
 

 

 

 2020من العام للربع الثالث المرحلية المراجعة  اإلعالن عن النتائج المالية
 

 السادة /  بورصة البحرين

 

في تمام الساعة الحادية  27/10/2020الموافق األربعاء الذي عقد يومبنك البحرين الوطني نود إفادتكم بأن اجتماع مجلس إدارة 

وفقاً لما  30/9/2020أشهر المنتهية في  للتسعةصباحا، قد اعتمد البيانات المالية المرحلية غير المدققة والمراجعة  والنصفعشر

 هو موضح أدناه:

 

 نتائج أعمال الشركة الربع سنوية للفترة الحالية: .1

 

 

 

 لفترة ثالثة أشهر المنتهية في

30/9/2020 30/6/2020 

صافي الربح )الخسارة( العائد الى حملة 

 االسهم العادية *#
مليون دينار بحريني 14.0   ال ينطبق **    

 ال ينطبق ** 8 فلس  العائد على السهم العادي الواحد

 

* يتضمن صافي الربح بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ ال شيء مليون دينار بحريني للربع الثالث من السنة المالية الحالية، 

 مليون دينار بحريني  للربع الثاني من السنة المالية الحالية. ينطبقمقارنة مع مبلغ ال 

# يتضمن صافي الربح )الخسارة( نتيجة التغيير في تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ربح/)خسارة( مبلغ ال شيء للربع الثالث من 

 للربع الثاني من السنة المالية الحالية. ينطبقالسنة المالية الحالية، مقارنة مع مبلغ ال 

 

المدرجة في البورصة من إعداد ونشر البيانات المالية لألشهر  مصرف البحرين المركزي قد أعفى جميع الشركات والبنوك** 

بموجب تعميم مصرف البحرين المركزي رقم  تم إتخاذه، وأن هذا اإلجراء قد 2020مارس  31الثالثة المنتهية في 

OG/124/2020  للتداعيات المترتبة على فايروس الكورونا  ةاستجاب 2020مارس  30المؤرخ فيCOVID-19 ًعليه،  . وبناء

يتم تقديم النتائج  لذلك لم .2020يونيو  30رها بنك البحرين الوطني هي لفترة الستة أشهر المنتهية في دأول بيانات مالية يص

 .2020المقارنة للربع الثاني من عام 

 

 الربع السنوية المقارنة:نتائج أعمال الشركة   .2

 

 

 

 ة أشهر المنتهية فيعسلفترة ت

30/9/2020 30/9/2019 

صافي الربح )الخسارة( العائد الى حملة 

 االسهم العادية *#
مليون دينار بحريني 43.1  مليون دينار بحريني 56.0    

 33 فلس  25 فلس  العائد على السهم العادي الواحد 

 

أشهر المنتهية من السنة المالية  للتسعةمليون دينار بحريني  * يتضمن صافي الربح بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ ال شيء

 أشهر المنتهية من السنة المالية السابقة. للتسعةمليون دينار بحريني ال شيء الحالية، مقارنة مع مبلغ 

# يتضمن صافي الربح )الخسارة(، نتيجة التغيير في تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ربح/)خسارة( مبلغ ال شيء مليون دينار 

أشهر المنتهية من  للتسعةأشهر المنتهية من السنة المالية الحالية، مقارنة مع مبلغ ال شيء مليون دينار بحريني  للتسعةبحريني 

 .السنة المالية السابقة

 

 

 

 

 

 راسل بنت

 27/10/2020التاريخ                        الشؤون المالية -رئيس تنفيذي

 


