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صاحب السمو امللكي األمري 
خليفة بن سلمان آل خليفة

 رئيس الوزراء املوقر

 حضرة صاحب اجلاللة
امللك محد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين املفدى

صاحب السمو امللكي األمري 
سلمان بن محد آل خليفة

 ويل العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس جملس 

الوزراء



 يف ضوء مساعينا اجلادة حنو اقتصاد املعرفة باجتاهاته 
احلديثة، فإننا نوجه يف هذا اخلصوص، بأن تباشر احلكومة 
بوضع خطة وطنية شاملة تُأمّن لنا االستعداد الكامل للتعامل 

مع متطلبات االقتصاد الرقمي، بتبين وتوظيف تقنيات 
الذكاء االصطناعـي يف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية، 

من خالل وضع األنظمة الالزمة، واستكمال البىن التقنية، 
وتشجيع االستثمارات النوعية، لضمان االستفادة القصوى 

من مردود ذلك على اقتصادنا الوطين.
 حضرة صاحب اجلاللة

امللك محد بن عيسى آل خليفة
 اجللسة الثانية من الفصل التشريعي اخلامس

13 أكتوبر 2019

رؤية القيادة الرشيدة
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حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة
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رؤيتنا
حتقيق الريادة وتوفري منصة فعالة ومبتكرة للخدمات املشتركة ذات 

القيمة املضافة جلميع األطراف املعنية يف القطاع املايل واملصريف 
والقطاعات األخرى مبملكة البحرين وباقي املنطقة.

رسالتنا
تقدمي نظم املدفوعات واالستثمار خبدمات الدفع املبتكرة، وتوفري 
حلول إدارة املعلومات، وخدمات اإلسناد املتعلقة بأنشطة األعمال، 

وبناء عالقات تعاون وحتالف لتحقيق القيم املضافة مع األطراف 
املعنية يف القطاع املايل واملصريف والقطاعات األخرى.

الرؤية، الرسالة، نبذة عن الشركة
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نبذة عن الشركة
سامهت شركة بنفت بدور فعال يف تعزيز السمعة املرموقة ململكة البحرين باعتبارها 

وجهة مشجعة لألعمال وقوة اقتصادية ال يستهان هبا. لقد تأسست الشركة مرتكزة على 
قيم قوية راسخة. ومل تقتصر هذه القيم على مساعدة الشركة يف دعم قطاع اخلدمات 

املصرفية واملالية فحسب، بل امتد تأثريها إىل القطاع احلكومي وقطاع الشركات 
واجلمهور العام لتوفري خدمات ومنتجات التكنولوجيا املالية املوثوقة.

وتواصل الشركة التزامها الدائم بتيسري إجناز األعمال واملعامالت املالية مع ضمان السرعة 
والكفاءة. هذا باإلضافة إىل متكني القطاع املايل يف مملكة البحرين ومساعدته على خلق 
عالقات وثيقة ودائمة مع عمالئه عرب قاعدة جغرافية واسعة النطاق، واالرتقاء بعالقات 

العمل، وتعزيز التواصل مع البنوك األعضاء واملسامهني اآلخرين على حد سواء. 

وباعتبارها أداة رئيسية يف إجناز كافة املعامالت املالية اإللكترونية يف مجيع أحناء مملكة 
البحرين، متكنت شركة بنفت من حتقيق النجاح من خالل اجلمع بني فريق العمل من 

ذوي الكفاءة واملهارة العالية، وتطبيق التكنولوجيا املتطورة، وتبين اخلطط االستراتيجية 
واملبادرات الطموحة، فضال عن احلرص على تقدمي أحدث اخلدمات املالية وأكثرها 

تطورًا للمقيمني يف مملكة البحرين.

تأسست شركة بنفت يف نوفمرب 1997 مببادرة طموحة من قبل 17 مصرًفا جتاريًا 
لتكون الشبكة الوطنية ألجهزة الصراف اآليل ونقاط البيع يف البحرين. حصلت الشركة 
على تصريح مصرف البحرين املركزي لتكون »مزود اخلدمات املساندة للقطاع املايل« 

وسرعان ما متكنت من التوسع واالنتشار يف األسواق خارج مملكة البحرين. وقد تركزت 
سياسة الشركة على حتسني وتعزيز ومتكني الصناعة املالية احمللية يف حتقيق النجاح على 

املستوى العاملي. 

توفر الشركة جمموعة متنوعة من اخلدمات الرائدة مع دعم الشبكة اخلليجية يف دول 
املنطقة واليت تشمل تشغيل أجهزة الصراف اآليل، ونقاط البيع، والشبكة اخلليجية، 

ونظام إدارة مطالبات الشبكة اخلليجية، إضافة إىل مركز املعلومات االئتمانية للشركات 
واألفراد، وخدمة دفع الفواتري، واخلصم املباشر، وبوابة الدفع اإللكتروين، ونظام البحرين 

ملقاصة الشيكات اإللكتروين، ونظام التحويالت املالية اإللكتروين، واحملفظة الوطنية 
اإللكترونية للهواتف الذكية بنفـت يب وإعرف عميلك إلكترونيًا. 

وحترص شركة بنفت على االلتزام التام بدعم جهود تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز 
مايل رائد يف املنطقة. لذا تواصل توفري خدمات املساندة للبنية التحتية للصناعة املالية، 

مبا يدعم القطاع املايل واملصريف يف البالد ويساهم يف حتقيق رؤيته وخلق أجواء تساعد 
الزبائن على حتقيق أهدافهم. 

ويف قلب قصة النجاح اليت حققتها شركة بنفت تأيت مسامهة فريق العمل من ذوي املهارة 
والكفاءة الذين ساعدت جهودهم الدؤوبة يف تعزيز مكانة الشركة يف طليعة كافة مبادرات 

التكنولوجيا املالية يف مملكة البحرين. وتدرك شركة بنفت أمهية االستثمار يف موظفيها 
ومساعدهتم على حتقيق تطورهم املهين. 

من ناحية أخرى، فإن الدعم الذي تقدمه الشركة لتحقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني، 
ومتكني املرأة، وتعزيز نسبة البحرنة قد ساهم بدوره يف مساعدة البحرينيني املؤهلني 

واملوهوبني على اكتشاف إمكانياهتم وحتقيق تطلعاهتم، مع املسامهة يف دعم منو 
الشركة. واليوم، وباعتبارنا صاحب العمل املفضل لكثري من العمالة البحرينية الشابة، فإن 

شركة بنفت توفر فرصة متساوية لكل من اجلنسني لتعزيز حياهتم املهنية، مع إتاحة 
الفرصة هلم للمشاركة يف عمليات القيادة واإلدارة واختاذ القرارات. 

يدير الشركة جملس إدارة ميثل األطراف ذات الصلة واملسامهني الرئيسيني، ويبلغ رأس 
مال الشركة املدفوع 3٫1 مليون دينار حبريين )8٫2 مليون دوالر أمريكي تقريبًا(.

أما البنوك املؤسسة واليت كانت يف األصل 17، فقد اخنفض عددها إىل 13 نتيجة 
لعمليات الدمج واالستحواذ يف قطاع اخلدمات املصرفية. وهي كالتايل: 

1 بنك البحرين الوطين

2 بنك البحرين والكويت

3 البنك األهلي املتحد

4 ستاندرد تشارترد بنك

5 إتش إس يب سي الشرق األوسط احملدود

6 بنك البحرين اإلسالمي

7 سييت بنك

8 مصرف السالم - البحرين

9 البنك العريب

10 بنك املستقبل

11 بنك اإلمثار

12 حبيب بنك احملدود

13 يونايتد بنك ليمتد
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املقدمة

منظومة طموحة للتحوّل.
ثقافة راسخة للتغيير.

الروح التواقة للتغيري. احلماس التام للتجديد. القدرة على إطالق العنان 
للطاقات اإلبداعية. كلها جمتمعة تشكل القوى الدافعة وراء بعض من أهم 
اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية - لتكون بذلك احملفز األساسي وراء 

حتويل املنتجات والعمليات إىل فرص لتحقيق النمو املستدام. 

إن إبراز اسم مملكة البحرين كمركز مايل يف املنطقة كان نتاجًا هلذا التغري 
يف طريقة التفكري. لقد بدأ كتوجه طموح يهدف إىل تنويع االقتصاد، واستمر 
يف مساره ليساعد على خلق بيئة مهيئة الزدهار صناعة اخلدمات املصرفية 
واملالية. واليوم، حيتفظ القطاع بدوره الريادي يف االبتكار واإلبداع، وإرساء 

املعايري يف التفوق واألداء املتميز، والقدرة على مواكبة التوجهات الناشئة يف 
املالية بسرعة وكفاءة.  التكنولوجيا واخلدمات 

1997، حرصت شركة بنفت على توافق عملياهتا التشغيلية مع  منذ عام 
الرؤية االقتصادية ململكة البحرين، وحافظت على التزامها التام باملسامهة 

بدور فعال يف دعم مكانة اململكة كوجهة مشجعة لألعمال. ويف هذا الصدد، 
قامت الشركة بإعداد خارطة طريق واضحة للمستقبل للمساعدة يف خلق 

جمتمع غري نقدي من خالل االستثمار يف االقتصاد الرقمي، فضال عن 
ضمان السرعة والسهولة والراحة يف كل تطور حتققه الشركة ملنتجاهتا 

وخدماهتا.

جــائـــزة
أسرع مزود حللول
الدفع اإللكتروين

منوًا يف العامل لعام 2019
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  الـــروح التــواقـــة للتـــغيــيـر.
  الـحمـاس التـــــام للتـجـديــد.
   القـدرة على إطـالق العنــــان  

  للطاقـــات اإلبـداعيـــة.
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معاملة

300 ألف مشترك يف تطبيق بنفـت يب

مليون6

ألف 300

إمجايل املعامالت لنظام التحويالت املالية اإللكتروين

15.39

إمجايل قيمة املعامالت لنظام التحويالت املالية اإللكتروين

 إمجايل التقارير اليت أصدرها مركز البحرين للمعلومات
االئتمانية ألعضاء وعمالء املركز 

13.55

378,000

مليون

مليار

توجهات النمو 

تواصل منتجات وخدمات بنفت اختاذ خطوات واسعة حنو 
توفري حلول تناسب خمتلف قطاعات اجملتمع البحريين، بدءًا 

من املؤسسات املصرفية واملالية، وصوال إىل الوزارات احلكومية، 
ومؤسسات القطاع العام، وشركات القطاع اخلاص، والعمالء 

من األفراد. 

املعامالت من خالل بنفـت بي

عــدد املشتركني

نظام التحويالت املالية اإللكتروني

إجمالي قيمة التحويالت املالية اإللكتروني

تقارير االئتمان
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نسبة النمو ملعامالت 
نظام التحويالت املالية 
اإللكتروين )من 2018(

نسبة النمو لقيمة 
املعامالت لنظام 

التحويالت املالية 
اإللكتروين )من 2018(

%82

%18
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على مدى العشرين عامًا املاضية، جنحت شركة 
بنفت يف حتقيق النمو امللموس لتتحول إىل مؤسسة 

ديناميكية متلك نظرة مستقبلية مستنرية، وتساهم 
بدور فعال يف تطوير قطاع اخلدمات املصرفية 

واملالية. والشك أن الدور الرائد لشركة بنفت يف جمال 
التكنولوجيا املالية )فينتك( قد مهد الطريق لتعزيز 
مسرية مملكة البحرين حنو بناء جمتمع غري نقدي، 

فضال عن املسامهة بدور ملموس يف وضع األساس 
الراسخ لالقتصاد الرقمي. 

منذ تأسيسها عام 1997، أظهرت شركة بنفت قدرهتا 
العالية على حتقيق التميز يف تطوير جمموعة متنوعة 

من املنتجات واخلدمات املبتكرة من خالل االستناد 
على مفاهيم االبتكار والكفاءة والتسليم يف الوقت 

احملدد وفق أعلى معايري اجلودة. 

إن الدعائم األساسية لقصة جناحنا ارتكزت على 
الثقة الغالية اليت اكتسبناها، والعالقات الوطيدة 

اليت حرصنا على بنائها مع خمتلف األطراف ذات 

الصلة يف الصناعة. وقد ساهم ذلك يف تعزيز التزامنا 
بالقيم الثمينة اليت تنطوي عليها أولوياتنا الوطنية، 

فضال عن إشعال محاسنا يف أن نبذل أقصى جهودنا 
لدعم اجلهود الرامية إىل ترسيخ مكانة البحرين 

كمركز مايل للمنطقة. 

ويف عام 2019 واصلنا هذا االلتزام، وذلك من خالل 
تعديل أهدافنا التشغيلية لتواكب الفرص اجلديدة 
اليت أصبحت متاحة، واالستثمار حبكمة يف التطور 
التكنولوجي الذي يتعامل مع التوجهات الصاعدة 

وتطلعات عمالئنا اجلدد. إن اإلجنازات اليت حققناها 
هذا العام كانت حصيلة لعمليات طموحة بدأت يف 

العقد املاضي عندما اختذنا قرارًا بتوسعة نطاق 
رؤيتنا ملا وراء خدمات البطاقات لتضم املعامالت 

املالية، وخدمات معلومات العمالء، واإلسناد 
اخلارجي لألعمال. 

هذه الركائز الثالث حولت دور شركة بنفت من 
جمرد شركة إلدارة أجهزة الصراف اآليل ونقاط البيع 

إىل منصة أعمال مشتركة توفر أحدث املعامالت، 
وختدم كل من القطاع املايل وغري املايل. هذه القيم 
اجلديدة، قد منحت شركة بنفت احلافز اإلضايف 

لتوجيه االقتصاد حنو بناء جمتمع غري نقدي مبا يعزز 
االبتكار املستدام، وخيلق القيمة على املدى البعيد 

جلميع األطراف ذات الصلة.

باإلضافة إىل ذلك، حرصت الشركة على اختاذ 
خطوات ملموسة جتاه العمل يف قطاع خدمات منط 

احلياة، وضمان أن منتجاتنا تدخل يف احلياة اليومية 

حممد إبراهيم البستكي، رئيس جملـس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حممد إبراهيم البستكي، رئيس جملـس اإلدارة

إن الدعائم األساسية لقصة جناحنا ارتكزت على الثقة العالية اليت 
اكتسبناها، والعالقات الوطيدة اليت حرصنا على بنائها مع خمتلف 

األطراف ذات الصلة يف الصناعة. وقد ساهم ذلك يف تعزيز التزامنا 
بالقيم الثمينة اليت تنطوي عليها أولوياتنا الوطنية. 
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للمستهلك العادي. إن النجاح اهلائل لتطبيق اهلواتف 
الذكية بنفت يب »BenefitPay« على مستوى 

البحرين بأكملها يؤكد أننا نسري على الطريق الصحيح.

ويف العام املاضي، تزايد عدد املستخدمني إىل 
300٫000 ألف مستخدم، ويتواصل دخول مستخدمني 

جدد خبطوات متسارعة. 

إن اكتساب ثقة عمالئنا من خالل طرح مثل هذه 
اخلدمات املتميزة يرجع إىل حرصنا التام على ابتكار 

منتجات عاملية املستوى، قادرة على إحداث نقلة 
حتولية يف االقتصاد احمللي. كما إن هذه اخلدمات 
قد سامهت بدورها يف متهيد الطريق لطرح وجناح 

 BenefitPlus تعد .BenefitData و BenefitPlus
منصة تُعين بنمط وأسلوب احلياة وتركز على احلركة 
واملطاعم والتسوق والتمويل وتساعد على إثراء جتربة 

عمالئنا. أما BenefitData فتتعامل مع اخلدمات 
االئتمانية وغريها من اخلدمات غري االئتمانية 

وبالتايل تساهم يف إضافة القيمة يف كل ما نقدمه 
لعمالئنا. 

 إن زيادة الطلب على حلول الدفع الرقمية بني خمتلف 
قطاعات اجملتمع يف البحرين يعد توجهًا مشجعًا 

جتاه القبول املتنامي جملتمع غري نقدي. ولكن مازالت 
التحديات قائمة، وبالرغم من األعداد الكبرية حىت 
اآلن إال أن هناك بعض القطاعات من اجملتمع اليت 

مل يتم فيها تطبيق أدوات االقتصاد الرقمي على 
اإلطالق. إن تردد هذه القطاعات هو الذي مينع حلول 

الدفع الرقمي من الوصول للقبول الكامل. 

إن هدفنا هو استفادة اجلميع بدءًا من التاجر 
الصغري إىل أكرب حمالت التجزئة من حلول فينتك. 

ولكن مازال صغار التجار ينظرون إىل االقتصاد 
الرقمي بشك، حيث خيشون إمكانية ارتفاع 

التكاليف، وتعقد التكنولوجيا، والعمليات املعقدة 
املرتبطة هبذه األدوات. 

إن املهمة امللقاة على عاتقنا هي التركيز على بناء 
الثقة، ومواجهة خماوف العمالء. هذه هي اخلطوات 

اهلامة اليت سوف تساهم يف إحداث تغيري يف 
سلوكيات اجملتمع وضمان قبوله. هذه املهمة واردة 

أيضًا يف استراتيجيتنا احلالية اليت متتد لثالث 
سنوات، حيث حددنا مهمتنا الرئيسية يف دخول 

األسواق اليت مل تُكتشف، وتعزيز اإلجراءات اليت من 
شأهنا خلق جمتمع غري نقدي، واالستمرار يف دعم 

شركات فينتك الناشئة. 

سوف تواصل شركة بنفت توفري قيمة ال تضاهى 
لقاعدة عمالئنا الواسعة، ولكن سيبقى هدفنا 

الرئيسي هو خدمة مصلحة مملكة البحرين، وبذل 
أقصى جهودنا لتعزيز مسعة البحرين كوجهة 

مشجعة لألعمال. وهلذا السبب، فإننا نؤمن 
باالستثمار يف التكنولوجيات اليت تسهل العمليات، 
وتضمن أمتتة املعامالت، وترسي األساس الراسخ 

القتصاد رقمي حيوي. 

اليوم، تقود شركة بنفت اجلهود الرامية إىل إعادة 
تشكيل بيئة األعمال من خالل التكنولوجيا واالبتكار. 

ويف قلب اإلجنازات اليت حققتها شركة بنفت 

يأيت موظفو الشركة من املواهب البحرينية اليت 
سامهت جهودها يف حتقيق العديد من األهداف 

االستراتيجية للشركة. لقد حافظت معدالت البحرنة 
يف الشركة على مستوياهتا العالية، وتواصل بنفت 

استقطاب الكوادر املهنية املوهوبة. وأود أن أتوجه هلم 
بالشكر على دورهم الفعال يف حتقيق النجاح. إهنم 

اجلنود احلقيقيون. 

وأخريًا يطيب يل أن أعرب عن خالص شكري 
وتقديري ملصرف البحرين املركزي لدعمه املستمر 

وتوجيهاته السديدة وجهوده الدؤوبة لبناء بيئة 
تنظيمية راسخة للقطاع املصريف واملايل، وإىل مجيع 
البنوك األعضاء والعمالء على ثقتهم الغالية. كما 

نثمن غاليًا الدعم الكرمي من جانب مسامهينا الكرام. 

إننا على ثقة بأن النجاح الذي حققناه خالل عام 
2019 سوف يرسي األساس الراسخ لتحقيق املزيد من 

اإلجنازات يف عام 2020.

 حممد إبراهيم البستكي
رئيس جملـس اإلدارة
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متثل الرؤية االقتصادية اجلريئة حمور اجلهود الرامية لتعزيز مكانة البحرين 
كمركز للتجارة احلرة. واليوم تعد هذه الرؤية نقطة االنطالق للشركات احمللية 
واإلقليمية والعاملية لترسيخ تواجدها، واكتشاف أسواق جديدة، وحتقيق النمو 

واالزدهار.

