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  ABCالتصنيف االئتماني لبنك  تثبت ند بورز"آ"ستاندرد 

  "ةمستقر" ةمستقبليمع اإلبقاء على نظرة  "BBB-/A-3عند "
 

 ةالمستقبليابقاءها على النظرة  عن" ند بورزآستاندرد "التصنيف االئتماني العالمية وكالة أعلنت 

المدى والقصير طويل الالتصنيف االئتماني  مع تثبيت"مستقر"،  عند ABCلتصنيف بنك 

 لمركز المالي للبنكاقوة ل نتيجة ًكيث للوكالة ديأتي هذا التصنيف الححيث .  BBB-/A-3عند

  .التي ينشط فيها سواق الرئيسيةاألوقدرته على تحمل الظروف الصعبة في 

 

عكس تأن النظرة المستقبلية المستقرة ب ستاندرد آند بورز، أكدت للوكالة وفي بيان نشر مؤخرا

أنه على والقاعدة الرأسمالية للمجموعة، مضيفةً  ABCوجهة نظرها للمركز المالي القوي لبنك 

جودة  ا التأثيرعلىممن شأنه( 19-كورونا )كوفيدجائحة أسعار النفط وآثار  تراجعالرغم من أن 

موارده  اإلكثر حصافة باإلضافة إلى متانة االكتتاب بمعايير إلتزام البنك نأ الإ ،أصول البنك

 االئتمانية.البنك جدارة  المحافظة على من شأنهماالرأسمالية 

 

أرباح البنك ومقاييس جودة األصول الرئيسية  وان كانتت ستاندرد آند بورز الى أنه ص  ل  وقد خ  

، إال أن الموقف المالي 19-كوفيدتدهور بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات بعض القد يطالها 

شهراً  24-12اً بشكل عام مع مستوى التصنيف الحالي خالل فترة الــ نسجمالعام للبنك يبقى م

 .المقبلة

 

وفي تعليق له حول هذا الموضوع، قال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 

ABC : من جائحة سببت ألًما فيها والمتقلبة التي يعاني العالم بأسره  العصيبة فترةهذه ال"في

كشهادة االئتماني  البنك اقتصاديًا ومعاناة انسانية هائلة، يأتي تأكيد ستاندرد آند بورز لتصنيف

الوكالة  كدت. لقد أوقدرته على التعامل مع األزمة البنك حصافةو التزامتبرهن على مستحقة 

للتأقلم مع  هلنموذج عملتطوير االستراتيجية البنك ثقتها في إدارتنا الحكيمة للمخاطر ومبادرات 

 هذه األوقات الصعبة". 
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من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ويقدم  ABC بنكي عد 

تشمل الخدمات المصرفية للشركات  لعمالئه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية

وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة 

ومنتجات الخزانة وأسواق المال والمنتجات المصرفية اإلسالمية. كما يقدم البنك الخدمات 

 تونس والجزائرالمصرفية بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر و

 والبحرين خالل بنك "إلى" الرقمي.Banco ABC Brasil والبرازيل خالل 

 

 -انتهى   -

 media@bank-abc.comللمزيد من المعلومات الرجاء مراسلتنا على 
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