
 

 8102في الربع األول من عام  %33..ارتفاع أرباح بنك البحرين الوطني الصافية بنسبة 
 (أمريكي مليون دوالر58351  (مليون دينار بحريني 03391 تصل إلىل

 8102ام قوية للربع األول من عنتائج مالية تحقيقه لأعلن بنك البحرين الوطني اليوم عن 
 03391إلى  لتصل %33.. بلغت بنسبة البنك الصافيةفي أرباح  ا  رتفاعإ والتي سجلت

مليون دينار  01391 مقابل مبلغ( أمريكي مليون دوالر58351  (مليون دينار بحريني
األداء القوي  يعودو . 8109عام من فترة ( لنفس الدوالر أمريكي مليون  3381.بحريني )

 ياتلفالقروض والسمحفظة نمو نتيجة الدخل الصافي من الفوائد رتفاع إإلى خالل الربع 
تحسن قوي في  ظهورتي أدت بدورها إلى وال للموجودات والمطلوبات مع إدارة أفضل

 ي مما كانت عليه ف أكبربشكل المخصصات  هذا وقد انخفضت .هامش صافي الفوائد
 .لصافيةاألرباح افي الزيادة اإلجمالية في  كذلك، مما ساهم عام المنصرممن النفس الفترة 

 : 8102المالية الرئيسية األخرى للربع األول من عام المؤشرات 

مليون  5.312 مليون دينار بحريني )  81300تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ قيمتها  -
للفترة   %  535بزيادة نسبتهاأي ، 8102للثالثة أشهر من عام  دوالر أمريكي(

 .نفسها من العام السابق
 للثالثة أشهر من عام %  0132إرتفاعا  نسبتهمن الفوائد  الدخل الصافي أظهر -

 .مليون دوالر أمريكي( 58385مليون دينار بحريني ) 03355ليبلغ    8102
 تصل إلىل%  330بنسبة   8102للثالثة أشهر من عام ارتفعت اإليرادات األخرى -

عن تحقيق  ةمليون دوالر أمريكي( والناتج 89325مليون دينار بحريني )  01319
إستثمارات البنك عن رباح ، وحصة أكبر من األدخل عام أعلى من أنشطة األعمال

 في الشركات الزميلة. 



مليون  85358مليون دينار بحريني ) 01310إجمالي المصروفات التشغيلية  بلغ  -
مليون دينار  9355 مقارنة بمبلغ 8102 دوالر أمريكي( للثالثة أشهر من عام

الذي  األمر، للفترة نفسها من العام السابقمليون دوالر أمريكي(  813.9بحريني )
ستثمار المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجية الهادفة لإليعكس خطة البنك 

 والتي تصب ضمن إطار إستراتيجية األعمال الجديدة. 
مليون  1332مليون دينار بحريني ) 13.9بلغ مخصص انخفاض قيمة القروض  -

مليون دينار  13.0مقارنة بمبلغ  8102 للثالثة أشهر من عاميكي( دوالر أمر 
 ق.للفترة نفسها من العام السابمليون دوالر أمريكي(  00315بحريني ) 

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

 (مليون دوالر أمريكي 9،5.9332مليون دينار بحريني )  8،290322الزميلة( 
مليون دينار بحريني   8،212335بمبلغمقارنة   8102مارس 0.خ كما بتاري

 العام السابق.من نفس الفترة ل( مليون دوالر أمريكي 9،191351)
  0،891388لى إلتصل  %0.35بنسبة  إرتفاعا عمالءال سلفياتقروض و شهدت  -

 .مليون دوالر أمريكي( 92381.،.دينار بحريني ) مليون
مليون دوالر  5،530359مليون دينار بحريني ) .8،01831 ودائع العمالءبلغت  -

مليون دينار  8،01.305مقارنة بمبلغ  8102 مارس  0.كما بتاريخ  أمريكي
 السابق. لنفس الفترة من العام( مليون دوالر أمريكي 5،533323 بحريني )

فلسا  مقارنة بمبلغ  0130م 8102بلغت ربحية السهم الواحد للثالثة أشهر من عام  -
 .8109فلسا  لنفس الفترة من عام  0135

رئيس مجلس  ،صرح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، على أداء البنكوفي معرض تعليقه 
 تحقيق  نعاإلدارة اإلعالن مجلس بالقول: "يسّرني بالنيابة عن  إدارة بنك البحرين الوطني

قوي في ومع اإلرتفاع البنك البحرين الوطني. ل بالنسبةقوي  واألداءمن النمو فترة أخرى 



