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 2021 نوفمبر 18 –البحرين الوطني  بنكاجتماع مستثمري 

 محضر االجتماع

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 :)منسق الجلسة( هشام أبو الفتح

األعزاء في مجموعة بنك البحرين الوطني ومرحبا بكم في اجتماع المستثمرين الذي  المستثمرين علىالخير ب نمسي

 .2021من عام  للربع الثالث نتائجنا وإنجازاتنا المالية وغير المالية خالله  عرضسنست

 ١٠في وتحديدا   في األسبوع السابقمن العام  الثهذا االجتماع بعد أن قمنا بإنتاج فيديو مفصل للربع الث عقديسرنا أن ن

نتائج المجموعة المالية وإنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تظهر  ذي يلخص؛ وال نوفمبر

 .الحفاظ على مكانتنا كمجموعة مصرفية مسؤولةّمل مسؤولية تحتفانينا في 

 :في هذا االجتماع كمتحدثين هم NBBل ثمي

 كريستوف دوراند-جانالرئيس التنفيذي، . 1

 بنيتراسل المدير المالي، . 2

  رئيسة قسم الموارد البشرية واالستدامة، دانة بوحجي. 3

 فاطمة الكوهجي : المراقب المالي .4

 ددسأكون منسق الجلسة وأود أن أع. البحرين الوطني بنكأبو الفتح وأنا رئيس االتصاالت المؤسسية في  اسمي هشام 

 :أالنقاط التالية قبل أن نبد

 .سيجرى هذا االجتماع باللغة اإلنجليزية      ·  

 .اإلنجليزية والعربية: باللغتينسيتم نشر نسخة هذا االجتماع على موقع بورصة البحرين ·        

الرد  و سيتم كل من اللغتين العربية واإلنجليزية باألسئلة هي موضع ترحيب على الهواء مباشرة ·        

 . التي تم طرح السؤال بهاباللغة 

 .جميع األسئلة مرحب بها ويجب كتابتها في قسم األسئلة أو الدردشة·        

 .و يُلزم ان تُقدم كتابيا  موضع ترحيب، في أي تعليقات هي أيضا ·        

، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، إللقاء الكلمة  دوراند كريستوف-جانبدأ  بهذا االجتماع نود الترحيب بالسيد 

  لك. الكلمة دوراند كريستوف-جانسيد . الترحيبية

  

 

 



 

 

 (:التنفيذيالمدير ) دوراند كريستوف-جان

الثاني  ينالمستثمر اجتماعأعزائي المساهمين ، المستثمرين األعزاء ، يسعدني جد ا أن أكون هنا اليوم للترحيب بكم في 

لمجموعة بنك  ٢٠٢١اشهر من العام  ٩البيانات المالية ألول ، كفريق إداري ، لتقديم يسعدنا تواجدنا معكم. 2021لعام 

ا لمشاركة بعض. البحرين الوطني  . إنجازات مجموعة بنك البحرين الوطني في الربع الثالث من هذا العام و أيض 

ا نريد  مع اخذ  بطريقة مستدامةتحقيق الربح اإلنجازات توضح حقيقة أن تحقيق الربح هو أحد أهدافنا ، ولكننا أيض 

 . المسؤولية بعين االعتبار

أكتفي . لمساهمينا ،مستوى مجلس اإلدارة وبالطبع على مستوى إداريبجدية بالغة على مستوى ( أي اس جي)و نأخذ ال 

 .جتماعوأرحب بأي أسئلة في نهاية اال عرضهم يقدلتأترك المدير المالي هذا القدر و 

  .بكم جميعا مرحبا  

 :هشام أبو الفتح )منسق االجتماع(

أود أن أرحب و اآلن . إلقاء كلمتك، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني على  دوراند كريستوف-جانشكرا  جزيال  لك 

يمكنك أن ،  راسلبالمدير المالي للمجموعة لبدء هذا االجتماع بشرح النتائج المالية لمجموعة بنك البحرين الوطني. 

 تتفضل. 

 :)للمجموعة المالي المدير( بنيت راسل

  هشام. لك شكرا  

العرض . 2021إنه لمن دواعي سروري أن أقدم نتائج مجموعة بنك البحرين الوطني لألشهر التسعة األولى من عام 

 . منتصف العام مسبقا  خاللالتقديمي الذي سنمر به هو نفس نوع العرض الذي قدمناه 

تعبر الحمراء  عمدةتمثل السنة المقارنة وأن األ المتعددالرسم البياني  ستظهر فيللتذكير بأن األعمدة الصفراء التي أنوه 

