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 2021يعلن عن النتائج المالية للعام  ABCبنك 
 أمريكي  دوالر مليون   100 بلغت األم الشركة مساهمي إلى عائدةتسجل أرباح صافية   المجموعة

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

 .2021ديسمبر  31، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في ABC الرمز

  مخصصات في أسواقه األساسية وانخفاض    البنكباالستفادة من انتعاش أنشطة    وذلك،  2021عام  القوية خالل    نتائًجاحققت المجموعة    وقد
 يظهر  تشغيلي،   أساس  على  أمريكًيا  دوالًرا  مليون   100  قدرها  مساهمي الشركة األمعائدة إلى   بأرباح صافيةو بشكل كبير.    المتعثرة  القروض

 نتيجة  طبيعيبشكل غير    المتعثرة  القروض  مخصصات  ارتفاعب   اتأثرً   شهد، والذي  ا عن العام السابقلعام الحالي تحواًل قويً ل  الماليداء  األ
 مليون دوالر أمريكي.   89خسارة صافية قدرها  تحقيق، مما أدى إلى قضايا االحتيال اإلقليميةل

المجموعة في تحقيق هدف استراتيجي آخر من خالل استكمال عملية االستحواذ بنجاح على  نجحتفي الحادي عشر من شهر أغسطس، و 
دمج بنك بلوم    وسيسهمفرًعا،    41يعد بنك بلوم مصر من البنوك الرائدة في مصر مع تواجد محلي من خالل  بنك بلوم مصر ش. م. م. و  

األهمية الجوهرية في منطقة   وذالسوق    اهذفي    مصرفيء مركز نفوذ  لبنااستراتيجية جديدة    إطالق  في  الحالي  ABC  بنك   امتياز  معمصر  
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

، بما في ذلك  البارزةالعديد من اإلنجازات    تحقيقمع    ،2021عام  الخالل    كبير  تقدم  تحقيقالبنك  ب   الخاصشهد برنامج التحول الرقمي    وقد
الهواتف    عبر   خدماته  تقديم   في  الرائد  الرقمي  البنك   ،استطاع بنك "إلى"  كما   ،الشركات  من  الجدد  العمالء  إللحاق  بالكامل  الرقمي  النظامإطالق  

، متجاوًزا في سوقه المحلي في البحرين  رقميةأحدث ثورة  ذيالو  ةمبتكر الالرائدة  البنوك أحدكيوطد مكانته  أن ،ABCبنك ل والتابع فقط الذكية
  AFSشركة الخدمات المالية العربية    -مجموعة  لل  التابعمدفوعات التكنولوجيا المالية  خدمات    مزودقام    وقد.  المتوقعة  السنوية  نموالأهداف  

  إنماء تركيز على  ال  بأهمية  التأكيد  إعادة، و المفترضةلتعزيز القيمة السوقية  الخاصة به    ةستراتيجي االبتعيين فريق إداري جديد وتحديث    -
المعنية   األطراففي مصر قريًبا. كما تعاون البنك مع العديد من    هاإطالقسوف يتم    التي،  للتجار  كتسابال ا  أعمالوخطوط    األساسية  هعمليات 

 الخاصة  شين  بلوك  منصة  تكنولوجيا  جانبإلى    ،بالبنكالخاصة  برمجة التطبيقات    تسهيل المدفوعات عبر الحدود باستخدام واجهةمن أجل  
البحرين المركزي.  ا شر إ  تحت  تتم، والتي  مورجان  بي  جي  نكبب  التجريبي    وقدف مصرف  الدوالر   عملةاستخدام    عبرتم اختبار اإلصدار 

المجموعة  حصدت    وقدوتقديم المزيد من العمالت في المستقبل.    ة،ضنا الحالي و عر   نطاقبتوسيع    التكنولوجيا، وستسمح لنا هذه  األمريكي
  ة مصرفي ال  للخدمات"أفضل تطبيق    جائزة" و للعمالءأفضل بنك رقمي  "  جائزة و  المالي"    بتكارلالبما في ذلك "أفضل مختبر    ،العديد من الجوائز

