلس أمناء جامعة بوليتكنك
البحرين ،وعضو مجلس حماية الودائع وحسابات
االستثمار المطلقة في مصرف البحرين المركزي.
السيد حسين الحسيني حاصل على شهادة الماجستير
في التسويق واإلدارة من جامعة دي بول في
الواليات المتحدة األمريكية ،وشهادة البكالوريوس في
االقتصاد من جامعة كونكورديا بكندا.

دانــه بوحجي
رئيس تنفيذي  -الموارد البشرية
انضمت السيدة دانه بوحجي ببنك البحرين الوطني
عام  ،2017وذلك في منصب رئيس تنفيذي للموارد
البشرية ،حيث ينصب دورها بالبنك على القيام بتعزيز
قاعدة المواهب بفعالية ،واالستثمار في تدريب
وتطوير الموظفين ،وتعيين الموظفين واالحتفاظ
فعال من أجل دعم جهود البنك في تحقيق
بهم بشكل ّ
النمو والتنويع .تمتلك السيدة دانه بوحجي خبرة
عملية تزيد عن  ١٨عاماً في العمل لدى مجلس التنمية
االقتصادية في البحرين ،وشركة ممتلكات البحرين
القابضة ،ووزارة المالية واالقتصاد الوطني ،والبنك
األهلي المتحد .باإلضافة إلى ذلك ،فإن السيدة
دانه عضو لجنة الموارد البشرية ،ولجنة التعيينات
بجمعية مصارف البحرين ،وهي حاصلة على الشهادة
التخصصية في التوظيف ( )CPPمن لندن ،المملكة
المتحدة ،وشهادة البكالوريوس في الدراسات التجارية
من جامعة كونكورديا ،كندا.
إيان بالكلو
رئيس تنفيذي  -العمليات
انضم السيد بالكلو إلى بنك البحرين الوطني في
عام  ،2017جالباً معه خبرة دولية وتنفيذية تتجاوز
 30عاماً ساهم خاللها في بناء وإدارة وتشغيل
عمليات واسعة النطاق بمختلف المجاالت ،بما في
ذلك قطاع البنوك والتكنولوجيا .وينصب تركيز السيد
بالكلو في المقام األول على مساعدة البنك في
تعزيز هياكله التنظيمية ونظامه األساسي لتحسين
قدرته التنافسية .ويشمل ذلك تحقيق قدر أكبر من
الكفاءة وتبسيط العمليات عبر تحسين وتحديث
الممارسات على جميع المستويات ومن خالل اعتماد
ومواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية.

عبدالعزيز األحمد
رئيس تنفيذي  -الخدمات المصرفية لألفراد والشركات
التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حسين الحسيني
رئيس تنفيذي  -الخزينة وأسواق المال وإدارة الثروات

دانه بوحجي
رئيس تنفيذي -الموارد البشرية

هشام الكردي
رئيس تنفيذي – الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية
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بروس ويــد
رئيس تنفيذي  -إدارة المخاطر

كابي الحكيم
المستشار القانوني العام وسكرتير الشركة
انضم السيد كابي الحكيم إلى بنك البحرين الوطني
عام  2017في منصب المستشار القانوني وسكرتير
الشركة .وقد عمل من قبل مع مجموعة جي إف إتش
المالية وبنك بي إن بي باريبا ،ويمتلك أكثر من ١٧

السيد كابي حاصل على ماجستير في القانون
المصرفي والتمويل من كلية أوزجود للحقوق،
جامعة يورك بكندا ،وليسانس من كلية الحقوق في
جامعة الحكمة في بيروت ،لبنان ،إضافة إلى العديد
من الدراسات العليا.
هشام الكردي
رئيس تنفيذي – الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية
انضم السيد هشام ببنك البحرين الوطني عام 2017
في منصب الرئيس التنفيذي – الشؤون المؤسسية
والخدمات االستشارية ،ويمتلك أكثر من  ٢١عاماً من
الخبرة المحلية والدولية في أسواق المال وتطوير
المؤسسات .وقد شغل السيد هشام منصب رئيس
أسواق المال لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،وكان
عضواً في اللجنة التابعة لمجلس إدارة البنك التجاري
الدولي .السيد هشام حاصل على بكالوريوس في
الهندسة في أنظمة التحكم من جامعة هاديرزفيلد،
المملكة المتحدة.

حوكمــة الشـركــات

انضم السيد ياسر الشريفي إلى بنك البحرين
الوطني في عام  2017في منصب رئيس تنفيذي –
اإلستراتيجية ،حيث يتولى مسؤولية االبتكار ،وتحديد
وتطبيق االستراتيجية ،ومكتب إدارة المشاريع،
وتطوير األعمال ،فضال عن إشرافه على عمليات
فرعي البنك في المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة .عمل السيد الشريفي
من قبل مع شركة الراجحي القابضة ،وشركة أرنست
أند يونغ ،ويمتلك  ٢٤عاماً من الخبرة في مجال إدارة
االستثمارات المالية والدولية عبر دول مجلس التعاون
الخليجي ،وأوروبا ،والواليات المتحدة األمريكية.
وهو رئيس مجلس إدارة المجلس اإلستشاري لخليج
البحرين للتكنولوجيا المالية ،ورئيس معهد البحرين
للؤلؤ واألحجار الكريمة ،وعضو مجلس إدارة شركة

انضم السيد غاريث إلى بنك البحرين الوطني
في عام  2016ويمتلك خبرة تزيد عن  30عاماً في
مجال العمل المصرفي ومجال التسويق ،وذلك
مع مصرف نات ويست ،والمصرف الملكي
االسكوتالندي ،ومصرف اتش .أس .بي .سي ،حيث
كان يعمل كأحد أفراد فريق تسويق إقليمي بالمقر
الرئيسي في لندن وشمل نطاق عمله مختلف
أنشطة األعمال والمناطق الجغرافية .السيد غاريث
متخصص في التسويق الرقمي ،وتجربة الزبائن،
والتحول الرقمي .كما يتولى قيادة فريق التسويق
واالتصاالت المسؤول عن تطوير هوية البنك
ودعم أهداف أنشطة األعمال عبر تفعيل الفعاليات
التسويقية ،وتوجيه برامج الرعاية ،وإتباع إستراتيجية
اتصاالت وعالقات عامة رفيعة المستوى .كما أنه
معني بإيصال صوت العميل وتطلعاته لتكون في
متنام على القنوات
ٍ
صميم مبادرات البنك مع تركيز
اإللكترونية .السيد غاريث عضو في معهد التسويق
القانوني وحاصل على شهادة البكالوريوس مع
مرتبة الشرف في االقتصاد من جامعة منتفورت
بالمملكة المتحدة.

التقرير االستراتيجي

ياسر الشريفي
رئيس تنفيذي  -اإلستراتيجية

ريتشارد هكس
رئيس تنفيذي  -التسويق

مراجعة األعمال

انضم السيد ويد ببنك البحرين الوطني في عام
 ،2014ويتمتع بخبرة تتجاوز  35عاماً في مجال العمل
المصرفي لدى البنك السعودي الهولندي ،وبنك
الرياض ،وسيتي بنك ،ومجموعة بنك طوكيو .وهو
رئيس لجنة إدارة المخاطر بجمعية مصارف البحرين.
السيد ويد حاصل على شهادة الماجستير في إدارة
األعمال وشهادة البكالوريوس في العلوم التطبيقية
من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا بأستراليا ،وشهادة
الدبلوم في األعمال من معهد التمويل التطبيقي
واالستثمار واألوراق المالية بأستراليا .كما أنه زميل
في المعهد االسترالي لمدراء الشركات ،وزميل في
معهد الخدمات المالية في أوستراليسيا ،وعضو
جمعية التمويل والخزينة المحدودة ،ومهني قانوني
أول للخزينة.

إدامة ،وبورصة البحرين ،وشركة البحرين للمقاصة،
وشركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب ،وحاصل
على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة مساتشوتس في أمهرست.

سنة من الخبرة القانونية في شتى المجاالت،
بما في ذلك الخدمات المصرفية االستثمارية
للشركات ،والتمويل اإلسالمي ،والتمويل الهيكلي،
واألسواق المالية ،واألسهم الخاصة ،والتحقيقات
التنظيمية وحل النزاعات .ويضطلع السيد كابي
بمسؤولية التعامل مع كافة األمور القانونية وتقديم
االستشارات القانونية لإلدارة ومجلس اإلدارة فيما
يتعلق بكافة شؤون العمل .السيد كابي نائب رئيس
هيئة المحامين في غرفة التجارة الدولية بالبحرين،
غرفة الصناعة والتجارة ،وعضو غرفة التجارة الدولية
للتحكيم وحل النزاعات في باريس ،وعضو مجلس
إدارة غرفة التجارة الدولية بالبحرين.

البيانات المالية

بروس ويــد
رئيس تنفيذي  -إدارة المخاطر

ياسر الشريفي
رئيس تنفيذي  -اإلستراتيجية

كابي الحكيم
المستشار القانوني العام وسكرتير الشركة

إيان بالكلو
رئيس تنفيذي -العمليات

ريتشارد هكس
رئيس تنفيذي  -التسويق
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تقرير الرئيس التنفيذي

”قد شهدت عمليات إعادة تنظيم وهيكلة أعمالنا المختلفة
تقدماً بخطوات واسعة ،بمساندة ملموسة من مجموعات
الدعم لتمهيد الطريق نحو تحقيق أهدافنا في توفير خدمات
ومنتجات تساهم في تعزيز التجربة المصرفية لزبائننا الكرام“.

جان -كريستوف دوراند

الرئيس التنفيذي

نمو الربـح الصافي
٪١٤٫٨
تم تحقيقه من دون التفريط
بإدارة المخاطر
نمو األرباح التشغيلية
٪١٠٫٩

1

تعكس نتائج مبادرات تطوير
األعمال التي قام بها البنك
(1قبل الدخل لمرة واحدة)

قم بمسح رمز الكود QR
لمشاهدة فيديو الرئيس
التنفيذي.

nbbonline.com

ً
ً
حاسما بالنسبة لبنك البحرين الوطني بالتأكيد،
عاما
لقد كان 2018
ليس لتحقيقه نتائج قوية فحسب ،بل لكونه أول عام كامل في رحلة
تحول البنك نحوى مستوى جديد يواكب البيئة المصرفية سريعة
التغير .نحن سعداء لتسجيل هذه النتائج القوية في ظل تحديات البيئة
ّ
االقتصادية ورغم التغييرات التي نمر بها .وتجب اإلشارة إلى أن
البنك قد حقق هذه النتائج الصافية غير المسبوقة من دون التفريط
بإدارة المخاطر ومع تطبيق أطر أكثر متانة للرقابة وضبط العمليات.
ً
تقدما
فقد شهدت عمليات إعادة تنظيم وهيكلة أعمالنا المختلفة
بخطوات واسعة ،بمساندة ملموسة من مجموعات الدعم لتمهيد
الطريق نحو تحقيق أهدافنا في توفير خدمات ومنتجات تساهم في
تعزيز التجربة المصرفية لزبائننا الكرام.
الشك أن زيادة الربح الصافي للبنك خالل عام  2018بنسبة ،٪14.8
وبالوجه األخص نمو األرباح التشغيلية (قبل الدخل لمرة واحدة)
بنسبة  ٪10.9تعكس مبادرات تطوير األعمال التي تبناها البنك مع
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تقرير الرئيس التنفيذي (تتمة)

إدارته الحذرة للمصروفات واالستثمارات
وتطبيق إطار عمل مرن وقوي للمخاطر
يتماشى مع االستراتيجية التي تم
المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة
في عام  .2017إن التغيير الحاصل في
ً
تحسنا (قبل الدخل
األرباح التشغيلية يظهر
لمرة واحدة) بنسبة  ٪10مقارنة بنسبة ٪5
على المدى البعيد .وعلى جانب الموقع
المالي للبنك وقوته ،استمر بنك البحرين
الوطني في المحافظة على ميزانية
عمومية قوية مع مستويات متميزة لمالءة
رأس المال والسيولة ،ليتبوأ بذلك موقعه
من بين األفضل مقارنة مع المصارف
ً
إقليميا.
المنافسة لنا
على المستوى الداخلي ،كانت ثقافة
العمل والمنهجية المستنيرة من السمات
األساسية الملوسة لدى فرق عملنا والتي
تضمن بدورها استدامة نشاطاتنا خالل
مرحلة النمو هذه .وتحرص كل فرق خطوط
األعمال والدعم داخل البنك على خلق بنية
تحتية راسخة تتماشى مع أفضل معايير
القطاع والمتطلبات التنظيمية بحيث تكون
قادرة كذلك على دعم مسيرة التطور
المستمرة للبنك .وعلى وجه الخصوص،
فإننا نسعى جاهدين إلى تعزيز ريادتنا في
االلتزام ،والحوكمة ،وإدارة المخاطر.
إن هذه التطورات الجديدة تتماشى مع
روية مملكة البحرين  2030واحتياجات الزبائن
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المتنامية .كما وأن بنك البحرين الوطني
يعد ركيزة للقطاع المالي بالمملكة ،ومن
أولويات أهدافنا تعزيز هذه المكانة عبر
توفير تشكيلة عريضة من الخدمات والحلول
لخدمة جميع زبائن البنك بشكل أفضل
بحيث نكون محل ثقتهم واختيارهم.
ً
دائما على
على جانب األعمال ،نحرص
التأكيد في كون زبائننا الحاليين والجدد هم
محط مساعينا االستراتيجية .كما ونحرص
ً
أيضا على التزامنا القوي
على التأكيد
بتطوير االقتصاد المحلي والذي اليزال
أساس استراتيجيتنا ،فلدى بنك البحرين
الوطني دور مميز لالضطالع به في هذا
المجال .إن هذه التوجهات االستراتيجية
تظهر بوضوح في تعامالتنا المتنامية
مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي
يمثل نشاطها دعامة لالقتصاد بالمملكة،
وفي دورنا المتزايد في مشاريع التمويل
االستراتيجية المحلية مثل الطاقة والنفط،
وفي نشاطنا األخير في المشاركة في
سندات وصكوك حكومة مملكة البحرين
وتقديم تسهيالت لالعبين األساسيين
في أسواق المال العالمية ،وفي تطوير
المنتجات والخدمات لزبائننا من األفراد.
وفي عام  ،2018قام البنك في الشروع
ببرنامج رقمنة لجعل تواصل ومعامالت
الزبائن أكثر بساطة وفاعلية .فالرقمنة
بالنسبة لبنك البحرين الوطني تعني

ببساطة تجهيز البنك بأحدث المنصات
العصرية المؤهلة لتقديم منتجاتنا وخدماتنا
المتنوعة بكل فعالية وسهولة ،وبشكل
مميز .وهذا يتطلب بنية تحتية داخلية قوية
تتماشى مع معايير الصناعة والمتطلبات
التنظيمية وفي نفس الوقت تكون
قادرة على دعم مشاريع التطوير الحالية
ً
ً
كبيرا في
تقدما
والمستمرة .وقد حققنا
بناء هذه المنصة خالل العام ،مع توفير
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيقات
الهاتف النقال والموقع اإللكتروني،
وسنواصل مساعينا في هذا المجال .إن
نجاح عملية تحول الزبائن إلى الخدمات
ً
مستمرا،
المصرفية اإللكترونية مازال
وسيتم اإلسراع في وتيرة التحول ،حيث
أن من شأن ذلك أن يساعد في الحد من
وقت االنتظار المهدر من قبل الزبائن،
ويتيح الفرصة لموظفي البنك في الفروع
لخدمتهم بشكل أفضل .كما خضعت شبكة
أجهزة الصراف اآللي لعملية تجديد وتوسع
شاملة ،لتحافظ على مكانتها باعتبارها
األكبر في مملكة البحرين.
تشكل كوادرنا البشرية بالبنك محور نجاح
أعمالنا ورؤيتنا للتحول .إن التزامنا المستمر
بتطوير رأسمالنا البشري ،واستقطاب
وجذب أفضل المهارات والكفاءات ،وخلق
قيادات مستقبلية من داخل البنك يعد
من األولويات االستراتيجية لإلدارة .وقد
تم تحقيق نتائج باهرة وملحوظة في هذا

صفحة 19
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

مراجعة األعمال
حوكمــة الشـركــات

المحلية واإلقليمية بشكل عام ،ولكنني
على ثقة بأن بنك البحرين الوطني في
موقع يؤهله لالستفادة من نقاط قوته
والمتمثلة في فريق عمله الجاد والمثابر،
وسياسة المخاطر الحكيمة ،وأهدافه
المنشودة للتوسع وتقوية تواجده في
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ولتطوير مجاالت عمل
جديدة بنجاح.

جان -كريستوف دوراند

الرئيس التنفيذي

البيانات المالية

المجال ،كما وأصبح بنك البحرين الوطني
الوجهة المفضلة للقدرات والكفاءات
البحرينية .وفي الوقت ذاته ،تم تبادل
المهارات واالستفادة من قدرات اإلدارة
العليا في البنك لضمان استمرارية
األعمال وتحفيز األداء .وفي هذا الصدد،
تم إعداد مجموعة متنوعة من البرامج
التدريبية الشاملة والتي ساهمت في
تمكين موظفينا ،وضمان تعزيز أدائهم في
مختلف دوائر البنك .كما وأن عدد الدورات
التدريبية التي التحق بها الموظفون قد
زادت من دورتين في العام للفرد الواحد
إلى ستة دورات تدريبية .هذا وكانت معظم
عمليات االستقدام والتوظيف التي قمنا
ً
مؤخرا لصالح البحرينيين مما يؤكد على
بها
موقع البنك في المحافظة على أعلى
مستويات البحرنة في المملكة .ونحن نعتز
بزيادة عدد الكوادر الماهرة عالية الكفاءة
ضمن فريقنا خالل العام الماضي.

التقرير االستراتيجي

”على المستوى الداخلي ،كانت ثقافة العمل والمنهجية
المستنيرة من السمات األساسية الملوسة لدى فرق
عملنا في عام  2018والتي تضمن بدورها استدامة
نشاطاتنا خالل مرحلة النمو هذه“.

بالنيابة عن فريق اإلدارة التنفيذية
وباألصالة عن نفسي وعن جميع موظفي
البنك ،أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير
إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
الموقرين لتوجيهاتهم السديدة وتواجدهم
الدائم ودعمهم المستمر طوال العام .إن
العام القادم سوف يحمل في طياته الكثير
من األحداث المؤثرة على صناعة الصيرفة
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صفحة 20
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

الهيكل التنظيمي

شريكك
الوطني

تشكل كوادرنا البشرية بالبنك محور نجاح أعمالنا ورؤيتنا للتحول .إن التزامنا المستمر
بتطوير رأسمالنا البشري ،واستقطاب وجذب أفضل المهارات والكفاءات ،وخلق قيادات
مستقبلية من داخل البنك يعد من األولويات االستراتيجية لإلدارة .وقد تم تحقيق نتائج
باهرة وملحوظة في هذا المجال ،كما وأصبح بنك البحرين الوطني الوجهة المفضلة
للقدرات والكفاءات البحرينية .وفي الوقت ذاته ،تم تبادل المهارات واالستفادة من
قدرات اإلدارة العليا في البنك لضمان استمرارية األعمال وتحفيز األداء .وفي هذا
الصدد ،تم إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية الشاملة والتي ساهمت في
تمكين موظفينا ،وضمان تعزيز أدائهم في مختلف دوائر البنك .كما وأن عدد الدورات
التدريبية التي التحق بها الموظفون قد زادت من دورتين في العام للفرد الواحد إلى
ستة دورات تدريبية .هذا وكانت معظم عمليات االستقدام والتوظيف التي قمنا بها
ً
مؤخرا لصالح البحرينيين مما يؤكد على موقع البنك في المحافظة على أعلى مستويات
البحرنة في المملكة .ونحن نعتز بزيادة عدد الكوادر الماهرة عالية الكفاءة ضمن فريقنا
خالل العام الماضي.
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الهيكل التنظيمي

لجنة التدقيق

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر

الرئيس التنفيذي

رئيس
التدقيق
الداخلي

رئيس
تنفيذي
االلتزام

رئيس
االئتمان والخزينة
والدعم

رئيس
االلتزام

رئيس
األعمال والعمليات
والبيانات

رئيس
قسم مكافحة
غسيل األموال

رئيس
مخاطر االئتمان

رئيس
تدقيق تكنولوجيا
المعلومات

رئيس
اإلبالغ عن
غسيل األموال

رئيس
مخاطر السيولة
وعمليات السوق

رئيس تنفيذي
التسويق

رئيس
تنفيذي
الموارد البشرية

رئيس
التسويق

رئيس
المزايا والمكافآت

رئيس
تنفيذي
إدارة المخاطر

نائب
رئيس تنفيذي
إلدارة المخاطر

رئيس مخاطر
العمليات
التشغيلية

رئيس
مخاطر أمن
المعلومات

رئيس
معالجة الديون

رئيس
إدارة االئتمان

رئيس
العالقات
العامة

رئيس
القنوات
اإللكترونية

رئيس
عالقات الموظفين

رئيس
تنمية المواهب
والتدريب

رئيس
التخطيط
االستراتيجي

رئيس
عمليات الموارد
البشرية

رئيس تنفيذي
العمليات

رئيس تنفيذي
الشؤون
المؤسسية
والخدمات
االستثمارية

رئيس تنفيذي
الخزينة وأسواق
المال وإدارة
الثروات

رئيس
إدارة الممتلكات
والمشتريات
والشؤون اإلدارية

رئيس
التمويالت المهيكلة
والتمويل التجاري

رئيس
الخزينة واألصول
وااللتزامات

رئيس
مركز االتصاالت

رئيس القروض
المشتركة
والمعامالت
المصرفية
المتخصصة

رئيس تقنية
المعلومات

رئيس
التغطية

رئيس العمليات
المصرفية

رئيس
عمليات الخزينة

رئيس
الرقابة الدائمة

رئيس
المؤسسات
المالية

رئيس
تغطية الخدمات
المصرفية للشركات

رئيس
المحافظ
االستثمارية

رئيس
المبيعات
الرأسمالية

رئيس تنفيذي
الخدمات
المصرفية لألفراد
والشركات التجارية
والمؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة

رئيس
تنفيذي
االستراتيجية

رئيس
تنفيذي
الشؤون المالية

المستشار
القانوني العام
وسكرتير
الشركة

رئيس إدارة
وإستراتيجية
الفروع المصرفية
والمبيعات

رئيس تنفيذي
فرع المملكة
العربية السعودية

رئيس
التقارير المالية

رئيس
التوثيق

رئيس
المنتجات المصرفية
لألفراد

رئيس
تحصيل الديون

رئيس
إدارة الثروات
واالستثمار

رئيس الخدمات
المصرفية للشركات
التجارية والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

رئيس
التوزيع

رئيس
عمليات البطاقات
المصرفية

الحسابات
االستراتيجية

رئيس
الخدمات
المصرفية المميزة

رئيس تنفيذي فرع
دولة اإلمارات
العربية المتحدة

رئيس
إدارة المشاريع

رئيس
االستراتيجية

رئيس
تحليل البيانات

رئيس
الحسابات
والتسويات

رئيس
الشؤون المؤسسية
والخدمات
االستثمارية /التجارية
واألفراد والتقاضي

صفحة 21

الموارد البشرية وتنمية المواهب

حوكمــة الشـركــات

يعد النمو المستمر والتطور المستدام
محور معتقداتنا .ولتعزيز مكانتنا كمؤسسة
مالية رائدة في السوق المحلية ،فضال
عن ترسيخ إسهاماتنا على المستوى
اإلقليمي ،يتعين إتاحة الفرصة لموظفينا
لتحقيق تطلعاتهم ومواكبة النمو مع
ديناميكيات الصناعة التي نعمل بها .مع
أخذ ذلك في االعتبار ،حرصنا على أن
يكون التدريب والتطوير وإدارة المواهب
على قمة أولويات وأنشطة الموارد
البشرية لعام  .2018وفي ظل التركيز على
التدريب الذي يهدف إلى التعريف باألحكام

إننا نعتبر كل عضو من فريق عملنا هو
مساهم قيّ م في هذه المؤسسة .وقد
قام بنك البحرين الوطني ،بدعم من
تمكين ،بمساعدة جميع موظفيه على
اكتشاف مهاراتهم في الريادة والعمل
على صقلها ،وذلك بدءاً من الريادة الذاتية
وصوال إلى التأثير المؤسسي بما يساهم
بدوره في تعزيز مكانة البنك في عالم
اليوم .وقد تحقق ذلك في عام  2018من
خالل مبادرة طرحها البنك في جميع دوائره
صممت على حسب درجة التأثير الفردي
في المؤسسة وتم تنفيذها طوال العام.

باإلضافة إلى ذلك ،تم توسيع نطاق
مبادراتنا التدريبية الرامية إلى دعم زبائننا
من ذوي االحتياجات الخاصة من خالل
تقديم تدريب على لغة اإلشارة لجميع
موظفي البنك المتعاملين مع الزبائن.
وقد أسفر ذلك عن تعزيز قدرة جميع
فروعنا على التعامل مع هؤالء الزبائن
وخدمتهم بسهولة وبالتالي تحسين
مستوى الخدمات المقدمة لهم.

البيانات المالية

وقد تم إرساء هذه الهوية من خالل الحرص
التام على مواكبة التغيير والذي أسفر عن
تعزيز القدرة على المبادرة بالتغيير والحفاظ
على استدامته على مختلف المستويات
سواء الفردية أو المؤسسية .ومع األخذ
في االعتبار دورنا الفعال في دمج التغيير
وتشجيع االبتكار في مجال الموارد
البشرية ،فإننا نقوم بتصميم وتقديم
حلول مبتكرة تركز على ممارسات الموارد
البشرية باستخدام البيانات المتخصصة
لتحسين عملية اتخاذ القرار.

وفي إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز
التجربة العملية لموظفينا في أجواء آمنة،
نظم بنك البحرين الوطني برنامجين محاكاة
لجميع الموظفين العاملين في الخدمات
المصرفية لألفراد والعمليات المصرفية
في الفروع .وتوفر هذه الطريقة القائمة
على المحاكاة فرصة تدريبية عملية للتعلم
مع تعزيز القدرات بطريقة واقعية.

يفخر بنك البحرين الوطني بأن يكون
مساهماً فعاال وراعياً رسمياً لبرنامج
توظيف طموح يهدف إلى تعزيز القوى
العاملة في البنك من خالل تعيين
موظفين بمتالزمة داون من المتخصصين
والمؤهلين .وقد تم تطبيق هذا البرنامج
في البنك خالل عام  2018وتضمن تدريب
وإعداد الموظفين الجدد ،فضال عن تقديم
جلسات توعية تهدف إلى زيادة وعي
الموظفين بمتطلبات ذوي االحتياجات
الخاصة.

التقرير االستراتيجي

في بنك البحرين الوطني ،ال يقتصر
دورنا على الدراية العميقة والواسعة
بالعمل ،بل يمتد هذا الدور ليشمل تفهم
الديناميكيات التي تتيح نجاح عملنا .ومن
خالل بناء القدرات وبذل الجهود الدؤوبة
تجاه خلق ثقافة مستدامة ،نجح بنك
البحرين الوطني في خلق هويته الجديدة.

من ناحية أخرى ،نؤمن إيماناً راسخاً بأن
االبتكار واإلبداع يمثل الورقة الرابحة في
تحقيق الريادة فيما يتعلق بتقديم خدمات
تركز على خدمة الزبائن ،لذا نظم البنك
برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «تحقيق النجاح
في عالم تنافسي» لجميع موظفي البنك
لدعم هذا التوجه اإلبداعي.

يساهم في سرعة وديناميكية عملية
التحول الضرورية لمواصلة مسيرته نحو
تحقيق الريادة في الصناعة .هذا ساعد
بدوره على تعزيز مكانة بنك البحرين
الوطني باعتباره صاحب العمل المفضل
لهؤالء المبدعين والراغبين في اكتشاف
السبل التي تتيح إبراز مكانة هذا البنك
كصرح وطني وداعم رئيسي لالقتصاد
البحريني.

مراجعة األعمال

تتولى دائرة الموارد البشرية وتنمية
المواهب في بنك البحرين الوطني
مسؤولية ضمان توافق األهداف
االستراتيجية وأهداف العمل مع أهداف
كل من الموظفين واإلدارة والمساهمين،
لتكون بمثابة استشاري إلدارة القضايا
المرتبطة بالموارد البشرية ،مع العمل في
نفس الوقت لتحقيق صالح الموظفين
وإحداث التغيير المطلوب .فمن خالل
تفهم استراتيجية بنك البحرين الوطني
واحتياجاته ،يصبح من السهل ترجمة
المعرفة والدراية إلى إجراءات ذات قيمة
مضافة وفق أسلوب عملي وفعال.

التنظيمية وااللتزام (يشكل حوالي %50
من جميع المبادرات التدريبية التي شارك
فيها الموظفون خالل العام) ،نؤمن بأن
موظفينا مؤهلون للعمل في بيئة اليوم
التي تتزايد تعقيداً وتطوراً  .ومن بين
المبادرات العديدة التي طرحها البنك دورة
تدريبية عن العقوبات من  ICTالتي حصل
بعدها  56من موظفي االلتزام على
شهادة الجمعية الدولية لالمتثال ()ICA
في إدارة مخاطر العقوبات.

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

يعد بنك البحرين الوطني أحد الداعمين
لريادة األعمال ،لذا يسعى جاهداً لتعزيز
اإلبداع وتحقيق النمو والتطور .ومن هذا
المنطق ،حرص على غرس روح ومبادئ
ريادة األعمال داخل فلسفته للعمل ،بما

< الرجـاء إقلب الصفحة لإلطـالع على الهيكل التنظيمي لبنك البحـريـن الوطني
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صفحة 22
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

قم بمسح رمز الكود
 QRلتحميل تطبيق بنك
البحرين الوطني للهاتف
النقال من متجر أبل.

ندى حبيشي
مدير عالقات الزبائن  -دائرة تغطية
الخدمات المصرفية للشركات
nbbonline.com

قم بمسح رمز الكود
 QRلتحميل تطبيق بنك
البحرين الوطني للهاتف
النقال من متجر جوجل.

رياض يوسف
مدير إدارة الثروات واالستثمارات

صفحة 23
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

شريكك الوطني

تحسين
الـتـجربة
الرقميـة
إن تطوير القنوات المصرفية الرقمية يعد أساس
لمرتكزاتنا ،بحيث نضيف من خاللها قيمة لزبائننا ونيسر
من معامالتهم المصرفية التي يقومون بها كل يوم.
وفي السنوات القادمة ،سنستمر في تحديث ما
نقدمه من خدمات عبر القنوات المصرفية لنمنح زبائننا
ثقة أكبر إلتمام معامالتهم في أي مكان في العالم.

المستخدمون المسجلون

+٤٠٫٠٠٠
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صفحة 24
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

مراجعــة األعـمـال

ً
وتماشيا مع جهودنا
ضمن مساعينا الدؤوبة إلى إثراء حياة األجيال،
المتواصلة لتعزيز تجربة زبائننا ،فإننا نسعى جاهدين إلى تطبيق أفضل
الممارسات في كل جانب من جوانب أعمال البنك.

يدرك بنك البحرين الوطني الدور المتزايد
الذي تساهم به التكنولوجيا في توفير
خدمات متميزة للزبائن .وقد بدأ البنك
برنامجاً لمدة ثالث سنوات لالستثمار
في تقنية المعلومات يهدف إلى إحالل
التكنولوجيا الحالية بأخرى أكثر تقدماً ،
واالرتقاء بمستوى هذه الخدمات من خالل
أنظمة أكثر كفاءة وأقل تعقيداً .
لتحقيق التحول الرقمي ،أيقنا الحاجة إلى
البدء من الداخل وبدأنا في نشر حلول الجيل
الجديد ألتمتة العمليات الداخلية والتوثيق.
لقد وضع البنك خطط إلعادة تصميم شبكة
الفروع بحيث تكون مزودة بأجهزة الخدمة
الذاتية بشكل أكبر ،وتوظيف التكنولوجيا
إلدارة طوابير االنتظار على وجه أفضل
والتي ستقلل من وقت انتظار الزبائن.
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يسعى برنامجنا الشامل لتحديث البنية
التحتية إلى تحسين وتطوير كافة األجهزة،
وبدأنا في نقل بعض األنظمة غير
المرتبطة بالزبائن إلى التخزين السحابي،
بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين في
أن تكون مركزاً إقليمياً رائداً للمعلومات.
يخصص البنك استثمارات ملموسة
لألنظمة المصرفية األساسية لدعم فروعنا
بما يساعد على خدمة الزبائن بشكل
أفضل ،فضال عن تعزيز إمكانيات خطوط
أنشطة األعمال على تفهم احتياجات
زبائننا بما يوفر مستويات أعلى من األمن
والتحكم في بيانات الزبائن.
ومن أبرز المبادرات التي طرحها البنك خالل
العام إطالق تطبيقات روبوتيكس ،ومبادرة
المعالجة المباشرة للمدفوعات المحلية

والدولية ( ،)STPوالتحول من العمل
الورقي إلى التصوير اإللكتروني لمعظم
وثائق الزبائن.
الخدمات المصرفية لألفراد
ساهمت استراتيجيتنا المحورية «أقرب
لكم» في تركيز مجهوداتنا بالخدمات
المصرفية لألفراد على مدى عام .2018
وقد واصلنا تعزيز بنيتنا األساسية وتوسيع
نطاق خدماتنا التقليدية ،فضال عن الرقمية.
استمرت الخدمات المصرفية لألفراد في
تعزيز قطاعاتها األساسية وتنمية محفظة
أصولها ،على الرغم من المنافسة الحالية
في السوق وضغوطات األسعار .ولهذا
الغرض تم وضع مقترح لتشكيلة منتجات
وخدمات جديدة مصممة خصيصا من
أجل تلبية احتياجات الشرائح المختلفة من
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التقرير االستراتيجي
مراجعة األعمال
حوكمــة الشـركــات

في عام  ٢٠١٨تم تطوير استراتيجية التحول
الرقمي والتي من شأنها أن تعيد صياغة
مستقبل الخدمات المصرفية لألفراد من
أجل أن يحتل بنك البحرين الوطني مكاناً
رائداً في مجال الرقمنة على مستوى
مملكة البحرين والمنطقة .وتتمحور هذه
االستراتيجية حول تحديث جميع القنوات
الرقمية  /التقليدية للبنك لتواكب آخر
التطورات التكنولوجية ولتلبي احتياجات
قاعدة العمالء الحالية باإلضافة لشريحة
جيل األلفية من المجتمع البحريني التي
تنمو بشكل متزايد.
لقد انتهينا من تصميم فرع نموذجي جديد
لتعزيز تواجد شبكة الفروع في المملكة.

إن العمل قائم على طرح أجهزة صراف آلي
تفاعلية جديدة في فروع شبكتنا .ستوفر
القائمة الواسعة بهذه األجهزة إمكانية
الوصول إلى الخدمات اآللية المتنوعة مثل
عمليات اإليداع  /السحب النقدية بحدود
أعلى ،وتحويل النقد ،وإيداع الشيكات،
ودفع فواتير الكهرباء والماء ،وفتح حساب
بشكل اآللي ،وتقديم طلبات القروض
والبطاقات وغيرها من المنتجات ولخدمات.

ضمن جهودنا لتوفير تجربة مصرفية أكثر
سهولة ويسراً في شبكة فروعنا ،تم
تطبيق نظام ذكي إلدارة طوابير االنتظار
بهدف خفض وقت انتظار الزبائن في
الفروع.
ليكون بنك البحرين الوطني قادراً على
منح تسهيالت ائتمانية إلى قطاعات
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البيانات المالية

المجتمع البحريني ،ومن المتوقع أن يتم
تدشينها في المستقبل القريب.

ويقدم الطراز الجديد الذي يتم تنفيذه
في المستقبل القريب تجربة مصرفية
أفضل لألفراد ،مع توفير أكشاك وفروع
رقمية عالوة عن الفروع التقليدية لجعلها
في متناول الزبون ،ولتقديم تجربة جديدة
ومميزة تضمن زيادة تدفق المبيعات.

لتسهيل استخدام القنوات البديلة ،تم
استحداث دور موظفي االستقبال في
فروع محددة بهدف تشجيع الزبائن على
استخدامها مثل أجهزة الصراف اآللي،
والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر
الهاتف المحمول .وسيستمر هذا الدور
في التواجد  /التوسع ليشمل شبكة
فروعنا مستقبالً .
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مراجعــة األعـمـال (تتمة)

أعرض في مملكة البحرين ،تم توسيع
قائمة أصحاب األعمال المعتمدة على
أساس شروط محددة لتشمل المزيد من
الشركات  /المؤسسات متعددة الجنسيات
في مملكة البحرين من أجل دعم االقتصاد
المحلي وتوسيع نطاق التعامل مع زبائننا.
واصلت شبكة أجهزة الصراف اآللي
الخاصة بنا في خدمة زبائن البنك من خالل
المميزات المعززة التي تم إدخالها عليها.
وفي عام  ،٢٠١٨استبدلنا أجهزة الصراف
اآللي لدينا بطرازات جديدة ذات خصائص
اضافية ،وستستمر هذه العملية خالل عام
 .٢٠١٩باإلضافة إلى ذلك ،كان بنك البحرين
الوطني أول بنك في مملكة البحرين
يقوم باستخدام سيارة متنقلة تحمل
جهازين للصراف اآللي والتي تتواجد في
الفعاليات الرئيسية المقامة في المملكة.
من خالل العمل مع خبراء الصناعة ،تمكنا
من تحسين الخدمة المقدمة للزبائن عبر
مركز االتصال بكفاءة عالية ،ومن ثم تجاوز
معايير الخدمة المعمول بها طوال العام.
وقد طرحنا خدمة آلية جديدة بقائمة خيارات
أفضل ،باإلضافة إلى طرح استطالعات
آلراء الزبائن من أجل قياس مدى رضاهم.
الخدمات المصرفية للشركات
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تساهم الخدمات المصرفية للشركات
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور
فعال في دعم االقتصاد المحلي من
خالل شبكتها الموزعة في جميع أنحاء
المملكة ،خاصة في المناطق التجارية التي
تمتاز بكثافة الطلب والنشاط التجاري في
األسواق.
خالل عام  ،2018طرح البنك العديد من
المبادرات التي تهدف إلى أن نكون أقرب
لزبائننا .وقد تبنت الدائرة هيكال تنظيمياً
جديداً يتمتع بتسلسل وظيفي واضح،
وخطط تطوير طموحة ،ومسارات مهنية
للموظفين .وقد تم استحداث مكاتب
وسطى لتلبية االحتياجات اليومية للزبائن
ومتابعتها ،ومن ثم إتاحة الفرصة لمدراء
عالقات الزبائن لتكريس أوقاتهم من أجل
تنمية األعمال.

nbbonline.com

كما أعيد طرح الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت للشركات في أبريل 2018
مع خصائص معززة ،تتيح للزبائن إنجاز
معامالتهم المصرفية وفق أعلى
مستويات التطور ،بما يساعد بدوره في
االرتقاء بتجربتهم الرقمية .وقد نظمت
الدائرة دورات تدريبية للموظفين ،مع توعية
الزبائن ،واالستفادة من مقترحاتهم القيّ مة.
من ناحية أخرى ،جارٍ العمل على تزويد الزبائن
من الشركات التجارية بأجهزة اإليداع النقدي
والتي سوف توفر الراحة للزبائن من خالل
إمكانية الوصول الفوري لالئتمان واإلطالع
ووقع
ّ
على الحساب في الوقت الفعلي.
بنك البحرين الوطني شراكة مع إحدى
الشركات الرائدة في توفير أجهزة إدارة
النقد ،وذلك لتوزيع أجهزة اإليداع النقدي
في كبرى المحالت التجارية التي يتم فيها
التعامل مع المبالغ النقدية الكبيرة ،بحيث
يتم القيد إلى حساب الزبون ،ثم تحصيله
من قبل شريكنا المالي.
تشتمل خطط الوحدة خالل عام  2019على
مشروع عمل لتقسيم محفظة المنتجات
لما تمثله هذه الخطوة في تحقيق النمو
وخلق الخبرات في مختلف المجاالت ،بما
يضمن التطور المهني من الداخل .وبالنظر
إلى متطلبات سوق المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،والتحديات التي تواجه هذه
السوق ،سوف يخصص البنك كفاءات
ومهارات في هذا المجال لتلبية االحتياجات
الخاصة للزبائن في بيئة عمل تركز على
الشفافية .كما سيتم تطوير معايير
اإلقراض للشركات على أساس القطاعات
واحتياجاتهم.
تهدف الوحدة إلى زيادة الدخل الصافي
في عام  2019من خالل توسعة أصولها
ومطلوباتها.
الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية
تعد الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية تطوراً طبيعياً لفلسفة العمل
في بنك البحرين الوطني .وقد تم تأسيس
هذه الوحدة لتوفير حلول مصممة حسب
االحتياجات الخاصة لكبار الزبائن في مملكة

البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .وتتركز المبادئ األساسية للدائرة
على تحقيق التميز في الخدمات والتركيز
على الزبائن .وفي ظل خبرة واسعة تمتد
للعديد من العقود في األسواق اإلقليمية
والدولية ،نجح فريق الشؤون المؤسسية
والخدمات االستثمارية في االستفادة
من مهاراتهم وخبراتهم لتطوير منتجات
وخدمات جديدة .وقد ساهمت جهود
الفريق في تسهيل وتعزيز تجربة الزبائن
من خالل طرح نموذج عمل للتغطية يركز
على تلبية احتياجات زبائننا.
نهدف إلى تعزيز التواصل مع الزبائن لنبقى
األقرب لهم ،وضمان فهم احتياجات عملهم.
وسوف نواصل طرح المنتجات والخدمات
التي ستساهم في تحقيق أهداف عملهم
وتتماشى مع متطلبات السوق .وبينما
أرتكز هدف الوحدة في عام  2018على
إنشاء بنية تحتية قوية مع أنظمة وعمليات
تشغيلية متميزة لدعم النمو المستدام ،فإن
الفريق نجح في التواصل مع كبار الزبائن
في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية
المتحدة وسلطنة ُعمان .وقد أسفر ذلك
عن قيام بنك البحرين الوطني بدور المنظم
إلحدى أهم الصفقات االستراتيجية العامة
والمعامالت ذات القيمة العالية .وقد
اكتسب خاللها سمعة مرموقة ومصداقية
ملموسة انعكست في الحصول على
فرص جديدة ومكانة أكبر.
في عام  ،2018قام البنك بتمويل قطاعات
رئيسية في االقتصاد الوطني والخليجي،
من بينها الكهرباء والماء ،والنفط والغاز،
والرعاية الصحية ،فضال عن المؤسسات
المالية ،والسياحة ،ليكون المنظم الرئيسي
لتمويالت مهيكلة وقروض مشتركة .كما
حققنا تقدماً واضحاً في إعداد حلول تجارية
ونقدية لقاعدة زبائننا المتزايدة.
يعتز البنك بالتقدم الملموس الذي
حققته الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية في قطاعات الدين ،وأسواق
رأس المال ،والتمويل المهيكل ،والقروض
المشتركة ،والمعامالت المصرفية.
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قد تم تطبيق استراتيجيات التوقيت في
السوق لالستفادة من تذبذبات األسعار،
وتحقيق مكاسب رأسمالية طول العام.
هذه االستراتيجيات ،إلى جانب ارتفاع
صافي دخل الفوائد قد أسفر عن تحقيق
عائدات فوق المتوسط للعام.

وسوف يسعى البنك إلى تعزيز تعاونه
مع نظرائه المحليين من خالل تزويدهم
بحلول خزينة مصممة حسب احتياجاتهم،
وهو ما من شأنه ترسيخ مكانته الرائدة
باعتباره الوجهة المصرفية المفضلة في
مملكة البحرين.
في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى
تحقيق شعار البنك «أقرب لكم» وتحويله
إلى واقع ،بدأت الوحدة رحلة التحول
بعيدة المدى من حيث المنتجات والخدمات
التي صممت خصيصاً لتلبية االحتياجات
المختلفة لزبائننا الكرام .وباإلضافة
إلى أنشطة الصرف األجنبي التقليدية
وتدفقات اإليداع يوفر الفريق اآلن
منتجات مشتقة ومهيكلة وحلوال مطورة
لزبائننا تلبي احتياجات التحوط والمتطلبات
االستثمارية.

البيانات المالية

يعزى السبب وراء إتباع استراتيجية
المحافظة على جزء كبير من المحفظة
عند أسعار متغيرة إلى توجه االحتياطي
الفيدرالي األمريكي إلى رفع أسعار
الفائدة عدة مرات خالل عام  .2018وهذا
كان له تأثير بسيط على المحفظة ،حيث
ساهمت استراتيجية التحوط في تخفيف
األمر وتركيز التمويل طويل األجل بشكل
استراتيجي في بيئة تتسم بارتفاع أسعار
الفائدة.

مراجعة األعمال

الخزينة وأسواق المال وإدارة الثروات

في عام  ،2018نجح بنك البحرين الوطني
في تعزيز مكانته الرائدة في سوق ما بين
البنوك ،والتعاون عن قرب مع البنوك
المحلية واإلقليمية لتلبية متطلبات
األدوات المالية المقيدة بالدينار البحريني.
وفي سوق الصرف األجنبي ،يعد بنك
مصرفا رئيسياً في
ًُ
البحرين الوطني
السوق المحلية ،خاصة خالل فترات زيادة
سعر الفائدة واألنشطة بالدينار البحريني.
ومقارنة مع العام الماضي ،نجح البنك
في مضاعفة تدفقات الصرف األجنبي ما
بين البنوك.

حوكمــة الشـركــات

من ناحية أخرى ،ستظل السوق المحلية
تمثل القاعدة األساسية ألعمالنا ،مع
ضمان المساهمة بدور رائد في تنمية
وتطوير اقتصادنا المحلي ،ولكن مع
االنطالق إلى آفاق أوسع في المنطقة
في ظل تواجد فعلي في المملكة
العربية السعودية ودولة اإلمارات
العربية المتحدة .وستساهم الشؤون
المؤسسية والخدمات االستثمارية بدور
حيوي في الطريقة التي يتحول بها بنك
أبعادا جديدة
ًَ
البحرين الوطني ،بما يضيف
إلمكانياتنا وأعمالنا المتطورة ذات القيمة
العالية .وسوف نواصل خدمة زبائننا
الحاليين وفق أعلى المستويات مع تمهيد
الطريق لدخول أسواق ومعامالت جديدة
من خالل منتجات مبتكرة وجديدة.

