
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 :عناوين فرعية

 مع احتياطيات جيدة 8282بنهاية العام  %8.12نسـبة مالئة رأس المال بلغت          -

 تسـريع تنفيذ استراتيجية البنك للتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية         -

 إعادة ترتيـب األولويات وضمان استمرارية العمل والتكيف الفعال مع الظروف االستثنائية         -

 دراسة فرص االستحواذ         -

 أسهم 02فلسا بحرينيا للسهم الواحد وسهم منحة واحد لكل  02بواقع 

 م0202دينار أرباحا نقدية عن عام  0,6,9,6,9,62عمومية البحرين والكويت توافق على توزيع 

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والكويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ  - 0200مارس  09| البحرين

من  %82فلساً بحرينياً للسهم الواحد أي ما يعادل  82م بواقع 8282دينار بحريني أرباحا نقدية عن عام  8,6,2,6,9,12

 .م.8/29/828.رأس المال، على أن يتم توزيع األرباح النقدية بتــاريخ 

من رأس المال  % 2.كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 

ار بحريني، ليصبح رأس دين 62,212,.,26.من األسهم المملوكة بما مجموعه  2.المدفوع، أي ما يعادل سهم واحد لكل 

 .سهما 1,,6,2,6,,69.دينار بحريني مقسم إلى  11,,,26,,9,6.مال البنك بعد الزيادة 

م، كما 89/22/8282واعتمدت الجمعية العامة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية الذين انعقدا بتاريخ 

 .م8/8282./.2دارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في ناقشت وأقرت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس اإل

الرئيس التنفيذي للمجموعة ألهم األعمـــال عبدالرحمن سيف 1 د واستمعت الجمعية العامة إلى عرض موجز من 

، إضافة إلى تقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 8282وإنجازات البنك خالل العام 

 .م وصادقت عليها8/8282./.2 م، و ناقشت البيانات المالية للسنة المنتهية في8/8282./.2

صباح )وجرى عقد الجمعية العامة العادية وكذلك الجمعية العامة غير العادية على التوالي عن طريق االتصال المرئي 

 .، وبناء على دعوة مجلس إدارة البنك للسادة المساهمين(اليوم األربعاء

مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة البنك اجتماع الجمعية العامة برفع خالص الشكر واالمتنان بألصالة عن  استهل السيد

نفسه ونيابة عـن أعضـاء مجلـس اإلدارة والسادة مساهمي البنك الكرام إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

امر وتوجيهات جاللته السامية في توفير كل ما يلزم من دعم عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه على أو

مالي وصحي واجتماعي واقتصادي لمساعدة المؤسسات واألفراد في مملكة البحرين على تخطي الظروف االستثنائية التي 

ـد آل ، وقال إن الشكر والتقدير موصول أيضا لصاحب السمو الملكي األميـر سـلمان بـن حم,.-فرضتها جائحة كوفيد

خليفـة ولي العهـد رئيس مجلس الوزراء الموقر، على توليه دفة العمل الحكومي بكل جدارة واقتدار وتفاني سموه في قيـادة 

في انجاز حاز على اهتمام واحترام الكثير من دول العالم ومنظماته بما في ذلك  ,.فريـق البحريـن للتصدي لجائحة كوفيد 

 .منظمة الصحة العالمية ذاتها

وأعرب السيد مراد عن رضا مجلس إدارة البنك على النتائج المالية للبنك في ظل الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة 

بنهاية العام  %8.12على األسواق في مملكة البحرين والمنطقة والعالم، وقال إن نسبة مالئة رأس المال بلغت  ,.-كوفيد

فـي مرتبـة متقدمة بيـن البنوك اإلقليمية الرائدة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى  مع احتياطيات جيدة، ما يضع البنك 8282

 .أن العوامل القاهرة المرتبطة بالجائحة ال زالت تؤثر على مستويات أداء البنوك وسيولتها المالية حول العالم

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

، .828-,.82تيجيته للتكنولوجيا المالية وأوضح أن بنك البحرين والكويت استثمر أزمة الجائحة في تسـريع تنفيذ استرا

لألجهزة الذكية لفتح الحسـابات وتدشين الخدمات  BBKPLUS بمـا فـي ذلـك إفتتاح فرع رقمي متكامل وإطالق تطبيق

شملت أيضا التوقيع في سبتمبر الماضي على مذكرة  8282المصرفيـة المفتوحة، ولفت على صعيد آخر أن مبادرات العام 

 االستحواذ المحتمل لبنك البحرين والكويت على بعض األصول إلثمار القابضة. تفاهم بشأن

عقدنا العزم على "، وقال ,.-وأكد أن بنك البحرين والكويت عمل على تجهيز بيئة تشـغيل فريدة كاستجابة الجائحة كوفيد

