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 2020يعلن عن النتائج المالية للعام  ABCبنك 
 

بحاالت االحتيال الكبرى غير المتوقعة وتأثير  المتعلقة أساًسا زيادة مخصصات خسائر القروض
 89أدت إلى تسجيل خسائر صافية عائدة إلى مساهمي الشركة األم بلغت ، 19-كوفيد جائحة

 مليون دوالر أمريكي
 

إلى تحقيق صافي ربح أدى األداء التشغيلي األساسي القوي، على الرغم من عوامل السوق، 
 مليون دوالر أمريكي قبل المخصصات 282قدره  معدل أساس علىتشغيلي 

 
في مصر، وهي سوق أساسية  بارزالمجموعة تتقدم بشكل جيد وفق االستراتيجية مع استحواذ 

 .والتي تتابع بنجاح رحلة التحول الرقمي الخاصة بهاللمجموعة 
 
  

(، المتداولة أسهمها ش. م. ب. )المؤسسة العربية المصرفية ABC: أعلنت اليوم مجموعة بنك المنامة، البحرين
وهي  ،2020 ديسمبر 31، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في ABC في بورصة البحرين تحت الرمز 

 غيرها، حيث تأثرت بظروف غير مسبوقة وصعبة للغاية.كالسنة التي لم تكن 

الخاصة لمعامالت ل، وتدفق جيد متينةوقد حققت المجموعة بداية قوية لهذا العام مدعومة بميزانية عمومية 
امل، وعلى الرغم من ذلك ومع شالرقمية والتحول المصرفي ال بخطتناالعمالء، وخطة واضحة للنمو مدفوعة ب

"، واالنهيار في 19 -"كوفيد  جائحة يتضمنمرور العام، فقد تأثرت نتائجنا المالية بشكل كبير بمزيج فريد 
أسعار النفط وما ترتب على ذلك من ضغوط اقتصادية وسوقية، هذا إلى جانب ظهور بعض حاالت االحتيال 
اإلقليمية الكبرى، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مخصصات خسائر القروض إلى مستويات عالية بشكل غير 

 طبيعي.
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، مع اتخاذ تدابير لحماية موظفيها وتعزيز المرونة التشغيلية ا للوباءمبكرً  ABCوقد استجابت مجموعة بنك 
الوقت واصلت االستثمار في األولويات ذات ، وفي نفسه 2020العام واحتواء التكاليف خالل الربع األول من 

 االستراتيجية.

إلى مستويات جديدة وغيرت تماًما التجربة  -خالل العام  -تحولها الرقمي  ABCوقد نقلت مجموعة بنك 
، بنك النقالةاتف و عبر الهالمتاح فقط المقدم المميز المصرفية لعمالئها في البحرين من خالل بنكها الرقمي 

 مصرفية تجربة أفضلʺجائزة ببنك "إلى" فقد فاز  ، والذي تجاوز بشكل كبير أهداف النمو المتوقعة لدينا."إلى"
حفل جوائز جوائز لهويته التجارية في م، و أربع 2020 األوسط الشرق  سيمِلس جوائز حفل في ʺللعام رقمية

 .ترانسفورم

 ةقنا األساسياسو أحد أفي متجانس فرصة خالل فترة األزمة للنمو غير ال ABCوبالمثل، فقد حددت مجموعة بنك 
مصر، مع وجود بعض أفضل العوامل األساسية من حيث عدد السكان وإمكانات النمو للخدمات المصرفية. 

٪ من أسهم 99.4في اتفاقية لالستحواذ على  ABCوبعد إجراءات ومفاوضات مكثفة، فقد دخلت مجموعة بنك 
 و.لنمتحقيق ابنك بلوم مصر ش. م. م.، مما يوفر امتياًزا إضافًيا رائًعا ومنصة ل

* لألعمال التجارية والعمالء قد صمدت بشكل جيد في جميع  المعدلة، فإن اإليرادات 2020وبشكل عام خالل 
لتحوط وتعديلها عمليات الوفًقا تعديلها  ٪ من مستويات العام السابق، عند91أسواق عملياتنا، وقد حققت نسبة 
مما ٪. 23~ ها، وبشكل أساسي انخفاض قيمة الريال البرازيلي بنسبةالتحكم بوفًقا لعوامل السوق التي ال يمكن 