  لتمويل "أفضل بنك    جائزة  إلى  إضافة  ، Global Finance Innovators"فاينانس"جلوبال    حفل جوائز  خالللبنك "إلى"،    بالنسبة"  ةرقمي ال
فضل  أل  مجلة جلوبال فاينانس  وجائزة  ،GTR Leaders in Trade Awards  آر  يمجلة جي ت   جوائز  ضمنفي البحرين"    الدولية  ةالتجار 

 "أفضل بنك شامل إلدارة النقد" في البحرين وتونس. لكونه 2022إدارة النقد في العالم لعام و  للخزينة بنك

 مالمح األداء الرئيسية:

  ما   مستوياتمليون دوالر أمريكي مع تكلفة مخاطر تعود إلى    100بلغت األرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة األم نحو   ▪
مليون    89، عكست نتائج المجموعة خسارة صافية قدرها  2020عام  القبل الجائحة. وبالمقارنة مع النتائج المالية للمجموعة عن  

 .قضايا االحتيال اإلقليميةل نتيجة طبيعيبشكل غير القروض المتعثرة  مخصصاترئيسي بارتفاع  بشكلمتأثرة وال دوالًرا أمريكًيا، 



  

  13/02/2022                بيان صحفي 

 

بنسبة   ▪ التشغيلي بشكل كبير على أساس تشغيلي  الدخل  بنسبة  32ارتفع إجمالي  بالعام  17% وعلى أساس معدل*  % مقارنة 
االقتصادية الصعبة، إضافة إلى االستفادة الجزئية من دمج بنك  الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة والظروف 

 . مصر بلوم
  دمج ٪ وذلك مع  18على أساس معدل* أعلى بنسبة  و %  17  بنسبة  أعلى  على أساس تشغيليوقد جاءت المصروفات التشغيلية   ▪

ألعمال إلى مستوى عودة اجنًبا إلى جنب مع المصروفات المتعلقة باالستحواذ على البنك ذات الصلة، إضافة إلى    مصربلوم    بنك
 .لبناء "بنك المستقبل" الخاص به ، ومع استمرار المجموعة في االستثمار في عملية التحّول الرقميالنشاط الطبيعي

 ةنسب المتطلبات التنظيمية: بلغت  نسب  المال ونسب سيولة أعلى بكثير من ال يزال البنك يتمتع بميزانية عامة قوية مع نسب رأس ▪
٪، والتي تتألف باألساس من حقوق ملكية رئيسية من المستوى األول  15.9نسبة    1كفاية الفئة األولى للمجموعة من المستوى  

 % .128% ونسبه السيولة المستقرة الصافية 228%، كما بلغت تغطية السيولة 15.5بنسبة 
أن يقدم توصية في اجتماع الجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية   ABCوبهذه المناسبة، قرر مجلس إدارة مجموعة بنك   ▪

  2021% من صافي األرباح للعام  31دوالر أمريكي لكل سهم من دون أسهم الخزانة(، بما يعادل تقريبًا    0.01% )1بنسبة  
 مليون دوالر أمريكي.  31األم، أي حوالي العائدة إلى مساهمي الشركة 

، 2021  العام  خالل  حققناه  الذي  باألداء   سعداء  نحن، السيد الصديق عمر الكبير قائاًل: "ABCوقد علق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك  
التركيز    مع الذي كان مليًئا بالتحديات، نحو تحقيق مستويات أعلى من الربحية،    2020نجحت المجموعة في االنتقال بنجاح من العام    حيث

  وعلى االستحواذ على بنك بلوم مصر ودمجه مع المجموعة.    شملتالمتواصل على تنفيذ استراتيجيات التنمية الخاصة بالمجموعة، والتي  
  خطوط   أحاطت  التي  المعوقات، إضافة إلى التضخم و 19التي فرضها وباء كوفيد  السلبية على االقتصاد العالمي    اآلثارالرغم من استمرار  

