
 
 

 

مليون 186.1 مليون دينار بحريني ) 70% ليسجل رقما قياسيا 14.8يرتفع بنسبة  2018لعام  صافي ربح بنك البحرين الوطني

 دوالر أمريكي(

 

 31 بتاريخ المنتهية للسنة قويةاليوم عن تحقيقه نتائج مالية  NBBأعلن بنك البحرين الوطني  – 2019يناير  28المنامة: 

 دوالر مليون (186.1 بحريني دينار مليون 70 الى ليصل% 14.8 نسبتها الربح صافي في زيادة بتسجيل 2018 ديسمبر

 المستدام النمو في الفضل ويعود. 2017 العام في( أمريكي دوالر مليون 162.3) بحريني دينار مليون 61 مع مقارنة ،(أمريكي

 .المقدمة والخدمات المنتجات مجموعة وتنوع القطاعات جميع في جدد عمالء اكتساب إلى

 

 بحريني دينار مليون 15 ليبلغ% 29.3 نسبتها زيادة 2018 الماضي العام من الرابع الربع خالل البنك ربح صافي وسجل

 .2017 العام من الفترة نفس في أمريكي دوالر مليون 30.9) بحريني دينار مليون 11.6 مقابل ،(امريكي دوالر مليون 39.9)

 

 :األخرى الرئيسية المالية المؤشرات

 

 201.0) بحريني دينار مليون 75.6 بلغت حيث ،%10.9 بنسبة واحدة لمرة الربح قبل التشغيلية األرباح زادت •
 األمرالذي ، 2017 العام في أمريكي( دوالر مليون 181.4) بحريني دينار مليون 68.2 مع مقارنة أمريكي(، دوالر مليون
 18.1 الى لتصل %14.8 بنسبة الماضي العام من الرابع الربع في التشغيلية األرباح ارتفعت كما األعمال، أنشطة تنامي يعكس
 الربع في امريكي( دوالر مليون 41.8) بحريني دينار مليون 15.7 مع مقارنة أمريكي( دوالر مليون 48.1) دينار مليون
 .2017 العام من الرابع

 

 بحريني دينار مليون 87.2 الى ليصل سنوي اساس على %19.4 نسبته ارتفاعا   الفوائد من الصافي الدخل سجل •
 وارتفع .2017 العام في أمريكي( دوالر مليون 194.3) بحريني دينار مليون 73.1 مقابل ،(أمريكي دوالر مليون 231.9)

 .461) بحريني دينار مليون 123. الى ليصل %.920 بنسبة الماضي العام من الرابع الربع في الفوائد من الصافي الدخل
 امريكي( دوالر مليون 50.8) بحريني دينار مليون 19.1 مع مقارنة 8201 العام من الرابع الربع في ي(أمريك دوالر مليون
 .2017 العام من الرابع الربع في
 
 80.3) بحريني دينار مليون 30.2 الى لتصل سنوي أساس على %7.5 نسبتها زيادة األخرى اإليرادات سجلت •

 ،2017 العام من الفترة نفس في أمريكي( دوالر مليون 74.7) بحريني دينار مليون  28.1 مع مقارنة أمريكي(، دوالر مليون
 الرابع الربع وفي الماضي. العام في أمريكي( دوالر مليون 8.8) بحريني دينار مليون 3.3 قدره واحدة لمرة الدخل استثناء مع
 5.6 مع مقارنة أمريكي(، دوالر مليون .415) بحريني دينار مليون .85 الى لتصل %3.6 بنسبة ارتفعت 2018 لعاما من

  .2017 العام من الرابع الربع في أمريكي( دوالر مليون 14.9) بحريني دينار مليون
 
 ،(أمريكي دوالر مليون 111.1 بحريني دينار مليون 41.8 الماضي العام في التشغيلية المصروفات إجمالي بلغ •

