
 

 

مليون دينار  53.3 بقيمةعن صافي الربح العائد للمساهمين  يعلنبنك البحرين الوطني 

 2020ديسمبر  31المنتهي في  للعاممليون دوالر أمريكي(  141.4بحريني )

 

 

صافي الربح  انخفاضعن ( NBB :)رمز التداول ش.م.ب بنك البحرين الوطني أعلن: 2021 فبراير 17 –البحرين  المنامة،

الرابع لفترة الربع  مليون دوالر أمريكي( 27.1مليون دينار بحريني ) 10.2 % أّي ما يُعادل44.0نسبة العائد للمساهمين ب

لعام رة ذاتها من اتللفمليون دوالر أمريكي(  48.3مليون دينار بحريني ) 18.2مقارنة مع  2020ديسمبر  31المنتهية في 

 .ارتفاع متطلبات المخصصات االحتياطيةالتي اجتاحت العالم، وتسببت في  19-وتُعزى هذا االنخفاض إلى جائحة كوفيد .2019

 

فلس  11سنت أمريكي(، مقابل  2فلس بحريني ) 6 الىلتصل % 45.5بنسبة  الرابع  لفترة الربعربحية السهم  وانخفضت

 .2019( لنفس الفترة من العام ةأمريكي تاتسن 3بحريني )

 

مليون دينار بحريني  31.9% ليصل إلى 16.4بنسبة  ارتفاًعاشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني 

وتُعزى هذه . 2019مليون دوالر أمريكي( في عام  72.7مليون دينار بحريني ) 27.4مليون دوالر أمريكي(، مقابل  84.6)

 محافظ السندات السيادية واألسهم.لتحركات السوق ل الزيادة بشكل أساسي

 

مليون دوالر أمريكي(  108.0مليون دينار بحريني ) 40.7ليصل إلى  الرابع% في الربع 35.7رتفع الدخل التشغيلي بنسبة ا

األرباح مستوى  وارتفعمليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام الماضي.  79.6مليون دينار بحريني ) 30مقارنة مع 

مليون دينار  17.4مع  مقارنة مليون دوالر أمريكي( 57.6مليون دينار بحريني ) 21.7 % لتصل إلى24.7بنسبة التشغيلية 

مما يدل على مرونة األنشطة األساسية لبنك البحرين  2019للفترة ذاتها من العام مليون دوالر أمريكي(  46.2بحريني )

 .19-الوطني خالل جائحة كوفيد

 

مليون دينار بحريني  53.3% ليصل إلى 28.2العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني انخفاًضا بنسبة  صافي الربحشهد بينما 

مليون  196.8مليون دينار بحريني ) 74.2، مقابل 2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة  مليون دوالر أمريكي( 141.4)

وضع مخصصات  حيث نجم عنها 19-بجائحة كوفيد 2020لعام  ربح. وقد تأثر صافي ال2019دوالر أمريكي( في عام 

 .وانخفاض أرباح األسهم المستلمة انخفاض الدخل من تقييمات األسهم مع المؤسسات الزميلة، نخفاض هوامش الربح، ااحترازية

 

 11) ابحرينيً  افلسً  42سنت أمريكي(، مقابل  8فلس بحريني ) 32% لتصل إلى 23.8ربحية السهم الواحد بنسبة  انخفضت

 .2019العام  في( اأمريكيً  اسنتً 

 

مليون دينار بحريني  50.1% ليصل إلى 44.9بنسبة  انخفاًضا العائد لمساهمي بنك البحرين الوطنيإجمالي الدخل الشامل شهد 

ويتضمن  .2019عام في مليون دوالر أمريكي(  241.4مليون دينار بحريني ) 91مليون دوالر أمريكي(، مقابل  132.9)



الدخل الشامل اآلخر، تحركات القيمة السوقية على مدار العام، من ضمنها: تقلبات القيمة العادلة المؤقتة على السندات السيادية، 

 ومحافظ األسهم.

 

 121.7مليون دوالر أمريكي( مقارنة مع  395.0مليون دينار بحريني ) 148.9% ليبلغ 22.4بنسبة  الدخل التشغيلي ارتفع

 77.7 % لتبلغ1.6بنسبة وارتفعت األرباح التشغيلية . 2019مليون دوالر أمريكي( في عام  322.8دينار بحريني )مليون 

 مليون دوالر أمريكي( 202.9مليون دينار بحريني ) 76.5 مقارنة مع مليون دوالر أمريكي( 206.1مليون دينار بحريني )

 .2019عام  في

 

مليون  1,378.5مليون دينار بحريني ) 519.7% ليصل إلى 2.4انخفاًضا بنسبة  شهد إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة

ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( كما هو بتاريخ  1,411.9مليون دينار بحريني ) 532.3دوالر أمريكي(، مقارنة مع 

