التقرير السنوي 2019

المحتويات
القسم األول

بيان عن 2019
2
4
5
6
7
12
14
20
23

الرؤية ،والرســالة ،والقيم
لمحة عامة
المؤشرات المالية
كلمــة رئيس مجلس اإلدارة
تقريــر مجلس اإلدارة
أعضــاء مجلس اإلدارة
تقريــر الرئيس التنفيذي
اإلدارة التنفيذية
المســؤولية االجتماعية للبنك

القسم الثاني

التقارير واإلفصاحات

 26تقرير حوكمة الشركات
	37اإلفصاحات المتعلقة باألجور
والمكافآت
 42معلومات عن المؤسسة

القسم الثالث

البيانات المالية

 46استعراض النتائج المالية
	49تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة المساهمين
القائمة الموحدة لـ:
• المركز المالي
52
• األرباح أو الخسائر
53
• الدخل الشامل اآلخر
54
• التغيرات في حقوق الملكية
55
• التدفقات النقدية
56
 57إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 85إفصاحات بازل  - ٣العنصر الثالث

لإلطالع على النسخة
اإللكترونية من التقرير
السنوي  ،2019تفضل بزيارة:
www.bbkonline.com/
annualreport2019

بنك البحرين والكويت
مرخص من قبل مصرف
البحرين المركزي كبنك
تجزئة تقليدي

القسم الرابع

محاضر االجتماعات

	96محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
 101محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
	103محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

تصميـم وطبـاعـة
جـــروب أورجــــن

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

1

الـرؤيــة والـرســالـة والقيم

رؤيتنـا المستقبلية

سوف يصبح بنك البحرين والكويت مؤسسة خدمات مالية
إقليمية رائدة في مجال المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية
وذلك عن طريق اإلبتكار والتقنية والعالقات المستمرة على
مدى الحياة مع العمالء.
رسـالتنـا

سيقوم البنك بتوسيع نطاق
تواجده في المزيد من الدول التي
يختار أن يعمل فيها من أجل تلبية
إحتياجات عمالئه من الخدمات
المصرفية المختلفة .إننا نؤمن بأن
العميل هو القوة الدافعة وراء كل
ما نفعله ،فنحن لن نساوم على
إلتزامنا المطلق بتقديم األفضل
في مجال خدمات العمالء.

إننا نؤمن بأن الموارد البشرية هي
أهم موارد البنك على اإلطالق
والتي تتميز بدرجة عالية من الكفاءة
والتكامل واإلحتراف ،فنحن نغرس
في هذه الكوادر مبادئ العمل وخدمة
العمالء وسرعة إتخاذ القرار والشعور
بأن البنك ملك لهم وذلك عن طريق
إلتزامنا بالتدريب والتطوير وإسناد
المسؤوليات واألداء الجيد في الوقت
جدين
الم ّ
الذي نحرص فيه على مكافأة ُ
منهم من خالل اللوائح والسياسات
المعتمدة لهذا الغرض.

قيـمـنـــا
اإلبـداع  .الحمــاس  .الريــادة  .الجـدارة
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إننا مصممون على إستخدام أحدث
وأرقى التقنيات المتقدمة التي
تساعدنا على تحقيق غاياتنا في
الوصول إلى أهدافنا القصيـرة
والمتوسطـة والطويلـة األجل.
ً
مصدرا لقوتنا
إننا نعتبر مساهمينا
المالية ويمكنهم أن يتوقعوا منا أن
نحقق لهم التطور والربحية بإستمرار،
إنهم يقدمون لنا كل الدعم ويثقون
في رؤيتنا للمستقبل.

anytime4u

لمحــة عـامـة

لطالما ُعرف بنك البحرين والكويت بريادته في تقديم المنتجات والخدمات القائمة
على استخدام التكنولوجيا المتطورة وتعزيز المنتجات والوظائف األخرى باستمرار في
إطار حرصه على المضي ُق ً
دما في التحول الرقمي.
وقد واصل البنك هذه المســيرة في عام  ،2019عندما توســعت إمكانيات البنك
فــي مجــال التكنولوجيــا المالية بشــكل أكبر ،وبما تجاوز المهام األساســية للخدمات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت ،مــع تخلصه من العمليات القديمــة واعتماد منصات حية
ال واســتجابة ســريعة للعمالء .لقد كان العام الماضي هو األول في
ال ســه ً
توفر تواص ً
الدورة االســتراتيجية الحالية للبنك التي تســتمر لمدة ثالث ســنوات ،والتي ســيواصل
البنــك خاللهــا االســتفادة مــن التطور الهائل الذي تســتحدثه التكنولوجيا المالية
لمواصلــة دوره الريادي.
وبشكل عام ،حقق البنك هذا العام نتائج رائعة ،وال سيما بالنظر إلى التحديات
المستمرة التي واجهت القطاع المصرفي برمته .وقد استكمل بنك البحرين والكويت،
وبنجاح ،عملية تحويل سندات رأس المال المستديمة إلى أسهم عادية .وخالل العام،
نجح البنك في جمع  500مليون دوالر أمريكي من األسواق المالية الدولية .وفي ضوء
هذا األداء المتميز ،أعلن البنك عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين ،وأصبح
ً
أرباحا مرحلية لمساهميه.
بذلك أول بنك في البحرين يدفع

9.3+

7.9+

مجموع حقوق الملكية

مجموع الموجودات

زيادة في مجموع حقوق الملكية
ليبلغ  547مليون دينار بحريني.

بلغ مجموع الموجودات
 3,865مليون دينار بحريني.

%
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%

12.4+
صافي الربح

%

زيادة في صافي الربح ليبلغ
 75.4مليون دينار بحريني.

المؤشرات المالية

مؤشرات بيان الدخل (مليون دينار بحريني)

صافي دخل الفوائد
إيرادات أخرى

2019

2018

2017

2016

2015

107.3

109.9

90.9

85.8

72.7

51.0

51.2

52.2

47.7

48.4

مصروفات تشغيلية

63.2

57.7

54.0

53.1

49.8

أرباح أسهم نقدية

%40

%40

%35

%30

%25

صافي الربح

توزيعات أسهم

مؤشرات المركز المالي (مليون دينار بحريني)

مجموع الموجودات

75.4
%5

67.1
–

3,865

3,582

946

863

58.7
–

3,763

56.4
–

3,703

53.2
–

3,646

1,773

1,741

1,767

1,765

2,170

2,374

2,624

2,494

2,643

مجموع حقوق الملكية

547

500

501

474

361

العائد المخفض على السهم الواحد (فلس)

59

قروض وسلف
استثمارات

ودائع العمالء

اقتراضات ألجل
الربحية

نسبة مصروفات التشغيل إلى اإليرادات
نسبة العائد على متوسط الموجودات

نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية
الربح مقابل كل موظف (دينار بحريني)
رأس المال

مالءة رأس المال

نسبة حقوق الملكية إلى مجموع الموجودات
نسبة إقتراضات ألجل إلى الحقوق الملكية
السيولة ومؤشرات الكفاءة العملية

1,671

333

%40.0

%35.8

%37.8

%14.9

%13.7

%12.1

%13.2

%14.8

%1.9

%1.8

%1.6

%1.5

%1.4

54,139

50,351

49,902

52,523

50,630

%21.7

%19.6

%20.0

%18.5

%14.9

%14.2
%60.9

نسبة االستثمارات إلى مجموع الموجودات

%24.5

هامش الربح الصافي

%3.0

عدد الموظفين*

45

44

50

%39.8

نسبة القروض والسلف إلى مجموع الموجودات

نسبة السيولة إلى مجموع الموجودات

52

199

206

205

%41.1

%43.2

نسبة القروض والسلف إلى ودائع العمالء

145

796

812

794

%14.0

%28.9

%49.5

%77.0

%74.6

%24.1

%13.3

%39.7

%46.3

%66.3

%21.2

%12.8

%43.5

%47.7

%70.9

%21.9

%9.9

%56.7
%48.4

%66.8

%21.8

%34.4

%27.6

%34.7

%32.6

%32.0

1,392

1,333

1,176

1,074

1,051

%3.1

%2.7

%2.5

%2.1

*تم تعديل عدد الموظفين ليشمل موظفي الكيانات التي تملكها وتسيطر عليها الشركات التابعة المملوكة مباشرة للمجموعة من أجل االمتثال لعرض
البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة.

5

كلمـة رئيـس مجلـس اإلدارة

المساهمون األعزاء

ً
استثنائيا بشكل خاص لبنك البحرين والكويت تحققت خالله مجموعة من
كان العام الماضي عاما
اإلنجازات المتميزة ،فضال عن إحراز المزيد من التقدم لالستفادة من التكنولوجيا الجديدة وتنفيذ العديد
من المبادرات األخرى البالغة األهمية.
ً
نموا في صافي األرباح
حافظ بنك البحرين والكويت على ســجله من الربحية المســتدامة ،وحقق
ً
بلــغ  %12.4فــي أعقــاب الزيــادة البالغــة  %14.4فــي عام  ،2018والذي ُيعد إنجازا فريدا في ظل الظروف
المركب على مدى الســنوات الخمس الماضية
التي تشــهدها بيئة التشــغيل .كما بلغ معدل النمو الســنوي ّ
 7.2في المائة ،ما يعزز من مكانة البنك كبنك رائد في ســوق البحرين وواحد من أكثر الشــركات المدرجة
ً
نجاحا في المنطقة.
فــي البورصة
يسرني أن أغتنم هذه الفرصة ألرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين ،وصاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح ،أمير دولة الكويت.
القيمة خالل العام.
كما أتوجه بالشكر إلى حكومتي البلدين وسلطاتهما التنظيمية والرقابية لتوجيهاتهم ّ
والشكر موصول كذلك للسادة أعضاء مجلس اإلدارة وجميع األطراف ذات العالقة على دعمهم خالل
عام  .2019ومع دخولنا السنة الثانية من الدورة اإلستراتيجية  ،2021-2019فإننا نتطلع إلى االعتماد على
خبراتهم وحكمتهم ،وهو دعم ال يقدر بثمن لتحقيق رؤيتنا نحو النمو والتطور الدائم والمستدام.
مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

صافي الربح
(مليون دينار بحريني)

75.4

تتوقع وزارة المالية أن يبلغ
معدل النمو االقتصادي 2.3
في المائة لهذا العام و2.7
في المائة في عام .2020

يتشرف مجلس اإلدارة بأن يقدم لكم التقرير السنوي
الثامن واألربعين والبيانات المالية الموحدة لبنك
البحرين والكويت والشركات التابعة له (المجموعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
بيئة التشغيل
ُصنفت البحرين من بين االقتصادات العشرة التي حققت
أكبر تحسن في درجة ممارسة أنشطة األعمال في العالم
ً
وفقا لتقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020
خالل عام 2019
ً
مركزا لتحتل المركز
للبنك الدولي؛ حيث ارتفع ترتيبها 19
 43من بين  190دولة خضعت للتقييم .وتشمل معايير
االقتصادات التي حققت أكبر تحسن في درجة ممارسة
أنشطة األعمال تنفيذ العديد من البرامج االقتصادية
واإلصالحات التشريعية التي تم سنها ،والتحسينات في
سهولة ممارسة مختلف انشطة األعمال.
وفي إطار رؤية البحرين االقتصادية  ،2030نفذت البحرين
برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل؛ حيث أفادت تقارير
وزارة المالية واالقتصاد الوطني أن وتيرة التسارع في
معدل النمو الرئيسي لعام  2018قد تواصلت إلى عام
 ،2019وتتوقع الوزارة أن يبلغ معدل النمو االقتصادي
 2.3في المائة لهذا العام و 2.7في المائة في عام .2020
ومن المؤمل أن يساهم الدعم المالي المقدم من
الحلفاء الخليجيين في وتيرة التسارع المتوقعة في
معدل النمو االقتصادي مقرونة باالنخفاض في أسعار
الفائدة وتنفيذ مجموعة من المشاريع اإلستراتيجية مثل
توسعة شركة ألمنيوم البحرين ،وبرنامج التحديث لشركة
نفط البحرين (بابكو) ،وإعادة تطوير مطار البحرين الدولي.
كما قد تنتفع البحرين ً
أيضا من التدفقات اإليجابية من
النمو االقتصادي المطرد في جميع أنحاء منطقة الخليج،
بدعم من القطاعات غير النفطية المتنامية والتحسن في
أسعار النفط بموجب إجراءات اعضاء منظمة اوبك وعدد
من الدول االخرى على إنتاج النفط.
من جهة أخرى ،أكد مجلس التنمية االقتصادية في
البحرين على أهمية االبتكارات التي يشهدها قطاع
التكنولوجيا المالية وأثرها البعيد المدى على االقتصاد
عبر خلق وظائف جديدة ،وتوفير التدريب للقوى العاملة
ذات المهارة العالية بالفعل ،وتحقيق االستثمارات
األجنبية المباشرة .كما أبرز مجلس التنمية االقتصادية
أن قطاع الخدمات المالية يمر بفترة غير مسبوقة من
االضطراب ،وأن البحرين لديها بالفعل بنية تحتية صلبة
ومرنة قائمة وقادرة ليس فقط على التعامل مع هذا
األمر ،بل ولتمكينها من االزدهار عبر االبتكار.
على الرغم من هذا التوجه اإليجابي بشكل عام ،فقد
جسدت بيئة التشغيل العديد من التحديات للقطاع
المصرفي البحريني خالل عام  ،2019إلى جانب التقلبات
المستمرة في االقتصاد العالمي الناجمة عن الخالفات
التجارية الكبيرة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين،
وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،واالنخفاض في
معدل نمو االقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق ،فإن أداء بنك البحرين والكويت
يستحق الثناء ويعكس الحكمة والحذر اللذين يشكالن
جزءا ال يتجزأ من إستراتيجية البنك ومبادئ التشغيل
ً
وجيها للتفاؤل المستمر ،وإن كان ال
سببا
لديه؛ ما ُيعد
ً
ً
يمكن التنبؤ به ،في العام القادم.

السياسة االقتصادية
فــي العــام  ،2018اعتمــدت حكومة البحرين خطة لإلصالح
المالــي الحكومــي ،وخفض العجز في الميزانية العامة،
وتقليــص الديــن العــام ،وذلك بعد أن تعهدت كل من
المملكة العربية الســعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة
ودولة الكويت بتقديم حزمة مســاعدات مالية للمملكة
قدرهــا  10مليــارات دوالر أمريكــي لزيادة قدرتها على خفض
عجــز ميزانيتهــا بالكامــل بحلول عام  .2022وقد جاءت
الموازنــة للعاميــن  2020-2019بإنفــاق مبلغ قدره  3.25مليار
دينــار بحرينــي فــي عام  2019ومبلغ قدره  3.28مليار دينار
ً
مصحوبا بخلق اســتثمارات عامة
بحريني في عام 2020
إضافيــة بقيمــة  670مليــون دينار بحريني في عام 2019
ومخصصــات مماثلة لعام .2020
ً
مزيدا من االنخفاض في عجز الميزانية
هذا ،وتتوقع البحرين
ليصل إلى  613مليون دينار بحريني في عام  2020مقارنة
بالعجز الحالي في الميزانية البالغ  708مليون دينار بحريني.
كما استفادت البحرين بالفعل من برنامج التوازن المالي حيث
انخفضت بشكل كبير كلفة االقتراض من السوق الدولية
على السندات واالذونات حيث انخفضت على سبيل المثال
أسعار الفائدة على أذونات الخزانة لمدة ستة أشهر البالغة
 4.25 - 4.0في المائة اآلن إلى أقل من  3.0في المائة.
من المتوقع أن تصل إيرادات البحرين إلى  2.74مليار دينار
بحريني في عام  2019وأن تزيد إلى  2.87مليار دينار بحريني
في عام  .2020وقد بلغت اإليرادات الحكومية  2.3مليار
دينار بحريني في ميزانية عام  ،2018من بينها إيرادات
نفطية بنحو  1.8مليار دينار بحريني ،بينما بلغ اإلنفاق 3.5
مليار دينار بحريني وبعجز يبلغ  1.2مليار دينار بحريني .وفيما
يمثل هذا العجز نسبة  9.8في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي إال أن النتائج الفعلية تجاوزت التنبؤات ،وتراجع
عجز الميزانية لعام  2019بأكثر من الثلث ليصل إلى 6.2
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ووضع البحرين على
المسار الصحيح لتحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام .2022
كما قامت حكومة البحرين بخفض اإلعانات ورفع الضرائب
والرسوم ضمن خطة اإلصالح المالي للدولة ،وبما في
وبوجه عام ،تهدف
ٍ
ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة.
خطة اإلصالح المالي إلى تحقيق التوازن المالي دون التأثير
على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة واإلسكان،
وتشمل اإلصالحات األخرى قيد المراجعة تغييرات في نظام
المعاشات التقاعدية وتطوير برنامج جديد للدعم.
الدورة اإلستراتيجية
إن إعطاء قيمة إضافية لحقوق المساهمين من أسس
الدورة اإلستراتيجية  2021-2019لبنك البحرين والكويت،
ما يحافظ على سجل البنك الممتاز فيما يتعلق بزيادة
الربحية سنة تلو األخرى ووضع األسس السليمة إلحراز
النجاح المستمر.
ومن جهة أخرى ،ستكون التكنولوجيا المالية هي
الموضوع المهيمن على الدورة اإلستراتيجية ،حيث أننا
بحاجة إلى مواصلة االنتقال إلى المستوى التالي من
االبتكارات الرقمية؛ حيث وصل التركيز على الرقمنة إلى
منـاح ٍ جديدة وانعكس بجالء على أداء البنك في عام
 .2019وقد شرع البنك في تنفيذ العديد من المبادرات
ً
تمشيا مع االلتزام
الجديدة ،وتطبيق أحدث التقنيات
الوطني للمملكة نحو تطبيق المبتكرات القائمة على
التقنية المالية المتقدمة والتطورات التكنولوجية.
7
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ويقوم البنك بمراجعة وتحديث المنصات الرقمية
إلدخال قنوات جديدة ومواصلة تعزيز إجراءات األمن
ً
جيدا في هذا المجال
أداء
السيبراني .وفيما حقق البنك ً
إال أنه يجب علينا االستجابة للبيئة الرقمية سريعة التغير
والمحافظة على مكانتنا في طليعة السوق.
على سبيل المثال ،فقد قام البنك بافتتاح أول فرع
رقمي؛ وهو فرع يعتمد على التقنيات ويركز على
المبيعات والخدمة الذاتية فيما يتعلق باستالم والتعامل
مع النقد من خالل أجهزة الصراف اآللي وأجهزة
اإليداع النقدي اآللية .وفي تطور تقني آخر ،أصبح بنك
البحرين والكويت في عام  2019من أوائل البنوك في
البحرين التي تستخدم خدمات أمازون ويب سيرفيسز
( )AWSوتطبق خدمات الحوسبة السحابية .كما قام
البنك بإطالق التقنية الجديدة لتيسير تحويل األموال
بكل سهولة ويسر ،ما يوفر للعمالء خدمات شفافة
للغاية وأسرع وأكثر ً
أمانا .وهناك العديد من المبادرات
اإلستراتيجية المهمة األخرى قيد التنفيذ التي من
المعتزم تدشينها خالل عام .2020
تشمل المبادرات اإلستراتيجية المهمة األخرى التحديثات
الخاصة بتقارير التفتيش للبنوك المركزية في البحرين
والكويت ،وخطط تعاقب اإلدارة ،وتعيينات اإلدارة
التنفيذية .كما سيقوم البنك بمراجعة سياسات إدارة
المخاطر والموارد البشرية.
والجدير بالذكر أن البنك هو أحد البنوك الكبيرة
والمهمة في البحرين؛ وقد تمثل هذه الحصة السوقية
ً
ً
مثبطا للنمو في مثل هذه السوق التي
عامل
القوية
تعج بالمنافسين؛ حيث يجري بالفعل توحيد القطاع
المصرفي ويجب أن نظل على أهبة االستعداد
ومتيقظين لعمليات االستحواذ المحتملة ،ال سيما في
قطاع التمويل اإلسالمي سريع النمو.

ويوصي مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40
فلسا للسهم الواحد (بما في ذلك األرباح المرحلية البالغة
ً
 10فلس لكل سهم والتي تم اإلعالن عنها ودفعها في
يوليو  .)2019باإلضافة إلى ذلك ،تم التوصية بتوزيع
اسهم منحه بنسبة  5في المائة ،اي  5اسهم لكل 100
سهم من رأس المال المدفوع للبنك ،للمساهمين
الذين تم تسجيل أسمائهم في سجل البنك في تاريخ
االستحقاق وذلك ً
رهنا بموافقة مساهمي البنك في
اجتماع الجمعية العامة السنوي.
تحويل سندات دائمة مدرجة ضمن رأس المال
فئة  1إلى أسهم عادية
كما استفاد السادة المساهمون من تحويل سندات
دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة  1الى أسهم عادية؛
بقيمة اسمية قدرها  100فلس للسهم الواحد وكان
مجموع مبلغ هذه السندات الذي قام البنك باصدارها
في عام  86,1 2016مليون دينار بحريني .
ومــن ضمــن شــروط اإلصدار كان لــدى البنك خيار تحويل
الســندات الدائمة لرأس المال فئة  1إلى أســهم بعد
ثالث ســنوات اي عام  2019بســعر  400فلس للســهم
الواحــد .وفــي وقــت تنفيذ هذا الخيار ،كان ســعر تداول
فلســا ،والذي أعتبر
أســهم بنك البحرين والكويت 440
ً
ً
جذابا .وارتفع ســعر الســهم منذ ذلك
عرضا
بالفعل
ً
فلســا ،ما يجعل الســندات
550
من
أكثر
الحين إلى
ً
مجزيا ً
ً
جدا.
ـتثمارا
المحولة اسـ
ً
إصدار سندات متوسطة األجل
من النجاحات المهمة التي تحققت في عام  ،2019إصدار
سندات بقيمة  500مليون دوالر امريكي ضمن برنامج
السندات متوسطة األجل مع عائد ثابت على السند
بنسبة  5.5في المائة وفترة استحقاق قدرها خمس
سنوات .وقد استهدفت السندات غير المضمونة بصفة
رئيسية المستثمرين المحترفين في منطقة الشرق
األوسط وآسيا وأوروبا بعد تنظيم جولة تسويق لمدة
أربعة أيام في دبي وهونج كونج وسنغافورة ولندن.

المؤشرات المالية
ً
صافيا بلغ  75.4مليون دينار بحريني
ربحا
حقق البنك
ً
لعام  ،2019بارتفاع بنسبة  12.4في المائة عن أرباح العام
عائدا
الماضي البالغة  67.1مليون دينار بحريني ،ما يعادل
ً
ً
ً
ً
فلسا للسهم
فلسا للسهم الواحد (52
مخفضا بقيمة 59
الواحد في عام  .)2018كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد
إلى  107.3مليون دينار بحريني ،في حين ارتفع إجمالي
حقوق المساهمين بنسبة  9.3في المائة ليبلغ 547.0
مليون دينار بحريني.

جغرافيا ،وبلغت نســبة
متنوعا
شــكل المســتثمرون خليطا
ً
ً
المكتتبين  65في المائة من منطقة الشــرق األوســط
و 28في المائة من أوروبا والبقية من آســيا .وقد تم
شــراء نصف اإلصدار من قبل مديري الصناديق بنســبة
 44فــي المائــة مــن البنوك ،والبقية من قبل البنوك
الخاصة وغيرهم.

وتُ عزى الزيادة في األرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض
صافي متطلبات مخصصات االضمحالل بنسبة 46.5
في المائة لتبلغ  18.9مليون دينار بحريني (35.3 :2018
مليون دينار بحريني) ،بسبب اإلدارة الفعالة للعمليات
المتعثرة وجهود التحصيل الحثيثة.

ودوليا باالكتتاب في
إقليميا
مستثمرا
قام أكثر من 85
ً
ً
ً
هذا اإلصدار الذي تجاوزت قيمته ضعف مبلغ االكتتاب.
وتعكس االستجابة إلى هذا اإلصدار الثقة الكبيرة لدى
المستثمرين في الوضع المالي الراسخ للبنك واإلدارة
المحافظة والحصيفة للبنك.

حقق بنك البحرين والكويت بداية جديدة في عام 2019
عندما أصبح أول بنك في البحرين  -وعلى حد علمنا في
منطقة الخليج  -يعلن عن توزيع أرباح مرحلية؛ حيث
اعتمد مجلس اإلدارة سياسة توزيع أرباح نقدية جديدة
في اجتماعه المنعقد في شهر يوليو  ،2019وتم توزيع
أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة  10فلس لكل سهم.
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العائد المخفض على
السهم الواحد

 59فلس

صافي دخل الفوائد
(مليون دينار بحريني)

107.3

قام البنك بإطالق التقنية
الجديدة لتيسير تحويل
األموال بكل سهولة ويسر،
ما يوفر للعمالء خدمات
شفافة للغاية وأسرع
ً
أمانا.
وأكثر

smart4u
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ويعتبر شرط «اعرف عميلك» االلكتروني من االشتراطات
مهما لبنك
مشروعا
الموحدة لجميع البنوك – وقد أصبح هذا
ً
ً
البحرين والكويت في عام  2019ومن المقرر مواصلته في
العام القادم وربما ما بعده.

االلتزام باألنظمة
دأب مصرف البحرين المركزي على تفصيل اشتراطات
االلتزام باألنظمة ،من االشتراطات المحلية المستمدة
من تلك المنصوص عليها في األنظمة التنظيمية
الدولية مثل إطار بازل  3التنظيمي للبنوك.

وتعتبر مشكلة حل المبالغ غير المطالب بها  -مثل حصص
األرباح النقدية غير المحصلة واألموال في الحسابات غير النشطة
أولوية أخرى لدى مصرف البحرين المركزي؛ إذ تشتمل هذه
الحسابات على أموال طائلة ،ويتعين على البنوك اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لصرف هذه األموال إلى المدعين الشرعيين لها.

تشــمل مبــادرات االلتــزام باألنظمة الجديــدة لمصرف
البحريــن المركــزي فــي عام  2019تحســين دقة
قواعــد بيانــات العمــاء لــدى البنــوك وتجديد أو إزالة
المعلومــات القديمة.

التوزيعات
يوصي مجلس اإلدارة بالتوزيعات التالية من صافي أرباح البنك للموافقة عليها من قبل المساهمين:
مليون دينار بحريني

148.9

أرباح مستبقاة كما في  1يناير 2019

75.4

أرباح عام 2019
توزيعات مقترحة للتبرعات الخيرية

()2.0

توزيعات على أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة ( 1من يناير الى مايو )2019

()3.6

تحويل إلى االحتياطي القانوني

()7.5

التغيرات األخرى في األرباح المستبقاة

أرباح مستبقاة في  31ديسمبر  2019قابلة للتوزيع (قبل توزيعات األرباح المقترحة)

()1.3
210.0

توزيعات األرباح النقدية المقترحة ( ٪ 40وتشمل  ٪ 10توزيعات أرباح مرحلية تم توزيعها في يوليو  2019بقيمة
 12.8مليون دينار بحريني) من رأس المال المدفوع ،بعد خصم أسهم الخزينة

()51.3

أسهم منحه مقترحة ( 5بالمائة) من رأس المال المدفوع

()6.5

أرباح مستبقاة في  31ديسمبر ( 2019بعد توزيعات األرباح المقترحة)

144.6

تحويل مقترح إلى االحتياطي العام

وكالة فيتش الدولية للتصنيف االئتماني
تصنيف القدرة على الوفاء بااللتزامات المالية
طويلة األجل
تصنيف القدرة على الوفاء بااللتزامات المالية
قصيرة األجل
معدل الجدوى ()VR

معدل الدعم

الحد األدنى لمعدل الدعم

ديون غير مكفولة بضمانات
النظرة

التصنيف

BBB
bb3
BBBB-

مستقرة

()7.5

مؤسسة موديز للتصنيف االئتماني
ودائع مصرفية

B2/NP

تقييم االئتمان األساسي

B2

تقييم االئتمان األساسي المعدل

B2

تقييم مخاطر إعسار األطراف األخرى
ديون غير مكفولة بضمانات
الديون الثانوية
النظرة

تاريخ إصدار التقرير 23 :ديسمبر 2019

تاريخ إصدار التقرير :األول من أكتوبر 2019

وكالة فيتش الدولية للتصنيف االئتماني
تصنيف القدرة على الوفاء بااللتزامات المالية طويلة األجل

مؤسسة موديز للتصنيف االئتماني
الودائع المصرفية طويلة األجل

BB-

B2
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التصنيف

B1/NP
B2
(P) B3

مستقرة

أرباح مستبقاة 2019
(مليون دينار بحريني)

144.6

أثبت بنك البحرين والكويت
ً
ً
وتكرارا قدرته على
مرارا
مواجهة أي نوع من
التحديات الناشئة ،وحقق
عائدات مرضية للغاية
للمساهمين ،وسنواصل
جهودنا الدؤوبة للحفاظ على
هذا األداء الممتاز.

إننا على ثقة تامة من سياساتنا وممارساتنا المتعلقة
بااللتزام باألنظمة؛ إضافة إلى قدرتنا المستمرة على
االلتزام بأي اشتراطات تنظيمية جديدة قد يتم استحداثها.
االستدامة
لطالما كانت االستدامة أولوية عالية لبنك البحرين
ً
ً
ً
حاليا؛ إذ أصبح
جديدا
منحا
والكويت ،غير أنها أخذت
الوعي العالمي أكثر حساسية وتركيزا نحو القضايا البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات وحسن ادارتها.
في الوقت الحاضر ،تحال هذه القضايا إلى إدارة
المخاطر ،والحماية من التعرض للخطر عند الحصول
على التمويل الدولي .هذا وال يتم تقييم الشركات على
ً
وفقا لسياساتها
أساس قوة عملياتها فحسب ،بل
وممارساتها في دعم ورعاية مجتمعاتها وتمكين المرأة
والقضايا البيئية ،ومجموعة من المجاالت المرتبطة
الموضحة بالتفصيل في قسم االستدامة من هذا
التقرير السنوي.
تعيين مدققي الحسابات
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في
 20مارس  2019تم إعادة تعيين السادة إرنست ويونغ
كمدقق خارجي على حسابات بنك البحرين والكويت
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019

يجسد هذا التصنيف االمتياز المحلي القوي لبنك
البحرين والكويت الذي يدعم ربحيته القوية ،والسيولة
الوقائية العالية ،والتمويل المرن ،وكفاية رأس المال.
ويتم التحكم في نقاط القوة هذه من خالل التركز العالي
للودائع الكبيرة واالئتمان ومخاطر جودة الموجودات.
وعلى الرغم من التحسينات التي تم ادخالها على بيئة
التشغيل ،إال أن هذه العناصر ال تزال قائمة بالفعل،
حيث يظل بعض المقترضين عرضة للمخاطر.
إن تصنيـف بنـك البحريـن والكويـت للودائع األجنبية
طويلة األجل  B3مقيـد بسـقف البحريـن  B3لمثـل تلك
الودائع ،والذي يجسـد مخاطـر تحويل العمالت األجنبية
ومخاطر التحويل.
جائزة الرئيس التنفيذي
تم تكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين
والكويت ،السيد رياض ساتر ،والذي كان من بين أفضل
عشرة مديرين تنفيذيين في القطاع المالي اإلقليمي من
بين أكثر من  700بنك على أساس الربحية ومعدل النمو
والمحافظة على أعلى معايير حوكمة الشركات .وقد تم
منح هذا التكريم للرئيس التنفيذي خالل «مؤتمر وجوائز
كبار الرؤساء التنفيذيين» الذي انعقد في البحرين بتاريخ
 11أبريل  .2019ويسرني أن أنتهز هذه المناسبة لتقديم
التهنئة إلى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت
ً
جميعا.
على هذا اإلنجاز الذي نفتخر به

التصنيفات
في األول من أكتوبر  ،2019أكدت وكالة فيتش
للتصنيف االئتماني على تصنيف القدرة على الوفاء
بااللتزامات المالية طويلة األجل لبنك البحرين والكويت
عند  BB-مع نظرة مستقبلية «مستقرة» ،كما أكدت
على تصنيف تقييم الجدوى ( )VRعند  .bb-وذكرت
وكالة فيتش أن تصنيف القدرة على الوفاء بااللتزامات
ً
مدفوعا
المالية طويلة األجل لبنك البحرين والكويت جاء
بالجدارة االئتمانية المستقلة للبنك ،كما يعكس ذلك
تقييم الجدوى .كما جاء تصنيف القدرة على الوفاء
بااللتزامات المالية طويلة األجل لبنك البحرين والكويت
ً
مدعوما بالدعم السيادي المرجح ،كما يجسده تصنيف
الحد األدنى للدعم عند  .BB-إن مستوى تقييم الجدوى
للبنك محدود بالبيئة التشغيلية في البحرين ،وبالتحديد
حسب التصنيف السيادي لمملكة البحرين عند .BB-

تمثل بيئة تدني ســعر الفائدة التي تكاد ان تصل الى
الســلبية إشــكالية للقطاع المصرفي برمته؛ ومع ذلك،
ً
ً
وتكرارا قدرته
مرارا
فقــد أثبــت بنــك البحرين والكويت
على مواجهة أي نوع من التحديات الناشــئة ،وحقق
عائدات مرضية للغاية للمســاهمين ،وســنواصل جهودنا
الدؤوبــة للحفــاظ على هذا األداء الممتاز.

وهذا ما يعكس أن بنك البحرين والكويت هو في
الغالب بنك محلي يتأثر بمخاطر التصنيف السيادي وبيئة
التشغيل المحلية باعتباره أحد أهم بنوك التجزئة في
البحرين .كما يأخذ تصنيف تقييم الجدوى في االعتبار
نسبة القروض المشكوك في تحصيلها بشكل كبير،
والتركز العالي ،ونسب كفاية رأس المال ،وكذلك االمتياز
المحلي القوي ونسب كفاية الهوامش والربحية الثابتة.

شكر وتقدير
نيابة عن مجلس اإلدارة ،يسرني أن أتوجه بخالص
الشكر والتقدير لمساهمي بنك البحرين والكويت على
ثقتهم المستمرة ،ولعمالء البنك على والئهم ورعايتهم،
والشكر موصول إلى إدارة بنك البحرين والكويت
وموظفيه على عملهم الدؤوب والتزامهم المتواصل
ً
ً
جديدا من النتائج الممتازة.
عاما
الذي بفضله شهد البنك

في الثالث والعشرين من ديسمبر  ،2019أكدت مؤسسة
موديز للتصنيف االئتماني تصنيف القدرة على الوفاء
بااللتزامات المالية طويلة األجل ( )IDRsلبنك البحرين
والكويت عند ( )B2وتقييم مسـتقر  Prime-Notللودائع
قصيرة وطويلة األجل بالعمالت المحلية .وتجسد هذه
التصنيفات القوة االئتمانية المستقلة لبنك البحرين
والكويت ،والتي تعكس تقييم االئتمان األساسي عند
 ،b2وهو نفس التصنيف السيادي لحكومة البحرين.

نظرة مستقبلية
ً
ً
زاخرا بالتحديات؛ حيث
عاما
ســوف يكون العام القادم
ســتظل ظروف الســوق متقلبة ،وتغدو وتيرة التغيير
أســرع .كما ســتمثل العوامل الدولية مثل الخالفات
واالزمات التجارية والمخاوف من الركود العالمي مشــكلة
حقيقية للغاية بالنســبة للدول الكبرى ،ناهيك عن الدول
الناميــة مثل البحرين.

مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة

11

أعضاء مجلس اإلدارة

مراد علي مراد
رئيــس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات
رئيس لجنة التدقيق وااللتزام

جاسم حسن علي زينل
نائــب رئيس مجلس اإلدارة
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  ٢٢نوفمبر ( ١٩٩٤مستقل)

محمد عبدالرحمن حسين
عضــو مجلس اإلدارة
رئيــس اللجنة التنفيذية

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  2مارس ( 2008مستقل)

الشهادات والخبرات
ماجستير في الهندسة المدنية ،جامعة الكويت،
ً
عاما في القطاع المصرفي،
دولة الكويت35 .
 4أعوام في القطـاع الحكـومي 8 ،أعوام في
ً
عاما في شركات االستثمار،
شركات التمويل26 ،
ً
عاما في العمـل الخـاص.
11

الشهادات والخبرات
بكالوريوس في االقتصاد والشؤون المالية،
ً
عاما في
جامعة حلب ،سوريا .أكثر من 42
القطاع المصرفي.

يوسف صالح خلف
عضــو مجلس اإلدارة

مروان محمد الصالح
عضــو مجلس اإلدارة

ادريس مساعد أحمد
عضــو مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  6مارس ( 2011مستقل)

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  30ديسمبر ( 2014غير تنفيذي)

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  29مارس ( 2017غير تنفيذي)

رئيس لجنة األعضاء المستقلين

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  21مارس ( 1999مستقل)

الشهادات والخبرات
شهادة الزمالة (معهد المحاسبين اإلداريين)،
لندن ،المملكة المتحدة .أكثر من  47عاما في
القطاع المصرفي و  17عام ًا في العمل الخاص.

الشهادات والخبرات
عضو معتمد في جمعية المحاسبين القانونيين
ً
عاما في قطاع
بالمملكة المتحدة وخبرة 39
الخدمات المصرفية والمالية.
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الشهادات والخبرات
بكالوريوس في اآلداب ،جامعة ايكرد،
ً
عاما
الواليات المتحدة األمريكية35 .
في قطاع االستثمار.

عضو معين يمثل:
الهيئة العامة لالستثمار ،دولة الكويت

الشهادات والخبرات
ماجستير اقتصاد ،جامعة الكويت ،دولة الكويت.
ً
عاما في القطاع االستثماري.
أكثر من 14

هاني علي المسقطي
عضــو مجلس اإلدارة
رئيــس لجنة المخاطر

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  29مارس ( 2017غير تنفيذي)

الشهادات والخبرات
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة هال ،انجلترا.
ً
عاما في المعامالت المصرفية.
أكثر من 32
عضو معين يمثل:
شركة إثمار القابضة

أشرف عدنان بسيسو
عضــو مجلس اإلدارة
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  29مارس ( 2017غير تنفيذي)

الشهادات والخبرات
بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية جامعة
ساوثرن ميثوديست ،الواليات المتحدة األمريكية،
ماجستير في اإلدارة ونظم المعلومات ،كلية لندن
ً
عاما
لالقتصاد ،المملكة المتحدة .أكثر من 17
ً
عاما
خبرة في إدارة االستثمارات وما يزيد على 27
في قطاع التأمين والخدمات المالية.
عضو معين يمثل:
شركة إثمار القابضة

الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
عضــو مجلس اإلدارة

الشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة
عضــو مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  27فبراير ( 2005مستقل)

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة
في  ٢مارس ( ٢٠٠٨غير تنفيذي)

الشهادات والخبرات
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة جونس
هوبكنز ،الواليات المتحدة األمريكية.

ماجستير في السياسة االجتماعية والعامة،
جامعة جورج تاون ،واشنطن ،الواليات المتحدة
ً
عاما في القطاع الحكومي (قطاع
األمريكية12 .
ً
عاما في القطاع الدبلوماسي.
االستثمار) و13

الشهادات والخبرات
بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة جورج
ً
عاما
واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية19 .
في القطاع المصرفي واالستثماري.

مشعل علي الحلو
عضــو مجلس اإلدارة

ناصر خالد الراعي
عضــو مجلس اإلدارة

انضم إلى عضو ية مجلس اإلدارة في
 13مارس ( 2019غير تنفيذي)

إنضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 13مارس ( 2019غير تنفيذي)

الشهادات والخبرات
ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ماليزيا
المفتوحة ،بكالوريوس في علوم الحاسوب
من جامعة البحرين .لديه خبرة تزيد على
ً
عاما في القطاعين العام والخاص ،حيث
20
ً
عددا من المناصب في الهيئات الحكومية
تقلد
والمالية واالستثمارية.
عضو معين يمثل:
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

الشهادات والخبرات
مدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين
المعتمدين ،الواليات المتحدة األمريكية ،بكالوريوس
إدارة األعمال  -التمويل ،جامعة تكساس ،الواليات
المتحدة األمريكية .أكثر من  10سنوات من الخبرة
في مجال التدقيق واالستشارات للمخاطر مع
مجموعة متنوعة من العمليات في مجاالت متنوعة
تشمل القطاعين المصرفي واالستثماري.
عضو معين يمثل:
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

13

تقـريـر الرئيـس التنفيـذي

تتمثل األولوية االستراتيجية لبنك
البحرين والكويت في تحقيق عوائد جيدة
لمساهميه ،والمساهمة اإليجابية في منح
قيمة إضافية للسادة مساهمي البنك
وجميع األطراف المعنية في المجتمعات
التي نزاول أعمالنا فيها .ويعتبر تنفيذ
المبادرات الرئيسية للنمو محور دورتنا
االستراتيجية .2021-2019

من جديد ،حقق بنك البحرين والكويت نتائج ممتازة
وحافظ على سجل حافل من الربحية المستدامة،
ً
أرقاما قياسية جديدة في تنفيذ عملياته.
وسجل
لقد كان أداء البنك هذا العام جدير بالثناء على وجه
الخصوص ،وال سيما في ظل التحديات المستمرة
التي يواجهها القطاع المصرفي برمته.
أتم البنك بنجاح تحويل الشريحة األولى من السندات
الدائمة لرأس المال إلى أسهم عادية .كما قام البنك
بجمع  500مليون دوالر أمريكي من األسواق المالية
الدولية .وأصبح البنك أول بنك في البحرين يعلن عن
توزيع أرباح مرحلية.
تتمثــل األولوية االســتراتيجية لبنــك البحرين والكويت في
تحقيق عوائد جيدة لمســاهميه ،والمســاهمة اإليجابية
في منح قيمة إضافية للســادة مســاهمي البنك
وجميــع األطــراف المعنية فــي المجتمعات التي نزاول
أعمالنــا فيهــا .ويعتبــر تنفيذ المبادرات الرئيســية للنمو
محــور دورتنــا االســتراتيجية  ،2021-2019حيث كان العام
الماضي هو الســنة األولى من الدورة االســتراتيجية
الحاليــة للبنك ،وســتلعب مبــادرات التكنولوجيا المالية
ً
ً
بارزا في هذه االســتراتيجية.
دورا
بنك البحرين والكويت  -البحرين
باعتبارها الموطن والسوق األساسي للبنك ،تظل البحرين
دائما المركز األساسي إلطالق خطط البنك التي تركز على
ً
حماية وتوسعة حصة البنك في السوق المحلية .وقام
مصرف البحرين المركزي بتصنيف بنك البحرين والكويت
باعتباره أحد البنوك الهامة للقطاع المصرفي المحلي.
ً
مزيدا من
ويسرنا أن نرحب بهذه المبادرة التي تحملنا
المسئولية تجاه الصناعة المصرفية في البحرين.
ُصنفت البحرين من بين االقتصادات العشرة التي
حققت أكبر تحسن في درجة ممارسة أنشطة األعمال
في العالم خالل عام  .2019وفي إطار خطة إصالح
االقتصاد الوطني الحالية ،والمساهمة في وضع
«االقتصادات التي حققت أكبر تحسن» ،فقد تم فرض
ضريبة القيمة المضافة في مطلع عام  ،2019وسيحتاج
المواطنون والمقيمون إلى تفهم آلية عمل هذه الضريبة
ً
تماما.
التي تنطوي على إجراءات جديدة
في عام  ،2019شــملت توســعة شــبكة بنك البحرين
والكويــت تطويــر فروعنا الرقمية فــي المجمعات التجارية.
هــذا ،وتشــتمل فــروع الجيل الجديــد على منطقة رقمية
« »BBKPlusتضــم أجهــزة الصراف اآللي التفاعلية
وأجهــزة اإلصــدار الفــوري لبطاقات الخصم باإلضافة إلى
كشــوفات الحســابات المصرفية ،والتي تُ عد الخدمات
األولــى مــن نوعهــا في البحريــن .وقد انتهى البنك من
تنفيــذ فرعــه الرقمــي األول « »BBKPlusفي مجمع
ســيتي ســنتر البحرين ،ومن المزمع افتتاح المزيد من
هــذه الفروع خالل عام .2020
وقد استكمل قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة
الثروات الذي تم تدشينه خالل عام  ،٢٠١٨تحت اسم
العالمة التجارية  ،BBK Privéالسنة األولى من عملياته
بأداء ُمرضٍ للغاية ،ال سيما مع العمالء في مجال
االستشارات االستثمارية وإدارة الثروات.
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إجمالي عدد فروع
BBK Lite

6

قام البنك خالل العام 2019
بافتتاح أربعة فروع إضافية
من  BBK Liteالتي تقدم
تسهيالت مصرفية مبتكرة
للعمال الوافدين.

وتمنح الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
ً
حلوال مصرفية
 Privéلعمالئنا من أصحاب الثروات
متكاملة تشمل الموجودات والمطلوبات ومنتجات
االستثمار وخدمات أخرى تناسب متطلباتهم الخاصة.
كما قام البنك خالل العام بافتتاح أربعة فروع إضافية
من  BBK Liteالتي تقدم تسهيالت مصرفية مبتكرة
للعمال الوافدين ،يقدم كل منها العديد من الخدمات
التي تجمع بين الخدمات المصرفية الشخصية وتوفير
أحدث أجهزة الصراف اآللي الذكية لخلق بيئة مريحة
وقريبة من أماكن عمل عمالئنا.
بنك البحرين والكويت  -الكويت
واصل بنك البحرين والكويت  -الكويت التركيز على
الحفاظ على جودة محفظة القروض وتنويع القطاعات
وزيادة الدخل القائم على الرسوم .وتحت قيادة فريق
إدارة جديد ،وسع فرع البحرين والكويت  -الكويت
أنشطة الشركات للبنك ،ورسخ لنفسه مكانة متميزة
داخل السوق الكويتية النشطة.
ً
استقرارا
تعتبر الكويت واحدة من أكثر االقتصادات
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،وبخاصة
قطاع الخدمات المصرفية .وتمثل الشرائح ذات الدخل
المتوسط قاعدة عمالء محتملة جيدة لفريق البيع
بالتجزئة التابع لبنك البحرين والكويت ،في حين أن
ً
فرصا لذراع
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يخلق
الشركات للبنك.
هذا ،ويعتزم فرع بنك البحرين والكويت  -الكويت
إطالق العديد من مبادرات الخدمات المصرفية الرقمية
ومنتجات البطاقات في عام  ،2020إلى جانب مشاريع
تعاونية مع البنوك المحلية الكبرى.
بنك البحرين والكويت – الهند
مع تواجد أربعة فروع في كل من مومباي ونيودلهي
وحيدر أباد وكيراال ،تمكن بنك البحرين والكويت  -الهند
من مواصلة األداء بشكل جيد؛ ومن جديد ،فقد حقق
البنك معدل نمو جيد في عام  2019نتيجة ارتفاع ودائع
العمالء بشكل أساسي.
وقد حظي إنشاء قسم الخدمات المصرفية للعمالء
الهنود غير المقيمين بالترحيب من ِق َبل المواطنين الهنود
غير المقيمين في جميع أنحاء المنطقة؛ حيث يعتبر
بنك البحرين والكويت هو البنك المفضل بين الشركات
والبعثات الدبلوماسية إلدارة الصناديق الخاصة بهم.
هذا ،وقد غدت العمليات في الهند أكثر
رسوخا اآلن ،وذلك من خالل عمليات ربط
التأمين المصرفي مع كل من ،LIC of India
Bharti Axa General Insurance ،PNB Metlife
و  .Reliance General Insuranceونتوقع تحسن
مساهمات األرباح النهائية خالل العام المقبل من خالل
زيادة تنويع مصادر اإليرادات.
ومن المتوقع أن تقدم حكومة الهند المزيد من
اإلصالحات والمبادرات االقتصادية مثل تخفيض
الضريبة على الشركات وتعزيز قانون اإلعسار واإلفالس،
وتبشر هذه التطورات بالخير بالنسبة للقطاع المصرفي
في البالد برمتها.

بنك البحرين والكويت – دبي
يمارس مكتب البنك التمثيلي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ومقره في مدينة دبي ،عمله بنشاط كبير،
حيث يساهم المكتب في مساندة التفاعل بين المركز
الرئيسي في البحرين وعمالئه عبر اإلمارات السبع لدولة
اإلمارات العربية المتحدة.
كمــا يدعــم مكتبنــا التمثيلــي في دبي فرع البنك في
مومبــاي بالهنــد ،من خالل توفيــر الخدمات المصرفية
للعمــاء الهنــود غيــر المقيمين في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
بنك البحرين والكويت – اسطنبول
خالل عام  ،2019وهو العام الثالث لمكتب البنك
التمثيلي في اسطنبول ،شهد بنك البحرين والكويت -
ً
نموا في موجوداته بنحو  21في المائة ،على
إسطنبول
الرغم من التحديات االقتصادية والسياسية في تركيا.
وتوفر العالقات الوطيدة لفريق مكتب البنك التمثيلي
في اسطنبول مع الشركات التركية الرائدة ميزة خلق
عالقات عمل لبنك البحرين والكويت مع شركات جديدة.
كما يعمل بنك البحرين والكويت  -اسطنبول بنشاط مع
مجلس األعمال البحريني التركي ،بهدف تحديد الفرص
المستقبلية بين البلدين.
ً
واستشرافا للمستقبل ،رفعت تركيا توقعاتها للنمو
االقتصادي لعام  2020إلى خمسة في المائة ،وخفضت
توقعاتها للتضخم إلى  8.5في المائة حيث تتوقع
ً
نسبيا من الركود دون
الحكومة تحقيق انتعاش سريع
إرهاق الميزانية.
كريدي مكس
تعتبر شركة كريدي مكس التابعة لبنك البحرين والكويت
شركة رائدة ومتخصصة في إصدار وقبول البطاقات
االئتمانية ،وقامت بتطوير مجموعة من منتجات
البطاقات المبتكرة وإطالقها في عام  ،2019وتشمل
تلك المنتجات قبول الدفع الالتالمسي ،ومحطات
نقاط البيع الذكية وبطاقة الخصم الالتالمسية متعددة
العمالت مسبقة الدفع  - Cardy EX -التي تتيح
لحاملها إمكانية إجراء الدفع بست عمالت رئيسية :الدينار
البحريني والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني واليورو
والدرهم اإلماراتي والريال السعودي.
ً
أيضا إمكانية التشغيل
أكملت كريدي مكس
المتداخل لمحفظة  MaxWalletمع محفظة
 ،BenefitPay Walletوتسعى إلى توسيع مثل
هذا النوع من التكامل إلى محافظ أخرى.
لدى كريدي مكس العديد من المشاريع المبتكرة قيد
التطوير .في اآلونة األخيرة ،قامت الشركة بتوقيع
مذكرة تفاهم تمهد الطريق لالنضمام إلى إيزي نت
 ،EazzyNetمنصة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت؛
حيث إن توفير شبكة الدفع البيومترية سيمنح حاملي
ً
أمانا ومالءمة
بطاقات كريدي مكس طريقة أكثر
إلنجاز معامالتهم ومشترياتهم عبر محطات نقاط البيع
وقنوات الدفع األخرى باستخدام بصمات أصابعهم.
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إنفيتا
تعتبر شركة إنفيتا التابعة لبنك البحرين والكويت شركة
إقليمية رائدة في مجال االتصاالت والتي تعمل في
قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين والبيع بالتجزئة
والمرافق وشركات الطيران .وشملت األعمال الرئيسية
التي فازت بها الشركة في عام  ،2019مناقصة جديدة
لجهة حكومية تعتبر أحد عمالء شركة إنفيتا منذ عام .2007
حصلت شركة إنفيتا على شهادة األيزو 9001:2015
لعملياتها ،ما أدى إلى ترقية شهادة األيزو 9001:2008
ً
سابقا .كما تمت إعادة اعتماد شهادة
الممنوحة لها
 PCI-DSS v3.2.1لمعايير أمن البيانات الخاصة
ببطاقات الدفع ،وترقيتها من شهادة PCI-DSS v3.2
ً
سابقا.
التي حازت الشركة عليها
هذا ،وتدرس الشركة استخدام الذكاء االصطناعي
وحلول مثل المساعد االفتراضي الذي يعتمد على الذكاء
االصطناعي ( )Chatbotوأتمتة عمليات األجهزة اآللية
ً
أيضا على استغالل الواتس
(الروبوت) .كما تعمل الشركة
أب ( )WhatsAppكإحدى قنوات الخدمة.
وفي الوقت الحاضر ،تقوم شركة إنفيتا بإنشاء مرافق
رقمنة السجالت واألرشفة التي ستمكن شركاء األعمال
من تخزين السجالت وتنظيمها وتحديثها وصيانتها
واستعادتها بمساعدة نظام آمن السترجاع البيانات
عبر اإلنترنت.
أجيال
منذ تأسيسها في عام  ،2017استحوذت شركة أجيال
إلدارة رأس المال على ثالثة أصول عقارية مرموقة،
ورسخت عالقاتها االستراتيجية مع كبار المشاركين في
السوق األوروبية.
ً
ً
رئيسيا ،تقوم شركة أجيال بتخصيص
مستثمرا
وباعتبارنا
رأس المال نيابة عن مساهميها على أساس كل
صفقة على حدة دون الحصول على واليات الصناديق
لالستراتيجيات الثابتة ،ما ّ
يمكن الشركة من استهداف
ً
تحديا أمام الصناديق العقارية
الموجودات التي تشكل
التقليدية من الناحية الهيكلية.
وقد حققت استثمارات شركة أجيال في عام 2018
اإليرادات المتوقعة خالل عام  ،2019واستفادت من
ارتفاع قيمة رأس المال.
ومع وجود مجموعة من الفرص الجذابة ،فإن شركة
أجيال في وضع جيد لتصبح شركة رائدة في مجال
االستثمار العقاري واالستشارات في أوروبا .في عام
 ،2020ستواصل الشركة استهداف الصفقات التي
تدعمها مواقع جذابة ومستأجرين ذوي مستوى رفيع
وإمكانات عالية لتوليد القيمة على األجل الطويل.
موظفونا
ال يزال تطوير مهارات موظفينا وتدريبهم يشكل أولوية
لتحقيق النجاح المستدام لبنك البحرين والكويت؛ حيث
واصل البنك االستثمار في توظيف الكفاءات والحفاظ
عليها من خالل تطوير ثقافة مؤسسية وتوفير الفرص
للموظفين لتنمية قدراتهم وبلوغ إمكاناتهم.

وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية،
يوفر البنك برامج التدريب والتطوير لجميع موظفيه،
وال يزال التعلم اإللكتروني يشكل نقطة تركيز أساسية،
حيث يستفيد عدد متزايد من الموظفين من دراسة
تخصصات تتراوح بين االئتمان واالستثمار والشهادات
المهنية للمصرفيين.
وفي إطار التزام البنك بتطبيق أحدث التقنيات ،والحفاظ
على ريادة بنك البحرين والكويت في هذا المجال ،قام
البنك بإطالق أول برنامج إلدارة تطوير المتدربين في
مجال التقنية المالية ،الذي تم تصميمه لتكوين الجيل
القادم من الكفاءات البحرينية الذين سيدعمون التحول
الرقمي للبنك من خالل اكتساب المهارات الالزمة للنجاح
في التعامل مع االقتصاد الرقمي.
وقد بدأ أعضاء البرنامج المرحلة األولى من التعلم
بزيارة إلى تركيا ،حيث قاموا بجولة في عدد من شركات
التقنية المالية الرائدة.
كما أطلق البنك برنامج الثقافة االئتمانية ،وهو برنامج
تدريبي تقني عالي المستوى مصمم لزيادة تعزيز إطار
عمل المخاطر االئتمانية للبنك وترسيخ ثقافة ائتمانية
موحدة في المجموعة برمتها.
وبالتعاون مع أحد مزودي التدريب الدوليين المتخصصين،
ً
موظفا تم اختيارهم من المراكز الرئيسية في
انخرط 70
البحرين والمكاتب التمثيلية اإلقليمية والفروع الخارجية،
في دراسة تخصصات إدارة المخاطر ،والخدمات
المصرفية الدولية ،والخدمات المصرفية للشركات.
كذلك أكد البنك حرصه على توطيد عالقاته مع موظفيه
السابقين وغرس ثقافة األسرة الواحدة ،من خالل نادي
بنك البحرين والكويت للموظفين السابقين الذي يقوم
بتسجيل المتقاعدين الجدد وضمان حصولهم على
الخدمة ذات األولوية في فروع البنك.
التكنولوجيا
ً
ً
مطردا يتجاوز المهام
نموا
تشهد التكنولوجيا المالية
األساسية للخدمات المصرفية اإللكترونية (عبر اإلنترنت)،
ً
حاليا تطورات حديثة مثل تقنية الرسائل النصية
وتشمل
لتسويق الخدمات المالية ،والمساعدين االفتراضيين
على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ،وتطبيقات
األجهزة النقالة ،والخدمات المصرفية الصوتية ،وأدوات
وسائط التواصل االجتماعي.
ويمثل سلوك المستهلك أحد العوامل الرئيسية المحفزة
على التغيرات التي تشهدها الصناعة المصرفية؛ ففي
ً
محدودا وساعات عملها لم
العادة ،كان توافر البنوك
تكن مثالية للعديد من العمالء؛ غير أننا ننأى بأنفسنا
ً
بعيدا ،وعلى نحو متزايد ،عن المعامالت القديمة،
ً
ً
سهال واستجابة
تواصال
ونعتمد منصات مباشرة تؤمن
سريعة لمتطلبات العمالء.
ويرتبــط االهتمــام بالــذكاء االصطناعي في الخدمات
المصرفيــة ارتباطـ ًـا وثيقـ ًـا بالتوجه الذي تحركه
ثورة المراسالت.
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لقد كان تطوير المساعد االفتراضي الذي يعتمد على
الذكاء االصطناعي ( )Chat botأحد أبرز اإلنجازات
ً
ً
رائعا في مساعدة
موردا
الجديدة ،ويمكن أن يشكل
العمالء؛ حيث يمكنه الرد على االستفسارات البسيطة
ً
تعقيدا مثل اقتراح خطط
أو حتى تنفيذ المهام األكثر
االستثمار أو الحساب المصرفي األنسب لتلبية
االحتياجات الفردية للعمالء.
لقد واكب بنك البحرين والكويت هذه التوجهات بشكل
كبير؛ األمر الذي يتضح بجالء في تشغيل فروعنا الرقمية
ً
أيضا في التزام البنك تجاه
اآللية الجديدة ،وانعكس
االستثمار في التقنيات؛ حيث قام البنك باستضافة
الفعالية الثانية المتعلقة بالتقنية وذلك بالتعاون مع
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية كشريك
للمعرفة ،وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي.
تحت شعار «تحويل األعمال التجارية والمجتمع من خالل
الرقمنة» ،ركز المنتدى على كيفية استفادة االقتصاد
البحريني من إمكانات نمو الثورة الرقمية ،وذلك بمشاركة
أكثر من  500من كبار ممثلي القطاعات المختلفة.
إن بنك البحرين والكويت معروف بريادته في استخدامه
للخدمات التي تعتمد على التقنيات ،وتعزيز المنتجات
والمهام األخرى بشكل مستمر للمساهمة بشكل أكبر
في التحول الرقمي في البحرين.
الرقابة الداخلية
تحتفــظ المجموعــة بنظام رقابة داخلي مالئم وســليم
لجميــع دوائــر البنك وفروعه وشــركاتها التابعة بهدف
حمايــة أصــول المجموعة .وقامــت وحدة الرقابة الداخلية
المتخصصــة بتطبيــق أنظمة وإجراءات شــاملة ُصممت
بشــكل يســاعد على تحديد وإدارة المخاطر التي قد تنشــأ
فــي ســياق مزاولة أعمــال البنك .وتتم مراجعة تلك
الضوابــط وتحديثها بشــكل دوري وعند الحاجة.
الجوائز
كمـا حصـل بنـك البحرين والكويـت على جائزة المعامالت
المباشـرة لتحويـل األمـوال ( )STPالمرموقة لعام
ً
تقديـرا لألداء المتميز فـي
 2019من سـيتي بنـك،
تنفيذ المدفوعات الدوليـة بالـدوالر األمريكـي .وتُ منح
هذه الجائزة للمؤسسات التي تُ حقق أعلى معدالت
ً
وتقديرا لجودة
المعامالت المباشرة لتحويل األموال،
التقنية وأتمتة المدفوعات من بنك البحرين والكويت
من خالل سيتي بنك.
استمرارية األعمال
يواصل البنك تطبيق برنامج نشــط الســتمرارية
األعمــال للمجموعــة ،وحماية مصالح العمالء
والمســاهمين والموظفين مع الحفاظ على ســمعة
البنك واســتدامته المالية.
ويدار هذا البرنامج من قبل قسم إدارة استمرارية
ُ
األعمال في البنك الذي يتولى إدارة الخطط ومحاكاة
وإدارة األزمات والتعافي منها لضمان استمرارية األعمال
الرئيسية والمهام األساسية بهدف تقليل أي اضطراب
قد ينشأ من مجموعة واسعة من السيناريوهات غير
المتوقعة إلى الحد األدنى.
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هذا ،وتتم مراجعة إجراءات وخطط استمرارية األعمال
وتحديثها بصفة سنوية ،وكذلك تتم مراجعة مدى كفاءة
مركز استمرارية األعمال لضمان تجهيزه بشكل صحيح
للوفاء بهذا الغرض.

مصروفات تشغيلية
(مليون دينار بحريني)

ً
والتزاما باشتراطات حوكمة الشركات ومصرف البحرين
ً
تمرينا
المركزي ،فقد نفذ بنك البحرين والكويت بنجاح
ً
واختبارا على مستوى جميع وحدات األعمال لمحاكاة
استمرارية األعمال وخطط التعافي من األزمات ،واختبار
قدراتها على توفير الخدمات المصرفية الرئيسية للعمالء
من األفراد والشركات.

مجموع الموجودات
(مليون دينار بحريني)

ً
أيضا شهادة األيزو
كما جدد بنك البحرين والكويت
 ISO 22301الستمرارية األعمال ،ما يوفر المزيد من
الطمأنينة نحو جودة العمليات والتخطيط في البنك.
نظرة مستقبلية
على مدار عام  ،2020يمكننا أن نتوقع استمرار بيئة
التشغيل الحافلة بالتحديات ،وال سيما في ظل
التعقيدات الجديدة الناشئة حتى مع حل المشاكل
تحسن القضايا الجيوسياسية في
التقليدية .ويبعث
ُّ
منطقتنا إلى التشجيع شأنها في ذلك شأن قرار خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي والمرحلة األولى من
اتفاقية التجارة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين.
من وجهة نظر بنك البحرين والكويت ،ستبقى أولوياتنا
ً
وتحديدا :جودة اإلدارة ،وجودة
كبير،
حد
دون تغيير إلى ٍ
ٍ
الموجودات ،وجودة الخدمات المقدمة إلى عمالئنا؛ وقد
ً
نجاحا في تقليص نسبة القروض
حقق البنك بالفعل
المتعثرة ،وسيظل هذا األمر ذو أولوية عالية للبنك؛
وسنواصل – بكل تأكيد – تقدمنا السريع في إدخال
التقنيات المالية والرقمنة المتكاملة.
كما ال تزال مبادرات التوسع والتنوع الجديدة في صدارة
جدول األعمال .وفي هذا السياق ،تُ عد إمكانية االستحواذ
جذابة وال سيما لتمكين التنويع في المنتجات والخدمات
المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
شكر وعرفان
بالنيابة عن جميع زمالئي في فريق إدارة البنك ،أود أن
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس اإلدارة على
دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة .كما أتوجه بالشكر
كذلك إلى الجهات الرقابية في األقاليم التي نزاول
أنشطتنا فيها  -مصرف البحرين المركزي ،وبورصة
البحرين ،والشكر موصول إلى الجهات التنظيمية في
كل من دولة الكويت وجمهورية الهند ودولة اإلمارات
العربية المتحدة وجمهورية تركيا والمملكة المتحدة.
وفي الختام ،يسرني أن أعرب عن تقديرنا الكامل لعمالئنا
األوفياء وموظفينا المخلصين الذين يساهمون بتفانيهم
في مسيرة نجاح وتطور بنك البحرين والكويت المستمرة.
رياض يوسف ساتر
الرئيس التنفيذي للمجموعة

63.2

3,865.0

إن بنك البحرين والكويت
معروف بريادته في
استخدامه للخدمات التي
تعتمد على التقنيات ،وتعزيز
المنتجات والمهام األخرى
بشكل مستمر للمساهمة
بشكل أكبر في التحول
الرقمي في البحرين.
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اإلدارة التنفيذية

رياض يوسف ساتر
الرئيــس التنفيذي للمجموعة

د .عبدالرحمن علي سيف
نائــب الرئيــس التنفيذي للمجموعة
الخدمــات المصرفيــة لقطاع الجملة

محمد علي ملك
نائــب الرئيــس التنفيذي للمجموعة
الخدمــات المصرفية لألفراد

المؤهالت والخبرات:
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة جلمورجان،
المملكة المتحدة (.)2001
ً
عاما من الخبرة المصرفية.
42

المؤهالت والخبرات:
دكتوراه في االقتصاد ،جامعة ليستر،
المملكة المتحدة (.)1992
ً
عاما من الخبرة المصرفية.
37

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس علوم الحاسب اآللي ،جامعة البترول
والمعادن ،المملكة العربية السعودية (.)1984
ً
عاما من الخبرة العملية.
34

انضم إلى بنك البحرين والكويت في عام .1978

حسن أحمد أبوزيد
رئيس تنفيذي
مجموعة تقنية المعلومات والعمليات
(بدأ في  3نوفمبر )2019

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس في الهندسة المعمارية،
جامعة عين شمس ،جمهورية مصر
العربية (.)1987
 30عاما من الخبرة المصرفية

انضم إلى بنك البحرين والكويت
في عام .2019

انضم إلى بنك البحرين والكويت في عام .2008

انضم إلى بنك البحرين والكويت في عام .2000

رشاد أحمد أكبري
مدير عام
العمليات

نديم عبد العزيز الكوهجي
مدير عام
الخدمات المصرفية للشــركات

نيل شارب
مدير عام
الخزينة واالستثمار

المؤهالت والخبرات:
ماجستير في التسويق ،جامعة
ستيرلينغ ،المملكة المتحدة (.)1997
ً
ً
عاما
عاما من الخبرة العملية18 ،
33
منها في القطاع المصرفي.

