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الر�ؤية، الر�سالة، نبذة عن ال�سركة

الر�ؤية

حتقيق الريادة وتوفري خدمات من�سة م�سرتكة فعالة 

ومبتكرة ذات القيمة امل�سافة جلميع الأطراف املعنية يف 

القطاع املايل وامل�سريف والقطاعات الأخرى يف مملكة 

البحرين وباقي املنطقة.

الر�سالة

تقدمي نظم املدفوعات وال�ستثمار بخدمات الدفع املبتكرة، 

وتوفري حلول اإدارة املعلومات، وخدمات الإ�سناد املتعلقة 

باأن�سطة الأعمال، وبناء عالقات تعاون وحتالف لتحقيق 

القيم امل�سافة مع الأطراف ذات ال�سلة يف القطاع املايل 

وامل�سريف والقطاعات الأخرى.
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نبذة عن ال�سركة

�ساهمت �سركة بنفت بدور فعال يف تعزيز ال�سمعة 

املرموقة ململكة البحرين باعتبارها وجهة م�سجعة 

لالأعمال وقوة اقت�سادية ل ي�ستهان بها. لقد تاأ�س�ست 

ال�سركة مرتكزة على قيم قوية را�سخة. ومل تقت�سر 

هذه القيم على م�ساعدة ال�سركة يف دعم قطاع 

اخلدمات امل�سرفية واملالية فح�سب، بل امتد تاأثريها 

اإىل القطاع احلكومي وقطاع ال�سركات واجلمهور العام 

لتوفري خدمات ومنتجات التكنولوجيا املالية املوثوقة.

وتوا�سل ال�سركة التزامها الدائم بتي�سري اإجناز 

الأعمال واملعامالت املالية مع �سمان ال�سرعة 

والكفاءة. هذا بالإ�سافة اإىل متكني القطاع املايل يف 

البحرين وم�ساعدته على خلق عالقات وثيقة ودائمة 

مع عمالئه عرب قاعدة جغرافية وا�سعة النطاق، 

والرتقاء بعالقات العمل، وتعزيز التوا�سل مع البنوك 

الأع�ساء وامل�ساهمني الآخرين على حد �سواء.

وباعتبارها اأداة رئي�سية يف اإجناز كافة املعامالت 

املالية الإلكرتونية يف جميع اأنحاء مملكة البحرين، 

متكنت �سركة بنفت من حتقيق النجاح من خالل 

اجلمع بني فريق العمل من ذوي الكفاءة واملهارة 

العالية، وتطبيق التكنولوجيا املتطورة، وتبني اخلطط 

ال�سرتاتيجية واملبادرات الطموحة، ف�سال عن 

احلر�س على تقدمي اأحدث اخلدمات املالية واأكرثها 

تطوًرا للمقيمني يف مملكة البحرين.

تاأ�س�ست �سركة بنفت يف نوفمرب 1997 مببادرة طموحة 

من قبل 17 م�سرًفا جتارًيا لتكون ال�سبكة الوطنية 

لأجهزة ال�سراف الآيل ونقاط البيع يف البحرين. 

ح�سلت ال�سركة على ت�سريح م�سرف البحرين 

املركزي لتكون »مزود اخلدمات امل�ساندة للقطاع 

املايل« و�سرعان ما متكنت من التو�سع والنت�سار يف 

الأ�سواق خارج مملكة البحرين. وقد تركزت �سيا�سة 

ال�سركة على حت�سني وتعزيز ومتكني ال�سناعة املالية 

املحلية يف حتقيق النجاح على امل�ستوى العاملي.

توفر ال�سركة جمموعة متنوعة من اخلدمات الرائدة 

- مع دعم ال�سبكة اخلليجية يف دول املنطقة - والتي 

ت�سمل ت�سغيل اأجهزة ال�سراف الآيل، ونقاط البيع، 

وال�سبكة اخلليجية، ونظام اإدارة مطالبات ال�سبكة 

اخلليجية، اإ�سافة اإىل مركز املعلومات الئتمانية 

لل�سركات والأفراد، وخدمة دفع الفواتري، واخل�سم 

املبا�سر، وبوابة الدفع الإلكرتوين، ونظام البحرين 

ملقا�سة ال�سيكات الإلكرتوين، ونظام التحويالت املالية 

الإلكرتوين، واملحفظة الوطنية الإلكرتونية للهواتف 

الذكية )BenefitPay( يف جميع اأنحاء مملكة البحرين.

وحتر�س �سركة بنفت على اللتزام التام بدعم جهود 

تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مايل رائد يف 

املنطقة. لذا توا�سل توفري خدمات امل�ساندة للبنية 

التحتية لل�سناعة املالية، مبا يدعم القطاع املايل 

وامل�سريف يف البالد وي�ساهم يف حتقيق روؤيته وخلق 

اأجواء ت�ساعد الزبائن على حتقيق اأهدافهم.

ويف قلب ق�سة النجاح التي حققتها �سركة بنفت تاأتي 

م�ساهمة فريق العمل من ذوي املهارة والكفاءة الذين 

�ساعدت جهودهم الدوؤوبة يف تعزيز مكانة ال�سركة 

يف طليعة كافة مبادرات التكنولوجيا املالية يف مملكة 

البحرين. وتدرك �سركة بنفت اأهمية ال�ستثمار يف 

موظفيها وم�ساعدتهم على حتقيق تطورهم املهني.

من ناحية اأخرى، فاإن الدعم الذي تقدمه ال�سركة 

لتحقيق تكافوؤ الفر�س بني اجلن�سني، ومتكني املراأة، 

وتعزيز ن�سبة البحرنة قد �ساهم بدوره يف م�ساعدة 

البحرينيني املوؤهلني واملوهوبني على اكت�ساف 

اإمكانياتهم وحتقيق تطلعاتهم، مع امل�ساهمة يف دعم 

منو ال�سركة. واليوم، وباعتبارنا �ساحب العمل املف�سل 

لكثري من العمالة البحرينية ال�سابة، فاإن �سركة بنفت 

توفر فر�سة مت�ساوية لكل من اجلن�سني لتعزيز حياتهم 

املهنية، مع اإتاحة الفر�سة لهم وخ�سو�سًا الن�ساء 

للم�ساركة يف عمليات القيادة والإدارة واتخاذ القرارات.

يدير ال�سركة جمل�س اإدارة ميثل الأطراف ذات ال�سلة 

وامل�ساهمني الرئي�سيني، ويبلغ راأ�س مال ال�سركة املدفوع  

3.110.400 مليون دينار بحريني )8.2 مليون دولر 

اأمريكي تقريبًا(.

اأما البنوك املوؤ�س�سة والتي كانت يف الأ�سل 17، فقد انخف�س عددها اإىل 14 نتيجة لعمليات الدمج وال�ستحواذ يف قطاع اخلدمات امل�سرفية. وهي كالتايل:
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نعتز بخدمة الوطن

على مدى عام 2020، وا�سلت �سركة بنفت ال�ستثمار 

يف تطوير خدماتها وبنيتها التحتية يف ظل التحديات 

التي فر�ستها جائحة كوفيد-19. وبالرغم من 

 انخفا�س �سايف الربح والإيرادات بنحو 54% و%6

على التوايل، فاإن ال�سركة وا�سلت جهودها احلثيثة 

لإ�سافة القيمة اإىل اأفراد املجتمع البحريني من خالل 

توفري خدماتها املتطورة التي تفي باحتياجاته بل 

وتتجاوز تتطلعاته.

ويف ال�سنوات املا�سية، حققت �سركة بنفت اأرباحًا 

جيدة �ساعدت يف التخفيف من الآثار املالية جلائحة 

كوفيد-19 خالل عام 2020. وباعتبارها �سركة مزودة 

جلميع املعامالت املالية الإلكرتونية يف جميع اأنحاء 

البحرين، فاإنها تتمتع مبركز را�سخ يتيح لها م�ستوى 

من احلماية �سد تقلبات ال�سوق.

ومع اإغالق الأن�سطة غري ال�سرورية خالل املراحل 

الأوىل من تف�سي الوباء، فاإن اأغلبية �سكان اململكة 

التزموا منازلهم خالل الربع الثاين من العام. وقد 

اأ�سفر ذلك عن انخفا�س حاد يف عمليات ال�سحب 

من اأجهزة ال�سراف الآيل والتي تعد اإحدى امل�سادر 

الرئي�سية لإيرادات ال�سركة.

جائزة جلوبال ايكومنك�س

ولكن من ناحية اأخرى، �سهدت املعامالت الإلكرتونية 

ارتفاعًا هائال خالل الفرتة، حيث اجته �سكان اململكة 

اإىل ال�ستفادة من البنية التحتية املتطورة حللول 

التكنولوجيا املالية. وقد �سجلت القفزة الهائلة يف 

معامالت خدمات فوري وفوري بل�س وفواتري خطوة 

كبرية يف م�سرية اململكة نحو خلق جمتمع غري نقدي 

مبا يتما�سى مع روؤية 2030. وبالرغم من اأن هذه 

املعامالت ل حتقق اإيرادًا كافيًا يكفي لتغطية الهبوط 

يف معامالت اأجهزة ال�سراف الآيل ونقاط البيع، اإل 

اأن �سركة بنفت تفخر بالدور الفعال الذي �ساهمت 

به يف توفري بنية حتتية را�سخة للمدفوعات لتلبية 

احتياجات البحرين خالل تلك الفرتات ال�سعبة.

وبينما اجتهت ال�سركات حول العامل اإىل خف�س 

التكاليف لتعوي�س التاأثريات ال�سلبية املالية للجائحة، 

فاإن �سركة بنفت حر�ست على ال�ستثمار مببالغ ملمو�سة 

يف تطوير بنيتها التحتية بهدف حت�سني خدماتها. 

ومن بني اأكرب ال�ستثمارات اأجهزة تقنية املعلومات 

والت�سالت والربامج املتطورة بقيمة 102 األف دينار 

بحريني و1.3 مليون دينار بحريني على التوايل.

مليون8.7
اإجمايل املعامالت يف 2020

فـوري

مليار13.4
اإجمايل قيمة املعامالت

تالم�ص اأقل،

ترابط اأكرث
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الالتالم�ســــــي

الت�ســــــــــــال

اطلع على ر�سيد احل�ساب..

تطبيق فريد ذكي لتجربة 

م�سرفية اأف�سل.
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توجيهات النمو

معاملة

مليون

اإجمايل حجم املدفوعات 

عرب نظام التحويالت 

املالية الإلكرتوين

األف م�سرتك يف تطبيق بنفت بي

50.609.425593.357

60.3716.11

عدد امل�سرتكنياملعامالت من خالل بنفت بي

 نظام التحويالت

املالية الإلكرت�ين

 اإجمايل قيمة التحويالت

املالية الإلكرت�ين
تقارير الئتمان

مليار

اإجمايل قيمة املدفوعات 

عرب نظام التحويالت 

املالية الإلكرتوين

اإجمايل التقارير التي اأ�سدرها 

مركز البحرين للمعلومات 

الئتمانية لأع�ساء وعمالء املركز

توا�سل �سركة بنفت تقدمي منتجات وخدمات لتحقيق النمو بخطوات 

وا�سعة لتوفر حلول مبتكرة لقطاعات وا�سعة يف البحرين، بدءًا من 

املوؤ�س�سات امل�سرفية واملالية اإىل الوزارات احلكومية، وموؤ�س�سات 

القطاع العام، و�سركات القطاع اخلا�س، والأفراد.

د.ب.
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%292

%105

%19

معدل منو حجم املدفوعات عرب 

نظام التحويالت املالية الإلكرتوين

معدل زيادة عدد امل�سرتكني 

يف تطبيق بنفت بي

معدل منو حجم املدفوعات عرب كل قنوات 

نظام التحويالت املالية الإلكرتوين

د.ب.
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كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة

باعتبارها �سركة مزودة جلميع املعامالت املالية 

الإلكرتونية يف جميع اأنحاء البحرين على مدى اأكرث 

من 23 عامًا، فاإن جناح �سركة بنفت ل يقا�س بالنتائج 

املالية فقط. بالطبع اأن زيادة الإيرادات والأرباح يعد 

من العتبارات الهامة لأي �سركة، ولكن يبقى هدفنا 

الرئي�سي هو اإ�سافة القيمة اإىل اأفراد جمتمعنا. اإن 

 �سركة بنفت ت�سكل حمور الأعمال يف اململكة.

ونحر�س على موا�سلة جهودنا الدوؤوبة جلعل 

معامالت الدفع اأكرث �سهولة واأمانًا، واكت�ساب الثقة، 

وزيادة حجم املعامالت، وامل�ساعدة يف دعم الن�ساط 

القت�سادي يف البالد.

ويعد التعاون مع م�سرف البحرين املركزي عن�سرًا 

اأ�سا�سيًا يف م�سرية جناحنا امل�ستمرة. فامل�سرف يتبنى 

توجهًا طموحًا نحو التكنولوجيا املالية )فينتك(، 

وبف�سل توجهياته الر�سيدة وتو�سياته ال�سديدة جنحت 

اململكة يف تعزيز مكانتها كرائدة يف هذا املجال على 

م�ستوى املنطقة. وقد اأ�سبحت �سركة بنفت ا�سمًا 

معروفًا يف كل بيت يف اأنحاء البالد، وحتظى بثقة 

غالية باعتبارها متثل بوابة الدفع الإلكرتوين.

ومن اأهم اأهدافنا ال�سرتاتيجية دعم املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة. وقد �ساهمت بنيتنا التحتية 

املتطورة على تعزيز منو املوؤ�س�سات ال�سغرية وت�سهيل 

اإجناز كل اأعمالها اإلكرتونيًا، وهو ما اأ�سفر عن ظهور 

جيل جديد من التجارة الإلكرتونية. كما قدمت 

خدماتنا الدعم اأي�سًا للمزيد من ال�سركات التقليدية، 

مع ت�سهيل كافة اأنواع املدفوعات، مبا يتيح لأ�سحاب 

تلك ال�سركات الرتكيز على اأن�سطتهم الأ�سا�سية.