 . من المنتصف، بالتحدث عن صافي الربحلذلك لنبدأ . 2021نتائج عام  عن

تم تحقيق هذه . ٪6زيادة بنسبة  و هي. مليون دينار لألشهر التسعة األولى 45.8إلى  43.1ارتفع صافي الربح من 

يوضح . ة ويمكنك أن ترى ذلك على الجانب األيسر من الشاشةيفعالبمومية الميزانية الع ادارة النتيجة الرائعة من خالل

ويمكننا أن نرى هنا أن مستوى الكفاءة  .، مدى فعالية استخدامنا لتلك الميزانية العمومية NIMهامش الفائدة الصافي ، أو 

وفي أقصى اليمين ، . ممتازةيبدو أنها نسبة و. هذا العامفي حال مقارنة نتائج العام الفائت ب٪ 3.1٪ إلى 3 قد ارتفع من

زيادة مصادر الدخل غير المتعلقة بالميزانية من خالل . الميزانية العمومية ادارةالمساهمة في  نسبة يمكننا أن نرى

 .٪ عن نهاية العام السابق13٪ من إجمالي اإليرادات وهذا يمثل زيادة بنسبة 23يقل عن ال ما  ، العمومية

لذلك يمكننا أن نرى على . بيان الدخل حسب العناصر األساسية 5توضح لنا الصفحة رقم . 5لصفحة رقم ننتقل إلى ا

وهذا مثير . 2020الجانب األيسر ، أن جميع عناصر الدخل الرئيسية لبيان الدخل الخاص بنا قد زادت خالل عام 

ايروس كورونا لم يؤثر على النتائج فأشهر  3حيث بالتنويه بأن ألول األعمدة الصفراء مقارنة بلإلعجاب بشكل خاص 

 قيودلم يكن هناك و  حيث كانت أسعار الفائدة أعلى أياما  اعتيادية، لذا فإن المقارنة تشمل  2020أبريل من عام  حتى

 .رسوم التي يمكننا فرضها وكانت بيئة التشغيل أكثر ثراء  مما هي عليه اليومعلى المن قبل البنك المركزي  مفروضة

نالحظ أن . من الجانب األيسر بداية   الخلفية في االعتبار ، يمكننا النظر في بيانات الدخل ما يعرض فيلذلك مع وضع 

كما رأينا في الشريحة  NIM هذا هو مزيج من. مليون دينار بحريني 89.2٪ إلى 3بنسبة  تدخل ارتفعالصافي فوائد 

  .في جميع أنحاء المنظمة التوسعزيادة والسابقة ، 



 

 

شهدت اإليرادات األخرى مرة . مليون دينار بحريني 26.3٪ خالل الفترة لتصل إلى 21زادت اإليرادات األخرى بنسبة 

ارتفاع مصاريف التشغيل . األعمال في هذه الزيادةمجاالت كل  تأخرى مساهمات من جميع أنحاء المجموعة وساهم

إليه آنذاك على أنه تكلفة جيدة  تأن الكثير من هذه التكلفة هو في الواقع ما أشر أشهر ٣ذلك قبل أتذكر ذكر و . ٪8بنسبة 

، استثمرنا في شبكة الفروع ، لذلك قمنا بإطالق فروع ذات  2021خالل عام  .و نستذكر معا  تلك العناصر مرة أخرى

ا باستثمارات . عمالءدمة الخل حائز على جوائز تطبيق إلكترونيلقد أطلقنا . عمالئناخدمة جودة أفضل ل لقد قمنا أيض 

ا بتطبيق نظام مصرفي أساسي جديد في مواقعنا الخارجية  داخلية في أنظمة إدارة المخاطر ، وأنظمة الخزانة ، وقمنا أيض 

ارتفع و. ، استعرضنا كل من أسباب ا الربح التشغيلي ذات األهميةفي المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

 .مليون دينار بحريني 59.1٪ إلى 6الربح التشغيلي بنسبة 

تمت زيادة مخصصات القروض بشكل كبير في عام . ضونصل إلى أحكام القر حيث. سنواصل رحلتنا إلى اليمين

المخصصات التي اتخذناها في عام  ال تزال. وقائية، استعداد ا ألي نتيجة للوباء صصاتفي اتخاذ مخ بدأناحيث  2020

 ، لذا فهي ال تزال متاحة لنا في الربع الرابع إعادة جدولتهامدرجة في الميزانية العمومية ولم يتم استخدامها أو  2020

قروض ، ال سجلوبالتالي ، فإن مخصصات القروض تعكس الزيادة في حجم األصول في . وحتى العام المقبل من عام 

 التابعة الغير متعلقة بالقروض  الطارئةالفرعية   المخصصات و بما يخص. ماليين 6بمقدار وبالتالي زادت 