اتيجيتنا استر نجاح على التأكيد مرة أخرى في المالية ، نجحت نتائجنا %33..بنسبة  الربحية
في تمرة الزيادة المسنجاح هذا الومن العوامل التي ساهمت في لسوق. لالبنك وتعزيز ريادة 

اإلدارة  إن كما. االقتصاد المحلي بدرجة أكبرب سعتو الو  المتنوعة األعمال التجاريةنطاق 
 الربحية على الرغم من الزيادة المقررة تحسنفي  هامو  حاسم كان لها دور الحذرة والحكيمة

دعم هدف ب البشري والتكنولوجياالستثمارات في رأس المال  والناتجة عن مصروفاتفي ال
 يلمستمر فالنمو ا تحفيزوجهوده ل ،الرقمية إمكانياته، وتعزيز بالبنكتحديث عمليات ال

األسواق اإلقليمية حيث يركز بنك البحرين الوطني على تعزيز عالوة عن البحرين  مملكة
 ." وتوسيع وجوده

: "نحن ائال  ق ، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطنيجان كريستوف دوراند وأضاف السيد
من عام  في الربع األول تم تحقيقهما نذيلالالربحية الزيادة في فخورون باألداء القوي و 

كتنا مشار في ع ع في مصادر دخلنا وتوسالمزيد من التنو هذا الربع  شهد حيث ،8102
بنسبة  ا  سجلنا ارتفاعكما و  األهداف الرئيسية للبنك. من ، وكالهما اإلقتصاد المحليب

ا إلى حد كبير بالزيادة الللفترة يةرباح التشغيلاألفي  535% ي القروض ف جيدة، مدفوع 
يعد و  .%0132بنسبة  الدخل الصافي من الفوائد إلى تحسنبدورها التي أدت والسلفيات و 

وعالمة إيجابية على دعمنا  ،أنشطة األعمالهذا دليل على نجاحنا في إعادة تركيز 
ات والمؤسسي ذلك الشركات المتزايد لألعمال التجارية في جميع أنحاء المملكة بما ف

 " .البنكمن أولويات قتصاد و ا لإلمحرك تعتبرالتي و ، طةالصغيرة والمتوس

ا باستثمارات  بالقول" دوراند السيد وأردف ألولى اخالل األشهر الثالثة  هامة"لقد قمنا أيض 
المستدام. نمو لاو  التنويع الرامية إلى استراتيجتنا ضمنمحورا أساسيا  ، والتي تعد من العام

 ماريةالخدمات االستثالشوؤن المؤسسية و قائم على جديد عمل شمل ذلك تأسيس فريق يو 
تصادي في قديم المشورة بشأن تمويل النمو اإلتق يعزز بشكل كبير من قدرتنا علىسوالذي 
كنولوجيا وت خدمات المصرفية لألفراد، إلى جانب التعيينات الجديدة في قطاعي الالمملكة

الكرام الئنا احتياجات عمتلبية ز على لتركيولالتحول الرقمي مبادراتنا في المعلومات لدعم 



دت هذه أ بشكل يليق بتوقعاتهم وتقديم خدمة أفضل عبر القنوات الرقمية الجديدة. في حين
مصروفات المتوقعة خالل هذا الربع، إال أنها لم تأتي على االستثمارات إلى ارتفاع ال

دارة ا المحصلة النهائية. حساب  لحفاظ علىللتكاليف نحن ال نزال نركز على الكفاءة وا 
 ." في الفترات المقبلة أفضلستمرار في توفير ربحية لمالي القوي ولالالنمو ا

                                                (  مارس    0. ملخص األداء المالي )
                                                                                                                                                                                    بالماليين(                                                     )

8109  

 دوالر أمريكي

8109  

 دينار بحريني

8102 

 دوالر أمريكي 

8102 

 دينار بحريني 

 

 القروض والسلفيات 86657966 6.5,963. 8688,9,7 66.57922
 أوراق مالية استثمارية .8673797 66522967 86886987 66.759,7

 

56357923 

 

66,7,9.2 

 

562.59., 

 

66,589,, 

)سندات  دخللل صول المدرةمجموع األ
قروض البنوك،  لدىالخزينة، ودائع 

، ستثماريةإ ماليةوراق أوسلفيات، 
 (ستثمارات في الشركات الزميلةاإل

عمالءودائع ال .6687693 767.8975 6683.982 .,9..762   
 صولإجمالي األ .677.97. 6776953, 66.769,2 56,7.9.7

     
الصافية رباحاأل 8.953 76977 83953 967..  

      

 
فلس  فلس    ,69 سنت    8797 فلس   95.  ربحية السهم الواحد   8398