وعلى مدى العام، وا�سلت �سركة بنفت تركيزها على 

 )BenefitPay( تعزيز خدماتها، خا�سة من�سة بنفت بي

التي و�سل عدد م�ستخدميها امل�سجلني اإىل اأكرث من 

590 األف م�ستخدم لأول مرة. وبلغ اإجمايل قيمة 

 املعامالت التي مت اإجنازها عرب بنفت بي 2 مليار

دينار بحريني يف عام 2020.

خالل عام 2020، كان تطبيق بنفت بي هو حمور 

ا�سرتاتيجية �سركة بنفت، وذلك من خالل اإدخال 

خ�سائ�س جديدة يف التطبيق تتيح خلق جمتمع غري 

نقدي. وقد �ساعد ذلك على تعزيز الدفع الإلكرتوين 

يف قطاعات تت�سم با�ستخدام النقد ويف و�سط ظروف 

�سعبة ب�سبب تف�سي جائحة كوفيد-19.

 كما توا�سل ال�سركة البحث عن التحالفات الهامة

التي تتيح لها طرح منتجات وخدمات رائدة يف 

الأ�سواق واإ�سافة القيمة لعمالئنا. ويف عام 2020، 

تعاونت �سركة بنفت مع فيزا وما�سرتكارد خلدمات 

الرتميز التي تعزز خيار الدفع الال تالم�سي اجلديد 

)Tap & Go(، ف�سال عن تعاونها مع �سدمي ل�سمان 
الدفع غري النقدي للوقود.

وعلى مدى العام، وا�سلت �سركة بنفت تركيزها 

على تعزيز خدماتها، خا�سة من�سة بنفت بي 

)BenefitPay( التي و�سل عدد م�ستخدميها 
امل�سجلني اإىل اأكرث من 590 األف م�ستخدم لأول مرة.
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وبالنظر اإىل امل�ستقبل، فاإننا �سنوا�سل التزامنا 

بالبتكار والتطور من اأجل امل�ستقبل. لقد حققنا 

اإجنازات هامة يف تطوير خدمة ال�سيكات الإلكرتونية 

لتكون اأداة غري ورقية تت�سم بنف�س خ�سائ�س ومزايا 

ال�سيكات التقليدية والتي من �ساأنها تعزيز مكانة 

البحرين كاقت�ساد رقمي وجمتمع غري نقدي. كما 

قمنا اأي�سًا بتطوير من�سة بيانات بنفت والتي تعد 

خدمة ذات قيمة م�سافة توفر روؤى عميقة وموثوقة 

للمقر�سني وامل�ستهلكني ت�ساعد على اتخاذ القرارات 

املدرو�سة. هذا اإىل جانب خدمة بنفت بل�س ، وهي 

من�سة تركز على املطاعم والت�سوق واإجناز ال�سوؤون 

املالية، مبا ي�ساهم بدوه يف الرتقاء بتجربة الزبون.

لقد �سهد العام تف�سي جائحة كوفيد-19 التي 

تركت اآثاًرا وا�سعة النطاق يف جميع اأنحاء العامل، 

و�سجعت على ت�سريع خطط التحول الرقمي يف كثري 

من البلدان. ولكن بالن�سبة للبحرين، لقد قطعت 

البالد �سوطًا كبريًا يف هذا املجال، وهو ما يعني اأنها 

موؤهلة متامًا للتحول ال�سل�س نحو الدفع الال تالم�سي 

والإلكرتوين. ويف ظل بنية حتتية متطورة للتكنولوجيا 

املالية، فاإن هذا »الرباك الإيجابي« قد �ساعد بال�سك 

على تخفيف التاأثري القت�سادي للوباء، واأتاح لنا 

ت�سريع م�سريتنا نحو حتقيق الروؤية القت�سادية 

للمملكة 2030 يف اأن نكون جمتمعًا غري نقدي بالكامل.

اإننا على ثقة باأن اإجنازاتنا خالل عام 2020 �سوف 

متثل نقطة انطالق وركيزة را�سخة جلهودنا امل�ستمرة 

يف تعزيز البنية التحتية للدفع الرقمي يف مملكة 

البحرين خالل عام 2021، ف�سال عن دعم اجلهود 

الوطنية الرامية اإىل حتقيق النتعا�س القت�سادي 

والتغلب على التحديات احلالية.

واأخريًا يطيب يل اأن اأعرب عن خال�س �سكري 

وتقديري حلكومة البحرين وم�سرف البحرين 

املركزي لروؤيتهم ال�سائبة وتوجيهاتهم ال�سديدة 

لتعزيز مكانة البحرين كمناف�س رئي�سي يف الأ�سواق 

املالية يف املنطقة. كما اأتوجه بال�سكر اإىل قطاع 

اخلدمات املالية يف اململكة، واملوؤ�س�سات املالية، 

والأطراف ذات ال�سلة على دعمهم الكرمي.

حممد اإبراهيم الب�ستكي

رئي�س جمل�س الإدارة 

اجلهـــــات احلكوميـــــة

%100
تعتمد جميع الهيئات احلكومية على خدمات »فوري« لدفع رواتب املوظفني، 

ف�سال عن اإجناز مدفوعاتهم املالية الأخرى.
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مليون47.47
اإجمايل املعامالت يف 2020

فـوري+

مليار2.25
اإجمايل قيمة املعامالت

التعاون من اأجل النجاح

حققت �سركة بنفت اإجنازات ملمو�سة خالل عام 

2020 بالرغم من التحديات التي فر�ستها جائحة 

كوفيد-19. وقد �سهد العام ا�ستمرار النجاح الهائل 

ملن�ستنا بنفت بي )BenefitPay(، حيث بلغ م�ستخدمو 

املن�سة اأكرث من 590 األف م�ستخدم، بزيادة تربو على 

115% عن عام 2019. وتعد هذه املن�سة مبثابة قاعدة 

للمعلومات ت�سم اأغلبية حاملي احل�سابات امل�سرفية 

يف اململكة.

بنفت بي ��سدمي

كما طرحنا اأي�سًا جمموعة من اخل�سائ�س اجلديدة 

التي جتعل التطبيق اأكرث �سهولة وراحة يف ال�ستخدام. 

ومن اأبرز تلك اخل�سائ�س الإعالن عن ال�سراكة 

اجلديدة مع �سركة نفط البحرين )بابكو(، بالتعاون 

مع �سركة بابكو للتزويد. وتتيح هذه ال�سراكة 

مل�ستخدمي بطاقة �سدمي دفع قيمة الوقود واإعادة تعبئة 

 ح�ساباتهم يف البطاقة با�ستخدام تطبيق بنفت بي

)مت اإجراء اأكرث من 3،2 مليون معاملة منذ طرح 

اخلدمة يف مايو 2020(.

وياأتي هذا التعاون املثمر متما�سيًا مع توجيهات 

احلكومة بت�سجيع املدفوعات الإلكرتونية ومواكبة طلب 

اجلمهور على مثل هذه اخلدمات. ومن خالل هذه 

ال�سراكة ل يحتاج م�ستخدمي بطاقة �سدمي احلاليني 

اإىل حمل بطاقاتهم البال�ستيكية معهم، كما اأنها 

تعزز اجلهود ال�ساعية خلف�س ا�ستخدام النقد الورقي 

بالتوافق مع الإجراءات الحرتازية لتقليل خماطر 

انت�سار فريو�س كوفيد-19 يف اململكة.

الإطالع على ر�سيد احل�ساب

وحر�ست ال�سركة اأي�سًا على حتديث خدمات بنفت بي 

مبا يتيح للم�ستخدمني الإطالع على ر�سيد ح�ساباتهم 

امل�سرفية مبا�سرة من تطبيق بنفت بي. وتوؤكد هذه 

اخلا�سية اجلديدة اجلهود الدوؤوبة التي تبذلها 

ال�سركة لالرتقاء بتجربة م�ستخدمي التطبيق وتلبية 

احتياجاتهم، مبا يتيح لهم اإجناز جميع معامالتهم 

املالية من تطبيق واحد ذكي.

ويتزامن طرح هذه اخلا�سية مع زيادة الطلب على 

التطبيق خا�سة يف ظل انت�سار جائحة كوفيد-19. 

وخالل العام، حتول الكثري من الأفراد وال�سركات اإىل 

طرق الدفع الإلكرتوين مبا يتما�سى مع الإجراءات 

الحرتازية التي مت اتخاذها للحد من انت�سار الفريو�س.

تالم�ص اأقل،

ترابط اأكرث
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الالتالم�ســــــي

الت�ســــــــــــال

�سدمي

 تعزيز اإمكانيات

الدفع لدى الزبائن.
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تفخر �سركة بنفت بدورها الرائد يف خدمة اقت�ساد 

البحرين على مدى عقدين من الزمان. ومن خالل 

توفري جمموعة وا�سعة من خيارات الدفع الآمن واملريح 

واخلايل من املتاعب، �ساعدنا ال�سركات على الرتكيز 

على اأن�سطتها الأ�سا�سية، ومنحنا الأفراد الفر�سة 

لال�ستمتاع باأوقاتهم.

لقد فر�ست جائحة كوفيد-19 حتول جميع املعامالت 

يف اململكة اإىل املعامالت الإلكرتونية. فمع بدء 

تطبيق حظر التجول يف البالد واإغالق الأن�سطة غري 

ال�سرورية خالل املراحل الأوىل من تف�سي الوباء، فاإن 

اأغلبية �سكان اململكة التزموا منازلهم خالل الربع 

الثاين من العام. وقد اأ�سفر ذلك عن انخفا�س حاد يف 

عمليات ال�سحب من اأجهزة ال�سراف الآيل والتي تعد 

اإحدى امل�سادر الرئي�سية لإيرادات ال�سركة.

ولكن من ناحية اأخرى، �سهدت املعامالت الإلكرتونية 

ارتفاعًا هائال خالل الفرتة، حيث اجته الأفراد اإىل 

ال�ستفادة من خدمات فوري وفوري بل�س وفواتري 

بطريقة غري م�سبوقة لدفع الفواتري، واإجراء 

التحويالت، و�سراء املنتجات واخلدمات اإلكرتونيًا. 

وبالرغم من اأن هذه املعامالت ل حتقق اإيرادًا كافيًا 

يكفي لتغطية الهبوط يف معامالت اأجهزة ال�سراف 

الآيل ونقاط البيع، اإل اإننا نوؤمن باأن هذه الفرتة التي 

كانت حافلة بالتحديات ت�سكل بداية لتغري هائل يف 

عادات الدفع لدى اأفراد املجتمع والتي �سوف تعود 

بالفائدة على البالد على املدى البعيد.

وقد �سهد العام اأي�سًا ارتفاعًا هائال يف خدمات بنفت 

بي )BenefitPay( مع اأكرث من 600 األف م�ستخدم 

م�سجل، ونقلة وا�سعة يف املعامالت بن�سبة 115 باملائة 

مقارنة بعام 2019. ومن خالل حر�س ال�سركة على 

ت�سهيل ا�ستخدام التطبيق بقدر الإمكان، جنحنا يف 

جذب اهتمام نطاق وا�سع للغاية من ال�سكان، حتى 

هوؤلء الأقل فهمًا للتكنولوجيا. كما �سلطنا ال�سوء على 

خ�سائ�س الأمان التي يتميز بها التطبيق من خالل 

حملة ت�سويقية على اأعلى م�ستوى، والتي �ساعدت على 

اإقناع اآخر حماولت مقاومة هذه التكنولوجيا.

وبالرغم من اأن التاأثريات الجتماعية والقت�سادية 

للوباء العاملي كانت خارج �سيطرتنا، اإل اإننا متكنا من 

مواجهتها. ووا�سلت �سركة بنفت تركيزها على حت�سني 

خدماتها واإ�سافة القيمة لأفراد املجتمع يف البحرين.

كلمة الرئي�ص التنفيذي

ومن اأبرز تلك التطورات الإعالن عن �سراكة 

جديدة مع �سركة نفط البحرين )بابكو( 

بالتعاون مع �سركة بابكو للتزويد. وتتيح هذه 

ال�سراكة مل�ستخدمي بطاقة �سدمي دفع قيمة 

الوقود واإعادة تعبئة ح�ساباتهم يف البطاقة 

با�ستخدام تطبيق بنفت بي.
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طرحت ال�سركة العديد من اخل�سائ�س واملزايا 

اجلديدة الت�س ا�ستهدفت تعزيز مكانة التطبيق ليكون 

اأ�سهل يف ال�ستخدام واأكرث راحة. ومن اأبرز تلك 

التطورات الإعالن عن �سراكة جديدة مع �سركة نفط 

البحرين )بابكو( بالتعاون مع �سركة بابكو للتزويد. 

وتتيح هذه ال�سراكة مل�ستخدمي بطاقة �سدمي دفع قيمة 

الوقود واإعادة تعبئة ح�ساباتهم يف البطاقة با�ستخدام 

تطبيق بنفت بي.

ومن الإجنازات الأخرى اأي�سًا طرح خدمة الدفع الال 

تالم�سي »Tap& Go«، وهي طريقة جديدة للدفع 

الال تالم�سي، حيث تتيح مل�ستخدمي بنفت بي ت�سديد 

قيمة م�سرتياتهم ب�سكل رقمي لدى اأجهزة نقاط البيع 

با�ستخدام هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام اأندرويد. 

وقد مت طرح هذه اخلدمة اجلديدة وفق توجيهات 

م�سرف البحرين املركزي، ويتم ربطها مع كل بنك 

يعمل يف مملكة البحرين، بالتعاون مع ال�سركات 

واملنظمات الدولية امل�سوؤولة عن اأنظمة املدفوعات 

والبطاقات مثل فيزا وما�سرتكارد.

