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 2020ول من عام للنصف األ  ةيعلن عن النتائج المالي ABCبنك 

إلى  أدت 19 كوفيد جائحةوتأثير  احتيال بعملية أساسا   المتعلقة القروض خسائر مخصصات  زيادة

 مليون دوالر أمريكي 67م بلغت األ  الشركة مساهميلى إ ةعائد ةتسجيل خسائر صافي

 

مسبوقة بميزانية عامة متينة وإيرادات أعمال رئيسية قوية  غيرال  األسواقيتجاوز أوضاع  البنك

 مليون دوالر أمريكي قبل اقتطاع المخصصات  114ويحقق أرباحا  تبلغ 

 

  بورصةسهمها في  أ  ة( المتداولةالمصرفي  ةالعربي  ة)المؤسس   ABCعلنت مجموعه بنك  أ  :البحرين  المنامة،

 .2020ول من عام للنصف األ ةعن نتائجها المالي ABCالبحرين تحت الرمز 

. وقد  2020أوضاع متاجرة غير مسبوقة شكلت تحديا  كبيرا  جدا  خالل النصف األول من عام    ABCبنك    واجه

  عملية  وواصلت رةمن الصفقات المنتظ ةومجموع ة قوي ةعام ةبميزاني  تمتعةداء جيد مأالعام ب ةت المجموعأبد

 اتها وتطوير األعمال المصرفية بالجملة. عملي نةرقملول التح  

اجتماع   نتيجة  بقوة   المجموعة  مال عأ  طخط  تثرأت  ،ول من العامفي ظل التطورات التي شهدها النصف األ  ولكن

انهيار أسعار النفط وما ترتب   لىإ،  19  كوفيدمن تفشي جائحه    ابتداء    ،في نفس الوقت  ةعوامل استثنائي  ةعد

 عنه من ضغوط في األسواق.  

وبشكل عام، كان أداء األعمال وااليرادات من العمالء جيدا  خالل النصف األول من العام، فيما تأثرت هوامش  

تراجع قيمة الريال البرازيلي بشكل كبير على ايرادات   وتأثير الفوائد الصافية بسبب انخفاض معدالت الفائدة  

يرادات نوعا   على صعيد مصروفات التشغيل للتعويض عن تراجع اإل  ةجراءات مكثفإوتم اتخاذ   .البرازيل  ABCك  بن

  114ما بحيث حققت المجموعة، على أساس األعمال الرئيسية وقبل اقتطاع المخصصات، نتيجة صافية بلغت  

خسائر ل. ولكن تم وضع مخصصات  2019في العام    أمريكيمليون دوالر    133، مقارنة مع  أمريكيمليون دوالر  

للنصف االول   أمريكيمليون دوالر    21)  أمريكيمليون دوالر    174ائتمان متوقعة للنصف االول من العام بلغت  

  إضافة( نتيجة حدوث عملية احتيال كبيرة من قبل أحد العمالء العربية المتحدة بشكل رئيسي،  2019من عام  

 ، مما أدىلألسواقيأخذ في الحسبان المنظور المستقبلي    9ة الدولية رقم  عداد التقارير الماليإلى أن معيار  إ

 . أمريكيمليون دوالر  67صافيه بلغت  خسارةتسجيل إلى 

عالية وقوة أداء في العديد من المجاالت خالل النصف األول من العام على أساس    مرونة  ABCوقد أظهر بنك  

 األعمال الرئيسية بالرغم من التحديات العديدة: 

دخل    مجموع كان مستوى االيرادات من الصفقات والعمالء جيدا ، حيث سجل معظم وحدات أعمالنا   •

 المقابلة من العام الماضي. للفترة% من مستويات الدخل 90يتجاوز تشغيلي 

مليار    1قساط لما يقارب  األ  سدادتم توفير الدعم لعمالء التجزئة والجملة الرئيسيين، مثل تأخير    •

 من محفظة القروض الموحدة. أمريكيدوالر 

ترتيب الصفقات في  ةإدار مواصلةبسبب سمعته الممتازة وريادته في السوق من  ABCتمكن بنك   •

ما   إنشاءسالمي، وتم ترتيب  التمويل التقليدي واإل  يأسواق الدين والقروض المشتركة في قطاع

 ول من العام.  دوات الدين خالل النصف األأمليار دوالر من  12يقارب من 
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شركة واصل البنك توسيع قدراته في ميدان المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية لألفراد من خالل   •

الخدمات المالية العربية وبنك "إلى"، وهو البنك الرقمي الذي يقدم خدماته عبر الهاتف النقال فقط  

 . 2019وتم إطالقه في الربع األخير من عام 

األصول    • لمحفظة  العالية  الجودة  على  البنك  المعايير  وحافظ  االكتتاب    الحكيمةعلى  عمليات  في 

وكاالت التصنيف االئتماني    وأشارتاالئتماني التي تم تأكيدها عبر اختبارات ضغط مكثفة للعمالء،  

العمالء التي أثرت على حجم    أحدعملية االحتيال من  ل  االستثنائية  الطبيعةإلى    مثل ستاندرد اند بورز 

المتوقعة،   االئتمان  خسائر  ا  ت عادأ  ثم  ومنمخصصات  عند  تثبيت  للبنك  االئتماني   -BBBلتصنيف 

 بمنظور مستقر. 

