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 بحريني مليون دينار 61,7 بنك البحرين والكويت يحقق أرباحًا صافية مقدارها
 8162خالل الربع األول من العام  %9,5منسوبة للمالك، بزيادة نسبتها 

 
مليون دينار بحريني  7,61صافي منسوب للمالك بلغ  ربحعن  أعلن بنك البحرين والكويت

في الفترة المماثلة  يمليون دينار بحرين 7162، مقابل 8172خالل الربع األول من العام 
 مجلس إدارة البنك هذه النتائجأستعرض . وقد %165السابق، أي بزيادة نسبتها  العاممن 

 .01/4/8172 الموافق األثنينأمس يوم  هعقد ه الذيواعتمدها في اجتماع المالية
 

من  الربع األول لخالوقد أعرب مجلس اإلدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك 
تحقيق نمو ثابت بالرغم من تحديات ظروف  لمواصلة البنك هامتنانعن و  8172العام 

بفريق اإلدارة والموظفين الذين لعبوا دورًا هامًا في تحقيق هذا النجاح، مع مشيدا السوق. 
 ".الدائمةعمالء على ثقتهم الالبنك و  لمساهميتقديم شكر خاص 

 
الرئيس التنفيذي على أداء البنك، فقال: "إن يوسف ياض ساتر ومن جهته، علق السيد ر 

من  مكنته حصة مناسبة في السوقعلى  الحصول والمحافظةواصلة في تالبنك الم جهود
 وخدمات منتجاتمن خالل طرح وذلك  ،العاممن  األوللربع انتائج مالية جيدة في تحقيق 
كمركز مالي البحرين  مملكة عزيز مكانةالمستمرة نحو ت المساعي . وفي إطارللزبائن مبتكرة

تقنية بتوقيع اتفاقية شراكة قام البنك في المنطقة ،  والريادةقتصادي مهم ومحورا لالبتكار او 
في هذه  الذي يعد أكبر مركز متخصص (BFBخليج البحرين للتقنية المالية" )شركة "مع 

لى جانب ذلأفريقياشمال الشرق األوسط و منطقة في  الشأن لبحرين والكويت اك، كان بنك . وا 
( بواسطة أجهزة EFTSيطرح نظام التحويالت المالية اإللكترونية )في المملكة أول مصرف 

في شهر مارس الصراف اآللي، مما يحقق مزيدًا من التسهيالت للعمالء. كما افتتح البنك 
 من بالقربفي منطقة رأس زويد ( BBK Lite)فرعًا لخدمات "اليت" المصرفية  8172

تستهدف و المصرفية األولى من نوعها،  ةهذه الخدمتعتبر . و (ألبا) شركة ألمنيوم البحرين
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من خالل تقديم خدمات  الوافدةالعمالة عددًا كبيرًا من  توظفالشركات البحرينية التي 
 في هذا المجال". متمرسينهذا الغرض وبإشراف موظفين لفروع خاصة مصرفية مبسطة في 

 
الثالثة المنتهية وخالل األشهر 

، ارتفعت 8172مارس  07في 
 %7167  إيرادات التشغيل بنسبة

مليون دينار  0568لتبلغ 
دينار  ,016بحريني، مقابل 

من العام  نفس الفترةبحريني في 
نتيجة للنمو الذي  ،صافي دخل الفائدةإلى بشكل أساسي ويعود السبب في ذلك  .8171

مقارنة  %7165نموًا نسبته  ىخر الدخل األ رت مصادشهدته محفظة القروض. كما حقق
بعض األوراق المالية من بيع  تسب أعلى تحققاإلى مكذلك ، ويعود بالعام السابق
والمشاريع المشتركة بمقدار  لبنك من شركاته المنتسبةاكما ارتفعت حصة أرباح  االستثمارية.

 مليون دينار بحريني. ,76مليون دينار بحريني لتبلغ  164
 
 7068مليون دينار بحريني، مقابل  7467لتبلغ  %164تكاليف التشغيل بنسبة  تتفعأر و 

اع التكاليف، فقد أظهرت ف. وبالرغم من ارتمليون دينار في الفترة المقابلة من السنة السابقة
، مما يؤكد قدرة البنك على %0,67إلى  %0161من جيدا تحسنًا  التكلفة إلى الدخلنسبة 

في االستثمار في االلتزام والتركيز اإليرادات، فيما يواصل مصادر تحقيق نمو جيد في 
 .والتقنياتوالشبكات الموارد البشرية 

 
احتياجات و ، (IFRS 9) 5المعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وفي إطار 

رفع البنك صافي احتياطي  متحفظة،اتباع سياسة ومواصلة المتوقعة مخصصات القروض 
 8172ماليين دينار بحريني خالل الربع األول من العام  267المخصصات لديه بمبلغ 

 .(8171ماليين دينار بحريني في العام  60,)
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 ,776مبلغ  8172الذي يعزى للمالك خالل الربع األول من العام وبلغ الدخل الشامل 

الل الفترة المماثلة مليون دينار بحريني سجلها البنك خ 8567مليون دينار بحريني، مقابل 
بعض األوراق المالية واالستثمارية على أساس اسعار  تقييمعادة إلنتيجة  ،8171العام  من

 .السوق الحالية
 

 مارسوفي نهاية شهر 
، بلغت ميزانية 8172
مليون  015860 البنك

 مقابلدينار بحريني، 

مليون دينار  01,067
بحريني، في نهاية شهر 

لتبلغ  %064صافي القروض والسلف في النمو محققًا زيادة نسبتها واستمر  .8171ديسمبر 
مليون دينار بحريني في ديسمبر  711161مليون دينار بحريني، فيما كانت  715567
للغاية مع محفظة األصول السائلة التي تتألف من جيد السيولة في وضع وظلت  .8171

ت مالية أخرى وأذونات خزانة عند نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسا
من إجمالي األصول، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العمالء  %8465مستوى 
، مع نسبة كفاية مليون دينار بحريني 41164حقوق المساهمين إجمالي  وبلغ. 1168%

  .الرقابيةرأس مال قوية تفوق بكثير الحد األدنى للمتطلبات 
 

وفي ذات االجتماع الذي أقر فيه مجلس االدارة النتائج المالية، ناقش  باإلضافة الى ما تقدم،
 الشركة المشتركةخطط وأهداف  أهمها المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع

تقرير مدينة لندن مقرا لها، من با وتتخذ و والتي تعمل في أسواق اور  االستثمارية أجيال
ودليل عمل  مناقشة استراتيجية البنك االستثماريةفة إلى السيولة الربع سنوي للبنك، باإلضا



 

4 

 

 ناقش المجلسو  . كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات االئتمانية.االلتزام بالتطبيق
 أعماله واللجان المنبثقة عنه.مقترحات تقييم المجلس واللجان التابعة له بهدف تطوير  تطبيق

  
رين والكويت لألمور آنفة الذكر في إطار حرصه وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البح

لضمان النمو  واستجابة لمتطلبات السوقالدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة 

 .واألداء العالي المستدام

 