ضد  اخذ مخصصات أن اتخاذ إجراء BISB فريق إدارة عبّر. لنا بالمخصصات التي اتخذها بنك البحرين اإلسالمي

هذه القضية كسبهم قضية قانونية جارية في الواليات المتحدة هو اإلجراء الصحيح والحكيم ، ومع ذلك ، فهم واثقون من 

٪ إلى 6ولكن كما هو الحال ، ارتفع صافي الربح في نهاية سبتمبر بنسبة . القانونية ومن ثم إعادة هذه األموال إلى الدخل

 .مليون 45.8

ا احترازية كبيرة استعداد ا لعواقب الوباء 2020عام  ت مصروفاتضمنكما ذكرنا ، ت يمكننا أن نرى ذلك على . رسوم 

وقد انخفض ذلك اآلن في عام . نقطة أساس 121تبلغ  2020الجانب األيسر ، حيث كانت تكلفة المخاطرة للسنة المالية 

نقطة أساس لمجموعة بنك البحرين  50ساس و نقطة أ 35يعتبر المستوى الطبيعي بين و. اعتياديإلى مستوى  2021

سيتناسب مع  القرضفإن . على الجانب األيمن ، يمكننا أن نرى المراحل المختلفة لالستحقاق المحتمل لقروضنا. الوطني

كل مرحلة من دورة الحياة المحتملة . اعتماد ا على معايير المخاطر الخاصة به 3أو المرحلة  2أو المرحلة  1المرحلة 

لقد قمنا بزيادة تغطية المخصصات و الضمانات  لدينا 3لهذا القرض مغطاة جيد ا بالمخصصات وفي الواقع ، للمرحلة 

 . من قيمة الضمانات األساسية 92.1لتصل إلى ٪

 العوائد من االستثمارزيادة نسبة في  سنبدأ على الجانب األيسر. لدينا قوية جد ا بالفعل (KPI) تظل نسب األداء الرئيسي

(ROE)  وفي منتصف الشريحة ، . 2020٪ على مدار العام الكامل لعام 10 حيث زادت بنسبة ٪ 11.7نسبة التي تبلغ

تكلفة الدخل هي اآلن محور . ٪48.8تكلفة الدخل إلى  نسبة ٪ وارتفعت1.4٪ إلى 17ارتفع عائد األصول بالمثل بنسبة 

ولكن لوضع هذا في المنظور الصحيح ، فإن  .NBB لمجموعةالمقبول ادي تيعاال مستوىالالنسبة أعلى قليال  من . اإلدارة

٪ مرتفع بالنسبة 48.8ما زلنا أقل بكثير من القطاع ، ومع ذلك ، فإن ما يعني اننا ٪ ، 52.8القطاع البحريني هو متوسط 

اءات التي يمكننا اتخاذها سواء كانت في جانب اإليرادات أو جانب لبنك البحرين الوطني ، وال يزال هناك بعض اإلجر

 .2020في عام بطريقة سلسة التكلفة لضم البنكين مع ا 

ال تزال األصول السائلة لمجموعة بنك . سنبدأ على الجانب األيسر. يظهر الميزانية العمومية بيانيا 8رقم الصفحة 

األصول السائلة في هذا السياق هي أشياء . 2021٪ خالل عام 34البحرين الوطني قوية للغاية وقد زادت بالفعل بنسبة 

٪ ويمكن أن نالحظ هذه الزيادة في الهيكل التنظيمي 4زادت القروض بنسبة . الخزانة واإليداعات والنقد تصريحاتمثل 

 سجلّ لذا فقد انخفض . ضمان االستثمارات سجلالقروض من خالل االنخفاض الُمدار في  سّجلتم تمويل نمو  .للمجموعة

٪ إلى 4لذلك بشكل عام ، نما حجم الميزانية العمومية أو إجمالي األصول بنسبة . مليار 1.1٪ إلى 9أمن االستثمار بنسبة 

٪ 8زادت ودائع العمالء بنسبة . رؤية المطلوبات وحقوق الملكية على الجانب األيمن ، يمكننا. مليار دينار بحريني 4.5

 . بشكل دقيق بما يتناسب بالعام الفائتفي الشريحة التالية ، سننظر في تفاصيل . بشكل إجمالي

 



 

 

 ت فعالية جذب العمالءازدادو . لمن يرغبون باإليداعة مثالي، تستمر المجموعة في كونها وجهة  9لذا ، في الصفحة رقم 

البنوك تحقق تحسن ا  ان عندما أطلقنا تطبيقنا الرقمي الجديد الحائز على جوائز ، حيث يمكننا أن نرى 2021في عام 

ا في نمو الودائع تحت الطلب خالل عام  على . ٪ في الودائع تحت الطلب77حيث كانت هناك زيادة بنسبة . 2021كبير 