التقرير االستراتيجي

قد بات حرصنا الشديد على االلتزام
بمسيرة التحول وفق رؤية  2030واضحاً في
قيام البنك بتمويل أكبر قرض تسهيالت
على اإلطالق في مملكة البحرين .كما
تولى البنك دور المدير المشترك و/أو
المنسق لثالث صفقات دولية ألسواق
رأس المال .والشك أن هذه اإلنجازات من
شأنها تعزيز مركز بنك البحرين الوطني
في الوقت الحالي كجهة تمويل رائدة في
مملكة البحرين ،ومساهماً مرموقاً في
دول الخليج.

نتوقع أن نشهد المزيد من التنوع
والديناميكية في المحفظة االستثمارية
ذات الدخل الثابت .ونرى أن تطور هذه
المحفظة يتطلب خطوط أعمال أخرى
جديدة تضمن تحقيق النجاح الكلي للبنك.

وتساهم الوحدة بدور هام في تحقيق
األهداف المصرفية االستثمارية لبنك
البحرين الوطني من خالل دعم أسواق
رأس المال والقروض المشتركة في
البنك عبر توزيع وتسويق سندات جديدة
للمستثمرين.
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زيد جاللي
رئيس التمويالت المهيكلة
والتمويل التجاري

رازي أمين
رئيس تقنية المعلومات

هيثم سيادي
رئيس إدارة الممتلكات والمشتريات
والشئون اإلدارية
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تقديم
خـدمـات
متميزة
ّ
نحن ملتزمون بفهم زبائننا لنلبي
أهم ما يحتاجون إليه في كل مراحل
تجربتهم المصرفية.

أجهزة الصراف اآللي

٦4

مرام بوعالي
رئيس تنمية المواهب والتدريب

أحمد عبدالغني
رئيـس القــروض المشتركة
والمعامالت المصرفية المتخصصة

الفروع

٢٦

الموظفون
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استعراض الوضع المالي

الوضع العام
حقق البنك نتائج مالية قوية وصافي أرباح قياسية في
ً
ً
جديدا في مسيرة البنك.
منعطفا
عام  ،٢٠١٨بما يمثل
وقد نجح في تحقيق هذه النتائج بالرغم من الظروف
االقتصادية الخارجية الصعبة ،والتحوالت االستثمارية
الداخلية على مدار عام  .2018وخالل العام ،واصل البنك
تركيزه على تحقيق المزيد من التنوع في محافظ أصوله
ومطلوباته ،وتعزيز اإليرادات اإلجمالية من خالل إدارة
أفضل لألصول والمطلوبات مع إتباع سياسة حذرة تجاه
المخاطر تعد أساس ألعمالنا .وقد أثمر ذلك عن تحقيق
أرباح صافية بلغت  ٧٠٫٠مليون دينار بحريني لعام ،2018
بما يمثل زيادة مضاعفة بنسبة  ٪١٤٫٨مقارنة بنتائج العام
السابق التي بلغت  ٦١٫٠مليون دينار بحريني.
في نهاية عام  ،2018بلغ مجموع الميزانية العمومية
 ٣١٩٥٫٥مليون دينار بحريني مقارنة مع  ٣١٠١٫٥مليون دينار
بحريني في نهاية العام المالي السابق .ويتمتع البنك
بمحفظة أصول متنوعة ،تمثل فيها القروض والسلفيات
نسبة  ٪٣٧٫٢من إجمالي األصول ،بينما تتكون باقي
المحفظة من قاعدة سيولة جيدة ،وتشتمل على سندات
الخزينة التي تمثل  ٪١٢٫١من إجمالي األصول ،وإيداعات
لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وتمثل ،٪٨٫١
بينما تمثل األوراق المالية االستثمارية نسبة  .٪٣٥٫٤كما
بلغت ودائع الزبائن  ٢١٩٠٫٦مليون دينار بحريني ،بما يمثل
 ٪٦٨٫٦من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ،في حين
تمثل أموال المساهمين  ٪١٤٫٩من إجمالي المطلوبات
وحقوق الملكية.
واصلت مؤشرات األداء األساسية مستواها القوي
مقارنة بالبنوك اإلقليمية والمعايير الدولية ،مع تحقيق
عائد على متوسط حقوق الملكية بلغ :2017( ٪١٥٫٢
 ،)٪١٤٫١وعائد على متوسط األصول بلغ :2017( ٪٢٫٢
ً
فلسا
 )٪٢٫٠للعام .وتحسن عائد السهم الواحد من ٤٤
ً
فلسا في عام  .2018كما بلغت
في عام  2017إلى ٥٠
نسبة التكلفة إلى الدخل  ٪٣٥٫٦وهي تعد األفضل مقارنة
باألسواق المحلية واإلقليمية .وواصل البنك تحقيق
معدل قوي ومستقر من مالءة رأس المال عند ٪٣٣٫٨
ً
وفقا لقواعد بازل  ٣وإرشادات
قبل المخصصات المقترحة
مصرف البحرين المركزي .ومازال البنك يحتفظ بمستويات
سيولة جيدة مع قيام البنك بتوظيف األموال في سوق
ما بين البنوك طوال العام.
صافي الفوائد المكتسبة
بلغ صافي الفوائد المكتسبة  ٨٧٫٢مليون دينار بحريني
لعام  ،2018مقارنة مع  ٧٣٫١مليون دينار بحريني في عام
 ،2017بما يعكس زيادة قوية بنسبة  .٪١٩٫٣وترجع هذه
الزيادة في نمو المستويات اإليجابية ومقاييس المعدل
ضمن محفظة القروض والسلفيات بسبب اإلدارة
الداخلية النشطة والفعالة .وبناء عليه ،تحسنت نسبة
صافي الدخل إلى األصول المدرة للدخل لتصل إلى ٪٢٫٩
في عام  2018مقارنة بنسبة  ٪٢٫٥في عام .2017
اإليرادات األخرى
بلغ مجموع اإليرادات األخرى للعام  ٣٠٫٢مليون دينار
بحريني مع استبعاد الدخل االستثنائي البالغ  ٣٫٣مليون
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وتمتاز محفظة قروض البنك بتنوعها الجيد
مع زيادة تواجد البنك في السوق المحلية
عبر عالقات عمل واسعة النطاق في مملكة
البحرين والمنطقة.
وفي نهاية العام ،بلغت محفظة استثمارات
البنك  ١١٣٢٫٢مليون دينار بحريني
( ١٠٦٧٫٣ :2017مليون دينار بحريني) ،وتتكون
من سندات الدين بشكل رئيسي .ويتكون
الجزء األكبر من سندات الدين من سندات
وصكوك إسالمية لحكومة مملكة البحرين.
ويقدم اإليضاح  29حول البيانات المالية
تفصيال عن مجموع الموجودات حسب
التوزيع الجغرافي والقطاعي.
المطلوبات
بلغت ودائع الزبائن في نهاية العام ٢١٩٠٫٦
مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ ٢١٦٥٫٢
مليون دينار بحريني في نهاية .2017

قوة رأس المال
بلغت حقوق الملكية ،بما في ذلك
المخصصات المقترحة والمنعكسة في
الميزانية  ٤٧٥٫٨مليون دينار بحريني في
نهاية العام ،مقارنة بمبلغ  ٤٤٧٫٩مليون دينار
بحريني في نهاية العام المالي المنصرم.
وفي نهاية العام ،مثلت حقوق الملكية
نسبة  ٪١٤٫٩من مجموع األصول .وبلغت
نسبة مالءة رأس المال  ٪٣٣٫٨كما في 31
ديسمبر  ،2018وبلغت نسبة الفئة األولى
من رأس المال  ٪٣٢٫٨قبل المخصصات
ُ
وفقا
المقترحة .وقد تم احتساب النسبتين
لتوجيهات بازل  3ولوائح وأحكام مصرف
البحرين المركزي .وتتجاوز نسبة مالءة رأس
مال البنك كل من متطلبات لجنة بازل ،والحد
األدنى لمالءة رأس المال الذي حدده مصرف
البحرين المركزي عند  .٪١٢٫٥ومن بين العوامل
الرئيسية التي ساهمت في المحافظة
على نسبة عالية من مالءة رأس المال هي
القاعدة القوية لرأس المال والممارسات
الحذرة إلدارة المخاطر ،فضال عن المخاطر
المنخفضة لاللتزامات المدرجة وغير المدرجة
في الميزانية العمومية والتي تتضمن
نسبة كبيرة من التسهيالت ذات المخاطر
الموزونة المنخفضة مثل التسهيالت
السيادية ومؤسسات القطاع العام والبنوك
والمؤسسات المالية .ويتضمن اإليضاح
رقم  41حول البيانات المالية واإلفصاحات
عن إدارة المخاطر ورأس المال المزيد من
التفاصيل عن قوة رأس المال.
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مراجعة األعمال

األصول
بلغ مجموع األصول  ٣١٩٥٫٥مليون دينار
بحريني كما في  31ديسمبر  ،2018مقارنة
بمبلغ  ٣١٠١٫٥مليون دينار بحريني كما في
 31ديسمبر  .2017وبلغ إجمالي األصول
المدرة للدخل  ٣٠٢٠٫٧مليون دينار بحريني كما
في  31ديسمبر  ،٢٠١٧مقارنة بمبلغ ٢٩٣٩٫٧
مليون دينار بحريني في العام السابق.
ويتمتع البنك بمحفظة أصول جيدة التنويع،
حيث تمثل القروض والسلفيات  ٪٣٧٫٢من
إجمالي األصول ،بينما تمثل سندات الخزينة
 .٪١٢٫١وبلغت نسبة اإليداعات لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى  ،٪٨٫١ومثلت
األوراق االستثمارية  ٪٣٥٫٤من إجمالي
األصول.

البيانات المالية

المخصصات
يمثل  2018العام األول لتطبيق معيار
المحاسبة الدولي رقم  9على األدوات
المالية .وقد ركز المعيار الدولي الجديد الذي
يتبع أنظمة ولوائح مصرف البحرين المركزي
على تعديل المعالجة المحاسبية لألصول
والمطلوبات المالية ،ويوفر إطار عمل جديد
لتقييم كفاءة مخصصات انخفاض القيمة
لألصول المالية ،بما في ذلك القروض
والسلفيات والتسهيالت خارج الميزانية.
ويتواصل تحديد مخصصات مخاطر االئتمان
بناء على القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية
ً
وذلك كال على حدة .كما يتم اآلن قياس
مقدار االنخفاض في القيمة على المحفظة
األوسع من األصول المالية غير المحددة
بشكل فردي باعتبارها منخفضة القيمة،
على أساس حسابات ذات نظرة مستقبلية،
وعلى أساس تقديرات متنوعة .وتشمل
هذه التقديرات تصنيفات المخاطر الداخلية،
ومعدالت التعثر المسبوقة التي تم ضبطها
على أساس عدد من التوقعات والتصورات
المستقبلية ،فضال عن درجة الخسائر في
حاالت التعثر ،وتغير التصنيفات .وعلى ضوء
التقييم المستمر لمتطلبات المخصصات،
فقد قام البنك بتحديد مخصص بقيمة
 ٥٫٦مليون دينار بحريني لتغطية االنخفاض
خالل العام مقارنة بمبلغ  ١٠٫٥مليون دينار

ويتضمن اإليضاح رقم  7حول البيانات المالية
تفصيال عن القروض المتعثرة والمخصصات
والحركة خالل العام.

من ناحية أخرى ،بلغت السلفيات بموجب
اتفاقيات إعادة الشراء والمبالغ المستحقة
للبنوك والمؤسسات المالية  ٤٨٥٫٣مليون
دينار بحريني كما في  31ديسمبر ،2018
مقارنة بمبلغ  ٤٥١٫٨مليون دينار بحريني
في نهاية  .2017وما تزال ودائع الزبائن
ً
ً
رئيسيا للتمويل ،حيث بلغت
مصدرا
تمثل
نسبة ودائع الزبائن إلى مجموع المطلوبات
 ٪٨٠٫٥في نهاية العام والتي تمثل تمويل
بنسبة  ٪٩٤٫٣من مجموع محافظ القروض
واالستثمارات.

حوكمــة الشـركــات

مصروفات التشغيل
بلغت مصروفات التشغيل  ٤١٫٨مليون دينار
بحريني بما يمثل زيادة بنسبة  ٪٢٦٫٧في
العام الماضي ،وبما يعكس االستثمار في
الموارد البشرية والعمليات والبنية التحتية
الرقمية الالزمة لتعزيز القوة التنافسية للبنك
ليكون أقرب إلى الزبائن سواء داخل مملكة
البحرين أو في المنطقة .وبالرغم من تكلفة
االستثمارات االستراتيجية التي سوف
تساعد في خفض المصروفات المستقبلية
أو المساهمة في زيادة فرص العائد
المستقبلية ،فإن معدل تكلفة البنك إلى
الدخل واصل االنخفاض عند مستوى .٪٣٥٫٦

يتم تصنيف القروض في حالة انخفاض
ً
جزءا من المحفظة المتعثرة.
القيمة باعتبارها
وبناء على لوائح مصرف البحرين المركزي،
فإن مثل هذه األصول تبقى بدون تصنيف
كقروض متعثرة لمدة عام واحد حتى بعد
أن يصبح التمويل غير متعثر .بلغت محفظة
القروض المتعثرة  ٤٧٫٨مليون دينار بحريني
في نهاية ( 2018باستثناء فترة تعافي
األصول) ،مقارنة مع  ٨٧٫٨مليون دينار
بحريني في نهاية .2017

التقرير االستراتيجي

دينار بحريني المسجل في عام  ٢٠١٧ارتفع
الدخل اآلخر بنسبة  ٪٧٫٥مقارنة بمبلغ ٣١٫٤
مليون دينار بحريني في العام السابق.
ً
ً
تحسنا في
بناءا على ذلك
وتمثل هذه الزيادة
األنشطة األساسية للبنك أكثر مما هي عبارة
عن تحقيق إيرادات استثنائية أو لمرة واحدة.
ً
وتمشيا مع استراتيجية تنويع األعمال ،فقد
كانت رسوم األنشطة األساسية للبنك تمثل
ربع إجمالي اإليرادات .ويتضمن اإليضاح
رقم  24من البيانات المالية تفصيال لإليرادات
األخرى مقارنة بالعام السابق.

بحريني في عام  .2017ويتضمن اإليضاح
رقم  ٢حول البيانات المالية تفصيال أكثر لتأثير
التغيير المحاسبي.

وواصل البنك بنجاح جذب ودائع الزبائن
ً
مدعوما بوعد العالمة التجارية «أقرب لكم»
التي تنطوي على منتجات راقية ،وخدمات
متميزة ،إضافة إلى مركز البنك الرائد في
السوق المحلية .كما يحظى البنك بمكانة
راسخة باعتباره مؤسسة وطنية مرموقة
ً
ً
عال من
تاريخا
تملك
عريقا وتتمتع بمستوى ٍ
األمن والثقة والتميز مقارنة بأي مؤسسة
مالية في مملكة البحرين.
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إدارة المخــاطــر

تم تعزيز إدارة المخاطر بشكل كبير في
 .2018وخالل العام ،قمنا بتشكيل فريق
قوي من البحرينيين من رؤساء اإلدارات
لمخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر
التشغيل .ومع هذه التعيينات األخيرة،
اكتسبنا ثروة من المعرفة والخبرة.
استمر القطاع المصرفي والمالي في
تنامي من حيث الصعوبات والتعقيدات
مع التغييرات المستمرة على صعيد البيئة
الرقابية وبيئة العمل العالمية .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن التطورات في تكنولوجيا
المعلومات فرضت معها تحديات وفرص
جديدة للمصارف .ومع بيئة العمل المتغيرة،
فإن هنالك احتياج متنامي لالستمرار
بتقوية أطر العمل وتعزيز الرقابة .وعلى
مدى السنوات الماضية ،قام بنك البحرين
الوطني بتطوير إدارة المخاطر لتكون إحدى
كفاءاته األساسية وليمكنه من إبقاء موقعه
لمواجهة التحديات بشكل جيد .ويتم تقييم
المخاطر بالنسبة لتأثيراتها على الدخل
وقيمة األصول .بذلك ينعكس تقييمنا
لآلثار المحتملة على نشاطات أعمالنا
كنتيجة للتغيرات في الوضع السياسي
والبيئة االقتصادية وأوضاع السوق
والوضع االئتماني لزبائننا .وقد تميزت
إدارة المخاطر في بنك البحرين الوطني
بكونها دائماً حذرة ومستبقة األحداث وذلك
بهدف تحقيق التوازن األمثل بين حجم
المخاطر والعوائد المتوقعة.
تنحصر السلطة في إدارة المخاطر في
البنك لدى مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر
التابعة للمجلس والتي تم تشكيلها لتقديم
صورة شاملة والمشورة ألعضاء المجلس.
ويقوم المجلس بوضع السياسات الخاصة
بمخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر
السوق ومخاطر أمن المعلومات ووضع
اإلرشادات التشغيلية المالئمة باالستناد
إلى التوصيات التي تقدمها اإلدارة
التنفيذية بالبنك .ويتم تفويض الصالحيات
بناء على المبالغ
حسب الهيكل التنظيمي ً
ونوعية الخطر والضمانات المتوفرة للبنك.
باإلضافة إلى ذلك ،شكل البنك لجنة
إدارة مخاطر التشغيل ،ولجنة األصول
والمطلوبات ،ولجنة أمن المعلومات للبت
في جوانب المخاطر المختلفة.
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تعتبر دائرة التدقيق الداخلي في البنك جزءاً
ال يتجزأ من نظام إدارة المخاطر الذي يتبعه
البنك .وتلعب هذه الدائرة دوراً هاماً في
تقييم االستقاللية والفعالية بشكل عام
إلدارة المخاطر في البنك .وتتم مراجعة
مرحلية لمخاطر األصول من قبل الدائرة
للتأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات
والشروط المقرّ ة ،ومراجعة نوعية األصول
وإبراز الجوانب التي تدعو للقلق حتى
يتم اتخاذ اإلجراء التصحيحي في الوقت
المناسب.
هذا وتضم عملية إدارة المخاطر مختلف
جوانب المخاطر وهي كما يلي:
مخاطر االئتمان
يسعى البنك جاهداً إلى إدارة مخاطره ،بما
يضمن حماية أعماله وضمان تطورها.
يتبع البنك إجراءات وسياسات ثابتة للمخاطر
منذ تأسيسه ،بما يساعد على حماية أموال
الزبائن ،ودعم االقتصاد الوطني .ويعمل
فريق إدارة مخاطر االئتمان بحذر ودقة
بالغة لضمان تحقيق التوافق بين قدرتنا
على تحمل مخاطر االئتمان ورؤيتنا وفق
استراتيجية البنك الجديدة.
في ظل الضغوط التنظيمية والسوقية
التي تدفع القطاع إلى فرض المزيد من
الرقابة على المخاطر وضمان االستخدام
الواعي لرأس المال ،يواصل فريق العمل
مراجعة محفظة منتجاته بدقة شديدة
لتقييم زبائنه والقطاعات التي قد تتعرض
لضغوط ،مع االستعداد التام لمواجهة
التحديات من خالل خطط تصحيحية إلدارة
المخاطر إذا لزم األمر.
يضمن نظام التصنيف الداخلي والمراجعة
تحديد أي خلل يطرأ على مخاطر االئتمان
وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
وتعتمد التصنيفات الداخلية للبنك على
مقياس من ستة عشر درجة يأخذ بعين
االعتبار القوة المالية للمقترض باإلضافة
إلى الجوانب النوعية وذلك بهدف الحصول
على صورة متكاملة لتحديد مدى احتمال
تعثر المقترض وعدم الوفاء بالتزاماته.
وتتم مراجعة تصنيفات المخاطر المخصصة
لكل مقترض على أساس سنوي على
األقل .وتساعد عملية المتابعة المنتظمة

لمحفظة البنك على التخارج من الحسابات
التي تشهد تدهوراً في مستوى المخاطر.
يتبع البنك معايير صارمة في وضع الحدود
االئتمانية للدول والمؤسسات المالية
الدولية ،كما يقوم بتطبيق إجراءات حذرة
للتحكم في نشاطاته االستثمارية .وال
يتم فقط إجراء تقييم منتظم للحكم على
المالءة االئتمانية للزبون فحسب ،بل تتم
كذلك إجراء عملية مراقبة يومية للتطورات
المالية على الصعيد العالمي وهو ما
يضمن تحديد األحداث التي من شأنها
التأثير على مخاطر البنك إبان وقوعها.
لدى البنك عدة أنظمة وإجراءات للتنبيه عن
حاالت تعثر بأحد الحسابات .ويتم إتباع عملية
تصنيف صارمة بالنسبة لجميع الحسابات
المتعثرة .ويستخدم البنك معايير خاصة
بوضع المخصصات ومتابعة القروض غير
منتظمة السداد.
المخاطر القانونية
تقوم دائرة الشؤون القانونية بإدارة وتقليل
المخاطر القانونية التي يواجهها البنك من
خالل المراجعة والمشورة الفورية حول
مستندات المعامالت والمراجعة المنتظمة
للمستندات ،للتأكد من حماية مصالح البنك
وتقديم المشورة لكافة أقسام البنك
والتفاوض مع أطراف التعامل /المحامين
واإلطالع بشكل مستمر على آخر التطورات
في مجال المعامالت المصرفية المحلية
والدولية وقوانين الشركات والقوانين
واألنظمة األخرى واتخاذ اإلجراء التصحيحي
عندما يكون نشاط عمل البنك عرضة للتأثر.
تضمن الخبرة الداخلية بشكل مستقل
تحقيق األهداف المذكورة بشكل مناسب.
وباإلضافة إلى ذلك ،يستخدم البنك
مكاتب ومحاميين ذات سمعة دولية وذلك
لتقديم المشورة له حول األمور المتعلقة
بالقوانين األجنبية والمحلية وتمثيل البنك
في القضايا والدعاوى القانونية أمام
السلطات القانونية األجنبية والمحلية
وذلك عندما تكون هناك حاجة لهذا التمثيل.
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تحدد إدارة األصول والمطلوبات مختلف معايير
السيولة التي يجب االلتزام بها ،مثل الحد األدنى
من األصول السائلة وحدود الفجوات ونسبة
األصول السائلة إلى إجمالي األصول ،إلخ.

ودائع مع البنوك

%8

سندات الخزينة

%12

موجودات أخرى

%8

أوراق مالية استثمارية

%35

مكونات مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
(نسبة مئوية)

ودائع الزبائن

%٦٩

حقوق الملكية

%15

مستحقات للبنوك المؤسسات المالية
األخرى وسلفيات بموجب إعادة الشراء

%15

مطلوبات أخرى

%١

البيانات المالية

يتولى رئيس وحدة الخزينة وإدارة األصول
وااللتزامات المسؤولية األساسية إلدارة مخاطر
أسعار الفائدة .وتعد تقارير خاصة عن األوضاع
والمخاطر يتم مراجعتها من قبل المسؤولين بالبنك.
كما يتم تعديل األوضاع إن تطلب األمر ذلك .وتقوم
لجنة األصول والمطلوبات وبشكل منتظم بمراجعة
أسعار الفائدة وأثرها على اإليرادات ،ويتم اتخاذ
القرارات اإلستراتيجية بهدف االستمرار في تحقيق
فوائد ثابتة وقوية.

%37

حوكمــة الشـركــات

ولهذا فإن هدف البنك هو تحقيق االستقرار في
نمو اإليرادات من خالل اإلدارة النشطة ألصوله
ومطلوباته وفي نفس الوقت الذي يعد نفسه
وبشكل انتقائي لالستفادة من التغيرات قصيرة
األجل على مستويات أسعار الفائدة.

قروض وسلفيات

مراجعة األعمال

لقد جاءت مقدرة البنك في المحافظة على
معدالت عالية من السيولة نتيجة لنجاحه المستمر
في االحتفاظ بقاعدة عريضة من ودائع الزبائن،
وساعدت إستراتيجية البنك في ضمان التوازن بين
الودائع تحت الطلب والودائع الثابتة.

التقرير االستراتيجي

مخاطر السيولة ومخاطر السوق
تعرف مخاطر السيولة بعدم قدرة بنك ما على
الوفاء بجميع االلتزامات المالية نتيجة عدم التوافق
بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات .وتضمن
إدارة مخاطر السيولة توفر األموال في جميع
األوقات من أجل الوفاء باحتياجات البنك الخاصة
بالتمويل.

مكونات الموجودات
(نسبة مئوية)

تعرف مخاطر السوق بأنها المخاطر التي تتعرض لها
قيمة محفظة المتاجرة نتيجة التغييرات في أسعار
الفائدة ،أسعار صرف العمالت األجنبية ،أسعار
السلع ،وأسعار األسهم .وتخضع أنشطة البنك
الخاصة بالمتاجرة في األدوات المالية لسياسـات
محافظة والتزام صارم بإجراءات الرقابة والحدود
والفصل الدقيق والتام بين واجبات المكاتب
األمامية والخلفية وتقديم تقارير منتظمة عن أوضاع
البنك والقيام بالمراجعة المستقلة لجميع إجراءات
الرقابة والحدود واالختبار الدقيق والصارم ألنظمة
األسعار والمتاجرة وإدارة المخاطر.
يتم وضع قيود على أساس سنوي وتتم مراجعتها
بشكل منتظم .وتعتبر النوعية والتصنيف االئتماني
من المعايير األساسية الختبار أدوات المتاجرة.
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إدارة المخــاطــر (تتمة)

يستخـدم بنك البحـريـن الوطـني الطريقة الموحدة
الحتساب مخاطر السوق .وبموجب هذه الطريقة
يتم احتساب رأس المال المطلوب االحتفاظ به
لمواجهة مختلف عوامل الخطر التي تؤثر على
محفظة المتاجرة ومراكز العمالت المتاحة بالبنك .إن
متطلبات رأس المال الخاصة بكل من مخاطر أسعار
الفائدة ،ومخاطر صرف العمالت األجنبية ،ومخاطر
األسهم ،ومخاطر أسعار السلع ،ومخاطر خيارات
األسهم يتم احتسابها بشكل منفصل ومن ثم
تحصيل مجموعها للوصول إلى مجموع متطلبات
رأس مال مخاطر السوق الخاص بالبنك.
مخاطر التشغيل
تُ عرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر عدم تحقيق
استراتيجيتنا أو أهدافنا الناجمة عن عدم كفاءة في
العمليات الداخلية أو تعثرها أو عن األخطاء البشرية
أو نتيجة خلل في األنظمة أو نتيجة أحداث خارجية.
وتنشأ مخاطر التشغيل من العمليات اليومية أو
األحداث الخارجية المتعلقة بكافة جوانب أعمالنا.
إن مخاطر التشغيل:
•تقاس باستخدام عملية تقييم المخاطر والرقابة
والتي تساعد على تقييم مستوى المخاطر
وفعالية الرقابة وتقاس إلدارة رأس المال
باستخدام الخسائر األحداث المرتبطة بمخاطر.
•يتم متابعتها باستخدام مؤشرات المخاطر وغيرها
من أدوات الرقابة الداخلية.
•تدار من قبل مدراء األعمال الذين يقومون
بتحديد وتقييم المخاطر ،وتطبيق وسائل الرقابة
إلدارتها ،ومتابعة فعالية هذه الوسائل باستخدام
إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل.
إن الهدف من إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل الذي
يطبقه البنك هو إدارة مخاطر التشغيل ومراقبتها
بطريقة مناسبة ضمن المستويات المستهدفة
لمخاطر التشغيل التي تتناسب مع قدرة البنك على
تحمل المخاطر.
ويضم البنك دائرة متخصصة في إدارة مخاطر
التشغيل ضمن قسم مخاطر المجموعة .وتكون
الدائرة مسؤولة عن دمج إطار عمل إدارة مخاطر
التشغيل في أعمال البنك وضمان االلتزام
بالسياسات والعمليات ذات الصلة على خطوطها
األولى والثانية .وتقدم هذه الدائرة الدعم لرئيس
دائرة المخاطر ولجنة إدارة مخاطر التشغيل والتي
تجتمع شهرياً لبحث قضايا المخاطر الهامة ومراجعة
عمليات تطبيق إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل.
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التوزيع الجغرافي للموجودات
(نسبة مئوية)

مجلس التعاون الخليجي

%94

أمريكا

%3

أوروبا

%2

أخـرى

%1

التوزيع القطاعي للموجودات
(نسبة مئوية)

أخـــرى

%١٠

شخصي

%١٥

بـنـــاء

%٣

بنوك  /مؤسسات مالية

%١٩

الصناعة /التجارة

%٤

حـكــومـة

%٤٩
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مخاطر أمن المعلومات
مخاطر أمن المعلومات هي المخاطر
المرتبطة بتشغيل واستخدام أنظمة
معلومات لدعم إنجاز أعمال البنك .ويتم
تعريفها على أنها مخاطر احتمال مواجهة
تهديدات (بشكل عارض أو بقصد) بما
يعرض أعمال البنك للخطر ويؤثر سلبياً
عليها.
يطبق البنك إطار عمل نظام أمن
واإلجراءات
للسياسات
المعلومات
يستند على معايير 27000:2018 ISO/IEC
التي تشمل كافة أنواع الرقابة القانونية
والمادية والفنية المتضمنة في عمليات
إدارة مخاطر المعلومات في البنك .ويعد
هذا اإلطار بمثابة منهج نظامي إلدارة
المعلومات الحساسة للبنك ،بحيث يضمن
حمايتها من خالل مساهمات األفراد
والعمليات والتكنولوجيا .ويتركز الهدف
االستراتيجي في تبني منهج (خطط-نفذ-
افحص -تصرف) عبر دمج عمليات إدارة
مخاطر أمن المعلومات في دورة كافة
أنظمة المعلومات والبنية التحتية ،ومن ثم
الحد من المخاطر إلى المستوى المقبول.

كما يتابع البنك مخاطر االلتزام باألحكام
التنظيمية من خالل دمج المالحظات واآلراء
الواردة في تقييمات المخاطر والرقابـة من
خط الدفـاع األول مقابل نتائج أنشطة خط
الدفاع الثاني .وقد تم تطبيق السياسات
واإلجراءات وبرامج التدريب المناسبة
لجميع الموظفين في هذا المجـال لضمـان
متابعـة أدوات الرقـابـة االستكشافية
والوقائية في جميـع األوقات.

تخضع كافة الجوانب المتعلقة بالمخاطر
المذكـورة أعاله لمراجعة منتظمة من قبل
مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولجنة
بناء على
ً
المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
تقـريـر مفصل عن المخاطر .إن هذا النظـام
المتكـامل المتبع في إدارة المخـاطر يساعد
البنك في تحقيق هدفه وهو تأمين
الحماية الكاملة لمصالح مساهميه وزبائنه.
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التقرير االستراتيجي

•تطوير عمليات المتابعة وتعزيز الرقابة
إلدارة مخاطر االحتيال التي قد تنشأ
من التكنولوجيا الحديثة والطرق الجديدة
للمعامالت المصرفية.

خالل عام  ،2018استثمر بنك البحرين
الوطني في تكنولوجيا جديدة لألنظمة
لتعزيز إمكانيات متابعة المعامالت مع
ترسيخ موارد دائرة االلتزام .كما واصل
البنك تكريس جهوده مع طرح برنامج
رئيسي لسياسة «أعرف عميلك» في عام
 2018والمخطط استكماله في .2019

مراجعة األعمال

•تطوير أدوات الرقابة بما يضمن زيادة
معرفتنا بالزبائن ،وتوجيه األسئلة
الصحيحة ،ومتابعة العمليات ،وتصعيد
المخاوف بما يساعد على اكتشاف
ومنع وحظر مخاطر االحتيال.

تتركز مسؤوليات دائرة االلتزام على
إدارة مخاطر الجرائم المالية .وقد حرص
البنك على تطبيق منهج راسخ إلدارة
المخاطر للوفاء بمتطلبات معرفة العميل
( ،)KYCومتابعة العقوبات ،ومكافحة
غسيل األموال ،وإجراءات مكافحة تمويل
اإلرهاب.

حوكمــة الشـركــات

•تحسين وسائل الرقابة واألمن لحماية
الزبائن عند استخدام القنوات الرقمية.

مخاطر السمعة واالئتمان
تعرف مخاطر السمعة بأنها اآلثار الحالية
والمحتملة على األرباح ورأس المال
الناشئة عن الرأي العام السلبي والذي
من شأنه أن يؤثر على القدرة على
إقامة عالقات أو خدمات جديدة أو على
االستمرار في خدمة العالقات الحالية.
إن إدارة مخاطر السمعة تعتبر ميزة ذاتية
ضمن ثقافة البنك وهي تعتبر جزءاً
ال يتجزأ من أنظمة الرقابة الداخلية .وإلى
جانب تحديد وإدارة المخاطر ،فإن نظام
الرقابة الداخلية يتضمن كذلك المحافظة
على ممارسات العمل على مستوى عال
من الجودة تجاه زبائن ومساهمي البنك
وتجاه األجهزة الرقابية والجمهور بشكل
عام وتجاه زبائن االئتمان وغير االئتمان.
ومن خالل سياساته وممارساته ،فإن
بنك البحرين الوطني يضمن بأن عملية
تنقيح المخاطر المتعلقة بالزبائن وتوقعات
األداء تتم قبل تقديم المنتجات والخدمات
االستثمارية لهم.

وفي عام  ،2018واصلنا عملنا الدؤوب
لتعزيز وسائل الرقابة التي تدير معظم
المخاطر .ومن بين اإلجراءات التي تم
اتخاذها:

تعـد ثقافـة االلتـزام محـور استـراتيـجية بنك
البحرين الوطني .ويركز البنك على تطوير
إطار عمل سليم مع متابعة مدى االلتزام
بالقوانين والقواعد واألحكام التنظيمية
والمعايير السارية في مملكة البحرين،
فضال عن باقي الدول التي يعمل بها
البنك.

البيانات المالية

ويتحمل رؤساء الدوائر في جميع أنحاء
البنك مسؤولية الحفاظ على مستويات
مقبولة من الرقابة الداخلية بما يتماشى
مع حجم وطبيعة العمليات ،فضال عن
تحديد وتقييم المخاطر ،وإعداد وسائل
الرقابة ومتابعة فعاليتها.

كما أن الدائرة مسؤولة أيضاً عن
جميع أنشطة أمن المعلومات واألمن
المعلوماتي في جميع أنحاء البنك ،بما
في ذلك متابعة األنشطة ذات الصلة،
وضمان االلتزام باألحكام التنظيمية ألمن
المعلومات وسياساته ومعايير وإجراءاته،
إلى جانب اإلشراف على عمليات التحقق
من حاالت أمن المعلومات ،وجمع وتحليل
البيانات التي تنطوي على تهديدات من
مصادر داخلية وخارجية .وتشكل عمليات
مراجعة وتقييم مخاطر أمن المعلومات
نشاطاً رئيسياً لفريق العمل ،فضال عن
دعم باقي الوظائف فيما يتعلق بأمن
المعلومات ،إلى جانب تحديد وتنظيم
برامج التوعية ذات الصلة ،وقياس
مؤشرات مخاطر أمن المعلومات.

االلتزام باألحكام التنظيمية ومخاطر
الجرائم المالية

صفحة 36
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

قم بمسح رمز الكود QR
لمشاهدة فيديو مبادرة شهر
رمضان #ShareToCareBH

صفحة37
صفحــة
37
ش.م.ب.
الوطنــي
البحريــن
ش.م.ب.
الوطني
بنــكالبحرين
بنك
٢٠١٨ ٢٠١٨
الســنوي
التقريــر
السنوي
التقرير

شريكك الوطني

النهوض
بمجتمعنا
المحلي
تأسيس البرنامج

١٩٨٠
إجمالي مخصصات
التبرعات

49.2

مليون دينار بحريني

البيانات المالية

نحن في بنك البحرين الوطني نؤمن بأن
واجبنا تجاه المجتمع أكثر من مجرد تلبية
احتياجات زبائننا المصرفية .إن االهتمام
بضمان حياة كريمة لألسر في مجتمعنا يعد
ً
أيضا من أهم األولويات ألعمالنا.

صفحة 38
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

دورنا في المجتمع

منذ بدء مزاولته ألعماله في يناير
 ،1957كان بنك البحرين الوطني
واليزال في صميم عملية تنمية
المجتمع المحلي لمملكة البحرين.
فالبنك ملتزم بدوره في دعم الرعاية
االجتماعية والمساهمة في تحسين
معيشة المواطنين على الدوام
ولعقود عديدة قادمة ،ونحن نعده
قيامنا بخدمة المجتمع خارج نطاق
األعمال المصرفية واجباً وفخراً لنا.
وضمن إطار سياسة بنك البحرين
الوطني للمسؤولية االجتماعية ،يتم
تخصيص  %5سنوياً من صافي الربح
السنوي لدعم عدة برامج ومشاريع
ومؤسسات التي تهدف إلى تعزيز
الرعاية المجتمعية ،والرعاية الصحية،
والتعليم .ويعود تاريخ هذا االلتزام
إلى عام  1980عندما تم إطالق برنامج
الهبات والتبرعات الخاص بالبنك ،حيث
خصص البنك ما مجموعه  ٤٩٫٢مليون
دينار بحريني منذ بداية البرنامج.
التزاماتنا:
التعليم :التزامنا للجانب التعليمي
يشمل توفير الدعم لجميع المبادرات
والهبات والتبرعات التي لها وقع مباشر
على المجتمع .يتضمن ذلك برامج
المنح الدراسية للطلبة مثل برنامج
ولي العهد للمنح الدراسية العالمية،
والهبات والتبرعات للمدارس والكليات

قم بمسح رمز الكود QR
لمشاهدة فيديو زيارة
دار بنك البحرين الوطني
للمسنين في عيد الفطر.
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صفحة 39
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

التقرير االستراتيجي
مراجعة األعمال
حوكمــة الشـركــات

قم بمسح رمز الكود QR
لمشاهدة فيديو زيارة دار
بنك البحرين الوطني لتأهيل
األطفال المعوقين.

الرعاية الصحية :دعمنا للجانب الصحي
يشمل دعم القطاع الصحي بكافة أنواع
فعال
الهبات والتبرعات التي تساهم بشكل ّ
في تحسين المجتمع في مجال الصحة
العامة .يتضمن ذلك الهبات والتبرعات
المباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية،
إضافة إلى دعم المؤسسات والمنظمات
المسجلة والمختصة بعدة مسائل صحية
في المجتمع عبر تزويدها بالخدمات
والمعدات الالزمة والمشاركة النشطة في
الحمالت التوعوية.
الرعاية االجتماعية :إن اهتمامنا بالجانب
االجتماعي يشمل الهبات والتبرعات
للجمعيات والمنظمات االجتماعية والخيرية
لمساعدتها ودعم أنشطتها الرامية لتحقيق
منافع اجتماعيـة جوهرية لجميع شرائح

برامج التنمية :التزامنا للبرامج التنموية
يشمل دعم األنشطة والمبادرات التي
تهدف إلى إبراز مكانة مملكة البحرين.
يتضمن ذلك دعم الجمعيات والندوات
والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة والتي
لها وقع مباشر وتعود بنفع كبير على
مملكة البحرين.
البرامج األخرى :يتألف هذا القسم من
جميع الهبات والتبرعات األخرى التي يتم
المصادقة عليها من قبل لجنة الهبات
والتبرعات وذلك في إطار المساهمات
لتطوير المملكة .
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البيانات المالية

والجامعات ،وغيرها من مؤسسات تعليمية
وبرامج أكاديمية.

المجتمع على نطاق واسع أو لخدمة فئات
محددة ،إضافة إلى المشاريع والبرامج
الخاصة التي تستهدف بصورة رئيسية
ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة من
أجل تحقيق الرفاهية واالزدهار.

صفحة 40
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

التنظيم واإلدارة وفقاً لمبادئ حوكمة الشركات

يعتبر مجلس اإلدارة الجهة
المسئولة عن اإلشراف العام
على بنك البحرين الوطني
وإدارته ،ويعمل مجلس اإلدارة
على ضمان وضع أعلى المعايير
األخالقية والتنظيمية للعمل
في جميع أقسام ودوائر البنك.
ويقوم مجلس اإلدارة وبشكل
منتظم بمراجعة التزام البنك
بأنظمة وقوانين مصرف البحرين
المركزي فيما يتعلق بنظام
حوكمة الشركات .ويدرك مجلس
اإلدارة أن التطبيق األمثل لنظام
حوكمة الشركات يعتبر بمثابة
عنصر أساسي وحيوي لخلق
قيمة مستدامة للمساهمين
وحماية مصالح جميع األطراف
ذوي العالقة بالبنك.

إن االلتزام بمثل هذه المعايير عالية المستوى
قد ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة لدى
زبائن البنك وأطراف التعامل األخرى مثل
المساهمين ،وأجهزة الرقابة ،والموظفين،
ووكاالت التصنيف ،باإلضافة لتحقيق التوازن
الصحيح والمناسب بين هدف البنك في تحقيق
نمو على المدى البعيد واألهداف األخرى ذات
المدى القصير ،كما وساهم في تحقيق محفظة
من األصول المناسبة وخلق قاعدة قوية من
الزبائن وقدم نوعية ممتازة من مصادر الدخل
المتنوعة وأتاح الوسائل الكفيلة لمواجهة
ّ
التقلبات االقتصادية وحاالت عدم االستقرار.
وقد وضع مجلس اإلدارة المعايير والمستويات
األخالقية العالية التي ال تجيز قبول ممارسات
خاطئة أو احتيالية وقد ضمن ذلك للبنك درجة
فائقة من االلتزام باألنظمة والقوانين.
مجلس اإلدارة
يخضع تشكيل مجلس اإلدارة لألحكام المنصوص
عليها في عقد التأسيس والنظام األساسي
ً
عضوا،
للبنك ،ويتكون المجلس من أحد عشر
يتم تعيين أربعة منهم من قبل شركة ممتلكات
البحرين القابضة والتي تملك نسبة %44.18
من حصص رأس مال البنك ،وعضو واحد من
قبل الهيئة العامة للتأمين االجتماعي والتي
تمتلك  %10.88من حصص رأس مال البنك ،أما
األعضاء الستة اآلخرين فيتم انتخابهم باالقتراع
السري خالل اجتماع الجمعية العمومية (العادية)
للمساهمين وبأغلبية بسيطة لألصوات
الصحيحة .وتمتد عضوية األعضاء الخمسة
المعينين من قبل المساهمين لفترة ال تزيد عن
ثالث سنوات قابلة للتجديد .وللتأهل لعضوية
مجلس اإلدارة ،فإن على المرشحين الوفاء
بمعايير الكفاءة واألهلية التي يضعها مصرف
البحرين المركزي ،كما ويخضع تعيينهم للموافقة
المسبقة لمصرف البحرين المركزي .وقد تم
انتخاب مجلس اإلدارة الحالي للبنك خالل
اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في عام
 ٢٠١٨وتنتهي عضويتهم خالل اجتماع الجمعية
العمومية المقرر عقده خالل عام .٢٠٢١
عند انضمامهم لعضوية مجلس إدارة بنك
البحرين الوطني ،يتم تزويد جميع أعضاء
المجلس «بدليل األعضاء» الذي يشتمل على
عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك
ونبذة عن سياسات وصالحيات مجلس اإلدارة
ولجانه الفرعية والقواعد اإلرشادية التي تغطي
ً
أيضا
متطلبات نظام حوكمة الشركات .ويتم
عقد جلسات تمهيدية مع رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي ويتم فيها التركيز على أنشطة
وأعمال البنك والفرص والتحديات والمخاطر
التي تواجه البنك.
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بموجب التعريفات التي يضعها مصرف البحرين
المركزي يتم تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة
كمستقلين ،وتنفيذيين ،وغير تنفيذيين .ويضم
ً
حاليا خمسة
مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
أعضاء مستقلين وستة أعضاء غير تنفيذيين.
وتعتبر أدوار كل من رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي منفصلة وتتم ممارستها من
قبل أشخاص مختلفين.
إن المسئولية األساسية لمجلس اإلدارة
هي تقديم قيمة مستدامة لجميع األطراف
ذوي العالقة بالبنك من خالل وضع السياسة
اإلستراتيجية للبنك باإلضافة إلى تحديد مستوى
تقبل المخاطر والهيكل العام لرأس مال البنك.
ً
مسئوال عن متابعة أعمال
ويعتبر المجلس كذلك
اإلدارة التنفيذية للتحقق من سير العمل حسب
األطر والخطط المتفق عليها .ويسعى المجلس
ً
أيضا إلى التأكد من إن اإلدارة التنفيذية تحقق
ً
ً
مناسبا بين النمو على المدى الطويل
توازنا
وتحقيق األهداف على المدى القصير .كما يعتبر
ً
مسئوال عن
المجلس في المحصلة النهائية
شئون البنك وأدائه المالي.
بناء عليه ،فان المهام األساسية لمجلس اإلدارة
ً
هي ما يلي:
•المحافظة على الهيكل المناسب لمجلس
اإلدارة.
•المحافظة على الهيكل اإلداري والتنظيمي
المناسب وذلك بشكل يتناسب مع احتياجات
نشاطات عمل البنك.
•تخطيط إستراتيجية البنك المستقبلية
واعتماد خطط األعمال السنوية والموافقة
على المبادرات الرئيسية ومتابعتها.
•مراقبة إطار عمليات البنك وسالمة إجراءات
الرقابة الداخلية.
•التأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة.
•مراقبة أداء البنك واعتماد نتائجه المالية
والتأكد من شفافية وسالمة وصحة التقارير
المقدمة لألطراف ذوي العالقة بالبنك ،بما
في ذلك البيانات المالية.
•القيام بعملية تقييم مرحلية ألداء مجلس
اإلدارة ،بما في ذلك أداء لجانه الفرعية.
•ضمان المعاملة العادلة مع جميع
المساهمين ،بما في ذلك حاملي األسهم
األقل.

صفحة 41
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

هذا وينعقد مجلس اإلدارة بصورة منتظمة
والفعال
طوال العام ويتولى اإلشراف الكامل
ّ
على المسائل اإلستراتيجية والمالية والعمليات
المصرفية وإجراءات الرقابة الداخلية ومسائل
ً
ووفقا لصالحياته ،فإن على مجلس
االلتزام.
اإلدارة أن ينعقد مرة واحدة على األقل كل ربع
سنة تقويمية.
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مراجعة األعمال

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

وتدعم دائرة الرقابة الداخلية التابعة لإلدارة لجنة
التدقيق حيث تقوم بمتابعة ومراقبة نظام
إجراءات الرقابة الداخلية بشكل منتظم .وتشمل
عملية المتابعة تقييم المخاطر وإجراءات الرقابة
في كل وحدة تشغيل واألمور الناشئة عنها
حيث يتم تقديم تقارير عن نتائجها إلى اللجنة
بصفة منتظمة.

