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يعلن عن النتائج المالية للربع الثالث ولفترة التسعة أشهر األولى من عام  ABCبنك 
2021 

بأرباح صافية منذ بداية العام وحتى تاريخه عائدة إلى مساهمي الشركة األم  
 مليون دوالر أمريكي  80بلغت 

 
  

ب.( المتداولة أسهمها في    م.  )المؤسسة العربية المصرفية ش.   ABCأعلنت مجموعة بنك    المنامة، البحرين:

 . 2021من عام للتسعة أشهر األولى  " اليوم عن النتائج المالية ABCبورصة البحرين تحت الرمز " 

، مستفيدة من األداء القوي  2021حققت المجموعة تحسًنا في األرباح خالل األشهر التسعة األولى من عام  

 ل الرقمي. التركيز على تنفيذ خطط النمو والتحو  بسية  عبر األسواق األسا

في الحادي عشر من شهر أغسطس، حققت المجموعة إنجاًزا مهًما من خالل استكمال عملية االستحواذ  

  ABCمجموعة بنك  نتائج    معنتائجه بالكامل  دمج  ، حيث تم  "(BBE)"  .بنجاح على بنك بلوم مصر ش. م. م

ويعد بنك بلوم مصر من البنوك الرائدة في مصر مع تواجد محلي  .  2021ألول مرة خالل الربع الثالث من عام  

  1000مليار دوالر أمريكي، ونحو    2.7مليار دوالر أمريكي، وودائع بقيمة    3.1فرًعا، وأصواًل بقيمة    41من خالل  

أن تعزز قوة بنك بلوم مصر في التواصل مع    . ومن المتوقع 2021سبتمبر    30موظف وذلك اعتباًرا من تاريخ  

،  نوني بين البنكيناالندماج القا، باإلضافة إلى تعزيز  دوليًا  مصر  ABCمن قوة نموذج أعمال بنك  وتوسع  العمالء  

،  صول على موافقة الجهات التنظيمية، بشرط الح 2022إتمامه مع نهاية الربع األول من عام  المتوقع  والذي من  

وجودنا  إل والذي سيؤدي   تعميق  مصر  ى  لبناء  في  كبير  نفوذبشكل  األهمية    مركز  ذات  السوق  هذه  في 

 . منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيالطموحاتنا في الجوهرية  

 مالمح األداء الرئيسية:

نحو   ▪ األم  الشركة  إلى مساهمي  العائدة  الصافية  األرباح  تكلفة    80بلغت  مع  أمريكي  دوالر  مليون 

وبالمقارنة مع النتائج المالية للمجموعة عن فترة    .ما قبل الجائحة ل مستويات  نفس المخاطر تعود إلى  

مليون    56، فقد عكست نتائج المجموعة خسارة صافية قدرها  2020التسعة أشهر األولى من عام  

   دوالًرا أمريكيًا، متأثرة سلبًا بحادثة احتيال إقليمية. 

بنسبة   ▪ تشغيلي  أساس  على  كبير  بشكل  التشغيلي  الدخل  إجمالي  أساس  46ارتفع  وعلى   %

% مقارنة بفترة التسعة أشهر األولى من العام الماضي، وذلك على الرغم من  15معدل* بنسبة  

االقتصادية الصعبة، إضافة إلى االستفادة الجزئية من دمج بنك بلوم.  انخفاض أسعار الفائدة والظروف  

وقد كان مستوى االيرادات من الصفقات والعمالء جيداً، حيث سجلت معظم وحدات أعمالنا مجموع  

 % من النسب المستهدفة. 90مستويات الدخل التشغيلي بما يتجاوز 
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بنسب ▪ التشغيلية على أساس معدل* أعلى  المصروفات  إلى  12ة  جاءت  ٪ وذلك مع عودة األعمال 

بلوم مصر،   اندماج بنك  النشاط الطبيعي جنبًا إلى جنب مع  في  المجموعة  مع استمرار  ومستوى 

 . الرقمي االستثمار في عملية التحو ل 

ال يزال البنك يتمتع بميزانية عامة قوية مع نسب رأس المال ونسب سيولة أعلى بكثير من المتطلبات   ▪

٪، والتي تتألف  15.2نسبة    1نسبه كفاية الفئة األولى للمجموعة من المستوى  التنظيمية: بلغت  

%، كما بلغت تغطية السيولة  14.9باألساس من حقوق ملكية رئيسية من المستوى األول بنسبة  

 %. 124% ونسبه السيولة المستقرة الصافية 319

الكلية   ▪ الجودة  قوتها  المجموعة  لموجوداتحافظت  م على  معايي،  وجود  ائتمانية محكمة ع  اكتتاب    ر 