 ويف ظل توفر فرص غري مسبوقة لالستثمار يف قطاعات التصنيع والبنية 
التحتية واخلدمات، جنحت صناعة اخلدمات املصرفية يف مواصلة دورها 

الفعال يف خدمة قطاع األعمال من خالل جمموعة من احللول املالية اليت 
هتدف إىل دعم االقتصاد وحتقيق النمو. يف شركة بنفت، نوفر األدوات الالزمة 

للمساعدة يف رقمنة هذه العمليات، وتسهيل املعامالت، وحتويل األولويات 
الوطنية إىل خطة عمل تضمن بيئة أعمال راسخة ومستقرة. 

بنفت تقود التحّول

فـــوري

7.09

12.73

مليون

مليار

إمجايل املعامالت

إمجايل قيمة املعامالت

لدعم األولويات
الـوطـنـيـة
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  نعتز بإسهاماتنا 
  في دعم  األولويات الوطنية 

  ملمـلـكـة البـحـرين  
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كان 2019 عامًا حتوليًا لشركة بنفت. لقد كان العام 
الذي شهد حتول اخلطوات اليت اختذناها خالل 
السنوات القليلة املاضية جتاه بناء اقتصاد رقمي 

ملموس إىل جزء من واقع األفراد واملؤسسات يف مجيع 
أحناء اململكة.

ولقد حتولت هذه التغيريات إىل قبول ملموس لبعض 
من التطورات اليت طرحتها شركة بنفت، وقد مشل 

ذلك اختاذ خطوات جادة حنو خلق جمتمع غري 
نقدي، وتقدمي خدمات لألسواق اليت مل تستفد مبزايا 

االقتصاد الرقمي حىت اآلن، وأخريًا متكني املشاريع 

الصغرية واملتوسطة ومساعدهتا على تطوير أعماهلا، 
والوصول بسهولة إىل أمواهلا.

ويف قلب االقتصاد الرقمي، سامهت شركة بنفت 
بدور ملموس يف التخلي عن بعض الطرق التقليدية 

واملادية للعمليات النقدية. ولتحقيق ذلك، كان علينا 
العمل على تغيري العادات السلوكية، فضال عن طرح 

تكنولوجيات جديدة، ودعم عمليات طرح الطرق 
املبتكرة على نطاق واسع بني خمتلف القطاعات.

وقد كان العامل الدافع هلذه اخلطوة هو الرغبة يف 
تعزيز مسعة مملكة البحرين كدولة مشجعة لألعمال. 

وهلذا حرصنا على بذل اجلهد لتأكيد مكانتها كمركز 
مايل إقليمي رائد تستفيد من التكنولوجيا احلديثة 

والعمليات املتطورة.

وتواصل شركة بنفت االعتزاز بإسهاماهتا يف دعم 
االقتصاد الوطين وصناعة اخلدمات املصرفية واملالية 

لتحقيق أهداف عمالئها.

وحتافظ الشركة على إلتزامها التام بتعزيز الركائز 
الثالث اليت توجه عملياتنا، واليت ساعدتنا يف 

استلهام كل اجلهود اليت نبذهلا، خاصة فيما يتعلق 
بربط املعامالت املالية، وحفظ معلومات العمالء، 

x3

%96

 توجه استراتيجي جديد يف أعقاب
ثالث سنوات سابقة ناجحة

نسبة عدد املوظفني البحرينيني
العاملني يف الشركة 96 باملائة

كلمة الرئيس التنفيذي

عبدالواحد اجلناحي، الرئيس التنفيذي

عبدالواحد اجلناحي، الرئيس التنفيذي

تواصل شركة بنفت االعتزاز بإسهاماهتا يف 
دعم االقتصاد الوطين وصناعة اخلدمات 

املصرفية واملالية لتحقيق أهداف عمالئها.
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واإلسناد اخلارجي لألعمال. هذه الركائز تشكل 
األساس الراسخ لنجاحات شركة بنفت والقوة احملفزة 

ملسرية النمو اليت شهدهتا شركتنا على مدى الـ 22 
عامًا املاضية.

وكما كان احلال يف العام املاضي، واصلنا ضم 
املؤسسات املالية وغري املالية كعمالء لنا. وقد كان 

ذلك ميثل نقلة يف عملياتنا، وأسفر عن احلاجة إىل 
جتديد بعد املنتجات واخلدمات ليعكس هذا التغيري.

 BnefitData و BenefitPlus وقد كانت خدمتا
اجلديدتني من املنتجات اليت أخذت يف اعتبارها 

 BenefitPlus هذه االستراتيجية اجلديدة. وتعترب
منصة تُعين بنمط وأسلوب احلياة وتركز على احلركة 

واملأكوالت والتسوق اإللكتروين والتمويل والسوق. 
وتسعى الشركة جاهدة إىل تعزيز البنية التحتية 

التكنولوجية املتوفرة، فضال عن دعم شركائنا فيما 
يتعلق بتسريع خدمات الدفع.

من ناحية أخرى، تتيح BenefitData اإلطالع على 
بيانات العمالء فيما يتعلق باخلدمات االئتمانية وغري 
االئتمانية باستخدام بروتوكوالت الذكاء االصطناعي. 

وهبذا ميكن لشركائنا خدمة عمالئهم من خالل 
سرعة الرد على استفساراهتم، والتعامل مع طلبات 

القروض، وبالتايل تسهيل خدمات »اعرف عميلك«.

وواصلت خدمة بنفـت يب - نظام احملفظة الوطنية 
اإللكترونية - اكتساب املزيد من النجاح والرواج بني 
العمالء من األفراد والتجار. فمميزات هذه اخلدمة 

مبا يف ذلك سهولة االستخدام والبساطة والراحة قد 
ساعدت على سرعة انتشار هذه اخلدمة يف العام 

املايل السابق - من 51 ألف مستخدم مسجل يف بداية 
العام إىل رقم قياسي يبلغ 300٫000 ألف مستخدم 

يف هناية العام.

أمـا فـيـما يتعلـق باألسـواق غـري املسـتـهدفــة، 
فهنـاك خطـط جلـلـب 3000 تاجـر إىل برنامـج 

بنفت يب »BenefitPay«. وحنـرص على توسـعة 

نطاق هذه اخلدمة لكل أنواع التجـار، بدًءا من 
احملالت الصغرية والناشئـة إىل مـراكز التسوق الكبـرى 

وغريها، وذلك مبا يضمن تغطية كافة قطاعات 
االقتصاد واملساعدة يف خلق جمتمع غري نقدي.

قصة جناح أخرى تربز يف مسرية حتقيق هذا 
اهلدف و تتمثل يف زيادة استخدام خدمات نظام 
التحويالت املالية اإللكترونية مثل فوري+ و فوري 

و فواتري، لقد ارتفع عدد املعامالت من 8.4 إىل 15.3 
يف عام 2019. أما من حيث القيمة فقد حطمت 

خدمة فوري+ األرقام القياسية أيضا من 14 مليون 
دينار حبريين إىل 328 مليون دينار حبريين عرب 

تطبيق بنفت يب فقط.

ومن بني اإلجنازات األخرى، يسعدنا أن نعلن بأنه 
قد مت طرح برنامج إعرف عميلك اإللكتروين بنجاح، 
وذلك بالتعاون مع 27 مصرًفا مشارك بالفعل يف هذه 

املنصة. وتتيح هذه اخلدمة للعمالء عدم التواجد 
شخصيًا يف مكاتب البنك، حيث ميكنهم حتويل 

البيانات الالزمة بكل راحة وهم يف منازهلم أو مكاتبهم.

إن جناح هذه اخلدمة يعزو إىل التعاون الوثيق بني 
شركة بنفت، ومصرف البحرين املركزي، وهيئة 

املعلومات واحلكومة اإللكترونية.

هذا التعاون بات واضحًا أيضًا يف جناح مركز البحرين 
للمعلومات االئتمانية، حيث انضمت أربعة بنوك 

إضافية لضمان سالسة توفري اخلدمات االئتمانية 
إلكترونيًا، بينما يقدم اثنان من املصارف القروض يف 

ثوانٍ على أساس املعلومات املتوفرة عرب املركز.

أما فيما يتعلق بالنتائج املالية، فإنه يسعدين أن أؤكد 
أن 2019 كان عامًا ناجحًا مرة أخرى يف حتقيق 

نتائج ملموسة. وقد بلغ معدل النمو -3 باملائة خالل 
العام مقابل -21 باملائة يف عام 2018. كما بلغ دخل 
العام 3٫327٫998 دينار حبريين )8٫849٫152 دوالر 

أمريكي(، بينما بلغت اإليرادات 3٫425٫743 دينار 
حبريين )9٫109٫056 دوالر أمريكي( يف عام 2018.

هذه النتائج تؤكد توفر العوامل اجلوهرية القوية يف 
قلب عملياتنا. كما أهنا توفر نقطة انطالق خلططنا 

الطموحة الرامية إىل حتقيق النمو يف العام القادم.

إن العنصر األساسي يف جناح شركة بنفت يكمن 
يف فريق عملها من ذوي الكفاءة واخلربة العالية 

والذي ساهم يف حتقيق إجنازاهتا. لقد حرصنا 
على االستثمار بكثافة يف تدريب وتطوير مواردنا 
البشرية لضمان احلفاظ على مستوياهتم العالية 

من املعرفة اليت تؤهلهم لتقدمي أعلى درجات األداء. 
كما من دواعي فخرنا أيضًا بقاء معدالت البحرنة 
عالية عند 96 باملائة، وأظهر موظفونا البحرينيون 

قدرهتم العالية على اإلبداع والتنافس وتقدمي احللول 
املتطورة.

ويف اخلتام، أود أن أتوجه خبالص الشكر واالمتنان 
إىل رئيس وأعضاء اجمللس املوقرين على دعمهم 

املستمر لتحقيق رؤية ومهام الشركة من خالل خطط 
العمل الطموحة.

كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري ملوظفينا 
على إخالصهم وتفانيهم يف العمل ودورهم امللموس 

يف أن يكون 2019 عامًا آخر من النجاح يف تاريخ 
شركة بنفت، والشكر موصول إىل مجيع مسامهينا 

الكرام والبنوك األعضاء ومصرف البحرين املركزي 
لتوجيهاهتم السديدة ومساندهتم املتواصلة.

عبدالواحد اجلناحي

الرئيس التنفيذي
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أن رقمنة معامالت قطاع التجزئة قد أحدث تغيريًا جوهريًا يف الطريقة اليت 
يتعامل هبا العمالء مع جتار التجزئة. وتشهد الطريقة التقليدية يف استخدام 

العمالت املادية امللموسة أو احلاجة إىل الزيارة امليدانية للمصنع أو املورد سبيل 
املثال تراجعًا ملموسًا لتحل حملها تبين خيارات الدفع الرقمية أو زيارة املوقع 

اإللكتروين للشركة إلجراء معامالت الشراء.

وتعد شركة بنفت حمور هذا التوجه اجلديد وقد حرصت على طرح منتجات 
وخدمات جديدة ومبتكرة متهد الطريق حنو بناء جمتمع غري نقدي. وتتركز 

فلسفتنا على تسهيل عملية الدفع بالكامل للعمالء من خالل تنويع وأمتتة 
األدوات املستخدمة إلجراء املعامالت املالية، وبالتايل حتويل املعامالت إىل 

جتربة تساعد على متكني عمالئنا. 

بنفت تقود التحّول

فواتري

1.99
281.89

236

مليون

مليون

إمجايل املعامالت

إمجايل قيمة املعامالت

عــضــو

لتسهيل
طرق الدفع

2019 السنـــوي  الـتـقـــريـــر  بـنـفــت  16WWW.BENEFIT.BH



  تسهيل 
  طـــرق الـدفــع 

  لـلــتـجـار  
  والـعـمــــالء 
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أمحد عبدالرحيم
نائب رئيس جملس اإلدارة

تاال عبدالرمحن فخرو 
عضو غري تنفيذي

د. عادل عبداهلل سامل 
عضو تنفيذي 

جورو جيارمان 
عضو تنفيذي 

أعضاء مجلس اإلدارة

حممد إبراهيم البستكي 
رئيس جملس اإلدارة

ميلك أعضاء اجمللس خربات متنوعة يف القطاع املصريف 
ويعملون على ضمان حتقيق النمو والتطور واالستدامة املالية، 

وتعزيز قيمة منتجاتنا وخدماتنا.
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خالد أيب خليل
عضو تنفيذي 

عبدالرزاق عبداخلالق 
عضو غري تنفيذي 

هادية حممد فتح اهلل 
عضو مستقل 

ماثيو جون ديكن 
عضو مستقل 

يوسف راشد الفاضل 
مراقب مصرف البحرين املركزي
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خدماتنا يف مجيع أحناء اململكة: 
شبكة أجهزة الصراف اآليل	•

شبكة نقاط البيع	•

مركز البحرين للمعلومات االئتمانية	•

نظام البحرين ملقاصة الشيكات اإللكتروين	•

نظام التحويالت املالية اإللكتروين	•

احملفظة الوطنية اإللكترونية بنفت يب	•

إعرف عميلك إلكترونيًا 	•

بوابة الدفع اإللكترونية 	•

دفع الفواتري عرب اهلاتف	•

خدماتنا يف دول جملس التعاون اخلليجي: 
الشبكة اخلليجية	•

نظام إدارة مطالبات الشبكة اخلليجية	•

الشبكة اخلليجية لنقاط البيع 	•

شبكة أجهزة الصراف اآليل:
تعترب شركة بنفت الشبكة الوطنية اليت تربط مجيع أجهزة الصراف اآليل يف البحرين 

واليت متكن الزبائن من استخدام بطاقة اخلصم )الصراف اآليل( على أي جهاز يف 
اململكة. كما أن شركة بنفت عضو يف الشبكة اخلليجية واليت تربط أجهزة الصراف 

اآليل يف مجيع دول اخلليج، مبا ميّكن مجيع حاملي البطاقات الصادرة من دول جملس 
التعاون اخلليجي استخدام بطاقاهتم يف كافة أجهزة الصراف اآليل يف خمتلف دول 

اخلليج. وتتيح شركة بنفت حلاملي بطاقات أمريكان إكسربيس أيضًا استخدام 
بطاقاهتم للسحب النقدي عن طريق أي من أجهزة الصراف اآليل يف البحرين، وقطر، 

وسلطنة عمان، والكويت، واإلمارات العربية املتحدة.

شبكة نقاط البيع:
تربط شركة بنفت مجيع أجهزة نقاط البيع املتواجدة يف منافذ التجزئة الرئيسية عن 
طريق الشبكة الوطنية. حيث تتيح الشبكة جلميع زبائن البنوك دفع قيمة مشترياهتم 

عن طريق استخدام بطاقات اخلصم )الصراف اآليل( بدون احلاجة إىل محل النقود.

مركز البحرين للمعلومات االئتمانية:
تزداد أمهية إدارة املخاطر لدى املؤسسات املالية، حيث يتعني على تلك املؤسسات أن 
تكون أكثر دراية ووعيًا باملخاطر االئتمانية والتكاليف ذات الصلة حىت حتافظ على 
مركز الصدارة. ويعمل مركز البحرين للمعلومات االئتمانية على مساعدة املؤسسات 

املالية يف إدارة تلك املخاطر من خالل متكينها من احلصول على املعلومات االئتمانية 
والتاريخ االئتماين لزبائنها. والشك أن توفر مثل هذه املعلومات القيّمة للمؤسسات 

املالية يساعد على متكني هذه املؤسسات من اختاذ قرارات مدروسة قبل منح قروض 
للعمالء. 

نظام البحرين ملقاصة الشيكات اإللكتروين:
يعترب نظام البحرين ملقاصة الشيكات اإللكتروين خدمة أخرى ذات قيمة مضافة 
تقدمها الشركة للقطاع املايل يف البحرين، وهو نظام إلكتروين يقوم بتبادل نسخ 

إلكترونية من صور شيكات املقاصة ما بني البنوك بدال عن التبادل اليدوي التقليدي، 
حيث يتيح للشركات واألفراد حتصيل وتسوية الشيكات يف نفس يوم العمل. إن مثل 
هذه اخلدمة تساهم يف تعزيز كفاءة تدفق النقد يف اململكة، ومن مث دعم االقتصاد 

الوطين ومساندة قطاع األعمال يف البحرين.

املنتجات واخلدمات
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 نظام التحويالت املالية اإللكتروين:

يعد نظام التحويالت املالية اإللكتروين نظامًا إلكترونيًا يربط مجيع البنوك التجارية 
يف البحرين، حبيث يضمن رفع كفاءة عمليات التحويالت واملدفوعات املالية، مبا 
يتيح جلميع عمالء البنوك التجارية والشركات واهليئات احلكومية االستفادة من 

هذا املشروع اهلام واحليوي. هذه اخلدمات متوفرة جلميع عمالء البنوك عرب قنوات 
االتصال املختلفة مثل الفروع، واخلدمات املصرفية عرب اإلنترنت، واخلدمات املصرفية 
عرب اهلواتف النقالة. ويتيح هذا النظام لعمالء البنوك االستفادة من 3 خدمات رئيسية 

)فوري+ وفوري وفواتري(.

احملفظة الوطنية اإللكترونية بنفـت يب:
تعد بنفت يب »BenefitPay« نظام احملفظة الوطنية اإللكترونية للهواتف الذكية. 
ويتيح هذا الربنامج تسهيل عمليات الدفع يف مملكة البحرين، من خالل السماح 

للزبائن والتجار القيام بعمليات الدفع من دون احلاجة إىل محل أوراق نقدية أو 
بطاقات. فما عليهم سوى حتميل الربنامج على هواتفهم الذكية إلرسال أو استالم 

املبالغ بشكل آمن وسريع. 

نظام إعرف عميلك إلكترونيا:
متاشـيـًا مع تـوجـه مملكة البحرين حنو التحول الرقمي، أطلقت شركة بنفت خالل 
عام 2019 املنصة الوطنية »إعرف عميلك إلكترونيًا« و اليت تعترب األوىل من نوعها 

يف املنطقة. 

تتيح هذه اخلدمة للمؤسسات املالية التحقق من هوية العميل رقميًا، فضال عن 
استعادة البيانات املرتبطة بالتعرف على العميل والتعامل مع طلبات العمالء سواء 

من األفراد أو الشركات. كما توفر هذه اخلدمة مشاركة البيانات بني املؤسسات املالية 
عرب سلسلة الكتل )البلوك شني( منذ التقدمي حىت اجناز الطلب وفق أفضل ممارسات 

جتارب العمالء، وااللتزام مبتطلبات احلوكمة واجلوانب التنظيمية فيما يتعلق 
بالبيانات احملتفظ هبا للخدمة، وتعد منوذجا لشراكة ناجحة بني القطاعني العام 

واخلاص متمثلة يف مصرف البحرين املركزي وهيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية 
وشركة بنفت باستخدام التكنولوجيا املالية واحلوسبة السحابية وسالسل الكتل.

بوابة الدفع اإللكترونية:
تعد بوابة الدفع اإللكترونية حال آمنًا للدفع عرب اإلنترنت، وتتيح للتجار والشركات 

واهليئات احلكومية تسوية مدفوعات بطاقات االئتمان واخلصم املباشر عرب أي قناة 
إلكترونية. وتوفر هذه اخلدمة عملية آمنة يعتمد عليها للدفع واليت ميكن دجمها يف 

قنوات أخرى مثل املواقع اإللكترونية، وخدمة اهلاتف التفاعلي، وأجهزة األكشاك، 
ومراكز االتصاالت، واهلواتف النقالة، ومعاجلة بالدفعات. توفر بوابة الدفع اإللكترونية 

بيئة آمنة وحممية للدفع، مع محاية املستخدمني ضد أي احتيال أو سوء استخدام.