 مع يتسق بما وذلك 2017 العام في أمريكي( دوالر مليون 87.7) بحريني دينار مليون 33.0 مقابل ،%26.7 نسبتها بزيادة
 زيادة عنها نتج والتي التحول، استراتيجية دعم أجل من المتطورة والتكنولوجيا البشري المال برأس االستثمار في البنك استمرار

 10.8 التشغيلية المصروفات بلغت 2018 العام من الرابع الربع في .2018 لعام %35.6 بنسبة الدخل الى التكلفة معدل في
 في أمريكي( دوالر مليون .723) بحريني دينار مليون 8.9 مع مقارنة أمريكي( دوالر مليون 28.7) بحريني دينار مليون
 .2017 العام من الرابع الربع



 دوالر مليون 8,498.6) بحريني دينار مليون 3,195.5 الى لتصل %3.0 نسبته ارتفاعا األصول مجموع سجلت •
 .2017 العام في (أمريكي دوالر مليون 8,248.8) رينيبح دينار مليون 3,101.5 مقابل أمريكي(،

 
 مليون 033.8,8) بحريني دينار مليون 3020.7 الى لتصل %2.8 نسبته ارتفاعا للدخل المدرة األصول سجلت •

 .2017 العام في (أمريكي دوالر مليون 7,818.4) رينيبح دينار مليون 2,939.7 مقابل أمريكي(، دوالر
 
 دوالر مليون 383.8,3) بحريني دينار مليون 272.3,1 إلى لتصل %8.7 بنسبة والسلفيات القروض متوسط رتفعا •

  .2017 العام في (أمريكي دوالر مليون 3,114.4) بحريني دينار مليون 1,171.0 مقابل ،(أمريكي
 

 احوال ظل في أمريكي( دوالر مليون 5,605.9) بحريني دينار مليون 2,107.8 عند ثابتا   العمالء ودائع متوسط ظل •
 .المستقرة السوق

 
 دوالر مليون 1,265.3) بحريني دينار مليون 475.8 الى ليصل %6.2 بنسبة المساهمين حقوق إجمالي نما •

 أمريكي(.
 
 (.2018 تخصيصات قبل) %33.8 نسبة عند قوتها على المال رأس مالءة نسبة حافظت •
 
 أمريكيا( سنتا 13) بحرينيا فلسا   51 الى 2017 العام في امريكيا( سنتا 12) فلسا   44 من الواحد السهم ربحية ارتفعت •

  .2018 العام في
 
 أعلن أن يسرني اإلدارة، مجلس عن "بالنيابة الوطني: البحرين بنك إدارة مجلس رئيس المؤيد خليل يوسف فاروق السيد صرحو

 االستثمارات رغم %14.8 قدرها كبيرة بنسبة األرباح نمت لقد الوطني. البحرين لبنك القياسية النتائج من آخر عام تسجيل عن
 جانب الى البنك أقسام مختلف في ملموس نمو ذلك عن نتج وقد البنك. في التحول خطط دعمت التي المتواصلة االستراتيجية

 وضع أمام الطريق ممهدين التحتية، والبنية التكنولوجيا في ملموسة وأخرى البشري المال رأس في جوهرية تطورات إحداث
 مساهمتنا وزيادة ،أعمالنا ورقمنة تنويع اجل من المبذولة الجهود بنتائج سروري عن أعبر أن وأود مستدامة. لتنمية قوية اسس
 واإلمارات السعودية العربية المملكة أبرزها رئيسية إقليمية أسواق في التوسعية خطتنا في قدما   والمضي الوطني االقتصاد في

 على التنفيذية اإلدارة وفريق جهودهم، على اإلدارة مجلس أعضاء لشكر كذلك الفرصة هذه انتهز أن وأود المتحدة. العربية
 من مضى وقت أي من أفضل بوضعية 2019 عام دخول استطعنا بفضلهم والذين الدؤوب، عملهم على وظفيناوم ريادتهم،

