
 
 

 2021مارس  31المنتهي في  األول نتائجه المالية للربع يعلنبنك البحرين والكويت 

األول من العام الحالي عن نتائجه المالية للربع  BBKB.BH) رمز التداول (أعلن بنك البحرين والكويت

مليون  14.3 البنك قدرهمساهمي عائد إلى حقق البنك صافي ربح قد و. 2021مارس  31المنتهي في 

ل ، وهو ما يمثالماضيمن العام  خالل الفترة المماثلةمليون دينار بحريني  17.1دينار بحريني، مقارنة 

ً لف 10 والمخفضةوبلغت ربحية السهم األساسية . ٪16.4انخفاًضا بنسبة  ً  12مقابل  سا خالل الفترة  فلسا

 .العام الماضيمن  المماثلة

ما  2021مارس  31البنك لألشهر الثالثة المنتهية في  لمساهميبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد وقد 

مليون دينار بحريني  140.8مليون دينار بحريني مقارنة بإجمالي الخسارة الشاملة البالغة  18.5قيمته 

قيمة  سنتحتُعزى الزيادة الكبيرة في إجمالي الدخل الشامل إلى . خالل الفترة المماثلة من العام الماضي

حيث استمرت األسواق المالية في التعافي من االنخفاض الحاد الذي شهدته خالل  االستثماريةالمحفظة 

 .2020الربع األول من عام 

يعود سبب االنخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل الرسوم والعموالت و

مليون  3.6إلى  2020عام المليون دينار بحريني المحققة خالل الربع األول من  6.3من  ٪42.9بنسبة 

 تأثير لوائح مصرف البحرين المركزيوذلك بسبب دينار بحريني خالل الربع األول من العام الحالي، 

 صفالتي دخلت حيز التنفيذ في منتبالنسبة لسقف الرسوم والعمالت المفروضة على قطاع التجزئة 

 .2020عام 

والمشاريع المشتركة من ربح قدره  الزميلةإضافة إلى ذلك، تراجعت حصة البنك من أرباح الشركات  

مليون دينار  1.4قدرها  خسائرإلى  2020عام المليون دينار بحريني خالل الربع األول من  0.8

 جائحة علىلل يةالسلب األثار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 2021عام البحريني خالل الربع األول من 

ستثمار اال الدخل من من ناحية أخرى، سجل. والمشاريع المشتركة للبنك الزميلةاألداء المالي للشركات 

مليون دينار  5.8مليون دينار بحريني إلى  4.4من  ٪31.8بنسبة  كبيرةواإليرادات األخرى زيادة 

 . الماليةبحريني خالل فترة التقرير الحالي بسبب االنتعاش القوي في األسواق 

مليون دينار  21.0)مليون دينار بحريني  20.9انخفض صافي دخل الفوائد بشكل هامشي فقط إلى و

على الرغم من االنخفاضات المتكررة والجوهرية في أسعار ( بحريني نفس الفترة من العام الماضي

 االستثنائية على التكيف، مما يدل على مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته 2020الفائدة خالل عام 

باإلضافة إلى ذلك، واصل البنك اتخاذ إجراءات . العملاستيعاب التغيرات غير المتوقعة في بيئة و

، حيث بلغت ٪10.9بشكل فعال بنسبة ها تكاليف التشغيل، مما ساعد بدوره على خفضضبط صارمة ل

غم على الر( رة من العام الماضيمليون دينار بحريني في نفس الفت 16.5)مليون دينار بحريني  14.7

 .ومنها التحول الرقميمن استمرار االستثمار في المبادرات االستراتيجية 

بشكل طفيف عن نهاية  2021في نهاية مارس  البنكإلى مالك  مجموع حقوق الملكية العائد ضانخفو

نهاية دينار بحريني في مليون  511.8)مليون دينار بحريني  501.1 ليبلغ 2020من العام  السنة المالية



 
 

، ويرجع ذلك أساًسا إلى إعالن توزيعات األرباح النقدية للمساهمين خالل الربع األول ( 2020ديسمبر 

 .2021من عام 

 3,760.4 معمليون دينار بحريني مقارنة  3,741.8إلى  2021وصل إجمالي األصول بنهاية مارس و

ً ، مسجالً انخفاًضا 2020مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية  سجلت أذون ، فيما ٪0.5بنسبة  طفيفا