دفع الفواتري عرب اهلاتف:
توفر خدمة دفع الفواتري عرب اهلاتف الراحة واملرونة لشركات االتصاالت وزبائنها من 

خالل طرح وسيلة مرحية للدفع. وتتيح الشبكة الوطنية لشركة بنفت جلميع الزبائن 
دفع فواتريهم باستخدام بطاقات اخلصم )الصراف اآليل( عن طريق األكشاك 

املتوفرة يف البحرين أو عن طريق الدفع اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت.

نظام إدارة مطالبات الشبكة اخلليجية:
تساهم شركة بنفت بدور رئيسي يف سوق املعامالت املصرفية اإللكترونية حمليًا 

وإقليميًا، ومن مث تعترب مركزًا أساسيًا ملطالبات النزاعات اإلقليمية عرب استضافة املوقع 
اإللكتروين لنظام إدارة مطالبات الشبكة اخلليجية. ويتيح هذا النظام إدارة عمليات 

املطالبات والتسوية للنزاعات املتعلقة بالسحوبات النقدية عرب الصراف اآليل بني دول 
اخلليج بطريقة فعالة وعالية الكفاءة مبا يضمن سرعة التسوية للعمالء.
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5 سنوات من النمو 

حققت شركة بنفت منوًا ملموسًا على مدى اخلمس سنوات املاضية من خالل 
دورها الريادي يف جمال الدفع اإللكتروين وحتويل األموال، فضال عن اإلسناد 

اخلارجي لألعمال، وإدارة املخاطر يف صناعة اخلدمات املالية. ومن خالل طرح 
أحدث التكنولوجيا، واصلت الشركة احلفاظ على منصة دعم راسخة لألعمال 

جلميع املدفوعات اإللكترونية. 

وخالل اخلمس سنوات املاضية على وجه اخلصوص طرحت شركة بنفت منتجات 
وخدمات جديدة شكلت نقلة واسعة لكل من حمفظة املنتجات والعمالء. والشك 

أن قرار شركة بنفت يف اإلسهام بدور حموري يف دعم اجلهود الرامية إىل بناء 
االقتصاد الرقمي قد شكل قوة دافعة لطرح خدمات نظام التحويالت املالية 

اإللكتروين )فوري+، وفوري، وفواتري(، وشبكة نقاط البيع اخلليجية، ومركز 
البحرين للمعلومات االئتمانية، واحملفظة الوطنية اإللكترونية للهواتف الذكية 

)BenefitPay(، وغريها. 

لقد جاء عام 2019 ليكون داعمًا آخر هلذه النقلة الواسعة، حيث طرحت الشركة 
منتجات وخدمات مباشرة إىل املستهلكني. وقد كانت هذه اجلهود هي نتاج 
اإلبتكار املستمر والتخطيط االستراتيجي الصائب، ومن املتوقع أن يعزز من 

مكانة بنفت بني قطاعات العمالء املتنوعة، فضال عن ترسيخ اخلدمات احلالية 
اليت توفر القيمة للبنوك األعضاء ولألطراف ذات الصلة. 

  صايف املوجودات
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تشهد بيئة األعمال حتوال ملموسًا بوترية متسارعة. وتتسارع خطوات التغيري 
بشكل هائل مما يشجع الشركات على مواكبة التطورات. وأصبحت التكنولوجيا 

بديال عن العديد من العمليات اليت كانت تتم يدويًا، بينما تؤثر التوجهات 
اجلديدة على أمناط السلوكيات. ولكن ما بقي دون تغيري هو احلاجة إىل 

االرتقاء بتجربة العميل، وضمان أن كل عنصر من عناصر التشغيل قد صُمم مع 
األخذ يف االعتبار حتقيق رضا العميل.

وتسعى شركة بنفت إىل حتقيق هذا اهلدف من خالل تطوير منتجات وخدمات 
مبتكرة أسفرت عن عمليات دفع بسيطة وذكية وآمنة للعمالء، وساعدت 

الشركات يف احلصول على البيانات الالزمة لدعمهم يف اختاذ القرارات 
الصحيحة نيابة عن عمالئهم. 

بنفت تقود التحّول

فوري +

328.12
6.30

مليون

مليون
إمجايل قيمة املعامالت من خالل تطبيق بنفت يب

لالرتقاء
بتجربة العميل

إمجايل املعامالت عرب مجيع القنوات

إمجايل قيمة املعامالت عرب مجيع القنوات
مليون542.46
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  عملية دفع 
  بسيطة وذكية 
  وآمنة للعمالء 

  في أي وقت 
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فــريــق اإلدارة

عبدالواحد اجلناحي
الرئيس التنفيذي

التحق السيد عبدالواحد اجلناحي الرئيس التنفيذي لشركة 
بنفت يف 10 أبريل 2005. وهو حاصل على بكالوريوس يف 
التسويق من جامعة سانت إدوارد يف أوسنت، وماجستري يف 

إدارة األعمال من جامعة البحرين، وميلك السيد اجلناحي 
خربة متتد حلوايل 34 سنة يف جمال االتصاالت واملال مبا يف 

ذلك التسويق وتطوير األعمال.

يوسف النفيعي
نائب املدير العام، خدمات األعمال

التحق السيد يوسف النفيعي، نائب املدير العام بدائرة خدمات 
األعمال يف شركة بنفت يف 30 مارس 2006، وحيمل شهادة 

بكالوريوس يف علوم الكمبيوتر من جامعة البحرين، وماجستري 
يف نظم املعلومات من جامعة برونل يف لندن باململكة املتحدة. 
ميلك السيد النفيعي خربة متتد حلوايل 25 سنة يف تكنولوجيا 

املعلومات والصناعة املصرفية.

رياض املعراج
مساعد املدير العام، تقنية املعلومات

التحق السيد رياض املعراج، مساعد للمدير العام لتقنية 
املعلومات يف شركة بنفت يف 3 أكتوبر 2017، وحيمل شهادة 

بكالوريوس يف إدارة نظم املعلومات من جامعة البحرين 
وماجستري يف إدارة األعمال من جامعة غالمورغن باململكة 

املتحدة. ميلك السيد املعراج خربة تزيد عن 26 عاما يف جمال 
تقنية املعلومات و االتصاالت بالقطاع املصريف.

نزار معروف
مساعد املدير العام، تطوير األعمال والتسويق

التحق السيد نزار معروف، كمساعد للمدير العام لقطاع 
تطوير األعمال والتسويق يف شركة بنفت يف 22 أكتوبر 2017، 

وحيمل شهادة بكالوريوس يف علوم الكمبيوتر وماجستري يف 
تقنية املعلومات من جامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة 

األمريكية. ميلك السيد معروف خربة تزيد عن 27 عاما يف 
البىن التقنية وهندسة العمليات اإللكترونية واالبتكار وتطوير 

االستراتيجيات بقطاع تقنية املعلومات.

حصة حسني
مساعد املدير العام، مركز البحرين للمعلومات االئتمانية

التحقت اآلنسة حصة حسني، مساعد املدير العام مركز 
البحرين للمعلومات اإلئتمانية يف شركة بنفت يف 15 فرباير 
2005، وحتمل شهادة بكالوريوس يف هندسة الكمبيوتر من 
اجلامعة األمريكية يف الشارقة، وماجستري يف إدارة األعمال 

من جامعة دي بول. متتلك اآلنسة حصة خربة خبربة 15 سنة 
يف جمال املعلومات االئتمانية، إضافة إىل خربة 5 سنوات يف 

اجملال التكنولوجي.

زينب شكراهلل
رئيس تكنولوجيا املعلومات، قسم األنظمة والتطبيقات

التحقت السيدة زينب شكر اهلل يف شركة بنفت يف 10 أغسطس 
1997. و حتمل شهادة بكالوريوس يف علوم احلاسوب من 

جامعة البحرين، متتلك السيدة زينب خربة 23 سنة يف تطوير 
ودعم نظم املدفوعات.

ميتلك فريقنا اإلداري املهارات واخلربات 
الالزمة لتحقيق األهداف االستراتيجية 

الطموحة لـبنفت.
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ليلى القصاب
رئيس الشؤون املالية 

التحقت السيدة ليلى القصاب، رئيس الشؤون املالية إىل شركة 
بنفت يف يناير 2018، وهي عضو زميل يف رابطة احملاسبني 

القانونيني املعتمدين )ACCA(، وهو ما يعادل شهادة 
املاجستري، كما أهنا حاصلة على بكالوريوس يف احملاسبة من 

جامعة كارديف، اململكة املتحدة )مرتبة شرف من الدرجة 
األوىل(. متلك السيدة ليلى خربة تبلغ 14 سنة من العمل يف أربع 

من كربى الشركات والبنوك الدولية. 

صالح العوضي
رئيس املوارد البشرية والشؤون اإلدارية 

التحق السيد صالح العوضي، رئيس املوارد البشرية والشؤون 
اإلدارية يف شركة بنفت يف سبتمرب 2015، وهو حاصل على 

شهادة معهد تشارترد لألفراد والتنمية )CIPD( املستوى 
اخلامس. ميتلك السيد العوضي خربة واسعة متتد لنحو 

11 سنة يف املوارد البشرية والشؤون اإلدارية، إضافة إىل خربة 
سنتني يف تقنية املعلومات. 

على بشارة
رئيس إدارة املخاطر وأمن املعلومات

التحق السيد علي بشارة رئيس إدارة املخاطر وتقنية املعلومات 
إىل شركة بنفت يف فرباير 2019، وهو حاصل على ماجستري يف 

اإلدارة العامة من جامعة أيكس-مارسيليا يف فرنسا مع مرتبة 
الشرف من الدرجة األوىل، وبكالوريوس يف احلاسوب من 

جامعة جرينتش، ودبلوما يف أنظمة إدارة األعمال من جامعة 
البحرين. السيد بشارة متخصص يف تكنولوجيا املعلومات 

وميلك أكثر من 20 سنة يف هذا اجملال.

منصور العلوان 
رئيس التدقيق الداخلي 

التحق السيد منصور العلوان، رئيس التدقيق الداخلي إىل شركة 
بنفت يف سبتمرب 2018، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس 

يف هندسة احلاسب اآليل وماجستري يف إدارة األعمال من 
اجلامعة األهلية يف مملكة البحرين. ميلك السيد منصور خربة 

واسعة متتد لنحو 9 سنوات يف التدقيق الداخلي واخلارجي، 
واستشارات تقنية املعلومات، وإدارة تقنية املعلومات املتعلقة 

مبختلف الصناعات يف البحرين ودول جملس التعاون 
اخلليجي. 

مرمي كمال
مساعد مدير االمتثال

التحقت السيدة مرمي كمال، مساعد مدير االمتثال إىل شركة 
بنفت يف فرباير 2018، وهي حاصلة على ماجستري يف التمويل 

من جامعة دي بول يف الواليات املتحدة األمريكية، ودبلوما 
دولية يف احلوكمة واملخاطر واالمتثال. متلك السيدة مرمي 

5 سنوات من اخلربة يف جمال املخاطر واالمتثال.
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تقرير احلوكمة املؤسسية لشركة بنفت لعام 2019. 1
تطمح شركة بنفت إىل بناء نظام مستخرج من قانون حوكمة الشركات يف البحرين الصادر يف عام 2010 والذي اصدر من قبل بنك البحرين املركزي ، هبدف إدارة أعماهلا وعملياهتا بأعلى 

درجات النزاهة والكفاءة.

يلتزم جملس إدارة شركة بنفت بتنفيذ ممارسات حوكمة الشركات ومراجعة ومواءمة هذه املمارسات مع أفضل املمارسات الدولية.

نبذة عن املسامهني. 2
بيانات املسامهني كاآليت:

نسبة األسهمعدد األسهمالبنك/ املؤسسةالرقم
34.84%10٫836بنك البحرين الوطين ش.م.ب1

22.00%6٫843بنك البحرين والكويت2

11.00%3٫421البنك األهلي املتحد ش.م.ب3

9.00%2٫800ستاندرد تشارترد بنك4

7.00%2٫177أتش إس يب سي الشرق األوسط احملدود5

4.84%1٫505بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب6

3.33%1٫033مصرف السالم7

3.00%934سييت بنك8

1.00%311البنك العريب9

1.00%311بنك املستقبل ش.م.ب )م(10

1.00%311بنك اإلمثار ش.م.ب )م(11

1.00%311حبيب بنك احملدود12

1.00%311يونايتد بنك ليمتد13

نبذة عن أعضاء جملس اإلدارة. 3
3-1 نبذة عن تشكيل أعضاء جملس اإلدارة

يتكون جملس إدارة الشركة من 3 أعضاء معينني من قبل املسامهني الرئيسيني )بنك البحرين الوطين وبنك البحرين والكويت والبنك األهلي املتحد(، و 3 أعضاء منتخبني من قبل األعضاء 
اآلخرين، و 4 أعضاء مستقلني، وعضو واحد كمراقب من قبل مصرف البحرين املركزي. وقد مت تعيينهم واعتمادهم من قبل بنك البحرين املركزي يف أغسطس 2018 ملدة 3 سنوات بدأت من 

أغسطس 2018 وتنتهي حىت موعد انعقاد اجلمعية العمومية يف عام 2021. ميلك مجيع أعضاء اجمللس خربات متنوعة يف القطاع املصريف وتقنية املعلومات.

تقرير احلوكمة املؤسسية
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تشكيل جملس اإلدارة

اللجنةاملنصب يف املجلساسم العضوالرقم

رئيس جلنة الترشيحات واملكافآترئيس جملس اإلدارة - عضو مستقلحممد إبراهيم البستكي1

عضو يف جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطرنائب رئيس جملس اإلدارة - عضو تنفيذيأمحد عبدالرحيم بوجريي2

عضو اللجنة التنفيذيةعضو غري تنفيذيتاال عبدالرمحن فخرو3

عضو اللجنة التنفيذيةعضو غري تنفيذيعبدالرزاق عبداخلالق4

عضو جلنة الترشيحات واملكافآتعضو تنفيذيالدكتور عادل عبداهلل سامل5

عضو جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطرعضو تنفيذيجورو جيارمان6

عضو جلنة الترشيحات واملكافآتعضو تنفيذيخالد أيب خليل7

رئيس جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطرعضو مستقلماثيو جون دكني8

رئيس اللجنة التنفيذيةعضو مستقلعبداهلل عصام فخرو )استقال يف يونيو 2019(9

عضو اللجنة التنفيذيةعضو مستقلهادية حممد فتح اهلل10

-عضو مراقب - مصرف البحرين املركزييوسف راشد الفاضل11

3-2 مهام ومسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة

يفوض جملس اإلدارة بعض صالحياته إىل اإلدارة، مع االحتفاظ ببعض الصالحيات ألفراده. ويضطلع اجمللس مبسؤولية إدارة شؤونه اخلاصة وتشمل تعيني رئيس جملس اإلدارة، ونائب رئيس 
جملس اإلدارة ، وترشيح األعضاء لالنتخاب يف اجمللس، وتشكيل جلان اإلدارة التابعة للمجلس.

تتركز املهمة األساسية جمللس اإلدارة على محاية وتعزيز قيمة أصول وموجودات الشركة. ويتوىل اجمللس توجيه كافة شؤون الشركة لضمان حتقيق النمو والتطور واالستدامة املالية، وتعزيز 
قيمة منتجاهتا وخدماهتا. كما يضطلع مبسؤولية ضمان اجلودة الكلية ألداء الشركة ووضع خطط اإلحالل الوظيفي الالزمة لتحقيق األهداف االستراتيجية والتشغيلية الرئيسية مع تنفيذ 

مسؤولياته بشكل مستقل. وميكن تلخيص مهام ومسؤوليات جملس اإلدارة وفق اآليت:

اإلشراف القانوين واألساسي	 

إعداد سياسات الشركة وتوجهاهتا	 

إدارة األداء الكلي للشركة	 

الرقابة املالية	 

إدارة املخاطر	 

ضمان االلتزام بالقوانني واإلجراءات	 

إعداد التقارير وتعزيز االتصاالت	 
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3-3 نبذة عن أعضاء جملس اإلدارة

املجالس اإلدارية األخرىالوظيفة احلاليةاسم العضو
عضو جملس إدارة - اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، شركة أصول ، شركة -حممد إبراهيم البستكي

عقارات السيف، فندق فريزر سويتس.
جملس األمناء - جامعة اململكة

نائب رئيس جملس اإلدارة - بنك فيصل احملدود باكستان، جمموعة سولدريت الرئيس التنفيذي - جمموعة اإلمثارأمحد عبدالرحيم
القابضة، مجعية مصارف البحرين، وصندوق الوقف للمصارف اإلسالمية.

عضو جملس إدارة - شركة اإلمثار للتطوير.
مركز اخلليج التخصصي للسكر وبنك البحرين للتنمية.الرئيس التنفيذي للمشاريع - جملس التنمية االقتصاديتاال عبدالرمحن فخرو
رئيس جلنة التدقيق - شركة سناد-عبدالرزاق عبداخلالق

عضو جملس اإلدارة - مستشفى البحرين التخصصي وشركة إتقان كابيتال.
رئيس جلنة التدقيق - مستشفى البحرين التخصصي.

عضو جملس اإلدارة - شركة إينفيتا إلدارة املطالبات.مدير عام اخلدمات املصرفية لألفراد - بنك البحرين والكويتالدكتور عادل عبداهلل سامل
عضو جملس اإلدارة - خليج البحرين للتكنولوجيا املاليةرئيس اجملموعة التقنية - البنك األهلي املتحدجورو جيارمان
الرئيس التنفيذي للعمليات - ستاندرد شارترد بنك، دول الشرق خالد أيب خليل

األوسط اخلليجي باستثناء دولة اإلمارات
عضو جملس اإلدارة - ستاندرد تشارترد بنك، متروبوليتان القابضة، لبنان.

عضو جملس اإلدارة - مجعية مصارف البحرين.شريك - شركة كيه إم أتش حللول اإلدارةماثيو جون دكني
استشاري- جملس إدارة بنك البحرين الوطين.

عضو جلنة إدارة املخاطر يف بنك البحرين الوطين.
عضو جملس اإلدارة - شركة بريجراين بارتنرز، سي 5 أكسيلرييت )اخلليج(، الرئيس التنفيذي للعمليات - سي 5 أكسيلريتهادية حممد فتح اهلل

املرأة يف التكنولوجيا املالية )فنتك( البحرين.
-مدير تنفيذي خلدمات الشركات - مصرف البحرين املركزييوسف راشد الفاضل

3-4 جلان جملس اإلدارة
يضم جملس اإلدارة 3 جلان كحد أدىن وهي كالتايل:

3-4-1 جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر:
تقوم جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر مبساعدة جملس اإلدارة يف اإلشراف على التقارير املالية والرقابة يف شركة بنفت وشركاهتا التابعة )إن وجدت(، فضال عن اإلشراف جبانب 

متابعة نظام الرقابة املالية، وعملية التدقيق، ومراقبة املخاطر املالية، واحلوكمة املؤسسية، وااللتزام بالقواعد واحلكام التنظيمية ملصرف البحرين املركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 
عالوة على قواعد السلوك السارية يف الشركة.

3-4-2 اللجنة التنفيذية:
توفر اللجنة التنفيذية املنصة األساسية لإلدارة العليا لبحث املشاريع واالستراتيجيات، والنظر يف خمتلف القضايا االستراتيجية للشركة. وتتركز مسؤوليات اللجنة التنفيذية على املساعدة يف 
تعزيز عملية صنع القرار وضمان سرعته، ودعم ومتكني اإلدارة العليا للشركة يف أداء مسؤولياهتا وفق أهداف واستراتيجية الشركة، إضافة إىل حبث ومناقشة وجهات النظر والتوجيه بشأن أي 

قضية استراتيجية أو مسألة رئيسية خاصة تؤثر على األعمال.

3-4-3 جلنة الترشيحات واملكافآت:
تتوىل جلنة الترشيحات واملكافآت مراجعة تشكيل جملس اإلدارة وخطط اإلحالل ومساعدة جملس اإلدارة يف أعمال البحث عن مرشحني جمللس اإلدارة وتقييمهم وتقدمي التوصيات بشأهنم.

