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  % 21بنسبة  األرباح الصافيةاإلسالمي يعلن عن زيادة  ABCبنك 

 األول من العام النصفخالل  أمريكيدوالر مليون  18.9لتصل إلى 
 

 

 :2019 األول من العام للنصفالمالية  نتائجالعن اليوم  اإلسالمي ABC بنكأعلن : منامة، البحرينال

 :المالياألداء 

  بنسبة  أعلى وهي، دوالر أمريكيمليون  18.9 الجاريعام المن  األول النصفخالل  األرباح الصافيةبلغت

 .دوالر أمريكيمليون  15.6 التي بلغتو 2018لعام ا األول من النصففي  المسجلة األرباح الصافيةن ع% 21

  20.6 معمقارنة % 8.1بنسبة  ، مسجالا زيادةدوالر أمريكيمليون  22.3ارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى 

 من العام الماضي. الفترة المقابلةفي  دوالر أمريكيمليون 

 التشغيلية  مع المصروفاتمقارنة  %6.8، أعلى بنسبة دوالر أمريكيمليون  3.8 التشغيلية المصروفات بلغت

 في الفترة ذاتها من العام الماضي. دوالر أمريكيمليون  3.6البالغة 

 المالي )لفترة الثالث أشهر(:األداء 

  أعلى بنسبة  وهيمليون دوالر أمريكي،  9.3الجاري عام من ال الربع الثانياألرباح الصافية خالل بلغت

 مليون دوالر أمريكي. 7.4 والتي بلغت 2018لعام ا الثاني من الربعن األرباح الصافية المسجلة في ع% 25.9

 9.6% مقارنة مع 16.6مليون دوالر أمريكي، مسجالا زيادة بنسبة  11.1 ارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى 

 من العام الماضي. الفترة المقابلةمليون دوالر أمريكي في 

 مقارنة مع المصروفات التشغيلية  %12.4، أعلى بنسبة مليون دوالر أمريكي 1.9 المصروفات التشغيلية بلغت

 مليون دوالر أمريكي في الفترة ذاتها من العام الماضي. 1.7البالغة 

 

 :الميزانية العامة

 بنك إجمالي موجودات  بلغABC مع مقارنة ، 2019 يونيو 31في  دوالر أمريكيمليار  1.703 اإلسالمي

 .2018في نهاية عام  دوالر أمريكيمليار  1.745لغ ابال موجوداتالإجمالي 

 مليون  352 معمقارنة ، دوالر أمريكيمليون  347حوالي  2019 يونيو 31 المساهمين فيمجموع حقوق  بلغ

 .2018 عام في نهاية دوالر أمريكي

 وبلغت نسبة %34.3 بلغت كفاية رأس المالأن النسبة الكلية لحيث القاعدة الرأسمالية للبنك قوية جداا  بقيت ،

 .%33.3 األولى من رأس المالالفئة 

لقد استمر الزخم اإليجابي  ": اإلسالمي ABC لبنكالعضو المنتدب  ،اد حسنحم  حول النتائج المالية، قال السيد  هل وفي تعليق

ا أمراا  سنوي٪ في العام على اساس 8.1الذي بدأ في الربع األول من العام. إذ تعد زيادة الدخل التشغيلي بنسبة  عند األخذ  إيجابيا

ويعود الفضل في التحسن بشكل عام في الربحية إلى االستخدام الكفوء للميزانية  حالة نشاط السوق المكبوت. استمراربالحسبان 

إن  التي ساهمت في ارتفاع تكاليف االئتمان في نفس الفترة من العام الماضي.االئتمانية والمبادرة في إدارة بعض االنكشافات 

ال مستمراا في خلق الجودة وتوفير الخدمة بامتياز لعمالئنا، مع إبقاء تكاليف االئتمان عند الحد األدنى. إننا لنتطلع فريق العمل ماز

 ".للحفاظ على نفس هذا األداء حتى ختام هذا العام