 ".في المنطقة وخارجها  التجارية األعمال ثقةأننا النزال متفائلين بشأن النمو المستقبلي مع تحسن  إال، اإلمدادات

 المالية:وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج 

 2021 عام  من الرابع الربع خالل األعمال أداء

مليون دوالر    20نحو    2021للعام    الرابعبلغت األرباح الصافية الموحدة العائدة على مساهمي الشركة األم لألشهر الثالثة من الربع   ▪
الصافية المسجلة عن الفترة نفسها   الخسائرماليين دوالر أمريكي من    33بالمقارنة مع  مليون دوالر أمريكي    53  بنحوأمريكي، أعلى  

 من العام الماضي.
خالل الفترة ذاتها من العام   المسجلةدوالر أمريكي    0.01-  معدوالر أمريكي، مقارنة   0.01كانت ربحية السهم الواحد خالل هذه الفترة   ▪

 الماضي.
مليون دوالر    91قدره    شاململيون دوالر أمريكي، مقارنة مع دخل    13مساهمي الشركة األم    ىلإ  الشامل العائد  الدخلبلغ مجموع   ▪

 المسجل خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.و أمريكي 
مليون دوالر    218% مقارنة مع  5بنسبة    أعلىمليون دوالر أمريكي، أي    228بناء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع الدخل التشغيلي   ▪

بالعام الماضي بشكل كبير   المقارنات  العام الماضي )تأثرت  الفترة ذاتها في  لوباء كورونا    ةالسلبي   اتالتأثير ب أمريكي المسجلة خالل 
 %24تفاع بنسبة  بار   مليون دوالر أمريكي خالل هذه الفترة،  234المستجد(، وعلى أساس معدل* فقد بلغ مجموع الدخل التشغيلي  

 .مصر بلوم بنك دمج  من أيًضا باالستفادة ،مليون دوالر أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي 188مقارنة مع 
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مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل نفس    134٪ مقارنة مع  29مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها    173بلغ صافي الدخل من الفوائد   ▪
م الماضي، وذلك بعد استيعاب تأثير انخفاض قيمة معدالت الفائدة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة  الفترة من العا

 .بنمو حجم التعامالت في بعض األسواق
من العام  مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة    126% مقارنة مع  34مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها    169بلغت المصروفات التشغيلية   ▪

الماضي، ويرجع ذلك نتيجة لدمج بنك بلوم مصر إضافة إلى عودة نشاط المجموعة إلى مستويات أقرب للمستويات المعتادة من النشاط 
النسبة   بلغت  في    باالستثماراإلخالل    دون ،  النفقات  ترشيدتنفيذ إجراءات    فياستمرت المجموعة    قد%(. و 35)على أساس معدل* 

 لمجموعة. ا دىالرقمي والمبادرات االستراتيجية لالتحّول 
% مقارنة  3مليون دوالر أمريكي خالل الربع، مسجلة ارتفاع بنسبة    64حققت المجموعة على أساس معدل* صافي ربح تشغيلي قدره   ▪

يون دوالر أمريكي،  مل  59. وعلى أساس تشغيلي، بلغ الربح التشغيلي  2020من عام    الرابع مليون دوالر أمريكي خالل الربع    62مع  
األعلى نسبًيا بسبب االستمرار   بالمصروفات  الجاري نتائج العام    تمليون دوالر أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي )تأثر   92مقارنة مع  

 (. 2021 العام خالل الطبيعية مستوياتها إلى األعمال أنشطةفي االستثمار في نموذج األعمال الخاص بنا، ومع عودة 
مليون    95مليون دوالر أمريكي، بالمقارنة مع    28  الرابعبلغت مخصصات القروض المتعثرة أو رسوم الخسائر االئتمانية خالل الربع   ▪

أدنى مستوياتها في العام الماضي،    منفي التوقعات االقتصادية    استقراردوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، مع  
بشكل غير طبيعي خالل    المتعثرة  القروض  مخصصاتالكبير لحاالت االحتيال اإلقليمية، والتي تسببت في ارتفاع رسوم  ودون التأثير  