لجنة التعيينات والمكافآت
تتكون لجنة التعيينات والمكافآت من أربعة من
أعضاء مجلس اإلدارة يتم اختيارهم وتعيينهم
من قبل المجلس ويجب أن يكون عضو واحد
منهم من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين,
وثالثة أعضاء غير تنفيذيين .ويجب على
ً
سنويا.
اللجنة أن تجتمع على األقل مرتين
وتضطلع اللجنة بدور مساعدة المجلس في
أداء مسئولياته فيما يتعلق بسياسة التعيينات
والمكافآت وتتولى اللجنة مسئولية تحديد
األشخاص المؤهلين ليصبحوا أعضاء في
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ورئيس
الشئون المالية وسكرتير الشركة وغيرهم
ً
مناسبا
من المسئولين حسبما يراه المجلس
وتقديم التوصية بذلك إلى مجلس اإلدارة.
ً
أيضا مسئولية مراجعة سياسات
وتتولى اللجنة
المكافآت لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وتقديم توصياتها بشأن ذلك .كما تقع على
عاتق اللجنة مسؤولية مراجعة سياسات
المكافآت والتوصية بها لمجلس اإلدارة واإلدارة
العليا.

البيانات المالية

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

لجنة التدقيق
تتكون لجنة التدقيق من ثالثة من أعضاء
مجلس اإلدارة يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل
المجلس ،ويجب أن يكون عضوين منهم على
األقل من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
وعضو واحد غير تنفيذي .وتجتمع لجنة التدقيق
أربع مرات على األقل في السنة المالية
الواحدة .وتتولى لجنة التدقيق مهمة أساسية
وهي تعزيز عمليات التدقيق الداخلي والخارجي
ومساعدة المجلس في أداء مسئولياته من
فعال من الرقابة
خالل ضمان وجود نظام ّ
الداخلية وإدارة المخاطر .وباإلضافة إلى ذلك،
ً
أيضا عن مراجعة
فإن لجنة التدقيق مسئولة
ً
وفقا
إطار سياسة التنظيم واإلدارة للبنك
لنظام حوكمة الشركات وتقديم توصيات بشأن
ً
تماشيا مع متطلبات السلطات
التغييرات عليها
الرقابية وأفضل الممارسات في القطاع
المصرفي .وتقوم لجنة التدقيق برفع توصية
للمجلس لترشيح مدققي الحسابات الخارجيين
وتحديد أتعابهم ،بجانب مراجعة سالمة
التقارير المالية للبنك ومراجعة أنشطة وأداء
دائرة التدقيق الداخلي ومراجعة التزام البنك
بالقوانين واألنظمة وميثاق ممارسة المهنة.

حوكمــة الشـركــات

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

لجنة المخاطر
تتكون لجنة المخاطر من أربعة أعضاء يتم
اختيارهم وتعيينهم من قبل مجلس اإلدارة.
وتشمل عضوين غير تنفيذيين من مجلس
اإلدارة أحدهما عضو مجلس إدارة مستقل
واثنين من المستشارين المستقلين للمجلس.
تجتمع لجنة المخاطر أربع مرات على األقل في
السنة .يتمثل دور اللجنة في تحديد ومراقبة
المخاطر ضمن إطار تقبل المخاطر الذي يضعه
مجلس اإلدارة بما في ذلك مراجعة القرارات
والتوصيات ورفعها إلى المجلس بشأن مدى
تحمل البنك للمخاطر الحالية والمستقبلية وإطار
إدارة المخاطر للبنك وثقافة المخاطر للبنك.

التقرير االستراتيجي

ً
مسئوال بصفة
ويعتبر رئيس مجلس اإلدارة
أساسية عن قيادة وإدارة مجلس اإلدارة والتأكد
من مزاولة أنشطته بكل فعالية والوفاء بواجباته
ومسئولياته القانونية والرقابية.

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة من أعضاء
مجلس اإلدارة يتم اختيارهم وتعيينهم من
قبل المجلس ،منهم عضوين على األقل من
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين .وعلى اللجنة
التنفيذية أن تجتمع ست مرات على األقل
في السنة المالية الواحدة .وتضطلع اللجنة
التنفيذية بدور مساعدة مجلس اإلدارة في أداء
مسئولياته فيما يتعلق باإلقراض واالستثمار
باإلضافة إلى أية أمور أخرى لم يتم تخويلها إلى
وبناء على ذلك،
لجنة معينة من لجان المجلس.
ً
فان اللجنة لديها الصالحيات الالزمة للموافقة
على االقتراحات الخاصة باالئتمان واالستثمار
ومراجعة الميزانيات والخطط والمبادرات
ً
تمهيدا لتقديمها إلى مجلس
الرئيسية وذلك
اإلدارة للموافقة عليها ،باإلضافة إلى متابعة
ً
وفقا ألهداف خطة أعمال البنك.
أداء البنك

لجنة الهبات والتبرعات:
تتكون لجنة الهبات والتبرعات بحد أقصى من
أربعة أعضاء مجلس إدارة واثنين من لجنة
ً
وفقا لما يقرره المجلس ،وقد
اإلدارة التنفيذية
تم تشكيلها من أجل إدارة شؤون برنامج الهبات
والتبرعات والبت في جميع طلبات التبرع
والدعم لألنشطة الخيرية واالجتماعية والتي
من شأنها أن تعود بالنفع العام ألكبر شريحة
من المجتمع .إن الميزانية السنوية المخصصة
للجنة تساوي  ٪5من صافي ربح البنك.

صفحة 42

ً
وفقا لمبادئ حوكمة الشركات (تتمة)
التنظيم واإلدارة

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

اجتماعات مجلس اإلدارة والحضور
فعال .ولتلبية اشتراطات
تنعقد اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان الفرعية للمجلس بشكل منتظم وذلك لتأدية مهامها ومسؤولياتها بشكل ّ
نظام حوكمة الشركات وإرشادات مصرف البحرين المركزي ،فإن البنك يسجل ويتابع حضور األعضاء وذلك من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه
الفرعية .وفيما يلي التفاصيل المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة واللجان الفرعية للمجلس التي عقدت خالل عام  ٢٠١٨وحضور أعضائها:
مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

لجنة المخاطر

لجنة التدقيق

المجموع

لجنة التعيينات والمكافآت

نسبة
االجتماعات االجتماعات
عدد
االجتماعات
عدد
االجتماعات
عدد
االجتماعات
عدد
االجتماعات
عدد
االجتماعات
عدد
التي تم
االجتماعات التي تم االجتماعات التي تم االجتماعات التي تم االجتماعات التي تم االجتماعات التي تم االجتماعات التي تم
حضورها
حضورها
الكلي
حضورها
الكلي
حضورها
الكلي
حضورها
الكلي
حضورها
الكلي
حضورها
الكلي

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

8

8

6

6

14

14

%100

6

6

17

17

%100

12

11

%92

6

6

13

13

%100

2

2

13

13

%100

11

10

%90

15

15

%100

10

10

%100

9

9

%100

10

10

%100

13

13

%100

ترك عضوية المجلس

4

4

%100

1

ترك عضوية المجلس

3

3

%100

1

ترك عضوية المجلس

3

2

%66

ّ
عبدالله فخرو
الدكتور عصام
نائب رئيس مجلس اإلدارة

7

7

4

4

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

8

7

4

4

خالد يوسف عبدالرحمن
عضو مجلس اإلدارة

7

7

حسين سلطان الغانم
عضو مجلس اإلدارة

8

8

خالد عمرو الرميحي
عضو مجلس اإلدارة

8

7

الشيخ راشد بن سلمان
آل خليفة
عضو مجلس اإلدارة

7

7

هـالـة علي حسين يتيم
عضو مجلس اإلدارة

6

6

ريشي كابور
عضو مجلس اإلدارة

6

6

محمد طارق محمد صادق
محمد أكبر
عضو مجلس اإلدارة

6

6

يوسف عبداللّ ه يوسف أكبر
علي رضا
عضو مجلس اإلدارة

6

6

عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا
نائب رئيس مجلس اإلدارة

2

2

علي حسين يتيم
عضو مجلس اإلدارة

2

2

1

مير ذو الفقار علي
عضو مجلس اإلدارة

2

1

1

3

3

3
4

3
4

4
4

4
3

4
3

3

4
4

3
2

4

2

4

تواريخ انعقاد االجتماعات وتفاصيل الحضور
اجتماعات مجلس اإلدارة :العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة8 :
تواريخ االجتماعات
أعضاء مجلس اإلدارة
فاروق يوسف خليل المؤيد  -رئيس مجلس اإلدارة
ّ
عبدالله فخرو  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور عصام
فوزي أحمد كانو  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
خالد يوسف عبدالرحمن  -عضو مجلس اإلدارة
حسين سلطان الغانم  -عضو مجلس اإلدارة
خالد عمرو الرميحي  -عضو مجلس اإلدارة
الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة  -عضو مجلس اإلدارة
هالة علي حسين يتيم  -عضو مجلس اإلدارة

2018/1/29

2018/٣/٧

2018/٣/٧

2018/٥/٢

2018/٧/18

2018/10/17

2018/11/٧





































*













*









*





ً
عضوا في المجلس
ليست

ريشي كابور  -عضو مجلس اإلدارة

ً
عضوا في المجلس
ليس

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر  -عضو مجلس اإلدارة

ً
عضوا في المجلس
ليس

يوسف عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا  -عضو مجلس اإلدارة

ً
عضوا في المجلس
ليس

عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
علي حسين يتيم  -عضو مجلس اإلدارة
مير ذو الفقار علي  -عضو مجلس اإلدارة
* حضور عبر الهاتف

nbbonline.com









ترك عضوية المجلس
ترك عضوية المجلس
ترك عضوية المجلس

اجتماع استثنائي

تعارض مصالح


تعارض مصالح



تعارض مصالح






2018/11/21













صفحة 43
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

اجتماعات اللجنة التنفيذية :العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة4 :
تواريخ االجتماعات









فوزي أحمد كانو -نائب رئيس مجلس اإلدارة

*





*

حسين سلطان الغانم  -عضو مجلس اإلدارة

ً
عضوا
ليس















ً
عضوا
ليس





األعضاء
الدكتور عصام عبداللّ ه فخرو  -نائب رئيس مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة التنفيذية

الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة  -عضو مجلس اإلدارة
يوسف عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا  -عضو مجلس اإلدارة

التقرير االستراتيجي

2018/٢/14

2018/٥/16

2018/٩/26

2018/12/11

*

علي حسين يتيم  -عضو مجلس اإلدارة



ترك عضوية المجلس

مير ذو الفقار علي  -عضو مجلس اإلدارة



ترك عضوية المجلس

* حضور عبر الهاتف

تواريخ االجتماعات
األعضاء

2018/1/17

2018/٢/٨

2018/٤/29

2018/٧/17

2018/10/16

2018/12/٤













خالد يوسف عبدالرحمن  -عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق
هالة علي حسين يتيم  -عضو مجلس اإلدارة
محمد طارق محمد صادق محمد أكبر  -عضو مجلس اإلدارة

ً
عضوا
ليس









ً
عضوا
ليس









حسين سلطان الغانم  -عضو مجلس اإلدارة





ترك لجنة التدقيق

حوكمــة الشـركــات

عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا  -نائب رئيس مجلس اإلدارة





ترك عضوية المجلس

اجتماعات لجنة المخاطر :العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة٣ :
تواريخ االجتماعات

خالد عمرو الرميحي  -عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المخاطر







ريشي كابور  -عضو مجلس اإلدارة







صباح المؤيد  -مستشار غير عضو بالمجلس







ماثيو ديكنز  -مستشار غير عضو بالمجلس







اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت :العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة٦ :
تواريخ االجتماعات
األعضاء
فاروق يوسف خليل المؤيد  -رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة
التعيينات والمكافآت
ّ
عبدالله فخرو  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور عصام

2018/١/28

2018/٢/14









2018/٥/٢



2018/٧/18



2018/10/17



2018/11/21











الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة  -عضو مجلس اإلدارة

ً
عضوا
ليس









يوسف عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا  -عضو مجلس اإلدارة

ً
عضوا
ليس









عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا  -نائب رئيس مجلس اإلدارة





ترك عضوية المجلس

علي حسين يتيم  -عضو مجلس اإلدارة





ترك عضوية المجلس

nbbonline.com

البيانات المالية

2018/٥/30

2018/٩/12

2018/11/29

األعضاء

مراجعة األعمال

اجتماعات لجنة التدقيق :العدد الكلي لالجتماعات المنعقدة٦ :

صفحة 44
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

ً
وفقا لمبادئ حوكمة الشركات (تتمة)
التنظيم واإلدارة

الهيكل اإلداري:
إن الهيكل اإلداري يحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات وخطوط إعداد التقارير وقد تم إدراجه في صفحة  ٢٠من هذا التقرير ،ويوجد ضمن هيكل اإلدارة
لجان منفصلة ،وتجتمع اللجان على أساس منتظم لمناقشة مختلف القضايا االستراتيجية والتكتيكية في المجاالت المعنية.
اسم اللجنة

األعضاء

األهداف

1 -1لجنة اإلدارة

1 -1جان  -كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي (الرئيس)
2 -2عبدالعزيز األحمد – رئيس تنفيذي ،الخدمات المصرفية لألفراد
والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
3 -3حسين الحسيني – رئيس تنفيذي ،الخزينة وأسواق المال وإدارة
الثروات
4 -4دانه بوحجي – رئيس تنفيذي ،الموارد البشرية
5 -5إيان بالكلو – رئيس تنفيذي ،العمليات
6 -6بروس ويد – رئيس تنفيذي ،إدارة المخاطر
7 -7ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي ،اإلستراتيجية
8 -8ريتشارد هكس – رئيس تنفيذي ،التسويق
9 -9كابي الحكيم – المستشار القانوني العام وسكرتير الشركة
1010هشام الكردي – رئيس تنفيذي ،الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية

ً
أسبوعيا
	-تنعقد اللقاءات

-1
-2
-3
2 -2لجنة االئتمان

-4
-5
-6
-7
-8

1جان  -كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي (الرئيس)
2عبدالعزيز األحمد – رئيس تنفيذي ،الخدمات المصرفية لألفراد
والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
3حسين الحسيني – رئيس تنفيذي ،الخزينة وأسواق المال وإدارة
الثروات
4بروس ويد – رئيس تنفيذي ،إدارة المخاطر
5ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي ،اإلستراتيجية
6هشام الكردي – رئيس تنفيذي ،الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية
7عيسى مسيح – نائب رئيس ،إدارة المخاطر
8علي احسان – رئيس دائرة مخاطر االئتمان

3 -3لجنة إدارة مخاطر التشغيل

1 -1بروس ويد – رئيس تنفيذي ،إدارة المخاطر (الرئيس)
2 -2جان  -كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي
3 -3دانه بوحجي – رئيس تنفيذي ،الموارد البشرية
4 -4إيان بالكلو – رئيس تنفيذي ،العمليات
5 -5هشام الكردي – رئيس تنفيذي ،الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية
6 -6عيسى مسيح – نائب رئيس ،إدارة المخاطر
7 -7جعفر محمد  -رئيس مخاطر التشغيل ،الرقابة الداخلية ،ومنسق
سياسة استمرارية األعمال
8 -8نبيل مصطفى – رئيس ،عمليات خدمات األفراد
9 -9بالو رامامورثي – رئيس ،االلتزام (ترك البنك في نوفمبر )٢٠١٨
1010موسكوناس باناجيتوس ،رئيس  -التدقيق الداخلي (بالدعوة)

4 -4لجنة األصول والمطلوبات

1 -1جان  -كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي (الرئيس)
2 -2عبدالعزيز األحمد – رئيس تنفيذي ،الخدمات المصرفية لألفراد
والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
3 -3حسين الحسيني – رئيس تنفيذي ،الخزينة وأسواق المال وإدارة
الثروات
4 -4بروس ويد – رئيس تنفيذي ،إدارة المخاطر
5 -5ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي ،اإلستراتيجية
6 -6هشام الكردي – رئيس تنفيذي ،الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية
7 -7راسيل بينيت – رئيس تنفيذي ،الشئون المالية
8 -8عيسى مسيح – نائب رئيس ،إدارة المخاطر
9 -9علي الموالني – رئيس الخزينة ،واألصول وااللتزامات
ّ
عبدالله – رئيس مخاطر السيولة وعمليات السوق
1010جعفر
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	-اإلطالع على ومناقشة المسائل
االستراتيجية بين اإلدارة العليا.
	-اإلطالع على آخر تطورات العمل الجوهرية

ً
أسبوعيا
	-تنعقد اللقاءات
	-اإلشراف على التنفيذ الفعال إلطار مخاطر
االئتمان للبنك
	-الموافقة على المقترحات االئتمانية
ورصد محفظة االئتمان بما يتماشى
مع مستويات تقبل المخاطر المحددة
وسياسات البنك

ً
شهريا
	-تنعقد اللقاءات
	-استعراض وتقييم مختلف جوانب المخاطر
الناشئة عن العمليات التجارية للبنك (أي
المخاطر التشغيلية والمخاطر التكنولوجية
وخطة استمرارية األعمال وخطة الطوارىء
والمخاطر القانونية ومخاطر االمتثال
واالمتثال للضوابط الداخلية) للتأكد من
أن المخاطر المادية يتم تحديدها ورصدها
والتخفيف من حدتها

ً
أسبوعيا
	-تنعقد اللقاءات
	-مناقشة وتقييم القضايا الرئيسية

صفحة 45
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

الهيكل اإلداري (تتمة)
اسم اللجنة

األعضاء

3 -3حسين الحسيني – رئيس تنفيذي ،الخزينة وأسواق المال وإدارة الثروات
4 -4دانه بوحجي – رئيس تنفيذي ،الموارد البشرية
5 -5إيان بالكلو – رئيس تنفيذي ،العمليات
6 -6بروس ويد – رئيس تنفيذي ،إدارة المخاطر
5 -5لجنة توجيه المشاريع

7 -7ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي ،اإلستراتيجية
8 -8هشام الكردي – رئيس تنفيذي ،الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية

ً
شهريا
	-تنعقد اللقاءات
	-ضمان تنفيذ البرامج االستراتيجية
والمشاريع الرئيسية التي وافقت
عليها اإلدارة بنجاح
	-رصد المسائل المطروحة من مكتب
إدارة المشروعات ورعاة المشاريع
ولجان البرامج األخرى ،ويتم إحراز
ً
وفقا للخطط والميزانيات
تقدم
المالية المعتمدة

مراجعة األعمال

9 -9ريتشارد هكس – رئيس تنفيذي ،التسويق

التقرير االستراتيجي

1 -1جان  -كريستوف دوراند – الرئيس التنفيذي (الرئيس)
2 -2عبدالعزيز األحمد – رئيس تنفيذي ،الخدمات المصرفية لألفراد والشركات
التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

األهداف

1010راسيل بينيت – رئيس تنفيذي ،الشؤون المالية
1111محمود العالي – رئيس إدارة تحويل الخدمات المصرفية لألفراد
1212رازي أمين – رئيس ،تقنية المعلومات
ّ
عبدالله بو علي – مسئول ،إدارة المشاريع
1313
1414منيرة محمود – أخصائية ،إدارة المشاريع
2 -2إيان بالكلو – رئيس تنفيذي ،العمليات

	-تحديد التوجه الرقمي للبنك،
مراقبه المبادرات والمشروعات
الرقمية ودعم تحويل األعمال

3 -3هشام الكردي – رئيس تنفيذي ،الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية
4 -4ريتشارد هكس – رئيس تنفيذي ،التسويق
5 -5محمود العالي – رئيس إدارة تحويل الخدمات المصرفية لألفراد
6 -6رازي أمين – رئيس ،تقنية المعلومات
1 -1بروس ويد – رئيس تنفيذي ،إدارة المخاطر

ً
شهريا
	-تنعقد اللقاءات

2 -2جوردان سافيداس – رئيس أمن المعلومات

	-اإلشراف على مخاطر أمن
المعلومات وجميع المشاريع
والمبادرات المتعلقة بأمن
المعلومات

3 -3إيان بالكلو – رئيس تنفيذي ،العمليات
7 -7اللجنة التوجيهية ألمن
المعلومات

4 -4عيسى مسيح – نائب رئيس ،إدارة المخاطر
5 -5علي الصائغ – مساعد مدير ،أمن تقنية المعلومات

البيانات المالية

6 -6رازي أمين – رئيس ،تقنية المعلومات

حوكمــة الشـركــات

6 -6اللجنة االستشارية الرقمية

1 -1ياسر الشريفي – رئيس تنفيذي ،اإلستراتيجية

ً
شهريا
	-تنعقد اللقاءات

7 -7حسام سعودي – مدير ،أمن مخاطر المعلومات
8 -8بالو رامامورثي – رئيس ،االلتزام (ترك البنك في نوفمبر )٢٠١٨

يرفع رئيس تنفيذي لاللتزام التقارير مباشرة إلى لجنة المخاطر ،باإلضافة إلى تواصله المباشر مع مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق .ويتواصل
سكرتير الشركة مباشرة مع مجلس إدارة البنك حسب اشتراطات ومبادئ حوكمة الشركات.
تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية
قام مجلس اإلدارة بإجراء عملية تقييم ذاتي ألداء المجلس ولجانه الفرعية خالل عام  .٢٠١٨وقد تم إجراء عملية التقييم من خالل إتمام استبيان منظم
ً
وكل من اللجان الفرعية التابعة لمجلس
سلفا وذلك حسب صالحيات مجلس اإلدارة
معدة
ٍ
حول فعالية ومساهمة كل من أعضاء المجلس مقابل معايير ّ
اإلدارة .وتعتبر لجنة التعيينات والمكافآت مسئولة عن اإلشراف على عملية التقييم وقد تم تقديم نتائج هذا التقييم لمجلس اإلدارة خالل شهر يناير ٢٠١٩
وهذا يؤكد على أن مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ولجانه الفرعية مستمرون في ممارسة نشاطاتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية.
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صفحة 46
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

ً
وفقا لمبادئ حوكمة الشركات (تتمة)
التنظيم واإلدارة

معامالت األطراف ذوي العالقة وتعارض
المصالح

ً
وفقا ألنظمة وإرشادات مصرف البحرين المركزي
وسياسة حوكمة الشركات التابعة للبنك ،فإنه
يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة تجنب الحاالت
التي تكون لهم فيها مصلحة قد تتعارض مع
مصالح البنك ،وذلك ما لم يتم التفويض بشأن
ذلك على وجه محدد من قبل مجلس اإلدارة.
ويشمل ذلك تعارض المصالح المحتملة التي
قد تحدث عندما يشغل عضو مجلس اإلدارة
ً
منصبا في شركة أخرى أو عندما تكون له أية
معامالت أو صفقات جوهرية مع البنك.
لدى البنك سياسات وإجراءات خاصة للتعامل مع
أية معامالت مع أطراف ذوي العالقة ،بما في
ذلك القروض والسلفيات الممنوحة ألعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واألطراف ذوي
العالقة بهم وكذلك أية معامالت أو اتفاقيات
تكون لعضو مجلس اإلدارة أو الموظف مصلحة
جوهرية فيها .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن
االلتزامات الناتجة عن تعامالت أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا مع البنك تخضع ألنظمة
مصرف البحرين المركزي .هذا وقد تم اإلفصاح
عن الصفقات مع األطراف ذوي العالقة في
اإليضاح رقم  27حول البيانات المالية.
وحسب سياسة البنك ،فان أعضاء مجلس
اإلدارة ال يشاركون في اتخاذ أية قرارات يكون أو
قد يكون لديهم تعارض مصلحة محتملة فيها.
يتـم إبـرام معـامـالت مع أطراف ذات عالقة
وفقا للمادة  189من قانون الشركات التجارية.
ً
ويتم إبرامهـا في حالـة صلتهـا بالخـدمات
المقدمة للبنك بعد استيفاء إجراءات
المناقصات للبنك لضمان الحصول على أفضل
الخدمات من األطراف المعنية بأفضل األسعار
المتاحة .تتم المصادقة على قرارات الموافقة
على معامالت األطراف ذات العالقة سواء
مع اإلدارة أو أصحاب القرار أو المساهمين
الرئيسيين في البنك أو الموظفين بعد اإلفصاح
عن المعلومات المناسبة وتمتنع األطراف ذات
العالقة واألشخاص المرتبطين بها عن المشاركة
في اتخاذ القرارات .يتم ذكر مساهمي البنك
في إيضاح ( )27من البيانات الماليـة الذي يحدد
إفصاحـات معـامـالت األطراف ذات العالقة
ً
امتثاال للمادة ( 189ج) من قانون الشركات
راض عن إجراءات
التجارية .إن مجلس اإلدارة
ٍ
الموافقة على معامالت األطراف ذات العالقـة
وما ينتج عنها من عقـود خـالل عام .2018
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توظيف األقارب
لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس اإلدارة
بشأن توظيف األقارب وذلك لمنع حصول
أي تفضيل محتمل في المعاملة وتضارب
في المصالح عند اتخاذ القرارات بسبب
عامل العالقات بين الموظفين بما في ذلك
األشخاص المعتمدون .لن يقوم البنك بتوظيف
أي مرشح من أقرباء الموظفين أو أعضاء مجلس
إدارة البنك وذلك حتى الدرجة الثانية وقت
تقديم طلب التوظيف ،وهذا ال يشمل األقارب
من درجة قرابة أعلى.
قواعد السلوك وأخالقيات المهنة
لقد تبنى مجلس إدارة البنك ميثاق سلوك
شامل والذي يقدم ألعضاء مجلس اإلدارة
ً
ً
عاما للسلوك
إطارا
ومسئولي وموظفي البنك
ً
جزءا ال يتجزأ من
وعملية اتخاذ القرار التي تعتبر
عملهم .وبحوزة كل الموظفين والمسئولين
بالبنك نسخة من هذا دليل ميثاق السلوك
الشامل وهم بذلك يلتزمون بمعايير عالية من
االستقامة والتعامل النزيه مع العمالء ومع
الجهات الرقابية واألطراف ذوي العالقة بالبنك.
سياسة التبليغ عن الممارسات غير المشروعة
ً
أيضا سياسة التبليغ
تبنى مجلس إدارة البنك
والتي تتيح لجميع الموظفين فرصة تقديم
التقارير أو التبليغ بحسن نية عن أية ممارسات
غير أخالقية أو غير نزيهة أو أي سلوك آخر خاطئ
ذي طبيعة مالية أو قانونية في البنك إلى لجنة
التدقيق أو الرئيس التنفيذي (والذي سيقوم
بدوره بإطالع رئيس لجنة التدقيق بالحقائق
التي استلمها) والتي تمنع اإلداري من إتخاذ
اإلجراءات التأديبية تجاه الموظف الذي قام
بالتبليغ .ويمكن اإلطالع على هذه السياسة
في الموقع اإللكتروني للبنك.
إستراتيجية االتصاالت
يتبع البنك سياسة إفصاح عامة تمت الموافقة
ّ
عليها من قبل مجلس اإلدارة .ويلتزم البنك
في دعمه لعملية اإلفصاح عن البيانات المالية
وعرضها بشكل دقيق ودوري بما يتوافق مع
المتطلبات والمعايير المقررة من قبل مصرف
البحرين المركزي وبورصة البحرين وغيرها من
القوانين واألنظمة المعمول بها وذلك بغرض
التسهيل الفعال لألنشطة المرتبطة بأسواق
المال .ويؤمن البنك بمبدأ الشفافية في األداء
المالي وعليه فهو يمكن األطراف ذوي العالقة
من الحصول على هذه المعلومات بشكل
منتظم .وباإلضافة إلى التدقيق السنوي ،يقوم

مدققو الحسابات الخارجيون بمراجعة تدقيق
البيانات المالية الربع سنوية للبنك ،والتي يتم
نشرها في الصحف وعلى الموقع اإللكتروني
ً
وفقا لالشتراطات الرقابية .ويشمل
التابع للبنك
التقرير السنوي على كافة اإليضاحات والبيانات
ً
إضافة إلى البيانات المالية
للسنة المالية الحالية
للخمس سنوات السابقة على األقل ويتم
توضيحها على موقع البنك اإللكتروني.
الغرامات والعقوبات:
تم دفع العقوبات التالية من قبل البنك إلى
مصرف البحرين المركزي خالل العام( :أ) ٥٤٠
دينار بحريني فيما يتعلق بفرز النقد من العمالت
القديمة والجديدة (ب)  ١٢٠٠دينار بحريني لقاء
تأخر في تقديم المتطلبات المنصوص عليها
في الفقرة الفرعية  ٣-١-١حسب كتيب قواعد
وإرشادات مصرف البحرين المركزي.

صفحة 47
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
فيما يلي عدد األسهم التي يملكها أعضاء مجلس إدارة البنك واألطراف ذوي العالقة وتعامالتهم خالل العام:

ّ
عبدالله فخرو  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور عصام
فوزي أحمد كانو  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
خالد يوسف عبدالرحمن  -عضو مجلس اإلدارة
حسين سلطان الغانم  -عضو مجلس اإلدارة
خالد عمرو الرميحي  -عضو مجلس اإلدارة
الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة  -عضو مجلس اإلدارة
هالة علي حسين يتيم  -عضو مجلس اإلدارة
ريشي كابور  -عضو مجلس اإلدارة
يوسف عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا  -عضو مجلس اإلدارة
علي حسين يتيم  -عضو مجلس اإلدارة

٢

عبداللّ ه يوسف أكبر علي رضا  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
مير ذو الفقار علي  -عضو مجلس اإلدارة

٢

٢

المجموع
كنسبة مئوية من المجموع الكلي لألسهم

عادية
عادية

ترك عضوية المجلس
ترك عضوية المجلس
58,872,637
%4.20

512,457

-

11,368,860

13,300,714
73,829,474
%3.85

مراجعة األعمال

محمد طارق محمد صادق محمد أكبر  -عضو مجلس اإلدارة

التقرير االستراتيجي

االسم
فاروق يوسف خليل المؤيد  -رئيس مجلس اإلدارة

نـــوع
األسهم
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية
عادية

 31ديسمبر
١ ٢٠١٨
22,650,930
9,867,680
87,760
22,021,982
4,244,285
-

عمليات البيع
خالل 2018
ترك عضوية المجلس

عمليات الشراء
خالل 2018
512,457
-

 31ديسمبر
2017
20,591,756
8,970,620
79,783
19,517,741
ً
عضوا بالمجلس
ليست
ً
عضوا بالمجلس
ليس
ً
عضوا بالمجلس
ليس
ً
عضوا بالمجلس
ليس

 ١إن األسهم كما في  31ديسمبر  ٢٠١٨تشمل أسهم المنحة الصادرة خالل العام (حسب ما تقتضي الحالة) وذلك بمعدل سهم واحد إضافي لكل عشرة أسهم مملوكة.
٢

ّ
وعبدالله يوسف أكبر علي رضا ومير ذو الفقار تركوا عضوية المجلس خالل عام  ،٢٠١٨ولم يقوموا بأي معامالت في األسهم التي يملكونها مباشرة /غير مباشرة قبل تركهم
علي حسين يتيم

فيما يلي عدد األسهم التي يملكها أعضاء اإلدارة العليا واألطراف ذوي العالقة بهم وتعامالتهم خالل العام:
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إن األسهم كما في  31ديسمبر  ٢٠١٨تشمل أسهم المنحة الصادرة خالل العام (حسب ما تقتضي الحالة) وذلك بمعدل سهم واحد إضافي لكل عشرة أسهم مملوكة.

المحولة خالل العام والتي تعتبر جزء من برنامج حوافز األسهم للموظفين.
 ٢تمثل األسهم
ّ

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

نـــوع األسهم

 31ديسمبر ٢٠١٨

 31ديسمبر ٢٠١٧

عادية

59,494,528
%4.24

74,271,469
%5.82
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جان-كريستوف دوراند ،الرئيس التنفيذي
حسين الحسيني ،رئيس تنفيذي  -الخزينة وأسواق المال وإدارة
الثروات
عبدالعزيز األحمد ،رئيس تنفيذي  -الخدمات المصرفية لألفراد
والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بروس ويد ،رئيس تنفيذي  -إدارة المخاطر
دانه بوحجي ،رئيس تنفيذي  -الموارد البشرية
إيان بالكلو ،رئيس تنفيذي  -العمليات
ياسر الشريفي ،رئيس تنفيذي  -اإلستراتيجية
ريتشارد هيكس ،رئيس تنفيذي  -التسويق
هشام الكردي ،رئيس تنفيذي  -الشؤون المؤسسية والخدمات
االستثمارية
موسكوناس باناجيتوس ،رئيس  -التدقيق الداخلي
راسل بينيت ،رئيس تنفيذي  -الشئون المالية
كابي الحكيم ،المستشار القانوني العام وسكرتير الشركة
ڤانكاتا سوبرامنيم راجو ،رئيس  -الشؤون المالية
بالو رامامورثي ،رئيس  -االلتزام
المجموع

نـــوع
األسهم

 31ديسمبر
١ ٢٠١٨

عمليات البيع
خالل 2018

عمليات الشراء
٢ ٢٠١٨

 31ديسمبر
2017

حوكمــة الشـركــات

عضوية المجلس.

صفحة 48
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

ً
وفقا لمبادئ حوكمة الشركات (تتمة)
التنظيم واإلدارة

المـكـافـآت
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يتم دفع المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة بصفة
سنوية وذلك حسب ما يقرره المساهمون
خالل اجتماع الجمعية العامة السنوي .ورغم أن
مبلغ المكافآت التي يتم دفعها ألعضاء مجلس
اإلدارة ال يرتبط بأداء البنكّ ،
إال أنه يتم األخذ
بعين االعتبار عدة عوامل أثناء تحديد إجمالي
مكافآت األعضاء ،وهذه العوامل تضم أداء
البنك والمقارنة مع البنوك األخرى من نفس
القطاع والجهد والوقت المبذول من قبل
أعضاء مجلس اإلدارة لصالح البنك .إن مكافآت
ً
وفقا
أعضاء المجلس يتم إدراجها كمصروفات
لمعايير التقارير المالية الدولية ومصرف البحرين
المركزي ،وتقديمها يكون خاضع لموافقة
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية
السنوي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن أعضاء
مجلس اإلدارة يحصلون على أتعاب مقابل
حضورهم الجلسات من عضويتهم في اللجان
الفرعية التابعة لمجلس اإلدارة.
سياسة مكافآت الموظفين
إن لموظفي البنك دور مهم وأساسي في نجاح
ً
مستقبال.
أنشطة اإلعمال وضمان استمراريتها
ولهذا فإن من المهم أن يسعى البنك إلى
استقطاب أفضل المهارات والخبرات من سوق
العمل التي تتسم بحدة المنافسة والمحافظة
على هذه القدرات .وعلى هذا األساس ،تمت
مراجعة مكافآت ومزايا الموظفين وتعديلها
على ضوء أداء البنك والممارسات المتبعة
ً
محليا .وباإلضافة للراتب
على مستوى القطاع
الشهري الثابت والعالوات ،يمنح الموظفين
العديد من الحوافز األخرى المتغيرة مثل الحوافز
المالية (البونص) والتأمين الطبي والتأمين
على الحياة والمزايا التقاعدية باإلضافة لبرامج
ادخار الموظفين .في الوقت الذي يسعى فيه
البنك لتحقيق هذه األهداف ،فإنه يولي أهمية
كبرى لمصالح المساهمين ،األمر الذي حذى به
للقيام بتطبيق الممارسات الصحيحة للمكافآت
والحوافز حسب تعليمات مصرف البحرين
المركزي .في الوقت الذي تتم فيه موازاة
مكافآت الموظفين مع المخاطر ومستوى
أداء البنك ،فإن السياسات المعدلة للمكافآت
المتغيرة مثل الحوافز المالية (البونص) وبرنامج
حوافز األسهم ستسهم في تقارب مصلحة
اإلدارة العليا مع مصالح المساهمين .إن
مجموع المكافآت المتغيرة والتي تدفع لجميع
الموظفين بما في ذلك برنامج حوافز األسهم
يقع ضمن  %8إلى  %9من صافي األرباح
قبل الحوافز المالية (البونص) ومصروفات
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المكافآت المتغيرة لإلدارة العليا .إن المكافآت
المتغيرة يتم مراجعتها من قبل لجنة التعيينات
والمكافآت التابعة للبنك .إن األساليب المتبعة
تحت سياسات التعويض المعدلة ستكون ذات
منفعة لجميع األطراف ذوي العالقة مع البنك
ومن ضمنهم المساهمين الذين سيسعون
لتحقيق توازن بين مستوى األداء والمخاطر.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
ودفع أتعاب مدققي الحسابات
لقد تم اإلفصاح عن المكافآت المدفوعة ألعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في اإليضاح ()27
حول البيانات المالية.
وتولت شركة كي .بي .أم .جي .فخرو مهمة
التدقيق الخارجي لحسابات البنك للعام المنتهي
بتاريخ  31ديسمبر  .٢٠١٨ويتم االحتفاظ
بتفاصيل رسوم التدقيق المدفوعة لمدققي
الحسابات الخارجيين لعام  ٢٠١٨باإلضافة
لتفاصيل الخدمات األخرى خالف التدقيق
وأتعابها المدفوعة في مقر البنك .وتتوافر هذه
المعلومات للمساهمين المؤهلين عند تقديم
طلب خاص بذلك.
وضع االلتزام باإلرشادات الخاصة بحوكمة
الشركات الموضوعة من قبل مصرف البحرين
المركزي (دليل إجراءات الرقابة عالية المستوى)
يتوجب على البنوك االلتزام بدليل إجراءات
الرقابة عالية المستوى الخاصة بقواعد مصرف
البحرين المركزي .ويتضمن دليل إجراءات الرقابة
عالية المستوى القواعد واإلرشادات .في
الوقت الذي يجب فيه التقيد بالقواعد ،فانه
يجوز التقيد باإلرشادات أو عدم االلتزام بها ولكن
مع توضيح أسباب عدم االلتزام وذلك من خالل
تقديم تقرير سنوي للمساهمين ولمصرف
البحرين المركزي.
قام بنك البحرين الوطني بتقديم التوضيحات
التالية فيما يتعلق باإلرشادات وذلك كما يلي:
اإلرشــادات
1.1قاعدة إجراءات الرقابة عالية المستوى رقم
 :13-3-1تنص على أنه يجب ّ
أال يشارك أي
من أعضاء مجلس إدارة البنك في عضوية
مجلس أكثر من ثالث شركات مساهمة في
مملكة البحرين ،مع األخذ بعين االعتبار عدم
وجود حاالت تعارض المصالح ،وعدم ممانعة
أعضاء المجلس على انتخاب أو إعادة انتخاب
أي من األعضاء المشاركين في عضوية
أكثر من مجلس .ويجدر بالذكر أن اثنين من
أعضاء مجلس اإلدارة وهما السيد فاروق
المؤيد والدكتور عصام فخرو يشاركان في

عضوية أكثر من ثالث شركات عامة في
مملكة البحرين .ولكن البنك يعتقد بأن هذه
المسئولية ال تؤثر على فعالية وكفاءة
مجلس اإلدارة حيث أن عضوي مجلس اإلدارة
المذكورين يكرسان الوقت واالهتمام الكافي
لمسئولياتهما بصفتهما أعضاء في مجلس
إدارة البنك ،وال توجد أي حاالت لتعارض
المصالح بين عضويتهم لمجالس الشركات
التي يترأسونها مع مصالح البنك.
2.2قاعدة إجراءات الرقابة عالية المستوى رقم
 :6-4-1تنص هذه القاعدة على أن رئيس
مجلس اإلدارة يجب أن يكون عضو مجلس
إدارة مستقل .ويعتبر رئيس مجلس إدارة
البنك السيد فاروق المؤيد عضو مجلس
إدارة مستقل وذلك بالنظر إلى المعامالت
التجارية التي يجريها البنك مع مجموعة
المؤيد التي يديرها السيد فاروق المؤيد.
والبنك يعتقد بأن هذا ال يؤثر على معايير
حوكمة الشركات التي يطبقها البنك ،وذلك
لألسباب التالية )1 :أن الصفقات التجارية
التي يجريها البنك مع مجموعة المؤيد تتم
على أساس محايد ودون تحيز وذلك بعد
القيام بإجراءات شفافة وتقديم العروض
والعطاءات كما هو متعارف عليه والحصول
على الموافقات المطلوبة )2 .يتبع البنك
سياسات صارمة إلدارة تعارض المصالح في
إن أعضاء مجلس
قرارات مجلس اإلدارةّ )3 .
اإلدارة الذين هم أطراف ذوي عالقة في
نشاطات وعروض األعمال التي تقدم للبنك
ال يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة
بهذه العروض.
3.3قاعدة إجراءات الرقابة عالية المستوى رقم
 :1-8-2تنص هذه القاعدة على أنه ينبغي
للمجلس أن ينشئ لجنة حوكمة الشركات
مكونة من ثالثة أعضاء مستقلين على
األقل ،بينما تسمح قاعدة إجراءات الرقابة
عالية المستوى رقم  1-8-5بجمع اللجان.
وقد جمع البنك مسؤولية لجنة حوكمة
الشركات مع لجنة التدقيق التي تضم ثالثة
أعضاء اثنان منهما مستقالن .ويرى مجلس
اإلدارة أن هذا ال يخل بالمستويات العالية
باإلرشادات الخاصة بحوكمة الشركات ،حيث
إن لجنة التدقيق لديها ما يكفي من الموارد
والوقت للقيام بواجباتها وعقد عدد كاف من
االجتماعات للوفاء بمسؤولياتها.

صفحة 49

تقــريـر المكـافـآت

ً
أداءا واالحتفاظ
1.1استقطاب أفضل الموظفين
بهم.

3.3تطوير قادة ضمن القطاع يؤثرون بشكل
ً
حافزا للنمو
إيجابي على أداء البنك ويمثلون
في البيئة االقتصادية التي يعملون بها.

وعبر عواملها المتعددة ،فإن فلسفتنا تشمل
مايلي:
1.1تشجيع بناء الكفاءات والمهارات من خالل
ربط التطور المهني وإدارة األداء بالمكافآت.

3.3دفع استحقاقات (على شكل مكافآت
ثابتة ومتغيرة) لقاء األداء ،والمهارات،
والكفاءات ،والنمو ،والتطوير ،وااللتزام
الواضح للمؤسسة.

5.5دعم بيئة العمل من خالل عدة مرتكزات
وهي قيم عملنا ،والقيادة الرشيدة ،وثقافة
النجاح القائم على العمل الجماعي وترابط
فرق العمل ،وتحقيق توازن بين العمل
والحياة االجتماعية.
إن تطبيق فلسفتنا يتم كذلك من خالل االلتزام
وفعال ،والذي يضمن
بإطار حوكمة قوي
ّ
االلتزام العام باالشتراطات الرقابية ومواكبة
أفضل الممارسات على مستوى القطاع .وفي
حال عدم الوفاء بهذه االشتراطات ،فإن لجنة
التعيينات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة
هي المسئولة عن ضمان االلتزام بالسياسات
واالشتراطات الرقابية.

دور لجنة التعيينات والمكافآت
تتولى لجنة التعيينات والمكافآت مسئولية
اإلشراف على جميع سياسات المكافآت
الخاصة بموظفي البنك وتعتبـر لجنة التعيينات
والمكافآت هي اللجنة المشرفة والمنظمة
لسياسة وممارسات المكافآت ،وهي
المسئولة عن تحديد ومراجعة واقتراح سياسة
المكافآت المتغيرة لمجلس اإلدارة من أجل
الموافقة عليها .وهي مسئولة كذلك عن
تحديد المبادئ وإطار الحوكمة لجميع قرارات
المكافآت .وتضمن لجنة التعيينات والمكافآت
تعويض ومكافأة جميع موظفي البنك بشكل
عادل ومسئول .وتتم مراجعة سياسة المكافآت
على أساس منتظم لكي تعكس هذه السياسة

•اعتماد سياسة المكافآت والمبالغ المخصصة
لكل شخص ُمعتمد وكل موظف يتحمل
المخاطر باإلضافة إلى مجموع المكافآت
المتغيرة التي يتم توزيعها ،مع األخذ بعين
االعتبار أن مجموع المكافآت يشمل الرواتب
واألتعاب والمصروفات والمكافآت والمزايا
األخرى التي يحصل عليها الموظف.
•التأكد من تعديل المكافآت لجميع أنواع
المخاطر.
•التأكد من أنه بالنسبة لمن يتحملون
ً
جزءا
المخاطر ،تشكل المكافآت المتغيرة
ً
كبيرا من مجموع المكافآت التي يحصلون
عليها.
•مراجعة نتائج اختبار اإلجهاد واالختبار الخلفي
قبل اعتماد مجموع المكافآت المتغيرة
التي سيتم توزيعها ،بما في ذلك الرواتب
واألتعاب والمصروفات والمكافآت والمزايا
األخرى التي يحصل عليها الموظف.
•التقييم الحذر للممارسات التي يتم بموجبها
دفـع المكــافـآت لإليــرادات المستقـبـليــة
المحتملة والتي يبقى توقيتها واحتمالها غير
مضمون .وتقوم لجنة التعيينات والمكافآت
بمناقشة مسألة المبالغ المدفوعة للدخل
الذي ال يمكن تحقيقه أو الذي يبقى احتمال
تحقيقه غير مضمون وقت القيام بعملية
الدفع.
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البيانات المالية

4.4مد فرص لألفراد للنمو في المؤسسة
من خالل توفير التطور المهني ،والتدريب،
وخطط التعاقب الوظيفي ،وتطوير
المواهب.

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

حوكمــة الشـركــات

2.2دعم ثقافة المثابرة بالعمل المدفوع باألداء
واإلنجاز واللذان يحفزان نمو المؤسسة.

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

وتشمل مسئوليات لجنة التعيينات والمكافآت،
فيما يتعلق بسياسة المكافآت المتغيرة للبنك،
كما هو محدد في مهامها واختصاصاتها،
ولكنها غير محصورة بالمهام التالية:

مراجعة األعمال

2.2توفير حوافز متغيرة ومدفوعة حسب ما يتم
تحقيقه من أهداف أداء خاصة بالمؤسسة،
باإلضافة إلى تحقيق األهداف الشخصية
ضمن إطار يتماشى مع قيمنا المؤسسية.

