
 

 
 

ي  يعلنبنك البحرين والكويت 
 
 2021يونيو  30عن نتائجه المالية للنصف األول المنتهي ف

 المنته  لهذا العام و  عن نتائجه المالية للنصف األول، BBKB.BH)ل رمز التداو ) أعلن بنك البحرين والكويت

  
 
  من 2021يونيو  30ف

  ذلك الرب  ع الثان 
 
  ذاته. عام ال، بما ف

  من ب
  منسوب لمساهم  البنك بلغ 2021عام الالنسبة للرب  ع الثان 

 
مليون دينار  13.8، حقق البنك رب  ح صاف

  مقابل 
   12.1بحرين 

ة من العام الماض    نفس الفتر
 
  ف

وبلغت ، ٪14.0بزيادة قدرها  أي، مليون دينار بحرين 

ة  9ة ضربحية السهم األساسية والمخف  فلس خالل نفس الفتر
ً
ة المماثلة من العام فلس ل 8مع مقارنة لفتر

  
  من عام وقد  . الماض 

 22.4ما قيمته  2021بلغ إجمال  الدخل الشامل العائد لمساهم  البنك للرب  ع الثان 

، مقابل   
، أي  93.0مليون دينار بحرين   

ة من العام الماض    تم تسجيلها عن نفس الفتر
مليون دينار بحرين 

 . ٪75.9بانخفاض قدره 

  و 
 
  الرب  ح  ُيعزى النمو ف

 
ي من صاف

 
  دخل الفوائد بنسبة  2021عام البالنسبة للرب  ع الثان

 
 ٪3.0إل ارتفاع صاف

  ) 20.4إل 
( نتيجة لإلدارة  19.8مليون دينار بحرين   

ة المماثلة من العام الماض    الفتر
 
  ف

مليون دينار بحرين 

انية الفاعلة   ) 3.9إل  ٪9.7ارتفاع دخل الرسوم والعموالت بنسبة  ، و للمت  
مليون  3.6مليون دينار بحرين 

)  
ة المماثلة من العام الماض    الفتر

 
  ف

 حصيل الديونلتأدت جهود اإلدارة الفعالة إضافة إل ذلك ، دينار بحرين 

ة إل    المخصصات بنسبة المتعتر
 
  من 0.7إل  ٪85.7انخفاض صاف

مليون دينار  4.9 مليون دينار بحرين 

  
ة من العام الماض    لنفس الفتر

األخرى  واإليرادات اتاالستثمار الدخل من من ناحية أخرى انخفض و  . بحرين 

  ) 4.1إل  ٪37.7بنسبة 
(،   6.5مليون دينار بحرين   

  العام الماض 
انخفضت حصة كما مليون دينار بحرين 

كات الزميلة  كة البنك من أرباح الشر    0.6لتصل إل  ٪64.7بنسبة والمشاري    ع المشتر
مليون دينار بحرين 

(1.7   
 
  ف

(. العام مليون دينار بحرين   
 الماض 

  إجمال  الدخل الشامل إل  تغت  يعود الفيما 
 
  ف

 
  لألسواق المالية و)الغت  متكرر( القوي التعاف

 
األصول  قيمة ف

  بعد االنخفاض الناجم عن جائحة
  من العام الماض 

خالل الرب  ع األول من  كورونا المالية خالل الرب  ع الثان 

، بينما نمت  76.4بقيمة  2020عام   
دينار  مليون 4.5لألصول بمقدار  القيمة الماليةمليون دينار بحرين 

  
.  بحرين   خالل العام الحال 

ي  ةنصف السنة المنتهي خاللحقق البنك و 
 
   2021يونيو  30ف

 
البنك قدره  لمساهم  رب  ح منسوب  صاف

  مقابل  28.1
، بانخفاض قدره  29.2مليون دينار بحرين   

ة من العام الماض    نفس الفتر
 
  ف

مليون دينار بحرين 

ة الحالية مقابل  19ة ض. وبلغت ربحية السهم األساسية والمخف3.6٪ نفس فلسا خالل  20فلسا عن الفتر

  
ة من العام الماض  وقد بلغ إجمال  الدخل الشامل العائد لمساهم  البنك للنصف األول من العام  .الفتر

  
 