 . 2020عام 
مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة نفسها من العام   28مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع    4  الرابعبلغت الضرائب خالل الربع   ▪

ماليين دوالر   2مليون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ    9*، فقد بلغت الرسوم الضريبية خالل هذه الفترة    الماضي، وعلى أساس معدل
 المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي.و  الضريبية الرسوم منأمريكي 

 2021  للعام المالية النتائج

صافية    خسائرمليون دوالر أمريكي، مقارنة مع    100نحو    2021الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة األم لعام    األرباحبلغت   ▪
 مليون دوالر أمريكي مسجلة عن الفترة نفسها من العام الماضي. 89بلغت 

 ريكي في العام الماضي.دوالر أم  0.03-دوالر أمريكي، بالمقارنة مع  0.03بلغت ربحية السهم الواحد خالل الفترة  ▪
 267  تبلغ  ةشامل  خسائرمليون دوالر أمريكي، مقارنة مع مجموع    105الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم    الدخلبلغ مجموع   ▪

 ة مقارن  2021نسبًيا خالل العام  المستقرةق اسو الصافية واأل األرباحفي العام الماضي، األمر الذي يعكس  مسجلةمليون دوالر أمريكي 
 . الماضي العام مع

مليون دوالر    646% مقارنة مع 32مليون دوالر أمريكي، أي أعلى بنسبة   854بناء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع الدخل التشغيلي   ▪
البرازيل *(،    ABCتحّوطات في بنك  بالالعام الماضي بشكل كبير    نتائج)تأثرت    2020أمريكي المسجلة خالل الفترة ذاتها خالل عام  

  749% عن  17مليون دوالر أمريكي خالل هذه الفترة، أي بزيادة بنسبة    879وعلى أساس معدل*، فقد بلغ مجموع الدخل التشغيلي  
مليون دوالر أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس التعافي القوي في معظم أسواقنا وخطوط أعمالنا وإلى حد 

 بلوم مصر مؤخًرا.  ما دمج بنك 
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مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل نفس    516٪ مقارنة مع  15مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها    592بلغ صافي الدخل من الفوائد   ▪
الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استيعاب تأثير انخفاض قيمة معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت. وعلى أساس معدل*، فقد  

 % على أساس سنوي.16في الدخل من الفوائد أعلى بنسبة كان صا
مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام    486% مقارنة مع  17مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها    569بلغت المصروفات التشغيلية   ▪

لنفقات ومواصلة االستثمارات في  الماضي، وذلك مع عودة مسار األسعار إلى مستوياتها المعتادة، مع التركيز المحوري على ضبط ا
 رحلة التحّول الرقمي والمبادرات االستراتيجية لدى المجموعة. 

مليون دوالر    306قدره    قبل احتساب مصاريف خسارة االئتمان والضرائب  حققت المجموعة على أساس معدل* صافي ربح تشغيلي ▪
بلغ   ،على أساس تشغيليو يكي المسجلة خالل العام الماضي.  مليون دوالر أمر   263% مقارنة مع  16أمريكي، مسجلة ارتفاع بنسبة  

  تشغيلية أرباح    صافيمليون دوالر أمريكي، مقارنة مع    285  قبل احتساب مصاريف خسارة االئتمان والضرائب  الربح التشغيلي  صافي
 . 2020ماليين دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  160قدرها 

% مقارنة 68مليون دوالر أمريكي، بنسبة أقل بنحو    106بلغت مخصصات القروض المتعثرة أو رسوم الخسائر االئتمانية خالل الفترة   ▪
  مستويات مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة نفسها من العام الماضي، وتعود قيمة مخصصات القروض للعام إلى نفس    329مع  

لتقديرات مخصصات القروض المتعثرة،   9اقتصادية مستقرة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    قبل الجائحة، مع نظرة  ما
مليون دوالر    183احتيال العمالء الكبرى التي أثرت على العديد من البنوك في المنطقة، والتي وصلت لنحو    لحالةودون التأثير الكبير  