 ة للعمالء. بر مراجعات اختبارات الضغط المكثفوالتي تم تأكيدها ع

وقد تسارعت وتيرته بفعل األزمة من نواحٍ عديدة.  يتواصل تحولنا االستراتيجي في مختلف المجاالت،   ▪

نمو تجارب   يتزايد  الرقمية زخًما مطرداً، كما  المصرفية  والخدمات  الدفع  وتكتسب قدراتنا في مجال 

عمالء بنك "إلى"، وقاعدة عمالءه وودائع البنك على نحو مطرد بالتوازي مع مواصلة إطالق منتجات  

نظام   عبر  الدفع  إمكانية  كون  مع  تع  Apple Payمبتكره  كما  للبنك.  مميزة  إضافة  مل شركة  أحدث 

 لمرحلتها التالية من التحو ل. بناء الالخدمات المالية العربية بشكل مطرد على 

أن نشهد  للغاية  ، السيد الصديق عمر الكبير قائاًل: "يسعدنا  ABCوقد علق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك  

في  بنجاح  ة  المجموع   استأنفت، حيث  2021اإلنجازات التي تحققت خالل األشهر التسعة األولى من عام  

مما يدل على قيمة المرونة التي تتمتع بها    في حين تسارع تنفيذ االستراتيجية ربحية، الالعودة إلى معدالت 

بعد أن نجحنا في اجتياز التحديات التي فرضها الوباء على    بإشارة قوية كما نتطلع إلى اختتام العام    المجموعة. 

 ". إضافة إلى االستكمال الناجح لعملية االستحواذ على بنك بلوم مصر مدى األشهر الثمانية عشر الماضية

 وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية 

 2021أداء األعمال خالل الربع الثالث من عام 

حدة العائدة على مساهمي الشركة األم لألشهر الثالثة من الربع الثالث للعام  بلغت األرباح الصافية المو ▪

ماليين دوالر أمريكي من األرباح    11مقارنة مع  % بال127أعلى بنسبة  مليون دوالر أمريكي،    25نحو    2021

 الصافية المسجلة عن الفترة نفسها من العام الماضي. 

دوالر أمريكي، مقارنة بالحد األدنى خالل الفترة ذاتها    0.01الفترة  كانت ربحية السهم الواحد خالل هذه   ▪

 من العام الماضي. 

مع دخل    مقارنة مليون دوالر أمريكي،    29لمساهمي الشركة األم    ةالعائد  ةالشامل   الخسائربلغ مجموع   ▪

المسجل   38  قدره أمريكي  الماضي  مليون دوالر  العام  ذاتها من  الفترة  إلى  ويرجع ذلك    ،خالل  أساًسا 

 . الفروع الخارجية التابعة للشركة العمالت األجنبية في حويل ارتفاع الخسائر غير المحققة في ت 
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مليون دوالر أمريكي، أي أعلى بنسبة    219بناء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع الدخل التشغيلي   ▪

الماضي )تأثرت المقارنات  مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة ذاتها في العام    188% مقارنة مع  16

بالعام الماضي بشكل كبير التأثير السلبي لوباء كورونا المستجد(، وعلى أساس معدل* فقد بلغ مجموع  

  192% بالمقارنة مع  21مليون دوالر أمريكي خالل هذه الفترة، أي بزيادة بنسبة    233الدخل التشغيلي  

م الماضي، إضافة إلى االستفادة من دمج بنك  مليون دوالر أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العا

 بلوم مصر. 

مليون دوالر    130٪ مقارنة مع  22مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها    159بلغ صافي الدخل من الفوائد   ▪

أمريكي المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استيعاب تأثير انخفاض قيمة معدالت  

 لفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بنمو حجم التعامالت في بعض األسواق. الفائدة بالمقارنة مع ا

مليون دوالر    113% مقارنة مع  30مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها    147بلغت المصروفات التشغيلية   ▪

عودة نشاط  إضافة إلى  دمج بنك بلوم مصر  ل  ويرجع ذلك نتيجةأمريكي لنفس الفترة من العام الماضي،  

المعتادة  الم للمستويات  أقرب  إلى مستويات  النشاط  جموعة  النسبة  من  بلغت  معدل*  أساس  )على 

إعادة  28 الماضي مع  العام  التكلفة خالل  المجموعة من االستفادة من مبادرات خفض  %(، واستمرت 

 ترتيب أولويات االستثمار للمواصلة في رحلة التحو ل الرقمي للمجموعة والمبادرات االستراتيجية. 