كما مت حتديث خدمة بنفت بي اأي�سًا مبا يتيح 

للم�ستخدمني الإطالع على ح�ساباتهم امل�سرفية 

مبا�سرة من التطبيق. ويف عام 2020، اتخذت ال�سركة 

قرارًا ا�سرتاتيجيًا بتح�سني خدمات التحويالت عرب 

بنفت بي. وهذا �سيجعل من ال�سهل على العمالء 

اإر�سال اأموالهم للخارج دون احلاجة اإىل زيارة �سركة 

ال�سرافة �سخ�سيًا.

و�سهد العام اأي�سًا تطورات هامة يف م�سروع »اإعرف 

عميلك اإلكرتونيًا« )eKYC( الذي ُطرح عام 2019 

بالتعاون مع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

حتت اإ�سراف م�سرف البحرين املركزي. كما اأ�سبحت 

بنفت �سريكًا ا�سرتاتيجيًا يف من�سة املخترب الرقمي 

FinHub973، وهي مبادرة وطنية اأطلقها م�سرف 
البحرين املركزي، وتعد اأول من�سة رقمية مبتكرة يف 

املنطقة ت�ساهم يف ربط وت�سهيل التعاون بني املوؤ�س�سات 

املالية و�سركات التكنولوجيا املالية. 

ويف الوقت الذي كانت فيه ال�سركات تتجه اإىل خف�س 

التكاليف ملواجهة التاأثريات املالية الناجتة عن جائحة 

كوفيد-19، وا�سلت �سركة بنفت ال�ستثمار يف تطوير 

خدماتها وبنيتها التحتية. ويف ظل توقعاتها بتزايد 

احلاجة اإىل توفري بنية حتتية مو�سعة للدفع الرقمي، 

حر�س فريق العمل يف ال�سركة على بذل اأق�سى جهوده 

والعمل على مدار ال�ساعة لتحقيق ذلك. وقد �ساهم 

عمله اجلاد يف موا�سلة تقدمي اخلدمات بدون انقطاع، 

ودعم مملكة البحرين يف معركتها �سد الفريو�س مع 

ال�ستمرار يف تعزيز منو ال�سركة.

بالطبع مل يكن ذلك ممكنًا بدون جهود فريق العمل 

املتميز يف �سركة بنفت. وخالل العام، وا�سلت ال�سركة 

ال�ستثمار بكثافة يف تدريب وتطوير موظفيها ل�سمان 

اإطالعهم على اآخر التطورات وامل�ستجدات وتعزيز 

معارفهم ومهاراتهم، ف�سال عن خلق قيمة ملمو�سة 

ل�سركتنا وعمالئنا والأطراف ذات ال�سلة.

ويف اخلتام، اأود اأن اأتوجه بخال�س ال�سكر والمتنان 

اإىل رئي�س واأع�ساء املجل�س املوقرين على توجيهاتهم 

ال�سديدة ودعمهم امل�ستمر خالل العام، واإىل م�سرف 

البحرين املركزي والأطراف ذات ال�سلة على 

م�ساندتهم املتوا�سلة. كما اأود اأن اأعرب عن �سكري 

وتقديري ملوظفينا على اإخال�سهم واإلتزامهم وتفانيهم 

يف العمل ودورهم امللمو�س يف بناء م�ستقبل اخلدمات 

املالية يف مملكة البحرين.

عبدالواحد اجلناحي

الرئي�س التنفيذي

%115
عدد امل�سجلني يف بنفت بي جتاوز 0.59 مليون 

�سخ�س يف 2020.
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مليون4.2
اإجمايل املعامالت يف 2020

فواتري

مليون463.4
اإجمايل قيمة املعامالت

Tap and Go خدمة الدفع الال تالم�سي

كما طرحت ال�سركة اأي�سًا خدمة الدفع الال تالم�سي 

»Tap and Go«، وهي طريقة جديدة للدفع الال 
تالم�سي، حيث تتيح مل�ستخدمي بنفت بي ت�سديد 

قيمة م�سرتياتهم ب�سكل رقمي لدى اأجهزة نقاط البيع 

با�ستخدام هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام اأندرويد.

وتوفر هذه الو�سيلة م�ستويات اأمان عاٍل للغاية، وتعمل 

بربجمية تعتمد على الرتميز، حيث يتم حفظ البيانات 

امل�سرفية للم�ستخدم يف موقع اآمن ول ت�سمح لأي 

طرف بالو�سول اإىل هذه املعلومات اخلا�سة. وقد مت 

طرح هذه اخلدمة اجلديدة وفق توجيهات م�سرف 

البحرين املركزي، ويتم ربطها مع كل بنك يعمل يف 

مملكة البحرين، بالتعاون مع ال�سركات واملنظمات 

الدولية امل�سوؤولة عن اأنظمة املدفوعات والبطاقات مثل 

فيزا وما�سرتكارد.

وعلى خالف الو�سائل الأخرى للدفع والتي ت�سمح باإنفاق 

20 د.ب اأو 50 د.ب فقط، فاإن خدمة الدفع الال تالم�سي 

تتميز بعدم وجود حد اأعلى لقيمة املعامالت املدفوعة. 

وبينما حتتاج باقي اخلدمات الأخرى اإىل اإدخال الرقم 

ال�سري، فاإن بنفت بي تعتمد على خ�سائ�س الأمان 

يف الهواتف الذكية مثل الإقفال التلقائي، وخ�سائ�س 

التحقق من الهوية من خالل التعرف على الوجه 

والب�سمة، والرقم ال�سري للجهاز نف�سه.

FinHub973 من�سة املخترب الرقمي

من ناحية اأخرى، وبالتعاون مع م�سرف البحرين 

املركزي، فاإن بنفت تعد �سريكًا ا�سرتاتيجيًا ملن�سة 

املخترب الرقمي FinHub973 وهي مبادرة وطنية 

اأطلقها م�سرف البحرين املركزي، وتعد اأول من�سة 

رقمية مبتكرة يف املنطقة ت�ساهم يف ربط وت�سهيل 

التعاون بني املوؤ�س�سات املالية والتكنولوجيا املالية.

تهدف املن�سة والتي تديرها �سركة فينتك جالك�سي 

اإىل ربط �سركات التكنولوجيا املالية املحلية والدولية 

باملوؤ�س�سات املالية يف مملكة البحرين لبحث واختبار 

وو�سع مناذج اأولية حللول جديدة ومبتكرة من خالل 

 FinHub973 بيئة افرتا�سية مركزية. وت�ساهم من�سة

يف دمج الختبارات التقنية واحللول الرقمية يف اإطار 

العمل التنظيمي مل�سرف البحرين املركزي.

اإعرف عميلك اإلكرت�نياً

و�سهد العام اأي�سًا تطورات هامة يف م�سروع »اإعرف 

عميلك اإلكرتونيًا« الذي طرح عام 2019 بالتعاون مع 

هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية حتت اإ�سراف 

م�سرف البحرين املركزي. ويوفر امل�سروع من�سة 

اإلكرتونية متطورة وقاعدة بيانات حمدثة للموؤ�س�سات 

املالية، مبا ميكنهم من التحقق من هويات عمالئهم 

والتاأكد من بياناتهم قبل منحهم خدمات مالية.

البتكار املعزز للت�سويق

تالم�ص اأقل،

ترابط اأكرث
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الالتالم�ســــــي

الت�ســــــــــــال

خدمة الدفع الال تالم�سي 

Tap and Go مدفوعات 
اإلكرت�نية اآمنة �فورية
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اإع�ساء جمل�ص الإدارة

ميلك اأع�ساء املجل�س خربات متنوعة يف القطاع امل�سريف ويعملون على �سمان 

حتقيق النمو والتطور وال�ستدامة املالية، وتعزيز قيمة منتجاتنا وخدماتنا.

حممد اإبراهيم الب�ستكي

رئي�س جمل�س الإدارة

اأحمد عبدالرحيم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

تال عبدالرحمن فخر�

ع�سو غري تنفيذي

د. عادل عبداهلل �سامل

ع�سو تنفيذي

جور� جيارمان

ع�سو تنفيذي
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خالد اأبي خليل

ع�سو تنفيذي

عبدالرزاق عبداخلالق

ع�سو غري تنفيذي

هادية حممد فتح اهلل

ع�سو م�ستقل

يو�سف را�سد الفا�سل

مراقب م�سرف البحرين املركزي
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املنتجات �اخلدمات

�سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل:

تعترب �سركة بنفت ال�سبكة الوطنية التي تربط جميع 

اأجهزة ال�سراف الآيل يف البحرين والتي متكن 

الزبائن من ا�ستخدام بطاقة اخل�سم )ال�سراف 

الآيل( على اأي جهاز يف اململكة. كما اأن �سركة 

بنفت ع�سو يف ال�سبكة اخلليجية والتي تربط اأجهزة 

ال�سراف الآيل يف جميع دول اخلليج، مبا ميّكن 

جميع حاملي البطاقات ال�سادرة من دول جمل�س 

التعاون اخلليجي ا�ستخدام بطاقاتهم يف كافة اأجهزة 

ال�سراف الآيل يف خمتلف دول اخلليج. وتتيح �سركة 

بنفت حلاملي بطاقات اأمريكان اإك�سربي�س اأي�سًا 

ا�ستخدام بطاقاتهم لل�سحب النقدي عن طريق اأي من 

اأجهزة ال�سراف الآيل يف البحرين، وقطر، و�سلطنة 

عمان، والكويت، والإمارات العربية املتحدة.

�سبكة نقاط البيع:

تربط �سركة بنفت جميع اأجهزة نقاط البيع املتواجدة 

يف منافذ التجزئة الرئي�سية عن طريق ال�سبكة 

الوطنية. حيث تتيح ال�سبكة جلميع زبائن البنوك دفع 

قيمة م�سرتياتهم عن طريق ا�ستخدام بطاقات اخل�سم 

)ال�سراف الآيل( بدون احلاجة اإىل حمل النقود.

مركز البحرين للمعلومات الئتمانية:

تزداد اأهمية اإدارة املخاطر لدى املوؤ�س�سات املالية، 

حيث يتعني على تلك املوؤ�س�سات اأن تكون اأكرث دراية 

ووعيًا باملخاطر الئتمانية والتكاليف ذات ال�سلة حتى 

حتافظ على مركز ال�سدارة. ويعمل مركز البحرين 

للمعلومات الئتمانية على م�ساعدة املوؤ�س�سات املالية 

يف اإدارة تلك املخاطر من خالل متكينها من احل�سول 

على املعلومات الئتمانية والتاريخ الئتماين لزبائنها. 

ول�سك اأن توفر مثل هذه املعلومات القّيمة للموؤ�س�سات 

املالية ي�ساعد على متكني هذه املوؤ�س�سات من اتخاذ 

قرارات مدرو�سة قبل منح قرو�س للعمالء.

خدمات يف جميع اأنحاء اململكة:

�سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل  •
�سبكة نقاط البيع  •

مركز البحرين للمعلومات الئتمانية  •
نظام البحرين ملقا�سة ال�سيكات الإلكرتوين  •

فوري+ )نظام التحويالت النقدية الإلكرتوين(  •
فوري )نظام التحويالت النقدية الإلكرتوين(  •

فواتري )نظام التحويالت النقدية الإلكرتوين(  •
املحفظة الوطنية الإلكرتونية  •

اعرف عميلك الكرتونيا  •
بوابة الدفع الإلكرتونية  •

دفع الفواتري عرب الهاتف  •

خدمات يف د�ل جمل�ص التعا�ن اخلليجي:

ال�سبكة اخلليجية  •
نظام اإدارة مطالبات ال�سبكة اخلليجية  •
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نظام البحرين ملقا�سة ال�سيكات الإلكرت�ين:

يعترب نظام البحرين ملقا�سة ال�سيكات الإلكرتوين 

خدمة اأخرى ذات قيمة م�سافة تقدمها ال�سركة 

للقطاع املايل يف البحرين، وهو نظام اإلكرتوين يقوم 

بتبادل ن�سخ اإلكرتونية من �سور �سيكات املقا�سة ما 

بني البنوك بدل عن التبادل اليدوي التقليدي، حيث 

يتيح لل�سركات والأفراد حت�سيل وت�سوية ال�سيكات يف 

نف�س يوم العمل. اإن مثل هذه اخلدمة ت�ساهم يف تعزيز 

كفاءة تدفق النقد يف اململكة، ومن ثم دعم القت�ساد 

الوطني وم�ساندة قطاع الأعمال يف البحرين.

نظام التحويالت املالية الإلكرت�ين:

يعد نظام التحويالت املالية الإلكرتوين نظامًا 

اإلكرتونيًا يربط جميع البنوك التجارية يف البحرين، 

بحيث ي�سمن رفع كفاءة عمليات التحويالت 

واملدفوعات املالية، مبا يتيح جلميع عمالء البنوك 

التجارية وال�سركات والهيئات احلكومية ال�ستفادة من 

هذا امل�سروع الهام واحليوي. هذه اخلدمات متوفرة 

جلميع عمالء البنوك عرب قنوات الت�سال املختلفة 

مثل الفروع، واخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت، 

واخلدمات امل�سرفية عرب الهواتف النقالة. ويتيح 

هذا النظام لعمالء البنوك ال�ستفادة من 3 خدمات 

رئي�سية )فوري+ وفوري وفواتري(.

بوابة الدفع اللكرت�نية:

تعد بوابة الدفع الإلكرتونية حال اآمنًا للدفع عرب 

الإنرتنت، وتتيح للتجار وال�سركات والهيئات احلكومية 

ت�سوية مدفوعات بطاقات الئتمان واخل�سم املبا�سر 

عرب اأي قناة اإلكرتونية. وتوفر هذه اخلدمة عملية 

اآمنة يعتمد عليها للدفع والتي ميكن دجمها يف 

قنوات اأخرى مثل املواقع الإلكرتونية، وخدمة الهاتف 

التفاعلي، واأجهزة الأك�ساك، ومراكز الت�سالت، 

والهواتف النقالة، ومعاجلة بالدفعات. توفر بوابة 

الدفع الإلكرتونية بيئة اآمنة وحممية للدفع، مع حماية 

امل�ستخدمني �سد اأي احتيال اأو �سوء ا�ستخدام.

