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يسرني أن أعلن بالنيابة عن مجلس إدارة بنك ABC أن المجموعة حققت تقدما ماليا واستراتيجيا خالل العام ٢016 على الرغم من الظروف 
المحفوفة بالتحديات التي سادت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبرازيل. فقد بدأت استراتيجية البنك التي تم تحديثها عام 
٢015 تؤتي نتائج إيجابية. كما طرأ تحسن كبير في فعالية استخدام رأس المال وارتفع صافي الربح بنسبة ٢% إلى 1٨3 مليون دوالر )1٨0 مليون 
دوالر في عام ٢015(. وتجدر اإلشارة الى أن الدخل التشغيلي للبنك ارتفع بنسبة 19% ليبلغ ٨65 مليون دوالر )7٢9 مليون دوالر في عام ٢015(، 
مدعومًا بنمو الدخل من األعمال الرئيسية للبنك ومستفيدًا من عمليات التحوط لتحركات أسعار الصرف في البرازيل )وما ارتبط بها من زيادة 

في الضرائب(.

أداًء طيبًا خالل   ABC بنك  التشغيلية في  الوحدات  أعمالنا، فقد حقق معظم  نمارس فيها  التي  األسواق  التحديات في  الرغم من  وعلى 
العام، وسجلت نموًا في أعمالها. فاألعمال المصرفية بالجملة )التي تتمركز في البحرين ولندن ونيويورك( سجلت إيرادات وأرباحًا رغم تحديد 
حجم االئتمان وحققت نتائج أفضل من المستوى المخطط له. أما دائرة الخزانة وأسواق المال فقد استقر مستوى ربحيتها وعززت تركيزها 
على أنشطة محددة مثل أسواق الدين والقروض المشتركة ومبيعات منتجات الخزانة. ومن أبرز اإلنجازات خالل العام ترتيب إصدارين كبيرين 
الشرق األوسط  المشتركة في منطقة  للقروض  الرئيسيين  بين  المرتِّ بين  األولى  المرتبة  ABC في  بنك  البحرين وتصنيف  لمملكة  للسندات 
وشمال أفريقيا حسب عدد الصفقات. ويواصل البنك توفير مجموعة عريضة من منتجات التمويل التقليدية واالسالمية وتمويل التجارة إدارة 
المخاطر للعمالء، وفي ذات الحين عزز قدراته على توزيع هذه المنتجات بين المستثمرين. وقد تمخض عن كل ذلك زيادة مطردة في الدخل 

من الرسوم ومزيدًا من الفعالية في استخدام رأس المال.

وحققت أعمال الشركة التابعة في البرازيل، بنك ABC البرازيل، أداًء طيبًا وحافظت عمومًا على النمو في أرباحها ُرغم استمرار الكساد االقتصادي 
في ذلك البلد، حيث استوعبت أثار القروض المتعثرة وتقلب سعر العملة. وعلى نفس النحو، حققت البنوك التابعة في األردن ومصر وتونس 

والجزائر نموًا جيدًا في أرباحها بشكل عام على الرغم من أثر انخفاض قيمة الجنية المصري بنسبة 50% في شهر نوفمبر الماضي.

ل نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض سوى زيادة طفيفة  وفي مؤشر على قوة عملية إدارة مخاطر االئتمان لدى البنك، لم ُتسجِّ
لتبلغ 4.1% )3.4% في نهاية عام ٢015(. وقد كانت هذه الزيادة متوقعة في ضوء الظروف السائدة، وهي تعزى بدرجة كبيرة إلى الكساد 
االقتصادي في البرازيل. بيد أن عمليات تخفيف مخاطر االئتمان في البنك ساعدت في تقليل تأثير الكساد ووضع تغطية لمخصصات خسائر 

االئتمان أقل من المتوقع. 

وقد حافظت الميزانية العمومية لبنك ABC على قوتها. وبلغ معدل كفاية رأس المال للمجموعة في نهاية العام وفق متطلبات اتفاقية 
بازل الثالثة 19.1% فيما بلغت نسبة الفئة األولى من رأس المال 17.5%. وارتفعت قيمة الودائع إلى ٢0.٢ مليار دوالر أمريكي )1٨.5 مليار دوالر 
أمريكي في نهاية العام ٢015(. كما ظل وضع السيولة أيضا قويا حيث بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع في البنك 6٨% في نهاية 
السنة )66% في نهاية عام ٢015(. وحقق البنك تقدما فيما يتعلق بنسب السيولة التي تفرضها اتفاقية بازل الثالثة بالرغم من عدم تطبيقها 
رسميا بعد، حيث تجاوزت نسبة تغطية السيولة في البنك أكثر بكثير من نسبة 100%، أما نسبة التمويل الصافي المستقر فتقدر بمستوى قريب 

من 100% وذلك قبل عام من موعد سريان مفعول االتفاقية.