المؤهالت والخبرات:
بكالوريوس في التمويل وإدارة
األعمال الدولية ،جامعة تكساس،
الواليات المتحدة األمريكية (.)1988
 22عام ًا من الخبرة المصرفية و11
عام ًا من الخبرة في التدقيق.

المؤهالت والخبرات:
عضو مشارك في جمعية أمناء
خزينة الشركات.
ً
عاما من الخبرة المصرفية
33
في إدارة أعمال الخزينة.

انضم إلى بنك البحرين والكويت
في عام .2000
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انضم إلى بنك البحرين والكويت
في عام .1999

انضم إلى بنك البحرين والكويت
في عام .٢٠٠٩

جمال الصباغ
رئيس تنفيذي
مجموعــة تقنيــة المعلومات والعمليات
(حتــى  2نوفمبر )2019

المؤهالت والخبرات:
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة جلمورجان،
المملكة المتحدة (.)2001
ً
عاما من الخبرة المصرفية.
39

انضم إلى بنك البحرين والكويت في عام .1980

محمد عبدالله عيسى
رئيس تنفيذي
مجموعــة الرقابــة المالية والتخطيط

حسان محمد بورشيد
َ
رئيس تنفيذي
مجموعة الموارد البشــرية
والشئون اإلدارية

المؤهالت والخبرات:
ماجستير في إدارة الموارد البشرية ،جامعة
ديبول ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2006
ً
عاما من الخبرة في مجال الموارد البشرية.
25

انضم إلى بنك البحرين والكويت في عام .1998

المؤهالت والخبرات:
محاسب قانوني معتمد ،المعهد األمريكي
للمحاسبين القانونيين ،مجلس والية ديالوير
للمحاسبة ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2001
ً
عاما من الخبرة في مجال اإلدارة المالية.
28

انضم إلى بنك البحرين والكويت في عام .2001

د .عادل سالم
مدير عام
الخدمــات المصرفية لألفراد

راج دوغار
مدير عام
التدقيق الداخلي

أجاي جاشوال
رئيــس إدارة المخاطر بالوكالة
إدارة المخاطــر ،االئتمان وااللتزام

براسنجيت ماندال
رئيــس إدارة الخدمات المصرفية
الدوليــة والفــروع الخارجية بالوكالة

المؤهالت والخبرات:
دكتوراه في اإلدارة ،كلية مونراج
إلدارة األعمال ،سويسرا (.)٢٠١٥
ً
عاما من الخبرة في الخدمات
32
المصرفية لألفراد ومجال
البطاقات واإلتصاالت.

المؤهالت والخبرات:
 ،ACAمعهد المحاسبين الماليين
المعتمدين في الهند (.)1987
ً
ً
عاما
عاما من الخبرة العملية19 ،
30
منها في التدقيق الداخلي.

المؤهالت والخبرات:
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة
الله أباد ،جمهورية الهند (.)1983

المؤهالت والخبرات:
ماجستير في إدارة األعمال،
المعهد الهندي لإلدارة ،جمهورية
الهند (.)1993

انضم إلى بنك البحرين والكويت
في عام .2017

انضم إلى بنك البحرين والكويت
في عام .2000

 36عاما من الخبرة المصرفية.

انضم إلى بنك البحرين والكويت
في عام .2001

 22عاما من الخبرة المصرفية.

انضم إلى بنك البحرين والكويت
في عام .2006

21

sustainable4u

المسؤولية االجتماعية للبنك

تقرير االستدامة

نستثمر في مجتمعاتنا كشركاء
في االستدامة

االستثمار في
االستدامة االقتصادية

ال ُيعد برنامج المسئولية االجتماعية لدى بنك
ً
ً
هامشيا ،بل
برنامجا
البحرين والكويت مجرد
جزء ال يتجزأ من فلسفة البنك ورؤيته،
هو ٌ
وجزء من نسيج ثقافته الراسخة ،بشكل يضمن
ٌ
استدامة نجاحه.

ُيعد بنك البحرين والكويت جهة فاعلة رئيسية
في دفع النمو المستدام للقطاع المصرفي
البحريني مع تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي
بارز ومركز رئيسي للتكنولوجيا المالية .وبصورة
خاصة ومتماشية مع التوجيهات الحكومية
لتحويل المملكة إلى اقتصاد رقمي ،يقوم البنك
بتسهيل إنشاء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية
من خالل دعم تطوير مجموعة عالمية المستوى
من المواهب المحلية التي تدعم التقنيات المالية
ويعد برنامج تطوير متدربي اإلدارة
المتطورةُ .
الذي يركز على التكنولوجيا المالية للبنك هو األول
من نوعه في البحرين ويزود الشباب البحريني
بالمهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في
االقتصاد الرقمي.

ومنذ تأسيسه ،دأب بنك البحرين والكويت على
االلتزام بدعم النمو االقتصادي والمجتمعي
للمجتمعات التي يعمل من خاللها ،وأبدى احترامه
لذلك االلتزام عبر تقديم الدعم المستمر للمشاريع
ذات الصلة بالمجتمعات والقضايا المجتمعية
الجديرة باالهتمام.
ولذلك ،صمم البنك أنشطة االستثمار المجتمعي
بحيث تلبي احتياجات قطاعات المجتمع على
اختالفها ،ودعم النمو االقتصادي المستدام،
وتشجيع النهوض بأهداف األمم المتحدة العالمية
من أجل التنمية المستدامة ،وهي سلسلة من
ً
ً
طموحا تهدف إلى القضاء على الفقر،
هدفا
17
محاربة عدم المساواة والظلم ،والتعامل مع تغير
المناخ بحلول عام .2030
يركز برنامج االستثمار المجتمعي للبنك على 13
ً
ً
رئيسيا ،تشمل تقديم الدعم للمحتاجين،
مجاال
وال سيما األيتام وذوي االحتياجات الخاصة؛
تمكين الشباب من خالل التعليم وتوفير الفرص
الوظيفية؛ تعزيز فرص الحصول على الرعاية
الصحية الجيدة لجميع أفراد المجتمع؛ حماية
وتعزيز التراث الثقافي الغني في البحرين؛ تشجيع
ثقافة وطنية للرياضة وأسلوب الحياة الصحي؛
تكريم المسنين؛ تعزيز االنتماء الوطني والنمو؛
وتشجيع االستدامة البيئية العالمية.
في عام  ،2019أكد البنك التزامه الثابت باالحتفاظ
بمعيار إقليمي للمسؤولية االجتماعية عبر دعم
مختلف مبادرات االستثمار المجتمعي.

وفي إطار التزامه بإعداد المملكة للنجاح ومواكبة
العصر الرقمي ،واتباع خارطة طريق وطنية
لألنشطة االقتصادية الرقمية ،نظم بنك البحرين
والكويت معرض ومؤتمر االقتصاد الرقمي تحت
رعاية مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
وأبــرز المؤتمــر أهمية التحول الرقمي والفرص
التــي يتيحهــا إلحداث ثورة حقيقية في اقتصاد
البحرين ككل.
وتجلى التزام البنك باالســتدامة االقتصادية
بشــكل أكبر من خالل اســتجابة البنك المبكرة
للتوجيهات الرســمية لدعم اقتصاد البحرين والنمو
الوطني عبر المشــاركة في صندوق دعم الســيولة
الجديــد ،وقــد ُصممت هذه المبادرة ،التي يقودها
ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان
بن حمد آل خليفة ،لتشــجيع روح ريادة األعمال
والتنوع االقتصادي.
االستثمار في المواهب المحلية
يؤمن بنك البحرين والكويت بالمواهب البحرينية
ويحرص على استقطابها وصقل مهاراتها ،ويعمل
على توفير بيئة عمل مشجعة وحافلة بالتحديات
مع نشر الثقافة اإليجابية.

كما يستثمر بنك البحرين والكويت بشكل كبير في
موظفيه ،ويوفر لهم فرص التدريب والتطوير
الوظيفي لتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها
لبلوغ إمكاناتهم اإلبداعية الكاملة ،ال سيما وأن
البنك يتمتع بأحد أعلى مستويات البحرنة في
المملكة وهو ملتزم بتمكين موظفيه لتحقيق
النجاح المنشود.
ً
فرصا ال
وفي عام  ،2019وفر البنك للموظفين
حصر لها لتدريبهم وتطويرهم ،وبالتعاون مع
شركاء تدريب محليين ودوليين.
إننا ،في بنك البحرين والكويت ،نكافئ ونقدر
إنجازات ووالء موظفينا من خالل تقديم الحوافز
لهم .ويعزز هذا االلتزام بتقديم المكافآت
والحوافز ،وبرنامج البنك للموظفين السابقين،
من الثقافة «األسرية» في البنك ،وهو أمر
أساسي وهام لنجاحنا في المستقبل كما يعزز من
وضعنا كجهة عمل مفضلة في المملكة.
االستثمار في التعليم

كمؤسسة تؤمن بأهمية التعليم ،يقدر بنك
البحرين والكويت أهمية العلم لتمكين الشباب
وتهيئتهم للمستقبل .حيث يستثمر البنك بنشاط
في المبادرات التي تعزز من فرص الحصول
على تعليم جيد في البحرين وخارجها ،ولذلك
فقد خصص البنك نسبة كبيرة من ميزانية
ً
فضال عن البرامج
التبرعات في عام  2019للتعليم،
المستمرة التي تدعم سد الفجوة بين التعليم
والقوى العاملة.
ً
ً
بالتينيا طويل األجل لبرنامج
راعيا
كما ُيعد البنك
ولي العهد للمنح الدراسية العالمية ،وهي مبادرة
ً
ً
وتفوقا في البحرين من
تميزا
تمكن الشباب األكثر
الدراسة في أفضل الجامعات والكليات الدولية
المقدم إلى «وقف
المرموقة .كما أن دعم البنك ُ
عيسى بن سلمان التعليمي الخيري» ُيسهم
في مساعدة الطالب البحرينيين على متابعة
تحصيلهم العلمي.
كما قام البنك وبالتعاون مع جامعة البحرين بتجهيز
مختبر كامل بأحدث األجهزة والتقنيات الخاصة
بالهندسة الرقمية ،مما يساعد على تأسيس وتهيئة
الطالب لالندماج التعليمي الرقمي.
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المسؤولية االجتماعية للبنك

تقرير االستدامة

تتمة

االستثمار في المساواة بين الجنسين

يتمتع بنك البحرين والكويت بتاريخ غني وسجل
حافل من الدفاع عن التنوع وتكافؤ الفرص.
وبصفته جهة عمل تحرص على توفير الفرص
ً
عاليا اإلسهامات
بشكل متكافئُ ،يثمن البنك
الكبيرة لموظفاته ،وبفضل الجهود النشطة للجنة
تمكين المرأة ،يضمن البنك دعم موظفاته لبلوغ
إمكاناتهن الكاملة وتحقيق أهدافهن المهنية مع
الحفاظ على التوازن بين العمل وحياتهن المهنية.
ويتجلى هذا االلتزام بتحقيق المساواة بين
الجنسين في مبادراتنا المجتمعية ،حيث نشجع
ونشيد بمساهمات المرأة في المجتمع من خالل
دعم المشاريع المملوكة للسيدات ،بما في ذلك
األعمال التجارية الصغيرة ورائدات األعمال ،ودعم
االستقالل االقتصادي للمرأة بشكل عام.
االستثمار في االستقالل المالي

إن بنك البحرين والكويت بنك رائد في تقديم
خدمات مبتكرة تدعم االستقالل المالي للعمالء
ذوي االحتياجات الخاصة .ويواصل البنك
االستثمار في تحسين وصولهم إلى مرافقنا
المصرفية ،ويمنحهم إعفاءات خاصة من الرسوم
والمصاريف والحد األدنى ألرصدة الحسابات .وفي
إطار التأكيد على األهمية التي يوليها البنك لتلبية
متطلبات تلك الفئة ،خصص البنك أكثر من 15
في المائة من إجمالي ميزانية التبرعات لجمعيات
رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في عام .2019

دعم المؤسسات الخيرية األخرى
جدد البنك التزامه تجاه المجتمعات التي يعمل
من خاللها عبر تقديم الدعم المالي بشكل
مستمر ،حيث قدم العديد من التبرعات الخيرية
خالل عام  .2019وشمل ذلك دعمنا المستمر
للعديد من الصناديق والمبادرات مثل صندوق
المنظمات غير الحكومية التابع لوزارة التنمية
االجتماعية ،والبرامج الهادفة ـإلى االرتقاء بدور
رعاية المسنين واليتامى ،وغيرهما من جمعيات
خيرية أخرى.
االستثمار في الصحة

يؤمن بنك البحرين والكويت أن لكل مواطن الحق
في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة،
ولذلك فهو يقدم مساهمات تعزز من صحة
ً
وبدءا من إنشاء مركز
ورفاهية المجتمع البحريني.
بنك البحرين والكويت الصحي ومركز بنك البحرين
ً
ووصوال إلى تقديم
والكويت إلعادة التأهيل،
الدعم المالي للهيئات الطبية ومعاهد األبحاث
وتعزيز حمالت التوعية الوطنيةُ ،يعد بنك البحرين
ً
ً
قويا لرفع مستوى صحة ورفاهية
داعما
والكويت
المواطنين في المجتمعات التي نعمل فيها.
حاليا في طور إنشاء مركز صحي في
إن البنك ً
منطقة قاللي وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة،
والذي بدوره سوف يخدم شريحة كبرى من سكان
الجزء الشمالي من المملكة ،حيث تشمل هذه
الشريحة قاطني جزيرة أمواج ومنطقة قاللي
والدير وسماهيج.
االستثمار في نمط حياة صحي
يرعى بنك البحرين والكويت ثقافة الشركات التي
تشجع األنشطة الرياضية وأسلوب الحياة الصحي،
ويعمل على نشر هذا المبدأ ليشمل مجتمعنا من
خالل تشجيع الرياضة على المستوى الوطني.
في عام  ،2019شارك بنك البحرين والكويت في
يوم البحرين الرياضي وواصل سجله الحافل بتقديم
التبرعات والرعاية التي استفادت منها مجموعة
من الفرق الرياضية الوطنية ،مثل المنتخب
الوطني البحريني لكرة القدم ،وقد كان عام 2019
عام الذهب ،حصد فيه منتخبنا كأس الخليج الرابع
دعما بمبلغ  100ألف
والعشرون ،حيث قدم البنك ً
دينار بحريني للمنتخب الوطني لكرة القدم ،وذلك
ضمن الحملة الوطنية لدعم المنتخب.
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االستثمار في تراثنا الغني
وجعل مدننا آمنة ومستدامة

يفخر بنك البحرين والكويت بثقافة البحرين الغنية
ويشجع على تعزيز تراثنا واستدامته من خالل دعم
الفنون والثقافة واألدب .كما يساهم البنك في
العديد من المبادرات للحفاظ على الثقافة وترميم
المرافق التاريخية من خالل هيئة البحرين للثقافة
واآلثار كترميم مئذنة مسجد الفاضل ومنامة
القصيبي ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل
خليفة للثقافة والبحوث.
االستثمار في مستقبل أكثر مراعاة للبيئة

دفع اســتدامة البنك ال يشــمل األعمال المستدامة
واالقتصاد والمجتمع فحســب؛ بل يشــمل الحفاظ
على بيئتنا الطبيعية .حيث قام البنك بتشــجير
وتجهيــز حديقــة العكر وذلك بالتعاون مع محافظة
العاصمــة ممــا يخدم أطفال ومرتادي الحديقة،
ويواصــل بنــك البحرين والكويت العمل من أجل
الحــد مــن انبعاثات الكربون وضمان بيئة أكثر
اخضـ ً
ـرارا لألجيــال القادمة .تُ عد عملية رقمنة البنك
ً
ً
جزءا رئيســيا في هذه العملية ونحن نتحرك نحو
مكاتــب بــا أوراق ،فــي حين أن دعم جهود الحفاظ
أمرا أساسـ ًـيا لمهمتنا من
على البيئة المحلية ُيعد ً
أجــل غد أنظف وأكثر خضرة.

القسم الثاني
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تقرير حوكمة الشــركات
اإلفصاحــات المتعلقــة باألجور والمكافآت
معلومات عن المؤسســة

تقرير حوكمة الشركات

تعتبر الممارســات األفضل لحوكمة الشــركات ٔاساسـ ًـا لتحقيق ٔاهداف
البنــك الجوهريــة وفــي الحفاظ علــى مكانتها الرائدة ضمن القطاع
المصرفــي المحلي واإلقليمي.
يفخــر بنــك البحريــن والكويت بوفائه بمعايير اســتثنائية لحوكمة الشــركات.
وتتوافق سياســاتنا لحوكمة الشــركات مع ٔافضل المعايير الدولية.
المبــادرات في عام 2019
قــام بنــك البحريــن والكويــت بتنفيذ مبادرات في عام  2019لتعزيز ممارســات
حوكمة الشــركات في البنك وتشــمل هذه المبادرات إجراء تقييم مجلس
اإلدارة واللجــان التابعــة والســادة أعضاء المجلــس ورفع توصيات لتطوير األداء
وإعــداد خطــة لتنفيذ التوصيــات القصيرة والطويلة األمد.
كمــا قامــت اللجنــة المؤقتة التي أنشــأها المجلس في العام الســابق لتطوير
العمليــات االئتمانيــة بمواصلــة عملهــا خالل عام  2019وخرجت بتوصيات
مهمــة في هذا الصدد.
باإلضافة إلى ذلك قام البنك بإجراء شــامل للتحقق من اســتقاللية أعضاء
المجلس المســتقلون حســب متطلبات الجهة الرقابية والممارســات الدولية
في هذا الشــأن.
وقامت أمانة الســر بالتعاون مع المســؤول المكلف بااللتزام بإجراء تقييم
المتثــال البنــك للمتطلبــات الرقابيــة خاصة المذكورة في دليل مصرف البحرين
المركزي المعنون  .High Level Controls moduleكما قامت أمانة الســر
بإعداد سياســة تضارب المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والتي أقرها المجلس.
وقــام البنــك بترتيــب العديد من الدورات التدريبيــة والتطورية للمجلس
واإلدارة العليــا بهــدف اطالعهم على المســتجدات فــي القطاع التكنولوجي
بشــكل خــاص كمــا ذكــر أعاله باإلضافة إلى دورة تدريبيــة اطلع فيها المجلس
علــى المســتجدات فــي مجال الحوكمة لتشــمل الحوكمــة البيئية والمجتمعية
لضمــان الديمومــة ومــا يمكــن اإلفصاح عنــه للعموم في هذا المجال.
فلســفة حوكمة الشــركات لدى البنك
إن حمايــة حقــوق المســاهمين وتوفيــر القيمة اإلضافيــة لملكيتهم في البنك
ســتظل دومـ ًـا مــن أولويــات بنك البحريــن والكويت ،وذلك من خالل تطبيق
الممارســات المصرفيــة المهنيــة الرفيعــة .ولن يكتفي البنــك باإللتزام بتطبيق
قوانيــن الدولــة والجهــات الرقابية فحســب( ،بمــا في ذلك ميثاق حوكمة
الشــركات الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والســياحة بمملكة البحرين
ودليل المســيطرون الصادر من مصرف البحرين المركزي) ،بل وســيهتم
كذلــك بمعاييــر الحوكمة الراقية في الشــركات.
إن البنــك ســيعمل بشــكل دائــم لتحقيــق أفضل عائــد على حقوق األطراف
ذات العالقــة التــي تشــمل المســاهمين والعمالء والموظفيــن ،والمجتمع
بشكل عام.
إن مســاعي تنفيذ حوكمة الشــركات تقع مباشــرة على عاتق مجلس إدارة
البنــك وهــي متوافقــة مــع اللوائح التنظيميــة والمتطلبات القانونية في
مملكــة البحريــن وفــي الدول التي يمارس البنك فيها أنشــطته.
بيــان قابلية تحمل المخاطر
تحــدد قابليــة تحمــل المخاطر مســتوى ونوع المخاطــر التي يرغب البنك في
تحملهــا لتحقيــق أهدافه اإلســتراتيجية وأهــداف العمل مع مراعاة التزاماته
تجــاه األطراف ذات العالقة.
إن قابليــة البنــك لتحمــل المخاطــر هي مقياس نوعي وكمي يعكس مســتوى
قدرتــه علــى تحمــل المخاطــر في األحوال الطبيعية والضاغطــة .كما إنها تعتبر
مؤشــر أداء رئيســي ( )KPIأو حد للتحمل أو لتوجيه نوعي.
ويتكــون إطــار قابليــة المخاطــر الخاص بنا من بيــان قابلية تحمل المخاطر
باإلضافة إلى (أ) مقاييس أداء محددة على شــكل مؤشــرات أداء رئيســية،
(ب) حــدود للمخاطــر ،معاييــر التعــرض ،ضوابط وقيود ومعايير اإلقراض
واالســتثمار الموضحة في دليل سياســات وإجراءات المخاطر الداخلية( .ج)
معاييــر رأس المــال والســيولة المقارنــة التي يتــم مراقبتها في اجتماعات
لجنــة إدارة مطلوبــات األصــول( ،د) أهــداف العمل وأهداف إدارة المخاطر
الرئيســية ،األهداف ،الغايات واإلســتراتيجية المحددة في اســتراتيجيات العمل
واالســتثمار وإدارة المخاطر ،و(هـ) تحدد الهياكل اإلدارية واإلشــرافية في
البنــك مــن خــال لجــان اإلدارة ومجلس اإلدارة قابلية البنــك لتحمل المخاطر
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ومســتويات األداء المرغوبــة ،فــي المقابل ،كمــا إنها متضمنة في إدارة
المخاطــر المتنوعــة داخــل البنــك إضافة لرأس ماله .يتــم دمج قابلية البنك
لتحمــل المخاطــر فــي عملية التخطيط اإلســتراتيجي ،ورأس المال ،وإدارة
المخاطــر علــى مســتوى خطوط األعمال العمودية.
ويقيس البنك مســاهمة كل خط من خطوط العمل في تحقيق مؤشــرات
األداء الرئيســية الهامة.
يهدف البنك إلى تحسين نسبة األرباح مقارنة بالمخاطر لصالح جميع األطراف
ذات العالقة من خالل المراجعة الدقيقة والدورية الستراتيجيات (األعمال،
االستثمار ،إدارة المخاطر والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال) .ويعتبر التعرض
الرئيسي للبنك هو التعرض لمخاطر االئتمان إضافة إلى مخاطر المحور األول
والثاني التي يتعرض لها أثناء سير العمل المعتاد .كما تقوم اإلدارة بمراجعة
بيان قابلية تحمل المخاطر من خالل دليل استراتيجية إدارة المخاطر ثم ترفع
توصيات للجنة المخاطر ومجلس اإلدارة لالعتماد سنويا.
وتتطلــب قابليــة البنــك لتحمــل المخاطــر ،ضمن أمور أخرى ،ما يلي:
• مســتوى عالــي مــن النزاهــة والمعاييــر األخالقية واالحتــرام والمهنية في
كافــة تعامالتنا.
• تحمــل المخاطــر التــي تتصف بالشــفافية والفهم والتي يمكن قياســها
ومراقبتها وإدارتها.
• التأكد من أن لدى البنك مســتويات مناســبة من كفاية رأس المال بشــكل
مســتمر وفقـ ًـا لمــا تمليــه الجهــة التنظيمية (حاليـ ًـا  14بالمائة) وتقييم البنك
لتلــك المســتويات فــي وثيقــة التقييم الداخلــي لكفاية رأس المال؛ والتأكد
من أن اســتراتيجية البنك إلدارة رأس المال تتضمن المتطلبات الرأســمالية
وتخطيــط رأس المال.
• التأكد من توافر مســتويات كافية من التمويل المســتقر والفعال وغير
المكلف لدى البنك لدعم متطلبات الســيولة واإلقراض واالســتثمار بشــكل
مســتمر؛ والتأكد من امتالك البنك إلطار عمل راســخ إلدارة الســيولة وخطط
الطــوارئ لمراقبــة وإدارة الســيولة في الظــروف العادية والضاغطة ،إضافة
إلى مراقبة شــهرية لمعدالت الســيولة الرئيســية (الداخلية والتنظيمية) خالل
اجتماعــات لجنــة إدارة األصول والخصوم.
• اإللتزام بالمبادئ األساســية لإلقراض المنصوص عليها في سياســة
اإلقــراض العامة في البنك.
• التقيد بإطار عمل ثابت إلدارة االئتمان مع التركيز على المناطق الجغرافية
ً
فعليا (الكويت والهند ودبي وتركيا) ودول مجلس
التي يتواجد فيها البنك
التعاون الخليجي ودول مختارة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ودول
أخرى؛ والتعرض للمخاطر ضمن إطار توجيهات لجنة مخاطر الدول التي تقوم
بمراجعة مخاطر الدول واستراتيجية البنك فيها بشكل فعال.
• وجــود إطــار عمــل محــدد للمراقبــة والتحصيل وإعادة الهيكلــة لتوفير آلية
فعالــة للتعافي.
• الحــد مــن التعــرض لألنشــطة ذات المخاطــر الكبيرة والتي قد تؤدي إلى
مخاطــر جانبيــة تهــدد رأس مال البنك ومتانته.
• الســعي دومـ ًـا لتحقيــق أقصــى ربحية من خــال تحقيق الدخل وتقليل
التكلفــة وتدني االضمحالل.

• تقييــم المنتجــات االئتمانيــة الجديــدة بشــكل هيكلي العتمادها من قبل
الجهــات المناســبة بحيــث يمكــن فهم وإدارة مــا تتضمنه من مخاطر ومزايا
وعمليــات تشــغيلية ومتطلبات قانونية.
• حمايــة مصالــح البنــك والعمــاء من خالل تطبيق إجراءات تشــغيلية وضوابط
داخليــة محكمــة ودعــم النظام والتدريب وتطبيــق عملية إدارة المخاطر
التشــغيلية لتقليــل تلك المخاطر.
• التأكــد مــن االمتثــال الكامــل بالمتطلبات القانونية والتشــريعية والتنظيمية؛
والتأكــد مــن اإللتــزام بقوانيــن مكافحة غســيل األموال وغيرها من اإللتزامات
وفقـ ًـا للقانــون الدولــي؛ وتوفير التدريب والتوجيه الكافــي لتقليل مخاطر
االمتثال ومكافحة غســيل األموال.

بيانات المساهمين
إن أســهم بنــك البحريــن والكويــت مدرجة فــي بورصة البحرين .وقد أصدر
ً
البنك  1,296,891,745سـ ً
عاديا بقيمة اســمية تبلغ  100فلس للســهم
ـهما
الواحــد مدفوعة بالكامل.
خــال عــام  ،2019قــام بنــك البحرين والكويت بتحويل ســندات رأس المال
المســتديمة من الفـــئة ( )1البالغة  86.1مليون دينار بحريني إلى أســهم عادية.
تم إصـــدار تلك السندات في عام  2016مع خيـــار التحويل إلى أسهم
ً
عادية بتواريـــخ ومعدالت تحويل محددة مسـ ً
ووفقا لذلك ،تم إصدار
ـبقا.
 215,243,793سـ ً
ـهما كجــزء مــن عمليــة التحويــل .وبالتالي فإن رأس المال المصدر
والمدفــوع للبنــك ارتفــع مــن  108,164,795دينار بحريني إلى 129,689,175
دينــار بحرينــي .وتمــت الموافقــة على عملية التحويل مــن قبل الجهات الرقابية
والمســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غير العادية بتاريخ  20مارس .2019
اجتمــاع الجمعيــة العامة العادية الســنوية واجتمــاع الجمعية العامة
غيــر العاديــة واجتمــاع الجمعية العامة العادية
عقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة وغير العادية اجتماعيها بتاريخ  20مارس 2019
وكذلــك عقــدت الجمعيــة العامــة العادية اجتماعا آخر بتاريخ  20يونيو .2019
أقرت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  20مارس  2019ما يلي:
 .1الموافقة على تحويل ســندات رأس المال المســتديمة من الفئة «»1
القابلة للتحويل البالغة  86,097,511دينار بحريني إلى أســهم عادية بقيمة
اســمية قدرها  100فلس للســهم الواحد بتاريخ  2مايو 2019م بواقع ســهمين
ونصف لكل ســند (بمجموع حوالي  215,243,793ســهم مع ســعر الســهم عند
التحويل  400فلس) شــريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
 .2تعديل المادة ( )7من عقد التأسيس «رأس المال الصادر والمدفوع»
والمادة ( )7من النظام األساسي «رأس المال الصادر والمدفوع» وفقا لزيادة
رأس المال الصادر والمدفوع إثر تحويل سندات رأس المال المستديمة من
ً
تقريبا كالتالي:
الفئة « »1القابلة للتحويل بمبلغ  86,097,511دينار بحريني موزعة

(موزعا على حوالي  215,243,793سـ ً
ً
ـهما تبلغ
أ)  21,524,379دينار بحريني
قيمتها األســمية  100فلس للســهم الواحد).
ب)  64,573,132دينــار بحريني كعالوة اصدار.

ً
موزعا على
ليصبــح رأس المــال الصــادر والمدفــوع  129,689,175دينار بحريني
حوالي  1,296,891,745سـ ً
ـهما ،مع األخذ بالعلم التأثير على الملكية والتأثير
التقريبي المقدر للنصيب المخفض للســهم في األرباح (دينار بحريني)
والمحتســب بواقع  4فلس للســهم الواحد إثر تحويل ســندات رأس المال
المســتديمة من الفئة « »1القابلة للتحويل إلى أســهم عادية للبنك.

أقرت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  20يونيو  2019ما يلي:
 )1توصية مجلس اإلدارة بإصدار ســندات متوســطة األجل بمبلغ ال يتعدى
 700مليون دوالر أمريكي («إصدار الســندات  )»2019ضمن برنامج إصدار
الســندات الذي أقرته الجمعية العامة العادية بتاريخ  7مارس  2010بمبلغ
إجمالــي وهــو  2بليون دوالر امريكي.
يعينُ ه المجلس) بالقيام بكافة الخطوات
 )2تفويض مجلس اإلدارة (أو من ّ
الالزمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على
الموافقات الرسمية الالزمة من الجهات الرقابية لتنفيذ إصدار السندات ،2019
وكذلك القيام بكافة الخطوات الالزمة لتنفيذ وتحديث برنامج إصدار السندات،
وكذلك إصدار السندات من وقت آلخر ضمن برنامج إصدار السندات ،وتوقيع
االتفاقيات واتخاذ كافة الخطوات واإلجراءات التي يراها المجلس الزمة وفقا
لوثائق برنامج إصدار السندات .وتفويض المجلس اتخاذ أي قرار يتصل
بعروض استرداد السندات الصادرة بموجب برنامج اصدار السندات بكافة
أنواعها ضمن برنامج إدارة مطلوبات البنك بما في ذلك عرض إعادة شراء
السندات التي تم اصدارها في عام  2015و /أو عرض المبادلة.
وقد تم نشــر محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية الســنوي والجمعية
العامــة غيــر العاديــة والجمعية العامة العادية الثانية في هذا التقرير الســنوي.

ً
ً
مفصحا فيه عن كل
تقريرا إلى الجمعية العامة
ويقدم البنك بشــكل ســنوي
مــا يتعلــق بحوكمة الشــركات التزامـ ًـا بتطبيق المتطلبات الرقابية ذات الصلة.

إن البنك يقوم باإلفصاح عن البيانات للمساهمين في اجتماع الجمعية العامة
بناء على متطلبات قانون اإلفصاح في الدليل الصادر من مصرف البحرين
ً
المركزي ،منها إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ،والمدققين
الخارجيين وإجمالي المبالغ والمكافآت المدفوعة إلى اإلدارة التنفيذية.
بيانــات مجلس اإلدارة

تشــكيل مجلس اإلدارة
ً
عضوا يتم تعيينهم و/أو انتخابهم
يتألف مجلس إدارة البنك من إثني عشر
وفق أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي .ويتكون مجلس إدارة البنك
من أعضاء ذوي خلفية وخبرة مهنية عالية .كذلك يتم اختيار أعضاء اللجان
التابعة للمجلس على ضوء خبراتهم المهنية حسب متطلبات حوكمة الشركات.
ويقوم بمراجعة دورية لتشكيله ولمشاركة األعضاء ولعمل اللجان التابعة له.

المساهمون
اسم المساهم

النســبة المئوية %

المواطنــون البحرينيون وجنســيات أخرى

بلد المنشأ

–

282,394,671

عدد األسهم

21.77

شــركة إثمار القابضة

مملكة البحرين

337,936,273

26.06

الهيئــة العامــة للتأمين االجتماعي
 الهيئــة العامــة لصندوق التقاعد سـ ًـابقا
 الهيئــة العامــة للتأمينات االجتماعية سـ ًـابقا

مملكة البحرين
مملكة البحرين

249,944,126
177,645,510

19.27
13.70

الهيئة العامة لالســتثمار

دولة الكويت

248,971,165

19.20

جدول توزيع فئات األســهم
الفئة

أقل من %1
 %1إلــى أقل من %5
 %5إلــى أقل من %10
 %10إلــى أقل من %20
 %20إلــى أقل من %50
 %50فأكثر

284,369,438

عدد المساهمين

2,443

النســبة المئوية %

عدد األسهم

–

–

–

84,236,862

1

6.50

590,349,172

3

45.52

337,936,273

1

26.06

–

–

–

21.93
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ويخضــع تعييــن أعضــاء المجلس لموافقة مســبقة من مصرف البحرين
المركــزي .إن تصنيــف عبــارة عضــو تنفيذي ،عضو غير تنفيذي وعضو مســتقل
تــم وفقـ ًـا لتعليمــات مصــرف البحرين المركزي .بدأت الــدورة الحالية لمجلس
اإلدارة في شــهر مارس  2017وتنتهي في مارس .2020
ويتــم انتخاب/تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة من قبل المســاهمين في اجتماع
الجمعيــة العامــة الســنوي .ويجــوز انتخاب عضــو من ذوي الخبرة في مجلس
اإلدارة من غير المؤسســين للبنك أو المســاهمين فيه.
ويكــون االنتخــاب أو إعــادة انتخــاب العضو خالل الجمعيــة العامة بمباركة من
ـاء علــى توصيــة من لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات
المجلــس وبنـ ً
ً
مدعوما بمعلومات محددة مثل المؤهالت والســيرة
التابعــة لــه بحيــث يكــون
الذاتيــة والمهنيــة والعضويــة في مجالس أخرى.
أمين ســر المجموعة
يقـ ّـدم أميــن ســر المجموعة الدعم المهنــي واإلداري للجمعية العمومية،
والمجلــس ،ولجانــه التابعــة وأعضائه ،كما يقوم بمهام مســؤول حوكمة
ً
أيضا .وفي هذا الســياق يقوم أمين ســر المجموعة بتقديم الدعم
الشــركات
لعمليــة تقييــم األداء للمجلــس ،ولجانــه التابعــة وأعضائه وحصول األعضاء على
المشــورة المســتقلة وغيرها من األمور ذات الصلة ،وكل ذلك على مســتوى
المجموعــة .ويخضــع تعيين أمين ســر المجموعــة لموافقة المجلس.
إن أميــن ســر المجموعــة فــي بنك البحريــن والكويت هو أحمد عبد القدوس
أحمــد الــذي انضــم إلــى البنك في عام  .2009وهو حاصل على شــهادة
البكالوريــوس فــي الهندســة مــن جامعــة البحرين في عام  1996حائز على
شــهادة في أمانة ســر المجلس من جامعة جورج واشــنطن ،وقد حضر العديد
مــن البرامــج التدريبيــة المتقدمة في حوكمة الشــركات فــي مملكة البحرين
ً
عاما مــن الخبرة في القطاع المالي.
وفــي الخــارج ولديــه أكثــر من 22
مهام ومســؤوليات مجلس اإلدارة
إن المهمة الرئيســية لمجلس اإلدارة ،هي متابعة تنفيذ األهداف اإلســتراتيجية
للبنــك ومراقبــة عملياتــه بمــا يتفق مع النظــام القانوني واإلطار الرقابي
بشــكل عام .وعلى المجلس التأكد من مالءة النظام المالي والتشــغيلي
ونظــم الرقابــة الداخليــة وكذلــك التأكد من التطبيق الميداني لقواعد الســلوك
المؤسســية وميثاق العمل.
وتتوافــر لــدى مجلــس اإلدارة الصالحيــات الكاملة التخاذ القرار في األمور
التــي ترفــع إليــه للتيقــن من أن توجيه اإلدارة التنفيذية والســيطرة الكلية
علــى عمليــات البنــك تقــع ضمن نطاق اختصاصاته .ويشــمل ذلك وضع
اإلســتراتيجيات العامة والتخطيط ،عمليات التقييـــــم المؤسســي ،اســتحواذ
الموجــودات والخــارج منهــا ،مصروفات رأس المال ،الصالحيــات الفنية ،تعيين
المدققيــن الخارجييــن ومراجعــة البيانات الماليــة ،عمليات التمويل واالقتراض
بمــا يشــمل خطــة العمل الســنوية والميزانيــة التقديرية ،التأكد من اإللتزام
بالتطبيــق مــع توجيهــات الجهــات الرقابية وكفــاءة عمليات الرقابة الداخلية.
ويقــوم المجلــس باتخــاذ القرار بشــأن منح ومراجعــة تفويض هذه الصالحية
إلــى اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس وكذلك إلى اإلدارة .ويمكن منح هذا
التفويــض إلقــرار المصروفات ،والموافقة على التســهيالت االئتمانية
واإلجــراءات المؤسســية األخــرى .كما يمكــن الموافقة على هذا التفويض
والتصريح به بموجب العديد من سياســات البنك ،وســوف تســتند حدود
الصالحيــات المحــددة إلى المتطلبات التشــغيلية للبنك.
وتقــع األمــور المتعلقــة بمصروفــات رأس المال ،والتنازل عن الموجودات،
وعمليات االســتحواذ والدمج وبعض االســتثمارات اإلســتراتيجية ،ضمن
نطــاق صالحيات المجلس.
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ويشــغل كل عضو في المجلس منصبه لمدة ثالث ســنوات متتالية قابلة
للتجديــد وذلــك بإعــادة انتخابهــم و/أو تعيينهــم في دورة جديدة في اجتماع
ً
صحيحا
ســنوي للجمعيــة العامــة العاديــة .ويكون نصاب اجتماعــات المجلس
بحضــور أغلبيــة األعضــاء بحيــث يكون الرئيــس و/أو نائبه من ضمنهم .وقد
تــم نشــر دليــل عمل مجلس اإلدارة على الموقــع اإللكتروني للبنك.
المعامــات المصرفيــة التــي تحتاج موافقة مجلس اإلدارة
تتطلــب معامــات إقــراض أعضاء مجلــس اإلدارة وفق حدود معينة لإلقراض
موافقــة المجلــس .كما تتطلب التســهيالت االئتمانية والطلبات االســتثمارية
التي تتجاوز مســتويات محددة مسـ ً
ـبقا موافقة المجلس.
وبالمثــل فــإن المعامــات مــع األطراف ذات العالقــة فيما يتعلق بأعضاء
المجلــس تتطلــب موافقة المجلس.
المســاعدة المهنية المستقلة
إن لدى البنك إجراءات مقرة من قبل مجلس اإلدارة لمنح أعضاء المجلس حق
الحصول على مشورة مهنية مستقلة تتعلق بشؤون البنك أو بمسؤولياتهم
الفردية كأعضاء في مجلس اإلدارة ،ويخضع ذلك لموافقة المجلس.
البرنامــج التعريفــي والتطويــر المهني ألعضاء مجلس اإلدارة
يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة أن يكــون على إطالع على آخر المســتجدات
المتعلقــة باألعمــال ،والصناعــة المصرفية ،والتطورات الرقابية والتشــريعية،
وأحــدث التطــورات التــي من شــأنها أن تؤثر علــى عمليات وأعمال البنك.
ويوفــر البنــك مباشــرة ،بعــد تعيين أي عضــو جديد في مجلس اإلدارة ،برنامج
تعريف رســمي ،لمدة يوم عمل كامل.
كمــا يتــم ترتيــب اجتماعــات مع اإلدارة التنفيذية ورؤســاء اإلدارات في البنك،
حيث أن هذا األمر ســوف يؤدي إلى خلق فهم أفضل لبيئة العمل واألســواق
التــي يعمــل بهــا البنــك .ويعتبــر وجود برنامج مســتمر للتوعية أمر ضروري وقد
يتخذ أشـ ً
ـكاال مختلفة ،من خالل توزيع المنشــورات ،وورش العمل والعروض
التوضيحيــة أثنــاء اجتماعــات المجلس وحضور المؤتمرات التي تشــمل
موضوعــات حــول عضويــة مجالس اإلدارات ،واألعمــال والصناعة المصرفية
والتطــورات الرقابيــة .وفقــا لدليل التدريــب الصادر من مصرف البحرين
المركزي على كل شــخص محدد في الدليل ( يشــمل ذلك أعضاء مجلس
اإلدارة) إكمال  15ســاعة من التدريب المهني المســتمر خالل كل عام.
تقييــم المجلــس واللجان التابعة
يقــوم مجلــس اإلدارة بإجــراء تقييم ذاتي ســنوي .كمــا يقوم المجلس بإجراء
مراجعة ســنوية لدليل عمله ومدى فعاليته وتكوينه ،والشــروع في اتخاذ
الخطــوات المناســبة ألي تعديــات مطلوبة .كمــا يقوم المجلس كذلك
بمراجعة التقييم الذاتي للســادة األعضاء بشــكل منفرد ولجان المجلس
والنظر في أية توصيات مناســبة قد تبرز نتيجة لهذا التقييم ،وتم نشــر
السياســة المعنيــة بذلك على الموقــع اإللكتروني للبنك.
مكافــأة أعضاء مجلس اإلدارة
لقــد تبنــى مجلس اإلدارة سياســة مكافــآت ألعضاء المجلس مع إجراءات
واضحــة جـ ً
ـدا من أجل تطبيق االســتحقاقات والتعويضــات المختلفة ألعضائه،
انعكاسـ ًـا لمشــاركتهم ومســاهماتهم في أنشــطة المجلس ولجانه الدائمة
والمؤقتة .إن التوجه األساســي لهذه السياســة هو أن المشــاركة في االجتماع
يكــون بحضــور شــخصي بقــدر اإلمكان ،ويعتبــر حضور االجتماع عن طريق
الهاتف/الفيديو كحضور شــخصي في االجتماع .وتتم مراجعة السياســة
المهنية بشــكل دوري للتأكد من توافقها مع أفضل الممارســات في
المنطقــة .وتخضــع مكافــأة أعضاء مجلس اإلدارة لقانون الشــركات التجارية
رقــم ( )21لســنة  2001وبالتالــي فــإن المدفوعــات متطابقة مع أحكام القانون.

التغطيــة التأمينية
يقــوم البنــك بتوفيــر تغطية تأمينيــة ألعضاء مجلس اإلدارة للحوادث
الشــخصية أثنــاء الســفر فــي مهمات خاصة بالبنك .كما يوفــر تغطية تأمينية
للمســؤولية القانونيــة ألعضاء مجلس اإلدارة.
سياســة التبليــغ عن المخاطــر المتوقعة وغير المعلنة
لقــد نفــذ البنــك سياســة التبليغ عن المخاطر المتوقعــة وغير المعلنة وتم
تعييــن مســؤولين عنهــا .إن هذه السياســة تغطي الحمايــة الكافية للموظفين
الذين يقومون بتقديم تقارير بحســن نية عن تلك المخاطر .وتشــرف على
هذه السياســة لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة .وتم نشــر سياســة التبليغ
عــن المخاطــر المتوقعــة وغيــر المعلنة على الموقــع اإللكتروني للبنك.
سياســة تعامالت األشــخاص الرئيسيين
وضع البنك السياســة واإلجراءات التنظيمية للتأكد من أن جميع األشــخاص
الرئيســيين علــى علــم مســبق وملتزميــن بالمتطلبات القانونية واإلدارية في
ملكيتهــم وتعامالتهــم فــي أســهم البنــك ،حيث تهدف هذه اإلجراءات إلى الحد
من ســوء اســتخدام المعلومات الجوهرية المتوافرة داخل البنك .واألشــخاص
الرئيســيون يشــملون أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفين
في دوائر معينة واألشــخاص الذين يخضعون لوصاية األشــخاص الرئيســيين
أو يقعون تحت ســيطرتهم .إن الرقابة العليا لتطبيق سياســة األشــخاص
الرئيســيين تعهد إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة ،وتم نشــر سياســة
تعامالت األشــخاص الرئيســيين على الموقع اإللكتروني للبنك.
ميثــاق العمــل الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة
أقر مجلس اإلدارة ميثاق العمل لكل من أعضائه ،كما أقر ميثاق الشرف
ّ
لإلدارة التنفيذية وموظفي البنك .وتوضح تلك المواثيق مجاالت تعارض
المصالح ومقتضيات السرية ومسؤوليات المخولين بالتوقيع لكي يلتزموا
باتباع أفضل الممارسات .إن المسؤولية العليا لمراقبة الميثاق تقع على عاتق
مجلس اإلدارة .وتم نشر نص ميثاق العمل على الموقع اإللكتروني للبنك.
سياســة توظيف وتعيين األقارب
ينتهج البنك سياســة محكمة تنظم توظيف وتعيين األقارب ســواء في
البنــك أو فــي شــركاته التابعــة والمملوكــة بالكامل .وهي كما يلي:
 .1يمنــع البنــك توظيــف أقــارب الموظفين من الدرجة األولــى والثانية ،بينما
يســمح بتوظيف األقارب من الدرجات األخرى شــريطة الحصول على موافقة
اإلدارة العليــا وبعــد التأكــد من عــدم وجود تضارب للمصالح.
 .2يمنــع توظيــف أقــارب الموظفيــن ممن هم فــي منصب مدير تنفيذي أول
فمــا فــوق ألقاربهــم مــن الدرجة األولى والثانية في الشــركات التابعة للبنك
والمملوكــة بالكامــل مــن دون الحصول على موافقــة الرئيس التنفيذي.
 .3علــى الرئيــس التنفيــذي اإلفصــاح لمجلس إدارة البنك وبصورة ســنوية عن
الموظفيــن الذيــن يعملــون فــي المناصب الرقابيــة وأقاربهم الذين يعملون في
المناصب المعتمدة وذلك حســب تصنيف مصرف البحرين المركزي ســواء
في البنك أو في شــركاته التابعة.
تضارب المصالح
لــدى البنــك إجــراءات موثقــة للتعامــل مــع القضايا التــى تتعلق بتضارب
المصالــح .وإنــه خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو لجانه التابعة لمناقشــة
مواضيــع ترتبــط بقضايــا تضــارب المصالــح ،تتخــذ القرارات مــن قبل مجلس
اإلدارة أو لجانــه التابعــة.

وعلــى العضــو المعنــي مغــادرة قاعــة االجتماع أثناء مناقشــة تلــك المواضيع،
وتســجل تلــك العمليــات فــي محضــر اجتمــاع مجلس اإلدارة أو لجانه.
ويتوجــب علــى األعضــاء أن يفصحــوا فـ ً
ـورا للمجلس بعدم المشــاركة في
التصويــت لوجــود تضــارب فــي المصالــح مرتبط بأنشــطتهم والتزاماتهم
مــع جهــات أخــرى .وهــذه اإلفصاحات تشــمل الوثائق الخاصــة بالعقود أو
المعامــات المرتبطــة بالعضــو المعني.
البرامــج التدريبيــة التــي نظمــت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2019
 .1الرقمنة –  17فبراير 2019

 .2الذكاء االصطناعي –  17فبراير 2019

 .3المصرفية الرقمية ومعالجة البيانات –  30أبريل 2019

 .4تطبيقات البيانات الضخمة وانترنت األشياء –  30أبريل 2019

 .5المسؤولية المجتمعية للمؤسسات –  28أكتوبر 2019
 .6الحوكمة االجتماعية والبيئية –  28أكتوبر 2019

عدد الساعات التدريبية التي حضرها أعضاء مجلس اإلدارة سواء عن طريق حضور
الدورات التدريبية التي نظمها البنك أو بحضور دورات تدريبية أخرى.
أعضــاء مجلس اإلدارة

مــراد علي مراد

جاســم حسن علي زينل

محمد عبدالرحمن حســين

هاني علي المســقطي

الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

الشــيخ عبدالله بن خليفة بن ســلمان آل خليفة

يوســف صالح خلف

الساعات اإلجمالية
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17.5
20.5
47.5
25
22
21

مــروان محمد الصالح

33.5

أشــرف عدنان بسيسو

41

إدريس مســاعد أحمد
مشــعل علي الحلو

ناصــر خالد الراعي

15

59.5
62.5

المســؤولية االجتماعية
ً
جزءا
تعتبــر مســاهمة بنــك البحريــن والكويــت تجاه الرقــي بالمجتمــع البحريني
ال يتجــزأ مــن الــدور االجتماعــي للبنــك ،ويترجم ذلك من خــال تخصيص
ميزانيــة للتبرعــات تهــدف إلــى تمويل المشــاريع ذات الصلــة بالمجتمع
البحرينــي ،وتتنــوع طبيعــة تلــك التبرعــات ،فعلــى ســبيل المثال ال الحصر،
التبرعــات للجمعيــات الخيريــة ،والثقافيــة ،واألبحــاث ،والتعليــم ،واألعمال
الخيريــة ،والبيئيــة والرياضية.
يتبــع البنــك سياســة تبرعــات معتمــدة مــن قبل مجلــس اإلدارة .ويمثل هذا
المســتند سياســة رفيعــة المســتوى لميزانيــة التبرعــات ،ويلخص المبادئ
األساســية والمعاييــر المنصــوص عليهــا لتقييــم واختيار طلبــات التبرعات،
ً
وتحديدا الصورة
ويتمثــل الهــدف منــه فــي تعظيــم العائد للطرفيــن،
االجتماعيــة للبنــك والمصلحــة العامــة للمجتمــع .للحصــول علــى تفاصيل
حــول أنشــطة المســئولية االجتماعيــة للشــركات التــي يقوم بهــا البنك ،يرجى
الرجوع إلى قســم اســتعراض االســتدامة في الجزء األول.
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تقرير حوكمة الشركات تتمة

اإلفصاحــات المتعلقــة بأعضاء مجلس اإلدارة

التعيينــات الخارجيــة ألعضاء مجلس اإلدارة
مـــــــــراد علــي مــــــراد

رئيــس مجلس اإلدارة

الشــركة البحرينيــة الكويتية للتأمين

نائــب رئيس مجلس اإلدارة

معهــد البحرين للدراســات المصرفية والمالية

رئيــس مجلس اإلدارة

شــركة الجنبية المحدودة ذ.م.م( .شــركة عائلية)

رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

جاســم حسن علي زينل

مملكة البحرين

لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة – الشركة البحرينية الكويتية للتأمين

مملكة البحرين

لجنــة التدقيــق والمخاطــر – معهــد البحرين للدراســات المصرفية والمالية

مملكة البحرين

مملكة البحرين

مملكة البحرين

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

مجموعــة أرزان المالية للتمويل واالســتثمار

دولة الكويت

عضــو مجلس اإلدارة

بنــك الكويت الدولي

دولة الكويت

رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي

عضــو مجلس اإلدارة

بنك ادكس االســتثماري
الماســه كابيتال ليمتد

مملكة البحرين

دبــي  -اإلمــارات العربية المتحدة

عضــو مجلس اإلدارة

شــركة ميامي الدولية لألوراق المالية

الواليــات المتحدة األمريكية

نائــب الرئيس ورئيــس اللجنة التنفيذية

بنك اإلسكان

مملكة البحرين

عضــو مجلس اإلدارة

فندق " "Kذ.م.م.

محمد عبدالرحمن حســين

عضــو مجلس اإلدارة

عضــو مســتقل

هاني علي المســقطي

المؤســس المشارك والشريك اإلداري
عضــو مجلس اإلدارة
الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

رئيس
عضــو مجلس اإلدارة
عضــو مجلس اإلدارة
عضــو مجلس اإلدارة
عضــو مجلس اإلدارة
رئيــس مجلــس اإلدارة
رئيــس مجلــس اإلدارة

الشــيخ عبدالله بن خليفة بن ســلمان آل خليفة

الرئيس التنفيذي

رئيــس مجلس اإلدارة

شــركة انفستكورب الســعودية لالستثمار المالي

المملكة العربية الســعودية

شــركة علــي ومحمــد يتيــم ذ.م.م.

مملكة البحرين

شــركة كاش منجمنت ماترس
شــركة بلو سولوشين ليمتد

مملكــة البحرين
جــزر فيرجن البريطانية

مملكة البحرين

البحرين
البحرين
البحرين
البحرين

ديوان صاحب الســمو الملكي ولي العهد
برنامج صاحب الســمو الملكي ولي العهد للمنح الدراســية العالمية
وقف عيســى بن ســلمان التعليمي الخيري
النخيــل كابيتال ذ.م.م.
مؤسســة الفكر العربي
جمعيــة البحريــن للمتداوليــن فــي االســواق الماليــة
بنــك البحريــن والشــرق االوســط

مملكة
مملكة
مملكة
مملكة
لبنان
مملكــة البحريــن
مملكــة البحريــن

شــركة إدارة األصول ش.م.ب( .مقفلة)

مملكة البحرين

شــركة األوراق المالية واألســتثمار (ســيكو) ش.م.ب( .مقفلة)

مملكة البحرين

المجلس األعلى للشباب

مملكة البحرين

رئيــس مجلس اإلدارة

شــركة البحرين لالتصاالت الســلكية والالســلكية ش.م.ب.

عضــو مجلس اإلدارة

شــركة تسهيالت البحرين

مملكة البحرين

مدير إدارة الســندات – قطاع األوراق المالية

الهيئة العامة لالســتثمار

دولة الكويت

مديــر المحفظة األوروبية

الهيئة العامة لالســتثمار

دولة الكويت

عضــو مجلس اإلدارة
يوســف صالح خلف

مــروان محمد الصالح

إدريس مســاعد أحمد
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مملكة البحرين

أشــرف عدنان بسيسو

الرئيــس التنفيذي للمجموعة

شــركة مجموعة ســوليدرتي القابضة

مملكة البحرين

نائــب رئيس مجلس اإلدارة

شــركة سوليدرتي البحرين

مملكة البحرين

عضــو مجلس اإلدارة

معهــد البحرين للدراســات المصرفية والمالية

مملكة البحرين

الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي

مملكــة البحريــن

رئيــس مجلس اإلدارة

شركة ســوليدرتي األولى للتأمين

نائــب رئيس مجلس اإلدارة

المملكة األردنية الهاشــمية

شــركة ســوليدرتي السعودية للتكافل

عضــو مجلس اإلدارة

المملكة العربية الســعودية

الشــركة المتحدة للتأمين

مشــعل علــي الحلــو

عضــو مجلــس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة

مملكة البحرين

شــركة إدارة األصــول ش.م.ب( .مقفلــة)

مملكــة البحريــن

رئيــس مجلــس اإلدارة

جمعيــة التكنولوجيــا واألعمــال

مملكــة البحريــن

رئيــس التدقيــق الداخلــي

شــركة إدارة األصــول ش.م.ب( .مقفلــة)

مملكــة البحريــن

مديــر إداري

مجموعــة آركابيتــا

ناصــر خالد الراعي

مملكــة البحريــن

ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة واألطراف ذات العالقة
عدد األســهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة حتى 31ديســمبر  2019كالتالي:

اسم العضو

مــراد علي مراد

فئة األسهم

 31ديسمبر
2019

عادية

265,286

عادية

جاســم حسن علي زينل

عادية

محمد عبدالرحمن حســين

عادية

الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

الشــيخ عبدالله بن خليفة بن ســلمان آل خليفة

عادية

أشــرف عدنان بسيسو

عاديه

عاديه

يوســف صالح خلف

 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

190,286

–

30,000

1,348,422

853,977

178,402

178,402

138,326
127,050

249,693

41,909

عدد الســندات المستديمة
القابلة للتحويل إلى أســهم

138,326
127,050

152,050

14,707

–

–
–
–

–

–

197,778
–
–

50,000

39,057

–

األطــراف ذات العالقة بمجلس اإلدارة
ً
سهما من أسهم البنك (وهي شركة عائلية مملوكة من السيد مراد علي وأفراد أسرته) تابعة لرئيس مجلس اإلدارة.
 .1شركة الجنبية ذ.م.م وتملك 1,216,140
 .2مجموعــة أرزان الماليــة :يقــوم عضــو المجلــس الســيد جاســم حســن زينل بمهــام نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيــذي في هذه المجموعة .ولدى
المجموعــة مــع البنــك تســهيالت ائتمانيــة بمبلــغ  724,000ألف دينــار كويتي تنتهي في مايو .2021
طبيعــة ومــدى المعامــات مع األطراف ذات العالقة
ال يوجد.
عمليــة الموافقــة علــى التعامالت مع األطراف ذات العالقة
يوجــد لــدى البنــك نظــام للموافقــة علــى المعامــات التــي تشــمل أعضــاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة ،وتتطلب المعامــات التي تتم من قبل األطراف
ذات العالقــة الحصــول علــى موافقة مجلس اإلدارة.
العقــود والقــروض المرتبطة بأعضاء مجلس اإلدارة
اسم العضو

مراد علي مراد

صلة العالقة
بالعضو

رئيس مجلس
اإلدارة

جاسم حسن علي زينل عضو مجلس
اإلدارة

الغرض من
القرض

مبلغ القرض

استخدام
شخصي

 66,000دوالر
أمريكي

استخدام
شخصي

سعر الفائدة

 400,000دينار
بحريني

 %1على فائدة
الوديعة الثابتة

 115,000دينار
بحريني

%3 + BIBOR

%3 + LIBOR

شروط الفائدة
المدفوعة

سداد أصل
القرض

حسب الطلب

حسب الطلب

حسب الطلب

حسب الطلب

الضمان

 %100ضمان
نقدي

أســهم بنسبة %43
باإلضافــة إلى %3
مــن وديعة ثابتة

مالحظــة )1 :المبلــغ المفتــرض اإلفصــاح عنــه لهــذا الغرض هو مــا يفوق  100,000دينار بحريني.
 )2لــدى عشــرة أعضــاء بطاقــات ائتمانيــة بحــد ائتمانــي إجمالــي  139,087دينــار بحريني ومبلغ متبقي  26,400دينار بحريني بنهاية ديســمبر .2019

تداول أعضاء مجلس اإلدارة في أســهم البنك خالل عام 2019
ال يوجد.
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تقرير حوكمة الشركات تتمة

اجتماعات مجلس اإلدارة وســجل الحضور
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أو نائبه عند غياب الرئيس) أو من عضوين
على األقل ،ويجتمع أربع مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة للبنك.
ً
صحيحا في حالة حضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
ويكون نصابه
اجتماعــات أعضاء مجلس اإلدارة المســتقلين
منــذ عــام  ،2012بــدأ مجلــس اإلدارة بعقــد اجتماعات منفصلــة ألعضاء مجلس
اإلدارة المســتقلين .وفقـ ًـا لدليــل عمــل مجلــس اإلدارة ،فإن صغار المســاهمين
يعتمــدون فــي تمثيلهــم على األعضاء المســتقلين.

لهــذا الغــرض يســبق اجتماعــات مجلس اإلدارة اجتماع لألعضاء المســتقلين،
مــا لــم يقــرروا أنه ال توجد قضايا للمناقشــة.
إن جــدول أعمــال االجتمــاع هــو نفس جدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارة.
خالل هذه االجتماعات يقدم األعضاء المســتقلين آرائهم حول قضايا معينة
وخاصة القضايا المتعلقة بصغار المســاهمين .إن ملخص هذه االجتماعات
يتم تســجيلها من قبل أمين ســر مجلس اإلدارة بالمشــاركة مع أعضاء المجلس
المســتقلين وهناك لجنة تابعة للمجلس تتكون من األعضاء المســتقلين.

حضــور اجتماعات مجلس اإلدارة
خــال عــام  ،2019عقــد المجلــس خمســة اجتماعــات عقــدت في مملكــة البحرين ،حيث كان الحضور الجتماعات المجلس بالشــكل التالي:

الرمــوز ¤ :حضــر االجتمــاع ¡ لــم يتمكــن مــن حضــور االجتمــاع  لم يكن عضوا فــي مجلس اإلدارة خالل الفترة المذكورة
اجتماعــات المجلس خالل 2019
األعضاء

مــراد علي مراد

جاســم حسن علي زينل

محمد عبدالرحمن حســين

هاني علي المســقطي

الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

الشــيخ عبدالله بن خليفة بن ســلمان آل خليفة

يوســف صالح خلف

مــروان محمد الصالح

إدريس مســاعد أحمد

أشــرف عدنان بسيسو
مشــعل علي الحلو

ناصــر خالد الراعي

االجتماعات الربع ســنوية

االجتماعات األخرى

 18فبراير

 29أبريل

 29يوليو

 28أكتوبر

 20مارس

























































































































المواضيع الرئيســية التي ناقشــها المجلس خالل عام 2019
(المواضيــع التــي تنــدرج تحــت نطــاق عمل لجــان المجلس مرفوعة بتوصية من قبلهــا لموافقة المجلس)
تاريخ االجتماع

 18فبراير 2019

 20مارس 2019

المواضيع

 .1التوصية للجمعية العامة العادية بشــأن تعديل النظام األساســي وفقا للتعديالت على قانون الشــركات التجارية
 .2تقرير حوكمة الشــركات
 .3تقرير عن الســيولة لدى البنك
 .4تقرير أداء االســتثمار
 .5النتائــج المالية والتوزيعات
	.6تعييــن مراقبيــن لحســابات البنــك للســنة الماليــة  2019ليرفع المجلــس بالتالي توصيته للجمعيــة العامة وتفويض لجنة
التدقيــق بتحديد أتعابهم
 .7التقرير الســنوي لنشــاط البنك في مكافحة غســيل األموال لعام 2018
 .8خطــة التعاقب اإلداري
 .9مراجعة ما تحقق من اســتراتيجية البنك للســنوات ()2018 - 2016
 .10مراجعة سياســات إدارة المخاطر
 .1تشــكيل رئاســة مجلس اإلدارة وتشــكيل لجانه التابعة
 .2نتائــج تقييم المجلس

 29أبريل 2019

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مراجعــة دليــل عمل مجلس اإلدارة
نتائــج أعمــال البنــك ووضعــه المالــي للربــع األول من عام  2019متضمنا الخبــر الصحفي المتعلق به
دليل عمــل االلتزام بالتطبيق
مراجعة سياســات مكافحة غســيل األموال
اســتراتيجية االستثمار
مراجعة سياســات إدارة المخاطر
التعاقــب اإلداري للجهــاز التنفيذي

 29يوليو 2019

.1
.2
.3
.4

نتائــج أعمــال البنــك ووضعــه المالــي للربــع الثاني من عام  2019متضمنا الخبــر الصحفي المتعلق به
تقييــم اســتقاللية أعضاء المجلس
تقرير عن الســيولة لدى البنك
مراجعة سياســات إدارة المخاطر

 | 32بنك البحرين والكويت  -التقرير السنوي 2019

تاريخ االجتماع

 28أكتوبر 2019

المواضيع

	.1نتائج أعمال البنك ووضعه المالي من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام  2019متضمنا الخبر الصحفي المتعلق به
 .2جــدول اجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجانه التابعة لعام 2020
 .3تقريــر تضــارب المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة
 .4تقرير السيولة
 .5مراجعة سياســات إدارة المخاطر

اللجــان التابعة لمجلس اإلدارة
يتم تشــكيل اللجان وتعيين أعضائها من قبل مجلس اإلدارة كل ســنة بعد
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي ،وتعتبر اللجــان المتفرعة من المجلس
حلقــات وصــل بيــن إدارة البنــك التنفيذية والمجلس .والغرض من إنشــاء هذه
اللجان معاونة مجلس اإلدارة في تســيير أعمال البنك ،وذلك بدراســة العديد
مــن األمــور التــي تقــدم للمجلس من اإلدارة ورفع توصياتهــا للمجلس فيما
يخص ذلك.

لدراســة احتياجــات البنــك مــن تطويــر تكنولوجي لتحقيق مــا يصبو له من
التحــول الرقمــي وتحقيــق ريــادة البنــك في هذا المجال .كمــا أنهت اللجنة
المؤقتــة المشـ ّ
ـكلة مــن قبــل المجلس فــي العام الماضي للعمليــات االئتمانية
عملهــا فــي عــام  2019ورفعــت توصياتهــا إلى المجلس ووافــق المجلس على
جميــع هــذه التوصيــات .خــال عــام  ،2019ال توجد أية قضايا رئيســية أخرى
ذات أهميــة تتعلــق بمهــام اللجــان التابعة للمجلــس لإلفصاح عنها.

