
 

 

  

 4/2019/ 22               صحفي خبر

 

 

  مستقر"الى " ABCالتصنيف االئتماني لبنك  ترفع منظور "ستاندرد اند بورز"
  "BBB-/A-3"عند وتثبت التصنيف الطويل والقصير المدى 

 
بنك  تصنيفلل المنظور المستقبلي رفع عنللتصنيف االئتماني العالمي " ستاندرد اند بورزوكالة "أعلنت 
ABC عندالمدى والقصير طويل الالتصنيف االئتماني  الى "مستقر"، كما ثبتتBBB-/A-3  ويعكس قرار .

تحقيق لى عالبنك على مواجهة الظروف الصعبة التي شهدتها األسواق الرئيسية التي ينشط فيها و الوكالة قدرة 
  أداء مالي قوي.

 
تقر المنظور المستقبلي للتصنيف الى مس رفعالوكالة عن اعتقادها بان  مؤخرًا، أعربتها ُنشر لوفي بيان 

ي األسواق ف يأتي في ضوء المرونة الكبيرة التي أبداها البنك في مواجهة المخاطر االقتصادية واالئتمانية
، استطاع واقاألس هذوأضافت أنه بالرغم من التحديات التي تشهدها العديد من الدول في ه الرئيسية ألعماله.

 البنك ان يحقق استقرارا في أدائه المالي ومن ثم تعزيز القاعدة الرأسمالية للمجموعة.
 

: "نحن ABCالدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك  ضوع، قالو وفي تعليق له حول هذا الم
 في بيانها ند بورزستاندرد ا نوهتقد ف. بجدارة البنك للتصنيف الذي استحقه المنظور المستقبليبرفع نرحب 

لية جهودنا المتواصلة لتعديل نموذج أعمالنا لالستجابة بكفاءة عابالحكيمة التي يتبعها البنك و  المخاطر إدارةب
 ."للتغيرات العميقة التي تشهدها الصناعة المصرفية

  
باستراتيجية النمو الحصيفة للبنك والمؤشرات القياسية  يفتخر أيضًا بإشادة الوكالة ABCبنك أن  وأضاف

نك انتشارنا الجغرافي وقوة رسملة الب شبكة نواصل االستفادة من نحن سوفو  السليمة لجودة األصول لديه.
 لعوائداوتعزيز  بشكل أفضل العمالء تاحتياجا لتلبيةالمنتجات والخدمات التي نقدمها مجموعة تنوع و 
 لمساهمين.ل
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من المصارف الرائدة في المنطقة ويمارس أعماله من خالل وجوده في مختلف أنحاء  ABCويعتبر بنك 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى جانب أوروبا وآسيا والواليات المتحدة والبرازيل، ويوفر منتجات وخدمات 

تمويل ، وتمويل المشاريع والمالية مبتكرة من بينها الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل التجارة الدولية
رأس المال والقروض المجمعة والصيرفة اإلسالمية. ويوفر البنك و  الدين المهيكل، إضافة إلى خدمات أسواق

 أيضا خدمات التجزئة المصرفية من خالل شبكة بنوكه التابعة في كل من األردن ومصر وتونس والجزائر.
 


