
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

ة األشهر التسعة عن نتائجه المالية ل يعلنبنك البحرين والكويت  ي  ةالمنتهيفتر
 
 2021سبتمتر  30ف

ة األشهر التسعة عن نتائجه المالية ل، BBKB.BH)ل رمز التداو ) أعلن بنك البحرين والكويت ي  ةالمنتهيفتر
 
 سبتمت   30ف

ي رب  ح منسوب لمساهمي البنك قدره  2021
 
 صاف

ً
ي بزيادة قدرها  40.5محققا

ي ذلك %3.8مليون دينار بحرين 
 
، بما ف

ي رب  ح منسوب لمساهمي البنك قدره عام المن  لثالرب  ع الثانتائج 
 
 صاف

ً
ي بزيادة  12.4ذاته محققا

مليون دينار بحرين 

 . %25.3قدرها 

ي منسوب لم2021عام المن  لثلرب  ع الثاا نتائج
 
ي  12.4البنك بلغ  ساهمي ، حقق البنك رب  ح صاف

مليون دينار بحرين 

ي  9.9مقابل 
ة من العام الماض  ي نفس الفتر

 
ي ف

، وبلغت ربحية السهم ٪25.3بزيادة قدرها  أي، مليون دينار بحرين 

ة  8األساسية والمخفضة   فلس خالل نفس الفتر
ً
ة المماثلة من فلس ل 7مع مقارنة ي لفتر

بلغ إجمالي وقد  . العام الماض 

، مقابل  7.0ما قيمته  2021من عام  لثالدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للرب  ع الثا ي
 19.9مليون دينار بحرين 

، أي بانخفاض قدره  ي
ة من العام الماض  ي تم تسجيلها عن نفس الفتر

 . ٪64.8مليون دينار بحرين 

ي الرب  ح بالنسبة للرب  عو 
 
ي صاف

 
ي دخل الفوائد بنسبة  2021عام المن  لثالثا ُيعزى النمو ف

 
 21.2إل  ٪8.2إل ارتفاع صاف

ي )
( نتيجة لإلدارة  19.6مليون دينار بحرين  ي

ة المماثلة من العام الماض  ي الفتر
 
ي ف

انية، و  الفعالةمليون دينار بحرين  للمت  

ي )مليون  4.9إل  ٪4.3بنسبة  من االستثمارات وااليرادات األخرىدخل الارتفاع 
ي  4.7دينار بحرين 

مليون دينار بحرين 

،) ي
ة المماثلة من العام الماض  ي الفتر

 
كة ليصل إل  ف كات الزميلة والمشاري    ع المشتر ي نصيب البنك من أرباح الشر

 
والزيادة ف

ي مقابل خسارة قدرها  1.0
.  0.3مليون دينار بحرين  ي

ة من العام الماض  ي خالل نفس الفتر
 إضافة إل مليون دينار بحرين 

ة إل  للحساباتأدت جهود اإلدارة الفعالة ذلك  ي المخصصات بنسبة المتعتر
 
مليون دينار  1.7إل  ٪32.0انخفاض صاف

ي من 
ي  2.5بحرين 

ة من العام الماض  ي لنفس الفتر
اتيجية  . مليون دينار بحرين  ي المبادرات االستر

 
وبالمقابل، أدى االستثمار ف

ي ) 16.3لتصل إل  %9.4إل زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 
ي خالل  14.9مليون دينار بحرين 

مليون دينار بحرين 

) ي
ة من العام الماض   . نفس الفتر

ي إجمالي الدخل الشامل إل  نخفاضيعود اال فيما 
 
ي قيمة األصول المالية خالل الرب  ع الثالث من العام ف

 
االنخفاض ف

ة من   مع قيمة االستثمارات خالل نفس الفتر
ً
ي وذلك نتيجة تطورات االسواق المالية العالمية. الحالي مقارنة