ويحــق للمجلــس تشــكيل لجــان مؤقتــة لمهام محددة من وقت آلخر وحســبما
تســتدعي الحاجــة ،وينتهــي عمــل هــذه اللجان بمجرد انتهــاء المهمة المناطة
بــكل منهــا .كذلــك يــزود أعضاء المجلس بنســخ من محاضــر اجتماعات هذه
اللجــان التزامـ ًـا بتعليمــات الجهــة الرقابية .وأنشــأ المجلــس لجنة مؤقتة

وقــد تــم نشــر النص الكامل لشــروط المرجعية الخاصة باللجــان التابعة لمجلس
اإلدارة (اللجنــة التنفيذيــة ،لجنــة التدقيــق وااللتزام ،لجنــة التعيين والمزايا
وحوكمــة الشــركات ولجنــة المخاطــر ولجنة األعضاء المســتقلين) على الموقع
اإللكتروني للبنك.

تشــكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة ،مهامها ومســؤولياتها
اللجنــة التنفيذية
األعضاء

محمد عبد الرحمن حسين
رئيس اللجنة

الشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة
نائب رئيس اللجنة
يوسف صالح خلف
عضو
أشرف عدنان بسيسو
عضو
مشعل علي الحلو
عضو
رياض يوسف ساتر
عضو

نبذة عن شــروط المرجعية ،المهام والمســؤوليات

موجز الصالحيات

•يعين مجلس اإلدارة خمسة أعضاء للجنة على األقل لدورة سنة واحدة
المراجعــة والموافقة على
فعليا عقد إثنى عشر المواضيــع التي ترفع لمجلس
ً
ً
سنويا ثماني اجتماعات (تم
•الحد األدنى لالجتماعات
اإلدارة مثــل خطط العمل،
ً
اجتماعا في سنة )2019
والهبــات ،والقروض /طلبات
•يجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس عضوين في مجلس اإلدارة،
االســتثمار وغيرها من المقترحات
وتقوم اللجنة بانتخابهما في أول اجتماع تعقده بعد تعيين األعضاء
في غضون ســلطتها ومراجعة
•يكون النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف األعضاء .ويجب أن
دوريــة إلنجازات البنك
يشمل النصاب القانوني رئيس اللجنة أو نائب الرئيس .الحضور بالنيابة
غير مسموح به
ً
•يجب أن يكون الرئيس أو نائبه متواجدا في اجتماع الجمعية العامة
السنوي للرد على األسئلة المتعلقة بمهام اللجنة
•تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي ذاتي ألداء اللجنة/األعضاء ورفع تقرير
ً
وفقا لعملية
باالستنتاجات والتوصيات إلى مجلس اإلدارة .ويتم ذلك
التقييم التي اعتمدها مجلس اإلدارة للجان

لجنــة التدقيق وااللتزام
األعضاء

مــراد علي مراد
رئيس اللجنة (مســتقل)
جاســم حسن علي زينل
نائب رئيس اللجنة (مســتقل)
الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
عضو (مستقل)
إدريس مســاعد أحمد
عضو

نبذة عن شــروط المرجعية ،المهام والمســؤوليات

موجز الصالحيات

•يعيــن مجلــس اإلدارة أعضــاء لجنــة التدقيــق بعدد ال يقل عن أربعة أعضاء تراجع اللجنة برنامج التدقيق
لمدة ســنة واحدة
الداخلي ونظام الرقابة الداخلي
•ينتخــب الرئيــس مــن قبــل أعضاء اللجنة ،علــى أن يكون من أعضاء مجلس وتأخذ في االعتبار المالحظات
الرئيسية المذكورة في تقارير
اإلدارة غيــر التنفيذييــن المســتقلين وذلــك فــي أول اجتماع يعقد بعد
التدقيق الداخلي ورد اإلدارة عليها
تعييــن األعضــاء .ويجــب أن يكــون غالبية أعضاء اللجنة مســتقلين أيضا
وتحرص على التنسيق بين عمل
ً
•الحــد األدنــى لالجتماعــات سـ ً
فعليا عقد أربع
ـنويا أربعة اجتماعــات (تم
إدارة التدقيق الداخلي والمدققين
اجتماعات في ســنة )2019
الخارجيين ،تراقب اللجنة نشاط
أن
ويجب
األعضاء.
نصف
من
أكثر
ـور
ـ
بحض
•يكــون النصــاب القانونــي
تعامالت تداول األشخاص
به
ـموح
ـ
مس
غير
بالنيابة
الحضور
اللجنة.
ـس
ـ
رئي
ـي
يشــمل النصــاب القانونـ
الرئيسيين بهدف تجنب أي سوء
استخدام للمعلومات الجوهرية
•يجــب أن يكــون الرئيــس أو نائــب الرئيس متواجد ًا فــي اجتماع الجمعية
المتوافرة لدى األشخاص
العامة الســنوي للرد على األســئلة المتعلقة بمهام اللجنة
•تقــوم اللجنــة بإجــراء تقييم ســنوي ذاتــي ألداء اللجنة/األعضاء ورفع تقرير الرئيسيين
ً
وفقا لعملية
باالســتنتاجات والتوصيــات إلــى مجلس اإلدارة ،ويتــم ذلك
التقييــم التــي اعتمدهــا مجلس اإلدارة للجانه
•مراجعــة فعاليــة نظــام البنك لرصــد ومتابعة االلتزام بالقوانين
والمتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة والتدابيــر التي اتخذتها اإلدارة
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لجنــة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات
األعضاء

مــراد علي مراد
رئيس اللجنة (مســتقل)
الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
نائب رئيس اللجنة (مســتقل)
مــروان محمد الصالح
عضو
محمد عبدالرحمن حســين
عضو (مستقل)

نبذة عن شــروط المرجعية ،المهام والمســؤوليات

•يعيــن مجلــس اإلدارة أعضــاء للجنــة التعيين والمزايا وحوكمة
الشــركات بعدد ال يقل عن ثالثة أعضاء لمدة ســنة واحدة
عضوا مسـ ً
ً
ـتقال وغالبية أعضائها
ويجــب أن يكــون رئيــس اللجنة
ً
أيضا
مستقلين
•تقــوم اللجنــة بانتخــاب الرئيس/نائــب الرئيس في أول اجتماع
يعقــد لهــا بعد تعيين األعضاء
•يجــب أال يقــل عــدد اجتماعات اللجنة عن اجتماعين سـ ً
ـنويا( ،تم
فعليا عقد خمســة اجتماعات في ســنة )2019

•يكــون النصــاب القانونــي بحضــور أكثر من نصف األعضاء .ويجب
أن يشــمل النصــاب القانونــي رئيــس اللجنة أو نائب الرئيس.
الحضور بالنيابة غير مســموح به
ً
•يجــب أن يكــون الرئيــس أو نائبه متواجدا فــي اجتماع الجمعية
العامة الســنوي للرد على األســئلة المتعلقة بمهام اللجنة

موجز الصالحيات

تقييم وتقديم المشورة إلى مجلس
اإلدارة بشأن جميع األمور المرتبطة
بتعيين ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية .كذلك التأكد
من وتعزيز الممارسات السليمة
لحوكمة الشركات التي تتفق مع
ميثاق حوكمة الشركات في مملكة
البحرين ومتطلبات الجهة الرقابية
ً
وأيضا أفضل الممارسات العالمية
في مجال حوكمة الشركات وتقديم
التوصيات إلى مجلس اإلدارة على
النمو المناسب

•تقــوم اللجنــة بإجــراء تقييم ســنوي ذاتي ألداء اللجنة/األعضاء ورفع
تقريــر باالســتنتاجات والتوصيــات إلى مجلس اإلدارة ،ويتم ذلك
وفقـ ًـا لعمليــة التقييــم التــي اعتمدها مجلس اإلدارة للجانه
لجنة المخاطر
األعضاء

هاني علي المســقطي
رئيــس اللجنة (غير تنفيذي)

جاســم حسن علي زينل
نائب رئيس اللجنة (مســتقل)
إدريس مســاعد أحمد
عضو
ناصــر خالد الراعي
عضو

نبذة عن شــروط المرجعية ،المهام والمســؤوليات

•يعيــن مجلــس اإلدارة أعضــاء لجنــة المخاطــر بعدد ال يقل عن أربعة
أعضاء لمدة ســنة واحدة
•يجــب أن يكــون الرئيــس ونائــب الرئيس عضوين في مجلس
اإلدارة ،وتقــوم اللجنــة بانتخابهمــا فــي أول اجتمــاع يعقد لها بعد
تعيين األعضاء
ً
ً
•الحــد األدنــى لالجتماعات ســنويا أربــع اجتماعات (تم فعليا عقد
أربع اجتماعات في ســنة )2019

موجز الصالحيات

مراجعة سياســات المخاطر،
والتوصيــة إلى مجلس اإلدارة
للموافقة عليها .أيضا ،دراســة
ورصــد قضايــا المخاطر المتعلقة
بأعمــال البنــك وعملياته وتوجيه
اإلدارة بشــكل مناسب

•يكــون النصــاب القانونــي بحضــور أكثر من نصف األعضاء .ويجب
أن يشــمل النصــاب القانونــي رئيــس اللجنة أو نائب الرئيس.
الحضور بالنيابة غير مســموح به
•يجــب أن يكــون الرئيــس أو نائبه متواجدا فــي اجتماع الجمعية
العامة الســنوي للرد على األســئلة المتعلقة بمهام اللجنة

•تقــوم اللجنــة بإجــراء تقييم ســنوي ذاتي ألداء اللجنة/األعضاء ورفع
تقريــر باالســتنتاجات والتوصيــات إلى مجلس اإلدارة .ويتم ذلك
وفقــا لعمليــة التقييــم التــي اعتمدها مجلس اإلدارة ولجانه
لجنة األعضاء المســتقلين
األعضاء

نبذة عن شــروط المرجعية ،المهام والمســؤوليات

مــراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة (مســتقل)

• تتألــف اللجنــة من أعضاء المجلس المســتقلين

جاســم حسن علي زينل
عضو (مستقل)

• يحضر االجتماع األعضاء المســتقلون وأمين ســر المجموعة فقط

الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
عضو (مستقل)

•تناقــش اللجنــة المواضيــع المطروحة على المجلس
ضمن اختصاصها

• تجتمــع اللجنــة مــرة واحدة في الســنة على األقل

موجز الصالحيات

تقديم اآلراء المســتقلة حول قضايا
معينــة وخاصــة القضايا المتعلقة
بصغار المساهمين

• الحضور يجب أن يتم بشــكل شــخصي

محمد عبدالرحمن حســين
عضو (مستقل)
يوســف صالح خلف
عضو (مستقل)
مالحظــة :النــص الكامــل لشــروط مرجعيــة اللجان التابعة للمجلس منشــورة على الموقــع االلكتروني للبنك www.bbkonline.com
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اجتماعات اللجان وســجل الحضور
الرمــوز ¤ :حضــر االجتمــاع ¡ لــم يتمكــن مــن حضــور االجتمــاع  لــم يكــن عضوا في اللجنــة خالل الفترة المذكورة  لم يحضر االجتمــاع لتفادي تضارب المصالح
اجتماعــات اللجنــة التنفيذية 2019
 11فبراير  18مارس

األعضاء

محمد عبدالرحمن حســين

الشــيخ عبدالله بن خليفة بن
ســلمان آل خليفة
أشــرف عدنان بسيسو
يوســف صالح خلف
مشــعل علي الحلو

رياض يوســف ساتر

 9أبريل

 22أبريل

 19مايو

 12يونيو
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 10فبراير

 21أبريل

اجتماعــات لجنــة التدقيق وااللتزام 2019
األعضاء

مــراد علي مراد
الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
جاســم حسن علي زينل
إدريس مســاعد احمد

اجتماعــات لجنة األعضاء المســتقلين 2019
 21يوليو  17أكتوبر
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اجتماعــات لجنــة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات 2019
األعضاء

مــراد علي مراد
محمد عبدالرحمن
حسين
الشــيخ خليفة بن دعيج
آل خليفة
مــروان محمد الصالح

 10فبرايــر  27فبراير  15ابريل*  10يوليو  16أكتوبر
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* اجتماع غير مقرر مسـ ً
ـبقا

اجتماعات لجنة المخاطــــر 2019
األعضاء

هاني علي المســقطي
جاســم حسن علي زينل
إدريس مســاعد أحمد
ناصــر خالد الراعي

* اجتماع غير مقرر مسـ ً
ـبقا

 22يوليو  16سبتمبر  16أكتوبر  18نوفمبر  11ديسمبر  30ديسمبر

 21يوليو  17أكتوبر  26نوفمبر*

 11فبراير
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 18فبراير

األعضاء

مــراد علي مراد
جاســم حسن زينل
الشــيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
محمد عبدالرحمن حســين
يوســف صالح خلف







اجتماعات أخرى
حضــر الســيد مــراد علــي مراد ،رئيــس مجلس اإلدارة االجتماعات الدورية مع
المســؤولين بمصرف البحرين المركزي بتاريخ  5فبراير  2019وحضر الســيد
محمد عبدالرحمن حســين عضو المجلس االجتماع بتاريخ  24ســبتمبر .2019
اإلفصاحــات الخاصة بهيئة الرقابة الشــرعية
منذ عام  2016والبنك قد شكل هيئة الرقابة الشرعية ،حيث أن البنك يقوم
بإجراء بعض أعماله وفقا للشريعة اإلسالمية وشكلت هذه الهيئة لضمان
توافق هذه األعمال مع األحكام الشرعية والمعايير المحاسبية اإلسالمية .وقد
وافق مجلس إدارة البنك على الئحة عمل هذه الهيئة حسب متطلبات الجهة
الرقابية ،كما وافقت الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بتاريخ  29مارس
 2017على تشكيل اللجنة وعلى األسماء المقترحة للعضوية بها لمدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد .وأعضاء الهيئة واجتماعاتها خالل العام كالتالي:
اجتماعات هيئة الرقابة الشــرعية 2019
األعضاء

فضيلة الشــيخ /د .أســامة بحر –
رئيس اللجنة
فضيلــة الشــيخ  /عبدالناصــر آل محمود –
عضو اللجنة
فضيلة الشــيخ /د .عادل المرزوقي –
عضو اللجنة

 20مايو  22سبتمبر  10ديسمبر
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اإللتزام ومكافحة غســل األموال
يشــكل االلتزام باألحكام التنظيمية والقانونية عملية مســتمرة ذات أهمية
كبرى ،لذا فقد عين البنك وحدة خاصة مســتقلة لمتابعة جميع األحكام
التنظيميــة والقانونيــة الصــادرة من الجهات الرســمية والتأكد من تطبيقها.
حيث تســعى هذه الوحدة الى اســتمرار لتحســين مســتوى االلتزام في جميع
عملياته ،حيث ٔان سياســة وأولويات البنك المتبناة هي ٔ
«ان بنك البحرين
ً
دومإالى حماية حقوق المســاهمين وتوفير القيمة اإلضافية
والكويت يســعى
لملكيتهم في البنك وذلك عن طريق الممارســات المصرفية ذات المهنية
العالية» .وتعتبر قضية غســل األموال احدى ٔاهم القضايا التي تســتأثر
باألولوية على جدول وظائف االلتزام بجانب أحكام حوكمة الشــركات ومعايير
اإلفصاح عن المعلومات ومتاجرة المطلعين وتعامالت األشــخاص الرئيســيين
في األوراق المالية واجتناب تضارب المصالح واتباع أفضل الممارســات.

نظاما ً
ً
آليا لمراقبة وإدارة
بــدءا مــن عــام  ،2014شــرع البنك في تطبيــق
المتطلبــات التنظيميــة .يســهل هــذا النظــام اإلبالغ الفوري عن أي مخاوف
تتعلــق باالمتثــال أو حــوادث عــدم االمتثال عنــد حدوثها ،وكذلك مراقبة حالة
االمتثــال لمتطلبــات أحــكام مصرف البحرين المركزي.

قام البنك بوضع سياســة وإجراءات لمكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب
تتضمــن تدابيــر التحقــق الواجبــة من العمالء وإجــراءات للتعرف على العمليات
المشــبوهة واإلبــاغ عنهــا وبرنامج للتوعية الدوريــة للموظفين وحفظ
ً
الســجالت وتعيين مسـ ً
خاصا لإلبالغ عن عمليـــات غســل األموال .كما
ـؤوال
يتم تحديث سياســة وإجراءات مكافحة غســل األموال سـ ً
ـنويا واعتمادها من
قبــل مجلــس اإلدارة ،حيــث قام البنك بمراجعة سياســة واجراءات مكافحة
غســيل األموال للعام  2019خالل شــهر أكتوبر من عام  2019وتم اعتمادها
مــن مجلس ادارة البنك.

نظاما ٓا ً
ً
ليــا لمراقبة العمليات على أساس المخاطر يتوافق مع
كما اعتمد البنك
قواعد مكافحة غسل األموال لدى مصرف البحرين المركزي .ولقد تم تحديث
نسخة هذا النظام في سبتمبر من عام  2018وتم تحويله إلى جميع األقسام
المعنية في جميع أنحاء البنك من أجل زيادة تعزيز مراقبة العمالء ومعامالتهم.

ً
دوريا من قبل مدققين
ويتــم تدقيــق إجــراءات مكافحة غســل األموال بالبنــك
داخلييــن يتبعــون للجنــة التدقيــق وااللتزام التابعــة لمجلس اإلدارة .كما يقوم
المصــرف المركــزي بعمليــات تفتيــش دوريــة للتأكد من مدى التزام البنك
بقواعــد مكافحــة غســل األمــوال ،ولقد تم مؤخرا اجــراء التفتيش المعني
بمكافحة غســيل االموال من قبل المصرف المركزي في ديســمبر من عام
 2019باإلضافــة الــى التفتيش الســنوي لجميع اقســام البنــك بما فيها مكافحة
غســيل االموال وااللتزام .كما يتم تدقيق إجراءات مكافحة غســل األموال
لــدى البنــك مــن قبل مدققين خارجيين مســتقلين ســنويا حيث ينطبق
التدقيــق علــى بنــك البحريــن والكويت كمجموعة متكاملة .ولقد تم تســليم
تقريــر البنــك للعــام  2019فــي أكتوبر  2019اســتنادا على النموذج الموصي
بــه مــن المصــرف المركــزي وقامت فروع البنــك الخارجية في الهند والكويت
والشــركة التابعة شــركة كريدي مكس ،باعتماد وظائف مســؤولين عن
االلتــزام واإلبــاغ عن عمليات غســل األموال بهــدف ضمان تطبيق األنظمة
ً
وانطالقا
المحليــة وكذلــك تلبيــة متطلبــات مصرف البحريــن المركزي النافذة.
مــن التــزام البنــك بالتصدي لعمليات غســل األموال فقد بــادر بتطبيق جميع
األحكام والتعليمات الصادرة من مصرف البحرين المركزي بشــأن غســل
األمــوال والمتمثلــة فــي وحــدة الجرائم المالية من مرجــع التعليمات الصادر من
المصــرف المركــزي ،وهــي جميعهــا متوافقة مع توصيــات فريق العمل المالي
( )FATFوهــي منظمــة عالميــة لمكافحــة غســل األموال ،ومع ورقة لجنة بازل
بشــأن تطبيق برامج االحتراس الالزم للبنوك بشــأن تقييم العمالء ومع
المثلى.
المعاييــر الدولية للممارســات ُ
يخضــع بنــك البحريــن والكويت بشــكل دوري لعمليــات التفتيش من الجهات
الرقابيــة كجــزء مــن الــدور الرقابي الذي يقوم بــه مصرف البحرين المركزي،
ونظــر ًا لــدور البنــك المهم في االقتصاد الوطني واإلقليمي .ويشــمل
التفتيــش عمليــات البنــك فــي كل من مملكة البحريــن وجمهورية الهند ودولة
الكويــت ،باإلضافــة إلــى الشــركة التابعة للبنــك بالكامل كريدي مكس .إن
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للبنــك يعطون األولويــة لجميع عمليات
التفتيــش ،كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة ولجنة التدقيق وااللتزام بشــكل دوري
بمراجعــة التقــدم فــي معالجــة أي مالحظات يتــم طرحها لضمان االمتثال
للمتطلبــات الرقابية.
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اســتراتيجية اإلفصاح والتواصل
يتبــع البنــك سياســة واضحــة تجاه توصيل المعلومات المتعلقة بأنشــطته
وأعماله لجميع مســاهميه واألطراف ذات العالقة واعتمد سياســة اإلفصاح
والتواصل المنســجمة مع متطلبات اتفاقية بازل  ،2حيث تعقـــد الجمعيـــة
اجتماعا سنــ ً
ً
ـويا يحضره رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
العموميـــة للبنك
وممثليــن عــن الجهــات الرســمية والمدققين ،الســتعراض النتائج المالية والرد
على أســئلة واستفســارات السادة المساهمين.
كمــا يتــم اإلعــان وتوفيــر المعلومات عن أية مســتجدات من خالل موقع
البنك اإللكتروني  - www.bbkonline.com -أو عبر وســائل النشــر األخرى.
كذلك يقوم البنك بنشــر تقاريره الســنوية والنتائج المالية للســنوات الثالث
ً
وأيضا تقرير حوكمة الشــركات ،إطار عمل حوكمة -الشــركات ،سياســة
األخيرة،
التبليــغ عــن المخاطــر المتوقعــة وغيــر المعلنة ،دليل عمل مجلس اإلدارة،
ميثاق العمل الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة ،سياســة تعامالت األشــخاص
الرئيســيين وشــروط مرجعية اللجان التابعة لمجلس اإلدارة .وبإمكان
المســاهمين تعبئة االســتمارة اإللكترونية الموجودة على موقع البنك
اإللكترونــي لتوجيــه أية استفســارات قد تكون لديهم.
كمــا أوجــد البنــك لوحــة إعالنيــة إلكترونية داخلية للتواصل مــع الموظفين
فــي األمــور والشــؤون اإلدارية واألمور العامة ،وتبــادل المعلومات ذات
االهتمام المشــترك.

اإلفصاحات المتعلقة باألجور والمكافآت

إن منهجيــة المكافــآت لــدى البنك مبنية على أســاس التعويضات
الشــاملة .وتتضمن سياســة المكافأة المتغيرة والمرتبطة باألداء
باإلضافة إلى توفير مســتوى تنافســي إلجمالي األجر الثابت بهدف
اجتــذاب واالحتفــاظ بأصحاب المؤهــات والكفاءات من الموظفين.

تبنّ ى البنك اللوائح ذات الصلة بممارســات األجور والمكافآت الســليمة
وبناء على ذلك قام
الصــادرة عــن مصــرف البحريــن المركــزي في عام ،2014
ً
بمراجعــة اإلطــار العــام المتغيــر لسياســة المكافآت الخاص به .وقد حاز اإلطار
المعــدل لسياســات المكافــآت على موافقة المســاهمين فــي اجتماع الجمعية
العمومية الســنوية الذي ُعقد في  10مارس .2015
وفيما يلي ملخص ألهم مزايا السياسة المقترحة لألجور والمكافآت:

اســتراتيجية األجور والمكافآت
تهدف اســتراتيجية البنك األساســية لألجور والمكافآت لتقديم مســتوى
تنافســي من المكافآت اإلجمالية الســتقطاب الموظفين المؤهلين واألكفاء
واالحتفــاظ بهــم .بينمــا ترتبط سياســة المكافــآت المتغيرة لدى البنك في
األســاس بــاألداء ،حيــث تعمــل على التوفيق بيــن مصالح الموظف ومصالح
مســاهمي البنك .وتدعم هذه السياســة تحقيق أهداف البنك من خالل
الموازنــة بيــن المكافــآت بالنتائج القصيرة األجل واألداء المســتدام الطويل
األجل .كما تهدف االســتراتيجية إلى مشــاركة الموظفين في النجاح على أن
تتماشــى مكافآتهــم مــع هيكل ونتائــج المخاطر الخاص بذلك.

تُ عــد كفــاءة جميــع موظفينــا والتزامهم على المدى البعيد عنصر ًا أساسـ ً
ـيا
فــي تحقيــق النجــاح .ومــن ثم ،فإننا نهدف إلى اســتقطاب الكوادر المؤهلة
التــي تتفانــى فــي اإللتــزام بواجبها تجاه البنــك واالحتفاظ بهم وتحفيزهم
للقيــام بأدوارهــم الوظيفيــة بمــا يحقق مصالح مســاهمينا على المدى البعيد.
وتتكــون مجموعــة مكافــآت البنك من العناصر األساســية التالية:
 .1األجر الثابت.
 .2المزايا.

 .3مكافأة األداء الســنوية قصيرة األجل.
 .4مكافأة األداء الســنوية طويلة األجل.

 .5مكافآت مجالس إدارات الشــركات التابعة.
ويضمن إطار الحوكمة القوي والفعال أن يعمل البنك ضمن معايير واضحة
الستراتيجية وسياسة المكافآت الخاصة به .ويتم اإلشراف على جميع األمور
الخاصة بالمكافآت واإللتزام الكامل للمتطلبات التنظيمية من ِقبل لجنة التعيين
والمزايا وحوكمة الشركات.
وتراعــي سياســة األجــور والمكافــآت الخاصة بالبنك وعلــى وجه التحديد،
الــدور الوظيفــي لــكل موظــف .حيــث قامت بوضــع معايير تحدد ما إذا كان
ـخصا معتمـ ً
ً
الموظــف ُمخاطــر ًا كبيـ ً
ـدا إلدارة أعمال البنك أو في
ـرا و/أو شـ
وظيفة رقابية أو مســاندة.

ً
ً
معتمدا إذا ما تطلب تعيينه موافقة مسبقة من
شخصا
ويكون الموظف
ً
نظرا ألهمية دوره الوظيفي في البنك .ويكون الموظف
الجهات الرقابية
ً
ً
ً
مديرا ألحد األعمال الرئيسية بالبنك ويشمل ذلك
كبيرا إذا ما كان
خاطرا
ُم
الموظفين الذين يتبعونه ،والذين يكون لهم تأثير كبير على حجم مخاطر البنك.
ومن أجل الحصول على توافق بين ما يدفعه البنك لموظفيه واستراتيجية
األعمال الخاصة بنا ،نقوم بتقييم األداء الفردي لكل موظف مقابل األهداف
السنوية المالية وغير المالية والطويلة األجل والتي تم تلخيصها في نظام إدارة
األداء الخاص بنا.

دور ومحــور تركيــز لجنــة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات
تقوم لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات باإلشــراف على جميع
سياســات المكافــآت الخاصــة بموظفــي البنك .وتعتبر اللجنة الجهة اإلشــرافية
والحاكمة لسياســة وممارســات وبرامج األجور والمكافآت .وتتحمل اللجنة
مســؤولية تحديد ومراجعة واقتراح سياســة األجور ليتم اعتمادها من مجلس
اإلدارة .كمــا تقــوم بوضــع مبــادئ وهيكل الحوكمــة لجميع القرارات الخاصة
بالمكافــآت .وتضمــن اللجنــة كذلــك دفع أجور بطريقة عادلة ومســؤولة لجميع
الموظفيــن .تقــوم مراجعة سياســة األجور بصفة دوريــة لتعكس التغييرات
في ممارســات الســوق وخطة األعمال وحجم مخاطر البنك.
وتتضمــن مســؤوليات لجنــة التعييــن والمزايا وحوكمة الشــركات فيما يتعلق
بسياســة المكافــآت المتغيــرة الخاصــة بالبنك ،كمــا هي موضحة في ميثاق
تكليفهــا ،مــا يلــي على ســبيل المثال وليس الحصر:
• اعتمــاد ومتابعــة ومراجعــة نظــام األجور والمكافآت لضمان تشــغيل النظام
كمــا هو مخطط له.
• مراجعة سياســات األجور والمكافآت ليتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك.
• الموافقــة علــى مبالــغ المكافــآت الخاصة بكل شــخص معتمد أو ُمخاطر
كبيــر ،وكذلــك إجمالــي المكافــآت المتغيرة المطلــوب توزيعها ،مع مراعاة األجر
الكامــل ،بمــا فــي ذلك الرواتب واالشــتراكات والمصاريف والعالوات ومزايا
الموظف األخرى.
• رفع توصية لمجلس إدارة البنك بشأن مكافأة الرئيس التنفيذي للمجموعة.
• ضمــان تعديــل ميزانيــة المكافــآت لتتوافق مــع جميع أنواع المخاطر التي
يأخذهــا البنــك والتأكــد مــن أن نظام المكافآت يميــز بين الموظفين الذين
ً
مختلفا من
يســاهمون بنفــس األربــاح القصيــرة األجل لكــن يأخذون قدر ًا
المخاطــر بالنيابــة عن البنك.
• التأكــد مــن أن المكافــأة المتغيرة تشــكل جـ ً
ـزءا كبير ًا من أجر الموظفين
أصحــاب المخاطر الكبيرة.

• مراجعــة نتائــج اختبــار خطــورة األعمال واالختبار العكســي قبل الموافقة
علــى إجمالــي المكافــأة المتغيــرة المطلــوب توزيعها ،بما في ذلك الرواتب
واالشــتراكات والمصاريــف والعالوات ومزايا الموظف األخرى.
• تقييــم الممارســات التــي يتــم دفع األجر والمكافــأة بموجبها مقابل اإليرادات
المســتقبلية المحتملــة التــي يظــل وقتها وإمكانية حدوثها غير مؤكدة .وســوف
تســتعلم لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات عن أي مكافآت دخل ال
يمكــن تحقيقهــا أو تظــل إمكانيــة تحقيقهــا غير مؤكدة في وقت الدفع.
• التأكــد مــن أن هيــكل األجــر الثابت والمتغير لألشــخاص المعتمدين في
وظائــف إدارة المخاطــر والتدقيــق الداخلي والعمليــات والرقابة المالية واإللتزام
مرجحـ ًـا لصالح األجر الثابت.
ـاء على حضورهم وأدائهم ،وبما
• التوصيــة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بنـ ً
يتفــق والمــادة  188من قانون الشــركات التجارية البحريني.
• التأكــد مــن تطبيــق آليات التزام مناســبة لضمــان التزام الموظفين بعدم
اســتخدام اســتراتيجيات التحوط الشــخصية أو التأمين ذي الصلة باألجر
والمســؤولية إلضعــاف آثــار تنظيم المخاطــر المضمنة في اتفاقيات األجور
الخاصة بهم.

كما يراعي هذا التقييم اإللتزام لقيم البنك والمخاطر وإجراءات اإللتزام ،والنزاهة.
وفي المجمل ،ال يستند تقدير األداء إلى ما تم تحقيقه خالل األجل القصير
والطويل فحسب ،بل يستند كذلك إلى كيفية تحقيقه ،لما له من أثر كبير في
استدامة النشاط التجاري على المدى البعيد.
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أعضــاء لجنــة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات
كمــا هــو موضــح في تقرير حوكمة الشــركات فــإن جميع أعضاء مجلس اإلدارة
غيــر تنفيذييــن وأن أعضــاء لجنــة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات غالبيتهم
مســتقلين بمــا فيهــم رئيــس اللجنة .وتتكون لجنــة التعيين والمزايا وحوكمة
الشــركات من األعضاء التاليين:
اســم عضو لجنة التعيين والمزايا
وحوكمة الشركات

تاريخ التعيين

الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة

 6مارس 2011

محمد عبدالرحمن حسين

 29مارس 2017

مراد علي مراد

مروان محمد الصالح

عدد االجتماعات
التــي حضرها في
عام 2019

 20يونيو 2004

5

 10مارس 2015

–

5

5

تقدر نفقات حضور االجتماعات المدفوعة ألعضاء لجنة التعيين والمزايا
وحوكمة الشركات بمبلغ  8,750دينار بحريني (في عام  7,500 :2018دينار بحريني).

ً
هيكال معتمد ًا من مجلس إدارته لوضع رابط شفاف بين
وقد طبق البنك
المكافأة المتغيرة واألداء .وقد ُصمم الهيكل على أساس استيفاء األداء المالي
المرضي وتحقيق العوامل غير المالية األخرى ،والتي ستؤدي ،عند تساوي
جميع العناصر األخرى ،إلى توفير ميزانية عامة للمكافآت قبل اعتماد أي
تخصيص لخطوط األعمال والموظفين بصورة فردية .وفي الهيكل المعتمد
لتحديد المكافأة المتغيرة اإلجمالية ،تهدف لجنة التعيين والمزايا وحوكمة
الشركات إلى موازنة توزيع أرباح البنك بين المساهمين والموظفين.
تتضمن مقاييس األداء الرئيســية على مســتوى البنك مزيج من المقاييس
قصيرة األجل والمقاييس طويلة األجل ،وتتضمن مؤشــرات الربحية والمالءة
والســيولة والنمو .حيث تضمن عملية إدارة األداء بالبنك توزيع جميع األهداف
ـكل تتابعــي لجميع وحدات األعمال والموظفين المعنيين.
وترتيبهــا بشـ ٍ

ولتحديــد مبلــغ المكافــأة المتغيرة ،يبــدأ البنك بوضع األهداف الخاصة
ومقاييــس األداء النوعيــة األخــرى التــي تؤدي إلى تحديــد ميزانية المكافآت.
ويتــم بعــد ذلــك تعديــل الميزانية لتتوافق مع المخاطر باســتخدام المقاييس
المعدلــة بمــا في ذلــك االعتبارات التطلعية.

االستشارة الخارجية
تــم تعييــن خبيــر استشــاري خــال العــام لتطوير إطــار تقييــم المخاطر من
خــال مراجعــة معاييــر المخاطــر والعوامــل المتعلقــة لمواءمــة نمــوذج التقييم
مــع قابليــة البنــك لتحمــل المخاطــر والمتطلبــات التنظيميــة

تقــوم لجنــة التعييــن والمزايا وحوكمة الشــركات بالتقييم الجيد للممارســات
التــي يتــم دفــع المكافــأة بموجبها للتحقق من اإليرادات المســتقبلية المحتملة
التــي يظــل وقتهــا وإمكانيــة حدوثها غير مؤكــدة .وتثبت اللجنة أن قرارتها
متوافقــة مــع تقييــم المركز المالي للبنك والتوقعات المســتقبلية.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،اســتعان البنــك ً
أيضا بمستشــار خارجــي لمراجعة
هيــكل الرواتــب والدرجــات ليتماشــى مع ممارســات الســوق .تمت مناقشــة
توصيــات المستشــار الخارجــي والموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلس اإلدارة
ولجنــة التعييــن والمزايــا وحوكمــة الشــركات التابعــة لمجلــس اإلدارة .نتيجة
لذلــك ،تــم تطبيــق نظام جديد لدرجات الشــركات.

يســتخدم البنك عملية رســمية وشــفافة لتعديل المبلغ اإلجمالي للمكافآت
حســب نوعيــة األربــاح وماهيــة المخاطر .كما يهــدف البنك إلى دفع المكافآت
مــن األربــاح المحققــة والمســتدامة .فإذا لــم تكن جودة األرباح قوية ،يمكن
تعديــل قاعــدة األربــاح وفقـ ًـا لتقدير لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشــركات.

نطاق تطبيق سياســة األجور والمكافآت
تم تطبيق سياســة األجور والمكافآت المتغيرة على مســتوى المجموعة
لتشــمل الفــرع الرئيــس للبنــك بمملكة البحرين وفــرع البنك بدولة الكويت.
تتوافــق ممارســات األجــور والمكافآت لدى بنــك البحرين والكويت في
جمهوريــة الهنــد مــع مبادئ وممارســات األجور والمكافآت الصادرة عن
مجلــس االســتقرار المالــي ( )FSBفي أبريــل  ،2009والتي اعتمدها البنك
االحتياطي الهندي .تم اســتبعاد شــركتي إنفيتا وكريدي مكس من هذه
نظرا ألن إرشــادات األجور والمكافآت ال تنطبق عليها.
السياســة
ً
مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة
يتــم تحديــد مكافــأة أعضــاء مجلس إدارة البنــك بما يتوافق وأحكام المادة 188
من قانون الشــركات التجارية البحريني لســنة  .2001ويتم وضع حد أقصى
لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بحيــث ال تتجاوز المكافأة اإلجمالية (باســتثناء
أتعــاب حضــور اجتماعــات المجلــس) نســبة  10بالمائة من صافي أرباح البنك
فــي أي ســنة ماليــة بعــد إجراء جميع الخصومــات المطلوبة .وتخضع مكافأة
أعضــاء مجلــس اإلدارة لموافقــة المســاهمين فــي الجمعية العامة العادية .وال
تتضمــن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيين العناصر ذات الصلة
باألداء مثل منح األســهم أو خيارات األســهم أو خطط الحوافز األخرى ذات
الصلــة باألســهم المؤجلــة أو العالوات أو مزايا التقاعد.
المكافــآت المتغيرة للموظفين
تعتمــد المكافــأة المتغيــرة للموظفيــن بمســتوى األداء .وتتكــون مــن مكافأة
األداء الســنوية والحوافــز الطويلــة األجــل الخاصــة باألداء المســتقبلي للبنك.
وكجــزء مــن المكافــأة المتغيــرة لموظفينــا ،يتــم منح المكافأة الســنوية
بنــاء علــى نســبة تحقيــق األهــداف التشــغيلية والمالية المحددة لكل ســنة،
وعلــى األداء الفــردي للموظفيــن ومــدى مســاهمتهم فــي تحقيق األهداف
االســتراتيجية للبنك.
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وحتــى يتســنى للبنــك تمويــل ميزانية المكافــآت يجب تحقيق حد األهداف
ـكل عام
الماليــة .وتضمــن مقاييــس األداء تقليص المكافأة المتغيرة بشـ ٍ
ضعيفا أو سـ ً
ً
ـلبيا .وعالوة على
وملحــوظ عندمــا يكــون األداء المالــي للبنك
ذلــك ،يخضــع مبلــغ المكافــآت اإلجمالية المســتهدفة لتعديالت المخاطر التي
تتماشــى مــع هيــكل تقييم المخاطر واالرتباط.
أجــر الوظائف الرقابية
ِّ
إن مســتوى األجور للوظائف الرقابية والمســاندة يمكن البنك من اســتقطاب
موظفيــن مؤهليــن وذوي خبــرة فــي هذه الوظائــف .ويضمن البنك أن يكون
مزيــج األجــر الثابــت والمتغير لموظفي الوظائف الرقابية والمســاندة لصالح
األجــر الثابــت .ويتوقــف األجــر المتغير للوظائــف الرقابية على األهداف الخاصة
بالوظيفــة ،وال يتــم تحديــده مــن خــال األداء المالي لمجاالت األعمال التي
يقــوم هــؤالء الموظفون بمراقبتها.

ً
دورا حيويـ ًـا في تحديد أداء وحدات المســاندة
ويلعــب نظــام إدارة أداء البنــك
ـكل منها .وتتوقف هذه األهداف
ـ
ل
المحددة
األهداف
والرقابــة علــى أســاس
ٍ
ـكل أكبــر علــى األهــداف غير المالية والتــي تتضمن المخاطر والرقابة
بشـ ٍ
واإللتــزام واالعتبــارات األخالقيــة وكذلك متطلبات الســوق والبيئة التنظيمية،
بعيـ ً
ـدا عــن المهــام التي لها قيمــة مضافة والخاصة بكل وحدة.

المكافــأة المتغيرة لوحدات األعمال
ـكل رئيســي من خالل
يتم تحديد المكافأة المتغيرة لوحدات األعمال بشـ ٍ
أهــداف األداء الرئيســية المحــددة ضمــن نظام إدارة األداء بالبنك .وتحتوي
هــذه األهــداف علــى األهــداف المالية وغير الماليــة ،بما في ذلك التحكم
فــي المخاطــر واإللتــزام واالعتبارات األخالقية وكذلك متطلبات الســوق
والمتطلبــات التنظيميــة .وتضمــن مراعــاة تقييمــات المخاطر في تقييم أداء
َ
موظفيــن يحققان نفس الدخل المتوســط األجل
األفــراد أن تتــم معاملــة أي
ـكل
ـ
بش
البنك
عن
بالنيابة
المخاطر
من
ـة
ـ
مختلف
ـتويات
لكنهمــا يتحمــان مسـ
ٍ
مختلــف مــن خالل نظام المكافآت واألجور.
هيــكل تقييم المخاطر
إن الهــدف مــن تقييــم ارتباطــات المخاطر هو الربط بيــن المكافأة المتغيرة
وحجــم مخاطــر البنــك .وفي مســاعيه للقيــام بذلك ،يراعي البنك ً
كال من
المقاييــس الكميــة والنوعيــة فــي عملية تقييــم المخاطر .وتلعب كل من
ً
مهما فــي تحديد أي تعديالت خاصة
المقاييــس الكميــة والتقديــر البشــري دور ًا
بالمخاطــر .وتشــمل عمليــة تقييــم المخاطر الحاجة إلى التأكد من أن سياســة
األجــور والمكافــآت المحــددة تقلل حوافز الموظفيــن ألخذ المخاطر اإلضافية
مزيجا مناسـ ً
ً
ـبا من
وغيــر الواجبــة ،ومتناســقة مــع نتائج تقييم المخاطر وتقدم
األجر يتماشــى مع حجم المخاطر.
وتتحقــق لجنــة التعييــن والمزايا وحوكمة الشــركات بالبنك مما إذا
كانت سياســة المكافأة المتغيرة تتماشــى مع حجم المخاطر التي
يتعــرض لهــا البنــك .كمــا تضمن من خــال تقييمها للمخاطر أن ال
يتــم ربــط المكافــأة باإليرادات المســتقبلية المحتملة التــي يظل وقتها وإمكانية
حدوثهــا غير مؤكدة.
وتراعي تعديالت المخاطر جميع أنواع المخاطر ،بما في ذلك المخاطر المعنوية
والمخاطر األخرى مثل مخاطر السمعة ومخاطر السيولة وتكلفة رأس
المال .ويباشر البنك تقييم المخاطر لمراجعة األداء المالي والتشغيلي مقابل
استراتيجية األعمال وأداء المخاطر قبل توزيع المكافأة السنوية.
ويضمــن البنــك أن ال تحــد ميزانيــة المكافــأة المتغيرة قوة ومالئة رأس المال.
ويكــون الحــد الــذي يلــزم تجميع رأس المال عبارة عن دالة للمركز الرســمالي
الحالــي للبنــك واجــراءات التقييــم الداخلي لكفاية رأس المال.
ويراعــي حجــم الميزانيــة اإلجماليــة للمكافآت المتغيــرة وتخصيصها داخل البنك
النطــاق الكامــل للمخاطــر الحاليــة والمحتملة ،بما في ذلك:
(أ)	تكلفــة وكميــة رأس المــال المطلوب لدعــم المخاطر المتخذة؛
(ب)	تكلفــة وكميــة مخاطــر الســيولة التي تم تحملهــا عند تنفيذ األعمال؛
(ج)	التوافــق مــع وقــت وإمكانية حدوث اإليرادات المســتقبلية المحتملة
المدمجــة في األرباح الحالية.
تعديالت المخاطر
يوجــد لــدى البنــك هيــكل تقييــم مخاطر رجعي ،والذي هو عبارة عن
تقييــم نوعــي لالختبار العكســي لــأداء الفعلي في مقابل افتراضات
المخاطر المسبقة.

وفي الســنوات التي يتكبد فيها البنك خســائر مادية في أدائه المالي،
ســوف يعمل هيكل تعديل المخاطر بالشــكل التالي:
• ســوف يكــون هنــاك تقليص ملحوظ فــي المكافآت المتغيرة
اإلجمالية للبنك.
• على المســتوى الفردي ،ســوف يعكس األداء الضعيف للبنك
عدم اســتيفاء مؤشــرات األداء الفردية ،ومن ثم يكون تقييم أداء
ً
منخفضا.
الموظفيــن
• انخفــاض فــي قيمة األســهم أو المنح المؤجلة.
• تغييــرات محتملــة فــي فتــرات المنح ،وإجــراء تأجيل إضافي للمكافآت
غير الممنوحة.

ً
• وأخيـ ً
كبيرا ،قــد يتم التفكير في
ـرا ،إذا مــا كان األثــر الكمــي والنوعي للخســارة
اســترداد وتعديل منح المكافأة المتغيرة الســابقة.

يمكــن للجنــة التعييــن والمزايا وحوكمة الشــركات ،بموافقة مجلس اإلدارة،
تبريــر واتخاذ القــرارات االختيارية التالية:
• زيــادة أو خفــض التعديل الرجعي.
• التفكيــر فــي تأجيــات إضافيــة أو زيادة في كــم المنح غير النقدية.
• االســترداد من خالل اتفاقيات االســترداد والتعديل.
هيكل االســترداد والتعديل
تتيح أحكام االسترداد والتعديل الخاصة بالبنك لمجلس اإلدارة فقط تحديد،
ً
مناسبا ،إمكانية مصادرة/تعديل العناصر غير الممنوحة بموجب
عندما يكون ذلك
خطة المكافآت المؤجلة ،أو استرداد المكافأة المتغيرة المقدم في حاالت معينة.
بشكل مناسب إذا كانت عوامل
ويهدف ذلك إلى السماح للبنك باالستجابة
ٍ
األداء التي استندت إليها قرارات المكافآت السابقة تثبت أنها ال تعكس األداء
المقابل على المدى الطويل .وتحتوي جميع منح المكافآت المؤجلة على أحكام
تتيح للبنك إمكانية خفض أو إلغاء مكافآت الموظفين الذين كان أداؤهم الفردي
له تأثير سلبي كبير على البنك خالل سنة األداء ذات الصلة.
إن مجلس إدارة البنك هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي قرار يخص استيراد
المنح من األفراد.
وتتيح أحكام االسترداد والتعديل لمجلس إدارة البنك تحديد ما إذا كان من
الممكن تعديل/إلغاء العناصر الممنوحة/غير الممنوحة بموجب خطة العالوات
المؤجلة في بعض الحاالت .وتتضمن هذه الحاالت ما يلي:
• دليل معقول على سوء التصرف المتعمد أو الخطأ الجسيم أو إهمال أو عجز
الموظف بما يسبب تكبد البنك و/أو وحدة العمل التابع لها الموظف خسائر
مادية في أدائها المالي أو تحريف كبير في البيانات المالية للبنك أو فشل ذريع
في إدارة المخاطر أو خسارة السمعة التجارية أو تعريضها للخطر بسبب أفعال هذا
الموظف أو إهماله أو سوء تصرفه أو عجزه خالل سنة األداء ذات الصلة.
• تعمد الموظف تضليل السوق و/أو المساهمين فيما يتعلق باألداء المالي
للبنك خالل سنة األداء ذات الصلة.
كما يمكن استخدام االسترداد إذا كان تعديل الجزء غير الممنوح من المكافأة غير
ً
نظرا لطبيعة ودرجة خطورة المشكلة.
كاف
ٍ
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اإلفصاحات المتعلقة باألجور والمكافآت تتمة

مكونــات المكافأة المتغيرة
تتضمــن المكافــأة المتغيرة المكونات األساســية التالية:
النقد المقدم

النقد المؤجل

منح األســهم قصيرة
األجل المقدمة

منح األســهم قصيرة
األجل المؤجلة

منح أسهم األداء
طويلة األجل

مكافآت الموظفين
األعضــاء في مجلس
إدارة الشــركات التابعة

جــزء المكافــأة المتغيــرة الممنوحــة والمدفوعــة نقـ ً
ـدا في نهاية عملية تقييم األداء لكل ســنة

ً
نقدا على أســاس تناســبي على مدار فترة  3ســنوات
جزء المكافأة المتغيرة الممنوحة والمدفوعة

جزء المكافأة المتغيرة الممنوحة والصادرة في شــكل أســهم في نهاية عملية تقييم األداء لكل ســنة.
جزء المكافأة المتغيرة الممنوحة والمدفوعة في شــكل أســهم على أســاس تناســبي على مدار فترة  3ســنوات
ـنويا تخصيص عدد من أســهم البنك
إن أنظمــة الحوافــز طويلــة األجــل عبــارة عــن برامــج مكافآت قائمة على األســهم ،يتم بموجبها سـ ً
ً
وفقــا ألدائهــم ،وإمكانياتهــم ودرجة أهمية الوظيفة .يتم تحويل ملكية األســهم
للمــدراء التنفيذييــن وموظفــي اإلدارة العليــا تحتســب
المكتســبة للموظف بعد تقييم أداء البنك مقابل مؤشــرات األداء المحددة لفترة االكتســاب.

هــي عبــارة عــن المكافــأة التــي يتاقاضاهــا الموظــف فــي نهاية الســنة المالية نظير تمثيله البنك في مجالس إدارات الشــركات التابعة.
وال تشــمل نفقات حضور االجتماعات الدورية.
اعتبــارا مــن  1يوليــو  ،2019أقــر مجلــس إدارة البنــك تعديــل على سياســة التعويضات المدفوعــة لموظفي البنك من اإلدارة في
مجالــس الشــركات التابعــة والزميلــة بحيــث يدفــع لــكل موظف مبلغ ثابت عن كل مجلس إدارة بحســب حجم الشــركة .في المقابل
يقــوم الموظــف بإرجــاع كامــل المكافــآت وأجور الحضور التي يســتلمها نظيــر عمله في هذه المجالس.

تخضــع جميــع المكافــآت المؤجلــة والطويلــة األجــل ألحــكام االســترداد والتعديل .ويتم تحويل ملكية أســهم المكافآت واألرباح الموزعة عنهــا لصالح الموظف بعد
ً
وفقا لقواعد خطة حوافز أســهم البنك.
فترة اكتســاب مدتها ســتة أشــهر من تاريخ المنح .ويرتبط عدد منح األســهم العادية بســعر ســهم البنك
يتــم االحتفــاظ بجميــع األســهم والمكافــآت النقديــة المؤجلة وإدارتها في عهدة مســجلة ومعتمدة فــي مملكة البحرين.
المكافأة المؤجلة
ً
ـتحقات قدرهــا  ١٠٠,٠٠٠دينـ ً
يخضــع جميــع موظفــي اإلدارة العليــا أو ممــن يتقاضــون مسـ ّ
بحرينيا في الســنة في فروع البحرين والفــروع الخارجية لقواعد التأجيل
ـارا
التاليــة  -باســتثناء الفــروع الموجودة في الهند:
 1الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ونوابــه والمدراء العامــون ضمن مجموعة إدارة األعمال:
عنصــر المكافأة المتغيرة

النســب المئوية للدفع

فترة المنح

النقد المؤجل

%10

 3سنوات

-

 6أشهر

نعم

عنصــر المكافأة المتغيرة

النســب المئوية للدفع

فترة المنح

فترة االكتساب

التعديل*

االسترداد*

منح األســهم المقدمة

%40

%10

 3سنوات

 6أشهر

نعم

نعم

النقد المقدم

منح األســهم المؤجلة

%40

%50

 3سنوات

 2جميــع الموظفين اآلخرين المشــمولين:
النقد المقدم

منح األســهم المؤجلة

ً
فورا

%50

ً
فورا
ً
فورا

فترة االكتساب

التعديل*

االسترداد*

نعم

نعم

-

-

 6أشهر

نعم

-

نعم

نعم

-

نعم

نعم

ـاء علــى تقييمهــا لهيكل األدوار الوظيفيــة والمخاطر التي اتخذها الموظف زيــادة تغطية الموظفين الذين
ويمكــن للجنــة التعييــن والمزايــا وحوكمــة الشــركات ،بنـ ً
ســيخضعون لترتيبات مؤجلة.
تفاصيــل المكافأة المدفوعة

(ب) مجالس إدارات الشــركات التابعة للبنك

(أ) مجلس اإلدارة

نفقــات حضور اجتماعــات اللجان المنبثقة
عن المجلس وبدل الســفر

مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة

النفقــات األخــرى ذات العالقة بأعمال المجلس

2019
ألف دينار
بحريني

2018
ألــف دينار
بحرينــي

87,850

84,463

585,000

585,000

27,850

27,505

نفقــات حضــور اجتماعات اللجــان المنبثقة
عــن المجلس وبدل الســفر

مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة

النفقــات األخرى ذات العالقة
بأعمال المجلس
اإلجمالي

2019
ألف دينار
بحريني

23,841

28,635

135,300

135,300

120

159,261

*عدلت األرقام لتشــمل الشــركات التابعة للبنك بالكامل والشــركات التابعة لها
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*2018
ألــف دينار
بحرينــي

–

163,935

(ج) الموظفون
 ١أجــر ومكافآت الموظفين
المكافأة
الثابتة

عدد
ً
الموظفين
نقدا

باأللــف دينار بحريني

األشــخاص المعتمدين  -األعمال

15

األشــخاص المعتمدين  -الرقابة والمســاندة

9

المخاطرين اآلخرين
كبــار ُ
الموظفيــن اآلخرين :البحرين

34

الموظفيــن اآلخرين :الفروع الدولية
والشركات التابعة
اإلجمالي

المكافأة
الممنوحة عند المكافأة
المضمونة
التوظيف

ً
ً
ً
نقدا
(نقدا  /أسهم)
(نقدا  /أسهم)

المقدمة

2,927

–

–

1,128

3,153

–

–

697

1,450

573

2019

–

– 13,519

–
–

المكافأة المتغيرة

486

أسهم

ً
نقدا

80

-

17

المؤجلة

أسهم

أخرى

اإلجمالي

–

2,361

193

1,066

–

127

15

585

–

761

8,922

–

–

2,928

724

–

1,392

– 29,970

–

5,964

–

345

–

–

5,331

4,577

16,448

–

–

–

–

9,646

224

209

1,996

–

38,363

أعداد الموظفين في الجدول أعاله يشــمل الموظفين في البنك وفروعه الخارجية والشــركات المملوكة بالكامل والشــركات التابعة للشــركات المملوكة بالكامل.
الجــدول يشــمل تعديــل المصروفــات المســتحقة للمكافآت المتغيــرة بمبلغ  138,086دينار بحريني.
لــم يتــم إدراج تكاليــف الموظفيــن غيــر المباشــرة األخرى التي تبلغ  192,795دينــار بحريني في الجدول أعاله.
أجــور وأتعــاب حضــور اجتماعــات مجالــس اإلدارة مــن قبــل أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لتمثيــل البنك في مجالــس اإلدارة المدفوعة في عام  .2019تم إدراج مبلغ
 283,197دينــار بحرينــي فــي الجــدول أعــاه مــن شــركات تابعة مملوكة بالكامل و /أو الشــركات الزميلــة لبنك البحرين والكويت.

المكافأة
الثابتة

عدد
ً
الموظفين
نقدا

باأللــف دينار بحريني

األشــخاص المعتمدين  -األعمال

األشــخاص المعتمدين  -الرقابة والمســاندة

المخاطرين اآلخرين
كبــار ُ
الموظفيــن اآلخرين :البحرين

الموظفيــن اآلخرين :الفروع الدولية
والشركات التابعة
اإلجمالي

14

9

35

2,898

1,522

3,711

المكافأة
الممنوحة عند المكافأة
المضمونة
التوظيف

ً
ً
ً
نقدا
(نقدا  /أسهم)
(نقدا  /أسهم)

–

–

930

–

–

588

–

546

13,552

–

1,296

29,669

–

692

7,987

2018

–

–

–

–
–

المكافأة المتغيرة

المقدمة

422

أسهم

ً
نقدا

69

–

12

أسهم

175

938

110

10

488

–

–

–

2,619

–

5,181

191

622

المؤجلة

–

185

297
–

1,723

أخرى

اإلجمالي

–

2,310

–

–

4,952

4,907

16,171

–

8,609

–

36,949

–

أعداد الموظفين في الجدول أعاله يشــمل الموظفين في البنك وفروعه الخارجية والشــركات المملوكة بالكامل والشــركات التابعة للشــركات المملوكة بالكامل.
تــم احتســاب األثــر الصافــي لتكاليــف الموظفيــن الغيــر مباشــرة األخرى والتي بلغت قيمتها  211,297دينــار بحريني في الجدول أعاله.
أجــور وأتعــاب حضــور اجتماعــات مجالــس اإلدارة مــن قبــل أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لتمثيــل البنك في مجالس اإلدارة .تــم إدراج مبلغ  329,879دينار بحريني في
الجــدول أعــاه مــن شــركات تابعــة مملوكة بالكامل و /أو الشــركات الزميلــة لبنك البحرين والكويت.
يتضمــن المبلــغ اإلجمالــي مكافــآت نهايــة الخدمــة المدفوعــة ضمــن برنامــج التقاعد المبكر االختياري التي تم ســدادها خالل الســنة والتي بلغت  1,409,465دينار
بحرينــي حيــث بلغــت أعلــى مكافــأة مدفوعة لشــخص واحد 151,056ألف دينار بحريني.
 ٢المنــح المؤجلة

2019

ً
نقدا

الرصيد االفتتاحي

الممنــوح خالل الفترة

(ألف دينار
بحريني) العدد

595
209

المدفوع  /المصروف خالل الفترة ()207
تعديالت الخدمة واألداء والمخاطر –
تعديالت مرتبطة بأســهم المنحة –

الرصيد الختامي

596

أسهم

ً
نقدا

اإلجمالي

(ألف دينار (ألف دينار
بحريني) بحريني)

الرصيد االفتتاحي

(ألف دينار
بحريني) العدد

623

6,481 16,829,259

7,075

()1,958( )5,546,084

()2,165

المدفوع  /المصروف خالل الفترة ()213

–

تعديالت مرتبطة بأســهم المنحة –

2,220 3,874,532

–
–

–
–

6,743 15,157,707

2,429
–

7,339

*تم حســاب عدد األســهم المؤجلة الممنوحة لعام  2019بصورة تقديرية على أســاس ســعر الســهم
 ٠,573فلــس فــي نهايــة العــام ،حيث ســيتم اعتماد الســعر النهائــي بعد مضي  ١٤يوم من تاريخ
الجمعيــة العامة العمومية الســنوية.

2018

الممنــوح خالل الفترة

185

تعديالت الخدمة واألداء والمخاطر –

الرصيد الختامي

595

أسهم

اإلجمالي

(ألف دينار (ألف دينار
بحريني) بحريني)

6,521 17,169,886

7,143

()1,947( )4,838,600

()2,160

1,907 4,497,973
–
–

–
–

6,481 16,829,259

2,092
–
–

7,075

**تم حســاب عدد األســهم المؤجلة الممنوحة لعام  2018بصورة تقديرية على أســاس ســعر الســهم
 ٠,424فلــس فــي نهايــة العــام ،حيث ســيتم اعتماد الســعر النهائــي بعد مضي  ١٤يوم من تاريخ
الجمعيــة العامة العمومية الســنوية.

تم إدراج أســهم األداء طويلة األجل والممنوحة في الجدول أعاله على افتراض احتمالية االســتحقاق.
البيانات الخاصة باألســهم أعاله تشــمل أســهم األداء طويلة األجل والمبنية على مجموع األســهم الممنوحة وال تعكس بالضرورة المصروفات المحاســبية التي
ترتبط بمســتوى االكتســاب وسنوات الخدمة.
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معلومات عن المؤسسة

الهيــكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

لجان مجلس اإلدارة
لجنة
التدقيق

واإللتزام

سكرتارية
مجلس اإلدارة

اللجنة
التنفيذية

لجنة
التعيين والمزايا
وحوكمة الشركات

لجنة
المخاطر

المخاطر ،اإلئتمان،
واإللتزام

التدقيق
الداخلي*

اإللتزام ومكافحة
غسل األموال

إدارة المخاطر
واإلئتمان

الرئيس التنفيذي للمجموعة

مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد

مجموعة الخدمات
المصرفية لقطاع الجملة

الخدمات المصرفية
لألفراد

الخدمات المصرفية
للشركات

BBK Lite

الخزينة واالستثمار

إدارة معالجة الديون

الخدمات المصرفية
الدولية

الشركات التابعة

BBK Privé
الخدمات المصرفية
الخاصة وإدارة الثروات

كريدي
مكس

مجموعة الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

مجموعة الرقابة
المالية والتخطيط

مجموعة تكنولوجيا
المعلومات والعمليات

إدارة تطوير األعمال

إنفيتا

اللجان اإلدارية
الموارد البشرية

إدارة الموجودات
والمطلوبات

مراقبة ومتابعة
اإلستراتيجية

إدارة االئتمان

إدارة المخاطر

المخصصات

ً
إداريا .وهو مسؤول عن تقديم
*لضمان االستقاللية ،يعمل «التدقيق الداخلي» تحت نطاق لجنة التدقيق وااللتزام التابعة لمجلس اإلدارة ويتبع الرئيس التنفيذي للمجموعة
التقارير لإلدارة وللمجلس (من خالل لجنة التدقيق وااللتزام) عن مدى جودة عمليات البنك ،مع التركيز بشكـل خـاص على أنظمة الرقابة.
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مصالــح اإلدارة التنفيذية
إجمالي عدد األســهم والســندات المملوكة ألعضاء فريق اإلدارة التنفيذية كما في  31ديســمبر :2019
األعضاء

رياض يوســف ساتر

فئة األسهم

عادية

عبدالرحمن علي ســيف

عادية

جمــال محمد الصباغ

محمــد علي ملك

حســان محمد بورشيد
محمد عبدالله عيســى

رشــاد أحمد أكبري

براســنجيت مانــدال

عادية

532,237

–

387,237
430,812

–
–

90,000

–

عادية

714,790

538,864

–

عادية

175,000

97,029

–

30,000

عادية
عادية

عادية

نديــم عبدالعزيز الكوهجي

نيل انتوني شــارب
عادل عبدالله ســالم

عادية

عادية

حســن أحمــد أبوزيــد

عادية

راج دوغار

911,643

171,643

–

300,000

–

عادية

أجاي جاشــوال

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2019

عدد السندات

 31ديسمبر 2018

عادية

عادية

463,160

530,000

119,796

54,927
46,899

–

–

94,405

–

463,160

–

396,036

–

–

–

–

–

–

–

76,905
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7,000

تداول أعضاء اإلدارة التنفيذية في أســهم وســندات البنك خالل العام 2019
التداول من خالل شــركة بورصة البحرين

األعضاء

بيع  90,000سـ ً
ـهما
بيع  30,000سـ ً
ـهما
بيع  30,000سـ ً
ـهما

رياض يوســف ساتر

عبدالرحمن علي ســيف

بيع  20,000سـ ً
ـهما
بيع  430,812ســهماً
بيع  29,769سـ ً
ـهما
بيع  92.260ســهماً

محمــد علي ملك

محمد عبدالله عيســى

بيع  50,000سـ ً
ـهما
بيع  7,121سـ ً
ـهما
بيع  30,139ســهماً

رشــاد أحمد أكبري

نديــم عبدالعزيز الكوهجي

تاريخ التداول

 04ديســمبر 2019

 05ديســمبر 2019
 08ديســمبر 2019
 12ديســمبر 2019

 08أغسطس 2019

 09يونيو 2019

 10يونيو 2019

 13يونيو 2019

 26أغسطس 2019

 16يناير 2019

اللجان اإلدارية
تعقد اللجان اإلدارية اجتماعاتها برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة ،وتشكل اللجان اإلدارية من رؤساء األقسام ذات العالقة الذين يتم تعيينهم
من قبل رئيس اللجنة.
اللجنة

الموارد البشرية

ملخص مهام ومســئوليات اللجنة

وضع السياســات واإلجراءات اإلدارية واللوائح التنظيمية إلدارة الموارد البشــرية.

اجتماعــات اللجنة الدورية

كل شهرين

إدارة الموجــودات والمطلوبات

وضــع السياســات واللوائــح التنظيميــة إلدارة الميزانيــة العمومية ومراقبة المخاطر
ذات العالقة

مرة واحدة في الشــهر
على األقل

إدارة االئتمان

توافــق علــى االئتمــان واالســتثمارات المقترحة إلى حد معين .كذلك اســتعراض والتوصية
بأيــة اقتراحــات تتطلــب موافقــة اللجنة التنفيذيــة أو المجلس عليها.

أسبوعية

متابعة ومراقبة اإلســتراتيجية

تســتعرض فرص التقدم المحرز في المبادرات اإلســتراتيجية.

إدارة المخاطر

تحديــد وقيــاس ومراقبــة والتحكــم في المخاطر من خالل وضع سياســات المخاطر
واإلجــراءات الخاصة بها.

المخصصات

دراســة وتحديد اشــتراطات مخصصات القروض والســلفيات
االئتمانية واالستثمارات.

نصف سنوية

ربع سنوية
ربع سنوية
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معلومات عن المؤسسة تتمة

اســتثمارات البنك األخرى كما في  31ديســمبر 2019
ملكية البنك في شــركات أخرى مدرجة في شــركة بورصة البحرين ( %5أو أكثر)
عدد األسهم

االسم/الشركة

الشــركة البحرينيــة الكويتية للتأمين

شــركة األوراق المالية واالســتثمار (سيكو)
شــركة البحرين للتســهيالت التجارية

مملكة البحرين

الوضع القانوني

ش.م.ب( .م)

تاريخ الملكية

%

المقر الرئيسي

مملكة البحرين

ش.م.ب( .م)

2006

%7.91

مملكة البحرين

ش.م.ب( .م)

1994

%23.03

2006

%6.82

 31ديسمبر 2019
الحالية

 31ديسمبر 2018
السابقة

33,896,140

33,896,140

9,759,636

47,023,363

9,759,636

37,618,691

نســب المســاهمين الرئيســيين في أســهم الشركة ( %5وأكثر)
عدد األسهم

االسم/الشركة

المقر الرئيسي

مملكة البحرين

ش.م.ب.