نظام اإدارة مطالبات ال�سبكة اخلليجية:

ت�ساهم �سركة بنفت بدور رئي�سي يف �سوق املعامالت 

امل�سرفية اللكرتونية حمليًا واإقليميًا، ومن ثم تعترب 

مركزًا اأ�سا�سيًا ملطالبات النزاعات الإقليمية عرب 

ا�ست�سافة املوقع الإلكرتوين لنظام اإدارة مطالبات 

ال�سبكة اخلليجية. ويتيح هذا النظام اإدارة عمليات 

املطالبات والت�سوية للنزاعات املتعلقة بال�سحوبات 

 النقدية عرب ال�سراف الآيل بني دول اخلليج

بطريقة فعالة وعالية الكفاءة مبا ي�سمن �سرعة 

الت�سوية للعمالء.

املحفظة الوطنية اللكرت�نية  بنفت بي:

تعد BenefitPay نظام املحفظة الوطنية الإلكرتونية 

للهواتف الذكية. ويتيح هذا الربنامج ت�سهيل عمليات 

الدفع يف مملكة البحرين، من خالل ال�سماح للزبائن 

والتجار القيام بعمليات الدفع من دون احلاجة اإىل 

حمل اأوراق نقدية اأو بطاقات. فما عليهم �سوى حتميل 

الربنامج على هواتفهم الذكية لإر�سال اأو ا�ستالم 

املبالغ ب�سكل اآمن و�سريع.

اإعرف عميلك اإلكرت�نيا:

متا�سيًا مع توجه مملكة البحرين نحو التحول الرقمي، 

اأطلقت �سركة بنفت خالل عام 2019 املن�سة الوطنية 

»اإعرف عميلك اإلكرتونيًا« و التي تعترب الأوىل من 

نوعها يف املنطقة.

تتيح هذه اخلدمة للموؤ�س�سات املالية التحقق من هوية 

العميل رقميًا، ف�سال عن ا�ستعادة البيانات املرتبطة 

بالتعرف على العميل والتعامل مع طلبات العمالء 

�سواء من  الأفراد اأو ال�سركات. كما توفر هذه اخلدمة 

م�ساركة البيانات بني املوؤ�س�سات املالية عرب �سل�سلة 

الكتل )البلوك �سني( منذ التقدمي حتى اجناز الطلب 

وفق اأف�سل ممار�سات جتارب العمالء، واللتزام 

مبتطلبات احلوكمة واجلوانب التنظيمية فيما يتعلق 

بالبيانات املحتفظ بها للخدمة، وتعد منوذجا ل�سراكة 

ناجحة بني القطاعني العام واخلا�س متمثلة يف 

م�سرف البحرين املركزي وهيئة املعلومات واحلكومة 

الإلكرتونية و�سركة بنفت با�ستخدام التكنولوجيا املالية 

واحلو�سبة ال�سحابية و�سال�سل الكتل.

خدمة اخل�سم املبا�سر:

تتيح خدمة اخل�سم املبا�سر للبنوك وال�سركات 

والزبائن اأمتتة عمليات الدفع املنتظم بكفاءة وفعالية 

عالية، حيث تقوم اخلدمة بعمليات خ�سم متعددة 

يف اآِن واحد. وت�ستمل عمليات الدفع املنتظمة عرب 

خدمة اخل�سم املبا�سر فواتري الكهرباء واملاء، وفواتري 

الهاتف، وبطاقات الئتمان، واأق�ساط القرو�س، ور�سوم 

الدرا�سة، والقرو�س العقارية، وغريها. وت�ساعد هذه 

اخلدمة جميع الأطراف على احلد ب�سكل ملحوظ من 

تكاليف عملية حت�سيل املدفوعات وحت�سني كفاءتها 

وفعاليتها باملقارنة مع طرق الدفع التقليدية مثل 

النقد، وال�سيكات، وبطاقات الئتمان، واأوامر الدفع.

دفع الفواتري عرب الهاتف:

توفر خدمة دفع الفواتري عرب الهاتف الراحة واملرونة 

ل�سركات الت�سالت وزبائنها من خالل طرح و�سيلة 

مريحة للدفع. وتتيح ال�سبكة الوطنية ل�سركة بنفت 

جلميع الزبائن دفع فواتريهم با�ستخدام بطاقات 

اخل�سم )ال�سراف الآيل( عن طريق الأك�ساك 

املتوفرة يف البحرين اأو عن طريق الدفع الإلكرتوين 

عرب �سبكة الإنرتنت.
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5 �سنوات من النمو

�سايف املوجودات

الربح لل�سنة

الإرباح الت�سغيلية

6
5

8
.

4
7

8

1
.

4
3

4
.

0
9

6

2
1

.
9

6
2

.
8

3
7

2
.

9
0

3
.

9
6

4

3
.

3
2

7
.

9
9

8

2
2

.
2

8
3

.
9

4
1

22.283.941

3.327.998

2.903.964

20202019 21.962.837

1.434.096

658.478

وا�سلت �سركة بنفت على مدى اخلم�س �سنوات املا�سية 

دورها الريادي يف اإ�سافة القيمة لالأطراف ذات 

ال�سلة، ولأفراد املجتمع من خالل احللول امل�ستقبلية 

املبتكرة. وترتكز بنفت يف هذه املهمة على مبادئ 

رئي�سية تتمثل يف ال�سرعة، والكفاءة، و�سهولة الو�سول، 

و�سهولة ال�ستخدام، وهو ما ي�ساعد ال�سركة على خدمة 

املزيد من القطاعات املتنامية يف املجتمع.

لقد داأبت �سركة بنفت على تعزيز دورها الرائد 

ك�سريك را�سخ للحكومة البحرينية يف حتقيق هدفها 

املتمثل يف التحول الرقمي الكامل وفق الروؤية 

القت�سادية 2030. ومن خالل توفري من�سة اأعمال 

قوية تدعم كافة املدفوعات الإلكرتونية للقطاعني 

العام واخلا�س، عرب خدمات مثل التحويالت املالية 

الإلكرتوية )فوري+ وفوري وفواتري(، و�سبكة نقاط 

البيع اخلليجية، ومركز البحرين للمعلومات الئتمانية، 

واملحفظة الوطنية الإلكرتونية للهواتف الذكية 

)BenefitPay(، تكون بنفت بذلك قد و�سعت الأ�سا�س 
الرا�سخ لالقت�ساد الرقمي املتطور.

ول�سك اأن املبادرة الطموحة التي ت�ستهدف اإر�ساء بنية 

حتتية قوية للمدفوعات النقدية قد اأثبتت جناحها 

يف عام 2020، حيث اعتمد القت�ساد ب�سكل كبري 

على املدفوعات الإلكرتونية. ويف ظل توقع العتماد 

ب�سكل اأكرب يف امل�ستقبل على حلول التكنولوجيا املالية 

)فينتك(، فاإن �سركة بنفت توا�سل دورها الفعال يف 

متهيد الطريق نحو م�ستقبل اأكرث اإ�سراقًا.
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نزار معر�ف

املدير العام امل�ساعد للت�سويق والبتكار

ح�سة ح�سني

املدير العام امل�ساعد ملركز البحرين للمعلومات الئتمانية

ليلى الق�ساب

رئي�س ال�سوؤون املالية

فريق الإدارة

ميتلك فريقنا الإداري املهارات واخلربات الالزمة لتحقيق 

الأهداف ال�سرتاتيجية الطموحة لبنفت

التحق ال�سيد نزار معروف، املدير العام امل�ساعد للت�سويق 

والبتكار يف �سركة بنفت يف 22 اكتوبر 2017، ويحمل 

�سهادة بكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر وماج�ستري يف تقنية 

املعلومات من جامعة جورج وا�سنطن بالوليات املتحدة 

الأمريكية. ميلك ال�سيد معروف خربة تزيد عن 26 عاما 

يف البنى التقنية وهند�سة العمليات الإلكرتونية والبتكار 

وتطوير ال�سرتاتيجيات بقطاع تقنية املعلومات.

ان�سمت الآن�سة ح�سة ح�سني، رئي�س مركز املعلومات 

الئتمانية اإىل �سركة بنفت يف 15 فرباير 2005 وحتمل 

�سهادة بكالوريو�س يف هند�سة الكمبيوتر من اجلامعة 

الأمريكية يف ال�سارقة. تتمتع ح�سه ح�سني بخربة 16 �سنة 

يف جمال املعلومات الئتمانية، اإ�سافة اإىل خربة 5 �سنوات 

يف جمال التكنولوجيا.

ان�سمت ال�سيدة ليلى الق�ساب، رئي�س ال�سوؤون املالية اإىل 

�سركة بنفت يف يناير 2018، وهي ع�سو زميل يف رابطة 

املحا�سبني القانونيني املعتمدين )ACCA(، وهو ما يعادل 

�سهادة املاج�ستري، كما اأنها حا�سلة على بكالوريو�س يف 

املحا�سبة من جامعة كارديف، اململكة املتحدة )مرتبة �سرف 

من الدرجة الأوىل(. متلك ال�سيدة ليلى خربة تبلغ 13 �سنة 

من العمل يف اأربع من كربى ال�سركات والبنوك الدولية.

عبد الواحد اجلناحي

الرئي�س التنفيذي

ريا�ص املعراج

املدير العام امل�ساعد لتقنية املعلومات

يو�سف النفيعي

نائب الرئي�س التنفيذي - تطوير الأعمال واخلدمات املالية

ان�سم ال�سيد عبد الواحد اجلناحي، الرئي�س التنفيذي 

ل�سركة بنفت يف 10 ابريل 2005، وهو حا�سل على 

بكالوريو�س يف الت�سويق من جامعة �سانت اإدوارد 

يف اأو�سنت، وماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

البحرين. وميلك ال�سيد جناحي خربة متتد حلوايل 35 

�سنة يف جمال �سناعة الت�سالت واملال مبا يف ذلك 

الت�سويق وتطوير الأعمال.

التحق ال�سيد ريا�س املعراج، كم�ساعد للمدير العام 

لتقنية املعلومات يف �سركة بنفت يف 3 اكتوبر 2017، 

ويحمل �سهادة بكالوريو�س يف اإدارة نظم املعلومات من 

جامعة البحرين وماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

غالمورغن باململكة املتحدة. ميلك ال�سيد ريا�س املعراج 

خربة تزيد عن 27 عاما يف جمال تقنية املعلومات 

والت�سالت بالقطاع امل�سريف.

التحق ال�سيد يو�سف النفيعي، نائب الرئي�س التنفيذي 

- تطوير الأعمال واخلدمات املالية يف �سركة بنفت يف 

30 مار�س 2006، ويحمل �سهادة بكالوريو�س يف علوم 

الكمبيوتر من جامعة البحرين، وماج�ستري يف نظم 

املعلومات من جامعة برونل يف لندن باململكة املتحدة. 

ميلك ال�سيد النفيعي خربة متتد ملدة 26 �سنة يف 

تكنولوجيا املعلومات وال�سناعة امل�سرفية.
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�سالح العو�سي

رئي�س املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

على ب�سارة

رئي�س اإدارة املخاطر واأمن املعلومات

زينب �سكراهلل

رئي�س تكنولوجيا املعلومات، ق�سم الأنظمة والتطبيقات

من�سور العلوان

رئي�س التدقيق الداخلي

مرمي كمال

مدير - المتثال

ان�سم ال�سيد �سالح العو�سي، رئي�س املوارد الب�سرية 

وال�سوؤون الإدارية اإىل �سركة بنفت يف �سبتمرب 2015، 

وهو حا�سل على �سهادة معهد ت�سارترد لالأفراد والتنمية 

)CiPD( امل�ستوى اخلام�س. يجلب ال�سيد �سالح معه اإىل 
�سركة بنفت خربة وا�سعة متتد لنحو 12 �سنة يف املوارد 

الب�سرية وال�سوؤون الإدارية، اإ�سافة اإىل خربة �سنتني يف 

تقنية املعلومات.

ان�سم ال�سيد علي ب�سارة رئي�س اإدارة املخاطر وتقنية 

 املعلـومــات اإىل �سركــة بنفــت يف فبـرايـر 2019،

وهو حا�سل على ماج�ستري يف الإدارة العامة من جامعة 

اأيك�س - مار�سيليا يف فرن�سا مع مرتبة ال�سرف من 

الدرجة الأوىل، وبكالوريو�س يف احلا�سوب من جامعة 

جرينت�س، ودبلوما يف اأنظمة اإدارة الأعمال من جامعة 

البحرين. ال�سيد علي متخ�س�س يف تكنولوجيا املعلومات 

وميلك اأكرث من 21 �سنة يف هذا املجال.

ان�سمت ال�سيدة زينب �سكراهلل يف �سركة بنفت يف 10 

اأغ�سط�س 1997. و حتمل �سهادة البكالوريو�س يف علوم 

احلا�سوب من جامعة البحرين. متتلك ال�سيدة زينب 

خربة 24 �سنة يف تطوير و دعم نظم املعلومات.

ان�سم ال�سيد من�سور العلوان، رئي�س التدقيق الداخلي 

بالإنابة اإىل �سركة بنفت يف �سبتمرب 2018، وهو حا�سل 

على �سهادة بكالوريو�س يف هند�سة احلا�سب الآيل 

وماج�ستري يف اإدارة الأعمال من اجلامعة الأهلية يف مملكة 

البحرين. ميلك ال�سيد من�سور خربة وا�سعة متتد لنحو 

10 �سنوات يف التدقيق الداخلي واخلارجي، وا�ست�سارات 

تقنية املعلومات، واإدارة تقنية املعلومات املتعلقة مبختلف 

ال�سناعات يف البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

ان�سمت ال�سيدة مرمي كمال، اإىل �سركة بنفت يف 

فرباير 2018، وهي حا�سلة على �سهادة ماج�ستري يف 

التمويل مبرتبة ال�سرف من جامعة دي بول يف الوليات 

املتحدة الأمريكية، ودبلوما دولية يف احلوكمة واملخاطر 

والمتثال من )iCA(، و �سهادة اإدارة املخاطر والمتثال 

من )CRCMP(. متلك ال�سيدة مرمي 8 �سنوات من 

اخلربة يف جمال اإدارة المتثال.
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مواهب ا�ستثنائية

بنفت تدرك اأهمية ال�ستثمار 

�التطوير يف الكوادر الوطنية.. 