ونتيجة لتركيز المجموعة على تحسين إجمالي اإليرادات، تم تحقيق التوسع في حجم أعمالنا بدون الحاجة الى زيادة حجم الميزانية العمومية 
بشكل كبير وذلك باالستخدام الفعال لرأس المال. وتم تحقيق نمو مدروس في الموجودات ليبلغ حجمها 30.1 مليار دوالر أمريكي )٢٨.٢ مليار 

دوالر أمريكي في نهاية ٢015(، حيث ُسجلت زيادة كبيرة في صفقات تحويل النقد األجنبي في بنك ABC البرازيل.

ومن بين المؤشرات على قوة البنك وكفاءة إدارة أعماله أنه بالرغم مما واجهه من تحديات في أسواقه الرئيسية، قامت وكالة ستاندرد أند 
بورز ووكالة فيتش للتصنيف االئتماني خالل العام بتثبيت تصنيف استثمارات البنك بدرجة BBB-، وثبتت فيتش النظرة المستقبلية المستقرة 

للتصنيف. 

ومما ُيبرز نجاح مساعينا لتوسيع رقعة إنتشارنا الجغرافي، حصل بنك ABC على الموافقات المطلوبة الفتتاح فرع متكامل في سنغافورة، وتم 
تحقيق تقدم في خطتنا الفتتاح فرع في مركز دبي المالي العالمي. ويتمتع البنك حاليا بانتشار جغرافي فريد باعتباره البنك الدولي الرائد في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يوجد للبنك فروع وبنوك تابعة في أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. 
ويصب هذا االنتشار في صلب استراتيجيتنا ويتيح لنا إمكانية مواصلة االستفادة من تدفقات رأس المال والتجارة بين مختلف أنحاء العالم من 

جهة وبين منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة أخرى.
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ولتعزيز قدرات وأعمال مجموعة بنك ABC، فإننا نواصل االستثمار في أطر إدارة المخاطر ونسعى لتحسين مستوى مكافحة الجرائم المالية 
ضمن دائرة االلتزام باألنظمة والقوانين لدى البنك، حيث تم توظيف المزيد من األخصائيين وتطبيق أنظمة جديدة. كما يجري باستمرار تحسين 

الضوابط الرقابية لعمليات البنك وتبني مبادرات لدعم األمن األلكتروني.

وفيما يتعلق بشؤون مجلس اإلدارة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد عصام القالي، عضو مجلس اإلدارة السابق الذي استقال خالل 
العام ٢016، على دعمه وجهوده الطيبة، وأرحب أيضا بالسيد أحمد فرجاني الذي انضم الى المجلس، متطلعًا إلى إسهاماته ومشاركاته القيمة 

ونحن نمضي قدما في تطبيق استراتيجية تطوير أعمال البنك.
  

وأود أن أعبر عن خالص امتناني للموظفين ولإلدارة على ما بذلوه من عمل جاد وعلى والئهم والتزامهم. فقد كان العام ٢016 مليئًا بالتحديات، 
ولكنهم تمكنوا مجتمعين من إحراز تقدم كبير نحو تحقيق غاياتنا االستراتيجية. كما أود على نفس النحو أن أعبر عن خالص التقدير واالمتنان 
للدعم والتوجيه الذي حظينا به من قبل السلطات الرقابية في كل الدول التي نزاول أعمالنا فيها، وبخاصة من مصرف البحرين المركزي، وهو 

الجهة الرقابية للمجموعة في دولة المقر الرئيسي.

وختامًا أود أن أعرب أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة عن عظيم تقديرنا لإلسهام والدعم الكبير الذي نلقاه من قبل 
المساهَمين الرئيسَيين، مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة لالستثمار في الكويت. إنه لمن دواعي الشرف أن يحظى بنك ABC بمساهمين 

على هذه الدرجة من االلتزام في دعم استراتيجيته.

وبالتطلع إلى العام ٢017 وما بعده، سيواصل مجلس اإلدارة تطبيق استراتيجية تطوير البنك. ونحن نهدف من وراء ذلك إلى تعزيز توظيف 
رأس المال وتحسين الخدمات المصرفية بالجملة وأنشطة الخزانة وتنمية أعمال شركاتنا في البرازيل ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وزيادة كفاءة المجموعة وقدرتها على المنافسة والنمو.
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