
 

 

 

 55.0 ليصل إلىفي صافي الربح الموحد  %8.5بنسبة زيادة  يعلنبنك البحرين الوطني 

 مليون دوالر أمريكي( 145.9مليون دينار بحريني )

 

 

 :2022 فبراير 22 –البحرين  المنامة،

 

 2021ديسمبر  31أشهر المنتهية في  3لفترة 

 

مليون دينار  8.1 % أّي ما يُعادل20.6نسبة العائد للمساهمين بصافي الربح  انخفاضعن  ش.م.ب بنك البحرين الوطني أعلن

مليون دينار  10.2مقارنة مع  2021ديسمبر  31المنتهية في الرابع لفترة الربع  مليون دوالر أمريكي( 21.5بحريني )

انخفاض الدخل من األنشطة وتُعزى هذا االنخفاض إلى  .2020لعام رة ذاتها من اتللفمليون دوالر أمريكي(  27.1بحريني )

 .سابقًاالمبالغ المستردة من األصول المشطوبة تحديًدا و األساسية،غير 

 

 تسن 1فلس بحريني ) 5سنت أمريكي(، مقابل  1فلس بحريني ) 4 إلى لفترة الربع الرابع ربحية السهم الواحد وانخفضت

 .2020أمريكي( لنفس الفترة من العام 

 

مليون دينار بحريني  9.0% ليصل إلى 71.8بنسبة  انخفاًضاشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني 

عزى ويُ . 2020مليون دوالر أمريكي( في عام  84.6مليون دينار بحريني ) 31.9مليون دوالر أمريكي(، مقابل  23.9)

 محافظ السندات السيادية واألسهم.لالقيمة العادلة  تحركاتل بشكل أساسي االنخفاض

 

مليون دوالر  96.6مليون دينار بحريني ) 36.4ليصل إلى  الرابع% في الربع 10.1الدخل التشغيلي بنسبة  كما انخفض

 ذلكيُعزى و ي( لنفس الفترة من العام الماضي.مليون دوالر أمريك 107.4مليون دينار بحريني ) 40.5أمريكي( مقارنة مع 

 ا.نخفاض الدخل من األنشطة غير األساسية، أي المبالغ المستردة من األصول المشطوبة سابقً ال

 

 2021ديسمبر  31المنتهية في  شهًرا 12لفترة 

 

مليون  53.9% ليصل إلى 1.1صافي الربح العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني بنسبة أعلن بنك البحرين الوطني عن ارتفاع 

مليون دينار بحريني  53.3، مقابل 2021ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في  143.0بحريني )دينار 

مليون دينار  55.0% ليصل إلى 8.5بنسبة بينما ارتفع صافي الربح الموحد . 2020مليون دوالر أمريكي( في عام  141.4)

هذه الزيادة  وتأتي. مليون دوالر أمريكي( 134.5مليون دينار بحريني ) 50.7مليون دوالر أمريكي( مقابل  145.9بحريني )



يدل على مما  ،2021عام لنخفاض اإليرادات األخرى غير األساسية للمجموعة والمخصصات االحتياطية الطارئة ن ارغم مالب

 .والعموالتصافي إيرادات الفوائد والرسوم على هيئة مرونة األنشطة األساسية لبنك البحرين الوطني 

 

 .2020نفس مستوى عام سنت أمريكي(،  8فلس بحريني ) 29ربحية السهم الواحد  وبلغت

 

مليون دينار بحريني  45.1% ليصل إلى 10.0بنسبة  انخفاًضا العائد لمساهمي بنك البحرين الوطنيإجمالي الدخل الشامل شهد 

ويتضمن  .2020عام في مليون دوالر أمريكي(  132.9مليون دينار بحريني ) 50.1مليون دوالر أمريكي(، مقابل  119.6)

 لة المؤقتة على السندات السياديةالدخل الشامل اآلخر، تحركات القيمة السوقية على مدار العام، من ضمنها: تقلبات القيمة العاد

 ومحافظ األسهم.

 

 147.9مليون دوالر أمريكي( مقارنة مع  400.3مليون دينار بحريني ) 150.9% ليبلغ 2.0بنسبة  الدخل التشغيليوارتفع 

، ارتفاع الدخل من مصادر اإليرادات األساسية للبنك. 2020مليون دوالر أمريكي( في عام  392.3مليون دينار بحريني )

المبالغ المستردة من األصول  تحديًداو األساسية،انخفاض الدخل من األنشطة غير فاق  ،صافي دخل الفوائد والرسوم والعموالت

 .سابقًاالمشطوبة 

 

مليون  1,400.0مليون دينار بحريني ) 527.8% ليصل إلى 1.6بنسبة  ارتفاًعاشهد إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة 

ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( كما هو بتاريخ  1,378.5مليون دينار بحريني ) 519.7دوالر أمريكي(، مقارنة مع 

 .2020توزيعات األرباح لعام  دبع نمساهميلصافي الربح العائد لإلى  الزيادة هعزى هذتُ . و2020

 

مليون دوالر  12,030.8مليون دينار بحريني ) 4,535.6% ليصل إلى 4.0ارتفع إجمالي األصول للمجموعة بنسبة 

. 2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( كما هو بتاريخ  11,568.7مليون دينار بحريني ) 4,361.4أمريكي(، مقارنة مع 

 .اإلقبال الكبير على منتجات القروض من بنك البحرين الوطنيإلى وتعزى هذه الزيادة 

 

مليون دينار  37.5إلى المساهمين في االجتماع العام السنوي، حيث تتضمن  2021بها لعام  الموصيسيتم تقديم االعتمادات 

