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  ٢٠١٩من العام  ولىاأللشهور التسعة المالية ل نتائجاليعلن عن  ABC بنك 

 عائدة إلى مساهمي الشركة األم مستقرة  ةأرباح صافيمليون دوالر أمريكي  ١٦١
 

أسهمها في بورصة (، المتداولة .)المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب  ABCأعلنت اليوم مجموعة بنك المنامة، البحرين:

مع نمو إيجابي للموجودات واإليرادات  ٢٠١٩من عام  للشهور التسعة األولى"، عن النتائج المالية ABCالبحرين تحت الرمز"

األمريكية قد تميزت هذه الفترة بالتوترات التجارية المستمرة بين الواليات المتحدة ف .واألرباح على الرغم من الظروف الخارجية

الذي و، ABCاألسواق الرئيسية لبنك من  عدد، باإلضافة إلى الوضع السياسي غير المستقر في انخفاض أسعار الفائدة، ووالصين

 تباطؤ النمو االقتصادي والطلب على االئتمان. إلى أدى 

 :المالي )لفترة التسعة شهور(األداء 

 مليون ١٦١ للشهور التسعة األولى من هذا العام بلغت األرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة األم  •

من العام الماضي. وعلى نفسها الفترة عن مليون دوالر أمريكي  ١٥٩٪ مقارنة مع ١بنسبة بارتفاع ، دوالر أمريكي

وتأثير  غير المتكررةاالستثنائية الصفقات  عدم احتساببعد ٪ ١١بنسبة األرباح الصافية  ت، ارتفعمعدلأساس 

 .العمالت األجنبية

مليون دوالر  ١٧٨٪ مقارنة مع ١٤مليون دوالر أمريكي، وهي أعلى بنسبة  ٢٠٣بلغت األرباح قبل الضرائب  •

 ،وقد جاءت األرباح قبل الضرائب مماثلة للفترة ذاتها من العام الماضي، ٢٠١٨من عام عن الفترة نفسها أمريكي 

متكررة وتأثير الصفقات غير الالبرازيل، و ABCعمليات التحّوط للعمالت األجنبية في بنك  على أساس معدل آلثار

 (.%٨سعر الريال البرازيلي العمالت األجنبية )انخفاض 

مليون دوالر أمريكي  ٥٩٢٪ مقارنة بمبلغ ٧مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها  ٦٣٣ مجموع الدخل التشغيليبلغ  •

 كما هو موضح أعاله.على أساس معدل ٪ ٤خالل نفس الفترة من العام الماضي، 

مليون دوالر أمريكي عن الفترة  ٤١٧٪ مقارنة مع ١بزيادة نسبتها مليون دوالر أمريكي  ٤٢١دخل الفوائد بلغ صافي  •

 ، بعد استيعاب تأثير انخفاض أسعار الفائدة.نفسها من العام الماضي

مع ٪ مقارنة ٩مليون دوالر أمريكي أو  ٣٢مليون دوالر أمريكي، بارتفاع مقداره  ٣٨٤بلغت المصروفات التشغيلية  •

 في المبادرات االستراتيجية.ومواصلة االستثمار الفترة من العام الماضي، بسبب التضخم نفس 

فسها مليون دوالر أمريكي للفترة ن ٦٢مليون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ  ٤٦بلغ صافي مخصصات الديون المتعثرة  •

 اإلدارة االستباقية لالئتمان واالكتتاب المتحفظ. يعكسمن العام الماضي، والذي 

التي  ٢٠١٨عام  مستويات نهايةمتحسنة عن  ٪٣.٧بلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض في المجموعة  •

الديون المتعثرة القديمة التي تم وضع  تعديل٪ بعد ٢.٨ وتصبح النسبة المعدلة للديون المتعثرة ٪،٤.٠بلغت 

 مخصصات كاملة لها. 

رصيد ضريبي  من العام الحالي، مقارنة مع ولىشهر األأالتسعة مليون دوالر أمريكي خالل  ٩بلغ حجم الضرائب  •

. ويُعزى هذا الفرق عموماً إلى المعالجة الضريبية ٢٠١٨مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من عام  ١٩ قدره

البرازيل المذكورة آنفاً. على أساس معدل، كان حجم الضرائب للفترة الحالية  ABCوطات أسعار الصرف في بنك لتح

 لنفس الفترة من العام الماضي.أمريكي مليون دوالر  ٤١مقارنة بـ أمريكي مليون دوالر  ٣٠

 للفترة المقابلة من العام السابق. ادوالر أمريكي، أي عند نفس مستواه ٠.٠٥عند  السهمربحية  ترقاست •

مليون  ٢٤ قدره بمبلغ دخلمليون دوالر أمريكي، مقابل  ١٧٦الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم بلغ  •

التسعة رباح في ، ويعكس ذلك المستويات السليمة لصافي األ٢٠١٨دوالر أمريكي ُسجلت في الفترة المقابلة من عام 

 دوات الدين خالل العام.ألفي تحويل العمالت األجنبية والقيمة العادلة  التغيرات االيجابيةو أشهر
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 شهر(:أاألداء المالي )لفترة الثالثة 

مليون دوالر  ٤٩عام هذا المن الثالث خالل الربع بلغت األرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة األم  •

، على أساس معدلمليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.  ٤٦٪ مقارنة بمبلغ ٧بنسبة  أعلىأمريكي، أي 

نفس مجريات الثالث الربع وقد عكس ٪ مقارنة بالعام الماضي. ٤أعلى بنسبة  ٢٠١٩لعام الثالث أداء الربع فإن 