مليون دوالر أمريكي خالل الربع،    88حققت المجموعة على أساس معدل* صافي ربح تشغيلي قدره   ▪

. وعلى  2020من عام    الثالثمليون دوالر أمريكي خالل الربع    79% مقارنة مع  11مسجلة ارتفاع بنسبة  

مريكي للفترة مليون دوالر أ  75مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع    72بلغ الربح التشغيلي    ، أساس تشغيلي

 أعاله(.  قلبات أسعار العمالت كما هو موضحذاتها من العام الماضي )تأثر العام الماضي بت

مليون دوالر أمريكي،    29  الثالثبلغت مخصصات القروض المتعثرة أو رسوم الخسائر االئتمانية خالل الربع   ▪

العام الماضي، مع انعكاس في    مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة ذاتها من  60بالمقارنة مع  

،  لكبير لحاالت االحتيال اإلقليمية التوقعات االقتصادية عن أدنى مستوياتها في العام الماضي، ودون التأثير ا

 . 2020والتي تسببت في ارتفاع رسوم الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل غير طبيعي خالل عام 

مليون دوالر أمريكي المسجلة    2والر أمريكي، مقارنة مع  مليون د  11  الثالثبلغت الضرائب خالل الربع   ▪

خالل الفترة نفسها من العام الماضي، ويتناسب التباين بشكل كبير مع األداء المحسن خالل الربع الثالث  

الفترة  2021من عام   الرسوم الضريبية خالل هذه  مليون دوالر   29. وعلى أساس معدل *، فقد بلغت 

 ماليين دوالر أمريكي المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي.  6أمريكي مقارنة بمبلغ 

 2021النتائج المالية للتسعة أشهر األولى من عام 

العام   ▪ األولى من  التسعة  األم لألشهر  الشركة  العائدة على مساهمي  الموحدة  الصافية  األرباح  بلغت 

مليون دوالر أمريكي المسجلة عن    56قدره  مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي خسائر    80نحو    2021

 الفترة نفسها من العام الماضي. 
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دوالر أمريكي خالل    0.02-دوالر أمريكي، مقارنة مع    0.03  كانت ربحية السهم الواحد خالل هذه الفترة ▪

 الفترة ذاتها من العام الماضي. 

ر أمريكي، مقارنة مع مجموع  مليون دوال  92بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم   ▪

مليون دوالر أمريكي تم تسجيلها عن العام الماضي، مما يعكس إجمالي الربح    358خسائر شاملة قدرها  

 مقارنة مع العام الماضي.   2021واألسواق المستقرة نسبيًا خالل التسعة أشهر األولى من عام 

يون دوالر أمريكي، أي أعلى بنسبة  مل  626بناء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع الدخل التشغيلي   ▪

)تأثرت المقارنات    2020مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة ذاتها خالل عام    428% مقارنة مع  46

بنك   العملة في  السعر وتحو طات  بتقلبات  الماضي بشكل كبير  البرازيل *(، وعلى أساس    ABCبالعام 

يون دوالر أمريكي خالل هذه الفترة، أي بزيادة بنسبة  مل 646معدل*، فقد بلغ مجموع الدخل التشغيلي 

مليون دوالر أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس التعافي    561% عن  15

 .ج بنك بلوم مصر مؤخًرادمإلى حد ما والقوي في معظم أسواقنا وخطوط أعمالنا 

مليون دوالر    382٪ مقارنة مع  10، بزيادة قدرها  مليون دوالر أمريكي   419بلغ صافي الدخل من الفوائد   ▪

أمريكي المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استيعاب تأثير انخفاض قيمة معدالت  

الفائدة وأسعار صرف العمالت. وعلى أساس معدل*، فقد كان صافي الدخل من الفوائد أعلى بنسبة  

 % على أساس سنوي. 11

مليون دوالر    360% مقارنة مع  11مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها    400لتشغيلية  بلغت المصروفات ا ▪

مع   المعتادة،  إلى مستوياتها  األسعار  عودة مسار  وذلك مع  الماضي،  العام  من  الفترة  لنفس  أمريكي 

المجموعة   لدى  الرقمي  التحو ل  رحلة  في  االستثمارات  ومواصلة  النفقات  ضبط  على  المحوري  التركيز 

 مبادرات االستراتيجية. وال

المجموعة على أساس معدل* صافي ربح تشغيلي قدره   ▪ أمريكي، مسجلة    243حققت  مليون دوالر 

الماضي. على أساس    201% مقارنة مع  21ارتفاع بنسبة   العام  مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل 

ماليين دوالر أمريكي   68رها  مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع أرباح قد  226تشغيلي بلغ الربح التشغيلي  

 .2020للفترة نفسها من العام 

مليون دوالر أمريكي، بنسبة    78بلغت مخصصات القروض المتعثرة أو رسوم الخسائر االئتمانية خالل الفترة   ▪

مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة نفسها من العام الماضي،    234% مقارنة مع  67أقل بنحو  

ت القروض للعام إلى نفس المستويات لما قبل الجائحة، مع نظرة اقتصادية مستقرة  وتعود قيمة مخصصا

