
 
 
 

  كریستوف دوراند مقابلة مع السید جان
  الرئیس التنفیذي لبنك البحرین الوطني

  

بنك سھم الإجمالي ملكیتھ  زیادةبفي نجاحھ   یتمثلجدید  يتاریخإنجاز تحقیق عن بنك البحرین الوطني مؤخًرا  أعلن
  .٪78.81إلى  بنسبة تصل البحرین اإلسالمي

الخطوة ھذه  عنمعرفة المزید ل ،الرئیس التنفیذي لبنك البحرین الوطني دوراندكریستوف  ثنا مع السید جانتحدوقد 
 .البنكین كالنتائجھا على رؤیة وھیكلیة و

 

 ؟الذي سینتج عنھ في المستقبل ثنا عن العرض المقدم من قبل بنك البحرین الوطني، ومابدایًة، حدِّ  .1

من األسھم العادیة الصادرة  ٪100على ما یصل إلى  عرض لالستحواذب 2019بر نوفمفي بنك البحرین الوطني تقدم 
من رأس المال الصادر لبنك البحرین  ٪40.94 ما ال یقل عنعلى االستحواذ  بشرطوالمدفوعة لبنك البحرین اإلسالمي، 

العرض وقد تم تقدیم . على األقل ٪70إلى اإلسالمي البحرین في بنك  ملكیة بنك البحرین الوطنيلتصل نسبة اإلسالمي، 
 أو على شكل أسھم. نقدیة التسویة إماتكون على أن المساھمین وفًقا للشروط ذاتھا،  لكافة

بنك البحرین الوطني بذلك  وسیمتلك. 2020یر ینا 22 في تاریخالتسویة من المقرر أن تتم وتكلل ھذا العرض بالنجاح، 
 والتي لإلستحواذ   حصتھ السابقةفي زیادة یشكل مما ، ٪78.81 بواقع بنك البحرین اإلسالمي على سیطرةلاحصة 
ا عن إممستحقاتھم الذین اختاروا العرض النقدي بنك البحرین اإلسالمي  يمساھموسیتم تسلیم . ٪29.06 تبلغ كانت

من  ل األسھمتحویاشعارعرض تبادل األسھم الذین قبلوا  ونالمساھم یتسلمفي حین س الشیك،طریق التحویل البنكي أو 
  البحرین للمقاصة.شركة 

 حواذ،االستلوائح متطلبات وشروط ل طبقاً  الجاري،في نھایة ینایر العرض كافة إجراءات تستكمل من المتوقع أن و
 .ھرش 24إلى  12 ھذه العملیة ما بین، حیث نتوقع أن تستمر البنكینالتعاون بین وتطویر العملیة بعد ذلك  نبدأوس

یض التكالیف األصول واإلیرادات وتخفافر ضتفي یسھم ھذا االستحواذ وسالمؤسستین، لكلتي  ایجابیةتعتبر الفترة  هھذ إن
 .داحبمرحلة ما قبل االستحواذ حین كان یعمل كل بنك على  مقارنة في زیادة عوائد المساھمین یسھموااللتزامات بما 



 ى دعمھمعللجمیع الشركاء والمساھمین رین المركزي والبحمصرف لنتقدم بالشكر الجزیل  نیسرنا أ، وفي ھذا الصدد
  .ھ یتحقق من دونللم یكن ھذا اإلنجاز  المستمر الذي

  

  ؟المصرفیة كمنموذج أعمالل مناسباً  بنك البحرین اإلسالمي الذي یجعلما  .2

 ،تثماریةالفرص االس  نعلبحث في اجھودنا المتواصلة  نتیجةفي بنك البحرین اإلسالمي  االستثماربقرارنا  لقد جاء
ن یروبعد أن قمنا بدراسات دقیقة على بنك البح .التجاریة والتي انتھت إلى أن بنك البحرین اإلسالمي ھو األنسب ألعمالنا

ز لمجموعتنا والذي سیمكننا من تعزی مالئمةكثر األفي البنك الذي نعتقد أنھ  اإلستثمارقررنا ، 2018اإلسالمي في العام 
  موقعنا في القطاع المصرفي.

أول عتباره باا في تطویر القطاع المصرفي اإلسالمي في مملكة البحرین، ا محوریً بنك البحرین اإلسالمي دورً  لعبلقد 
  دول مجلس التعاون الخلیجي.بنك على مستوى ورابع  المملكةبنك إسالمي في 

  

عملیات اندماج وجود  نظرًا إلى اإلسالمي،المصرفي لقطاع ھل تعتقد أن ھذا ھو الوقت األمثل لالستثمار في ا .3
 البحرین؟مملكة في كبیرة  بنوك إسالمیة سیتولد عنھاأخرى 

في سوق  مجموعة البنك حضورب و ما یتعلق ھ التجاریةأعمالفیما یتعلق ب بنك البحرین الوطني رؤیة استراتیجیةل إن
األعمال  جالمالى  أقربخطوة مدروسة لتمكیننا من أن نصبح یعتبر االستثمار في بنك إسالمي  وإن ؛الصیرفة اإلسالمیة

رین لقد جاء قرار االستحواذ على بنك البح. في المناطق الجغرافیة ذات الصلة التجاریة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة
 برىمن ك جنًبا لجنب مع أقراننا في الصیرفة اإلسالمیةمجموعتنا وتسریع نمونا  حضورتعزیز  اإلسالمي من أجل

فرص االستثمار في  دول مجلس التعاون الخلیجي، مما یفتح لنا أیًضا أبواب أوسع منفي  المجموعات المصرفیة
  المستقبل.