 .Banco ABC Brasil (BAB) -البرازيل  ABCبنك تأثير كبير على إيرادات تسبب في 

التشغيلية للتخفيف من انخفاض اإليرادات، بحيث واستجابة لذلك، فقد تم اتخاذ تدابير مكثفة بشأن النفقات 
مليون دوالر أمريكي  282صافي ربح قدره  - *معدلعلى أساس صافي الربح التشغيلي ال - حققت المجموعة

 .2019دوالر أمريكي خالل عام  مليون  351مقارنة بـ 

مليون دوالر أمريكي  329وتقدر بـ كبيرة  المتوقعة االئتمانخسائر مخصصات كانت وعلى الرغم من ذلك، فقد 
 مليون دوالر أمريكي كانت نتيجة عمليات احتيال 183(، منها 2019مليون دوالر أمريكي للسنة المالية  82)
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مليون دوالر أمريكي  146البالغة و  يةخسائر المتبققيمة الكبرى غير متوقعة للعمالء في المنطقة. وقد كانت 
، مما يمثل زيادة كبيرة عن مستويات 9ة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بسبب الوباء والطبيعة التطلعي

 العام السابق، وذلك على غرار تجربة البنوك األخرى في السوق.

 89صافية قدرها  وقعة إلى إعالن المجموعة عن خسائروبشكل مختصر فقد أدت تكلفة الخسائر االئتمانية المت
، فقد كان يمكن للمجموعة تحقيق الفردية مليون دوالر أمريكي، وبدون حدوث أي حالة من حاالت االحتيال

 دوالر أمريكي. مليون  94قدره صافي ربح 

مرونة في عدد من المجاالت  ABC، فقد أظهر بنك 2020ومن خالل التوسع في أدائنا األساسي لعام 
 الرئيسية:

 األمريكيتنعلى المستوى العالمي أثبت مرة أخرى أنه ذو قيمة مضافة، مع نمو قوي في  محافظناإن تنوع  •
 .ونمو مطرد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مما يعوض النمو األكثر ُبطأ في أسواقنا األوروبية

٪ 94حوالي  لتشغيليمجموع الدخل ا، حيث بلغ متوسط مستوى االيرادات من الصفقات والعمالء جيداً  كان •
 على مستوى المجموعة. مقارنة بالعام السابق

مليار دوالر   0.9تم توفير الدعم لعمالء التجزئة والجملة الرئيسيين، مثل تأخير سداد األقساط لما يقارب  •
 أمريكي من محفظة القروض الموحدة.

بسبب سمعته الممتازة وريادته في السوق من مواصلة إدارة ترتيب الصفقات في أسواق  ABCتمكن بنك  •
 23الدين والقروض المشتركة في قطاعي التمويل التقليدي واإلسالمي، وتم ترتيب إنشاء ما يقارب من 

 مليار دوالر من أدوات الدين.
الرقمية لألفراد من خالل بنك "إلى"،  واصل البنك توسيع قدراته في ميدان المدفوعات والخدمات المصرفية •

من التشغيل في الربع األول عام الأكمل  ، وقددم خدماته عبر الهاتف النقال فقطوهو البنك الرقمي الذي يق
 .أظهر أرقاًما وودائع استثنائية للعمالءالذي و  2020الرابع من عام 

حافظ البنك على الجودة العالية لمحفظة األصول وعلى المعايير الحكيمة في عمليات االكتتاب االئتماني  •
التي تم تأكيدها عبر اختبارات ضغط مكثفة للعمالء، وأشارت وكاالت التصنيف االئتماني إلى الطبيعة 
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سائر االئتمان المتوقعة، االستثنائية لعملية االحتيال من أحد العمالء التي أثرت على حجم مخصصات خ
 بمنظور مستقر. للبنك أحدث تصنيف ائتمانيبيت ومن ثم أعادت تث

يتمتع البنك بميزانية عامة قوية ومستويات ممتازة من السيولة وكفاية رأس المال، والتي تم تعزيزها باستبقاء  •
قًا التفاقية بازل الثالثة . وقد بلغت نسبه كفاية الفئة األولى من رأس المال وف2019أرباح األسهم لعام 

