
 

 

 

 

 

 

26/2/2018   بيان صحفي          

 

 % في صافي األرباح 12اإلسالمي يحقق زيادة بنسبة  ABCبنك 
 2017مليون دوالر أمريكي خالل عام  25.6لتصل إلى 

 

ديسمبر  31في  هيةتالمنالسنة المالية اإلسالمي اليوم بأن األرباح الصافية خالل  ABCالمنامة، البحرين: أعلن بنك 
لتي بلغت ا 2016عام للعلى األرباح الصافية  ا  % قياس12أمريكي، بزيادة بنسبة  مليون دوالر 25.6بلغت  2017
مليون  6.6 قبل المخصصات بلغ الربح الصافي 2017 من العام الرابعخالل الربع و مليون دوالر أمريكي.  22.9

نفس الفترة من لمليون دوالر أمريكي  6.1مبلغ بمقارنة  ،بعد المخصصات( مليون دوالر أمريكي 4.6) دوالر أمريكي
 . السابقالعام 

 

دخل  مع% مقارنة 17.6بزيادة قدرها  ،مليون دوالر أمريكي 35.9العام إلى  خاللوارتفع إجمالي الدخل التشغيلي 
حيث  ،مليون دوالر أمريكي 8وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية . مليون دوالر أمريكي 30.5 السابق الذي بلغالعام 

لتبلغ األمر الذي أدى الى تحسن نسبة التكاليف الى الدخل  ،مليون دوالر أمريكي 0.7 بمبلغ ا  طفيف ا  ارتفاع شهدت
 . % للعام السابق23.8%، مقارنة مع نسبة 22.2

 

حذرة خالل العام %، مما مكن البنك من اتباع سياسة ائتمانية 0.13وتم الحفاظ على معدل كلفة االئتمان عند 
 .متعلق بقضية إئتمانيةمليون دوالر أمريكي  2قيمته  ووضع مخصص 2017

 

مليون  306.7مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  332.9نحو  2017 ديسمبر 31بلغ مجموع حقوق المساهمين في 
حيث بلغ معدل كفاية رأس المال  ا  قاعدة الرأسمالية للبنك قوية جد. وظلت ال2016نهاية عام  في دوالر أمريكي

 .%12.5من النسبة التي تتطلبها الجهة الرقابية وهي  بكثير، أي أعلى 31.2%
 

، مقابل 2017 عاممليار دوالر أمريكي في نهاية  1.559اإلسالمي  ABCوبلغ إجمالي قيمة موجودات بنك 
 . 2016مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  1.634

 

اإلسالمي: "نحن سعداء بأداء  ABCن، العضو المنتدب لبنك اد حستائج المالية، قال السيد حم  وفي تعليق له حول الن
فقد استطاعت فرق العمل في البنك أن تنجز العديد من . ، حيث حافظنا على نمو سنوي جيد2017خالل العام  البنك

واستمر تركيزنا الصفقات وتقديم خدمات ممتازة للعمالء في أسواقنا الرئيسية وتعزيز الدخل من األنشطة اإلضافية. 
الخزانة منتجات و  التمويل التجاريوتعزيز  ة اإلئتمانية العاليةذات المالءعلى توسيع قاعدة العمالء من الشركات 

فإننا  2018عام للمخاطر أدت إلى الحفاظ على نفس كلفة االئتمان. ومع دخول ال أن اإلدارة الفعالة ورأس المال. كما
ننظر بتفاؤل حذر نحو تحسن األسواق، كما أن البنك مستعد تماما  لالستفادة من االستثمارات التي نفذها خالل 

 ".  األعوام القليلة الماضية