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

التغييرات التي تحدث في ممارسات السوق
وخطة العمل والمخاطر التي يواجهها البنك.
التقرير االستراتيجي

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

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨
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•التأكد من أنه بالنسبة لألشخاص
المعتمدين في إدارة المخاطر وإدارة
الموارد البشرية وإدارة اإلستراتيجية
وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة العمليات
واإلدارة المالية وإدارة االلتزام يكون
مجموع المكافآت الثابتة والمتغيرة يميل
لصالح المكافآت الثابتة.
•تقديم توصية بشأن مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة على أساس حضورهم
وأدائهم والتزامهم بنص المادة  188من
قانون الشركات التجارية البحريني.
•التأكد من وضع آليات االلتزام المناسبة
من أجل ضمان التزام الموظفين بعدم
استخدام استراتيجيات التحوط الشخصية
أو الحذر على المكافآت ومن المسئولية
بهدف تقليص آثار ربط المخاطر الكامنة
في ترتيب مكافآتهم.
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التعيينات
والمكافآت بهدف تلبية األهداف المذكورة
أعاله .هذا وقد وردت تفاصيل كاملة عن
اللجنة ،بما في ذلك تواريخ انعقادها وذلك
ً
وفقا لمبادئ
تحت باب التنظيم واإلدارة
حوكمة الشركات .وقد بلغ المبلغ اإلجمالي
المدفوع ألعضاء لجنة التعيينات والمكافآت
خالل العام على شكل أتعاب مقابل حضور
الجلسات  12,000دينار بحريني.
المستشارون الخارجيون
ساعد المستشارون الخارجيون البنك في
وضع سياسة المكافآت المتغيرة لتتماشى
مع ممارسات المكافآت الصحيحة لمصرف
البحرين المركزي والممارسات المتبعة في
القطاع.
مجال تطبيق سياسة المكافآت
لقد تم تبني سياسة المكافآت على
مستوى البنك وسيجري تطبيقها على
فروعه الخارجية وشركاته التابعة.
مكافآت مجلس اإلدارة
يتم تقدير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ً
وفقا لنص المادة  188من قانون الشركات
التجارية البحريني لعام  .2001وسوف يتم
وضع حدود لمبالغ مكافآت مجلس اإلدارة
بحيث يكون مجموع المكافآت (باستثناء
األتعاب مقابل حضور جلسات المجلس)
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ال تتجاوز نسبة  %10من األرباح الصافية
للبنك ،وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص
عليها في المادة  188من قانون الشركات
التجارية البحريني من أي سنة مالية.

والتي يبقى توقيتها واحتمالية تحقيقها غير
مؤكدين .وتبين لجنة التعيينات والمكافآت
أن قراراتها تتفق مع تقييم الوضع المالي
للبنك وفرصه المستقبلية.

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

يتبع البنك إجراءات رسمية وشفافة
في تعديل حزمة المكافآت لتأخذ بعين
االعتبار جودة األرباح .ويسعى البنك لدفع
المكافآت من األرباح المحققة والثابتة.
ً
وبناءا على جودة األرباح ،فإنه يمكن تعديل
قاعدة الحوافز (البونص) حسب تقدير لجنة
التعيينات والمكافآت.

المكافآت المتغيرة للموظفين
إن المكافآت المتغيرة مرتبطة باألداء وهي
تتكون في غالبيتها من مكافأة األداء
السنوية (البونص) .وترتبط المكافآت
المتغيرة بمساهمات األفراد في تحقيق
أهداف وغايات بنك البحرين الوطني ضمن
إطار ثقافة قائمة على تحقيق القيمة ،مما
يفضي إلى بيئة تتسم بالكفاءة والعملية
وتحقيق النتائج.
لدى البنك إطار معتمد من قبل مجلس
اإلدارة يهدف إلى تحقيق الشفافية بين
األداء والمكافآت المتغيرة .وقد تم تصميم
هذا اإلطار على أساس أن الجمع بين
األداء المالي وتحقيق األهداف غير المالية
األخرى من شأنه  -في حال تساوت جميع
األمور األخرى -أن يفضي إلى تحقيق حزمة
من المكافآت المستهدفة للموظفين.
ويتم تعديل حزمة المكافآت لألخذ بعين
االعتبار المخاطر عبر استخدام المعايير
المرتبطة بالمخاطر (بما في ذلك المقاييس
المستقبلية) .وضمن اإلطار الذي تم تبنيه
لتحديد حزمة المكافآت المتغيرة ،فإن لجنة
التعيينات والمكافآت تهدف إلى الموازنة
بين توزيع أرباح البنك بين المساهمين
والموظفين.
تشمل مؤشرات األداء األساسية على
مستوى البنك مجموعة من المقاييس
قصيرة وطويلة األجل والتي تشمل الربحية
والمالءة المالية والسيولة ومؤشرات
النمو.
تقوم لجنة التعيينات والمكافآت وبكل دقة
بتقييم الممارسات التي يتم بموجبها دفع
المكافآت لإليرادات المستقبلية المحتملة

ً
عموما أية مبالغ قابلة
لتكون لدى البنك
للتوزيع ضمن حزمة المكافآت ،يجب أن
يحقق الحدود خاصة بأهدافه المالية.
وتضمن معايير ومؤشرات األداء تقلص
مجموع المكافآت المتغيرة بشكل كبير
في األغلب عند تحقيق البنك ألداء مالي
غير مشجع أو سلبي .وعالوة عن ذلك،
فإن حزمة المكافآت المذكورة أعاله تخضع
لتعديالت المخاطر وذلك بما يتفق مع هذه
التعديالت وإطار الربط .وتضمن عملية إدارة
األداء كون جميع أهداف وحدات األعمال
والموظفين منسجمة بشكل مناسب مع
الكل.
إن مجموع المكافآت المتغيرة المدفوع
لجميع الموظفين بما في ذلك برنامج
حوافز األسهم يقع ضمن نسبة  %8إلى %9
من صافي األرباح قبل اقتطاع (البونص).
مكافآت عمليات الرقابة والدعم
إن مستوى المكافآت المقدمة للموظفين
في عمليات الرقابة والدعم يسمح للبنك
باستخدام موظفين أكفاء وذوي خبرة عالية
لهذه العمليات .ويضمن البنك أن مجموعة
المكافآت الثابتة والمتغيرة لموظفي الرقابة
والدعم يجب أن تميل لصالح المكافآت
الثابتة .وتعتمد المكافآت المتغيرة لعمليات
الرقابة على األهداف الخاصة بها وليس
على األداء المالي الفردي لألعمال التي
تقوم بمراقبتها.
ً
ً
رئيسيا
دورا
يلعب نظام إدارة أداء البنك
في تحديد أداء وحدات الدعم والرقابة على
أساس األهداف الموضوعـة لها .ويتم تركيز
هذه األهداف بشكل كبير على األهداف
غير المالية والتي تشمل المخاطر والرقابة
وااللتزام واالعتبارات األخالقية باإلضافة
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تستطيع لجنة التعيينات والمكافآت ،ومن
خالل موافقة مجلس اإلدارة ،استخدام
وسائل الترشيد واتخاذ القرارات االختيارية
التالية:
• زيادة /تقليل التعديل على تقييم
المخاطر بأثر رجعي
• إمكانية إجراء تأجيالت إضافية أو زيادة
مبلغ مكافآت األسهم
• االسترداد من خالل ترتيب تخصيصات
قابلة لالسترداد.

تسمح تخصيصات البنك القابلة لالسترداد
لمجلس اإلدارة بأن يقرر أنه ،عندما يكون
ً
مناسبا ،يمكن للحوافز المستحقة/غير
المستحقة بموجب برنامج المكافآت
المؤجلة تعدل/تُ لغى وذلك في حاالت
معينة .وتشمل هذه الحاالت ما يلي:
• وجود أدلة مقبولة ودامغة بوجود سوء
سلوك متعمد أو أخطاء جوهرية أو
إهمال أو عدم كفاءة لدى الموظف،
مما تسبب في تعريض البنك /وحدة
عمل الموظف لخسائر جوهرية في
أدائها المالي أو معلومات غير صحيحة
جلي في البيانات المالية للبنك
بشكل
ّ
أو إخفاق جوهري في إدارة المخاطر أو
خسائر في سمعة البنك أو المخاطر
الناشئة نتيجة تصرفات وقرارات هذا
الموظف أو إهماله أو سوء سلوكه
أو عدم كفاءته وذلك خالل سنة األداء
المعنية.
• قيام الموظف ،عن قصد وبشكل
و/أو
السوق
بتضليل
متعمد،
المساهمين فيما يتعلق باألداء المالي
للبنك خالل سنة األداء المعنية.
يمكن اللجوء إلى االسترداد إذا كان التعديل
الخاطئ للجزء غير المستحق غير كاف وذلك
بالنظر إلى طبيعة وحجم المسألة.

nbbonline.com

حوكمــة الشـركــات

تأخذ لجنة التعيينات والمكافآت بعين
االعتبار كون سياسة المكافآت المتغيرة
منسجمة مع توزيع مخاطر البنك .ويضمن
تطبيق إطار وعمليات تقييم المخاطر حسب
التوقعات المستقبلية والتقييم بأثر رجعي،
التقييم الدقيق للممارسات المكافآت
القائمة على اإليرادات المستقبلية
المحتملة والتي تكون ذات توقيت وتحقق
غير مضمون.

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

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

البيانات المالية

إطار تقييم المخاطر
إن الغرض من ربط المخاطر هو موازاة
وضبط المكافآت المتغيرة مع تشكيلة
المخاطر التي تواجه البنك .وضمن مساعيه
لتحقيق ذلك ،فإن البنك يأخذ بعين االعتبار
كل من المعايير
الكمية والمعايير النوعية
ّ
ضمن عملية تقييم المخاطر .وتلعب كل
ً
دورا
الكمية وقرارات األفراد
من المعايير
ّ
في تحديد تعديالت المخاطر .وتشمل
عملية تقييم المخاطر الحاجة لضمان كون
سياسة المكافآت قد ُوضعت لتقليل قابلية
الموظفين ألخذ مخاطر كبيرة وغير ضرورية
بحيث تتناسب مع مخرجات المخاطر ويكون
لها مجموع مناسب من المكافآت التي
تتفق مع عملية ضبط المخاطر.

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

المقابل على المدى الطويل .وتتضمن
جميع المكافآت المؤجلة تخصيصات
تساعد البنك على تقليل أو إلغاء المكافآت
للموظفين الذين كان لسلوكهم الفردي آثار
ضارة بشكل جوهري على البنك خالل سنة
األداء المعنية.

مراجعة األعمال

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

التقرير االستراتيجي

إلى بيئة السوق والبيئة الرقابية عالوة عن
المهام ذات القيمة المضافة والخاصة بكل
وحدة.

تأخذ تعديالت المخاطر بعين االعتبار جميع
أنواع المخاطر ،بما في ذلك المخاطر غير
الملموسة والمخاطر األخرى مثل مخاطر
السمعة ومخاطر السيولة وكلفة رأس
المال .ويقوم البنك بتقييم المخاطر من
أجل مراجعة األداء المالي والتشغيلي
مقابل إستراتيجية األعمال وأداء المخاطر
قبل توزيع المكافآت السنوية .ويؤكد
البنك بأن مجموع المكافآت المتغيرة ال
يحد من قدرته على تعزيز وتقوية قاعدته
الرأس مالية.

إطار اإلعادة
تسمح التخصيصات القابلة لالسترداد
لمجلس إدارة البنك بأن يقرر أنه ،عندما
ً
مناسبا ،يمكن للحوافر غير المستحقة
يكون
بموجب برنامج المكافآت المؤجلة أن يسقط
الحق فيها/يتم تعديلها أو بإمكانية استرداد
المكافآت المتغيرة الذي تم تسليمه وذلك
في حاالت معينة .أما الهدف من وراء ذلك
فهو السماح للبنك باالستجابة وبشكل
تبين بأن مؤشرات األداء التي
مناسب إذا ّ
ُأعتمدت في قرار المكافآت ال تعكس األداء
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تقــريـر المكـافـآت (تتمة)

عناصر المكافآت المتغيرة
تتضمن المكافآت المتغيرة العناصر الرئيسية التالية:
نقد مدفوع مقدماً جزء من المكافأة المتغيرة التي يتم منحها ودفعها نقداً عند االنتهاء من عملية تقييم األداء لكل سنة.
نقد مؤجل

جزء من المكافأة المتغيرة التي يتم منحها ودفعها نقداً على أساس نسبي على مدى  3سنوات.

مكافآت
أسهم مقدماً

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

أسهم مؤجلة

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

هذا وتخضع جميع المكافآت المؤجلة للتخصيصات القابلة لالسترداد .ويتم دفع جميع مكافآت األسهم ليستفيد الموظف بعد فترة احتفاظ
ً
اعتبارا من تاريخ استحقاقه لها .إن عدد مكافآت أسهم رأس المال المقدمة ترتبط بسعر أسهم البنك حسب قوانين برنامج
مدتها ستة شهور
حوافز أسهم البنك .ويتم دفع أي أرباح نقدية على هذه األسهم إلى الموظف باإلضافة إلى األسهم (أي بعد فترة االحتفاظ).
المكافأة المؤجلة
إن الموظفين بمنصب مدير أول فما فوق ،وكذلك الموظفين ممن يحصلون على مجموع المكافآت السنوية بقيمة  100.000دينار
بحريني فما فوق يخضعون لتأجيل المكافأة المتغيرة وذلك كما يلي:
مكونات
المكافآت المتغيرة

المدراء العامين
فما فوق

أكبر خمس
موظفين من
حيث الراتب

المدراء األوائل
ومساعدو المدير
العام

نقد مدفوع مقدماً
أسهم مقدمة
نقد مؤجل
مكافآت أسهم مؤجلة

%40
%10
%50

%40
%10
%50

%50
%10
%40

فترة
التأجيل

االحتفاظ

الخطأ

االسترداد

فوري
فوري
 3سنوات *
 3سنوات *

 6شهور
 6شهور

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

* يتم استحقاق النقد أو األسهم المؤجلة على أساس نسبي على مدى  3سنوات.
يمكن للجنة التعيينات والمكافآت ،وباالعتماد على تقييمها لتوزيعات األدوار والمخاطر التي يتحملها الموظف ،أن تقوم بزيادة تغطية الموظفين
والتي ستخضع لترتيبات التأجيل.
بيانات المكافآت المدفوعة
(أ) مجلس اإلدارة
آالف الدنانير البحرينية

•أتعاب حضور جلسات
•مكافآت

٢٠١٨

٢٠١٧

٣٢
460

23
420

(ب) المــوظــفــين
 .١مكافآت الموظفين
٢٠١٨

آالف الدنانير البحرينية

عــدد
الموظفين*

مكافآت
أولية**

مكافأة ثابتة

مكافآت
مضمونة

مقدماً

المكافأة المتغيرة

مؤجلة

أسهم

نقداً

أسهم

أخرى

المجموع

117

614

-

3,064

10

220

-

1,626

نقداً

أخرى

(نقداً  /أسهم) (نقداً  /أسهم) نقداً

1,449

349

22

-

505

8

942

157

-

-

254

43

األشخاص المعتمدون
 -وحدات األعمال

7

أشخاص آخرون يتحملون مخاطر جوهرية

14

موظفون إقليميون

 الرقابة والدعمموظفون آخرون

18

1,964

449

-

-

-

594

112

-

448

-

3,567

619

9,189

3,443

-

3,644

27

-

108

-

16,411

44

649

403

4

-

161

-

-

1

-

1,218

702

14,192

4,802

26

-

5,158

190

126

1,391

-

25,886

* تشمل هذه الموظفين كما في  31ديسمبر ٢٠١٨م  45موظف ممن تركوا العمل خالل العام وهم غير مضمنين في عدد الموظفين ،إال أن مكافآتهم تم اإلفصاح عنها في األقسام
المعنية.
** هذا البند مخصص الثنين من المكافآت األولية التي تم منحها لموظفين جــدد محددين في الفروع الخارجية لتلبية متطلبات ممارسات السوق السائدة في والمتطلبات األجنبية
لتلك الفروع ،والتي تم منحها على أساس استثنائي للسياسة العامة للبنك والقائمة على عدم تقديم مثل هذه المكافآت.
مالحظة :إن مصروفات الموظفين األخرى التي تبلغ  ١٢٧ألف دينار بحريني تم تكبدها في مصروفات التوظيف غير مدرجة أعاله.
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صفحة 53
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

بيانات المكافآت المدفوعة (تتمـــة)

مكافآت أولية

مؤجلة

مقدماً

نقداً

أخــرى

(نقداً  /أسهم)

(نقداً  /أسهم)

نقداً

أسهم

نقداً

أسهم

أخــرى

المجموع

6

1.137

361

-

-

441

4

106

543

-

2.592

 -الرقابة والدعم

16

1.468

383

-

-

341

56

10

270

-

2.528

أشخاص آخرون يتحملون مخاطر جوهرية

5

225

74

-

-

66

13

-

53

-

431

موظفون آخرون

610

7.884

3.179

-

-

3.072

33

5

161

-

14.334

موظفون إقليميون

33

721

142

-

-

126

-

-

-

-

989

670

11.435

4.139

-

-

4.046

106

121

1.027

-

20.874

األشخاص المعتمدون
 -وحدات األعمال

مالحظة :إن مصروفات الموظفين األخرى والبالغة  429ألف دينار بحريني والناتجة عن التوظيف والنفقات غير المباشرة للموظفين غير مدرجة فيما سبق.
ً
وفقا لقانون العمل.
مالحظة :إن مجموع الحوافز يشمل تعويض الفصل عن العمل الذي تم دفعه خالل العام بمبلغ  37ألف دينار بحريني ألحد األشخاص وذلك

 .2المكافآت المؤجلة

2018
نقداً

المكافآت النقدية واألسهم التي تم منها خالل العام

أخــرى

المجموع

ألف دينار بحريني

العدد

ألف دينار بحريني*

ألف دينار بحريني

ألف دينار بحريني

573

4,609,222

2,819

-

3,392

-

618

-

-

-

3,188

123

164

األسهم

1,791,631
655,645

-

1,155
-

المكافآت التي تم دفعها  /إصدارها خالل الفترة

()357

()2,459,043

()1,289

-

التغييرات في قيمة المكافآت غير المستحقة

-

-

-

-

تعديالت على الخدمة واألداء والمخاطر
الرصيد النهائي

-

503

-

4,597,455

-

2,685

1,278
()1,646
-

حوكمــة الشـركــات

الرصيد االفتتاحي
المكافآت التي منحها خالل العام

مراجعة األعمال

* تشمل هذه الموظفين كما في  31ديسمبر ٢٠١7م 54 .موظف ممن تركوا العمل خالل العام وهم غير مضمنين في عدد الموظفين ،إال أن مكافآتهم تم اإلفصاح عنها في
األقسام المعنية.

التقرير االستراتيجي

آالف الدنانير البحرينية

عــدد
الموظفين*

مكافأة ثابتة

٢٠١٧
مكافآت
مضمونة

المكافأة المتغيرة

بناء على سعر المكافآت األصلي لكل فترة مكافآت على حدة
* ً

2017
العدد

ألف دينار بحريني

ألف دينار بحريني

الرصيد االفتتاحي

421

3,595,666

2,293

-

2,714

المكافآت التي منحها خالل العام

189

2,175,730

1,573

-

1,762

المكافآت النقدية واألسهم التي تم منها خالل العام

150

598,751

-

-

150

المكافآت التي تم دفعها  /إصدارها خالل الفترة

()200

()1,760,925

()1,047

-

()1,247

تعديالت على الخدمة واألداء والمخاطر

-

-

-

-

-

التغييرات في قيمة المكافآت غير المستحقة

13

-

-

-

13

الرصيد النهائي

573

4,609,222

2,819

-

3,392

بناء على سعر المكافآت األصلي لكل فترة مكافآت على حدة
* ً
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البيانات المالية

نقداً
ألف دينار بحريني

األسهم
ألف دينار بحريني*

أخــرى

المجموع

صفحة 54
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

البيانات المالية

المحتـويــات
55

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

58

بيان المركز المالي

59

بيان الربح أو الخسارة

60

بيان الدخل الشامل

61

بيان التغيرات في حقوق الملكية

62

بيان التدفقات النقدية

63

إيضاحات حول البيانات المالية

94

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال

106

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠١8
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صفحة 55

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

إلى حضرات السادة المساهمين

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
ص.ب 106

التقرير االستراتيجي

المنامة

مملكة البحرين

تقرير حول تدقيق البيانات المالية
الـــرأي

برأينا أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصـورة عادلة ،من كل الجوانب الجوهرية ،المـركز المالي للبنك كما في  31ديسمبر  ،2018وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة
المنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أساس الـــرأي

مراجعة األعمال

لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لبنك البحرين الوطني ش.م.ب«( .البنك») والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2018وبيان الربح أو الخسارة ،وبيان
الدخل الشامل ،وبيان التغيرات في حقوق الملكية ،وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة
والمعلومات اإليضاحية األخرى.

ً
وفقا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسئولياتنا وفق هذه المعايير مشروحة بمزيد من التفصيل في قسم «مسئوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية»
لقد تم تدقيقنا
ً
وفقا لمدونة قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين التابعة لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين ،وقد
من تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن البنك
ً
طبقا للمدونة المذكورة .إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
استوفينا مسئولياتنا األخالقية األخرى
أمور التدقيق الرئيسية

انخفاض قيمة القروض والسلفيات
(راجع استخدام التوقعات وتقديرات اإلدارة في إيضاح (2د) ،وسياسة انخفاض القيمة في إيضاح ( 2و) ( )10واإليضاحات ( )7و ( )3حول اإلفصاح عن مخاطر االئتمان في
البيانات المالية).
الوصف

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق

لقد ركزنا على هذا األمر بسبب:

إجراءات التدقيق لتقليل المخاطر الجوهرية المصاحبة النخفاض القيمة شملت ما يلي:

•أهمية القروض والسلفيات (تمثل  %37من
مجموع الموجودات) ووجود تقديرات هامة
ذات أثر على البيانات المالية؛

 تغيير في السياسات المحاسبيةالمتعلقة بانخفاض القيمة بما فيها
الحاجة إلى عمل تقديرات وأحكام معقدة
تتعلق بتوقيت احتساب انخفاض القيمة،
وتقدير مبلغ االنخفاض؛

•تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة على أساس متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
وفهمنا ألعمال البنك وممارسة القطاع؛
•تأكيد فهمنا لإلجراءات الجديدة أو المعدلة ،ونظم الرقابة المطبقة بما فيها نظم الرقابة على تطوير وتحديث نموذج
احتساب الخسائر المتوقعة؛
اختبار الرقابة
لقد قمنا اختبارات تعقب اإلجراءات للتعرف على األنظمة والتطبيقات ونظم الرقابة الرئيسية المطبقة في إجراءات
احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .تشمل االختبارات التي قمنا بها ما يلي:
 تقييم مفصل لمخاطر االئتمان على عينات من القروض المتعثرة وغير المتعثرة الختبار نظم الرقابة حول التصنيفاالئتماني؛

 التعديالت الناتجة عن التطبيق على رصيداألرباح المستبقاة كما في  1يناير ،2018
لكونه تاريخ التطبيق؛
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البيانات المالية

•قام البنك بتطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم (“ )9األدوات المالية”
ً
بدءا من  1يناير  2018والذي نتج عنه:

حوكمــة الشـركــات

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي تعتبر ،وفق تقديرنا المهني ،األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2018تم اعتبار هذه
األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل ،وفي صياغة رأينا المهني بشأنها ،ونحن ال نقدم ً
منفصال بشأن هذه األمور.
رأيا
ً

صفحة 56
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

إلى حضرات السادة المساهمين (تتمة)

انخفاض قيمة القروض والسلفيات (تتمة)
الوصف

كيف تم تناول هذا األمر في التدقيق

 استخدام نماذج ومنهجيات إحصائية لتحديدالخسائر االئتمانية المتوقعة؛

 فحص تصميم وفاعلية نظم الرقابة الرئيسية وصحة البيانات والفرضيات المستخدمة في نماذج االنخفاض حسبالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛

 تغيرات جوهرية في اإلجراءات وطرق جمعالبيانات والمراقبة لم يتم اختبارها في
السابق؛

 -فحص الرقابة حول نقل البيانات بين أنظمة المصادر المعنية ونماذج انخفاض القيمة التي يستخدمها البنك؛

 متطلبات اإلفصاح عن األثر المبدئيلتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( ،)9وجودة االئتمان بما فيها
شرح األحكام وأهم المدخالت الرئيسية
المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان
المتوقعة.

 تقييم الضوابط على نموذج انخفاض القيمة ،بما فيها المراقبة والمراجعة واالعتماد؛ تقييم الرقابة على عملية االعتماد ومراجعة مخرجات النماذج والتعديالت التي تتم على المخرجات؛ فحص أنظمة الرقابة الرئيسية المتعلقة باختيار وتنفيذ مدخالت التغيرات االقتصادية المهمة.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 للتأكد من المعلومات المستخدمة؛
•إعادة أداء تأثير 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 البنك وتقييم صحة النتائج؛
•اختيار عينة من تعديالت مخرجات النموذج لتقييم مدى معقولية التعديالت وذلك باختيار الفرضيات الرئيسية واختبار
طريقة االحتساب والمطابقة مع مصادر البيانات.
االستعانة بالمتخصصين
لقد قمنا باشراك المتخصصين من كي بي إم جي ،كل حسب تخصصه للمساعدة في تقييم الرقابة على أنظمة
المعلومات واختبار فرضيات اإلدارة الرئيسية المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وأهمها:
•إشراك المتخصصين في إدارة مخاطر المعلومات الختبار الرقابة على نظم المعلومات الجديدة ،وتسجيل البيانات
في األنظمة الرئيسية ونقل البيانات من األنظمة الرئيسية إلى نماذج انخفاض القيمة؛
•إشراك المتخصصين في إدارة المخاطر المالية لمراجعة معقولية ومالئمة المنهجية والفرضيات المستخدمة في
ً
اعتمادا على معرفتنا الخاصة والمعلومات المتوفرة لدينا عن القطاع واألوضاع
نموذج خسائر انخفاض القيمة
االقتصادية .يشمل ذلك اختبار الفرضيات واألحكام الرئيسية المتعلقة بتصنيف مخاطر االئتمان والزيادة الجوهرية
في مخاطر االئتمان ،وتعريف التعثر واحتمالية التعثر ومعدل االسترجاع واستخدام مدخالت اقتصادية مختلفة
واحتمالية المخرجات الموزونة.
اإلفصاحات
•لقد قمنا بتقييم إفصاحات البنك الخاصة بأثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9والسياسات
المحاسبية الجديدة ،واستخدام الفرضيات واألحكام الجوهرية ،ونوعية ائتمان القروض والسلفيات بالرجوع للمعايير
المحاسبية ذات العالقة.

المعلومات األخرى
مجلس اإلدارة مسئول عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي ،ولكنها ال تشمل البيانات المالية وتقريرنا حولها .وقد
ً
جزءا من التقرير السنوي.
حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير ،على تقرير مجلس اإلدارة والمعلومات األخرى التي تمثل
إن رأينا حول البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى ،وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد في هذا الشأن.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية ،تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وعند القيام بذلك نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى
بناء على العمل
تحوي تضارب مهم مع البيانات المالية ،أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل أعمال التدقيق ،أو يبدو أنها تحتوي على أخطاء جوهرية .إذا ما استنتجنا ً
الذي قمنا به على المعلومات األخرى ،والتي 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

ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية وعرضها بشكل عادل
ً
ضروريا إلعداد البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة ،سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
ً
مناسبا ،عن األمور المتعلقة بفرضية االستمرارية،
عند إعداد البيانات المالية ،مجلس اإلدارة مسئول عن تقييم قدرة البنك على العمل كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،كلما كان
واستخدامها كأساس محاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية البنك أو إيقاف أعماله ،أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.
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صفحة 57

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

إلى حضرات السادة المساهمين (تتمة)

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

انخفاض قيمة القروض والسلفيات (تتمة)
مسئولية المدققين عن تدقيق البيانات المالية

ً
وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،إننا نمارس التقديرات المهنية ونحافظ على منهج الشك المهني في جميع مراحل التدقيق .كما نقوم باآلتي:
كجزء من أعمال التدقيق

التقرير االستراتيجي

سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير
تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول من خلو البيانات المالية ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة،
ً
ً
ً
ً
دائما عن
وفقا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف
ضمانا بأن التدقيق الذي يتم
عال من التأكيد ،ولكنه ليس
المدققين الذي يتضمن رأينا .يعتبر التأكيد المعقول مستوى
ٍ
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،
ً
اعتمادا على هذه البيانات المالية.
على القرارات االقتصادية المأخوذة

•تحديد وتقييم مخاطر المعلومات الجوهرية الخاطئة في البيانات المالية ،سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق التي تستجيب
ً
أساسا لرأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن االحتيال أعلى من عدم
لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير
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.

•تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس اإلدارة.
ً
واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،ما
•الوصول إلى استنتاج حول مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة األساس المحاسبي لفرضية االستمرارية،
ً
شكوكا كبيرة حول قدرة البنك على العمل كمنشأة مستمرة .وإذا توصلنا لمثل هذا االستنتاج،
إذا كان هناك غموض مهم متعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير
فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا هذا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية ،أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية ،يتوجب علينا تعديل رأينا
المهني .تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ هذا التقرير .ومن الممكن لألحداث أو الظروف المستقبلية أن تدفع البنك للتوقف عن
العمل كمنشأة مستمرة.

مراجعة األعمال

•الحصول على فهم لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة ،ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول
مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية للبنك.

•تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق
ً
عادال.
عرضا
ً

أننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يخص ،من بين أمور أخرى ،نطاق التدقيق وتوقيت أعماله المخطط لها ،والنقاط المهمة التي برزت أثناء أعمال التدقيق بما في ذلك
أوجه القصور الهامة ،إن وجدت ،في نظم الرقابة الداخلية.
ً
بيانا يفيد امتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية ،ونطلعه على جميع العالقات واألمور األخرى ،إن وجدت ،التي يعتقد بشكل
كما نقدم لمجلس اإلدارة
معقول بأنها قد تؤثر على استقالليتنا واإلجراءات الوقائية ذات الصلة.

حوكمــة الشـركــات

•الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن البنك بغرض إبداء الرأي حول البيانات المالية .نحن
ً
حصرا فيما يخص رأينا هذا.
مسئولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق المجموعة ،ومسئولون

من بين األمور التي يتم إبالغها لمجلس اإلدارة ،نقوم بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية كما في  31ديسمبر  ،2018وهي 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 ً
جدا ،أنه ال ينبغي اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا ألن اآلثار السلبية لذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة.
البيانات المالية

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
ً
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني ودليل أنظمة مصرف البحرين المركزي (المجلد رقم  )1نفيد بما يلي:
)

أإن البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق معها؛
) بإن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية؛

)

جأنه لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني ،أو قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية أو دليل أنظمة
مصرف البحرين المركزي (المجلد رقم  1والفقرات النافذة من المجلد رقم  6وتوجيهات مصرف البحرين المركزي) ،أو أنظمة أسواق المال الصادرة عن مصرف البحرين
المركزي والقرارات ذات العالقة أو أنظمة وإجراءات بورصة البحرين أو لمتطلبات عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك ،يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري
على أعمال البنك أو مركزه المالي؛

)

دوقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو جعفر القبيطي.

كي بي ام جي فخرو

رقم ترخيص الشريك 83
 28يناير 2019
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صفحة 58
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

بيان المركز المالي
كما في  ٣١ديسمبر

2018

2017

إيضاح

(بماليين الدنانير البحرينية)

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

4

107.3

107,0

سندات الخزانة

5

387.1

419,9

ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

الموجودات

6

259.7

174,0

قروض وسلفيات

7

1190.1

1226,9

أوراق مالية استثمارية

8

1132.2

1067,3

استثمار في شركات زميلة

9

51.6

51,6

فوائد مستحقة وموجودات أخرى

10

50.9

41,8

عقارات ومعدات

19

16.6

13,0

3195.5

3101,5

مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

11

381.4

384,0

سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء

مجموع الموجودات
المطلوبات
12

103.9

67,8

ودائع الزبائن

13

2190.6

2165,2

فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

14

43.8

36.6

2719.7

2653,6

رأس المال

20

140.3

127,5

أسهم تحت نظام حوافز الموظفين باألسهم

20

()1.5

()1.7

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

عالوة إصدار

21

5.0

4,0

االحتياطي القانوني

21

70.1

63.8

االحتياطي العام

21

32.4

32,4

احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاة

21

229.5

221.9

مجموع حقوق الملكية

475.8

447,9

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

٣١٩٥٫٥

٣١٠١,٥

اعتمدت البيانات المالية المنشورة على الصفحات من  58إلى  93من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  28يناير  2019ووقعها بالنيابة عنه:

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
اإليضاحات من  1إلى  43تعتبر
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ّ
عبدالله فخرو
د .عصام
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جان كريستوف دوران
الرئيس التنفيذي

صفحة 59

بيان الربح أو الخسارة

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2018
إيضاح

2017

(بماليين الدنانير البحرينية)

مصروفات الفوائد

23

()39.6
87.2

73,1

صافي الفوائد المكتسبة

117.4
26.0

21,3

مصروفات أخرى

15.8

11,7

مجموع مصروفات التشغيل

41.8

33.0

األرباح قبل طرح المخصصات

75.6

71.5

()5.6

()10,5

70.0

61,0

 50فلس

 44فلس

24

إيرادات أخرى
مجموع الدخل التشغيلي

25

مصروفات الموظفين

صافي مخصصات االنخفاض في القيمة

15

ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة

38

ربح السنة

مراجعة األعمال

30.2

31,4
104,5

التقرير االستراتيجي

إيرادات الفوائد

23

126.8

102.1
()29,0

حوكمــة الشـركــات
البيانات المالية

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

ّ
عبدالله فخرو
د .عصام
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جان كريستوف دوران
الرئيس التنفيذي

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
اإليضاحات من  1إلى  43تعتبر
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صفحة 60
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2018

2017

(بماليين الدنانير البحرينية)
ربح السنة

70.0

61,0

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي تم أو يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي التغير في القيمة العادلة

()8.9

1.1

صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة

-

()0,2

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

5.5

-

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

()3.4

0.9

مجموع الدخل الشامل للسنة

66.6

61.9

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
اإليضاحات من  1إلى  43تعتبر
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صفحة 61

بيان التغيرات في حقوق الملكية

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

احتياطيات أخرى واألرباح المستبقاة

 31ديسمبر 2018

بماليين الدنانير البحرينية

رأس
المال

أسهم غير
مخصصة

عالوة
أصدار

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العام

احتياطي
القيمة
العادلة

األرباح
المستبقاة

المجموع

127.5

()1.7

4.0

63.8

32,4

26.1

16.0

179.8

447.9

الرصيد في  31ديسمبر 2017

-

-

-

-

-

()12.7

-

9.9

()2.8

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
كما في  1يناير 2018
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
من قبل الشركات الزميلة

-

-

-

-

-

-

-

()4.1

()4.1

الرصيد في  1يناير 2018

127.5

()1.7

4.0

63.8

32.4

13.4

16.0

185.6

441.0

التقرير االستراتيجي

مخصص
الهبات
والتبرعات

تخصصيات عام :2017
 -إصدار أسهم منحة ()%10

12.8

()0,1

-

-

()12.8

-

-

0.1

-

 -تحويل إلى الهبات والتبرعات

-

-

-

-

-

-

3.1

()3.1

-

 -تحويل إلى االحتياطي العام

-

-

-

-

19.1

-

-

()19.1

-

 -تحويل إلى االحتياطي القانوني

-

-

-

6.3

()6.3

-

-

-

-

الرصيد بعد تخصصيات عام 2017

140.3

()1 ,8

4.0

70.1

32.4

13.4

19.1

132.0

409.5

أسهم للموظفين تم تخصيصها

-

0.3

1.0

-

-

-

-

-

1.3

مراجعة األعمال

 -أرباح نقدية ()%25

-

-

-

-

-

-

-

()31.5

()31.5

الدخل الشامل للسنة:
 -ربح السنة

-

-

-

-

-

-

-

70.0

70.0

 -الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

()3.4

-

-

()3.4

استخدام مخصص الهبات والتبرعات

-

-

-

-

-

-

()1.6

-

الرصيد في  31ديسمبر ( 2018إيضاح )22-20

140.3

()1.5

5.0

70.1

32,4

10.0

17.5

202.0

475.8

سيتم تقديم التخصيصات لعام  2018إلى مساهمي البنك وذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية .وتشمل هذه التخصيصات  35.1مليون دينار بحريني كأرباح أسهم نقدية وذلك بنسبة
ً
أيضا إصدار
 ،)%25 :2017( %25ومبلغ  3.5مليون دينار بحريني للهبات والتبرعات ،وتحويل مبلغ  21.0مليون دينار بحريني من األرباح المستبقاة إلى االحتياطي العام .أوصى مجلس اإلدارة
أسهم منحة بمعدل سهم واحد لكل عشرة أسهم من خالل استخدام مبلغ  14.0مليون دينار بحريني من االحتياطي العام وتحويل مبلغ  7.0مليون دينار بحريني من االحتياطي العام لالحتياطي

حوكمــة الشـركــات

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

-

()3.4

-

70.0

66.6
()1.6

القانوني.
احتياطيات أخرى واألرباح المستبقاة

 31ديسمبر 2017

الرصيد في  1يناير 2017

116.0

()1,6

2,5

58.0

32,4

25,2

14,6

األرباح
المستبقاة

المجموع

167,5

414.6

تخصصيات عام :2016
 -أرباح نقدية ()%25

-

-

-

-

-

-

-

()28.7

()28.7

 -إصدار أسهم منحة ()%10

11,5

()0.2

-

-

()11,5

-

-

0.2

-

 -تحويل إلى الهبات والتبرعات

-

-

-

-

-

-

2,9

()2,9

-

 -تحويل إلى االحتياطي العام

-

-

-

-

17,3

-

-

()17,3

-

 -تحويل إلى االحتياطي القانوني

-

-

-

5.8

()5.8

-

-

-

-

الرصيد بعد تخصصيات عام 2016

127,5

()1.8

2,5

63.8

32,4

25,2

17,5

118.8

385.9

أسهم للموظفين تم تخصيصها

-

0,1

1.5

-

-

-

-

-

1,6

الدخل الشامل للسنة:
 -ربح السنة

-

-

-

-

-

-

-

61,0

61,0

 -الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

0.9

-

-

0.9

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

-

0.9

-

61,0

61.9

استخدام مخصص الهبات والتبرعات

-

-

-

-

-

-

()1,5

-

()1,5

الرصيد في  31ديسمبر 2018

127,5

()1.7

4,0

63.8

32,4

26,1

16,0

179.8

447,9

األسهم غير المخصصة هي األسهم التي لم يتم تخصيصها بعد للموظفين بموجب نظام حوافز الموظفين باألسهم.

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
اإليضاحات من  1إلى  43تعتبر
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البيانات المالية

بماليين الدنانير البحرينية

رأس
المال

أسهم غير
مخصصة

عالوة
أصدار

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العام

مخصص
الهبات
احتياطي
القيمة العادلة والتبرعات
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بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2018
إيضاح

2017

(بماليين الدنانير البحرينية)

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات:
70.0

ربح السنة

61,0

تسويات لمطابقة صافي الدخل مع صافي النقد من أنشطة العمليات:
االستهالك
صافي مخصص االنخفاض في القيمة

15

حصة البنك من أرباح شركات زميلة
ربح السنة بعد التسويات

2.0

1.8

5.6

10.4

()5.4

()3,7

72.2

69.5

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
7.8

1,1

سندات الخزينة

52.1

18,6

ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2.6

16,3

قروض وسلفيات

27.7

()205,3

أوراق مالية استثمارية

()75.0

24.8

فوائد مستحقة وموجودات أخرى

()0.7

0,3

مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

()2.6

10.2

سلفيات بموجب عقود إعادة الشراء

أرصدة لدى البنوك المركزية (احتياطي نقدي إلزامي)

36.1

3,5

ودائع الزبائن

25.4

76.9

فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى

7.7

0.6

صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

153.3

16,5

أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة

1.2

2.3

شراء عقار ومعدات (صافي)

()5.7

()2.4

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()4.5

()0,1

أرباح أسهم مدفوعة

()31.5

()28,5

هبات وتبرعات مدفوعة

()1.6

()1,5

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()33.1

()30.0

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه

115.7

()13,6

النقد وما في حكمه في  1يناير

4

195.2

208,8

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

4

310.9

195.2

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
اإليضاحات من  1إلى  43تعتبر
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إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
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1.1المنشأة

العنوان المسجل للبنك هو بنك البحرين الوطني ص.ب  .106برج بنك البحرين الوطني .شارع الحكومة .مملكة البحرين .أسهم البنك مدرجة في بورصة البحرين -المنامة-
مملكة البحرين.

التقرير االستراتيجي

بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية عامة .تأسست بمملكة البحرين بموجب مرسوم أميري .وبدأ أعماله في يناير  .١٩٥٧ويعمل البنك بترخيص صادر من
ً
طبقا
مصرف البحرين المركزي كبنك قطاع تجزئة .بينما يعمل فرع البنك بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفرع البنك بالرياض في المملكة العربية السعودية
لنظم وقوانين تلك الدول .تتمثل أنشطة البنك بصفة رئيسية في تقديم خدمات مصرفية لألفراد والشركات وأنشطة الخزانة وأسواق المال وخدمات اإلستشارات
االستثمارية.

2.2السياسات المحاسبية الهامة
بيان االلتزام
أ)
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لعام  2001وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات
تم إعداد البيانات المالية
المالية لعام .2006

ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،فيما عدا األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة ،واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
أعدت البيانات المالية
الشامل اآلخر ،واألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة .تم استخدام السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية على نحو ثابت
كما كانت مطبقة في السنوات السابقة ،فيما عدا ما هو مشروح أدناه:

نتيجة للطرق االنتقالية التي اختارها البنك في تطبيق هذا المعيار ،فإن معلومات المقارنة في هذه البيانات المالية لم يتم تعديلها لتعكس متطلبات المعيار الجديد.
التغييرات الرئيسية على السياسات المحاسبية للبنك ،الناتجة من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9ملخصة أدناه:

يحتفظ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9إلى حد كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39لتصنيف المطلوبات المالية ،باستثناء التعامل مع
األرباح والخسائر االئتمانية الخاصة بالبنك ،والتي تنشأ عندما يختار البنك قياس االلتزام بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،ويتم احتساب هذه األرباح والخسائر
في الدخل الشامل اآلخر .ال تزال هناك فئتين لقياس المطلوبات المالية :بالقيمة العادلة ،وبالتكلفة المطفأة.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9نموذج «الخسائر المتكبدة» في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بنموذج «الخسائر االئتمانية المتوقعة» في
ً
أيضا على بعض التزامات القروض وعقود الضمانات المالية ،ولكن ليس الستثمارات حقوق الملكية.
المستقبل .نموذج انخفاض القيمة الجديد واجب التطبيق
يطبق البنك منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة
ترحل األصول من خالل المراحل الثالث التالية ،بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي:
من خالل الدخل الشامل اآلخرّ .
ً
شهرا:
المرحلة األولى :الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر
المرحلة األولى تشمل الموجودات المالية عند االحتساب المبدئي ،والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي ،أو ذات المخاطر
ً
ً
شهرا بعد تاريخ بيان المركز
شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة من أحداث التعثر المحتملة خالل 12
االئتمانية المنخفضة الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر
ً
شهرا ،ولكن مجموع الخسائر االئتمانية على األصل الموزون باحتمالية حصول حدث الخسارة خالل
المالي .وهي ليست أحداث العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر
ً
شهرا القادمة.
اإلثني عشر
المرحلة الثانية :الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة القيمة
المرحلة الثانية تشمل الموجودات المالية التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي ،ولكن ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض
قيمتها .بالنسبة لهذه الموجودات ،يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة .الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة
الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية .الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع احتمالية حدوث التعثر
في السداد لمدى الحياة.
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البيانات المالية

 )1التغيرات في السياسات المحاسبية
تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9على ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية( :أ) المقاسة بالتكلفة المطفأة ،والقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ،والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9يستند بصورة
عامة على نموذج العمل الذي يتم من خالله إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية .يلغي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9فئات معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )39السابقة وهي المحتفظ بها للمتاجرة ،والمحتفظ بها لتاريخ االستحقاق ،والمتوفرة للبيع ،والقروض والذمم المدينة .يلغي المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )9المتطلب الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39المتعلق بتفريع األداة المشتقة من عقد األصل المضيف .وبالرغم من ذلك ،فإن
ً
ً
وثيقا بعقد المضيف.
ارتباطا
المنشآت ال تزال مطالبة بفصل المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالية حيث ال ترتبط

حوكمــة الشـركــات

 )1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول ابتداء من  1يناير 2018
أ .المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية
يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9متطلبات احتساب وقياس األدوات المالية ،والمطلوبات المالية ،وبعض العقود لبيع وشراء بعض بنود غير المالية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )39األدوات المالية :االحتساب والقياس .إن متطلبات المعيار الدولي إلعداد
ً
ً
جوهريا من معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)39يقدم المعيار الجديد تغييرات أساسية على المعالجة المحاسبية للموجودات المالية،
تغييرا
التقارير المالية رقم ( )9تمثل
ولجوانب معينة من المعالجة المحاسبية للمطلوبات المالية.