�تبلغ ن�سبة البحرنة 94 باملائة، 

34 باملائة منها من الن�ساء.



27
www.benefit.bh

بنفت

التقرير ال�سنوي 2020

 د�ر �سركة بنفت

يف خدمة املجتمع

يف اإطار جهودها الدوؤوبة الرامية اإىل خدمة املجتمع 

ودعم العائالت املتاأثرة من تف�سي جائحة كوفيد-19، 

تربعت �سركة بنفت مببلغ 200.000 دينار بحريني 

حلملة فينا خري التي اأطلقتها املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال 

الإن�سانية تنفيذًا لتوجيهات �سمو ال�سيخ نا�سر بن 

حمد اآل خليفة، ممثل جاللة امللك لالأعمال الن�سانية 

و�سوؤون ال�سباب م�ست�سار المن الوطني رئي�س جمل�س 

اأمناء املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية. وقد قدمت 

احلملة الوجبات وامل�ساعدات الطبية للعائالت 

املحتاجة، ف�سال عن اأجهزة الكمبيوتر املحمول 

للطالب لتلبية احتياجاتهم التعليمية عرب الإنرتنت.

من ناحية اأخرى، يحظى التعليم مبكانة خا�سة لدى 

ال�سركة، اإميانًا منها باأهمية تهيئة واإعداد رواد الغد. 

وباعتبارها �سركة تركز على التكنولوجيا املتطورة، 

تبدي بنفت اهتمامًا خا�سًا مبجالت التكنولوجيا 

املالية )فينتك( والذكاء ال�سطناعي، وهي املجالت 

الذي متثل اأكرب فر�سة جتارية للبالد لال�ستفادة من 

اقت�ساد اليوم �سريع التغري.

وبالتعاون مع جامعة البحرين، قامت �سركة 

بنفت بتوقيع اتفاقية لن�ساء خمترب متقدم للذكاء 

ال�سطناعي واحلو�سبة. �سيعمل املخترب على تعزيز 

اأبحاث الذكاء ال�سطناعي والبتكار يف جمالت 

متعددة مثل الأمن ال�سيرباين وك�سف الحتيال، 

والبيانات ال�سخمة للطاقة امل�ستدامة، وفيزياء 

اجل�سيمات، وهند�سة الطاقة والبرتول، وتغري املناخ، 

والتنبوؤ مب�ستوى مياه البحر.

كما �سي�ساعد املخترب على متكني هيئة التدري�س 

وطالب جامعة البحرين على اإجراء عمليات التعلم 

والبحث املتطورة يف جمال الذكاء ال�سطناعي، وتلبية 

احتياجات رواد الأعمال يف تعزيز قدرة احلو�سبة. 

و�سيقوم املخترب بتظيم م�سابقات وطنية �سنوية يف 

اأبحاث وحلول الذكاء ال�سطناعي، كما �سي�ساهم يف 

بناء �سراكات مثمرة من �ساأنها تعزيز قدرة البحرين 

على حتقيق التقدم التكنولوجي.

اأدركت اأهمية ال�ستثمار يف الكوادر املوهوبة وحر�ست 

على ا�ستئناف عمليات التوظيف بعد فرتة توقف، ومع 

ان�سمام العديد من املوظفني اجلدد اإىل فريق تقنية 

املعلومات يف ال�سركة يف منا�سب غري اإدارية. فقد 

فر�س الو�سع ال�سائد احلاجة اإىل مراجعة املمار�سات 

اجلارية فيما يتعلق باحل�سور اإىل العمل والتدريب، يف 

الوقت الذي ا�ستكملت فيه ال�سركة عملية تطوير �سامل 

لنظام املوارد الب�سرية ليكون اأ�سهل يف ال�ستخدام.

وقد مار�س ن�سف فريق بنفت فقط اأعمالهم 

من املكتب الرئي�سي مع تطبيق اإجراءات التباعد 

الجتماعي واتخاذ التدابري ال�سحية الالزمة. كما 

عمل 20 باملائة من املوظفني يف مركز ا�سرتجاع 

املعلومات يف اأوقات الأزمات، بينما عمل الـ 30 باملائة 

املتبقيني عن ُبعد من منازلهم.

من ناحية اأخرى، مت تنظيم جل�ستني تدريبيتني يف 

�سهري يناير وفرباير بالتعاون مع معهد البحرين 

للدرا�سات امل�سرفية واملالية. وعلى مدى العام، 

حر�ست ال�سركة على ت�سجيع موظفيها على حتديث 

معلوماتهم ومهاراتهم من خالل ح�سور دورات 

تدربيبة افرتا�سية وندوات على الإنرتنت نظمتها 

جامعة البحرين وغرفة جتارة و�سناعة البحرين، 

وذلك ملواكبة اآخر امل�ستجدات اجلارية يف �سناعة 

اخلدمات امل�سرفية.

ويف حني كان من امل�ستحيل اإقامة اأي احتفالت خالل 

العام ب�سبب الوباء العاملي، اإل اأن ال�سركة احتفلت 

بالعديد من املنا�سبات الهامة مثل اليوم الوطني، 

ويوم املراأة البحرينية من خالل فعاليات اأقيمت يف 

ظل اإجراءات التباعد الجتماعي. كما مت تنظيم حفل 

ع�ساء يف منطقة �ساحنات الطعام لتكون مبثابة حافز 

ت�سجيعي للموظفني.

تبلغ ن�سبة البحرنة يف �سركة بنفت 94 باملائة، 34 

باملائة منها من الن�ساء، مع الأخذ يف العتبار اأن 

حوايل 20 باملائة من فريق الإدارة التنفيذية يف 

 ال�سركة من الن�ساء، بواقع 4 من 11 موظف من

الإدارة العليا.



ن�سبة الأ�سهمعدد الأ�سهمالبنك/ املوؤ�س�سةبنفت

34.84%10.836بنك البحرين الوطني �س.م.ب1

22.00%6.843بنك البحرين والكويت2

11.00%3.421البنك الأهلي املتحد �س.م.ب3

9.00%2.800�ستاندرد ت�سارترد بنك4

7.00%2.177اأت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود5

4.84%1.505بنك البحرين الإ�سالمي �س.م.ب6

3.33%1.033م�سرف ال�سالم 7

3.00%934�سيتي بنك8

1.00%311البنك العربي9

1.00%311بنك امل�ستقبل �س.م.ب )م(10

1.00%311بنك الإثمار �س.م.ب )م(11

1.00%311حبيب بنك املحدود 12

1.00%311يونايتد بنك ليمتد 13
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تقرير احلوكمة املوؤ�س�سة

1- تقرير احلوكمة املوؤ�س�سية ل�سركة بنفت لعام 2020

تطمح �سركة بنفت �س.م.ب اإىل بناء نظام قائم على اأ�سا�س قانون حوكمة ال�سركات يف البحرين ال�سادر يف عام 2010 والذي �سدر من قبل م�سرف البحرين املركزي، وذلك 

بهدف اإدارة اأعمالها وعملياتها وفق اأعلى درجات النزاهة والكفاءة.

ويلتزم جمل�س اإدارة �سركة بنفت بتنفيذ ممار�سات حوكمة ال�سركات ومراجعة ومواءمة هذه املمار�سات مع اأف�سل املمار�سات الدولية.

2- نبذة عن امل�ساهمني:

بيانات امل�ساهمني كالآ
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ت�سكيل جمل�س الإدارة

اللجنةاملن�سب يف املجل�سا�سم الع�سوالرقم

رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمةرئي�س جمل�س الإدارة - ع�سو م�ستقلحممد اإبراهيم الب�ستكي 1

ع�سو جلنة التدقيقنائب رئي�س جمل�س الإدارة - ع�سو تنفيذياأحمد عبدالرحيم بوجريي2

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمةع�سو غري تنفيذيتال عبدالرحمن فخرو3

رئي�س جلنة التدقيقع�سو غري تنفيذيعبدالرزاق عبداخلالق4

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمةع�سو تنفيذيالدكتور عادل عبداهلل �سامل 5

ع�سو تنفيذيجورو جيارمان6
ع�سو جلنة التدقيق وع�سو جلنة اإدارة املخاطر 

والأمن ال�سيرباين

ع�سو تنفيذيخالد اأبي خليل7
ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة 

وع�سو جلنة اإدارة املخاطر والأمن ال�سيرباين

ع�سو م�ستقلهادية حممد فتح اهلل8
رئي�س جلنة اإدارة املخاطر والأمن ال�سيرباين 

وع�سو جلنة التدقيق

ع�سو جلنة اإدارة املخاطر والأمن ال�سيرباينع�سو مراقب - م�سرف البحرين املركزييو�سف را�سد الفا�سل9

3- نبذة عن اأع�ساء جمل�ص الإدارة

3-1 ت�سكيل املجل�س

يتكون جمل�س اإدارة ال�سركة من 3 اأع�ساء معينني من قبل امل�ساهمني الرئي�سيني )بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت والبنك الأهلي املتحد(، و3 اأع�ساء منتخبني 

من قبل الأع�ساء الآخرين، وع�سوين م�ستقلني، وع�سو واحد كمراقب من قبل م�سرف البحرين املركزي. وقد مت تعيينهم واعتمادهم من قبل م�سرف البحرين املركزي ملدة 3 

�سنوات بداأت من اأغ�سط�س 2018 وتنتهي حتى موعد انعقاد اجلمعية العمومية يف عام 2021. ميلك جميع اأع�ساء املجل�س خربات متنوعة يف القطاع امل�سريف وتقنية املعلومات.

3-2 مهام وم�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س الإدارة

يفو�س جمل�س الإدارة بع�س �سالحياته اإىل الإدارة، مع الحتفاظ ببع�س ال�سالحيات لأفراده. وي�سطلع املجل�س مب�سوؤولية اإدارة �سوؤونه اخلا�سة وت�سمل تعيني رئي�س جمل�س 

الإدارة، ونائب رئي�س جمل�س الإدارة، وتر�سيح الأع�ساء لالنتخاب يف املجل�س، وت�سكيل جلان الإدارة التابعة للمجل�س.

ترتكز املهمة الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة على حماية وتعزيز قيمة اأ�سول وموجودات ال�سركة. ويتوىل املجل�س توجيه كافة �سوؤون ال�سركة ل�سمان حتقيق النمو والتطور وال�ستدامة 

املالية، وتعزيز قيمة منتجاتها وخدماتها. كما ي�سطلع مب�سوؤولية �سمان اجلودة الكلية لأداء ال�سركة وو�سع خطط الإحالل الوظيفي الالزمة لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 

والت�سغيلية الرئي�سية مع تنفيذ م�سوؤولياته ب�سكل م�ستقل. وميكن تلخي�س مهام وم�سوؤوليات.

جمل�س الإدارة وفق الآتي:

والأ�سا�سي القانوين  • الإ�سراف 
وتوجهاتها ال�سركة  �سيا�سات  • اإعداد 

لل�سركة الكلي  الأداء  • اإدارة 
املالية • الرقابة 
املخاطر • اإدارة 

والإجراءات بالقوانني  اللتزام  • �سمان 
الت�سالت وتعزيز  التقارير  • اإعداد 



املجال�س الإدارية الأخرىالوظيفة احلاليةا�سم الع�سو

-حممد اإبراهيم الب�ستكي
ع�سو جمل�س الإدارة - عقارات ال�سيف، فندق فريزر �سويت�س، �سركة �سناد، 

املوؤ�س�سة العامة للتاأمني الجتماعي، �سركة اأ�سول.

جمل�س الأمناء- جامعة اململكة.

الرئي�س التنفيذي - جمموعة الإثماراأحمد عبدالرحيم

نائب رئي�س جمل�س الإدارة - بنك في�سل املحدود باك�ستان، جمموعة �سولدرتي 

القاب�سة، جمعية م�سارف البحرين، �سندوق الوقف للم�سارف الإ�سالمية.

ع�سو جمل�س الإدارة- �سركة الإثمار للتطوير.

تال عبدالرحمن فخرو

 الرئي�س التنفيذي للم�ساريع -

جمل�س التنمية القت�سادي

ع�سو جمل�س الإدارة - بنك البحرين للتنمية.

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة �سيكو.

-عبدالرزاق عبداخلال

رئي�س جلنة التدقيق - �سركة �سناد.

ع�سو جمل�س الإدارة - م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي و�سركة اإتقان كابيتال.

رئي�س جلنة التدقيق - م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي.

ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية - بنك الربكة الإ�سالمي البحرين.

الدكتور عادل عبداهلل �سامل

 مدير عام اخلدمات امل�سرفية لالأفراد -

بنك البحرين والكويت

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة اإينفيتا لإدارة املطالبات.

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة كريدي مك�س �س.م.ب.

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة بنفت.

جورو جيارمان

 رئي�س املجموعة التقنية -

البنك الأهلى املتحد

 ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة خليج البحرين للتكنولوجيا املالية

)اأغ�سط�س 2020(.

خالد اأبي خليل

الرئي�س التنفيذي للعمليات - �ستاندرد 

ت�سارترد بنك، دول ال�سرق الأو�سط 

)با�ستثناء دولة الإمارات(

ع�سو جمل�س الإدارة - �ستاندرد ت�سارترد بنك، مرتوبوليتان القاب�سة، لبنان.