ا الودائع طويلة األجل بنسبة الجانب اآلخر ، على الجانب األيمن من الشاشة ، ا ٪ حيث نرحب بمصادر 9رتفعت أيض 

 .جديدة للتمويل طويل األجل في المجموعة

بشكل قويةرائعة و  تبدو و التي  .النسب التنظيمية التي تحتوي علىإلى هشام و ودقبل أن أع طرفي من شريحةوهذه آخر 

فضل و أكانت  كلما كانت النسبة أقل كلما، . ٪4.9 هي المتعثرة حالياالقروض نسبة . الجانب األيسر منسنبدأ . استثنائي 

هي معدل كفاية رأس المال ، أو نسبة كفاية رأس المال  تعتبر نسبة منخفضة جدا  على مدى تاريخ المجموعة.٪ 4.9

ر االنخفاض الصغير يعتب. بشكل كبير البحرين المركزي لبنك و تعتبر تلك النسبة أعلى من المتطلبات االساسية ٪ 20.2

، يمكننا أن نرى نسبتي يمنوعلى الجانب األ. في نهاية العام عالمة جيدة تمثل في الواقع مزيد ا من األنشطة التجارية

معدل تغطية السيولة هو نسبة تغطية السيولة. تشير هذه النسبة إلى صحة في الجانب األيسر من الشاشة نرى . السيولة

٪ أعلى بكثير من عتبات البنك المركزي. وعلى الجانب 343يزانية العمومية للبنك وبنسبة السيولة قصيرة األجل للم

٪ هي نسبة قوية 147٪ قوة هيكل السيولة طويلة األجل للبنك. و 147األيمن ، تمثل نسبة صافي التمويل المستقر عند 

 نسبي ا.

 ونعود إليك يا هشام.الماضية أشهر  لتسعةبهذا نختتم النتائج المالية لمجموعة بنك البحرين الوطني ل

 :(منسق االجتماع)هشام أبو الفتح 

 قسم برئيسة ارحب ان اود اآلن و الوطني البحرين بنك لمجموعة المالية للنتائج عرضال هذا على بنيت راسلشكرا  لك 

 بوحجي دانة الوطني. البحرين بنك في ربحية الغير االنجازات و مستجدات اخر على لتعرفنا االستدامة و البشرية الموارد

  بالحديث. التفضل يمكنك و

 :(واالستدامة في مجموعة بنك البحرين الوطنيرئيسة قسم الموارد البشرية ) بوحجي دانة

شكرا  لك هشام و أرحب بالجميع و سأحدثكم عن الجهود المبذولة و باالخص الجهوذ التي بُذلت خالل الربع الثالث من 

العام الجاري بما يخص االستدامة لبنك البحرين الوطني، استعرضنا سابقا  فيديو توضيحي يلخص ابرز االنجازات في 

الربع و كما حدثنا الموقع االلكتروني باالنجازات المتعلقة باالستدامة بشكل دوري. و تم توزيع المعلومات حسب هذا 

 نطاق العمل و من ثم اجزاء صغيرة لكل نطاق، و نتمنى ان يساعدكم هذا التوزيع على الوصول للمعلومات بكل سهولة.

 :هشام أبو الفتح )منسق االجتماع(

فإن الموقع االلكتروني يحتوي على صفحة مخصصة لالستدامة و التي تسلط الضوء على نطاق  كما وضحِت  مسبقا  

 العمل في كل انجاز من انجازات كل نطاق عمل.

 :(رئيسة قسم الموارد البشرية واالستدامة في مجموعة بنك البحرين الوطني) بوحجي دانة

للشركات المسؤولة  عليه هو جائزة أفضل بنك في الشرق األوسطاإلنجاز الرئيسي األول الذي نود تسليط الضوء سنبدأ ب

:  والعوامل التي ساعدتنا في احرازهاتي حصلنا عليها من يوروموني. من الواضح أننا فخورون جد ا بهذه الجائزة ال

تعزيز دورنا في ؛ المساهمة في كانت سببا  في توجه االنظار لناها لاستراتيجيتنا لالستدامة والطريقة التي اعتمدناها 

؛ جهودنا المستمرة نحو تعزيز النظام البيئي لريادة فايروس كوروناألفراد خاصة خالل األوقات الصعبة للالمجتمع و

 لدينا من حيث جهودنا المستمرة في التطوير والتدريب. الموارد البشريةتفانينا تجاه واألعمال ؛ 

 



 

 

ا برنامج محو األمية المالية  ئة في مجالمحافظة على البيتماشيا  مع تركيزنا على نظام ال ريادة األعمال ، أطلقنا أيض 

مع جهودنا في التثقيف المالي بشكل عام ، سواء كان ذلك داخلي ا أو  يا  تماش  . (SME’s) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كنا نأمل خالل البرنامج  (MOICT) .تم عقد جلستنا األولى بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحةوخارجي ا. 