 .، كما هو موضح أعاله٢٠١٩ من عام التسعة األولى الشهور

من عام  الثالثمليون دوالر أمريكي للربع  ٥٩مليون دوالر أمريكي، مقارنةً بمبلغ  ٤٤ بلغت األرباح قبل الضرائب •

 .أساس معدل% على ٤بنسبة  ةنخفضم، ٢٠١٨

مليون دوالر  ٢٠٣٪ مقابل ٣قدرها بنسبة  أي بنخفاضمليون دوالر أمريكي،  ١٩٦ مجموع الدخل التشغيليبلغ  •

٪، بعد التعديالت على النحو المذكور ٢.٣بنسبة  ارتفاعولكن مع أمريكي سجلت لنفس الفترة من العام الماضي، 

 .أعاله

مليون دوالر  ١٤٠٪ مقارنة مع ١بزيادة نسبتها مليون دوالر أمريكي  ١٤٢الثالث بلغ صافي دخل الفوائد خالل الربع  •

 أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي.

٪ عن ١٣دوالر أمريكي أو مليون  ١٥مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة قدرها  ١٢٧بلغت المصروفات التشغيلية  •

 الفترة من العام الماضي لألسباب الموضحة أعاله.نفس 

مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها  ٣٢مع دوالر أمريكي مقارنة مليون  ٢٥الديون المتعثرة صافي مخصصات بلغ  •

 من العام الماضي والتي تعكس إدارة ائتمانية استباقية ومحافظة.

لنفس الفترة من مليون دوالر أمريكي  ١ قدرها ضرائب  معمقارنة  مليون دوالر أمريكي ١٥الرصيد الضريبي  بلغ •

المذكورة أعاله في بنك للعمالت األجنبية ط العام الماضي )يعزى الفرق الناتج إلى حد كبير إلى تأثير عمليات التحوّ 

ABC في البرازيل .) 

 للفترة المقابلة من العام السابق. دوالر أمريكي ٠.٠١بالمقارنة مع دوالر أمريكي،  ٠.٠٢عند  السهمربحية  تاستقر •

مليون دوالر  ٣٨بمبلغ  مع دخلمليون دوالر أمريكي، مقارنة  ١٧الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم بلغ  •

القيمة العادلة في  التغيراتو األرباحمما يعكس مجموع صافي ، ٢٠١٨أمريكي ُسجلت في الفترة المقابلة من عام 

 الدين، الذي قابلها، تحركات غير مواتية في تحويل العمالت األجنبية خالل الربع الثالث.دوات أل

 الميزانية العامة:

مليار  ٢٩.٥، مقارنة مع ٢٠١٩شهر سبتمبر للعام مليار دوالر أمريكي في نهاية  ٢٩.١بلغ إجمالي الموجودات  •

مليار  ١٥.٢خالل الفترة لتصل إلى ٪ ٢ ات، في حين نمت القروض والسلفي٢٠١٨دوالر أمريكي في نهاية عام 

 للميزانية العامة. اإلدارة الحذرةدوالر أمريكي، مما يعكس تركيزنا المستمر على 

مليار دوالر أمريكي  ٢٠.٧مستوياتها البالغة  مقارنة معمليار دوالر أمريكي،   ٢٠.١بلغت الودائع في نهاية الفترة  •

 . إن جهودنا مستمرة لتنويع وتحسين جودة قاعدة الودائع لدينا.٢٠١٨في نهاية عام 

 %٢، مرتفعة بنسبة الفترة مليون دوالر أمريكي في نهاية ٣٩٤٥بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  •

 .٢٠١٨مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ٣٨٦٢مقارنة مع 

حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث تجاوزت نسبة تغطية السيولة ونسبة السيولة المستقرة الصافية وفق  •

 .جيدة%، وهي نسبة ٥٤%، وبلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع ١٠٠متطلبات اتفاقية بازل الثالثة 

 %.١٨.١كما بلغت النسبة الكلية لكفاية رأس المال  %،١٧.١حافظت نسبة الفئة األولى من رأس المال على قوتها عند  •
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 رغماً عن المالية للفترةنتائج ال جاءتلقد : " ، السيد الصديق عمر الكبيرABCدارة مجموعة بنك إوقال رئيس مجلس 

، والعمل في ظل منظور سياسي غير واضح في قتصادياال النموالفائدة و أسعاروانخفاض  ،سواقألا التغيرات الحادة في

تنمو المجموعة على أساس لعام الماضي، لوعند عدم احتساب الصفقات االستثنائية غير المتكررة  سواقنا الرئيسية.أمن  عدد

 ."سنوي بوتيرة مرضية، مع الحفاظ على ميزانية عامة قوية وإدارة حصيفة وحذرة لمخاطر االئتمان

ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة من المنتجات الشرق األوسط وشمال أفريقيا من البنوك الدولية الرائدة في منطقة  ABCبنك يُعد 

والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب 

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

 من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر وتونس والجزائر.

البيانات المالية والبيان الصحفي متوفرين على الموقع اإللكتروني لبورصة  النسخة الكاملة من إلى أن ABCوتنوه مجموعة بنك 

 .البحرين

 –  انتهى –

 معلومات االتصال:

 عالقات المؤسسة وشؤون اإلعالم للمجموعة

 abc.com-Media@bank 

 , المنامة, البحرين٥٦٩٨ ص.ب:

 ، المنطقة الدبلوماسية٣١٧، مجمع ١٧٠٣، طريق ١٥٢، مبنى ABCبرج بنك 

 

 

mailto:Media@bank-abc.com
mailto:Media@bank-abc.com

