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بأرباح صافیة عائدة  ۲۰۲۱يعلن عن النتائج المالیة للنصف األول من عام  ABCبنك 
 ملیون دوالر أمريكي ٥٥إلى مساھمي الشركة األم بلغت 

 
(المؤسسة العربیة المصرفیة ش.م.ب.) المتداولة  ABCأعلنت مجموعة بنك المنامة، البحرين: 

 .۲۰۲۱" الیوم عن النتائج المالیة للنصف األول من عام ABCأسھمھا في بورصة البحرين تحت الرمز "

خالل من خالل تحسین الربحیة لدينا  ۲۰۲۰تستمر المجموعة في التعافي بشكل جید من تأثیرات عام 
ننتقل بحذر في خضم الظروف التشغیلیة االنتقالیة ما بعد الجائحة  . كما أننا۲۰۲۱النصف األول من عام 

 التطورأعماله مع مواصلة  عمواصلة دعم عمالئه وموظفیه ومجتم ABCعبر أسواقنا، كما يواصل بنك 
في خططه للنمو والتحوّل الرقمي. وعلى وجه الخصوص، تسیر عملیة استحواذ المجموعة على بنك 
بلوم مصر ش.م.م. والتي تم توقیعھا في يناير، في المرحلة األخیرة في شھر أغسطس وستكون 

 .ABCشركة تابعة مندمجة بالكامل ضمن مجموعة بنك 

 مالمح األداء الرئیسیة:

 ملیون دوالر أمريكي مع تكلفة  ٥٥نحو  الشركة األم العائدة إلى مساھمي بلغت األرباح الصافیة
مخاطر تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، مما يعكس توقعات اقتصادية أفضل، وذلك بعد استیعاب 

 .۲۰۲۰البنك لتأثیرات عملیات االحتیال اإلقلیمیة التي حدثت خالل عام 
  كبیر على أساس تشغیلي وعلى أساس معدل* بنسبة ارتفع إجمالي الدخل التشغیلي بشكل

مقارنة بالعام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة والظروف االقتصادية  ۱۲%
 .الصعبة

  وذلك مع عودة المجموعة إلى ٤على أساس معدل* أعلى بنسبة  التشغیلیة المصروفاتجاءت ٪
مستوى النشاط الطبیعي، على الرغم من استمرار تطبیق إجراءات الترشید وزيادة االنضباط 

والتحكم في التكالیف مع استمرار في االستثمار في أولوياتنا االستراتیجیة في عملیة التحوّل 
 الخاصة بالبنك.

 تع بمیزانیة عامة قوية مع نسب رأس المال ونسب سیولة أعلى بكثیر من المتطلبات ال يزال البنك يتم
٪، وبلغت نسبة تغطیة ۱٦٫۱نسبة  ۱التنظیمیة: بلغت حقوق الملكیة الرئیسیة من المستوى 

 ٪.۱۲۲٪، أما نسبة السیولة المستقرة فقد بلغت ۲٤۱السیولة 
 ول، مع وجود معايیر ضمان ائتماني سلیمة والتي حافظ البنك على الجودة الكلیة القوية لمحفظة األص

 تم تأكیدھا عبر مراجعات اختبارات الضغط المكثقة للعمالء.
  يتواصل تحولنا االستراتیجي في مختلف المجاالت بتركیز دؤوب، وتكتسب قدراتنا في مجال الدفع

الء وودائع بنك "إلى" على عمقاعدة والخدمات المصرفیة الرقمیة لألفراد زخًما مطرداً، كما يتزايد نمو 
وخدمات مبتكره بھدف تحسین تجربة عمالئه إطالق منتجات  مواصلة نحو مطرد بالتوازي مع

على بناء الزخم في مرحلتھا التالیة من التحوّل  . كما تعمل شركة الخدمات المالیة العربیةالمصرفیة
 لديھا تحت قیادة فريق إداري جديد.

، السید الصديق عمر الكبیر قائًال: "يسعدنا أن نشھد ABCموعة بنك وقد علق رئیس مجلس إدارة مج
 كان أداء العديد من أعمالنا جیًدا للغاية في ظل ظروف العمل النتائج المالیة القوية للمجموعة، إذ

، مؤكداً على األسس الرئیسیة القوية لالمتیازات المتنوعة للمجموعة. على الرغم من أن الراھنة
يواصل العمل بقوة، ذلك أيًضا مع التركیز  ABCاالنتقال من مرحلة الجائحة ال يزال يمثل تحديًا، إال أن بنك 
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ستكمال عملیة المحوري على التحوّل لدى البنك من خالل مبادراتنا اإلستراتیجیة، بما في ذلك ا
 االستحواذ على بنك بلوم مصر".

