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  %13.9اإلسالمي يعلن عن زيادة األرباح الصافية بنسبة  ABCبنك 

 2019عام من  األولى أشهر ةتسعالمليون دوالر أمريكي خالل  28.9لتصل إلى 
 

 :2019اليوم عن النتائج المالية للتسعة أشهر من عام  -اإلسالمي   ABCبنك  أعلن المنامة ، البحرين:

 :أشهر( ةتسعاللفترة األداء المالي )

مليون دوالر أمريكي، وهي  28.9أشهر األولى من العام الجاري  ةالتسع األشهر بلغت األرباح الصافية خالل ▪

األولى من العام الماضي والتي بلغت  ةالتسع األشهر عن األرباح الصافية المسجلة خالل %13.9أعلى بنسبة 

 مليون دوالر أمريكي. 25.3

مقارنة باألشهر  %11.4مليون دوالر أمريكي، مسجالا زيادة بنسبة  34.6الدخل التشغيلي إلى  مجموعارتفع  ▪

 مليون دوالر أمريكي. 31األولى من العام الماضي والتي بلغت  ةالتسع

مقارنة بالفترة ذاتها من  %19.8مليون دوالر أمريكي، وهي أعلى بنسبة  5.6بلغت المصروفات التشغيلية  ▪

 2019المصروفات خالل العام لى أساس معدل، ارتفعت مليون دوالر أمريكي. وع 4.7العام الماضي والبالغة 

  .2018بعد عدم احتساب المصروفات الغير متكررة في  ٪ 5.2 بنسبة

 أشهر(: ةثالثالاألداء المالي )لفترة 

 %2.3مليون دوالر أمريكي، وهي أعلى بنسبة  9.9بلغت األرباح الصافية خالل الربع الثالث من العام الجاري  ▪

 مليون دوالر أمريكي. 9.7الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت عن األرباح الصافية المسجلة في 

 10.5مقارنة مع  %18مليون دوالر أمريكي، مسجالا زيادة بنسبة  12.3الدخل التشغيلي إلى  مجموعارتفع  ▪

 مليون دوالر أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي.

مقارنة مع المصروفات  %61.1أعلى بنسبة وهي ريكي، مليون دوالر أم 1.8بلغت المصروفات التشغيلية  ▪

لى أساس معدل، ارتفعت وع الفترة ذاتها من العام الماضي.مليون دوالر أمريكي في  1.1التشغيلية البالغة 

  .2018بعد عدم احتساب المصروفات الغير متكررة في  ٪1.9 بنسبة 2019المصروفات خالل العام 

 الميزانية العامة:

، مقارنة مع 2019 سبتمبر 30مليار دوالر أمريكي في  1.885اإلسالمي  ABCبلغ إجمالي موجودات بنك  ▪

 .2018مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  1.745إجمالي الموجودات البالغ 

مليون  352مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع  357مبلغ  2019 سبتمبر 30بلغ مجموع حقوق المساهمين في  ▪

 .2018دوالر أمريكي في نهاية عام 

، وبلغت نسبة %31.9بقيت القاعدة الرأسمالية للبنك قوية جداا حيث أن النسبة الكلية لكفاية رأس المال بلغت  ▪

 .%30.8الفئة األولى من رأس المال 

المرن الذي  أداؤنااإلسالمي: "لقد استمر  ABCحسن، العضو المنتدب لبنك  وفي تعليق له حول النتائج المالية، قال السيد حّماد

٪ 11.4بنسبة ساس سنوي أوالدخل الصافي على الدخل التشغيلي  مجموع زيادة ، والذي نتج عنهمن العام األرباع السابقةبدأ خالل 

، فإن هذا األداء يمثل انعكاساا للعمل الهادئةوبالرجوع إلى التباطؤ في النشاط االقتصادي واألسواق على التوالي.  %13.9وبنسبة 

. وقد تم تحقيق الزيادة الكبيرة في إجمالي الدخل التشغيلي والدخل الصافي من والسلعةفرق التغطية الشاق والجهود التي بذلتها 

في الربع مع دخولنا و. لالئتمان األضعفالتعرض واإلدارة االستباقية للمخاطر المتعلقة بخالل االستخدام الفعال للميزانية العامة 

 ."بشكل إيجابي 2019 أن نختتم عامزلنا متفائلين بحذر ونتطلع إلى فإننا ما، األخير من العام