صندوق التقاعد

مملكة البحرين

هيئة حكومية

1986

دولة الكويت

شركة استثمارية

1990

%19.20

مملكة البحرين

هيئة حكومية

1986

%13.70

بنك اإلثمار

الهيئة العامة لالســتثمار
الهيئــة العامــة للتأمين االجتماعي

الوضع القانوني

تاريخ الملكية

%

%19.27

2008

%26.06

 31ديسمبر 2019
الحالية

 31ديسمبر 2018
السابقة

249,944,126

203,020,288

337,936,273

248,971,165
177,645,510

274,493,028

202,229,987
144,294,820

اســتثمارات البنك في شــركات أخرى (مدرجة/غير مدرجة داخل/خارج مملكة البحرين) ( % 10أو أكثر)
عدد األسهم

المقر الرئيسي

االسم/الشركة

شركة بنفت

كريدي ماكس
الشــركة العالمية لخدمة الدفع

()1

إنفيتا
نسيج
بنك األسرة
ديــار الحرمين العال المحدودة
شــركة بي بي كي جيوجيت
إنفيتــا  -الكويت

()2

شــركة إيجيال المحدودة إلدارة األموال
صندوق البحرين للســيولة
شــركة إنفيتا إلدارة المطالبات

()2

ماغنــوم بارتنــرز القابضة المحدودة
ايفوك جيرســي القابضة المحدودة
إل .إس .إي جيرســي القابضة المحدودة

( )1حصــة البنــك من خالل كريدي مكس.
( )2حصــة البنــك من خالل إنفيتا.

الوضع القانوني

مملكة البحرين

ش.م.ب( .م)

مملكة البحرين

ش.م.ب( .م)

مملكة البحرين

ذ.م.م.

مملكة البحرين

ش.م.ب( .م)

مملكة البحرين

ش.م.ب.

مملكة البحرين

ش.م.ب.

جزر كايمان

ذ.م.م.

دولة الكويت

ش.م.ك.

دولة الكويت

ش.م.ك( .م)

تاريخ الملكية

1997

%

%22.00

1999

%100.00

2005

%55.00

2006

%100.00

2009

%15.15

2009

%10.00

2011

%35.00

2012

%40.00

2014

%60.00

لندن

محدودة

2015

%50.00

مملكة البحرين

محدودة

2016

%24.27

مملكة البحرين

ش.م.ب( .م)

2017

%70.00

جيرسي

محدودة

2018

%49.96

جيرسي

محدودة

2018

%24.99

جيرسي

محدودة

2019

%45.00

 31ديسمبر 2019
الحالية

6,843

10,000,000
10,000
1,000,000
130,909,096
5,000,000
16,450,000
2,000,000
600,000
1
9,046
350,000
6,958,001
6,082,500
1

مكاتــب بنك البحريــن والكويت والفروع الدولية
للحصــول علــى تفاصيــل االتصــال بمكاتبنــا وفروعنــا المحلية والدولية ،يرجى زيــارة موقعنا على اإلنترنت .www.bbkonline.com
يقــع المقــر الرئيســي للبنــك فــي البحرين ويعمل أيضا في دبــي وتركيا والكويت والهند.
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 31ديسمبر 2018
السابقة

6,843

10,000,000
10,000
1,000,000
163,636,370
5,000,000
16,450,000
2,000,000
600,000
1
10,000
350,000
6,958,001
6,082,500
-

القسم الثـالـث

البيـانــات المـاليــة
 46اســتعراض النتائج المالية
	49تقرير مدققي الحســابات المســتقلين إلى الســادة المســاهمين
 52القائمــة الموحــدة للمركز المالي
 53القائمة الموحدة لألرباح أو الخســائر
 54القائمة الموحدة للدخل الشــامل اآلخر
 55القائمــة الموحــدة للتغيــرات في حقوق الملكية
 56القائمــة الموحــدة للتدفقات النقدية
 57إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
 85إفصاحــات بــازل  - ٣العنصر الثالث
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استعراض النتائج المالية

صافي دخل الفوائد
مليون دينار بحريني

مجموع حقوق الملكية
مليون دينار بحريني
107.3

2019
2018
2017
2016
2015

90.9

72.7

109.9

85.8

2019
2018
2017
2016
2015

2019
2018

500

2017
2016
2015

القروض والسلفيات
مليون دينار بحريني

ودائع العمالء
مليون دينار بحريني
547

501

361

1,671

1,773

2018

1,767

2016

1,741

1,765

2017
2015

نظرة عامة
على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع المصرفي واالقتصاد
تمكن بنك البحرين والكويت من الحفاظ على أدائه القوي في
ككلّ ،
ً
ً
قياسيا بلغ  75.4مليون دينار بحريني عائد إلى
ربحا
عام  ،2019حيث حقق
المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019ما يمثل زيادة بمبلغ 8.3
مليون دينار بحريني أو  12.4بالمائة مقارنة بنتائج عام .2018

ً
عائدا
وبقيت المؤشرات المالية الرئيسية للبنك على وضعها القوي محققة
ً
وعائدا على متوسط حقوق
على متوسط الموجودات بنسبة  1.9بالمائة
ً
فلسا إلى
الملكية بنسبة  14.9بالمائة .كما ارتفع ربح السهم المخفض من 52
ً
ً
مريحا خالل هذا العام ،حيث زادت
فلسا .وظل وضع السيولة في البنك
59
نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات من  27.6في المائة إلى
 34.4في المائة.
ويســتعرض هذا القســم األداء المالي للمجموعة ،مع التركيز على النتائج
التشــغيلية الموحــدة وبيــان المركــز المالي الموحد لبنك البحرين والكويت،
بما في ذلك فروعه في الخارج والشــركات التابعة والمشــاريع المشــتركة
والشــركات الزميلة واالســتثمارات غير المباشــرة في الشركات الزميلة من
خالل الشــركات التابعة.

ً
وفقا للمعايير الدولية الخاصة
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها
بالتقارير المالية ،وقانون الشركات التجارية لمملكة البحرين ،ومتطلبات
مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية.

2018
2017
2016
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2015

مجموع الموجودات
مليون دينار بحريني
2019

2019

3,865

3,582

3,763

3,703

3,646

2,170

2,375

2,624

2,494

2,643

حافظت المؤشرات المالية
الرئيسية للبنك على وضعها
ً
عائدا على متوسط
الجيد محققة
الموجودات بنسبة  1.9بالمائة،
ً
وعائدا على متوسط حقوق
المساهمين بنسبة  14.9بالمائة.

النتائج التشغيلية
ارتفع صافي الربح لعام  2019بنسبة  12.4في المائة مقارنة بالعام السابق،
حيث بلغ  75.4مليون دينار بحريني ،على الرغم من انخفاض إجمالي اإليرادات
التشغيلية لهذا العام بشكل طفيف بمقدار  5.5مليون دينار بحريني أو 3.5
ً
أساسا إلى انخفاض
ويعزى ذلك
في المائة (عند  151.5مليون دينار بحريني)ُ ،
دخل الفوائد والدخل غير المتعلق بإيرادات الفوائد.
ً
واستمرارا لنهج بنك البحرين والكويت الحكيم في إدارة المخاطر وتحديد
المخصصاتّ ،
وفر البنك مستويات كافية من المخصصات في عام ،2019
ً
تمشيا مع المعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .9

صافي دخل الفوائد
انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة  2.4في المائة ليصل إلى  107.3مليون
ويعزى ذلك بشكل رئيسي
دينار بحريني ( 109.9 :2018مليون دينار بحريني)ُ .
إلى الزيادة في مصروفات الفوائد على أذونات الخزينة الجديدة متوسطة
األجل باليورو.
اإليرادات األخرى
تتكون اإليرادات األخرى من الدخل غير المتعلق بالفوائد ،المحققة من
األنشطة التجارية مثل القطع األجنبي ،واالستثمار في الصناديق االستثمارية
غير الصناديق ذات الدخل الثابت ،ومبيعات الخدمات المصرفية لألفراد
وللشركات ،وعمليات التداول االستثماري ،والدخل من الشركات التابعة
والشركات المشتركة.
وبلغ إجمالي اإليرادات األخرى لعام  2019مبلغ  51.0مليون دينار بحريني
مقارنة بمبلغ  51.2مليون دينار بحريني في عام  .2018وبلغ صافي الرسوم
والعموالت ،المكون الرئيسي إلجمالي الدخل اآلخر  26.6مليون دينار بحريني
( 28.2 :2018مليون دينار بحريني) في حين بلغ الدخل من الشركات المشتركة
 6.8مليون دينار بحريني ( 4.1 :2018مليون دينار بحريني) بسبب تأثير تنفيذ
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية على الشركات التابعة .كما انخفضت
اإليرادات األخرى المتعلقة بالعمالت األجنبية وإيرادات االستثمار بشكل
طفيف من  18.9مليون دينار بحريني إلى  17.6مليون دينار بحريني.
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ملخص بيان لألرباح أو الخسائر
مليون دينار بحريني

صافي دخل الفوائد

إيرادات أخرى

مجموع الدخل

2019

107.3

109.9

()2.6

158.3

161.1

()2.8

()18.9

()35.3

16.4

%46.5-

8.3

%12.4

51.0

مصروفات التشغيل

()63.2

الضرائب وحقوق غير مسيطرة

()0.8

المخصصات

صافي الربح

المصروفات التشغيلية
نظـ ً
ـرا لتطبيــق ضريبــة القيمة المضافة والمبادرات االســتراتيجية والتجارية
الجديدة وتحســين قنوات التســليم ،ارتفعت المصروفات التشــغيلية للبنك
بنســبة  9.5فــي المائــة ،مــن  57.7مليــون دينــار بحريني إلى  63.2مليون دينار
بحرينــي .وارتفعــت تكاليــف الموظفيــن بنســبة  4.7في المائة ،في حين
زادت التكاليــف غيــر المتعلقــة بالموظفيــن بنســبة  17.8في المائة لتصل إلى
 25.1مليــون دينــار بحرينــي ( 21.3 :2018مليــون دينــار بحريني) .ومع ذلك،
فــإن سياســات البنــك الحكيمــة لضبــط التكاليف والقدرة القوية على إدرار
اإليــرادات مكنتــه مــن تحســين معدل التكلفــة إلى الدخل إلى  40.0في المائة
( 35.8 :2018فــي المائة).
صافي المخصصات
يتبع ويطبق البنك المعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
منذ عام  .2016يستبدل المعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 9نموذج الخسارة المتكبدة المعتمد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 39
بنموذج الخسارة المتوقعة لالئتمان .بلغ صافي المخصصات المجنبة لعام
ً
مقارنة بمبلغ  35.3مليون دينار بحريني في
 18.9 ،2019مليون دينار بحريني،
ويعزى ذلك باألساس الى نهج البنك المحافظ لضمان درجة عالية
عام ُ .2018
من التغطية للقروض المتعثرة وزيادة جهود استعادتها.
الدخل الشامل
بلغ إجمالي الدخل الشامل للبنك العائد إلى المالك  109.3مليون دينار
بحريني للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019مقارنة مع  47.4مليون دينار
بحريني في نهاية عام  .2018وساهم األداء القوي لمختلف األسواق المالية
والزيادة في تقييم األوراق المالية االستثمارية على الصعيد العالمي إلى
االستفادة من دخل البنك الشامل اآلخر ،ما أدى إلى تقييمات إيجابية غير
محققة على األوراق المالية االستثمارية.

2018

الفرق
مليون دينار بحريني

النسبة المئوية
للتغيير

75.4

51.2

()57.7

()1.0

67.1

%2.4-

()0.2

%0.4-

()5.5

%9.5

0.2

%1.7-

%20.0-

المركز المالي
حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وسيولة مريحة.
وفي نهاية عام  ،2019بلغ إجمالي موجودات المجموعة  3,865.0مليون دينار
بحريني ( 3,581.7 :2018مليون دينار بحريني).
وواصل البنك نجاحه في تحقيق توازن جيد بين الودائع والقروض والسلف
بنسب مريحة من صافي القروض والسلف إلى ودائع العمالء بلغت 77.0
بالمائة في نهاية عام  74.6 :2018( 2019بالمائة).
الموجودات
بلغ إجمالي الموجودات  3,865.0مليون دينار بحريني كما في  31ديسمبر
 ،2019بزيادة قدرها  7.9في المائة عن العام الماضي  3581.7مليون دينار
ً
ً
طفيفا ( 5.7بالمائة) ،في حين
انخفاضا
بحريني .وانخفضت القروض والسلف
تم استخدام الفائض كنقد وأرصدة وأذونات خزينة لدى المصرف المركزي،
وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى.
المطلوبات
واصل الهيكل التمويلي للبنك قوته مع التقليل من االعتماد على االقتراض
من البنوك والمؤسسات المالية األخرى .وظلت ودائع العمالء هي المصدر
الرئيسي للتمويل ،إذ تُ مثل  65.4في المائة من إجمالي المطلوبات .في
حين واصل البنك تنمية قاعدة عمالء التجزئة لديه ،ما زاد من مطلوباته من
التجزئة إلى  901.4مليون دينار بحريني ( 823.8 :2018مليون دينار بحريني)،
وانخفض إجمالي ودائع العمالء إلى  2,169.5مليون دينار بحريني خالل عام
 2,374.5 :2018( 2019مليون دينار بحريني) بسبب التقليل الكبير للسيولة
من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي؛ فيما يظل االقتراض بموجب
ً
جزءا ال يتجزأ من مصادر التمويل
اتفاقيات إعادة الشراء واالقتراض ألجل
المتوسطة والمستقرة للبنك ،حيث بلغ األول  313.4مليون دينار بحريني في
نهاية العام ( 199.0 :2018مليون دينار بحريني) ،والثاني عند  333.0مليون دينار
بحريني ( :2018دينار بحريني  144.5مليون).
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تتمة

ملخص المركز المالي الموحد
مليون دينار بحريني

الموجودات

2019

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

376.4

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

278.3

أوراق مالية استثمارية

875.0

أذونات خزينة

قروض وسلف للعمالء

484.4

2018

الفرق
مليون دينار بحريني

191.0

185.4

%97.1

239.2

39.1

%16.3

410.4

74.0

1,670.9

1,772.5

()101.6

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

70.6

62.9

7.7

ممتلكات ومعدات

35.2

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
مجموع الموجودات

74.2
3,865.0

النسبة المئوية
للتغيير

800.3

77.9
27.5

3,581.7

74.7

%18.0
%5.7%9.3

%12.2

()3.7

%4.7-

283.3

%7.9

7.7

%28.0

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

اقتراضات بموجب اتفاقية إعادة الشراء
إقتراضات ألجل

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

363.1
313.4
333.0

2,169.5

2,374.5

3,318.0

3,081.3

236.7

%7.7

139.0

مجموع حقوق الملكية

547.0

مالءة رأس المال
قام البنك بتطبيق إطار عمل اتفاقية بازل  3لقياس مالءة رأس المال منذ
ً
وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.
يناير ،2015
بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة لمالك البنك  543.9مليون دينار بحريني
في نهاية عام  497.7 :2018( 2019مليون دينار بحريني) .وواصل البنك
المحافظة على معدل مالءة مريح بنسبة  21.7في المائة ( 19.6 :2018في
المائة) ،وهو معدل يزيد على الحد األدنى المقرر من ِق َبل مصرف البحرين
المركزي البالغ  14.0في المائة للبنوك المحلية الهامة .وحرصت المجموعة
على المحافظة على رأس مال قوي لدعم الخطط االستراتيجية المستقبلية
من خالل تبني سياسة ديناميكية لالحتفاظ باألرباح.
إن نمونا الملحوظ على مر السنوات هو نتاج ثقافتنا المتواصلة وأدائنا
المتفوق ومشاركتنا الواسعة في كل من األسواق المحلية واإلقليمية
ً
فضل عن الخدمة الممتازة للعمالء ،ما مكننا من الحفاظ على الزخم
والدولية
الذي بنيناه وتعزيز القيمة للمساهمين على مر السنوات.
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144.5

188.5

%130.4

()205.0

العائد الى ُمالك البنك

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

199.0

114.4

%57.5

%8.6-

543.9

حقوق غير مسيطرة

258.7

104.4

%40.4

3.1

3,865.0

104.6
497.7

2.7

500.4

3,581.7

34.4
46.2

0.4

46.6

283.3

%32.9

%9.3

%14.8
%9.3
%7.9

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لبنك البحرين والكويت ش.م.ب.
ً
معا
(«بنك البحرين والكويت ش.م.ب ».أو «البنك») وشركاته التابعة (المشار إليهم
«بالمجموعة») ،والتي تتكون من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في  31ديسمبر
 ،2019والقوائم الموحدة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم
المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص ألهم السياسات المحاسبية.
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصـورة عادلة ،من كافة النواحي
الجوهرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2019وأداؤها المالي
ً
وفقا للمعايير
الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
الدولية إلعداد التقارير المالية.
أساس الرأي
ً
وفقا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسئولياتنا بموجب هذه المعايير
تمت عملية التدقيق
مفصلة أكثر ضمن بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
ً
وفقا لقواعد السلوك
الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن المجموعة
ً
وفقا للمتطلبات
األخالقي للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقالل الدولية)
أمور التدقيق الرئيسية

األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في مملكة البحرين ،وقد استوفينا
ً
وفقا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين .إننا
مسئولياتنا األخالقية األخرى
ً
أساسا لرأينا.
نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير
أمور التدقيق الرئيسية
ً
وفقا الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي
خالل تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019لقد تم
دراسة هذه األمور ضمن نطاق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وذلك إلبداء رأينا
ً
حول هذه القوائم ،وال نبدي ً
منفصال حول هذه األمور .بالنسبة لكل أمر من األمور
رأيا
الموضحة أدناه ،تم تقديم تفاصيل عن كيفية معالجة هذه األمور في عملية التدقيق في
ذلك السياق.
لقد استوفينا المسئوليات المذكورة في بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق
القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا ،باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلك.
بناء عليه ،فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا
ً
لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا
ً
أساسا لرأينا
بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها أدناه ،توفر
حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.

الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق

إضمحالل القيمة المدرجة للقروض والسلف
إن عملية تقدير مخصص اإلضمحالل
للقروض والسلف المرتبطة بمخاطر االئتمان
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
ً
رقم  9يعد ً
هاما ومعقد ًا .يتطلب المعيار
أمرا
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9استخدام
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ألغراض
احتساب مخصص اإلضمحالل .يتطلب
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة من
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ممارسة االجتهادات الجوهرية
ﺑﺎﺳﺗﺧدام افتراضات غير موضوعية ﻋﻧد
ﺗﺣدﯾد كل ﻣن توقيت ومبالغ الخسائر
ً
نظرا
االئتمانية المتوقعة للقروض والسلف.
لصعوبة المتطلبات بموجب المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  ،9ومدى أهمية
االجتهادات المطبقة وتعرضات المجموعة
ً
رئيسا
للقروض والسلف التي تشكل جزء ًا
من موجودات المجموعة ،فإن عملية
تدقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض
ً
رئيسيا.
والسلف تستحوذ على تركيز ًا

لقد تضمن نهجنا فحص الرقابة المرتبطة بالعمليات المتصلة بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة وتنفيذ إجراءات موضوعية بشأن تلك
التقديرات .تتركز إجراءاتنا ،من بين األمور األخرى ،على ما يلي:
• لقد قمنا بتقييم:
–	سياسة مخصصات اإلضمحالل الخاصة بالمجموعة القائمة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9بما في ذلك معيار الزيادة
الجوهرية في المخاطر االئتمانية مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9؛
–	أساليب ومنهجية نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة مقابل متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9؛ و
–	فحصنا صحة النظريات ونزاهة العمليات الحسابية للنماذج.

•	لقد قمنا بفهم التصميم وفحصنا مدى الفعالية التشغيلية للرقابة ذات الصلة لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ،بما في ذلك بناء
النموذج والموافقة عليه ،والمتابعة /التحقق المستمر والحوكمة حول النموذج ودقة العمليات الحسابية .كما تحققنا من صحة اكتمال
ودقة البيانات المستخدمة ومدى معقولية افتراضات اإلدارة؛
• لقد قمنا بفهم وتقييم االفتراضات الجوهرية للنموذج فيما يتعلق بالتعرضات وكذلك االستثناءات مع التركيز على:
–	افتراضات النموذج الرئيسية المعتمدة من قبل المجموعة؛ و
–	األسس والبيانات المستخدمة لتحديد االستثناءات.

• بالنسبة لعينة من التعرضات ،لقد قمنا بتنفيذ إجراءات لتقييم:
–	مدى مالئمة قيمة التعرضات عند التعثر في السداد واحتمالية التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد (بما في ذلك قيم
الضمانات المستخدمة) في عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة؛
–	تحديد التعرضات ذات الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية في الوقت المناسب ومدى مالئمة درجات تصنيف المجموعة؛ و
–	عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة..
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تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
أمور التدقيق الرئيسية

تتمة

تتمة

الكيفية التي تمت بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق

إضمحالل القيمة المدرجة للقروض والسلف تتمة
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغ إجمالي قروض
وسلف المجموعة  1,774,2مليون دينار بحريني
وبلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة
بها  103,3مليون دينار بحريني ،مشتملة
على مخصص بمبلغ وقدره  26,1مليون
دينار بحريني مقابل تعرضات المرحلتين 1
و 2ومبلغ وقدره  77,2مليون دينار بحريني
مقابل التعرضات المصنفة ضمن المرحلة
 .3تم اإلفصاح عن أسس احتساب الخسائر
االئتمانية المتوقعة في ملخص ألهم
السياسات المحاسبية في اإليضاح رقم 33
حول القوائم المالية الموحدة.

•	بالنسبة لمعلومات النظرة المستقبلية المستخدمة من قبل إدارة المجموعة في احتساب خسائرها االئتمانية المتوقعة ،لقد قمنا
بإجراء مناقشات مع اإلدارة وتحققنا من الموافقات الداخلية من قبل اإلدارة بالنسبة للتوقعات االقتصادية المستخدمة ألغراض
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة؛
•	باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل إرضاء أنفسنا بشأن النموذج العام واالفتراضات الجوهرية المستخدمة في تطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  ،9قمنا بمراجعة تقرير التحقق المستقل المعد من قبل الخبير االستشاري للمجموعة .وعالوة على ذلك ،قمنا
بتنفيذ إجراءات للتأكد من كفاءة وموضوعية واستقاللية الخبير االستشاري للمجموعة؛ و
•	لقد أخذنا في االعتبار مدى كفاية اإلفصاحات في القوائم المالية الموحدة فيما يتعلق بمخصص إضمحالل القروض والسلف كما هو
مطلوب بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

كما قمنا بإشراك أخصائيينا الداخليين حيثما كانت تتطلب خبراتهم المختصة.

راجع التقديرات واآلراء المحاسبية الهامة وإفصاحات القروض والسلف ونوعية االئتمان في اإليضاحات رقم  3,4و 7و 33حول القوائم
المالية الموحدة.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة
 ،2019بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات .إن مجلس اإلدارة هو
المسئول عن المعلومات األخرى .وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس
ً
جزءا من التقرير السنوي ،ومن المتوقع توفير البنود المتبقية من
اإلدارة والذي يمثل
التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ،وإننا ال نبدي أي
شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات
األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة ،وعند القيام بذلك ،نأخذ بعين االعتبار ما
ً
جوهريا مع القوائم المالية الموحدة أو مع
إذا كانت هذه المعلومات األخرى تتعارض
معرفتنا التي حصلنا عليها من خالل عملية التدقيق أو يبدو أنها تحتوي على معلومات
بناء على العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى
جوهرية خاطئة .وإذا ما استنتجناً ،
التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق ،أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة،
فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك الحقيقة .ولم نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه في
هذا الشأن.
مسئوليات مجلس اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة هو المسئول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس
ً
سواء كانت ناتجة
ضروريا إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية،
اإلدارة
ً
عن االحتيال أو الخطأ.
ً
مسئوال عن تقييم قدرة
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،يكون مجلس اإلدارة
المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،حيث أمكن ،عن األمور المتعلقة
بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم
المالية الموحدة ،إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها
أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل
سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير تدقيق
خالية من األخطاء الجوهرية،
ً
ً
ً
ضمانا
تأكيدا عالي المستوى ،ولكنه ليس
يتضمن رأينا .يعتبر التأكيد المعقول هو
ً
ً
دائما عن المعلومات
وفقا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف
بأن التدقيق الذي يتم
الجوهرية الخاطئة عند وجودها .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها
ً
ً
مجتمعة ،يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية
منفردة أو
جوهرية ،إذا كانت
المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.
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ً
وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نقوم بممارسة االجتهاد
كجزء من عملية التدقيق
المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق ،وكما نقوم بما يلي:

ـواء كانت
•	تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سـ ً
ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تســتجيب لتلك المخاطر
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسـ ًـا إلبداء رأينا .إن مخاطر عدم
اكتشــاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأِ ،لما قد
يتضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام
الرقابة الداخلي.
•	فهم نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة
في ظل الظروف القائمة وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة
الداخلي للمجموعة.
•	تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية
واإلفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة.

وبناء
•	التأكد من مدى مالئمة اســتخدام مجلس االدارة لمبدأ االســتمرارية المحاســبي،
ً
علــى أدلــة التدقيــق التــي تم الحصــول عليها ،فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري
مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشــكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على
االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شــك جوهري،
فعلينا اإلشــارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية
الموحــدة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هذه اإلفصاحات غير كافية .إن اســتنتاجاتنا مبنية
علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك ،فإن
األحداث أو الظروف المســتقبلية قد تؤدي إلى عدم اســتمرار المجموعة في أعمالها
كمنشأة مستمرة.

•	تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك
اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث
التي تحقق العرض العادل.

•	الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن
الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية
الموحدة .إننا مسئولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة.
ونظل الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجموعة حول عدة أمور من بينها،
نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة التي تتضمن أي أوجه قصور هامة
في نظام الرقابة الداخلي الذي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجموعة بما يفيد التزامنا بالمتطلبات
األخالقية المتعلقة باالستقاللية ،ونطلعها على جميع العالقات واألمور األخرى التي قد
تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه االستقاللية.
من تلك األمور التي تم التواصل بها مع لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجموعة،
القيام بتحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية
والتي تمثل أمور التدقيق الرئيسية .أننا نقدم توضيح بشأن تلك األمور في تقرير
التدقيق مالم تمنع القوانين أو األنظمة اإلفصاح عن ذلك األمر ،أو في حاالت نادرة
ً
بناء عليها ال يتم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا حيث أن اآلثار السلبية
جدا والتي ً
المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ً
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين
المركزي (المجلد رقم  ،)1نفيد:

		أن البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق
(أ)
مـع تلك السجالت؛
(ب)	وأن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع القوائم
الماليـة الموحدة؛

(ج)	ولم يرد إلى علمنا خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019وقوع أية مخالفات
ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو ألحكام قانون مصرف البحرين المركزي
وقانون المؤسسات المالية أو الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد
رقم  1واألحكام النافذة من المجلد رقم  )6وتوجيهات مصرف البحرين المركزي
والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو ألحكام عقد
ً
سلبا على
التأسيس والنظام األساسي للبنك على وجه قد يؤثر بشكل جوهري
نشاط البنك أو مركزه المالي الموحد؛

(د)	وقد حصلنا من اإلدارة على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية
ألغراض تدقيقنا.
الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات
المستقلين هو السيد عيسى الجودر.

سجل قيد الشريك رقم 45
 17فبراير 2020
المنامة ،مملكة البحرين
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القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019

2019
مليون دينار بحريني

2018
مليون دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4

376.4

191.0

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

6

278.3

239.2

إيضاحات

الموجودات

أذونات خزانة

5

قروض وسلف العمالء

7

أوراق مالية استثمارية

8

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

9

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

10

ممتلكات ومعدات

11

مجموع الموجودات

70.6

62.9

875.0
74.2
35.2

800.3

77.9
27.5

3,865.0

363.1

258.7

12

333.0

144.5

14

139.0

المطلوبات

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
اقتراضات ألجل

1,670.9

1,772.5

3,581.7

المطلوبات وحقوق الملكية

اقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء

484.4

410.4

313.4

199.0

2,169.5

2,374.5

3,318.0

3,081.3

15

129.7

108.2

أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة 1

15

–

إحتياطي قانوني

15

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

13

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال

أسهم خزانة

15

عالوة إصدار أسهم

15

إحتياطي عام

15

تغيرات متراكمة في القيم العادلة

16

توزيعات مقترحة

17

تعديالت تحويل عمالت أجنبية
أرباح مبقاة

العائد إلى مالك البنك
حقوق غير مسيطرة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 49
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86.1

105.6
54.1

54.1

61.6
11.2

()12.2

54.1

()25.1
()11.7

144.6

148.9

543.9

497.7

547.0

500.4

54.5

3,865.0

جاسم حسن زينل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

()2.5

41.0

3.1

مجموع حقوق الملكية

مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة

()5.2

104.6

44.6
2.7

3,581.7

رياض يوسف ساتر
الرئيس التنفيذي للمجموعة

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

دخل الفوائد ودخل مشابه

18أ

مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
صافي دخل الفوائد ودخل مشابه

دخل الرسوم والعموالت – صافي
دخل آخر

107.3

109.9

17.6

18.9

18ب
19

26.6

تكاليف الموظفين
مصروفات أخرى

مجموع المخصصات – صافي
صافي الدخل التشغيلي

حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
الربح للسنة قبل الضرائب
مصروف ضريبي

الربح للسنة بعد الضرائب

()25.1

()21.3

()63.2

21
9

6.8

22

()0.2

العائد إلى:

حقوق غير مسيطرة

69.4

النصيب األساسي للسهم في األرباح (دينار بحريني)

النصيب المخفض للسهم في األرباح (دينار بحريني)

23

جاسم حسن زينل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

()36.4
()57.7

()35.3
64.0

4.1

76.2

68.1

76.0

67.7

75.4

67.1

76.0

67.7

0.6
23

28.2

151.5

()18.9

مالك البنك

()55.9

157.0

()38.1

مجموع المصروفات التشغيلية

مراد علي مراد
رئيس مجلس اإلدارة

176.4

165.8

()69.1

20

مجموع الدخل التشغيلي

2019
مليون دينار بحريني

2018
مليون دينار بحريني

0.059
0.059

()0.4

0.6

0.056
0.052

رياض يوسف ساتر
الرئيس التنفيذي للمجموعة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  49جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

الربح للسنة

الدخل (الخسارة) الشاملة األخرى

ً
الحقا إلى األرباح أو الخسائر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها

2019
مليون دينار بحريني

2018
مليون دينار بحريني

76.0

67.7

القيمة العادلة من خالل إحتياطي الدخل الشامل اآلخر (أدوات أسهم حقوق الملكية)
ً
الحقا إلى األرباح أو الخسائر
البنود التي سيتم أو من الممكن إن يتم إعادة تصنيفها

7.6

6.5

تعديالت تحويل عمالت أجنبية

()0.5

()2.4

16

()1.1

0.4

16

30.6

()21.3

التغير في إحتياطي التحويل:
التغير في إحتياطي التحوط:

الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة

التغير في إحتياطي القيمة العادلة:
صافي التغير في القيمة العادلة

صافي المبلغ المحول إلى األرباح أو الخسائر
الدخل ( /الخسارة) الشاملة األخرى للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة
العائد إلى:

مالك البنك

حقوق غير مسيطرة

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 49
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16

()2.7

33.9

()2.9

()19.7

109.9

48.0

109.3

47.4

109.9

48.0

0.6

0.6

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

العائد إلى مالك البنك وحاملي األوراق الرأسمالية

أوراق رأسمالية
تعديالت
تغيرات
دائمة قابلة
للتحويل مدرجة عالوة
تحويل
متراكمة
إحتياطي
إحتياطي
ضمن رأس
أسهم
رأس
إصدار
في القيم عمالت
عام
قانوني
المال فئة 1
خزانة
المال
أسهم
أجنبية
العادلة
مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار
مليون دينار مليون دينار مليون دينار
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
إيضاحات بحريني

مجموع
توزيعات
أرباح
حقوق غير حقوق
المجموع
مقترحة
مبقاة
مسيطرة الملكية
مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني
بحريني

الرصيد في  1يناير 2018

108.2

()1.0

86.1

41.0

54.1

54.1

()8.3

()9.3

134.6

39.2

498.7

2.2

500.9

خسارة شاملة أخرى

–

–

–

–

–

–

()16.8

()2.4

()0.5

–

()19.7

–

()19.7

–

–

–

()0.6

–

()0.6

–

الربح للسنة

مجموع الدخل الشامل

الدفع على أساس األسهم

توزيع على األوراق الرأسمالية
الدائمة القابلة للتحويل مدرجة
ضمن رأس المال فئة 1

–

42

أرباح أسهم مدفوعة
تبرعات خيرية

التغير في أسهم الخزانة

التغير في الحقوق غير المسيطرة

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

()16.8
–

–

()2.4

67.1
66.6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

()7.1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

()1.4

–

47.4

()7.1

0.6

–

48.0

()0.6
()7.1

()37.8

()37.8

()0.2

()38.0

15

–

()1.5

–

–

–

–

–

–

–

–

()1.5

–

()1.5

17

–

–

–

–

–

–

–

–

()44.6

44.6

–

0.1

–

الرصيد في  31ديسمبر 2018

108.2

()2.5

86.1

41.0

54.1

54.1

()25.1

()11.7

148.9

44.6

497.7

2.7

500.4

دخل ( /خسارة) شاملة أخرى

–

–

–

–

–

–

36.3

()0.5

()1.9

–

33.9

–

33.9

الربح للسنة

مجموع الدخل الشامل

الدفع على أساس األسهم

توزيع على األوراق الرأسمالية
الدائمة القابلة للتحويل المدرجة
ضمن رأس المال فئة 1

تحويل األوراق الرأسمالية
الدائمة القابلة للتحويل المدرجة
ضمن رأس المال فئة 1

أرباح أسهم مدفوعة
تبرعات خيرية

التغير في أسهم الخزانة

محول إلى اإلحتياطي القانوني
توزيعات مقترحة

الرصيد في  31ديسمبر 2019

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

21.5

–

17

–

–

42

17
15
15
17

–
–
–
–

129.7

–
–

–

–

36.3

–

–

–

()0.5
–

73.5

0.6

–

–

–

–

–

–

()86.1

64.6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

()2.7

–

–

–

()5.2

–

–

–

–

–

75.4

()3.6

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–
–
–

105.6

–
–

–
–

7.5

–

61.6

54.1

–

–

–
–
–
–

11.2

–
–
–
–

()12.2

–

()1.4

–

–

–

–

()1.4
0.1

توزيعات مقترحة

–

–

–

–

–

–

–

–

–

67.1

0.6

67.7

75.4

109.3

–

0.6

–

()3.6

–

–

0.6
0.6

–
–

–

–

76.0

109.9

0.6

()3.6
–

()12.8

()43.0

()55.8

()0.2

()56.0

–

–

()2.7

–

()2.7

()7.5

()54.5

144.6

()1.6
–

54.5
54.5

()1.6
–

–

543.9

–
–

–

3.1

()1.6
–

–

547.0

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  49جزء ًا من هذه القوائم المالية الموحدة
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

األنشطة التشغيلية

الربح للسنة قبل الضرائب

تعديالت للبنود غير النقدية التالية:
استهالك

مجموع المخصصات – صافي

حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

مكاسب محققة من بيع أوراق مالية استثمارية

مستحقات على اقتراضات ألجل

11

2019
مليون دينار بحريني

2018
مليون دينار بحريني

76.2

68.1

6.1

3.7

21

18.9

35.3

20

()3.0

()3.2

9

()6.8
5.0

()4.1
0.7

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

96.4

100.5

ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية
ً
يوما أو أكثر
أذونات خزانة بتواريخ استحقاق أصلية لمدة 90

()13.4

4.7

()19.6

()9.2

(الزيادة)  /النقص في الموجودات التشغيلية

()74.0

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
قروض وسلف العمالء

83.4

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

2.5

الزيادة ( /النقص) في المطلوبات التشغيلية

16.7

()66.9
()7.3

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

104.5

65.2

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

()205.0

()249.1

()0.6

–

إقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء

114.4

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

29.5

ضريبة دخل مدفوعة

37.7

15.6

صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

118.1

()92.1

شراء أوراق مالية استثمارية

()407.9

()407.5

()6.1

()14.7

األنشطة االستثمارية

استرداد  /بيع أوراق مالية استثمارية

صافي استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة

شراء ممتلكات ومعدات

9
9

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

أرباح أسهم وتبرعات خيرية مدفوعة
اقتراضات ألجل

372.3

3.9

3.1

()13.8

()4.8

()57.6

()39.2

()51.6
17

354.2

()69.7

188.5

()55.2

()2.7

()1.5

صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

125.2

()103.6

تعديالت تحويل عمالت أجنبية  -صافي

()0.3

()2.2

التوزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل المدرجة ضمن رأس المال فئة 1

()3.6

التغير في الدفع على أساس األسهم

0.6

التغير في أسهم الخزانة

صافي التغيرات في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
معلومات إضافية:
فوائد مستلمة

فوائد مدفوعة

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 49
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191.7

25

345.4

()7.1
()0.6

()265.4
613.0

536.8

345.4

176.4

163.6

69.2

46.6

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2019

 1األنشطة

تأسس بنك البحرين والكويت ش.م.ب«( .البنك») ،كشركة مساهمة عامة في مملكة
البحرين بموجب مرسوم أميري صادر في مارس  1971ومسجل لدى وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة تحت سجل تجاري رقم  1234بتاريخ  16مارس  .1971يزاول البنك
أنشطته بموجب ترخيص مصرفي تجاري صادر عن مصرف البحرين المركزي وأسهمه
مدرجة في بورصة البحرين.
يزاول البنك األنشطة المصرفية التجارية من خالل فروعه في مملكة البحرين ودولة
الكويت وجمهورية الهند وكما يزاول عمليات البطاقات االئتمانية وتنفيذ العمليات
التجارية باالستعانة بمصادر خارجية من خالل شركاته التابعة .يقع المقر الرئيسي
المسجل للبنك في  43شارع الحكومة ،ص.ب ،597 .المنامة ،مملكة البحرين.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة .تتحقق
السيطرة عندما يكون لدى المجموعة تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة من خالل
مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل
إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وباألخص ،تسيطر المجموعة على الشركة
المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة ما يلي:

	السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحاليةلتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛

	تعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛و
	-القدرة على إستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار عوائدها.

بناء على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ
لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة ً
 17فبراير .2020

عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة للشركة
المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في
تقييم ما إذا كان لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:

 2.1بيان بااللتزام
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة
أعدت القوائم المالية الموحدة
ً
وطبقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني
عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والدليل اإلرشادي لمصرف
البحرين المركزي (المجلد رقم  1واألحكام النافذة من المجلد رقم  )6وتوجيهات مصرف
البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو
ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

 -الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و

 2أساس اإلعداد

 2.2العرف المحاسبي
ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،بإستثناء األدوات المالية
أعدت القوائم المالية الموحدة
المشتقة واألوراق المالية االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر واالستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة والموجودات المالية المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة .إن القيم
المدرجة للموجودات والمطلوبات المثبتة والتي هي بنود تم التحوط لها في تحوطات
القيمة العادلة وهي بخالف تلك المدرجة بالتكلفة ،ويتم تعديلها لتسجيل التغيرات في
القيم العادلة العائدة إلى المخاطر التي يتم التحوط لها.
أعدت القوائم المالية الموحدة بالدينار البحريني لكونها عملة العرض والعملة الرئيسية
لعمليات البنك.
 2.3أساس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة
(«المجموعة») وجميعها متخذة من  31ديسمبر نهاية السنة المالية لها .لدى البنك
الشركات التابعة الرئيسية التالية:
االسم

كريدي ماكس
ش.م.ب( .مقفلة)

إنفيتا ش.م.ب.
(مقفلة)

2019

الملكية

2018

بلد التأسيس

%100

%100

مملكة البحرين

%100

%100

مملكة البحرين

النشاط

عمليات البطاقات
االئتمانية

تنفيذ العمليات
التجارية باالستعانة
بمصادر الخارجية

تمتلك كريدي ماكس ش.م.ب( .مقفلة)  )%55 :2018( %55من حصة رأســمال الشــركة
العالميــة لخدمــات الدفــع ذ.م.م .والتــي تم تأسيســها في مملكــة البحرين وهي مرتبطة
بتقديــم خدمــات معالجــة وحفظ بطاقات االئتمــان وبطاقات الخصم والبطاقات
القابلة للشحن.
تمتلك انفيتا ش.م.ب( .مقفلة)  )%60 :2018( %60من حصة منفعة في انفيتا الكويت
ش.م.ك.ك .والتي تأسيست في دولة الكويت وتقوم تنفيذ العمليات التجارية
باالستعانة بمصادر خارجية .وكما تمتلك  )%70 :2018( %70حصة ملكية في شركة انفيتا
إلدارة المطالبات ،وتأسست في مملكة البحرين وتزاول خدمات إدارة أعمال التأمين.

 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛ -حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة
المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هناك تغيرات على عنصر أو أكثر
من عناصر السيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على
السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة سيطرتها على
الشركة التابعة .يتم تضمين دخل ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة
ً
أعتبارا من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة
خالل السنة في قائمة الدخل الشامل
لغاية تاريخ إيقاف سيطرتها على الشركة التابعة.
ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حقوق حاملي
الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة ،حتى لو أن هذه النتائج تؤدي إلى عجز
في رصيد الحقوق غير المسيطرة .أينما استلزم األمر ،يتم إجراء تعديالت في القوائم
المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية
للمجموعة .تم إستبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل
والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة
بالكامل عند التوحيد.
يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة
أسهم حقوق الملكية .إذا فقدت المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة ،سينتج عنها
ما يلي:
 إستبعاد الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛ -إستبعاد القيمة المدرجة ألي حقوق غير مسيطرة؛

 إستبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛ -إثبات القيمة العادلة للمقابل المستلم؛

 -إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛

 -إثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ و

ً
مسبقا من خالل الدخل الشامل اآلخر
	إعادة تصنيف حصة الشركة األم للبنود المثبتةً
مطلوبا إذا
إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة ،أيهما أنسب ،حيث سيكون ذلك
قامت المجموعة باستبعاد بشكل مباشر الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

 3السياسات المحاسبية

 3.1معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد
فيما يلي أدناه المعايير والتفسيرات الصادرة ولكنها غير إلزامية بعد حتى تاريخ إصدار
المجموعة للقوائم المالية الموحدة .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير ،حيثما ينطبق
ذلك ،عندما تصبح إلزامية.
	التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :3المتعلقبتعريف األعمال التجارية؛

	التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدوليرقم  :8المتعلق بتعريف المادي؛ و

	إصالح سعر الفائدة المرجعي :التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  39والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7
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 3السياسات المحاسبية

تتمة

تتمة

 3.1معايير وتفسيرات صادرة ولكنها غير إلزامية بعد تتمة
تتضمن التعديالت التي أدخلت على إصالح سعر الفائدة المرجعي على المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  39والمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  7على عدد ًا من اإلعفاءات ،والتي يتم تطبيقها على جميع عالقات التحوط التي
تتأثر بشكل مباشر بإصالح سعر الفائدة المرجعي .تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى
حاالت عدم التيقن بشأن توقيت أو مقدار التدفقات النقدية القائمة على أساس المعيار
المرجعي لبند التحوط أو أداة التحوط .ونتيجة إلصالح سعر الفائدة المرجعي ،فقد تكون
هناك حاالت عدم التيقن بشأن توقيت أو مقدار التدفقات النقدية القائمة على أساس
المعيار المرجعي لبند التحوط أو أداة التحوط خالل الفترة السابقة الستبدال سعر الفائدة
ً
خاليا من المخاطر .هذه التعديالت هي إلزامية
المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل يكاد يكون
للفترات المبتدئة في أو بعد  1يناير  ،2020مع السماح بالتطبيق المبكر .تقيم المجموعة
ً
حاليا تأثير هذا المعيار وستقوم بتطبيق هذا المعيار من تاريخ اإللزامي المطلوب.
ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري على المركز المالي المجموعة والنتائج المترتبة من
تطبيق المعايير والتعديالت التي لم يتم تطبيقها بعد.
 3.2معايير وتفسيرات صادرة وإلزامية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هي مطابقة
لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة ،باستثناء تطبيق المعايير أو التعديالت
الجديدة التالية للمعايير القائمة والمطبقة من قبل المجموعة ،والتي هي إلزامية
للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  1يناير :2019
 -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار؛

 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  23المتعلق بعدمالتيقن بشأن معالجة ضريبة الدخل؛ و

قامت المجموعة بإثبات الحق في استخدام الموجودات الذي يمثل الحق في استخدام
الموجودات األساسية ضمن الممتلكات والمعدات والتزامات عقود اإليجار المقابلة
لتسديد مدفوعات اإليجار ضمن المطلوبات األخرى .بلغ الحق في استخدام الموجودات
والتزامات عقود اإليجار المسجلة  7,5مليون دينار بحريني كما في  1يناير  ،2019دون أي
تأثير على األرباح المبقاة .عند قياس التزامات عقود اإليجار ،قامت المجموعة بخصم
مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي بنسبة  %2,63في  1يناير .2019
بلغت تكاليف عقود اإليجار للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019والمتعلقة بالحق
في استخدام الموجودات  2,4مليون دينار بحريني وتم إدراجها ضمن بند االستهالك
والمصرفات األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر.
يمكن تسوية التزامات عقد اإليجار في  1يناير  2019مع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية
في  31ديسمبر  ،2018على النحو التالي:
مليون دينار بحريني

الرصيد اإلقتتاحي إلرتباطات عقود اإليجار التشغيلية كما في 31
ديسمبر 2018

8.7

المتوسط الموزون لسعر االقتراض اإلضافي كما في  1يناير 2019

%2.63

التزامات عقد اإليجار كما في  1يناير 2019

7.5

ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية المخصومة في  1يناير 2019

7.5

المبالغ المثبتة في القائمتين الموحدتين للمركز المالية واألرباح أو الخسائر
فيما يلي القيم المدرجة لحق استخدام الموجودات للمجموعة والتزامات عقد اإليجار
والتغيرات خالل السنة:
مليون دينار بحريني

كما في  1يناير 2019

7.5

 التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :9المتعلقبمزايا الدفع المسبق مع التعويض السلبي.

إضافة عقود إيجار جديدة

2.9

التحسينات السنوية على دورة ( 2017 -2015الصادرة في شهر ديسمبر )2017
 -المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3المتعلق بدمج األعمال؛

مصروفات فوائد

()0.1

 -معيار المحاسبة الدولي رقم  12المتعلق بضريبة الدخل؛ و

 معيار المحاسبة الدولي رقم  23المتعلق بتكاليف اإلقتراض.لم يكن للمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة الواردة أعاله التي أدخلت على المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية والتي هي إلزامية للفترات المحاسبية السنوية المبتدئة في
أو بعد  1يناير  2019أي تأثير جوهري على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو األداء
المالي للمجموعة ،باستثناء تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16كما هو
موضح أدناه:
 3.2.1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار
يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17
المتعلق بعقود اإليجار وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  4المتعلق
بتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد اإليجار وتفسير لجنة تفسيرات التقارير
المالية الدولية السابق رقم  15المتعلق بعقود التأجير التشغيلية – الحوافز وتفسير لجنة
تفسيرات التقارير المالية الدولية السابق رقم  27المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي
تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .يحدد المعيار المبادئ الخاصة باإلثبات والقياس
والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار
بموجب نموذج موحد مدرج في الميزانية .لم تتغير عملية احتساب المؤجر بموجب
المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم  16بشكل جوهري عن عملية االحتساب المحددة
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .17سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود
اإليجار باستخدام مبادئ مماثلة كما في معيار المحاسبة الدولي رقم  .17وبالتالي ،فإن
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16ليس له أية تأثير على عقود اإليجار عندما
تكون المجموعة هي المؤجر.
قبل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،16قامت المجموعة بتصنيف
كافة عقود إيجاراتها (كمستأجر) في تاريخ بداية عقد اإليجار إما على أنها عقد إيجار تمويلي
ً
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  .17عند تطبيق المعيار الدولي
أو عقد إيجار تشغيلي
إلعداد التقارير المالية رقم  ،16قامت المجموعة بتطبيق نهج موحد إلثبات وقياس
كافة عقود اإليجار ،التي تكون فيها هي المستأجر ،بإستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل
وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .قامت المجموعة بإثبات التزامات عقود
اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار والحق في استخدام الموجودات التي تمثل الحق في
استخدام الموجودات األساسية .قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  16باستخدام الطريقة المعدلة باألثر الرجعي عند تطبيق المعيار بتاريخ
التطبيق المبدئي في  1يناير  2019وبالتالي ،لن يتم إعادة عرض معلومات المقارنة.
اختارت المجموعة استخدام الوسيلة العملية االنتقالية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط
ً
مسبقا على أنها عقود إيجار تطبق معيار المحاسبة الدولي
على العقود التي تم تحديدها
رقم  17وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  4عند تاريخ التطبيق المبدئي.
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االستهالك للسنة

كما في  31ديسمبر 2019

()2.3
8.0

فيما يلي السياسات المحاسبية للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم :16
(أ) الحق في استخدام الموجودات
تقوم المجموعة بإثبات الحق في استخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي،
ً
متاحا لالستخدام) .يتم قياس الحق في
التاريخ الذي يكون فيه الموجود األساسي
ً
محسوما منها أي استهالك متراكم وخسائر االضمحالل
استخدام الموجودات بالتكلفة،
في القيمة ،ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة الحق
في استخدام الموجودات على مبلغ التزامات عقود اإليجار المثبتة والتكاليف المباشرة
المبدئية المتكبدة ومدفوعات عقود اإليجار التي تم إجرائها في أو قبل تاريخ بداية عقد
ً
محسوما منها حوافز اإليجار المستلمة .ما لم تكن المجموعة متأكدة بصورة
اإليجار
معقولة من الحصول على ملكية الموجود المؤجر في نهاية فترة عقد اإليجار ،يتم
استهالك الحق في استخدام الموجودات المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى
أعمارها اإلنتاجية المقدرة أو مدة عقد اإليجار ،أيهما أقصر .يخضع الحق في استخدام
الموجودات إلى االضمحالل في القيمة .يتم إثبات القيمة المدرجة للحق في استخدام
الموجودات ضمن الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي.
(ب) التزامات عقد اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بإثبات التزامات عقد اإليجار المقاسة بالقيمة
الحالية لمدفوعات اإليجار التي ستسدد على مدى فترة عقد اإليجار .عند احتساب القيمة
الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء
عقد اإليجار إذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة في عقد اإليجار بسهولة ،في هذه
الحالة بيبور .بعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس
الفائدة اإلضافية وتخفيض مدفوعات اإليجار المسددة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة
قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة
عقد اإليجار أو تغيير في مضمون مدفوعات اإليجار الثابتة أو تغيير في التقييم لشراء
الموجود األساسي والمثبتة ضمن المطلوبات األخرى في قائمة المركز المالي.

 3.3ملخص ألهم السياسات المحاسبية

(أ) الموجودات والمطلوبات المالية

( )1االثبات والقياس المبدئي
جميع المشتريات والمبيعات «العادية» للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة،
وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود .إن المشتريات أو المبيعات
العادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات
ً
عامة في القوانين أو حسب أعراف السوق.
خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة ،في
يتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية
حالة البند غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،تضاف إليها تكاليف
ً
مباشرة إلى االقتناء أو اإلصدار.
المعاملة التي تنسب
( )2التصنيف

الموجودات المالية
عند اإلثبات المبدئي ،يتم تصنيف الموجودات المالية كمقاسة :بالتكلفة المطفأة أو
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر .يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء ً
كال من
الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
ّ
	يتم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجوداتمن أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

	ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتيللدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
تعد فقط مدفوعات على المبلغ األصلي ّ
الدين كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط عند
يتم قياس أدوات ّ
الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل
استيفاء كل من
ّ
األرباح أو الخسائر:
	يتم االحتفاظ بالموجودات في نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحقيق كل منتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و

	ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتيالدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
تعد فقط مدفوعات على المبلغ األصلي ّ
عند اإلثبات المبدئي الستثمارات أسهم حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض
المتاجرة ،يجوز للمجموعة اختيار ال رجعة فيه بعرض التغيرات في القيمة العادلة في
الدخل الشامل اآلخر .يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر.
باإلضافة إلى ذلك ،عند اإلثبات المبدئي ،يجوز للمجموعة تصنيف ال رجعة فيه
الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر ،إذا كان القيام بذلك يلغي أو يخفض من عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تقــوم المجموعــة بتصنيــف بعــض الموجــودات المالية كمدرجــة بالقيمة العادلة من
ً
داخليا على أســاس
خالل األرباح أو الخســائر ألن الموجودات كانت تدار وتقيم وتســجل
القيمــة العادلة.
تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من
خالله على مستوى محفظة األعمال ألن هذه الطريقة تعكس بشكل أفضل كيفية إدارة
األعمال وطريقة تقديم المعلومات إلى اإلدارة .فيما يلي المعلومات التي يتم أخذها
بعين االعتبار:
	السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات.وباألخص ،ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق اإليرادات من الفوائد
التعاقدية ،وتحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات واالحتفاظ بها
ألغراض السيولة؛

	المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بهاضمن نموذج األعمال تلك) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ و
	معدل تكرار المبيعات وقيمتها وتوقيتها في الفترات السابقة ،وأسباب تلكالمبيعات ،باإلضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية .ومع ذلك
 ،ال يتم أخذ المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات في االعتبار بمفردها عن باقي
األنشطة ،بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق المجموعة ألهداف
إدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات من المبلغ األصلي
للدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم
ّ
ألغراض هذا التقييم ،يتم تحديد المبلغ األصلي على أساس القيمة العادلة للموجودات
المالية عند األثبات المبدئي والتي قد تتغير على مدى عمر الموجود المالي .يتم تحديد
«الفائدة» على أساس مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ
األصلي القائم وذلك خالل فترة زمنية معينة أو لمخاطر اإلقراض األساسية األخرى
والتكاليف (مثال :مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة إلى هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات من المبلغ األصلي
للدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار الشروط
ّ
التعاقدية لألداة .يتضمن ذلك على تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تحتوي على
شروط تعاقدية التي قد تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم
تحقيقها لهذا الشرط .عند القيام بهذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:
 األحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛ -خصائص الرفع المالي؛

 -الدفع المسبق وشروط التمديد؛

	الشروط التي تحد مطالبات المجموعة للتدفقات النقدية من الموجودات المحددة(مثال :ترتيبات الموجودات دون حق الرجوع على الضامن)؛ و

	الخصائص التي تسهم في تعديل مقابل القيمة الزمنية للنقود (مثال :إعادة تعيينمعدل الفائدة للموجود المالي بشكل دوري).

إعادة التصنيف
ً
الحقا إلى إثباتها المبدئي ،إال في فترة ما بعد
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية
تغيير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية.
المطلوبات المالية
تصنف المجموعة مطلوباتها المالية ،بخالف الضمانات المالية وارتباطات القرض
كمقاسة بالتكلفة المطفأة.
( )3االستبعاد

الموجودات المالية
تقيم المجموعة ما إذا كانت التدفقات
إذا تم تعديل الشروط الخاصة بالموجودات الماليةّ ،
النقدية للموجودات المالية المعدلة مختلفة بشكل جوهري .في حالة وجود اختالفات
جوهرية في التدفقات النقدية ،فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناتجة من
الموجودات المالية األصلية تعتبر قد انقضت مدتها .ففي هذه الحالة ،يتم استبعاد
الموجودات المالية األصلية ويتم إثبات الموجودات المالية الجديدة بالقيمة العادلة.
عند استبعاد الموجودات المالية ،فإن الفرق بين القيمة المدرجة للموجود المالي (أو
القيمة المدرجة المخصصة للجزء من الموجود المالي المستبعد) ومجموع ( )1المقابل
المستلم (بما في ذلك أي موجود جديد تم اقتناؤه محسوم منه أي مطلوب جديد
مفترض) ،و( )2أي مكسب أو خسارة متراكمة تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم
إثباتها في األرباح أو الخسائر.
ً
ً
جزئيا) عند:
(كليا أو
يتم إستبعاد الموجود المالي

 -انقضاء الحقوق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛ أو

	قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود ولكنهاتعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب «ترتيب سداد»؛
سواء (أ) قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة
ً
بالموجود أو (ب) عندما لم تقم بنقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية
للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود.
المطلوبات المالية
يتم إستبعاد المطلوب المالي للمجموعة عندما يكون االلتزام بموجب المطلوب قد تم
وفاؤه أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.
(ب) ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
تدرج هذه بالتكلفة ،معدلة لتحوطات القيمة العادلة بفعالية (إن وجدت) ،بعد حسم أي
مبالغ تم شطبها والخسائر اإلئتمانية المتوقعة ذات الصلة.
(ج) قروض وسلف
ً
ً
مضافا إليها التكاليف
مبدئيا قياس القروض والسلف المقاسة بالقيمة العادلة،
يتم
ً
الحقا قياسها بتكلفتها المطفأة وذلك باستخدام
اإلضافية المباشرة للمعاملة ،ويتم
طريقة الفائدة الفعلية ،معدلة لتحوطات القيمة العادلة بفعالية (إن وجدت) ،بعد حسم
الفوائد المعلقة والخسائر اإلئتمانية المتوقعة وأية مبالغ تم شطبها.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو التي يتم إدارتها والتي
يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ
بها على حد سواء من أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.
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(د) األوراق المالية االستثمارية
تتضمن األوراق المالية االستثمارية على ما يلي:

ً
مبدئيا بقيمها
الدين االستثمارية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ يتم قياسها
	سندات ًّ
ً
الحقا قياسها
مضافا إليها التكاليف اإلضافية المباشرة للمعاملة ،ويتم
العادلة
بتكلفتها المطفأة وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛
ً
اجباريا بالقيمة
الدين االستثمارية وسندات أسهم حقوق الملكية المقاسة
	-سندات ّ

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
ً
مباشرة في األرباح أو الخسائر؛
الخسائر؛ هذه هي القيمة العادلة مع التغيرات المثبتة

الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
 سندات ّ	سندات أسهم حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخلالشامل اآلخر.

الدين المقاســة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل
بالنســبة لســندات ّ
اآلخر؛ يتم إثبات المكاســب والخســائر في الدخل الشــامل اآلخر ،باســتثناء ما يلي ،التي
يتم إثباتها في األرباح أو الخســائر بنفس الطريقة بالنســبة للموجودات المالية المقاســة
بالتكلفة المطفأة:

 إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ الخسائر االئتمانية المتوقعة واالسترجاعات؛ و -مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية.

الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عندما تكون سندات ّ
مضمحلة أو مستبعدة ،فإنه يتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المتراكمة المثبتة
ً
مسبقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.
تختار المجموعة العرض في قائمة الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة
لبعض االستثمارات في أدوات أسهم حقوق الملكية .يتم إجراء هذا اإلختيار على أساس
كل أداة على حدة عند اإلثبات المبدئي وهو اختيار ال رجعة فيه.
لن يتم إعادة تصنيف المكاسب والخسائر الناتجة من أدوات أسهم حقوق الملكية تلك
إلى األرباح أو الخسائر ،وال يتم إثبات االضمحالل في األرباح أو الخسائر .يتم إثبات أرباح
األسهم ،ما لم تكن تمثل بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار ،ففي هذه
الحالة يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر .يتم تحويل المكاسب والخسائر المثبتة في
الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاة عند استبعاد االستثمار.
(هـ) قياس القيمة العادلة
تقيــس المجموعــة األدوات الماليــة مثــل المشــتقات الماليــة بالقيمــة العادلة في تاريخ
كل ميزانية.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو الذي يتم دفعه لتحويل
مطلوب في معاملة منظمة بين مشاركي السوق في تاريخ القياس .ويستند قياس
القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إما:
 -في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب ،أو

 في السوق األكثر فائدة للموجود أو المطلوب في حال غياب السوق الرئيسي .يجبأن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاح التعامل فيه للمجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجود أو المطلوب باستخدام االفتراضات التي
سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجود أو المطلوب ،على افتراض
بأن مشاركي السوق يعملون بأفضل مصالحهم االقتصادية .يتم تحديد القيمة العادلة
لألدوات المالية المسعرة في السوق النشطة بالرجوع إلى أسعار العروض المعلنة في
السوق على التوالي عند إقفال العمل بتاريخ قائمة المركز المالي.
في حالة االستثمارات غير المسعرة ،تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المناسبة
حسب الظروف حينما تتوفر لها معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،والذي يزيد
الحد االقصى الستخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها ويحد من استخدام
المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها
بناء على
العادلة في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلةً ،
أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل:

المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو
المطلوبات المماثلة؛

المستوى  :2التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري
على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و

المستوى  :3التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة
المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في السوق.
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بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المثبتــة في القوائم المالية الموحدة على أســاس
متكــرر ،تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت قد حدثت تحويالت فيما بين المســتويات
في التسلســل الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها (اسـ ً
ـتنادا إلى أدنى مســتوى
لمدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى قيــاس قيمتها العادلــة ككل) في نهاية فترة إعداد
كل تقريــر مالي.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات
والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
(و) اضمحالل الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإثبات مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية
التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
دين؛
 الموجودات المالية التي تعتبر أدوات ّ القروض والسلف المدرجة بالتكلفة المطفاة، عقود الضمانات المالية الصادرة؛ و -ارتباطات القروض الصادرة.

تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على
مدى العمر باستثناء الحاالت التالية ،والتي يتم قياسها على أساس الخسائر االئتمانية
ً
شهرا:
المتوقعة على مدى 12
	سندات الدين االستثمارية التي يتم تحديد بأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضةفي تاريخ إعداد التقرير المالي؛ و

	األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشــكل جوهري منإثباتها المبدئي.

(ز) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير احتمالية مرجحة للخسائر االئتمانية ويتم قياسها
ً
وفقا لما يلي:
ً
ائتمانيا في تاريخ إعداد التقرير المالي:
( )1الموجودات المالية التي هي غير مضمحلة
باعتبارها القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية
المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها)؛
ً
ائتمانيا في تاريخ إعداد التقرير المالي :أي
( )2الموجودات المالية التي هي مضمحلة
الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة؛
( )3ارتباطات القروض غير المسحوبة واالعتمادات المستندية :أي القيمة الحالية للفرق
بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة إذا قام حامل ارتباط القرض
بسحب القرض وبين التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها؛ و
ً
محسوما منها
( )4عقود الضمانات المالية :المدفوعات المتوقعة لتعويض حامل األداة
أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من حامل األداة.
تحديد مخصصات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9والناتج عن منهجية العمل
على مرحلتين.
المرحلة  :1التسهيالت التي يجب تخصيصها إلحدى مراحل االضمحالل الثالث عن طريق
تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي أو ما إذا
ً
ائتمانيا.
كانت التسهيالت مضمحلة
المرحلة  :2يتم حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ،أي الخسائر االئتمانية المتوقعة على
ً
شهرا لجميع التسهيالت في المرحلة  1والخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
مدى 12
العمر في المرحلة  .2يتم تغطية التسهيالت في المرحلة  3عن طريق مخصصات محددة.
ً
ائتمانيا
(ح) الموجودات المالية المضمحلة
في تاريخ إعداد كل تقرير مالي ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية
(دين) المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
المدرجة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية ّ
ً
ً
ائتمانيا عندما
ائتمانيا .يعد الموجود المالي مضمحل
الدخل الشامل اآلخر ،هي مضمحلة
يكون قد وقع حدث أو أكثر من األحداث ويكون لها تأثير ضار على التدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة بالنسبة لذلك الموجود المالي.
ً
ائتمانيا ،تتضمن على المعلومات
األدلة التي تثبت بأن الموجودات المالية مضمحلة
التالية التي يمكن مالحظتها:
 -الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو جهة المصدرة؛

 -خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛

	إعادة هيكلة القروض أو السلف من قبل المجموعة بشرط أن المجموعة لن تنظر فيخالف ذلك؛
	-قد أصبح من المحتمل بأن المقترض سيعلن إفالسه أو في إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو

 -اختفاء السوق النشطة لتلك األوراق المالية نتيجة وجود صعوبات مالية.

عند إجراء تقييم ما إذا كان االستثمار في الديون الحكومية ،والتي تكون بخالف الديون
ً
ائتمانيا ،تأخذ المجموعة في االعتبار
الحكومية لبلد المنشأ (أي البحرين) ،هي مضمحلة
العوامل التالية:
 تقييم السوق للجدارة االئتمانية على النحو المبين في عوائد السندات؛ أو -تقييمات وكاالت التصنيف االئتمانية للجدارة االئتمانية.

