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ملیون دینار  58,7بنك البحرین والكویت یحقق ربحًا صافیًا منسوبًا للمالك مقداره 
 2017دیسمبر  31للسنة المنتهیة في % 4,0بزیادة نسبتها بحریني 

  
ملیون دینار  58,7 البنك ربحا صافیا بلغمجلس إدارة بنك البحرین والكویت یوم أمس عن تحقیق أعلن 

% 4,0، وهو أعلى بنسبة 2017دیسمبر  31ك للسنة المنتهیة في بحریني منسوب لمالك البنك وذل
ملیون دینار بحریني،  56,4صافیًا بلغ البنك ربحًا حقق فیه  ذيال 2016 مع العام السابق بالمقارنة

وذلك بسبب  2016في العام  دفلسًا للسهم الواح 49فلسًا للسهم الواحد، مقابل  48مقداره  عائدوب
 دائمة قابلة للتحول رأسمالیةعلى أوراق  2017ملیون دینار بحریني خالل العام  7,1التوزیعات البالغة 

وعلى ضوء ذلك  . وأیضًا بسبب التغییرات في مستوى سندات الخزینة 1مدرجة ضمن رأس المال فئة 
فقة مصرف البحرین مواخاضعة لفلس للسهم الواحد  35أوصى مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة بمقدار 

  .ةركزي والجمعیة العامالم
  

بالرغم من البیئة : "رضاه عن النتائج المالیة مصرحاوتعلیقًا على أداء البنك، أعرب مجلس اإلدارة عن 
، وجاء 2017في عام  جیدة أرباحِ  تحقیقفي البنك  استمر، التحدیاتكثیر من الب اتسمتالتي التشغیلیة 

دة العمالء، باإلضافة إلى قاعوتوسیع  ارد البشریةالمو نتیجة الستمرار البنك في االستثمار في ذلك 
دارة وقام مجلس اإل. في الخدمات المصرفیة الحدیثةاستخدام التقنیات تحسین وتطویر  مواصلة البنك في

 التشغیلیةللبیئة للتطور مالءمتها ومواكبتها بهدف ضمان استمرار للبنك بمراجعة المبادرات االستراتیجیة 
للتأكد  وذلك سنویةالمراجعة البدال من  ،برنامج مراجعة نصف سنویة اعتماد ضمن بشكل دائم المتغیرة

الغرض  مهمةمبادرات البنك مؤخرًا  طرح. وقد حسب الخطة المدرجة ةاالستراتیجی االهداف تحقیق من
 یالأجشركة  تأسیس، للبنك في الجمهوریة التركیة تمثیليمكتب افتتاح تلك ، وشملت أنشطتهمنها توسعة 

Aegila  البحرین، باإلضافة  مملكة وافتتاح فروع جدیدة في ،المملكة المتحدةفي األموال إلدارة رؤوس
للخدمات المصرفیة الخاصة  " المخصصBBK Liteإلى استكمال الخطوات الالزمة لطرح برنامج "

  ". مملكةالفي العمالة الوافدة ب
  

 الفائت العام "لقد اختتمنا :ساتریوسف السید ریاض  التنفیذي للبنك، ذكر الرئیس على النتائج هوفي تعلیق
. تحقیق النمو عام تلو اآلخر، واستطعنا المحافظة على سجلنا الثابت في %4بنمو في األرباح نسبته 

ت اقتصادیة القدرة على التعامل مع بیئاو جغرافیة مختلفة  مواقعفي للبنك المتنوعة  االستثماراتمكنت قد و 
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أنحاء في  الجیدةفرص الاقتناص العمل على  سنواصلو  تحقیق هذه النتائج الطیبة منبالتحدیات  ملیئة
ومما هو جدیر بالذكر . للسادة المساهمین المضافة قیمةال لنا وتمنحاواختیار تلك التي تدعم أعم العالم
تاریخ القبل  )IFRS 9( 9المعیار المحاسبي الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  بتطبیققد قام البنك  بأن

