
 
 

 
 

 

 
  7102بنك البحرين الوطني يعلن عن نتائجه المالية لعام 

 مليون دوالر أمريكي(  20111مليون دينار بحريني ) 0210تحقيق صافي أرباح 

(أسهم منحة %20و أرباح نقدية %13) %13بتوزيع أرباح مجلس اإلدارة يوصي   

  :9102يناير  92 -المنامة

 

ديسمبر  10ونمو قوي للسنة المالية المنتهية بتاريخ  نتائج مالية حقيقهأعلن بنك البحرين الوطني عن ت
مليون دوالر  019.91مليون دينار بحريني ) 10.10 تالبنك صافي أرباح بلغ سجل، حيث 9102

مليون دوالر  018.22مليون دينار بحريني ) 12.98، مقارنة بمبلغ %8.2أمريكي(، بزيادة نسبتها 
مليون دينار  00.12 ت، حقق البنك صافي أرباح بلغ9102األخير من العام وخالل الربع  .أمريكي(
مليون دوالر  10.22مليون دينار بحريني ) 09.11مليون دوالر أمريكي( مقابل  11.21بحريني )

فلس  82.8 إلىوقد تحسنت الربحية السنوية للسهم الواحد  .أمريكي( عن نفس الفترة من العام السابق
ر في إدارة ستمرا، مما يعكس تحسن أداء البنك واإل9101فلس عن عام  81.1من  9102في عام 

عتمادها من قبل مجلس إدارة البنك خالل التكاليف بكفاءة عالي ة. وقد تم اإلطالع على هذه النتائج وا 
لى الجمعية العمومية للمساهمين كما وتم رفع توصية إ، 9102يناير  92اإلجتماع الذي عقد في 

 .(منحة أسهم %01و نقدية أرباح %91) %11ح نقدية على المساهمين بنسبة قدرها بتوزيع أربا

 

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صّرح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة 
 امع بنك البحرين الوطني: "نحن مسرورين بهذه النتائج المالية القوية وتحقيق صافي أرباح قياسية في

ن أ إالمن الظروف االقتصادية الصعبة،  على الرغم"وأضاف السيد فاروق المؤيد قائاًل:  ."9102
سن وعزا السيد فاروق المؤيد األداء القوي وتح. مو وتوزيع عوائد مجزية للمساهمينالبنك استمر في الن

والتي تركز على تنويع ، 9102م لى االستراتيجية الجديدة التي تبناها البنك خالل العاإاإليرادات 



ء ى إجراإلضافة إية وفتح أبواب جديدة لإليرادات، مصادر الدخل في مجاالت أنشطة األعمال الحال
  ."قسام البنكأدارات و إبتكار الرقمي بمختلف ق لتشمل اإلتحسينات تشغيلية واسعة النطا

 

، 9102لعام فوائد هذه الجهود في ارؤية بوتابع السيد فاروق المؤيد بالقول: "في الوقت الذي بدأنا فيه 
حراز ربحية أكبر وتوسعة الدور  فإن بنك البحرين الوطني في وضع قوي لمواصلة النمو المستدام وا 

لى مزيد من إادية في مملكة البحرين المهم الذي يلعبه البنك في مجال الدفع بعجلة التنمية االقتص
ن أعرب عن خالص امتناننا لعمالء البنك وشركاءنا، النمو واالزدهار. ومع دخولنا عاما جديدا، أود أ

 ."كما أشكر اإلدارة وجميع العاملين في البنك إلخالصهم في جهودهم وتفانيهم في العمل
 

 
 

 9102الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "لقد شهد العام  دبدوره، صرح السيد جان كريستوف دوران
، %2.2نسبة الدخل ب مجموعساسية للبنك، ويتجلى ذلك بوضوح في ارتفاع في األنشطة األ قوي سنتح

للمصاريف وترشيد اإلنفاق.  الحكيمةبفضل اإلدارة  %1.9وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 
 021.01مليون دينار بحريني ) 20.82لتصل الى  مخصصاتوكنتيجة لذلك، فقد نمت األرباح قبل ال

، والتي تعد النسبة األعلى على مدى السنوات %01.2 قوية بلغت نسبة( بأمريكي مليون دوالر
  ."الماضية

 

 صصاتالمخونظرا لظروف بيئة العمل الصعبة، فإن  بالقول: " دوأضاف السيد جان كريستوف دوران
مليون دينار  10.10بلغ حيث  ،نمو قويا الربحصافي كانت أعلى من السنة السابقة، ومع ذلك أظهر 
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العام الماضي. ومن  عن %8.2نسبة تحسن قدرها محققا مليون دوالر أمريكي(،  019.91يني )بحر 
بما فيها تعزيز رأس المال البشري من 9102بنجاحات العام والتي ساهمت  األهمية التطورات ذات 