 . 2020عام الخالل  طبيعي غير بشكل لمرتفعةاأمريكي لمخصصات القروض المتعثرة 
  ، 2020% عن المستويات المسجلة في نهاية عام  1.8بنحو    أقل٪، أي  3.4بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نحو   ▪

 بالكامل. ممنوحةطويلة األمد  بقروض 2020العام  نسبةتعديل  بعد٪، وذلك 0.9 بنحوو أقل 
 فإن جودة محفظة موجودات المجموعة تبقى عالية، ومعايير االكتتاب التي نتبعها محكمة. ،التحدياتبالرغم من هذه  ▪

 العامة  الميزانية

% مقارنة مع 2.8مليون دوالر أمريكي في نهاية الفترة، أي بزيادة بلغت    3872بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم   ▪
   .2020المسجلة في نهاية العام مليون دوالر أمريكي  3767

مليار دوالر المسجلة في نهاية    30.4% مقارنة مع  14.8مليار دوالر في نهاية الفترة، بارتفاع بنسبة    34.9بلغ مجموع الموجودات   ▪
الموجودات  مليار دوالر أمريكي تابعة لبنك بلوم مصر. وارتفع مجموع    3، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى دمج موجودات بقيمة  2020عام  

 %، مستفيدة أيًضا من دمج بنك بلوم مصر.14.2على أساس معدل* بنسبة 
مليار دوالر أمريكي المسجلة في نهاية   15.7% مقارنة مع  7.1مليار دوالر أمريكي، بارتفاع بنسبة    16.8بلغت القروض والسلف   ▪

 لبنك بلوم مصر.  مليار دوالر أمريكي تابعة 0.8، وذلك بعد دمج قروض وسلف بقيمة 2020العام 
مليار دوالر   21.3مليار دوالر أمريكي تابعة لبنك بلوم مصر، مقارنة مع    2.6مليار دوالر أمريكي بما في ذلك    25.8بلغ حجم الودائع   ▪

يؤكد ثقة  . وبالرغم من األوضاع السائدة، فإن مستوى الودائع لدينا قد حافظ على استقراره مما  2020أمريكي المسجلة في نهاية العام  
 عمالئنا. وتستمر جهودنا في تنويع وتحسين جودة قاعدة الودائع لدينا. 

نسبة    حافظت%، وقد  128% ونسبة السيولة المستقرة الصافية 228حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث بلغت تغطية السيولة   ▪
 %.52.5 عند جيدة مستويات علىالموجودات السائلة إلى الودائع 
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٪، والتي تتألف  15.9نحو    1ت كفاية رأس المال على قوتها: بلغت نسبة كفاية الفئة األولى للمجموعة من المستوى  حافظت مستويا ▪
 %.16.9%، والنسبة الكلية لكفاية رأس المال 15.5باألساس من حقوق ملكية رئيسية من المستوى األول بنسبة 

من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي    ABCي عد بنك  
تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجّمعة ومنتجات الخزانة  

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

ورصة البحرين وبنك  على الموقع اإللكتروني لب   متوفرةللسادة المساهمين إلى أن البيانات المالية والبيانات الصحفية    ABCوتنوه مجموعة بنك  
ABC. 

 

 -  انتهى -
 

 مع  التواصل الرجاءمن المعلومات،  للمزيد
 المنامة، مملكة البحرين،  ،بريندون هوبكنز، المدير المالي للمجموعة

 17531311 973+اكس رقم: فأو  ، 17543223 973+هاتف رقم:  

البرازيل التي لها   ABC* على أساس معدل المشار إليه أعاله يحتسب بعد التعديل للمعالجة الضريبية لتحوطات العملة في بنك 

أثر تعويضي بين الدخل والضريبة وانخفاض قيمة العملة وغيرها من العوامل االستثنائية غير المتكررة. المزيد من التفصيل  

 .  ABCر في وثيقة المستثمرين المتوفرة على الموقع اإللكتروني لبنك متوف


