
 

 

 

مليون دينار بحريني لألشهر التسعة  43.1يعلن عن صافي ربح قدره بنك البحرين الوطني 

 2020سبتمبر  30المنتهية في 
 

 

العائد  ربحالصافي  في %12.5بنسبة  عن انخفاضبنك البحرين الوطني  أعلن: 2020 أكتوبر 27 –البحرين  المنامة،

 سبتمبر 30في  المنتهي لربع الثالثفي ا  مليون دوالر أمريكي( 37.1حريني )دينار ب مليون 14.0 إلىليصل  للمساهمين

يُعزى و. 2019العام  نفس الفترة من فيمليون دوالر أمريكي(  42.4مليون دينار بحريني ) 16.0 مقارنة مع، 2020

 .المخصصات االحتياطية ع متطلباتفاارتونجم عنها  التي عصفت بالعالم أجمع 19-انخفاض صافي الربح إلى جائحة كوفيد

 

 فلس بحريني 9سنت أمريكي(، مقابل  2) فلس بحريني 8% لتصل إلى 11.1بنسبة  للربع الثالث انخفضت ربحية السهم الواحد

 .2019العام الفترة ذاتها من  فيأمريكي(  تسن 2)

 

مليون دوالر  89.4دينار بحريني )مليون  33.7 في الربع الثالث ليصل إلى% 20.8بنسبة  ارتفاع الدخل التشغيلي وشهد

تماشى . بينما مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام الماضي 74.0مليون دينار بحريني ) 27.9 مقارنة معأمريكي( 

مع مستوى العام الماضي البالغ  مليون دوالر أمريكي( 44.0مليون دينار بحريني ) 16.6 مستوى األرباح التشغيلية البالغ

على مرونة األنشطة األساسية لبنك البحرين الوطني خالل  مما يدل مليون دوالر أمريكي( 44.6ليون دينار بحريني )م 16.8

 .19-كوفيدجائحة 

 

مليون دينار بحريني  16.4% ليصل إلى 14.1بنسبة  انخفاًضاشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني 

ويُعزى ذلك . 2019في العام مليون دوالر أمريكي(  50.7مليون دينار بحريني ) 19.1دوالر أمريكي(، مقابل مليون  43.5)

 إلى انخفاض صافي الربح بعد زيادة األحكام االحترازية.

 

 114.3) مليون دينار بحريني 43.1 ٪ في صافي الربح العائد للمساهمين إلى23.0 بنك أيًضا عن انخفاض بنسبةوأعلن ال

 148.5مليون دينار بحريني ) 56.0، مقارنة مع 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في مليون دوالر أمريكي( 

والتي نجم  19-إلى جائحة كوفيد  2020. ويعزى انخفاض صافي الربح خالل العام 2019مليون دوالر أمريكي( في عام 

انخفاض الهوامش وهبوط مستوى الدخل من تقييمات حقوق الملكية وانخفاض متطلبات المخصصات االحتياطية و وضععنها 

 .األرباح بعد تدني التوزيعات

 

 افلسً  33سنت أمريكي(، مقابل  7فلس بحريني ) 25% لتصل إلى 24.2بنسبة  رةفتخالل ال انخفضت ربحية السهم الواحد

 .2019العام الفترة ذاتها من  في( ةأمريكي سنتات 9) ابحرينيً 

 



مليون  287.0مليون دينار بحريني ) 108.2 على أساس سنوي ليصل إلى% 18.0الدخل التشغيلي بنسبة  باالضافة، ارتفع

. بينما مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام الماضي 243.2مليون دينار بحريني ) 91.7 مقارنة معدوالر أمريكي( 

% عن مستوى العام 5.2بنسبة  مليون دوالر أمريكي( 148.5مليون دينار بحريني ) 56.0 انخفض الربح التشغيلي البالغ

 مليون دوالر أمريكي(. 156.8مليون دينار بحريني ) 59.1والبالغ  2019

 

مليون دينار بحريني  18.2% ليصل إلى 71.4بنسبة  انخفاًضاشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني 

شمل بينما ي. 2019في عام مليون دوالر أمريكي(  168.7مليون دينار بحريني ) 63.6مليون دوالر أمريكي(، مقابل  48.3)

 رينالبح سنداتتة في القيمة العادلة في محافظ التقلبات المؤق ومن ضمنهاعام التحركات السوق خالل  اآلخرالشامل  الدخل

 السيادية واألسهم.

