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 توافق على توزيع أرباح بقيمة ABCالجمعية العامة لبنك 

 مليون دوالر أمريكي   31 

 وتعتمد إجراءات لتعزيز رأس المال لدعم النمو المستقبلي 

البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يعكس أدائه المميز 

المساهمون على إصدار سندات رأس مال من الفئة األولى ؛ فقد وافق 2021في عام 

مليار دوالًرا  4.5مليون دوالًرا أمريكًيا وأقروا زيادة رأس المال الُمصرح به إلى  390بقيمة 

 أمريكًيا 

 

المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب( اجتماع الجمعية العامة العادية إلكترونيًا )  ABCعقد بنك
عقد البنك اجتماع الجمعية العامة غير  وباإلضافة إلى هذا االجتماع، . 2022مارس  23بتاريخ 

العادية هذا العام وقد ترأس كال االجتماعين رئيس مجلس إدارة المجموعة السيد الصديق عمر 
 الكبير. 

القوائم المالية   –من بين أمور أخرى  –تمد المساهمون خالل اجتماع الجمعية العامة العادية وقد اع
عائدة ، والتي شهدت تحقيق أرباح صافية 2021ديسمبر   31الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

مليون دوالر أمريكي، مدعومة بنمو فائق في اإليرادات وثبات قيمة   100إلى المساهمين بقيمة 
مليون   31الخسائر االئتمانية المتوقعة. كما وافق المساهمون على التوصية بتوزيع أرباح بقيمة 

مما يضمن احتفاظ   -من األرباح السنوية لدى لمجموعة   %30أي ما يعادل نحو  -دوالر أمريكي 
 المجموعة بأسهم كافية لدفع النمو المستقبلي دون استنفاذ نسب رأس المال. 

 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية على موافقة المساهمين إلصدار  ABCوقد حصل بنك 

مليون دوالر أمريكي، مما سيزيد من نسبة رأس   390سندات رأس المال من الفئة األولى بقيمة 
، باإلضافة إلى  %17نقطة أساس، لتتعدى حاجز نسبة  130مال البنك من الفئة األولى بحوالي 

مليار دوالر   3.5ة المساهمين على زيادة رأس ماله المصرح به من  حصول البنك على موافق
مليار دوالر أمريكي، مما سيسهم في توفير الدعم ألي إجراءات رأسمالية   4.5أمريكي إلى 

ضرورية لدعم النمو المستقبلي. ومن النتائج الرئيسية األخرى الجتماع الجمعية العامة العادية  
 ارة المجموعة خالل دورته الرابعة عشرة لمدة ثالث سنوات. انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إد

 
باألعضاء الجدد   بينما نحن نرحب، السيد الصديق عمر الكبير: "ABCوقال رئيس مجلس إدارة بنك 

لمجلس إدارة البنك ونشكر أعضاء مجلس اإلدارة السابقين على إنجازاتهم، فإننا نحتفل أيًضا 
مليون دوالر أمريكي، مما يعكس قوة   100نك بأرباح صافية قدرها بالنتائج القوية التي حققها الب
عالوة على ذلك، إن قوة الميزانية العمومية لدينا، والنهج الحكيم   ومرونة استراتيجيتنا الطموحة.

والمنضبط للحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب استثماراتنا في بناء "بنك المستقبل" المدفوع 
يضعنا في موقع جيد لتحقيق مزيد من النمو  واالستحواذ التاريخي في مصر،  بالتكنولوجيا الرقمية، 

   ." 2022البارز في عام 
 – انتهى   -
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 ABCنبذة عن بنك 
الرائدة في الصناعة المصرفية في المنطقة، ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة من    ABCُيعد بنك   البنوك  من 

المشاريع   وتمويل  التجارة  وتمويل  للشركات  المصرفية  الخدمات  تشمل  والتي  المالية  والخدمات  المنتجات 
صرفية اإلسالمية.  والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزانة وأسواق المال والمنتجات الم 

كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر وتونس والجزائر،  
 ومن خالل بنك "إلى" في البحرين. 

 