هادية حممد فتح اهلل

مدير امل�ساريع ال�سرتاتيجية - مكتب ممثل 

جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون 

ال�سباب

ع�سو جمل�س الإدارة - �سركة بريجراين بارترنز، املراأة يف التكنولوجيا املالية 

)فنتك( البحرين.

يو�سف را�سد الفا�سل

املدير التنفيذي خلدمات ال�سركات - 

م�سرف البحرين املركزي

-
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3-3 نبذة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة
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3-4 جلان جمل�س الإدارة 

ي�سم جمل�س الإدارة، كحد اأدنى، اللجان التالية:

3-4-1 جلنة التدقيق:

املالية،  التدقيق، ومراقبة املخاطر  الداخلية، وعملية  املالية  الرقابة  والرقابة، ومتابعة نظام  املالية  التقارير  الإ�سراف على  الإدارة يف  التدقيق مب�ساعدة جمل�س  تقوم جلنة 

واللتزام بالقواعد والأحكام التنظيمية مل�سرف البحرين املركزي ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، عالوة على قواعد ال�سلوك ال�سارية يف ال�سركة.

3-4-2 جلنة اإدارة املخاطر والأمن ال�سيرباين:

ت�ساعد جلنة اإدارة املخاطر والأمن ال�سيرباين جمل�س الإدارة يف الإ�سراف على �سوؤون الأمن ال�سيرباين والرقابة على املخاطر، مبا يف ذلك اأطر العمل وال�سيا�سات، وتعر�سات 

املخاطر احلالية وامل�ستقبلية، ف�سال عن ا�سرتاتيجية الأمن ال�سيرباتني واإدارة املخاطر يف امل�ستقبل.

3-4-3  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة:

تتوىل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة مراجعة ت�سكيل جمل�س الإدارة، وخطط الإحالل، ورفع التقارير عن �سوؤون احلوكمة املوؤ�س�سية، ف�سال عن م�ساعدة جمل�س الإدارة 

يف اأعمال البحث عن مر�سحني ملجل�س الإدارة وتقييمهم وتقدمي التو�سيات ب�ساأنهم.

ويتم تكليف كل جلنة مبهامها وم�سوؤولياتها كتابيًا يف ميثاق اللجنة. كما ميكن ملجل�س الإدارة ت�سكيل جلان متخ�س�سة تابعة للمجل�س للتعامل مع م�ساريع معينة. ويتم تعيني ع�سو 

واحد على الأقل من جمل�س الإدارة لكل جلنة ي�سكلها املجل�س. ول يجب اأن يقت�سر اأع�ساء هذه اللجان على اأع�ساء املجل�س فقط.

وتزامنًا مع ت�سكيل اأي جلنة، يتعني على جمل�س الإدارة تعيني رئي�س اللجنة. كما متلك كل جلنة - �سواء تقت�سر ع�سويتها على اأع�ساء من جمل�س الإدارة فقط اأو ل تقت�سر على 

ذلك- ال�سالحية لتحديد الن�ساب مبا ل يقل عن اأغلبية اأع�سائها.

3-5 مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

بلغت مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة 172.000 دينار بحريني يف عام 2020. وقد ت�سلمت اللجان الفرعية بدل ح�سور اجتماعات جمل�س الإدارة وهي جلنة التدقيق، وجلنة 

اإدارة املخاطر والأمن ال�سيرباين، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة باإجمايل 60.000 دينار بحريني لعام 2020.

3-6 تعيني جمل�س الإدارة

يقوم جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتوقيع على خطاب تعيني جمل�س الإدارة.

3-7 تقييم جمل�س الإدارة وجلانه

يقوم جمل�س الإدارة باإجراء تقييم ذاتي �سنويًا. وتتوىل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة مراجعة التقييم الذاتي لأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان مع الأخذ يف العتبار اأي 

تو�سيات تن�ساأ عن هذا التقييم.

3-8 الربنامج التعريفي لأع�ساء جمل�س الإدارة

يتم ترتيب جل�سة تعريفية لكل ع�سو جديد من اأع�ساء جمل�س الإدارة مع الرئي�س التنفيذي والتي تت�سمن اجتماعات مع الإدارة العليا، وزيارات ملرافق ال�سركة، وعر�س اخلطط 

ال�سرتاتيجية واملالية وال�سوؤون املحا�سبية واإدارة املخاطر.



18 نوفمرب6 اأكتوبر9 �سبتمرب30 يونيو15 اأبريل19 فربايرالأع�ساء

حممد اإبراهيم

اأحمد عبدالرحيم

عادل �سامل

عبدالرزاق عبداخلالق

هادية فتح اهلل

تال فخرو

يو�سف الفا�سل

جورو جاي

خالد اأبي خليل

الأع�ساء

جمل�س الإدارة
 جلنة اإدارة املخاطر

والأمن ال�سيرباين
جلنة التدقيق

 جلنة الرت�سيحات

واملكافاآت واحلوكمة
املجموع

اإجمايل عدد 

الجتماعات

عدد 

الجتماعات 

التي ح�سرت

اإجمايل عدد 

الجتماعات

عدد 

الجتماعات 

التي ح�سرت

اإجمايل عدد 

الجتماعات

عدد 

الجتماعات 

التي ح�سرت

اإجمايل عدد 

الجتماعات

عدد 

الجتماعات 

التي ح�سرت

اإجمايل عدد 

الجتماعات

عدد 

الجتماعات 

التي ح�سرت

 % من

احل�سور

100%662288حممد اإبراهيم 

100%66441010عبدالرزاق عبداخلالق

100%662288عادل �سامل

100%66441010اأحمد عبدالرحيم

100%6644441414جورو جاي

100%6644441414هادية فتح اهلل

100%6644221212خالد اأبي خليل

100%662288تال فخرو

90%6544109يو�سف الفا�سل
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3-9 ح�سور اجتماعات جمل�س الإدارة وجلانه

يجتمع اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية للمجل�س ب�سكل دوري لإجناز م�سوؤولياتهم. ووفقًا ملتطلبات ميثاق احلوكمة املوؤ�س�سية وتعليمات م�سرف البحرين املركزي، ت�سجل 

ال�سركة ح�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان لالجتماعات. ون�ستعر�س اأدناه ملخ�سًا لجتماعات املجل�س واللجان الفرعية التي عقدت خالل عام 2020 مع تو�سيح 

عدد اجلل�سات التي ح�سرها الأع�ساء:

ح�سور اجتماعات جمل�ص الإدارة خالل عام 2020

خالل عام 2020، مت عقد �ستة اجتماعات ملجل�س الإدارة يف مملكة البحرين وفق الآتي:

ح�سور  غياب O مل يكن ع�سوًا خالل هذه الفرتة 
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28 اأكتوبر6 فربايرالأع�ساء

حممد اإبراهيم

خالد اأبي خليل

عادل �سامل

تال فخرو 

4 نوفمرب16 اأغ�سط�س28 يونيو17 مار�سالأع�ساء

هادية فتح اهلل 

جورو جاي

خالد اأبي خليل

يو�سف الفا�سل

27 اأكتوبر27 يوليو27 اأبريل16 فربايرالأع�ساء

عبدالرزاق عبداخلالق

اأحمد عبدالرحيم 

جورو جاي

هادية فتح اهلل 

اجتماعات جلنة اإدارة املخاطر �الأمن ال�سيرباين يف 2020

اجتماعات جلنة التدقيق يف 2020

اجتماعات جلنة الرت�سيحات �املكافاآت �احلوكمة يف 2020

4- الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية العادية

عقدت ال�سركة الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية العادية بتاريخ 29 مار�س 2020.
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5- الهيكل الإداري �املوؤ�س�سي

قامت �سركة بنفت بتطوير هيكلها املوؤ�س�سي وفق اأ�سلوب ي�ساعد ال�سركة على تنفيذ املهام وامل�سوؤوليات واإعداد التقارير بني اإداراتها املختلفة.

ت�سم �سركة بنفت �سبع اإدارات رئي�سية هي تطوير الأعمال واخلدمات، والت�سويق والبتكار، ومركز البحرين للمعلومات الئتمانية، وتقنية املعلومات والعمليات، واإدارة املخاطر 

واأمن املعلومات، واملوارد الب�سرية والإدارية، وال�سوؤون املالية. كما ي�ستمل الهيكل على ق�سم التدقيق الداخلي والمتثال التي يت�سل مبا�سرة بالرئي�س التنفيذي وجمل�س الإدارة 

من خالل جلنة التدقيق.

رئي�ص جمل�ص الإدارة

�سكرتري ال�سركة ويرفع تقاريره 

اإىل رئي�س جمل�س الإدارة

جلان الإدارة

جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت واحلوكمة
جلنة التدقيق

جلنة اإدارة املخاطر 

والأمن ال�سيرباين

الرئي�ص التنفيذي
امل�ساعد ال�سخ�سي 

للرئي�س التنفيذي
التدقيق الداخلي

المتثال

الت�سويق والبتكار
تقنية املعلومات 

والعمليات

املوارد الب�سرية 

والإدارية
ال�سوؤون املالية

اإدارة املخاطر 

واأمن املعلومات

مركز البحرين 

للمعلومات الئتمانية

ال�سكرتري التنفيذي

خدمات الدفع 

والتطوير

خدمات ال�سبكة 

الوطنية والتطوير

 مكتب

اإدارة امل�ساريع

عالقات و�سراكات 

الأعمال
خدمة الزبائن

نائب الرئي�س التنفيذي

تطوير الأعمال واخلدمات
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6- قواعد ال�سلوك املهني لأع�ساء جمل�ص الإدارة

تر�سي قواعد ال�سلوك املهني ل�سركة بنفت املعايري الأخالقية لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار موظفي ال�سركة، وتعك�س التزام اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار موظفي ال�سركة باأداء 

مهامهم وم�سوؤولياتهم جتاه ال�سركة بكل اإخال�س وا�ستقامة ومهنية عالية.

7- �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات

تلتزم ال�سركة التزاًما �سارًما بال�سلوك الأخالقي ومعايري النزاهة يف اأداء عملها، الأمر الذي دفعها اإىل تطبيق �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات. ت�سجع هذه ال�سيا�سة املوظفني على 

اإبداء ح�سن النوايا وال�ستقامة يف الك�سف عن اأي ت�سرفات خاطئة، اأو غري اأخالقية، اأو ممار�سات غري �سليمة، اأو ت�سرفات عمل معاك�سة ميكن اأن توؤثر على م�سالح ال�سركة، 

اأو عمالئها، اأو م�ساهميها، اأو موظفيها اأو م�ستثمريها، اأو ال�سالح العام. وتوفر ال�سركة جلميع املوظفني احلماية الالزمة التي تتيح لهم القيام بذلك.

8- ت�سارب امل�سالح

تطبق ال�سركة �سيا�سة موثقة ب�ساأن ت�سارب امل�سالح والأطراف ذات ال�سلة. ويف حالة قيام اأع�ساء جمل�س الإدارة وجلانه التابعة بالنظر اإىل اأي اأمور قد تنطوي على ت�سارب  

للم�سالح من قبل اأع�ساء املجل�س، فاإنه يتعني على املجل�س اأو اللجان بكامل الأع�ساء اتخاذ القرارات يف هذا ال�ساأن.

ويجب على الع�سو املعني مغادرة غرفة الجتماع خالل مناق�سة هذه الق�سايا. ويتم ت�سجيل احلالت وفق ال�سيا�سة املطبقة. ويتعني على اأع�ساء جمل�س الإدارة اإخطار جميع 

اأع�ساء املجل�س و�سكرتري املجل�س باأي حالة قد تن�ساأ عنها ت�سارب يف امل�سالح، ف�سال عن جتنب الت�سويت يف هذا الأمر.

9- حوافز الأداء

قام جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة لتقييم الأداء املرتبط بهيكل احلوافز لأفراد الإدارة العليا، يرجى الإطالع على الإي�ساح رقم 15 )اأ( 

حول البيانات املالية املدققة.

)IFRS( 10- املعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة

ا م�ساهمني يف ال�سركة. وتعترب هذه املعامالت مبثابة �سفقات لتقدمي خدمات تتعلق باأنظمة الدفع، واخلدمات  تتعامل �سركة بنفت مع العديد من بنوك البحرين والتي متثل اأي�سً

امل�سرفية عرب الإنرتنت، وخدمات البطاقات، ومركز املعلومات الئتمانية.

وقد اأبرمت �سركة �سناد )التابعة ل�سركة بنفت( التي متلكها �سركة بنفت الآن بن�سبة 100% عقوًدا مع بع�س م�ساهمي �سركة بنفت لتقدمي خدمات تتعلق بتخ�سي�س بطاقات 

اخل�سم املبا�سر/الئتمان وخدمات اأجهزة ال�سراف الآيل.

اإن طبيعة عمل �سركة بنفت ترتكز على خدمة القطاع امل�سريف يف البحرين من خالل عدد من اخلدمات، واأجهزة ال�سراف الآيل/نقاط البيع، ومركز البحرين للمعلومات 

الئتمانية، ونظام البحرين ملقا�سة ال�سيكات الإلكرتوين، ونظام حتويل الأموال اإلكرتونيًا، وبوابة الدفع، وال�سبكة اخلليجية، وغريها. وبالإ�سافة اإىل ذلك، مت تاأ�سي�س �سناد 

لتكون مبثابة �سركة معاجلة طرف ثالث خلدمة البنوك.

يرجى الإطالع على الإي�ساح رقم 15 )ب( حول البيانات املالية املدققة.

11- الت�سالت

ال�سركة  لل�سركة، كما ميكن مل�ساهمي  ال�سنوي  التقرير  الإلكرتوين بحيث يت�سمن  املالية، ولكنها حتر�س على حتديث موقعها  الأوراق  تعد بنفت �سركة غري مدرجة يف �سوق 

اجتماع بعد  لل�سركة  الإلكرتوين  املوقع  على  لعام 2020  املايل  التقرير  �سيتم حتديث  التنفيذي.  الرئي�س  اأو غريها من خالل  مالية  �سواء  معلومات لزمة  اأي  على   احل�سول 

اجلمعية العمومية.