ويتم تكليف كل جلنة مبهامها ومسؤولياهتا كتابيًا يف ميثاق اللجنة. كما ميكن جمللس اإلدارة تشكيل جلان متخصصة تابعة للمجلس للتعامل مع مشاريع معينة. ويتم تعيني عضو واحد على 
األقل من جملس اإلدارة لكل جلنة يشكلها اجمللس. وال جيب أن يقتصر أعضاء هذه اللجان على أعضاء اجمللس فقط.

وتزامنًا مع تشكيل أي جلنة، يتعني على جملس اإلدارة تعيني رئيس اللجنة. كما متلك كل جلنة- سواء تقتصر عضويتها على أعضاء من جملس اإلدارة فقط أو ال تقتصر على ذلك- الصالحية 
لتحديد النصاب مبا ال يقل عن أغلبية أعضائها.

تقرير احلوكمة املؤسسية
)تتمـة(
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3-5 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
بلغت مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 163٫993 دينار حبريين يف عام 2019. وقد تسلمت اللجان الفرعية عالوة حضور اجتماعات وهي جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر، واللجنة 

التنفيذية، وجلنة الترشيحات واملكافآت بإمجايل93٫587 دينار حبريين لعام 2019.

3-6 تعيني جملس اإلدارة
يقوم مجيع أعضاء جملس اإلدارة بالتوقيع على خطاب تعيني جملس اإلدارة.

3-7 تقييم جملس اإلدارة وجلانه
يقوم جملس اإلدارة بإجراء تقييم ذايت سنويا. ويقوم اجمللس مبراجعة التقييم الذايت ألعضاء جملس اإلدارة واللجان مع األخذ يف االعتبار أي توصيات تنشأ عن هذا التقييم.

3-8 الربنامج التعريفي ألعضاء جملس اإلدارة
يتم ترتيب جلسة تعريفية لكل عضو جديد من أعضاء جملس اإلدارة مع الرئيس التنفيذي واليت تتضمن اجتماعات مع اإلدارة العليا، وزيارات ملرافق الشركة، وعرض اخلطط االستراتيجية 

واملالية والشؤون احملاسبية وإدارة املخاطر.

3-9 حضور اجتماعات جملس اإلدارة وجلانه
جيتمع أعضاء جملس اإلدارة واللجان الفرعية للمجلس بشكل دوري إلجناز مسؤولياهتم. ووفقًا ملتطلبات ميثاق احلوكمة املؤسسية وتعليمات مصرف البحرين املركزي، تسجل الشركة حضور 
أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان لالجتماعات. ونستعرض أدناه ملخص الجتماعات اجمللس و اللجان الفرعية اليت عقدت خالل عام 2019 وحضور األعضاء مع توضيح عدد اجللسات 

اليت حضرها األعضاء:

األعضاء

اللجنة التنفيذيةجملس اإلدارة
جلنة التدقيق واحلوكمة 

وإدارة املخاطر
املجموعجلنة الترشيحات واملكافآت

إمجايل عدد 
االجتماعات

عدد 
االجتماعات 
اليت حضرت

إمجايل عدد 
االجتماعات

عدد 
االجتماعات 
اليت حضرت

إمجايل عدد 
االجتماعات

عدد 
االجتماعات 
اليت حضرت

إمجايل عدد 
االجتماعات

عدد 
االجتماعات 
اليت حضرت

إمجايل عدد 
االجتماعات

عدد 
االجتماعات 
اليت حضرت

% من 
احلضور

100%77331010حممد إبراهيم

100%77661313عبدالرزاق عبداخلالق

100%445599عبداهلل فخرو

100%77331010عادل سامل

100%77441111أمحد عبدالرحيم

91%76441110جورو جاي

100%77661313هادية فتح اهلل

100%77331010خالد أيب خليل

100%77441111ماثيو ديكن

100%77661313تاال فخرو

100%7777يوسف الفاضل
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حضور اجتماعات جملس اإلدارة خالل عام 2019

خالل عام 2019، مت عقد سبعة اجتماعات جمللس اإلدارة يف مملكة البحرين وفق اآليت:

 حضور      X غياب      O مل يكن عضوًا خالل هذه الفترة

10 ديسمرب27 نوفمرب18 سبتمرب26 مايو13 مايو11 مارس13 فربايراألعضاء

حممد إبراهيم
أمحد عبدالرحيم

عادل سامل
عبدالرزاق عبداخلالق

OOOعبداهلل فخرو

هادية فتح اهلل
تاال فخرو

يوسف الفاضل
Xجورو جاي

خالد أيب خليل
ماثيو ديكن

اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2019

25 يوليو9 أبريل10 مارس5 مارس24 فرباير4 فربايراألعضاء

عبدالرزاق عبداخلالق
Oعبداهلل فخرو

هادية فتح اهلل
تاال فخرو

اجتماعات جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر خالل عام 2019

23 أكتوبر10 يوليو21 أبريل6 فربايراألعضاء

أمحد عبدالرحيم
جورو جاي

ماثيو ديكن

تقرير احلوكمة املؤسسية
)تتمـة(
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اجتماعات جلنة الترشيحات واملكافآت خالل عام 2019

31 أكتوبر3 يوليو21 ينايراألعضاء

عادل سامل
خالد أيب خليل
حممد إبراهيم

االجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية وغري العادية. 4
عقدت الشركة االجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية وغري العادية بتاريخ 27 مارس 2019.

اهليكل اإلداري واملؤسسي. 5

تطوير األعمال 
والتسويق خدمات األعمال

املساعد الشخصي 
للرئيس التنفيذي

جلنة التعيينات 
واملكافآت اللجنة التنفيذية

مركز البحرين 
للمعلومات االئتمانية تقنية املعلومات

الرئيس التنفيذي

جملس اإلدارة

إدارة املخاطر وأمن 
املعلومات املوارد البشرية واإلدارية الشؤون املالية

التدقيق الداخلي االمتثال

 جلنة التدقيق
واحلوكمة املؤسسية

قامت شركة بنفت بتطوير هيكلها املؤسسي وفق أسلوب يساعد الشركة على تنفيذ املهام واملسؤوليات وإعداد التقارير بني إداراهتا املختلفة. تضم الشركة سبع إدارات رئيسية هي تطوير 
األعمال والتسويق، وخدمات األعمال، ومركز البحرين للمعلومات االئتمانية، وتقنية املعلومات، وإدارة املخاطر وأمن املعلومات، واملوارد البشرية واإلدارية، والشؤون املالية. كما يشتمل 

اهليكل على قسم التدقيق الداخلي واالمتثال اليت يتصل مباشرة بالرئيس التنفيذي وجملس اإلدارة من خالل جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر.

2019 السنـــوي  الـتـقـــريـــر  بـنـفــت  WWW.BENEFIT.BH33



قواعد السلوك املهين ألعضاء جملس اإلدارة. 6
ترسي هذه القواعد املعايري األخالقية ألعضاء جملس اإلدارة وكبار موظفي الشركة، وتعكس التزام أعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني بأداء مهامهم ومسؤولياهتم جتاه الشركة بكل 

إخالص واستقامة ومهنية عالية.

سياسة اإلبالغ عن املخالفات. 7
تلتزم الشركة التزامًا صارمًا بالسلوك األخالقي ومعايري النزاهة يف أداء عملها، األمر الذي دفعها إىل تطبيق سياسة اإلبالغ عن املخالفات. تشجع هذه السياسة املوظفني على إبداء 

حسن النوايا واالستقامة يف الكشف عن أي تصرفات خاطئة، أو غري أخالقية، أو ممارسات غري سليمة، أو تصرفات عمل معاكسة ميكن أن تؤثر على مصاحل الشركة، أو عمالئها، أو 
مسامهيها، أو موظفيها أو مستثمريها، أو الصاحل العام. وتوفر الشركة جلميع املوظفني احلماية الالزمة اليت تتيح هلم القيام بذلك.

تضارب املصاحل. 8
تطبق الشركة سياسة موثقة بشأن تضارب املصاحل واألطراف ذات الصلة. ويف حالة قيام أعضاء جملس اإلدارة وجلانه التابعة بالنظر إىل أي من األمور اليت قد تنطوي على تضارب 

للمصاحل من أعضاء اجمللس. فإنه يتعني على اجمللس أو اللجان بكامل األعضاء اختاذ القرارات يف هذا الشأن.

وجيب على العضو املعين مغادرة غرفة االجتماع خالل مناقشة هذه القضايا. ويتم تسجيل احلاالت وفق السياسة املطبقة. ويتعني على أعضاء جملس اإلدارة إخطار مجيع أعضاء 
اجمللس وسكرتري اجمللس بأي حالة قد تنشأ عنها تضارب يف املصاحل، فضال عن جتنب التصويت يف هذا األمر.

حوافز األداء. 9
قام جملس إدارة الشركة بتشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت لتقييم األداء املرتبط هبيكل احلوافز ألفراد اإلدارة العليا، يرجى اإلطالع على اإليضاح رقم 16 )أ( حول البيانات املالية 

املدققة.

10 .)IFRS( املعامالت مع األطراف ذات الصلة
تتعامل شركة بنفت مع العديد من بنوك البحرين واليت متثل أيضًا مسامهني يف الشركة. وتعترب هذه املعامالت مبثابة صفقات لتقدمي خدمات تتعلق بأنظمة الدفع، واخلدمات 

املصرفية عرب اإلنترنت، وخدمات البطاقات، ومركز املعلومات االئتمانية.

وقد أبرمت شركة سناد )التابعة لشركة بنفت( اليت متلكها شركة بنفت اآلن بنسبة 100% عقودًا مع بعض مسامهي شركة بنفت لتقدمي خدمات تتعلق بتخصيص بطاقات اخلصم 
املباشر/االئتمان وخدمات أجهزة الصراف اآليل.

إن طبيعة عمل بنفت تتركز على خدمة القطاع املصريف يف البحرين من خالل عدد من اخلدمات، وأجهزة الصراف اآليل/نقاط البيع، ومركز البحرين للمعلومات االئتمانية، ونظام 
البحرين ملقاصة الشيكات اإللكتروين، ونظام حتويل األموال إلكترونيًا، وبوابة الدفع، والشبكة اخلليجية، وغريها. وباإلضافة إىل ذلك، مت تأسيس سناد لتكون مبثابة شركة معاجلة 

طرف ثالث خلدمة البنوك.

يرجى اإلطالع على اإليضاح رقم 16 )ب( حول البيانات املالية املدققة.

االتصاالت. 11
تعد بنفت شركة غري مدرجة يف سوق األوراق املالية، ولكنها حترص على حتديث موقعها اإللكتروين حبيث يتضمن التقرير املايل للشركة، كما ميكن ملسامهي الشركة احلصول على أي 

معلومات الزمة سواء مالية أو غريها من خالل الرئيس التنفيذي. سيتم حتديث التقرير املايل لعام 2019 على املوقع اإللكتروين للشركة بعد اجتماع اجلمعية العمومية.

تقرير احلوكمة املؤسسية
)تتمـة(
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اعتماد املعامالت من قبل جملس اإلدارة. 12
يعتمد جملس اإلدارة امليزانية السنوية إىل جانب مصروفات رأس املال للمشاريع )إن وجدت(، وذلك وفق هيكل الصالحيات املعتمد من قبل جملس اإلدارة والذي يوضح حدود صالحيات 

جملس اإلدارة وفريق اإلدارة.

املساعدة املهنية. 13
قد يسعى جملس اإلدارة إىل احلصول على مشورة أو استشارة من خالل اجتماعات رمسية للمجلس أو اللجان أو من خالل االتصال غري الرمسي املباشر مع الرئيس التنفيذي.

إن املعلومات اليت حيتاجها جملس اإلدارة الختاذ القرارات ستكون متوفرة يف داخل الشركة. وميلك اجمللس إمكانية الوصول الكامل إىل مستندات الشركة وسجالهتا، وقد يسعى 
للحصول على مشورة خارجية مستقلة إذا لزم األمر.

الرقابة الداخلية. 14
يقوم املدقق الداخلي للشركة مبراجعة إجراءات وعمليات الرقابة الداخلية، واملدقق اخلارجي لشركة بنفت هو شركة كي يب إم جي. ويتم تقدمي نتائج التدقيق الداخلي وخطط 

التصحيح إىل جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر.

الترتيبات املالية. 15
تقوم جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر مبراجعة البيانات املدققة على أساس ربع سنوي مع املدقق اخلارجي واإلدارة، ورفعها إىل جملس اإلدارة العتمادها.

سياسة املكافآت ألعضاء جملس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا. 16
يتوىل أعضاء جملس اإلدارة حتديد مكافآت اجمللس، بينما تتوىل جلنة الترشيحات واملكافآت التوصية بعالوات حضور االجتماعات العتمادها من قبل جملس اإلدارة. كما تقوم جلنة 

الترشيحات واملكافآت بتحديد مكافآت اإلدارة العليا. وتتوفر معلومات عن املكافآت اليت دفعت ألفراد اإلدارة العليا أمام املسامهني عند الطلب.

معلومات أخرى. 17
تبلغ الرسـوم املدفوعة ملـدققي الشـركة كيه يب إم جي فخرو البحـرين إلجناز أعمـال التدقيـق لعام 2019 ما يقـدر مببلـغ 11٫492 دينـار حبريين، ورسـوم خـدمـات غري التدقيق ما يقدر 

مببلغ 65٫280 دينار حبريين.

املسؤولية االجتماعية. 18
من منطلق املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع، أوصى جملس اإلدارة بتخصيص مبلغ من األرباح الصافية كاحتياطي أعمال خريية يف مملكة البحرين رهنًا مبوافقة اجلمعية العامة 

العادية.

اإللتزام باإلرشادات اخلاصة باحلوكمة املؤسسية. 19
إن اشتراطات جملد التوجيهات اخلاص مبصرف البحرين املركزي والواردة يف فصل الضوابط الرقابية عالية املستوى تنص على وجوب التزام الشركة بالقواعد واإلرشادات اخلاصة 

هبذه الضوابط الرقابية عالية املستوى، أو تفسري أسباب عدم التزامه يف التقرير السنوي. ويف إطار التزامه بأحكام مصرف البحرين املركزي، يود البنك توضيح التايل:

غياب األغلبية لألعضاء املستقلني يف جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر وذلك بسبب إعادة هيكلة جملس اإلدارة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجيع أعضاء اللجنة لديهم اخلربة يف 	 
الشئون املالية والتكنولوجية.
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10:17 صباحًا27 مارس 2019حمضر االجتماع

شـركـة بنفـتصدرت الدعوة من

اجتماع اجلمعية العمومية لعام 2018طبيعية االجتماع

وفق قائمة احلاضريناحلضور

ترأس السيد حممد إبراهيم البستكي، رئيس جملس اإلدارة جلسة االجتماع. وقد رحب باحلاضرين من ممثلي املسامهني، ومصرف البحرين املركزي، ووزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة، وأكد حضور 99% من النصاب.

اعتماد حمضر اجتماع اجلمعية العمومية السنوي املنعقد يف 5	 أغسطس 8	20. 	
أحاط السيد رئيس جملس اإلدارة السادة املسامهني علمًا بأن حمضر اجتماع اجلمعية العمومية السنوي املؤرخ 15 أغسطس 2018 قد مت توزيعه مع جدول األعمال خالل االجتماع 

للمرجعية. ومل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء أي مالحظات ومت اعتماد احملضر.

القرار 	: اعتماد حمضر اجتماع اجلمعية العمومية السنوي املؤرخ 5	 أغسطس 8	20 من قبل املسامهني.

مناقشة واعتماد تقرير اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة املالية املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20. 2
عرض رئيس جملس اإلدارة موجزًا عن تقرير جملس اإلدارة اخلاص بنشاط الشركة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2018. مل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء أي مالحظات ومت 

اعتماد التقرير.

القرار 2: اعتماد تقرير اإلدارة للسنة املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20 من قبل املسامهني.

مراجعة تقرير املدققني اخلارجيني بشأن البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20. 3
قامت شركة كي يب إم جي بقراءة تقرير املدققني اخلارجيني بشأن البيانات املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2018. مل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء أي 

مالحظات ومت اعتماد البيانات املالية.

القرار 3- اعتماد تقرير املدققني اخلارجيني بشأن البيانات املالية املوحدة للشركة عن السنة املالية املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20 من قبل املسامهني.

مناقشة واعتماد البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20.. 	
أفاد رئيس جملس اإلدارة بأنه قد مت توزيع البيانات املالية للشركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 مع جدول األعمال خالل االجتماع للمرجعية. مل يتم توجيه أي استفسار، ومت 

اعتماد التقرير.

القرار 	- اعتماد البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20 من قبل املسامهني.

أحاط رئيس جملس اإلدارة السادة املسامهني علمًا بأن وفق املادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية، قام اجمللس مبراجعة املعامالت املتعلقة بأعضاء جملس إدارة الشركة   1-4
أو مدرائها سواء املباشرة أو غري املباشرة، ومت اعتماد هذه املعامالت من جانب جملس اإلدارة. مت إجياز هذه املعامالت يف اإليضاح رقم 16 من البيانات املالية املوحدة حتت 

معامالت األطراف ذوي العالقة. باإلضافة إىل ذلك، ووفق متطلبات البند 189، قام املدققون اخلارجيون بتقدمي تقريرهم هبذا الشأن.

القرار 	- اعتماد معامالت األطراف ذوي العالقة من قبل املسامهني.

مناقشة واعتماد توصيات جملس اإلدارة بشأن املخصصات التالية من صايف الربح لعام 8	20:. 5
أحاط رئيس جملس اإلدارة السادة املسامهني علمًا بتوصيات أعضاء جملس اإلدارة بشأن املخصصات التالية من صايف الربح لعام 2018:

توزيع أرباح نقدية للمسامهني بقيمة 1٫866٫240 دينار حبريين بنسبة 60% من رأس املال املدفوع. أ- 
حتويل 342٫574 دينار حبريين إىل االحتياطي العام.  ب- 

ختصيص 171٫287 دينار حبريين إلحتياطي األعمال اخلريية.  ج- 
حتويل 1٫045٫642 دينار حبريين لألرباح املستبقاة.  د- 

مل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء أي مالحظات ومت اعتماد التوصيات.

القرار 5: اعتماد التوصيات املقترحة بشأن خمصصات صايف الربح لعام 8	20 من قبل املسامهني.

اجتماع اجلمعية العمومية
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اعتماد التوصيات اخلاصة بتخصيص مبلغ ٫875	0	 دينار حبريين كمكافآت ألعضاء جملس اإلدارة للعام 8	20.. 	
أفاد رئيس جملس اإلدارة بالتوصيات اخلاصة بتخصيص مبلغ 106٫875 دينار حبريين كمكافآت ألعضاء جملس اإلدارة لعام 2018. مل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء أي مالحظات، 

ومت اعتماد املخصص.

القرار 	: اعتماد التوصية بتخصيص مبلغ ٫875	0	 دينار حبريين كمكافآت ألعضاء جملس اإلدارة لعام 8	20 من قبل املسامهني.

مناقشة واعتماد تقرير احلوكمة املؤسسية للسنة املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20.. 7
أشار رئيس جملس اإلدارة إىل أن تقرير احلوكمة املؤسسية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018 مدرج يف التقرير السنوي. ومل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء أي مالحظات، ومت اعتماد التقرير.

القرار 7: اعتماد تقرير احلوكمة املؤسسية للسنة املالية املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20 من قبل املسامهني.