يتمتع البنك بميزانية عامة قوية ومستويات ممتازة من السيولة وكفاية رأس المال، والتي تم تعزيزها  •

ولى من رأس المال وفقا  التفاقية األ  الفئة  كفاية. وقد بلغت نسبه  2019رباح األسهم لعام  أباستبقاء  

%، وبلغت تغطية السيولة 16.0لف أساسا  من حقوق ملكية رئيسية بنسبة  %، تتأ 16.3بازل الثالثة  

 %.  121صافية ال ةالمستقر ة% ونسبه السيول215

 ةادعالست  ةجراءات الالزمالتخاذ اإل  ةلويوعطاء األإ  ةمجموعالسوف تواصل    ،2020من عام    ةالمتبقي  ةوخالل الفتر

ثر على أكبر الذي  التي كانت العامل األ  ةوفي نفس الوقت احتواء مخصصات خسائر االئتمان المتوقع  ةالربحي

 الغموض التي نواجهها. ةاستمرار حال بسببنتائج البنك 

 ة، صافي  ةسجلت خسار ةن المجموعأ"مع  ،الصديق عمر الكبير ،ABCبنك  ةمجموع ةدارإوقال رئيس مجلس 

كان جزء كبير منها يخص    ةخسائر ائتمان متوقعل  ةيعي نتج عن وضع مخصصات كبيرغير الطب   الظرفن هذا  أال  إ

ضخم  ةعملي وقد    ةاحتيال  واحد.  عميل  الميزانيأمن  التشغيل    ةالقوي  ةالعام   ةظهرت   الممتازةوعمليات 

سواق  في العديد من األ  ةعمالنا الرئيسيأن  إ.  الظروفللبنك على التعامل مع هذه    ةالقدرات الكبير  ةللمجموع

وتم تثبيت التصنيف    جدا    عالية  بقيت  ةس المال والسيولأن مستويات رأكما    ،حافظت على قوتها  ةنشطاألو

التي بذلها الموظفون    ةن يشيد بالجهود المتفاني أ  ةدار. ويود مجلس اإلةاالستثماري   ةالدرجباالئتماني للبنك  

سلطات لالمتهم. كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لالمتواصل على ضمان س  هويؤكد تركيز  ةالحرج  الفترةخالل هذه  

 ة لمواجه  بنك على دعمهم المستمر الذي يعتبر حيويا  بال   ةطراف ذات العالقاأل  ةوالمساهمين وكاف  ة الرقابي

 مامنا بنجاح". أالتحديات التي 

 :معاالول من للنصف األ ةلنتائج الماليليلي توضيح ملخص  وفيما

 2020 عام األول للنصف المالية النتائج

الصافي • الخسائر  الشركإلى    ةالعائد  الموحدة  ةبلغت  دوالر    67م  األ  ةمساهمي  في    أمريكيمليون 

من  الفترةلنفس  أمريكيمليون دوالر  112بلغت   ةرباح صافيأمع  ةمقارن ،2020ول من عام النصف األ

 العام الماضي. 

األ  بلغت • للنصف  الواحد  السهم  الجاريربحية  العام  دوالر   0.04مقابل    أمريكيدوالر    0.02-  ول من 

 في العام الماضي.  أمريكي

  ة مقارن  ،أمريكيمليون دوالر    396-م  األ  الشركةمساهمي  إلى    ةالعائد  ةالشامل  الخسارةبلغ مجموع    •

يعكس   الذي األمر ،في العام الماضي أمريكيمليون دوالر  159بلغ  الذي الشامل دخلال مجموع مع

 ة تراجع قيم  نتيجة  2020عام  الول من  والتقلب الشديد في السوق خالل النصف األ  ةالخسائر الصافي

ثر  أمع    ةمقارن  ،وات الديندأل  ةالعادل  ةفي القيم  ةتغيرات غير المواتيال% و26الريال البرازيلي بنسبه  

 جنبي خالل العام الماضي. سعار الصرف األايجابي أل

النصف   ة في نهاي  أمريكيدوالر    مليون  3637م  األ  الشركةمساهمي  إلى    ةالعائد  ةبلغت حقوق الملكي •