12- اعتماد املعامالت من قبل جمل�ص الإدارة

يعتمد جمل�س الإدارة امليزانية ال�سنوية اإىل جانب م�سروفات راأ�س املال للم�ساريع )اإن وجدت(، وذلك وفق هيكل ال�سالحيات املعتمد من قبل جمل�س الإدارة والذي يو�سح 

حدود �سالحيات جمل�س الإدارة وفريق الإدارة.
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13- امل�ساعدة املهنية

قد ي�سعى جمل�س الإدارة اإىل احل�سول على م�سورة اأو ا�ست�سارة من خالل اجتماعات ر�سمية للمجل�س اأو اللجان اأو من خالل الت�سال غري الر�سمي املبا�سر مع الرئي�س التنفيذي. 

اإن املعلومات التي يحتاجها جمل�س الإدارة لتخاذ القرارات �ستكون متوفرة يف داخل ال�سركة. وميلك املجل�س اإمكانية الو�سول الكامل اإىل م�ستندات ال�سركة و�سجالتها، وقد 

ي�سعى للح�سول على م�سورة خارجية م�ستقلة اإذا لزم الأمر.

14- الرقابة الداخلية

يقوم املدقق الداخلي لل�سركة مبراجعة اإجراءات وعمليات الرقابة الداخلية، واملدقق اخلارجي ل�سركة بنفت هو �سركة كيه بي اإم جي. ويتم تقدمي نتائج التدقيق الداخلي وخطط 

الت�سحيح اإىل جلنة التدقيق.

15- الرتتيبات املالية

تقوم جلنة التدقيق مبراجعة البيانات املدققة على اأ�سا�س ربع �سنوي مع املدقق اخلارجي والإدارة، ورفعها اإىل جمل�س الإدارة لعتمادها.

16- �سيا�سة املكافاآت لأع�ساء جمل�ص الإدارة �اأفراد الإدارة العليا

يتوىل اأع�ساء جمل�س الإدارة حتديد مكافاآت املجل�س، بينما تتوىل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة التو�سية ببدلت ح�سور الجتماعات لعتمادها من قبل جمل�س الإدارة. 

كما تقوم جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واحلوكمة بتحديد مكافاآت الإدارة العليا. وتتوفر معلومات عن املكافاآت التي دفعت لأفراد الإدارة العليا اأمام امل�ساهمني عند الطلب.

17- معلومات اأخرى

تبلغ الر�سوم املدفوعة ملدققي ال�سركة كيه بي اإم جي فخرو البحرين لإجناز اأعمال التدقيق لعام 2020 ما يقدر مببلغ 12.100 دينار بحريني، ور�سوم خدمات غري التدقيق ما 

يقدر مببلغ 3.550 دينار بحريني.

18- امل�سوؤ�لية الجتماعية

من منطلق امل�سوؤولية الجتماعية جتاه املجتمع، اأو�سى جمل�س الإدارة بتخ�سي�س مبلغ من �سايف الأرباح كاحتياطي اأعمال خريية يف مملكة البحرين والتي مت اعتمادها خالل 

الجتماع ال�سنوي للجمعية العامة العادية. ونظرًا لنت�سار جائحة كوفيد-19 وافق جمل�س الإدارة على التربع مببلغ 200.000 دينار بحريني من احتياطي الأعمال اخلريية 

حلملة فينا خري.

19- الإلتزام بالإر�سادات اخلا�سة باحلوكمة املوؤ�س�سية

اإن ا�سرتاطات جملد التوجيهات اخلا�س مب�سرف البحرين املركزي والواردة يف ف�سل ال�سوابط الرقابية عالية امل�ستوى تن�س على وجود التزام ال�سركة بالقواعد والإر�سادات 

اخلا�سة بهذه ال�سوابط الرقابية عالية امل�ستوى، اأو تف�سري اأ�سباب عدم اللتزام بها يف التقرير ال�سنوي. ويف اإطار التزامه باأحكام م�سرف البحرين املركزي، تود ال�سركة 

تو�سيح الآتي:

يف  اخلربة  لديهم  اللجنة  اأع�ساء  جميع  فاإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الإدارة.  ملجل�س  احلايل  الهيكل  ب�سبب  وذلك  التدقيق  جلنة  يف  امل�ستقلني  الأع�ساء  اأغلبية  •  غياب 
ال�سوؤون املالية والتكنولوجيا.

•  يتكون جمل�س الإدارة من ت�سعة اأع�ساء )3 اأع�ساء معينني من قبل امل�ساهمني الرئي�سيني، و3 اأع�ساء منتخبني من قبل الأع�ساء الآخرين، وع�سوين م�ستقلني، وع�سو 
واحد كمراقب من قبل م�سرف البحرين املركزي( وهو عدد يزيد عن احلد الأق�سى املطلوب لعدد اأع�ساء جمل�س الإدارة )5( وفق كتيب تعليمات م�سرف البحرين 

املركزي، ويرجع ذلك اإىل طبيعة عمل ال�سركة ووفق تو�سية م�سرف البحرين املركزي.
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10:02 �سباحًا 29 مار�س 2020        حم�سر الجتماع   

�سركة بنفت الدعوة لالجتماع من قبل  

اجتماع اجلمعية العمومية لعام 2019 طبيعية الجتماع   

وفق قائمة احلا�سرين احل�سور    

تراأ�س ال�سيد حممد اإبراهيم الب�ستكي، رئي�س جمل�س الإدارة جل�سة الجتماع، واأكد ح�سور 95.68% من الن�ساب. واأ�سار رئي�س جمل�س الإدارة اإىل عقد الجتماع اإلكرتونيًا 

بالتن�سيق مع م�سرف البحرين املركزي، ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، ووفق توجيهاتهما.

جد�ل الأعمال

اعتماد حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي ال�سابق املنعقد يف 27 مار�ص 2019.  -1

املوؤرخ 27 مار�س 2019 قد مت توزيعه مع جدول الأعمال  ال�سابق  ال�سنوي  العمومية  باأن حم�سر اجتماع اجلمعية  ال�سادة امل�ساهمني علمًا  الإدارة  ال�سيد رئي�س جمل�س  اأحاط 

للمرجعية. ومل يتم توجيه اأي ا�ستف�سار اأو اإبداء اأي مالحظات ومت اعتماد املح�سر.

القرار 1: اعتماد حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي املوؤرخ 27 مار�ص 2019 من قبل امل�ساهمني.

مناق�سة �اعتماد تقرير الإدارة عن اأعمال ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019  -2

عر�س ال�سيد رئي�س جمل�س الإدارة موجزًا عن تقرير جمل�س الإدارة اخلا�س بن�ساط ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019. مل يتم توجيه اأي ا�ستف�سار اأو اإبداء اأي 

مالحظات ومت اعتماد التقرير.

القرار 2: اعتماد تقرير الإدارة عن اأعمال ال�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 من قبل امل�ساهمني.

مراجعة تقرير املدققني اخلارجيني ب�ساأن البيانات املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019  -3

قامت �سركة كي بي اإم جي بقراءة تقرير املدققني اخلارجيني ب�ساأن البيانات املالية املوحدة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019. مل يتم توجيه اأي ا�ستف�سار اأو 

اإبداء اأي مالحظات ومت اعتماد البيانات املالية.

القرار 3: اعتماد تقرير املدققني اخلارجيني ب�ساأن البيانات املالية املوحدة لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 من قبل امل�ساهمني.

مناق�سة �اعتماد البيانات املالية املوحدة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019.  -4

ن�سخة من هذه توزيع  قد مت  باأنه  واأفاد  دي�سمرب 2019،  املنتهية يف 31  املالية  لل�سنة  لل�سركة  املوحدة  املالية  البيانات  تقرير  الإدارة موجزًا عن  رئي�س جمل�س  ال�سيد   عر�س 

البيانات للمرجعية.

وقد توجه ممثل بنك اأت�س اإ�س بي �سي با�ستف�سار ب�ساأن ارتفاع تكاليف املوارد الب�سرية خالل العام 2019. واأفاد الرئي�س التنفيذي باأن الرتفاع يف التكاليف يرجع اإىل عدد 

امل�ساريع واحلاجة اإىل توظيف موظفني لهذه امل�ساريع. كما ا�ستف�سر ممثل البنك اأي�سًا عن ما اإذا كانت �سركة �سناد )�سركة تابعة مملوكة بالكامل( متلك �سجالتها املالية 

اخلا�سة. واأو�سح الرئي�س التنفيذي باأن �سركة �سناد متلك بياناتها املالية اخلا�سة التي يتم دجمها لحقًا يف ح�سابات املجموعة. وبالتايل فاإن ارتفاع تكلفة املوظفني هو نتيجة 

لدمج تكلفة املوظفني الإ�سافية من �سركتي بنفت و�سناد. مل يتم توجيه اأي ا�ستف�سار اآخر اأو اإبداء اأي مالحظات ومت اعتماد البيانات املالية.

القرار 4: اعتماد البيانات املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 من قبل امل�ساهمني.

اأحاط رئي�س جمل�س الإدارة ال�سادة امل�ساهمني علمًا باأن وفق املادة رقم 189 من قانون ال�سركات التجارية، قام املجل�س مبراجعة املعامالت املتعلقة باأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة 

اأو مدرائها �سواء املبا�سرة اأو غري املبا�سرة، ومت اعتماد هذه املعامالت من جانب جمل�س الإدارة. مت اإيجاز هذه املعامالت يف الإي�ساح رقم 16 من البيانات املالية املوحدة حتت 

معامالت الأطراف ذوي العالقة. بالإ�سافة اإىل ذلك، ووفق متطلبات البند 189، قام املدققون اخلارجيون بتقدمي تقريرهم بهذا ال�ساأن.

القرار 5: اعتماد معامالت الأطراف ذ�ي العالقة من قبل امل�ساهمني.

مناق�سة �اعتماد تو�سيات جمل�ص الإدارة ب�ساأن املخ�س�سات التالية من �سايف الربح لعام 2019 بعد موافقة م�سرف البحرين املركزي:  -5

اأحاط رئي�س جمل�س الإدارة ال�سادة امل�ساهمني علمًا بتو�سيات اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�ساأن املخ�س�سات التالية من �سايف الربح لعام 2019 بعد احل�سول على موافقة م�سرف 

البحرين املركزي.

توزيع اأرباح نقدية للم�ساهمني بقيمة 1.555.200 دينار بحريني بن�سبة 50% من راأ�س املال املدفوع. اأ- 

حتويل 411.854 دينار بحريني اإىل الحتياطي العام. ب- 

تخ�سي�س 205.927 دينار بحريني لإحتياطي الأعمال اخلريية. ج- 

حتويل 1.155.017 دينار بحريني لالأرباح امل�ستبقاة. د- 
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مل يتم توجيه اأي ا�ستف�سار اأو اإبداء اأي مالحظات ومت اعتماد التو�سيات.

القرار 6: اعتماد التو�سيات املقرتحة اأعاله ب�ساأن خم�س�سات �سايف الربح لعام 2019 من قبل امل�ساهمني.

6- اعتماد التو�سيات اخلا�سة بتخ�سي�ص مبلغ 163٫993 دينار بحريني كمكافاآت لأع�ساء جمل�ص الإدارة للعام 2019.

اأفاد رئي�س جمل�س الإدارة بالتو�سيات اخلا�سة بتخ�سي�س مبلغ 163.993 دينار بحريني كمكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة لعام 2019. مل يتم توجيه اأي ا�ستف�سار اأو اإبداء اأي 

مالحظات، ومت اعتماد املخ�س�س.

القرار 7: اعتماد التو�سية بتخ�سي�ص مبلغ 993،163 دينار بحريني كمكافاآت لأع�ساء جمل�ص الإدارة لعام 2019 من قبل امل�ساهمني. 

ال�سناعة  املركزي ��زارة  البحرين  ال�سركة �فق متطلبات م�سرف  امتثال  دي�سمرب 2019 �تقرير  املنتهية يف 31  لل�سنة  املوؤ�س�سية  7- مناق�سة �اعتماد تقرير احلوكمة 

�التجارة �ال�سياحية.

اأ�سار ال�سيد رئي�س جمل�س الإدارة اإىل اأن تقرير احلوكمة املوؤ�س�سية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 مدرج يف التقرير ال�سنوي للمرجعية. ومل يتم توجيه اأي ا�ستف�سار اأو اإبداء 

اأي مالحظات، ومت اعتماد التقرير.

القرار 8: اعتماد تقرير احلوكمة املوؤ�س�سية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019 من قبل امل�ساهمني.

8- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة من اأي م�سوؤ�لية ناجتة عن كافة ت�سرفاتهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019.

تقدم رئي�س جمل�س الإدارة بطلب اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من اأي م�سوؤولية تتعلق بت�سرفاتهم خالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019. مل يتم توجيه اأي 

ا�ستف�سار، ومت العتماد من قبل امل�ساهمني.

القرار 9: �افق امل�ساهمون على اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ص الإدارة من م�سوؤ�ليتهم القانونية خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019.

9- اعتماد تو�سيات جمل�ص الإدارة ب�ساأن اإعادة تعيني �سركة كيه بي اإم جي املدققني اخلارجيني للعام 2020 بعد موافقة م�سرف البحرين املركزي، �تفوي�ص جمل�ص الإدارة 

بتحديد ر�سومهم.

اأو�سى رئي�س جمل�س الإدارة باإعادة تعيني املدقق اخلارجي لل�سركة كيه بي اإم جي للعام 2020 بعد احل�سول على موافقة م�سرف البحرين املركزي، وتفوي�س جمل�س الإدارة 

لالتفاق على الر�سوم. مل يتم توجيه اأي ا�ستف�سار اأو اإبداء مالحظات، ومت اعتماد التو�سية.

القرار 10: �افق امل�ساهمون على التو�سية باإعادة تعيني �سركة كيه بي اإم جي املدقق اخلارجي لعام 2020.