إبراء ذمة أعضاء جملس إدارة الشركة من أي مسؤولية ناجتة عن كافة تصرفاتهم خالل السنة املالية املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20.. 8
تقدم رئيس جملس اإلدارة بطلب إبراء ذمة أعضاء جملس إدارة الشركة من أي مسؤولية تتعلق بتصرفاهتم خالل الفترة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018. مل يتم توجيه أي استفسار، ومت 

االعتماد من قبل املسامهني.

القرار 8: وافق املسامهون على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة من مسؤوليتهم القانونية خالل السنة املالية املنتهية يف 	3 ديسمرب 8	20.

اعتماد توصيات جملس اإلدارة بشأن إعادة تعيني شركة كي يب إم جي املدققني اخلارجيني للعام 		20.. 	
أوصى رئيس جملس اإلدارة بإعادة تعيني املدقق اخلارجي للشركة كي يب إم جي للعام 2019 بعد احلصول على موافقة مصرف البحرين املركزي، وتفويض جملس اإلدارة لالتفاق على 

الرسوم. مل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء مالحظات، ومت اعتماد التوصية.

القرار 9: وافق املسامهون على التوصية بتعيني شركة كيه يب إم جي املدقق اخلارجي لعام 2019.

أي أمور أخرى وفق البند رقم 207 من قانون الشركات التجارية.. 0	
ال توجد أي أمور أخرى مرفوعة من قبل املسامهني.

اختتم رئيس جملس اإلدارة اجتماع اجلمعية العمومية السنوي لشركة بنفت، ووجه الشكر إىل السادة املسامهني، ومصرف البحرين املركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على 
حضورهم ومشاركتهم.

كما وجه رئيس جملس اإلدارة الشكر إىل أعضاء اجمللس إلسهاماهتم يف خدمة الشركة. وأعرب عن تقديره لإلدارة واملوظفني على جهودهم يف حتقيق إجنازات جيدة خالل عام 2019.

على ضوء عدم وجود أي موضوعات أخرى على جدول األعمال، انتهى االجتماع يف الساعة 10:17 صباحًا.

حممد إبراهيم البستكي   عبدالواحد اجلناحي
الرئيس التنفيذي رئيس جملس اإلدارة  
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اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية

10:17 صباحًا27 مارس 2019حمضر االجتماع

شـركـة بنفـتصدرت الدعوة من

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية لعام 2018طبيعية االجتماع

وفق قائمة احلاضريناحلضور

ترأس السيد حممد إبراهيم البستكي، رئيس جملس اإلدارة جلسة االجتماع. وقد رحب باحلاضرين من ممثلي املسامهني، ومصرف البحرين املركزي، ووزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة، وأكد حضور 99% من النصاب.

اعتماد حمضري اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية يف 30 مارس 7	20 و 5	 أغسطس 8	20. 	
أحاط السيد رئيس جملس اإلدارة السادة املسامهني علمًا بأنه مت توزيع حمضري اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املؤرخ 30 مارس 2017 و 15 أغسطس 2018 مع جدول األعمال 

خالل االجتماع للمرجعية. ومل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء أي مالحظات ومت اعتماد احملضرين.

القرار 	: اعتماد حمضري اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املؤرخ 30 مارس 7	20 و 5	 أغسطس 8	20 من قبل املسامهني.

اعتماد حتويل أسهم ملكية يب إم آي بنك ش.م.ب )إمجايل 		3 سهم( إىل مصرف السالم البحرين ش.ب.م.. 2
أحاط رئيس جملس اإلدارة السادة املسامهني علمًا بأنه قد مت حتويـــل أسهم يب إم آي بنك ش.م.ب بإمجايل 311 سهم إىل مصرف السالم البحرين ش.م.ب. مل يتم توجيه أي استفسار 

أو إبداء أي مالحظات، ومت اعتماد حتويل األسهم.

القرار 2 - وافق املسامهون على حتويل أسهم ملكية يب إم آي بنك ش.م.ب إىل مصرف السالم البحرين ش.ب.م.

اعتماد التعديالت ودجمها يف عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. 3
أشار رئيس جملس اإلدارة بأنه سيتم دمج تعديالت عقد التأسيس والنظام األساسي. مل يتم توجيه أي استفسار أو إبداء أي مالحظات، ومت اعتماد املوضوع.

القرار 3: وافق املسامهون على عقد التأسيس والنظام األساسي املعدل للشركة.

املفوض بالتوقيع. 	
تفويض ونقل الصالحيات إىل رئيس جملس اإلدارة السيد حممد إبراهيم البستكي و/أو الرئيس التنفيذي السيد عبدالواحد عبدالرمحن اجلناحي للتوقيع على عقد التأسيس والنظام 

األساسي املعدل نيابة عن املسامهني أمام كاتب العدل.

القرار 	: وافق املسامهون على اعتماد املفوض بالتوقيع.

على ضوء عدم وجود أي موضوعات أخرى على جدول األعمال، انتهى االجتماع يف الساعة 10:30 صباحًا.

حممد إبراهيم البستكي   عبدالواحد اجلناحي
الرئيس التنفيذي رئيس جملس اإلدارة  
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تقرير مجلس اإلدارة
عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2019

شهدت شركة بنفت )»بنفت« أو »اجملموعة«( عامًا ناجحًا آخر يف 2019، حيث ركزت اجملموعة على حتويل اجملتمع حنو تبين ثقافة اجملتمع الرقمي، ودعم االستراتيجية الوطنية لتطوير 
سهولة ممارسة األعمال التجارية يف مملكة البحرين.

استعراض األنشطة
خالل عام 2019، قامت شركة بنفت بتطبيق منصة مشتركة »إعرف عميلك إلكترونيًا« بنجاح، واليت مت تطويرها استنادًا إىل منوذج حقيقي للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، بني شركة 

بنفت ومصرف البحرين املركزي وهيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية ، مع اثر إجيايب على تطوير نظام بيئة التكنولوجيا املالية. قام 27 بنكًا بإطالق اخلدمة بنجاح، حيث مت تدريب أكثر 
من 1000 مستخدم من هذه البنوك.

كما أطلقت اجملموعة رمز اخلزنة الوطين، بالتعاون مع جهات دولية مثل فيزا وماستركارد، للمدفوعات عرب بطاقات اخلصم /االئتمان املتنقلة بتقنية عدم التالمس؛ واملقبولة دوليًا. باإلضافة 
لذلك، قامت شركة بنفت بتوسيع خدماهتا التجارية املشتركة لتشمل جمموعة جديدة من مزودي اخلدمات التقنية املالية يف نطاق التكنولوجيا املالية، مثل مزودي خدمة الدفع، وشركات 

ناشئة TPPs، وشركات أخرى.

يف عام 2019، عمل مركز البحرين للمعلومات االئتمانية مع هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية لتوفري وإتاحة التقارير االئتمانية على موقع bahrain.bh. خالل السنة، قام 4 بنوك بدمج 
اخلدمات اإللكترونية ملركز املعلومات االئتمانية، وقام اثنان من البنوك مبنح قروض عرب اإلنترنت خالل ثوان.

شهدت املعامالت من خالل نظام حتويل األموال اإللكتروين )EFTS( منوًا جيدًا يف 2019، مع معدل منو يبلغ 557%، وأكثر من 6٫3 مليون معاملة مت تسجيلها على خدمات فوري بلس، مقارنة 
مع 960 ألف معاملة خالل 2018. باإلضافة لذلك، مت إجراء ما يقارب 7٫1 مليون معاملة على نظام فوري، بنسبة منو تبلغ 21%، مقارنة مع 2018. كما شهدت خدمة فواتري منوًا جيدًا يف 2019، 

مع 1٫99 مليون معاملة متثل منوًا بنسبة 20% مقارنة مع 2018.

كما كان هناك زيادة يف التركيز على منوذج عالقة »الشركة مع العميل« يف 2019، والذي جتلى يف جناح خدمة BenefitPay كمحفظة وطنية. وقد شهد جمموع األعضاء زيادة بنسبة %450 
مقارنة مع 2018 ، حيث بلغ جمموع عدد املعامالت من خالل احملفظة 5٫5 مليون معاملة خالل السنة. امتد نطاق خدمة BenefitPay ليدعم األعمال املنزلية واملؤسسات الصغرية )سوق غري 

املستهدفة(، وبلغ جمموع التجار من هذه الفئة واملدعومني من قبل احملفظة الوطنية 2٫250 تاجرًا.

األداء الكلي والنتائج املالية
حققت شركة بنفت عامًا ناجحًا للغاية يف 2019، وستستمر يف حتقيق النجاح يف املستقبل، مع تنفيذ خطتنا االستراتيجية اجلديدة للسنوات املقبلة. وانعكاسًا إلجنازات اجملموعة، سجلت 
شركة بنفت منوًا بنسبة 21% يف األرباح املوحدة لتصل إىل 11٫9 مليون دينار حبريين يف عام 2019 مقارنة مع 9٫9 مليون دينار حبريين يف عام 2018، فضاًل عن حتقيق منو بنسبة 15% يف 

جمموع املوجودات املوحدة اليت بلغت 26٫2 مليون دينار حبريين يف عام 2019، مقابل 22٫8 مليون دينار حبريين يف عام 2018. وقد اخنفض صايف أرباح شركة بنفت بنسبة 3% ليبلغ 3٫3 مليون 
دينار حبريين يف عام 2019 مقارنة مع 3٫4 مليون دينار حبريين يف عام 2018، وذلك بسبب زيادة االستثمار يف املوارد البشرية وأنشطة التسويق. وال شك أن النتائج احملققة تعكس تركيز 

شركة بنفت على حتسني مصادر إيراداهتا، واحلفاظ على منو أعماهلا بشكل طبيعي.

نسبة النمو2018		20النتائج املالية - بالدينار البحريين

-8%3٫152٫075			03٫	2٫األرباح التشغيلية املوحدة

-3%83٫425٫743		3٫327٫صايف األرباح املوحدة للسنة

7%20٫822٫183 			22٫283٫صايف املوجودات املوحدة
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التوزيعات املوصى بها، ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة لعام 		20
بناء على النتائج احملققة، أوصى جملس اإلدارة مبوافقة املسامهني على املخصصات التالية من ربح السنة:

		20 )دينار حبريين(
٫555٫200	أرباح أسهم

	٫85			 االحتياطي العام
27	205٫احتياطي األعمال اخلريية

 	8	72٫	2٫ إمجايل املخصصات

كما أوصى جملس اإلدارة بصرف مكافآت ألعضاء اجمللس بقيمة 163٫993 دينار حبريين لعام 2019.

ختضع كل من املخصصات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة ملوافقة مصرف البحرين املركزي واملسامهني.

خالل 2019، تغري عدد أعضاء جملس اإلدارة من 11 عضوًا إىل 9 أعضاء، نتيجًة الستقالة السيد عبداهلل فخرو يف يونيو 2019، والسيد ماثيو ديكني يف نوفمرب 2019. يعمل جملس اإلدارة بشكل 
وثيق مع مصرف البحرين املركزي، لتعيني أعضاء بديلني هلؤالء األعضاء املستقلني.

النظرة املستقبلية لعام 2020
تعتزم شركة بنفت إطالق خدمات جديدة مبتكرة خالل عام 2020، واليت ستركز بصورة أساسية على تطوير خدمة BenefitPay كأسلوب حياة، ومنو ذراع املعلومات لشركة بنفت. سيتم 

حتقيق ذلك من خالل إطالق العديد من اخلدمات واملميزات املبتكرة خالل عام 2020.

ستقوم اجملموعة بإطالق خدمة حتويل QR املتنقلة يف عام 2020 ، واليت مت ترخيصها من قبل مصرف البحرين املركزي مؤخرًا، مما يؤكد التزام اجملموعة حنو قيادة الرؤية الوطنية حنو 
جمتمع غري نقدي. كما تعمل شركة بنفت عن قرب مع مصرف البحرين املركزي بغرض متكني السوق غري املستهدفة من تقدمي معامالت غري نقدية بسالسة ويسر.

باإلضافة لذلك، ستركز اجملموعة على تطوير مميزات إضافية يف خدمة BenefitPay خالل عام 2020، مثل إطالق خدمة الدفع عرب االنترنت من خالل موقع bahrain.bh، وخدمة السماح 
.BenefitPay بالدفع للتزود بالوقود، ومواقف السيارات، والتحويالت من خالل خدمة

كما ستقوم شركة بنفت يف عام 2020 بتقدمي مميزات إضافية يف نظام »إعرف عميلك إلكترونيًا« ، لتمكني ميزة التعرف على الوجوه، وخدمة تسجيل وضم الزبائن عرب اإلنترنت. كما ستقوم 
اجملموعة بضم املزيد من األعضاء يف منصة نظام إعرف عميلك إلكترونيًا، مثل شركات حتويل العمالت ومزودي خدمة الدفع. باإلضافة لذلك، ستقوم شركة بنفت بإطالق خدمة تصنيف 

املنشآت الصغرية واملتوسطة لتسهيل التمويل. تسعى هذه املبادرات لدعم ممارسة التجارة بسهولة ويسر ضمن استراتيجية مملكة البحرين.

شكر وتقدير
يود جملس إدارة شركة بنفت التأكيد للمسامهني بأن اجملموعة سوف تواصل املسامهة بدورها االستراتيجي يف خدمة مملكة البحرين، مع طرح حلول أكثر ابتكارًا، مبا يتوافق مع رؤيتها 

الطموحة.

وينتهز جملس اإلدارة هذه املناسبة للتوجه خبالص االمتنان والتقدير إىل صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى، وصاحب السمو امللكي األمري خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر، وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد األمني نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء، على توجيهاهتم 

السديدة ودعمهم الكرمي. كما نتوجه بالشكر والتقدير إىل خمتلف الوزارات واملؤسسات احلكومية، ومصرف البحرين املركزي على تعاوهنم املستمر وتشجيعهم املتواصل طوال مسرية الشركة، 
اليت هتدف إىل تعزيز مكانة مملكة البحرين لتكون يف مصاف الدول املتطورة يف قطاع اخلدمات املالية. ويتوجه جملس اإلدارة أيضا ً خبالص الشكر إىل عمالئه الكرام على ثقتهم الغالية، 

وإىل املسامهني على دعمهم الكرمي، والشكر موصول إىل موظفي الشركة لعملهم اجلاد وإخالصهم وتفانيهم ومسامهاهتم يف حتقيق جناح الشركة.

حممد إبراهيم البستكي
رئيس جملس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة )تتمـة(
عن السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2019
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شركة بِنفـت ش.م.ب )مقفلة(،
ص.ب 		25

املنامة - مملكة البحرين

تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى حضرات السادة املساهمني

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الــــرأي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة بنفت ش.م.ب )مقفلة( )»الشركة«( والشركة التابعة هلا )»اجملموعة«(، واليت تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 ديسمرب 2019، 
والبيانات املوحدة للربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغريات يف حقوق امللكية، والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات اليت تتكون من السياسات احملاسبية 

اهلامة واملعلومات اإليضاحية األخرى.

برأينا، أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصـورة عادلة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، املـركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2019، وأداءها املايل املوحد وتدفقاهتا 
النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

أساس الرأي
لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا وفق هذه املعايري مشروحة مبزيد من التفصيل يف قسم »مسئوليات املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة« من تقريرنا 

هذا. حنن مستقلون عن اجملموعة وفقًا ملدونة قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني التابعة جمللس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني، وقد استوفينا مسئولياتنا 
األخالقية األخرى طبقًا للمدونة املذكورة. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

املعلومات األخرى
جملس اإلدارة مسئول عن املعلومات األخرى. املعلومات األخرى اليت حصلنا عليها بتاريخ هذا التقرير هي تقرير أعضاء جملس اإلدارة املبني على الصفحات 39 و 40.

إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يغطي املعلومات األخرى، وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد يف هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تكمن مسئوليتنا يف قراءة املعلومات األخرى احملددة أعاله، وعند القيام بذلك، األخذ بعني االعتبار ما إذا كانت هذه املعلومات األخرى 
حتوي تضارب مهم مع البيانات املالية املوحدة، أو مع معرفتنا اليت حصلنا عليها من خالل أعمال التدقيق، أو يبدو أهنا حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة. وإذا ما استنتجنا، بناًء 
على العمل الذي قمنا به على املعلومات األخرى اليت حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، أهنا حتتوي على معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن تلك احلقيقة. 

ومل نالحظ ما يتوجب اإلفصاح عنه يف هذا الشأن.

مسئولية جملس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إن جملس إدارة الشركة مسئول عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه جملس اإلدارة 

ضروريًا إلعداد البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات املالية املوحدة، جملس اإلدارة مسئول عن تقييم قدرة اجملموعة على العمل كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، كلما كان مناسبًا، عن األمور املتعلقة بفرضية االستمرارية، 
واستخدامها كأساس حماسيب إال إذا كان جملس اإلدارة ينوي تصفية اجملموعة أو إيقاف أعماهلا، أو ليس لديه بديل واقعي إال القيام بذلك.

مسئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة
تتلخص أهدافنا يف احلصول على تأكيد معقول من خلو البيانات املالية املوحدة ككل من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواًء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير املدققني 

الذي يتضمن رأينا. يعترب التأكيد املعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا ملعايري التدقيق الدولية سيكشف دائمًا عن املعلومات اجلوهرية اخلاطئة 
عند وجودها. ميكن أن تنجم املعلومات اخلاطئة من االحتيال أو اخلطأ، وتعترب جوهرية إذا كان من املتوقع أن تؤثر، بصورة فردية أو جمتمعة، على القرارات االقتصادية املأخوذة اعتمادًا 

على هذه البيانات املالية املوحدة.
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى حضرات السادة املساهمني
 )يتبع(

مسئولية املدققني عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )تتمة(
كجزء من أعمال التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية، إننا منارس التقديرات املهنية وحنافظ على منهج الشك املهين يف مجيع مراحل التدقيق. كما نقوم باآليت:

حتديد وتقييم خماطر املعلومات اجلوهرية اخلاطئة يف البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناجتة عن االحتيال أو اخلطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق اليت تستجيب لتلك 	 
املخاطر، واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفري أساسًا لرأينا. إن خماطر عدم اكتشاف معلومات جوهرية خاطئة ناجتة عن االحتيال أعلى من عدم اكتشاف معلومات 

جوهرية خاطئة ناجتة عن اخلطأ، كون االحتيال قد ينطوي على التواطؤ، أو التزوير أو احلذف املتعمد، أو التحريف، أو جتاوز نظم الرقابة الداخلية.

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

تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة، ومعقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات العالقة اليت قام هبا جملس اإلدارة.	 

الوصول إىل استنتاج حول مدى مالئمة استخدام جملس اإلدارة األساس احملاسيب لفرضية االستمرارية، واستنادًا إىل أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها، ما إذا كان هناك غموض مهم 	 
متعلق بأحداث أو ظروف ميكن أن تثري شكوكًا كبرية حول قدرة اجملموعة على العمل كمنشأة مستمرة. إذا توصلنا ملثل هذا االستنتاج، فإنه يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا هذا 
إىل اإلفصاحات ذات العالقة يف البيانات املالية املوحدة، أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غري كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا املهين. تستند استنتاجاتنا على أدلة التدقيق اليت حصلنا 

عليها حىت تاريخ هذا التقرير. ومن املمكن لألحداث أو الظروف املستقبلية أن تدفع اجملموعة للتوقف عن العمل كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام وهيكل وحمتوى البيانات املالية املوحدة، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة متثل املعامالت واألحداث األساسية، بطريقة حتقق عرضًا 	 
عادالً.

احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن اجملموعة بغرض إبداء الرأي حول البيانات املالية املوحدة. حنن مسئولون 	 
عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق اجملموعة، ومسئولون حصرًا فيما خيص رأينا هذا.

