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بيان الدخل
سجلت مجموعة بنك ABC في العام ٢016 ربحًا صافيًا مقداره 1٨3 مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع أرباح صافية بلغت 1٨0 مليون دوالر 

أمريكي في العام ٢015.

ارتفع الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 7% مقارنة بالعام ٢015 حيث بلغ 53٨ مليون دوالر أمريكي )٢015: 50٢ مليون دوالر أمريكي(، بينما ارتفع 
الدخل من غير الفوائد بنسبة 44% ليصل الى 3٢7 مليون دوالر أمريكي )٢015: ٢٢7 مليون دوالر أمريكي(. ويعزى هذا االرتفاع جزئيًا الى ارتفاع 
الدخل من األعمال الرئيسية، ولكن تمت االستفادة أيضًا من المعالجة الضريبية لعمليات التحوط لتحركات أسعار الصرف التي أدت بدورها 
الى ارتفاع الضرائب. وارتفع صافي مخصصات الديون المتعثرة إلى 9٢ مليون دوالر أمريكي مقارنة مع مبلغ 70 مليون دوالر أمريكي رصدت 
للمخصصات في العام ٢015، وسبب هذه الزيادة هو األوضاع االقتصادية الصعبة التي شهدتها البرازيل، حيث ان أنشطة االئتمان كانت أعلى 
من المستوى المستهدف في األسواق األخرى. وبلغ صافي الدخل التشغيلي 773 مليون دوالر أمريكي مقابل 659 مليون دوالر أمريكي في 

العام ٢015. 

بلغت المصروفات التشغيلية 436 مليون دوالر أمريكي )٢015: 4٢1 مليون دوالر أمريكي(. وعليه بلغت األرباح قبل احتساب الضرائب والدخل 
الناتج من حقوق أسهم األقلية 337 مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع ٢3٨ مليون دوالر أمريكي في ٢015. بلغت الضرائب على العمليات خارج 
البحرين 103 مليون دوالر أمريكي )٢015: 1 مليون دوالر أمريكي(، جزئيًا بسبب المعالجة الضريبية لعمليات التحوط لتحركات أسعار الصرف المشار 
اليها سابقًا. وبعد الدخل من حقوق أسهم أقلية بمقدار 51 دوالر أمريكي )٢015: 57 مليون دوالر أمريكي(، بلغ الربح الصافي للعام 1٨3 مليون 

دوالر أمريكي )٢015: 1٨0 مليون دوالر أمريكي(.

مصادر التمويل واستخداماتها
تتألف محفظة موجودات المجموعة بالدرجة األولى من القروض والسلفيات، واألوراق المالية واإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية 
األخرى. بلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 14.6٨3 مليون دوالر أمريكي )٢015: 13.95٨ مليون دوالر أمريكي(. وارتفعت قيمة األوراق 
المالية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بمقدار 100 مليون دوالر أمريكي لتصل إلى 5.635 مليون دوالر أمريكي بينما انخفضت ودائع أسواق 
المال بمبلغ 1٨3 مليون دوالر أمريكي لتصل إلى 4.130 مليون دوالر أمريكي. وارتفعت األموال السائلة بمقدار ٨٢9 مليون دوالر أمريكي إلى 

1.٨31 مليون دوالر أمريكي.

انخفضت الودائع من العمالء بمقدار 150 مليون دوالر أمريكي إلى 13.٢34 مليون دوالر أمريكي، في حين بلغ إجمالي ودائع البنوك والمؤسسات 
المالية األخرى واألوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء 7.075 مليون دوالر أمريكي )٢015: 5.60٨ مليون دوالر أمريكي(، وبلغت 

قيمة السندات ألجل والسندات والتمويالت األخرى ألجل 4.٢69 مليون دوالر أمريكي )٢015: 3.943 مليون دوالر أمريكي(.

٢٨.195 مليون دوالر أمريكي(. وبلغ متوسط  وبلغ إجمالي قيمة موجودات المجموعة 30.141 مليون دوالر أمريكي في نهاية العام )٢015: 
أمريكي  دوالر  مليون   ٢6.٢٢7 المطلوبات  ومتوسط  أمريكي(  دوالر  مليون   ٢٨.373  :٢015( أمريكي  دوالر  مليون   30.06٢ للعام   الموجودات 

)٢015: ٢4.590 مليون دوالر أمريكي(. 