 ونسبة %324، وبلغت تغطية السيولة %16.2، تتألف أساسًا من حقوق ملكية رئيسية بنسبة 16.6%
 .%122السيولة المستقرة الصافية 

، غير مسبوق  2020كان عام لقد : "السيد الصديق عمر الكبير ABCرئيس مجلس إدارة مجموعة بنك  وقال
على أدائنا مع عمليات اإلغالق الالحقة والشكوك في السوق بما في ذلك  19 -حيث طغت جائحة كوفيد 

وفي ظل ، باإلضافة إلى حاالت االحتيال غير المسبوقة في المنطقة. وأسعار النفط المنخفضةأسعار الفائدة 
في التكيف مع "الوضع  رونةوالم السرعةمن إظهار  ABCمجموعة بنك  تتمكنفقد ، هذه الخلفية المضطربة

 ، علىأرباح ما قبل المخصصاتواستقرار في جيدة وسيولة ممتازة حالة قد أنهينا العام بو  ،الطبيعي الجديد"
 . ةاالحتيال االستثنائيعمليات  اتبسبب تأثير  االضطرابالرغم من 

توسيع أعمالنا من خالل عملية استحواذ كبيرة وبداية رائعة لبنك  2020وفي المقابل، فقد أتاح لنا عام 
خدمة عمالئنا بالمستهلكين الرقمي الخاص بنا في البحرين. كما أشكر موظفينا على تفانيهم المثالي والتزامهم 

 رغم كل ما نواجهه.

أكثر كفاءة، فإننا نظل على ثقة من عودتنا إلى  وبتشغيل للبنكبالحالة السليمة وبينما نتطلع إلى المستقبل 
 ".2021تحقيق الربح وأن جهودنا االستراتيجية ستؤتي ثمارها خالل عام 
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 : 2020لعام وفيما يلي توضيح ملخص للنتائج المالية 
 : 2020 العام أداء األعمال للربع الرابع من

 للعامالرابع  من الربع للشهور الثالثةلى مساهمي الشركة األم عالصافية الموحدة العائدة الخسائر بلغت  ▪
المسجلة  من األرباح الصافية مليون دوالر أمريكي 33 مع، مقارنة مليون دوالر أمريكي 33نحو  2020

 من العام الماضي.  نفسها عن الفترة
خالل الفترة ذاتها من  دوالر أمريكي 0.01 معمقارنة خالل هذه الفترة سلبية، ربحية السهم الواحد كانت  ▪

 العام الماضي.
 85 مقارنة معمليون دوالر أمريكي،  91الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم  مجموع الدخلبلغ  ▪

  .الماضي العام من ذاتها الفترة خاللالمسجل مليون دوالر أمريكي 
 %6مليون دوالر أمريكي، أي أقل بنسبة  218بلغ مجموع الدخل التشغيلي بناء على أساس تشغيلي،  ▪

، وعلى أساس معدل* المسجلة خالل الفترة ذاتها في العام الماضي مليون دوالر أمريكي 232مقارنة مع 
مليون  223 معالفترة، مقارنة هذه مليون دوالر أمريكي خالل  203مجموع الدخل التشغيلي  بلغفقد 

 . لمسجلة في نفس الفترة من العام الماضيادوالر أمريكي 
مليون دوالر  143٪ مقارنة مع 6 بتراجع مقدارهمليون دوالر أمريكي،  134الفوائد  الدخل منبلغ صافي  ▪

رة من العام الماضي محققة االستفادة من إجراءات خفض المصاريف المسجلة خالل نفس الفتأمريكي 
خالل العام، مع إعادة إعطاء األولوية لمواصلة االستثمار في التحّول الرقمي والمبادرات االستراتيجية 

 للمجموعة. 
مليون  140 مقارنة مع %10 متراجعة بمقدارمليون دوالر أمريكي،  126 مصروفات التشغيلبلغت  ▪

، وذلك باالستفادة من مبادرات خفض التكلفة خالل العام مع لنفس الفترة من العام الماضي  أمريكيدوالر 
 إعادة ترتيب أولويات مواصلة االستثمار في رحلة التحّول الرقمي للمجموعة والمبادرات االستراتيجية.