 المالیة:وفیما يلي ملخص تفصیلي أكبر للنتائج 

 ۲۰۲۱أداء األعمال خالل الربع الثاني من عام 

  ۲٥نحو  ۲۰۲۱بلغت األرباح الصافیة الموحدة العائدة على مساھمي الشركة األم للربع الثاني للعام 
ماليین دوالر أمريكي من الخسائر الصافیة المسجلة عن الفترة  ٥مع ملیون دوالر أمريكي، مقارنة 

 نفسھا من العام الماضي.
  دوالر أمريكي، مقارنة مع ربحیة صفرية خالل  ۰٫۰۱كانت ربحیة السھم الواحد خالل ھذه الفترة

 الفترة ذاتھا من العام الماضي.
  ملیون دوالر أمريكي، على نفس  ۱۳۷األم بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساھمي الشركة

ملیون دوالر أمريكي تم تسجیلھا عن الفترة نفسھا من العام  ۱۳۸المستوى بوجه عام مقارنة مع 
 الماضي.

  ملیون دوالر أمريكي، أي أعلى بنسبة  ۲۲٥بناء على أساس تشغیلي، بلغ مجموع الدخل التشغیلي
سجلة خالل الفترة ذاتھا في العام الماضي (تأثرت ملیون دوالر أمريكي الم ۱۳۸مقارنة مع  ٦۳%

البرازيل)، وعلى  ABCالمقارنات بالعام الماضي بشكل كبیر بتقلبات السعر وتحوّطات العملة في بنك 
ملیون دوالر أمريكي خالل ھذه الفترة، أي  ۲۰۸أساس معدل* فقد بلغ مجموع الدخل التشغیلي 

یون دوالر أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام مل ۱٦۹بالمقارنة مع  %۲۳بزيادة بنسبة 
 الماضي.

  ملیون دوالر  ۱۱٥٪ مقارنة مع ۲۰ملیون دوالر أمريكي، بزيادة قدرھا  ۱۳۸بلغ صافي الدخل من الفوائد
أمريكي المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استیعاب تأثیر انخفاض قیمة 

مع الفترة نفسھا من العام الماضي، مدعومة بنمو حجم التعامالت في  معدالت الفائدة بالمقارنة
 بعض األسواق.

  ملیون  ۱۱٤مقارنة مع  %۱۲ملیون دوالر أمريكي، بزيادة قدرھا  ۱۲۸ یةمصروفات التشغیلالبلغت
دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك من خالل عودة نشاط المجموعة إلى مستويات 

المجموعة من  تاستمرو)، %۱۳ستويات المعتادة (على أساس معدل* بلغت النسبة أقرب للم
للمواصلة االستثمار االستفادة من مبادرات خفض التكلفة خالل العام الماضي مع إعادة ترتیب أولويات 

 في رحلة التحوّل الرقمي للمجموعة والمبادرات االستراتیجیة.
  ملیون دوالر أمريكي خالل الربع،  ۷۹أساس معدل* صافي ربح تشغیلي قدره حققت المجموعة على

 .۲۰۲۰ملیون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام  ٥٥مقارنة مع  %٤٤مسجلة ارتفاع بنسبة 
ملیون دوالر  ۲٤ملیون دوالر أمريكي، مقارنة مع  ۹۷التشغیلي  الربح بلغعلى أساس تشغیلي 

تأثر العام الماضي بتقلبات أسعار العمالت كما ھو موضحة للفترة ذاتھا من العام الماضي (أمريكي 
 ).أعاله

  ملیون دوالر  ۲۹خالل الربع الثاني  أو رسوم الخسائر االئتمانیةبلغت مخصصات القروض المتعثرة
ملیون دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي، مع  ٥٤أمريكي، بالمقارنة مع 

انعكاس في التوقعات االقتصادية عن أدنى مستوياتھا في العام الماضي، ودون التأثیر الكبیر لحاالت 
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في ارتفاع رسوم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بشكل )، والتي تسببت NMCاالحتیال اإلقلیمیة مثل (
 .۲۰۲۰غیر طبیعي خالل عام 

  ملیون دوالر أمريكي  ۲٦ملیون دوالر أمريكي، مقارنة مع استرداد  ۳٥بلغت الضرائب خالل الربع الثاني
خالل الفترة نفسھا من العام الماضي، ويرجع التباين بشكل كبیر من المعامالت الضريبیة لتحوطات 