أننا نتواصل مع جملس اإلدارة فيما خيص، من بني أمور أخرى، نطاق التدقيق وتوقيت أعماله املخطط هلا، والنقاط املهمة اليت برزت أثناء التدقيق، مبا يف ذلك أوجه القصور اهلامة، إن 
وجدت، يف نظم الرقابة الداخلية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية األخرى
وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية واجمللد رقم )5( من دليل أنظمة مصرف البحرين املركزي، نفيد مبا يلي:

إن الشركة حتتفظ بسجالت حماسبية منتظمة وأن البيانات املالية املوحدة تتفق معها؛أ( 

إن املعلومات املالية الواردة يف تقرير أعضاء جملس اإلدارة متفقة مع البيانات املالية املوحدة؛ب( 

أنه مل يرد إىل علمنا وقوع أية خمالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية، أو قانون مصرف البحرين املركزي أو قانون املؤسسات املالية رقم )64( لسنة 2006 )وتعديالته( أو دليل ج( 
أنظمة مصرف البحرين املركزي )اجمللد رقم 5 والفقرات النافذة من اجمللد رقم 6 وتوجيهات مصرف البحرين املركزي(، أو ملتطلبات عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة، ميكن 

أن يكون هلا أثر سليب جوهري على أعمال الشركة أو مركزها املايل؛

وقد حصلنا من اإلدارة على مجيع اإليضاحات واملعلومات اليت طلبناها ألغراض التدقيق.د( 

كي يب ام جي فخرو

رقم قيد الشريك 213

19 فرباير 2020
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بيان املركز املالي املوحد
كما يف 31 ديسمرب 2019 - )بالدينار البحريين(

2018*		20إيضاح

املوجودات
41٫349٫4831٫285٫673األثاث واملعدات

51٫776٫5221٫048٫273برامج النظام
-11883٫920حق االنتفاع باألصول

548٫159848٫306مشاريع رأمسالية قيد اإلنشاء
139٫168139٫168موجودات أخرى

7٫2523٫321٫420		٫	إمجايل املوجودات غري املتداولة
5٫393٫7188٫440٫972النقد وأرصدة لدى البنوك

4٫789٫0522٫032٫378رصيد احلساب لدى مصرف البحرين املركزي
3٫057٫3721٫851٫319رصيد احلسابات لدى املصارف املركزية األخرى

2٫460٫0431٫964٫161ودائع لدى البنوك
4٫881٫8274٫788٫738سندات خزينة

6654٫286241٫562ذمم جتارية مدينة
315٫798157٫161مصروفات مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

19٫476٫291		٫552٫0	2إمجايل املوجودات املتداولة
822٫797٫711	٫3		٫2	2إمجايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
13٫110٫4003٫110٫400رأس املال

1٫612٫1381٫612٫138احتياطي قانوين
1٫136٫788794٫214احتياطي عام

385٫819214٫532احتياطي أعمال خريية
16٫038٫79615٫090٫899أرباح مستبقاة

20٫822٫183			22٫283٫إمجايل حقوق امللكية

املطلوبات
-12865٫819اجلزء غري املتداول من التزامات اإلجيار

-293٫153اجلزء غري املتداول من الدخل املؤجل
7207٫461146٫364خمصص مكافأة هناية خدمة املوظفني

33146٫364	٫		٫3	إمجايل املطلوبات غري املتداولة
82٫024٫6001٫536٫604ذمم جتارية دائنة ومصروفات مستحقة

221٫970221٫970مطلوبات متعلقة باستحواذ أسهم شركة تابعة
-1255٫251اجلزء املتداول من التزامات اإلجيار

297٫15370٫590اجلزء املتداول من إيرادات مؤجلة
1٫829٫164	7	8٫	2٫5إمجايل املطلوبات املتداولة

822٫797٫711	٫3		٫2	2إمجايل حقوق امللكية واملطلوبات

قامت اجملموعة بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( بشكل مبدئي ابتداء من 1 يناير 2019 . ووفقًا للطريقة االنتقالية املختارة، مل يتم تعديل معلومات املقارنة. راجع   *
إيضاح رقم 3 )أ( لتفاصيل إضافية.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

عبدالواحد اجلناحيأمحد عبدالرحيمحممد إبراهيم البستكي 
الرئيس التنفيذينائب رئيس جملس اإلدارةرئيس جملس اإلدارة
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بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 - )بالدينار البحريين(

2018		20إيضاح
اإليراد
98٫249٫9316٫803٫714الشبكة

968٫984993٫227مركز البحرين للمعلومات االئتمانية
563٫256582٫086نظام البحرين ملقاصة الشيكات

887٫360758٫435نظام التحويالت املالية اإللكتروين
-58٫346نظام أعرف عميلك إلكترونيا

101٫195٫532722٫388خدمات البطاقات
9٫859٫850	0	23٫	٫		إمجايل اإليرادات التشغيلية

3٫909٫1142٫982٫684تكاليف املوظفني
132٫265٫9951٫312٫992تكاليف تقدمي اخلدمات

41٫188٫155856٫924، 5، 11اإلستهالك واإلطفاء
141٫656٫1811٫555٫175مصروفات تشغيلية أخرى

56٫707٫775		٫		٫0	إمجايل مصروفات التشغيل
3٫152٫075			03٫	2٫ربح التشغيل
15319٫723259٫247إيراد الفوائد

-)68٫936(مصروفات الفوائد على التزامات اإلجيار
173٫24714٫421إيرادات أخرى

83٫425٫743		3٫327٫ربح السنة
--الدخل الشامل اآلخر للسنة

83٫425٫743		3٫327٫إمجايل الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

عبدالواحد اجلناحيأمحد عبدالرحيمحممد إبراهيم البستكي 
الرئيس التنفيذينائب رئيس جملس اإلدارةرئيس جملس اإلدارة
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بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 - )بالدينار البحريين(

رأس املال		20
احتياطي

قانوين
احتياطي

عام
احتياطي

أعمال خريية
أرباح

املجموعمستبقاة
3٫110٫4001٫612٫138794٫214214٫53215٫090٫89920٫822٫183يف 1 يناير2019

3٫327٫9983٫327٫998----الربح وإمجايل الدخل الشامل للسنة
)1٫866٫240()1٫866٫240(----أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

-)171٫287(171٫287---احملول إىل احتياطي األعمال اخلريية
-)342٫574(-342٫574--احملول إىل االحتياطي العام

			22٫283٫		٫038٫7				٫788385٫8	3	٫	38	2٫		٫	00	0٫		3٫يف 	3 ديسمرب 		20

رأس املال2018
احتياطي

قانوين
احتياطي

عام
احتياطي

أعمال خريية
أرباح

اجملموعمستبقاة

14٫688٫66019٫776٫348-3٫110٫4001٫612٫138365٫150يف 31 ديسمرب 2017
تأثري التطبيق املبدئي للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

)58٫204()58٫204(----رقم )9(
تأثري التطبيق املبدئي للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

11٫09611٫096----رقم )15(
14٫641٫55219٫729٫240-3٫110٫4001٫612٫138365٫150الرصيد املعدل يف 1 يناير 2018

3٫425٫7433٫425٫743----الربح وإمجايل الدخل الشامل للسنة
)2٫332٫800()2٫332٫800(----أرباح أسهم معلنة لسنة 2017

-)214٫532(214٫532---احملول إىل احتياطي األعمال اخلريية
-)429٫064(-429٫064--احملول إىل االحتياطي العام

3٫110٫4001٫612٫138794٫214214٫53215٫090٫89920٫822٫183يف 31 ديسمرب 2018

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 - )بالدينار البحريين(

20		2018
أنشطة التشغيل

8٫231٫0676٫798٫742النقد املستلم من عمليات الشبكة
951٫4571٫020٫858النقد املستلم من عمليات مركز البحرين للمعلومات االئتمانية

1٫493٫583767٫325النقد املستلم من خدمات البطاقات
560٫052582٫549النقد املستلم من عمليات نظام البحرين ملقاصة الشيكات

787٫106752٫155النقد املستلم من عمليات نظام التحويالت املالية اإللكتروين
-97٫810النقد املستلم من نظام اعرف عميلك إلكترونيا

)5٫651٫726()7٫430٫596(مدفوعات مصروفات التشغيل
)110٫000()149٫916(مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مدفوعة

34٫159٫903	0٫5	٫5	صايف النقد الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار

)176٫222()210٫218(شراء أثاث ومعدات
)198٫768()109٫871(شراء برامج

)732٫769()1٫163٫729(مدفوعات ملشاريع رأمسالية قيد اإلنشاء
2٫544٫969)281٫762(التغريات يف الودائع لدى البنوك و سندات خزينة

6٫7308٫678فوائد مستلمة من حسابات جارية
1٫445٫888)٫758٫850	(صايف النقد ) املستخدم يف( / الناتج من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)2٫332٫800()1٫866٫240(أرباح أسهم مدفوعة

)2٫332٫800()1٫866٫240(صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل
915٫4733٫272٫991صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

12٫324٫6699٫051٫678النقد وما يف حكمه يف بداية السنة
13٫240٫14212٫324٫669النقد وما يف حكمه يف هناية السنة

5٫393٫7188٫440٫972النقد وأرصدة لدى البنوك
4٫789٫0522٫032٫378رصيد احلساب لدى مصرف البحرين املركزي

3٫057٫3721٫851٫319رصيد احلسابات لدى املصارف املركزية األخرى
*13٫240٫142*12٫324٫669

*  النقد وما يف حكمه يشمل خسائر ائتمانية متوقعة مببلغ 1٫941 دينار حبريين كما يف 31 ديسمرب 2019 )2018: 2٫473 دينار حبريين(.

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 21 جزءًا أساسيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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املنشأة. 	
 تأسست شـركة بِنفـت ش.م.ب )مقفلة( )»الشركة«( يف مملكة البحرين بتاريخ 29 أكتوبر 1997 ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبوجب السجل التجاري

رقم 39403.

تعمل الشركة مبوجب ترخيص اخلدمات املساعدة من مصرف البحرين املركزي هبدف تقدمي خدمة أنظمة املدفوعات واخلدمات املالية األخرى ذات العالقة وذلك ملصلحة كل من البنوك 
التجارية والعمالء يف مملكة البحرين. بدأ مركز املعلومات االئتمانية عملياته يف البحرين يف أغسطس 2005. أطلقت الشركة نظام البحرين ملقاصة الشيكات يف 13 مايو 2012 ونظام 

التحويالت املالية اإللكتروين يف 5 نوفمرب 2015، ونظام إعرف عميلك الكترونيًا يف 30 إبريل 2019.

رأس املال
رأس مال الشركة املصرح به هو 5٫400٫000 دينار حبريين. رأس املال الصادر واملدفوع هو 3٫110٫400 دينار حبريين يشتمل على 31٫104 سهم بقيمة 100 دينار حبريين لكل سهم.

الشركة التابعة
متتلك الشركة ما نسبته 100% )31 ديسمرب 2018: 100%( من أسهم شركة سناد ش.ش.و )»شركة تابعة«(. تأسست الشركة التابعة ومت الترخيص هلا من قبل مصرف البحرين املركزي لتقدمي 

اخلدمات املساعدة للقطاع املايل يف البحــرين ودول أخرى. وتشمل خدماهتا تقدمي خدمات بطاقات اخلصم وبطاقات االئتمان الشخصية وخدمات استضافة بطاقات اخلصم وبطاقات 
االئتمان وخدمات الشراء املتعلقة ببطاقات الصراف اآليل.

تتكون البيانات املالية املوحدة من البيانات املالية للشركة والشركة التابعة هلا )يطلق عليها جمتمعة »اجملموعة«( واعتمدت من قبل جملس اإلدارة يف 19 فرباير 2020

أساس اإلعداد. 2

أ(  بيان االلتزام
أعدت البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، وقانون الشركات التجارية.

ب(  أساس القياس
أعدت البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقًا لقاعدة التكلفة التارخيية.

ت(  العملة املستعملة يف إجناز املعامالت والعملة املستعملة يف إعداد البيانات املالية
يتم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة بالدينار البحريين وهي العملة الرئيسية املستعملة أيضًا من قبل اجملموعة يف إجناز معامالهتا.

د(  املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة السارية املفعول ابتداء من 	 يناير 		20

طبقت اجملموعة املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( »اإلجيارات« اعتبارًا من 1 يناير 2019. راجع إيضاح رقم 3 )أ(.

هـ(  املعايري والتعديالت والتفسريات اجلديدة الصادرة ولكن غري نافذة بعد
يوجد العديد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتفسريات السارية املفعول للفترات املالية اليت تبدأ بعد 1 يناير 2020، مع السماح بالتطبيق املبكر. مع ذلك، مل تقم اجملموعة 

بالتطبيق املبكر ألي من املعايري اجلديدة أو املعدلة يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
حول البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 - )بالدينار البحريين(
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السياسات احملاسبية اهلامة. 3
مت تطبيق السياسات احملاسبية من قبل اجملموعة على حنو ثابت كما كانت مطبقة يف السنة السابقة، باستثناء ما هو موضح يف 3 )أ(.

أ( تطبيق املعايري اجلديدة
قامت اجملموعة بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( »اإلجيارات« بشكل مبدئي ابتداء من 1 يناير 2019. أثر تطبيق هذا املعيار بشكل مبدئي مشروح أدناه.

يقدم املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( للمستأجرين منوذج واحد ملعاجلة اإلجيارات بامليزانية العمومية. يستبدل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( توجيهات 
اإلجيارات احلالية واليت تشمل على ذلك معيار احملاسبة الدويل رقم )17( - اإلجيارات، وتفسري جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم )4( - حتديد ما إذا كانت الترتيبات حتتوي 

على صيغة إجيار، وتفسري جلنة التفسريات القائمة رقم )15( - اإلجيارات التشغيلية - احلوافز، وتفسري جلنة التفسريات الدائمة رقم )27( - تقييم جوهر املعامالت اليت تتضمن الصفة 
القانونية لعقود اإلجيار.

املعيار ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ من أو بعد 1 يناير 2019. طبقت جملموعة املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( باستخدام منهجية األثر الرجعي املعدلة. وفقًا لذلك، فإن 
معلومات املقارنة مل يتم تعديلها، أي مت عرضها كما مت اإلعالن عنها سابقًا، وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم )17( وتفسري جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم )4(.

قامت اجملموعة بتغيري سياستها احملاسبية لعقود اإلجيار للسنة احلالية كما هو مشروح أدناه.

تغيري يف السياسة احملاسبية  )	
عند بداية العقد، تقيّم اجملموعة ما إذا كان العقد ميثل، أو حيتوي على صيغة إجيار. تعترب االتفاقية عقد إجيار، أو حتتوي على صيغة إجيار، إذا كان العقد ينقل احلق يف السيطرة على 

استخدام أصل حمدد لفترة من الزمن، نظري مقابل مادي. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل احلق يف السيطرة على استخدام أصل حمدد، تقيم اجملموعة إذا ما:

يشمل العقد استخدام أصل حمدد، بشكل صريح أو ضمين، وجيب أن يكون األصل مميزًا ماديًا أو ميثل بصورة جوهرية كامل قدرة األصل املميز ماديًا. إذا كان املزود املؤجر ميتلك حق  	
بديل جوهري، فال يتم حتديد األصل؛

متتلك اجملموعة بصورة جوهرية احلق يف احلصول على مجيع املنافع االقتصادية من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و 	

متتلك اجملموعة احلق يف توجيه استخدام األصل. متتلك اجملموعة هذا احلق، عندما متتلك حقوق اختاذ القرارات األكثر صلة بتغيري كيف وألي غرض يتم استخدام األصل. يف احلاالت  	
النادرة اليت يكون فيها قرار كيف وألي غرض يتم استخدام األصل حمدد مسبقًا، فإن اجملموعة متلك احلق يف توجيه استخدام األصل يف حال:

متتلك اجملموعة حق تشغيل األصل؛ أو 	

صممت اجملموعة األصل بطريقة حتدد مسبقًا كيف وألي غرض سيتم استخدامه. 	

عند االنتقال للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16(، اختارت اجملموعة تطبيق اإلجراءات العملية لتغطية تقييم املعامالت اليت متثل إجيارات. طبقت اجملموعة املعيار الدويل إلعداد 
التقارير املالية رقم )16( فقط على العقود اليت مت حتديدها سابقًا على أهنا عقود إجيار. بالنسبة لعقود اإلجيار اليت مل يتم حتديدها كإجيارات مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير 

املالية رقم )17( و وتفسري جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم )4(، فإنه مل يتم إعادة تقييمها لتحديد وجود إجيار. بالتايل، فقد مت تطبيق تعريف اإلجيار مبوجب املعيار الدويل 
إلعداد التقارير املالية رقم )16( فقط على العقود املربمة أو املعدلة ابتداء من أو بعد 1 يناير 2019. عند بداية أو تعديل العقد الذي حيتوي على مكوّن اإلجيار، تقوم اجملموعة بتخصيص 

املقابل يف العقد لكل من مكوّنات اإلجيار ، وذلك على أساس سعره النسيب املستقل.

القياس
حتتسب اجملموعة أصل حق االنتفاع باألصول والتزام اإلجيار بتاريخ بدء اإلجيار. يتم قياس حق االنتفاع باألصول مبدئيًا بالتكلفة، والذي يتكون من:

املبلغ االبتدائي اللتزام اإلجيار؛ 	

أي دفعات إجيار مدفوعة يف أو قبل تاريخ البدء، مطروحًا أي حوافز إجيار مستلمة؛ 	

أي تكاليف مبدئية مباشرة متكبدة؛ 	

تقدير لتكلفة تفكيك وإزالة األصل املعين، أو تأهيل األصل املعين أو املوقع الذي يقع فيه. 	

يتم الحقًا احتساب االستهالك على حق االنتفاع باألصول بطريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحىت هناية العمر االفتراضي حلق االنتفاع باألصول أو هناية فترة اإلجيار، أيهما أقرب.

يتم قياس التزام اإلجيار مبدئيًا بالقيمة احلالية لدفعات اإلجيار املستقبلية الغري مدفوعة بتاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإلجيار باستخدام معدل االقتراض اإلضايف للمجموعة.

التزام اإلجيار يتكون مما يلي:

دفعات ثابتة، مبا يف ذلك الدفعات الثابتة يف اجلوهر؛ 	

املبالغ املتوقع استحقاق دفعها مبوجب ضمان القيمة املتبقية؛ 	

سعر املمارسة مبوجب خيار الشراء الذي تكون اجملموعة على يقني ملمارسته بشكل معقول؛ 	

دفعات اإلجيار يف فترة التجديد االختيارية، إذا كانت اجملموعة على يقني من ممارسة خيار التمديد بشكل معقول؛ و 	

وغرامات اإلهناء املبكر لعقد اإلجيار، ما مل تكن اجملموعة على يقني معقول من عدم اإلهناء مبكرًا. 	
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أ( تطبيق املعايري اجلديدة )يتبع(

يتم ختفيض التزام الإلجيار باملبالغ املسددة للمبلغ األصلي، بينما يتم حتميل مكوّن رسوم التمويل لدفعات اإلجيار مباشرة على بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر. يتم 
ختصيص دفعات اإلجيار بني تكاليف متويل اإلجيار والدفعات الرأمسالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيري يف دفعات اإلجيار املستقبلية 
ناجتة من تغري يف مؤشر أو معدل، أو إذا كان هناك تغيري يف تقدير اجملموعة للمبلغ املتوقع ان يستحق الدفع مبوجب ضمان القيمة املتبقية، أو إذا قامت اجملموعة بتغيري تقييمها إذا كانت 

ستمارس خيار الشراء، أو التمديد، أو اإلهناء.

عندما يتم إعادة قياس التزام اإلجيار هبذه الطريقة، يتم عمل تسوية مقابلة على القيمة الدفترية حلق االنتفاع باألصول، أو تسجيلها يف إعادة الربح أو اخلسارة إذا كانت القيمة الدفترية 
حلق االنتفاع باألصول قد مت ختفيضها للصفر.