 . 2019العام  ةفي نهاي أمريكيدوالر  مليون 4031مع  ة% مقارن10بلغ  بتراجعي أ ،ول األ
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  30.1  % مقارنة مع1  أدنى بنسبة  ،ول النصف األ  ةمليار دوالر في نهاي  29.6مجموع الموجودات    بلغ •

 .2019عام  ةمليار دوالر نهاي 

مع   ةول من العام الجاري مقارنالنصف األ ة في نهاي أمريكيمليار دوالر  14.6القروض والسلف  تبلغ  •

% على أساس تشغيلي. ولكن بعد  11بتراجع بلغ    ،2019العام    نهايةفي    أمريكيمليار دوالر    16.5

%  3نسبه ب قل أتكون القروض والسلف  ،الريال البرازيلي ةثر تراجع قيمأالعتبار خذ بعين االتعديل واأل

وضاع صول في ظل األفي اختيار األ  واالنتقائيةمما يعكس ضعف الطلب    ،مستوى العام الماضي  عن

 . ةالراهن االئتمانية

 2020 عام األول  للنصفداء االعمال أ 

مليون  437مع  ة% مقارن45 ة قل بنسبأي أ ،أمريكيمليون دوالر  240بلغ مجموع الدخل التشغيلي  •

قبل احتساب    هون هذا المبلغ  أإلى    ةشارفي العام الماضي. ولكن تجدر اإلذاتها    للفترة  أمريكيدوالر  

  وعلى .  جنبيةاأل  العمالت  صرف  قيمة  تراجعالبرازيل و   ABCفي بنك    ةت العملطاتحو    ةثار التعديالت نتيجآ

ي ما يعادل  أ  ،ول في النصف األ  أمريكيمليون دوالر    389* بلغ مجموع الدخل التشغيلي  معدل أساس  

البالغ    ةفي نفس الفتر  اه% من مستو90 الماضي  العام  الذي األ  ،أمريكيمليون دوالر    434من  مر 

 سواقنا. أعمالنا وأداء في معظم األ  ةيؤكد قو

مليون   279مع    ة% مقارن10بتراجع مقداره    ،أمريكيمليون دوالر    252الفوائد    من  الدخل  صافي  لغب •

وتراجع    ةثر انخفاض معدالت الفائدأمن العام الماضي وذلك بعد امتصاص    ةلنفس الفتر  أمريكيدوالر  

 .  ةجنبياأل العمالت ةقيم

مليون دوالر   257مع  ة% مقارن4بمقدار  ةمتراجع  ،أمريكيمليون دوالر  247بلغت مصروفات التشغيل  •

 ة ولويعطاء األإالمصاريف مع    لخفضجراءات  إمن العام الماضي. وقد تم اتخاذ    ةنفس الفترل  أمريكي

 .ةللمجموع االستراتيجيةالمبادرات ول الرقمي االستثمار في التحو   ةلمواصل

جموعة على أساس األعمال الرئيسية )بعد التعديل لعوامل سعر صرف العملة والضريبة الم  حققت •

 .  2019في عام    أمريكيمليون دوالر    133مقابل    ،أمريكيمليون دوالر    114وغيرها( نتيجة صافية بلغت  

مليون    21مقابل    ،أمريكيمليون دوالر    174ول من العام  مخصصات القروض المتعثرة للنصف األ  تبلغ •

 ة الناتج  ةاالئتمان المتوقع  خسائرفي    ةالحاد  ةن الزيادإمن العام الماضي.    ةلنفس الفتر  أمريكيدوالر  

التي تتعرض لضغوط بسبب   ة على المحفظ  9رقم    ةالتقارير المالي  إلعداد عن تطبيق المعيار الدولي  

مجموعه شركات  بمن عمالء تتعلق    ةتفاقمت بسبب حاالت احتيال كبير  ةليالك  االقتصاديةوضاع  األ

ثرت هذه الحاالت على العديد من أ(. وقد  NMC)  سي   مإ  نإ  ة مجموع  ها( بما فيKBBOكي بي بي أو )

  حتيالهناك عمليات ا  كان   هنأيبدو    ،وتتطور  ةن هذه الحاالت مازالت معقدأ. ومع  ةالمصارف في المنطق

خفاء مقصود  إخداع مدققي الحسابات وو  كالمستوى ومنظم للنصب على البنو  عالي  وتآمر  ةمعقد

 . ة غير معلن ةمستويات دين كبيرل

مكن أ  ةالثالث  ةبالدرج  ةخسائر االئتمان المتوقع  فإن  ،بعمليات االحتيال   المتعلقةعن الجوانب    ا  وبعيد •