تعتبر التعرضات الخاصة بالديون الحكومية لبلد المنشأ أي البحرين منخفضة المخاطر
وقابلة لالسترداد بالكامل ،وبالتالي ال يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .للحصول
على المزيد من التفاصيل راجع إيضاح .33
(ط) عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم عرض مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
على النحو التالي:
	يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة :كخصم من إجمالي القيمةالمدرجة للموجودات؛
 -ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية :بصفة عامة ،كمخصص؛

	حيثما تتضمن األدوات المالية على ًكال من العنصر المسحوب أو الغير المسحوب،
قامت المجموعة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة على ارتباط القرض  /العنصر
غير المدرج في الميزانية وذلك بشكل منفصل عن ذلك العنصر المسحوب ،تقوم
المجموعة بعمل مخصص خسارة للعناصر المسحوبة .حيث يتم عرض المبلغ كخصم
من إجمالي القيمة المدرجة للعنصر المسحوب .يتم عرض مخصص الخسارة للعناصر
غير المسحوبة كمخصص ضمن المطلوبات األخرى؛ و
الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر :ال يتم إثبات
	أدوات ًّ
نظرا ألن القيمة المدرجة لتلك
مخصص الخسارة لها في قائمة المركز المالي
الموجودات هي قيمها العادلة .ومع ذلك ،تم اإلفصاح عن مخصص الخسارة وتم
إثباتها في احتياطي القيمة العادلة كمخصص.

(ي) شطب
جزئيا أو ً
ً
كليا) عندما ال يكون هناك احتمال
الدين (إما
يتم شــطب القروض وســندات ّ
الدين .وهذا هو الحال بشــكل عام عندما تحدد المجموعة بأن
واقعي الســترداد ّ
المقتــرض ال يمتلــك أيــة موجــودات أو مصــادر دخل التي يمكن أن تحقق التدفقات
النقدية الكافية لســداد المبالغ الخاضعة للشــطب .ومع ذلك ،يجب أن تخضع
الموجودات المالية التي يتم شــطبها لإلجراءات التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات
المجموعة الســترداد المبالغ المستحقة.
(ك) إعادة التفاوض على القروض
ً
بدال من الحصول على
تسعى المجموعة ،كلما أمكنها ذلك ،إلعادة هيكلة القروض
الضمانات .وقد يترتب ذلك على تمديد ترتيبات الدفع واالتفاق على قرض بشروط
جديدة .وبمجرد إن يتم إعادة التفاوض على الشروط فإن أي خسائر ائتمانية متوقعة
يتم قياسها بإستخدام سعر الفائدة الفعلي كما تم احتسابها قبل تعديل الشروط
وال يعتبر القرض قد فات موعد استحقاقه .تقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراجعة
القروض المعاد تفاوضها لضمان استيفاء جميع المعايير واحتمال حدوث المدفوعات
المستقبلية .للحصول على مزيد من التفاصيل راجع إيضاح ( 33,3هـ) وإيضاح .34
(ل) إقتراضات ألجل
يتم تصنيف األدوات المالية أو مكوناتها الصادرة من قبل المجموعة ،والتي ال يتم
تصنيفها بالقيمة العادلة ضمن القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر كمطلوبات ضمن
«إقتراضات ألجل» ،حيث أن مضمون نتائج الترتيبات التعاقدية في المجموعة لديها
التزام إما بتسليم النقد أو موجود مالي آخر لحامله أو للوفاء بااللتزام بخالف تبادل مبلغ
نقدي ثابت أو موجود مالي آخر لعدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة.
ً
الحقا قياس اإلقتراضات ألجل بالتكلفة المطفأة بإستخدام
بعد القياس المبدئي ،يتم
معدل الفائدة الفعلي .يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصومات أو
عالوات قيد اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.
(م) استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
يتم حساب استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة ومشروعها المشترك بإستخدام
طريقة حقوق الملكية .بموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم إثبات االستثمار في الشركة
ً
مبدئيا بالتكلفة.
الزميلة والمشروع المشترك

يتم تعديل القيمة المدرجة لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة في صافي
موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االقتناء .يتم تضمين الشهرة
المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة المدرجة لالستثمار وهي غير
مطفأة وال يتم فحصها لإلضمحالل بشكل فردي.
إن الشــركة الزميلــة هــي مؤسســة لــدى المجموعــة نفوذ مؤثر عليهــا .إن النفوذ المؤثر
هــي القــدرة علــى المشــاركة في اتخاذ القــرارات فيما يتعلق بالسياســات المالية
والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيها ،ولكن ليســت الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة
على تلك السياســات.
المشروع المشترك هو نوع من أنواع الترتيبات المشتركة التي بموجبها يحصل األطراف
الذين يمتلكون السيطرة المشتركة في الترتيب الحق في صافي موجودات المشروع
المشترك .المشروع المشترك هو اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على الترتيب ،والتي
تكون موجودة فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة بالحصول
على الموافقة باإلجماع من األطراف المتقاسمة للسيطرة
إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة
لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة على الشركات التابعة.
تعكس قائمة األرباح أو الخسائر حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك .يتم عرض أي تغير في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها
كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،أينما وجدت تغييرات
ً
مباشرة في حقوق الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تقوم المجموعة
قد أثبتت
بإثبات حصتها في أية تغييرات وتفصح عن هذا ،إذا استلزم األمر في قائمة التغيرات
في حقوق الملكية .يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة من المعامالت بين
المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى حد حصة المجموعة في الشركة
الزميلة أو المشروع المشترك.
يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة في الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك في مقدمة قائمة األرباح أو الخسائر خارج الربح التشغيلي ويمثل الربح أو
الخسارة بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو
المشاريع المشتركة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك في نفس فترة إعداد
التقارير المالية للمجموعة .أينما استلزم األمر ،يتم إجراء تعديالت في السياسات
المحاسبية لتتماشي مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
ً
ضروريا إثبات
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان
خسارة اضمحالل على استثماراتها في شركتها الزميلة أو مشروعها المشترك .تقوم
المجموعة بتاريخ إعداد كل تقرير بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت
اضمحالل االستثمارات في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .في حالة وجود
مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب قيمة اإلضمحالل والتي تعد الفرق بين
القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمتها المدرجة وإثبات
الخسارة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
عند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع
المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة.
يتم إثبات أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند
فقدان النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به
والمتحصالت من اإلستبعاد في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
(ن) ممتلكات ومعدات
ً
مبدئيا جميع بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة .يتم احتساب اإلستهالك على
تسجل
أساس القسط الثابت لجميع الممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة،
ً
ً
ً
محددا.
عمرا
ملكا حر ًا حيث أن ليس لها
باستثناء األراضي المملوكة
(س) ضمان معلق للبيع
تقتني المجموعة في بعض األحيان عقارات كتسوية لبعض قروض وسلف العمالء.
تدرج تلك العقارات بالقيمة المدرجة للمرافق ذات الصلة والقيمة العادلة الحالية
للضمانات المقتناة والتي تم تقييمها على أساس كل موجود على حدة ،أيهما أقل .إذا
كانت القيمة العادلة الحالية ألي موجود تم تقييمه بشكل فردي أدنى من قيمته المثبتة،
فإنه يتم عمل مخصص له .يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من االستبعاد
والخسائر غير المحققة من إعادة التقييم في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
(ع) ودائع
تدرج الودائع بالتكلفة المطفأة بعد حسم المبالغ المسددة.
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(ف) اتفاقيات إعادة شراء وبيع
ال يتم إستبعاد األوراق المالية المباعة بموجب إتفاقيات إعادة الشراء في تاريخ
مستقبلي محدد من القائمة الموحدة للمركز المالي حيث تحتفظ المجموعة بجميع
المخاطر والعوائد الجوهرية للملكية .يتم إثبات النقد المقابل المستلم في القائمة
الموحدة للمركز المالي كموجود بالتزام مقابل إلرجاعه ،بما في ذلك الفوائد المستحقة
كمطلوبات ،والتي تعكس المضمون االقتصادي للمعاملة كقرض للمجموعة .يتم
معاملة الفرق بين أسعار البيع وإعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم استحقاقها على
مدى فترة تنفيذ االتفاقية بإستخدام معدل الفائدة الفعلي .عندما يكون لدى الطرف
اآلخر الحق لبيع أو إعادة رهن األوراق المالية ،فإن المجموعة تقوم بإعادة تصنيف تلك
األوراق المالية في القائمة الموحدة لمركزها المالي ،حسب مقتضى الحال.
وعلى العكس من ذلك ،ال يتم إثبات األوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة
البيع في تاريخ مستقبلي محدد في القائمة الموحدة للمركز المالي .يتم تسجيل المقابل
المدفوع بما في ذلك الفوائد المستحقة في القائمة الموحدة للمركز المالي ،والتي
تعكس المضون االقتصادي للمعملة كقرض للمجموعة .يتم تسجيل الفرق بين أسعار
الشراء وإعادة البيع في دخل الفوائد ويتم استحقاقها على مدى فترة تنفيذ االتفاقية
بإستخدام معدل الفائدة الفعلي .إذا تم شراء األوراق المالية بموجب االتفاقية إلعادة
بيعها في وقت الحق ألطراف أخرى ،فإنه يتم تسجيل االلتزام إلعادة األوراق المالية
كبيع قصير األجل ويتم قياسه بالقيمة العادلة مع تضمين أي مكاسب أو خسائر في
«صافي دخل الفوائد».
(ص) ضرائب
ال توجد ضرائب دخل على الشركات في مملكة البحرين .يتم عمل مخصص ضريبي
ً
وفقا لألنظمة المالية المعمول بها في الدول المعنية التي
على العمليات األجنبية
تمارس فيها المجموعة أنشطتها.
في الهند ،يقوم البنك بعمل مخصص على ضريبة الدخل بعد األخذ في االعتبار ً
كال من
الضريبة الحالية والمؤجلة .تم إظهار التأثير الضريبي لفروق التوقيت بين الربح الدفتري
واألرباح الخاضعة للضريبة من خالل الموجود الضريبي المؤجل  /المطلوب الضريبي
ً
وفقا ألحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1961
المؤجل .تم تحديد الضريبة الحالية
والقواعد التي يتم وضعها هناك بعد األخذ االعتبار التعديالت السابقة المتنازع عليها
ً
استنادا إلى تقديرات اإلدارة.
على أساس الحيطة والحذر
(ق) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
بناء على التقييم
يتم استحقاق التكاليف المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين ً
ً
طبقا للقوانين المعمول بها في كل والية قضائية
اإلكتواري وطرق التقييم األخرى
تعمل فيها المجموعة.
(ر) معامالت الدفع على أساس األسهم
تقيس المجموعة معامالت الدفع على أساس األسهم التي يتم تسويتها على أساس
األسهم للخدمات المستلمة وما يقابها من زيادة في حقوق الملكية بالقيمة العادلة
للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق الملكية الممنوحة.
يتم قياس القيمة العادلة لتلك األدوات المالية بتاريخ المنح .يتم إثبات القيمة العادلة
المحتسبة بتاريخ المنح كمصروف في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر على مدى
فترة االكتساب ،مع عمل رصيد دائن مقابل في األرباح المبقاة .عندما يترك الموظف
العمل في المجموعة خالل فترة االكتساب فإن األسهم الممنوحة تعتبر ملغاة وأي
مبلغ مثبت فيما يتعلق بهذه األسهم الملغاة يتم استرجاعه من خالل القائمة الموحدة
لألرباح أو الخسائر.
(ش) مخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على المجموعة أي التزام حالي (قانوني أو متوقع) وأن
تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها بواقعية.
(ت) أسهم خزانة
يتم خصم أسهم الخزانة من من أسهم حقوق الملكية وتدرج بسعر التكلفة .ال يتم
إثبات أي مكسب أو خسارة ضمن القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو
إصدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة.
(ث) حقوق غير مسيطرة
تمثل الحقوق غير المسيطرة جزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات في
الشركات التابعة غير العائدة إلى حقوق مساهمي البنك .يتم احتساب أي تغيرات في
حصة ملكية المجموعة في الشركة التابعة التي ال تنتج عنها فقدان السيطرة كمعاملة
أسهم حقوق الملكية.
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(خ) أوراق رأسمالية دائمة مدرجة ضمن رأس المال فئة 1
تم إثبات األوراق الرأسمالية الدائمة المدرجة ضمن رأس المال فئة  1للمجموعة ضمن
حقوق الملكية في القائمة الموحدة للمركز المالي ويتم احتساب التوزيع المقابل لتلك
األوراق المالية كخصم من األرباح المبقاة.
(ذ) أرباح أسهم موصى بتوزيعها
يتم تضمين أرباح األسهم الموصي بتوزيعها كجزء من حقوق الملكية ويتم إثباتها
كمطلوبات فقط عندما يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين .كما يتطلب دفع أرباح
األسهم الحصول على موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي.
(ض) الضمانات المالية
ضمن أعمالها اإلعتيادية ،تقدم المجموعة ضمانات مالية ،تتألف من اعتمادات مستندية
وخطابات ضمان وخطابات قبول .يتم معاملة جميع هذه الضمانات كبند التزام ويتم
ً
مبدئيا في
اإلفصاح عنها كجزء من اإللتزامات المحتملة .يتم إثبات الضمانات المالية
القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة ،ضمن «مطلوبات أخرى» ،باعتبارها العالوة
المستلمة .بعد اإلثبات المبدئي .يتم قياس مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان
بعالوة اإلطفاء وأفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية إي التزام مالي ناتج من الضمان،
أيهما أعلى .ترحل أية زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية إلى القائمة
الموحدة لألرباح أو الخسائر ضمن .يتم إثبات العالوة المستلمة في القائمة الموحدة
لألرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى عمر الضمان.
(أأ) المشتقات المالية
ً
متضمنة العقود المستقبلية
تدخل المجموعة في معامالت األدوات المالية المشتقة
والعقود اآلجلة والمقايضات وعقود الخيارات في الصرف األجنبي وأسواق رأس المال.
ً
قيما سوقية موجبة يتم
تدرج المشتقات المالية بالقيمة العادلة .المشتقات التي تحمل
إدراجها ضمن «الموجودات األخرى» ،بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيمة سوقية
سالبة ضمن «المطلوبات األخرى» في القائمة الموحدة للمركز المالي.
يتم معاملة بعض المشتقات الضمنية في األدوات المالية األخرى كمشتقات
ً
ً
وثبقا
أرتباطا
مالية منفصلة عندما ال تكون خصائصا اإلقتصادية ومخاطرها مرتبطة
بخصائص العقد األصلي وال يتم إدراج العقد األصلي بالقيمة العادلة ضمن القائمة
الموحدة لألرباح أو الخسائر .يتم قياس المشتقات الضمنية تلك بالقيمة العادلة مع
إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
(أب) محاسبة التحوط
تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية إلدارة تعرضات مخاطر أسعار الفائدة
ومخاطر العمالت األجنبية .وإلدارة مخاطر المعنية ،تطبق المجموعة محاسبة التحوط
على المعامالت التي تستوفي معايير محددة.
تم تصميم نموذج محاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 9لمحاذاة محاسبة التحوط بشكل أفضل مع أنشطة إدارة المخاطر؛ وتتيح مجموعة
متنوعة من أدوات التحوط والمخاطر المؤهلة لمحاسبة التحوط؛ وتلغي الحدود
القصوى القائمة على القواعد لفحص فعالية التحوط من خالل إدخال معايير تستند
على المبادئ .لم يعد من المطلوب إجراء تقييم باثر رجعي لمدى فعالية التحوط .وقد
تم االحتفاظ بالمعالجات المحاسبية الحالية لمحاسبة تحوط القيمة العادلة والتدفقات
النقدية وصافي االستثمار.
ً
ً
محاسبيا لالستمرار في تطبيق
خيارا
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
أسس محاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39إلى أن ينتهي مجلس
معايير المحاسبة الدولي من وضع الصيغة النهائية لمشروع محاسبة التحوط الكلي
الخاص به .لقد طبقت المجموعة محاسبة التحوط الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  9وحددت بأن جميع عالقات التحوط التي تم تصنيفها كعالقات
تحوط فعالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39ستظل مؤهلة لمحاسبة التحوط
بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .9
عند بدء عالقة التحوط ،تقوم اإلدارة بتعيين وتوثيق رسمي لعالقة التحوط .ويتضمن هذا
على أهداف إدارة مخاطر المجموعة األساسية وعالقة التحوط وكيف يتناسب ذلك مع
االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر .كما تتضمن عملية التوثيق على تحديد أداة التحوط
وبند التحوط وطبيعة المخاطر التي يتم تحوطها والكيفية التي ستقوم المنشأة بتقييم
ما إذا كانت عالقة التحوط تفي بمتطلبات فعالية التحوط .كما يتطلب المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  9توثيق نسبة التحوط والمصادر المحتملة لعدم الفعالية.

تكون عالقة التحوط مؤهلة لمحاسبة التحوط إذا استوفت جميع متطلبات الفعالية التالية:

(أهـ) إثبات الدخل والمصروفات
يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى
المجموعة ويمكن قياس اإليراد بموثوقية .كما يجب الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة
التالية قبل إثبات اإليراد.

	نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفس تلك النسبة الناتجة عن كمية بند التحوط التيقامت المنشأة بالفعل بتحوطها وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المنشأة بالفعل
لتحوط تلك الكمية من بند التحوط.

يتم إثبات دخل الفوائد ورسوم ارتباطات القرض ،التي تعتبر جزء ال يتجزأ من العائد
الفعلي للموجود المالي ،بإستخدام طريقة العائد الفعلي إال في حالة وجود شك
في التحصيل .يتم تعليق إثبات دخل الفوائد عندما تصبح القروض متعثرة ،أي يتم
ً
يوما) .يتم إثبات الفوائد
تصنيفها ضمن المرحلة ( 3وذلك عند تأخير السداد ألكثر من 90
بناء على المعدل المستخدم
اإلعتبارية للقروض المضمحلة والموجودات المالية األخرى ً
لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لصافي قيمها الحالية على أساس القيمة األصلية
لمعدل الفائدة الفعلي.

 -توجد هناك عالقة اقتصادية بين بند التحوط وأداة التحوط ؛

	ال يؤدي تأثير مخاطر االئتمان إلى «السيطرة على تغيرات القيمة» التي تنتج عن تلكالعالقة االقتصادية؛ و

تقوم المجموعة بإجراء تقييم لفعالية التحوط بطريقة مماثلة لما كان علية في بداية
عالقة التحوط وبعد ذلك في كل فترة إعداد تقرير مالي.
تصنيف محاسبة التحوط
ألغراض محاسبة التحوط ،يصنف التحوط إلى فئتين( :أ) تحوطات القيمة العادلة والتي
تغطي مخاطر التغيير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المثبتة؛ و(ب) تحوط
التدفقات النقدية والذي يغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية المرتبطة سواء
بمخاطرة معينة متعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بها.
( )1تحوطات القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تتوافر فيها شروط محاسبة التحوط ،فإنه يتم
إثبات أي مكسب أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط إلى القيمة العادلة مباشرة في
القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر .يعدل البند المحوط لتغيرات القيمة العادلة ويتم
إثبات الفروق المتعلقة بالمخاطر التي تم تحوطها في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
( )2تحوطات التدفقات النقدية
وفيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية التي تستوفي شروط محاسبة التحوط،
يتم إثبات جزء من أي مكسب أو خسارة على أداة التحوط التي تم تحديدها كتحوط
ً
مبدئيا في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية ويتم إثبات الجزء غير
فعال
الفعال في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر .يتم تحويل المكاسب أو الخسائر الناتجة
ً
مبدئيا في القائمة الموحدة للتغيرات
عن تحوطات التدفقات النقدية الفعالة المثبتة
في حقوق الملكية إلى القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر في الفترة التي تؤثر فيها
المعاملة المحوطة على القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر أو يتم تضمينها في القياس
المبدئي لتكلفة الموجود أو المطلوب ذو الصلة.
لمعامالت التحوط غير المؤهلة لمحاسبة التحوط ،فإن أية مكاسب أو خسائر ناتجة من
تغيرات القيمة العادلة ألداة التحوط ترحل مباشرة إلى القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
توقف محاسبة التحوط
يتم توقف عالقة التحوط في مجملها عندما تتوقف بأكملها عن الوفاء بالمعايير
المؤهلة لعالقة التحوط .ال يسمح باإليقاف الطوعي عندما يتم استيفاء المعايير
المؤهلة .في حالة التوقف ،يتم إثبات أية تغييرات الحقة في القيمة العادلة ألداة
التحوط في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر .في حالة تحوطات القيمة العادلة
بفعالية لألدوات المالية التي لديها تواريخ استحقاق ثابتة ،فإن أي تعديل متعلق
بمحاسبة التحوط يطفأ على مدى المدة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق .في حالة
تحوطات التدفقات النقدية بفعالية ،فإن أي مكسب أو خسارة متراكمة ناتجة عن
األدوات المحوطة المثبتة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر تبقى في حقوق
الملكية حتى تحدث معاملة التحوط المتنبأ بها .وعند توقع عدم حدوث معاملة التحوط،
فـإن صافي المكسب أو الخسارة المتراكمة المثبتة في حقوق الملكية ترحل إلى القائمة
الموحدة لألرباح أو الخسائر.
(أج) موجودات الوكالة
ال تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة على أنها موجودات تابعة
للمجموعة ،وعليه فإنها ال تدرج ضمن القائمة الموحدة للمركز المالي.
(أد) المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة
للمركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة
وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ.

يتم تسجيل دخل الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي ،وهو المعدل الذي بموجبه
يتم خصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر
الزمني لألداة المالية أو فترة قصيرة ،إلى صافي المبلغ المدرج للموجود المالي أو
ً
مناسبا.
المطلوب المالي ،حيثما يكون ذلك
الرسوم المكتسبة من أجل تقديم خدمات على فترة زمنية تستحق على مدى تلك
الفترة .تتضمن هذه الرسوم على دخل العمولة وإدارة الموجودات واألمانة ورسوم
إدارية واستشارية أخرى .يتم إثبات الرسوم والعمالت المرتبطة بالتزامات أداء معينة بعد
الوفاء بتلك االلتزامات.
يتم إثبات الرسوم األخرى المستحقة القبض عند اكتسابها .يثبت دخل أرباح األسهم عند
وجود الحق إلستالم مدفوعاتها.
تقوم المجموعة بإثبات دخل أرباح األسهم عند وجود الحق إلستالم مدفوعاتها.
عندما تدخل المجموعة في مقايضات أسعار الفائدة لتغيير الفائدة من ثابتة إلى عائمة
(أو بالعكس) فإنه يتم تعديل مبلغ دخل الفائدة أو مصروفها بصافي الفائدة للمقايضة
إلى أن تصبح التحوطات فعالة.
(أو) عمالت أجنبية

(ا) المعامالت واألرصدة
ً
مبدئيا بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية
بتاريخ المعاملة.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة
الرئيسية السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .ترحل جميع الفروق الناتجة من األنشطة
غير التجارية في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر ،بإستثناء فروق إقتراضات العمالت
األجنبية التي توفر تحوط فعال مقابل صافي االستثمار في الوحدة األجنبية .ترحل هذه
الفروق مباشرة إلى حقوق الملكية حتى يستبعد صافي االستثمار ،فعندئذ يتم إثباته
في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.
يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية بإستخدام
أسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدئية للمعامالت .يتم تحويل البنود غير النقدية
المقاسة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي
تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم معاملة أي شهرة ناتجة من إقتناء العمليات األجنبية
وأية تعديالت في القيمة العادلة إلى القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات الناتجة من
اإلقتناء كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال.
( )2شركات المجموعة
كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة
والفروع الخارجية إلى عملة عرض المجموعة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز
المالي ،ويتم تحويل قوائم دخلها على أساس متوسط أسعار الصرف للسنة .ترحل
ً
مباشرة كبند منفصل في حقوق الملكية
أية فروق ناتجة من صرف العمالت األجنبية
من خالل القائمة الموحدة للدخل الشامل .عند إستبعاد وحدة أجنبية ،يتم إثبات المبلغ
المتراكم المؤجل المثبت في حقوق الملكية المتعلقة بالوحدة المستبعدة في القائمة
الموحدة لألرباح أو الخسائر.
(أز) النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية (بإستثناء ودائع
اإلحتياطي اإلجباري) وأذونات الخزانة وودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات
ً
يوما أو أقل.
مالية أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90
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 3.4اآلراء والتقديرات المحاسبية الهامة
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة اآلراء والتقديرات في
تحديد المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة .فيما يلي أهم اآلراء والتقديرات
المعمول بها:
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ
االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها المصادر لالستمرار في إعمالها في
المستقبل المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن اإلدارة ليست على علم بأية أمور جوهرية
ً
شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على
غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب
المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية .ولذلك ،تم إعداد القوائم المالية الموحدة على
أساس مبدأ االستمرارية.
القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما يتم تسجيل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة
للمركز المالي فإنه ال يمكن اشتقاق قيمتها العادلة من األسواق النشطة بإستخدام
تقنيات تقييم متنوعة متضمنة إستخدام نماذج حسابية .إن المدخالت لهذه النماذج
مأخوذة من معلومات يمكن مالحظتها في السوق كلما أمكن ذلك ،ولكن عندما
ال تتوفر معلومات يمكن مالحظتها في السوق ،فإنه يتطلب عمل آراء لتحديد القيم
العادلة .تتضمن هذه اآلراء على اعتبارات السيولة ومدخالت لنماذج مثل تقلبات
المشتقات الطويلة األجل ومعدالت الخصم ومعدالت الدفع المسبق ومعدل فرضيات
التعثر في سداد األوراق المالية المدعومة بالموجودات.
نموذج األعمال
عند إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ بالموجودات
من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،تأخذ المجموعة في االعتبار ضمن أي
مستوى من أنشطة أعمالها ينبغي إجراء هذا التقييم .وبصفة عامة ،فإن نموذج
األعمال هو الواقع الذي يمكن أن يستدل من خالل الطريقة التي يتم فيها إدارة األعمال
والمعلومات المقدمة لإلدارة .عند تحديد ما إذا كان نموذج أعمال المجموعة إلدارة
الموجودات المالية هو االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:
	السياسات واألهداف التي وضعتها اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتشغيل تلكالسياسات من الناحية العملية؛
 -تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛ و

	استراتيجية اإلدارة فيما يتعلق بتحقيق إيرادات فوائد الحصص التعاقدية أو تحقيقمكاسب رأسمالية.
اضمحالل األدوات المالية
تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري
منذ اإلثبات المبدئي وإضافة معلومات النظرة المستقبلية في قياس الخسائر
االئتمانية المتوقعة .للحصول على المزيد من التفاصيل راجع إيضاح رقم .33
قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هو مجال يتطلب
استخدام النماذج المعقدة واالفتراضات الجوهرية حول الظروف االقتصادية المستقبلية
والسلوك االئتماني (على سبيل المثال ،احتمال تعثر العمالء في السداد والخسائر
الناتجة) ،وتقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات .وتستند
هذه التقديرات إلى عدد من العوامل حيث يمكن أن تؤدي التغييرات إلى مستويات
مختلفة من المخصصات.
تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة نتائج النماذج المعقدة
المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيار المدخالت المتغيرة
والترابط المتبادل بينها .كما يتطلب إصدار عدد من اآلراء الجوهرية عند تطبيق
المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،مثل:

	نموذج التصنيف االئتماني الداخلي ،الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السدادللتصنيفات الفردية؛

	تقوم المجموعة باحتساب تقديرات التوقيت المناسب الحتمالية حدوث التعثر فيالسداد في إطار ثالثة سيناريوهات الحالة األساسية والحالة الجيدة والحالة السيئة.
ومن ثم يتم احتساب االحتمالية المرجحة للخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تعيين
االحتماالت ،على أساس ظروف السوق الحالية ،لكل سيناريو من السيناريوهات.
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 -تحديد معايير الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛

 -اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛

	تحديد الترابط بين سيناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية ،مثلمستويات البطالة وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدوث التعثر في السداد
وقيمة التعرض عند التعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد؛
	االختيار والترجيحات النسبية لسيناريوهات النظرة المستقبلية الشتقاق المدخالتاالقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة؛

	إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانيةالمتوقعة؛ و

	تحديد فترة التعرض ذات الصلة فيما يتعلق بالتسهيالت المتجددة والتسهيالت التيتخضع إلعادة الهيكلة في وقت إعداد التقارير المالية.

 4نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
نقد في الصندوق والخزينة

حسابات جارية وإيداعات لدى بنوك مركزية

ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى بنوك مركزية

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

21.2

20.3

266.2

95.1

376.4

191.0

89.0

75.6

إن ودائــع اإلحتياطــي اإلجبــاري غير متوفرة لالســتعمال في العمليات التشــغيلية
اليوميــة للمجموعة.

 5أذونات خزانة

هذه هي أذونات خزانة قصيرة األجل صادرة عن حكومة مملكة البحرين والتي تم إدراجها
بالتكلفة المطفأة ،وجمهورية الهند والتي تم إدراجها بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر وتبلغ قيمتها  482,3مليون دينار بحريني و 2,1مليون دينار بحريني (31
ديسمبر  405,8 :2018مليون دينار بحريني و 4,6مليون دينار بحريني) على التوالي .كما
في  31ديسمبر  ،2019تتضمن أذونات الخزانة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين على
صكوك إسالمية قصيرة األجل بإجمالي  76,7مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  :2018ال
شيء دينار بحريني).

 6ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
مبالغ أخرى مستحقة من بنوك
(حسابات مصرفية وحسابات جارية )

محسوم منها :الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 7قروض وسلف العمالء
قروض وسلف العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة:
قروض تجارية وسحوبات على المكشوف
قروض استهالكية

محسوم منها :الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

183.1

195.1

95.5

44.1

278.3

239.2

()0.3

–

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

1,229.0

1,343.1

1,774.2

1,896.6

1,670.9

1,772.5

545.2

()103.3

553.5

()124.1

فيما يلي التحليل الزمني للقروض الفائت موعد استحقاقها ولكنها غير مضمحلة:
2019
قروض تجارية
وسحوبات على
المكشوف

من  61إلى
من  31إلى
ً
ً
ً
المجموع
يوما
89
يوما
60
يوما
لغاية 30
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

144.5

7.8

7.6

164.5

12.6

18.1

قروض استهالكية

61.0

64.6

76.2

69.1

20.7

15.2

4.5

أوروبا

123.1

103.5

195.2

2018

6.0

دول مجلس التعاون الخليجي

1,384.9

1,506.7

آسيا

من  61إلى
من  31إلى
ً
ً
ً
المجموع
يوما
89
يوما
60
يوما
لغاية 30
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

14.7

اإلقليم الجغرافي:

159.9

قروض استهالكية

قروض تجارية
وسحوبات على
المكشوف

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

أمريكا الشمالية

20.0

4.8

10.5

فيما يلي توزيع القروض والسلف حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي:

35.3

131.6

34.4

166.0

0.1

–

128.8

113.5

أخرى

33.4

49.4

1,772.5

1,670.9

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

القطاع الصناعي:
تجاري وصناعي

561.1

533.2

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

239.1

حكومي وقطاع عام

7.8

أخرى

126.0

إنشائي وعقاري
األفراد

217.1

262.9

348.4

501.9

496.7

1,670.9

1,772.5

9.1

140.1

فيما يلي التغيرات في مخصص االضمحالل  /الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:
( )1القروض التجارية والسحوبات على المكشوف

المرحلة  :1الخسائر
االئتمانية المتوقعة
ً
شهرا
على مدى 12
مليون دينار بحريني

المرحلة  :2الخسائر
االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر غير
ً
ائتمانيا
المضمحلة
مليون دينار بحريني

المرحلة  :3الخسائر
االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر
ً
ائتمانيا
المضمحلة
مليون دينار بحريني

المجموع
مليون دينار بحريني

2019
الرصيد في  1يناير
ً
شهرا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12

6.3

20.8

()0.3

1.7

()0.4

()1.1

1.2

()0.8

ً
ائتمانيا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -غير المضمحلة
ً
ائتمانيا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -المضمحلة

–

استردادات  /مخصصات انتفت الحاجة إليها

–

تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى

()3.6

7.2

الرصيد في  1يناير

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

مبالغ مشطوبة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
2018

–

()1.9

()33.6

()33.6

19.0

73.3

95.5

4.6

30.9

58.0

93.5

()0.2

0.2

–

–

1.8

27.5

–

–

–

3.2

استردادات  /مخصصات انتفت الحاجة إليها

–

تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى

–

الرصيد في  31ديسمبر

()8.8

8.8

–

18.9

–

مبالغ مشطوبة خالل السنة

()1.4

–

()0.4

–

17.4

ً
شهرا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12
ً
ائتمانيا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -غير المضمحلة
ً
ائتمانيا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  -المضمحلة
صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

81.7

108.8

0.1

6.3

–

()0.1

1.2

–

()1.9
4.8

–

()38.7

38.7

–

–

()6.1

()6.1

1.0

20.8

10.5

39.8

()18.9

()18.9

81.7

108.8

()0.5

0.5
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 7قروض وسلف العمالء

( )2قروض استهالكية

تتمة

تتمة

2019

الرصيد في  1يناير

المرحلة  :1الخسائر
االئتمانية المتوقعة
ً
شهرا
على مدى 12
مليون دينار بحريني

المرحلة  :2الخسائر
االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر غير
ً
ائتمانيا
المضمحلة
مليون دينار بحريني

المرحلة  :3الخسائر
االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر
ً
ائتمانيا
المضمحلة
مليون دينار بحريني

المجموع
مليون دينار بحريني

5.1

4.7

5.5

15.3

ً
شهرا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر غير المضمحلة ائتمانياً
ً
ائتمانيا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المضمحلة

–

استردادات  /مخصصات انتفت الحاجة إليها

–

0.7

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

()0.7

–

()0.5

0.5

()0.1

0.1

–

()0.8

–

–

–

–

2.7

()1.5

()1.5

تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى

()4.0

()0.2

–

3.5

()4.2
7.8

الرصيد في  1يناير

ً
شهرا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12
ً
ائتمانيا
محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر غير مضمحلة

4.2

6.4

8.2

18.8

()0.1

0.1

–

–

استردادات  /مخصصات انتفت الحاجة إليها

–

()0.7

تغيرات سعر الصرف وتغيرات أخرى

–

مبالغ مشطوبة خالل السنة

–

1.7

الرصيد في  31ديسمبر
2018

1.0
–

صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

–

مبالغ مشطوبة خالل السنة

5.1

الرصيد في  31ديسمبر

–

1.9

–

()3.7

2.6

()3.7

–

()1.0

–

()0.1

0.1

–

–

()1.0

()1.0

5.5

15.3

3.0

–

2.3

()4.8

4.7

()4.8

بلغت القيمة العادلة للضمانات المشتملة على نقد وأوراق مالية وعقارات محتفظ بها من قبل المجموعة والمتعلقة بالقروض المضمحلة بشكل فردي  54,8مليون دينار بحريني كما
في  31ديسمبر  31( 2019ديسمبر  59,8 :2018مليون دينار بحريني).
في  31ديسمبر  ،2019بلغت القروض والسلف المتضمنة على تسهيالت التمويل اإلسالمية المقدمة من قبل المجموعة للشركات  93,4مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر 118,7 :2018
مليون دينار بحريني) .تتكون تلك التسهيالت باألساس من تسهيالت المرابحة والتمويل باإلجارة.

 8أوراق مالية استثمارية
2019

استثمارات مسعرة:
سندات حكومية
سندات أخرى

أسهم حقوق الملكية

استثمارات غير مسعرة:
سندات حكومية

أسهم حقوق الملكية
صناديق مدارة

ً
محسوما منها:
الخسائر االئتمانية
المتوقعة

الرصيد في 31
ديسمبر 2019

مدرجة
مدرجة بالقيمة
مدرجة بالقيمة
المجموع
بالتكلفة
العادلة من خالل
العادلة من خالل
مليون دينار
األرباح أو الخسائر الدخل الشامل اآلخر* المطفأة
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني بحريني

2018

استثمارات مسعرة:

–

334.2

19.5

353.7

سندات حكومية

–

42.1

–

42.1

أسهم حقوق الملكية

–

326.8

–

326.8

–

703.1

19.5

722.6

–

–

126.0

126.0

–

26.2

–

26.2

126.0

0.7

–

0.7

729.3

145.5

–

()0.5

–

()0.5

0.7

728.8

145.5

875.0

0.7

–

26.2

0.7

152.9
875.5

سندات أخرى

استثمارات غير مسعرة:
سندات حكومية
سندات أخرى

أسهم حقوق الملكية
صناديق مدارة

ً
محسوما منها:
الخسائر االئتمانية
المتوقعة

الرصيد في 31
ديسمبر 2019

مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
مليون دينار بحريني

–

مدرجة بالقيمة
مدرجة بالتكلفة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر* المطفأة
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

275.7

المجموع
مليون دينار
بحريني

20.2

295.9

–

38.3

0.7

311.2

–

0.7

625.2

20.2

646.1

–

–

125.6

125.6

28.2

–

28.2

–

38.3

0.1

–

0.8

–

1.6

–

0.9

28.2

–

–

125.6

311.9

0.1

0.8

154.7

653.4

145.8

800.8

–

()0.5

–

()0.5

1.6

652.9

145.8

800.3

* كما في  31ديسمبر  ،2019تتضمن األوراق المالية االستثمارية على سندات حكومية وسندات أخرى بإجمالي  409,1مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  286,1 :2018مليون دينار بحريني)
والتي هي مرهونة مقابل اقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة شراء.
كما في  31ديسمبر  ،2019تتضمن األرواق المالية االستثمارية على صكوك إسالمية طويلة األجل بإجمالي  90,4مليون دينار بحريني ( 31ديسمبر  72,7 :2018مليون دينار بحريني).
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 9استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

لدى المجموعة  )%23.03 :2018( %23.03حصة ملكية في شركة البحرين للتسهيالت
التجارية ش.م.ب ،.شركة تأسست في مملكة البحرين وتقوم بتقديم خدمات
التمويالت االستهالكية والتأمين والتعامل في العقارات والسيارات.
لدى المجموعة  )%22 :2018( %22حصة ملكية في شركة بنفت ش.م.ب( .مقفلة) ،شركة
تأسست في مملكة البحرين وتقوم بتقديم خدمات المساعدة ألنظمة الدفع والخدمات
التمويلية األخرى ذات الصلة لصالح البنوك التجارية وعمالئها في مملكة البحرين.

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك

4.7

6.7

قروض وسلف العمالء

المخزون

330.6

304.9

57.1

52.1

29.0

27.1

موجودات أخرى

لدى المجموعة  )%40 :2018( %40حصة ملكية في شركة بي بي ك جيوجيت لألوراق
المالية ،شركة خاضعة لسيطرة مشتركة مؤسسة في دولة الكويت.

مجموع الموجودات

421.5

لدى المجموعة  )%24.27 :2018( %24.27حصة ملكية في صندوق البحرين للسيولة،
وهي شركة استثمارية ذات أغراض خاصة مؤسسة في مملكة البحرين لتعزيز السيولة
في السوق وإغالق فجوة التقييم بين األوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين مع
األوراق المالية في الشركات اإلقليمية المماثلة.

سحوبات على المكشوف من البنك

0.1

قروض ألجل تابعة للبنك

220.0

184.1

266.1

244.5

لدى المجموعة  )%50 :2018( %50حصة ملكية في أجيال كابيتال مانجمنت المحدودة،
شركة خاضعة لسيطرة مشتركة مؤسسة في المملكة المتحدة والتي تعمل في مجال
الخدمات االستشارية في سوق رأس المال لالستثمارات البديلة مع التركيز بصفة خاصة
في العقارات.
لدى المجموعة  )%49,96 :2018( %49,96حصة ملكية في ماغنوم بارتنرز هولدينغ ليمتد،
شركة خاضعة لسيطرة مشتركة مؤسسة في جيرسي إلقتناء استثمارات العقارية
بصورة غير مباشرة في هولندا.
لدى المجموعة  )%24,99 :2018( %24,99حصة ملكية في إفوك هولدينغز جيرسي
المحدودة ،شركة خاضعة لسيطرة مشتركة مؤسسة في جيرسي إلقتناء استثمارات
العقارية بصورة غير مباشرة في ألمانيا.
لدى المجموعة  :2018( %45ال شيء) حصة ملكية في آل أس إي جيرسي هولدنيغز
المحدودة بارتنرشب ،وهي شراكة مشروع مشترك مؤسسة في جيرسي لتسهيل
االستثمار غير المباشر في المملكة المتحدة.
2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

القيمة المدرجة الستثمار المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

في  1يناير

اقتناءات خالل السنة

62.9
7.1

47.0
15.2

حصة البنك من الربح للسنة

6.8

تغير في القيم العادلة غير المحققة  -الشركات
الزميلة (إيضاح )16

()3.9

()3.1

()1.1

0.5

توزيع رأس المال

()1.0

()0.5

أرباح أسهم مستلمة

تعديالت صرف العمالت األجنبية
في  31ديسمبر

()0.2
70.6

4.1

62.9

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

صافي دخل الفوائد

27.6

25.0

13.5

13.1

()22.1

()21.1

20.6

21.4

إجمالي ربح مبيعات السيارات
مجموع الدخل التشغيلي

47.9

دخل تشغيلي آخر

مصروفات تشغيلية
مصروفات أخرى

الربح المعدل للسنة

حصة المجموعة في الربح المعدل للسنة

()5.2
4.7

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

7.2

45.3

1.0

19.4

26.0

سندات صادرة

40.0

20.0

مجموع المطلوبات

إحتياطي التبرعات الخيرية

()0.7

نسبة حصة ملكية المجموعة

%23.03

حقوق الملكية

()0.9

145.3

154.7

%23.03

33.5

35.6

تستند األرقام المسجلة أعاله لشركة البحرين للتسهيالت التجارية على القوائم المالية
المراجعة في  30سبتمبر والمعدلة لألداء المتوقع للربع األخير المنتهي في  31ديسمبر
 :2018( 2019نفس الشيء).
تبلغ القيمة السوقية الستثمارات المجموعة في شركة البحرين للتسهيالت التجارية 38,1
مليون دينار بحريني ( 29,0 :2018مليون دينار بحريني).

 10فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

ذمم مدينة

17.3

23.1

12.2

13.5

فوائد مستحقة القبض

15.6

ً
مقدما
مصروفات مدفوعة

2.1

ضمان معلق للبيع

موجود ضريبي مؤجل (إيضاح )22

15.6

1.2
1.1

1.3

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية (إيضاح )28

11.3

1.3

أخرى

12.1

24.4

77.9

74.2

()0.3

تتضمن االســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة على استثمار
المجموعة في شــركة البحرين للتســهيالت التجارية والتي تعتبر بأنها شــركة زميلة
جوهرية .يلخص الجدول التالي المعلومات المالية الســتثمار المجموعة في شــركة
البحرين للتســهيالت التجارية:

6.8

المطلوبات

390.7

 11ممتلكات ومعدات
أراضي
مملوكة
ً
ملكا ُ
حرا
مليون دينار
بحريني

عقارات
ومباني
مليون دينار
بحريني

أثاث
ومعدات
مليون دينار
بحريني

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2019
9.0

9.0

7.8

الحق في
استخدام
الموجودات
مليون دينار
بحريني

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

8.0

1.4

35.2

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2018
8.8

11.9

6.6

–

0.2

27.5

بلغت مصروفات اإلســتهالك للســنة  6,1مليون دينار بحريني ( 3,7 :2018مليون
دينار بحريني).

()2.8
4.9

67

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2019

تتمة

 12اقتراضات ألجل

تم الحصول على االقتراضات ألجل ألغراض التمويالت العامة وهي تشتمل على اآلتي:
سعر الفائدة

سنة االستحقاق

%3.50

2020

%5.50

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

2024

144.5

144.5

333.0

144.5

188.5

–

 13حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

ودائع ألجل

965.1

حسابات توفير

655.1

حسابات أخرى

58.3

حسابات جارية

1,259.4
571.3

491.0

484.7

2,169.5

2,374.5

59.1

 14فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

مصروفات مستحقة

48.5

القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية (إيضاح )27

27.0

فوائد مستحقة الدفع

24.0

ذمم دائنة

16.4

التزامات عقد اإليجار

6.1

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للعقود المالية

3.3

أخرى

13.7

139.0

37.6
4.8

24.1
14.2
–

1.0

22.9

104.6

( )5أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
خالل السنة ،قامت المجموعة بتحويل مبلغ وقدره ال شيء دينار بحريني (0,022 :2018
مليون دينار بحريني) إلى حقوق الملكية كأرباح أسهم لم يطالب بها بعد من قبل
المساهمين ودفعت مبلغ وقدره  0,025ميلون دينار بحريني ( :2018ال شيء دينار بحريني)
ً
وفقا لسياسات وإجراءات
لمساهميها من حساب اإلحتياطي في حقوق الملكية.
المجموعة ،يتم تحويل أي أرباح أسهم لم يطالب بها والمستحقة ألكثر من  10سنوات إلى
حقوق الملكية ،إال أنها ستكون متاحة للمساهمين المعنيين ألي مطالبات مستقبلية.
( )6أوراق رأسمالية دائمة قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة 1
خالل سنة  ،2016أتم البنك إصدار أوراق رأسمالية إضافية دائمة قابلة للتحويل مدرجة
ً
تماشيا مع
ضمن رأس المال فئة  1بقيمة إجمالية قدرها  86,١مليون دينار بحريني
متطلبات اتفاقية بازل  .3يخضع ويستند توزيع المبالغ المستحقة الدفع لشروط وبنود
ً
سنويا .تم إثبات هذه األوراق
القيمة االسمية القائمة لألوراق الرأسمالية بمعدل %8.25
المالية ضمن حقوق الملكية في القائمة الموحدة للمركز المالي تم خالل السنة تحويل
هذه األوراق الرأسمالية إلى أسهم عادية [راجع إيضاح .])1(15
( )7إحتياطي قانوني
ً
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني .يحول
تم إنشاء اإلحتياطي القانوني
البنك  %10من أرباحه السنوية إلى اإلحتياطي القانوني حتى يعادل اإلحتياطي  %50من
رأس المال الصادر للبنك .قام البنك خالل السنة بتحويل مبلغ وقدره  7,5مليون دينار
بحريني إلى اإلحتياطي القانوني ( :2018ال شيء دينار بحريني) .إن هذا اإلحتياطي غير
قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد
الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
( )8إحتياطي عام
ً
ً
تأكيدا
وفقا ألحكام النظام األساســي للبنك ،وذلك
تم تكوين اإلحتياطي العام
اللتزامات المســاهمين بتعزيز القاعدة الرأســمالية للبنك .إن اإلحتياطي العام قابل
للتوزيــع شــريطة الحصــول على موافقة مصــرف البحرين المركزي واجتماع الجمعية
العمومية الســنوي للمساهمين.

 16تغيرات متراكمة في القيم العادلة

 15حقوق الملكية

( )1رأس المال

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

المصرح به:

 1,500,000,000سهم بقيمة أسمية قدرها  0,100دينار
بحريني للسهم

150.0

 1,296,891,745سهم ( 1,081,647,952 :2018سهم)
بقيمة أسمية قدرها  0,100دينار بحريني للسهم

129.7

الصادر والمدفوع بالكامل:

108.2

تغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية
االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة في الدخل
الشامل اآلخر خالل السنة

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

()2.5

( )3عالوة إصدار أسهم
إن عالوة إصدار األسهم الناتجة عن إصدار أسهم عادية هي غير قابلة للتوزيع إال في
الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة
مصرف البحرين المركزي .خالل السنة ،تمت زيادة عالوة إصدار األسهم بنحو 64,6
مليون دنيار بحريني [رأجع إيضاح .])1(15

 | 68بنك البحرين والكويت  -التقرير السنوي 2019

في  1يناير

محول إلى األرباح المبقاة من بيع /شطب سندات
أسهم حقوق الملكية

150.0

( )2أسهم خزانة
تمثل أسهم الخزانة شراء البنك ألسهمه .يحتفظ البنك في نهاية السنة بعدد 12,380,542
( )6,213,641 :2018سهم من أسهمه الخاصة.

()5.2

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

محول إلى األرباح أوالخسائر من بيع أوراق مالية
استثمارية (دين)

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  20مارس 2019
على تحويل األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل للبنك المدرجة ضمن رأس المال
فئة  1والبالغ قيمتها  86,1مليون دينار بحريني إلى أسهم عادية بسعر تحويل قدره 400
ً
اعتبارا من  2مايو  .2019ونتيجة لذلك ،زاد عدد األسهم الصادرة بمقدار
فلس للسهم
 215,243,793سهم ،وزاد رأس المال المدفوع بنحو  21,5مليون دينار بحريني وزادت
عالوة إصدار األسهم بنحو  64,6مليون دينار بحريني.

المقابل المدفوع

( )4خطة أداء أسهم الموظفين
لدى المجموعة خطة أداء أسهم الموظفين التي بموجبها يتم منح أسهم لبعض
الموظفين المؤهلين (راجع إيضاح .)42

محول إلى األرباح أوالخسائر عند االضمحالل (دين)

في  31ديسمبر

تحوطات التدفق النقدي
في  1يناير

تغير في القيم العادلة غير المحققة

تغير في القيم العادلة غير المحققة – الشركات
الزميلة (إيضاح )9
في  31ديسمبر

 17توزيعات مقترحة

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

()25.7

()8.6

1.9

0.5

()2.8

()3.2

0.1

0.3

38.2

()14.7

0.6

0.2

()1.1

0.5

11.2

()25.1

11.7

–

()0.5

()25.7

()0.1

0.6

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

أرباح أسهم نقدية

38.5

43.0

محول إلى اإلحتياطي العام

7.5

–

أرباح أسهم

تبرعات خيرية

6.5
2.0

54.5

–

1.6

44.6

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح أسهم نقدية نهائية بواقع  0,040دينار بحريني للسهم
وأرباح أسهم  0,005دينار بحريني للسهم (بما في ذلك إعالن ودفع أرباح أسهم نقدية
مرحلية بواقع  0,010دينار بحريني للسهم خالل شهر يوليو  ،)2019بعد حسم أسهم
الخزانة كما في  31ديسمبر  :2018( 2019بواقع  0,040دينار بحريني للسهم) .وعالوة على
ذلك ،إقترح مجلس اإلدارة تحويل  %10من الربح السنوي للمجموعة إلى اإلحتياطي
العام باجمالي  7,5مليون دينار بحريني ( :2018ال شيء دينار بحريني).
خالل السنة ،قام البنك بدفع أرباح أسهم بواقع  0,040دينار بحريني للسهم فيما يتعلق
بسنة  :2018( 2018بواقع  0,035دينار بحريني للسهم فيما يتعلق بسنة  ،)2017وأرباح
أسهم نقدية مرحلية بواقع  0,010دينار بحريني للسهم فيما يتعلق بسنة  :2018( 2019ال
شيء دينار بحريني) ،بعد حسم أسهم الخزانة.
ستقدم التوزيعـات المقترحة أعـاله للموافقة الرسمية في إجتماع الجمعية العمومية
السنوي للمساهمين .كما يخضع دفع أرباح األسهم للحصول على موافقة مصرف
البحرين المركزي.

 18صافي دخل الفوائد ودخل مشابه
(أ) دخل الفوائد ودخل مشابه
قروض وسلف العمالء

أوراق مالية استثمارية

أذونات خزانة

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات
مالية أخرى
(ب) مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة
ودائع العمالء

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات
مالية أخرى

 19دخل الرسوم والعموالت  -صافي
دخل الرسوم والعموالت

مصروفات الرسوم والعموالت

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

104.4

107.7

16.1

16.0

39.8

16.1

33.4

8.7

176.4

165.8

()44.4

()39.6

()24.7

()16.3

107.3

109.9

()69.1

()55.9

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

49.3

()22.7
26.6

49.2

()21.0
28.2

يتضمن دخل الرسوم والعموالت على مبلغ وقدره  0,02مليون دينار بحريني فيما يتعلق
بالودائع واألنشطة اإلئتمانية األخرى ( 0,07 :2018مليون دينار بحريني).

 20دخل آخر
دخل أرباح أسهم

مكسب من تحويل عمالت أجنبية

مكاسب محققة من بيع أوراق مالية استثمارية
أخرى

 21مجموع المخصصات – صافي

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

3.9

6.2

3.0

3.2

5.9

4.8

17.6

5.3

4.2

18.9

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

قروض وسلف العمالء

15.9

تعرضات غير مدرجة في الميزانية

2.3

()0.4

عقارات مكتسبة وأخرى

القائمة الموحدة للمركز المالي

موجود ضريبي مؤجل (إيضاح )10

القائمة الموحدة لالرباح أو الخسائر

مصروف ضريبي مؤجل على العمليات األجنبية

1.3

1.1

0.2

0.4

0.2

0.1
0.6

18.9

0.3

0.4

يتم قياس الضريبة الحالية بالمبلغ المتوقع دفعه فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة
ً
وفقا لقانون ضريبة الدخل لسنة  .1961يتم إثبات الموجودات والمطلوبات
للسنة
الضريبية المؤجلة للنتائج الضريبية المستقبلية لفروق التوقيت كونها الفرق بين الدخل
ً
قادرا على
الخاضع للضريبة والدخل المحاسبي الذي ينشأ في فترة واحدة ويكون
استرجاع فترة الحقة أو أكثر من فترة .يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة على
أساس فروق التوقيت فقط إلى الحد الذي يثبت بأن هناك تأكيد معقول بأن الدخل
الخاضع للضريبة المستقبلية سيكون متاح مقابل لتلك الموجودات الضريبية التي
يمكن تحقيقها.
تتضمن المصروفات الضريبية للمجموعة على جميع الضرائب المباشرة المستحقة
على األرباح الخاضعة للضريبة للوحدات إلى السلطات المعنية في كل بلد من بلدان
ً
وفقا للقوانين الضريبية السائدة في تلك السلطات القضائية .وبالتالي ،فإنه
التأسيس،
ليس من العملي عرض تسوية بين األرباح المحاسبية واألرباح الخاضعة للضريبة مع
تفاصيل المعدالت الضريبية الفعلية .يبلغ معدل الضريبة الفعلي  %43,68للسنة الحالية
ً
وفقا
المنتهية في  31ديسمبر  .)%43,68 :2018( 2019خالل سنة  ،2018تم دفع الضريبة
للحد األدنى للضريبة البديلة ،بموجب المادة 115ي من قانون ضريبة الدخل لسنة .1961
تتعرض المجموعة اللتزامات ضريبة طارئة قدرها  1.9مليون دينار بحريني (0.7 :2018
بناء على رأي اإلدارة ،من غير المحتمل أن تنشأ أي التزامات
مليون دينار بحريني)ً .
عن هذه الحاالت المستمرة مع سلطات الضرائب المحلية في بلد تأسيس كيانات
ً
وفقا لقوانين الضرائب السائدة في تلك الدول.
المجموعة ذات الصلة،

 23النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح

النصيب األساسي للسهم في األرباح
يحسب النصيب األساسي للسهم في األرباح لنهاية السنة بقسمة الربح للسنة العائد
إلى مالك البنك على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
النصيب المخفض للسهم في األرباح
يحسب النصيب األساسي للسهم في األرباح لنهاية السنة بقسمة الربح للسنة العائد
إلى مالك البنك بعد حسم توزيع على األوراق الرأسمالية الدائمة القابلة للتحويل
المدرجة ضمن رأس المال فئة  1على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل
السنة باإلضافة إلى المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها من
التحويل إلى األسهم العادية.
2019
مليون دينار بحريني

35.0

أوراق مالية استثمارية

 22الضرائب

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

الربح للسنة العائد إلى مالك البنك لحساب
النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح

محسوم منه :التوزيع على األوراق الرأسمالية
الدائمة القابلة للتحويل المدرجة ضمن رأس
المال فئة 1

صافي الربح للسنة المعدل العائد إلى مالك البنك

المتوسط الموزون لعدد األسهم ،بعد حسم
أسهم الخزانة القائمة خالل السنة

النصيب األساسي للسهم في األرباح
(دينار بحريني)

المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية المعدلة
لتأثير التخفيض ،بعد حسم أسهم الخزانة القائمة
خالل السنة
النصيب المخفض للسهم في األرباح
(دينار بحريني)

75.4
()3.6

71.8

2018
مليون دينار بحريني

67.1
()7.1

60.0

1,210,868,457

1,076,676,556

0.059

0.056

1,210,868,457

1,291,920,336

0.059

0.052

0.4

35.3
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 24القطاعات التشغيلية

معلومات القطاعات
ألغراض إدارية ،تم توزيع أنشطة المجموعة إلى أربعة قطاعات أعمال رئيسية:

الخدمات المصرفية لألفراد
تتعامل بشكل أساسي في ودائع العمالء األفراد وتوفير التمويل للقروض االستهالكية
والسحب على المكشوف وتسهيالت ائتمانية وخدمات تحويل األموال والبطاقات
وتداول العمالت األجنبية.
الخدمات المصرفية للشركات
تتعامل بشكل أساسي في القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى وحسابات الودائع
والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات في البحرين.
الخدمات المصرفية الدولية
تتعامل بشكل أساسي في القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى وحسابات الودائع
والحسابات الجارية للعمالء من شركات ومؤسسات دولية .كما تغطي األنشطة
التشغيلية للفروع الخارجية.

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019
دخل الفوائد

مصروفات الفوائد

سعر تحويل األموال الداخلية

صافي دخل الفوائد
دخل تشغيلي آخر

الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
مجموع المخصصات – صافي
نتيجة القطاع

حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة

الربح للسنة

االستثمار والخزانة واألنشطة األخرى
تقدم بشكل أساسي خدمات أسواق األموال والتجارة والخزانة ،باإلضافة إلى إدارة
أنشطة المجموعة التمويلية .تشتمل الخدمات االستثمارية على إدارة االستثمارات في
األسواق المحلية والدولية وتقديم الخدمات االستشارية االستثمارية وإدارة األموال .كما
تتضمن األنشطة األخرى على تنفيذ العمليات التجارية باالستعانة بمصادر خارجية.
إن هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها حول المعلومات
التي يتم تقديمها إلى رئيس العمليات متخذ القرارات .إن المعامالت ما بين هذه
القطاعات تنفذ حسب معدالت السوق التقديرية ودون شروط تفضيلية .تحسب
الفائدة المدينة أو الدائنة على القطاعات على أساس معدل سعر التحويل والذي يساوي
ً
تقريبا التكلفة الهامشية لألموال على أساس أموال مطابقة.

الخدمات
المصرفية
لألفراد
مليون دينار بحريني

الخدمات
المصرفية
للشركات
مليون دينار بحريني

الخدمات
المصرفية
الدولية
مليون دينار بحريني

االستثمار
والخزانة
واألنشطة
األخرى
مليون دينار بحريني

المجموع
مليون دينار بحريني

33.7

40.3

40.8

61.6

176.4

()16.4

()15.8

()31.8

()69.1

()5.1

34.1

28.0

20.2

25.0

107.3

53.5

31.7

25.9

40.4

151.5

25.6

17.7

()9.0

34.9

69.2

5.5

19.4
0.8
5.7

4.1

3.7

0.6

–

()4.8
5.7

()4.8

15.4

()19.6

()0.7

–

1.1

الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة

الربح للسنة العائد إلى مالك البنك

موجودات القطاع

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
موجودات مشتركة

مجموع الموجودات

مطلوبات القطاع

مطلوبات مشتركة

مجموع المطلوبات
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44.2

()18.9
6.8

76.0

()0.6
629.6
40.6

901.4

620.7
–

838.8

1,015.4

–

826.6

1,476.3
30.0

661.7

مجموع المطلوبات

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2018
دخل الفوائد
مصروفات الفوائد
سعر تحويل األموال الداخلية
صافي دخل الفوائد
دخل تشغيلي آخر
الدخل التشغيلي قبل حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
مجموع المخصصات  -صافي
نتيجة القطاع
حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
الربح للسنة
الربح العائد إلى حقوق غير مسيطرة
الربح للسنة العائد إلى مالك البنك
موجودات القطاع
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
موجودات مشتركة
مجموع الموجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات مشتركة

–

75.4

3,742.0
70.6
52.4

3,865.0
3,228.5
89.5

3,318.0
32.3

()3.6

41.4

41.4

50.7

165.8

()10.9

()12.7

()28.7

()55.9

3 2.0

28.4

20.9

28.6

109.9

5 3.2

31.9

26.1

45.8

157.0

26.2

()9.2

1.8

44.8

63.6

3.3

21.2
0.3

4.4

()2.1
3.5

()7.8
5.2

()26.4

()8.9

–

–

6.6

17.2
()0.3
()0.3

–

47.1

()35.3
4.1

67.7

()0.6
643.1

661.3

992.7

1,175.9

823.8

702.1

803.3

693.3

37.9

–

–

25.0

67.1

3,473.0
62.9
45.8

3,581.7

3,022.5
58.8

3,081.3

معلومات القطاعات الجغرافية
تعمل المجموعة في سوقين جغرافيين :هما المحلي (البحرين) ،واألخرى (الشرق
األوسط /أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا) .يوضح الجدول التالي توزيع اإليرادات
والموجودات غير المتداولة للمجموعة حسب القطاع الجغرافي ،يعتمد التخصيص على
موقع الموجودات والمطلوبات.

 31ديسمبر 2019

صافي دخل الفوائد

حصة البنك من ربح شركات زميلة
ومشاريع مشتركة

دخل آخر

موجودات غير متداولة*

 31ديسمبر 2018

صافي دخل الفوائد

حصة البنك من ربح شركات زميلة ومشاريع
مشتركة
دخل آخر

موجودات غير متداولة*

المحلي
مليون دينار
بحريني

األخرى
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

92.9

14.4

107.3

5.7

1.1

6.8

138.6

19.7

158.3

المحلي
مليون دينار
بحريني

األخرى
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

94.9

15.0

109.9

4.4

()0.3

4.1

18.2

161.1

40.0

91.3

43.6

142.9
83.9

4.2

26.7

3.5

20.0

44.2

118.0

 25النقد وما في حكمه

نقد في الصندوق والخزينة (إيضاح )4

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
ً
يوما أو أقل
بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90

المجموع
مليون دينار
بحريني

–

21.9

3.0

24.9

حسابات جارية وتوفير وودائع
أخرى للعمالء

–

70.6

–

70.6

210.4

5.1

9.1

224.6

قروض وسلف العمالء

–

23.3

3.0

26.3

–

62.9

–

62.9

185.4

3.1

6.8

195.3

 31ديسمبر 2019

قروض وسلف العمالء

استثمارات في شركات زميلة
ومشاريع مشتركة

 31ديسمبر 2018

استثمارات في شركات زميلة
ومشاريع مشتركة

حسابات جارية وتوفير وودائع
أخرى للعمالء

فيما يلي اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت التي تمت مع األطراف ذات
العالقة والمتضمنة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر:

103.9

يشتمل النقد وما في حكمه المتضمن في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على
المبالغ التالية كما في  31ديسمبر:

حسابات جارية وإيداعات لدى بنوك مركزية (إيضاح )4

مساهمين
رئيسيين
مليون دينار
بحريني

شركات زميلة
ومشاريع
مشتركة
مليون دينار
بحريني

أعضاء مجلس
اإلدارة
وموظفي
اإلدارة
الرئيسيين
مليون دينار
بحريني

2018
مليون دينار
بحريني

 31ديسمبر 2019

دخل الفوائد

مصروفات الفوائد

حصة البنك من ربح شركات
زميلة ومشاريع مشتركة

 31ديسمبر 2018

266.2

20.3
95.1

دخل الفوائد

249.4

230.0

حصة البنك من ربح شركات
زميلة ومشاريع مشتركة

21.2

536.8

مساهمين
رئيسيين
مليون دينار
بحريني

شركات زميلة
ومشاريع
مشتركة
مليون دينار
بحريني

أعضاء مجلس
اإلدارة
وموظفي
اإلدارة
الرئيسيين
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

–

1.5

–

1.5

47.1

*	تمثل الموجودات غير المتداولة االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة والضمان المعلق
البيع والممتلكات والمعدات.

2019
مليون دينار
بحريني

فيما يلي بيان بالمبالغ القائمة بتاريخ قائمة المركز المالي فيما يتعلق بالمعامالت التي
تمت مع األطراف ذات العالقة:

345.4

مصروفات الفوائد

4.6

0.1

–

6.8

–

–

1.4

–

6.8
1.4

6.1

0.1

0.1

6.3

–

4.1

–

4.1

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

 26معامالت الطرف ذي العالقة

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة والمشاريع
المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركات
خاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة من قبل هذه األطراف .يتم
الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل
إدارة المجموعة .جميع القروض والسلف المقدمة لألطراف ذات العالقة هي منتجة
وتخضع لمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة.

