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 في المؤتمر الصحفي ABCبيان بنك 
 

 مجموعة بنك ت الجمعية العمومية لقررABC  دوالر امريكي  0.03) %3توزيع أرباح نقدية بنسبة

العائدة إلى  2018للعام  من صافي األرباح %46لكل سهم من دون اسهم الخزانة(، بما يعادل تقريباً 

 دوالر أمريكي. 92.934.000مساهمي الشركة األم ، أي 

 

 .كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء جدد في مجلس االدارة بعد تقاعد عدد من االعضاء 

 

  ارتفع سعر سهم 2018منذ إعالن الغرض من وجود آلية صناعة سوق في فبراير ،ABC  0.28من 

(، وهو ما يشكل ارتفاًعا بنسبة 2019يناير  31دوالر أمريكي )كما في  0.44دوالر أمريكي إلى 

 .2018يونيو  20من تلك الزيادة بعد إعالن آلية صناعة السوق في  %30، إذ تحقق ما يزيد عن 50%

 

  ارتفع حجم أسهمABC  54.2ليصل إلى  2018ديسمبر  31المتداولة في فترة االثني عشر شهرا حتى 

 . 2017مليون في الفترة ذاتها من عام  35.5( بعد أن كان %53مليون )+

 

 ستراتيجيتنا ا المرحلة األولى من وحققت، 2018م خالل العا التشغيلي توجهه اإليجابي واصل األداء

التوترات  واستمرارتباطؤ النمو االقتصادي العالمي  رغم أهدافهاوتطوير أعمال البنك للتحّول 

ً  التعافي زال ماففي أسواقنا الرئيسية  .الجيوسياسية فيما تستمر  ،في دول مجلس التعاون الخليجي خافتا

حد أالبرازيل التي تمثل  ومن جانب آخر فإن. منطقة شمال إفريقيا في األخرى أسواقنا التحديات في

ً شهد ت أسواقنا الرئيسية  .االقتصادية في ظروفها تحسنا

 

  بلغ صافي أرباح بنكABC 202  2017عّما تحقق عام  أي أعلى ،2018عام  أمريكي دوالرمليون 

ما يعكس استمرار تطّور األداء التشغيلي في السنوات القليلة الماضية. أّما على صعيد ، %5بنسبة 

لرسوم، الدخل من ازيادة رفع كفاءة توظيف رأس المال وة، فقد وضع البنك ضمن أولوياته االستراتيجي

  .%5.2 إلى هذا العام حقوق الملكيةرفع العائد على األمر الذي 

 

 إجمالي الدخل التشغيلي المسجل عام  مقابلأمريكي،  دوالرمليون  817 بلغ إجمالي الدخل التشغيلي

 2018لعام  مليون دوالر أمريكي 866يستقر عند  هولكنأمريكي،  دوالرمليون  869ومقداره  2017

 المتعلقةتحوطات العملة األجنبية عد األخذ بعين االعتبار ب 2017مليون دوالر امريكي لعام  868و

 باالضافة الى انخفاض قيمة الصرف ،الرسوم الضريبية، التي ساهمت في خفض البرازيل ABCبنك ب

 ً   .االجنبي للريال البرازيلي مقابل الدوالر خصوصا

 

 ة األخرى ستراتيجيافورة، وغير ذلك من المبادرات االفي دبي وسنغ تعزيز تواجدنابعد استثمارنا في و

في عام  ت عليهعّما كان مرتفعةأمريكي، وهي  دوالرمليون  474التشغيلية  المصروفاتللبنك، بلغت 
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مليون  79 القروض المتعثرة تكاليف تدني قيمةصافي  بلغ كماأمريكي.  دوالرمليون  12بمقدار  2017

ما يعكس ، 2017أمريكي المسجل عام  دوالرمليون  96مبلغ أمريكي، أي أنّها انخفضت عن  دوالر

 .لفة االئتمانكفي تقليل  ساعدنا ما ،المتعثرةللقروض  الفاعلة ظيفنا لمعايير إقراض حصيفة وإدارتناتو