اختارت اجملموعة عدم احتساب حق االنتفاع باألصول والتزامات اإلجيار لإلجيارات قصرية األجل اليت متتد إلثين عشر شهرًا أو أقل، وإلجيارات األصول منخفضة القيمة.

أثر تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16(  )1

أثر تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )16( كما يف 1 يناير 2019 يف زيادة حق استخدام األصول، وزيادة التزام اإلجيار مببلغ 940٫424 دينار حبريين.
جمموع

املوجودات
جمموع

املطلوبات
22٫797٫7111٫975٫528الرصيد اخلتامي مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم )17( )31 ديسمرب 2018(

األثر عند التطبيق:
-940٫424حق االنتفاع باألصول

940٫424-التزام اإلجيار
940٫424940٫424

52	5٫		352٫	23٫738٫الرصيد االفتتاحي مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )		( بتاريخ التطبيق املبدئي يف 	 يناير 		20

ب( األدوات املالية
)1(  تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية

يتم تصنيف املوجودات املالية إىل ثالث فئات رئيسية: املقاسة بالتكلفة املطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. إن تصنيف 
املوجودات املالية يستند بصورة عامة على منوذج العمل الذي يتم من خالله إدارة األصل املايل وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية. تصنف املطلوبات املالية إما بالتكلفة املطفأة أو 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.

)2(  االحتساب املبدئي، والقياس، واالحتساب الالحق

يتم مبدئيًا احتساب مجيع املوجودات واملطلوبات املالية بتاريخ املتاجرة، أي عندما تصبح اجملموعة طرفًا يف العقد. يتم مبدئيًا قياس األصل املايل أو االلتزام املايل بالقيمة العادلة زائدًا، 
بالنسبة للبنود اليت ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، تكاليف املعاملة اليت ميكن نسبها مباشرة لعملية الشراء أو اإلصدار. يتم الحقًا إعادة قياس املوجودات واملطلوبات 

املالية بالتكلفة املطفأة.

)3(  اخنفاض قيمة املوجودات املالية

تقيس اجملموعة اخلسائر االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية اليت تظهر بالتكلفة املطفأة باستخدام النهج املبسط املسموح به مبوجب املعيار، لتحديد اخنفاض قيمة املوجودات املالية.

ج( احتساب اإليرادات
)1(  تقدمي اخلدمات

تنشأ اإليرادات بشكل رئيسي من توفري خدمات متعلقة بالشبكة ومركز البحرين للمعلومات االئتمانية ونظام البحرين ملقاصة الشيكات ونظام التحويالت املالية اإللكتروين ونظام أعرف 
عميلك إلكترونيًا. تنشأ اإليرادات أيضًا من خدمات بطاقات اخلصم وبطاقات اإلئتمان الشخصية وخدمات استضافة بطاقات اخلصم وبطاقات اإلئتمان، وخدمات الشراء املتعلقة 

ببطاقات الصراف اآليل. باإلضافة إىل ذلك، تشمل إيرادات اجملموعة بيع البطاقات البالستيكية والقرطاسية.

لتحديد ما إذا كان جيب احتساب اإليراد، تتبع اجملموعة منوذج اخلطوات اخلمس:
حتديد العقد مع العميل  .1
حتديد التزامات األداء  .2

حتديد سعر العملية  .3
توزيع سعر العملية على التزامات األداء  .4

احتساب اإليراد عند/ مع تأدية التزامات األداء.  .5

غالبًا ما تدخل اجملموعة يف معامالت تتضمن جمموعة من خدمات ومنتجات اجملموعة. يف مجيع احلاالت، يتم توزيع إمجايل سعر املعاملة للعقد، على التزامات األداء املختلفة بناًء على 
أسعار البيع النسبية القائمة بذاهتا.
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ج( احتساب اإليرادات )يتبع(
يتم احتساب اإليراد إما يف وقت معني أو مبرور الوقت، عندما )أو كما( تؤدي اجملموعة التزامات األداء عند استحواذ العميل على سيطرة السلع أو اخلدمات. إن حتديد وقت حتويل 

السيطرة، يف وقت معني أو مبرور الوقت، يتطلب قرار تقديري.

تقوم اجملموعة باحتساب مطلوبات العقود نظري املقابل املستلم مقدمًا من العمالء مقابل التزامات األداء الغري مستوفاة أو إذا كان للمجموعة احلق يف مبلغ غري مشروط قبل قيام 
اجملموعة بتحويل منتج أو خدمة إىل العمالء وتسجيل هذه املبالغ كإيرادات مؤجلة يف بيان املركز املايل. وباملثل ، إذا استوفت اجملموعة التزامات األداء قبل استالمها للمقابل، تقوم 

اجملموعة باحتساب موجودات العقود أو ذمم جتارية يف بيان املركز املايل، اعتمادًا على ما إذا كان هناك شيء آخر غري مرور الوقت مطلوب قبل استحقاق املبلغ.

)2( إيراد الفوائد

حيتسب إيراد الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

د( أسس التوحيد

الشركات التابعة  )	
»الشركات التابعة« هي الشركات اخلاضعة لسيطرة اجملموعة. يوجد لدى اجملموعة سيطرة على الشركة إذا تعرضت إىل أو كان لديها احلق يف عوائد متغرية من جراء مشاركتها يف الشركة 

املستثمر فيها، وهلا القدرة على التأثري على تلك العوائد من خالل سيطرهتا على هذه الشركة. مت توحيد البيانات املالية اخلاصة بالشركات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ 
احلصول على السيطرة حىت تاريخ فقدان تلك السيطرة.

فقدان السيطرة  )2
عندما تفقد اجملموعة السيطرة على شركة تابعة، فإهنا تستبعد موجودات ومطلوبات تلك الشركة، باإلضافة إىل أي حصة غري مسيطرة وأية بنود أخرى يف حقوق امللكية ذات الصلة. أي 

ربح أو خسارة ناجتة حتمل إىل الربح أو اخلسارة. يتم قياس أي حصة حمتفظ هبا يف الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

معامالت مت استبعادها عند توحيد البيانات املالية  )3
مت استبعاد املعامالت واألرصدة وأي إيرادات ومصروفات غري حمققة )ما عدا األرباح واخلسائر الناجتة من العمالت األجنبية( والناجتة من العمليات البينية بني شركات اجملموعة عند 

إعداد البيانات املالية املوحدة. يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة اليت تستبعد فيها األرباح غري احملققة، ولكن إىل احلد الذي ال يوجد فيه دليل على اخنفاض القيمة.

هـ( األثات واملعدات والربامج وأعمال رأمسالية قيد التنفيذ

املوجودات اململوكة
حيتسب األثاث واملعدات والربامج بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك املتراكم واإلطفاء املتراكم وخسائر إخنفاض القيمة، إن وجدت. تكلفة هذه املوجودات تشمل تكاليف إحضار وجتهيز 

املوجودات إىل موقعها وحالتها احلاليني. تسجل املوجودات غري امللموسة باملقابل املدفوع للحصول على حق استخدام األصول. تتكون املشاريع الرأمسالية قيد اإلنشاء من التكاليف املتكبدة 
ألجهزة وبرامج النظام واملعدات الغري جاهزة لالستخدام بتاريخ بيان املركز املايل. تتم رمسلة تكاليف اإلضافات والتحسينات الرئيسية.

اإلحتساب الالحق
تتم رمسلة املصروفات املتعلقة باستبدال جزء من األثاث واملعدات واليت مت تصنيفها بشكل منفصل. تتم رمسلة املصروفات األخرى على املوجودات الثابتة فقط عندما تؤدي هذه 

املصروفات إىل زيادة القيمة االقتصادية املستقبلية هلذه املوجودات. حتمل مجيع املصروفات األخرى على الربح أو اخلسارة عند تكبدها.

يتم مراجعة القيمة املتبقية للموجودات وعمرها االفتراضي يف تاريخ بيان املركز املايل، ويتم تعديلها إذا تطلب ذلك. يف حالة بيع أو استبعاد أصل ما، فإن التكلفة واالستهالك املتراكم 
اخلاصة به يتم استبعادها من بيان املركز املايل، ويتم حتميل أي ربح أو خسارة ناجتة عن ذلك على الربح أو اخلسارة.

اإلستهالك واالطفاء
يتم احتساب استهالك األثاث واملعدات وفقًا لطريقة القسط الثابت على العمر اإلنتاجي حسب تقدير اإلدارة. يتم احتساب استهالك املوجودات املشتراة واملباعة خالل الفترة بالتناسب.

املوجودات غري امللموسة يتم إطفاؤها على عمرها املتوقع وفقًا لطريقة القسط الثابت، بدءًا من تاريخ توفر األصل يف اجملموعة لالستخدام. تقدير اإلدارة لألعمار اإلفتراضية للموجودات 
املختلفة هي كالتايل:

1-7 سنواتأجهزة النظام
3-10 سنواتبرامج النظام

2-5 سنواتمعدات احلاسب اآليل
3-8 سنواتأثاث، وجتهيزات ومعدات مكتبية

5 سنواتسيارات

حيمّل مجيع االستهالك واالطفاء على بيان الربح أو اخلسارة.
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و( النقد وما يف حكمه

لغرض بيان التدفقات املالية، يتضمن النقد وما يف حكمه نقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنوك، ولدى مصرف البحرين املركزي واملصارف املركزية األخرى، والودائع البنكية اليت تستحق 
خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شراؤها، واليت ختضع ملخاطر ضئيلة للتغريات يف القيمة العادلة.

ز( الذمم التجارية املدينة
الذمم التجارية املدينة هي املبالغ املستحقة من العمالء للخدمات املقدمة يف سياق العمل املعتاد. يتم احتساب الذمم التجارية املدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة 

املطفأة، مطروحًا منها خمصص اخنفاض القيمة.

ح( ذمم جتارية دائنة وأخرى
يتم احتساب الذمم التجارية الدائنة واألخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

ط( املخصصات
يتم احتساب خمصص يف بيان املركز املايل عندما تكون على اجملموعة التزامات قانونية أو اعتبارية من جراء معامالت سابقة، ويكون من احملتمل االحتياج لتدفق خارجي ملنافع 

اقتصادية لسداد هذه االلتزامات، وميكن تقدير املبلغ املطلوب هلذا التدفق بصورة موثوقة.

ي( أرباح أسهم
يتم احتساب أرباح األسهم كمطلوبات يف الفترة اليت يتم فيها اإلعالن عنها.

ك( منافع املوظفني
إن حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية األخرى اخلاصة باملوظفني البحرينيني يتم تغطيتها حسب أنظمة اهليئة العامة للتأمني االجتماعي واليت يتم مبوجبها حتصيل اشتراكات شهرية 

من اجملموعة واملوظفني على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب. يتم تسجيل مسامهة اجملموعة يف هذا الربنامج والذي ميثل برنامج مسامهات حمددة حسب معيار احملاسبة الدويل رقم 
)19( - منافع املوظفني، كمصروفات عند تكبدها.

يستحق املوظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافأة هناية اخلدمة وفقًا لنصوص قانون العمل البحريين بالقطاع االهلي على أساس مدة اخلدمة والرواتب والعالوات 
األخرى حسب آخر رواتب وعالوات مدفوعة. لقد مت عمل خمصص هلذه االلتزامات غري املمولة والذي ميثل برنامج منافع حمددة حسب معيار احملاسبة الدويل رقم )19( على افتراض إهناء 

خدمات مجيع املوظفني بتاريخ بيان املركز املايل.

برنامج توفري للموظفني
تقوم اجملموعة بتوفري برنامج توفري إختياري للموظفني والذي من خالله يساهم املوظفون واجملموعة بنسبة شهرية ثابتة من رواتب املوظفني.

ل( معامالت العملة األجنبية
يتم قياس بنود البيانات املالية املوحدة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت تعمل فيها اجملموعة »عملة التعامل«. يتم إعداد البيانات املالية املوحدة بالدينار البحريين وهي العملة . 1

املستعملة من قبل اجملموعة يف معامالهتا والعملة املستخدمة يف إعداد البيانات املالية املوحدة.

املعامالت بالعمالت األجنبية حتول إىل الدينار البحريين بأسعار الصرف السائدة وقت املعاملة. املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت األجنبية يتم حتويلها إىل الدينار . 2
البحريين بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ بيان املركز املايل. املوجودات واملطلوبات غري النقدية املقومة بالعمالت األجنبية يتم حتويلها إىل الدينار البحريين بأسعار الصرف السائدة 

وقت إجراء املعاملة. يتم إدراج فروقات صرف العمالت األجنبية الناجتة عن التحويل يف الربح أو اخلسارة.

م( التقديرات احملاسبية واالجتهادات اهلامة يف تطبيق السياسات احملاسبية
إن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايريالدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب من اإلدارة استخدام التقديرات والقرارات والفرضيات اليت تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية 

للمجموعة واملبالغ املسجلة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات. قد ختتلف النتائج احلقيقية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة التقديرات والفرضيات األساسية بشكل مستمر. يتم 
احتساب تعديالت التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت يتم فيها تعديل هذه التقديرات ويف أي فترة مستقبلية متأثرة.

األمور اليت مت فيها استخدام تقديرات حماسبية واجتهادات جوهرية لتطبيق السياسات احملاسبية مبينة يف إيضاح 3 )ج(.

ن( االحتياطي القانوين
يُلزم قانون البحرين الشركات التجارية ختصيص 10% من صايف األرباح لالحتياطي القانوين الغري قابل للتوزيع إال مبوجب املادة 224. ميكن إيقاف التخصيصات يف حالة بلوغ االحتياطي 

50% من رأس املال املدفوع.
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األثاث واملعدات. 	

أجهزة
النظام

احلاسب
اآليل

األثاث
والتجهيزات

واملعدات
املكتبية

والسيارات
20		

املجموع
2018

اجملموع
التكلفة

2٫917٫720467٫153225٫6613٫610٫5343٫355٫298يف 1 يناير
493٫79137٫38732٫285563٫463526٫450إضافات

)271٫213()15٫549()5٫508()7٫246()2٫795(استبعادات
83٫610٫535		58٫	٫	38	252٫		7٫2				08٫7	3٫يف 	3 ديسمرب

االستهالك
2٫051٫735175٫36197٫7662٫324٫8622٫191٫586يف 1 يناير
)271٫132()15٫186()5٫145()7٫246()2٫795(استبعادات

448٫45212٫37438٫463499٫289404٫408استهالك السنة
52٫324٫862		2٫808٫	٫08	3		8	80٫	2	7٫3		2٫يف 	3 ديسمرب

831٫285٫673	٫		٫3		٫35	2	٫805		3	٫32			القيمة الدفترية يف 	3 ديسمرب

برامج النظام. 5
20		2018

1٫048٫2731٫116٫762يف 1 يناير
1٫255٫293381٫918اإلضافات خالل السنة

)450٫407()527٫044(اإلطفاء خالل السنة
٫5221٫048٫273	٫77	يف 	3 ديسمرب

ذمم جتارية مدينة. 	
20		2018

655٫322242٫109إمجايل الذمم التجارية املدينة
)547()1٫036(مطروحًا: خمصص اخنفاض القيمة )اخلسائر االئتمانية املتوقعة(

	5	٫28	241٫562

احلركة يف خمصص اخنفاض القيمة كما يلي:

20		2018
547547يف 1 يناير

-1٫834خمصص السنة
-)1٫345(املشطوب خالل السنة

547	٫03	يف 	3 ديسمرب
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خمصص مكافأة نهاية خدمة املوظفني. 7
حركة املخصص كما يلي :

20		2018
146٫364128٫166يف 1 يناير

61٫09722٫298زائدًا: خمصص السنة
)4٫100(-مطروحًا: مدفوع خالل السنة

146٫364			207٫يف 	3 ديسمرب

إمجايل عدد املوظفني يف 	3 ديسمرب
139101حبرينيون

55أجانب
			106

بلغت مسامهة اجملموعة يف برنامج التأمينات االجتماعية للموظفني 244٫829 دينار حبريين للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 )2018: 192٫296 دينار حبريين(. لدى اجملموعة أيضًا خطة 
املوظفني لإلدخار، واليت يقوم مبوجبها املوظفون املشاركون مع اجملموعة باملسامهة شهرية بنسبة مئوية ثابتة. تودع مجيع املسامهات يف حساب بنكي خاص ومنفصل وال ميثل جزء من 

احلسابات البنكية التشغيلية للمجموعة كما يف بيان املركز املايل املوحد.

بلغت مسامهة اجملموعة يف خطة املوظفني لإلدخار 134٫184 دينار حبريين )2018: 95٫692 دينار حبريين( كما بلغ رصيد احلساب البنكي للخطة 972٫928 دينار حبريين كما يف 31 ديسمرب 
2019 )2018: 734٫837 دينار حبريين(.

ذمم جتارية دائنة ومصروفات مستحقة. 8
20		2018

573٫331403٫700مبالغ مستحقة حلوافز ومكافآت املوظفني
239٫511230٫880ذمم جتارية دائنة

201٫153266٫737الذمم الدائنة إلجناز عمليات البطاقات
164٫000110٫000مبالغ مستحقة ملكافأة أعضاء جملس اإلدارة

-219٫925ضريبة القيمة املضافة الدائنة
626٫680525٫287مصروفات مستحقة أخرى

2٫02	٫	001٫536٫604

الشبكة. 	
20		2018

3٫419٫7843٫131٫203الصراف اآليل يف مملكة البحرين
2٫853٫3052٫305٫588نقاط البيع يف مملكة البحرين

638٫568592٫084الصراف اآليل يف دول اخلليج
573٫479118٫345نقاط البيع يف دول اخلليج

377٫788329٫332نظام دفع فواتري شركات االتصاالت
335٫604269٫041بوابة الدفع

51٫40350٫992أمريكان اكسربس )أميكس(
1٫333-اخلدمة املصرفية عرب اإلنترنت

5٫796-خدمات اخلصم املباشر
8٫2		٫	3	6٫803٫714
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خدمات البطاقات. 0	

فصل اإليرادات أ. 

يف اجلدول التايل، مت فصل إيرادات خدمات البطاقات حسب املنتجات واخلدمات الرئيسية، وتوقيت احتساب اإليراد.

20		2018
إيرادات حسب املنتجات واخلدمات الرئيسية

739٫029549٫212برامج بطاقات اخلصم
101٫88074٫399برامج بطاقات االئتمان

231٫40146٫535برامج البطاقات الشخصية
123٫22252٫242إيرادات من التطوير والتخصيص

	٫		5٫532722٫388

20		2018
إيرادات حسب توقيت احتساب اإليراد

1٫072٫310670٫146املنتجات احملولة يف وقت معني
123٫22252٫242اخلدمات احملولة مبرور الوقت

	٫		5٫532722٫388

أرصدة العقود أ. 
اجلدول التايل يقدم معلومات مطلوبات العقود من العمالء.

31 ديسمرب 2018	3 ديسمرب 		20
55٫541	٫20			مطلوبات عقود )ضمن اجلزء املتداول من بند إيرادات مؤجلة(

موجودات العقود ترتبط بشكل أساسي حبقوق اجملموعة يف حتصيل مقابل األعمال املنجزة واليت مل يتم إصدار فاتورة هلا بتاريخ بيان املركز املايل. يتم حتويل أصول العقد إىل الذمم 
املدينة عندما تصبح احلقوق غري مشروطة. حيدث هذا عادة عندما تصدر اجملموعة فاتورة إىل العميل. تتعلق التزامات العقود يف املقام األول باملقابل املستلم مقدمًا أو املستحق من 

العمالء الذين يتم احتساب اإليرادات هلم مبرور الوقت، أثناء الوفاء بالتزامات األداء ذات الصلة.

مشلت إيرادات السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 مبلغ 7٫898 دينار حبريين املتضمنة يف رصيد التزامات العقود يف بداية السنة.