السوقية على األوراق المالية ، وانخفاض القيمة 2019فوعات األرباح النقدية لعام . ويُعزى هذا االنخفاض إلى مد2019

 االستثمارية المصنفة كقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عالوة على تحمل تكلفة تأجيل سداد القروض منذ شهر مارس

 الجائحة. ذ بدءوذلك ضمن اطار دعم العمالء من العام الماضي

 

مليون دوالر  11,568.7مليون دينار بحريني ) 4,361.4% ليصل إلى 36.5ارتفع إجمالي األصول للمجموعة بنسبة 

. 2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( كما هو بتاريخ  8,473.5مليون دينار بحريني ) 3,194.5أمريكي(، مقارنة مع 

ى . باإلضافة إلى اإلقبال الكبير عل2020وتعزى هذه الزيادة لعملية االستحواذ على بنك البحرين اإلسالمي، في شهر يناير 

 .2020منتجات القروض من بنك البحرين الوطني خالل العام 

 

مليون  34.1في اجتماع الجمعية العمومية، حيث تتضمن  2020لعام  سيتم رفع توصية للمساهمين بالمخصصات المقترحة 

اإلدارة مقترًحا مليون دينار بحريني للهبات والتبرعات. كما قدم مجلس  2.7ومبلغ  %20دينار بحريني ألرباح نقدية بنسبة 

مليون دينار بحريني من األرباح المستبقاة  17.0ينص على اصدار سهم واحد منحة مقابل كل عشرة أسهم من خالل تخصيص 

 مليون دينار بحريني من األرباح المستبقاة إلى االحتياطي القانوني. 8.5وتحويل 

 

وبهذه المناسبة، صّرح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "نحن، في مجلس اإلدارة، 

، والتي أظهرت نمًوا إيجابيًا برغم من تبعات الجائحة على االقتصاد العالمي. وقد 2020سعداء بنتائجنا المالية اإلجمالية لعام 

ني ربعًا أول قويًا خاصة بعد االستحواذ على الحصة الكبرى في بنك البحرين اإلسالمي شهدت مجموعة بنك البحرين الوط

(BISB)  وهي خطوة استراتيجية ستؤدي إلى تضافر جهود البنكين وتعزيز مكانتهما عن طريق تنمية اإليرادات والتكاليف ،

ماية كال البنكين، مع تمكين بنك البحرين اإلسالمي المشتركة. وساهم الدمج في تسليط الضوء على الميزانية العمومية القوية لح

من االستفادة من موارد بنك البحرين الوطني بشكل أكبر والوصول إلى شريحة أوسع من السوق مع تحسين توصيل المنتجات 

شيًا مع توجيهات حال انتعاش األسواق. كما أننا نلتزم بدعم عمالئنا من األفراد والشركات خالل هذه األوقات الصعبة، وذلك تما

وستستمر طوال النصف األول  2020مصرف البحرين المركزي ومبادرات تأجيل القروض التي أُستهلت منذ شهر سبتمبر 

 ."2021من العام 

 

وأضاف: "إننا فخورون للغاية لكوننا من أوائل المؤسسات المالية بالمملكة التي تتعامل باستخدام خدمة مرابحة عبر صكوك 

، مما يُمكنّا من تنويع خدماتنا وعروضنا للوصول إلى شريحة 2020ها بورصة البحرين خالل الربع الثاني من العام والتي أطلقت

وهو أمر متوقع، نظًرا  2020أكبر من السوق. لقد شهدنا انخفاًضا في نتائج المجموعة خالل الربعين الثاني والثالث من العام 

لسوق الصعبة، إال أن ميزانياتنا العمومية حافظت على صالبتها، كما ظلت نسبنا قوية، لتأثر االقتصاد بالجائحة. وبرغم ظروف ا

وسنواصل حماية المجموعة عبر تطبيق اإلجراءات الالزمة للحفاظ على استمرارية األعمال. لقد حظيّت مجموعة بنك البحرين 

ضينا قُدًما ضمن خطط النمو لنتمكن من الوصول الوطني بعام قوي وتمكنا من تجاوز كافة التوقعات حتى اآلن، ونؤكد على م

 إلى مستويات جديدة من التميّز المصرفي."



