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يسرني أن أعلن بالنيابة عن مجلس إدارة بنك ABC أن المجموعة حافظت على أدائها الجّيد خالل عام ٢٠١٧ بتحقيقها إنجازاٍت كبيرة ُرغم استمرار 
حالة الغموض في العديد من أسواقنا. فقد تحّققت األهداف المالية، وَوضعت اإلنجازات االستراتيجية معالمها على الطريق، وحافظت مراكز 

رأس المال والسيولة للمجموعة على قوتها في نهاية العام. 

وصل صافي ربح المجموعة الى ١٩٣ مليون دوالر أمريكي في نهاية عام ٢٠١٧، مقارنًة بصافي ربح العام السابق البالغ ١٨٣ مليون دوالر أمريكي، 
محققًا نمًوا بنسبة ٦٪. كما ارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة ليصل إلى ٨٦٩ مليون دوالر أمريكي (٨٦٥ مليون دوالر أمريكي في عام ٢٠١٦) 
على أساس إجمالي، لكّنه ازداد بنسبة ٧٪ ليبلغ ٨٧٤ مليون دوالر أمريكي على أساس معياري معدل بتحوطات العملة في بنك ABC البرازيل 
(٨١٦ مليون دوالر أمريكي في عام ٢٠١٦). أما المصاريف التشغيلية فقد بلغت ٤٦٢ مليون دوالر أمريكي (٤٣٦ مليون دوالر أمريكي في عام 

٢٠١٦)، وهو ما يعكس بشكل أساسي االستثمارات المستمرة في المشاريع االستراتيجية األساسية للمجموعة. 

ومن بين اإلجراءات االستراتيجية المتبناة في عام ٢٠١٧ كانت إعادة تنظيم أعمالنا المصرفية بالجملة وأنشطة الخزانة جغرافيًا وحسب المنتجات 
وفئات العمالء حول العالم، مما يمّكن مصرفنا من تحسين العوائد واالرتقاء بالخدمات المقدمة لعمالئنا أينما كانوا. وسرعان ما جنى البنك 
ثمار إعادة توجيه أعماله على هذا النحو. فقد أدت أعمال الخدمات المصرفية بالجملة وأنشطة الخزانة دوليًا إلى زيادة اإليرادات على أساس 
مشترك، فعزز ذلك األعمال المرتبطة بتوثيق العالقات مع العمالء ومن ثم توسيع الخدمات المقدمة لهم. وعلى صعيد القروض المجمعة، 
بين الرئيسيين للقروض المجمعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات. أما التمويل  تصّدرنا مجدًدا قائمة المرتِّ
اإلسالمي فقد شهد عامًا ناجحًا جدًا، حيث توّلى دورًا رياديًا في أربعة إصدارات للصكوك وست صفقات قروض مجمعة كبرى في المنطقة. 

إطالق  على  قادرين  لنصبح  متكامل  فرٍع  إلى  سنغافورة  في  للبنك  التمثيلي  المكتب  تحويل  تم  الجغرافي،  انتشارنا  لتعزيز  خطتنا  من  وكجزء 
مبادرات أعمال أكبر في القارة األسيوية. وعلى غرار ذلك، فقد عّزز افتتاح فرع للبنك في مركز دبي المالي العالمي قدرتنا على تغطية هذه 
البلدان  عبر  العالمية  أعمالنا  حجم  في  مساهمتهما  من  نيويورك  في  وفرعنا  أوروبا  في   ABC بنك زاد  ذاته،  الوقت  وفي  المهمة.  السوق 

والمنتجات المختلفة. 

أما عن التزامنا بتوفير تجربة أفضل وأسرع وأسهل للعمالء، فقد أطلق البنك استراتيجية رقمية شاملة خالل العام، مستحدًثا منصة خدمات 
مصرفية عبر االنترنت لصيرفة التجزئة في كل من األردن ومصر، ومعززًا وصول خدماتنا للعمالء في شركاتنا التابعة الرئيسية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا. وباإلضافة إلى ذلك، ُأطِلقت منصة رقمية إلتمام التعامالت المصرفية لعمالء المجموعة من الشركات. 

من جانب آخر، يظل تركيزنا على السالمة التنظيمية للبنك ثابًتا. فقد واصلنا االستثمار في مجاالت عديدة مثل االلتزام بالقوانين والتشريعات 
وإدارة المخاطر وإدارة الميزانية العمومية وتقنية المعلومات للمجموعة واألمن اإللكتروني والتدقيق. كما استحدثنا أسلوب عمل مشترك 
للحوكمة والمخاطر وااللتزام لتعزيز الفاعلية. وباإلضافة إلى ذلك، استحدثنا دائرة مراجعة جودة أصول المجموعة التي تختص بإجراء مراجعات 
بصورة  المجموعة  في  التدقيق  مسؤوليات  تنظيم  على  الهيكلية  هذه  وستعمل  ككل.  المجموعة  مستوى  على  واألصول  القروض  لجودة 

أفضل وفًقا ألعلى الممارسات المهنية في هذا القطاع.