 باستراتيجية بأول أوال اطالعكم إلى قدما   ونتطلع السواء. على ولعمالئنا ولمساهمينا، البحرين، لمملكة عالية وقيمة نمو تحقيق اجل
 القادمة". الفترة في وأداءنا اوامكانياتن خدماتنا، وتعزيز المتواصلة تحولنا

  
 تشهد كاملة سنة أول 2018 تكان "لقد الوطني: البحرين لبنك التنفيذي الرئيس ددوران كريستوف جان السيد صّرح ،بدوره
 في تقدمنا مدى تؤكد البنك حققها التي المالية النتائج إن الماضية. السنة في بدؤها تم التي الوطني البحرين بنك تحول رحلة
 وباألخص السنوي الربح صافي في النمو ويعكس .المستدام النمو لتوجه التأسيس وفي سريعا ، المتغيرة المصرفية البيئة مواكبة
 أطرعمل بتطبيق مدعومة أعمالنا، تطوير مبادرات قوة (واحدة لمرة الدخل قبل) التشغيلية األرباح مستويات في المتحقق النمو
 الوطني، االقتصاد نمو عجلة لدفع مساعينا في استمرارنا إلى أيضا   القوية المالية لنتائجنا الفضل ويعود كما للمخاطر. وقوية مرنة
 البحرين، لمملكة  االستراتيجية يلالتمو أنشطة من جزء  الوطني البحرين بنك كان العام، وخالل استراتيجيتنا. أساس يبقى والذي
 ومنتجاتنا خدماتنا وتطوير والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات دعمنا بزيادة وقمنا كما  المالية. األسواق تعامالت في نشطا   والعبا  
  األفراد". من عمالئنا قاعدة احتياجات لتلبي
 

 الرقمية العمليات إلى التحول برنامج لتطوير مجهوداتنا كل في رئيسيا دورا تلعب التكنولوجيا "إن بالقول: دوراند السيد وأضاف
 مصرفية منصة إطالق 2018 العام شهد كما الجميع. متناول وفي وسهولة كفاءة أكثر وخدمات منتجات تقديم الى والهادفة
 وتبنيها الرقمية انياتناامك تطوير تسريع على تركيزنا مع والشركات، المؤسسات من لعمالئنا جديد إلكتروني وموقع إلكترونية
  القادمة. الفترة في باقتدار

 



 .الداخل من لتحديدها باإلضافة البنك إلى وضمها المواهب اجتذاب على كبير بشكل 2018 عام في التركيز تم أخرى، ولمرة
 األهداف أحد وهو البحرينية، للمواهب المفضلة العمل وجهة اآلن البنك من جعل قد البشري المال رأس بتنمية إلتزامنا إن

 استراتيجيتنا بتطبيق قوي وإلتزام بزخم 2019 العام لندخل التحول مسيرة ثمار جنى نواصل ألن قدما   ونتطلع .الرئيسية
 الصلة". ذات واألطراف المساهمين جميع لصالح التطويرية

 
  :التالية المخصصات بتوزيع للمساهمين العامة الجمعية الى توصية رفع اإلدارة مجلس قرر أعاله، المالية النتائج على بناء

 
 (أمريكي دوالر مليون 93.4) بحريني دينار مليون 35.1                     (25% :2017) 25% :نقدية أرباح

  
  (أمريكي دوالر مليون 9.3) بحريني دينار مليون 3.5                                              وتبرعات هبات

  
  (أمريكي دوالر مليون 55.9) بحريني دينار مليون 21.0                        العام اإلحتياطي حساب إلى تحويل 
  

 بحريني دينار مليون 14.0 بمبلغ منحة أسهم بتوزيع للمساهمين العمومية الجمعية الى توصية رفع ايضا االدارة مجلس قرر كما
 المنحة األسهم تمويل وسيتم .10% يعادل ما أي مملوكة اسهم عشرة لكل واحد سهم بواقع (أمريكي دوالر مليون 37.2)