مراجعة األعمال

ب) أساس اإلعداد
تم عرض البيانات المالية للبنك بالدينار البحريني وهي العملة الوظيفية للبنك.
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.2

إيضاحات حول البيانات المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المرحلة الثالثة :الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة القيمة
المرحلة الثالثة تشمل الموجودات المالية التي يوجد لها أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي .بالنسبة لهذه الموجودات ،يتم احتساب
بناء على الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد لألصل
بناء على طرق التدفقات النقدية المخصومة،
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة
ً
ً
المالي .يتم قياس القيمة القابلة لالسترداد كالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة ،بما في ذك المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات والرهونات ،مخصومة بناء
على معدل الفائدة عند بداية التسهيل االئتماني ،أو بالنسبة لسندات الدين ،عند معدل الفائدة السوقي الحالي لألدوات المالية المشابهة .بالنسبة لهذه الموجودات ،يتم
بناء على طرق التدفقات النقدية المخصومة.
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة ً
محاسبة التحوط
في بداية عالقة التحوط ،تقوم اإلدارة بإجراء عملية تحديد وتوثيق رسمية .وهذا يشمل هدف إدارة المخاطر للبنك ،الذي يحدد عالقة التحوط ،وكيف يتوافق مع االستراتيجية
العامة إلدارة المخاطر .كما يشمل التوثيق تحديد أداة التحوط ،والبند المتحوط له ،وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط ألجلها ،وكيف ستقوم المنشأة بتحديد ما إذا كانت عالقة
التحوط تستوفي متطلبات كفاءة التحوط .كما يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9توثيق نسبة التحوط ومصادر عدم الفعالية المحتملة.
 )2التغييرات في التقديرات واألحكام الجوهرية
درجات تصنيف المخاطر االئتمانية
ً
ً
ً
تبعا لطبيعة التعرض
داخليا لتصنيف المخاطر االئتمانية باستخدام عوامل نوعية وكمية ،تشير وتدل على مخاطر التعثر في السداد .تختلف هذه العوامل
نموذجا
يملك البنك
المقترض .يتم تحديد ومقارنة تصنيفات المخاطر االئتمانية بحيث تتصاعد احتماالت التعثر في السداد مع كل تصنيف ائتماني أعلى للمخاطر .تخضع التعرضات
ونوع ُ
للمراقبة المستمرة ،مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنيف ائتماني مختلف .كما يستخدم البنك تصنيفات ائتمانية خارجية.
الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية
ً
كثيرا منذ االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يأخذ البنك باالعتبار معلومات معقولة،
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت
كال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية ،بناء على الخبرات السابقة للبنك،
وداعمة ،وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال داعي لها .ويشمل ذلك ً
والتقييم االئتماني المطلع ،بما في ذلك المعلومات التطلعية.
لتحديد ما إذا حصلت زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ االحتساب المبدئي ،يتم أخذ المعايير التالية باالعتبار:
ً
وفقا لسياسة الخسائر االئتمانية المتوقعة المعتمدة؛
1.1خفض تصنيف المخاطر
ً
شهرا الماضية؛
2.2التسهيالت المعاد هيكلتها خالل اإلثني عشر
ً
يوما كما في تاريخ بيان المركز المالي ،والخاضعة للطعن في الظروف القابلة للتطبيق؛
3.3التسهيالت المستحقة لثالثين
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن تقدير التعرضات االئتمانية ألغراض إدارة المخاطر هي عملية معقدة وتحتاج الستخدام النماذج .يختلف التعرض مع المتغيرات في ظروف السوق ،والتدفقات النقدية
ً
مزيدا من التقديرات ،مثل احتمالية حدوث التعثر في السداد ،ونسب الخسارة المرتبطة
المتوقعة ،ومرور الوقت .إن تحديد مخاطر االئتمان لمحفظ أصول معينة يتطلب
بها ،وعالقات التعثر بين األطراف .يقيس البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام احتمالية حدوث التعثر في السداد ،وقيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد،
والخسارة في حالة التعثر في السداد.
يستخدم البنك النماذج اإلحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها ،وتقوم بتقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد لهذه التعرضات باإلضافة إلى التغيرات المتوقعة نتيجة
لتجاوز الفترات الزمنية المقررة .يتضمن هذا التحليل على تحديد وتحديث العالقة بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد والتغيرات في العوامل الرئيسية لالقتصاد
الكلي ،وذلك على مستوى مختلف المناطق الجغرافية التي تشهد التعرضات الخاصة بالبنك.
بناء على الخبرة في
يقدر البنك معامالت قيمة التعرض للتعثر في السداد
قيمة التعرض للتعثر في السداد هي حجم الخسارة المحتملة في حالة التعثر في السداد.
ً
ّ
معدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف المتعثرة .نماذج قيمة التعرض للتعثر في السداد تأخذ باالعتبار قيمة الضمانات المتوقعة ،وتكلفة االسترداد ذات العالقة.
 )3أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9كما في  1يناير  2018في زيادة األرباح المستبقاة بمبلغ  5.8مليون دينار بحريني ،وانخفاض احتياطي القيمة العادلة
بمبلغ  12.7مليون دينار بحريني.
األرباح
المستبقاة

احتياطي القيمة
العادلة

بماليين الدنانير البحرينية
ً
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 31( )39ديسمبر )2017
الرصيد الختامي

179.8

26,1

األثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس
االستثمارات في األوراق المالية (حقوق الملكية) من متوفرة للبيع
إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

14,2

()14,2

194,0

11.9

()1.5

1.5

األثر من احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
أوراق مالية استثمارية – (دين) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
قروض وسلفيات

0.3

-

التزامات قروض وضمانات مالية

()3.1

-

()4.3

1.5

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9من قبل الشركات الزميلة
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9بتاريخ التطبيق المبدئي في  1يناير 2018
الرصيد االفتتاحي
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()4.1

-

185.6
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التصنيف األصلي بموجب
معيار المحاسبة الدولي
رقم ()39

التصنيف الجديد بموجب
المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية
رقم ()9

القيمة الدفترية
األصلية
(بماليين الدنانير
البحرينية)

أثر إعادة القياس بموجب
المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ()9
(بماليين الدنانير البحرينية)

القيمة الدفترية
الجديدة
(بماليين الدنانير
البحرينية)

قروض وذمم مدينة

بالتكلفة المطفأة

107.0

-

107.0

سندات الخزانة

محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

بالتكلفة المطفأة

إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

قروض وذمم مدينة

بالتكلفة المطفأة

174.0

-

174.0

قروض وذمم مدينة

الموجودات المالية
أرصدة لدى البنوك المركزية

419.9

-

419.9

1226.9

-

سندات دين

متوفرة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

1017.9

-

1017.9

أدوات حقوق ملكية

محتفظ بها
للمتاجرة

بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

0.3

متوفرة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

49.1

قروض وذمم مدينة

بالتكلفة المطفأة

قروض وسلفيات

أدوات حقوق ملكية
فوائد مستحقة وموجودات أخرى

41.8

3036.9

1067.3

0.3

-

49.1

41.8

-

3037.2

0.3

يتم قياس جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
 )5الخسائر االئتمانية المتوقعة  /مخصصات انخفاض القيمة
المطابقة بين الرصيد الختامي لمخصص انخفاض القيمة للموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39كما في  31ديسمبر  2017مع الرصيد االفتتاحي
لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المحدد بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9كما في  1يناير  2018كما يلي :
 31ديسمبر 2017
(بماليين الدنانير
البحرينية)
42.7

إعادة القياس
(بماليين الدنانير
البحرينية)
()0.3

(بماليين الدنانير
البحرينية)

42.4

42.7

1.5
3.1
4.3

1.5
3.1
47.0

 1يناير 2018

البيانات المالية

 )6أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات كما في  1يناير 2018

التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير 2018
قروض وسلفيات
سندات الخزينة
أوراق مالية استثمارية (سندات دين)
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير 2018
قروض وسلفيات
سندات الخزينة
أوراق مالية استثمارية (سندات دين)
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

حوكمــة الشـركــات

كما في  1يوليو  ،2018قام البنك بإعادة تصنيف سندات دين بمبلغ  685.4مليون دينار بحريني من الفئة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى
الفئة المصنفة بالتكلفة المطفأة ،لتعكس بشكل أدق النية االستراتيجية الجديدة للبنك لهذه المحفظة .يعتزم البنك تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط
دفعات المبلغ األصلي والفائدة.

قروض وسلفيات
سندات دين متوفرة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( /)39سندات
دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ()9
التزامات القروض والضمانات المالية

مراجعة األعمال

بالتكلفة المطفأة

1067.3

0.3

1227.2

أوراق مالية استثمارية

التقرير االستراتيجي

 )4تصنيف وقياس األدوات المالية
قام البنك بعمل تحليل مفصل لنماذج العمل الخاصة بإدارة الموجودات المالية ،باإلضافة لتحليل خصائص تدفقاته النقدية .المطابقة بين فئات القياس األصلية والقيمة
الدفترية للموجودات بموجب معيار المحاسبة الدول يرقم ( ،)39وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9كما في  1يناير 2018
كاآلتي:

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

(بماليين الدنانير البحرينية)

المجموع

1151.0
419.9
1017.9
174.0
2762.8

29.9
29.9

88.7
88.7

1269.6
419.9
1017.9
174.0
2881.4

9.4
1.5
10.9

1.6
1.6

31.4
31.4

42.4
1.5
43.9

الخسائر االئتمانية المتوقعة على التزامات القروض والضمانات المالية مدرجة ضمن بند المطلوبات األخرى بمبلغ  3.1مليون دينار بحريني.
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ب .المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )15إيراد العقود مع العمالء
ً
شامال لتحديد طبيعة ومبلغ وتوقيت احتساب اإليرادات .ويحل محل اإلرشادات احتساب اإليرادات الحالية ،بما
إطارا
يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()15
ً
في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )18اإليرادات ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )11عقود اإلنشاء ،والتفسيرات ذات العالقة .قام البنك بتطبيق المعيار بتاريخ 1
ً
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )8بدون أي وسائل عملية .لم يتأثر مبلغ أو توقيت إيراد الرسوم والعموالت للبنك من العقود مع العمالء بتطبيق
يناير  2018بأثر رجعي،
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)15
 )2المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد
أ .المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )16اإليجارات
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16للمستأجرين نموذج واحد لمعالجة اإليجارات بالميزانية العمومية .يحتسب المستأجر حق االنتفاع من األصل والذي
يمثل حقه لالنتفاع باألصل المعني ،ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه بسداد دفعات اإليجارات .هناك اعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل واإليجار ذو القيمة
المنخفضة .تبقى المعالجة المحاسبية للمؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار كإيجارات تشغيلية أو تمويلية.
يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16توجيهات اإليجارات الحالية والتي تشمل على ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )17اإليجارات ،وتفسير لجنة
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ( – )4تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على صيغة إيجار ،وتفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم ( - )15اإليجارات التشغيلية –
الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم ( – )27تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الصفة القانونية لعقود اإليجار.
ً
مبدئيا بتاريخ  1يناير  ،2019باستخدام منهجية األثر الرجعي المعدلة .لذلك ،سيتم
يخطط البنك لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16على البيانات المالية
احتساب األثر المتراكم لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16كتسوية على الرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة كما في  1يناير  ،2019مع عدم تعديل
أرقام المقارنة.
المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  .2019التطبيق المبكر مسموح للشركات التي ستطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()15
 إيراد العقود مع العمالء كما في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16لن يكون لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري على البيانات المالية.
ج .عمالت أجنبية
 )1العمليات بالعملة األجنبية:
يتم احتساب العملية بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة عند إجراء المعاملة .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الدينار
البحريني بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي .وتدرج فروقات الصرف الناتجة عن التحويل سواء المحقة 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 تحويل أدوات حقوق الملكية والتي
يتم احتسابها ضمن الدخل الشامل اآلخر كجزء من التغييرات في القيمة العادلة.
 )2الفروع الخارجية:
يتم تحويل موجودات ومطلوبات الفروع الخارجية إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف الفورية في نهاية الفترة .ويتم تحويل اإليرادات والمصروفات لهذه الفروع الخارجية
إلى الدينار البحريني باستخدام متوسط أسعار الصرف خالل الفترة .ويتم احتساب الفروقات الناتجة عن تحويل صافي االستثمار االفتتاحي في هذه الفروع في الدخل
الشامل اآلخر.
د .استخدام التوقعات وتقديرات اإلدارة
تتأثر البيانات المالية للبنك ونتائجه بالسياسات المحاسبية والفرضيات وتقديرات اإلدارة التي يجب األخذ بها عند إعداد البيانات المالية.
يقوم البنك بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات .يجب أن تتماشى الفرضيات واألحكام مع أفضل
ً
بناءا على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث
التقديرات حسب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة .يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر
المستقبلية .يقوم البنك بمراجعة محافظ القروض لتقييم انخفاض القيمة بشكل ربع سنوي على األقل .عند تحديد وجوب تسجيل خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح
او الخسارة.
المطبقة من  1يناير :2018
راجع إيضاح .2ب.أ « 2.التغيرات على التقديرات واألحكام الجوهرية».
المطبقة قبل  1يناير :2018
يقوم البنك بعمل أحكام 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
المحفظة .أو حالة االقتصاد الوطني أو المحلي والتي ترتبط بانخفاض الموجودات في البنك.
بناء على خبرة الخسائر التاريخية لنفس خصائص مخاطر االئتمان ودليل موضوعي بوجود انخفاض القيمة مشابهة في المحفظة لتقييم
تقوم اإلدارة بعمل التقديرات
ً
انخفاض القيمة.
يتم مراجعة التقديرات والفرضيات المتعلقة بشكل مستمر ويتم احتساب تغيرات التقديرات في الحسابات في الفترة التي يتم فيها عمل مراجعة التقديرات إذا كانت
المراجعة تؤثر على الفترة نفسها فقط ،أو الفترة نفسها والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية الفترات المستقبلية.
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إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة للموجودات أوالمطلوبات المالية وتخصيص دخل الفوائد أو مصروفات الفوائد على مدى العمر
الزمني للموجودات أوالمطلوبات المالية .ويعتبر معدل الفائدة الفعلي السعر الذي يخصم بالضبط التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع
ً
مناسبا خالل مدة أقصر مقابل صافي القيمة الدفترية للموجودات أوالمطلوبات المالية .إن لتطبيق طريقة معدل
لألصول أوالمطلوبات المالية أو عندما يكون ذلك
الفائدة الفعلي أثر في احتساب دخل الفوائد ومصروفات الفوائد بطريقة متساوية وبالتناسب مع المبلغ المستحق طوال الفترة حتى اإلستحقاق أو التسديد .وفي
سياق احتساب معدل الفائدة الفعلي ،يتم تقدير التدفقات النقدية وذلك باألخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ولكن باستثناء الخسائر االئتمانية
المستقبلية.

التقرير االستراتيجي

هـ) احتساب اإليرادات والمصروفات
ً
وفقا لمبدأ االستحقاق.
 )1تحتسب الفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة في بيان الربح او الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

 )2الرسوم والعموالت التي هي جزء من معدل الفائدة الفعلي لألصول والمطلوبات المالية يتم إدخالها 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.

 )4التزامات مزايا الموظفين قصيرة األجل يتم احتسابها على أسس غير مخصومة ويتم احتسابها كمصروف بعد تأدية الخدمات المرتبطة بها .ويتم عمل مخصص
ً
حاليا التزام قانوني ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمات
للمبلغ المتوقع دفعه تحت نظام الحافز النقدي قصير األجل أو نظام المشاركة في األرباح إذا كان البنك لديه
سابقة أداها الموظف ويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل موثوق.
يوجد لدى البنك عدة برامج لمزايا التقاعد لموظفيه في البحرين وفي فروعه الخارجية وهي حسب قوانين العمل ذات العالقة في هذه الدول .ويعتبر برنامج مزايا
التقاعد بطبيعته «خطة مساهمة محددة» للموظفين الذين يتم تغطيتهم بأنظمة التأمين االجتماعي التقاعدي في البحرين والفروع الخارجية .ويستحق الموظفين اآلخرين
ً
اعتمادا على طول الخدمة والمكافأة النهائية.
مكافأة نهاية الخدمة يتم دفعها حسب عقود العمل أو حسب قوانين العمل

مراجعة األعمال

 )3يتم احتساب أرباح األسهم عندما يتم التأكد من استحقاق البنك لألرباح.

تعتبر هذه المطلوبات غير ممولة ،وقد تم عمل مخصص لهذه المصروفات وتم خصمها في بيان الربح أو الخسارة على افتراض ترك جميع الموظفين خدمة البنك
في تاريخ إعداد بيان المركز المالي .يتم تحميل تكلفة توفير هذه المزايا التقاعدية في بيان الربح أو الخسارة.

ً
وفقا لمبدأ االستحقاق.
 )5يتم احتساب المصروفات األخرى في الفترة التي يتم تكبدها
و .الموجودات والمطلوبات المالية
 .1االحتساب والقياس المبدئي
ً
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة ،للبند غير المصنف
مبدئيا باحتساب القروض والسلفيات ،والودائع بتاريخ نشوئها .يتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي
يقوم البنك
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وتكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة للشراء أو اإلصدار.

ً
مصنفا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة إذا كان يستوفي كل من الشرطين التاليين ،ولم يكن
	إذا كان األصل يحتفظ به ضمن نموذج عمل الهدف منه االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات النقدية؛-

الشروط التعاقدية لألصل المالي تزيد بتواريخ محددة من التدفقات النقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد على المبلغ األصلي القائم.

-

ً
مصنفا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان يستوفي الشرطين التاليين ،ولم يكن

-

إذا كان األصل يحتفظ به ضمن نموذج عمل يتحقق الهدف منه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصل المالي؛

-

الشروط التعاقدية لألصل المالي تزيد بتواريخ محددة من التدفقات النقدية التي تعتبر دفعات كمبلغ األصل والفوائد على المبلغ األصلي القائم.

ً
قرارا ال رجعة فيه لعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل
عند االحتساب المبدئي الستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها لغير المتاجرة ،قد يتخذ البنك
الشامل اآلخر .يتم اتخاذ هذا القرار لكل استثمار على حدة.
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ً
قرارا ال رجعة فيه لتصنيف األصل المالي الذي يستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
باإلضافة لذلك ،عند االحتساب المبدئي ،قد يتخذ البنك
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.
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 .2التصنيف
المطبق من  1يناير 2018
عند االحتساب المبدئي ،يتم تصنيف وقياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.

حوكمــة الشـركــات

ً
شهريا بنسبة ثابتة من الرواتب .ويخضع هذا النظام إلشراف لجنة متخصصة من موظفي
يوجد لدى البنك نظام توفير اختياري للموظفين حيث يساهم البنك والموظفين
البنك .ويتم تحميل مساهمة البنك في هذا النظام في بيان الربح أو الخسارة.
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و .الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
 .2التصنيف (تتمة)
تقييم نموذج العمل
يقوم البنك 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:
ً
فعليا .ويشمل هذا ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركّز على اكتساب إيرادات الفوائد التعاقدية ،مع
	السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة ،وعمل هذه السياساتاالحتفاظ بمحفظة خاصة لمعدالت الفوائد ،أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول.
-

كيف يتم تقييم أداء المحفظة ،ورفع التقارير عنها إلى إدارة البنك.

-

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل هذا) وكيف يتم إدارة والتعامل مع هذه المخاطر.

	وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات ،والتوقعات بخصوص أنشطة البيع المستقبلية .ومع ذلك ،ال يتم النظرفي المعلومات حول نشاط البيع بشكل منعزل ،ولكن كجزء من التقييم العام لكيفية تحقيق البنك للهدف المعلن إلدارة الموجودات المالية ،وكيفية تحقيق التدفقات
النقدية.
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة ،أو التي تدار ويتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف «األصل» على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االحتساب المبدئي .تعرف «الفائدة» على أنها مقابل القيمة الزمنية للنقود،
وللمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن ،ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (على سبيل المثال ،مخاطر السيولة،
والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة لهامش الربح.
لتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد ،يأخذ البنك 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 البنك يأخذ 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 البنك 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.

يحتفظ البنك بمحفظة قروض طويلة األجل ذات معدل فائدة ثابتة ،والتي يملك البنك خيار اقتراح تعديل معدالت الفائدة في تواريخ إعادة التعيين الدورية .حقوق إعادة
التعيين محدودة بمعدل الفائدة في السوق في وقت التعديل .يملك المقترضون خيار قبول معدل الفائدة المعدل ،أو استرداد القرض بالقيمة االسمية وبدون أي
يغير من معدل الفائدة من
عقوبات .حدد البنك أن التدفقات النقدية لهذه القروض هي فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفوائد على المبلغ األصلي القائم ،ألن الخيار ّ
حيث األخذ باالعتبار للقيمة الزمنية للنقد ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر اإلقراض األخرى األساسية ،والتكاليف المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم.
المطبقة قبل  1يناير 2018
تتكون استثمارات تم تصنيفها باحتساب قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة من استثمارات تم تصنيفها في البداية باحتساب قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة
واستثمارات للمتاجرة.
االستثمارات التي تم تصنيفها باحتساب قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي األوراق المالية االستثمارية التي يتم شراؤها بغرض االحتفاظ بها لمدة غير محددة
من الزمن .ويتم إدارتها وتقييمها ويقدم تقرير عنها داخليا على أساس القيمة العادلة ،ويتم تصنيفها كاستثمارات تم احتساب قيمتها العادلة من خالل حساب الربح أو
الخسارة.
األوراق المالية المتداولة
األوراق المالية المتداولة هي األوراق المالية التي يتم شراؤها بغرض تحقيق ربح من تقلبات أسعارها أو التي يتم تضمينها في محفظة لها ظاهرة تحقيق الربح على المدى
القصير ،يتم تصنيفها على أنها أوراق مالية متداولة .ويتم أحتساب هذه األوراق المالية في البداية بقيمتها العادلة .ويتم بالتالي قياسها بالقيمة العادلة حسب أسعار
السوق المدرجة .ويتم تضمين األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة من األوراق المالية المتداولة في بيان الربح أو الخسارة.
االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق
إن االستثمارات التي يتم االحتفاظ بها حتى االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة وذات مدفوعات قابلة للتحديد وتواريخ استحقاق ثابتة ،ينوي البنك وبشكل إيجابي
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى أية تكاليف صفقات مباشرة ويتم
وقادر على االحتفاظ بها حتى االستحقاق .ويتم احتساب االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق
ً
ناقصا أية خسائر بسبب انخفاض القيمة.
قياسها فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام سعر الفائدة الفعلي،
االستثمارات المتوفرة للبيع
استجابة الحتياجات السيولة ،والتغيرات في أسعار الفائدة ،أو المخاوف تجاه
ً
االستثمارات غير المشتقة ،والتي ينوي البنك االحتفاظ بها لمدة غير محددة ويمكن بيعها
ً
مبدئيا يتم احتساب االستثمارات المتوفرة للبيع والتي تتكون من سندات الديون
االنخفاض في القيمة االئتمانية ،يتم تصنيفها على أنها استثمارات متوفرة للبيع.
ً
الحقا بالقيمة العادلة بناء على أسعار السوق المدرجة أو أسعار السماسرة أو المبالغ
واألسهم وذلك بقيمها العادلة ،بما في ذلك تكاليف الصفقات ،ثم يتم قياسها
المشتقة من نماذج التدفقات النقدية ،أيها األنسب .ويتم احتساب األرباح والخسائر غير المحققة الناشئة عن التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع في
الدخل الشامل اآلخر .ويتم تحويل القيمة العادلة التراكمية لألوراق المالية المتوفرة للبيع في حالة بيعها أو التصرف بها بخالف ذلك ،أو التي تم في السابق احتسابها ضمن
الدخل الشامل اآلخر ،إلى بيان الربح أو الخسارة.
يصنف البنك مطلوباته المالية ،عدا الضمانات المالية ،كأدوات مقاسة بالتكلفة المطفأة.
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 .3إعادة التصنيف
المطبقة من  1يناير 2018
ً
الحقا لالحتساب المبدئي ،فيما عدا الفترة التي تلي تغيير البنك لنموذج عمل إدارة الموجودات المالية.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية
المطبقة قبل  1يناير 2018
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى موجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،أو كمتوفرة للبيع ،أو كمحتفظ بها لتاريخ االستحقاق على أساس نية اإلدارة
في وقت شراء هذه االستثمارات ،ووضع السياسات االستثمارية.

التقرير االستراتيجي

و .الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

 .4ودائع الزبائن
ً
الحقا بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم احتساب ودائع الزبائن في البداية بالقيمة العادلة ،ثم يتم قياسها

 .7اتفاقيات 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» .ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كفوائد مدفوعة ،ويتم احتسابها ضمن مدة عقود سلفيات بموجب إعادة
ً
مسبقا ،فإنها ال تدرج في
الشراء باستخدام طريقة العائد الفعلي .وبالمقابل عند شراء األوراق المالية مع االلتزام بإعادة بيعها بتاريخ مستقبلي محدد وبسعر معلوم
بيان المركز المالي ويسجل المبلغ المدفوع مقابل الشراء تحت بند «ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى» .ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع
كفوائد مكتسبة ويتم احتسابها ضمن مدة العقود اتفاقيات إعادة الشراء العكسية باستخدام طريقة العائد الفعلي.

 .9قياس 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 للبنك الوصول إليه بذلك التاريخ .القيمة العادلة ألي التزام ،تعكس مخاطر عدم األداء.
يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت هذه األسعار ،ويشمل ذلك أسهم حقوق ملكية
ً
نشطا عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية ومتكررة بانتظام على أسس تجارية.
وسندات دين مدرجة .يعتبر السوق
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.
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 .8النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما يعادله من نقد بالصندوق ،وأرصدة لدى البنوك المركزية باستثناء االحتياطيات النقدية اإللزامية ،وودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
لمدة ال تتجاوز ثالثة شهور من تاريخ اإليداع ،واستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة يمكن تحويلها إلى النقد بسهولة ،وهي غير معرضة لمخاطر جوهرية قد تؤثر على
قيمتها ،وتستحق خالل ثالثة شهور أو أقل من تاريخ التملك ويستخدمها البنك إلدارة التزاماته قصيرة األجل.

حوكمــة الشـركــات

 .6األدوات المالية المشتقة
يتم احتساب األدوات المالية المشتقة في البداية على أساس سعر التكلفة ،والتي تمثل قيمتها العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتق المالي ،ثم يعاد قياسها
ً
الحقا على أساس قيمتها العادلة .يتم الحصول على القيمة العادلة من أسعار السوق المسعرة في أسواق نشطة ،متضمنة آخر العمليات التي تمت في السوق،
وكذلك أساليب التقييم والتي تتضمن نماذج التدفقات النقدية المخصومة ،ونماذج خيارات التسعير ،حسب ما هو مناسب .ويتم احتساب التغييرات في القيمة العادلة
لألدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط ضمن نفس البند المتحوط في بيان الربح أو الخسارة .وفي حالة تحوطات القيمة العادلة والتي تستوفي معيار
محاسبة التحوط فإن أي ربح أو خسارة ناتج عن إعادة قياس أدوات التحوط للقيمة العادلة ،وكذلك التغيرات المرتبطة بالقيمة العادلة للبند الذي تم التحوط له ،يتم احتسابه
في بيان الربح أو الخسارة وتحت اإليرادات األخرى .وفي 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 .وتظهر جميع
األدوات المالية المشتقة في بيان المركز المالي إما ضمن الموجودات (إذا كانت قيمتها العادلة موجبة) أو ضمن المطلوبات (إذا كانت قيمتها العادلة سالبة).

مراجعة األعمال

 .5الضمانات المالية
ً
نظرا لعدم قيام مدين معين بالدفع عند
الضمانات المالية هي عقود تتطلب أن يقوم البنك بإجراء دفعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها وذلك
ً
ً
مبدئيا احتساب الضمانات المالية بقيمتها العادلة (وهي العالوة والتي يتم استالمها عند اإلصدار) .ويتم استهالك
وفقا للشروط التعاقدية .ويتم
استحقاقها وذلك
العالوة التي يتم استالمها على مدى العمر الزمني للضمان المالي .بينما يتم احتساب التزام الضمان (المبلغ االسمي) بالتالي بالقيمة المطفأة هذه أو بالقيمة الحالية
محتمال) .ويتم تضمين العالوة الغير مطفأة من هذه الضمانات المالية تحت المطلوبات األخرى.
ألي دفع متوقع ،أيهما أكبر (عندما يصبح الدفع بموجب الضمان
ً
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و .الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
 .10تحديد وقياس انخفاض القيمة
المطبقة من  1يناير 2018
يحتسب البنك 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؛

-

المصدرة؛
الضمانات المالية والعقود ُ

-

المصدرة.
التزامات القروض ُ

ال تحتسب خسائر انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
يقيس البنك مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة ،ما عدا التالي ،والتي يتم قياسها بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر
ً
شهرا:
-

استثمارات أدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ التقرير؛

-

أدوات الدين األخرى التي لم تتعرض مخاطرها االئتمانية لالرتفاع بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي.

المطبقة قبل  1يناير 2018
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية للبنك التي ال يتم االحتفاظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ كل بيان للمركز المالي ،لتحديد وجود دالئل
موضوعية النخفاض في قيمة الموجودات .وتعتبر الموجودات المالية منخفضة القيمة عند وجود دالئل موضوعية على حصول حدث خسارة بعد احتساب الموجودات ألول
مرة ،وأن هذا الحدث له آثار على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات ،والتي يمكن تقديرها بشكل معقول .وفي حالة وجود أية دالئل على االنخفاض في القيمة،
يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لتحديد مدى االنخفاض في القيمة.
المقترض ،وإعادة هيكلة قرض أو سلفة
المصدر ،وإخالل أو عدم دفع ُ
للمقترض أو ُ
األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة األصول المالية تشمل المصاعب المالية الكبيرة ُ
المصدر سيدخل مرحلة اإلفالس ،أو اختفاء سوق نشط لألوراق المالية.
المقترض أو ُ
من قبل البنك بشروط لن يعتبرها البنك بخالف ذلك ،والمؤشرات بأن ُ
ويتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات التي تظهر بالتكلفة المطفأة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المقدرة (باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد) بعد خصمها باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي .يتم تخفيض القيمة الدفترية
ً
الحقا إلى انخفاض مبلغ خسارة انخفاض
لألصل مباشرة أو من خالل استخدام حساب المخصص .يجب احتساب مبلغ الخسارة في بيان الربح أو الخسارة عندما تؤدي حادثة
القيمة ،ويتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل بيان الربح أو الخسارة.
ويأخذ البنك باالعتبار أدلة انخفاض قيمة القروض والسلفيات على مستويات معينة وجماعية.
يتم تقييم جميع القروض والسلفيات التي تعتبر هامة بشكل منفرد وذلك لتقييم انخفاض قيمتها .يتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض والسلفيات
الهامة بشكل منفرد على أساس الفرق بين صافي القيمة الدفترية والمبلغ القابل لالسترداد المقدر للقروض والسلفيات ،والتي تقاس بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة من هذه القروض والسلفيات ،وخصمها على بمعدل الفائدة الفعلي األصلي .وبالنسبة للقروض ذات أسعار الفائدة العائمة ،فإن معدل الخصم
ً
أيضا احتساب وقياس انخفاض القيمة ومقدار ما لم يمكن تحصيله من الديون على أساس تقسيم
هو المعدل الفعلي الحالي للفائدة حسب اتفاقية التسهيالت .ويتم
المحفظة إلى مجموعات من القروض والسلفيات ذات خصائص ائتمانية متشابهة ولم يتم تحديدها كمنخفضة القيمة بصورة منفردة ،على أساس تقديرات الخسائر
المتكبدة ولكن لم يتم تحديدها بصفة خاصة ضمن محفظة القروض والسلفيات ،كما في تاريخ بيان المركز المالي .وتستند التقديرات على التصنيفات الداخلية للمخاطر،
والمعدالت التاريخية للتعثر في السداد ،وتغير التصنيفات ،ودرجة حدة الخسارة ،وعوامل االقتصاد الكلي والعوامل االقتصادية األخرى ذات العالقة ،ويتم تعديل الخبرة
بالنسبة للخسائر السابقة لكي تعكس تأثير الظروف االقتصادية واالئتمانية .ال يتم شطب القروض والسلفيات إال بعد القيام واستنفاذ اإلجراءات الالزمة من جدولة
تماما من أن احتمال استردادها ضئيل ً
ً
جدا.
ومحاولة التحصيل ،والتأكد
في حالة األوراق المالية للديون المصنفة على أنها متوفرة للبيع ،فإن البنك يقوم وبصفة فردية بتقدير ما إذا كانت هناك دالئل على انخفاض القيمة وذلك باالعتماد على
نفس المعايير المطبقة على األصول المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة .ويكون مبلغ خسارة انخفاض القيمة هو الفرق بين سعر الشراء وبعد طرح أية مبالغ مدفوعة من
ً
سابقا في بيان الربح أو الخسارة .وإذا حدث في فترة الحقة إن
المبلغ األساسي واإلطفاء ،وبين القيمة العادلة الحالية ،بعد طرح خسارة انخفاض القيمة التي تم احتسابها
زادت قيمة العادلة لسندات الديون المتوفرة للبيع ويمكن أن تنسب هذه الزيادة بشكل موضوعي إلى حدث ائتمان وقعت بعد احتساب خسارة االنخفاض في القيمة في
بيان الربح أو الخسارة ،فإن الخسارة انخفاض القيمة يتم عكسها من خالل بيان الربح أو الخسارة.
دليال
وبالنسبة لالستثمار في أسهم حقوق الملكية المصنفة على إنها متوفرة للبيع ،فإن االنخفاض الجوهري أوالطويل في القيمة العادلة ألقل من التكلفة يعتبر
ً
ً
موضوعيا على انخفاض القيمة .عندما تكون هناك دالئل موضوعية على انخفاض القيمة ،فإن مبلغ انخفاض القيمة يتم قياسه على إنه الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة
ً
سابقا في بيان الربح أو الخسارة .ويتم احتساب أي استرداد الحق للقيمة العادلة لألسهم المتوفرة للبيع التي
العادلة الحالية بعد طرح أية خسارة انخفاض قيمة تم احتسابها
انخفضت قيمتها في بيان الدخل الشامل اآلخر.
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ً
جزءا من األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية المشابهة) في الحاالت التالية:
قابال للتطبيق،
يتم إلغاء احتساب األصل المالي (أو عندما يكون
ً
-

عند سقوط الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصول.

ً
التزاما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير جوهري بالنسبة لطرف
	قام البنك بتحويل حقوقه في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو تحملثالث وذلك بموجب ترتيبات “صريحة” وقام البنك بما يلي( :أ) تحويل الجزء األكبر من جميع المخاطر والعوائد الخاصة باألصول ،أو (ب) لم يقم البنك بالتحويل أو
االحتفاظ بالجزء األكبر من جميع المخاطر والعوائد الخاصة باألصل ولكنه قام بتحويل السيطرة على األصل.

	إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة لن ينتج عنها إلغاء احتساب أصل حالي ،فإنه يتم تضمين التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من األصل المالي المعدل في قياسبناء على أوقاتها المتوقعة والمبالغ المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي القائم.
األصل الحالي ً
	إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة سينتج عنها إلغاء احتساب أصل حالي ،سيتم التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كالتدفقات النقدية النهائية مناألصل المالي الحالي وقت إلغاء االحتساب .يتم خصم هذا المبلغ من التاريخ المتوقع إللغاء االحتساب إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي
لألصل المالي القائم.

مراجعة األعمال

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
ً
ً
جوهريا ،فإن الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل
اختالفا
إلغاء احتسابه أم ال .إذا كانت التدفقات النقدية لألصل الذي تم إعادة التفاوض بشأنه تختلف
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:

التقرير االستراتيجي

و .الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
 .11إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية

يقوم البنك بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.

ً
مطروحا منها تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أعلى .لتحديد القيمة المستخدمة ،يتم خصم مبلغ التدفقات
المبلغ القابل لالسترداد يساوي القيمة العادلة
النقدية المستقبلية للقيمة الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس تقديرات السوق الحالية لقيمة الوقت والمخاطر المتعلقة باألصل.
وإذا تم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد (أو الوحدة المولدة للنقد) وتبين أنها أقل من قيمتها الدفترية ،فان القيمة الدفترية لألصل (الوحدة المولدة للنقد) يتم
تخفيضها لكي تعادل القيمة القابلة لالسترداد.

ح .االستثمار في شركات زميلة
الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من قبل البنك ،ولكن ال يسيطر بشكل كامل أو مشترك على سياساتها المالية والتشغيلية .يكون للبنك تأثير مهم
على الشركات الزميلة عندما يمتلك البنك نسبة تتراوح بين  %20و %50من حقوق التصويت في الشركات الزميلة.
ً
ً
مبدئيا على أساس التكلفة ،والتي تشمل تكاليف المعاملة .تشمل البيانات
وفقا لطريقة حقوق الملكية والذي يحتسب
تحتسب استثمارات البنك في الشركات الزميلة
المالية للبنك حصة البنك من الدخل والمصروفات والتغير في حقوق الملكية للشركات الزميلة بعد التعديالت التي تتم لتتماشى السياسات المحاسبية للشركات الزميلة
مع السياسات المحاسبية للبنك من تاريخ البدء في ممارسة التأثير الجوهري حتى زوال ذلك التأثير أو زوال السيطرة المشتركة .عندما يفقد البنك التأثير المهم على
الشركات الزميلة ،حتى لو تحول االستثمار في الشركة الزميلة إلى استثمار في مشروع مشترك ،ال تقوم المنشأة بإعادة قياس األرباح المستبقاة .وعندما تتجاوز حصته
في خسائر الشركة الزميلة ،فإن القيمة الدفترية لتلك الحصة يتم تخفيضها إلى صفر ،ويتوقف احتساب أي خسائر إضافية إال في حالة وجود التزامات على البنك أو
قيام البنك بتسديد مدفوعات نيابة عن الشركات الزميلة.
ط .العقارات والمعدات
ً
ً
ً
مطروحا منها االستهالك وخسائر انخفاض القيمة .ال يحتسب أي استهالك على األراضي ،وتظهر
والحقا بالتكلفة
مبدئيا بالتكلفة،
يتم تسجيل العقارات والمعدات
األراضي بالتكلفة بتاريخ الشراء .إذا تألف أي أصل من األصول الثابتة من أجزاء أساسية تتميز بفئات عمرية مختلفة ،فإنه يتم احتسابها بصورة منفصلة .تتكون تكلفة
كل أصل من األصول الثابتة من سعر الشراء أو أية تكاليف أخرى الزمة لوضع األصل قيد االستخدام المستهدف ،ويتم تحميل استهالك العقارات والمعدات على بيان
ً
وفقا لطريقة القسط الثابت وبنسب موزعة على مدى عمر كل فئة منها .وتقدر أعمار الموجودات كالتالي:
الربح أو الخسارة ،ويحتسب
المباني

 20إلى  40سنة

أثاث ومعدات

 3إلى  8سنوات

ً
مستقبليا في
يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لألصول الثابتة بشكل دوري ،وإذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة ،فإن مقدار التغيير يتم احتسابه
بيان الربح أو الخسارة على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي المقدر للعقارات والمعدات.
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البيانات المالية

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
ً
انخفاضا نتيجة إعادة التقييم .وعندما تتغير خسارة االنخفاض إلى العكس فيما بعد ،فان القيمة الدفترية لألصل (الوحدة المولدة للنقد) تتم زيادتها لكي تعادل
القيمة
التقدير المعدل لقيمته القابلة لالسترداد بحيث أن القيمة الدفترية الزائدة ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو لم يتم احتساب أية خسارة انخفاض
قيمة بالنسبة لألصل (الوحدة المولدة للنقد) في السنوات السابقة .ويتم احتساب التغير العكسي لخسارة انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة ،ولذلك ما لم
يتم احتساب األصل ذي العالقة بقيمة إعادة التقييم وفي هذه الحالة يتم اعتبار التغير العكسي لخسارة االنخفاض في القيمة على أنها زيادة ناتجة عن إعادة التقييم.

حوكمــة الشـركــات

ز .انخفاض قيمة األصول غير المالية
في تاريخ كل بيان للمركز المالي ،يقوم البنك بمراجعة القيمة الدفترية ألصوله 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 البنك يقوم بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المولدة للنقد والتي يعود إليها األصل المالي.
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ي .مخصصات أخرى
بناء على أحداث سابقة ،عندما تكون هناك التزامات قانونية أو ضمنية على البنك يمكن قياسها بطريقة موثوقة ،مع احتمال الحاجة لتدفق منافع
يتم احتساب مخصصاتً ،
اقتصادية يتم من خاللها سداد تلك االلتزامات.
ك .مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ،ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يوجد حق قانوني واجب النفاذ إلجراء مقاصة للمبالغ
المحتسبة ،وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط إذا كانت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تسمح بذلك ،أو لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة
المعامالت متشابهة ،مثل أنشطة التداول في البنك.
ل .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 يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل .معامالت البيع والشراء االعتيادية هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم
ً
عموما بالنظم أو بالعرف السائد بالسوق .معامالت األدوات المشتقة والموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الموجودات ضمن إطار زمني يتم تحدديه
الربح أو الخسارة تحتسب بتاريخ المتاجرة ،والذي يمثل التاريخ الذي يبرم فيه البنك اتفاقية البيع أو الشراء.
م .التخصيصات المقترحة
تحتسب أرباح األسهم والتخصيصات األخرى الموصى بتوزيعها كمطلوبات بعد الموافقة عليها من قبل المساهمين.
ن .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.
ً
ً
بناءا على صافي دخل السنة ،ومع األخذ في
أيضا نظام المشاركة في األرباح
الموظفين :تشتمل هذه المكافآت على الرواتب الشهرية والعالوات .ويوجد لدى البنك
االعتبار ألداء الموظفين خالل العام.
وتتطابق هذه السياسة أعاله مع إرشادات مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالممارسات الصحيحة للمكافآت.
س) التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو جزء من البنك ويقوم بالمشاركة في أنشطة تجارية والتي قد تدر إيرادات أو تتكبد مصروفات ،وتتضمن تلك اإليرادات والمصروفات المعامالت
التي تتم مع أي قطاع آخر في البنك .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.
ع) ربحية السهم الواحد
يقوم البنك بعرض معلومات عن ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمه العادية .ويتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية عن طريق قسمة األرباح أو الخسائر
المتعلقة بالمساهمين العاديين للبنك ،على المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .ويتم تحديد ربحية السهم المخفضة بتعديل األرباح أو الخسائر
المتعلقة باألسهم العادية ،وكذلك يتم تعديل المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات أي تخفيض محتمل لألسهم العادية.
ف) التزامات ضرائب الدخل
ال تخضع عمليات البنك في مملكة البحرين وأبوظبي لضرائب الدخل .يخضع فرع الرياض لضرائب الدخل حسب قانون ضرائب الدخل السعودي .ويتم احتساب ضريبة الدخل،
إن وجدت ،في بيان الربح أو الخسارة.
ص) العقارات المستحوذ عليها
يتم االستحواذ على العقارات في بعض األحيان نتيجة لتنفيذ الرهن على القروض والسلفيات المتعثرة .يتم احتساب العقارات المستحوذ عليها بالقيمة الدفترية أو القيمة
ً
مطروحا منها تكاليف البيع ،أيهما أقل ،ويتم إدراجها ضمن الموجودات األخرى.
العادلة
ق) موجودات تحت اإلدارة
يقوم البنك 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 للبنك ،وذلك ألنها ليست أصول مملوكة للبنك.

3.3إدارة المخاطر المالية
يتعرض البنك لألنواع التالية من المخاطر:
•

مخاطر االئتمان

•

مخاطر السيولة

•

مخاطر السوق

•

مخاطر التشغيل
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة مسئولية تحديد ومراقبة المخاطر ضمن إطار شهية المخاطر التي يحددها مجلس اإلدارة ،بما في ذلك مراجعة النتائج
والتوصيات ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة حول مدى تحمل البنك للمخاطر الحالية والمستقبلية ،وإطار إدارة المخاطر للبنك ،باإلضافة لثقافة المخاطر في البنك.

التقرير االستراتيجي

إطار إدارة المخاطر
تنحصر السلطة في إدارة المخاطر في البنك 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 البنك .وقد قام البنك بتشكيل العديد من اللجان لمراجعة
وتقييم جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر .ويتم تفويض صالحيات االعتماد لمستويات مختلفة من المدراء ضمن هيكل إدارة البنك حسب المبلغ ونوعية الخطر وطبيعة
العمليات أو المخاطر .وتقدم مجموعة المخاطر بالبنك الدعم الالزم لإلدارة العليا والوحدات المصرفية المختلفة في كل ما يتعلق بإدارة المخاطر .وتزاول هذه المجموعة
عملها بصفة مستقلة عن وحدات األعمال المصرفية األخرى من أجل تقليل المخاطر ،وتقدم تقاريرها بصفة مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للبنك.

يتم وضع سياسات البنك إلدارة المخاطر من أجل تحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها البنك ،ووضع القيود وإجراءات الرقابة المناسبة ،ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام
بالقيود .ويتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصفة منتظمة لكي تعكس التغيرات في األوضاع السائدة في السوق واألنشطة إلي يمارسها البنك .ويسعى
البنك ،من خالل التدريب ،ومعايير وإجراءات اإلدارة ،إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة وإيجابية ،يفهم فيها جميع الموظفين وأدوارهم والتزاماتهم.

ً
أيضا للقيام وبصفة منتظمة بمراقبة مخاطر االئتمان .ويعتمد تقييم االئتمان على الوضع المالي
ويتبع البنك إجراءات وسياسات وضعت بشكل جيد ليس فقط للتقييم بل
للمقترض ،وتوقعات أدائه ،وعلى وضعه في السوق ،وعلى التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي ،وعلى التصنيفات الخارجية (إن كانت متوفرة) وسجل أدائه ،وحركة
حساباته ،ومصادر التسديد المتوفرة لديه وقدرته على ذلك ،وعلى الضمانات الملموسة وغير الملموسة ،إلخ .ويتم إجراء عملية مراجعة منتظمة لكل حساب ،كما يتم
تخفيف المخاطر التي يتم تحديدها وذلك باستخدام مختلف الطرق والوسائل ،بما في ذلك الحصول على الرهونات والضمانات المقابلة من المساهمين و/أو األطراف
األخرى.

مراجعة األعمال

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
المضمنة في بيان المركز المالي.
ّ
المضمنة وغير
ّ
للموجودات

تقوم دائرة مراجعة االئتمان بالبنك بتحليل المخاطر للتسهيالت التي تفوق الحدود المعينة ،وتقدم توصياتها قبل الموافقة عليها من قبل السلطات المعنية .وباإلضافة
إلى عمليات التحليل لمخاطر االئتمان .يتم تطبيق شروط وأحكام جميع التسهيالت االئتمانية بشكل صارم ودقيق من قبل إدارة االئتمان .ويضمن نظام داخلي خاص
ً
فورا.
بالتصنيف وعملية المراجعة السنوية تحديد أي خلل في مخاطر االئتمان وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

ً
أيضا التصنيفات التي تضعها وكاالت التصنيف االئتماني المرموقة مثل موديز وستاندرد آند بورز وفتش وذلك ضمن عملية التقييم في سياق دراسة
يستخدم البنك
وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في التعامل مع الهيئات والمؤسسات المصنفة.

