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2019للربع األول من عام النتائج المالية  عن يعلن ABC بنك

 األم الشركة مساهمي إلىاألرباح الصافية العائدة 

  %4، بزيادة بلغت أمريكي دوالر مليون 55بلغت 

المتداولة أسهمها في  ،(ش.م.ب. المصرفية العربية المؤسسة)ABC  بنك مجموعة اليوم أعلنت المنامة، البحرين:

 .2019للربع األول من عام عن النتائج المالية ، ABCبورصة البحرين تحت الرمز 

(2019للربع األول من عام ) األداء المالي

األمالموحدةالصافيةبلغت األرباح• الشركة مساهمي إلى الربع األولخاللأمريكيدوالرمليون55العائدة

نسبتها2019العاممن بلغت بزيادة أرباح %4، أي مع منمقارنة المقابلة البالغةالفترة السابق 53العام

.أمريكيدوالرمليون

الضرائب• بنسبةدوالرمليون76بلغت األرباح قبل أي أقل ب %5أمريكي، منأرباحمقارنة الربع األول

الماضي ً،أمريكيدوالرمليون80البالغةالعام وخصوصا األجنبي الصرف قيمة بانخفاض تأثرت حيث

بنسبة  سعر صرف اللاير البرازيلي مقابل الدوالر األمريكي.  %14تراجع

التشغيل• ايرادات إجمالي أمريكي خالل215بلغ دوالر أمريكي 211مقابلالربع األولمليون دوالر مليون

العملة المحلية، ولكن هذه النسبة تنخفضب %8بنسبة وقد ارتفعت االيراداتللفترة المقابلة من العام السابق.

الدوالر األمريكي. بتأثير  %2الى  البرازيلي مقابل اللاير صرف تراجع سعر

نفس المستوى ايراد السهم الواحداستقر• السابق وهوقابلة الملفترة لعند .أمريكيدوالر0.02من العام

التشغيلية• المصروفات مقداره128بلغت أمريكي، بارتفاع دوالر أمريكي9مليون دوالر عن  %8أومليون

من السابقالربع األول ومواصلةبسببوذلكالعام االستراتيجيةالتضخم المبادرات الىالهاداالستثمار في فة

أعمال البنك.تعزيز

المتعثرة• الديون أمريكي11بلغ صافي مخصصات دوالر الللمليون من مع الجاريعامربع األول ، مقارنة

أمريكي12 دوالر الماضيلمليون العام من نطاق ، لربع األول كانت في عام بشكل المخصصات وهذه

المحافظة والفعالة للمخاطر في البنك.كما تعكس اإلدارة ، تمانئتوقعاتنا لكلفة اال

القروضاستقرت• إجمالي إلى المتعثرة الديون المستواهاعندنسبة نهاية وهفي السابق ولكن ، %4يعام

الى النسبة تم وضع مخصصات كاملة أُخذ في الحسبانإذا %3.1تنخفض هذه القديمة التي الديون المتعثرة

.%97عند مستواه المريح البالغ االئتمانيللتعرضنسبة التغطية اجماليظلولها.

الضرائب• أمريكي خالل10بلغت دوالر ضرائبالربع األولمليون مع مقارنة دوالر14بلغت، مليون

الأمريكي من الماضيللربع األول الصرفعام سعر الضرائب وتأثير األرباح قبل بسبب تراجع وذلك

األجنبي.

الشركة األم• مساهمي إلى العائد الشامل الدخل دوالر89بلغ دوالر50، مقابلأمريكيمليون أمريكيمليون

في منُسجلت المقابلة الى2018العامالفترة أساسا ذلك العادلة، ويُعزى القيمة لمدرجةاالدينتاندلسحركة

.الدخل الشامل اآلخرمن خاللةبالقيمة العادل
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الميزانية العامة

، مقارنة مع 2019 مارس 31في  مليار دوالر أمريكي ABC 29.9إجمالي موجودات مجموعة بنك  بلغ •

مليار دوالر  14.9واستقرت القروض والسلفيات عند . 2018عام المليار دوالر أمريكي في نهاية  29.5

 االدارة الحذرة للميزانية العامة.امريكي، مما يعكس تركيزنا المتواصل على 

مليار  0.5بمقدار  أعلى، أي 2019العام  الربع األول من في نهاية أمريكي مليار دوالر 21.2بلغت الودائع  •

، حيث ارتفعت ودائع أمريكي مليار دوالر 20.7حجمها في نهاية العام الماضي البالغ  عن دوالر أمريكي

 .أمريكي دوالر مليار 17.2الى  أمريكي دوالرمليار  16.4العمالء من 

حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث تجاوزت نسبة تغطية السيولة ونسبة السيولة المستقرة الصافية  •

، وهي نسبة %58، وبلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع %100وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة 

 .مريحة

 .%17.3 نسبة الكلية لكفاية رأس المالال ، كما بلغت%16.6 الفئة األولى من رأس المال نسبة بلغت •

إن النتائج المالية للربع األول تعكس البداية السيد الصديق عمر الكبير: " ،ABCمجموعة بنك  وقال رئيس مجلس ادارة

خصوصاً في ظل المنظور غير الواضح لألوضاع  الجيدة ألداء البنك هذا العام. ومع ذلك فإننا سنحافظ على حذرنا،

المجموعة  قوة وكفاءةنواصل التركيز على تعزيز س كما. والتغيرات في اتجاهات األسواق العالمية في اسواقنا الرئيسية

وكالة التصنيف االئتماني  وقد نوهت من خالل الحفاظ على ميزانية عامة قوية وإدارة حصيفة وحذرة لمخاطر االئتمان.

رفعت منظور التصنيف االئتماني للبنك الى مستقر بدرجة و في تقريرها األخير ستاندرد أند بورز الى هذا التركيز

BBB- ." 

عمالئه مجموعة مبتكرة من لويقدم الشرق األوسط وشمال إفريقيا الرائدة في منطقة  الدولية من البنوك ABCبنك  يُعد

المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل 

والمنتجات المصرفية اإلسالمية. كما يقدم البنك  وأسواق المالومنتجات الخزانة  المجمعةالمهيكل وترتيب القروض 

 من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر وتونس والجزائر. بالتجزئةالخدمات المصرفية 

للسادة المساهمين الى أن البيانات المالية والبيان الصحفي متوفران على الموقع األلكتروني  ABCوتنوه مجموعة بنك 

 لبورصة البحرين.