 

مليون دوالر  1,297.6مليون دينار بحريني ) 489.2% ليصل إلى 8.1لمساهمين بنسبة ية لالملكإجمالي حقوق  انخفض

ويُعزى . 2019ديسمبر  31المسجل في مليون دوالر أمريكي(  1,415.7مليون دينار بحريني ) 532.3مقارنة مع  أمريكي(

المصنفة  السيادية رينالبح سنداتالقيمة السوقية على  ، وانخفاض 2019هذا االنخفاض إلى مدفوعات األرباح النقدية لعام 

كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عالوة على تحمل تكلفة تأجيل سداد القروض منذ شهر مارس وذلك ضمن اطار 

 دعم العمالء خالل الستة أشهر األولى من الجائحة.

 

مليون دوالر  11,192.0مليون دينار بحريني ) 4,219.4% ليصل إلى 32.1بنسبة للمجموعة ارتفع إجمالي األصول 

. 2019 ديسمبر 31مليون دوالر أمريكي( كما هو بتاريخ  8,496.0مليون دينار بحريني ) 3,194.5أمريكي(، مقارنة مع 

على  الكبيراإلقبال  باإلضافة إلى .2020يناير  ، في شهربنك البحرين اإلسالميعلى هذه الزيادة لعملية االستحواذ وتعزى 

 .2020عام الاألولى من  التسعةمنتجات القروض من بنك البحرين الوطني خالل األشهر 

 

نحن سعداء بنتائجنا وبهذه المناسبة، صرح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائاًل: "

 أظهرت نمًوا إيجابيًا على الرغم من تأثر المشهدين االجتماعي واالقتصاديوالتي ، الجاريالمالية اإلجمالية للربع الثالث من العام 

بعد االستحواذ على حصة األغلبية في بنك البحرين خاصة شهدت مجموعة بنك البحرين الوطني ربعًا أول قويًا وقد . بالجائحة

البنكين عن طريق تعزيز اإليرادات وهي خطوة استراتيجية من شأنها أن تحقق التآزر وتقوية مكانة (، BISBاإلسالمي )

 ةعموميالميزانية العلى لتسليط الضوء الدمج  كما أدى. والتكاليف المشتركة المتعلقة بالتطورات التكنولوجية لكال المؤسستين

والوصول بشكل أكبر ، مع تمكين بنك البحرين اإلسالمي من االستفادة من موارد بنك البحرين الوطني قوية لحماية كال البنكينال

بدعم عمالئنا من األفراد  نلتزمالمنتجات بمجرد انتعاش األسواق. كما أننا  توصيلتحسين مع السوق  إلى شريحة أكبر من

مصرف البحرين المركزي ومبادرات تأجيل القروض التي توجيهات مع  ، وذلك  تماشيًالشركات خالل هذه األوقات الصعبةوا

  ".2020عام الالربع األخير من  على مدىتستمر سام وسبتمبر من هذا العشهر في  أُستهلت

 

خدمة مرابحة عبر صكوك المملكة التي تتعامل باستخدام بمن أوائل المؤسسات المالية  بكونناأننا فخورون للغاية وأضاف قائاًل: "

من تنويع خدماتنا وعروضنا للوصول إلى شريحة  مكننا، مما العام الربع الثاني من هذا خاللبورصة البحرين  أطلقتهاالتي و

وهو أمر متوقع، نظًرا لتأثر  2020خالل الربعين الثاني والثالث من العام  شهدت نتائج المجموعة إنخفاًضاأكبر من السوق. لقد 

لس التعاون الخليجي بيئة المعدل بالجائحة على السوق واالقتصاد. وقد أجبرنا التأجيل العام لألنشطة االقتصادية عبر دول مج