حوكمــة الشـركــات

تعتمد التصنيفات االئتمانية للبنك على مقياس من  16درجة ،يأخذ بعين االعتبار القوة المالية للمقترض باإلضافة إلى الجوانب النوعية وذلك من أجل تقرير المستوى
الذي قد يتخلف فيه المقترض عن الوفاء بالتزاماته .ويتم تقسيم التصنيفات بعد ذلك إلى فئات تعكس التقديرات الخاصة بأقصى درجات الخسارة الممكنة في حالة
تخلف المقترضون عن السداد .وتتم مراجعة تصنيفات المخاطر المخصصة لكل مقترض على أساس سنوي على األقل .وتساعد عملية المتابعة المنتظمة لمحفظة البنك
ً
تدهورا على مستوى المخاطر .ويتم استثناء التسهيالت االئتمانية االستهالكية التي يتم منحها باالعتماد على معايير محددة
على التعرف على الحسابات التي تشهد
ً
سلفا مثل مبلغ الراتب والحد األقصى اللتزامات التسديد كجزء من الراتب ،إلخ ،من نظام التصنيف هذا.

مخاطر السيولة
ً
نقدا أو باستخدام
إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة البنك في الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماته المتعلقة بمطلوباته المالية والتي يتم تسديدها
أصل مالي آخر .وتضمن إدارة مخاطر السيولة توفر األموال في جميع األوقات من أجل الوفاء باحتياجات البنك الخاصة بالتمويل.

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر الخسائر المحتملة التي تنشأ عن التذبذبات في أسعار السوق لألدوات المالية المتعلقة بالفوائد واألسهم ضمن محفظة المتاجرة
والعمالت األجنبية والسلع التي يحتفظ بها البنك .وتخضع نشاطات البنك الخاصة بالمتاجرة في األدوات المالية لسياسات محافظة يتم توثيقها بشكل واضح والتي
تتضمن تنفيذ العمليات ضمن هياكل قيود شاملة يتم وضعها على أساس سنوي وتتم مراجعتها بشكل منتظم .الجودة والتصنيف هم األساس في إختيار موجودات
المتاجرة .ويستخدم البنك الطريقة الموحدة الخاصة بموجب قواعد بازل  3اإلرشادية 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
تعرف مخاطر التشغيل بأنها الخسارة المالية الناجمة عن األخطاء البشرية أو االختالس أو خلل في األنظمة أو عدم متابعة وتسجيل العمليات .ويستخدم البنك 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 ،تتم مراجعة وتقييم تعرض المنتجات والخدمات الجديدة لمخاطر التشغيل قبل تدشينها.
إدارة رأس المال
تهدف سياسة البنك بالنسبة لرأس المال إلى المحافظة على معدالت كافية من رأس المال للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين وأطراف السوق وكذلك لدعم
ً
أيضا الحاجة إلى الموازنة بين
عمليات التطوير والتوسعة المستقبلية ألنشطة أعماله .ويدرك البنك آثار مستويات رأس المال على عوائد حقوق الملكية ،كما يدرك البنك
تخفيف عوائد مرتفعة والتي من الممكن تحقيقها من خالل معدالت اقتراض أكبر ،والمزايا والضمان الذي يمثله الوضع السليم لرأس المال.
ً
اعتبارا من
دخلت قواعد بازل  3اإلرشادية الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي التي تحدد اإلطار لمالءة رأس المال للبنوك المؤسسة في مملكة البحرين حيز التنفيذ
تاريخ  1يناير .2015ان إطار بازل  3يراجع بشكل جوهري تعريف رأس المال النظامي .يركز اإلطار على أن يكون رأس المال العادي هو العنصر الغالب من الفئة األولى لرأس
المال ،بإضافة معدل رأس المال األدنى لرأس المال العادي من الفئة األولى ( .)CET1أن اتفاقية بازل  3تتطلب أيضا من المؤسسات االحتفاظ برأس مال احتياطي.
لغرض احتساب رأس المال ( ،)CET1سيتم خصم التعديالت (الخصومات) النظامية بما في ذلك المبالغ فوق الحد اإلجمالي لالستثمارات الجوهرية في المؤسسات
المالية ،وحقوق خدمة الرهن ،واألصول الضريبية المؤجلة من الفروقات المؤقتة من ( )CET1على مراحل ،على أن تخصم بالكامل بحلول  1يناير  .2019إن رأس المال البنك
موحد ،وكذلك الوفاء باشتراطات األجهزة
الحالي كاف لتلبية المتطلبات الرأسمالية النظامية الجديدة .يتأكد البنك من الوفاء باشتراطات مالءة رأس المال على أساس ّ
النظامية المحلية ،إن وجدت ،في البلدان التي توجد فيها فروع للبنك .وقد التزم البنك باالشتراطات الرأسمالية النظامية طوال السنة.
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تحدد سياسات البنك في إدارة الموجودات والمطلوبات نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات بهدف تقليل مخاطر السيولة إلى أدنى حد ممكن .وقد
حافظ البنك على استثمارات كافية في الموجودات السائلة مثل الودائع لدى البنوك ،وسندات الخزانة ،وأوراق مالية استثمارية قابلة للتسويق بسهولة وذلك من أجل
دعم أنشطة أعماله وعملياته .وتقوم مجموعة الخزينة واالستثمار وبصفة دائمة بمراقبة استحقاقات الموجودات والمطلوبات بحيث يتم االحتفاظ بمستويات كافية من
السيولة في جميع األوقات .وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات التي يرأسها الرئيس التنفيذي بمراجعة شهرية لمخاطر أسعار الفائدة والفجوات ومتطلبات السيولة
في أوقات الطوارئ مع دراسة المسائل االستراتيجية المتعلقة بالسيولة.
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4.4النقد وما في حكمه
2018

2017

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

107.3

107.0

ً
مطروحا :احتياطيات نقدية إجبارية

()75.5

()83.3

31.8

23.7

سندات خزينة (أقل من  3أشهر)

19.3

-

ودائع لدى البنوك (أقل من  3أشهر)

259.8

171.5

310.9

195.2

5.5سندات الخزينة
سندات الخزينة هي سندات قصيرة األجل بطبيعتها ،وصكوك إسالمية صادرة من قبل حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية.
2018

2017

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

حكومة مملكة البحرين

377.1

حكومة المملكة العربية السعودية

10.0

10,0

387.1

419,9

409,9

6.6ودائع ألجل لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
ً
جزءا من أنشطة البنك في أسواق المال .وتشمل هذه الودائع قروض قصيرة األجل للبنوك والمؤسسات المالية
تمثل الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
األخرى.
2018

2017

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

ودائع لدى البنوك

257.8

ودائع لدى المؤسسات المالية األخرى

158,2

1.9

15.8

259.7

174,0

2018

2017

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

ودائع ألجل

244.5

حسابات جارية وتحت الطلب

15.2

15.1

259.7

174,0

158.9

7.7قروض وسلفيات
2018

2017

أ) كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

قروض وسلفيات لغير البنوك

1157.3

1112.8

قروض وسلفيات للبنوك

82.2

156.8

ً
مطروحا :مخصص انخفاض القيمة

()49.4

()42,7

1190.1

1226.9

ً
طبقا للتواريخ المتفق عليها وعلى أساس
ب) كما في  31ديسمبر  ،2018بلغت القروض والسلفيات ذات معدالت الفائدة العائمة والتي تم إعادة تسعير الفائدة عليها
هامش ثابت ألسعار الفائدة حسب االتفاق بمبلغ  466.2مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر 612.7 :2017مليون دينار بحريني).
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2018

2017

أ) كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

حتى  3شهور (تخضع لفترة سماح)

53.5

-

أكثر من  3شهور ولغاية سنة

12.5

25.7

 3 - 1سنوات

26.1

13,3

أكثر من  3سنوات

9.2

48,7

101.3

87.7

القيمة العادلة للضمان في السوق

132.8

113.2

المرحلة الثالثة/مخصص محدد النخفاض القيمة

()36.5

()30.2

ً
وفقا إلرشادات مصرف البحرين المركزي ،فإن القروض التي تم تصنيفها كقروض متعثرة ،يجب أن تبقى تحت هذا التصنيف لفترة سماح ال تقل عن سنة واحدة من
ً
قروضا غير متعثرة.
تاريخ بعد أن تصبح

مراجعة األعمال

47.8

87,7

التقرير االستراتيجي

ً
ً
يوما أو أكثر .يتم عكس أي
وفقا لسياسة البنك وإرشادات مصرف البحرين المركزي ،تعتبر القروض والسلفيات متعثرة إذا لم تدفع أقساطها أو فوائدها لمدة 90
ج)
فوائد مستحقة ،وتحتسب الفوائد المستقبلية فقط على أساس نقدي .يبين الجدول التالي توزيع القروض والسلفيات المتعثرة وذلك حسب الفترات منذ آخر سداد
للقسط أو الفائدة.

ً
يوما ولكن غير منخفضة القيمة» هي تلك القروض التي تكون فوائدها التعاقدية ودفعات األصل مستحقة لكن البنك يعتقد أن
القروض «المستحقة أقل من 90
احتساب انخفاض القيمة غير مناسب بناء على مستوى األمن أو الضمان المتوفر و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للبنك .كما في  31ديسمبر  ،2018بلغت القروض
ً
يوما ولكن غير منخفضة القيمة  11.3مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  9.9 :2017مليون دينار بحريني).
المستحقة أقل من 90

يقوم البنك بإعادة التفاوض حول قروض العمالء نتيجة التغيرات في التدفقات النقدية المتوقعة و/أو المرور بصعوبات مالية (المشار إليه «أنشطة االمتناع عن استعمال
حق التنفيذ») لزيادة فرص تحصيل القروض ،وتقليل مخاطر التخلف عن السداد .خالل  ،2018تم إعادة هيكلة تسهيالت ائتمانية بمبلغ  3.7مليون دينار بحريني (:2017
 0,1مليون دينار بحريني) .تنازالت إعادة الهيكلة تتعلق بشكل أساسي بتأجيل أقساط القروض بغرض مساعدة العمالء على التغلب على حاالت أزمة السيولة المؤقتة،
ً
نظرا لطبيعة التنازالت الطفيفة ،لم يكن هناك أثر
أو إعادة تنظيم السداد مع توقعات التدفقات النقدية المعدلة للمقترضين  /للمشاريع ،وتعديل شروط وثائق القرض.
ً
وفقا إلرشادات مصرف البحرين المركزي ،يجب تضمين القروض التي تم إعادة هيكلتها ضمن المرحلة
جوهري على مخصصات انخفاض القيمة ،أواألرباح المستقبلية.
الثانية لفترة ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ إعادة الهيكلة.
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هـ) يحتفظ البنك بضمانات مقابل القروض والسلفيات الممنوحة للعمالء وذلك على شكل رهن امتياز على الودائع أو على شكل رهن قانوني على العقارات و/أو
األسهم وضمانات حكومية  /مصرفية .يتم االحتفاظ ببعض هذه الضمانات في شركات األغراض الخاصة .وكما في  31ديسمبر  ،2018تمت تغطية القروض والسلفيات
البالغة  292.1مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  340,2 :2017مليون دينار بحريني) وذلك بشكل كامل بضمانات ،بينما تمت تغطية قروض وسلفيات بمبلغ  44.4مليون
دينار بحريني ( 31ديسمبر  48,9 :2017مليون دينار بحريني) وذلك بشكل جزئي بضمانات تبلغ قيمتها  19.2مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  29,2 :2017مليون دينار
بحريني).

حوكمــة الشـركــات

د) يجوز تعديل الشروط التعاقدية على قرض لعدد من األسباب ،بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة ،والمحافظة على العمالء ،وعوامل أخرى ال تتعلق بالتدهور
االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل .من الممكن إلغاء احتساب أي قرض قائم تم تعديل شروطه ،واحتساب القرض المعاد التفاوض بشأنه كقرض جديد.
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قروض وسلفيات (تتمة)

و) التعرض لمخاطر االئتمان
2018

2017

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

المجموع الكلي

1190.1

1226.9

 .1منخفضة القيمة بشكل فردي
91.1
1.9
8.3
101.3
()36.5
64.8

دون المستوى
مشكوك فيها
خسارة
منخفضة القيمة بشكل فردي
المرحلة الثالثة  /مخصص محدد لالنخفاض في القيمة
القيمة الدفترية المنخفضة بشكل فردي

77,7
1,9
8.1
87,7
()30,2
57.5

ً
يوما ولكن غير منخفضة القيمة
 .2مستحقة ألقل من 90
كما في  31ديسمبر

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)

المبلغ اإلجمالي
المرحلة األولى أو الثانية  /المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة
القيمة الدفترية المستحقة لكن غير منخفضة القيمة

11.3
()0.2
11.1

9.9
()0.1
9.8

26.8

55.9

 .3غير مستحقة وغير منخفضة القيمة
مصنف 1

48.5
78.2
136.7
215.8
77.0
130.5
413.4
1126.9
()12.7
1114.2
1190.1

مصنف 2
مصنف 3
مصنف  4+حتى 4-
مصنف  5+حتى 5-
مصنف  6+حتى 6-
مصنف 7
غير مصنف
المبلغ اإلجمالي
المرحلة األولى أو الثانية  /المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة
القيمة الدفترية غير المستحقة وغير منخفضة القيمة
مجموع القيمة الدفترية

4.9
81,9
107,2
199,2
129,7
171,9
421.3
1172.0
()12.4
1159.6
1226.9

الغير مصنف يشمل بشكل رئيسي القروض االستهالكية والتسهيالت األخرى التي لم يتم تخصيص أية تصنيفات لها منذ البداية.
حسب المستوى
كما في  31ديسمبر 2018
القروض والسلفيات
ً
مطروحا :مخصص االنخفاض في القيمة
صافي القروض والسلفيات

مستوى1
بماليين الدنانير
البحرينية
1085.5
()6.6
1078.9

مستوى2
بماليين الدنانير
البحرينية
52.7
()6.3
46.4

مستوى3
بماليين الدنانير
البحرينية
101.3
()36.5
64.8

المجموع
بماليين الدنانير
البحرينية
1239.5
()49.4
1190.1

ز) مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
حركة انخفاض القيمة (المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (رقم (2018 - ))9

انخفاض القيمة كما في  1يناير 2018
صافي التحويالت بين المستويات
المشطوب خالل السنة
مخصص السنة (صافي)
انخفاض القيمة كما في  31ديسمبر 2018
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مستوى1
بماليين الدنانير
البحرينية
9.4
()1.2
()1.6
6.6

مستوى2
بماليين الدنانير
البحرينية
1.6
()0.4
5.1
6.3

مستوى3
بماليين الدنانير
البحرينية
31.4
1.6
()2.2
5.7
36.5

المجموع
بماليين الدنانير
البحرينية
42.4
()2.2
9.2
49.4
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مخصص انخفاض
القيمة المحدد
بماليين الدنانير
البحرينية

مخصص انخفاض
القيمة الجماعي
بماليين الدنانير
البحرينية

مجموع مخصصات
انخفاض القيمة
بماليين الدنانير
البحرينية

36.5

13.0

49.5

الحركة خالل السنة
كما في  1يناير 2017
المبالغ المشطوبة مقابل المخصص

()17.3

-

التحويالت ،واالستردادات ،والمخصصات التي انتفت الحاجة لها

1.8

()1.7

0.1

انخفاض القيمة كما في  31ديسمبر 2017

30.2

12.5

42.7

مراجعة األعمال

صافي مخصص السنة

9.2

1.2

10.4
()17.3

8.8أوراق مالية استثمارية
 .1تشتمل األوراق المالية االستثمارية على اآلتي:

كما في  31ديسمبر 2018

التقرير االستراتيجي

حركة انخفاض القيمة (معيار المحاسبة الدولي (رقم (2017 – ))39

بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة
بماليين الدنانير
البحرينية

بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر
بماليين الدنانير
البحرينية

بالتكلفة
المطفأة
بماليين الدنانير
البحرينية

المجموع
بماليين الدنانير
البحرينية

-

301.6

-

301.6

استثمارات مسعرة:
أدوات حقوق ملكية

-

43.6

-

43.6

مجموع االستثمارات المسعرة

-

345.2

-

345.2

-

-

775.5

775.5

استثمارات غير مسعرة:
سندات دين
مجموع االستثمارات غير المسعرة

0.4

11.1

775.5

مجموع األدوات االستثمارية

0.4

356.3

775.5

1132.2

كما في  31ديسمبر 2017

للمتاجرة
بماليين الدنانير
البحرينية

متوفرة للبيع
بماليين الدنانير
البحرينية

محتفظ بها لتاريخ
االستحقاق
بماليين الدنانير
البحرينية

المجموع
بماليين الدنانير
البحرينية

استثمارات مسعرة:
سندات دين

-

332.5

-

332.5

أدوات حقوق ملكية

-

52.5

-

52.5

مجموع االستثمارات المسعرة

-

385.0

-

385.0

سندات دين

-

685.4

-

685.4

أدوات حقوق ملكية

0.2

10.9

-

11.1

مجموع االستثمارات غير المسعرة

0.2

696.3

-

696.5

أدوات استثمارية

0.2

1081.3

-

1081.5

ً
مطروحا :مخصص انخفاض القيمة

-

()14.2

-

()14.2

صافي األدوات االستثمارية

0.2

1067.1

-

1067.3

استثمارات غير مسعرة:
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أدوات حقوق ملكية

0.4

11.1

-

11.5
787.0
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أوراق مالية استثمارية (تتمة)

 )2توزيع سندات الدين حسب إعادة التسعيرة:
2018

2017

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

سندات دين بفوائد ثابتة
سندات دين بفوائد عائمة

484.0
593.1
1077.1

350,5
667.4
1017.9

 )3توزيع سندات الدين حسب التصنيفات االئتمانية:
تم تخصيص التصنيفات التالية من قبل وكاالت التصنيف االئتمانية المرموقة.
كما في  31ديسمبر
AAA
AA
A
BBB
BB
B
غير مصنفة

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)
13.8
12.9
11.8
3.7
7.0
1014.9
13.0
1077.1

24,1
13.3
21,7
3,7
11,3
930.5
13,3
1017.9

سندات الدين المصنفة  Bتمثل بشكل رئيسي أدوات صادرة من قبل الحكومات.
في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٨تم تصنيف كل أدوات القروض على أساس المرحلة .١
ع) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يحتفظ البنك باستثمارات في صناديق مدارة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بمبلغ  0.4مليون دينار بحريني ( 0.2 :2017مليون دينار بحريني).

9.9االستثمار في شركات زميلة

ً
وفقا لترخيص مصرفي بالتجزئة صادر من
يملك البنك حصة تمثل نسبة  %29,06في بنك البحرين اإلسالمي .تأسس بنك البحرين اإلسالمي في مملكة البحرين ويعمل
ً
وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
قبل مصرف البحرين المركزي بغرض مزاولة األنشطة المصرفية والمتاجرة المالية األخرى
ً
ترخيصا لتقديم خدمات تكميلية
ويملك البنك حصة تمثل نسبة  %34,84في شركة بنفت ش.م.ب (مقفلة) والتي تم تأسيسها في مملكة البحرين .وقد تم منح الشركة
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.
ويملك البنك حصة تمثل نسبة  %24,27من الوحدات الصادرة من قبل صندوق البحرين للسيولة (بي ال اف) .وقد تم إنشاء صندوق البحرين للسيولة في عام 2016
كصندوق مفتوح مسجل تحت بند التعهدات الخاصة (بي آي يو) وذلك حسب المجلد  7الصادر 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.
ً
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (« )28االستثمار في شركات زميلة».
وقام البنك باحتساب هذه االستثمارات كشركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية وذلك
كما في  31ديسمبر

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)

الرصيد االفتتاحي
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9من قبل الشركات الزميلة
كما في  1يناير
حصة البنك في الربح
أرباح أسهم مستلمة
أخرى
في  31ديسمبر

51.6
()4.1
47.5
5.4
()1.2
()0.1
51.6

50,1
50,1
3,8
()2,3
0.0
51,6

ً
ً
ً
ً
بحرينيا).
دينارا
بحرينيا ( 31ديسمبر 0,150 :2017
دينارا
أسهم بنك البحرين اإلسالمي مدرجة في بورصة البحرين وبتاريخ  31ديسمبر  2018كان سعر السهم المدرج 0.130
وتبلغ القيمة العادلة المقدرة لالستثمار على أساس هذا السعر  40.2مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  44.2 :2017مليون دينار بحريني).
إن البيانات المالية للشركات الزميلة المستخدمة لتطبيق المحاسبة بطريقة حقوق الملكية هي كما في  30سبتمبر تختلف عن تاريخ إعداد التقارير المالية للبنك .وبناء عليه،
ً
اعتبارا من  30سبتمبر إلى تاريخ بيان المركز المالي للبنك.
فإنه قد تم تعديل المبالغ للمعامالت الجوهرية ،إن وجدت ،للفترة
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1010فوائد مستحقة وموجودات أخرى
2018

(بماليين الدنانير البحرينية)

فوائد مستحقة

28.9

24,3

ً
مقدما
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة

6.4

9.0

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

10.2

4,2

أخــــرى

5.4

4,3

50.9

41,8

التقرير االستراتيجي

كما في  31ديسمبر

2017

أخرى تتضمن مبلغ وقدره  5.2مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  4.2 :2017مليون دينار بحريني) عن قيمة األراضي والمباني التي صادرها البنك من عمالئه وهي اآلن
محتفظ بها لغرض البيع .تظهر هذه األراضي والمباني بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل.

1111مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

حسابات جارية وتحت الطلب

30.5

54,1

ودائع ألجل

350.9

329,9

381.4

384,0

مراجعة األعمال

تتكون المستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى من قروض قصيرة األجل من البنوك والمؤسسات المالية.
2018

2017

ً
ً
صافيا في سندات الخزينة وأسواق المال بين البنوك.
مساهما
كما في  31ديسمبر  2018و  31ديسمبر  ،2017كان البنك

بلغت قيمة القروض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء  103.9مليون دينار بحريني ( 67,8 :2017مليون دينار بحريني) وبلغت القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية
المرهونة كضمانات  119.4مليون دينار بحريني ( 71,9 :2017مليون دينار بحريني).

1313ودائع العمالء
2018

2017

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

قابلة للدفع عند الطلب أو بإشعار قصير

1181.5

1223.9

ودائع ألجل

1009.1

941.3

2190.6

2165.2

2018
كما في  31ديسمبر

2017

(بماليين الدنانير البحرينية)

فوائد مستحقة

23.0

18,8

منافع الموظفين

10.3

9,4

دائنون وذمم دائنة

3.2

3,0

إيرادات مؤجلة

3.1

1,4

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

0.7

1,1

أخرى

3.5

2,9

43.8

36,6

1515صافي مخصصات انخفاض القيمة
2018
كما في  31ديسمبر

2017

(بماليين الدنانير البحرينية)

قروض وسلفيات (إيضاح 7ز)

9.2

10.5

أوراق مالية استثمارية – (سندات دين)

()1.3

-

التزامات القروض والضمانات

()2.3

-

5.6

10.5
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1616المطلوبات الطارئة وااللتزامات المصرفية
يقوم البنك بإصدار التزامات لتقديم تسهيالت ائتمانية لزبائنه ،كما يضمن أداء الزبائن عن طريق إصدار خطابات اعتماد احتياطية وضمانات ألطراف ثالثة .إن المبالغ المتعاقد
عليها في هذه األدوات المالية تمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية المحتملة التي قد تنجم إذا أخفقت األطراف األخرى في التزاماتها المتعاقد عليها .إال أن هذه
ً
ً
كبيرا من هذه
قدرا
التعرضات للمخاطر االئتمانية للمطلوبات الطارئة تقل بمقدار الضمانات والضمانات المقابلة التي تم الحصول عليها والصادرة من أطراف أخرى .كما أن
المطلوبات تنقضي آجالها دون أن يتم سحبها .ونتيجة لذلك ،فإن القيمة االسمية األصلية المتعاقد عليها ال تمثل في حد ذاتها المخاطر االئتمانية الفعلية المستقبلية،
ً
جزءا من متطلبات السيولة للبنك.
كما التمثل
ً
حاليا ،وباألخذ في االعتبار مواعيد االستحقاق وأسعار الفائدة ،مع أي تغييرات في الجودة االئتمانية لألطراف المقابلة منذ نشأتها،
على أساس مقدار الرسوم المحتسبة
فقد تقرر أن القيمة العادلة للمطلوبات الطارئة والتزامات القروض غير المسحوبة ليست ذات قيمة جوهرية.
2018

2017

كما في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

التزامات في خطابات اعتماد مستندية معززة

27.9

33,6

مضمونة من البنوك

39.9

48,7

أخرى

112.0

117,2

179.8

199,5

التزامات القروض غير المسحوبة

15.1

82,9

ودائع من البنوك

18.8

8,0

االلتزامات الطارئة
ضمانات:

االلتزامات المصرفية
عقود آجلة:
33.9

90,9

213.7

290,4

1717األدوات المشتقة واألدوات المالية للعمالت األجنبية
يستخدم البنك أدوات مالية متعددة من المشتقات والعمالت األجنبية بغرض المتاجرة وإدارة الموجودات والمطلوبات والتحوط .وتشتمل هذه األدوات في المرتبة األولى
على عقود مستقبلية وعقود آجلة ومقايضات وعقود خيارات.
ً
نقدا أو بالتسليم.
العقود المستقبلية والعقود اآلجلة هي التزامات لبيع أو شراء األدوات المالية أو العمالت األجنبية في المستقبل بعائد أو بسعر محدد ويمكن تسديدها
ً
بناء على الفوارق بين مؤشرات مالية معينة.
عقود المقايضة هي التزامات مالية تسدد
نقدا في تاريخ أو تواريخ مستقبلية التزامات أسعار الفائدة أو العمالت األجنبية ً
وذلك بخصوص القيمة االسمية 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 االسمية األصلية التمثل أرصدة معرضة لمخاطر االئتمان أو مخاطر السوق .وإنما تمثل حجم العمليات
ً
مؤشرا لنشاطات البنك .وهي في الوقت نفسه تستخدم لقياس التغيرات في قيمة أدوات المشتقات المالية وتحديد التدفقات المالية التي يتم تبادلها.
القائمة وتعد
إن كلفة االستبدال هي كلفة استبدال تلك األدوات المالية التي لها قيمة سوقية إيجابية للبنك ،مع تقدير التغيير المستقبلي المحتمل في قيمة العقود .وتعكس كلفة
االستبدال الخسائر االئتمانية القصوى إذا أخفقت جميع األطراف في القيام بالتزاماتها .وبالنسبة للخيارات المباعة فليس هناك مخاطر ائتمانية ألنها تمثل تعهدات البنك.
وتمثل القيمة العادلة مجموع التدفقات النقدية الموجبة أو السالبة والتي قد تنتج في حال قيام البنك بإنهاء ما له وما عليه من التزامات في سوق منظم كما في تاريخ هذا
التقرير .تم احتساب القيمة العادلة ألدوات المشتقات المالية مثل مقايضة سعر الفائدة وعقود أسعار الفائدة اآلجلة باستخدام معادالت التدفقات النقدية المخصومة المبنية
على عوائد السوق السائدة ألدوات مماثلة وبنفس موعد االستحقاق لكل أداة .وتم تقييم العقود المستقبلية وعقود العمالت األجنبية والخيارات سعر الفائدة باستخدام
سعر السوق والنماذج المناسبة لتقييم الخيارات.
أ) فيما يلي ملخص لكل نوع للمبالغ اإلجمالية االسمية وكلفة االستبدال والقيمة العادلة لكل نوع من المشتقات المالية والعمالت األجنبية:
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر

المبالغ
االسمية األصلية
2018

كلفة االستبدال
2017

2018

القيمة العادلة
2017

2018

2017

عقود متعلقة بأسعار الفائدة
630.2

651,3

4.2

2,2

4.1

2,2

عقود فورية وآجلة

201.2

293,2

1.0

0.9

0.7

0.3

مقايضات أسعار الصرف

1874.1

490,2

5.0

1,2

4.7

0.6

خيارات

-

0.9

-

-

-

-

مقايضات أسعار الفائدة
عقود متعلقة بالعمالت األجنبية

المجموع
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2075.3

784,3

6.0

2,0

5.4

0.9

2705.5

1435,6

10.2

4,2

9.5

3.1
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 .١٧األدوات المشتقة واألدوات المالية للعمالت األجنبية (تتمة)

ب) فيما يلي توزيع الستحقاق المشتقات وأدوات العمالت األجنبية على أساس مبالغ العقود والمبالغ االسمية المتفق عليها:

لغاية سنة
واحدة

أكثر من
سنة

المجموع

أكثر من
سنة

لغاية سنة
واحدة

المجموع

عقود متعلقة بأسعار الفائدة
مقايضات أسعار الفائدة

-

630.2

630.2

651,2

-

651,2

التقرير االستراتيجي

كما في  31ديسمبر
بماليين الدنانير البحرينية

2018

2017

عقود متعلقة بالعمالت األجنبية
مقايضات أسعار الصرف

1874.1

-

1874.1

490,3

-

490,3

خيارات

-

-

-

0.9

-

0.9

2065.2

10.0

2075.3

710,4

74.0

784,4

2065.2

640.2

2705.5

710,4

725,2

1435,6

المجموع

1818االلتزامات المصروفات الرأسمالية
كما في  31ديسمبر  ،2018بلغت التزامات المصروفات الرأسمالية  1.4مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  1,0 :2017مليون دينار بحريني).

مراجعة األعمال

عقود فورية وآجلة

191.1

10.0

201.2

219,2

74.0

293,2

1919العقارات والمعدات
التكلفة

1.0

26.2

12.7

39.9

االستهالك المتراكم

-

()18.8

()4.5

()23.3

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2018

1.0

7.4

8.2

16.6

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2017

1.0

7.5

4.5

13.0

بلغ مجموع مصروفات االستهالك لعام  2018مبلغ  2.0مليون دينار بحريني ( 1.8 :2017مليون دينار بحريني) .يشمل ما ذكر أعاله األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء بالتكلفة
بمبلغ  1.4مليون دينار بحريني ( 0.9 :2017مليون دينار بحريني).

حوكمــة الشـركــات

بماليين الدنانير البحرينية

أراضي

مباني

أثاث ومعدات

المجموع

2020رأس المال
2018
كما في  31ديسمبر

2017

(بماليين الدنانير البحرينية)

 1,500,000,000( 1,500,000,000عام  )2017أسهم عادية بقيمة  100فلس لكل سهم

150,0

150,0

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل
في  1يناير 1.275.448.416 :سهم بقيمة  100فلس لكل سهم
( 1يناير  1,159,498,560 :2017سهم بقيمة  100فلس لكل سهم)
أسهم منحة (سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة)

127.5

115,9

12.8

11,6

كما في  31ديسمبر 1.402.993.257 :أسهم عادية بقيمة  100فلس لكل سهم
( 31ديسمبر  1,275,448,416 :2017سهم بقيمة  100فلس لكل سهم)

140.3

127,5

تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي واالجتماع غير االعتيادي لسنة  ،2017والذي عقد بتاريخ  7مارس  2018على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع
بالكامل من خالل إصدار أسهم منحة بنسبة واحد لكل عشرة أسهم صادرة وذلك بمبلغ  12.8مليون دينار بحريني.
أوصى مجلس اإلدارة زيادة رأسمال البنك الصادر والمدفوع إلى  154.3مليون دينار بحريني وذلك من خالل إصدار أسهم منحة وذلك بمعدل سهم إضافي واحد لكل عشرة
أسهم مملوكة تبلغ قيمتها  14.0مليون دينار بحريني .تتساوى هذه األسهم مع جميع األسهم األخرى بالنسبة لألرباح النقدية والتوزيعات المستقبلية .تم اقتراح إصدار أسهم
المنحة هذه من خالل استخدام مبلغ  14.0مليون دينار بحريني من االحتياطي العام.
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

 .20رأس المال (تتمة)
توزيع األسهم العادية :الجدول التالي يوضح عــدد األسهم والمساهمين ،ونسبة مجموع األسهم القائمة حسب الفئات التالية:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

عــدد
المساهمين

 %من
مجموع عــدد
األسهم القائمة

أقل من %1

408.928.108

1.202

%29.1

387,002,253

 %1إلى أقل من %5

221.494.305

9

%15.8

186,109,030

كما في  31ديسمبر

عــدد
األسهم

عــدد
األسهم

عــدد
المساهمين

 %من
مجموع عــدد
األسهم القائمة

1,142

%30,3

8

%14,6

 %إلى أقل من %10

-

-

-

-

-

-

 %10إلى أقل من %20

152.666.220

1

%10.9

138,787,474

1

%10,9

 %20إلى أقل من %50

619.904.624

1

%44.2

563,549,659

1

%44,2

1.402.993.257

1.213

%100.0

1,275,448,416

1,152

%100٫0

توزيع األسهم العادية حسب جنسية المساهم كما يلي:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

عــدد
األسهم

عــدد
المساهمين

 %من
مجموع عــدد
األسهم القائمة

عــدد
األسهم

بحرينيين

1.346.956.717

1.126

%96.0

1,233,139,708

1,069

دول مجلس التعاون األخرى

55.734.765

73

%4.0

42,090,218

74

أخرى

301.775

14

%0.0

218,490

9

%0.0

1.402.993.257

1.213

%100.0

1,275,448,416

1,152

%100٫0

كما في  31ديسمبر

عــدد
المساهمين

 %من
مجموع عــدد
األسهم القائمة
%96.7
%3,3

تملك شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي تمتلكها حكومة مملكة البحرين بنسبة  %100ما نسبته  %44,2من رأس مال البنك ،وتمتلك هيئة التأمين االجتماعي بمملكة البحرين
 .٪10,9بينما يمتلك النسبة المتبقية من رأس المال وبشكل رئيسي مواطنون بحرينيون ومؤسسات منشأة بمملكة البحرين.
نظام حوافز الموظفين باألسهم
ً
وتطبيقا لممارسات المكافآت السليمة لمصرف البحرين المركزي ،تمت الموافقة على نظام حوافز
خالل اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في  11مارس ،2015
الموظفين باألسهم “النظام” .وعليه تم إصدار  19,104,000سهم عادي بمبلغ  1,91مليون دينار بحريني في عام  2015إلى طرف مستقل ،وهي شركة ذات غرض معين،
لتقوم باالحتفاظ بحقوق األسهم تحت هذا النظام .ومنذ ذلك الحين ،قام البنك بتخصيص األسهم للموظفين تحت إطار هذا النظام .تستحق األسهم المخصصة تحت النظام
ً
ً
سهما).
سهما غير مخصص (15,659,167 :2017
لألرباح النقدية وأسهم المنحة وتخضع لشروط الغرامات واالسترداد للنظام .كما في  31ديسمبر  ،2018يوجد 15,033,197
ويتم اقتطاع األسهم غير المخصصة تحت النظام من حقوق الملكية.

2121االحتياطيات
أ) االحتياطي القانوني
ً
قابال للتوزيع
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لعام  .2001يتم تخصيص  %10من صافي األرباح إلى االحتياطي القانوني .وال يعتبر االحتياطي القانوني
ً
إال حسب المادة  224من هذا القانون .ويمكن التوقف عن هذا التخصيص إذا وصل هذا المخصص نسبة  %50من رأس المال الصادر والمدفوع .وقد أوصى مجلس اإلدارة
للسادة المساهمين بتحويل مبلغ  7.0مليون دينار بحريني من االحتياطي العام لالحتياطي القانوني.
ب) االحتياطي العام
ً
وفقا للنظام األساسي الخاص بالبنك ،وهو ما يؤكد التزام المساهمين تجاه تعزيز قاعدة رأس المال.
تم عمل هذا االحتياطي
ج) احتياطي القيمة العادلة
يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39االستثمارات
المتوفرة للبيع ،باستثناء خسائر انخفاض القيمة ،حتى يتم إلغاء احتساب االستثمار أو يعتبر منخفض القيمة) .كما يشمل احتياطي القيمة العادلة حصة البنك في الدخل
الشامل اآلخر للشركات الزميلة.
د) احتياطي الهبات والتبرعات
بناء 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
وخالل السنة ،قام البنك بتخصيص  7,244,494سهم عادي بقيمة اسمية بلغت  0,72مليون دينار بحريني للموظفين تحت إطار نظام حوافز الموظفين باألسهم ،والذي نتج
عنه عالوة أصدار بقيمة  5.0مليون دينار بحريني.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2222التخصيصات المقترحة
تم إقرار تخصيصات عام  2017في آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوي والمنعقد بتاريخ  7مارس .2018

أ) إيرادات الفوائد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

50.7
5.6
15.5
1.4
51.7
1.9
126.8

39.1
4,4
13,6
1,4
43,3
0.3
102.1

ب) مصروفات الفوائد
كما في  31ديسمبر
ودائع العمالء
إيداعات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء
مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
أ) رسوم وعموالت
رسوم وعموالت على القروض والسلفيات
عموالت من بيع صناديق مدارة
رسوم وعموالت أخرى
ً
ناقصا :رسوم وعموالت مدفوعة

2525تكلفة الموظفين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
رواتب وعالوات ومكافآت أداء
الضمان االجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة
السكن ومزايا أخرى
أخرى

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)
9.1
0.2
8.4
()5.9
11.8

11,3
0.2
7.7
()5.1
14,1

0.8
3.4
6.3
1.2
5.4
1.3
18.4
30.2

0.5
0.1
3,2
5,2
0.4
3,8
4,2
17,3
31,4

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)
20.4
2.0
3.0
0.6
26.0

17,1
1,6
2,2
0.4
21,3
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ب) إيرادات تشغيلية أخرى
أرباح من بيع استثمارات متوفرة للبيع (معيار المحاسبة الدولي رقم ())39
أرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
أرباح أسهم
أرباح عمليات الصرف وفروقات التحويل
أرباح من المتاجرة في أوراق مالية متداولة ومن المشتقات
حصة البنك من أرباح شركات زميلة
إيرادات أخرى

28.0
8.3
1.7
1.6
39.6

21,7
6,1
0.5
0.7
29,0

حوكمــة الشـركــات

2424إيرادات أخرى

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)

مراجعة األعمال

قروض وسلفيات لغير البنوك
قروض وسلفيات للبنوك
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
أوراق مالية استثمارية
أصول مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)

التقرير االستراتيجي

2323إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2626صافي المراكز المالية الهامة المفتوحة بالعمالت األجنبية
2018

2017

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

(بماليين الدنانير البحرينية)

دوالر أمريكي (صافي أصول)  -غير مغطاة

145.4

65,1

ريال سعودي (صافي أصول)  -غير مغطاة

23.7

0.6

درهم إماراتي (صافي أصول)  -غير مغطاة

19.0

1.4

ريال قطري (صافي أصول)  -غير مغطاة

0.3

6.6

لجميع العمالت أعاله أسعار صرف ثابتة مقابل الدوالر األمريكي .لم يكن لدى البنك أي صافي تعرض جوهري كما في  31ديسمبر  2018أو  31ديسمبر .2017

2727األطراف ذوي العالقة
بعض األطراف ذوي العالقة بالبنك (المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وعائالتهم والشركات التي هم مالكين رئيسيين لها وأعضاء اإلدارة التنفيذية والشركات
الزميلة) هم زبائن للبنك 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 البنك .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 البنك مايلي:
حسب تعريفات معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)24يعرف البنك كجهة مرتبطة بالحكومة وذلك ألن أهم المساهمين هم جهات مملوكة للحكومة .باإلضافة لألرصدة الحكومية
الموضحة أدناه ،يقوم البنك بمنح تمويالت تجارية وإدارة سيولة وخدمات مصرفية أخرى ،في سياق أعمال االعتيادية للعديد من الجهات الشبه حكومية والشركات المملوكة
للحكومة في مملكة البحرين.
مساهم رئيسي
وشركات ذات عالقة

كما في  31ديسمبر

أعضاء مجلس اإلدارة
وأعضاء اإلدارة التنفيذية

شركات زميلة

بماليين الدنانير البحرينية

2018

2017

2018

2017

2018

2017

قروض وسلفيات
سندات الخزينة وسندات دين وأسهم
ودائع الزبائن
مطلوبات طارئة اللتزامات غير قابلة للنقض
وضمانات والتزامات أخرى

162.9
1397.0
186.4

251.3
1353.8
229.2

7.1
43.7

4.2
30.1

51.6
9.3

38.9
51.6
6.8

48.6

92.4

12.2

10.7

-

-

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
بماليين الدنانير البحرينية

2018

2017

2018

2017

2018

2017

98.9
81.5

116,1
79,6

1.9
4.2

8.5
14,9

38.8

38,8
-

()105.7

()36.5

5.2

()3.4

-

-

916.0

742,2

-

-

-

-

872.8
74.6
1.7
0.4

742.2
59,6
1,6
0.3

0.6
0.6
-

0.2
0.2
-

0.5
5.4
-

0.7
0.0
3.8
-

0.2
-

0.2
-

0.3
3.2
0.3

0.3
3.0
0.2

-

-

قروض قدمت
قروض سددت
صافي (النقص)  /الزيادة في
السحب على المكشوف
سندات الخزينة وسندات دين
وأسهم مشتراة
سندات الخزينة وسندات دين وأسهم
استحقت /بيعت
إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
حصة البنك في أرباح شركات زميلة
أرباح أسهم
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ورسوم حضور لجان المجلس
مزايا للموظفين قصيرة األجل
مزايا تقاعدية

خالل السنة ،تم احتساب مخصص النخفاض القيمة بمبلغ  4.4مليون دينار بحريني ( 6.4 :2017مليون دينار بحريني) مقابل األرصدة القائمة مع األطراف ذوي العالقة.
تمت الموافقة على بعض المعامالت من قبل مجلس اإلدارة بموجب المادة رقم (189ب) من قانون الشركات التجارية في السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018حيث
كان لرئيس مجلس اإلدارة ،أو أعضاء المجلس ،أو المدراء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المعامالت التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.

2828أصول تحت اإلدارة
األصول تحت اإلدارة الخاصة بالزبائن والتي ليس للبنك حق قانوني فيها ال يتم تضمينها في بيان المركز المالي .كما في تاريخ  31ديسمبر  ،2018بلغت األصول تحت
اإلدارة  138.1مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  107.8 :2017مليون دينار بحريني).
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمة)

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2929التوزيع الجغرافي

2018
3020.5
98.2
54.9
21.9
3195.5

2017
2930.8
125,6
8.1
37.0
3101,5

2018
2536.8
24.8
90.7
67.4
2719.7

2017
2531.5
26.8
39,1
56.2
2653.6

التقرير االستراتيجي

كما في  31ديسمبر
بماليين الدنانير البحرينية
دول مجلس التعاون الخليجي
الواليات المتحدة األمريكية
أوروبا
باقي دول العالم

الموجودات

المطلوبات

بنود خارج الميزانية العمومية
2017
2018
947,4
2128.9
226.4
225.0
540.8
558.1
11.4
7.2
1726.0
2919.2

البنود خارج الميزانية العمومية تشمل مطلوبات طارئة ،والتزامات مصرفية ،ومشتقات ،وعقود صرف عمالت أجنبية آجلة.

3030التوزيع القطاعي

2018
1550.2
147.6
593.2
85.2
467.7
351.6
3195.5

2017
1606.4
134.0
605,6
77,6
422.9
255.0
3101.5

2018
388.3
186.5
523.0
99.3
1288.1
234.5
2719.7

2017
444.0
149,7
511.5
97.9
1231.7
218,8
2653.6

مراجعة األعمال

كما في  31ديسمبر
بماليين الدنانير البحرينية
حكومة
الصناعة والتجارة
بنوك ومؤسسات مالية
بناء
شخصي
أخـــرى

الموجودات

المطلوبات

بنود خارج الميزانية العمومية
2017
2018
70.2
34.8
73.2
107.6
1517.3
2716.3
35,6
38.4
2,3
2.3
27.4
19.8
1726.0
2919.2

البنود خارج الميزانية العمومية تشمل مطلوبات طارئة ،والتزامات مصرفية ،ومشتقات ،وعقود صرف عمالت أجنبية آجلة.