 83 معمليون دوالر أمريكي مقارنة  70* صافي ربح تشغيلي قدره معدلحققت المجموعة على أساس  ▪
 .2019من عام  مليون دوالر أمريكي خالل الربع الرابع
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مليون  36مليون دوالر أمريكي، بالمقارنة مع  95بلغت مخصصات القروض المتعثرة خالل هذه الفترة  ▪
 وذلك لألسباب الموضحة أعاله. دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها من العام الماضي

 2020 للعامالنتائج المالية 

مليون دوالر  89مبلغ وقدره  2020 لعامبلغت الخسائر الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة األم  ▪
مليون دوالر أمريكي مسجلة عن الفترة نفسها من العام  194أمريكي، مقارنة مع أرباح صافية بلغت 

 الماضي.
في العام دوالر أمريكي  0.06دوالر أمريكي، بالمقارنة مع  0.03- خالل الفترة ربحية السهم الواحدبلغت  ▪

 الماضي.
مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع  267-بلغ مجموع الخسارة الشاملة العائدة إلى مساهمي الشركة األم  ▪

دوالر أمريكي في العام الماضي، األمر الذي يعكس الخسائر الصافية  261جموع الدخل الشامل الذي بلغ م
والتغيرات غير  %23~ نتيجة تراجع قيمة الريال البرازيلي بنسبه العاموالتقلب الشديد في السوق خالل 

 المواتية في القيمة العادلة ألدوات الدين.
مليون دوالر أمريكي في نهاية الفترة، أي  3,767ى مساهمي الشركة األم بلغت حقوق الملكية العائدة إل ▪

 .2019مليون دوالر أمريكي في نهاية العام  4,031مقارنة مع  %7بتراجع بلغ 
مليار  30.1مقارنة مع  %1بنسبة  بزيادةمليار دوالر في نهاية الفترة،  30.4بلغ مجموع الموجودات   ▪

 .%7وارتفع مجموع الموجودات على أساس معدل* بنسبة  .2019دوالر نهاية عام 
مليار دوالر أمريكي  16.5نهاية الفترة مقارنة مع  مليار دوالر أمريكي في 15.7بلغت القروض والسلف   ▪

بناء على أساس تشغيلي. ولكن بعد التعديل واألخذ بعين االعتبار  %5، بتراجع بلغ 2019في نهاية العام 
عن مستوى العام الماضي، مما  %2بنسبه  أعلىيال البرازيلي، تكون القروض والسلف أثر تراجع قيمة الر 

 يعكس ضعف الطلب واالنتقائية في اختيار األصول في ظل األوضاع االئتمانية الراهنة.
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 2020 للعامأداء األعمال 

 %25مليون دوالر أمريكي، أي أقل بنسبة  646بناء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع الدخل التشغيلي  ▪
مليون دوالر أمريكي للفترة ذاتها في العام الماضي. ولكن تجدر اإلشارة إلى أن هذا المبلغ  865مقارنة مع 

وتراجع قيمة صرف العمالت  البرازيل ABCهو قبل احتساب آثار التعديالت نتيجة تحّوطات العملة في بنك 
مليون دوالر أمريكي خالل هذه  793معدل، فقد بلغ مجموع الدخل التشغيلي *األجنبية. وعلى أساس 

مليون دوالر أمريكي،  875من مستواه في نفس الفترة من العام الماضي البالغ  %91الفترة، أي ما يعادل 
 قنا.األمر الذي يؤكد قوة األداء في معظم أعمالنا وأسوا

مليون دوالر  564مقارنة مع  %9مليون دوالر أمريكي، بتراجع مقداره  516بلغ صافي الدخل من الفوائد   ▪
أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بعد استيعاب أثر انخفاض معدالت الفائدة وتراجع قيمة العمالت 

 من نسبة العام الماضي. %98وعلى أساس معدل، بلغ صافي الدخل من الفوائد نسبة األجنبية. 
مليون دوالر  524مقارنة مع  %7مليون دوالر أمريكي، متراجعة مقدار  486بلغت مصروفات التشغيل  ▪

أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وقد تم اتخاذ إجراءات لخفض المصاريف مع إعطاء األولوية 
 تيجية للمجموعة.لمواصلة االستثمار في التحّول الرقمي والمبادرات االسترا