ورغم ، المحتملة لمخاطر االئتمانیةل مخصصات أعلىرصد  ذلك نتج عنو ، 2018ینایر  1في  المحدد
  ".ذلك، استطاع البنك استیعاب هذا التأثیر ومواصلة النمو في األرباح

  
 143,1 إیرادات التشغیلبلغت وقد 

محققة زیادة ملیون دینار بحریني 
 ملیون 133,5مقابل % 7,2نسبتها 

 .دینار بحریني في السنة السابقة
نمو تحقیق ویعود السبب في ذلك إلى 

الفائدة  في صافي دخل %5,9نسبته 
ملیون دینار  90,9لیصل إلى 

ملیون دینار  85,8بحریني، مقابل 
، فیما بلغ 2016بحریني في العام 

، مقابل 2017ام في الع ملیون دینار بحریني 46,6 لتصل مبلغ% 10,4النمو في اإلیرادات األخرى 
  .2016ملیون دینار بحریني في العام  42,2

  
من الناحیة االستراتیجیة على  زإلى إعادة هیكلة میزانیة البنك لتتركبشكل رئیسي ویعود نمو دخل الفائدة 
، مما أسفر عن كالخدمات المصرفیة لألفراد والخدمات المصرفیة للشركات علىقطاعات تدر أرباحًا أ

تكالیف التمویل بشكل مناسب، إلى جانب تأثیر التحكم في  و المردود المنخفضذات المخاطر  یصتقل
. أما نتائج نمو الدخل األخرى فتعزى أساسًا إلى اإلدارة المحكمة العامالزیادة في أسعار الفائدة خالل 

ق بیع بعض األورا منللمحافظ االستثماریة التي أسفرت عن أرباح أعلى للمستثمرین ومكاسب أعلى 
  المالیة االستثماریة.

  
من خالل سبل  تقدیم الخدماتوتعزیز قنوات  ة فروعهشبك، استثمر البنك في توسعة 2017لعام وخالل ا
في متناول العمالء  هجهاز الصراف اآللي التفاعلي ووضعلمملكة قد طرح البنك وألول مرة في افمبتكرة. 
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. مرئيالة بواسطة جهاز قادر على التخاطب رفیإجراء أنواع متعددة من المعامالت المصنهم من لیمكّ 
عملیة تمّكن العمالء  يوقام البنك بتطویر أجهزة الصراف اآللي لدیه لتشمل "السحب بدون بطاقات" وه

 لتقلیل االفتراضیة الطوابیرطرح البنك العمل بنظام كما من سحب النقد بأمان دون استعمال البطاقة. 
. كذلك استثمر البنك في مسبقاافتراضیة  تذاكرعلى من خالل حصولهم  وقت انتظار العمالء في الفروع،

وذلك بنقل فرعي سیتي سنتر وضاحیة السیف إلى فرع جدید أكبر في الطابق األول  ،شبكة التوزیع لدیه
بنك استثماره في ال. وفضًال عن ذلك، واصل لتقدیم خدمة أفضل للعمالءمن مجمع السیف التجاري 

سهلة الوصول منصة التعلم اإللكتروني التابعة للبنك لتصبح وسیلة فّعالة وذلك بطرح  الموارد البشریة
ونتج عن هذه االستثمارات زیادة هامشیة في مصروفات التشغیل بلغت نسبتها . الیها لتطویر الموظفین

وقد  .2016ملیون دینار بحریني في العام  53,1ملیون دینار بحریني، مقابل  54,0% لتصبح 1,6
تحسین نسبة روفات التشغیل، إلى بزیادة هامشیة في مصرونًا یرادات التشغیلیة، مقى النمو القوي في اإلأد