0.2

4.9

مكافآت الموظفين القصيرة األجل

مكافآت الموظفين الطويلة األجل

2019
مليون دينار
بحريني

2018
مليون دينار
بحريني

10.9

10.6

12.1

11.0

1.2

0.4

حصة موظفي اإلدارة الرئيسين في خطة حوافز أسهم الموظفين ،راجع إيضاح .42
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 27تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات

يوضح الجدول أدناه بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر  2019و 2018على أساس الفترة المتبقية من قائمة المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي،
باستثناء في حالة ودائع العمالء .لقد تم تحديد بيان سيولة ودائع العمالء على أساس تواريخ االستحقاقات الفعلية المشار اليها بسجل احتفاظ المجموعة بالودائع.

 31ديسمبر 2019

خالل
شهر واحد
مليون دينار
بحريني

 1إلى
 3أشهر
مليون دينار
بحريني

 3إلى
 6أشهر
مليون دينار
بحريني

 6إلى
 12شهر
مليون دينار
بحريني

المجموع
الفرعي
مليون دينار
بحريني

 1إلى
 5سنوات
مليون دينار
بحريني

 5إلى
 10سنوات
مليون دينار
بحريني

 10إلى
 20سنة
مليون دينار
بحريني

أكثر من
 20سنة
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

287.4

–

–

–

287.4

–

–

–

89.0

376.4

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك
ومؤسسات مالية أخرى

248.6

–

38.3

32.4

الموجودات

أذونات خزانة

قروض وسلف العمالء

أوراق مالية استثمارية

استثمارات في شركات زميلة
ومشاريع مشتركة

69.2

213.7

–

190.3

113.8

–

–

0.1

0.1

0.3

0.6

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
مجموع الموجودات

919.3

336.6

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات
مالية أخرى

المطلوبات

اقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء
اقتراضات ألجل

39.4

–

331.5

228.7

48.9

64.5

19.2

–

144.5

–

–

3.0

10.2

–

86.2

198.2

1,214.3

662.0

مجموع المطلوبات

620.1

245.2

390.6

571.3

133.2

299.2

91.4

متراكم

299.2
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خالل
شهر واحد
مليون دينار
بحريني

 1إلى
 3أشهر
مليون دينار
بحريني

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

115.4

–

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك
ومؤسسات مالية أخرى

195.2

37.8

33.7

24.7

أذونات خزانة

قروض وسلف العمالء

أوراق مالية استثمارية

استثمارات في شركات زميلة
ومشاريع مشتركة

62.6

247.2

–

123.3

143.2

اقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء

1.9

2.1

–

509.6

69.8

()1,418.1
547.0

547.0

المجموع
مليون دينار
بحريني

191.0

–

–

–

115.4

–

–

–

99.2
–

108.9

29.7

125.3
6.2

136.0

18.7

239.2

–

106.8

299.7

635.3

–

237.8

–

286.2

156.8

79.3

22.6

–

–

–

–

–

64.4

13.5

1,571.5

1,149.7

24.5

258.7

–

–

144.5

260.3
–

–

62.9

0.3

1.1

1.6

27.5

–

496.8

–

–

–

–

–

144.5

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

258.5

34.9

مجموع المطلوبات

519.9

114.2

112.3

99.2

845.6

357.6

–

198.6

413.4

538.9

725.9

1,518.0

2,014.8

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
صافي

متراكم

198.6
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214.8

125.5

187.0

725.9

197.0

–

792.1

58.4

305.3

3,581.7

–

87.7

–

–

–

77.9

258.7

99.2

–

28.3

239.2

1,772.5

62.9

480.3
104.6

–

29.0

–

60.0

410.4

105.2

–

–

–

–

139.0

800.3

16.1

104.6

2.0

812.0

–

236.2

–

–

1,736.9

3,318.0

75.6

–

2.1

1,736.9

 3إلى
 6أشهر
مليون دينار
بحريني

2.0

اقتراضات ألجل

–

333.0

2,169.5

 6إلى
 12شهر
مليون دينار
بحريني

410.4

363.1

313.4

–

المجموع
الفرعي
مليون دينار
بحريني

–

3,865.0

–

 1إلى
 5سنوات
مليون دينار
بحريني

723.7

74.2

–

 5إلى
 10سنوات
مليون دينار
بحريني

–

–

–

–

 10إلى
 20سنة
مليون دينار
بحريني

–

–

–

–

–

–

318.8

أكثر من
 20سنة
مليون دينار
بحريني

–

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات
مالية أخرى

1.3

511.5

71.9

1.6

35.2

–

1,385.7

–

مجموع الموجودات

0.2

2.1

3.2

70.6

70.6

1,895.3

–

718.5

188.5

–

–

–

–

113.9

1,965.1

180.7

90.7

662.0

–

329.0

1.8

171.0

305.8

20.3

278.3

1,670.9

875.0

362.8

–

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

المطلوبات

133.7

27.7

–

203.6

–

48.4

–

43.7

1.9

–

64.4

ممتلكات ومعدات

0.1

0.3

144.5

–

–

–

361.3

49.5

150.8

0.1

1,876.3

1,086.5

432.4

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

الموجودات

288.9

–

62.0

129.2

255.2

صافي

–

750.7

12.2

142.4

41.5

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

29.0

139.1

295.9

624.5

–

62.0

ممتلكات ومعدات

–

164.8

29.7

132.2

278.3

–

–

–

0.1

127.2

97.7

484.4

–

–

–

–

484.4

–
496.8

–

–
–
–

58.4

2,073.2

–

199.0

1,878.1

2,374.5

1,878.1

3,081.3

–

()1,572.8
500.4

104.6

500.4

 28مشتقات مالية

إن األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على
تحركات األسعار في واحدة أو أكثر من األدوات المالية األساسية والسعر المرجعي أو
المؤشر .تدخل المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية في معامالت متنوعة تستخدم فيها
األدوات المالية المشتقة .يخضع استخدام المشتقات المالية لسياسات المجموعة
التي أقرها مجلس اإلدارة .تدخل المجموعة في عقود مشتقات مالية لغرض الحد من
المخاطر الناجمة عن التغيرات المحتملة في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار
الفائدة الكامنة في موجودات ومطلوبات المجموعة المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة.
كما تدخل المجموعة في عقود المشتقات المالية لغرض المتاجرة.
يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة باإلضافة
إلى بيان بقيمها االعتبارية .إن القيمة االعتبارية هي قيمة الموجود األساسي الذي يخص
المشتق المالي أو السعر المرجعي أو المؤشر ،وتمثل األساس لقياس التغير في قيمة
المشتقات المالية .تشير القيم االعتبارية إلى حجم رصيد المعامالت القائمة في نهاية
ً
مؤشرا لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
السنة ولكنها ال تعطي
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القيمة
قيمة عادلة
قيمة عادلة
االعتبارية
سالبة
موجبة
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

0.7

مقايضات سعر الفائدة

0.6

26.4

قيمة عادلة
موجبة
مليون دينار بحريني

قيمة عادلة
سالبة
مليون دينار بحريني

القيمة
االعتبارية
مليون دينار بحريني

0.5

125.8

4.3

586.8

مشتقات مالية محتفظ بها
لغرض تحوطات القيمة العادلة
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1.3

مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

0.5

مقايضات سعر الفائدة

10.8

مشتقات مالية محتفظ بها
لغرض تحوطات القيمة العادلة

11.3

مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط
وضعت المجموعة أنظمة لقياس وإدارة المخاطر .يتضمن جزء من عملية إدارة المخاطر
على إدارة مخاطر تعرض المجموعة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية (مخاطر
العملة) وأسعار الفائدة من خالل أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات .تتمثل سياسة
المجموعة في الحد من تعرضها لمخاطر العملة وأسعار الفائدة إلى مستويات مقبولة
ً
وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة .بالنسبة لالستراتيجيات المطبقة إلدارة مخاطر أسعار
الفائدة ومخاطر العملة ،يرجى الرجوع إلى اإليضاحين  36و 37على التوالي.
وكجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات تستخدم المجموعة المشتقات المالية
ألغراض تحوط العمالت وتغيرات أسعار الفائدة .يتحقق ذلك من خالل تحوط أدوات
مالية محددة ومعامالت متوقعة باإلضافة إلى التحوط االستراتيجي مقابل تعرضات
القائمة الموحدة للمركز المالي .وفي جميع هذه الحاالت فإنه يتم توثيق الهدف من
عالقة التحوط ،وتفاصيل البند المحوط وأداة التحوط ،ويتم احتساب المعامالت
كتحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدية ،حسب الحالة.
تحوطات القيمة العادلة
تستخدم المجموعة تحوطات القيمة العادلة لحمايتها من التغيرات في القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت وأسعار
الفائدة .تتضمن األدوات المالية المحوطة لمخاطر أسعار الفائدة على قروض وسندات
والدين الصادر والصناديق
دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ّ
المقترضة األخرى .تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العملة
للتحوط مقابل مخاطر عملة معينة على وجة التحديد ومقايضات أسعار الفائدة لتحوط
مخاطر أسعار الفائدة.

0.6

174.4

595.4

في عالقات التحوط تلك ،إن المصادر الرئيسية لعدم الفعالية هي عدم التطابق بين
تواريخ االستحقاق أو أدوات التحوط .تخضع أدوات التحوط لمخاطر األطراف األخرى
المختلفة ،مما أدى إلى تغيير في عناصر قياس فعالية التحوط.
كما في  31ديسمبر  ،2019لدى المجموعة مقايضات أسعار الفائدة التالية كأدوات تحوط
في تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة:

27.0

4.8

769.8

712.6

أنواع المشتقات المالية
العـقود اآلجلة والمستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة
محددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد وتاريخ محدد في المستقبل .العقود اآلجلة
معدة للتعامل بها في السوق غير المنتظمة .يتم التعامل في العمالت األجنبية وأسعار
الفائدة المستقبلية بمبالغ محددة في البورصات المنظمة وتخضع لمتطلبات الهامش
النقدي اليومي .اتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة هي بمثابة عقود أسعار فائدة مستقبلية
مصممة بشكل خاص تحدد فيها أسعار فائدة آجلة لمبالغ اعتبارية لفترة زمنية متفق
عليها تبدأ بتاريخ محدد في المستقبل.
عقود المقايضات هي اتفاقيات تعاقدية تتم بين طرفين لتبادل أسعار فائدة أو فروق
العمالت األجنبية على أساس قيمة اعتبارية محددة .وبالنسبة لعقود مقايضات أسعار
الفائدة تتبادل األطراف عادة مدفوعات بأسعار فائدة ثابتة وعائمة على أساس القيمة
االعتبارية المحددة لعملة واحدة .بالنسبة لعقود مقايضات العمالت فإنه يتم تبادل
المدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة والمبالغ االعتبارية بعمالت مختلفة.
عقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تعطي الحق وليس االلتزام إما لشراء أو بيع كمية
محددة من سلعة ما أو أداة مالية بسعر ثابت سواء كان ذلك في تاريخ مستقبلي محدد
أو في أي وقت ضمن فترة زمنية محددة .ال تدخل المجموعة في اكتتاب عقود الخيارات.
مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة لغرض المتاجرة
ترتبط معظم أنشطة تداول المشتقات المالية للمجموعة بمعامالت متوازية مع
العمالء .باإلضافة إلى ذلك ،تتخذ المجموعة بعض مراكز صرف العمالت األجنبية مع
توقع االستفادة من التغيرات اإليجابية في األسعار والمعدالت والمؤشرات .تشمل هذه
ً
أيضا المشتقات المالية التي ال تفي بمتطلبات التحوط بموجب المعيار الدولي
الفئة
إلعداد التقارير المالية رقم .9

أقل من
شهر واحد

من
شهر إلى
 3أشهر

من 3
أشهر إلى
سنة واحدة

من  1إلى
 5سنوات

أكثر من
 5سنوات

تحوط األوراق المالية االستثمارية
 31ديسمبر 2019

القيمة االسمية
(مليون دينار بحريني)

متوسط سعر الفائدة الثابت

14.3

3.4

%6

%6

12.8
%5

253.4
%5

311.5
%6
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القيمة االسمية
(مليون دينار بحريني)

متوسط سعر الفائدة الثابت

–

3.8

%0

%3

14.4
%5

255.5
%5

313.1
%6

البند في قائمة المركز المالي حيث تكون القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية
المدرجة هي «الفوائد المستحقة القبض والموجودات األخرى».
فيما يلي المبالغ المتعلقة بالبنود المصنفة كبنود تحوط:
2019

سندات (األوراق
المالية االستثمارية)

2018

القيمة
المدرجة
مليون دينار
بحريني

تعديالت تحوط القيمة
العادلة المتراكمة على
بند التحوط المدرج في
القيمة المدرجة
مليون دينار
بحريني

القيمة
المدرجة
مليون دينار
بحريني

583.5

22.1

574.4

تعديالت تحوط القيمة
العادلة المتراكمة على
بند التحوط المدرج في
القيمة المدرجة
مليون دينار
بحريني

()8.0

للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019قامت المجموعة بإثبات صافي مكسب بمبلغ
وقدره  32,3مليون دينار بحريني ( :2018صافي خسارة قدرها  6,3مليون دينار بحريني)،
والذي يمثل مكسب ناتج عن أدوات التحوط .بلغ إجمالي الخسارة الناتج من بنود
التحوط العائدة إلى المخاطر التي تم تحوطها  32,6مليون دينار بحريني ( :2018مكسب
بمبلغ وقدره  6,5مليون دينار بحريني).
تحوطات التدفقات النقدية
في  31ديسمبر  ،2019لم تحتفظ المجموعة بأية أدوات للتحوط من تعرضات التغيرات
في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية.
البند في قائمة المركز المالي حيث تكون القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية
المدرجة هي «الفوائد المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى».
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تتمة

 29ارتباطات والتزامات محتملة

ارتباطات متعلقة بتسهيالت ائتمانية
تشتمل االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية على ارتباطات بتقديم تسهيالت
ائتمانية واعتمادات مستندية معززة وخطابات ضمان وخطابات القبول مصممة لتلبية
احتياجات عمالء المجموعة.
تمثل االرتباطات االئتمانية الجزء غير المستخدم لالرتباطات التعاقدية لتقديم قروض
ً
تلقائيا ،بشكل خاص على هيئة قروض وسلف وخطابات ضمان
واعتمادات تجدد
واعتمادات مستندية .فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية على االرتباطات بتقديم االئتمان،
يحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االرتباطات غير المستخدمة.
إال أنه من المتوقع أن يكون المقدار المحتمل للخسارة الذي ال يمكن تحديده بسهولة،
أقل بكثير من مجموع االرتباطات غير المستخدمة ألن معظم االرتباطات بتقديم
االئتمان مرهونة باحتفاظ العمالء على معايير ائتمانية محددة .إن لالرتباطات عادة
تواريخ إنتهاء محددة تقل عن سنة واحدة أو تحكمها بنود أخرى خاصة إلنهائها .وحيث
أن االرتباطات قد تنتهي دون تنفيذها ،فإن مجموع المبالغ المتعاقد عليها ال يمثل
بالضرورة االحتياجات النقدية المستقبلية.
تلزم االعتمادات المستندية وخطابات الضمان (بما في ذلك االعتمادات المستندية
المعززة) وخطابات القبول المجموعة بالدفع نيابة عن العمـالء في حالة فشل العميل في
ً
رهنا بشروط معنية محددة في العقد .إن االعتمادات المستندية المعززة،
الوفاء بالتزاماته
التي يتم إدراجها ضمن خطابات الضمان سكيون لديها مخاطر سوقية في حالة إصدارها
ً
أساسا بأسعار فائدة عائمة.
أو تقديمها بأسعار فائدة ثابتة .إال أن هذه العقود تتم
لدى المجموعة االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية التالية:
 31ديسمبر
2019

من  3إلى
أقل من
المجموع
 12شهر
 3أشهر
عند الطلب
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

التزامات محتملة

اعتمادات
مستندية

خطابات ضمان

2.2

10.7

13.2

–

222.3

–

ارتباطات قروض
154.5
لم يتم سحبها

–

–

أقل من
 3أشهر
مليون دينار بحريني

من  3إلى
 12شهر
مليون دينار بحريني

ارتباطات

26.1

222.3
248.4

154.5
154.5
402.9

 31ديسمبر
2018

عند الطلب
مليون دينار بحريني

المجموع
مليون دينار بحريني

التزامات محتملة

اعتمادات
مستندية

خطابات ضمان

2.4

16.1

231.6

–

ارتباطات قروض
120.6
لم يتم سحبها

–

13.9
–

ارتباطات

–

32.4

231.6
264.0

120.6
120.6
384.6

ال تتوقع المجموعة بأن جميع ارتباطاتها سيتم سحبها قبل إنتهاء االرتباطات.
بالنسبة للخسائر االئتمانية المتوقعة على العقود المالية المفصح عنها أعاله ،راجع
إيضاح رقم .14

 30إدارة المخاطر

تنطوي أنشطة مجموعة بنك البحرين والكويت على المخاطرة على أساس منتظم من
خالل أعمالها .تشتمل إدارة المخاطر على تحديد وقياس ومتابعة وإدارة المخاطر بصورة
فعال وفي الوقت
مستمرة .تعد إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة المجموعة بشكل ّ
المناسب ً
أمرا بالغ األهمية لضمان السالمة المالية وتحقيق الربحية للمجموعة .كما
يتمثل هدف إدارة المخاطر بزيادة القيمة عند المساهمين وتحقيق عوائد على األسهم
بما يتناسب مع المخاطر التي يتحملها .ولتحقيق هذا الهدف ،تستخدم المجموعة
أفضل ممارسات إدارة المخاطر والكوادر البشرية المؤهلة وذوي الخبرة.
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يتضمن إطار عمل إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة على الفئات الرئيسية التالية:
مخاطر االئتمان والطرف اآلخر (بما في ذلك تأثيرات التركز) :مخاطر االئتمان هي مخاطر
الخسارة إذا فشل العميل الخاص بالمجموعة في الوفاء بالتزاماته المتفق عليها وأن
الضمانات المرهونة ال تغطي االلتزامات .إن مخاطر االئتمان تنشأ باألساس من أشكال
مختلفة من اإلقراض .كما أنها تنشأ عن الضمانات واالئتمانات المستندية  ،ومخاطر
االئتمان الخاصة باألطراف األخرى في عقود المشتقات ومخاطر التحويل في حالة نقل
األموال ومخاطر التسوية.
مخاطر السوق :هي مخاطر الخسارة في ممتلكات المجموعة ومعامالتها نتيجة
للتغيرات في أسعار ومعايير السوق التي تؤثر على القيمة السوقية .وتشمل هذه
األسعار والمعايير ،على سبيل المثال ال الحصر ،أسعار الصرف وهوامش االئتمان
وأسعار الفائدة وأسعار األسهم والسندات وأسعار المشتقات.
مخاطــر الســيولة والتمويــل :تعــرف مخاطــر الســيولة بعدم قــدرة المجموعة عن الوفاء
بالتزاماتهــا الماليــة بتكلفــة معقولــة .وتعــرف مخاطــر التمويــل على أنهــا مخاطر عدم
قــدرة المجموعــة علــى تمويــل تطويــر أنشــطتها بما يتماشــى مع أهدافهــا التجارية
وبتكلفه تنافســية.
المخاطر التشغيلية :مخاطر الخسائر الناجمة عن أوجه القصور أو اإلخفاق في العمليات
أو الموظفين أو النظم أو االحداث الخارجية .وهي تشمل  -عدم االمتثال (بما في ذلك
المخاطر القانونية والضريبية) ومخاطر سوء السلوك ومخاطر اإلضرار بالسمعة.
المخاطر االستراتيجية/التجارية :المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على تنفيذ
استراتيجيتها وخططها التجارية.
ً
وفقا للمبادئ والسياســات
يتم قياس المخاطر ومراقبتها وتقديم تقارير لشــأنها
المعتمــدة مــن قبــل مجلس اإلدارة .تســاعد لجنــة المخاطر التابعة للمجلس مجلس اإلدارة
على الوفاء بمســئولياته من حيث اإلشــراف على إدارة ومراقبة أطر المخاطر والمخاطر.
رئيس المخاطر هو رئيس قســم إدارة المخاطر واالئتمان .يقدم رئيس المخاطر تقاريره
إلــى لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلس ،ممــا يضمن الفصل بين الواجبات والرقابة اإلدارية
عن الوحدات التي تنشــأ عنها األعمال التجارية  -وهو مبدأ أساســي من مبادئ عملية
إدارة المخاطر.
بينما يتعين على المجلس تصديق ومراجعة سياســات إدارة المخاطر واســتراتيجيات
المجموعــة بصــورة دوريــة اســتناد ًا إلى توصيات لجنــة المخاطر التابعة للمجلس ومن ثم
تقوم اإلدارة بتحديد اإلجراءات لتنفيذ تلك السياســات واالســتراتيجيات .إن لجنة إدارة
المخاطــر ولجنــة مخاطــر الــدول ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ،التي تتألف من
اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا ،وهي لجان إدارية رفيعه المســتوى مســئوله عن اإلدارة
العامة لبيان مخاطر المجموعة .تقوم لجنة إدارة المخاطر بمناقشــة المســائل الهامة
ذات الصلة بالمخاطر والسياســات واإلجراءات ومراجعة تنفيذ قراراتها .تقوم لجنة
إدارة الموجــودات والمطلوبــات بمراجعــة المســائل المتعلقة بقائمة المركز المالي على
المســتوى الجزئي ،كما تقوم بمراجعة المســائل المتعلقة بعدم تطابق الموجودات
والمطلوبات والســيولة .تقوم لجنة مخاطر الدول بمراجعة مخاطر الدول واســتراتيجيات
األعمــال والظــروف االقتصاديــة الكلية فيمــا يتعلق بالدول التي تم تحديدها للقيام
باألعمال التجارية .تقوم لجنة إدارة المخاطر التشــغيلية بإدارة المخاطر التشــغيلية العامة
للبنــك مــن خــال وضع المبادئ التوجيهيــة لمصرف البحرين المركزي ومعايير بازل
وتنفيــذ الرقابة المطلوبة.
يحتفظ قسم إدارة مخاطر االئتمان التابع للمجموعة بمعايير عالية إلدارة المخاطر
وذلك عن طريق تطبيق التقنيات والمنهجيات المتاحة .وتعد بيئة الرقابة من
ضمن مسئولياته ،وتسنتند من بين األمور األخرى ،على مبدأ الفصل بين الواجبات
واالستقاللية .أن قسم إدارة مخاطر االئتمان المسئول عن النظر في خصائص
المخاطرالكامنة في المنتجات الجديدة والحالية واألنشطة والدول واألقاليم والقطاعات
وتقديم التوصيات الالزمة إلى السلطات المختصة .كما أنه المسئول عن إدخال أو
تعديل السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمخاطر وحدود التعرضات للتخفيف من هذه
المخاطر بموافقة من لجنة المخاطر التابعة للمجلس أو المجلس أو لجنة إدارة المخاطر،
حسب مقتضى الحال .يقوم قسم إدارة المخاطر واالئتمان وذلك بالتعاون مع قسم
الرقابة المالية والتخطيط ،بإعداد وثائق معدالت قبول المخاطر وعملية تقييم مالءة
رأس المال الداخلي للبنك .وتقيم وثيقة عملية تقييم مالءة رأس المال الداخلي مخاطر
العنصر  2باستفاضة وتحدد المستوى المطلوب من احتياطي رأس المال للبنك .كما
أن قسم إدارة المخاطر واالئتمان مسئول عن ضمان االلتزام بالمتطلبات التنظيمية
والقانونية المتعلقة بإدارة المخاطر مثل اعتماد استخدام المبادئ التوجيهية للمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9وعملية تقييم مالءة رأس المال الداخلي وما إلى
ذلك في البنك.
يقوم قسم التدقيق الداخلي بتقييم مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات وإذا لزم األمر
فإنه يقوم باقتراح السبل لمواصلة تطوير اإلجراءات الداخلية.

فيما يلي أدناه األنواع المختلفة من المخاطر التي تتعرض لها المجموعة ،وكيفية إدارة
المجموعة تلك المخاطر.

 31مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة أحد أطراف األدوات المالية من الوفاء بالتزاماته،
مما ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسارة مالية .يظهر تركز مخاطر االئتمان عندما تدخل
مجموعة من األطراف المتعاملة في األدوات المالية في أنشطة تجارية متشابهة أو في
أنشطة بنفس اإلقليم الجغرافي ،أو عندما تكون لها نفس السمات اإلقتصادية مما
يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية
أو أي تغيرات أخرى.
تنتــج مخاطــر االئتمــان المتعلقــة باألدوات المالية المشــتقة من إخالل الطرف
اآلخــر بااللتزامــات التعاقديــة ،وتقتصــر هذه المخاطر علــى القيمة العادلة الموجبة
لصالح المجموعة.
تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق متابعة التعرضات االئتمانية
باستمرار والحد من المعامالت مع أطراف أخرى محددة ،وتقييم الجدارة االئتمانية
لألطراف األخرى ،وتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي تركزات غير مرغوبة للمخاطر
مع العمالء أو مجموعات من العمالء في أماكن أو قطاعات معينة والحصول على
ً
ً
ومناسبا .باإلضافة إلى متابعة الحدود االئتمانية ،تقوم
ضروريا
ضمانات حيثما كان ذلك
المجموعة بإدارة تعرضات االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات مقاصة وترتيبات
تتعلق بضمانات خاصة باالئتمان مع األطراف األخرى ،في الحاالت التي تستدعى ذلك،
والحد من فترة التعرض للمخاطر.
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة للمجموعة بسبب عدم تمكن العمالء أو األطراف
المقابلة ،بما في ذلك الحكومات ،من الوفاء بالتزاماتهم بالكامل ،بما في ذلك السداد
الكامل وفي الوقت المناسب لمديونيات القروض ،والفوائد ،والضمانات المدينة
األخرى .يؤدي عدم السداد إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية.
تنشأ مخاطر االئتمان التي تواجهها مجموعة بنك البحرين والكويت من القروض
والسلفيات باإلضافة إلى مخاطر االئتمان للطرف المقابل الناشئة عن عقود المشتقات
مع العمالء؛ وأنشطة التداول ،بما في ذلك أوراق الدين وأرصدة التسوية مع األطراف
المقابلة في السوق وقروض إعادة الشراء المعكوسة.
أهداف إدارة مخاطر االئتمان هي:

•الحفاظ على إطار للضوابط لإلشراف على مخاطر االئتمان؛

•تحديد وتقييم وقياس مخاطر االئتمان بوضوح ودقة في جميع أنحاء المجموعة وداخل
كل وحدة عمل منفصلة ،من مستوى التسهيالت الفردية حتى إجمالي المحفظة؛

•مراقبة وتخطيط مخاطر االئتمان بما يتماشى مع توقعات مجلس اإلدارة ،وتجنب
التركزات غير المرغوب فيها؛ و

• مراقبة مخاطر االئتمان والتقيد بالضوابط المتفق عليها.

يحصل تركيز لمخاطر االئتمان عندما ينخرط عدد من األطراف المقابلة أو العمالء في
أنشطة أو مناطق جغرافية مماثلة ،ويكون لديهم ظروف اقتصادية مماثلة قد تتسبب
نظرا للتغيرات في الظروف
بالمثل في تأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية
ً
االقتصادية وغيرها .تقوم المجموعة بمراجعة تركزها باستمرار في عدد من المجاالت بما
في ذلك ،على سبيل المثال ،الجغرافيا ،وتواريخ االستحقاق ،والصناعة .يتم استخدام
حدود السياسة وحدود التشغيل للحفاظ على التركزات عند المستويات المناسبة ،والتي
المعلنة للشركات .تستند الحدود عادة إلى طبيعة
تتماشى مع الرغبة في المخاطرة ُ
اإلقراض ومقدار معايير االكتتاب .يتم التنويع ،للحد من مخاطر التركيز ،من خالل تحديد
حدود التعرض القصوى لتعرضات األطراف األخرى كل على حدة .يتم رفع الفائض إلى
ً
وفقا لسياسة مخاطر االئتمان.
الجهة المختصة
تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق متابعة التعرضات االئتمانية
باستمرار وتقليل المعامالت مع أطراف محددة ،وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف
األخرى بصفة مستمرة ،وتنويع أنشطة اإلقراض لتفادي تركزات غير مرغوبة للمخاطر
مع العمالء أو مجموعات من العمالء في أماكن أو قطاعات معينة والحصول على
ً
ومناسبا .باإلضافة إلى متابعة الحدود االئتمانية ،تقوم
ضمانات حيثما كان ذلك ضروريا
المجموعة بإدارة تعرضات االئتمان عن طريق الدخول في اتفاقيات مقاصة وترتيبات
تتعلق بضمانات خاصة باالئتمان مع األطراف األخرى ،في الحاالت التي تستدعى ذلك،
والحد من فترة التعرض للمخاطر.

لدى المجموعة سياسات وإجراءات واضحة تهدف إلى تحديد وقياس ومراقبة والسيطرة
على مخاطر االئتمان في كافة أنشطة المجموعة على مستوى االئتمان الفردي
وكذلك على مستوى المحافظ االئتمانية .تتم الموافقة على حدود االئتمان بعد إجراء
تقييم شامل للجدارة االئتمانية للمقترض أو الطرف اآلخر ،بما في ذلك الغرض من
االئتمان وهيكل االئتمان ومصدره للسداد .وتتم مراجعة المقترحات االئتمانية من
قبل قسم إدارة المخاطر واالئتمان ،وهي مستقلة عن وحدات األعمال ،قبل الحصول
على الموافقة من قبل السلطة المختصة .لدى البنك مستويات صالحيات موافقة
ً
تبعا لمدى المخاطر ،وعي تتألف من األفراد الذين ثبتت جدراتهم االئتمانية
متدرجة
واالستثمارية ولجنة إدارة المخاطر ولجان المجلس .تقوم اللجنة التنفيذية التي تتألف
من مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد التسهيالت االئتمانية الكبيرة .وباإلضافة إلى ذلك،
يتم اعتماد جميع التسهيالت االئتمانية الكبيرة التي تتجاوز حدود صالحيات اللجنة
التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة .يقوم قسم إدارة المخاطر واالئتمان بمعالجة طلبات
االئتمان والتأكد من مدى االلتزام بأحكام سياسات مخاطر االئتمان الموضوعة .هذا
ويصدر قسم إدارة المخاطر واالئتمان تقارير منتظمة عن تعرضات مخاطر االئتمان
ويقوم بمراجعة التصنيف االئتماني ومراقبة حدود االئتمان .إن رئيس االئتمان  /رئيس
االستثمار المعنيين في قسم إدارة المخاطر واالئتمان هما إحدى الموقعين على تقديم
رأي مستقل بشأن اعتماد مقترحات االئتمان واالستثمار.
تقع مسئولية المراقبة والمتابعة اليومية لتعرضات األفراد المقترضين أو تعرضات
األطراف األخرى على وحدة األعمال المعنية .وتتأكد وحدة إدارة ائتمان المجموعة والتي
جزء من قسم إدارة المخاطر واالئتمان بأن التسهيالت االئتمانية تم تقديمها
تعتبر ً
بعد الحصول على الموافقة المناسبة واستالم المستندات المطلوبة والموثقة .كما
أنها تقوم بمراقبة أية تجاوزات على الحدود المعتمدة ،والمبالغ المتأخرة عن السداد
واالئتمانات المنتهية الصالحية وتقوم باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية لمعالجة أي
تجاوز للحدود والتأخير في السداد ،إن وجدت.
يتم وضع حدود ائتمانية لألطراف األخرى لجميع العمالء بعد إجراء تقييم دقيق لجدارتهم
االئتمانية واعتمادها (بحسب مستويات الصالحية المنصوص عليها في هذه السياسة).
كما أنها تخضع لمعايير حدود التعرض االئتمانية الكبيرة لمصرف البحرين المركزي
والجهات الرقابية المحلية للفروع الخارجية.
كما يتم مراقبة نمو االئتمان ونوعية وتكوين المحفظة بصورة مستمرة لتحقيق
أقصى عائد للمخاطر المعدلة وخفض مستوى حدوث االضمحالل وتراكم االعتمادات
الهامشية .تراقب المجموعة مخاطر التركز عن طريق وضح حدود قصوى للتعامل مع
األفراد المقترضين أو األطراف األخرى والبلد والبنك والقطاع الصناعي .كما يتم اشتراط
هذه الحدود لبعض المنتجات ويتم الموافقة على هذه الحدود بعد عمل تحليل مفصل
لها ويتم مراجعتها ومراقبتها بصورة منتظمة.
يوضــح الجــدول أدنــاه الحــد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنســبة لبنود قائمة
المركــز المالــي واالرتباطــات وااللتزامــات المحتملة .تم إظهــار الحد األقصى للتعرض
على أســاس اإلجمالي ،قبل تأثير التخفيف من خالل اســتخدام اتفاقيات المقاصة
والضمانات الرئيسية.
2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

أرصدة لدى بنوك مركزية

355.2

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات
مالية أخرى

278.3

أذونات خزانة

قروض وسلف العمالء

اوراق مالية استثمارية

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
التزامات محتملة

ارتباطات القروض غير المسحوبه

484.4

170.7
410.4
239.2

1,670.9

1,772.5

58.6

62.1

806.0

733.0

3,653.4

3,387.9

154.5

120.6

4,056.3

3,772.5

248.4
402.9

264.0
384.6
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 32تركز المخاطر

إن توزيع الموجودات والمطلوبات واالرتباطات االئتمانية وااللتزامات المحتملة حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي هي كالتالي:
2019

2018

موجودات
مليون دينار بحريني

مطلوبات
مليون دينار بحريني

ارتباطات ائتمانية
والتزامات محتملة
مليون دينار بحريني

موجودات
مليون دينار بحريني

دول مجلس التعاون الخليجي

3,151.1

2,475.1

345.9

2,968.5

2,581.0

أوروبا

282.9

605.8

7.5

250.7

337.8

اإلقليم الجغرافي
أمريكا الشمالية
آسيا

أخرى

القطاع الصناعي
تجاري وصناعي

99.2

7.9

0.9

6.1

0.3

12.5

248.9

212.4

45.7

259.9

134.6

3,865.0

3,318.0

402.9

3,581.7

3,081.3

384.6

647.8

147.3

192.6

673.0

102.2

186.4

132.2

385.1

82.9

16.8

2.9

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

763.4

1,207.8

حكومي وقطاع عام

1,327.1

420.5

–

أخرى

322.7

407.4

أفراد

327.5

49.3

35.6

إنشائي وعقاري

42.3

مطلوبات
مليون دينار بحريني

ارتباطات ائتمانية
والتزامات محتملة
مليون دينار بحريني

302.1

501.9

3,865.0

58.0

1,077.0

0.4

3,318.0

402.9

42.1

60.3

15.4

695.8

1,344.1

25.0

1,013.5

368.8

1.4

317.6

262.0

36.3

69.9

496.7

تشتمل طريقة تصنيف المجموعة على  19مستوى من مستويات التصنيف ألدوات
الدين .يقوم المقياس الرئيسي بتقييم التصنيفات االئتمانية الخارجية لوكاالت التصنيف
ّ
الدين إلى درجة عالية ودرجة المعيار األساسي ودرجة فات موعد استحقاقها
ألدوات ّ
ودرجة مضمحلة بشكل فردي .تمثل الدرجات من  1إلى  7درجة عالية ( AAAإلى )A-
وتمثل الدرجات من  8إلى  16درجة المعيار األساسي ( BBB+إلى  )B-وتمثل الدرجات
من  17إلى  19درجة دون المستوى ( CCC+إلى .)CCC-
تسعى المجموعة باستمرار لتحسين منهجيات تصنيفات االئتمان الداخلية وسياسات
إدارة المخاطر االئتمانية والممارسات التي تعبر عن المخاطر االئتمانية الحقيقية الكامنة
لمحفظة االستثمار والثقافة االئتمانية الخاصة بالمجموعة.

0.4

3,081.3

 33نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية

المرحلة :1
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
ً
شهرا
مدى 12
مليون دينار
بحريني

تتبع المجموعة آلية تصنيف داخلية لتصنيف العالقات ضمن إطار القروض والسلف.

135.1

934.3

3,581.7

يتم إدارة نوعية ائتمان الموجودات المالية من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات
االئتمانية الداخلية والخارجية.
تســتخدم المجموعة نطاق قياســات تتراوح من  1إلى  10لعالقات االئتمان ،وتدل
من  1إلى  8إلى درجات المنتجة ،بينما يشــير  9و 10إلى الدرجات المتعثرة تماشـ ً
ـيا مع
توجيهــات بــازل  .3وتمثــل الدرجــات مــن  1إلى  3درجة عالية (غير مشــكوك فيها إلى
مخاطــر ائتمــان جيــدة) وتمثــل الدرجــات من  4إلى  6درجة المعيار األساســي (مرضية إلى
مخاطــر ائتمــان مقبولــة) وتمثــل الدرجــات من  7إلى  8درجة دون المســتوى (مرضية إلى
مخاطــر ائتمانية عالية).

1.4

المرحلة :2
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
غير المضمحلة
ً
ائتمانيا
مليون دينار
بحريني

384.6

المرحلة :3
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
المضمحلة
ً
ائتمانيا
مليون دينار
بحريني
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قروض وسلف العمالء – قروض تجارية وسحوبات على المكشوف مدرجة
بالتكلفة المطفأة

درجة عالية (درجة  1إلى )3
درجة المعيار األساسي
(درجة  4إلى )6

دون المستوى (درجة  7إلى )8
متعثرة (درجة  9إلى )10

الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي القيمة المدرجة

212.5

3.4

–

632.3

168.8

–

801.1

–

–

92.9

92.9

3.8

115.3

–

848.6

287.5

92.9

845.4

268.5

19.6

()3.2

()19.0

()73.3

215.9

119.1

1,229.0

()95.5

1,133.5

 31ديسمبر 2018

يتم مراجعة جميع عالقات اإلقراض على األقل مرة واحدة في السنة أو أكثر من المعتاد
في حالة الموجودات المتعثرة.

قروض وسلف العمالء – قروض تجارية وسحوبات على المكشوف مدرجة
بالتكلفة المطفأة

 33.1تحليل نوعية االئتمان
يبين الجدول التالي المعلومات حول نوعية االئتمان للموجودات المالية المقاسة
بالتكلفة المطفأة ،والديون االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر .بالنسبة للموجودات المالية تمثل المبالغ الواردة في الجدول إجمالي
القيم المدرجة ،ما لم يذكر ذلك على وجه التحديد .،بالنسبة الرتباطات القرض
وعقود الضمانات المالية ،تمثل المبالغ في الواردة في الجدول المبالغ الملتزم بها أو
المضمونة ،على التوالي.

درجة المعيار األساسي
(درجة  4إلى )6
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المجموع
مليون دينار
بحريني

درجة عالية (درجة  1إلى )3

دون المستوى (درجة  7إلى )8
متعثرة (درجة  9إلى )10

الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي القيمة المدرجة

237.3

5.5

–

669.4

156.4

–

825.8

–

–

140.4

140.4

9.6

124.5

–

242.8

134.1

916.3

286.4

140.4

1,343.1

910.0

265.6

58.7

1,234.3

()6.3

()20.8

()81.7

()108.8

المرحلة :1
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
ً
شهرا
مدى 12
مليون دينار
بحريني

المرحلة :2
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
غير المضمحلة
ً
ائتمانيا
مليون دينار
بحريني

المرحلة :3
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
المضمحلة
ً
ائتمانيا
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني
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قروض وسلف العمالء – قروض العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة
درجة عالية (درجة  1إلى )3
درجة المعيار األساسي
(درجة  4إلى )6

دون المستوى (درجة  7إلى )8
متعثرة (درجة  9إلى )10

الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي القيمة المدرجة

518.5

–

–

7.3

–

7.3

–

–

11.4

11.4

–

8.0

518.5

8.0

دون المستوى (درجة  7إلى )8
متعثرة (درجة  9إلى )10

الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي القيمة المدرجة

()1.7

()2.6

()7.8

523.8

–

–

–

8.4

–

8.4

10.4

10.4

()5.5

()15.3

–

10.9

–

523.8

19.3

10.4

518.7

14.6

4.9

المرحلة :1
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
ً
شهرا
مدى 12
مليون دينار
بحريني

المرحلة :2
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
غير المضمحلة
ً
ائتمانيا
مليون دينار
بحريني

المرحلة :3
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
المضمحلة
ً
ائتمانيا
مليون دينار
بحريني

–

()5.1

–

()4.7

درجة المعيار األساسي
( BBB+إلى * )B-

332.9

179.3

–

523.8

10.9
553.5
538.2

المجموع
مليون دينار
بحريني

الخسائر االئتمانية المتوقعة

()0.2

150.9
512.2

483.8
483.6

179.0

–

درجة المعيار األساسي
( BBB+إلى * )B-

77.9

–

–

77.9

531.2

18.7

–

549.9

الخسائر االئتمانية المتوقعة

–

–

–

–

()0.3

سندات دين استثمارية مدرجة بالتكلفة المطفأة *

609.1

609.1

متعثرة (درجة  9إلى )10
المجموع

الخسائر االئتمانية المتوقعة
صافي القيمة المدرجة

–

663.1

()0.5

662.6

627.8

18.7

–

627.8

–

–

125.1

166.7

52.4

–

219.1

–

–

22.0

22.0

–

()3.3

ارتباطات القرض وعقود الضمانات المالية

دون المستوى (درجة  7إلى )8

18.7

–

125.1

–

36.7

–

291.8

89.1

22.0

291.3

86.3

22.0

()0.5

()2.8

صافي القيمة المدرجة

453.1
74.3

532.9

532.9

ارتباطات القرض وعقود الضمانات المالية
درجة عالية (درجة  1إلى )3

درجة المعيار األساسي
(درجة  4إلى )6

دون المستوى (درجة  7إلى )8
متعثرة (درجة  9إلى )10

صافي القيمة المدرجة

179.3

درجة المعيار األساسي
(درجة  4إلى )6

الخسائر االئتمانية المتوقعة

–

–

–

–

453.3

سندات دين استثمارية مدرجة بالتكلفة المطفأة

الخسائر االئتمانية المتوقعة

–

درجة عالية (درجة  1إلى )3

458.6

18.8

–

477.4

516.8

12.7

7.9

150.9

صافي القيمة المدرجة

درجة المعيار األساسي
( BBB+إلى * )B-

–

–

74.3

537.4

–

المجموع

137.9

–

درجة عالية ( AAAإلى )A-

–

درجة عالية ( AAAإلى )A-

الخسائر االئتمانية المتوقعة

()0.2

()0.3

–

()0.5

518.5
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صافي القيمة المدرجة

308.8

138.2

–

447.0

15.3

سندات دين استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
درجة عالية ( AAAإلى )A-

درجة عالية ( AAAإلى )A-

11.4

 31ديسمبر 2018

درجة المعيار األساسي
(درجة  4إلى )6

درجة المعيار األساسي
( BBB+إلى * )B-

144.5

–

–

545.2

قروض وسلف العمالء – قروض العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة
درجة عالية (درجة  1إلى )3

سندات دين استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي القيمة المدرجة

()3.5

المجموع
مليون دينار
بحريني
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–

–

المرحلة :1
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
ً
شهرا
مدى 12
مليون دينار
بحريني

المرحلة :2
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
غير المضمحلة
ً
ائتمانيا
مليون دينار
بحريني

المرحلة :3
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة على
مدى العمر
المضمحلة
ً
ائتمانيا
مليون دينار
بحريني

113.0

160.6
0.6

138.2

18.8

–

–

591.0

551.7

18.8

–

–

–

113.0

43.2

–

61.3

274.2

104.5

5.9

273.7

104.0

5.9

()0.5

591.5

551.7

–

–

144.5

–

()0.5

203.8
61.9

5.9

5.9

–

()1.0

384.6
383.6

*	تتضمن درجة المعيار األساسي على استثمارات غير مصنفة بمبلغ وقدره  5,2مليون دينار بحريني
( 6,1 :2018مليون دينار بحريني).

تبلغ الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة المقاسة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر المصنفة على أنها درجة المعيار األساسي ( B-إلى  )BBB+ال
شيء دينار بحريني ( 0,8 :2018مليون دينار بحريني).
 33.2ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى
إن مقدار ونوعية الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم المخاطر االئتمانية للطرف
اآلخر .يتم تطبيق التوجيهات فيما يتعلق بقبول أنواع الضمانات ومعايير التقييم.
فيما يلي األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها:

 لالقتراض التجاري ،حقوق على الممتلكات العقارية والضمانات المصرفية؛ القتراض األفراد ،الرهون العقارية على العقارات السكنية؛ الضمانات النقدية مثل الودائع المصرفية؛ و -األوراق المالية القابلة للتداول في السوق.

كما تحصل المجموعة على ضمانات من الشركات األم على قروض شركاتها التابعة.
ً
وفقا لالتفاقية
تراقب المجموعة القيمة السوقية للضمانات ،وتطلب ضمانات إضافية
األساسية ،وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها من خالل عملية
مراجعتها لمدى مالئمة مخصص خسائر االضمحالل.
تتمثل سياسة المجموعة في بيع عقاراتها المستحوذة بشكل منظم .ويتم استخدام
متحصالت البيع في خفض أو سداد المطالبات المعلقة .وبصفة عامة ،ال تشغل
المجموعة عقاراتها المستحوذة لالستخدام التجاري.

36.7

402.9
399.6
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تتمة

 33نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية

تتمة

 33.2ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى تتمة
تحتفظ المجموعة بالضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى مقابل بعض تعرضاتها
االئتمانية .يوضح الجدول التالي األنواع الرئيسية للضمانات المحتفظ بها مقابل مختلف
أنواع الموجودات المالية.
2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

موجودات المشتقات المالية المحتفظ بها لغرض
إدارة مخاطر القروض والسلف:

38.9

9.2

 -إقراض الرهن العقاري

1,013.6

978.7

 -أخرى*

24.6

80.6

 -النقدية

 -األدوات المالية

59.3

12.9

60.9
42.4

*	تشتمل الموجودات األخرى على تحديد الحقوق والضمانات المصرفية والوثائق العامة وسياسات
التأمين وخطابات العرض والسندات اإلذنية واتفاقيات القروض ألجل والقاطرات والسفن.

 33.3المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في تقدير االضمحالل

(أ) الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على األداة المالية قد زادت بشكل
جوهري منذ اإلثبات المبدئي ،تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات المعقولة
والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما .يتضمن ذلك على كال من
المعلومات والتحليل الكمي والنوعي ،وذلك من واقع الخبرات التاريخية للمجموعة
والتقييم االئتماني للخبراء المتخصصين ،بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.
(ب) درجات المخاطر االئتمانية
تخصص المجموعة لكل مقترض من المقترضين درجة مخاطر ائتمانية وذلك على
أساس مجموعة متنوعة من البيانات التي تم تحديدها لتكون تنبؤية لمخاطر التعثر
في السداد وتطبق اآلراء االئتمانية من واقع خبراتها .يتم تحديد درجات المخاطر
االئتمانية باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تشير إلى احتمالية حدوث التعثر
في السداد .تختلف هذه العوامل على أساس طبيعة التعرضات ونوع المقترض .يتم
تحديد وتحديث درجات المخاطر االئتمانية بحيث تزداد مخاطر التعثر في السداد التي
تحدث بشكل تصاعدي مع تدهور المخاطر االئتمانية .تم تخصيص لكل مقترض من
المقترضين درجة مخاطر ائتمانية عند اإلثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات
المتوفرة عن المقترض .يخضع المقترضين لمراقبة مستمرة ،مما يؤدي إلى نقل
المقترض إلى درجات مختلفة من المخاطر االئتمانية.
(ج) إصدار الهيكل الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد
تعتبر درجات المخاطر االئتمانية بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد الهيكل
الزمني الحتمالية حدوث التعثر في السداد للتعرضات االئتمانية .تقوم المجموعة بجمع
معلومات عن األداء والتعثر في السداد بشأن تعرضات مخاطرها االئتمانية ويتم تحليلها
من خالل تحديد درجة المخاطر االئتمانية الخاصة بالشركات ويتم تحديد عدد أيام التأخير
في السداد لمحفظة التجزئة .تستخدم المجموعة 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 .بالنسبة لمعظم التعرضات ،تشمل المؤشرات
الرئيسية لالقتصاد الكلي :نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار الفائدة الفعلية والبطالة
ونمو االئتمان المحلي وأسعار النفط وإيرادات الحكومة المركزية وذلك كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي ونفقات الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
(د) تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوهري
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي،
تستخدم المجموعة نظامها الداخلي لتحديد درجة المخاطر االئتمانية والتصنيفات
الخارجية للمخاطر ووضع تعثر الحسابات ،وآراء الخبراء االئتمانيين ،وحيثما أمكن ،واقع
التجربة التاريخية ذات الصلة .كما يمكن للمجموعة أن تحدد أن التعرضات قد شهدت
ً
استنادا إلى المؤشرات النوعية المحددة والتي
زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية
تعكس هذه الزيادة ولكنها قد ال تكون واضحة بشكل كامل في التحليل الكمي في
الوقت المناسب .وكإجراء احترازي ،ترى المجموعة بأن الزيادة الجوهرية تحدث في
ً
يوما.
المخاطر االئتمانية عندما يتجاوز موعد استحقاقه الموجود ألكثر من 30
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تراقب المجموعة مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر
االئتمانية وذلك من خالل إجراء مراجعة منتظمة للتأكد مما يلي:
	مدى قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية قبل التعرضلمخاطر التعثر في السداد؛

	ال تتوافق المعايير مع الفترة الزمنية المحددة ( )Point in Timeعندما يصبح الموجودً
يوما؛ و
متأخر عن السداد لمدة 30

	ال توجد أي تقلبات في مخصص الخسارة من التحويالت بين (المرحلة  )1الحتماليةَ
شهرا (والمرحلة  )2الحتمالية حدوث التعثر في
حدوث التعثر في السداد على مدى 12
السداد على مدى العمر.
(هـ) الموجودات المالية المعاد تفاوضها  /المعدلة
يجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على قرض لعدد من األسباب بما في ذلك
ظروف السوق المتغيرة واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى غير مرتبطة بتدهور االئتمان
الحالي أو المحتمل للعميل .قد يتم استبعاد القرض الحالي الذي تم تعديل شروطه
ويتم إثبات القرض الذي تم إعادة التفاوض بشأنه ،كقرض جديد مدرج بالقيمة العادلة.
ً
بدال من امتالك الضمانات،
كلما أمكن ذلك ،تسعى المجموعة إلعادة هيكلة القروض
إذا توفرت .وقد يترتب على ذلك تمديد ترتيبات الدفع واالتفاق على قرض بشروط
جديدة .تقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراجعة القروض المعاد تفاوضها لضمان
استيفاء جميع المعايير واحتمال حدوث المدفوعات المستقبلية.
يتم تصنيف الحسابات التي تمت إعادة هيكلتها نتيجة أسباب ائتمانية على مدى
ً
ً
شهرا كافية لفحص مدى كفاية
شهرا الماضية ضمن المرحلة  .2وتعتبر فترة 12
12
التدفقات النقدية وفحص األداء المرضي على أساس الشروط المعدلة إلعادة الهيكلة.
(و) تعريف التعثر في السداد ومعدالت التحسن
تعتبر المجموعة اإلداة المالية متعثرة في السداد ،وبالتالي يتم احتساب الخسائر
ً
ائتمانيا) في جميع الحاالت عندما يصبح
االئتمانية المتوقعة للمرحلة ( 3المضمحلة
ً
ً
يوما .قد يتضمن الدليل
متأخرا في سداد التزاماته التعاقدية لمدة 90
المقترض
ً
ائتمانيا على خرق للعقد ،مثل
الموضوعي الذي يثبت بأن الموجودات المالية مضمحلة
التعثر في السداد أو العجز عن سداد الفائدة على المبلغ األصلي القائم أو مدفوعات
للدين أو مؤشرات على أنه من المحتمل بأن المقترض سيعلن
على المبلغ األصلي ّ
إفالسه أو إعادة تنظيم مالي جوهري آخر أو اختفاء السوق النشطة أو أي معلومات
أخرى التي يمكن مالحظتها تتعلق بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية
في وضع دفع المقترضين أو الجهات المصدرة في المجموعة أو الظروف االقتصادية
المرتبطة بالتعثر في السداد في المجموعة .ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد إﺟراء
ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﮐﻟﺔ والتحصيل وال يوجد ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل واﻗﻌﻲ ﻟﻼﺳﺗرداد.
تعتبر المجموعة بأن الموجودات المالية تكون في حاله تعثر في السداد عندما:

	يكون من غير المحتمل إن يسدد المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل،وذلك دون الرجوع إلى المجموعة التخاذ إجراءات مثل تسييل الضمان (في حالة
االحتفاظ بها)؛

	تجاوز المقترض في سداد أي من التزاماته االئتمانية المستحقة للمجموعة ألكثر منً
يوما؛ و
90
ً
 تصنيف المقترض على أساس  9أو  10وفقا لدرجات التصنيف االئتماني للمجموعة.قد تختلف المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر
في السداد ودرجة أهميتها وذلك بمرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروف .يتوافق
حد كبير مع اإلجراءات التي تطبقها المجموعة وذلك
تعريف التعثر في السداد إلى ٍ
ألغراض رأس المال التنظيمي.
يتم اعتبار األداة المالية على أنها «متحسنه» وبالتالي يتم إعادة تصنيفها خارج المرحلة
ً
شهرا
 3عندما ال تكون أي من معايير التعثر في السداد موجودة على األقل لمدة 12
متتالية .يعتمد القرار المتعلق بتصنيف الموجود على أنه المرحلة  2أو المرحلة  1بمجرد
تحسنه على درجة االئتمان المحدثة ،في وقت التحسن ،وما إذا كان هذا يشير إلى
حدوث زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية مقارنة عند اإلثبات المبدئي.
(ز) إضافة معلومات النظرة المستقبلية
تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائية إلضافة العوامل االقتصادية الكلية على معدالت
التعثر التاريخية في السداد .في حالة عدم وجود أي من معايير االقتصاد الكلية المذكورة
أعاله والتي تكون ذات أهمية إحصائية أو إذا كانت نتائج احتمالية حدوث التعثر في
السداد المتوقعة مخالفة بشكل كبير للتوقعات الحالية للظروف االقتصادية ،تطبق
اإلدارة الطريقة النوعية الحتمالية حدوث التعثر في السداد ،وذلك بعد تحليل المحفظة
ً
وفقا ألداة التشخيص.

تؤدي إضافة معلومات النظرة المستقبلية إلى زيادة مستويات التقدير بشأن اتخاذ
القرارات حول مدى تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية الكلية على الخسائر االئتمانية
المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة  1والمرحلة  2التي تعتبر بأنها منتجة (المرحلة
 3هي التعرضات ضمن فئة التعثر في السداد) .يتم إجراء مراجعة دورية للمنهجيات
واالفتراضات المعنية بما في ذلك أي توقعات لألوضاع االقتصادية المستقبلية.
(ح) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
فيما يلي المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي
تشكل الهيكل الخاص بالشروط والمتغيرات:
( )1احتماليه حدوث التعثر في السداد؛ ()probability of default؛

( )2الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ ()loss given default؛ و

( )3قيمة التعرض عند التعثر في السداد؛ (.)exposures at default
ً
داخليا والبيانات
تستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة
التاريخية األخرى .ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما
هو موضح أعاله.
تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد،
ويتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية .وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية
على البياات التي تشمل ً
كال من العوامل الكمية والنوعية .يتم استخدام بيانات األسواق
للوصول إلى احتمالية حدوث التعثر في السداد للبنوك واألطراف األخرى الحكومية .في
حالة تقدير تحول األطراف األخرى أو التعرضات من أحد تصنيفات احتمالية التعثر إلى
تصنيف آخر ،يتم تقدير مستويات االستحقاقات المتبقة بالنسبة للتعرضات والمعدالت
الدفع المسبق المقدرة.
الخسارة في حالة التعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود التعثر في
ً
استنادا إلى واقع خبراتها
السداد .وتقدر المجموعة الخسارة في حالة التعثر في السداد
التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في السداد .يأخذ
نماذج الخسارة في حالة التعثر في السداد في االعتبار قيمة الضمان المتوقع وتكاليف
االسترداد ألي ضمان والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من الموجودات المالية.
تقديرات الخسارة في حالة التعثر في السداد هي تقديرات لما يلي:

 .1معدالت التحسن :تعرف على أنها نسبة من الحسابات التي تقع ضمن التعثر في
السداد ولكنها تمكنت من تجاوز التعثر في السداد لتصنف كحسابات منتجة.

 .2معدالت االسترداد :تعرف بأنها نسبة قيمة التصفية مقارنة بالقيمة السوقية
للضمان األساسي المحتفظ بها في وقت حدوث التعثر في السداد ،كما تقوم
باحتساب معدالت االسترداد المتوقعة من المطالبات العامة للموجودات الفردية وذلك
كجزء من التعرضات غير المضمونة.
 .3معدالت الخصم :تعرف بأنها قيمة الفرص غير المستفاد منها السترداد القيمة التي
لم تتحقق في وقت التعثر في السداد معدلة للقيمة الزمنية.

تمثل تعرضات التعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة التعثر في السداد.
وتستمد المجموعة قيمة التعرض عند التعثر في السداد من التعرض الحالي للطرف
اآلخر والتغيرات المحتملة للمبالغ الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك
اإلطفاء .إن قيمة التعرض عند التعثر في السداد لموجود مالي هو إجمالي قيمته
المدرجة .بالنسبة الرتباطات االقراض والضمانات المالية ،تتضمن قيمة التعرض عند
التعثر في السداد المبلغ المسحوب ،وكذلك المبالغ المستقبلية المحتملة التي تم يمكن
سحبها بموجب العقد ،والتي يتم تقديرها على أساس المالحظات التاريخية وتوقعات
النظرة المستقبلية.
تم أخذ العمر التعاقدي في االعتبار لحساب استحقاق الخسائر االئتمانية المتوقعة
للموجودات المالية ذات تواريخ استحقاق محددة ،بينما ،القروض المتجددة وقروض
السحوبات على المكشوف التي لديها استحقاقات لمدة تكون  3سنوات في (المرحلة
ً
استنادا إلى المرحلة التي
الثانية) وتواريخ استحقاق لمدة سنة واحدة في (المرحلة األولى)
تقع ضمنها الموجودات.
حيثما يتم وضع نماذج المعايير على أساس جماعي ،يتم تجميع األدوات المالية على
أساس خصائص المخاطر المشتركة ونوع الطرف اآلخر الذي يتضمن على ما يلي:
( )1درجات المخاطر االئتمانية؛
( )2نوع المنتج؛ و

( )3الموقع الجغرافي للمقترض.
تخضع هذه المجموعات لمراجعة منتظمة للـتأكد بأن التعرضات ضمن مجموعة معينة
تبقي متماثلة على النحو المناسب.

فيما يتعلق بالمحافظ التي يوجد لدى المجموعة بيانات تاريخية محدودة بشأنها ،يتم
ً
داخليا .تعتبر
استخدام المعلومات المرجعية الخارجية وذلك الستكمال البيانات المتاحة
المحافظ التي يتم فيها االستعانة بالمعلومات المرجعية الخارجية ،بمثابة مدخالت
جوهرية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك كما يلي:
( )1بنوك ومؤسسات مالية؛
( )2حكومية؛ و

الدين).
( )3أوراق مالية استثمارية (أدوات ّ
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بشأن شروطها

ً
أحيانا بتقديم تنازالت أو إجراء تعديالت على شروط القروض األصلية
تقوم المجموعة
ً
بدال من امتالك الضمانات أو
كاستجابة للصعوبات المالية التي يواجهها المقترض،
الحصول على ضمانات إضافية .تعتبر اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ بأن اﻟﻘرض ممنوح للوقت ﻋﻨدﻤﺎ
يتم تقديم ﺘﻟك اﻟﺘﻨﺎزﻻت أو اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ
ﻟﻟﻤﻘﺘرض وما كانت اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ لتوافق ﻋﻟﻴﻬﺎ لو ﮐﺎن اﻟﻤﻘﺘرض ﻴﺘﻤﺘﻊ بقوة مالية جيدة.
يوضح الجدول أدناه القيمة المدرجة حسب فئة الموجودات المالية المعاد تفاوضها
خالل السنة والتي لم يكن لها تأثير جوهري على الخسائر االئتمانية المتوقعة:
2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

قروض وسلف العمالء
قروض تجارية

قروض استهالكية

67.6

42.2

71.6

45.3

4.0

3.1

 35مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر الخسائر المحتملة التي تنشأ عن التغيرات السلبية في قيمة
األدوات المالية أو محفظة األدوات المالية نتيجة لتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار
صرف العمالت األجنبية واألسهم وأسعار السلع األساسية والمشتقات المالية .تنتج
هذه المخاطر نتيجة لعدم تطابق الموجودات والمطلوبات والتغيرات التي تحدث في
منحنى العائد وأسعار صرف العمالت األجنبية والتغيرات في التقلبات  /التقلبات
الضمنية في القيمة السوقية للمشتقات المالية.
لقد وضعت المجموعة سياسات واضحة إلجراء االستثمارات (بما في ذلك االستثمارات
المحتفظ بها لغرض المتاجرة) وأعمال صرف العمالت األجنبية التي تنص على حدود
ً
وفقا لمعايير قبول االستثمار .ال تقوم
لهذه األنشطة .يتم تنفيذ االستثمارات بدقة
المجموعة بإجراء أي أنشطة متاجرة بالسلع .بالنسبة إلدارة مخاطر السوق الناتجة عن
التغيرات في أسعار الفائدة ،راجع إيضاح .36
تستخدم المجموعة نموذج داخلي للقيمة المعرضة للمخاطر ( )VaRلقياس مخاطر
السوق العامة في محفظة المتاجرة للمجموعة وجميع مراكز صرف العمالت األجنبية.
لقد تم اعتماد النموذج الداخلي من قبل مصرف البحرين المركزي .يتم احتساب القيمة
المعرضة للمخاطر بواقع درجة ثقة تعادل  %99مع فترة احتفاظ لمدة  10أيام .مما يعني
أن هناك  %1إمكانية خسارة تزيد عن مبلغ القيمة المعرضة للمخاطر المحتسبة من قبل
بناء على
النموذج .كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت القيمة المعرضة للمخاطر المحتسبة ً
المعايير المذكورة أعاله  0,2مليون دينار بحريني ( 0,2 :2018مليون دينار بحريني).
ً
وفقا ألنظمة مالءة رأس
يقوم قسم إدارة المخاطر في البنك بإجراء االختبار الرجعي
المال لمخاطر السوق الصادرة عن مصرف البحرين المركزي للتأكد من أن نموذج القيمة
المعرضة للمخاطر واالفتراضات المستخدمة الحتساب أرقام القيمة المعرضة للمخاطر
هي موثوق بها .يتم إجراء االختبار الرجعي للقيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد حسب
الربح والخسارة الفعلية (مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد بالمتوسط اليومي
للربح والخسارة الفعلية) وكذلك االختبار الرجعي االفتراضي (مقارنة القيمة المعرضة
للمخاطر ليوم واحد مع الربح والخسارة المشتقة من المراكز الثابتة) بشكل يومي
ً
وفقا للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي .إن الهدف من ذلك هو التأكد بأن
االفتراضات المستخدمة لحساب القيمة المعرضة للمخاطر معقولة وتوفر رقم للقيمة
ً
ً
جيدا للخسائر المحتملة في مراكز التداول .خالل
مؤشرا
المعرضة للمخاطر الذي يعد
السنة ،أظهر االختبار الرجعي نتائج مرضية.

