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 األم الشركة مساهمي إلى عائدة صافية أرباح عن يعلن ABC بنك

 2017عام ال خالل أمريكي دوالر مليون 193بلغت 

 %3زيادة في االرباح وتوزيع أرباح أسهم بنسبة  6%
 

 31عن النتائج المالية للسنة المنتهية في  اليوم (المصرفية العربية المؤسسة)ABC  بنك مجموعة أعلنت

 .2017ديسمبر 

 أبرز النتائج المالية:

 األداء المالي

  خالل  أمريكي دوالر مليون 193 األم الشركة مساهمي إلى العائدة الموحدة الصافية األرباحبلغت

 دوالر مليون 183مقارنة مع أرباح العام السابق البالغة  %6، أي بزيادة بلغت نسبتها 2017العام 

 .أمريكي

  أمريكي، أي مرتفعة  دوالر مليون 42بلغت  2017 العام الربع الرابع من خالل الصافية األرباح

 .أمريكيمليون دوالر  33البالغة  2016 العاممن مقارنة باألرباح للربع الرابع  %27بنسبة 

 أمريكيمليون دوالر  865مقابل  العام،مليون دوالر أمريكي خالل  869 بلغ إجمالي ايرادات التشغيل 

بعد األخذ في الحسبان آثار عمليات التحوط  %7، أي بنسبة معدلة للنمو بلغت 2016خالل العام 

 البرازيل والتي ساهمت في خفض الضرائب. ABCللعمالت األجنبية في بنك 

  مليون دوالر أمريكي  26مليون دوالر أمريكي، بارتفاع مقداره  462المصروفات التشغيلية بلغت

 ريةالمبادرات التطويبشكل رئيسي بتسجيل تكلفة بعض هذه الزيادة  وترتبط، عن العام السابق

 أسعار صرف العمالت األجنبية.االستراتيجية التي يقوم بها البنك وبتأثير تغيرات 

 مليون  92مقارنة مع ، 2017للعام مليون دوالر أمريكي  96 مخصصات الديون المتعثرة بلغ صافي

بالكساد االقتصادي  البرازيلفي  ABC بسبب تأثر الشركة التابعة بنك  2016للعام دوالر أمريكي 

 الذي بدأ يقل حدة مؤخراً.

 في  %4.1، مقابل %3.5وبلغت  في المجموعة إجمالي القروض لىإنسبة الديون المتعثرة  تحسنت

التي تم  حتسب الديون المتعثرة القديمةإذا لم ت   %2.6وتنخفض هذه النسبة الى  نهاية العام السابق،

 .وضع مخصصات كاملة لها

  مليون  103، مقارنة مع ضرائب بلغت 2017 مليون دوالر أمريكي خالل العام 58بلغت الضرائب

أسعار عموماً إلى المعالجة الضريبية لتحوطات  التراجععزى هذا . وي  2016لعام لأمريكي  دوالر

 .البرازيل ABCالصرف في بنك 
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 الميزانية العامة

 إجمالي موجودات مجموعة بنك  بلغABC 29.5 2017 ديسمبر 31في  مليار دوالر أمريكي ،

ويواصل البنك إعطاء األولوية للحفاظ . 2016مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  30.1مقارنة مع 

 .على جودة الموجودات والعوائد

  أي عند نفس مستواها في نهاية عام 2017 في نهاية العام أمريكي مليار دوالر 20.2بلغت الودائع ،

2016. 

  نتيجة إلعادة هيكلة  2017 خالل العام أمريكي مليار دوالر 2.5ارتفعت ودائع العمالء بمقدار

 المطلوبات.

  حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث تجاوزت نسبة تغطية السيولة ونسبة السيولة المستقرة

، وبلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع %100الصافية وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة 

 ، وهي نسبة عالية.55%

 الفئة األولى من رأس  غت نسبةبلو، %18.7 على قوتها عند النسبة الكلية لكفاية رأس المال حافظت

 .%17.7المال 

في اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد بتاريخ أن يقدم توصية  ABCقرر مجلس إدارة مجموعة بنك  دوق

 0.03)من رأس المال الصادر  %3للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة  في البحرين 2018مارس  25

عائدة إلى مساهمي الشركة ال 2017للعام  من صافي األرباح %48بما يعادل تقريباً ، دوالر امريكي للسهم(

 دوالر أمريكي. 93.300.000، أي  األم

يسرنا ان نرى استمرار التحسن في : "ABCبنك مجموعة وقال الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس ادارة 

. كما شهد هذا العام تعزيز شبكة مكاتبنا 2017 خالل العام %6األداء المالي للمجموعة وارتفاع الربحية بنسبة 

لتشمل افتتاح فرع في مركز دبي المالي العالمي وآخر في سنغافورة وذلك لتعزيز توجهنا االستراتيجي لنكون 

المصرف الدولي الرائد في الشرق األوسط. وتم تحقيق تقدم على عدة أصعدة في عملية التحول الرقمي في 

عطي في العديد من أسواقنا الرئيسية، األمر الذي سييجابية االقتصادية اإلمؤشرات تجاه الالبنك. ونحن متفائلون 

عتبر ت  والميزانية العامة التي مخاطر الدارة قوة المؤشرات إل نواصل التركيز على ونحن زخماً إضافياً ألعمالنا.

 "الدولية.اإلقليمية و بالمعايير مقارنةعالية

عة عمالئه مجمولويقدم الشرق األوسط وشمال إفريقيا الرائدة في منطقة  الدولية من البنوكي عد  ABCبنك  

مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل 

ية والمنتجات المصرفوأسواق المال ومنتجات الخزانة  المجمعةالمشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض 

من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر  بالتجزئةاإلسالمية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية 

 وتونس والجزائر.


