
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 مليون دوالر 150بنك البحرين والكويت يحصل على تسهيالت تمويل مشترك بقيمة 

أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال تقديم الخدمات املالية واملصرفية لألفراد واملؤسسات في مملكة 

 7مليون دوالر أمريكي، جرى التوقيع عليه في  150تسهيل قرض مشترك ملدة عامين بقيمة  إتمامالبحرين، عن نجاحه في 

 دات القرض ألغراض التمويل العام للبنك.، وستستخدم عائABCوبتنسيق من بنك  2021أكتوبر 

واملديرين  وبنك اإلمارات دبي الوطني وبنك املشرق بصفتهم املنظمين املفوضين ABCوقد تولي ترتيب القرض كل من بنك 

 بدور الوكيل. الرئيسيين للقرض، كما قام بنك اإلمارات دبي الوطني

والكويت واستراتيجية النمو الشاملة التي يعتمدها، وقد أعربت ويعكس هذا القرض املركز املالي القوي لبنك البحرين 

البنوك املشاركة في القرض عن سعادتها بالتنظيم الناجح للصفقة وتمنت لبنك البحرين والكويت استمرار النمو 

 .واالزدهار في املستقبل

دكتور عبد الرحمن علي سيف: وبمناسبة توقيع هذا القرض قال الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك البحرين والكويت ال

ويعكس هذا  .مليون دوالر أمريكي 150"يسر بنك البحرين والكويت التوقيع على تسهيل القرض املشترك األول بقيمة 

األداء املالي الجيد للبنك على الرغم من تأثير الوباء العاملي، باإلضافة لثقة السوق في أداء بنك البحرين والكويت 

والعالقة الوثيقة التي يحافظ عليها البنك مع البنوك العاملية"، معربا عن شكر البنك لجميع واستراتيجية النمو 

 املشاركين في ترتيب هذا القرض.

كانت قوية حيث أظهرت املستوى  2021وأضاف الدكتور سيف أن نتائج بنك البحرين والكويت للربع الثاني من عام 

 بنسبة العالي للسيولة وكذلك الربحية التي أظهرت 
ً
 .2020مقارنة بالربع الثاني من عام  ٪14نموا

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 _انتهى

 نبذة عن بنك البحرين والكويت

بنك البحرين والكويت هو بنك تجاري رائد يقع مقره في مملكة البحرين، ويحظى بحضور دولي مميز يغطي منطقة الشرق األوسط 

في مملكة البحرين، ويتبوأ مكانة مصرفية مرموقة في قطاع الخدمات  1971وجنوب آسيا. تأسس بنك البحرين والكويت في عام 

املصرفية التجارية، حيث يقدم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ساهمت في توفير تجربة مصرفية فريدة لعمالئه، واالرتقاء 

والحائزة على العديد من الجوائز، بصناعة الخدمات املالية. تشتمل املنتجات والخدمات املصرفية املتكاملة التي يقدمها البنك، 

على القنوات اإللكترونية الخاصة بالتواصل مع العمالء على مدار الساعة، والفروع واملجمعات املالية املجهزة لذوي االحتياجات 

، (ITM) الخاصة، وتطبيقات الجوال، وعمليات السحب النقدي بدون البطاقات املصرفية، وماكينات الصراف التفاعلية

اإللكترونية إلجراء معامالت الدفع  (MaxWallet) كينات إصدار البطاقة الفورية وطباعة كشف الحساب، وتطبيق محفظةوما

ظل بنك البحرين والكويت في طليعة مقدمي خدمات بطاقات االئتمان في البحرين من خالل مركز بطاقات  ."contactless" بتقنية

 .، املزود األول للخدمات املتميزة ملستخدمي بطاقات االئتمان في مملكة البحرين(CrediMax) االئتمان التابع للبنك، كريدي ماكس

ينتهج البنك نهج االستثمار املجتمعي من خالل دعم مختلف املبادرات والجمعيات الخيرية التي تعمل على تنمية املجتمعات 

 ملوقعه البارز في واالقتصادات. على وجه الخصوص؛ فقد حظي البنك بتقديٍر كبير لجهوده ا
ً
ملبذولة في دعم وتمكين املرأة، ونظرا

 املحافظة على أعلى مستويات البحرنة في اململكة؛ فإن البنك ملتزم بتوفير الدعم الالزم لتطوير املواهب املحلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

US$150 Million Club Loan Facility  

for Bank of Bahrain & Kuwait (BBK)  

 

BBK has successfully closed their debut US$150 million 2-year Club Loan Facility. 

The Facility, which will be used for general funding purposes, was signed on 7th 

October 2021 and coordinated by Bank ABC.  

Bank ABC, Emirates NBD Capital Limited and Mashreqbank PSC acted as the Initial 

Mandated Lead Arrangers and Bookrunners (IMLABs) on the facility whilst Emirates 

NBD Bank (P.J.S.C.) acted as Facility Agent.   

The successful closing of the Facility reflects BBK’s strong financial standing and the 

overall growth strategy adopted by the bank.  

The IMLABs expressed their delight with the successful closure of the transaction 

and wished BBK continued growth and prosperity in the future. 

Speaking at the signing ceremony, Dr. AbdulRahman Ali Saif, BBK’s Group Chief 

Executive, stated that: “BBK is pleased with the successful signing of the debut 

US$150 million loan facility. This reflects the Bank’s sound financial performance 

despite the impact of the Global Pandemic and the confidence of the market in 

BBK’s performance and growth strategy. BBK’s latest Q2 2021 results showed the 

Bank’s strong liquidity position and performance, with a 14% year on year increase 

in the quarterly profits to BHD 13.8 million for Q2 2021.  

The Loan facility reflects BBK’s strategy to support the growth of its business lines. 

The facility also reflects the sound relationship that the Bank maintains with its key 

counterparts, which BBK would like to thank for arranging this deal.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

About BBK 

 

BBK is a leading commercial bank based in Bahrain with an international presence 

that spans the Middle East and South Asia. Established in 1971 in the Kingdom of 

Bahrain, BBK is regarded as a banking industry pioneer, bringing innovative 

products and services that transform the customer experience and elevate the 

financial services industry. The Bank’s elevated product and service offerings include 

award winning e-channels, Special Needs equipped branches and Financial Malls, 

Mobile Apps, Cardless Cash Withdrawals, Interactive Teller Machines (ITM’s), 

Instant Card Issuance and Statement Printing Machines, Contactless Cards and 

MaxWallet, a virtual wallet application. BBK has also remained at the forefront of the 

credit card business in Bahrain with the Bank’s Credit Card Centre, CrediMax, the 

number one provider of premium services to credit card users in the Kingdom.  

The Bank is dedicated to community investment and supports various initiatives and 

charities that work to enhance societies and economies. In particular, the Bank has 

been highly recognized for its work towards empowering women, and with one of the 

highest Bahrainisation levels in the country, is committed to supporting the 

development of local talent. 

 

 

 

 

 