 

 استراتيجية بنك  المرحلة الثانية من ترتكزABC  على أربعة 2018عام في أواخرالتي تم إقرارها

ً عالمي بالجملةالمصرفية  ناخدماتإطالق إمكانيات : هي رئيسية أركان  ةالمصرفي ناخدماتورقمنة  ،ا

 ً ث عن ، والبحبيئة العمل وتعزيز ثقافةلزيادة المرونة لمجموعة نموذج عمل ا تعزيزو ،التجارية عالميا

 عوائد المجموعة. وتحسين من خالل التملكالتوسع فرص 

 

  2018عام لقد شهد  ً ية فيما يخص استراتيجية الخدمات المصرفاالستراتيجية. ففي المجاالت  كبيراً  تقدما

 الشركات مععلى تطوير العالقات تركز العالمي  أعمالنا على المستوى فإن ،لمجموعتنا بالجملة

ً ل وقدراتنا ة فروعناوالمؤسسات المالية من خالل االستفادة من شبك  بتوفير ةفعاليأكثر  نصبح شريكا

 العديد من الدول بشكٍل مستمر.  عبرالمنتجات المتعددة 

 

  ززت التي عالعالمية  التجارية العمليات المصرفية دائرة خالل العام تعزيزومن بين المبادرات الهامة

الهامة  إحدى االحتياجات ستلبيإدارة النقد التي  البدء بأنشطةإلى جانب  ،خدمات تمويل التجارة الدولية

 للعمالء، فضاًل عن توفير مصدٍر لتنويع تمويل البنك. 

 

  رقمينك تجزئة ب إلطالق ت استعداداتنا، فقد شّكلاألعمال المصرفية الرقميةستراتيجية فيما يتعلق باأّما 

 ً ً ا حدثا ً  ستراتيجيا  وافققد و. 2019في البحرين قبل نهاية عام  البنك طالقإ، ومن المخطط أساسيا

جري أن ي ذلكبعد البنك الجديد ومنحه الترخيص. ومن المقرر  أنشطةعلى  مصرف البحرين المركزي

ً  البنك الرقمي أعمال التوسع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا كمصر  منطقة أخرى في ليشمل أسواقا

 واألردن. 

 

 عدل فقد بلغ م .بصورة متزايدة ومتنوعةالعمومية للبنك قوية ومرنة  يزانيةما زالت الم، من جانب آخر

ي من رأس المال للمجموعة ف ىاألول الفئةكفاية رأس المال وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة ونسبة 

ظة أّما محفلكثير من نظرائنا.  النسب المقابلةما يفوق  أي على التوالي، %17.2و %18.2 نهاية العام

، في نهاية العامو. ق جغرافية متنوعةاطوتتوزع في من تع بالسيولةوتتماالستثمار األساسية فهي مستقرة 

، في 2017مليار دوالر عام  16.8 بما مقدارهكي، مقارنة يمليار دوالر أمر 16.4 ودائع العمالءبلغت 

مليار دوالر  15.3 بما مقدارهمليار دوالر أمريكي، مقارنة  14.9ف لحين بلغت قيمة القروض والس

 .2017أمريكي عام 

 

 ستراتيجيتنا وإدارتنا وقوة ومرونة الميزانية العمومية ا حصافة وقد عكس التصنيف االئتماني للبنك

نيف تص ند بورز ووكالة فيتشأكٍل من وكالة ستاندرد  تصنيفاتأكدت  حيث للبنك وجودة أصوله،
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في عدد من  الضغط الذي تتعرض له التقديرات على الرغم من -BBBعند الدرجة  ABCئتمان بنك ا

كس درجة االستثمار يعضمن  التصنيفأّن إلى فيتش  أشارت وكالة، المناطق الجغرافية األساسية لنا

التنوع الجغرافي للبنك وإدارته القديرة واستجاباته المالئمة للمخاطر والتفوق في الرسملة على النظراء 

 تقر.مة والتمويل المسيوالسيولة السل