نمو المرتفع من معدل المن اإلستفادة بنك البحرین الوطني لیتمكن  في الوقت الراھنتتم عملیة االستحواذ  ارتأینا أنوقد 
سنویاً،  %5ث یتوقع أن یحقق قطاع الصیرفة اإلسالمیة في الشرق األوسط نموًا بواقع حی ،لقطاع الصیرفة اإلسالمیة

من المتوقع أن تصل األصول المصرفیة فإنھ ، عالوة على ذلك وذلك یفوق معدل النمو في قطاع الصیرفة التقلیدیة.
البحرین والمملكة العربیة السعودیة  مملكة أن تكونو، 2020عام  خاللتریلیون دوالر  2.4اإلسالمیة العالمیة إلى 

ا ضي قدمً لمل الوقت األمثلأن ھذا ھو  لنا تبین العام. وعلیھ،ھذا ل حصص السوقفي یین والكویت من الالعبین الرئیس
  في عملیة االستحواذ.

 تكان واءً س المصرفي قطاعال غیراتتمللتكیف مع  الالزمةاالستثمارات المستقبلیة  زیادة حجم وستتیح لنا ھذه الخطوة
  مور أخرى.األمن الجانب التكنولوجي أو التنظیمي، أو غیرھا من 

  

 "البحرین اإلسالميبنك "؟ وما تأثیر ذلك على أعمال واحد مصرفیعني ذلك بأن المصرفین سیعمالن كھل  .4
  وموظفیھ؟



 اإلسالمي، الوطني وبنك البحرینتین لُكٍل من بنك البحرین یمن المتوقع أن تساھم ھذه الخطوة في تقویة العالمتین التجار
 سیستمر إذ ،بنك البحرین الوطني أو بنك البحرین اإلسالميعلى موظفي یكون لالستحواذ أي تأثیر سلبي سواًء  ولن
  .على الصعید المحلي واإلقلیميبالعمل ككیان منفصل البنكین كال 

مصرف كمجال العمل ابقاء باإلضافة إلى مي بنك البحرین الوطني إبقاء السجل التجاري لبنك البحرین اإلسال وینوي
 كیانمع المحافظة على عملیاتھ كبشكل اعتیادي في بنك البحرین اإلسالمي  قطاع تجزئة إسالمي، حیث سیستمر العمل

  .2020ینایر  23بنك البحرین اإلسالمي التداول في بورصة البحرین بتاریخ  عاودوسیتابع لبنك البحرین الوطني. 

ن بما یمّكنھ ممن خالل ھذا اإلستحواذ بنك البحرین اإلسالمي ستتم توسعة نموذج األعمال التجاریة ل آخر،ومن جانب 
تماشى مع ت التيشمل المنتجات تض المنتجات لوتوسیع عر باإلضافة إلى .،تعزیز خطوط أعمالھ التجاریة بشكل أفضل

إلضافیة امن خالل الموارد  إسالمي رائد كبنكرؤیة بنك البحرین اإلسالمي  . وسنعمل على تعزیزالسوقتطور متطلبات 
  .بنك البحرین اإلسالميفي  األكبرلمساھم ل المتاحة

  

 الوطني ومساھمیھ؟ الصفقة على الوضع المالي لبنك البحرینكیف تؤثر ھذه  .5

اعد الصادرة قوالالمقررة بموجب أس المال متطلبات ومعاییر ر برأس مال یفوقالبحرین الوطني بالتمتع سیستمر بنك 
 عددلنظًرا ل علیھم جدًامحدودًا  الصفقة تأثیركون البنك، سیفیما یتعلق بمساھمي ومصرف البحرین المركزي. عن 

بحرین لبنك ال الجدیدة سھماألعدد  تقدرو .خیار تبادل األسھم فضلوا الذین ي بنك البحرین اإلسالميالمحدود من مساھم
  .ة للبنكالحالی من عدد األسھم ٪0.2، وھو ما یعني حوالي سھم مالیین 3 بـ الوطني

  

  ؟سوق الصیرفة اإلسالمیةللتوسع في  ھل لدیكم خطط مستقبلیة .6

تضمن عددًا والتي ت ،استنادًا إلى استراتیجیتنا الطموحة للنمو المتاحة في السوق كافة الفرص بتقییمسنستمر بكل تأكید 
ع في التطور السری مواكبة وزیادة ربحیتھ مع لألمام أعمالھ  دفعمن الطرق اإلستراتیجیة لضمان استمرار البنك في 

 .مصرفيال القطاع