  مقارنة بإجمال  خسارة شاملة قدرها  40.7ما قيمته  2021يونيو  30المنته  ف

 47.8مليون دينار بحرين 

  
ة المماثلة من العام الماض    خالل الفتر

 . مليون دينار بحرين 



 

 
 

 

كات الزميلة والمشاري    ع و    أرباح الشر
 
  الرب  ح بشكل أساس  إل انخفاض حصة البنك ف

 
  صاف

 
ُيعزى االنخفاض ف

كة من    خالل النصف األول من عام  2.5المشتر
مليون دينار  0.7إل خسارة قدرها  2020مليون دينار بحرين 

ة    للفتر
األداء عىل  19-كوفيد  جائحة نتج عنحد كبت  إل األثر السلن   الذي لويرجع ذلك  الحالية،بحرين 

كة للبنك.  كات الزميلة والمشاري    ع المشتر كما انخفضت إيرادات الرسوم والعموالت واإليرادات  المال  للشر

ها من اإليرادات من    خالل النصف األول من عام  20.8االستثمارية وغت 
 17.3إل  2020مليون دينار بحرين 

ة الحا   للفتر
ا بنسبة مليون دينار بحرين 

ً
ويرجع ذلك إل حد كبت  إل تأثت   . ٪16.8لية، وهو ما يمثل انخفاض

 
ً
مية تأثت  القيود التنظيإضافة لمجتمع األعمال المحىل   أجل دعممن للجائحة اإلجراءات المتخذة استجابة

  دخل الفوائد بنسبة و  عموالت. والالرسوم سقف الجديدة عىل 
 
ر مليون دينا 40.8من  ٪1.2ارتفع صاف

  إل 
  العام الماض 

ة الحالية 41.3بحرين    الفتر
 
  ف

 .مليون دينار بحرين 

  تقييم األوراق المالية االستثمارية حيث فيما 
 
  إجمال  الدخل الشامل إل الزيادة ف

 
ة ف عزى الزيادة الكبت 

ُ
ت

  
  من االنخفاض الحاد الناتج عن تفشر

 
  التعاف

 
الرب  ع األول من خالل  الجائحة استمرت األسواق المالية ف

  
 . العام الماض 

ة إل انخفاض  حساباتوالفعالة للالمكثفة  إلدارةجهود ا تأد وعىل الجانب اآلخر فقد    صالمتعتر
 
اف

  إل  4.3من  ٪90.7بنسبة المخصصات 
  للنصف األول من العام الماض 

مليون  0.4مليون دينار بحرين 

  خالل 
ة الدينار بحرين    عالوة عىل ذلك، الحال  المشابهة للعام فتر

ً
ا بنسبة سجلت تكاليف التشغيل انخفاض

  مقارنة ب   29.1لتصل إل  5.2٪
ة المماثلة من  30.7مليون دينار بحرين    خالل الفتر

مليون دينار بحرين 

  
  نتيجة لإلجراءات المستمرة النر

مواصلة من  التشغيل عىل الرغم كفاءةالبنك لتحسي    تخذها يالعام الماض 

  
 
اتيجية جديدة.  مبادرات تنفيذ استثماراته ف  استر

  نهاية يونيو  524.7بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إل مساهم  البنك و 
 
  ف

، 2021مليون دينار بحرين 

  نهاية عام  511.8 معمقارنة 
 
  ف

بشكل أساس  إل  ٪2.5. وتعزى الزيادة بنسبة 2020مليون دينار بحرين 

  
 
 .االستثمارقيمة محفظة التحسن ف

  نهاية يونيو  3,686.1األصول  مجموع بلغو 
 
  ف

 3,760.4: 2020ديسمت   31) 2021مليون دينار بحرين 

ا بنسبة 
ً
 انخفاض

ً
( ، مسجال  

ا بنسبة  اتسجلت أذون ، كما ٪2.0مليون دينار بحرين 
ً
 ٪34.5الخزانة انخفاض

  ) 319.6لتصل إل 
   487.8: 2020ديسمت   31مليون دينار بحرين 

 
(، وسجل صاف  

مليون دينار بحرين 

ا بنسبة 
ً
  ) 1,515.7لتصل إل ٪2.6القروض والسلف انخفاض

: 2020ديسمت   31مليون دينار بحرين 

1,555.8  .)  
 مليون دينار بحرين 



 