  .2016عام ال٪ في 39,8من بدًال % 37,8لتصبح التكلفة إلى الدخل للبنك 
  
مقابل ملیون دینار بحریني  29,0مبلغ  2017دیسمبر  31للسنة المنتهیة في  بلغ صافي المخصصاتو 

ارتفاع إلى  بشكل أساسيوتعود هذه الزیادة  .2016یون دینار بحریني خالل العام مل 22,6
، )IFRS 9( 9المحاسبي الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  المعیار متطلباتالمخصصات حسب 

استیعاب تواجهه وتعزز قدرته على قد والتقییم المستمر ألیة مخاطر  نهج البنك المتحفظباإلضافة إلى 
  .المخاطر تلك
  

ملیون دینار بحریني  67,3ملیون دینار بحریني مقابل  65,0مبلغ  2017وبلغ الدخل الشامل للعام 
  في القیمة العادلة لألوراق المالیة االستثماریة.هذا االختالف نتیجة للتغییر  . وجاء2016نهایة العام 

  
بحرین والكویت ربحًا صافیًا بلغ ، حقق بنك ال2017دیسمبر  31ألشهر الثالثة المنتهیة في خالل او 

ملیون دینار بحریني حققها البنك خالل الفترة المماثلة في العام  13,9، مقابل بحریني ملیون دینار 13,8
ملیون دینار  32,8ملیون دینار بحریني (مقابل  35,5 نفسها. وبلغ إجمالي اإلیرادات خالل الفترة 2016

ملیون  14,4ًا إلى یهامشانخفاضًا  نفقات التشغیلض إجمالي انخف)، في حین 2016بحریني في العام 
للربع  مخصصات). وبلغ صافي ال2016ملیون دینار بحریني في العام  14,7دینار بحریني (مقابل 
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ملیون دینار بحریني في العام  3,7دینار بحریني (مقابل یین مال 7,0مبلغ  2017األخیر من العام 
2016.(  

  
، 2017 برشهر دیسموفي نهایة 

ملیون  3763,1بلغت میزانیة البنك 
 3702,6دینار بحریني، مقابل 

شهر ملیون دینار بحریني في نهایة 
ظلت محفظة . و 2016دیسمبر 

حیث القروض واالستثمار قویة، 
 1740,7بلغت محفظة القروض 

ملیون دینار بحریني (مقابل 
 749,0السندات األسهم و في  ستثمارمحفظة اال، و )2016ملیون دینار بحریني في دیسمبر  1767,1

. وظلت محفظة 2016ون دینار بحریني في شهر دیسمبر یمل 768,1ملیون دینار بحریني، مقابل 
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة وأذونات خزانة ومستحقات من بنوك األصول السائلة التي تتألف من 

ینار بحریني، أي ما یعادل نسبة ملیون د 1120,4قیمة عند  آمن ىفي مستو  ومؤسسات مالیة أخرى
% في دیسمبر 27,9ملیون دینار بحریني، أي ما یعادل  1034,4% من إجمالي األصول (مقابل 29,8
ملیون دینار  2623,6صبح ت% ل5,2بمعدل صحي بلغت نسبته  ودائع العمالءارتفعت ). و 2016

للقروض إلى  جیدةمع نسبة  ،2016ملیون دینار بحریني في نهایة دیسمبر  2493,7بحریني، مقابل 
  ).2016% في دیسمبر 70,9% (مقابل 66,4ودائع العمالء بلغت 

  
ملیون  472,4(مقابل  2017ملیون دینار بحریني في نهایة دیسمبر  498,6بلغت حقوق المساهمین و 

لى رة البنك عدیؤكد ق ، مماعلى السنة السابقة %5,5وهو أعلى بنسبة )، 2016دینار بحریني في العام 
التي استمرت رأس المال  مالءةًا إیجابیًا على نسبة ستحقیق قیمة مضافة للمساهمین، وهي تنعكس انعكا

  أعلى بكثیر من المتطلبات الرقابیة.
  