كما تقوم المجموعة بإجراء اختبار الضغط لتحديد األحداث أو المؤثرات التي من الممكن
ً
وفقا لمتطلبات
أن تؤثر بدرجة عالية على مراكز التداول المتخذة من قبل المجموعة.
مصرف البحرين المركزي ،فإنه يتم إجراء تقييم للنماذج الداخلية من قبل قسم التدقيق
الداخلي للبنك وكذلك من قبل مستشار خارجي.
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 36مخاطر سعر الفائدة

مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر تعرض المركز المالي للمجموعة لتغيرات سلبية في
أسعار الفائدة .تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق أو لوجود
فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية غير المدرجة في قائمة
المركز المالي والتي يحين موعد استحقاقها أو إعادة تسعيرها في فترة معينة .ويمكن
ً
ً
خطيرا على أرباح المجموعة وقاعدة
تهديدا
أن تشكل مخاطر أسعار الفائدة الفائضة
رأسمالها .وبالتالي ،فإن وجود إجراءات فعالة إلدارة المخاطر تساعد على االحتفاظ
بمخاطر أسعار الفائدة ضمن مستويات معقولة هو أمر ضروري لسالمة المجموعة
وضمان وضعها القوي.
إن من سياسة المجموعة االحتفاظ بموجوداتها ومطلوباتها غير المتطابقة في
مستويات مستقرة ومقبولة من أجل الحفاظ على صافي دخل فوائد ثابتة .تراقب
المجموعة مستويات مخاطر أسعار الفائدة على أساس حدود الفجوات  /الفترات .كما
تستخدم المجموعة احتماالت «ماذا لو» للتنبؤ بصافي دخل الفوائد والقيمة اإلقتصادية
ألسهم حقوق الملكية للمجموعة .تستخدم المجموعة أدوات المشتقات المالية مثل
مقايضات أسعار الفائدة واتفاقيات الصرف األجنبي إلدارة مخاطر أسعار الفائدة .تقع
مسئولية اإلدارة اليومية لمخاطر أسعار الفائدة على عاتق أمين الخزينة العالمي ،وكما
تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بمراجعة التقارير الخاصة بمخاطر أسعار الفائدة
بشكل دوري.
ً
استنادا إلى القائمة الموحدة للمركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2019فإن الزيادة بمقدار
 200نقطة أساسية في أسعار الفائدة مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة،
ً
شهرا القادمة بما
سوف ينتج عنها زيادة في صافي دخل الفوائد لفترة االثني عشر
يقارب  20,1مليون دينار بحريني ( :2018زيادة بمقدار  22,6مليون دينار بحريني) .ومع
ً
افتراضا
ذلك ،فإن االنخفاض في أسعار الفائدة بمقدار  200نقطة أساسية قد ال يكون
ً
ً
نظرا إلى المستويات المنخفضة الحالية ألسعار الفائدة ،وبالتالي
عمليا في البيئة الحالية،
الحد من حركة االنخفاض في أسعار الفائدة عند  ،%0مما يترتب على ذلك تأثير سلبي
على صافي دخل الفوائد بما يقارب  19,6مليون دينار بحريني كما في  31ديسمبر 2019
( 22,4 :2018مليون دينار بحريني).
معدل الصدمة المتوقعة
( 200-نقطة أساسية)

معدل الصدمة المتوقعة
( 200+نقطة أساسية)

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

دينار بحريني

دوالر أمريكي

دينار كويتي
أخرى

المجموع

15.7
5.0

0.6

()1.2

20.1

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

12.0

15.7

10.5

4.5

()0.8

()1.2

0.9

22.6

0.6

19.6

12.0
10.4
0.8

()0.8

22.4

إن الزيادة بمقدار  200نقطة أساسية في أسعار الفائدة مع االحتفاظ بجميع المتغيرات
األخرى ثابتة ،سوف ينتج عنه تأثير سلبي على أسهم حقوق الملكية بما يقارب %3,4
بإجمالي  18,3مليون دينار بحريني ( 24,2 ،%4,6 :2018مليون دينار بحريني) .وبالمقابل فإن
االنخفاض بمقدار  200نقطة أساسية في أسعار الفائدة مع االحتفاظ بجميع المتغيرات
األخرى ثابتة ،سوف ينتج عنه تأثير إيجابي على أسهم حقوق الملكية بما يقارب %3,4
بإجمالي  18,3مليون دينار بحريني ( 24,2 ،%4,6 :2018مليون دينار بحريني).

 37مخاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب في قيمة العملة الرئيسية لألدوات المالية نتيجة
تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن العملة الرئيسية لعمليات المجموعة
هي الدينار البحريني.
لدى المجموعة صافي التعرضات الجوهرية غير االستراتيجية الهامة التالية المعروضة
بالعمالت األجنبية كما هو بتاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي:
2018
2019
معادل
معادل
فائض (عجز)
فائض (عجز)
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

92.8

82.8

الدوالر األمريكي

دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار الكويتي) 13.0

12.7

()1.2

()1.1

اليورو

الدينار الكويتي
أخرى

3.7

()2.4
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3.4

()0.6

بما أن الدينار البحريني وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى (باستثناء الدينار
الكويتي) هي مثبتة بالدوالر األمريكي ،فإن المراكز بالدوالر األمريكي وعمالت دول
مجلس التعاون الخليجي األخرى ال تمثل مخاطر عملة هامة .بالنسبة لتأثير حساسية
العملة على القيمة المعرضة للمخاطر راجع (إيضاح .)35
لقد أقر مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز
العملة .تتم مراقبة المراكز على أساس يومي للتأكد من أنها ضمن الحدود الموضوعة.
ً
خصوصا
تستخدم المجموعة عقود صرف أجنبي آجلة وعقود مقايضات العملة للتحوط
مقابل مخاطر العملة المحددة.

 38مخاطر أسعار األسهم

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية أو
الصناديق المدارة نتيجة لتغييرات في القيمة المقابلة لمؤشرات األسهم أو مؤشرات
قيمة األسهم الفردية .تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمارات حسب
التوزيع الجغرافي والتركز الصناعي.
إن التأثير على أسهم حقوق الملكية (كنتيجة لتغير في القيمة العادلة ألدوات أسهم
حقوق الملكية المحتفظ بها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
نتيجة للتغيرات المحتملة الممكنة في مؤشرات األسهم ،مع االحتفاظ بجميع المتغيرات
األخرى الثابتة ،هو كالتالي:
أسهم حقوق الملكية المتداولة

2019
مليون دينار
بحريني

بورصة البحرين 9.6

أسواق األوراق
المالية األخرى

32.5

التأثير على أسهم حقوق الملكية

2018
مليون دينار
بحريني

 %التغير
في المؤشر

2019
مليون دينار
بحريني

2018
مليون دينار
بحريني

11.5

%15±

1.4

1.7

26.8

%15±

4.9

4.0

6.3

5.7

 39مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية.
تنتج مخاطر السيولة بسبب اختالل السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب
مباشرة في نضوب بعض مصادر التمويل .وللوقاية من هذه المخاطر ،قامت
المجموعة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار
ومراقبة مراكز السيولة ،واالحتفاظ برصيد جيد للنقد وما في حكمه ،واألوراق المالية
القابلة للتداول .باإلضافة لذلك ،تحتفظ المجموعة بمختلف الودائع القانونية لدى بنوك
مركزية ،واتخذت خطوط االئتمان من مختلف البنوك والمؤسسات المالية.
لدى البنك سياسة لمخاطر السيولة ،توضح أدوار ومسئوليات لجنة إدارة الموجودات
والمطلوبات وقسم الخزانة وتنص على توجيهات واضحة فيما يتعلق بالحد األدنى
للموجودات السائلة التي يتوجب على البنك االحتفاظ بها وحدود الفجوات بموجب
الفاصل الزمني من سلم االستحقاقات وحدود التدفقات النقدية المتراكمة بموجب
الفاصل الزمني ونسب السيولة المختلفة التي يتوجب االحتفاظ بها والتي يتم اعتمادها
من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات استناد ًا إلى إستراتيجية السيولة السنوية.
تتمثل سياسة البنك في االحتفاظ بموجوداته في موجودات ذات سيولة عالية الجودة
مثل اإليداعات فيما بين البنوك وأذونات الخزانة والسندات الحكومية لضمان توفر
األموال الالزمة لتلبية االلتزامات المستحقة والتسهيالت غير المسحوبة وسحب الودائع
عندما يحين موعد استحقاقها .وتتكون نسبة كبيرة من ودائع البنك من الحسابات
الجارية لألفراد وحسابات التوفير وحسابات الودائع الثابتة والتي على الرغم من كونها
مستحقة الدفع عند الطلب أو بموجب إشعار قصير األجل ،إال أنها تشكل جزء من قاعدة
الودائع المستقرة للبنك ومصدر التمويل األساسي.
تقع مسئولية اإلدارة اليومية لمخاطر السيولة على عاتق أمين الخزينة العالمي ،الذي
يراقب عن كثب مصادر واستحقاقات الموجودات والمطلوبات ويضمن االلتزام بالحدود
المنصوص عليها من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ،وبأن التمويل ال يتركز
في مصدر تمويل واحد.
كما يضع البنك خطط طارئة للتعامل مع الظروف االستثنائية لمخاطر السيولة بعد إجراء
تحليل شامل للحالة.

بناء على االلتزامات التعاقدية للسداد غير المخصومة.
يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة (بما في ذلك الفائدة) ً
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تحت
الطلب
مليون دينار
بحريني

خالل
شهر واحد
مليون دينار
بحريني

شهر واحد
إلى  3أشهر
مليون دينار
بحريني

 3أشهر
إلى  6شهر
مليون دينار
بحريني

 6أشهر
إلى  12شهر
مليون دينار
بحريني

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات
مالية أخرى

55.0

199.9

49.3

77.7

19.7

–

5.3

147.1

–

5.3

429.3

401.2

اقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء

اقتراضات ألجل

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء
مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة

خطابات ضمان

–

1,180.0

140.2

221.2

222.3

–

–

1,235.0

ارتباطات القروض غير المسحوبة

154.5

مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع

–

األدوات المالية المشتقة

3.6

11.7

349.0

–

–

2.7

 5إلى
سنة واحدة
إلى  5سنوات  10سنوات
مليون دينار
مليون دينار
بحريني
بحريني

2.1

 10إلى
 20سنة
مليون دينار
بحريني

أكثر من
 20سنة
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

–

–

–

403.7

–

–

–

388.2

134.4

181.6

–

320.8

263.5

51.5

–

–

–

–

–

422.9

–

230.5

465.7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

334.0

2,177.2

3,303.1

222.3

154.5

مبالغ تعاقدية مستحقة القبض

–

()6.8
6.5

()19.3

()9.5

()27.2

()355.9

()318.0

()43.3

()54.1

()834.1

()0.3

()0.5

()0.6

()1.1

()8.2

()7.3

()4.4

()1.6

()24.0

–

18.8

26.1

8.9

347.7

310.7

38.9

52.5

810.1
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تحت
الطلب
مليون دينار
بحريني

خالل
شهر واحد
مليون دينار
بحريني

شهر واحد
إلى  3أشهر
مليون دينار
بحريني

 3أشهر
إلى  6شهر
مليون دينار
بحريني

 6أشهر
إلى  12شهر
مليون دينار
بحريني

سنة واحدة
إلى  5سنوات
مليون دينار
بحريني

 5إلى
 10سنوات
مليون دينار
بحريني

 10إلى
 20سنة
مليون دينار
بحريني

أكثر من
 20سنة
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات
مالية أخرى

109.8

47.1

70.7

32.7

0.2

1.2

–

–

–

261.7

–

–

2.6

–

2.6

147.1

–

–

–

152.3

إقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء
إقتراضات ألجل

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

مجموع المطلوبات المالية غير المخصومة

خطابات ضمان

208.6

–

–

1,104.2

243.0

161.7

366.7

446.1

100.8

–

231.6

–

–

–

–

–

1,214.0

ارتباطات القروض غير المسحوبة

120.6

مبالغ تعاقدية مستحقة الدفع

األدوات المالية المشتقة

مبالغ تعاقدية مستحقة القبض

0.6

290.7

–

0.8

235.8
–

3.9

403.3
–

3.3

452.2
–

457.7
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

217.2
2,422.5

3,053.7
231.6

120.6

–

()7.2

()4.7

()15.6

()22.6

()359.3

()303.9

()57.4

()56.6

()827.3

–

0.1

–

0.6

1.4

7.6

1.7

0.1

–

11.5

–

7.3

4.7

 40المخاطر القانونية والتشغيلية

المخاطر القانونية
المخاطر القانونية هي المخاطر المتعلقة بالخسائر الناتجة عن اإلجراءات القانونية أو
التنظيمية التي قد تبطل أو تعوق األداء من قبل المستخدم النهائي أو طرفه اآلخر
بموجب شروط العقد أو اتفاقيات المقاصة ذات الصلة.
لقد قامت المجموعة بوضع الرقابة الوقائية الكافية واتخاذ إجراءات رسمية لتحديد
المخاطر القانونية لتجنب الخسائر المحتملة الناتجة عن عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة
والدعاية السلبية وما إلى ذلك .كما قامت المجموعة بوضع إجراءات قانونية للتدقيق
في المنتجات المعروضة وإدارة المخاطر الناتجة عن عملياتها.
كمـا في  31ديسمبر  ،2019لدى المجموعة قضايا قانونية رفعت ضدها بإجمالي 1,2
بناء على إفادة االستشاريين
مليون دينار بحريني ( 0,8 :2018مليون دينار بحريني)ً .
القانونيين للمجموعة ،تعتقد اإلدارة بأنه ليس من المحتمل أن تنشأ أية التزامات على
المجموعة من تلك القضايا.
المخاطر التشغيلية
المخاطر التشــغيلية هي مخاطر الخســائر الناتجة عن عدم كفاءة أو فشــل العمليات
الداخليــة أو األخطــاء البشــرية أو خلــل فــي األنظمــة أو من األحداث الخارجية .وقد حددت
المجموعــة بشــكل واضــح اإلجراءات التشــغيلية لجميع منتجاتهــا وخدماتها .كما يوجد
لــدى المجموعــة أنظمــة الحاســب اآللــي المتقدمة التي تمكنها من تشــغيل عملياتها
بسرعة ودقة.

16.2

24.0

366.9

305.6

57.5

56.6

838.8

تعمل دائرة المخاطر التشغيلية بشكل مستقل عن الوحدات األخرى في البنك وترفع
تقاريرها إلى رئيس المخاطر ،وتقوم هذه الدائرة بإجراء مراجعات دورية ومنتظمة على
جميع مجاالت األنشطة التجارية للبنك ،ويقوم بتقديم تقارير عن أوجه القصور أو
االستثناءات في سياسات وإجراءات البنك .كما توصي باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف
من حدة المخاطر التشغيلية ،ويتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل اإلدارة على الفور.
كما يوجد لدى البنك خطة طوارئ لمواجهة أي عطل في أنظمة الحاسوب الرئيسية.
ويتم إجراء عمليات نسخ إحتياطية لجميع فئات البيانات الهامة ،ويتم حفظها خارج مبنى
البنك .وهذا يضمن أنه في حالة حدوث عطل في أنظمة الحاسوب ،سيتمكن البنك
من مواصلة عملياته دون فقدان البيانات الهامة أو المعامالت التجارية للبنك .كجزء من
خطة مواجهة الكوارث ،أنشاء البنك مركز مساندة إحتياطي الذي من الممكن أن يعمل
في حالة حدوث أي طارئ.
يوجد لدى البنك خطة محددة الستمرارية األعمال .يتمثل الهدف الرئيسي من خطة
استمرارية األعمال هو ضمان أن يتمكن البنك في حالة وقوع كارثة كاملة أو جزئية ،من
مواصلة تقديم الخدمات األساسية إلى العمالء ،وللحد من أي آثار سلبية على أنشطة
البنك من خالل إجراء دراسة وتحليل التأثير على األعمال وخطط وإجراءات استعادة
األعمال ،للوظائف الهامة المحددة.
يستخدم البنك نظام إلدارة المخاطر التشغيلية لمراقبة المخاطر التشغيلية وإجراء عمليات
تقييم ذاتية للمخاطر والضوابط على والمراقبة واستعادة البيانات التشغيلية التي تتعرض
ً
وفقا لتوجيهات اتفاقية بازل  3الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
للفقدان
لدى الشركات التابعة للبنك خطة طوارئ مماثلة لعملياتها.
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تتمة

 41القيم العادلة لألدوات المالية

تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة
لألدوات المالية بتقنية التقييم:

المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو
المطلوبات المماثلة؛

المستوى  :2التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري
على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ و

تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2والمستوى 3
خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و ،2018لم تكن هناك أية تحويالت من
وإلى قياسات القيمة العادلة.
يوضح الجدول أدناه القيم المدرجة المقدرة والقيم العادلة لألدوات المالية المدرجة وغير
المدرجة في قائمة المركز المالي المدرجة بالتكلفة المطفأة حيث تختلف القيم العادلة
عن قيمها المدرجة الموضحة في القوائم المالية الموحدة.
2019

المستوى  :3التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة
المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في السوق.

إن المدخالت الجوهرية لتقييم ســندات أســهم حقوق الملكية المصنفة ضمن المســتوى
 3هي معدل النمو الســنوي للتدفقات النقدية ومعدالت الخصم وبالنســبة للصناديق
فهو معدل خصم نقص الســيولة .ســيؤدى انخفاض معدل النمو وارتفاع معدل
الخصم ومعدل خصم نقص الســيولة إلى انخفاض القيمة العادلة .ســيكون التأثير على
القائمــة الموحــدة للمركــز المالــي أو القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المســاهمين غير
جوهري تغيرت متغيرات المخاطر ذات الصلة المســتخدمة في التقييم العادل للســندات
غير المســعرة بنســبة  5في المئة .لم تكن هناك أية تغييرات جوهرية في أســاليب
التقييم المســتخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لألوراق المالية االســتثمارية بالمقارنة
مع الســنة السابقة.
يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة كما في  31ديسمبر  2019و:2018
 31ديسمبر 2019

الموجودات المالية
سندات

المستوى 1
مليون دينار
بحريني

المستوى 2
مليون دينار
بحريني

المستوى 3
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

660.5

–

–

660.5

–

0.7

أسهم حقوق الملكية

42.1

المشتقات المالية المحتفظ
بها لغرض المتاجرة

–

صناديق مدارة

المشتقات المالية المحتفظ
بها لغرض تحوطات القيمة
العادلة

–

المشتقات المالية المحتفظ
بها لغرض المتاجرة

المطلوبات المالية

702.6

8.4

0.7
0.6

10.4

17.8

–
–
–

17.8

68.3

0.7
0.7
0.6

730.8

المشتقات المالية المحتفظ
بها لغرض تحوطات القيمة
العادلة

–

0.6

–

0.6

–

26.4

–

26.4

 31ديسمبر 2018

المستوى 1
مليون دينار
بحريني

المستوى 2
مليون دينار
بحريني

المستوى 3
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

587.1

–

0.1

587.2

–

0.8

–

0.5

–

10.8

–

الموجودات المالية
سندات

–

أسهم حقوق الملكية

38.3

المشتقات المالية المحتفظ
بها لغرض المتاجرة

–

صناديق مدارة

27.0

6.5

المشتقات المالية المحتفظ
بها لغرض تحوطات القيمة
العادلة

–

المشتقات المالية المحتفظ
بها لغرض المتاجرة

–

0.5

–

4.3

المطلوبات المالية

المشتقات المالية المحتفظ
بها لغرض تحوطات القيمة
العادلة

625.4

–

18.6

4.8
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–

21.7

21.8

–
–

–

27.0

66.5
0.8

0.5
10.8

665.8

0.5
4.3

4.8

الفرق
القيمة العادلة
القيمة المدرجة
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

المطلوبات المالية

اقتراضات ألجل

الموجودات المالية

أوراق مالية استثمارية

المطلوبات المالية

اقتراضات ألجل

الموجودات المالية

أوراق مالية استثمارية

333.0

339.7

6.7

145.5

146.1

()0.6

القيمة المدرجة
مليون دينار بحريني

القيمة العادلة
مليون دينار بحريني

الفرق
مليون دينار بحريني

144.5

140.6

()3.9

145.8

144.1

1.7

2018

إن المطلوبات والموجودات المالية المذكورة أعاله هي القيمة العادلة ضمن المستوى .1
كما في  31ديسمبر  2019و ،2018إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تقارب قيمتها المدرجة ،بخالف تلك المفصح عنها في الجدول أعاله.

 42الدفع على أساس األسهم

في سنة  ،2014اعتمد البنك األنظمة المتعلقة بممارسات المكافآت السليمة الصادرة
عن مصرف البحرين المركزي وبالتالي عدله إطار عمل خطة المكافآت المتغيرة الخاصة
به .تمت الموافقة على إطار عمل السياسة المعدلة ومكونات الحوافز من قبل
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  10مارس  .2015وقد
ً
حديثا والذي
تم الجمع بين خطة األسهم الجديدة واطار عمل خطة المكافآت المعدلة
صدر بتكليف من مصرف البحرين المركزي والذي يعرف بخطة الحوافز القصيرة األجل
وخطه الحوافز الطويلة األجل.
خطة حوافز األسهم القصيرة األجل والطويلة األجل
يتم منح حوافز األسهم الطويلة األجل لكبار المدراء وما فوق ،مع خدمة ألكثر من 12
ً
شهرا في تاريخ المنح واستيفاء معايير أداء معينة .تخضع األسهم الممنوحة إلى استيفاء
الشروط المتعلقة بصافي أرباح البنك على مدى ثالث سنوات وال يزال الموظف في
العمل في نهاية فترة الثالث سنوات (فترة االكتساب) .يتم منح حوافر األسهم القصيرة
ً
تماشيا مع توجيهات أنظمة المكافآت السليمة الصادرة عن مصرف
األجل للموظفين
البحرين المركزي.
يوضــح الجــدول التالــي المصروفات المثبتة للخدمات المســتلمة من قبل الموظفين
خالل السنة:
2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

مصروفات ناتجة عن معامالت الدفع يتم تسويتها
على أساس األسهم
أسهم مكتسبة خالل السنة

2.6

()2.0

1.3

()1.9

فيما يلي التغيرات في عدد األسهم في خطة الحوافز الطويلة األجل وخطة الحوافز
القصيرة األجل:
عدد األسهم
2019

عدد األسهم
2018

الرصيد اإلفتتاحي لألسهم الممنوحة ولكنها غير مكتسبة 11,547,534

11,564,615

()1,469,713

()1,045,538

أسهم حقوق الملكية المحول إلى صندوق االئتمان
عدد األسهم الصادرة خالل السنة للمشاركين

964,270

11,042,091

1,028,457

11,547,534

بلغ سعر السوق ألسهم البنك  0,573دينار بحريني كما في  31ديسمبر 2019
( 0,454 :2018دينار بحريني).

 43مالءة رأس المال

2018
2019
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

رأس المال اإلضافي فئة 1
رأس المال فئة 2

مجموع قاعدة رأس المال (أ)

التعرض الموزون لمخاطر االئتمان

535.7

404.6

28.5

29.7

–

564.2

2,282.6

86.1

520.4

2,378.3

التعرض الموزون للمخاطر التشغيلية

267.9

مجموع التعرض الموزون للمخاطر (ب)

2,597.9

2,658.2

الحد األدنى المطلوب

%14.00

%14.00

التعرض الموزون لمخاطر السوق

مالءة رأس المال ( أ  /ب * *)100

ً
وفقا لتوجيهات الدليل
فيما يلي نسبة صافي التمويل المستقر الموحد المحسوب
اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي ،بالنسبة للمجموعة:
2019

ً
وفقا لتوجيهات مالءة رأس
فيما يلي نسبة مخاطر الموجودات المحسوبة للمجموعة
المال المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي:

رأسمال األسهم العادية فئة 1

 44صافي نسبة التمويل المستقر

في شهر أغسطس  ،2018أصدر مصرف البحرين المركزي أنظمته بشأن إدارة مخاطر
السيولة .ومن بين أمور أخرى ،تقتضى أنظمة إدارة مخاطر السيولة على البنوك تطبيق
ً
اعتبارا من  31ديسمبر  .2019يتمثل الهدف من صافي
صافي نسبة التمويل المستقر
نسبة التمويل المستقر في تعزيز مرونة أنماط مخاطر السيولة لدى البنوك وتحفيز
قطاع مصرفي أكثر مرونة على مدى أفق زمني أطول .يحد صافي نسبة التمويل
المستقر من االعتماد المفرط على التمويل بالجملة في األجل القصير ،وتشجع على
تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع البنود المدرجة وغير المدرجة بالميزانية ،وتعزز
استقرار التمويل.

47.4

%21.72

242.3
37.6

%19.58

إدارة رأس المال
تتمثل األهداف الرئيسية لسياسات إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في ضمان
ً
خارجيا ،وضمان احتفاظ المجموعة
امتثال المجموعة لمتطلبات رأس المال المفروضة
بتصنيفات ائتمانية قوية ونسب رأسمال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد
األقصى للقيمة عند المساهمين.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغييرات في
الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر في أنشطتها .من أجل الحفاظ على هيكل
رأس المال أو تعديله ،يجوز للبنك تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو
إصدار سندات رأسمال .لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف والسياسات والعمليات
عن السنوات السابقة.
اعتمد البنك إطار عمل مالءة رأس المال الجديد بموجب اتفاقية بازل ( 3بازل  )3وذلك
ً
ً
وفقا للتوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي تعزز
اعتبارا من  1يناير 2015
عمليات إدارة مخاطر البنك والمراجعة اإلشرافية ومعايير اإلفصاح وإدارة رأس المال.
قام البنك بتطبيق األسلوب الموحد في حالة مخاطر االئتمان وأسلوب النموذج
الداخلي لمخاطر السوق وأسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية.
قام البنك بوضع إجراءات لعملية تقييم مالءة رأس المال الداخلي لتوفير سياسة
توجيهية لتخطيط وإدارة رأس المال .كما يستخدم البنك نموذج عائد رأس المال المعدل
مقابل المخاطر في عملية اتخاذ القرارات الخاصة به.

مجموع التمويل المستقر المتاح (مليون دينار بحريني)

2,544.5

مجموع التمويل المستقر المطلوب (مليون دينار بحريني)

1,977.8

الحد األدنى من صافي نسبة التمويل المستقر المطلوب

%100.0

نسبة صافي التمويل المستقر الموحد للمجموعة

%128.7

ً
نظرا ألن بالتاريخ اإللزامي ألنظمة نسبة صافي التمويل المستقر في مملكة البحرين هو
 31ديسمبر  ، 2019لم يتم تقديم أي أرقام مقارنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

 45نظام حماية الودائع

يتم تغطية الودائع المحتفظ بها لدى عمليات البحرين للبنك بنظام حماية الودائع
(النظام) المؤسس من قبل قوانين مصرف البحرين المركزي بخصوص تأسيس خطة
حماية الودائع ومجلس حماية الودائع .يغطي هذا النظام «األشخاص االعتباريين»
(األفراد) بحد أقصى قدره  20,000ألف دينار بحريني كما هو محدد بموجب متطلبات
مصرف البحرين المركزي .يقوم البنك بدفع مساهمة دورية حسب تكليف صادر من
مصرف البحرين المركزي.

 46نظام ادخار الموظفين

إن النظام هو المساهمة في صندوق االدخار بين البنك وموظفي البنك .تم تقديم
النظام في شهر يناير  1996بهدف تزويد الموظفين بمنافع نقدية عند االستقالة أو
التقاعد أو الوفاة .إن المشاركة في النظام هي اختيارية؛ قد يساهم الموظف بأي
مبلغ؛ يضمن البنك بمساهمة مماثلة بنسبة  %3أعلى شريطة أال تتعدى مساهمة
ً
مؤهال للحصول على إجمالي
البنك  %10من إجمالي راتب الموظف .يصبح الموظف
مبلغ مساهمة البنك عندما يكمل الموظف  5سنوات من الخدمة وإال سيتم احتساب
اإلستحقاق على أساس تناسبي .يدار النظام من قبل لجنة تتألف من أعضاء من اإلدارة
وممثلين مرشحين تم اختيارهم من قبل الموظفين.
كما في  31ديسمبر  ،2019بلغ إجمالي مساهمة الصندوق بما في ذلك دخل اإليرادات
المحققة  19.0مليون دينار بحريني ( 17,2 :2018مليون دينار بحريني) .ومن إجمالي المبلغ
األصلي للصندوق ،فإن مدفوعات المبلغ األصلي للقرض يعادل  16,4مليون دينار
بحريني ( 15,1 :2018مليون دينار بحريني) المشتملة على مساهمات الموظفين المعنيين
ومساهمة البنك التي يضمنها البنك للموظفين المشاركين في النظام بموجب القانون
المعمول به .ومن المبلغ األصلي ،تم استثمار مبلغ وقدره  4.9مليون دينار بحريني
( 8,2 :2018مليون دينار بحريني) في سندات حكومية بحرينية وسندات دول مجلس
التعاون الخليجي.

 47موجودات اإلمانة

بلغت الموجودات المدارة  66,0مليون دينار بحريني كما في  31ديسمبر :2018( 2019
 61,3مليون دينار بحريني) .ويحتفظ بهذه الموجدات بصفة ائتمانية ،وتقاس بالتكلفة،
وال تدرج في القائمة الموحدة للمركز المالي .بلغ إجمالي القيمة السوق لجميع تلك
األموال 68,3مليون دينار بحريني في  31ديسمبر  60,8 :2018( 2019مليون دينار بحريني).
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تتمة

 48تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

يقدم الجدول التالي تسوية بين البنود في قائمة المركز المالي وفئات األدوات المالية:

 31ديسمبر 2019

مصنفة كمدرجة
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر
مليون دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

–

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

–

أذونات خزانة

قروض وسلف العمالء

أوراق مالية استثمارية

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
عقارات ومعدات

مجموع الموجودات

–
–

0.7

–

–

–

دين
أدوات ّ
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر
مليون دينار بحريني

–

2.1
–

–

660.5
–

–

–

أدوات أسهم
حقوق الملكية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر
مليون دينار بحريني

–

–

–

–

68.3
–

–

–

مدرجة بالتكلفة
المطفأة  /أخرى
مليون دينار بحريني

376.4

482.3

278.3

المجموع
مليون دينار بحريني

376.4
484.4

278.3

1,670.9

1,670.9

70.6

70.6

145.5
74.2

35.2

875.0
74.2

35.2

0.7

662.6

68.3

3,133.4

3,865.0

–

–

–

313.4

313.4

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

–

–

–

2,169.5

2,169.5

مجموع المطلوبات

–

–

–

3,318.0

3,318.0

 31ديسمبر 2018

مصنفة كمدرجة
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر
مليون دينار بحريني

دين
أدوات ّ
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر
مليون دينار بحريني

أدوات أسهم
حقوق الملكية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر
مليون دينار بحريني

مدرجة بالتكلفة
المطفأة  /أخرى
مليون دينار بحريني

المجموع
مليون دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

–

191.0

191.0

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

–

239.2

239.2

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
اقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء
اقتراضات ألجل

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

أذونات خزانة

قروض وسلف العمالء

أوراق مالية استثمارية

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
عقارات ومعدات

–

–

–

–
–

1.6
–

–

–

–

–

–

–

4.6
–

–

586.4
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

66.4
–

–

–

363.1

333.0

139.0

405.8

363.1

333.0

139.0

410.4

1,772.5

1,772.5

62.9

62.9

145.9
77.9

27.5

800.3
77.9

27.5

1.6

591.0

66.4

2,922.7

3,581.7

–

–

–

199.0

199.0

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

–

–

مجموع المطلوبات

–

مجموع الموجودات

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
اقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء
اقتراضات ألجل

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

258.7

144.5

258.7

144.5

2,374.5

2,374.5

3,081.3

3,081.3

104.6

104.6

تم إعادة بعض أرقام المقابلة لسنة  2018لتتوافق مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية .ولم تؤثر إعادة التصنيفات تلك على صافي الربح ومجموع الموجودات ومجموع
ً
مسبقا.
المطلوبات ومجموع حقوق الملكية للمجموعة المسجلة
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إفصاحات بازل  – 3العنصر الثالث
 31ديسمبر 2019

 1الملخص التنفيذي

ً
وفقا لمتطلبات إفصاحات العنصر الثالث المعتمدة من قبل
تم إعداد هذا التقرير
مصرف البحرين المركزي .وقد تم تصميم هذا التقرير لتزويد األطراف ذات العالقة في
مجموعة بنك البحرين والكويت بمعلومات مفصلة عن نهج البنك في إدارة رأس المال
والمخاطر ،مع مراعاة البيئة التشغيلية.
يطبق البنك إطار عمل اتفاقية بازل في قياس مالءة رأسماله ،وفي استراتيجيته إلدارة
رأس المال وإطار عمل إدارة المخاطر .أصبحت قواعد وتوجيهات رأس المال بموجب
اتفاقية بازل  3الصادرة عن مصرف البحرين المركزي نافذة إعتبار ًا من  1يناير  2015كجزء
من إطار العمل المشترك لتنفيذ إطار عمل إتفاقية بازل  3لمالءة رأس المال الصادر عن
لجنة بازل للرقابة المصرفية (لجنة بازل) للبنوك المؤسسة في مملكة البحرين.
إن اإلفصاحات في هذا التقرير هي باإلضافة إلى اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية
ً
وفقا للمعايير الدولية
الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019التي تم عرضها
إلعداد التقارير المالية .تم تقديم اإلفصاحات فيما يتعلق بحوكمة الشركات والمكافآت
في األجزاء ذات الصلة من التقرير السنوي.

 2مقدمة حول إطار عمل اتفاقية بازل 3

إن إطار عمل اتفاقية بازل  3الصادر عن مصرف البحرين المركزي مبني على ثالثة عناصر،
مطابقة مع إطار عمل اتفاقية بازل  3الموضوع من قبل لجنة بازل ،على النحو التالي:
• العنصر األول :احتساب الموجودات الموزونة للمخاطر ومتطلبات رأس المال.

•العنصــر الثانــي :عمليــة المراجعة اإلشــرافية ،متضمنة عملية التقييم الداخلي لمالءة
رأس المال.

• العنصر الثالث :قواعد اإلفصاح عن إدارة المخاطر ومعلومات حول مالءة رأس المال.
العنصر األول
يصف العنصر األول أسس احتساب نسبة مالءة رأس المال التنظيمي .يوضح العنصر
األول تحديد وإحتساب الموجودات الموزونة للمخاطر ومصدر رأس المال التنظيمي .يتم
احتساب نسبة مالءة رأس المال التنظيمي بقسمة رأس المال التنظيمي على مجموع
الموجودات الموزونة للمخاطر.
تركز إتفاقية بازل  3على زيادة كمية ونوعية رأس المال للبنوك .وتحقيقا لهذه الغاية،
يجب أن يكون رأس المال فئة  1هو المكون الرئيسي لرأس المال ،ويجب أن تكون
العناصر الغالبة في رأس المال فئة  1هي األسهم العادية واإلحتياطيات .تم تطبيق
الخصومات من رأس المال بشكل عام على مستوى األسهم العادية .يجب أن يتكون
الجزء المتبقي من قاعدة رأس المال فئة « »1من األدوات التي هي ثانوية ولها توزيعات
أو كوبونات غير متراكمة تقديرية بالكامل ،وليس لها تاريخ إستحقاق وال حوافز
لالسترداد .وباإلضافة إلى ذلك ،تم وضع قيود على أدوات رأس المال فئة  2والحد من
مساهمته في إجمالي رأس المال التنظيمي .وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت اتفاقية بازل
ً
عددا من المخازن اإلحتياطية لرأس المال لتعزيز المحافظة على رأس المال (المخزون
3
اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال) وإنشاء مخازن إحتياطية كافية فوق الحد األدنى
المطلوب لرأس المال خالل فترات الظروف االقتصادية الجيدة التي يمكن سحبها في
فترات الضغوطات (المخزون اإلحتياطي لرأس المال لمواجهة التقلبات الدورية) والمخزن
االحتياطي الستيعاب الخسارة العالية للبنوك المحلية ذات األهمية النظامية.

لقد تمت زيادة الحد األدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي لنسبة مالءة
إجمالي رأس المال (بما في ذلك المخزون اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال) من
 12بالمائة إلى  12.5بالمائة ،مقارنة مع  10.5بالمائة التي أوصت بها لجنة بازل .وعالوة
ً
حديثا إدخال حدود وحدود دنيا من قبل مصرف البحرين المركزي بموجب
على ذلك ،تم
إطار عمل إتفاقية بازل  3مثل نسبة الحد األدنى لرأسمال األسهم العادية فئة  1بنسبة 9
بالمائة (بما في ذلك المخزون اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال) ونسبة الحد األدنى
لراس المال فئة  1بنسبة  10.5بالمائة (بما في ذلك المخزون اإلحتياطي للمحافظة
على رأس المال) .في حال كانت نسبة مالءة رأس المال أدنى من  12.5بالمائة ،فإنه
يتطلب تطبيق متطلبات تقارير التدابير اإلضافية ،ووضع خطة عمل رسمية التخاذ كافة
المقاييس الستعادة نسبة أعلى من مستوى الحد األدنى المطلوب ،ويتم صياغتها
وتقديمها لمصرف البحرين المركزي .تم تصنيف بنك البحرين والكويت باعتباره أحد
البنوك المحلية ذات األهمية النظامية من قبل مصرف البحرين المركزي .وبالتالي،
يتطلب من بنك البحرين والكويت الحفاظ على نسبة حد أدنى فعالة إلجمالي مالءة
رأس المال أعلى من  14بالمائة بما في ذلك  1,5بالمائة كمخزون إحتياطي باعتباره أحد
البنوك المحلية ذات األهمية النظامية.
يلخص الجدول أدناه األساليب المتاحة الحتساب الموجودات الموزونة للمخاطر لكل نوع
ً
وفقا إلطار عمل اتفاقية بازل  3الصادر عن مصرف البحرين المركزي:
من أنواع المخاطر
مخاطر اإلئتمان

األسلوب الموحد

مخاطر السوق

األسلوب الموحد

أسلوب النماذج الداخلية

المخاطر التشغيلية

أسلوب المؤشر األساسي
األسلوب الموحد

فيما يلي األساليب المطبقة من قبل بنك البحرين والكويت لكل نوع من أنواع المخاطر:
( )1مخاطر اإلئتمان
ألغراض إعداد التقارير التنظيمية ،يستخدم بنك البحرين والكويت األسلوب الموحد
لمخاطر اإلئتمان .تشكل مخاطر اإلئتمان ما يقارب  90بالمائة من المخاطر الكلية للبنك.
لدى البنك بنية قوية إلدارة المخاطر اإلئتمانية والتي تم توضيحها بتفصيل أكثر في
اإليضاحين رقم  30و 31من التقرير السنوي .يتم تحديد الموجودات الموزونة للمخاطر
عن طريق مضاعفة تعرضات اإلئتمان بعامل وزن المخاطر الذي يعتمد على نوع الطرف
اآلخر والتصنيف الخارجي له ،كلما توفر ذلك.
( )2مخاطر السوق
بالنسبة لمتطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق ،يستخدم بنك البحرين
والكويت أسلوب النموذج الداخلي على أساس نموذج القيمة المعرضة للمخاطر .لقد
تم اعتماد استخدام أسلوب النموذج الداخلي الحتساب رأس المال التنظيمي لمخاطر
السوق من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع هذا النموذج للمصادقة الدورية
الداخلية والخارجية المستقلة.
( )3المخاطر التشغيلية
يتطلب من جميع البنوك المؤسسة في مملكة البحرين تطبيق أسلوب المؤشر
األساسي للمخاطر التشغيلية ،ما لم يتم الحصول على موافقة مصرف البحرين
المركزي باستخدام األسلوب الموحد .ال يسمح إطار عمل رأس المال لمصرف البحرين
ً
حاليا باستخدام أسلوب المقاييس المتقدمة للمخاطر التشغيلية .ألغراض إعداد
المركزي
ً
حاليا أسلوب المؤشر األساسي حيث
التقارير الرقابية ،يستخدم بنك البحرين والكويت
يتم احتساب التعرضات الموزونة للمخاطر ومتطلبات رأس المال التنظيمي بتطبيق
معامل ألفا بنسبة  15بالمائة لمتوسط إجمالي الدخل للسنوات المالية الثالث السابقة.
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 2مقدمة حول إطار عمل اتفاقية بازل 3

تتمة

تتمة

العنصر الثاني
يحدد العنصر الثاني عملية المراجعة اإلشرافية إلطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة
وبصورة أساسية مالءة رأسمالها.
بموجب توجيهات مصرف البحرين المركزي للعنصر الثاني فإنه يتطلب من جميع
البنوك المؤسسة في مملكة البحرين اإلحتفاظ بإجمالي مالءة رأس المال أعلى من
 12.5بالمائة ،باستثناء تلك التي تم تعيينها كبنوك محلية ذات أهمية نظامية حيث أن
الحد األدنى لرأس المال  14بالمائة.
يشتمل العنصر الثاني على عمليتين:

• عملية التقييم الداخلي لمالءة رأس المال؛ و
• عملية المراجعة اإلشرافية والتقييم.

تتضمن عملية التقييم الداخلي لمالءة رأس المال على مراجعة وتقييم إدارة المخاطر
ومخاطر رأس المال ذات الصلة التي يتعرض لها البنك .قام بنك البحرين والكويت
بوضع وثيقة لعملية التقييم الداخلي لمالءة رأس المال ويتناول جميع عناصر إدارة
مخاطر بنك البحرين والكويت من اإلدارة اليومية للمخاطر الجوهرية إلى إدارة رأس المال
اإلستراتيجي للمجموعة .ويقدر النمو المتوقع في الموجودات ذات المخاطر واألرباح
التشغيلية وأموال المساهمين ومتطلبات رأس المال المماثلة من قبل البنك كجزء من
استراتيجيته لمدة  3سنوات المتعمدة من قبل مجلس اإلدارة .وباإلضافة إلى ذلك،
يتوقع البنك قاعدة رأس المال كلما كان هناك انخفاض محتمل في مكونات رأس
المال ،ويتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال باللوائح التنظيمية .يوجد لدى البنك
سياسة لتوزيع األرباح كجزء من استراتيجية إدارة رأس المال .التزم البنك بمتطلبات
ً
تماشيا مع اإلطار
مصرف البحرين المركزي لعملية التقييم الداخلي لمالءة رأس المال
الزمني المحدد من قبل مصرف البحرين المركزي.
يســتخدم البنــك نمــوذج العائــد المعــدل للمخاطر على رأس المال في قراراته االئتمانية
مــن أجــل تقييــم مصفوفة المخاطــر والمكافآت لكل تعرض من التعرضات االئتمانية.
وقــد اعتمــد البنــك إطــار المخاطر المقبولة التي يتم مراجعتها بشــكل دوري .كما اعتمد
البنك اســتراتيجية إدارة المخاطر على أســاس ســنوي والتي تغطي جميع أنواع المخاطر
ذات الصلة.
تمثل عملية المراجعة اإلشرافية والتقييم مراجعة مصرف البحرين المركزي إلدارة
رأسمال المجموعة وتقييم الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات .تم تصميم عملية المرجعة
اإلشرافية والتقييم للتأكد من قيام المؤسسات بتحديد مخاطرها الجوهرية وتخصيص
كاف وتوظيف عمليات إدارية كافية لدعم مثل هذه المخاطر .كما تقوم عملية
رأسمال ِ
المراجعة اإلشرافية والتقييم بتشجيع المؤسسات بوضع وتطبيق تقنيات إدارة مخاطر
متقدمة ،لقياس ومراقبة المخاطر باإلضافة إلى مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق
والمخاطر التشغيلية التي تمت معالجتها ضمن إطار العمل األساسي للعنصر األول.
األنواع األخرى من المخاطر التي لم يتم تغطيتها من قبل الحد األدنى لمتطلبات رأس
المال في العنصر األول تتضمن مخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة في المحفظة
المصرفية والمخاطر االستراتيجية ومخاطر التركز ومخاطر السمعة والمخاطر المتبقية.
لقد تمت تغطية هذه المخاطر إما عن طريق رأس المال أو إدارة المخاطر أو عمليات
التقليل من آثارها بموجب العنصر الثاني.
يقوم بنك البحرين والكويت بإجراء فحص الضغوطات على محفظته اإلستثمارية كجزء
من عملية التقييم الداخلي لمالءة رأس المال .التزم البنك بمتطلبات مصرف البحرين
المركزي لعملية التقييم الداخلي لمالءة رأس المال لفحص الضغوطات ،تماشيا مع
اإلطار الزمني المحدد من قبل مصرف البحرين المركزي.
العنصر الثالث
يتناول العنصر الثالث المبادئ التوجيهية النضباط السوق لضمان اإلفصاح الكافي عن
ممارسات إدارة المخاطر ومعايير حوكمة الشركات ومعلومات مالءة رأس المال .ينشر
البنك اإلفصاحات التنظيمية بشكل دوري وفي التقرير السنوي.
ً
ً
وكميا .إن الغرض من متطلبات
نوعيا
تشتمل اإلفصاحات على معلومات مفصلة
إفصاحات العنصر الثالث هو استكمال العنصرين األولين وعملية المراجعة اإلشرافية
المرتبطة بهما .إن اإلفصاحات مصممة لتمكين األطراف المعنية ومشاركي السوق من
تقييم مخاطر المؤسسة وتعرضات المخاطر ،ولتشجيع جميع البنوك من خالل ضغط
ً
تقدما إلدارة مخاطرها.
السوق ،للتحرك في اتجاه األساليب األكثر
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ً
أساسا من
بموجب األنظمة الحالية ،تتطلب التقارير نصف السنوية إفصاح جزئي يتكون
تحليلي كمي ،بينما يفرض اإلفصاح الكامل ليتوافق مع تقارير نهاية السنة المالية.
اإلصالحات التنظيمية
خالل النصف الثاني من سنة  ،2018أصدر مصرف البحرين المركزي األنظمة الخاصة
بإدارة مخاطر السيولة ونسبة المديونية مع التاريخ اإللزامي للتطبيق خالل سنة .2019
يكون الحد األدنى لنسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر ونسبة
ً
جزءا من إطار عمل العنصر األول.
المديونية
يقوم البنك باحتســاب الخســائر اإلئتمانية المتوقعة على موجوداته المالية وااللتزامات
المتعلقــة باالئتمــان وفقـ ًـا للمعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم  - 9المتعلق
باألدوات المالية.

 3هيكل المجموعة

يتم إعداد ونشر القوائم المالية للمجموعة على أساس التوحيد الكامل ،مع توحيد جميع
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .ألغراض مالءة رأس المال،
الشركات التابعة
يتم تضمين جميع الشركات التابعة ضمن هيكل المجموعة .ومع ذلك ،فإن منهجية
مالءة رأس المال الصادرة عن مصرف البحرين المركزي تستوعب كال من شكلي التوحيد
االعتيادي والتجميعي.
فيما يلي الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة الرئيسية
وأساس توحيدها ألغراض مالءة رأس المال:
الشركات التابعة

كريدي ماكس ش.م.ب.
(مقفلة)

المقر

مملكة البحرين

انفيتا ش.م.ب( .مقفلة)

مملكة البحرين

انفيتا – الكويت ش.م.ك.ك*

دولة الكويت

انفيتا إلدارة المطالبات*

الملكية

%100.00

أساس التوحيد

التوحيد بالكامل

%100.00

موزونة بالمخاطر

موزونة بالمخاطر

مملكة البحرين

%70.00

الشركة العالمية لخدمات الدفع
ذ.م.م( .جي بي أس) **

%60.00

موزونة بالمخاطر

مملكة البحرين

%55.00

التوحيد بالكامل

صندوق البحرين للسيولة

مملكة البحرين

الشركات الزميلة

شركة البحرين للتسهيالت
التجارية ش.م.ب.

مملكة البحرين

شركة بنفت ش.م.ب (مقفلة)

مملكة البحرين

أجيال كابيتال مانجمنت
المحدودة

المشاريع المشتركة

ماغنوم بارتنرز هولدينغ ليمتد

آل أس إي جيرسي هولدينغز
المحدودة بارتنرشب

شركة بي بي ك .جيوجيت
لألوراق المالية ش.م.ك.
إفوك هولدينغز جيرسي
المحدودة

%24.27
%23.03

%22.00

موزونة بالمخاطر
موزونة بالمخاطر

موزونة بالمخاطر

المملكة المتحدة

%50.00

موزونة بالمخاطر

جيرسي

%45.00

موزونة بالمخاطر

دولة الكويت

%40.00

موزونة بالمخاطر

جيرسي

%24.99

موزونة بالمخاطر

جيرسي

%49.96

موزونة بالمخاطر

* المساهمة من خالل الشركة التابعة انفيتا
** المساهمة من خالل الشركة التابعة كريدي ماكس

ال توجد أي قيود على تحويل األموال أو رأس المال التنظيمي داخل المجموعة.

 4قائمة المركز المالي ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد

يوضح الجدول أدناه الصلة بين قائمة المركز المالي في القوائم المالية المعلنة (قائمة المركز المالي المحاسبية) وقائمة المركز المالي التنظيمية.
قائمة المركز المالي حسب
القوائم المالية المعلنة
مليون دينار بحريني

قائمة المركز المالي حسب
التقارير المالية التنظيمية
مليون دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

376.4

376.4

ودائع ومبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى

278.3

278.2

من ضمنها الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ( 1,25بالمائة للموجودات الموزونة للمخاطر)

28.5

الموجودات

أذونات خزانة

قروض وسلف العمالء

من ضمنها صافي قروض وسلف العمالء (إجمالي الخسارة اإلئتمانية المتوقعة)
أوراق مالية استثمارية

من ضمنها استثمارات في مؤسسات مالية بموجب رأسمال األسهم العادية فئة 1

484.4

1,670.9

1,642.4

1,642.4

من ضمنها استثمارات في مؤسسات مالية بموجب رأسمال فئة 2
من ضمنها اإلستثمارات األخرى

484.4

1,670.9

875.0

28.5

875.0

26.2
2.4

846.4

إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

70.6

73.4

من ضمنها إستثمارات أسهم حقوق الملكية في المؤسسات المالية

41.0

41.0

فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

74.2

73.2

4.2

4.2

من ضمنها اإلستثمارات في األسهم الذاتية
من ضمنها اإلستثمارات األخرى

0.8

28.8

من ضمنها الموجودات الضريبة المؤجلة المستحقة الناتجة من الفروق المؤقتة

1.3

من ضمنها فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى

68.7

مجموع الموجودات

3,865.0

من ضمنها الموجودات الغير الملموسة
ممتلكات ومعدات

35.2

المرجع

0.8

31.6

1.3

67.7

أ

ب
ج

د

هـ

و
ز

34.5

3,866.0

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

ودائع ومبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
إقتراضات بموجب اتفاقية إعادة شراء
إقتراضات ألجل

363.1

363.1

333.0

333.0

313.4

313.4

حسابات جارية وتوفير وودائع أخرى للعمالء

2,169.5

2,173.0

مجموع المطلوبات

3,318.0

3,320.0

129.7

129.7

ح

105.6

105.6

ي

54.1

54.1

ل

فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
حقوق الملكية

رأس المال

أسهم خزانة

عالوة إصدار أسهم
إحتياطي قانوني

إحتياطي عام

تغيرات متراكمة في القيم العادلة

من ضمنها التغيرات المتراكمة في القيم العادلة للسندات وأسهم حقوق الملكية

من ضمنها تغيرات القيم العادلة في تحوطات التدفقات النقدية
تعديالت تحويل عمالت أجنبية

من ضمنها يتعلق بالشركة التابعة غير الموحدة
من ضمنها يتعلق بالشركة األم

أرباح مبقاة

139.0

()5.2

61.6

11.2

11.6

()0.5

()12.2

137.5

()5.2

61.6

11.2

11.6

()0.5

()12.2
()0.1

()12.1

144.6

144.1

141.6

141.1

العائد إلى مالك البنك

543.9

543.4

مجموع حقوق الملكية

547.0

546.0

من ضمنها خيارات أسهم الموظفين
من ضمنها األرباح المبقاة
توزيعات مقترحة

حقوق غير مسيطرة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

3.0

54.5
3.1

3,865.0

3.0

54.5

ط
ك

م

ن

س
ع

ف

ص

2.6

3,866.0
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تتمة

 4قائمة المركز المالي ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد

تتمة

المؤسسة القانونية المدرجة ضمن النطاق المحاسبي الموحد ولكن تم استبعادها
من النطاق التنظيمي الموحد:
اإلسم

انفيتا ش.م.ب.
(مقفلة)

األنشطة الرئيسية

تنفيذ العمليات التجارية
باالستعانة بمصادر خارجية

مجموع
الموجودات
مليون دينار بحريني

مجموع أسهم
حقوق الملكية
مليون دينار بحريني

5.4

3.9

 5مكونات رأس المال – الموحد

ً
وفقا إلطار عمل اتفاقية بازل  3لرأس المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي ،يتكون
رأس المال التنظيمي من رأس المال فئة  1ورأس المال فئة  .2كما ينقسم رأس المال
فئة  1إلى رأسمال األسهم العادية فئة  1ورأس المال اإلضافي فئة  .1يتكون رأسمال
األسهم العادية فئة  1من( :أ) األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل التي تستوفي
معايير التصنيف على أنها أسهم عادية ألغراض تنظيمية( ،ب) اإلحتياطيات المفصح
عنها بما في ذلك )1 :اإلحتياطيات العامة؛  )2اإلحتياطيات القانونية  /التشريعية؛  )3عالوة
إصدار أسهم؛  )4إحتياطيات القيمة العادلة الناتجة من التقييم العادل لألدوات المالية؛ )5
األرباح المبقاة أو الخسائر (بما في ذلك صافي الربح  /الخسارة لفترة إعداد التقارير المالية،
سواء تمت مراجعتها أو تدقيقها)( ،ج) األسهم العادية الصادرة من قبل الشركات التابعة
ً
الموحدة والمحتفظ بها من قبل األطراف األخرى (أي حقوق األقلية) التي تستوفي
المعايير ليتم تضمينها في رأسمال األسهم العادية فئة  ،1و(د) التعديالت التنظيمية
المطبقة في حساب رأسمال األسهم العادية فئة  .1يتكون رأس المال اإلضافي فئة 1
من( :أ) األدوات الصادرة من قبل البنك التي تستوفي المعايير ليتم تضمينها في رأس
المال اإلضافي فئة ( ،1ب) عالوة إصدار أسهم الناتجة من إصدار األدوات المدرجة ضمن
رأس المال اإلضافي فئة ( ،1ج) األدوات الصادرة من قبل الشركات التابعة الموحدة
والمحتفظ بها من قبل األطراف األخرى التي تستوفي المعايير ليتم تضمينها في رأس
المال اإلضافي فئة  1وال يتم تضمينها في األسهم العادية لرأس المال فئة  ،1و(د)
التعديالت التنظيمية المطبقة في حساب رأس المال اإلضافي فئة  .1يتكون رأس المال
فئة  2من( :أ) األدوات الصادرة من قبل البنك التي تستوفي المعايير ليتم تضمينها في
رأس المال فئة ( ،2ب) عالوة إصدار أسهم الناتجة من إصدار األدوات المدرجة ضمن رأس
المال فئة ( ،2ج) األدوات الصادرة من قبل الشركات التابعة الموحدة للبنك والمحتفظ
بها من قبل األطراف األخرى التي تستوفي المعايير ليتم تضمينها في رأس المال فئة
 2وال يتم تضمينها في رأس المال فئة ( ،1د) (إحتياطي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
لتعرضات المرحلتين  1و( ،)2هـ) إحتياطي إعادة تقييم الموجود الذي ينتج من إعادة تقييم
ً
تماشيا مع التغيرات
الموجودات الثابتة واإلستثمارات العقارية من وقت آلخر وذلك
في القيم السوقية ،و(و) التعديالت التنظيمية المطبقة في حساب رأس المال فئة .2
في الوقت الحالي ،يتكون رأس المال فئة  2لبنك البحرين والكويت فقط من (الخسائر
اإلئتمانية المتوقعة لتعرضات المرحلتين  1و.)2
يطبق مصرف البحرين المركزي عدة حدود وحدود دنيا على مكونات رأس المال
التنظيمي ،كما هو موضح في الجدول أدناه .كما توجد هناك قيود على مبالغ إحتياطي
الخسائر االئتمانية المتوقعة التي يمكن تضمينها في رأس المال فئة  2والتي يجب أن
تكون كحد أقصى  1.25بالمائة من الموجودات الموزونة للمخاطر االئتمانية.
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اختياري

مكونات نسبة مالءة رأس المال الموحدة

رأسمال األسهم العادية فئة 1
رأس المال اإلضافي فئة 1
رأس المال فئة 1
رأس المال فئة 2

مجموع رأس المال

%1.50
%2.00

المخزون اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال

نسبة الحد األدنى

%6.50
%8.00
%10.00
%2.50

المخزون اإلحتياطي للبنوك المحلية ذات األهمية النظامية

%1.50

مالءة رأس المال متضمنة المخزون اإلحتياطي
للمحافظة على رأس المال

رأسمال األسهم العادية فئة  1باإلضافة إلى المخزون
اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال

%10.50

رأس المال فئة  1باإلضافة إلى المخزون اإلحتياطي
للمحافظة على رأس المال

%12.00

مجموع رأس المال باإلضافة إلى المخزون اإلحتياطي
للمحافظة على رأس المال

%12.50

مجموع رأس المال باإلضافة إلى المخزون اإلحتياطي
للمحافظة على رأس المال والمخزون اإلحتياطي للبنوك
المحلية ذات األهمية النظامية

%14.00
اختياري

مكونات نسبة مالءة رأس المال الفردي
رأسمال األسهم العادية فئة 1

رأس المال اإلضافي فئة 1
رأس المال فئة 1
رأس المال فئة 2

مجموع رأس المال

المخزون اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال

%1.50
%2.00

نسبة الحد األدنى

%4.50
%6.00
%8.00
–

ً
وفقا إلطار عمل اتفاقية بازل  3لمالءة رأس المال الصادر عن مصرف البحرين
ً
بدال من تضمينها
المركزي ،يتطلب خصم بعض التعرضات من رأس المال التنظيمي
في الموجودات الموزونة للمخاطر .يتطلب إطار عمل اتفاقية بازل  3تطبيق معظم
الخصومات من رأسمال األسهم العادية فئة .1
ال توجــد عوائــق علــى تحويــل األموال أو رأس المــال التنظيمي ضمن المجموعة فيما
عــدا قيــود علــى التحويــات لتأكيد تلبيــة متطلبات الحد األدنى لرأس المال التنظيمي
للشركات التابعة.

ً
ً
تفصيليا لمكونات رأس المال التنظيمي للبنك ،بما في ذلك جميع التعديالت التنظيمية .كما يقدم الجدول المرجع للمقارنة المعروضة في الجدول السابق بين
بيانا
يقدم الجدول أدناه
قائمة المركز المالي المحاسبية وقائمة المركز المالي التنظيمية.
مكونات رأس
المال التنظيمي
مليون دينار بحريني

رأسمال األسهم العادية فئة  :1األدوات واالحتياطيات

بناء على الحروف المرجعية لقائمة المركز
المصدر ً
المالي ضمن النطاق التنظيمي الموحد

ً
مباشرة باإلضافة إلى فائض األسهم ذات الصلة
رأسمال األسهم العادية المؤهلة الصادرة

230.1

ح+ط+ي

الدخل والخسائر المتراكمة الشاملة األخرى (واإلحتياطيات األخرى)

114.7

ك +ل +م  +ن  +ع

موجودات غير ملموسة أخرى بخالف حقوق خدمة الرهن العقاري (محسوم منها :اإللتزامات الضريبية ذات الصلة)

4.2

األرباح المبقاة

رأسمال األسهم العادية فئة  1قبل التعديالت التنظيمية

رأسمال األسهم العادية فئة  :1التعديالت التنظيمية

إحتياطي تحوط التدفقات النقدية
اإلستثمارات في األسهم الخاصة

195.4

540.2

()0.5
0.8

مجموع التعديالت التنظيمية على رأسمال األسهم العادية فئة 1

4.5

رأس المال اإلضافي فئة 1

–

رأسمال األسهم العادية فئة 1

رأس المال فئة ( 1رأس المال فئة  = 1رأسمال األسهم العادية فئة  + 1رأس المال اإلضافي فئة )1
رأس المال فئة  :2األدوات والمخصصات
المخصصات

رأس المال فئة  2قبل التعديالت التنظيمية

28.5

مجموع رأس المال (مجموع رأس المال = رأس المال فئة  + 1رأس المال فئة )2

رأسمال األسهم العادية فئة ( 1كنسبة من الموجودات الموزونة للمخاطر)

%20.62

مجموع رأس المال (كنسبة من الموجودات الموزونة للمخاطر)

%21.72

رأس المال فئة ( 1كنسبة من الموجودات الموزونة للمخاطر)

متطلبات المخزون اإلحتياطي المحدد للمؤسسة (الحد األدنى لمتطلبات رأسمال األسهم العادية فئة  1باإلضافة
إلى المخزون اإلحتياطي لمواجهة التقلبات الدورية وإلى متطلبات المخزون اإلحتياطي للبنوك المحلية ذات
األهمية النظامية ،كنسبة من الموجودات الموزونة للمخاطر)
من ضمنها :متطلبات المخزون اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال

من ضمنها :متطلبات المخزون اإلحتياطي المحدد للبنك لمواجهة التقلبات الدورية
من ضمنها :متطلبات المخزون اإلحتياطي للبنوك المحلية ذات األهمية النظامية

28,5

2,597.9

%20.62

%10.50
%2.50

ال ينطبق
%1.50

رأسمال األسهم العادية فئة  1المتاحة لتلبية المخزون اإلحتياطي (كنسبة من الموجودات الموزونة للمخاطر)

%20.62

نسبة الحد األدنى رأسمال األسهم العادية فئة  1لمصرف البحرين المركزي

%10.50

مجموع نسبة الحد األدنى لرأس المال لمصرف البحرين المركزي

%14.00

الحدود الدنيا االعتبارية (تختلف عن إتفاقية بازل )3

نسبة الحد األدنى لرأس المال فئة  1لمصرف البحرين المركزي

المبالغ دون الحد األقصى المسموح به لخصم (قبل أوزان المخاطر)
اإلستثمارات غير الجوهرية في رأسمال المؤسسات المالية األخرى

اإلستثمارات الجوهرية في األسهم العادية للمؤسسات المالية

د

28.5

564,2

نسب رأس المال والمخزون اإلحتياطي

ن

535.7

مجموع التعديالت التنظيمية على رأس المال فئة 2

مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر

ز

535.7

–

مجموع رأس المال فئة 2

س+ف+ص

%12.00

28.6

41.0

الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة من الفروق المؤقتة (محسوم منها :اإللتزامات الضريبية ذات الصلة)

1.3

المخصصات المؤهلة ليتم تضمينها في رأس المال فئة  2فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة لألسلوب
الموحد (قبل تطبيق الحد األقصى)

30.7

ب+ج
هـ
و

الحد األقصى القابلة للتطبيق بشأن تضمين المخصصات في رأس المال فئة 2

الحد األقصى بشأن تضمين المخصصات في رأس المال فئة  2بموجب األسلوب الموحد

28.5

أ
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إفصاحات بازل  – 3العنصر الثالث
 31ديسمبر 2019

تتمة

 6مالءة رأس المال

تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية وذلك للحفاظ على ثقة
المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التنمية المستقبلية ألعمال البنك .كما
ً
فضال عن ضرورة
يتم التعرف على تأثير مستوى رأس المال على عائد المساهمين،
المحافظة على التوازن بين العوائد العالية التي من الممكن أن تكون بمزيد من التكييف
والمزايا والضمانات التي يوفرها مركز رأس المال السليم .تقوم المجموعة بإدارة هيكل
رأسمالها وعمل تعديالت على الهيكل على ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية
وخطط العمل اإلستراتيجية .يمكن تعديل هيكل رأس المال ،من خالل توزيع أرباح
األسهم والمدفوعات االختيارية األخرى وإصدار أسهم جديدة واألدوات الرأسمالية األخرى.
ً
وفقا لعملية التقييم الداخلي لمالءة رأس المال ،يهدف بنك البحرين والكويت إلى
ً
وفقا
الحفاظ على حد أدنى لنسبة مالءة إجمالي رأس المال بما يتجاوز رأس المال المقرر
لوثيقة عملية التقييم الداخلي لمالءة رأس المال الخاصة به  15,74بالمائة (مع األخذ في
االعتبار المخزون اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال والمخزون اإلحتياطي للبنوك
المحلية ذات األهمية النظامية) .لقد وضع مصرف البحرين المركزي للبنوك المؤسسة
ً
حاليا حد أدنى لنسبة إجمالي مالءة رأس المال وهو  14بالمائة (بما
في مملكة البحرين
في ذلك المخزون اإلحتياطي للمحافظة على رأس المال والمخزون اإلحتياطي للبنوك
المحلية ذات األهمية النظامية) .إن نسبة مالءة رأس المال للمجموعة هي  21,72بالمائة
كما في  31ديسمبر .2019
االستراتيجيات واألساليب المتبعة للمحافظة على نسبة مالءة رأسمال قوية
يعد بنك البحرين والكويت تقديرات استراتيجية لسنوات متعددة دفعات سنوية والتي
تتضمن على إجراء تقييم لمتطلبات رأس المال القصيرة األجل والتنبؤ بمصادر رأس
المال الطويلة األجل.
نسب رأس المال – الموحدة والشركات التابعة أعلى من  5بالمائة
من رأسمال المجموعة
مجموعة بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
كريدي ماكس ش.م.ب( .مقفلة)

نسبة إجمالي رأس المال نسبة رأس المال فئة 1

%21.72
%76.90

%20.62
%76.90

 7مخاطر اإلئتمان – إفصاحات العنصر الثالث

يصف هذا القسم تعرضات بنك البحرين والكويت لمخاطر اإلئتمان ،ويقدم إفصاحات
ً
وفقا إلطار عمل اتفاقية بازل  3الصادر عن مصرف البحرين
مفصلة عن مخاطر اإلئتمان
المركزي فيما يتعلق بمتطلبات إفصاحات العنصر الثالث.
تحديد فئات التعرضات
قام بنك البحرين والكويت بتنويع محفظة إئتمان البنود المدرجة وغير المدرجة في قائمة
المركز المالي ،تعرضات هذه المحفظة مقسمة إلى فئات تعرض الطرف اآلخر المحددة
من قبل إطار عمل اتفاقية بازل  3لمالءة رأس المال ،الصادر عن مصرف البحرين المركزي
لألسلوب الموحد لمخاطر اإلئتمان .وهو يمثل وصف عالي المستوى لفئات تعرضات
الطرف اآلخر ،ويشار إليها كمحافظ موحدة ضمن إطار عمل اتفاقية بازل  3لمالءة رأس
المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي والمعالجة العامة ،على سبيل المثال أوزان
المخاطر المستخدمة للحصول على الموجودات الموزونة للمخاطر ،هي كالتالي:
محفظة الحكومات
تشتمل محفظة الحكومات على تعرضات الحكومات ومصارفها المركزية المعنية .وزن
المخاطر هو صفر بالمائة للتعرضات بالعملة المحلية ذات الصلة ،أو أي عملة لتعرضات
حكومات دول مجلس التعاون الخليجي .إن المطالبات بالعمالت األجنبية للحكومات
األخرى هي موزونة للمخاطر على أساس تصنيفاتها اإلئتمانية الخارجية.
بعض بنوك التنمية المتعددة األطراف والمحددة من قبل مصرف البحرين المركزي
يمكن تضمينها في محفظة الحكومات ويتم معاملتها كتعرضات موزونة للمخاطر
بنسبة صفر بالمائة.
محفظة مؤسسات القطاع العام
المطالبات على القطاع العام في مملكة البحرين والمطالبات على القطاع العام بالعملة
المحلية – والتي تم تعيين وزن مخاطر لها بنسبة صفر بالمائة من قبل منظم البلد
المعني بهم ،يمكن تعيين وزن مخاطر لهم بنسبة صفر بالمائة .جميع مؤسسات
القطاع العام األخرى هي موزونة للمخاطر وفقا لتصنيفاتها الخارجية.
محفظة البنوك
يتم وزن مخاطر مطالبات البنوك على أساس تصنيفاتها االئتمانية الخارجية .توجد
معاملة تفضيلية لوزن مخاطر التعرضات القصيرة األجل المؤهلة .تعرف التعرضات
القصيرة األجل كتعرضات بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل .كما
تتضمن محفظة البنوك مطالبات من شركات إستثمارية موزونة للمخاطر على أساس
تصنيفاتها اإلئتمانية الخارجية ،ولكن من دون أي خيار للحصول على معاملة تفضيلية
للتعرضات القصيرة األجل.
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محفظة الشركات
يتم وزن مخاطر مطالبات الشركات على أساس تصنيفاتها اإلئتمانية الخارجية .يتم تعيين
وزن مخاطر بنسبة  100بالمائة لتعرضات الشركات غير المصنفة .توجد معاملة تفضيلية
لوزن مخاطر بعض الشركات المملوكة من قبل حكومة البحرين ،كما هو محدد من قبل
مصرف البحرين المركزي ،والتي تم تعيين وزن مخاطر لها بنسبة صفر بالمائة.
محفظة التجزئة التنظيمية
يتــم وزن مطالبــات محفظــة التجزئــة بنســبة  75بالمائة باســتثناء المحفظة التي فات
موعد استحقاقها.
محفظة الرهون
يجب أن تدرج المطالبات المضمونة بالكامل على الرهون العقارية ً
أوال وعلى العقارات
السكنية التي من المفترض استخدامها من قبل المقترض أو المستأجرة بوزن مخاطر
بنسبة  75بالمائة .تخضع مطالبات الرهون المضمونة على العقارات التجارية بوزن
مخاطر بحد أدنى  100بالمائة .إذا تم تصنيف المقترض بأدنى من  ،BB-يجب تطبيق
وزن مخاطر مماثل لتصنيف المقترض.
محفظة األسهم
تشتمل محفظة األسهم على إستثمارات األسهم في الدفتر المصرفي .يتم تعيين
وزن مخاطر بنسبة  100بالمائة لألسهم والصناديق المدرجة .يتم وزن مخاطر األسهم
غير المدرجة بنسبة  150بالمائة ،ما لم تخضع للمعالجات التالية .يتم تحديد مقدار أية
إستثمارات جوهرية في الشركات التجارية (تعرف «إستثمارات جوهرية» في شركة تجارية
على أنها أي إستثمار في أدوات رأس المال للشركة التجارية من قبل البنك بما يعادل أو
يزيد عن  10بالمائة من رأسمال األسهم العادية الصادرة للشركة التجارية) أكثر من  15في
المائة (فردي) و 60في المائة (جماعي) من رأسمال البنك («مستويات األهمية إلجمالي
رأس المال») يجب أن يكون موزون للمخاطر بنسبة  800بالمائة .وعالوة على ذلك،
يجب أن تكون اإلستثمارات الجوهرية في األسهم العادية للشركات المالية غير الموحدة
موزونة للمخاطر بنسبة  250بالمائة.
باإلضافة إلى المحافظ الموحدة ،يتم تعيين التعرضات األخرى للفئات التالية:
إستثمارات في محفظة الصناديق
سيتم استخدام وزن مخاطر المطالبات على الشركات لتحديد وزن مخاطر اإلستثمارات
في الصناديق المصنفة .سيتم تعيين وزن مخاطر للصناديق غير المصنفة بنسبة 100
بالمائة إذا كانت مدرجة وبنسبة  150بالمائة إذا كانت غير مدرجة.
تعرضات فات موعد إستحقاقها
ً
يوما أو أكثر .يتم تطبيق
تتضمن هذه على المطالبات المتأخرة عن السداد لمدة 90
ً
اعتمادا على مستوى
وزن مخاطر لهذه القروض إما بنسبة  100بالمائة أو  150بالمائة
المخصصات المحتفظ بها مقابل هذه القروض.
العقارات المملوكة
جميــع العقــارات المملوكــة مــن قبــل البنوك (المملوكة بصورة مباشــرة أو عن طرق
اإلســتثمار في الشــركات العقارية أو الشــركات التابعة أو الشــركات الزميلة أو بالترتيبات
األخــرى مثــل األمانــة أو صناديــق أو صناديــق اإلســتثمار العقاري ).يجب أن تكون موزونة
للمخاطر بنســبة  200بالمائة .الممتلكات التي يشــغلها البنك موزونة للمخاطر بنســبة
 100بالمائة.
الموجودات األخرى وشرائح التورق المملوكة
يتم وزن مخاطر الموجودات األخرى بنسبة  100بالمائة ،كما يتم وزن مخاطر تعرضات
التورق بنسبة  20بالمائة إلى  1.250بالمائة ،على أساس تصنيفاتها االئتمانية الخارجية.
جميع التورقات المحتفظ بها من قبل بنك البحرين والكويت إن وجدت ،يتم تقديمها
كجزء من محفظة إستثمارات البنك.
التعرضات الكبيرة
المبلغ الفائض ألي تعرض أعلى من  15بالمائة من رأس المال التنظيمي للبنك ألي
طرف آخر أو مجموعة من األطراف األخرى ذات صلة وثيقة يجب أن يكون موزون
ً
وفقا لمتطلبات الدليل اإلرشادي
للمخاطر بنسبة  800بالمائة ،إال إذا كان تعرض معفى
لمصرف البحرين المركزي.
وكاالت التصنيف الخارجية
يستخدم بنك البحرين والكويت التصنيفات الصادرة عن موديز وفيتش الستنتاج وزن
المخاطر بموجب إطار عمل اتفاقية بازل  3لمالءة رأس المال الصادر عن مصرف البحرين
المركزي .عندما تتفاوت التصنيفات بين وكاالت التصنيف العالمية ،تستخدم أعلى نسبة
تصنيف من أدنى درجتي التصنيف لعرض التصنيفات المستخدمة ألغراض مالءة رأس
المال التنظيمي.