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

مليون دينار بحريني من األرباح المستبقاة  18.7ينص على اصدار سهم واحد منحة مقابل كل عشرة أسهم من خالل تخصيص 

 اة إلى االحتياطي القانوني.مليون دينار بحريني من األرباح المستبق 9.4وتحويل 

 

عاًما مثمًرا للغاية  كانلقد " :وبهذه المناسبة، صّرح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني
 ذاتهاالفترة ب مقارنة األرباحصافي شهدنا ارتفاًعا في  ، فقد2021ا لعام إيجابيً  نمًواالنتائج المالية التي تعكس هذه ونحن سعداء ب

منذ نهاية العام. كما حقق بنك البحرين  ا ملحوًظانموً ، حيث شهدت لميزانية العمومية للمجموعة قوية، وال تزال ا2020من عام 
االعتماد الذهبي "نحن نستثمر في الموارد البشرية" من حيث حصل على  ،خالل الربع الرابعالوطني العديد من اإلنجازات 

أول بنك في دول مجلس على الصعيد العالمي والمؤسسات المختارة أحد  الموارد البشرية" ليصبح مؤسسة "مستثمرون في
 ماضي قُدًما ضمنال يزال بنك البحرين الوطني و. التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يحقق هذا اإلنجاز

 دشن ذلك،. عالوة على بدوام كامل متدرب 20بتوظيف  ، حيث قام البنك 2021جهوده لتدريب الشباب وتطويرهم خالل عام 
 2021" لإلرشاد وذلك خالل منتدى اإلرشاد للشرق األوسط INSPIREالمرحلة الثانية من برنامج " بنك البحرين الوطني
 الستدامة،تحقيق ا نحورحلتنا وضمن إطار في تطوير موظفيه.  تثمارسلال وهو ما يؤكد على مساعي البنك، بنسخته السنوية الثانية

تصميم وبناء وتشغيل  لتمويلبنك البحرين الوطني في شراكة مع وزارة األشغال والبلديات والشؤون والتخطيط العمراني  نخرطا
ثراء المعرفة المالية واكتساب المهارات والمفاهيم المالية إلبنك البحرين الوطني  مساعيوكجزء من  وتسليم مزرعة مائية.

"مركز االمتثال للتميز" أطلق ، وبرنامج "الثقافة المالية" للشركات الصغيرة والمتوسطة بإطالقالبنك أيًضا  قام ،األساسية
تعزيز الشفافية وغرس الثقة والمساهمة في الحفاظ . إن من شأن هذه المبادرات أن تُساهم ببالشراكة مع الجمعية الدولية لالمتثال

 ."على الصعيد المحلي وبين دول المنطقة مدومعتلبحرين كمركز مالي منظم على سمعة ا



 

كان األداء المالي لبنك البحرين الوطني : "ومن جانبه، قال السيد جان كريستوف دوران الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني

مليون دوالر أمريكي( مما يمثل زيادة  145.9مليون دينار بحريني ) 55.0موحد الربح الصافي  بلغإيجابيًا، حيث  2021لعام 

 ةنرمقا% 31.9بنسبة زيادة صافي الربح الموحد  شهد، األنشطة غير األساسية عالوة على تأثر. 2020عن عام % 8.5بنسبة 

تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة بتحقيق أهداف االستدامة وغرس  2021عام  كما التزمنا خالل. 2020عام  مع

، 2021من العام الرابع في الربع . فإطالق عدد من المبادراتب عن طريق قيام المجموعة المجتمعفي  (ESGكات )الشر

باإلضافة أكبر فعالية تطوعية للمجموعة لتنظيف شاطئ المالكية  إلطالق مع جمعية كلين أب البحرينبنك البحرين الوطني  تعاون

كما عزز البنك . تشجير مناطق مختلفة من المملكةالذي يهدف إلى وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "تشجير البحرين" إلى 

تحّدي الخدمات إلقامة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية  مع ، حيث تعاوناق العديد من المبادرات المجتمعيةإلطال شراكاته

تطوير حلول مبتكرة وعملية ليتم لثالثة فرق فائزة فيه  والذي عمدتدبي  2020معرض إكسبو  خاللالمصرفية الرقمية 

البنك  أبرم ،الشباباالستثمار في ب التزامنا وتأكيًدا على .استخدامها في التطبيق الجديد للخدمات المصرفية الرقمية التابع للبنك

دعم المشروع الوطني "المع" شريًكا استراتيجيًا ل أصبح بموجبها، وزارة شؤون الشباب والرياضةمع  تعاون مشتركاتفاقية 

يهدف إلى خلق قيادات شبابية واعدة وقاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية ذات وعي وطني متكامل تكون مؤهلة لتبوؤ الذي 

معهد البحرين للدراسات المصرفية . كما وقع بنك البحرين الوطني مذكرة تفاهم مع مناصب قيادية في مختلف المواقع والمجاالت

، فاز بنك البحرين اإلنجازاتمن حافل ال وفي خضم هذا السجلوالمالية لتقديم فرص تدريب أفضل الخريجين داخل البنك. 

البحرين"  -، وذلك ضمن فئة "أفضل عالمة تجارية للخدمات المصرفية لألعمال 2021بجوائز جلوبال براند للعام الوطني 

جائزة التميز في فئة التحويالت اآللية المباشرة ، باإلضافة إلى البحرين" -عالمة تجارية للخدمات المصرفية لألفراد وفئة "أفضل 

. نحن نتطلع إلى "STPتقديًرا ألدائه المتميز في تنفيذ أفضل معدالت التحويالت المالية الُمباشرة "وذلك من "جي بي مورغان" 

 ."سنوات القادمةتحقيق المزيد من اإلنجازات في ال

 

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  -