) والتي لھا تأثیر مقابل على إجمالي الدخل التشغیلي. وعلى BABالبرازيل ( ABCالعمالت في بنك 
ملیون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ  ۱۳أساس معدل *، فقد بلغت الرسوم الضريبیة خالل ھذه الفترة 

 ماليین دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام الماضي. ٥

 النتائج المالیة للنصف األول عام ۲۰۲۱

  بلغت األرباح الصافیة الموحدة العائدة على مساھمي الشركة األم للنصف األول للعام المنتھي في
ملیون دوالر أمريكي  ٦۷ملیون دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي خسائر قدره  ٥٥نحو  ۲۰۲۱يونیو  ۳۰

 المسجلة عن الفترة نفسھا من العام الماضي.
 دوالر أمريكي، مقارنة مع ربحیة سالبة قدرھا  ۰٫۰۲الواحد خالل ھذه الفترة  كانت ربحیة السھم– 

 دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي. ۰٫۰۲
  ملیون دوالر أمريكي، مقارنة مع  ۱۲۱بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساھمي الشركة األم

يكي تم تسجیلھا عن العام الماضي، مما يعكس ملیون دوالر أمر ۳۹٦مجموع خسائر شاملة قدرھا 
 مقارنة مع العام الماضي. ۲۰۲۱إجمالي الربح واألسواق المستقرة نسبیًا خالل النصف األول من عام 

  ملیون دوالر أمريكي، أي أعلى بنسبة  ٤۰۷بناء على أساس تشغیلي، بلغ مجموع الدخل التشغیلي
(تأثرت  ۲۰۲۰مسجلة خالل الفترة ذاتھا خالل عام ملیون دوالر أمريكي ال ۲٤۰مقارنة مع  ۷۰%

البرازيل *)،  ABCالمقارنات بالعام الماضي بشكل كبیر بتقلبات السعر وتحوّطات العملة في بنك 
ملیون دوالر أمريكي خالل ھذه الفترة،  ٤۱۳وعلى أساس معدل* فقد بلغ مجموع الدخل التشغیلي 

أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي،  ملیون دوالر ۳٦۹عن  %۱۲أي بزيادة بنسبة 
 مما يعكس التعافي القوي في معظم أسواقنا وخطوط أعمالنا.

  ملیون دوالر  ۲٥۲٪ مقارنة مع ۳ملیون دوالر أمريكي، بزيادة قدرھا  ۲٦۰بلغ صافي الدخل من الفوائد
ب تأثیر انخفاض قیمة أمريكي المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استیعا

معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت. وعلى أساس معدل*، فقد كان صافي الدخل من الفوائد 
 على أساس سنوي. %٦أعلى بنسبة 

  ملیون دوالر  ۲٤۷مقارنة مع  %۲ملیون دوالر أمريكي، بزيادة قدرھا  ۲٥۳ یةمصروفات التشغیلالبلغت
، وذلك مع عودة مسار األسعار إلى مستوياتھا المعتادة، مع أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي

التركیز المحوري على ضبط النفقات ومواصلة االستثمارات في رحلة التحوّل الرقمي لدى المجموعة 
 والمبادرات االستراتیجیة.

  ملیون دوالر أمريكي، مسجلة  ۱٥٥حققت المجموعة على أساس معدل* صافي ربح تشغیلي قدره
على أساس  ملیون دوالر أمريكي المسجلة خالل العام الماضي. ۱۲۲مقارنة مع  %۲۷ارتفاع بنسبة 
ماليین دوالر  ۷ قدرھاملیون دوالر أمريكي، مقارنة مع خسائر  ۱٥٤التشغیلي  الربح تشغیلي بلغ

موضحة (تأثر العام الماضي بتقلبات أسعار العمالت كما ھو  ۲۰۲۰العام  منأمريكي للفترة نفسھا 
 أعاله).