10- اأي اأمور اأخرى �فق البند رقم 207 من قانون ال�سركات التجارية.

مل يتم رفع اأي مو�سوعات اأخرى من جانب امل�ساهمني.

اختتم ال�سيد رئي�س جمل�س الإدارة اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي ل�سركة بنفت، ووجه خال�س المتنان والتقدير اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل مملكة البحرين املفدى، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على ثقتهم الغالية، وتوجيهاتهم ال�سديدة، ودعمهم الكرمي.

كما وجه ال�سكر اإىل ال�سادة امل�ساهمني، وم�سرف البحرين املركزي، ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة على ح�سورهم وم�ساركتهم.

وعرّب رئي�س جمل�س الإدارة عن خال�س امتنانه بجهود اأع�ساء املجل�س واإ�سهاماتهم اجلليلة يف خدمة ال�سركة. واأكد اإلتزام جمل�س الإدارة بدعم احلكومة الر�سيدة يف تعزيز 

روؤيتها الطموحة وحتقيق اأهدافها املرجوة. واأعرب عن تقديره لالإدارة واملوظفني على جهودهم يف حتقيق اإجنازات جيدة.

على �سوء عدم وجود اأي مو�سوعات اأخرى على جدول الأعمال، انتهى الجتماع يف ال�ساعة 10.17 �سباًحا.

حممد اإبراهيم الب�ستكي        عبدالواحد اجلناحي

رئي�س جمل�س الإدارة         الرئي�س التنفيذي 
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تقرير جمل�ص الإدارة

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

يقّدم اأع�ساء جمل�س الإدارة تقريرهم اخلا�س باأن�سطة �سركة بنفت )»بنفت« اأو »املجموعة«( عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، ف�سال عن البيانات املالية املوحدة املدققة 

لنف�س ال�سنة.

ا�ستعرا�ص الأن�سطة

متا�سيا مع الإجراءات الوقائية وال�سحية املتبعة يف مملكة البحرين وبقية دول العامل ب�سبب تداعيات جائحة كورونا، والتي اأثرت باملجمل العام على جوانب احلياة املختلفة 

فقد قامت بنفت بدورها يف توفري و تعزيز احللول التقنية ل�سيما يف جمال املدفوعات و التحويالت مما �ساهم كثريا يف جتاوز تلك التداعيات واثارها على خمتلف امل�ستويات 

�سواء لالأفراد اأو املوؤ�س�سات.

طرحت �سركة بنفت بالتعاون مع م�سرف البحرين املركزي والبنوك الأخرى خدمة الرتميز الوطنية والتي تتيح عمليات الدفع الال تالم�سي عرب الهواتف الذكية من خالل 

تطبيق بنفت بي )BenefitPay(. وقد مت تنفيذ امل�سروع بالتعاون مع كربى ال�سركات العاملية مثل فيزا وما�سرتكارد لعمليات الدفع الال تالم�سي لبطاقات اخل�سم والئتمان عرب 

الهواتف الذكية، وهي خدمة مقبولة عامليًا. كما و�سعت �سركة بنفت خدماتها التجارية امل�سرتكة اإىل اجليل اجلديد من مزودي اخلدمات التقنية املالية اجلديدة يف نطاق 

التكنولوجيا املالية مثل مزودي خدمات الدفع، ومزودي الطرف الثالث، وال�سركات النا�سئة، وغريها.

وخالل عام 2020، كان تطبيق بنفت بي هو حمور ا�سرتاتيجية �سركة بنفت، وذلك من خالل اإدخال خ�سائ�س جديدة يف التطبيق تتيح خلق جمتمع غري نقدي. وقد �ساهم 

طرح عمليات الدفع للوقود عرب تطبيق بنفت بي على حتويل هذا القطاع النقدي اإىل قطاع اإلكرتوين مبتكر، مع �سمان ان�سيابية اخلدمة وتوفري جتربة اأف�سل للزبائن. و لقد 

كان ملجمل التح�سينات و اخلدمات امل�سافة يف التطبيق الأثر الهام نحو تعزيز التوجه العام للمدفوعات والتحويالت املالية اللكرتونية و هو ما عزز من تقليل ا�ستخدام النقد 

 UI/UX الورقي و كان لذلك اأثر ملحوظ يف دعم الإجراءات الوقائية خالل فرتة اجلائحة . ومن بني اأهم اخل�سائ�س امل�سافة اأي�سا اإمكانية الدفع املق�سم، وطلب الدفع، وتعزيز

لالرتقاء بتجربة الزبائن، وتبادل معلومات املعاملة، واإمكانية التحويل والدفع يف مواقف ال�سيارات، وكلها �ساعدت على تعزيز الدفع الإلكرتوين يف قطاعات تت�سم با�ستخدام 

النقد ويف و�سط ظروف �سعبة ب�سبب تف�سي جائحة كوفيد-19.

بالإ�سافة اإىل ذلك، اأجرت �سركة بنفت تطورًا ملمو�سًا على من�سة التجارة الإلكرتونية )بوابة الدفع( لتوفري حلول متطورة مع العديد من اخلدمات ذات القيمة امل�سافة، والتي 

تهدف اإىل تلبية احتياجات الزبائن والوفاء مبتطلباتهم من هذه اخلدمة التي حتظى باهتمام بالغ.

كما وا�سلت ال�سركة تطوير خدماتها احلالية ملواكبة التحول الرقمي يف القطاع. وقد جنحت يف تعزيز من�سة »اعرف عميلك اإلكرتونيًا« امل�سرتكة التي تتيح التحقق من هوية 

العميل رقميًا عرب جمموعة كاملة من واجهات برجمة التطبيقات املدجمة يف �سل�سلة الكتل )البلوك ت�سني( وت�ساهم ب�سكل اإيجابي يف تطوير نظام التكنولوجيا املالية.

وخالل عام 2020 وا�سل مركز البحرين للمعلومات الئتمانية ت�سهيل عمليات الدمج الرقمي مع خمتلف الأطراف املعنية ل�سمان تقدمي خدمات رقمية �ساملة. وقد �سهدت 

خدمة اإعداد التقارير الئتمانية اإلكرتونيًا والتي يقدمها مركز البحرين للمعلومات الئتمانية بالتعاون مع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية على موقع Bahrain.bh منوًا 

ملمو�سًا بن�سبة 130% يف املعامالت ال�سهرية مقارنة بعام 2019. كما �سهد العام اأي�سًا ارتفاعًا اآخر يف عدد البنوك ومزودي اخلدمات الئتمانية الذين قاموا بالندماج الرقمي 

مع مركز البحرين للمعلومات الئتمانية، مبا يتيح لهم التعامل مبا�سرة مع طلبات الئتمان ومن ثم تقدمي القرو�س والت�سهيالت الئتمانية اإلكرتونيًا وخالل ب�سع ثواٍن.

و�سهدت املعامالت من خالل نظام حتويل الأموال الإلكرتوين )EFTS( منوًا جيدًا يف عام 2020 مع ت�سجيل اأكرث من 47 مليون معاملة على خدمات فوري بل�س، مقارنة مع 6.3 

مليون معاملة يف عام 2019، مبا يعك�س منوًا بن�سبة 652%. بالإ�سافة اإىل ذلك، مت اإجراء ما يقارب 8.7 مليون معاملة على نظام فوري بن�سبة منو بلغت 23% مقارنة مع عام 

2019. و�سهدت خدمة فواتري منوًا ملمو�سًا يف عام 2020 مع ت�سجيل 4.19 مليون معاملة مبا ميثل منوًا بن�سبة 111% مقارنة مبا مت ت�سجيله يف عام 2019.

ومن اأهم العوامل الرئي�سية التي �ساهمت يف تعزيز منو عمليات الدفع الإلكرتوين كانت املحفظة الوطنية )بنفت بي( مع ت�سجيل 50 مليون معاملة بقيمة تزيد عن 2.3 مليار 

دينار بحريني، مبا ميثل منوًا بن�سبة 793% يف احلجم، واأكرث من 545% يف القيمة. كما �سهدت خدمات نقاط البيع والتجارة الإلكرتونية منوًا بن�سبة 40% و84% على التوايل. ول 

�سك يف اأن حتقيق مثل هذا النمو اإمنا يرجع اإىل �سهولة تطبيق خدمات �سركة بنفت التي توفرها للم�ستخدمني النهائيني والتجار، ف�سال عن طرح خدمات للقطاعات الرئي�سية 

مثل الوقود، والتجار )�سجل نحو 3 اآلف تاجر جديد يف خدمة بنفت بي يف عام 2020(، وخدمات التحويل.

الأداء الكلي �النتائج املالية

ميكن التعرف على املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2020 والنتائج املوحدة لل�سنة املنتهية من خالل البيانات املالية املوحدة املرفقة.

حققت املجموعة �سايف اأرباح بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 كعائد اإىل حقوق امل�ساهمني للمجموعة، مقارنة مع حتقيق �سايف اأرباح بقيمة 

3.3 مليون دينار بحريني يف عام 2019. وبلغ اإجمايل �سايف املوجودات 21.9 مليون دينار بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2020 )31 دي�سمرب 2019: 22.3 مليون دينار بحريني(.



2019)دينار بحريني(2020)دينار بحريني(

74.40093.587اأرباح اأ�سهم

142.500163.993اأرباح اأ�سهم

2019)دينار بحريني(2020)دينار بحريني(

311.0401.555.200اأرباح اأ�سهم

411.854 6.558الحتياطي العام

40.000205.927احتياطي الأعمال اخلريية

 2.172.981 357.598اإجمايل املخ�س�سات
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التوزيعات املو�سي بها �مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة لعام 2020

بناء على النتائج املحققة، اأو�سى اأع�ساء جمل�س الإدارة مبوافقة امل�ساهمني على املخ�س�سات التالية من ربح ال�سنة:

املبالغ التالية متثل اإجمايل املكافاآت ال�سنوية وبدل ح�سور الجتماعات لأع�ساء جمل�س الإدارة للعام 2020:

وتخ�سع كل من املخ�س�سات ومكافاآت جمل�س الإدارة ملوافقة م�سرف البحرين املركزي وامل�ساهمني.

املدققون

اأبدى املدققون، �سركة كيه بي اإم جي فخرو، رغبتهم يف اإعادة تعيينهم كمدققني للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021.

النظرة امل�ستقبلية لعام 2021

تعتزم �سركة بنفت طرح خدمات جديدة مبتكرة يف عام 2021 مع الرتكيز على تطوير خدمة بنفت بي لتكون اأ�سلوب حياة للم�ستخدمني، بالإ�سافة اىل تنمية ذراع البيانات 

ل�سركة بنفت.

و�سوف تركز املجموعة على طرح مزايا اإ�سافية على تطبيق بنفت بي خالل 2021 مثل ال�سيكات الإلكرتونية، وخدمات التحويل الدولية عرب بنفت بي. كما تخطط ال�سركة لطرح 

تطبيق خا�س خلدمة ال�سيكات الإلكرتونية ل�ستخدام ال�سركات عرب الهواتف الذكية. وبالإ�سافة اإىل ال�سيكات الإلكرتونية، �سيتم طرح خدمة PKI-CA للبحرين والتي �سوف 

توفر توقيعات رقمية موثوقة ومعتمدة وفق القوانني والأحكام املحلية جلميع زبائن التجزئة وال�سركات. وتعد خدمة PKI-CA بنية حتتية وطنية �سرورية و�سوف تعزز من دعم 

عملية التحول الرقمي يف الدفع املايل وغريها. كما �ستطرح ال�سركة خدمات اأف�سل ذات قيمة م�سافة ملن�سة نظام البحرين ملقا�سة ال�سيكات الإلكرتوين مثل حفظ وحت�سيل 

ال�سيكات املوؤجلة، ونظام اإدارة مركزي يتعلق با�ستغالل ال�سيكات، وخدمات الإيداع عن بعد.

و�ستوا�سل �سركة بنفت التعاون مع الأطراف ذات ال�سلة لطرح مبادرات طموحة وخدمات ا�سرتاتيجية ت�ساعد على ت�سهيل اإجناز الأعمال يف البحرين مع الرتكيز على متكني 

ح�سول املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على التمويل الالزم لها. و�سيكون الرتكيز يف عام 2021 من�سبًا ب�سكل اأ�سا�سي على عدد من املبادرات التي ت�ستهدف املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة مثل ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، و�سوق املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، والقرو�س.

�سكر �تقدير

يود جمل�س اإدارة �سركة بنفت التاأكيد للم�ساهمني باأن املجموعة �سوف توا�سل امل�ساهمة بدورها ال�سرتاتيجي يف خدمة مملكة البحرين، مع طرح حلول اأكرث ابتكارًا مبا يتوافق 

مع روؤيتها الطموحة. وينتهز جمل�س الإدارة هذه املنا�سبة للتوجه بخال�س المتنان والتقدير اإىل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى، 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء نائب القائد الأعلى على توجيهاتهم ال�سديدة ودعمهم الكرمي. كما نتوجه بال�سكر 

والتقدير اإىل خمتلف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية وم�سرف البحرين املركزي على تعاونهم امل�ستمر وت�سجيعهم املتوا�سل طوال م�سرية ال�سركة التي تهدف اإىل تعزيز مكانة 

مملكة البحرين لتكون يف م�ساف الدول املتطورة يف قطاع اخلدمات املالية. ويتوجه جمل�س الإدارة اأي�سًا بخال�س ال�سكر اإىل عمالئه الكرام على ثقتهم الغالية، واإىل امل�ساهمني 

على دعمهم الكرمي، وال�سكر مو�سول اإىل موظفي ال�سركة لعملهم اجلاد واإخال�سهم وتفانيهم وم�ساهماتهم يف حتقيق جناح ال�سركة.

حممد اإبراهيم الب�ستكي

رئي�س جمل�س الإدارة

تقرير جمل�ص الإدارة تتمـــــــــة

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020