 (WPS)في التطرق إلى عدد من الموضوعات مثل المعامالت المصرفية والتمويل المهيكل ونظام حماية األجور 

 والضرائب.

، نواصل التركيز على التدريب والتأكد من وجود الكثير من الفرص ألعضاء فريقنا  ادارة الموارد البشريةمن منظور 

نا الخضوع لشكل من أشكال موظفي٪ من 97تهم من خالل العديد من المبادرات. حتى اآلن ، اختار لتطوير مهارا

ساعة في الربع الثالث. لقد ارتفع التدريب المتعلق باالستدامة  38التدريب لكل موظف التدريب هذا العام. بلغ متوسط 

باالستدامة من خالل  برامج التوعيةموظفينا إلى من  300امله. وقد خضع حوالي كب 2020العام  ٪ عن65بالفعل بنسبة 

 البحرين الوطني.بنك  في 500 يبلغ عددناالتدريب وحتى اآلن ، 

نواصل دعم الشراكة مع إنجاز من خالل عدد من المبادرات. كانت إحدى المبادرات التي تم إطالقها في الربع الثالث هي 

مكانة في سلسلة انجازات الربع الثالث حيث ان التطبيق لتحديد إطالق تطبيق إنجاز. أضاف هذا التطبيق على وجه ا

دعم وتشجيع المزيد من التطوع من خالل السماح للمتطوعين بتتبع الساعات التي يقضونها ومساهمتهم في يساهم في 

ا برعاية إصدار جائزة التميز في التسويق الرقمي للمسابقة السن وية لرواد األعمال المجتمع. باإلضافة إلى ذلك ، قمنا أيض 

 الشباب إلنجاز.

آخر ميزة أود مشاركتها هي فيما يتعلق بالتزامنا تجاه التوريد المسؤول. نحن نؤمن بالشراكة مع المجتمع والنظام البيئي 

٪ منها 8٪ منهم من شركات الصغيرة والمتوسطة ، 24،  ينمحلي موردين٪ من موردينا من 77المحلي. حتى اآلن 

ن محلي ا في البحرين. بهذا يتواجدملموردين الموجه ل٪ من اإلنفاق حتى الربع الثالث كان 72مملوكة لرائدات أعمال و 

 لمزيد من التفاصيل على موقعنا. شكرا لك.ا يمكنكم معرفةكما ذكرت ، .وأختتم حديثي عن االستدامة ، 

 :بو الفتح )منسق االجتماع(هشام أ

 دانة بو حجي الموارد البشرية واالستدامة في بنك البحرين الوطني، ةرئيس الشديد لك يشكرا لك دانة، وأعرب عن تقدير

 أعزائي الحضور ينضم معنا اآلن من مجموعة من بنك البحرين الوطني لإلجابة عن اسئلتكم و هم: 

  شريفيالرئيس االستراتيجي ياسر ال .1

 رئيس إدارة المخاطر عيسى  مسيح .2

 الرئيس التنفيذي لمعهد المؤسسات و االستثمارات البنكية، هشام الكردي .3

و اعتقد ان الكاميرات اآلن مفتوحة و يمكنكم االنضمام إلينا على الشاشة فشكرا  لكم على اسئلتكم مقدما ، اعزائي سأبدأ 

 ذلك. بطرح بعض االسئلة يمكنكم البدء في طرح اسئلتكم بعد

 سؤال وجواب

 1السؤال 

دانة ، بما أننا اختتمنا العرض معك ، دعني أعيدك إلى الشاشة. هناك سؤال وطرح السؤال من قبل مع المنسق: سأبدأ 

 "كاثرينا دالكا" ، ثم سأنتقل إلى سؤال السيد علي الطريف.

 

ا سعيد ا  إذن السؤال الذي طرحته لك دانة ، في الواقع ، إنه مزيج من دانة وعيسى، كاثرينا دالكا ، تتمنى للجميع مساء 

ومقرها لندن  StellarOne Advisory Techوتقول إن اسمها كاتارينا دالكا ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 

يدي الرائع. لقد التقطت معلومات حول العناية الواجبة شكرا لك على هذا العرض التمه  . DYDON AIورئيسة 



 

 

، فهل لي أن أطلب منك التفضل بمشاركة المزيد من (  ESG) ات والمسائل البيئية واالجتماعيةالمتعلقة بحوكمة الشرك

 نهج؟ هذا بالفعل مثير لالهتمام بشكل خاص ، فيما يتعلق بأداء المحافظ االستثمارية.مالمعلومات حول هذا ال