لتقديرات مخصصات القروض المتعثرة، ودون التأثير    9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

وصلت لنحو  الكبير لحاالت احتيال العمالء الكبرى التي أثرت على العديد من البنوك في المنطقة، والتي  

 .2020مليون دوالر أمريكي لمخصصات القروض المتعثرة خالل الربع الثالث من عام  118

٪، أي بنفس المستويات المسجلة في نهاية  5.4بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو   ▪

 الممنوحة بالكامل. ٪، وذلك عندما يتم تعديل القروض طويلة األمد 4.5. وتستقر النسبة عند 2020عام 
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ومعايير   ▪ قوية  المجموعة  لدى  األصول  بقيت جودة محفظة  فقد  الصعبة،  الظروف  الرغم من هذه  وعلى 

 االكتتاب لدينا سليمة. 

 الميزانية العامة 

مليون دوالر أمريكي في نهاية الفترة، أي    3860بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم   ▪

 .2020مليون دوالر أمريكي المسجلة في نهاية العام  3767رنة مع % مقا2.5بزيادة بلغت 

مليار دوالر    30.4% مقارنة مع  13مليار دوالر في نهاية الفترة، بارتفاع بنسبة    34.4بلغ مجموع الموجودات   ▪

مليار دوالر    3.1، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى دمج موجودات بقيمة  2020المسجلة في نهاية عام  

%، مستفيدة 12.4ة لبنك بلوم مصر. وارتفع مجموع الموجودات على أساس معدل* بنسبة  أمريكي تابع

 أيًضا من دمج بنك بلوم مصر.

مليار دوالر أمريكي    15.7% مقارنة مع  4.9مليار دوالر أمريكي، بارتفاع بنسبة    16.4بلغت القروض والسلف   ▪

مليار دوالر أمريكي تابعة لبنك    0.8ة  ، وذلك بعد دمج قروض وسلف بقيم2020المسجلة في نهاية العام  

 بلوم مصر. 

الودائع   ▪ مليار دوالر أمريكي تابعة لبنك بلوم مصر،    2.7مليار دوالر أمريكي بما في ذلك    24.8بلغ حجم 

. وبالرغم من األوضاع السائدة، فإن  2020مليار دوالر أمريكي المسجلة في نهاية العام    21.3مقارنة مع  

قد حافظ على استقراره مما يؤكد ثقة عمالئنا. وتستمر جهودنا في تنويع وتحسين  مستوى الودائع لدينا  

 جودة قاعدة الودائع لدينا. 

السيولة   ▪ تغطية  قوتها حيث بلغت  السيولة على  المستقرة 319حافظت مستويات  السيولة  % ونسبة 

نسبة أعلى بنحو  %، أي ب56%، وقد تحسنت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع لتبلغ  124الصافية  

 .2020% بالمقارنة بالنسبة المسجلة في نهاية العام 5

كفاية الفئة األولى للمجموعة من المستوى    بلغت نسبة حافظت مستويات كفاية رأس المال على قوتها:   ▪

والنسبة  %،  14.9٪، والتي تتألف باألساس من حقوق ملكية رئيسية من المستوى األول بنسبة  15.2  1

 %. 16.2لكفاية رأس المال الكلية 

بنك   مبتكرة من    ABCُيعد  لعمالئه مجموعة  ويقدم  المنطقة،  المصرفي في  المجال  الرائدة في  البنوك  من 

وتمويل   التجارة  وتمويل  للشركات  بالجملة  المصرفية  الخدمات  تشمل  والتي  المالية  والخدمات  المنتجات 

ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية اإلسالمية. كما    المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجم عة 

يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر وتونس والجزائر،  

 ومن خالل بنك "إلى" الرقمي المتاح عبر الهواتف النقالة في البحرين. 



  

 2021/ 11/ 10          بيان صحفي 

 

أن البيانات المالية والبيانات الصحفية متوفران على الموقع    للسادة المساهمين إلى   ABCوتنوه مجموعة بنك  

 . ABCاإللكتروني لبورصة البحرين وموقع بنك 

 

 -انتهى  -

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع 

عبر  أو  17543223 973+بريندون هوبكنز، المدير المالي للمجموعة، المنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم : 

 . 17531311 973+فاكس ال

 

البرازيل التي لها أثر تعويضي بين الدخل والضريبة وانخفاض   ABC* على أساس معدل المشار إليه أعاله يحتسب بعد التعديل للمعالجة الضريبية لتحوطات العملة في بنك 

 . ABCوفرة على الموقع اإللكتروني لبنك  قيمة العملة وغيرها من العوامل االستثنائية غير المتكررة. المزيد من التفصيل متوفر في وثيقة المستثمرين المت