الماضية  السنوات  في  األسواق  اضطراب  تداعيات  أن  إال  الرئيسية،  أسواقنا  تعافي  على  نسبيًا  مشجعة  عالمات  العام  خالل  شاهدنا  لقد 
هيمنت على الجزء األكبر من عام ٢٠١٧. فقد شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحّديات عديدة شملت الضغوط على الموازنات 
وانخفاض قيمة العمالت والقيود التنظيمية. عالوة على ذلك، كان الغموض السياسي ما زال سائدًا في البرازيل، مصحوبًا بالضغوط المستمرة 
على جودة األصول في ذلك البلد. وفي مواجهة هذه الظروف المعاكسة، أبدت البنوك التابعة لنا قدرة كبيرة على الصمود وحافظت على 

استقرار ربحيتها.

وما زلنا نرّكز كثيرًا على الحفاظ على معدالت قوية لرأس المال وإبقائها عند مستوى حصين. فقد بلغ معدل كفاية رأس المال للمجموعة في 
نهاية العام وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة ١٨٫٧٪، فيما بلغت نسبة الفئة األولى من رأس المال ١٧٫٧٪، فكانت أعلى مما هي عليه لمعظم 
أساس  على   ٢٠١٦ عام  بنهاية   ٪٤٫١ بنسبة  مقارنة   ،٪٣٫٥ بلغت  حيث  تحّسًنا  القروض  إجمالي  إلى  المتعّثرة  القروض  نسبة  وأظهرت  نظرائنا. 
المتعثرة  القروض  باالعتبار  لتأخذ  تعديلها  عند   ٪٢٫٦ لتبلغ  إضافيًا  انخفاًضا   ٢٠١٧ لعام  المتعّثرة  القروض  نسبة  تنخفض  الواقع  وفي  إجمالي. 
القديمة التي تم وضع مخصصات كاملة لها (٣٫٢ ٪ عام ٢٠١٦). وعلى نحٍو مماثل، ارتفعت ودائع العمالء من ١٤٢٧٠ مليون دوالر أمريكي في 
٢٠١٦ إلى ١٦٧٥٥ مليون دوالر أمريكي في نهاية عام ٢٠١٧، وبلغت القروض والسلف ١٥٣٢٩ مليون دوالر أمريكي، مقابل ١٤٦٨٣ مليون دوالر 

أمريكي في عام ٢٠١٦.

تقرير مجلس اإلدارة



أسواقه  في  واقتصادية  مالية  تحديات  من  واجهه  مما  بالرغم  أعماله،  إدارة  وكفاءة  للبنك  العمومية  الميزانية  قوة  على  المؤشرات  ومن 
الرئيسية، قيام وكالة ستاندرد أند بورز ووكالة فيتش للتصنيف االئتماني بتثبيت تصنيف البنك بدرجة -BBB. وباإلضافة إلى ذلك، حصل بنك 
ABC على جائزة أفضل بنك في البحرين لعام ٢٠١٧ من مجلة ”ذي بانكر“ التي قدمت شهادة بقيادتنا للقطاع وتأكيدًا على قّوة نموذج أعمالنا.

وبالتطلع إلى العام ٢٠١٨ وما بعده، فإن االنتعاش المتوقع في األسواق العالمية واإلقليمية سيوسع اآلفاق ألعمال المجموعة وخطط 
نموها. وسوف يواصل مجلس االدارة اإلشراف على تنفيذ استراتيجية المجموعة بما يعزز فعالية توظيف رأس المال وتحسين العائدات ورفع 
كفاءتنا التنظيمية والتشغيلية. إضافة إلى ذلك، يجري العمل حاليًا بصورة جيدة على وضع خطة عمل جديدة مدتها ثالث سنوات. ستبقى 
استراتيجية المجموعة ثابتة، ولكن سوف يتم إدراج جوانب تركيز جديدة لفترة األعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠. وسينصب ُجّل تركيزنا في األعوام القادمة 

على تعزيز أعمالنا المصرفية العالمية وتسريع تحّولنا الرقمي في جميع األعمال واألسواق التي ننشط فيها. 

وأخيرًا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع موظفي مجموعة بنك ABC، فلوال عملهم الدؤوب ووالؤهم والتزامهم وقدرتهم على التأقلم 
لما تحققت اإلنجازات والتغييرات الكبيرة التي شهدها عام ٢٠١٧. كما أود أن أشيد بدعم وتوجيه الجهات الرقابية في كافة البلدان التي نعمل 

فيها وال سيما الجهة الرقابية للمجموعة في دولة المقر الرئيسي، مصرف البحرين المركزي.

وختاًما، أود أن أعرب أصالًة عن نفسي ونيابًة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة عن عظيم تقديرنا لإلسهامات والدعم الكبير الذي نلقاه من قبل 
المساهَمين الرئيسَيين، مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة لالستثمار في الكويت. وإنه لمن دواعي الشرف أن يحظى بنك ABC بمساهمين 

على هذه الدرجة من االلتزام بدعم استراتيجية تطوير وتنمية أعماله.
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