بشكل عام، على تأجيل الفرص االستثمارية. وبرغم ظروف السوق الصعبة، إال أن ميزانياتنا لم تتزعزع، كما ظلت نسبنا فوق 

وعلى الرغم من . المستوى المطلوب، وسيتم حماية المجموعة عبر إتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على استمرارية األعمال

ونؤكد على مضينا ، البحرين الوطني إال أننا قد حظينا بعام قوي وتمكنا من تجاوز كافة التوقعات ها بنكالصعوبات التي شهد

 ."قُدًما وسعينا لتقديم أفضل الجهود لضمان استدامة نمو المجموعة وبلوغ مستويات جديدة من التميّز المصرفي

 



األداء المالي للمجموعة خالل  لقد شهدلبنك البحرين الوطني: "ومن جانبه، قال السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي 

، والتي أثرت على جميع والعالم المملكةظروف السوق غير المستقرة التي شهدتها  برغم نتائج إيجابيةالربع الثالث من العام 

السوق الذي كان له تأثير كبير البنوك والشركات بشكل مباشر أو غير مباشر. تأتي هذه النتائج على الرغم من انخفاض أسعار 

على نمو الربح وهوامش الربح. وبفضل مكانتنا القوية في السوق، تمكنا من تقديم مساعدة محسنة لعمالئنا خالل هذه األوقات 

يق غير العادية عبر تدشين خدمة الدردشة اإللكترونية والمتوفرة حاليًا عبر الموقع اإللكتروني لبنك البحرين الوطني وعبر تطب

الواتس آب لضمان تلبية جميع احتياجات العمالء على الفور بما يتماشى مع وعد عالمتنا التجارية بالبقاء أقرب إليهم. وبصفتنا 

البنك الوطني، تمحورت مساعينا حول المساعدة في تحفيز اإلقتصاد الوطني عبر تبني مبادرات مختلفة أبرزها: تأجيل سداد 

ئنا األعزاء من األفراد والشركات الصغيرة وذلك تماشيًا مع توجيهات مصرف البحرين المركزي القروض والرهن العقاري لعمال

أو عرض إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انتهاء فترة تأجيل القروض التي تمتد لستة أشهر. كما قمنا 

الكوادر النسائية حول الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة بدعم حملة توعوية أطلقها برنامج تطوير أعضاء مجالس اإلدارة من 

الشركات. وقد كان البنك في مقدمة المساهمين المتبرعين للحملة الوطنية "فينا خير"، وشارك بتوفير مستلزمات غذائية ومعيشية 

ندخر أّي جهد لحماية صحة عامل ضمن حملة "معًا نهتم" التابعة لمحافظة العاصمة. وعالوة على ما سبق، لم  4,000لعدد 

وسالمة موظفينا وعمالئنا، حيث أُتخذت عدة إجراءات احترازية لضمان سالمتهم مع الحفاظ على استمرارية العمل وذلك عبر 

-كوفيدفي جميع أنحاء المملكة كجزء من دورنا لدعم تدابير الصحة والسالمة الالزمة خالل جائحة  Tap & Goتدشين خدمة 

عن طريق تعزيز التباعد االجتماعي والحد من إجراءات االتصال عبر مجموعة منتجاتنا. والخدمات. كما يسعدني أن  19

بجهود بنك البحرين الوطني والتزامه بتطوير موظفيه، ومساعدتهم على  –على الصعيد الدولي  –أضيف أنه قد تمت اإلشادة 

هنة، حيث جاء ذلك ضمن دراسة أجرتها فوبس، وأعدها مارك دي نيفينز، تحقيق نموهم الوظيفي، خاصة في ظل االوضاع الرا

 ."أحد المساهمين لدى فوربس، وشارك في كتابتها محمد مطر، المدير العام إليميك للتدريب

 

موقع ويُنوه بنك البحرين الوطني السادة الُمساهمين بأن البيانات المالية السنوية الُمدققة والخبر الصحفي متوفران على ال

 اإللكتروني لبورصة البحرين.

 

 .NBBيتم تداول أسهم بنك البحرين الوطني في بورصة البحرين تحت رمز التداول: 

 

 

 

 –انتهى  -