3131تمركز مخاطر االئتمان
أ) حسب القطاعات:
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2018

بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2017
الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
 سندات دينفوائد مستحقة وموجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات الطارئة وااللتزامات البنكية
المشتقات (تكلفة االستبدال)

البحرين

أخرى

الصناعة/
التجارة

بنوك /مؤسسات
مالية

بناء

شخصي

أخرى

المجموع

387.1

-

-

80.3
-

-

-

-

80.3
387.1

3.8

-

-

255.9

-

-

-

259.7

114.7
1005.8
17.9
1529.3
34.8
2.0

20.8
0.1
20.9
-

138.0
1.1
139.1
65.4
-

103.4
39.3
5.7
484.5
53.8
7.9

84.2
0.1
84.3
38.4
-

466.8
0.9
467.7
1.5
0.3

283.1
11.2
23.4
317.7
19.8
-

1190.1
1077.1
49.2
3043.5
213.7
10.2

البحرين

أخرى

الصناعة/
التجارة

حكومات

بنوك /مؤسسات
مالية

بناء

شخصي

أخرى

المجموع

409,9

10,0

-

88,2
-

-

-

-

88,2
419,9

219,4

-

123,2

174,0
186,3

76.8

422.1

199.1

174,0
1226.9

919,4
15,9
1564.6
70,1
0.0

31.7
0.1
41,8
0.1
-

1.9
0.2
125,3
66.2
0.1

53.4
5,1
507,0
89,5
3.7

0.1
76.9
35.6
-

0.9
423.0
1.5
0.3

11,5
18.6
229.2
27.4
-

1017.9
40.9
2967.8
290.4
4.2

األرصدة كما في نهاية السنة تمثل الوضع خالل السنة .ولهذا لم يتم اإلفصاح عن متوسط المبالغ بشكل منفصل.
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البيانات المالية

الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية  -سندات دين
فوائد مستحقة وموجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات الطارئة وااللتزامات البنكية
المشتقات (تكلفة االستبدال)

حكومات

حوكمــة الشـركــات

فيما يلي تمركز مخاطر االئتمان حسب القطاعات وحسب التوزيع الجغرافي:

صفحة 86
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

إيضاحات حول البيانات المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

 31تمركز مخاطر االئتمان (تتمة)
المبالغ المذكورة أعاله تشتمل على تسهيالت للزبائن واألطراف المقابلة ،وهي تفوق نسبة  %15من قاعدة رأسمال البنك .وهذه التسهيالت إما أنها قد حظيت بموافقة
مصرف البحرين المركزي ،أو أنها معفاة حسب سياسة مصرف البحرين المركزي بالنسبة للتسهيالت الكبيرة .ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه التسهيالت كما في
 31ديسمبر :2018
الزبون
زبون أ
زبون ب
زبون ج
زبون د

مجموع التسهيالت
1420.4
176.5
136.0
85.5

نوعية الزبون
سيادي
بنك مركزي
سيادي
سيادي

ب) حسب التوزيع الجغرافي:
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2018

دول مجلس
التعاون الخليجي

الواليات
المتحدة
األمريكية

أوروبا

الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزانة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
فوائد مستحقة وموجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات الطارئة وااللتزامات البنكية
المشتقات (تكلفة االستبدال)

80.3
387.1
205.1
1099.0
1053.9
43.3
2868.7
192.4
5.4

2.5
83.7
9.4
2.6
98.2
0.1
0.9

51.5
3.2
54.7
16.2
3.9

كما في  31ديسمبر 2017
بماليين الدنانير البحرينية

دول مجلس
التعاون الخليجي

الواليات
المتحدة
األمريكية

أوروبا

باقي
دول العالم

المجموع

الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزانة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
فوائد مستحقة وموجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات الطارئة وااللتزامات البنكية
المشتقات (تكلفة االستبدال)

88,2
419,9
163,7
1117.0
972.7
35,8
2797.3
264.2
1.6

3,9
95.0
24.5
2.2
125,6
0.1
0.4

5.1
2.8
7.9
22.9
2.2

1.3
14.9
20.7
0.1
37.0
3.2
-

88,2
419,9
174,0
1226.9
1017.9
40.9
2967.8
290.4
4.2

باقي
دول العالم

المجموع

0.6
7.4
13.8
0.1
21.9
5.0
-

80.3
387.1
259.7
1190.1
1077.1
49.2
3043.5
213.7
10.2

3232مخاطر أسعار الفائدة
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 البنك هو
تحقيق االستقرار في نمو اإليرادات من خالل اإلدارة النشطة لموجوداته ومطلوباته وفي نفس الوقت إعداد نفسه وبشكل انتقائي لالستفادة من التغيرات قصيرة األجل
المتوقعة في أسعار الفائدة.
مسئوال بصفة رئيسية عن إدارة مخاطر أسعار الفائدة .وتعد تقارير بخصوص األوضاع والمخاطر بشكل عام تتم مراجعتها من قبل اإلدارة العليا بالبنك كما
يعتبر مدير الخزينة
ً
يتم تعديل األوضاع إن تطلب األمر ذلك .وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات وبشكل منتظم بمراجعة تغيرات أسعار الفائدة وأثرها على اإليرادات.
تهدف عملية إدارة موجودات ومطلوبات البنك إلى إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل هيكلة المحافظ المضمنة وغير المضمنة في بيان المركز المالي .ويستخدم البنك
وسائل مختلفة لقياس ومراقبة تعرضه إلى مخاطر أسعار الفائدة .كما يستخدم البنك 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  %1في العائد ثم يتم بعد ذلك استخدام مقايضات أسعار الفائدة واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة.
ويستخدم البنك تحليل فجوات أسعار الفائدة لقياس تأثر أرباحه السنوية بأسعار الفوائد نتيجة عدم توافق إعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات والمراكز غير المضمنة
في الميزانية العمومية 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 التخضع
لتواريخ محددة إلعادة تسعيرها أو استحقاقها لتسلسل االستحقاق وذلك حسب تقدير البنك إلعادة تسعير هذه الودائع.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر

 32مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
يبين الجدول التالي معيار إعادة التسعير ومعدل الفائدة الفعلي لفئات الموجودات والمطلوبات المختلفة:

-

-

-

-

-

-

102.5

102.5

-

783.3

169.1

436.8

1136.3

373.3

16.6
296.7

16.6
3195.5

%2.2
%2.4
%1.3

350.1
103.9
786.0
1240.0

165.0
165.0

0.8
263.8
264.6

47.9
47.9

-

30.5
927.9
43.8
475.8
1478.0

381.4
103.9
2190.6
43.8
475.8
3195.5

()456.7

4.1

172.3

1088.6

373.3

()1181.3

-

630.2

-

()6.3

()408.1

()215.8

-

-

173.5

177.6

343.5

1023.8

1181.3

-

-

معدل
الفائدة
الفعلي %

لغاية
 3شهور

6-3
شهر

12-6
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

غير متأثر
بمعدل
الفائدة

المجموع

%3.0
%1,5
%3.8
%4,4

134,4
158,9
529.8
47,5

145,8
31,6
-

139.7
78,6
55,4

492.1
617.0

94,7
298.0

107,0
15.1
49.4

107,0
419,9
174,0
1226,8
1067,3

-

-

-

-

-

-

93,4

93,4

-

870,6

177,4

273,7

1109.1

392.7

13,1
278.0

13.1
3101,5

%1.7
%1,8
%1,1
-

329,9
67,8
695,2
1092.9

167,2
167,2

269,4
269,4

48,4
48,4

-

54,1
985,0
36,6
447,9
1523.6

384,0
67,8
2165.2
36,6
447,9
3101.5

()222,3

10.2

4,3

1060.7

392,7

()1245.6

-

651,3

-

-

()378,1

()273,2

-

-

429.0

439,2

443.5

1126.1

1245.6

0.0

-
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البيانات المالية

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شركات زميلة وفوائد مستحقة
وموجودات أخرى
عقارات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب عقود إعادة الشراء
ودائع العمالء
فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
فجوة حساسية معدل الفائدة للبنود المضمنة
في بيان المركز المالي
فجوة معدل الفائدة للبنود الغير المضمنة
في بيان المركز المالي
الفجوة التراكمية لحساسية معدالت الفائدة

التقرير االستراتيجي

بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2017

%3.6
%2.5
%4.4
%4.8

172.0
244.5
364.9
1.9

103.4
61.4
4.3

111.7
130.6
194.5

510.4
625.9

122.8
250.5

107.3
15.2
55.1

107.3
387.1
259.7
1190.1
1132.2

مراجعة األعمال

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شركات زميلة وفوائد مستحقة
وموجودات أخرى
عقارات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب عقود إعادة الشراء
ودائع العمالء
فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
فجوة حساسية معدل الفائدة للبنود المضمنة
في بيان المركز المالي
فجوة معدل الفائدة للبنود الغير المضمنة
في بيان المركز المالي
الفجوة التراكمية لحساسية معدالت الفائدة

المجموع

حوكمــة الشـركــات

بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2018

معدل
الفائدة
الفعلي %

لغاية
 3شهور

6-3
شهر

12-6
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

غير متأثر
بمعدل
الفائدة
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

3333مخاطر السوق
أ) يستخدم البنك الطريقة الموحدة لتخصيص رأسمال لمخاطر السوق.
يبين الجدول التالي متطلبات رأس المال كما في  31ديسمبر
نوعية الخطر (بماليين الدنانير البحرينية)
2018

نوع الخطر

2017
بماليين الدنانير البحرينية

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر األسهم

4.0

1.3

مخاطر صرف العمالت األجنبية

-

-

مجموع متطلبات رأس المال األدنى لمخاطر السوق

4.0

1.3

المضاعف

12.5

12.5

مخاطر السوق الموزونة حسب الطريقة الموحدة

50.2

16.1

ً
نظرا للتغييرات في معدالت أسعار
ب) إن الخطر الرئيسي الذي تتعرض له محافظ البنك هو خطر الخسارة من التذبذبات في التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية
الفوائد في السوق .ويعزز البنك عملية إدارة مخاطر أسعار الفوائد من خالل متابعة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للبنك إلى صدمة أسعار الفائدة من ٢٠٠
نقطة أساسية زيادة/انخفاض .وفيما يلي تحليل لحساسية البنك للزيادة أو االنخفاض في معدالت أسعار فوائد السوق (وذلك بافتراض عدم وجود حركة غير منتظمة في
منحنيات العوائد ووجود توازن دائم في وضع الميزانية العمومية).
2018

2017

بماليين الدنانير البحرينية

 200نقطة أساسية
زيادة موازية

 200نقطة أساسية
انخفاض موازي

 200نقطة أساسية
زيادة موازية

 200نقطة أساسية
انخفاض موازي

كما في  31ديسمبر

5.6

()5.6

10.0

()10.0

المعدل للسنة

6.2

()6.2

10.5

()10.5

الحد األدنى للسنة

3.6

()3.6

8,6

()8.6

الحد األقصى للسنة

10.4

()10.4

12.2

()12.2

ج) يحتفظ البنك باستثمارات في أسهم مدرجة كجزء من محفظة األوراق المالية االستثمارية .إن مخاطر األسهم تكمن في احتمال تأثير عكسي ناتج عن حركات في أسعار
أسهم معينة أو حركة سوق األسهم بشكل عام .ويقوم البنك 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 والودائع لدى البنوك،
تفصيال الستخدام
والودائع من البنوك ،واألدوات المشتقة من أجل إدارة الوضع العام الناشئ عن أنشطة البنك الخاصة بغير المتاجرة .يتضمن اإليضاح رقم ()17
ً
المشتقات من أجل إدارة مخاطر معدالت الفائدة.

3434المعلومات القطاعية
ينقسم البنك إلى عدة وحدات عمل إستراتيجية رئيسية وذلك من أجل األغراض اإلدارية .وهذه الوحدات هي :وحدة الخدمات المصرفية لألفراد والشركات الصغيرة
والمتوسطة ،والخدمات المصرفية للشركات ،والخدمات االستثمارية المصرفية ،والفروع الخارجية ،والخزينة ،وأسواق رأس مال ،وإدارة الثروات .وحدات العمل االستراتيجية
هذه هي األساس الذي يتم من خالله إعداد التقارير المتعلقة بالقطاعات التشغيلية.
تقوم كل من وحدة الخدمات المصرفية لألفراد ووحدة األعمال المصرفية المحلية بتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتعددة لعمالء البنك في البحرين .وتتميز
كل وحدة عمل عن غيرها على أساس نوعية الزبائن .فوحدة الخدمات المصرفية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم المنتجات والخدمات المصرفية لألشخاص
والشركات ،وتقدم وحدة األعمال للشركات الكبيرة والمؤسسات والخدمات االستثمارية المصرفية خدماتها للحكومات وللشركات الكبيرة.
أما وحدة الخزينة ،وأسواق رأس المال وإدارة الثروات ،فهي تملك المسئولية العامة عن إدارة السيولة ،وأسعار الفائدة ،والعمالت األجنبية ،ومخاطر السوق .أما وحدات
الفروع الخارجية ،فتوفر منتجات وخدمات مصرفية متعددة لعمالء البنك خارج البحرين.
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 34المعلومات القطاعية (تتمة)
فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بالوحدات التشغيلية:

2018
28.3
()14.8
25.7
39.2
8.3
47.5
24.8

2017
25.0
()10.6
16.8
31.2
11.5
42.7
24.6

خدمات األفراد
والشركات
الصغيرة
والمتوسطة

بماليين الدنانير البحرينية

الشركات الكبيرة
والمؤسسات
والخدمات االستثمارية
المصرفية

2018
70.0
()11.7
()30.6
27.7
17.9
45.6
41.0

2017
1.8
()0.3
1.5
1.2
2.7
()0.6

الفروع
الخارجية

2018
126.8
()39.6
87.2
30.2
117.4
73.6
()3.6
70.0

2017
58.4
()7.3
()21.7
29.4
13.2
42.6
38.6

الخزينة ،أسواق المال،
وإدارة الثروات

2017
102.1
()29.0
73.1
31.4
104.5
63.8
()2.7
61.0

المجموع

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

615.5
1386.3

544.5
1406.7

649.1
831.3

731.0
903.0

67.0
38.1

69.5
40.0

1863.9
939.8

1756.5
751.8

3195.5
3195.5

3101.5
3101.5

0.7
1.4

0.5
0.9

0.3
5.1

0.3
9.5

0.3
()0.8

0.4
0.1

()0.2

-

1.3
5.6

1.2
10.5

حوكمــة الشـركــات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
معلومات أخرى
كما في  31ديسمبر
الموجودات القطاعية
المطلوبات القطاعية وحقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
استهالك السنة
مخصص انخفاض قيمة األصول

2018
26.1
()12.9
4.7
17.9
2.8
20.7
7.6

2017
16.9
()10.8
4.9
11.0
5.5
16.5
1.2

الفروع
الخارجية
2018
2.4
()0.2
0.2
2.4
1.2
3.6
0.2

الخزينة ،أسواق المال،
وإدارة الثروات

المجموع

مراجعة األعمال

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيرادات فوائد
مصروفات الفوائد
إيرادات( /مصروفات) الفوائد بين القطاعات
صافي إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى
مجموع الدخل التشغيلي الناتج
النتائج
مصروفات مؤسسية غير مخصصة
ربح السنة

خدمات األفراد
والشركات
الصغيرة
والمتوسطة

التقرير االستراتيجي

بماليين الدنانير البحرينية

الشركات الكبيرة
والمؤسسات
والخدمات االستثمارية
المصرفية

تحمل اإليرادات والمصروفات القطاعية مباشرة على وحدات العمل االستراتيجية .ويتم توزيع رأسمال البنك 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.

3535تواريخ االستحقاق ومخاطر السيولة
أ) يبين الجدول التالي تواريخ االستحقاق لمجموع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية بناء على الشروط التعاقدية:
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شركات زميلة ،وفوائد مستحقة،
وموجودات أخرى ،وعقارات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء
ودائع العمالء
فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إلى
 3شهور

6-3
شهور

12-6
شهر

3-1
سنوات

5-3
سنوات

10-5
سنوات

20-10
سنة

أكثر من
 20سنة

المجموع

107.3
172.0
259.7
267.8
1.8

103.4
57.9
4.3

111.7
152.3
194.4

284.7
493.4

272.1
206.9

129.2
176.3

23.7
-

2.4
55.1

107.3
387.1
259.7
1190.1
1132.2

5.7
814.3

0.2
165.8

2.3
460.7

12.9
791.0

4.6
483.6

3.5
309.0

23.7

89.9
147.4

119.1
3195.5

380.6
103.9
1713.0
25.1
2222.6

165.3
2.3
167.6

0.8
263.9
1.3
266.0

48.4
15.1
63.5

-

-

-

475.8
475.8

381.4
103.9
2190.6
43.8
475.8
3195.5
nbbonline.com

البيانات المالية

ً
تلقائيا من كل وحدات العمل إلى قسم الخزينة أسواق المال
يمثل بند «إيرادات ( /مصروفات) الفوائد بين القطاعات» تكلفة الفائدة على األموال الفائضة والتي تحول
وإدارة الثروات .ويتم مراجعة سعر الفائدة على هذه األموال مرة كل ثالثة أشهر .ويختلف سعر الفائدة بالنسبة للعملة المحلية عن العمالت األجنبية والتي يتم وضعها
على أساس المتوسط الموزون ألسعار السوق لالستحقاقات المتعددة لكل عملة.
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 35تواريخ االستحقاق ومخاطر السيولة (تتمة)
أ) يبين الجدول التالي تواريخ االستحقاق لمجموع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية بناء على الشروط التعاقدية:
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2017
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شركات زميلة ،وفوائد مستحقة،
وموجودات أخرى ،وعقارات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء
ودائع العمالء
فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إلى
 3شهور

6-3
شهور

12-6
شهر

3-1
سنوات

5-3
سنوات

10-5
سنوات

20-10
سنة

أكثر من
 20سنة

المجموع

107.0
134.4
174.0
351.7
39.8

145.8
75.2
1.8

139.7
110.9
55.4

285.5
300.5

273.8
322.4

99.5
253.0

28.7
13.2

1.6
81.2

107.0
419.9
174.0
1226.9
1067.3

4.2
811.1

0.2
223.0

0.6
306.6

7.8
593.8

5.9
602.1

5.0
357.5

0.2
42.1

82.6
165.4

106.5
3101.5

384.0
67.8
1680.2
20.5
2152.5

167.2
13.8
181.0

269.4
0.7
270.1

48.4
1.6
50.0

-

-

-

447.9
447.9

384.0
67.8
2165.2
36.6
447.9
3101.5

ب) مخاطر السيولة
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للبنك ،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 الودائع تحت الطلب ،وال
ً
فورا .وبالنسبة للمشتقات ذات التسويات اإلجمالية المتزامنة (مثل عقود الصرف اآلجلة ومقايضات العمالت)
يتوقع أن يتم سحب جميع التزامات القروض غير المسحوبة
صاف ،فإن المبالغ الصافية
ٍ
فإن التدفقات النقدية القادمة (الخارجة) االسمية غير المخصومة يتم أخذها بعين االعتبار ،بينما في حالة المشتقات التي تتم تسويتها بشكل
قد تم أخذها بعين االعتبار.
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2018

القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
القادمة( /الخارجة)

أقل من
 3شهور

6-3
شهور

12-6
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب عقود إعادة الشراء
ودائع العمالء
مجموع المطلوبات الغير مشتقة
المطلوبات المشتقة
المتاجرة :تدفقات خارجة
المتاجرة :تدفقات داخلة
مجموع المطلوبات المشتقة
االلتزامات البنكية
ضمانات مالية

381.4
103.9
2190.6
2675.9

382.0
2213.5
2595.5

380.9
1717.3
2098.2

168.9
168.9

1.1
273.8
274.9

53.5
53.5

-

5.4
5.4
-

2075.5
2080.4
4155.9
()32.0

878.4
879.7
1758.1
()18.1
()7.9

483.0
485.0
968.0
()0.2

704.3
705.7
1410.0
()0.3

9.9
10.0
19.9
()23.6

18.1
-

بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2017

القيمة
الدفترية

التدفقات النقدية
القادمة( /الخارجة)

أقل من
 3شهور

6-3
شهور

12-6
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب عقود إعادة الشراء
ودائع العمالء
مجموع المطلوبات الغير مشتقة

384.1
67.8
2165.2
2617.1

385.6
68.0
2174.7
2628.3

385.6
68.0
1682.5
2136.1

162.6
162.6

276.2
276.2

53.5
53.5

-

المطلوبات المشتقة
المتاجرة :تدفقات خارجة
المتاجرة :تدفقات داخلة
مجموع المطلوبات المشتقة
االلتزامات البنكية
ضمانات مالية

0.9
0.9
-

782.3
783.4
1565.7
()47.6

533.8
534.3
1068.1
()82.9
()6.9

183.1
183.3
366.4
()0.3

65.3
65.8
131.1
()0.5

0.1
0.1
0.2
()39.9

82.9
-
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3636تكلفة منافع نهاية الخدمة

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)

مخصص نهاية الخدمة
الحركة خالل السنة

2.3
0.9
()0.6
2.6

في  1يناير
مخصص السنة
مدفوعات خالل السنة
في  31ديسمبر

3.1
0.6
()1.4
2.3

3737الدعاوى القضائية
كما في  31ديسمبر  2018بلغ مجموع الدعاوى القضائية القائمة مبلغ  1.4مليون دينار بحريني ( 1,2 :2017مليون دينار بحريني) رفعت من قبل أطراف أخرى ضد البنك.
وبناء على الرأي الصادر من قبل المستشارين القانونيين للبنك حول الحكم النهائي فيما يتعلق بهذه الدعاوى ،فقد تم االحتفاظ بمخصصات مناسبة حسب تقييم اإلدارة.
ً

مراجعة األعمال

ً
شهريا بنسب معينة من الراتب الشهري .ويخضع هذا النظام إلدارة
لدي البنك نظام ادخار اختياري للموظفين البحرينيين المؤهلين ،حيث يساهم الموظفين والبنك
مجلس أمناء وهم موظفين بالبنك .وقد بلغت مساهمات البنك في هذا النظام خالل عام  2018مبلغ  1.0مليون دينار بحريني ( 0,8 :2017مليون دينار بحريني) .وبتاريخ
 31ديسمبر  ،2018بلغ صافي رصيد حساب نظام االدخار  10.3مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  10.0 :2017مليون دينار بحريني) .وذلك بعد األخذ في االعتبار مساهمة
الموظفين والبنك والعوائد المتراكمة والمدفوعات.

التقرير االستراتيجي

يتم احتساب التزامات البنك لبرامج التقاعد للموظفين الذين يخضعون ألنظمة التقاعد االجتماعي في مملكة البحرين وفروع البنك الخارجية كمصروفات ضمن بيان الربح
ً
مبلغا وقدره  1.1مليون دينار بحريني ( 0.9 :2017مليون دينار بحريني) .ويستحق الموظفين اآلخرين مكافآت نهاية
أو الخسارة .وقد بلغت مساهمات البنك لعام 2018
ً
وفقا لعقود االستخدام أو بموجب قوانين العمل السارية وفيما يلي الحركة في مخصص نهاية الخدمة خالل العام.
الخدمة ويتم دفعها

3838الربحية واألرباح النقدية للسهم الواحد

ربح السنة
أرباح أسهم نقدية مقترحة بنسبة )%25 :2017( %25
المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية الصادرة (بالماليين)
أسهم عادية كما في  1يناير 2018
تأثير أسهم المنحة الصادرة خالل  2018لسنة 2017
ً
مطروحا :أسهم لم يتم تخصيصها للموظفين
المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية (بالماليين) كما في  31ديسمبر
عائد السهم الواحد
األرباح النقدية للسهم الواحد

70.0
35.1

61,0
31.9

1275.4
127.5
()15.0
1387.9
 50فلس
 25فلس

1275.4
127.5
()15.7
1387.2
 44فلس
 23فلس

3939التصنيف المحاسبي
أ) يبين الجدول التالي اإلفصاح عن التصنيف المحاسبي للموجودات والمطلوبات:
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2018

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

بالتكلفة
المطفأة

بالقيمة العادلة
من الدخل
الشامل اآلخر

مجموع
القيمة
الدفترية

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
فوائد مستحقة وموجودات أخرى
مجموع الموجودات
مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب عقود إعادة الشراء
ودائع العمالء
فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

0.4
0.4
-

107.3
387.1
259.7
1190.1
775.5
119.1
2838.8
381.4
103.9
2190.6
43.8
2719.7

356.3
356.3
-

107.3
387.1
259.7
1190.1
1132.2
119.1
3195.5
381.4
103.9
2190.6
43.8
2719.7
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ً
نظرا لعدم وجود أي أدوات مخفضة محتملة لدى البنك.
العائد على السهم المخفض هو نفسه العائد األساسي للسهم،

حوكمــة الشـركــات

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)
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 39التصنيف المحاسبي (تتمة)
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2017
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
فوائد مستحقة وموجودات أخرى
مجموع الموجودات
مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب عقود إعادة الشراء
ودائع العمالء
فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

بالقيمة
العادلة من
خالل الربح
أو الخسارة
0.2
0.2
-

قروض
ومبالغ
مستحقة
107.0
419.9
174.0
1226.9
41.8
1969.6
-

متوفرة
للبيع
1067.1
1.067.1
-

مجموع
القيمة
الدفترية
107.0
419.9
174.0
1226.9
1067.3
41.8
3036.9
384.0
67.8
2165.2
27.2
2644.3

أخرى
بالتكلفة
المطفأة
384.0
67.8
2165.2
27.2
2644.3

ب) تراتبية القيمة العادلة
يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في صنع القياسات.
المستوى  :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشطة لألصول والمطلوبات المماثلة.
المستوى  :2تقنيات التقييم مبنية على مدخالت يمكن رصدها إما مباشرة (مثل األسعار) أو غير مباشرة (مستمدة من األسعار) .وتتضمن هذه الفئة على أدوات تم تقييمها
بسعر السوق في أسواق نشطة ألدوات مماثلة .األسعار المسعرة ألدوات مماثلة في أسواق أقل نشاط أو أساليب تقييم أخرى .حيث جميع المدخالت المهمة يمكن
رصدها من معلومات السوق.
المستوى  :3تقنيات تقييم باستخدام مدخالت ال يمكن رصدها .وتتكون هذه الفئة على أدوات تم استخدام 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.
ً
وفقا ألسعار السوق ،وتم عمل
( )1قروض وسلفيات :القيمة العادلة تقارب القيمة الدفترية ،كون غالبية القروض هي قروض ذات معدل فائدة عائم وتم منحها
مخصصات مناسبة للقروض التي يوجد شك في تحصيلها.
( )2ودائع العمالء :القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ال تملك تاريخا محددا لالستحقاق ،والتي تشمل ودائع ال تتحمل فائدة ،تعتبر مساوية لمبلغ السداد حسب الطلب،
والمتمثل في القيمة الدفترية للودائع .بالنسبة للودائع ذات مواعيد االستحقاق الثابتة والتي تتحمل معدل فائدة ،فإن البنك يقدر أن القيمة العادلة تقارب القيمة
الدفترية ،كون غالبية هذه الودائع ذات طبيعة قصيرة األجل وجميع الودائع بأسعار السوق.
( )3الموجودات والمطلوبات المالية األخرى :تعتبر القيمة العادلة مقاربة للقيمة الدفترية نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل ،واحتمال خسائر االئتمان الضئيل.
يوضح الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم.
بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
أدوات حقوق الملكية /صناديق مدارة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر/متوفرة للبيع:
سندات دين
أسهم حقوق ملكية
أصول مالية مشتقة
المجموع
مطلوبات مالية مشتقة

2018
المستوى  1المستوى  2المستوى 3

المجموع

المستوى 1

2017
المستوى 2

المستوى 3

المجموع

-

0.4

-

0.4

-

0.2

-

0.2

301.6
43.6
345.2
-

10.2
10.6
0.7

11.1
11.1
-

301.6
54.7
10.2
366.9
0.7

332.5
38.3
370.8
-

685.4
4.2
689.8
1.1

10.9
10.9
-

1017.9
49.2
4.2
1071.5
1.1

خالل السنة ،تم إعادة تصنيف محفظة سندات الدين التي تم تقييمها بموجب طريقة التقييم من المستوى الثاني كما في  31ديسمبر  2018وبمبلغ  685.4مليون دينار
بحريني .قام البنك بإعادة تصنيف المحفظة كما في  1يوليو  2018من فئة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (متوفرة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم ( ،)39إلى فئة التكلفة المطفأة ،لتعكس بصورة أدق النية االستراتيجية الجديدة للبنك للمحفظة .يعتزم البنك تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تمثل دفعات
األصل والفوائد فقط .في وقت إعادة التصنيف ،بلغت القيمة العادلة للمحفظة  729.8مليون دينار بحريني .القيمة الدفترية للمحفظة كما في  31ديسمبر  2018بلغت
 775.5مليون دينار بحريني ،بقيمة عادلة تبلغ  778.0مليون دينار بحريني .كان البنك سيقوم باحتساب قيمة عادلة موجبة بمبلغ  2.5مليون دينار بحريني في الدخل الشامل
اآلخر ،لو لم يتم إعادة تصنيف المحفظة.
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 39التصنيف المحاسبي (تتمة)

أصول مالية متوفرة للبيع

بماليين الدنانير البحرينية
2018

2017

في  1يناير

10.9

10,3

مجموع األرباح في الدخل الشامل اآلخر

0.2

0.6

في  31ديسمبر

11.1

10.9

التقرير االستراتيجي

يوضح الجدول التالي الحركة في المستوى  3من األصول المالية خالل العام .لم يكن هناك أي تحويل بين المستوى  1أو المستوى  2أو المستوى  3من تراتبية القيمة
العادلة.

مجموع ربح السنة المدرج في بيان الربح أو الخسارة للموجودات/المطلوبات كما في  31ديسمبر  2018ال شيء ( :2017ال شيء).

4040متوسط األرصدة
فيما يلي المتوسط اليومي ألرصدة السنة:

مراجعة األعمال

يتكون المستوى  3من أسهم استثمارية غير مدرجة وتم تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  :2017متوفرة للبيع) ،والتي تم قياسها
ً
بناءا على أحدث البيانات المالية الصادرة من الشركة المستثمر فيها .تم تحليل الحساسية للحركة في القيمة العادلة لألدوات المالية في
باحتساب صافي قيمة األصول
المستوى  3التي تتعلق باألصول المالية على أنها غير جوهرية للدخل الشامل اآلخر ومجموع حقوق الملكية.

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)

4141مالءة رأس المال
يزاول البنك نشاطاته كمؤسسة مالية مستقلة مقره الرئيسي في مملكة البحرين ،باإلضافة إلى فروع في كل من مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية .يتم احتساب معدل مالءة رأس المال حسب نظام بازل  3وتعليمات مصرف البحرين المركزي ،ويتضمن مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل
ومخاطر السوق .يستخدم البنك الطريقة الموحدة لحساب مخاطر االئتمان وطريقة المؤشر األساسي الحتساب مخاطر التشغيل ويستخدم البنك الطريقة الموحدة
لمخاطر السوق.

حوكمــة الشـركــات

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
المطلوبات الطارئة والتزامات القروض غير المسحوبة

3037.8
2575.2
462.6
211.5

3007.9
2582.0
425.9
243.9

تبين التفاصيل التالية مالءة رأس المال كما تم احتسابها من قبل البنك:
حسب األرصدة الختامية

461.3
461.3
13.6
474.9

434.1
434.1
12,4
446,5

1163.8
50.2
192.5
1406.5
%32.8
%33.8

1039.9
16,1
174,8
1230.8
%35,3
%36,3

4242نظام حماية الودائع
يتم تغطية الودائع التي يتم االحتفاظ بها ضمن عمليات البنك في البحرين عن طريق قانون حماية الودائع وحسابات االستثمار غير المقيدة الصادر عن مصرف البحرين
ً
وفقا للقرار رقم ( )34لسنة  .2010الخطة تنطبق على جميع الحسابات المؤهلة المحتفظ بها في مكاتب البنك في البحرين ،وتخضع الستثناءات محددة ،والحد
المركزي،
األقصى للمبلغ الكلي المستحق والقوانين األخرى المتعلقة بإنشاء خطة لحماية الودائع ومجلس حماية الودائع.

4343أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة كلما تطلب األمر ذلك ،وذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض العام الحالي .إن إعادة التصنيف لم تؤثر على ربح السنة أومجموع حقوق
ً
سابقا.
الملكية المعلنة
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رأس المال العادي الفئة األولى
الفئة األولى اإلضافية
مجموع رأس المال العادي الفئة األولى ()CET1
الفئة الثانية
مجموع قاعدة رأس المال
التعرضات الموزونة للمخاطر:
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل
مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر
معدل الفئة األولى ()CET1
مجموع معدل مالءة رأس المال

2017
2018
(بماليين الدنانير البحرينية)
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ملخص تنفيذي

وكما في  31ديسمبر  ،2018بلغ إجمالي األصول المرجحة المخاطر للبنك  1,406.5مليون دينار بحريني ،بينما بلغت الفئة  1من رأس المال العادي ( )CET1وإجمالي رأس
المال النظامي  461.3مليون دينار بحريني و  474.9مليون دينار بحريني على التوالي .وبناء على ذلك ،فإن نسبة مالءة رأس المال للفئة  1من حصص رأس المال العادي
وإجمالي مالءة رأس المال %32.8و  %33.8على التوالي .وتتجاوز هذه النسب الحد األدنى من اشتراطات رأس المال بموجب إطار بازل  3والتي حددها مصرف البحرين
المركزي.

التقرير االستراتيجي

ً
اعتبارا من
دخلت قواعد بازل  3الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي ،والتي تحدد إطار مالءة رأس المال للبنوك التي تم تأسيسها في مملكة البحرين ،حيز التنفيذ
تاريخ  1يناير  .2015وقد تبنى بنك البحرين الوطني الطريقة الموحدة لمخاطر االئتمان والطريقة الموحدة لمخاطر السوق وطريقة المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل
وذلك من أجل تحديد اشتراطات رأس المال .ويتكون هذا التقرير من إفصاحات المحور الثالث للجنة بازل واشتراطات اإلفصاحات األخرى وذلك كما يشترطه مصرف البحرين
ً
وصفا للسياسات وممارسات إدارة المخاطر ومالءة رأس المال ،بما في ذلك معلومات تفصيلية كمية حول مالءة رأس المال.
المركزي .ويتضمن التقرير

ويعتبر البنك هذه اإلفصاحات بأنها وسيلة هامة لزيادة الشفافية ولهذا فقد قدم إفصاحات كبيرة في هذا التقرير وهو أمر مناسب وذو أهمية بالنسبة لألطراف ذات
العالقة بالبنك والمشاركين في السوق.

قواعد مصرف البحرين المركزي لمالءة رأس المال

مكونات معدل مالءة رأس المال الموحد

%1,5
%2,0

%8,0

 %2.5تتكون من
الفئة  1من
رأس المال العادي

%10,5

%10,0

%12,5

ويتم خصم التعديالت الرقابية (الخصومات) ،بما في ذلك المبالغ التي تتجاوز إجمالي حدود  %15لالستثمارات الكبيرة في المؤسسات المالية وحقوق خدمة الرهن
واألصول الضريبية المؤجلة من اختالفات مؤقتة ،وذلك بشكل تام من الفئة  1من رأس المال العادي بحلول تاريخ  1يناير  .2019وبلغت التعديالت الرقابية نسبة  %20من
التعديالت المطلوبة على الفئة  1من رأس المال العادي بتاريخ  1يناير  2015و  %40بتاريخ  1يناير  2016و  %60بتاريخ  1يناير  2017و  %80بتاريخ  1يناير  2018وستصل إلى
 %100بتاريخ  1يناير  .2019وخالل المرحلة االنتقالية فإن المبلغ المتبقي الذي ال يتم خصمه من الفئة  1من رأس المال العادي سيستمر في كونه مرجح المخاطر حسب
قواعد مصرف البحرين المركزي.

حوكمــة الشـركــات

الفئة  1من رأس المال العادي ()CET1
الفئة  1اإلضافية ()AT1
الفئة )T1( ٨١
الفئة )T2( 2
إجمالي رأس المال

اختياري

الحد األدنى
للنسبة المطلوبة
%6,5

احتياطي المحافظ
على رأس المال

معدل مالءة رأس المال بما
في ذلك احتياطي المحافظ
على رأس المال
%9,0

مراجعة األعمال

تتيح قواعد مصرف البحرين المركزي لمالءة رأس المال اإلرشاد حول قياسات المخاطر الحتساب اشتراطات رأس المال .وقد بدأت عملية تنفيذ اشتراطات بازل  3بتاريخ
 1يناير  2015وحتى تاريخه ،فإن تراخيص البنوك التقليدية مطلوبة للوفاء بالحد األدنى من اشتراطات مالءة رأس المال.

وعلى البنوك المحافظة على احتياطي المحافظة على رأس المال (المحافظة على رأس المال) بنسبة  %2.5وهي تتكون من الفئة  1من رأس المال العادي فوق الحد
األدنى الرقابي من نسبة إجمالي رأس المال وهي  %١٠وسيتم فرض قيود على التوزيع الرأسمالية عندما ينخفض احتياطي المحافظة على رأس المال دون نسبة %2.5
وتتعلق القيود المفروضة فقط بالتوزيع وليس بعمليات البنوك المرخصة.
ويتكون إطار بازل  3من ثالثة محاور ذات تعزيز تبادلي وهي:
( )2المحور  :2المراجعة اإلشرافية لم رأس المال ،بما في ذلك عملية تقييم مالءة رأس المال الداخلية (عملية تقييم مالءة رأس المال الداخلية)
( )3المحور  :3انضباط السوق ،ويشمل القواعد الخاصة باإلفصاح المتعلقة بإدارة المخاطر ومالءة رأس المال.

جال التطبيق

يقوم البنك بمزاولة نشاطاته كمؤسسة مصرفية مستقلة يوجد مقره في مملكة البحرين ولديه فروع في كل من مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية .وقد تم احتساب اشتراطات مالءة رأسمال البنك على أساس موحد.

إدارة المخاطر ورأس المال

يتعرض البنك لألنواع التالية من المخاطر:
• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق
• مخاطر التشغيل
إطار إدارة المخاطر
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة إلدارة المخاطر في البنك .ويوافق المجلس على السياسات المناسبة لمواجهة مخاطر االئتمان والسيولة والتشغيل والسوق
ً
جزءا من إطار عمل إدارة المخاطر التي يتبناها البنك والتي تستند على توصيات اإلدارة .وقد قام البنك بتشكيل العديد من اللجان التي تقوم بمراجعة
والتي تشكل
وتقييم كافة األمور المتعلقة بالمخاطر .ويتم تفويض الصالحيات لمستويات مختلفة من المدراء إلنجاز المهام المتنوعة ذات الصلة بالمخاطر وفق التسلسل الوظيفي
الذي يعتمد على حجم ونوع المخاطر وطبيعية العمليات أو المخاطر .وتقدم مجموعة المخاطر في البنك الدعم الالزم لإلدارة العليا ووحدات العمل في جميع مجاالت إدارة
ً
وإداريا إلى الرئيس التنفيذي .تتكون
المخاطر .وتعد مهام مجموعة المخاطر مستقلة عن وحدات العمل ويتم تقديمها مباشرة إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة،
ً
مسبقا ،فضال عن إدارة سياسات وإجراءات المخاطر) ،ودائرة
مجموعة المخاطر من دائرة مخاطر االئتمان (المسؤولة عن تحليل االئتمان/العروض االستثمارية المعتمدة
إدارة االئتمان (مسؤولة عن التنفيذ بعد الحصول على التفويض والمتابعة) ،ودائرة إدارة مخاطر السيولة والسوق ،ودائرة إدارة مخاطر التشغيل ،ودائرة إدارة مخاطر أمن
المعلومات .تتولى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولية مراقبة ومتابعة االلتزام بسياسات وإجراءات البنك ومراجعة ومالئمة وسالمة إطار إدارة المخاطر فيما
يتعلق بالمخاطر التي يواجهها البنك .ويساعد لجنة التدقيق في هذه المهام دائرة التدقيق الداخلي والتي تقوم بعمليات المراجعة المنتظمة والمحددة إلجراءات رقابة
المخاطر حيث يتم تقديم تقارير بشأنها إلى لجنة التدقيق وإلى اإلدارة.
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اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إطار إدارة المخاطر (تتمة)
وتكون لجنة المخاطر التابعة لإلدارة مسؤولة عن تحديد وتعزيز وضمان الحد من المخاطر ضمن إطار عمل قدرة البنك على تحمل المخاطر الذي أرساه مجلس اإلدارة .وهذا
يشمل مراجعة وإعداد التقارير عن استنتاجاتها وتوصياتها وتقديمها إلى مجلس اإلدارة بشأن:
ً
حاليا أو مستقبال (فيما يتعلق بمدى وفئات هذه المخاطر التي يراها البنك مقبولة ويستطيع تحملها).
•قدرة تحمل البنك للمخاطر سواء
•إطار عمل إدارة مخاطر البنك (يشمل المبادئ والسياسات والمنهجيات واألنظمة والعمليات واإلجراءات والقوى العاملة).
•ثقافة المخاطر والتي تضمن دعم قدرة البنك على تحمل المخاطر .وفي هذا الصدد ،يتعين على اللجنة تبني نظرة مستقبلية لتوقع التغيرات التي قد تحدث في
ظروف العمل.
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان إمكانية احتمال حدوث خسارة مالية نتيجة عدم وفاء الزبون بشروط وأحكام التسهيالت االئتمانية الممنوحة له .ويتم قياس وتحديد مثل هذه المخاطر
بالنسبة لألطراف المقابلة للموجودات المضمنة وغير المضمنة في الميزانية العمومية.
ً
ً
واحدا من محور ثالثي يمثل أي نظام
جانبا
يدرك البنك حقيقة أن مخاطر االئتمان تمثل تكلفة كامنة وكبيرة ولهذا يجب احتسابها مقابل الدخل .وليست المخاطر سوى
ً
جنبا إلى جنب مع االشتراطات والعوائد الرأسمالية .ويقوم البنك بتقييم المخاطر من حيث اآلثار على الدخل وقيم الموجودات
اقتصادي رأسمالي ويجب أن ينظر إليه
ويعكس هذا التقييم قياس وتقييم البنك لآلثار المحتملة على نشاطات عمله بسبب التغييرات في الظروف السياسية واالقتصادية وظروف السوق وفي المالءة
ً
دائما بأنها متحفظة واستباقية وذلك بهدف تحقيق عالقة توازن بين التعرض للمخاطر والعوائد المتوقعة.
االئتمانية لزبائنه .وقد تميزت سياسة إدارة المخاطر في البنك
يقوم البنك برصد وإدارة تمركز الخطر بوضع حدود على االئتمان للدول والقطاعات والمنتجات ومجموعات أطراف التعامل .وتستخدم دائرة إدارة المخاطر معايير صارمة في
وضع هذه الحدود والتي ضمنت للبنك محدودية أي تأثير للتطورات السلبية على مصادر الدخل وقوة رأس المال .وبنفس الشكل يتم تطبيق قواعد محكمة لتحكم أنشطة
بناء على طبيعتها ومدتها وتصنيفها االئتماني ونوعها ومواصفاتها إلخ.
البنك االستثمارية والتي تحدد لدائرة الخزينة في البنك مستويات الخطر المقبولة للمنتجات المتعددة ً
ً
أيضا للقيام وبصفة منتظمة لمراقبة مخاطر االئتمان .ويعتمد تقييم االئتمان على البيانات المالية للمقترض
يتبع البنك إجراءات وسياسات ثابتة ليس فقط للتقييم بل
وتوقعات أدائه وعلى وضعه في السوق وعلى التوقعات المستقبلية للقطاع الذي يعمل فيه وعلى التصنيفات الخارجية (إن كانت متوفرة) وسجل أدائه وحركة حساباته
ومصادر التسديد المتوفرة لديه وقدرته على ذلك وعلى الضمانات الملموسة وغير الملموسة .الخ.
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 القابلة من المساهمين و  /أو األطراف األخرى .ويتم باإلضافة إلى ذلك استخدام وسائل أخرى من أجل ضمان تخفيف حدة آثار الحركات السلبية والتذبذبات في
أسعار الرهونات في السوق .وال يتم فقط تقييم منتظم بهدف الحكم على المالءة االئتمانية للزبون ولكن تتم كذلك مراقبة يومية للتطورات المالية على الصعيد العالمي
وهو ما يضمن تحديد األحداث التي من شأنها التأثير على مخاطر البنك قبل وقوعها.
وتكون وحدات العمل في البنك مسؤولة عن إيجاد فرص األعمال والمراجعة األولية للعروض وفق السياسات المطبقة في البنك .وتتم مراجعة التسهيالت االئتمانية
ً
مسبقا بشكل مستقل من قبل دائرة مخاطر االئتمان ،التي تقوم بتحليل القروض ووضع التوصيات
الزائدة عن مستويات معينة أو الخارجة عن معايير المنتجات المعتمدة
قبل اعتمادها من الجهات المعنية .وباإلضافة إلى التحليل االئتماني المتشدد ،فإنه يتم تطبيق الشروط واألحكام الخاصة بكافة التسهيالت االئتمانية بشكل صارم من
قبل دائرة إدارة االئتمان .كما يضمن نظام التصنيف الداخلي وعملية المراجعة السارية في البنك تحديد أي تراجع في إدارة مخاطر االئتمان والعمل على تطبيق اإلجراءات
التصحيحية المناسبة.
يعتمد التصنيف الداخلي للبنك على مقياس من  16نقطة ويأخذ في االعتبار القوة المالية للمقترض ،فضال عن الجوانب النوعية ،وذلك بغرض الوصول إلى نظرة
ً
فرعيا إلى فئات والتي تعكس بدورها تقديرات الحد األقصى من الخسارة المحتملة في حالة تخلف
شاملة لمخاطر تخلف المقترضين عن السداد .ويتم تقسيم التصنيف
المقترضين عن السداد .وتتم مراجعة تصنيفات المخاطر المرتبطة بكل مقترض على أساس سنوي على األقل .وتتيح المتابعة الدورية لمحفظة البنك تحديد الحسابات
ً
سلفا مثل الراتب والحد األقصى للمبلغ المسدد على
تراجعا في تصنيفها االئتماني .أما بالنسبة للتسهيالت االئتمانية التي تمنح على أساس معايير محددة
التي تشهد
ً
أساس نسبة من الراتب وغيرها ،فيتم استبعادها من نظام التصنيف المذكور أعاله.
ً
أيضا التصنيفات التي تضعها وكاالت التصنيف االئتماني المرموقة مثل موديز وستاندرد أند بورز وفيتش وذلك ضمن عملية التقييم في سياق دراسة
يستخدم البنك
وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك في التعامل مع الهيئات والمؤسسات المصنفة:
وألغراض المقارنة فإن الجدول التالي يظهر التصنيفات الداخلية للبنك مقارنة بتصنيفات موديز وستاندرد أند بورز.
مقياس التصنيفات الداخلية للبنك
1
2
3
+4
4
-4
+5
5
-5
+6
6
-6
7
10-8

تصنيفات فيتش
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
 BBإلى BB-
 B+إلى B-
 CCC+إلى D

تصنيفات ستاندرد أند بورز
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
 BBإلى BB-
 B+إلى B-
 CCC+إلى D

تصنيفات موديز
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
 Ba2إلى Ba3
 B1إلى B3
 Caa1إلى C

ولكن هذه التصنيفات ال تعكس العالقة المباشرة بين التصنيفات االئتمانية للبنك والتصنيفات المقابلة التي تضعها وكاالت التصنيفات الخارجية بالنظر إلى اختالف
األساس والطريقة المتبعة في النوعين من التصنيف.
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وتحدد سياسات البنك الخاصة بإدارة الموجودات والمطلوبات نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات بهدف تقليل مخاطر السيولة إلى أدنى حد ممكن .وقد
حافظ البنك على استثمارات كافية في الموجودات السائلة مثل الودائع لدى البنوك وسندات الخزينة وأوراق مالية استثمارية قابلة للتسويق بسهولة وذلك من أجل
دعم أنشطة أعماله وعملياته .وتقوم مجموعة الخزينة واالستثمار وبصفة دائمة بمراقبة استحقاقات الموجودات والمطلوبات بحيث يتم االحتفاظ بمستويات كافية من
السيولة في جميع األوقات.
وقد جاءت مقدرة البنك في المحافظة على معدالت عالية من السيولة نتيجة لنجاحه المستمر في االحتفاظ بقاعدة عريضة من الودائع .وساعدت استراتيجية البنك
التسويقية في ضمان التوازن بين الودائع تحت الطلب والودائع الثابتة .ويساعد استقرار قاعدة ودائع الزبائن في تقليل اعتماد البنك على السلفيات قصيرة األجل والغير
ً
أيضا وبكل سهولة تسييل نسبة كبيرة من سندات االستثمار والتي تزيد مدد استحقاقها على ثالثة أشهر .ويضمن البنك
مستقرة من البنوك األخرى .ويستطيع البنك
ً
دائما من خالل االستحقاقات الحقيقية المبنية على سجل االحتفاظ بالودائع ومن خالل توفر االستثمارات السائلة .وتقوم لجنة الموجودات
لنفسه وجود سيولة كافية
والمطلوبات التي يرأسها الرئيس التنفيذي بمراجعة لمخاطر أسعار الفائدة والفجوات ومتطلبات السيولة في أوقات الطوارئ مع دراسة المسائل االستراتيجية المتعلقة
بالسيولة.