االلتزامات االئتمانية والبنود الطارئة والمشتقات

بلغت القيمة االسمية للبنود الموحدة خارج الميزانية العمومية للمجموعة ٢7.741 مليون دوالر أمريكي )٢015: ٢7.1٢٢ مليون دوالر أمريكي( 
وهي تتألف من ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة بلغت قيمتها ٨.590 مليون دوالر أمريكي )٢015: ٨.٢79 مليون دوالر أمريكي( ومشتقات 
بلغت قيمتها 19.151 مليون دوالر أمريكي )٢015: 1٨.٨43 مليون دوالر أمريكي(. وبلغ معادل الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان لهذه البنود 

خارج الميزانية 3.367 مليون دوالر أمريكي )٢015: 3.090 مليون دوالر أمريكي(.  

تستخدم المجموعة عددًا من المشتقات المالية ألغراض التحّوط وخدمة المتطلبات المتعلقة بالعمالء وكذلك ألغراض التداول قصير األجل. 
وفي نهاية ٢016 بلغ إجمالي االلتزامات بموجب هذه الفئات بعد ترجيحها بمخاطر السوق 1.٢97 مليون دوالر أمريكي )٢015: 1.31٢ مليون 

دوالر أمريكي(. 
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ولم تجر أية معامالت مهمة في نشاطات التداول بالمشتقات االئتمانية خالل العام.

التوزيع الجغرافي واالستحقاقات الزمنية للميزانية
تتميز موجودات المجموعة بتوزيع متوازن في مختلف أنحاء العالم العربي وأمريكا الشمالية والجنوبية وغرب أوروبا. وتتركز مطلوبات المجموعة 
وحقوق مساهميها بصفة رئيسية في العالم العربي 71% )٢015: 77%( تليه أمريكا الالتينية ٢0% )٢015: 14%( بصورة رئيسية في الشركة التابعة 

للمجموعة في البرازيل.

القروض والسلفياتالمطلوبات وحقوق المساهمينالموجودات المالية

)%(2016٢0152016٢0152016٢015

39447177495٢العالم العربي

131434109أوروبا الغربية

24-462آسيا

11103423أمريكا الشمالية 

27٢1201428٢٢أمريكا الالتينية

6511910بلدان أخرى

100100100100100100

يظهر تحليل االستحقاق الزمني للموجودات المالية وفقا لما هو متوقع الستردادها أو تسويتها، أو وقت استحقاقها في نهاية العام ٢016، 
أن 67% منها لم تتجاوز فترة استحقاقها العام الواحد )٢015: 67%(. كما أن القروض والسلفيات التي يحين أجلها خالل عام واحد بلغت نسبتها 

54% )٢015: 5٢%(. وبلغت نسبة المطلوبات التي يحل أجلها خالل عام واحد %4٨ )٢015: %43(.

المطلوبات وحقوق المساهمينالموجودات المالية

)%(2016٢0152016٢015

383422٢1خالل شهر واحد 

19106٨ -3 أشهر

3111397 -6 أشهر

6910117 -1٢ شهرًا

29٢93540أكثر من سنة واحدة

1717 44غير محدد المدة

100100 100100
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توزيع االنكشاف االئتماني
المجموعة( كما في 31  لها  تتعرض  أن  التي يمكن  االئتمانية  المخاطر  إجمالي  بأنه  يعّرف  )الذي   ABC بنك  االئتماني لمجموعة  االنكشاف 

ديسمبر ٢016 كان على النحو المشار إليه في الجدول أدناه:

االنكشاف االئتماني)األرقام بماليين الدوالرات األمريكية(
 التزامات ائتمانية 

مشتقات مالية*وبنود طارئة

2016٢0152016٢0152016٢015

فئات العمالء**

9.50711.1٨63.042٢.993169٢45البنوك

12.50411.6565.0234.67411995غير البنوك

6.7254.19652561٢79المؤسسات الحكومية

28.736٢7.03٨8.590٨.٢79295349

تصنيف المخاطر

--12.2741.4٨6516349 = استثنائي

٢2.9431.٢442281313691 = ممتاز

35.0756.04٢52357٢183٢0٨ = جيد جدا

43.904٨.٢٨61.4523.004533٨ = جيد

510.6836.1094.325٢.4572311 = مقبول

--62.3521.9349571.393 = مالئم 

--71.2131.79٨355351= تحت المراقبة

--٨37133198٢٢ = مالحظة محددة

---9243٢35 = دون المستوى

---105٢1 = مشكوك بتحصيله

----117٢ = خسارة

28.736٢7.03٨8.590٨.٢79295349

* يتم احتساب انكشافات المشتقات باعتبارها تكلفة استبدال عقود المشتقات بأسعار السوق حين تكون هذه إيجابية وكذلك بتقدير التغيير 
المحتمل في قيمتها السوقية بما يعكس التقلبات التي قد تؤثر عليها.