 
 

 ٪16.6ودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية األخرى بنسبة من ناحية أخرى ارتفعت ال

  ) 371.7لتصل إل 
(، وارتفع 318.9: 2020ديسمت   31مليون دينار بحرين   

 النقد  مليون دينار بحرين 

  )مليون  292.2لتصل إل  ٪13.9واألرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 
: 2020ديسمت   31دينار بحرين 

(، وارتفعت  256.5  
مليون دينار  1,011.0لتصل إل  ٪5.6بنسبة  االستثمار  محفظةمليون دينار بحرين 

(  
( 957.3: 2020ديسمت   31بحرين   

ا ، كما مليون دينار بحرين 
ً
ا طفيف

ً
سجل إجمال  ودائع العمالء انخفاض

  )2,143.7ليبلغ  ٪1.1بنسبة 
(، بينما ملي 2,167.4: 2020ديسمت   31مليون دينار بحرين   

ون دينار بحرين 

 . (٪71.8: 2020ديسمت   31) ٪70.7بنسبة  جيد ودائع العمالء مستوى لنسبة القروض  بلغت

 
ً
  حققها البنك، وعلق عليها قائال

النتائج : "نحن سعداء بوقد أعرب مجلس اإلدارة عن رضاه لهذه النتائج النر

ة نفسها من العام    المالية الجيدة والقوية مقارنة بالفتر
غم من البيئة بالر النتائج تلك  توقد تحقق، الماض 

اتيجية  نا االقتصادية الصعبة وزيادة حجم استثمارات   المبادرات االستر
 
  ف

  البيئة تساهم بشكل إيالنر
 
جان   ف

  هذا الصدد أعلن البنك مؤخًرا عن إطالق  . لمملكة البحريناالجتماعية 
 
يث حستدامة لأل  ر العامطااإل وف

كت   با سيقوم البنك
  تهدف إل توفت   لتر

القة )المالك الع أطرافالدعم ال جميع عىل زيادة اإلجراءات النر

  اإلد، كما والموظفي   والزبائن( وكذلك البيئة
ارة نتطلع إل خطط النمو المستقبلية بدعم من مساهمينا وتفان 

 نا". تلبية توقعات مساهميلوالموظفي   ووالء عمالئنا 

ننا إ" : الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله رصحمن جهته 

  النصف األول من عام  جيدةالبالنتائج سعداء 
 
  تحققت ف

  تنفيذ  الذي تم احرازهوالتقدم  2021النر
 
ف

اتيجية مختلفة  تإجراءا عىل تنفيذ بنك البحرين والكويت ، وأود أن أؤكد حرص مختلف المبادرات االستر

لتعزيز قدرتنا عىل الصمود والحفاظ عىل رأس المال والسيولة والتكيف مع التحديات الجديدة  وفعالة

  تحقيق ذلك كما يتضح من السيولة القوية  للجائحة،للتخفيف من اآلثار السلبية 
 
رأس و وقد نجح البنك ف

  دخل الفائدة عىل الرغم من 
 
  صاف

 
ةالفائدة  أسعار  معدالت انخفاض المال والزيادة ف إضافة إل  . بصورة كبت 

اتيجية مما مكننا من تعزيز فقد ذلك    المبادرات الرقمية واالستر
 
 تجربة المرصفيةلاواصلنا دفع استثماراتنا ف

  أننا  حيث لعمالئنا 
 
األصول  إدراجو الليوان، مجمع خالل الرب  ع الحال  شهدنا افتتاح الفرع الرقم  الثالث ف

اتيجية مع العديد من مزودي حلول الل إضافة BBKPLUSعىل تطبيق  اكتنا اإلستر دعم لخدمات اإلسكانية شر

  الحصول عىل منازل أحالمهم
 
   . عمالئنا ف

 
اتيجية تؤكد ثقتنا ف ات والمبادرات االستر وأضاف ان هذه المؤشر

ق للبنك وتحقيق المزيد من النمو واإلنجازات.   المستقبل المشر

  الموقع ويمكن االطالع عىل كامل الب
 
  ف

  يانات المالية والبيان الصحف 
ون    حرين. لبورصة الب اإللكتر