 

 يلذا يا دانة ، أعتقد أن هذا بينك وبين عيسى ، لكن أرجوك ال تتردد

 

ا إذا كان يرغب في المساهمة. لكنني أعتقد بشكل عام أنه فقط لتمهيد الطريق ، اننا ملتزمون جدا  دانة: وربما هشام أيض 

 جالالم تهيأتحريصون على ضمان  و لكنناحتى اآلن ،  مع ان تلك الخطوة ما زالت حديثةرحلتنا في االستدامة بالفعل ب

بهذا الصدد.  أعلنا ذلك في هذا العام تماشيا  مع ذلك وسأترك المجال لعيسى ألنه ضمن مساحته  يتم اتخاذهلكل قرار 

 يمكنسياستنا الداخلية وكيف ننظر في االستثمارات. وفي للتحدث إليكم حول جهودنا في دمج اعتبارات البيئة والمجتمع  

 علم أن الفريق يعمل عليها.على حتى اآلن وأنا و  كة بعض من األدلة على ذلك معنا كفريقمشارهشام ل

 

 المنسق: شكرا لك دانة ، عيسى. الكلمة لك.

 

ا عن مبادرة جديدة ربطنا  عيسى مسيح: شكرا لك هشام. في سياق إدارة المخاطر ، أعلنا في وقت سابق من هذا العام أيض 

لعمل على بناء مزيد من العناية والتحليل الواجبة بشأن البيئة والحوكمة البيئية مع ا االستدامة من خاللها مساهمة

واالجتماعية والمؤسسية داخل شركتنا الحالية. ما نقوم به بشكل فعال هو أننا نعمل على تطوير بطاقة نقاط مجموعة 

الخاص بهم في تقييم شركات التمويل  ESGاء أدوات العناية الواجبة التي تركز على فحص الشركات بناء  على أد

فعلي ا  أنالذلك لقد بد ESG، ومراقبة شركاتنا المالية الحالية ومشاريعنا بشأن أداء  ESGالحالية والمشاريع في ظل أداء 

 في دمج ذلك في جميع عمليات االئتمان واالستثمار لدينا واتخاذ القرار في جميع أنحاء المؤسسة.

 

 ؟شيئا   جزيال لك. السيد هشام ، هل تود أن تضيفالمنسق: شكرا 

 

. الضوء على المحافظ االستثمارية أعتقد أنها تتحدث عن االستثمارات المالئمة تسلط اآلنسةعندما  هشام الكردي: 

باالنخراط في االستثمارات مع العمالء ، وحلول القطاعات وكذلك مبيعات  إلزاما  تتضمن سياسة الخزانة المالية اآلن 

وتوزيع األوراق المالية ذات الصلة بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية. أعني أن هذا يسير جنب ا إلى جنب مع جهود 

جميع أنحاء المنطقة ومحلي ا في تقديم المشورة للعمالء في  الذين يعملون علىفريق التغطية وأسواق رأس مال الديون 

البحرين ، عندما يتعلق األمر بإصدارات الديون أو زيادة التمويل أو االستثمار أو االحتفاظ بمحفظة. هناك اعتبارات 

والغرض من استخدام األموال ، لذلك نعم ، نواصل النظر في هذه المجاالت المحددة في سوق  ESGتتعلق بزاوية 

ا في إستراتيجية اإلقراض الخاصة بنا. الديون. من الواضح أ ن هذا ليس فقط في جانب المحفظة االستثمارية ولكنهم أيض 

ا ، والتي  كنا نلقي نظرة على بعض المعامالت. لقد حددنا قطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم أيض 

 نواصل النظر فيها عندما يتعلق األمر بالجانب اإلقراضي للشركة.

 

 المنسق: شكرا جزيال لك السيد هشام.

 2السؤال 

الكثيرون على أنه إذا كان بنك البحرين الوطني يتوقع أن  يتفق" سؤال من السيد طريف، اعتقد انه لك راسل.المنسق: 

يكون رائد ا في السوق، فيجب أن يكون أوال  رائد ا في التكلفة. أحيل انتباهكم الكريم إلى البيانات المالية المرحلية الموجزة 

٪ تقريب ا 20نسبة مصاريف تشغيلية أخرى. أستطيع أن أرى تصعيد ا ب 13لمراجعة إيضاح  12و  3الموحدة الصفحة 

مليون دينار  22.3حيث كان  2020سبتمبر  30مقارنة بـ  2021سبتمبر  30مليون دينار بحريني في  26.9إلى 

 بحريني. 