** االنكشافات للبنوك المركزية كانت في الماضي تصنف مع البنوك وأصبحت تصنف اآلن مع المؤسسات الحكومية. والمؤسسات المملوكة 
للدول التي كانت تصنف مؤسسات حكومية أصبحت ضمن “غير البنوك”. وتم تعديل األرقام السابقة بناء على ذلك.

تصنيف القروض والمخصصات
تعّرف الديون المتعثرة والتسهيالت االئتمانية الواقعة خارج الميزانية بأنها تلك التي ال تلتزم بأداء الدفعات التعاقدية سواء لألصل أو الفائدة 
لفترة تزيد على 90 يومًا. وعمومًا فإن كافة التسهيالت االئتمانية التي تدعو إلى الشك المعقول في تحصيلها في مواعيدها تعامل كقروض 
متعثرة سواء أحدث إخفاق في سدادها أم ال، ويتم رصد مخصصات لتغطيتها إذا لزم األمر. وتدرج هذه االئتمانات على الفور في قائمة 
القروض المتعثرة السداد، بحيث يتم عكس الفوائد التي مضى موعد استحقاقها، وال يتم اإلعالن عن الفوائد المتراكمة غير المدفوعة إال 

وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

وبلغ مجموع القروض المتعثرة 63٢ مليون دوالر أمريكي في نهاية العام ٢016 )٢015: 4٨9 مليون دوالر أمريكي(. أما إجمالي المخصصات فقد 
بلغ 571 مليون دوالر أمريكي )٢015: 591 مليون دوالر أمريكي( وشكل نسبة قدرها 90% )٢015: 1٢1%( من إجمالي القروض المتعثرة و %3.7 

)٢015: 4.1%( من إجمالي القروض والسلفيات.
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وبلغ إجمالي قيمة األوراق المالية التي تقرر اعتبارها عرضة لخسارة جزء من قيمتها 119 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام ٢016 )٢015: 1٢7 مليون 
دوالر أمريكي(. أما إجمالي المخصصات االحتياطية فقد بلغ 116 مليون دوالر أمريكي في نهاية عام ٢016 )٢015: 1٢0 مليون دوالر أمريكي( 

وشكل نسبة 97% )٢015: 94%( من جميع األوراق المالية المتعثرة و٢% )٢015: ٢.1%( من إجمالي األوراق المالية غير المخصصة للمتاجرة.

وفيما يلي كشف تحليلي بالقروض والسلفيات واألوراق المالية المتعثرة والمخصصات المقتطعة لها:

القروض المتعثرة 

القيمة الدفترية الصافيةالمخصصاتأصل الدين)األرقام بماليين الدوالرات األمريكية(

٢659٨167أقل من 3 أشهر

31174077 أشهر إلى سنة

454٢3سنة إلى 3 سنوات

٢05٢005أكثر من 3 سنوات

632380252

األوراق المالية المتعثرة

القيمة الدفترية الصافيةالمخصصاتأصل الدين)األرقام بماليين الدوالرات األمريكية(

---أقل من 3 أشهر

---3 أشهر إلى سنة

651سنة إلى 3 سنوات

113111٢أكثر من 3 سنوات

1191163

هيكل رأسمال المجموعة ومعدالت المالءة الرأسمالية
تتكون قاعدة رأسمال المجموعة البالغة 4.53٨ مليون دوالر أمريكي بصورة رئيسية من الشريحة األولى من رأس المال البالغة 4.154 مليون 
دوالر أمريكي )٢015: 4.071 مليون دوالر أمريكي( ومن الشريحة الثانية من رأس المال بقيمة 3٨4 مليون دوالر أمريكي )٢015: 50٢ مليون دوالر 
أمريكي(. وكانت نسبة مالءة رأس المال المجّمعة في 31 ديسمبر ٢016 المحتسبة طبقًا التفاقية بازل الثالثة 19.1% )٢015: 19.4%(، ويفوق هذا 
المعدل الحد األدنى المفروض من مصرف البحرين المركزي والمحدد بنسبة 1٢.5%. وبلغت نسبة كفاية الفئة األولى من رأس المال %17.5 

)مقابل 17.3% في نهاية عام ٢015(، وهي أعلى كثيرًا من الحد األدنى الذي يشترطه مصرف البحرين المركزي البالغ %10.5.

كما أن الشركات التابعة للمجموعة تستوفي كافة شروط المالءة المفروضة من الجهات الرقابية المختصة في كافة البلدان التي تعمل فيها. 