باإلضافة الى ما تقدم، وفي ذات االجتماع الذي أقر فیه مجلس االدارة النتائج المالیة، ناقش المجلس جدول 
واضیع منها تقریر حوكمة الشركات، باإلضافة إلى مقترح التوزیعات ومیزانیة أعماله الذى ضم عددا من الم
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اإلعانات لنفس العام. كما وافق المجلس على دعوة الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة لالنعقاد ونص 
نصف إعالن التوصیة بتوزیع أرباح. وتدارس المجلس مع اإلدارة وضع السیولة لدى البنك وراجع التقریر ال

سنوي لمحفظة االستثمار. كما ناقش المجلس تقریر تفتیش مصرف البحرین المركزي والتقریر السنوي لنشاط 
  م. 2017البنك في مكافحة غسیل األموال لعام 

  
ومن األمور المهمة التي یحرص المجلس على مناقشتها في هذه الفترة من كل عام بعض األمور المتعلقة 

   خطة التعاقب اإلداري.إلى  باإلضافةبشئون الموظفین 
  

ومن جانب آخر، قام المجلس بمراجعة عدد من سیاسات إدارة المخاطر والتي تأتي ضمن المراجعة الدوریة 
  لجمیع سیاسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابیة وتوافقها مع الممارسات األفضل لألعمال. 

  
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین، حیث قرر المجلس لجنة ل وسبق االجتماع المذكور أعاله اجتماع خاص

المواضیع المطروحة على جدول أعمال في فترة سابقة بأن یجتمع األعضاء المستقلون على حدة لمناقشة 
 . المجلس وخاصة تلك التي تهم صغار المساهمین

  
 على الدائم حرصھ طارإ في الذكر آنفة لألمور والكویت البحرین بنك إدارة مجلس مناقشة جاءت وقد

 واألداء النمو لضمان التنفیذیة وإدارتھ البنك یحتاجھا التي واالستجابة السدیدة والتوجیھات الرؤیة توفیر
  .المستدام العالي

 
-  

 

 نبذة عن بنك البحرین والكویت

في (  عاًما 47بنك البحرین والكویت صرح رائد في مجال الخدمات المصرفیة التجاریة على مدى 
لكة البحرین. لقد نجح البنك من خالل خدماتھ المصرفیة المبتكرة في اكتساب سمعة مرموقة، ومكانة مم

راسخة على المستوى المحلي والدولي. وقد دأب على االستفادة من أحدث التقنیات المتطورة لتوفیر 
الخدمات المتاحة من أفضل الخدمات، ومن بینھا الحلول المصرفیة اإللكترونیة التي تمثل جیال جدیًدا من 

الحائز على العدید من الجوائز التقدیریة، إلى  www.bbkonline.com خالل موقع البنك اإللكتروني
جانب الخدمات المصرفیة عبر الھاتف، وماكینات اإلیداع النقدي، وخدمات الصراف اآللي. ویعتز بنك 

كمة المتمیزة من معھد حوكمة البحرین والكویت بحصولھ على الجائزة التقدیریة لممارسات الحو
الشركات (الحوكمة) للعام الرابع على التوالي. وتعد ھذه الجائزة واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي 

http://www.bbkonline.com
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تتنافس وتطمح في الحصول علیھا مختلف البنوك، حیث تسلط الضوء على التزام الصناعة المصرفیة 
ولھ على العدید من الجوائز المتخصصة في باإلضافة إلى حص. القوي بممارسات الحوكمة الجیدة

عن نظام إدارة أمن  22301واآلیزو  27001الصناعة، فإن البنك حاصل على اعتماد اآلیزو 
   .المعلومات، ونظام إدارة استمراریة العمل

 
  لالستفسار اإلعالمي یرجى االتصال بـ: 
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  اخصائیة العالقات العامة

  دائرة العالقات العامة 
  بنك البحرین والكویت 
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