 

 

لماذا زادت الرسوم المهنية ومصاريف المعدات واالستهالك واإلطفاء بشكل كبير؟ أال تعتقد أن هذا قد أثر سلب ا على نسبة 

" نك البحرين الوطني؟ ما هي إجراءاتك االستباقية لتحسين نسبة كفاءة بنك البحرين الوطني؟التكلفة إلى الدخل في ب

 راسل؟

 هناك العديد من األجزاء للسؤال. راسل بنيت:

 لنبدأ بالجزء األول من السؤال. المنسق:

لقد تطرقت في العرض أوال ، سأجاوب على السؤال بثالثة اجزاء. وهناك ثالثة تعليقات على هذا السؤال.  نيت:راسل ب

لها وفي شبكة الفروع . وقد استثمرنا بشكل اضافي التقديمي إلى أن النفقات قد ارتفعت وهو ما أشرت إليه بالنفقات الجيدة

ا التطبيق الرقمي الجديد. وسترى التكلفة في خط االنخفاض. لنتيجة وتكلفة ومرة أخرى، كنتيجة لذلك،  ،قد أطلقنا أيض 

ا، لذلك من الواضح أن هذين هناك زيادة في رسو م االستهالك التي قمنا بتغطيتها من مصادر اإليرادات المستقبلية أيض 

 ن يجب أن يزيدا من اإليرادات في نهاية المطاف وسيدفعان ثمنها.تياألساسيالتكلفتين 

ا كن التكلفة مرة أخرى في لديهم عنصر حماية للمجموعة ول. التحسينات اإلضافية للخزانة ونظام المخاطر لها تكلفة أيض 

ا. خط االستهالك واإلطفاء ا في التكنولوجيا، فإن الكثير من . أعتقد أنه تم ذكر مصاريف المعدات أيض  بينما نمضي قدم 

لذا فإن الكثير من تكاليف االشتراك . بدال  من النفقات الرأسمالية للمبانيااللكترونية  التكنولوجيا اآلن تعتمد على السحابة

ترتفع لذا . خيص ستكون تكلفة سنوية، وهذا من شأنه أن يمر عبر بند مصاريف المعدات الذي أشار عليه عليوالترا

ع التكاليف. تختلف التكاليف في ذلك عما كانت عليه في الماضي ، حيث نتحرك بعيد ا عن ارتفمع االنفقات بالتأكيد، 

 روفات التشغيل وما إلى ذلك.النفقات الرأسمالية إلى الحلول المستندة إلى السحابة لمص

ا على أننا لم نشهد بعد الفائدة الكاملة من أوجه التآزر  ه بعد دمج من الواضح أن. البنكين نتيجة دمجأود أن أعلق أيض 

ا لذلك حتى العام المقبل. هناك وقت ا يمكن فيه للبنكين االندماج والبحث عن أوجه التآزر البنكين،  لن نشهد بالضرورة تأثير 

على نسبة  سلبيللرد، وسيتم تجميع الكثير من أوجه التآزر هذه في بيان الدخل. هناك ضغط عندما نكون على استعداد 

  التكلفة إلى الدخل الذي يبحث عنه علي.

هناك . نركز على جانب المصاريف من النسبة حيثالجانب اآلخر من النسبة.  سيكون على سيكون تعليقي الثالث واألخير

أنه سيتم التأكيد على جانب الدخل وسيتم الشعور بفوائد التآزر بين المؤسستين حيث  مرة أخرى لى الدخل وأعتقدتكلفة ع

ا لذلك سيؤدي ذلك إلى الضغط على اإليرادات، وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى خفض كفاءة نسبة التكلفة إلى . نمضي قدم 

 . الدخل في المستقبل

أود أن أذكر مرة  –سى أعتقد ان السؤال التالي موجه لك، ويتحدث عن أين ترى شكرا  جزيال  لك رسل. عيالمنسق: 

اخرى للسيدات والسادة ان الهدف األساسي من هذا االجتماع هو مناقشة النتائج الماضية وليس المستقبلية والتكهنات. 

 ولكن سوف اسأل السؤال.

وهل ستكون مشابهة للربع  2021المخاطرة في نهاية العام أين ترى تكلفة  يريد السيد علي توجيه هذا السؤال لعيسى، " 

ا نحن نشهد اتجاه ا"، 2021الثالث من عام  ا من نهاية العام، لذا عيسى، الخيار لك 45ونحن على بعد  واضح   .يوم 

ا، توقعات مستقبليةكما أشرت يا هشام، ال يمكنني تقديم أي عيسى مسيح:  فقد  ولكن بالعودة إلى ما ذكره راسل أيض 

كان في  2020وعلى الرغم من أن عام . نقطة أساس 50إلى  35عادت تكلفة المخاطر لدينا إلى المستوى الطبيعي من 