 العام الماض 

ة التسعة أشهر  خاللحقق البنك و  ي  ةالمنتهيفتر
 
ي  2021 سبتمتر  30ف

 
 40.5البنك قدره  ساهمي رب  ح منسوب لم صاف

ي مقابل 
، ب 39.0مليون دينار بحرين  ي

ة من العام الماض  ي نفس الفتر
 
ي ف

بلغت . و ٪3.8 ا قدره زيادةمليون دينار بحرين 

  27ربحية السهم األساسية والمخفضة 
ً
ة الحالية مقابل  فلسا   26عن الفتر

ً
ي  فلسا

ة من العام الماض  وقد  .خالل نفس الفتر

ة التسعة أشهر البنك ل ساهمي بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لم ي  ةالمنتهي فتر
 
 47.6ما قيمته  2021 سبتمت   30ف

 
ً
ي مقارنة

ي خالل  27.7قدرها  منسوبة لمساهمي البنك رة شاملةبإجمالي خسا مليون دينار بحرين 
مليون دينار بحرين 

ي 
ة المماثلة من العام الماض   . الفتر

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

ي الرب  ح نمو ال
 
ي صاف

 
ي ف

 
ة األشهر التسعة المنتهية ف  بالزيادة بنسبة   2021سبتمت   30خالل فتر

ً
ي  %3.6كان مدعوما

 
ي صاف

 
ف

ي بالمقارنة مع  62.5دخل الفوائد والذي بلغ 
ة من العام  60.3مليون دينار بحرين  ي خالل نفس الفتر

مليون دينار بحرين 

. باإلضافة،  ي
ة إل المتع للحساباتأدت جهود اإلدارة الفعالة الماض  ي انخفاض تر

 
ي المخصصاتملحوظ ف

 
 6.8من  صاف

ي إل 
 قدره  2.1مليون دينار بحرين 

ً
 انخفاضا

ً
ة الحالية مسجال ي خالل الفتر

. عالوة عىل ذلك، %69.1مليون دينار بحرين 

ي المصاريف التشغيلأثمرت 
 
شيد المصاريف التشغيلية إل انخفاض طفيف ف ية اإلدارة الحصيفة واإلجراءات الفعالة لتر

 وقدره  %0.4بنسبة 
ً
 مبلغا

ً
ي مقارنة مع  45.4مسجلة

ة من  45.6مليون دينار بحرين  ي خالل نفس الفتر
مليون دينار بحرين 

ي المقابل 
 
. ف ي

مليون دينار  13.4من مبلغ وقدره  %18.7بنسبة انخفضت إيرادات الرسوم والعموالت العام الماض 

ي إل مبلغ قدره 
، 10.9بحرين  ي

أجل دعم من إل تأثت  اإلجراءات المتخذة  بشكل أساسي ويرجع ذلك  مليون دينار بحرين 

ي السوق األعمال قطاعات 
 
ي ظل الجائحة، المحىلي ف

 
الرسوم سقف إضافة لتأثت  القيود التنظيمية الجديدة عىل ف

كة  تانخفضعموالت. هذا وقد وال كات الزميلة والمشاري    ع المشتر ي أرباح الشر
 
 2.2من  %86.4بنسبة حصة البنك ف

ي خالل 
ي مليون دينار بحرين 

 
ة التسعة أشهر المنتهية ف ة الحالية 0.3إل  2020سبتمت   30فتر ي للفتر

. مليون دينار بحرين 

مليون دينار  15.6من مبلغ قدره  %5.8باإلضافة لذلك، فقد انخفض الدخل من االستثمارات وااليرادات األخرى بنسبة 

ي إل مبلغ قدره 
.  مليون دينار  14.7بحرين  ي

 بحرين 

ي قيمة 
 
ي مجموع الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك بشكل أساسي لالرتفاع ف

 
عزى الزيادة الملحوظة ف

ُ
فيما ت

 . ي
ي من االنخفاض الناتج من جائحة كورونا خالل العام الماض 

 
 االستثمارات، حيث استمرت األسواق المالية بالتعاف

ي نهاية  530.9بنك ال مساهمي بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إل و 
 
