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 ۲۰۱۹ لعاملالمالیة  النتائج عن یعلن ABC بنك
  أمریكي دوالر ملیون ۱۹٤بلغت  األم الشركة مساھمي إلىاألرباح الصافیة العائدة 

 
المتداولة أسھمھا في بورصة  ،)المصرفیة العربیة المؤسسة(ABC  بنك مجموعةأعلنت الیوم  :البحرین لمنامة،ا

ً قوی اً نمووالتي أظھرت  ،۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة المالیة ھانتائجعن  ،ABCالبحرین تحت الرمز  في  ا
 العام زتمیّ وقد  .الخارجیة األسواقفي  الصعبة ظروفال استمرار غمرُ  التعدیل بعداألصول واإلیرادات واألرباح 

 المخاوف وآلت ،الفائدة أسعار انخفاضو والصین، األمریكیةبالتوترات التجاریة المستمرة بین الوالیات المتحدة 
إلى تباطؤ  ABCالسیاسي غیر المستقر في بعض األسواق الرئیسیة لبنك  الوضع مع مجتمعةً  النمو شأن في العالمیة

في التغلب على ھذه الظروف، واستثمر  ABCالنمو االقتصادي وتراجع الطلب على االئتمان. مع ذلك، نجح بنك 
في الربع الرابع من عام  الرقمي ’إلى’لبنك  الرائد طالقاإلب تكلّل امبدرجة كبیرة في رحلتھ إلى التحّول الرقمي، م

۲۰۱۹. 

ملیون دوالر أمریكي، بعد  ۱۹٤حققت المجموعة أرباح صافیة موحدة عائدة إلى مساھمي الشركة األم قدرھا  قدو
ملخص األداء المالي للربع الرابع  استیعاب أثر تحدیات الظروف الحالیة ومصروفات االستثمارات المذكورة أعاله.

  :أدناهوالسنیة المالیة موضحة 

 )أشھر(لفترة الثالثة المالیة للربع الرابع  النتائج

 األخیر الربع خالل أمریكي دوالر ملیون ۳۳ األم الشركة مساھمي إلى العائدة الموحدة الصافیة األرباح بلغت •
 دوالر ملیون ٤۳ البالغة السابق العام من األخیر الربع أرباح مع مقارنة %۲۳ بنسبة أدنى، ۲۰۱۹ للعام

والمصاریف المرتبطة بشكل خاص الدیون المتعثرة مما یعكس التغیرات في مستویات مخصصات . أمریكي
 مع االستثمارات والتضخم.

عند نفس مستواه للفترة المقابلة من  ،أمریكي دوالر ۰٫۰۱العام  مناألخیر  للربعربحیة السھم الواحد  بلغت •
 العام السابق. 

ملیون دوالر أمریكي  ۳۳ملیون دوالر أمریكي، مقابل  ۸٥الدخل الشامل العائد إلى مساھمي الشركة األم  بلغ •
العادلة ألدوات  لقیمةا، مما یعكس المستویات السلیمة لصافي األرباح و۲۰۱۸ُسجلت في نفس الفترة من العام 

 الدین وتحویل العمالت األجنبیة.

 ۲۰۱۹ للسنة المالیة النتائج

، ۲۰۱۹ العام عن أمریكي دوالر ملیون ۱۹٤ األم الشركة مساھمي إلى العائدة الموحدة الصافیة األرباح بلغت •
*، ارتفعت  معدل. وعلى أساس أمریكي دوالر ملیون ۲۰۲ البالغة السابق العام أرباح من %٤ بنسبة أقل

 ٪ بعد عدم احتساب الصفقات االستثنائیة غیر المتكررة وتأثیر العمالت األجنبیة.۲األرباح الصافیة بنسبة 
 لعام السابق.لدوالر أمریكي  ۰٫۰۷مع  بالمقارنةدوالر أمریكي،  ۰٫۰٦استقرت ربحیة السھم الواحد عند  •
 ٥۷ملیون دوالر أمریكي، مقابل دخل بمبلغ قدره  ۲٦۱بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساھمي الشركة األم  •

، ویعكس ذلك المستویات السلیمة لصافي األرباح والتغیرات ۲۰۱۸ العام عنملیون دوالر أمریكي ُسجلت 
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ل العمالت األجنبیة خالل العام في تحوی السلبیةالتغیرات  مقابل ،العادلة ألدوات الدین للقیمةاالیجابیة 
۲۰۱۸. 