حق االنتفاع باألصول. 		
	3 ديسمرب 		20

940٫424عند االنتقال يف بداية السنة )إيضاح 3 )أ((
105٫509إضافات خالل السنة

)162٫013(خمصص االستهالك للسنة
883٫	20

التزامات اإلجيار. 2	
	3 ديسمرب 		20

حتليل االستحقاق - التدفقات النقدية غري املخصومة
221٫580أقل من سنة واحدة

879٫945سنة واحدة إىل 5 سنوات
٫525	0	٫	جمموع التزامات اإلجيار غري املخصومة

55٫251اجلزء املتداول من التزامات اإلجيار
865٫819اجلزء غري املتداول من التزامات اإلجيار
٫070	2	جمموع التزامات اإلجيار املخصومة
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تكاليف تقدمي اخلدمات. 3	
20		2018

379٫887471٫835صيانة النظام
721٫255290٫781تكاليف خدمات البطاقات

888٫281330٫780تراخيص ودعم
192٫559160٫895خطوط االتصال

18٫87318٫939تكلفة اتصاالت الشبكة اخلليجية
41٫63539٫762تكاليف إجناز العمليات أخرى

2٫2	5٫		51٫312٫992

تتضمن تكاليف خدمات البطاقات تكاليف مباشرة متعلقة ببطاقات اخلصم وبطاقات االئتمان الشخصية وخدمات اإلستضافة.

مصروفات تشغيلية أخرى. 		
20		2018

621٫904458٫490عالقات عامة وتسويق
437٫931413٫786مصروفات قانونية و مهنية

149٫917110٫000مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
101٫63677٫936مصروفات سفر ومؤمترات

93٫587100٫200أتعاب حضور اجتماعات جملس اإلدارة
49٫83239٫489الترفيه

49٫774201٫983تكلفة اإلشغال
13٫4199٫182هاتف وفاكس

138٫181144٫109مصروفات أخرى
	٫	5	٫	8	1٫555٫175

إيراد الفوائد. 5	
20		2018

227٫925232٫261فوائد على سندات اخلزينة
85٫06718٫308فوائد على الودائع البنكية

6٫7318٫678فوائد على احلسابات اجلارية
3		٫723259٫247

معامالت مع األطراف ذوي العالقة. 		
تعترب األطراف ذوي عالقة إذا كان بإمكان أحد األطراف السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثري جوهري على القرارات املالية أو التشغيلية للطرف اآلخر.

أ(  معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيني
يشمل موظفي اإلدارة الرئيسيني على أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة ذوي السلطة واملسئولية يف التخطيط والتوجيه والسيطرة على نشاطات اجملموعة. كانت املكافآت ملوظفي اإلدارة 

الرئيسيني كما يلي:

20		2018
08738٫824	02٫	رواتب ومنافع املوظفني قصرية املدى

٫08599٫276	0	منافع املوظفني طويلة املدى
7110٫000		٫			مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

3٫587100٫200	أتعاب حضور اجتماعات جملس اإلدارة

31 ديسمرب 2018	3 ديسمرب 		20
5146٫364	0٫5		خمصص مكافأة هناية خدمة املوظفني
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		. معامالت مع األطراف ذوي العالقة )يتبع(
ب(  معامالت وأرصدة مع ومن أطراف ذوي عالقة

20		

املجموع
أطراف ذوي

عالقة آخرين املسامهني
5٫3	5٫	23 - )1( 5٫395٫423 أرصدة لدى البنوك
2٫	50٫87	 - )1( 2٫450٫874 ودائع لدى البنوك

2	7٫8		 - )2()1( 297٫819 ذمم جتارية مدينة
	08٫2	8 - )1( 108٫268 موجودات أخرى
702٫53	 - )4( 702٫531 التزامات اإلجيار

	٫7	3 - )2( 4٫763 إيرادات مؤجلة

املجموع
أطراف ذوي

عالقة آخرين املسامهني
	0	٫750 - )1( 106٫750 إيرادات الفوائد

30	٫8	8 - )2( 309٫868 إيراد خدمات البطاقات
8٫885 - )1( 8٫885 رسوم بنكية

33٫5	0 - )4( 33٫540 تكلفة اإلشغال

ج(  أرصدة مع ومن أطراف ذوي عالقة
2018

اجملموع
أطراف ذوي

عالقة آخرين املسامهني
8٫440٫445 - )1( 8٫440٫445 أرصدة لدى البنوك
1٫964٫161 - )1( 1٫964٫161 ودائع لدى البنوك

60٫436 )2( 12٫371 )2( )1( 48٫065 ذمم جتارية مدينة
2٫263 - )3( 2٫263 إيرادات مؤجلة

اجملموع
أطراف ذوي

عالقة آخرين املسامهني
26٫986 - )1( 26٫986 إيرادات الفوائد
50٫545 - )2( 50٫545 إيراد خدمات البطاقات

184٫101 - )4( 184٫101 تكلفة اإلشغال

تتعامل اجملموعة مع عدة بنوك يف البحرين والذين هم مسامهون يف اجملموعة أيضًا. ان طبيعة هذه املعامالت متعلقة بتقدمي خدمات أنظمة الدفع، واخلدمات املصرفية عن طريق   )1
األنترنت، وخدمات البطاقات، ومركز املعلومات االئتمانية. يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية والودائع الثابتة مع اثنني من املسامهني الرئيسيني يف اجملموعة.

قامت الشركة التابعة بإبرام عدة عقود مع بعض مسامهي الشركة األم لتقدمي خدمات متعلقة خبدمات بطاقات اخلصم وبطاقات االئتمان، والبطاقات الشخصية وخدمات الشراء   )2
املتعلقة ببطاقات الصراف اآليل.

متثل اإليرادات املؤجلة فواتري مت إصدارها مقدمًا للمسامهني خلدمات مل تقم اجملموعة بتقدميها بعد، ويتم احتساهبا كإيراد عند تنفيذها.  )3

تَشْغَل اجملموعة يف سياق أعماهلا االعتيادية مكاتب يف طوابق خمتلفة يف برج بنك البحرين الوطين، والذي ميتلكه أحد املسامهني يف اجملموعة.  )4

متت املوافقة على مجيع املعامالت من قبل جملس اإلدارة مبوجب املادة 189 )ب( من قانون الشركات التجارية يف السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2019 واليت كان لرئيس أو أعضاء 
جملس اإلدارة أو املديرين مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود أو املعامالت اليت متت املوافقة عليها من قبل اجمللس.

التزامات رأمسالية حمتملة. 7	
لدى اجملموعة الـــــــــتزامات رأســـــمالية حمتملة مببلغ 972٫405 دينار حبريين كما يف 31 ديسمرب 2019 )2018: 1٫506٫309 دينار حبريين(.
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التخصيصات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة . 8	
أوصى جملس اإلدارة بالتخصيصات التالية من أرباح السنة، وكذلك مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة، واليت ختضع ملوافقة املسامهني يف اجتماع اجلمعية العمومية:

20		2018
٫555٫2001٫866٫240	أرباح أسهم نقدية

27171٫287	205٫احتياطي أعمال خريية
342٫574	٫85			احتياطي عام

أوصى جملس اإلدارة بتوزيع مبلغ 1٫555٫200 دينار حبريين كأرباح أسهم نقدية من األرباح املستبقاة. كما أوصى جملس اإلدارة بتخصيص مبلغ 163٫993 دينار حبريين كمكافآت أعضاء 
جملس اإلدارة لسنة 2019 )2018: 106٫875 دينار حبريين(.

الشركة التابعة. 		
يوفر اجلدول أدناه تفاصيل الشركة التابعة للمجموعة. رأس مال الشركة التابعة يتكون فقط من األسهم العادية، واليت متتلكها اجملموعة مباشرة. إن بلد التأسيس أو التسجيل هو أيضًا 

املكان الرئيسي لعملها.

 األنشطة
الرئيسية

 نسبة امللكية وقوة التصويت
اليت حتتفظ هبا اجملموعة

)2018(

 نسبة امللكية وقوة التصويت
اليت حتتفظ بها املجموعة

)20		( مكان العمل اسم الشركة
استضافة خدمات بطاقات 
اخلصم وبطاقات االئتمان 

وخدمات البطاقات الشخصية
%100 %	00 البحرين سناد ش.ش.و

إدارة املخاطر املالية. 20
األداة املالية هي أي عقد يؤدي إىل زيادة أحد بنود املوجودات املالية لطرف ما، وزيادة املطلوبات املالية أو حقوق امللكية لطرف آخر. تتكون األدوات املالية من موجودات ومطلوبات مالية.

تتكون املوجودات املالية من نقد وأرصدة لدى البنوك، وودائع لدى البنوك، ورصيد لدى مصرف البحرين املركزي، وأرصدة لدى البنوك املركزية األخرى، وسندات خزينة، وذمم جتارية 
مدينة، وذمم مدينة أخرى.

تتكون املطلوبات املالية من ذمم دائنة ومصروفات مستحقة.

نظرة عامة

تتعرض اجملموعة للمخاطر اآلتية جراء استخدامها لألدوات املالية :

خماطر االئتمان	 

خماطر السيولة	 

خماطر السوق	 

خماطر التشغيل	 

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض اجملموعة لكل من املخاطر املذكورة أعاله، وأهداف اجملموعة والسياسات وإجراءات قياس وإدارة اخلطر وإدارة رأس مال اجملموعة. وكما يعرض 
هذا اإليضاح أيضًا بعض اإلفصاحات الكمية باإلضافة إىل اإلفصاحات األخرى املوضحة خالل هذه البيانات املالية املوحدة.

إن جملس اإلدارة مسؤول بشكل عام بتأسيس ومراقبة هيكل إدارة املخاطر للمجموعة. عني جملس اإلدارة الرئيس التنفيذي يف اجملموعة كمسئول عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة املخاطر 
للمجموعة.

وضعت اجملموعة سياسات إدارة املخاطر للتعرف على وحتليل املخاطر اليت تواجه اجملموعة، ولوضع حدود لألدوات الرقابية وملراقبة املخاطر وااللتزام هبذه احلدود. يتم مراجعة سياسات 
إدارة املخاطر واألنظمة الرقابية بشكل دوري لتعكس التغريات يف ظروف السوق وأنشطة اجملموعة.
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20. إدارة املخاطر املالية )يتبع(
أ(  خماطر االئتمان

هي املخاطر الناجتة عن فشل أحد العمالء أو األطراف بالوفاء بالتزاماته املالية عند استحقاقها مما يؤدي إىل تعرض اجملموعة خلسائر مالية. تتعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان من 
أرصدة البنوك، وودائع لدى البنوك وسندات خزينة والرصيد لدى مصرف البحرين املركزي، واألرصدة لدى املصارف املركزية األخرى، وذمم جتارية مدينة وذمم مدينة أخرى.

تسعى اجملموعة لتقليص خماطر االئتمان املتعلقة بالعمالء عن طريق السياسات التالية:

إدارة ومراقبة خماطر االئتمان بصرامة وفقًا لسياسات وإجراءات ائتمانية حمددة موضوعة من قبل اجملموعة.	 

إيداع النقد لدى بنوك ذات مركز ائتماين جيد.	 

متثل املبالغ الدفترية للموجودات املالية احلد األقصى لتعرض خماطر االئتمان. التعرض األقصى ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ بيان املركز املايل كاآليت:

20		2018
5٫393٫4828٫440٫445أرصدة لدى البنوك

2٫460٫0431٫964٫161ودائع لدى البنوك
4٫881٫8274٫788٫738سندات خزينة

4٫789٫0522٫032٫378رصيد لدى مصرف البحرين املركزي
3٫057٫3721٫851٫319أرصدة لدى املصارف املركزية األخرى

654٫286241٫562ذمم جتارية مدينة

خماطر االئتمان على أرصدة وودائع لدى البنوك وسندات اخلزينة والذمم التجارية املدينة حمدودة، ألهنا مودعة إما لدى بنوك ذات مركز ائتماين عايل، أو لدى مؤسسات تابعة حلكومات. 
إن خماطر ائتمان اجملموعة على التعرضات الباقية حمدودة، حيث أن مجيع إيرادات عمليات الشبكة تستلم من املؤسسات املالية والبنوك املركزية، واليت يتم حتويلها حلساب اجملموعة لدى 

مصرف البحرين املركزي خالل أسبوع من تقدمي اخلدمة.

أعمار الذمم التجارية املدينة

20		2018
237٫512165٫773صفر- 30 يومًا

3186٫4309٫898 - 90 يومًا
91240٫87752٫127 - 180 يومًا

18189٫87614٫311 - 365 يومًا
-627أكثر من 365 يومًا

55٫322242٫109	إمجايل الذمم املدينة
)547()1٫036(خمصص االخنفاض يف القيمة

	5	٫28	241٫562

ال يوجد لدى اجملموعة أي ضمانات بالنسبة للذمم املدينة أعاله.

تعتقد اجملموعة أن الذمم املدينة املتأخرة أكثر من 90 يومًا والبالغة 331٫380 دينار حبريين )2018: 66٫438 دينار حبريين( أهنا غري منخفضة القيمة وقابلة للتحصيل بالكامل، وذلك بناًء 
على سلوك الدفع التارخيي كوهنا مستحقة من بنوك ذوي مسعة حسنة يف البحرين ودول أخرى.

تعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان يتأثر باخلصائص االئتمانية الفردية لكل عميل.
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20. إدارة املخاطر املالية )يتبع(
أ(  خماطر السيولة

إن خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة اجملموعة على سداد التزاماهتا املالية املتعلقة باملطلوبات املالية عند حلول أجلها واليت يتم تسديدها نقدًا أو باستخدام أصل مايل آخر. تنشأ 
خماطر السيولة من عدم تطابق توقيت ومبالغ التدفقات النقدية، واليت تعترب كامنة يف عمليات واستثمارات اجملموعة.

اجلدول أدناه يلخص االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية شاملة مدفوعات الفوائد، ما عدا تأثري اتفاقيات املقاصة:

	 أشهر
أو أقل

التدفقات النقدية
التعاقدية

القيمة
الدفترية 20		

2٫079٫851 2٫079٫851 2٫079٫851 ذمم جتارية دائنة ومصروفات مستحقة
221٫970 221٫970 221٫970 مطلوبات عن استحواذ أسهم شركة تابعة

2٫30	٫822 2٫30	٫822 2٫30	٫822

6 أشهر
أو أقل

التدفقات النقدية
التعاقدية

القيمة
الدفترية 2018

1٫536٫604 1٫536٫604 1٫536٫604 ذمم جتارية دائنة ومصروفات مستحقة
221٫970 221٫970 221٫970 مطلوبات عن استحواذ أسهم شركة تابعة

1٫758٫574 1٫758٫574 1٫758٫574

ج(  خماطر السوق
تتمثل خماطر السوق يف تغري األسعار، كمعدل الربح، وأسعار أسهم حقوق امللكية، وأسعار صرف العمالت األجنبية، وهامش اإلئتمان واليت هلا تأثري على إيرادات اجملموعة أو قيمة أدواته 

املالية. إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة والتحكم يف تعرضات اجملموعة ملثل هذه املخاطر يف احلدود املقبولة مع حتقيق عوائد جمزية على هذه املخاطر.

	(  خماطر العملة
خماطر العملة هي خماطر تذبذب قيمة األداة املالية للمجموعة بسبب تغري أسعار صرف العمالت األجنبية. معظم معامالت الشبكة للمجموعة تتم بعمالت دول جملس التعاون. فيما عدا 
الدينار الكوييت، فإن عمالت دول جملس التعاون األخرى مرتبطة بالدوالر األمريكي، وبالتايل ال توجد حركة جوهرية يف أسعار صرف العمالت بني العمالت اخلليجية. تفرض اجملموعة 

رسومًا على معامالت الشبكة اليت تتم مع دول جملس التعاون هبدف تغطية خسائر صرف العمالت. تصنف هذه الرسوم كإيرادات تشغيلية.

ال يتوقع أن يكون لتغري أسعار صرف العمالت األجنبية يف السوق تأثريًا جوهريًا على عمليات اجملموعة.

2(  خماطر معدل الفائدة
هي خماطر تذبذب قيمة األداة املالية بسبب تغريمعدل الفائدة يف السوق. تتعرض اجملموعة ملخاطر معدل الفائدة على الودائع قصرية األجل وسندات اخلزينة.

ودائع اجملموعة قصرية األجل وسندات اخلزينة هي بأسعار فائده ثابتة وتستحق خالل سنة.

2018 20		
%2٫92 %2٫8	 معدل الفائدة الفعلي على الودائع قصرية األجل وسندات اخلزينة )دينار حبريين(

إن تغري معدل الفائدة السوقي لن يكون له أثر جوهري على القيمة الدفترية للودائع وسندات اخلزينة نتيجة خلصائصها قصرية األجل.
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20. إدارة املخاطر املالية )يتبع(
د( خماطر التشغيل

خماطر التشغيل هي خماطر اخلسائر املباشرة أو غري املباشرة النامجة عن جمموعة واسعة من األسباب املرتبطة بعمليات اجملموعة، وموظفيها، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، ومن العوامل 
اخلارجية عدا خماطر االئتمان والسوق والسيولة - مثل: تلك الناشئة عن املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايري املقبولة عموما لسلوك الشركات. تنشأ املخاطر التشغيلية من مجيع 

عمليات اجملموعة.

هتدف اجملموعة إىل إدارة خماطر التشغيل من أجل املوازنة بني جتنب اخلسائر املالية واألضرار اليت تلحق بسمعة اجملموعة مع الفعالية اإلمجالية للتكلفة واالبتكار. يف مجيع احلاالت، 
تتطلب سياسة اجملموعة االمتثال جبميع املتطلبات القانونية والتنظيمية السارية.

إدارة رأس املال
سياسة جملس اإلدارة هي احملافظة على قاعدة رأمسال قوية للمحافظة على ثقة املستثمرين والدائنني والسوق، وللحفاظ على التطورات املستقبلية للمجموعة. يراقب أعضاء جملس اإلدارة 

العائد على رأس املال والذي تعرفه اجملموعة مبجموع حقوق املسامهني. بلغ العائد على حقوق املسامهني املوحد 15% يف العام 2019 )2018: %17(.

مل يكن هناك أي تغريات يف أسلوب اجملموعة إلدارة رأس املال خالل السنة. ومل يكن هناك أية متطلبات رأمسالية مفروضة خارجيًا على اجملموعة.

القيمة العادلة وتصنيف األدوات املالية
القيمة العادلة هي املبلغ الذي سيتم استالمه عند بيع أصل أو سداده عند حتويل إلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى أسس جتارية بتاريخ القياس يف السوق الرئيسي، أو عند غيابه، يف 

السوق األكثر فائدة الذي ميكن للمجموعة الوصول إليه بذلك التاريخ. القيمة العادلة ألي التزام تعكس خماطر عدم األداء. وبالتايل قد تنشأ اختالفات بني القيمة الدفترية وفقًا لطريقة 
التكلفة التارخيية وتقديرات القيمة العادلة.

من أسس تعريف القيمة العادلة هو افتراض استمرارية الشركة، بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو تقليص حجم عملياهتا بصورة جوهرية، أو إجراء املعامالت بشروط جمحفة.

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال ختتلف اختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفترية نتيجة لطبيعتها قصرية األجل.

كما يف 31 ديسمرب 2019، مت تصنيف مجيع املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة بالتكلفة املطفأة.

أرقام املقارنة. 	2
لقد متت إعادة تبويب أرقام املقارنة للسنة السابقة، كلما كان ذلك ضروريًا، وذلك إلعطاء مقارنة عادلة مع السنة احلالية. إعادة التبويب هذه مل يكن هلا تأثري على صايف الربح للسنة أو 

حقوق امللكية املعلنة سابقًا.