ي ف

 مع، مقارنة 2021 سبتمت  مليون دينار بحرين 

ي نهاية عام  511.8
 
ي ف

ة الحالية و  ٪3.7. وتعزى الزيادة بنسبة 2020مليون دينار بحرين  ي قيمة إل أرباح الفتر
 
التحسن ف

 .االستثمارمحفظة 

ي نهاية  3,662.5بلغ مجموع األصول و 
 
ي ف

 مع  2021 سبتمت  مليون دينار بحرين 
ً
ي نهاية  3,760.4مقارنة

 
ديسمت  ف

ا بنسبة 2020
ً
 انخفاض

ً
 ٪40.7الخزانة بنسبة  اتأذونوالذي أسهم فيه بشكل رئيسي انخفاض قيمة  ٪2.6، مسجال

ي ) 289.4لتصل إل 
(.  487.8: 2020ديسمت   31مليون دينار بحرين  ي

إنخفضت المبالغ  كذلكمن   مليون دينار بحرين 

ي ) 283.5لتصل إل  ٪11.1مؤسسات المالية األخرى بنسبة من البنوك وال المستحقة
ديسمت   31مليون دينار بحرين 

(، وارتفعت  318.9: 2020 ي
ي  992.9لتصل إل  ٪3.7االستثمار بنسبة  محفظةمليون دينار بحرين 

مليون دينار بحرين 

(،  957.3: 2020ديسمت   31) ي
ي القروض والسلف بنسبةمليون دينار بحرين 

 
من مبلغ قدره  %1.4 وارتفع صاف

ي إل مبلغ قدره  1,555.8
ي بنهاية العام الماض 

ي بنهاية سبتمت   1,577.5مليون دينار بحرين 
مليون دينار بحرين 

ا بنسبة ،2021
ً
ا طفيف

ً
ي ) 2,127.4ليبلغ  ٪1.8كما سجل إجمالي ودائع العمالء انخفاض

ديسمت   31مليون دينار بحرين 

(، بينما بلغت نسبة القروض لودائع العمالء مستوى جيد بنسبة مليون دينار بحري 2,167.4: 2020 ي
 31) ٪74.2ن 

 . (٪71.8: 2020ديسمت  

: "نحن سعداء بالنتائج المالية 
ً
ي حققها البنك، وعلق عليها قائال

وقد أعرب مجلس اإلدارة عن رضاه لهذه النتائج النر

ي تحقق جيدةال
ي المتدرج. وتعكس النتائج قوة ومرونة نموذج التحديات المتواصلة للجائحة وابالرغم من  توالنر

 
لتعاف

ي تحقيق عوائد مجزية لمساهميه ودعم عمالئه والمجتمعات 
 
األعمال لبنك البحرين والكويت ، وقدرته عىل االستمرار ف

ي هذا الخصوص تقديم الشكر لعمالئنا عىل والئهم ، ولمساهمينا عىل
 
ي األوقات الصعبة. ونود ف

 
ي يعمل فيها حنر ف

 النر

 دعمهم ، ولإلدارة والموظفي   لتفانيهم المستمر". 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

"تعكس النتائج الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله:  رصحمن جهته 

امنا الراسخ بتقديم تجربة مرصفية فائقة الجودة وسعينا المستمر لت ة إلتر  ي تم تحقيقها خالل الفتر
عزيز اإليجابية النر

ة. إن نهجنا المتوازن تجاه نمو األعمال ، وتعزيز مرونة  نموذج أعمالنا مع الحفاظ عىل المرونة للتكيف مع البيئة المتغت 

اتيجية وتحقيق األهداف البيئية واالجتماعية والحوكمة ) نا عىل تنفيذ األهداف اإلستر ( هي ESGعملياتنا، إل جانب تركت  

اتيجية للتحول الدوافع الرئيسية للتنمية ال ي العمل نحو رحلتنا االستر
 
مستدامة لبنك البحرين والكويت. مع استمرارنا ف

، أعلن البنك عن افتتاح الفرع الرابع  للخدمات الرقمية   ي فرع البديع المالي والذي يستضيف  BBKPLUSالرقمي
 