  ملیون دوالر أمريكي،  ٤۹خالل الفترة  أو رسوم الخسائر االئتمانیةبلغت مخصصات القروض المتعثرة
ملیون دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة نفسھا من العام  ۱۷٤مقارنة مع  %۷۲بنسبة أقل بنحو 
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الجائحة، مع نظرة الماضي، وتعود قیمة مخصصات القروض للعام إلى نفس المستويات لما قبل 
لتقديرات مخصصات القروض  ۹اقتصادية مستقرة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقارير المالیة رقم 

المتعثرة، ودون التأثیر الكبیر لحاالت احتیال العمالء الكبرى التي أثرت على العديد من البنوك في 
لقروض المتعثرة خالل النصف األول ملیون دوالر أمريكي لمخصصات ا ۹۰المنطقة، والتي وصلت لنحو 

 .۲۰۲۰من عام 
  أي بنفس المستويات المجلة في ٥٫۲بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو ،٪

٪، وذلك عندما يتم تعديل القروض طويلة األمد الممنوحة ٤٫٤. وتستقر النسبة عند ۲۰۲۰نھاية عام 
 بالكامل.

  الصعبة، فقد بقیت جودة محفظة األصول لدى المجموعة قوية ومعايیر وعلى الرغم من ھذه الظروف
 االكتتاب لدينا سلیمة.

 

 المیزانیة العامة

  ملیون دوالر أمريكي في نھاية الفترة،  ۳۸۹۰بلغت حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم
 .۲۰۲۰اية العام ملیون دوالر أمريكي المسجلة في نھ ۳۷٦۷مقارنة مع  %۳أي بزيادة بلغت 

  ملیار  ۳۰٫٤مقارنة مع  %۱٫۷ملیار دوالر في نھاية الفترة، بارتفاع بنسبة  ۳۰٫۹بلغ مجموع الموجودات
 .%۱. وارتفع مجموع الموجودات على أساس معدل* بنسبة ۲۰۲۰دوالر نھاية عام 

  ملیار دوالر  ۱٥٫۷مقارنة مع  %۱٫۸ملیار دوالر أمريكي، بارتفاع بنسبة  ۱٥٫۹بلغت القروض والسلف
، مما يعكس تركیزنا المستمر على االستخدام الرشید ۲۰۲۰أمريكي المسجلة في نھاية العام 

 للمیزانیة العامة للمجموعة.
  ۲۰۲۰ملیار دوالر أمريكي في نھاية العام  ۲۱٫۳ملیار دوالر أمريكي، مقارنة مع  ۲۲٫۲بلغ حجم الودائع .

توى الودائع لدينا قد حافظ على استقراره مما يؤكد ثقة عمالئنا. وبالرغم من األوضاع السائدة، فإن مس
 وتستمر جھودنا في تنويع وتحسین جودة قاعدة الودائع لدينا.

  ونسبة السیولة المستقرة  %۲٤۱حافظت مستويات السیولة على قوتھا حیث بلغت تغطیة السیولة
، أي بما يعادل النسبة %٥۲ئع لتبلغ ، وقد تحسنت نسبة الموجودات السائلة إلى الودا%۱۲۲الصافیة 

 .۲۰۲۰المسجلة في نھاية العام 
  بنسبة  ۱حافظت مستويات كفاية رأس المال على قوتھا: حقوق الملكیة الرئیسیة من المستوى

 .%۱۷٫۳، والنسبة الكلیة لكفاية رأس المال %۱٦٫٤، نسبة الفئة األولى من رأس المال ۱٦٫۱%

 
من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة  ABCُيعد بنك 

من المنتجات والخدمات المالیة والتي تشمل الخدمات المصرفیة بالجملة للشركات وتمويل التجارة 
القروض المجّمعة ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفیة  وتمويل المشاريع والتمويل المھیكل وترتیب

اإلسالمیة. كما يقدم البنك الخدمات المصرفیة بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن 
 في البحرين.لنقالة ومصر وتونس والجزائر، ومن خالل بنك "إلى" الرقمي المتاح عبر الھواتف ا

الیة والصحفیة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين وعلى الموقع وتتوافر جمیع البیانات الم
 .ABCاإللكتروني لبنك 



 

 

 

 

 ۱۰/۸/۲۰۲۱                            خبر صحفي

 

 

 -انتھى  -

 

 :للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع

 .للمجموعة، المنامة، مملكة البحرين رئیس الشؤون المالیةبرندون ھوبكنز، 
  17531311 973+أو فاكس رقم  17543223 973+ھاتف رقم : 

 

البرازیل التي لھا أثر تعویضي بین الدخل والضریبة وانخفاض  ABC* على أساس معدل المشار إلیھ أعاله یحتسب بعد التعدیل للمعالجة الضریبیة لتحوطات العملة في بنك 
 . ABCوفرة على الموقع اإللكتروني لبنك قیمة العملة وغیرھا من العوامل االستثنائیة غیر المتكررة. المزید من التفصیل متوفر في وثیقة المستثمرین المت