، مرتفعة العامملیون دوالر أمریكي في نھایة  ٤۰۳۱بلغت حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم  •
 .۲۰۱۸عام الملیون دوالر أمریكي في نھایة  ۳۸٦۲مقارنة مع  %٤بنسبة 

، مقارنة مع ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ في ملیار دوالر أمریكي ABC ۳۰٫۱إجمالي موجودات مجموعة بنك  بلغ •
 السنة٪ خالل ۱۱. في حین نمت القروض والسلفیات ۲۰۱۸عام الملیار دوالر أمریكي في نھایة  ۲۹٫٥

على  یدلصرف العمالت األجنبیة. مما  سعرملیار دوالر أمریكي، بعد استیعاب أثر  ۱٦٫٥لتصل إلى 
تركیزنا على اإلدارة الحذرة  استمرارقدراتنا على التغطیة مع  ونموطیط أداء استراتیجیة التخ كفاءة

 للمیزانیة العامة.
 الذي العمومیة الجمعیة اجتماع في توصیة یقدم أن ABCالمناسبة، قرر مجلس إدارة مجموعة بنك  وبھذه •

 ۰٫۰۳( %۳ بنسبة نقدیة أرباح توزیع على للموافقة البحرین مملكة في ۲۰۲۰ مارس ۲۹ بتاریخ سینعقد
ً  یعادل بما)، الخزانة أسھم دون من سھم لكل أمریكي دوالر  ۲۰۱۹للعام  األرباح صافي من %٤۸ تقریبا

 ملیون دوالر أمریكي. ۹۳العائدة إلى مساھمي الشركة األم، أي حوالي 

 )۲۰۱۹ المالیة للسنة( المالي األداء

مقارنة مع  %٦أي أعلى بنسبة  ،۲۰۱۹ملیون دوالر أمریكي عن العام  ۸٦٥مجموع الدخل التشغیلي  بلغ •
وعلى أساس معدل* ارتفع مجموع الدخل  ،ملیون دوالر أمریكي ۸۱۷الدخل التشغیلي للعام السابق البالغة 

 مما یعكس نمواً قویاً في العدید من أعمالنا. %٤التشغیلي بنسبة 
ملیون دوالر أمریكي  ٥٥۹٪ مقارنة مع ۱ملیون دوالر أمریكي بزیادة نسبتھا  ٥٦٤لفوائد بلغ صافي دخل ا •

 ، بعد استیعاب تأثیر انخفاض أسعار الفائدة وسعر صرف العمالت األجنبیة. ۲۰۱۸عن العام 
٪ ۱۱ملیون دوالر أمریكي أو  ٥۰ملیون دوالر أمریكي، بارتفاع مقداره  ٥۲٤بلغت المصروفات التشغیلیة  •

المبادرات واالستثمار في رحلة التحّول الرقمي للمجموعة بمواصلة ال بسببقارنة مع العام الماضي، م
 عن %٤ بنسبة التشغیلیة المصروفات ارتفعت فقدعلى أساس معدل و ،االستراتیجیة إلى جانب التضخم

 .السابق العام
ملیون دوالر أمریكي  ۷۹ملیون دوالر أمریكي مقارنة بمبلغ  ۸۲بلغ صافي مخصصات الدیون المتعثرة  •