 ستثمارات الكبيرة في مجاالتاإل لى جانبإيدة لدعم أجندة عملنا المتنوعة، خالل توظيف كفاءات جد
 ."التدريب والتطوير لضمان التميز في مختلف دوائر وأقسام البنك

 

 كفاءاتتحقيق  نتمكن منلالتحول الرقمي  رحلةقائاًل: "لقد بدأنا كذلك  دوتابع السيد جان كريستوف دوران
 ."االبتكار وريادة السوق في هذا المجالكبر ولتطوير تجربة العميل بهدف البقاء في مقدمة أداخلية 

 

 : المؤشرات الرئيسية

 

 : (1020مقارنة مع كامل سنة  1027الدخل والمصروفات )كامل سنة 

 

  :مليون دوالر أمريكي( للعام 028.11مليون دينار بحريني ) 21.12صافي الفوائد المكتسبة
، 9101مليون دوالر أمريكي( للعام  021.10مليون دينار بحريني ) 11.22مقارنة مع 9102

، ويعود الفضل في هذه الزيادة الى النمو في األصول المدرة للدخل %01.2بزيادة نسبتها 
دارة    .للموجودات والمطلوبات، مما نتج عنه تحسن قوي في هامش صافي الفوائد فعالةوا 

 

  :9102مليون دوالر أمريكي( للعام  21.10مليون دينار بحريني ) 10.81اإليرادات األخرى 
، أي بزيادة 9101مليون دوالر أمريكي( للعام  29.08مليون دينار بحريني ) 11.22مقابل
، فيما سجل الدخل %08.0وقد سجلت أنشطة األعمال األساسية نموًا بنسبة  %0.2 نسبتها

تحقيق دخل  9101، في حين شهد العام %8.2من الخزينة وأنشطة االستثمار زيادة بنسبة 
لمرة واحدة نتيجة بيع استثمارات، مما نتج عنه زيادة طفيفة في مجموع االيرادات األخرى خالل 

    .9102العام 

 

  مليون  21.21مليون دينار بحريني ) 18.12جمالي المصروفات التشغيلية انخفاضا منإسجل
يون دوالر أمريكي( مل 22.28مليون دينار بحريني ) 19.22الى  9101دوالر أمريكي( للعام 

في  %11.9، لينتج عن ذلك تحسن في نسبة المصروفات الى االيرادات من 9102في العام
  ."9102في %10.1الى  9101

 



  مليون دوالر  92.11مليون دينار بحريني ) 01.81 انخفاض قيمة القروض مخصصبلغ
وذلك بسبب الصعوبات المالية التي واجهت بعض المقترضين،  9102أمريكي( خالل العام 

  .والتي نجم عنها عدم قدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم

 

 
 

 : (1020ديسمبر  12مقارنة مع  1027ديسمبر  12الميزانية العمومية )
 

 ( تتكون من سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، والتي بلغ مجموع األصول المدرة للدخل
 9212.11القروض والسلفيات، األوراق المالية االستثمارية واالستثمارات في الشركات الزميلة( 

. 9102 ديسمبر 10مليون دوالر أمريكي( كما بتاريخ  2202.91ليون دينار بحريني )م
ون دوالر أمريكي( كما بتاريخ ملي 2112.29مليون دينار بحريني ) 9299.22مقارنة بمبلغ 

  .9101ديسمبر  10

 

 لتصل الى  %02.2ن المؤشرات ذات العالقة هو النمو في القروض والسلفيات بنسبة م
  .مليون دوالر أمريكي( خالل نفس الفترة 1919.21مليون دينار بحريني ) 0991.21
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  :ر أمريكي( كما بتاريخ مليون دوال 1212.11مليون دينار بحريني ) 9011.90ودائع العمالء
مليون دوالر  1118.09مليون دينار بحريني ) 9122.11مقارنة بمبلغ  9102ديسمبر  10

 .  %1.2ا ، أي بزيادة نسبته9101ديسمبر  10أمريكي( كما بتاريخ 

 

  (9102 تخصيصات)قبل  %11.1حافظت نسبة مالءة رأس المال على قوتها عند نسبة.  