مراجعة األعمال

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر حدوث خسائر تنشأ عن التذبذبات في أسعار السوق لألدوات المالية المتعلقة بالفوائد واألسهم ضمن محفظة المتاجرة والعمالت األجنبية
والسلع التي يحتفظ بها البنك .وتخضع نشاطات البنك 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 .ويستخدم البنك الطريقة الموحدة الخاصة 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.
وفي هذا الشأن ،يتم إعداد تقارير يومية تتم مراجعتها من قبل المسئولين بالبنك.

التقرير االستراتيجي

مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة بعدم قدرة بنك ما على الوفاء بجميع االلتزامات المالية نتيجة عدم التوافق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات .وتضمن إدارة مخاطر السيولة
توفر األموال في جميع األوقات من أجل الوفاء باحتياجات البنك الخاصة بالتمويل.

تعرف مخاطر أسعار الفائدة على أنها المخاطر التي تؤثر على الهوامش وصافي الفوائد المكتسبة والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية .وإلى الحد الذي يختلف فيه هيكل
إعادة تسعير الموجودات المدرة للفوائد عن هيكل إعادة تسعير المطلوبات .فإن صافي الفوائد المكتسبة يرتفع أو ينخفض نتيجة للتذبذب في أسعار الفائدة .ولهذا فإن
هدف البنك هو تحقيق االستقرار في نمو اإليرادات من خالل اإلدارة النشطة لموجوداته ومطلوباته وفي نفس الوقت إعداد نفسه وبشكل انتقائي لالستفادة من
التغيرات قصيرة األجل المتوقعة في أسعار الفائدة.

تهدف عملية إدارة موجودات ومطلوبات البنك إلى إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل هيكلة المحافظ المضمنة وغير المضمنة في الميزانية العمومية .ويستخدم
البنك وسائل مختلفة لقياس تعرضه إلى مخاطر أسعار الفائدة .كما يستخدم البنك التحليل الزمني من أجل قياس تأثير أسعار الفائدة على المحفظة االستثمارية ذات
الدخل الثابت .وتخضع مدة المحفظة االستثمارية للتنبؤات االقتصادية واالتجاهات المتوقعة ألسعار الفائدة وهوامش الربحية .وينتج عن تعديل الفترة الزمنية تغيير قيمة
المحفظة (كنسبة مئوية) نتيجة لتغيير قدره  %1في العائد ثم يتم بعد ذلك استخدام مقايضات أسعار الفائدة واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة.
ويستخدم البنك تحليل التأثر بفوارق أسعار الفائدة لقياس تأثر أرباحه السنوية بأسعار الفوائد نتيجة عدم توافق إعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات والمراكز غير
المضمنة في الميزانية العمومية والتي تتأثر بحركة أسعار الفائدة.

حوكمــة الشـركــات

مسئوال بصفة رئيسية عن إدارة مخاطر أسعار الفائدة .وتعد تقارير بخصوص األوضاع والمخاطر بشكل عام تتم مراجعتها من قبل المسؤولين بالبنك.
يعتبر مدير الخزينة
ً
كما يتم تعديل األوضاع إن تطلب األمر ذلك .وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات وبشكل منتظم بمراجعة تغيرات أسعار الفائدة وأثرها على اإليرادات.

مخاطر التشغيل
تعرف مخاطر التشغيل بأنها الخسارة المالية الناتجة عن األخطاء البشرية أو االختالس أو خلل في األنظمة أو عدم متابعة وتسجيل العمليات .ويستخدم بنك البحرين
الوطني 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.

يتم عمل حدود مخصصة لتخفيف ومراقبة مخاطر البنك ومن ضمنها الحد األقصى للنقد في كل فرع والحد األقصى للنقد لدى كل صراف والحد األقصى لتخويل
الدفع وتخويل التواقيع إلخ ..إن السياسات واإلجراءات الموثقة وخطوات الموافقة والتخويل للعمليات ورسائل التخويل الموثقة وخطوات فحص تفاصيل العمليات
واألنشطة الرئيسية وازدواجية العهدة للموجودات المالية مثل الحواالت تحت الطلب والشيكات إلخ ..والتغطية التأمينية للمخاطر التشغيلية المتعددة هي كلها مفاتيح
محورية إلدارة مخاطر التشغيل.
وتتيح سياسات المخاطر واإلجراءات وميثاق السلوك الخاص بالبنك اإلرشاد الالزم لتقليل المخاطر والتأكد من وجود إجراءات الرقابة المناسبة الكتشاف العمليات
المشكوك فيها .ويجب أن تتم أية تغييرات على إجراءات التشغيل وذلك من خالل لجنة إدارة مخاطر التشغيل والتي تضمن وجود آليات رقابة مرضية في جميع اإلجراءات.
إن لدى البنك دائرة إلدارة مخاطر التشغيل ضمن مجموعة المخاطر وذلك بهدف القيام بصفة مستقلة بمراقبة وإدارة جميع جوانب مخاطر التشغيل على مستوى البنك.
وقد وضع البنك سياسات وإجراءات يتم من خاللها تضمين إجراءات مخاطر التشغيل في إطار اإلدارة ،بما في ذلك إعداد الميزانية ووضع األهداف ومراجعة األداء
وااللتزام.
يشمل نطاق عمل دائرة التدقيق الداخلي في البنك عمليات التدقيق والمراجعة لجميع الوحدات المصرفية والخدمات المساندة والفروع .وتركز عمليات التدقيق الداخلي
بشكل رئيسي على تقييم المخاطر ووسائل وإجراءات الرقابة وعلى التأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات المقرة والتخويالت الممنوحة .وتتم مراجعة األنظمة
والعمليات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة من قبل دائرة التدقيق الداخلي من حيث مخاطر التشغيل الكامنة فيها قبل أن يتم تطبيقها .ولدى دائرة التدقيق
الداخلي استقاللية تامة عن باقي دوائر وأقسام البنك وهي تقوم باإلبالغ عن أي خلل أو قصور ذي أهمية في الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس
اإلدارة.
لدى البنك خطة الستمرارية األعمال للتأكد من دعم جميع األنشطة الحساسة في الحاالت الطارئة .ويتم اعتماد خطة استمرارية األعمال من قبل مجلس اإلدارة.
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تم وضع اإلرشادات التشغيلية المفصلة في الدليل التشغيلي لتحدد الخطوات التي يجب اتباعها لكل عملية .وقد صممت هذه الخطوات بغرض تخفيف المخاطر الناتجة
عن األخطاء أو عدم التسجيل أو المتابعة عند التعامل مع تعليمات الزبون أو تنفيذ العملية .إن السبب الرئيسي لعمل النظام التشغيلي هو أن العمليات يجب أن تدقق
المعد قبل تنفيذها وأن يكون هناك دليل للتدقيق بعد العملية .وأن يوفر دليل االختالس وميثاق العمل اإلرشادات الضرورية لتخفيف المخاطر
من قبل مدقق يختلف عن
ّ
ويؤكد على وجود وسائل التحكم الكافية في محلها الكتشاف العمليات المشكوك فيها .أي تغيير في الدليل التشغيلي يحتاج تنفيذه موافقة اإلدارة ودائرة التدقيق
الداخلي والتي تتأكد أن هناك تحكم مقبول وفي محله في كل اإلجراءات.
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اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إطار إدارة المخاطر (تتمة)

مراقبة المخاطر وتقديم تقارير بشأنها
توجد لدى البنك أنظمة وإجراءات في محلها لمراقبة المخاطر وتقديم تقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من أجل مراقبة وإدارة مخاطر البنك .ويتم تقديم تقارير
مخاطر ربع سنوية لمجلس اإلدارة تغطي مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل ومخاطر التركيز والمخاطر األخرى.
يتم تقديم تقرير يومي لإلدارة العليا حول مخاطر السوق وتقارير شهرية حول المخاطر األخرى .بينما يتم تقديم تقارير حول مالءة رأس المال وتقييم داخلي لمالءة رأس
ً
سنويا أو في أوقات الحاجة ويتم تقديمها لمجلس
المال إلى اإلدارة العليا بصفة شهرية .وباإلضافة إلى ذلك .يتم إجراء اختبارات إجهاد حول مالءة رأس المال مرة واحدة
اإلدارة ولإلدارة العليا التخاذ القرارات الالزمة بشأنها.
إدارة رأس المال
تهدف سياسة البنك إلى المحافظة على معدالت كافية من رأس المال من أجل المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين وأطراف السوق وكذلك لدعم عمليات التطوير
ً
أيضا الحاجة إلى الموازنة
والتوسعة المستقبلية ألنشطة أعماله .ويدرك البنك آثار مستويات رأس المال على عوائد حقوق المساهمين كما يدرك البنك
بين تحقيق عوائد مرتفعة والتي من الممكن الحصول عليها من خالل معدالت اقتراض أكبر والمزايا والضمان الذي يمثله الوضع السليم لرأس المال.
يهدف إطار إدارة رأسمال البنك إلى التأكد من أن هناك معدالت كافية من رأس المال لدعم المخاطر األساسية ألنشطة أعمال البنك والمحافظة على وضع جيد لمالءة رأس
المال بموجب االشتراطات الرقابية .ويستخدم البنك عملية داخلية لتقييم مالءة رأس المال تشمل عمليات اإلشراف والمراقبة وتقديم التقارير وعمليات مراجعة الرقابة
الداخلية من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لتحديد وقياس مختلف المخاطر غير المغطاة وبموجب مخاطر المحور األول من القواعد اإلرشادية والقيام بمراجعة دورية
لمالءة رأس المال بشكل عام في ضوء مخاطر واستراتيجيات األعمال التي يضعها البنك .وتشمل المخاطر التي ال تأتي ضمن مخاطر المحور األول والمغطاة بموجب
العملية الداخلية لتقييم مالءة رأس المال مخاطر التركيز ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة في الدفتر البنكي والمخاطر المتنوعة األخرى.
تأخذ العملية الداخلية لتقييم مالءة رأس المال بعين االعتبار الخطط االستراتيجية للبنك وتوقعات النمو االئتماني ومصادر واستخدامات البنك في المستقبل وسياسة
ً
أيضا
توزيع األرباح وآثار جميع هذه العوامل على المحافظة على مستويات كافية من رأس المال .وباإلضافة إلى ذلك فإن العملية الداخلية لتقييم مالءة رأس المال تشمل
اختبار اإلجهاد لمالءة رأسمال البنك وذلك لتحديد احتياجات رأس المال والتخطيط من أجل المحافظة على مستوى كافي من مالءة رأس المال بحيث تتوافق مع تصنيفات
المخاطر.
يتأكد البنك كذلك من الوفاء باشتراطات مالءة رأس المال على أساس موحد وكذلك الوفاء باشتراطات األجهزة الرقابية المحلية وفي البلدان التي توجد فيها فروع للبنك
إن وجدت .وقد التزم البنك باالشتراطات الرأسمالية الرقابية طوال المدة.
يحصل البنك على موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي قبل رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية لموافقة المساهمين لتوزيع أرباح نقدية.
هيكل رأس المال ومالءة رأس المال

هيكل رأس المال والحد األدنى من مالءة رأس المال
يتكون رأس مال البنك المدفوع بالكامل من أسهم عادية والتي لها حقوق تصويت نسبية .وليس لدى البنك أي نوع آخر من أدوات رأس المال:
جميع المبالغ أدناه كما في  31ديسمبر  2018ما لم يحدد خالف ذلك.
الفئة  1من رأس المال العادي ()CET1
رأس المال
أسهم تحت نظام حوافز الموظفين باألسهم
عالوة إصدار
االحتياطي القانوني
االحتياطي العام
احتياطيات أخرى وأرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية
خسائر غير محققة في احتياطي التدفقات النقدية الغير مؤهلة لرأس المال القانوني
مجموع رأس المال القانوني
الخصم من الفئة  1من رأس المال العادي (استثمارات كبيرة في أسهم عادية صادرة من مؤسسات مالية)
الفئة  1من رأس المال العادي ()CET1
الفئة اإلضافية )AT1( 1
إجمالي الفئة )T1( 1
الفئة  2من رأس المال ()T2
مخصصات عامة لخسائر القروض تخضع لنسبة  %1,25من األصول االئتمانية مرجحة المخاطر
إجمالي الفئة )T2( 2
إجمالي رأس المال (الفئة  + 1الفئة )2
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ماليين الدنانير البحرينية
140.3
()1.5
5.0
70.1
32.4
٢٢٩٫٥
475.8
0.4
476.2
()14.9
461.3
461.3
13.6
13.6
474.9
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مخاطر االئتمان

محفظة الحكومات
تتكون محفظة الحكومات من تسهيالت للحكومات ومصارفها المركزية .وتمثل أوزان المخاطر فيها نسبة (صفر) للتسهيالت بالعملة المحلية ذات العالقة بالحكومة أو
ألية تسهيالت لحكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي .وتعتبر المطالبات بالعمالت األجنبية ضد الحكومات األخرى موزونة بالمخاطر وذلك حسب تصنيفاتها االئتمانية
ً
ديونا بمخاطر موزونة بنسبة
الخارجية .ويجوز تضمين بعض بنوك التنمية متعددة الجنسيات وذلك كما يحدده مصرف البحرين المركزي في محفظة الحكومات واعتبارها
صفر بالمائة.

التقرير االستراتيجي

ً
وفقا إلطار مالءة رأس المال بازل 3
توجد لدى البنك محفظة ائتمان متنوعة مضمنة وغير مضمنة في الميزانية وهي مقسمة إلى فئات تسهيالت أطراف تعامل وذلك
عال لفئات تسهيالت أطراف التعامل وأوزان الخطر المستخدمة
الذي وضعه مصرف البحرين المركزي للطريقة الموحدة لمخاطر االئتمان .وفيما يلي وصف على مستوى
ٍ
للحصول على فئات المخاطر الموزونة.

محفظة هيئات القطاع العام
إن محفظة هيئات القطاع العام موزونة بالمخاطر وذلك حسب تصنيفاتها االئتمانية الخارجية ماعدا أن محفظة الهيئات من القطاع العام في البحرين والمطالبات بالعمالت
المحلية ضد هيئات القطاع العام األخرى التي يتم تخصيص مخاطر موزونة بنسبة صفر بالمائة من قبل الجهة الرقابية فيها يتم السماح لها بالتالي مخاطر موزونة بنسبة
صفر بالمائة من قبل مصرف البحرين المركزي وذلك ألغراض االحتساب.
مراجعة األعمال

محفظة البنوك
إن محفظة المطالبات من البنوك موزونة بالمخاطر باالستناد إلى تصنيفاتها االئتمانية الخارجية .وتتوفر معالجة تفضيلية للمخاطر الموزونة للتسهيالت المؤهلة ذات
األجل القصير .ويتم تعريف التسهيالت ذات األجل القصير بأنها تسهيالت مدتها األصلية ثالثة شهور أو أقل ويتم تصنيفها وتمويلها بالعملة المحلية ذات العالقة.
ويتم السماح بالمخاطر الموزونة التفضيلية بالنسبة للمطالبات ذات األجل القصير بالنسبة للديون بالدينار البحريني  /الدوالر األمريكي في حالة البنوك التي يتم
تأسيسها في مملكة البحرين.
محفظة المؤسسات
إن مطالبات المؤسسات هي موزونة المخاطر باالستناد إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية .ويتم تخصيص مخاطر موزونة بنسبة  %100لتسهيالت المؤسسات الغير
مصنفة .وتتوفر معالجة تفضيلية للمخاطر الموزونة لبعض المؤسسات المملوكة من قبل حكومة البحرين .وذلك كما يقرره مصرف البحرين المركزي .والتي يتم تخصيص
مخاطر موزونة بنسبة صفر لها.

الرهن العقاري السكني
إن اإلقراض مؤمن عبر الرهن العقاري على الممتلكات السكنية والتي يقطنها أو سيقطنها المقترض أو المؤجر .ويتم تخصيص لهذه المطالبات مخاطر موزونة بنسبة
.%75
يتم جمع االستثمارات الكبيرة في األسهم المدرجة وغير المدرجة للمؤسسات المالية ،ويتم استقطاع ما يفوق نسبة  %10من المستوى األول لرأس المال  CET1من
القيمة العقارية ،ويتم تخصيص مخاطر موزونة للمبلغ غير المستقطع بنسبة .%250

حوكمــة الشـركــات

محفظة التجزئة التنظيمية
تضم المحفظة المطالبات من األفراد أو من المؤسسات الصغيرة ذات عائد سنوي يقل عن  2مليون دينار بحريني ،وال يتجاوز سقف االنكشاف األعلى لكل فرد او
مؤسسة صغيرة حاجز  ٠٫٢٥ألف دينار بحريني .ويتم تخصيص مخاطر موزونة لهذه المخاطر بنسبة .%75

محفظة األسهم
إن محفظة األسهم تشتمل على استثمارات أسهم مسجلة في الدفاتر المصرفية ،أي مصنفة كقيمة عادلة من خالل مصادر دخل أخرى شاملة .ويتم إدراج مخاطر االئتمان
(المحددة) لألسهم في دفتر التداول ضمن مخاطر السوق ألغراض احتساب مالءة رأس المال حسب المتطلبات التنظيمية.

أيضا تخصيص مخاطر موزونة لالستثمارات في عقارات وسندات وصناديق وأسهم الشركات العاملة في قطاع العقارات عند  200بالمائة.
كما يتم ً
وباإلضافة إلى المحافظ العادية .فإن التسهيالت األخرى يتم تخصيص مخاطر موزونة لها كما يلي:

التسهيالت التي مضى موعد استحقاقها
يتم تصنيف جميع التسهيالت التي مضى موعد استحقاقها .بغض النظر عن تصنيف الدين .بشكل منفصل تحت فئة أصول التسهيالت التي مضى موعد استحقاقها.
ويتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة  %100أو  %150وذلك حسب مستوى المخصص المحدد مقابل الدين.
موجودات أخرى
يتم تخصيص مخاطر موزونة لألصول األخرى عند  100بالمائة .كما يطبق تعديل التقييم االئتماني ( )CVAعلى التعرضات المشتقة السارية ويتم إدراجها تحت األصول
األخرى.
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يتم تخصيص مخاطر موزونة بنسبة  100بالمائة لألسهم والصناديق المدرجة .أما األسهم والصناديق غير المدرجة فإنه يتم تخصيص مخاطر موزونة لها عند  150بالمائة.
ويتم قياس مخاطر االستثمارات في الصناديق المصنفة على حسب التصنيفات االئتمانية الخارجية .ويتم تجميع االستثمارات في األسهم المدرجة وغير المدرجة
للمؤسسات المالية ،وخصم الزائد فوق الـ  10بالمائة لفئة  1من رأس المال العادي من السهم ،أما المبلغ غير المخصوم فيتم تخصيص مخاطر موزونة له بنسبة
 250بالمائة.

صفحة 100
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

مخاطر االئتمان (تتمة)

مؤسسات التقييم االئتمانية الخارجية
يستخدم البنك تصنيفات ائتمانية صادرة عن ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش للحصول على أوزان المخاطر بموجب إطار المالءة المالية لبازل  3الذي وضعه مصرف البحرين
المركزي .وعندما تختلف التصنيفات بين وكالة تصنيف وأخرى .فإن أعلى تصنيف من بين أقل تصنيفين يتم استخدامه لكي يمثل التصنيف ألغراض المالءة االئتمانية الرقابية.
بماليين الدنانير البحرينية

حكومات
شركات قطاع عام
بنوك
شركات
قطاع التجزئة النظامي
رهون سكنية
استثمارات في اسهم /صناديق مدارة
تسهيالت مضى موعد استحقاقها
أصول أخرى
مجموع مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل
مجموع التسهيالت الموزونة بالمخاطر
نسبة مالءة رأس المال
نسبة مالءة الفئة األولى من رأس المال

مخاطر االئتمان قبل
مخففات الخطر

مخففات خطر
االئتمان المؤهلة

مخاطر االئتمان بعد
مخففات الخطر

متوسط نسبة مخاطر
االئتمان الموزونة

مخاطر االئتمان
الموزونة

متطلبات رأس المال
بمعدل %١٢٫٥

1601.7
0.2
362.5
402.3
409.7
29.3
97.6
68.4
79.4
3051.1

52.6
40.1
2.7
3.1
98.5

1601.7
0.2
309.9
362.2
407.0
29.3
97.6
65.3
79.4
2952.6

%0
%0
%46
%98
%75
%75
%189
%116
%100

140.9
356.2
305.3
22.0
184.3
75.7
79.4
1163.8
50.2
192.5
1406.5
%32.8
%33.8

17.6
44.5
38.2
2.8
23.0
9.5
9.9
145.5
6.3
24.1
175.8

مخففات المخاطر هي عبارة عن أساليب لتخفيف أثر مخاطر االئتمان مثل الرهونات على الودائع والرهن العقاري و/أو األسهم واألدوات المالية.
وحسب قواعد مصرف البحرين المركزي ،فقد تم تصنيف البنك باعتباره من البنوك ذات األهمية النظامية المحلية ويجب أن يحتفظ بقدرة عالية على امتصاص الخسائر المعبر
عنه في فئة  1من رأس المال العادي عند  ١,٥بالمائة من إجمالي األصول المرجحة للمخاطر التي يتم حسابها ألغراض مالءة رأس المال .وكما في  31ديسمبر  ،2018بلغت
نسبة فئة  1من رأس المال العادي للبنك  ،%٣٢,٨متجاوزة الحد األدنى لنسبة فئة  1من رأس المال العادي ،ومتطلبات المخففات للبنوك ذات األهمية النظامية المحلية
عند  %٩,٠و  %١,٥على التوالي.
مخاطر االنكشاف االئتماني
فيما يلي إجمالي مخاطر االئتمان للتسهيالت التي تم احتسابها في نسبة مالءة االئتمان والتي تتكون من التسهيالت في الدفتر المصرفي:
بماليين الدنانير البحرينية

كما في تاريخ  31ديسمبر 2018

متوسط ٢٠١٨

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
االلتزامات المصرفية القائمة على غير المشتقات والمطلوبات الطارئة
المشتقات (تكلفة االستبدال)
المجموع

80.3
387.1
259.7
1190.1
1077.1
49.2
3043.5
213.7
10.2
3267.4

104.5
430.6
113.7
1231.2
1084.0
108.7
3072,7
261.9
٦٫٩
٣٣٤١٫٥

يجري النظر في متوسط الرصيد اليومي لمتوسط المبالغ.
التسهيالت حسب القطاعات أو أطراف التعامل
بماليين الدنانير البحرينية
الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية  -سندات دين
فوائد مستحقة وموجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات الطارئة وااللتزامات البنكية
المشتقات (تكلفة االستبدال)
المجموع
nbbonline.com

حكومات
البحرين

أخرى

الصناعة/
التجارة

387.1
3.8
114.7
1005.8
17.9
1529.3
34.8
2.3
1566.4

20.8
0.1
20.9
20.9

138.0
1.1
139.1
65.4
204.5

بنوك/
مؤسسات
مالية

بناء

شخصي

أخرى

المجموع

80.3
255.9
103.3
39.3
5.7
484.5
53.8
7.9
546.2

84.2
0.1
84.3
38.4
122.7

466.8
0.9
467.7
1.5
469.2

283.1
11.2
23.4
317.7
19.8
337.5

80.3
387.1
259.7
١١٩٠٫١
1077.1
49.2
3043.5
213.7
10.2
3267.4

صفحة 101

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال (تتمة)

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

مخاطر االئتمان (تتمة)

الزبون
زبون أ
زبون ب
زبون ج
زبون د

مجموع التسهيالت
1420.4
176.5
136.0
85.5

نوعية الزبون
سيادي
بنك مركزي
سيادي
سيادي

التقرير االستراتيجي

التسهيالت حسب القطاعات أو أطراف التعامل (تتمة)
يشمل الجدول السابق بعض التسهيالت لزبائن /أطراف تعامل تتجاوز نسبة  ٪15من القاعدة الرأسمالية للبنك .وتحظى هذه بموافقة مصرف البحرين المركزي أو أنها
ديون معفاة تحت سياسة الديون الكبيرة التي يتبعها مصرف البحرين المركزي .يبين الجدول التالي تفاصيل هذه التسهيالت:

التسهيالت حسب التوزيع الجغرافي

2.5
83.7
9.4
2.6
98.2
0.1
0.9
99.2

51.5
3.2
54.7
16.2
3.9
74.8

0.6
7.4
13.8
0.1
21.9
5.0
26.9

107.3
387.1
259.7
1190.1
1077.1
49.2
3043.5
213.7
10.2
3267.4

التسهيالت حسب تواريخ االستحقاق
المجموع

80.3
172.0
259.7
267.8
1.8

103.4
57.9
4.3

111.7
152.3
194.4

284.7
493.4

272.1
206.9

129.2
176.3

23.7
-

2.4
-

80.3
387.1
259.7
1190.1
1077.1

4.0
785.6
87.2
1.9
٨٧٤٫٧

0.2
165.8
33.7
1.8
201.3

2.3
460.7
30.2
2.3
493.2

12.9
791.0
59.3
850.3

4.6
483.6
2.5
0.2
486.3

3.5
309.0
0.8
1.3
311.1

23.7
23.7

21.7
24.1
2.7
26.8

49.2
3043.5
213.7
10.2
3267.4

التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
بلغت التسهيالت االئتمانية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لدى البنك  ١٤٠٫٣مليون دينار بحريني كما في  ٣١ديسمبر .٢٠١٨
الديون التي مضى موعد استحقاقها
ً
ً
ً
ديونا متعثرة.
يوما تعتبر
وفقا لسياسة البنك والقواعد اإلرشادية لمصرف البحرين المركزي ،فإن القروض التي يتجاوز موعد دفع الفائدة عنها أو المبلغ األصلي 90
ً
يوما.
ولدى البنك أنظمة وإجراءات تساعده في تحديد المتأخرات في أي حساب .ويتم اتباع طريقة تصنيف صارمة لجميع الحسابات التي يتجاوز موعد استحقاقها 90
ويطبق البنك معايير صارمة لوضع المخصصات ومراقبة القروض المتعثرة .ويتم تحديد مستوى المخصصات المطلوبة وذلك بناء على وضع الضمانات ،ومصدر
التسديد ،والقيم المخصومة من التدفقات النقدية وغيرها .ويتم وضع مخصصات كافية للحماية من المخاطر الكامنة في المحفظة.
كما يتم تقييم جميع القروض والسلفيات منخفضة القيمة عند المرحلة الثالثة .وتحت المرحلة الثالثة ،فإنه يتم تحديد هذه المخصصات بناء على الفرق بين المبلغ الصافي
ً
محسوبا بالقيمة الحالية من التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من القروض والسلفيات ،بما في
المدرج والمبلغ المقدر القابل لالسترداد من القروض والسلفيات
ذلك المبالغ المستردة من الضمانات وخصمها باعتماد على سعر فائدتها األصلي المطبق في بداية تقديم التسهيل االئتماني ،أو ألدوات الدين عند سعر الفائدة
الحالي ألصول مالية مماثلة.
ويتم في الوقت الحالي قياس االنخفاض في القيمة وعدم قابلية استرداد القروض والسلفيات في المحفظة األوسع من األصول المالية  -التي لم يتم إدراجها على
أساس أنها انخفضت قيمتها -وفق حسابات مستقبلية بناء على عدة عوامل مختلفة ،تشمل التصنيفات الداخلية للمخاطر ،والمعدالت التاريخية للتوقف عن السداد،
والسيناريوهات المختلفة للمستقبل ،والظروف االقتصادية الكلية ،ومعدالت الخسارة في حالة العجز عن السداد ،وتغير التصنيف.
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البيانات المالية

بماليين الدنانير البحرينية
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شركات زميلة ،وفوائد مستحقة،
وموجودات أخرى ،وعقارات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات الطارئة وااللتزامات البنكية
المشتقات (تكلفة االستبدال)
المجموع

إلى
 3شهور

6-3
شهور

12-6
شهر

3-1
سنوات

5-3
سنوات

10-5
سنوات

20-10
سنة

أكثر من
 20سنة

مراجعة األعمال

80.3
387.1
205.1
1099.0
1053.9
43.3
2868.7
192.4
5.4
3066.5

أوروبا

باقي
دول العالم

المجموع

حوكمــة الشـركــات

بماليين الدنانير البحرينية
الموجودات
أرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزانة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
فوائد مستحقة وموجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات الطارئة وااللتزامات البنكية
المشتقات (تكلفة االستبدال)
المجموع

دول مجلس
التعاون
الخليجي

الواليات
المتحدة
األمريكية

صفحة 102
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

الديون التي مضى موعد استحقاقها (تتمة)
ويوضح الجدول التالي المدة الزمنية منذ تاريخ آخر تسديد لمبلغ القرض أو الفائدة من قبل الزبون:
بماليين الدنانير البحرينية
53.5
12.5
26.1
9.2
47.8
101.3
132.8
()36.5

حتى  3شهور (تخضع لفترة سماح)
أكثر من  3شهور ولغاية سنة
 3 - 1سنوات
أكثر من  3سنوات

القيمة العادلة للضمان في السوق
المرحلة الثالثة/مخصص محدد النخفاض القيمة
التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات منخفضة القيمة والتي مضى موعد استحقاقها:

بماليين الدنانير البحرينية
البحرين
بلدان مجلس التعاون الخليجي األخرى
المجموع

مبلغ القروض
96.3
5.0
101.3

مخصص معين/
المستوى الثالث
36.2
0.3
36.5

القيم العادلة
للضمان
في السوق
132.8
132.8

المخصص
للمستوى األول
والثاني
12.0
0.9
12.9

إن خسارة االئتمان المتوقعة للمرحلة  ١والمرحلة  ٢هي مقابل االنكشاف االئتماني المصنف كمرحلة  ١ومرحلة  ٢والتي تبلغ  1138.2مليون دينار بحريني.
التوزيع حسب القطاع االقتصادي للقروض منخفضة القيمة والقروض التي مضى موعد استحقاقها:

بماليين الدنانير البحرينية
الصناعة والتجارة
بناء
شخصي
أخرى
المجموع

مبلغ القروض
36.8
45.1
11.7
7.7
101.3

مخصص معين/
المستوى الثالث
11.1
14.4
10.6
0.4
36.5

القيم العادلة
للضمان
في السوق
21.8
81.3
29.7
132.8

المخصص
للمستوى األول
والثاني
2.3
0.1
7.9
2.6
12.9

إن خسارة االئتمان المتوقعة للمرحلة  ١والمرحلة  ٢هي مقابل االنكشاف االئتماني المصنف كمرحلة  ١ومرحلة  ٢والتي تبلغ  1138.2مليون دينار بحريني
الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات:
بمالييــن الدنانير البحرينية
انخفاض القيمة كما في  1يناير 2018
صافي التحويالت بين المستويات
المشطوب خالل السنة
مخصص السنة (صافي)
انخفاض القيمة كما في  31ديسمبر 2018

مستوى1
9.4
()1.2
()1.6
6.6

مستوى2
1.6
()0.4
5.1
6.3

مستوى3
31.4
1.6
()2.2
5.7
36.5

المجموع
42.4
()2.2
9.2
49.4

إعادة هيكلة
خالل العام  ،2018تم إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية البالغة  ٣,٧مليون 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 المنقحة للتدفقات النقدية للمقترضين وتعديل شروط تعهدات
ً
ونظرا للطبيعة البسيطة أو الثانوية لالمتيازات ،فلم يكن هناك تأثير كبير على مخصصات البنك للقروض والسلفيات المتعثرة أو األرباح المستقبلية .ووفق قواعد
القروض.
مصرف البحرين المركزي ،يجب قيد القروض التي تمت إعادة هيكلتها كمرحلة ثانية لمدة ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ إعادة الهيكلة.

تخفيض مخاطر االئتمان

ً
منسوبا إلى مخففات مخاطر االئتمان ويتم احتسابها بطرق مختلفة وذلك حسب نوع تخفيف مخاطر االئتمان كما يلي:
إن تخفيض متطلبات رأس المال يكون
مبلغ التسهيالت المعدل :يستخدم البنك الطريقة الشاملة للرهون المالية المؤهلة .مثل النقد واألسهم المدرجة في إحدى أسواق األوراق المالية .ويتم تعديل مبلغ الدين
قابال للتطبيق .مقابل تذبذب السوق من خالل استخدام التعديالت اإلشرافية (لعدم التوافق بين العمالت وتذبذبات األسعار وعدم التوافق
والرهن المالي .إن كان ذلك
ً
في آجال االستحقاق) والتي تم تحديدها من قبل مصرف البحرين المركزي.
استبدال طرق التعامل :يتم استخدام طريقة االستبدال للضمانات المؤهلة (فقط الحكومات أو البنوك أو المؤسسات ذات تصنيفات إي سي إيه آي أعلى من تصنيفات
طرق التعامل .ويجوز أخذ الضمانات الصادرة من قبل مؤسسات باالعتبار فقط إذا كانت تصنيفاتها بدرجة (أ) أو أفضل) حيث يتم في هذه الحالة إحالل التصنيف االئتماني
للضامن محل التصنيف االئتماني لطرف التعامل.
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صفحة 103

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال (تتمة)

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

المبادئ المنظمة للرهون والتقييم

تحدد السياسة االئتمانية للبنك أنواع الرهونات المقبولة والتعديالت المطبقة أو النسب بين القروض والقيمة .ولدى البنك نظام خاص بالتقييم المستقل للرهونات.
المسعرة واألوراق
وفي حالة العقارات .فان التقييم يتم من قبل طرف التقييم في فترات منتظمة وذلك كما تشترطه السياسة االئتمانية للبنك .وفيما يتعلق باألسهم
ّ
المالية األخرى .فان عملية التقييم تعتمد على سعر اإلقفال في سوق األوراق المالية .وتتم متابعة القيمة السوقية للرهن بشكل نشط ومنتظم ويتم تقديم طلبات
ً
بديال
وفقا لشروط االتفاقية األساسية .وبشكل عام .فإن االقتراض يعتمد على قدرة الزبون على التسديد وليس على قيمة الرهن .ولكن الرهن يعتبر
رهون إضافية
ً
ً
ثانويا يمكن اللجوء إليه في حالة امتناع الزبون عن السداد.

التقرير االستراتيجي

مسعرة أو رهونات عقارات سكنية/تجارية
إن الرهونات الرئيسية التي يتم أخذها لتخفيف المخاطر الخاصة بديون االئتمان هي ودائع يحتفظ بها الزبائن أو رهونات أسهم ّ
أو أوراق مالية استثمارية أو ضمانات مقابلة من بنوك أخرى .إلخ .وتشمل العوامل األخرى لتخفيف القروض الرواتب والتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة للقروض الشخصية
والضمانات الشخصية للمؤسسين .إلخ .ولكن وألغراض احتساب مالءة رأس المال .فان الرهونات المؤهلة بموجب بازل  3هي فقط التي يتم أخذها بعين االعتبار وال
توجد هناك تركيزات هامة في هذه الرهونات يتم أخذها لتخفيف مخاطر االئتمان.

وفيما يلي الرهون المالية والضمانات والمشتقات االئتمانية المعروضة حسب المحافظ الموحدة:

التسويات المضمنة وغير المضمنة في الميزانية العمومية
تشمل المستندات القانونية التي يحصل عليها البنك من الزبائن على شروط تسمح للبنك بتسوية مستحقات المبالغ المطلوبة من البنك للزبون مقابل المبالغ المطلوبة
من الزبون للبنك .وهكذا فانه إذا حصلت نفس الهيئة االعتبارية على تسهيالت ائتمانية من البنك وكان في نفس الوقت لديها رصيد دائن مع البنك .فانه لدى البنك
تنص على
الحق القانوني لتسوية األرصدة الدائنة مقابل المبالغ المستحقة من الزبون .وفي حالة بعض بنوك التعامل األخرى .فقد أبرم البنك اتفاقيات تسوية محددة ّ
تسوية المخاطر المضمنة وغير المضمنة في الميزانية العمومية.

مراجعة األعمال

بماليين الدنانير البحرينية
الحكومات
شركات قطاع عام
البنوك
الشركات
قطاع التجزئة النظامي
رهونات سكنية
االستثمار في أسهم  /صناديق مدارة
تسهيالت مضى موعد استحقاقها
أصول أخرى
المجموع

حوكمــة الشـركــات

إجمالي التسهيالت
االئتمانية
1601.7
0.2
362.5
402.3
409.7
29.3
97.6
68.4
79.4
3051.1

ضمانات ومشتقات
ائتمان أخرى
52.6
40.1
2.7
3.1
98.5

التسهيالت االئتمانية
بعد مخففات الخطر
1601.7
0.2
309.9
362.2
407.0
29.3
97.6
65.3
79.4
2952.6

وقد بلغت الموجودات والمطلوبات المالية التي تمت تسويتها بموجب اتفاقيات التسوية  64.2مليون دينار بحريني بتاريخ  31ديسمبر .2018

مخاطر السوق

يستخدم البنك الطريقة الموحدة لتخصيص رأسمال المخاطر السوق .يوجد لدى البنك وبشكل واضح سياسات وإجراءات إلدارة وتقييم محفظة المتاجرة .دائرة عمليات
الخزينة والتي هي مستقلة عن المكاتب األمامية هي المسؤولة عن التقييم والذي يتم بصورة يومية باالستناد إلى أسعار السوق من البورصات .ومن أطراف ثالثة
مستقلة أو مبالغ مستمدة من التدفقات النقدية كما يتطلب ذلك.
نوعية الخطر
بماليين الدنانير البحرينية
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر تحويل العمالت األجنبية
مجموع متطلبات رأس المال األدنى لمخاطر السوق المضاعف
مخاطر السوق الموزونة حسب الطريقة الموحدة

القيمة
4.0
4.0
50.2

األقصى
4.8
٠٫٢
12.5

متطلبات رأس
المال األدنى
0.8
-

المتوسط
2.5
-
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البيانات المالية

يبين الجدول التالي متطلبات رأس المال:

صفحة 104
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
التقرير السنوي ٢٠١٨

اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

مخاطر التشغيل

ّ
التخلص منها بالكامل فانه يسعى وبصفة مستمرة لتقليل مخاطر التشغيل (الكامنة في أنشطة البنك وعملياته
في الوقت الذي يدرك البنك أن مخاطر التشغيل ال يمكن
وأنظمته) وذلك إلى أدنى حد ممكن من خالل التأكد من وجود بنية أساسية قوية للرقابة في جميع أقسام ودوائر البنك وأنه يتم تعزيزها عند الضرورة .وتتم مراجعة جميع
الفعال للموظفين والمراقبة الدائمة لحدود المخاطر والفصل بين
اإلجراءات والعمليات المستخدمة إلدارة مخاطر التشغيل وتحديثها وتطبيقها بشكل منتظم من خالل التدريب
ّ
الصالحيات والسلطات واتخاذ إجراءات الرقابة المناسبة لحماية الموجودات والسجالت والتسوية المنتظمة للحسابات والعمليات واإلدارة المالية وتقديم التقارير .وباإلضافة
إلى ذلك .يتم القيام بعملية تدقيق ومراجعات داخلية منتظمة وتخطيط استمرار أنشطة األعمال وترتيبات الغطاء التأميني من أجل استكمال العمليات واإلجراءات.
ً
حاليا منهج المؤشر األساسي لتقييم متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية .وقد تم احتساب متطلب رأس المال عند  192.5مليون دينار بحريني على أساس
يتبع البنك
إجمالي الدخل التشغيلي (مع استثناء الربح/الخسارة على االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق واالستثمارات المتاحة للبيع وأي بند من بنود الدخل االستثنائية)
للسنوات الثالث األخيرة مضروبا بـ ( 12.5معاكس  %8الحد األدنى لنسبة رأس المال) للوصول إلى تحمل المخاطر التشغيلية الموزونة.

وضع األسهم في الدفتر البنكي

يحتفظ البنك باستثمارات معينة على شكل أسهم وذلك كجزء من المحافظ اإلستراتيجية ويتم االحتفاظ بمحافظ أخرى وذلك بهدف ارتفاع قيمتها وتحقيق مكاسب من بيعها.
ويتم تصنيف جميع أوضاع األسهم في الدفتر البنكي على أنها «متوفرة للبيع» .وقد تم شرح السياسات المحاسبية لألدوات «المتوفرة للبيع» بالتفصيل في البيانات
المالية وذلك تحت بند «السياسات المحاسبية الهامة.
ماليين الدنانير البحرينية

القيمة

استثمارات غير كبيرة في أسهم عادية صادرة من مؤسسات مالية
أسهم مدرجة
أسهم غير مدرجة
استثمارات كبيرة في أسهم عادية صادرة من مؤسسات مالية أكثر من %10
المجموع

28.6
3.0
49.0
80.6

مكاسب ( /خسائر) محققة (مسجلة في بيان الدخل خالل العام)
مكاسب وخسائر غير محققة من تقيم األسهم بالقيمة العادلة
خصم من الفئة ( )CET1( 1استثمارات كبيرة في أسهم عادية صادرة من مؤسسات مالية)

14.7
14.9

القيمة المعرضة
للمخاطر الموزونة
28.6
3.0
49.0
80.6

متطلبات رأس المال بنسبة %12٫5
من مخاطر األصول الموزونة
3.6
6.0
15.3
19.5

مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر البنكي

تتم إدارة أوضاع مخاطر أسعار الفائدة غير المتعلقة بالمتاجرة من قبل قسم الخزانة .وتقدم تقارير بخصوص األوضاع والمخاطر تتم مراجعتها من قبل المسئولين بالبنك.
ً
شهريا) بمراجعة تغيرات أسعار الفائدة وأثرها على اإليرادات .ويتم اتخاذ القرارات
وعالوة على ذلك تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات وبشكل منتظم (على األقل
اإلستراتيجية بهدف االستمرار في تحقيق فوائد ثابتة ومنتظمة.
يستخدم البنك التحليل الزمني من أجل قياس تأثير أسعار الفائدة على المحفظة االستثمارية ذات الدخل الثابت .وتخضع مدة المحفظة االستثمارية للتنبؤات االقتصادية
واالتجاهات المتوقعة ألسعار الفائدة وهوامش الربحية .وينتج عن تعديل الفترة الزمنية تغيير قيمة المحفظة (كنسبة مئوية) نتيجة لتغيير قدر  %1في العائد .وفي
 31ديسمبر  2018كانت الفترة الزمنية المعدلة لمحفظة سندات الديون  %1.27وهو ما يعني أن ارتفاع منحنى الفائدة بنسبة  %1قد يؤدي إلى انخفاض قيمة المحفظة بمبلغ
 4.7مليون دينار بحريني.
تعتبر الودائع التي ليست لها استحقاقات ثابتة ودائع تدفع عند الطلب ولذلك يتم إدراجها تحت بند «ودائع تحت الطلب» يقوم البنك بتحصيل رسم على كل قرض أو وديعة
يتم دفعه أو سحبها قبل موعد االستحقاق إال إذا تم اإلعفاء بصفة خاصة .ويغطي هذا الرسم أي مخاطر ألسعار الفائدة التي قد يواجهها البنك بسبب الدفع قبل الموعد.
ولذلك لم يتم وضع أي احتماالت لهذه المدفوعات قبل االستحقاق لحساب مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية.
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اإلفصاح عن إدارة المخاطر ورأس المال (تتمة)
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر

مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر البنكي (تتمة)

بماليين الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر 2018

783.3

169.1

436.8

1136.3

373.3

119.1
296.7

119.1
3195.5

350.1
103.9
786.0
1240.0

165.0
165.0

0.8
263.8
264.6

47.9
47.9

-

30.5
927.9
43.8
475.8
1478.0

381.4
103.9
2190.6
43.8
475.8
3195.5

()457.0
630.2

4.1
-

172.3
()6.3

1088.6
()408.1

373.3
()215.8

()1181.3
-

-

173.2

177.3

343.3

1023.8

1181.3

-

-

يعزز البنك عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل متابعة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للبنك إلى صدمة أسعار الفائدة من  200نقطة أساسية زيادة/
انخفاض .وفيما يلي تحليل لحساسية البنك للزيادة أو االنخفاض في معدالت أسعار فوائد السوق (وذلك بافتراض وجود حركة غير منتظمة في منحيات العوائد ووجود
وضع ثابت للميزانية العمومية:
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البيانات المالية

كما في  31ديسمبر 2017
بآالف الدنانير البحرينية
كما في  31ديسمبر
المعدل للمدة
الحد األدنى للمدة
الحد األقصى للمدة

 200نقطة أساسية موازية
زيادة
5.6
6.2
3.6
10.4

 200نقطة أساسية موازية
انخفاض
()5.6
()6.2
()3.6
()10.4

حوكمــة الشـركــات

المطلوبات وحقوق الملكية
مستحقات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض بموجب عقود إعادة الشراء
ودائع العمالء
فوائد مستحقة ومطلوبات أخرى
حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
فجوة حساسية معدل الفائدة للبنود المضمنة في
بيان المركز المالي
فجوة معدل الفائدة للبنود الغير المضمنة في
بيان المركز المالي
الفجوة التراكمية لحساسية معدالت الفائدة

172.0
244.5
364.9
1.9

103.4
61.4
4.3

111.7
130.6
194.5

510.4
625.9

122.8
250.5

107.3
15.2
55.1

107.3
387.1
259.7
1190.1
1132.2

مراجعة األعمال

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
سندات الخزينة
إيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
قروض وسلفيات
أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شركات زميلة وفوائد مستحقة
وموجودات أخرى
مجموع الموجودات

لغاية
 3شهور

6-3
شهر

12-6
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

غير متأثر بمعدل
الفائدة

المجموع

التقرير االستراتيجي

يستخدم البنك تحليل التأثر بفوارق أسعار الفائدة لقياس تأثر أرباحه السنوية بأسعار الفوائد نتيجة عدم توافق إعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات والمراكز غير
المضمنة في الميزانية العمومية والتي تتأثر بحركة أسعار الفائدة .وفيما يلي توزيع هيكل إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات لمختلف فئات الموجودات واألصول.
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