ف

لتقديم   باإلضافة لتدشي   برنامج  مجموعة من الخدمات الرقمية حيث يمكن للعمالء إجراء معامالتهم بسهولة ويش،

. عالوة عىل ذلك، لتعزيز تجربة عمالئنا المرصفية، أطلقنا العديد من إلدراج األصول طلبات القروض عت  تطبيق الهاتف

ي تمكن العمالء من إكمال معامالتهم المرصفية  Garmin Payو  Fitbit Payو  Apple Payالخدمات المبتكرة مثل 
النر

بشكل مري    ح وآمن باستخدام أجهزتهم الذكية. إننا نتطلع إل المستقبل بتفاؤل ونحن عىل ثقة من أن نموذج األعمال 

ي نعمل 
ي تحسي   المجتمعات النر

 
ة لمساهمينا والمساهمة ف ي إضافة قيمة متمت  

 
القوي لبنك البحرين والكويت سيستمر ف

 يها". ف

ي الموقع 
 
ي ف

ي ويمكن االطالع عىل كامل البيانات المالية والبيان الصحف 
ون   لبورصة البحرين.  اإللكتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

BBK discloses its financial results for the period ended 30th September 2021 

BBK (trading code BBKB.BH) announces its financial results for the nine months ended 30th 

September 2021 with a net profit attributable to the owners of the Bank of BD 40.5 million 

representing an increase of 3.8%, including the third quarter of 2021 result with a net profit 

attributable to the owners of the Bank of BD 12.4 million representing an increase of 25.3%.  

For the third quarter of 2021, the Bank achieved a net profit attributable to the owners of 

the Bank of BD 12.4 million compared to BD 9.9 million in the same period of last year, an 

increase of 25.3%. The basic and diluted earnings per share amounted to 8 fils compared to 

7 fils during the corresponding period of last year. Total comprehensive income attributable 

to the owners of the Bank amounted to BD 7.0 million during the third quarter of 2021, 

compared to BD 19.9 million during the same period last year, representing a decrease of 

64.8%.   

The growth in net profit is attributable to the increase in net interest income by 8.2% to BD 

21.2 million (BD 19.6 million in the corresponding period last year) due to dynamic balance 

sheet management, and an increase in investment and other income by 4.3% to BD 4.9 

million (BD 4.7 million during the same period last year). Moreover, the Bank’s share of profit 

from associated companies and joint ventures increased to BD 1.0 million compared to a 

loss of BD 0.3 million for the same period last year.  In addition, active management of 

distressed exposures and increase in remedial efforts resulted in a drop in net provision 

requirements to BD 1.7 million from BD 2.5 million for the same period of last year, 

representing a decline of 32.0%. On the other hand, continuous investment in strategic 

initiatives resulted in an increase in operating expenses by 9.4% to reach BD 16.3 million 

(BD 14.9 million in the corresponding period last year).   

The drop in total comprehensive income is attributable to the decrease in valuation of 

investment securities during the third quarter of the current year compared to the market 

rebound witnessed during the same period of last year as financial markets were recovering 

from the shocks caused by the COVID-19 pandemic.  

For the nine months ended 30th September 2021, the Bank achieved a net profit 

attributable to the owners of the Bank of BD 40.5 million compared to BD 39.0 million in the 

same period of last year, registering an increase of 3.8%. The basic and diluted earnings per 

share amounted to 27 fils for the period compared to 26 fils during the corresponding period 

of last year. Total comprehensive income attributable to the owners of the Bank for the nine 

months ended 30th September 2021 amounted to BD 47.6 million compared to a total 

comprehensive loss of BD 27.7 million during the same period last year.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