ل هـذا التـوازن فـي حماية موظفينا تحقيق التوازن بين الوضع الصحي الحرج وااللتزامات التشـغيلية للبنـك، وقـد تمثـ

وعمالئنا والحد من  انتشـار الفيروس بين أعضاء المجتمع، مـع توفيـر الخدمـات المصرفيـة والماليـة التـي اشتدت الحاجة 

لو ، معربا عن فخره إزاء تمكن البنك من إتاحة خدماته المصرفيـة الكاملـة لعمالئه دون انقطاعه و"إليها في الوقت نفسـه

 .ليوم واحد

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت إنه رغم التحديات االستثنائية 

التي جاءت في وقت كان االقتصاد العالمي يعاني فيه أساسا  ,.-بشـكل عـام بسبب جائحة كوفيد 8282التي شهدها العام 

نك واصل تركيزه على تحقيق أهدافه ومواجهة كل التحديـات والتغلـب عليها بثقة واقتدار، من تباطؤ وركود، إال أن الب

وعمل سريعا على إعادة ترتيـب األوليات وضمان استمرارية العمل واتخاذ كل القرارات الالزمة للتكيف مع الظروف غير 

 .المسبوقة التي فرضتها الجائحة

بأقل ضرر  ,.-اهمته الكبيرة في دعم الجهود الوطنية لتخطي جائحة كوفيدوأعرب الدكتور سيف عن اعتزاز البنك بمس

ممكن، بما في ذلك تنفيذ تعليمات مصرف البحرين المركزي بشأن تأجيل القروض على األفراد والمؤسسات مع المحافظة 

م للحفاظ على صحتهم في الوقت ذاته على مستويات سيولة جيدة، إضافة إلى دعم الموظفين والعمالء وتوفير كل ما يلز

 .ووقايتهم من عدوى الفيروس

على صعيد ذي صلة أشار الدكتور سيف إلى توجه البنك نحو تعزيز ريادته في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية، 

بعد النجاح الكبير الذي حققه في فرعه الرقمي  .828وكشف عن خطط البنك الفتتاح فرعين رقمين آخرين في العام 

ل في مجمع الستي سنتر، إضافة إلى مواصلة البنك إطالق المنصات الرقمية التي تمكن األفراد والشركات من إجراء بالكام

 .معامالتهم المالية والمصرفية بكل سهولة وموثوقية

نة الالزمة ولفت الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن البنك سيواصل تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية الحاليـة، مـع مزيد من المرو

للتكيف مـع التحديات الجديدة التي قـد تنشـأ عن التأثيـرات العالمية للجائحة، وسيتم العمل على صياغة استراتيجية جديدة 

 .  8289 -8288للفترة 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 _انتهى_

 نبذة عن بنك البحرين والكويت

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

في مملكة البحرين، ويتبوأ مكانة مصرفية مرموقة في  1791األوسط وجنوب آسيا. تأسس بنك البحرين والكويت في عام 

قطاع الخدمات المصرفية التجارية، حيث يقدم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ساهمت في توفير تجربة مصرفية فريدة 

واالرتقاء بصناعة الخدمات المالية. تشتمل المنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك، والحائزة لعمالئه، 

على العديد من الجوائز، على القنوات اإللكترونية الخاصة بالتواصل مع العمالء على مدار الساعة، والفروع والمجمعات 

طبيقات الجوال، وعمليات السحب النقدي بدون البطاقات المصرفية، المالية المجهزة لذوي االحتياجات الخاصة، وت

 ، وماكينات إصدار البطاقة الفورية وطباعة كشف الحساب، وتطبيق محفظة(ITM) وماكينات الصراف التفاعلية

(MaxWallet) اإللكترونية إلجراء معامالت الدفع بتقنية "contactless".  مقدمي ظل بنك البحرين والكويت في طليعة

، المزود (CrediMax) خدمات بطاقات االئتمان في البحرين من خالل مركز بطاقات االئتمان التابع للبنك، كريدي ماكس

 .األول للخدمات المتميزة لمستخدمي بطاقات االئتمان في مملكة البحرين

ية التي تعمل على تنمية ينتهج البنك نهج االستثمار المجتمعي من خالل دعم مختلف المبادرات والجمعيات الخير

المجتمعات واالقتصادات. على وجه الخصوص؛ فقد حظي البنك بتقديٍر كبير لجهوده المبذولة في دعم وتمكين المرأة، 

ونظراً لموقعه البارز في المحافظة على أعلى مستويات البحرنة في المملكة؛ فإن البنك ملتزم بتوفير الدعم الالزم لتطوير 

 .المواهب المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 


