
 

 

 

 

 اجتماع المساهمين السنوي للجمعية العامة العادية وغير العادية انعقاد  على هامش

 نحةم أسهم %10و %25 بنسبة نقدية أرباح توزيع علىيوافق بنك البحرين الوطني 
 

 ديةالعا امةالع جمعيةلل المساهمين السنوي  اجتماعاليوم  الوطني البحرين بنك عقد :2020 مارس  11المنامة، البحرين،
ر أغلبية ارة وبحضو برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس اإلد روتانا تاون  داون  فندق في العادية وغير

من وزارة والصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف ومندوبين وعدد من اإلعالميين،  ،التنفيذية واإلدارة ،المساهمينو  عضا،،األ
تم و  .البحرين المركزي، وبورصة البحرين، والمدققين الخارجيين للبنك كي. بي. أم. جي. فخرو، ومسجلي األسهم كارفي

،  %25 بنسبة نقدية أرباح ذلك في بما ،%35 بنسبة أرباح توزيعب توصية مجلس اإلدارة على خالل االجتماع الموافقة
مارس  29 من اعتباًرا المستحقين البنك يمساهموسيتم توزيع األرباح على  .منحة أسهمعلى هيئة  %10 بنسبةوأرباح 
2020. 

رتفع حيث ا ،والذي شهد فيه بنك البحرين الوطني أرباًحا ونمًوا قوًيا ، 2019 عاملل للبنك المالية البيانات المساهمين أقر كما
 بزيادة نسبتها، أّي 2018 عام في بحريني دينار مليون  70.0 بـ مقارنة بحريني دينار مليون  74.2 إلىصافي األرباح 

 170,253,573.200 إلى بحريني دينار 154,775,975 من والمدفوع الصادر البنك مال رأس زيادة ، عالوة عن6%
 .المركزي  البحرين مصرف موافقة بعد أخذ بحريني، دينار

 3.71 من يقرب ما تحويل على العامة الجمعيةوافقت  ،للبنك المستقرة النقدية والتدفقات القوية العمومية الميزانية وعلى ضو،
 حدأ برنامجال اعد هذحيث ي ،الخاص بهتبرعات الهبات و ال لبرنامج البنك أرباح من %5 يعادل ما أي بحريني، دينار مليون 

 .المجتمع احتياجاتدعم مساعيه لتلبية ، كونه يالرئيسية أولويات البنك

 البحرين نكب يزال ال: "الوطني البحرين بنك إدارة مجلس رئيس المؤيد خليل يوسف فاروق  صرح السيدبهذه المناسبة، و 
 صافي في %6 درهاق زيادةشهدنا  حيث، قوية أرباح نابتحقيق للغاية فخور وأنا لمساهميه، ثابتة عائدات بتقديم ملتزًما الوطني
ين لنمو مملكة البحر  ومحرك أساسي كونه مساهم رئيسي أدائه تحسينل دوًما البنك يسعىو . 2019 عامال نهاية في األرباح

من  تي ُتمكناالو  خبرتنا الراسخة بالقطاع من واالستفادة ،السوق ب األعمال فرص دراسة وذلك عبر ،على الصعيد االقتصادي
 القوي  األدا، على للنمو، بنا،ً  الطموحة رحلتنا مواصلة على عازمون  نحنو . إيراداتنا مصادر وتنويع أعمالنا محافظ موازنة

 ".لمساهمي بنك البحرين الوطني مضافة قيمة وتقديم الطويل المدى على النجاح تحقيق، بهدف العام لهذا
 



 تم يالذ( ESG) الشركات وحوكمة جتماعيةاالو  بيئيةال حوكمةال ريرتق بتطبيق الوطني البحرين بنك قام ، 2019 عام في
 حوكمةال ريرسجل تقد وق. المحلية كونه سّباقًا في اتباع أفضل الممارساتتعزيز مكانته مما ساهم ب السنوي، تقريرال إلى ضّمه

الكوادر العاملة  في %15 بنسبة زيادة  – للمساهمين بالغة أهمية وذ عتبري يالذ – الشركات وحوكمة جتماعيةاالو  بيئيةال
 فيمليون دينار بحريني  3.70 من أكثرتخصيص و  البيانات، نموانعدام االختراقات أل ،2018 بعام مقارنةالنسائية 
 العمل علىيعكس حرص البنك  مما موظف، لكل %18 بنسبة بينما انخفض استهالك الكهربا، ،المجتمعي االستثمار
 .األجيال حياة إلثرا،مساعينا  مع، وذلك تماشًيا بمسؤولية

 
 اإلنجازاتب زاخراً  2019 عام كان: "التنفيذي لبنك البحرين الوطنيالرئيس  ،دوراند كريستوف-جانالسيد  ومن جانبه، قال

سلط  الذي اتالشرك وحوكمة واالجتماعية البيئية الحوكمة تقريرب خاص بشكل فخورون  ونحن ،على مختلف األصعدة بارزةال
الذي  جتمعنام بتحسين التزامنا يؤكد مما ،أعمالنا ممارساتمن و  إستراتيجيتنا ضمن االستدامة في جعل رغبتنا الضو، على

 مع ماشىيتالُمتبع  االستدامة نهج أن من والتأكد مسؤولة بطريقة األعمال لممارسة جاهدين نسعى إننا. نزاول عملنا فيه
 خطط في قدًما ماضون  نحن ،وفي هذا اإلطار. 2030 االقتصادية البحرين ورؤية المتحدة لألمم المستدامة التنمية أهداف
 . وعليه،العام هذا من سابق وقت في اإلسالمي البحرين بنك لدى غلبيةاأل صحص على ا من االستحواذحيث تمكنّ  ،النمو

 للدخول جديدةال اإلسالمية المصرفية امكانياتنا توظيفحول  بعده وما 2020 لعام الرئيسية تركيزنا مجاالت ستتمحور
إن من  .رى خاألمواقع ال عالوة عن الحالية فروعنا خالل من اإلقليمي وجودنا تعزيزب وسنقوم كذلك. لسوق با جديدة قطاعاتب

تحقيق ب لبنكااستمرار ن ماضل ع أنشطة األعماليمع تنو  ،والقطاع السوق  توجهات مع تتماشىأن المتبعة  استراتيجيتنا شأن
 ".يةالربح على حفاظولل ه لألعمالتعزيز  من خاللللمساهمين  ثابتة عوائد
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