The growth in net profit for the nine months period was supported by a 3.6% increase in net 

interest income to reach BD 62.5 million compared to BD 60.3 million reported during last 

year. In addition, continuous investment in remedial management and active management of 

distressed exposures resulted in a significant reduction in net provision charges from BD 6.8 

million for the nine months of 2020 to BD 2.1 million during the current reporting period 

representing a decrease of 69.1%. Furthermore, prudent management and active measures 

to rationalize operating costs resulted in a marginal decrease in operating costs by 0.4% 

from BD 45.6 million to BD 45.4 million. On the other hand, fees and commission income 

decreased by 18.7% from BD 13.4 million to BD 10.9 million, primarily due to the impact of 

concessionary regulatory measures taken in response to COVID-19 to support the domestic 

business community and the impact of new regulatory caps on fees and charges. Moreover, 

the Bank’s share of profit from associated companies and joint ventures decreased from BD 

2.2 million to BD 0.3 million, representing a decrease of 86.4%. In addition, Investment and 

other income dropped by 5.8% from BD 15.6 million to BD 14.7 million.  

The significant increase in total comprehensive income attributable to the owners of the 

Bank is mainly attributable to the increase in valuation of investment securities as financial 

markets continued to recover from the drops resulted from the COVID19 outbreak last year.   

The total shareholders’ equity attributable to the owners of the Bank stood at BD 530.9 

million as of end of September 2021, compared to BD 511.8 million as of year-end 2020. 

The increase of 3.7% is mainly related to the current period profit and improvement in 

valuation of investment securities.  

The total assets by the end of September 2021 reached BD 3,662.5 million compared to BD 

3,760.4 million as of the 2020 financial year-end, registering a decrease of 2.6%. This is 

mainly due to the decrease in treasury bills amounts by 40.7% to stand at BD 289.4 million 

(31st December 2020: BD 487.8 million). Moreover, deposits and amounts due from banks 

and other financial institutions decreased by 11.1% to stand at BD 283.5 million (31st 

December 2020: 318.9 million). On the other hand, investment securities increased by 3.7% 

to stand at BD 992.9 million (31st December 2020: BD 957.3 million) and net loans and 

advances increased by 1.4% to reach BD 1,577.5 million (31st December 2020: BD 1,555.8 

million). Total customer deposits registered a decrease of 1.8% to stand at BD 2,127.4 

million (31st December 2020: BD 2,167.4 million), while the loans to customer deposits ratio 

stood at a comfortable level of 74.2% (31st December 2020: 71.8%).  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

The Board of Directors expressed their satisfaction with the financial results stating, “We are 

pleased with the strong results achieved by the Bank despite the continuous challenges of 

the pandemic and the slow recovery. The results reflect the robustness and the flexibility of 

BBK’s business model, and its ability to continue delivering value to its shareholders and 

supporting its customers and the communities in which it operates even during the most 

challenging times. We would like to thank our customers for their loyalty, our shareholders 

for their support, and the management and employees for their continuous dedication”. 

 
Also commenting on the results, Dr. AbdulRahman Saif, BBK’s Group Chief Executive said, 
“the solid results achieved during the current reporting period reflects our unwavering 
commitment to deliver superior banking experience and our continuous endeavor to 
strengthen our business model while remaining agile to adapt to the dynamic environment. 
Our balanced approach towards business growth, enhancing the resilience of our 
operations, along with our focus on the implementation of the targeted strategic objectives 
and achieving the Environmental, Social and Governance (ESG) goals are the main drivers 
of BBK’s sustainable performance.  As we continue to work towards our digitalization 
strategic journey, the Bank announced the opening of its fourth BBKPLUS Digital Zone at 
the Budaiya financial mall and introduction of BBKPLUS assets onboarding application, 
which hosts an array of digital services where customers can perform their transactions 
easily and at their own convenience. Moreover, to enhance our customers banking 
experience, we launched several innovative services such as Apple Pay, Fitbit Pay and 
Garmin Pay which enables customers to complete their banking transactions conveniently 
and safely using their smart devices. We look forward to the future with optimism and we are 
confident that BBK’s solid business model will continue to provide our shareholders with 
attractive value and contribute to the betterment of the societies in which we operate”. 
 
The full set financial statements and the press release are available on Bahrain Bourse’s 
website. 

 

 