السابق تجاربنا  مع  وتتماشى  كما  ةاحتواؤها  المتوقعخسا  ارتفاع  أن.  االئتمان   األولى   ةبالدرج  ةئر 

السائدي  والثانية االتجاهات  مع  األ  ةتماشى  عند  المصرفي  القطاع  األفي  الحسبان  في  وضاع  خذ 

بعين االعتبار   يأخذ  9رقم    ةالتقارير المالي  إلعدادن المعيار الدولي  أ، حيث  19  كوفيدعن وباء    ةالناجم

 سواق.في األ ةاالتجاهات المستقبلي

 ، 2019العام    ة% في نهاي 3.7مع    ة% مقارن4.7جمالي القروض  إإلى    ةالقروض المتعثر  ةسب لغت نب •

الزياد  ىتعز و المتعثرالمذكورةعمليات االحتيال  إلى    بشكل رئيسي  ةهذه  القروض    ة . وبعد استثناء 

 %. 3.8 ةالمعدل ةلها تصبح النسب ةكامل مخصصاتالتي تم وضع  ةالقديم

ومعايير االكتتاب التي   ة،ى عاليقتب  المجموعةموجودات    ةمحفظ  ة جود  نإوضاع فبالرغم من هذه األ •

عن    ة. وقد نوهت وكاالت التصنيف االئتماني مثل ستاندرد اند بورز في تقاريرها المفصلةنتبعها محكم

 للتصنيف.  مستقرمع منظور مستقبلي  -BBBاالئتماني عند  هتصنيف وثبتتهذا األمر إلى  البنك
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 : ةالعام الميزانية

 

عزى  . وي  2019العام    ةفي نهاي  أمريكيمليار دوالر    21مقابل    ،أمريكيمليار دوالر    20.2بلغ حجم الودائع   •

البرازيلي. وبالرغم من األإلى    ساسا  أهذا االنخفاض   الريال  خالل    ةوضاع السائدتراجع سعر صرف 

الودائع حافظ على استقراره  إف  ، 2020ول من عام  النصف األ بنك بالعمالء    ةمما يؤكد ثقن مستوى 

ABCودائع العمالء. ة. ونحن نواصل جهودنا لتنويع وتحسين جود   

% ونسبة السيولة المستقرة 215حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث بلغت تغطية السيولة   •

 نهاية في% 51 مقابل ،%54الودائع لتبلغ إلى  نسبة الموجودات السائلة وتحسنت%، 121الصافية 

 .2019 العام

الرئيسية بنسبة    حقوق:  قوتها  على  المال   رأس  كفايةمستويات    تحافظ • %، نسبة  16.0الملكية 

 ..%17.3النسبة الكلية لكفاية رأس المال و%، 16.3الفئة األولى من رأس المال 

الئه مجموعة من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويقدم لعم ABC ي عد بنك

مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل 

عة ومنتجات الخزانة وأسواق المال والمنتجات المصرفية  المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجم  

من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر   اإلسالمية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة

  وتونس والجزائر، ومن خالل مصرفه الجديد المتاح عبر الهواتف المتنقلة فقط في البحرين.

الموقع  أن البيانات المالية والبيان الصحفي متوفران على  إلى    للسادة المساهمين ABC وتنوه مجموعة بنك

 . ABC وبنك اإللكتروني لبورصة البحرين

 –  انتهى –

إليه أعاله يحتسب بعد التعديل للمعالجة الضريبية لتحوطات العملة في    المشارلى أساس معدل  ع  *

البرازيل التي لها أثر تعويضي بين الدخل والضريبة وانخفاض قيمة العملة وغيرها من العوامل    ABCبنك  

المتوفر المستثمرين  وثيقة  في  متوفر  التفصيل  من  المزيد  المتكررة.  غير  الموقع    على  ةاالستثنائية 

  .ABC بنكلاإللكتروني 

 

 

 : االتصال معلومات

 للمجموعة  اإلعالم وشؤون  المؤسسة عالقات

 abc.com-Media@bank 

 المنامة, البحرين , 5698 ص.ب: 

 ، المنطقة الدبلوماسية317، مجمع 1703، طريق  152، مبنى  ABCبرج بنك 

 

https://www.bahrainbourse.com/arab-banking-corporation
https://www.bahrainbourse.com/arab-banking-corporation
https://www.bank-abc.com/En/AboutABC/Investment/Pages/default.aspx
https://www.bank-abc.com/En/AboutABC/Investment/Pages/default.aspx
https://www.bank-abc.com/En/AboutABC/Investment/Pages/default.aspx
https://www.bank-abc.com/En/AboutABC/Investment/Pages/default.aspx
https://www.bank-abc.com/En/AboutABC/Investment/Pages/default.aspx
mailto:Media@bank-abc.com