العوامل المؤثرة في أداء المجموعة التاريخي والمستقبلي
وتنمية  تحقيق مداخيل مستدامة  للمساهمين من خالل  باطراد  ربحية متنامية  توفير  ABC هو  بنك  لمجموعة  الرئيسي  المالي  الهدف  إن 
الموجودات. وعلى الرغم من استمرار التحديات االقتصادية التي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبرازيل مؤخرًا فإن اإلدارة 

تظل متفائلة بقدرة المجموعة على تحقيق هذا الهدف باالستناد إلى تقييم العوامل التالية التي قد يكون لها تأثير على أدائها. 

االستقرار السياسي: استمرت االضطرابات االجتماعية والسياسية في بعض دول الشرق األوسط خالل العام ٢016، وظل الوضع غير قابل 
للتنبؤ به. تتميز أنشطة وموجودات المجموعة بتنوع واسع عبر مجموعة من البلدان النامية والمتطورة مما يتيح للمجموعة إمكانية تخفيف 
المخاطر السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إن مثل هذه األوضاع أثرها صغير نسبيًا بالقياس إلى مجمل أنشطة المجموعة. 
التطورات  لمواجهة  تؤهلها  الطوارئ  للتعافي في حاالت  والمختبرة  الحازمة  اإلجراءات  المجموعة سلسلة من  تعتمد  إلى ذلك  وباإلضافة 
المصاحبة لالضطرابات السياسية. كما أنه ليس للمجموعة أي انكشاف كبير حاليا على مخاطر خارج العالم العربي والواليات المتحدة األمريكية 

والبرازيل وأوروبا.



التقرير المالي للمجموعة

76

منظمة  ودول  العربي  العالم  في  الدول  من  العديد  اقتصادات  على  مباشرًا  تأثيرًا  النفطية  للمنتجات  العالمية  لألسعار  إن  الطاقة:  أسعار 
التعاون االقتصادي والتنمية، فاألسعار المنخفضة للمواد النفطية تؤدي إلى إنخفاض دخل الدول المنتجة وبالتالي تؤدي إلى تدنى الطلب 
التنمية في هذه الدول، فضال عن إنخفاض الطلب على السلع  البنية التحتية ومشروعات  على المعدات والخدمات اإلنشائية لمشروعات 
االستهالكية. وبما أن المجموعة تركز في أنشطتها على تمويل التجارة بين منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع باقى دول العالم فإن 
إنخفاض أسعار المنتجات النفطية يمثل خطرا على الربحية. وقد تحسنت أسعار المنتجات النفطية قلياًل خالل العام ٢016 ومن المتوقع أن 

تبقى مستقرة نسبيًا عام ٢017. 

تقلبات األسواق المالية: مع أن األسواق المالية اتسمت باالستقرار خالل عام ٢016، ما زال احتمال تقلب األسواق قائمًا. فهناك مخاوف 
من ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية والتطورات السياسية المحتملة في المنطقة. غير أن المجموعة تظل تعتمد سياسة 

احترازية كما تتمتع بوضع مريح من حيث توفر السيولة، وكذلك رصدت مخصصات كافية لتغطية السندات التي تعتبر مضمحلة القيمة.

أسعار العمالت األجنبية: في الحاالت التي يتم فيها تقييم رساميل الشركات التابعة للمجموعة بعمالت غير الدوالر األمريكي فإن مجموعة 
بنك ABC تكون عرضة لتأثير التقلبات في أسعار صرف تلك العمالت، إال أن المجموعة تتخذ كافة اإلجراءات المناسبة للتحوط من كافة هذه 

التقلبات كلما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.

تقلبات أسواق العمالت: إن تقلبات أسعار العملة يمكن أن تؤثر على إيرادات المجموعة من المتاجرة في العمالت األجنبية، وتقوم المجموعة 
بإدارة هذه المخاطر من خالل إطار قوي ومحافظ لحدود االئتمان والمتابعة والرقابة. 

معدالت أسعار الفائدة: على الرغم من أن صافي دخل المجموعة من الفوائد يمكن أن يتأثر سلبا بتغيرات معدالت أسعار الفائدة، إال أن األثر 
الرئيسي لمثل هذه التغيرات يكون على الدخل العائد إلى حقوق المساهمين، وبسبب إستناد القروض ومحفظة األوراق المالية للمجموعة 

على أسعار فائدة متغيرة أو قصيرة األجل في الغالب، فإنهم محصنين بدرجة كبيرة من التقلبات السريعة في معدل أسعار الفائدة.