ألي  مستعدينكون نحيث كان التركيز على أن  COVID وقائي من ض التي اتخذت على أساسوالغالب على خلفية القر

لقد عدنا . COVIDنقطة أساس على خلفية تدابير  121لذلك كان مستوى . تجاه انتهاء تأجيالت القرض تأثير محتمل

 .نقطة أساس. مما يعكس اتجاهاتنا ومستوياتنا التاريخية 50إلى  35اآلن إلى المستوى الطبيعي من 

 شكرا  جزيال  عيسى. المنسق:



 

 

 

 :3السؤال 

من  . السؤال الثالث واألخير "وبعد ذلك سأنتقل إلى سؤال آخر طرحه السيد محمد الحوري ،السؤال الثالث المنسق:

المعروف أن بنك البحرين الوطني يحتل الصدارة عندما يتعلق األمر باالستدامة واالمتثال لمعايير البيئة والمجتمع 

ا  مليون دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه 700أنا أشير إلى تمويل . والحوكمة الذي في اجتماع الجمعية العمومية مؤخر 

 كريستوف-جان" هل تفكر في إصدار سند أخضر أو قرض أو تمويل مرتبط باالستدامة؟. 2021أكتوبر  30عقد في 

 اعتقد انه بإمكانك االجابة على هذا السؤال.

نحن في . مالحظة، صحيح للغايةالجزء األول من السؤال الذي هو في الواقع بالتأكيد. أوال ،  :كريستوف دوراند-جان

ومهمتنا هي مواصلة النمو وتحسين  لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمةالطليعة عندما يتعلق األمر باالستدامة أو االمتثال 

ا معايير البيئة والمجتمع  لجزء التمويلي منننظر عن كثب لنحن نعمل على ركائز مختلفة وبالطبع . تقييماتنا دائم 

 700لحد أقصى الذي يصل في أكتوبر اجتماع الجمعية العمومية من قبلالمعتمد قتراض االإلى  إشارة  واآلن، والحوكمة. 

جزء من استراتيجية النمو الخاصة ك كنل ،معينةواحدة لمعاملة  االعتماد، يجب أن أؤكد أنه لم يكن مليون دوالر أمريكي

. في فرص مختلفة في المستقبل، بما في ذلك بالطبع التمويل المرتبط المستدام للمشاركات المحتملة مما يتضمن النظروبنا 

 له نتطلع بالتمويل المستدام هو بالتأكيد شيءألنه مليء ولكن النظر إلى التمويل األخضر  ،محدد ال يتعلق بتمويلإنه 

 سواء كان ذلك في جانب االقتراض أو جانب اإلقراض.

 .كريستوف-جانشكرا  جزيال  لك المنسق: 

 4السؤال 

سأل محمد الحوري ثالثة اسئلة، وللمرة االخرى، اثنان من هذه االسئلة تتطلع للمستقبل ولكن سنذكرها للشفافية. المنسق: 

اإلشارة إلى العائد حتى تاريخه على دفاتر التداول  هل يمكنكلنبدأ بالسؤال األول. راسل السؤال موجه لك، "ولكن 

 ؟"االستثماراتو

ا للمجموعة.  نعتبر أن أن يمكننا راسل: . ولذا ليس ما نفعله بالضرورة وهومستوى تداول األوراق المالية لدينا ليس مهم 

ة هذه النسبة لمجموعة بنك البحرين الوطني. ما اعنيه هو انه ليس لدينا كتاب تجاري اعتقد انه ليس من الضروري متابع

 كبير.

حول النمو  ؤيتكهل يمكنك أن تشاركنا رالسؤال الثاني هو " .للمستقبل . السؤاالن التاليان يتطلعانجزيال   شكرا   المنسق:

أن أين ترى  السؤال اآلن. والسؤال الثاني هو "" ونحن لسنا في صدد االجابة عن هذا ؟2022و  2021المتوقع لعامي 

 والالتكهن هذا السؤال به درجة من  " ولمرة اخرى،تأثيره على سعر الفائدة؟مدى و 2022عام في  الماليالتضخم يصل 

 آسف محمد. يمكننا اإلجابة عليه.

 

جزيال  اشكركم ك أسئلة أخرى، أود أن األسئلة. إذا لم تكن هنا جميع. أعتقد أننا أجبنا على اخرى لم أعد أرى أي أسئلة

. وبالنيابة عن مجموعة بنك البحرين الوطني، نود ان نتقدم لكم بجزيل الشكر لحضور اجتماع على حضوركم

المستثمرين، وشكرا  لجميع اسئلتكم، نصائحكم ومالحظاتكم. وحتى اللقاء في االجتماع القادم، شكرا  جزيال  لدعمكم 

 المتواصل.
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