 

ومن جانبه، قال السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "كان األداء المالي للمجموعة في نهاية 

ة والعالم أجمع، والتي أثرت على جميع البنوك والشركات العام مرنًا برغم ظروف السوق غير المستقرة التي شهدتها المملك

بشكل مباشر أو غير مباشر. ويسعدنا أن نعلن عن ارتفاع طفيف في األرباح التشغيلية والذي يُعزى في المقام األول إلى 

أسعار السوق  (. تأتي هذه النتائج على الرغم من انخفاضBISBاستحواذنا على الحصة الكبرى في بنك البحرين اإلسالمي )

والذي كان له تأثير كبير على نمو الربح وهوامش الربح. وقد أدت زيادة حصتنا السوقية في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد، 

إلى تمكننا من دعم عمالئنا خالل هذه األوقات غير العادية عبر تدشين خدمة الدردشة الفورية عبر الموقع اإللكتروني لبنك 

تطبيق الواتس آب لضمان تلبية جميع احتياجات العمالء، بما يتماشى مع وعد عالمتنا التجارية بالبقاء أقرب البحرين الوطني و

إليهم. وقمنا خالل هذه الفترة أيًضا، بمضاعفة جهودنا إلدارة المخاطر مع التركيز على األمن السيبراني حيث حصلنا على 

وأمن المعلومات وإدارة المخاطر وتحديث أمن العمالء، باإلضافة إلى توفير  لتعزيز بنيتنا التحتية الرقمية 27001شهادة آيزو 

أحدث حلول إدارة السيولة، مما يسمح لعمالئنا باتخاذ قرارات أفضل القرارات التمويلية واالستثمارية المالئمة لهم باستخدام 

عينا حول المساعدة في تحفيز اإلقتصاد الوطني منتجاتنا. وبصفتنا البنك الوطني، قمنا بتنويع مصادر دخلنا حيث تمحورت مسا

عبر تبني مبادرات مختلفة أبرزها: تأجيل سداد القروض والرهن العقاري لألفراد والشركات الصغيرة وذلك تماشيًا مع توجيهات 

وض مصرف البحرين المركزي، أو عرض إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انتهاء فترة تأجيل القر

التي تمتد لستة أشهر، أو الشراكة مع مؤسسات وطنية مثل بنك اإلسكان لتقديم حلول قروض عقارية ُميسرة للمواطنين البحرينيين. 

وفي إطار مساعينا لتعزيز االقتصاد الوطني، انخرطنا في شراكة استراتيجية مع ستارت أب بحرين لدعم المبادرات التي تعزز 

عمة للشركات الناشئة في المملكة. كما واستمر التركيز على دورنا المجتمعي والعمل كمجموعة في من نمو وتطور البيئة الدا

لتعزيز تقرير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. وقد كانت المجموعة في مقدمة المساهمين المتبرعين للحملة 

بتوفير   جهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، كما وشاركناالوطنية "فينا خير"، والتي تم تدشينها للمساهمة في تعزيز ال

مستلزمات غذائية ومعيشية للعمالة األجنبية ضمن حملة "معاً نهتم" التابعة لمحافظة العاصمة. وعالوة على ما سبق، لم ندخر 

هم مع الحفاظ على أّي جهد لحماية صحة وسالمة موظفينا وعمالئنا، حيث أُتخذت عدة إجراءات احترازية لضمان سالمت

بجهود بنك البحرين الوطني على مختلف  –على الصعيد الدولي  –استمرارية العمل. كما يسعدني أن أضيف أنه قد تمت اإلشادة 

األصعدة حيث تصدر البنك المرتبة األولى على مستوى مؤسسات القطاع المصرفي بمملكة البحرين في تصنيف الحوكمة البيئية 

واحتل المرتبة الثانية بالتصنيف على مستوى جميع قطاعات « ESG Invest»ة الشركات من شركة واالجتماعية وحوكم

المملكة، إلى جانب كونه المؤسسة البحرينية الوحيدة في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية 

«AFE »تفاء بجهود البنك المستمرة لتطوير كوادره البشرية في بمجال خفض انبعاثات الكربون. كما وتم تسليط الضوء واالح

دراسة أجرتها مجلة فوربس، والتي تم اإلشادة فيها بتلك المساعي كإحدى أفضل الممارسات المتبعة. وحصل البنك أيًضا على 

( ، حيث ACCAمدين )تقدير دولي من خالل شهادة "جهة العمل الُمعتمدة" المقدمة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعت

أصبح أول جهة مصرفية تحقق هذا اإلنجاز المتميز في المملكة، مما يؤكد على موقع البنك الرائد كأحدى الوجهات العمل 

« 2020أفضل مسيرة تحول مصرفية في الشرق األوسط »المفضلة. وعالوة على ما سبق، حصد بنك البحرين الوطني جائزة 

للعام الثاني على التوالي بحفل جوائز يوروموني الشرق « 2020فضل بنك في البحرين لعام أ»وفي الوقت نفسه نال جائزة 

األوسط للتميز، والتي تعد من أكثر الجوائز المرموقة بالقطاع المالي عالميا. ونحن فخورون بإنجازاتنا خالل هذا العام الزاخر 

 والعمالء."بالتحديات، والتي تُعد ثمرة إللتزامنا بتحقيق التميز للوطن 

 

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

 اإللكتروني لبورصة البحرين.

 

 NBBتحت رمز التداول: في بورصة البحرين  ش.م.بيتم تداول أسهم بنك البحرين الوطني 

 

 –انتهى  -