عرض مخاطر اإلئتمان بموجب اتفاقية بازل 3
تعرضات مخاطر اإلئتمان بموجب هذا التقرير تختلف عن تعرضات مخاطر اإلئتمان الواردة في
القوائم المالية الموحدة .تنتج الفروق نتيجة لتطبيق منهجيات مختلفة ،كما هو موضح أدناه:
•	بموجب إطار عمل اتفاقية بازل  3الصادر عن مصرف البحرين المركزي ،تعرضات
البنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي تحول إلى تعرضات ائتمان معادل عن
طريق تطبيق عامل تحويل اإلئتمان .تعرضات البنود غير المدرجة في قائمة المركز
المالي تضاعف عن طريق عامل تحول اإلئتمان ذو الصلة القابل للتطبيق لفئة
تعرضات البنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي .وبالتالي ،يتم معاملة التعرض
ً
وفقا للمحافظ الموحدة كما هو مذكور أعاله في هذا التقرير بنفس طريقة تعرضات
البنود المدرجة في قائمة المركز المالي.

•	في حالة عقود المشتقات غير المدرجة ،باإلضافة إلى متطلبات مخاطر رأس المال
االفتراضية لمخاطر إئتمان الطرف اآلخر ،يجب على البنك إضافة رسوم رأس المال
لتغطية مخاطر خسائر القيد للقيمة السوقية على المخاطر المتوقعة للطرف اآلخر
(هذه الخسائر التي تعرف بأنها تعديالت قيمة اإلئتمان).

 8متطلبات رأس المال للتعرضات الموزونة بالمخاطر

حكومات

ً
ً
عادة تقديم
وفقا للعنصر الثالث يتم
•	يتم تقديم تقرير بشأن تعرضات مخاطر اإلئتمان
تقرير بشأنها من خالل المحافظ الموحدة حسب نوع الطرف اآلخر .تم عرض القوائم
ً
بدال من الطرف اآلخر ذو الصلة .على سبيل
المالية على أساس نوعية الموجود
المثال ،سيتم تصنيف قرض البنك في المحفظة الموحدة للبنوك ضمن إطار عمل
مالءة رأس المال بالرغم من تصنيفها كقروض وسلف في القوائم المالية الموحدة.
ً
وفقا إلطار عمل اتفاقية بازل
•	يتم تطبيق بعض الضمانات المؤهلة لتقليل التعرضات
 3لمالءة رأس المال ،في حين ال توجد اتفاقية مقاصة للضمانات قابلة للتطبيق في
القوائم المالية الموحدة.
ً
	استنادا إلى توجيهات اتفاقية بازل  3الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ،إما أن يتم
•
ً
بدال من معاملتها
تضمين أو خصم بعض التعرضات من قاعدة رأس المال التنظيمي
كموجودات في القوائم المالية الموحدة.

إجمالي التعرضات
االئتمانية (قبل
تقليل المخاطر)
مليون دينار بحريني

الضمانات المالية
المؤهلة
مليون دينار بحريني

1,260.5

–

مؤسسات القطاع العام

10.2

شركات

بنوك

التجزئة الرقابية

الرهن العقاري

أوراق مالية استثمارية

523.2

1,404.2

26.6

86.3

0.1

86.2

64.6

9.0

464.4

103.9

4.0

170.0
120.2

16.8

4,047.3

30.8

4,016.5

2,282.6

318.5

–

–

–

267.9

37.5

67.7

–

–

460.4

103.9

345.3

48.3

23.8

موجودات أخرى والبنود النقدية
مخاطر السوق

523.2

299.7

42.0

1,377.6

99.8

مخاطر التشغيل *

10.2

–

–

1,121.2

تعرضات فات موعد استحقاقها

مجموع مخاطر اإلئتمان

–

1,260.5

53.0

7.4

156.0

27.1

عقارات

–

مخاطر اإلئتمان بعد الموجودات
الموزونة للمخاطر
تقليل المخاطر
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

رأس المال
التنظيمي المطلوب
 14,0بالمائة
مليون دينار بحريني

0.1

27.0

–

99.8

–

–

67.7

–

28.8

79.8

47.4

4.0

11.2
6.6

مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر

4,047.3

تقليل مخاطر اإلئتمان وسياسة تقييم الضمان
يســتخدم بنــك البحريــن والكويــت مجموعة من التقنيــات لتقليل المخاطر في محفظته
االئتمانيــة .يتضمــن تقليــل مخاطر االئتمــان على التقييم الموضوعي لقدرة الطرف اآلخر
واســتعداده على الوفاء بالتزاماته ضمن األعمال االعتيادية .يســعى البنك إلى تحســين
هيكل التســهيل والضمانات واتفاقيات اإلقراض والشــروط واألحكام.

 9مجموع ومتوسط تعرضات مخاطر االئتمان الممولة وغير الممولة

30.8

4,016.5

2,597.9

362.6

ً
حاليا أسلوب المؤشر األساسي حيث يتم احتساب التعرضات الموزونة للمخاطر ومتطلبات رأس المال التنظيمي بتطبيق معامل ألفا بنسبة  15بالمائة لمتوسط إجمالي الدخل للسنوات
*	يستخدم البنك
المالية الثالث السابقة المعدلة للدخل االستثنائي .بلغ متوسط إجمالي الدخل المعدل  142,9مليون دينار بحريني لسنة .2019

لــدى البنــك سياســات وإجــراءات مفصلــة لتحديد قيمة الضمان  /األوراق المالية المقدمة
لمختلف التســهيالت االئتمانية .يتم تقييم الضمانات ،كحد أدنى على أســاس ربع
ســنوي أو سـ ً
ـنويا حســب نوعية الضمان .وكما يتم عمل تقييمات أكثر من المعتاد حســب
تقلبات الســوق ومســتوى تذبذب القيم العادلة .تتضمن الضمانات والدعم على الرهون
العقارية والضمانات النقدية واألوراق المالية القابلة للتســويق والضمانات الشــخصية
وضمانات الشــركات وضمانات الحكومات والمؤسســات المالية .كما تم تحديد أســس
تقييم األنواع المختلفة من األوراق المالية مثل األســهم وســندات الدين والعقارات
بوضوح في السياسات.

مجموع إجمالي التعرضات اإلئتمانية

حكومات

مؤسسات القطاع العام
بنوك

شركات

مجموع التعرضات
اإلئتمانية الممولة
مليون دينار بحريني

متوسط التعرضات
مجموع
التعرضات اإلئتمانية االئتمانية الربع
السنوي
غير الممولة
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

1,260.3

0,2

509.0

14,2

10.2

1,254.7

0,0

–

87,7

أوراق مالية استثمارية

103.9

–

67.7

–

تعرضات فات موعد استحقاقها

27.1

موجودات أخرى والبنود النقدية

99.8

عقارات

مجموع مخاطر اإلئتمان

3,883.4

529,7

149,5

التجزئة الرقابية

الرهن العقاري

11,1

1,431,0

464.4
86.3

1,165,1

–

–

–

163.9

456,1
102,6
51,2

66,4

100,3

4,001,2
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 10تركز مخاطر اإلئتمان حسب اإلقليم (التعرضات الخاضعة لوزن المخاطر)
دول مجلس
التعاون الخليجي
مليون دينار بحريني

أمريكا الشمالية
مليون دينار بحريني

أوروبا
مليون دينار بحريني

آسيا
مليون دينار بحريني

أخرى
مليون دينار بحريني

المجموع
مليون دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

370.4

–

–

6.0

–

376.4

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

139.6

إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

48.4

أذونات خزانة

482.3

قروض وسلف العمالء

–

–

87.5

33.8

–

21.4

2.1

17.4

1,410.3

–

624.9

11.7

102.4

3,168.7

99.2

283.1

249.2

3,305.4

99.6

292.4

265.9

تجاري وصناعي
مليون دينار بحريني

بنوك ومؤسسات
مالية أخرى
مليون دينار بحريني

إنشائي وعقاري
مليون دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

–

21.2

–

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

–

إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

–

أوراق مالية استثمارية
موجودات أخرى

92.8

مجموع التعرضات الممولة

ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة

–

136.7

مجموع مخاطر اإلئتمان

أذونات خزانة

قروض وسلف العمالء

أوراق مالية استثمارية
موجودات أخرى

مجموع التعرضات الممولة

ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة
مجموع مخاطر اإلئتمان

–

–

–

278.3

113.7

175.6
–

–

–

278.3

126.7

–

–

484.4

1,697.0

–

69.8

87.3

–

875.0

102.5

102.5

666.7

762.9

304.1

1,327.1

506.1

316.5

3,883.4

752.1

782.9

341.8

1,327.8

506.2

336.5

4,047.3

20.0

85.4

248.6

إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشاركة

–
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–

–

–

–

18.7

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

مجموع مخاطر اإلئتمان

–

479.7

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

ارتباطات والتزامات محتملة غير ممولة

355.2

–

–

376.4

–

287.4

موجودات أخرى

أفراد
مليون دينار بحريني

أخرى
مليون دينار بحريني

553.0

48.4

0.8

163.9

المجموع
مليون دينار بحريني

–

21.4

102.5

حكومي
وقطاع عام
مليون دينار بحريني

484.4

–

69.8

–

16.7

239.4

–

مجموع التعرضات الممولة

84.0

4,047.3

264.0

خالل شهر
واحد
مليون دينار
بحريني

أوراق مالية استثمارية

83.2

3,883.4

–

7.4

7.8

من  1إلى
 3أشهر
مليون دينار
بحريني

قروض وسلف العمالء

102.4

33.6

875.0

–

506.1

37.7

 12تركز مخاطر اإلئتمان حسب اإلستحقاق (التعرضات الخاضعة لوزن المخاطر)

أذونات خزانة

123.2

113.9

49.6

9.3

 11تركز مخاطر اإلئتمان حسب القطاع الصناعي (التعرضات الخاضعة لوزن المخاطر)

–

278.3

1,697.0

2.3

0.4

–

484.4

69.2

217.2

من  3إلى
 6أشهر
مليون دينار
بحريني

–

من  6أشهر
ً
شهرا
إلى 12
مليون دينار
بحريني

–

190.3

127.2

97.7

–

–

29.7

0.7

من  1الى
 5سنوات
مليون دينار
بحريني

–

–

–

0.1

من  5إلى
 10سنوات
مليون دينار
بحريني

–

–

–

20.0

من  10إلى
 20سنة
مليون دينار
بحريني

–

–

–

163.9

أكثر من
 20سنة
مليون دينار
بحريني

المجموع
مليون دينار
بحريني

89.0

376.4

–

–

484.4

278.3

115.6

167.4

134.3

762.1

206.8

49.2

44.4

32.4

41.3

28.9

296.0

300.3

20.3

114.4

875.0

923.6

338.4

336.0

290.9

1,093.4

509.2

72.7

319.2

3,883.4

964.3

372.2

365.8

333.2

1,107.7

511.4

72.8

319.9

4,047.3

41.4

59.8

40.7

–

0.1

33.8

–

0.1

29.8

–

0.3

42.3

–

35.3

14.3

–

2.1

2.2

–

3.2

0.1

69.8
1.6

0.7

1,697.0
69.8

102.5

163.9

 13قروض مضمحلة ومخصصات

تجاري وصناعي

المرحلة  :1الخسائر االئتمانية
ً
شهرا
المتوقعة لمدة 12
والمرحلة  :2الخسائر
االئتمانية على مدى العمر
ً
ائتمانيا
غير المضمحلة
مليون دينار بحريني

صافي المخصصات
المحددة خالل السنة
مليون دينار بحريني

مبالغ مشطوبة
خالل السنة
مليون دينار بحريني

51.4

36.2

19.3

9.2

28.1

16.3

16.9

2.0

5.2

4.0

8.1

7.2

4.2

0.5

4.0

26.5

15.9

37.3

قروض مضمحلة
مليون دينار بحريني

المرحلة  :3الخسائر الئتمانية
المتوقعة على مدى العمر
ً
ائتمانيا
المضمحلة
مليون دينار بحريني

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

8.4

حكومي وهيئات عامة

16.2

أخرى

3.9

إنشائي وعقاري

أفراد

المجموع

0.3

5.2

8.9

2.4

104.3

–

–

–

0.7

76.8

–

–

1.2

1.0

 14التحليل الزمني للقروض المضمحلة والفائت موعد استحقاقها حسب اإلقليم
دول مجلس
التعاون الخليجي
مليون دينار بحريني

28.1

من  3أشهر إلى سنة واحدة

من سنة إلى  3سنوات
أكثر من  3سنوات

ً
ائتمانيا
المرحلة  :3الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المضمحلة
ً
شهرا والمرحلة :2
المرحلة  :1الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12
ً
ائتمانيا
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر غير المضمحلة

–

65.6

–

97.5

–

25.9

3.8

مجموع القروض المضمحلة والفائت موعد استحقاقها

أمريكا الشمالية
مليون دينار بحريني

73.5

أوروبا
مليون دينار بحريني

–

آسيا
مليون دينار بحريني

3.0

أخرى
مليون دينار بحريني

–

3.1

0.7

–

3.1

3.7

–

0.4

–

–

–

2.2

–

–

–

1.1

المجموع
مليون دينار بحريني

31.1

69.4

–

3.8

–

76.8

0.2

26.5

104.3

 15التحليل الزمني للقروض المضمحلة والفائت موعد استحقاقها حسب القطاع الصناعي
تجاري وصناعي
مليون دينار بحريني

من  3أشهر إلى سنة واحدة

8.6

أكثر من  3سنوات

0.3

من سنة إلى  3سنوات

بنوك ومؤسسات
مالية أخرى
مليون دينار بحريني

إنشائي وعقاري
مليون دينار بحريني

4.2

12.3

–

–

1.6

–

42.4

4.3

مجموع قروض مضمحلة وفات موعد استحقاقها 51.3

8.5

 16قروض معاد هيكلتها
قروض معاد هيكلتها خالل السنة

تأثير التسهيالت والقروض المعاد هيكلتها على المخصصات

مليون دينار بحريني

71.6
6.4

لم يكن لعمليات إعادة الهيكلة المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على األرباح الحالية
والمستقبلية ،وهي بصورة أساسية تمديدات لمدة القرض وتعديالت على سعر الفائدة
والضمانات اإلضافية المستلمة.

 17إفصاحات مخاطر السوق للبنوك باستخدام أسلوب النماذج
الداخلية للمحافظ المتداولة

يتم استخدام «النموذج الداخلي لمخاطر السوق» لقياس القيمة المعرضة للمخاطر
( )VARلحساب مخصص رأس المال الناتج عن التعرض لمخاطر السوق (بشكل رئيسي
مراكز صرف العمالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة) في محفظة المتاجرة .يقيس
نموذج القيمة المعرضة للمخاطر الحد األقصى للخسارة المحتمل حدوثها في مراكز
مخاطر محفظة المتاجرة في ظل ظروف السوق االعتيادية بواقع درجة ثقة تعادل 99
بالمائة مع فترة احتفاظ لمدة  10أيام.
يحتفظ بنك البحرين والكويت بمنهجية حكيمة للتعامل مع تعرضات مخاطر السوق
بتوجيه من سياسة وإجراءات مخاطر السوق ،ويتم مراقبة المراكز ،غير المتوقفة وحدود
القيمة المعرضة للمخاطر من قبل مكتب مساندة العمليات (وهو جزء من إدارة المخاطر
واالئتمان أي مستقلة عن مجموعة األعمال) ويتم إرسال تقرير يومي عن المخاطر إلى
اإلدارة العليا.
ً
أيضا تقييم المحفظة
باإلضافة لما ذكر أعاله ،يتولى مكتب مساندة العمليات
اإلستثمارية بصورة مستقلة حسب السياسات واإلجراءات الداخلية .كما يقوم بنك
البحرين والكويت بإجراء فحص الضغوط واالختبار المرجعي لمراكز مخاطر السوق.

2.4

16.3

حكومي وقطاع عام أفراد
مليون دينار بحريني مليون دينار بحريني

6.0

16.2

0.3

16.2

8.1

أخرى
مليون دينار بحريني

–

31.1

3.8

1.8

المجموع
مليون دينار بحريني

69.4

0.1

3.8

104.3

3.9

وفيما يلي ملخص للقيمة المعرضة للمخاطر لمحفظة المتاجرة للفترة من يناير 2019
إلى ديسمبر :2019
نتائج القيمة المعرضة للمخاطر لسنة ( 2019بواقع درجة ثقة تعادل  %99مع فترة
احتفاظ لمدة  10أيام)
ً
عالميا (البحرين والكويت)
 1يناير  2019إلى  31ديسمبر 2019

فئة الموجودات

صرف العمالت
األجنبية
سعر الفائدة

الحد
مليون دينار
بحريني

0.6

0.2

0.8

القيمة المعرضة
للمخاطر
 31ديسمبر 2019
مليون دينار
بحريني

القيمة
المعرضة
للمخاطر العليا
مليون دينار
بحريني

القيمة
المعرضة
للمخاطر الدنيا
مليون دينار
بحريني

متوسط القيمة
المعرضة
للمخاطر
مليون دينار
بحريني

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

–

–

–

–

ً
وفقا ألنظمة مصرف
يجري البنك اختبار مرجعي للقيمة المعرضة للمخاطر بصورة يومية
البحرين المركزي لتحديث نموذج القيمة المعرضة للمخاطر ،ولفحص إذا كان بإمكان
النموذج توقع الخسائر المحتملة بدرجة معقولة من الدقة .وبموجب االختبار المرجعي،
(بناء على الربح
يتم مقارنة األرقام للقيمة المعرضة للمخاطر مع أرباح أو خسائر السوق
ً
والخسارة الفعلية وكأساس افتراضي للربح والخسارة) .وإذا كانت هذه المقارنة مقاربة
لدرجة كافية ،ال يظهر االختبار المرجعي أية قضايا تتعلق بنوعية نموذج قياس المخاطر.
وأكدت نتائج االختبار المرجعي للفترة من يناير  2019إلى ديسمبر  2019بأنه ال توجد حادثة
تتجاوز فيها الخسارة اليومية للمتاجرة رقم القيمة المعرضة للمخاطر.
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إفصاحات بازل  – 3العنصر الثالث
 31ديسمبر 2019

تتمة

 17إفصاحات مخاطر السوق للبنوك باستخدام أسلوب النماذج الداخلية للمحافظ المتداولة تتمة

فحص الضغوطات
يقوم البنك بإجراء فحص للضغوطات على القيمة المعرضة للمخاطر ،بموجب سيناريوهات مختلفة «ماذا لو» مثل زيادة التقلبات ومختلف العالقات المترابطة .تستخدم منهجية
فحص الضغوطات فترات حصر البيانات التاريخية لالضطراب الجوهرية وتغطي جميع أنواع المخاطر المرتبطة بفئات الموجودات المتضمنة في دفتر التداول الخاص بالبنك .ومن
ثم يتم جدولة ضغوطات القيمة المعرضة للمخاطر تحت كل سيناريو من سيناريوهات «ماذا لو» ومقارنتها مع نسبة مالءة رأس المال المماثلة .ولوحظ أن نسبة مالءة رأس المال
كانت ضمن المعايير الموضوعة من قبل مصرف البحرين المركزي ،بموجب كل سيناريو من سيناريوهات الضغوطات.
القيمة المعرضة للمخاطر كما في نهاية الشهر (بواقع درجة ثقة تعادل  99بالمائة مع فترة احتفاظ لمدة  10أيام)
القيمة المعرضة للمخاطر
مليون دينار بحريني

الشهر

0.2

يناير 2019

0.3

فبراير 2019

0.3

مارس 2019

0.3

أبريل 2019

0.2

مايو 2019

يونيو 2019

0.3

أغسطس 2019

0.3

0.2

يوليو 2019

0.3

سبتمبر 2019

0.2

أكتوبر 2019

0.2

نوفمبر 2019

0.2

ديسمبر 2019

(بناء على الربح والخسارة الفعلية) مقابل القيمة المعرضة للمخاطر لمدة يوم واحد ،لفترة المراجعة.
يوضح الرسم التالي المتوسط اليومي للربح والخسارة
ً
االختبار المرجعي للقيمة المعرضة للمخاطر من يناير  2019إلى ديسمبر 2019
0.50
0.40

القيم المعرضة للربح والخسارة

0.30
0.20
0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
أبريل 19

يناير 19

— القيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد  ٪ ٩٩السالبة

يوليو 19
— الربح والخسارة الفعلية

 18تركز المخاطر بالنسبة لألفراد عندما يزيد مجموع التعرضات عن
الحد اإللزامي للفرد وهو  15بالمائة
مليون دينار
بحريني

تعرضات حكومات
المجموع

1,094.1

1,094.1

 19تعرضات المشتقات المالية اإلئتمانية

لم يكن لدى بنك البحرين والكويت أية تعرضات للمشتقات المالية اإلئتمانية كما في
 31ديسمبر .2019

 20مركز األسهم في الدفتر المصرفي
التداول العام لألسهم

مليون دينار
بحريني

46.8

األسهم المحتفظ بها في شركات خاصة

21.5

رأس المال المطلوب

9.6

المجموع
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68.3

أكتوبر 19
 ---خط الصفر

ديسمبر 19

— القيمة المعرضة للمخاطر ليوم واحد  ٪ ٩٩الموجبة

 21مكاسب من أدوات األسهم

مليون دينار
بحريني

مكاسب  /خسائر محققة في قائمة األرباح أو الخسائر

–

مكاسب  /خسائر غير محققة في رأسمال األسهم العادية فئة 1

()4.0

مكاسب  /خسائر محققة في األرباح المبقاة

()1.9

القسم الرابع

محــاضـر االجتمـاعـات
 ٩٦محضــر اجتمــاع الجمعية العامة العادية
 101محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامة غير العادية
 103محضــر اجتمــاع الجمعية العامة العادية
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محضــر اجتمــاع الجمعية العامة العادية
لبنــك البحرين والكويت

رقم الجلسة2019/1 :
ً
صباحــــــا
10:00
الوقــت:
التاريخ:

األربعــــــاء  20مــــــارس 2019

المكـان	:فنــــدق انتـــركونتيــننتـــال ريـــجنـســـي
قاعــــة الرفــاع
مملكــــــــــة البــحريـــــــــــن

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعاله ،أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيسا لمجلس اإلدارة افتتاح الجمعية العامة العادية للمساهمين.
وينعقد هذا االجتماع باالستناد إلى المواد  201 ،200 ،199 ،198من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2001والمواد من
 46إلى  50من النظام األساسي للبنك ،إذ تمت الدعوة له باإلعالن في صحيـــفتي األيام وأخبار الخليج الصادرتين في  26فبراير  ،2019وشمل اإلعالن
الدعوة وجدول أعمال االجتماع .وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين
المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون).
وحضر االجتماع كل من:
• أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:
 السيد مـــــــــــراد علـــــــي مـــــــــراد -السيد جاســـــــم حســــــــن زينـــــــــل

 -السيد محمــــد عبدالرحمــــن حسيـــــن

 الشيـخ عبــدالله بـن خليفـــة آل خليفــــة الشيـخ خليفـــة بـن دعيـــج آل خليفــــة -السيد هانـــــي علـــــــي المسقطــــــي

 السيد أشــــــرف عدنــــــــان بسيســــو السيد ادريــــس مساعـــــــد ادريـــــس السيد يوســـــف صالـــــــح خلـــــــــف السيد مـــــروان محمــــد الصالـــــــــح• الرئيس التنفيذي للبنك

• أمين سر المجموعة بالبنك

• مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

• مندوب مصرف البحرين المركزي

• ممثل المدقق الخارجي ارنست ويونغ (محاسبون قانونيون)
• ممثل شركة بورصة البحرين

• ممثل شركة كارفي كمبيوتر شير

•	مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة  825,479,083سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها سهم  1,081,647,952أي بنسبة
( %76.52بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع األسهم) ،وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من رئيس الجلسة وممثل المدقق
الخارجي وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل مسجل األسهم المساند.

استهل السيد الرئيس االجتماع بالترحيب باألصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة بالحضور من مساهمين ومندوبي الجهات الرسمية
المختصة والصحافة ،ثم عرض على السادة الحضور جدول األعمال والذي اعتمد كالتالي:
 .1اعتماد محضر االجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ 2018/3/20م.
بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي للبنك يتضمن المحضر المذكور أعاله ،بما يلغي الحاجة لتالوته.
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قرار رقم :2019/1-1
«اعتمدت الجمعية العامة العادية محضر االجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ  2018/3/20مع مالحظة من احد السادة المساهمين (السيد علي
الطريف) بضرورة ذكر أسماء المساهمين الذين شاركوا في مناقشات الجمعية العامة و أفاد أمين سر المجموعة بأن ذلك سوف يؤخذ في االعتبار».
	.2مناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2018/12/31م وعرض موجز من الرئيس التنفيذي ألهم األعمـــال
واإلنجازات للبنــك خالل العام.
قام الرئيس التنفيذي بتقديم عرض موجز تناول فيه أهم انجازات البنك خالل عام  ،2018وأهم مؤشرات األعمال بالنسبة للبنك والشركات التابعة له
بالكامل ،والدور الهام الذي يقوم به البنك لتعزيز التزامه بالمسئولية االجتماعية .ويعتبر العرض جزء ال يتجزأ من محضر هذه الجمعية.
	.3االستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2018/12/31م.
استمعت الجمعية العامة العادية لتقرير مدقق الحسابات دون ابداء أي مالحظات على التقرير.
	.4اعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في 2018/12/31م والتصديق عليها.
قرار رقم :2019/1-2
«اعتمدت الجمعية العامة العادية القوائم المالية لعام 2018م وصادقت عليها بعد الرد على استفسارات بعض السادة المساهمين كما هو مذكور في
الجزئية الخاصة بذلك في هذا المحضر».
 .5الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإقرار التخصيصات التالية:
ً
ً
بحرينيا للسهم الواحد أي ما يعادل  %40من رأس المال المدفوع،
فلسا
•	توزيع مبلغ  43,017,372دينار بحريني أرباحا نقدية عن عام 2018م بواقع 40
وسيتم توزيع األربــاح النقديــــة بتـــاريخ  31مارس 2019م.
• اعتماد مبلغ  1,600,000دينار بحريني للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة.

• تدوير مبلغ  22,500,414دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم.

قرار رقم :2019/1-3
«وافقت الجمعية العامة العادية على التوصيات المذكورة أعاله مع تحفظ من السيد المساهم علي الطريف والذي طلب عدم تدوير مبلغ 22,500,414
دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم وطلب اضافتها إلى األرباح النقدية التي سوف توزع على المساهمين».
أي من األطراف ذات العالقة كما هو مبين في اإليضاح رقم ()25
	.6التبليغ عن العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية  31ديسمبر  2018مع ٍ
ً
تماشيا مع المادة  189من قانون الشركات التجارية.
من البيانات المالية
ً
أخذت الجمعية العامة العادية علما بالموضوع.
 .7اعتماد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام .2018
أوضح السيد الرئيس بأن التقرير السنوي للبنك يشتمل على قسم خاص يتناول الموضوع أعاله بالتفصيل.
قرار رقم :2019/1-4
«اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام  2018بعد الرد على استفسارات السادة المساهمين في هذا الشأن كما هو
مذكور في الجزئية الخاصة بذلك في المحضر».
 .8الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإقرار  585,000دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس اإلدارة لعام 2018م.
قرار رقم :2019/1-5
«وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة عضوية مجلس اإلدارة لعام 2018م وحتى  585,000دينار بحريني مع تحفظ
ً
مرتفعا».
من المساهم السيد علي الطريف على المبلغ والذي ارتآه
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 .9تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2019م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
ذكر السيد الرئيس بأن مجلس اإلدارة قد رفع توصيته بتعيين السادة ارنست ويونغ مدققي البنك الخارجيين الحاليين للقيام بالمهمة ،وذلك بتوصية
من لجنة التدقيق وااللتزام التابعة للمجلس شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.
قرار رقم :2019/1-6
«وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين شركة ارنست ويونغ للقيام بالمهمة بعد الرد على استفسارات السادة المساهمين كما ذكر في هذا
المحضر مع تحفظ من السيد المساهم علي الطريف على عدم تغيير مدققي الحسابات بشكل منتظم».
مالحظة :خرج ممثلو شركة ارنست ويونغ من قاعة االجتماع عند مناقشة أحد المساهمين موضوع إعادة تعيينهم.
 .10إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
قرار رقم :2019/1-7
«اقرت الجمعية العامة العادية الموضوع».
 .11ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ( )207من قانون الشركات التجارية
ً
خلفا للسادة عارف
•	المصادقة على تعيين عضوين معينين من قبل الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في مجلس إدارة البنك والمذكورين ادناه
صالح خميس والدكتور زكريا سلطان العباسي ،بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية:
ذكر السيد الرئيس بأن سبب ادراج هذا الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال هو أن البنك قد حصل على موافقة الجهة الرقابية على تعيين
العضوين بعد نشر جدول أعمال الجمعية العامة العادية والعضوين هما:
 السيد مشعل علي محمد محمود الحلو -السيد ناصر خالد عبدالرحمن الراعي

قرار رقم :2019/1-8
«بعد اطالع امين سر المجموعة الجمعية العامة العادية على المؤهالت العلمية والخبرات العملية للعضوين صادقت الجمعية على تعيين العضوين
المذكورين أعاله».
مناقشات السادة المساهمين:
كان لدى المساهم السيد علي الطريف عدة أسئلة تخص مواضيع على جدول األعمال كالتالي:
 .1لماذا لم يستلم المساهمون دعوة رسمية لحضور االجتماع؟
رد السيد الرئيس :دعوة االجتماع نشرت في الصحف المحلية وعلى الموقع االلكتروني للبنك.
 .2لم ال يوجد لدى البنك وسيلة تواصل مع المساهمين؟
رد السيد الرئيس :يمكن التحدث مع أمين سر المجموعة في هذا الشأن بعد االجتماع.
مالحظة :قبل نهاية االجتماع شرح أمين سر المجموعة بأن لدى البنك وسيلة تواصل خاصة بالسادة المساهمين على الموقع االلكتروني للبنك
ً
الكترونيا للبنك.
بالصفحة الخاصة بعالقات المستثمرين حيث يمكن للسادة المساهمين كتابة آراءهم وأسئلتهم وارسالها
ً
بدال من مخاطر الديون؟
 .3لم تم ذكر كلمة أزمة ديون في التقرير السنوي
ً
كثيرا.
رد السيد الرئيس :ال نفضل تغيير التقرير ألجل كلمة واحدة والمضمون ال يختلف
ً
سلبا من تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9؟
 .4كيف تأثر البنك
رد الســيد الرئيــس :المعيــار المحاســبي الجديــد يتطلــب احتســاب مخصصــات الديــون من بداية اكتتابها مما يفرض علــى البنوك وضع مخصصات
احترازية للديون.
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 .5كيف انخفضت حقوق المساهمين؟
رد السيد الرئيس :ان بند حقوق المساهمين يتكون من عدة اجزاء والجزء الذي تأثر سلبا هو نتيجة التغير في قيمة استثمارات البنك بسبب التقلبات
التي حصلت في السوق المالي في مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام بأواخر عام  ،2018أما حقوق المساهمين بشكل اجمالي فهي في ازدياد.
 .6إن مخصصات الديون في ارتفاع بشكل دائم؟
رد السيد الرئيس :هذا الموضوع يركز المجلس على معالجته وايجاد حلول له بعد تطبيق المعيار المحاسبي الجديد  ( IFRS9وقد كان البنك من اوائل
ً
سابقا كما أنه هناك نمو جيد في
البنوك التي طبقته في عام  )2016ويأخذ المعيار الجديد في االعتبار تقلبات السوق وبناء مخصصات احترازية كما ذكر
االرباح الصافية وهي تحتسب بعد خصم المخصصات.
وأضاف الرئيس التنفيذي بأنه هناك احتماليه استرجاع بعض المخصصات بعد معالجة الديون ،باإلضافة إلى أن النمو في االرباح جيد يطمئن السادة
المساهمين .فاعقب السيد علي الطريف بأن المساهمون مطمئنون ولكن على البنك العمل على خفض المخصصات.
 .7لماذا لم يتم التركيز في التقرير السنوي على االنخفاض في الموجودات وودائع الزبائن؟
رد السيد الرئيس :النسبة األهم هي العائد على حقوق المساهمين وهي في تحسن أما بالنسبة لودائع الزبائن و المحفظة االئتمانية فترتفع أو
ً
انعكاسا لوضع السوق وذلك موجود في جميع دول العالم على حد سواء.
تنخفض
	.8بالنسبة للعائد على حقوق المساهمين هل هو في مستوى السوق ،حيث انخفضت حقوق الملكية وزادت االرباح ولكن لم يرتفع العائد على
حقوق المساهمين بشكل كبير؟
رد السيد الرئيس :العائد على حقوق المساهمين تؤثر عليه عوامل كثيره وظروف السوق وهو في تحسن كما ذكر سابقاً.
 .9يالحظ بأن نسبة المطلوبات لحقوق المساهمين مذكورة بشكل غير دقيق ويمكن مراجعة التقرير؟
رد السيد الرئيس :سوف ننظر في هذا األمر.
 .10بالنسبة للجان المجلس كم لجنة تابعة للمجلس؟
رد السيد الرئيس :هناك عدة لجان تابعة للمجلس تفاصيلها مذكورة في تقرير حوكمة الشركات ومنها لجنة األعضاء المستقلين التي تعنى بشئون
صغار المساهمين كذلك.
	.11لم تم تسمية لجنة الترشيحات (حسب دليل حوكمة الشركات الصادر من وزارة الصناعة و التجارة و السياحة في عام  )2018بهذا االسم و سميت
لجنة التعيين والمزايا؟
رد امين سر المجموعة على الموضوع وشرح بأن الدليل الجديد يطبق على الشركات الغير مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي فقط.
 .12لماذا الرئيس التنفيذي عضو في اللجنة التنفيذية؟
ً
رد السيد الرئيس :هذا النظام معمول به في بنوك أخرى أيضا والخيار يرجع إلى مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
 .13لماذا ال يتم ذكر مكافآت مجالس إدارات الشركات الزميلة في تقرير المكافآت؟
رد السيد الرئيس :سوف ننظر في األمر من حيث امكانية تطبيقه من الناحية القانونية.
 .14لم انخفضت أسهم الرئيس التنفيذي من اسهم البنك؟
رد الرئيس التنفيذي بأن هذه األسهم جزء من أسهم األداء لإلدارة.
 .15هل اإلفصاحات المتعلقة بالعقود المرتبطة بأعضاء مجلس اإلدارة كافية وهل هناك ضمانات كافية والسؤال موجه إلى رئيس لجنة المخاطر؟
رد رئيس لجنة المخاطر :نعم هذه البيانات كافية ،هناك سياسة مقرة من قبل مصرف البحرين المركزي لهذا الغرض والبنك يطبق هذه السياسة.
 .16لم لدى البنك  12عضو في مجلس اإلدارة؟
رد السيد الرئيس :هذا العدد موجود منذ تأسيس البنك وال يوجد مانع على ذلك.
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 .17هل التزم جميع السادة أعضاء المجلس بالساعات التدريبية المطلوبة من الجهة الرقابية؟
رد السيد الرئيس :نعم الكل التزم بتحقيق الساعات المطلوبة وبعض األعضاء حضروا ساعات تدريبيه خارج البنك.
 .18لماذا ال يتم تغيير مدققي الحسابات؟
رد السيد الرئيس :هناك عدد محدود من شركات التدقيق العالمية واختيرت شركة ارنست ويونغ لمهنيتها العالية في هذا المجال ويتم تغيير الشركاء
بشكل منتظم.
مالحظة :خرج ممثلو مدققي الحسابات عند مناقشة البند.
 .19ما هي آلية توزيع المكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة وهي أعلى من البنك المنافس؟
رد السيد الرئيس :يلتزم البنك بتطبيق قانون الشركات التجارية والمقترح أقل بكثير من السقف الذي يسمح به القانون والعوامل التي تؤخذ في
االعتبار المشاركة في االجتماعات والربحية وتغيير المكافأة كل عدة سنوات ،وال يمكن وال يجوز مناقشة مكافأة عضوية بنك آخر خالل الجمعية العامة.
أسئلة المساهم السيد أحمد فخرو:

ً
الكترونيا وليس عن طريق الشيكات مع أن البنك رائد في مجال التكنولوجيا؟
 .1لماذا ال يتم توزيع االرباح
ً
رد السيد الرئيس :هناك امكانية بأن يقوم أي مساهم بطلب تحويل أرباح إلى حسابه المصرفي وسوف يأخذ ذلك وقتا أقل من انتظار طباعة
الشيكات وتوزيعها ويشجع مجلس اإلدارة السادة المساهمين على القيام بذلك.
 .2لم ال يوجد مركز اتصاالت مجاني للبنك؟
رد الرئيس التنفيذي :سوف ندرس هذا االقتراح ونعمل عليه.
 .3هل نسبة اإلعانات من االرباح الصافية وهي  %2.38كافية ولماذا ال يتم رفعها مثل بعض البنوك األخرى؟
رد السيد الرئيس :ليس هناك نسبة مقررة وال يعمل البنك بنظام النسبة من االرباح لموضوع االعانات ولكن هناك توازن بين االرباح واالعانات
ويدرس مجلس اإلدارة المجاالت التي من الممكن أن يساهم البنك فيها لخدمة المجتمع ،وسوف ندرس االقتراح ونأخذه في االعتبار.
وبهذا اختتمت الجمعية العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة  12من صباح نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولى التوفيق،،،
أحمد عبــدالقــدوس أحمـــد
أمين ســر المجموعة
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مـــــــراد علي مــــــــراد

رئـيـــس مجـلـــس اإلدارة
رئيـــــس الجلســـــــــــــة

محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامة غير العادية
لبنــك البحرين والكويت

رقم الجلسة2019/1 :
ً
صباحــــــا
10:00
الوقــت:
التاريخ:

األربعــــــاء  20مــــــارس 2019

المكـان	:فنــــدق انتـــركونتيــننتـــال ريـــجنـســـي
قاعــــة الرفــاع
مملكــــــــــة البــحريـــــــــــن

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعاله ،أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيسا لمجلس اإلدارة افتتاح الجمعية العامة العادية للمساهمين.
وينعقد هذا االجتماع باالستناد إلى المواد  201 ،200 ،199 ،198من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2001والمواد من
 46إلى  50من النظام األساسي للبنك ،إذ تمت الدعوة له باإلعالن في صحيـــفتي األيام وأخبار الخليج الصادرتين في  26فبراير  ،2019وشمل اإلعالن
الدعوة وجدول أعمال االجتماع .وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين
المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون).
وحضر االجتماع كل من:
• أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:
 السيد مـــــــــــراد علـــــــي مـــــــــراد -السيد جاســـــــم حســــــــن زينـــــــــل

 -السيد محمــــد عبدالرحمــــن حسيـــــن

 الشيـخ عبــدالله بـن خليفـــة آل خليفــــة الشيـخ خليفـــة بـن دعيـــج آل خليفــــة -السيد هانـــــي علـــــــي المسقطــــــي

 السيد أشــــــرف عدنــــــــان بسيســــو السيد ادريــــس مساعـــــــد ادريـــــس السيد يوســـــف صالـــــــح خلـــــــــف السيد مـــــروان محمــــد الصالـــــــــح• الرئيس التنفيذي للبنك

• أمين سر المجموعة بالبنك
• المستشار القانوني للبنك

• مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
• مندوب مصرف البحرين المركزي

• ممثل المدقق الخارجي ارنست ويونغ (محاسبون قانونيون)
• ممثل شركة بورصة البحرين

• ممثل شركة كارفي كمبيوتر شير

•	مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة  825,479,083سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها سهم  1,081,647,952أي ما تقارب
نسبته ( % 76.52بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع األسهم) ،وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من رئيس الجلسة وممثل
المدقق الخارجي وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل مسجل األسهم.
وعرض السيد الرئيس المواد المدرجة على جدول األعمال كما يلي:
 .1اعتماد محضر االجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ  20مارس 2018م.
بين السيد الرئيس بأن التقرير السنوي للبنك يتضمن المحضر المذكور أعاله ،بما يلغي الحاجة لتالوته.
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قرار رقم :2019/1-1
«اعتمدت الجمعية العامة العادية محضر االجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ  2018/3/20كما هو».
	.2الموافقة على تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة « »1القابلة للتحويل البالغة  86,097,511دينار بحريني إلى اسهم عادية بقيمة اسمية
قدرها  100فلس للسهم الواحد بتاريخ  2مايو 2019م بواقع سهمين ونصف لكل سند (بمجموع حوالي  215,243,794سهم مع سعر السهم عند
التحويل  400فلس) شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
قرار رقم :2019/1-2
«وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع أعاله بعد الرد على استفسارات السادة المساهمين كما ذكر في هذا المحضر».
	.3تعديل المادة ( )7من عقد التأســيس «رأس المال الصادر والمدفوع» والمادة ( )7من النظام األساســي «رأس المال الصادر والمدفوع» وفقا لزيادة
رأس المال الصادر والمدفوع اثر تحويل ســندات رأس المال المســتديمة من الفئة « »1القابلة للتحويل بمبلغ  86,097,511دينار بحريني موزعة
ً
تقريبا كالتالي:
ً
سهما تبلغ قيمتها األسمية  100فلس للسهم الواحد).
أ 21,524,379 .دينار بحريني ( موزعا على 215,243,794
ب 64,573,132 .دينار بحريني كعالوة اصدار.

ً
ً
سهما ،مع األخذ بالعلم التأثير على الملكية والتأثير التقريبي
موزعا على 1,296,891,746
ليصبح رأس المال الصادر والمدفوع  129,689,175دينار بحريني
المقدر للنصيب المخفض للسهم في األرباح (دينار بحريني) والمحتسب بواقع  4فلس للسهم الواحد إثر تحويل سندات رأس المال المستديمة من
الفئة « »1القابلة للتحويل إلى اسهم عادية للبنك.
قرار رقم :2019/1-3
«وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع بعد اتمام تحويل السندات المستديمة إلى أسهم عادية».
	.4تفويض مجلس اإلدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات الالزمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على
الموافقات الرسمية الالزمة.
قرار رقم :2019/1-4
« وافقت الجمعية العامة غير العادية على الموضوع بعد اتمام تحويل السندات المستديمة إلى أسهم عادية».
مناقشات السادة المساهمين:
سأل المساهم السيد علي الطريف عن تأثير تحويل السندات المستديمة إلى اسهم عادية على ملكية المساهمين فرد السيد الرئيس بأنه هناك تأثير
طفيف جد ًا كما ذكر في جدول أعمال االجتماع ولكن من الناحية اإليجابية فإن اداء البنك المستقبلي هو ما يعزز سعره السوقي وتنفيذ خيار تحويل
ً
ً
ً
أيضا لتعزيز
حاليا والبنك
حاليا من المرجح أن يكون في صالح الجميع بما فيهم السادة المساهمون ألفضلية سعر السهم
السندات المذكورة إلى أسهم
ً
قدما في مبادرات البنك االستراتيجية.
مالءة رأس المال إثر التحويل مما يمكن البنك من المضي
وفى الختام شكر السيد الرئيس الجميع على تشريفهم بالحضور ،وتمنى أن تكلل مساعي وجهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي البنك
بالنجاح بتكاتفهم جميعا للسير بالبنك نحو آفاق التقدم.
وبهذا اختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة  12:15من صباح نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولى التوفيق،،،
أحمد عبــدالقــدوس أحمـــد
أمين ســر المجموعة
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مـــــــراد علي مــــــــراد

رئـيـــس مجـلـــس اإلدارة
رئيـــــس الجلســـــــــــــة

محضــر اجتمــاع الجمعية العامة العادية
لبنــك البحرين والكويت

رقم الجلسة2019/2 :
ً
صباحــــــا
10:00
الوقــت:
التاريخ:

الخميـــــس  20يـــونيــــو 2019

المكـان :مبنى البنك الرئيسي،
المنامة

مملكــــــــــة البــحريـــــــــــن

إنه في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعاله ،أعلن السيد مراد علي مراد بصفته رئيسا لمجلس اإلدارة افتتاح الجمعية العامة العادية للمساهمين.
وينعقد هذا االجتماع باالستناد إلى المواد  201 ،200 ،199 ،198من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2001والمواد من
 46إلى  50من النظام األساسي للبنك ،إذ تمت الدعوة له باإلعالن في صحيـــفتي األيام وأخبار الخليج الصادرتين في  30مايو  ،2019وشمل اإلعالن
الدعوة وجدول أعمال االجتماع .وتم إخطار الجهات المعنية المتضمنة كل من إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين
المركزي وشركة بورصة البحرين والمدقق الخارجي أرنست ويونغ (محاسبون قانونيون).
وحضر االجتماع كل من:
• أعضاء مجلس إدارة التالية أسماءهم:
 السيد مـــــــــــراد علـــــــي مـــــــــراد السيد محمــــد عبدالرحمــــن حسيـــــن -السيد هانـــــي علـــــــي المسقطــــــي

 -السيد أشــــــرف عدنــــــــان بسيســــو

 الشيـخ خليفـــة بـن دعيـــج آل خليفــــة السيد ناصــــــر خالـــــــد الراعــــــي• الرئيس التنفيذي للبنك

• أمين سر المجموعة بالبنك

• مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

• مندوب مصرف البحرين المركزي

• ممثل المدقق الخارجي ارنست ويونغ (محاسبون قانونيون)
• ممثل شركة بورصة البحرين

• ممثل مسجل األسهم المساند شركة كارفي فينتك

•	مساهمون يبلغ مجموع أسهمهم الحاضرة أصالة ووكالة  1,029,042,802سهما من جملة أسهم البنك البالغ عددها سهم  1,296,891,745أي بنسبة
( % 80.15بعد استقطاع أسهم الخزينة من مجموع األسهم) ،وقد ثبت ذلك في سجل الحضور واعتمده كل من رئيس الجلسة وممثل المدقق
الخارجي وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وممثل مسجل األسهم المساند.

بالتوافق مع قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للبنك ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس اإلدارة .واستهل السيد الرئيس
االجتماع بالترحيب باألصالة عن نفسه ونيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة بالحضور من مساهمين ومندوبي الجهات الرسمية المختصة والصحافة،
ثم عرض على السادة الحضور جدول األعمال والذي اعتمد كالتالي:
 .1اعتماد محضر االجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ 2019/3/20م.
بين السيد الرئيس بأن المحضر المذكور أعاله قد نشر على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين لتسهيل وصوله إلى السادة المساهمين.
قرار رقم :2019/2-1
«اعتمدت الجمعية العامة العادية محضر االجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ  2018/3/20مع مالحظة من السيد المساهم علي الطريف بإضافة
ما ذكره في اإلجتماع السابق بخصوص تمثيل المرأة في اإلدارة العليا».
مالحظة :بالنسبة لمالحظة السيد علي الطريف أوضح السيد الرئيس بأن البنك لديه سياسة لتمكين المرأة وجعلها في المناصب القيادية و قد يأخذ
تنفيذ السياسة بعضا من الوقت ولكن البنك ملتزم بها .باإلضافة إلى ذلك فإن نسبة الموظفات في البنك و منهن اإلداريات ليست متدنية مقارنة
بالذكور و هي نسبة جيدة مقارنة بالسوق.
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 .2عرض توضيحي من الرئيس التنفيذي للسادة المساهمين لشرح توصية مجلس اإلدارة بخصوص اصدار البنك للسندات متوسطة االجل.
قام الرئيس التنفيذي بتقديم عرض توضيحي شرح فيه للسادة المساهمين أنه بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 2005/7/16م قام البنك بطرح برنامج
سندات قروض متوسطة األجل بمبلغ بليون دوالر أمريكي والذي ارتفع مبلغه إلى بليونين دوالر أمريكي بقرار آخر من الجمعية العامة العادية بتاريخ 2010/3/7م
(«برنامج اصدار السندات») .وبموجب برنامج اصدار السندات يمكن للبنك طرح سندات من وقت آلخر بأية عملة .وقد أصدر البنك سندات بمبلغ  400مليون
دوالر أمريكي يتم استحقاقها في العام  2020ضمن برنامج اصدار السندات بتاريخ 2015/3/24م (السندات الحالية) .وقد أوصى مجلس اإلدارة بإصدار البنك
سندات جديدة متوسطة األجل بمبلغ ال يتجاوز  700مليون دوالر أمريكي ضمن برنامج اصدار السندات .ويعتبر العرض جزء ال يتجزأ من محضر هذه الجمعية.
	.3الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإصدار سندات متوسطة االجل بمبلغ ال يتعدى  700مليون دوالر أمريكي («اصدار السندات  )»2019ضمن
برنامج اصدار السندات الذي اقرته الجمعية العامة العادية بتاريخ  7مارس  2010بمبلغ اجمالي وهو  2بليون دوالر امريكي.
شرح رئيس الجلسة توصية مجلس اإلدارة في شأن الموضوع أعاله ،ثم اتخذت الجمعية العامة العادية القرار التالي:
قرار رقم :2019/2-2
«وافقت الجمعية العامة العادية على الموضوع أعاله بتوصية من مجلس اإلدارة».
	.4تفويض مجلس اإلدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات الالزمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات
الرسمية الالزمة من الجهات الرقابية لتنفيذ اصدار السندات  ،2019وكذلك القيام بكافة الخطوات الالزمة لتنفيذ وتحديث برنامج إصدار السندات ،وكذلك
اصدار السندات من وقت آلخر ضمن برنامج اصدار السندات ،وتوقيع االتفاقيات واتخاذ كافة الخطوات واالجراءات التي يراها المجلس الزمة وفقا
لوثائق برنامج إصدار السندات ،وتفويض المجلس اتخاذ أي قرار يتصل بعروض استرداد السندات الصادرة بموجب برنامج اصدار السندات بكافة أنواعها
ضمن برنامج ادارة مطلوبات البنك بما في ذلك عرض إعادة شراء السندات التي تم اصدارها في عام  2015و /أو عرض المبادلة.
 4.1أفاد السيد الرئيس بضرورة تفويض المجلس لتمثيل البنك واتخاذ كافة االجراءات الالزمة مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات الرقابية
لتنفيذ أي اصدار ضمن برنامج السندات المتوسطة األجل والقيام بكافة الخطوات التي يرتئيها المجلس الزمة للقيام بذلك وتحديث برنامج السندات
ً
شامال التوقيع على المستندات ،االتفاقيات والعروض المطلوبة في هذا الصدد.
متوسطة األجل واصدار السندات ضمن البرنامج من وقت آلخر
وقررت الجمعية العامة العادية التالي:
قرار رقم :2019/2-3
« أ) فوضت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة البنك باتخاذ كافة الخطوات الالزمة مع الجهات الرسمية والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة
لتنفيذ أي إصدار للسندات ضمن برنامج اصدار السندات متوسطة األجل.

ب) فوضت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة البنك بتحديث برنامج اصدار السندات من وقت آلخر وتمثيل البنك واتخاذ كافة الخطوات التي يراها
المجلس الزمة إلجراء التحديث المذكور حسب الحاجة وتخويل المجلس بالتوقيع على كافة المستندات ،االتفاقيات والعروض المطلوبة في هذا الصدد.

ج) فوضت الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتنفيذ اصدار السندات  2019والموافقة على اصدار السندات من وقت آلخر ضمن المبلغ االجمالي
لبرنامج اصدار السندات.

د) وافقت الجمعية العامة العادية على تخويل مجلس اإلدارة السيد /رياض ساتر الرئيس التنفيذي للبنك و /أو وأحد أعضاء اإلدارة اآلخرين في البنك
بمنحه الصالحية بشكل جزئي أو كلي فيما يتعلق بتحديث برنامج اصدار السندات متوسطة األجل ،واصدار السندات  2019وإي إصدار آخر للسندات
ضمن برنامج اصدار السندات .ويجوز لمجلس اإلدارة تخويل الرئيس التنفيذي أن يفوض صالحياته الممنوحة من قبل مجلس اإلدارة ،بشكل كامل
او جزئي ،ألحد اعضاء اإلدارة اآلخرين في البنك .وصادقت الجمعية العامة العادية على التخويل الممنوح في هذا الخصوص من مجلس اإلدارة
للرئيس التنفيذي بتاريخ 2019/4/29م».
 4.2كما شرح السيد الرئيس أن البنك قد يقوم بالنظر في أية عروض السترداد السندات الحالية بما فيها إعادة الشراء او عروض المبادلة .وفي هذا
الصدد قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:
قرار رقم :2019/2-4
« أ) وافقت الجمعية العامة العادية أن للبنك أن ينظر ،ضمن برنامج إدارة المطلوبات ،في أية عروض السترداد السندات المتوسطة األجل (برنامج
إدارة المطلوبات) .
ب) فوضت الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة باتخاذ كافة الخطوات واالجراءات الالزمة لتنفيذ برنامج إدارة المطلوبات المذكور أعاله أو أي برنامج
آخر إلدارة المطلوبات من وقت آلخر والتوقيع على المستندات ،االتفاقيات ،العروض المطلوبة لتنفيذ برنامج إدارة المطلوبات المذكور أو أي
برنامج آخر إلدارة المطلوبات من وقت آلخر.
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ج) قررت الجمعية العامة العادية أنه يمكن لمجلس اإلدارة تخويل جزء او كل صالحيته آلخرين ضمن برنامج إدارة المطلوبات أو أي برنامج إلدارة
المطلوبات من وقت آلخر».
 .5ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ( )207من قانون الشركات التجارية.
مالحظة :لم توجد مواضيع للمناقشة تحت هذا البند.
مناقشات السادة المساهمين:
بعد تقديم العرض التوضيحي من السيد الرئيس التنفيذي شكر المساهم السيد علي الطريف البنك على ترتيب االجتماع وكان لديه المالحظات
واألسئلة التالية:
مالحظة :لم نستلم محضر الجمعية العامة العادية السابق وبعد استفسارنا من السيد أمين سر المجموعة واقتراحنا بنشر المحضر قام البنك بعد فترة
بنشرة على الموقع االلكتروني لبورصة البحرين.
رد السيد الرئيس :لقد قمنا بنشر المحضر على موقع البورصة لتسهيل وصوله إلى جميع السادة المساهمين .وشكر المساهم البنك على هذه الخطوة.
سؤال :لماذا لم يتم توزيع العرض التوضيحي على السادة المساهمين قبل االجتماع.
رد السيد الرئيس :ليس الغرض من العرض القصير إعطاء معلومات إضافية بقدر ما هو لتوضيح الموضوع للسادة المساهمين ولم يكن هناك داع لذلك.
مالحظة :حسب التقرير السنوي هناك مبالغ متبقية من السندات الحالية الصادرة في عام  2015وجزء من السندات الجديدة المقترحة بمبلغ ال يتجاوز
 700مليون دوالر أمريكي سوف يستخدم لتسديد المبلغ المتبقي من السندات الحالية.
سؤال :لماذا لم يناقش موضوع إصدار السندات الجديدة في اجتماع الجمعية العامة في شهر مارس  2019وكان يجب أن يذكر في ذلك الوقت.
وبالنسبة إلى ما طرح في العرض التوضيحي بأن الوقت مؤاتي اآلن إلصدار السندات الجديدة اعتقد أن الوقت غير مؤاتي ويجب أن تكون اإلدارة
حذره في زيادة المبلغ عن اإلصدار السابق كما هناك احتمال أن يصدر البنك الفيدرالي األمريكي تعليمات بخفض هامش الربح .كما أن األسعار الحالية
لن تكون في مستويات عام  .2015وماهي خططكم بالنسبة للكساد المتوقع في االقتصاد األمريكي؟
رد السيد الرئيس :إن لدى البنك برنامج منوع لطرق التمويل وهو من أوائل البنوك التي لجأت إلى تنويع مصادر التمويل مما يقوي كذلك عالقة
البنك بالمؤسسات المالية .وفي الوقت الحاضر هناك ودائع الزبائن لهذا الغرض ولكنها لمدد قصيرة ويجب الحصول على أدوات تمويل لمدد أطول
ونطلب من الجمعية العامة العادية الموافقة على اإلصدار الجديد .ولم نناقش األمر في الجمعية العامة العادية في شهر مارس من هذا العام لعدم
توفر معلومات ومؤشرات إيجابية كافية .كما كان من الممكن أن يكون السعر أكثر تكلفة بالنسبة للبنك في ذلك الوقت بسبب بعض المؤشرات
االقتصادية المحلية غير اإليجابية وارتفاع أسعار الفوائد العالمية .ولكن مع األمور التي طرأت في الفترة األخيرة ارتئينا أن الوقت مؤاتي إلصدار السندات
الجديدة ،كما أن االقتصاد البحريني يبدو أكثر استقرارا والسندات الحكومية تبين أن هناك تحسن في الطلب على السندات ،وتحسنت هذه األمور في
فترة قصيرة .كما أخذنا بعين االعتبار النظرة اإليجابية لمديري اإلصدار بأن التمويل متوفر واألسعار قد تكون أفضل.
من جهة أخرى المنطقة تعاني من صعوبات اقتصادية ولكن تفاديا لالستحقاق في  2020ونظرا للمؤشرات اإليجابية األخرى ارتئى البنك بأن التوقيت
مؤاتي وهذا في صالح البنك مع األخذ بعين االعتبار نظرة وتوجيهات مديري اإلصدار .وأوضح السيد الرئيس بأن االسعار ليست في المستويات
السابقة حيث أن ذلك غير متوفر حاليا ولكن األسعار اآلن مجدية بالنسبة لظروف السوق الحالية ويلتزم البنك بالحصول على أفضل األسعار في
الظروف الحالية من مديري اإلصدار .باإلضافة إلى ما تقدم فإن اداء البنك وإنجازاته يشجع المؤسسات الدولية لتوفير التمويل.
ردا على طلب المساهم السيد علي الطريف بمناقشة موضوع خارج جدول األعمال وذلك تحت ما يستجد من أعمال شرح السيد الرئيس للمساهم
المذكور انه ال يمكن طرح أي موضوع أخر للمناقشة خارج جدول األعمال حسب المادة رقم  207من القانون.
بهذا اختتمت الجمعية العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة  10:45من صباح نفس اليوم الموضح تاريخه بصدر هذا المحضر.

والله ولى التوفيق،،،
أحمد عبــدالقــدوس أحمـــد
أمين ســر المجموعة

مـــــــراد علي مــــــــراد

رئـيـــس مجـلـــس اإلدارة
رئيـــــس الجلســـــــــــــة
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