 351مليون دوالر أمريكي، مقابل  282بمبلغ  صافي ربح تشغيلي معدلحققت المجموعة على أساس*   ▪
 .2019مليون دوالر أمريكي خالل عام 

مليون  82مليون دوالر أمريكي، مقابل قيمة  329خالل هذه الفترة  االئتمانخسائر بلغت مخصصات   ▪
إن الزيادة الحادة في خسائر االئتمان المتوقعة  .دوالر أمريكي المسجلة خالل الفترة ذاتها من العام الماضي

ومع أن هذه  في المنطقة. المصارفأثرت على العديد من والتي بدورها  تفاقمت بسبب حاالت احتيال كبيرة
يبدو أنه كان هناك عمليات . مع ذلك، التعافيسير بخطى ثابتة نحو خطة ت ، لكنهاالحاالت مازالت معقدة

احتيال معقدة وتآمر عالي المستوى ومنظم لالحتيال على البنوك وخداع مدققي الحسابات وإخفاء مقصود 
 . لمستويات دين كبيرة غير معلنة
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لثالثة بالدرجة االمتوقعة  االئتمانخسائر مخصصات بعيدًا عن الجوانب المتعلقة بعمليات االحتيال، فإن  ▪
 االئتمانخسائر مخصصات يتماشي مع تجاربنا السابقة. كما أن ارتفاع  اظلت محتواه بصورة جيدة بم

على  9 رقم المالية إلعداد التقاريرالناشئة عن تطبيق المعيار الدولي المتوقعة بالدرجة األولى والثانية 
لالتجاه ، يتماشى أيًضا مع اتجاهات الصناعة نظًرا المتوترةالمحفظة في ظل ظروف االقتصاد الكلي 

 في األسواق. 9رقم المالية  إلعداد التقاريرللمعيار الدولي  المستقبلي
المسجلة في نهاية العام  %3.7مقارنة مع  %5.2بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض  ▪

وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى عمليات االحتيال المذكورة أعاله. وبعد استثناء القروض  ،2019
 .%4.4المتعثرة القديمة التي تم تقديمها بالكامل، فإن النسبة المعدلة تصبح 

بالرغم من هذه التحديات فإن جودة محفظة موجودات المجموعة تبقى عالية، ومعايير االكتتاب التي نتبعها  ▪
 كمة.مح

 الميزانية العامة

 .2019مليار دوالر أمريكي في نهاية العام  21مليار دوالر أمريكي، مقابل  21.3بلغ حجم الودائع  •
 .عمالئناوبالرغم من األوضاع السائدة، فإن مستوى الودائع لدينا قد حافظ على استقراره مما يؤكد ثقة 

 .ABCلدينا ببنك  تستمر جهودنا في تنويع وتحسين جودة قاعدة الودائعو 
ونسبة السيولة المستقرة  %324حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث بلغت تغطية السيولة  •

 %51، مقابل %52، وقد تحسنت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع لتبلغ %122الصافية 
 . 2019مسجلة في نهاية العام 

بنسبة  1المستوى  حافظت مستويات كفاية رأس المال على قوتها: حقوق الملكية الرئيسية من •
 . %17.5، والنسبة الكلية لكفاية رأس المال %16.6، نسبة الفئة األولى من رأس المال 16.2%
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من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة  ABCُيعد بنك 
من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات وتمويل التجارة 

وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجّمعة ومنتجات الخزانة والمنتجات المصرفية 
اإلسالمية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن 

 في البحرين. "إلى" بنك ومصر وتونس والجزائر، ومن خالل
 
للسادة المساهمين إلى أن البيانات المالية والبيانات الصحفية متوفران  ABCوتنوه مجموعة بنك  

 . ABCلبورصة البحرين وبنك  على الموقع اإللكتروني

 

 

 -انتهى  -
 للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل:

أو  17543223 973+بريندون هوبكنز، المدير المالي للمجموعة، المنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم : 
 17531311 973+فاكس رقم : 

 

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

التي لها أثر تعويضي بين الدخل والضريبة وانخفاض قيمة العملة وغيرها من العوامل االستثنائية غير المتكررة. 

 .  ABCالمزيد من التفصيل متوفر في وثيقة المستثمرين المتوفرة على الموقع اإللكتروني لبنك 