األمر الذي یعكس اإلدارة  ،كل عام جاءت على مستوى مماثل للعام الماضيشالعام الماضي، ب عن
 .االستباقیة لالئتمان واالكتتاب المتحفظ

٪ متحسنة عن مستویات نھایة عام ۳٫۷في المجموعة  بلغت نسبة الدیون المتعثرة إلى إجمالي القروض •
٪ بعد تعدیل الدیون المتعثرة القدیمة ۲٫۹٪، وتصبح النسبة المعدلة للدیون المتعثرة ٤٫۰التي بلغت  ۲۰۱۸

  .التي تم وضع مخصصات كاملة لھا
 

 العامة المیزانیة
ملیار دوالر  ۲۰٫۷مستویاتھا البالغة  مع مقارنةملیار دوالر أمریكي،   ۲۱٫۰ العامبلغت الودائع في نھایة  •

 جھودنا لتنویع وتحسین جودة قاعدة الودائع لدینا. مواصلین. ۲۰۱۸أمریكي في نھایة عام 
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ونسبة السیولة المستقرة الصافیة  %۳۰۳تغطیة السیولة  بلغتحافظت مستویات السیولة على قوتھا حیث  •
 ، وھي نسبة جیدة.%٥۱، وبلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع  %۱۱٥

كلیة لكفایة رأس المال ، كما بلغت النسبة ال%۱٦٫۹حافظت نسبة الفئة األولى من رأس المال على قوتھا عند  •
۱۷٫۹%. 

، قائًال: " ُرغم الظروف ABCمجموعة بنك دارة إوبھذا الشأن، علّق السید الصدیق عمر الكبیر رئیس مجلس 
المساس بمیزانیتنا من دون  ABCنمًوا جّیًدا في اإلیرادات والموجودات لبنك  ۲۰۱۹الخارجیة الصعبة، شھد عام 

حرصنا على التركیز على تحقیق استراتیجیتنا؛ ولقد العامة القویة ونھجنا االستباقي الحذر إلدارة المخاطر االئتمانیة. 
اع المصرفي، والبقاء في الطلیعة فیما یتعلق باالستعداد للتحّول الرقمي ونحن مع الوعي التام بالتغیرات في القط

 لفخورون بتدشین بنك "إلى" الذي القى حماساً كبیراً من عمالئنا وشركائنا في البحرین".

عمالئھ مجموعة مبتكرة لاألوسط وشمال إفریقیا ویقدم  الشرقمن البنوك الدولیة الرائدة في منطقة  ABCبنك  یُعد
من المنتجات والخدمات المالیة تشمل الخدمات المصرفیة للشركات وتمویل التجارة الدولیة وتمویل المشاریع 

المال والمنتجات المصرفیة اإلسالمیة. كما  وأسواقومنتجات الخزانة  المجمعةوالتمویل المھیكل وترتیب القروض 
، ومن من خالل شبكة البنوك التابعة لھ في األردن ومصر وتونس والجزائر ةبالتجزئیقدم البنك الخدمات المصرفیة 

 خالل مصرفھ الجدید المتاح عبر الھواتف المتنقلة فقط في البحرین.

لكتروني إلللسادة المساھمین الى أن البیانات المالیة والبیان الصحفي متوفران على الموقع ال ABCمجموعة بنك  وتنوه
 لبورصة البحرین.

 

 –  انتھى –

 :االتصال معلومات
 للمجموعة اإلعالم وشؤون المؤسسة عالقات

 abc.com-Media@bank 
 المنامة, البحرین, ٥٦۹۸ ص.ب:

 ، المنطقة الدبلوماسیة۳۱۷، مجمع ۱۷۰۳، طریق ۱٥۲، مبنى ABCبرج بنك 
 

 

 ABCأساس معدل، المقصود بھ إعادة االحتساب بعد رفع آثار عملیات التحّوط للعمالت األجنبیة في بنك  على *
 البرازیل، والصفقات غیر المتكررة وتأثیر العمالت األجنبیة. 
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