 .المختصة الجهات موافقة أخذ بعد العام اإلحتياطي من (أمريكي دوالر مليون 37.2) بحريني دينار مليون 14.0 مبلغ بتحويل
 مليون 7.0 مبلغ تحويلب أيضا ويوصي %.35 م2018 لعام منحة وأسهم نقدية أرباح من توزيعه سيتم ما مجموع وسيبلغ
 .القانوني لالحتياطي العام االحتياطي من أمريكي( دوالر مليون 18.6) بحريني دينار

 
 بحريني دينار مليون 49.2 م1980 عام في به العمل بداية منذ والتبرعات الهبات لبرنامج تخصيصه تم ما مجموع سيبلغ كما
 العديد على (أمريكي دوالر مليون 4.3) بحريني دينار مليون 1.6 البنك أنفق العام وخالل (.أمريكي دوالر مليون 130.9)

 .البحرين مملكة في الخيرية المشاريع من
 

 بالماليين                                                                                                  ديسمبر( 31ملخص مالي )

2017 
دوالر 
 امريكي

2017 
دينار 
 بحريني

2018 
دوالر 
 امريكي

2018 
دينار 
 بحريني

 

 القروض والسلفيات 1,190.1 3,162.2 1,226.9 3,262.9
ستثماريةإأوراق مالية  1,132.2 3,011.2 1,067.3 2,838.6  

7,818.4 2,939.7 8,033.8 3,020.7 

لدى البنوك، )سندات الخزينة، ودائع  مجموع األصول المدرة للدخل
أوراق مالية للمتاجرة،  القروض والسلفيات، واألوراق المالية 

 اإلستثمارية، واإلستثمارات في الشركات الزميلة(

 ودائع الزبائن 2,190.6 5,826.1 2,165.2 5,758.6

 مجموع الموجودات 3,195.5 8,498.6 3,101.5 8,248.8

     

 صافي األرباح 70.0 186.1 61.0 162.3

     

12 cents 44 fils 13 cents 50 fils ربحية السهم الواحد 

 
  انتهى
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 :NBB الوطني البحرين بنك عن نبذة

  

 طوال مضطردا نموا البنك شهد وقد البحرين، مملكة في محلي مصرف كأول 1957 العام في الوطني البحرين بنك تأسس
 سوقية حصة على استحواذه وبفضل المملكة. مستوى على والمؤسسات لألفراد المصرفية الخدمات رائد اليوم ليصبح مسيرته
 دور لعب البنك يواصل آليا، صرافا 61 و فرعا   25 قوامها فروع شبكة ألكبر وامتالكه التجاري المصرفي القطاع في كبيرة
 في األعمال فرص استكشاف بيلس في امكانياته وتطوير دخله مصادر تنويع البنك يواصل كما الوطني. االقتصاد في رئيسي
 .وعالميا إقليميا التوسع في التوجه هذا والرياض أبوظبي فروع تقود حيث العالمية، واألسواق العربي الخليج منطقة

  

 ومؤسسات، أفراد مساهمين الى البنك أسهم من %55.82 ملكية تعود البحرين، بورصة في مدرجة عامة مساهمة كشركة
 مملكة حكومة تملكها والتي القابضة، البحرين ممتلكات شركة الى البنك أسهم من %44.18 ملكية تعود افيم بحرينيين، معظمهم
 .االجتماعي للتأمين العامة الهيئة الى %10.88 األسهم من المتبقية النسبة ملكية تعود فيما %،100 بنسبة البحرين

  

 موظفيه يمكن بما البشري، رأسماله لصالح المتطورة كنولوجياالت اليه توصلت ما أحدث لتسخير الحثيث مسعاه البنك ويواصل
 الشركات. أو األفراد مستوى على سواء للعمالء متطورة خدمات تقديم على العمل وطواقم

  