مليون دينار  487.8مع مليون دينار بحريني مقارنة  345.8لتصل إلى  ٪29.1الخزانة انخفاًضا بنسبة 

والمشاريع المشتركة  الزميلةوبلغت االستثمارات في الشركات ، 2020بحريني في نهاية ديسمبر 

 (. بحريني دينارمليون  65.5 : 2020ديسمبر  31) 2021بنهاية مارس مليون دينار بحريني  63.0

مليون  355.2صل إلى يل ٪38.5ى البنوك المركزية بنسبة من ناحية أخرى، ارتفع النقد واألرصدة لد

 وضع، مما يعكس 2020مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر  256.5 معدينار بحريني مقارنة 

 969.2لتصل إلى  ٪1.2االستثمارية بنسبة  محفظةالباإلضافة إلى ذلك، ارتفعت . السيولة القوي للبنك

، كما سجل 2020مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر  957.3 معمليون دينار بحريني مقارنة 

مليون دينار بحريني  1,565.2لتصل إلى  ٪0.6زيادة طفيفة بنسبة  العمالء وسلفصافي القروض 

 . 2020بنهاية ديسمبر  بحريني مليون دينار 1,555.8 معمقارنة 

: 2020ديسمبر  31)مليون دينار بحريني  2,192.1ليبلغ  ٪1.1ارتفع إجمالي ودائع العمالء بنسبة و

يد مستوى ج علىنسبة القروض إلى ودائع العمالء  حافظت، بينما (مليون دينار بحريني 2,167.4

 .(٪71.8: 2020ديسمبر  31) ٪71.4 بنسبة

يواصل بنك البحرين والكويت اتخاذ اإلجراءات : "وذكر على نتائج البنك مجلس اإلدارةوقد اشاد 

ادية غير االقتصوضاع واأللمية اللجائحة الععملياته وتحسين مرونته المالية استجابة  لتطويرالالزمة 

لى الرغم من عولكن . الربعلبنك لهذا ل النتائج المالية ، وقد انعكس ذلك علىفي الوقت الحالي المسبوقة

ا أن يسعدن هإال أنالقطاع المصرفي،  بشكل عام فيوانخفاض الربحية التي واجهناها كل التحديات 

نحن فخورون بالدور الذي نواصل القيام به منذ إضافة لذلك . نستمر في تقديم عوائد مجزية لمساهمينا

نتطلع في بنك البحرين والكويت إلى ، ويهافي دعم عمالئنا والمجتمعات التي نعمل ف الجائحةبداية 

نبًا إلى ج األسس المتينة للبنكأننا سنخرج من هذه األزمة أقوى بفضل المستقبل بتفاؤل ونحن على ثقة 

 . "جنب مع دعم مساهمينا ووالء عمالئنا وتفاني فريق اإلدارة والموظفين

يقاً على نتائج تعل البحرين والكويتالتنفيذي لمجموعة بنك  الرئيسالدكتور عبد الرحمن سيف، وصرح 

سلبًا على مختلف القطاعات  تأثيرهافي تفرضها الجائحة استمرت التحديات التي  لقد : "البنك

لعديد من التدابير ا بتبنيفي بنك البحرين والكويت قمنا ولكن . االقتصادية، بما في ذلك القطاع المصرفي

والتكيف مع التحديات الجديدة، مع التركيز على االستدامة طويلة األجل  فاعلية األداءلتعزيز  الصارمة

دعم موظفينا وعمالئنا والمجتمعات التي نعمل فيها للتخفيف ركزنا على وفي الوقت نفسه  ،لمجموعتنا

لتحكم في بجانب ضبط التكلفة وا بسبب تلك اإلجراءات التي إتخذناهاو. لجائحةالتأثير السلبي ل ةمن حد

همينا لمسا جيدةمن االستمرار في تحقيق عوائد تمكننا وإدارة عالقات العمالء االستثنائية اطر المخ



 
 

ير تطووالحفاظ على مركز رأس المال والسيولة القوي الذي يمكننا من مواصلة دعم عمالئنا، وكذلك 

 ". بنك البحرين والكويت لتحقيق مزيد من النجاح في المستقبل وضع

 

 . على موقع بورصة البحرين اإللكتروني الصحفيالبيان والية الكاملة تتوفر البيانات الم