 

وزيع ى الجمعية العامة للمساهمين بتإه، قرر مجلس اإلدارة رفع توصية اأعال بناء على النتائج المالية
  :المخصصات التالية

 
 

مليون دوالر  28.21)مليون دينار بحريني  10.22  (%91: 9101) %91أرباح نقدية: 
 أمريكي(

  مليون دوالر أمريكي( 2.00مليون دينار بحريني ) 1.11 هبات وتبرعات

 

مليون دوالر  11.22)مليون دينار بحريني  02.01 تحويل إلى حساب اإلحتياطي العام 
  أمريكي(

 

 

ة بمبلغ سهم منحأكما قرر مجلس االدارة ايضا رفع توصية الى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع 
وسيتم . %01مليون دينار بحريني بواقع سهم واحد لكل عشرة اسهم مملوكة أي ما يعادل  09.21

خذ موافقة أحتياطي العام بعد مليون دينار بحريني من اإل 09.21سهم المنحة بتحويل مبلغ تمويل األ
 .%11م 9102سهم منحة لعام أرباح نقدية و أالجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من 

م 0221ام في عكما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به 
مليون  0.12مليون دوالر أمريكي(. وخالل العام أنفق البنك  090.19مليون دينار بحريني ) 81.21

 مليون دوالر أمريكي( على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين. 8.02دينار بحريني )



 لدىبكل ثقة  9102نساااااااتهل عام نحن   "قائاًل  دجان كريساااااااتوف دوران، أضااااااااف السااااااايد الختاموفي 
  ملعالعام الماضاااااااااااي. وبفضااااااااااال فريق ال فيالتي بدأناها التطور  مسااااااااااايرةقدرتنا على المواصااااااااااالة في 

 بشااااكل وخدمة العمالء ،ويع أنشااااطة األعمالنتتم وضااااعها، ساااانقوم بالتركيز على التي  ةواإلسااااتراتيجي
 على الخدمات المدخلةقاعدتهم من خالل اإلبتكار الرقمي، والتحساااااااااينات  أفضااااااااال والعمل على زيادة

  9102عام ل المصاااارفية المتوفرة وكيفية تقديمها. وقد شااااهدنا بوادر التفائل بالنساااابة للنظرة المسااااتقبيلية 
 ةذه فرصه عدتحيث  .بتحسن أسعار النفط واإلصالحات اإلقتصاديةمستوى المنطقة والمدعومة على 

ستفادة واإل ،أنشطة أعماله األساسية، وتعزيز وجوده  ونشاطه اإلقليميبين الوطني للتوسع لبنك البحر 
وية وساااااااااااااايولته الق وبفضااااااااااااااال قاعدة رأس مال البنك من فرص األعمال الجديدة في مملكة البحرين.

 همسااااااااااهمت ةزيادبحرين الوطني في وضاااااااااع مناساااااااااب يمكنه من فإن بنك ال، بشاااااااااكل خاصالمطمئنة 
ي المؤسسات النمو في قطاعلتحفيز لتخطيط عالوة عن ا البنية التحتية المحلية، طويرتفي  مشاركتهو 

، لمجاالتوغيرها من ا توجهاتنا المتميزةساااعينا نحو . ومع الصاااغيرة والمتوساااطة وتكنولوجيا المعلومات
 ." وخلق قيمة وعوائد مجزية لمساهمينا 9102نتائج عام على التقدم نتطلع  لزيادة إحراز فإننا 
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 ملخـص البيـانـات المـاليـة
  1027ديسمبر  12 9101ديسمبر  10

 دوالر
 أمريكي 

 دينار 
 بحريني

 دينار  دوالر أمريكي
 بحريني

 )بالماليين(

 صافي الفوائد المكتسبة  71107 23.111 11،22 021،10
 اإليرادات األخرى 121.0 11132 11،22 29،08

 مجموع اإليرادات 20.1.7 .17711 21،22 912،11
     

 مجموع مصروفات التشغيل (11133) (.1717) (18،12) (21،21)
 نخفاض القيمة/إصافي المخصصات (201.7) (17113) (8،18) (09،12)

 صافي األرباح 02102 201113 12،98 018،22
 (%91: 9101) %91األرباح النقدية  12113 1.110 92،22 22،01

     

 القروض والسلفيات 2110113 1101130 0110،21 9288،82
 ستثمارية إأوراق مالية  2007110 1111130 0129،29 9211،20
 مجموع األصول المدرة للدخل 1313100 7121113 9299،22 2112،29

)سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، أوراق مالية للمتاجرة،  القروض 
ات اإلستثمارية، واإلستثمارات في الشركوالسلفيات، واألوراق المالية 

 الزميلة(

 ودائع الزبائن 1203112 3731133 9122،11 1118،09
 مجموع الموجودات .120213 11.1173 9222،01 2202،21
 حقوق المساهمين .713.. 2232111 808،21 0019،29

 ربحية السهم الواحد فلس .11. سنت 21 فلس 81.1 سنت 09
 

 


