
 

 

 

 10/2/2019               صحفي خبر

 

 

 2018لعام لالنتائج المالية  عن يعلن ABC بنك

 األم الشركة مساهمي إلىاألرباح الصافية العائدة 

  %5، بزيادة بلغت أمريكي دوالر مليون 202بلغت 
 

المتداولة أسهمها في بورصة  ،(المصرفية العربية المؤسسة)ABC  بنك مجموعة اليوم أعلنت المنامة، البحرين:

 لهذه الفترة. ة، وفيما يلي أبرز النتائج المالي2018 للسنة الماليةعن النتائج المالية ، ABCالبحرين تحت الرمز 

 (2018للسنة المالية ) األداء المالي

 خالل العام أمريكي دوالر مليون 202 العائدة إلى مساهمي الشركة األمالموحدة  الصافية بلغت األرباح •

 .أمريكي دوالر مليون 193العام السابق البالغة  مقارنة مع أرباح %5، أي بزيادة بلغت نسبتها 2018

 ،االستثمار في تنفيذ استراتيجية البنكالذى تحقق بالرغم من كلفة  االقوى األداء التشغيلي تحسنال ويعكس هذا

 .المختلفة تأثير العوامل الخارجيةو

 2017العام أرباح مقارنة ب %15أمريكي، أي أقل بنسبة  دوالر مليون 264بلغت األرباح قبل الضرائب  •

بعد األخذ في الحسبان آثار عمليات التحوط للعمالت األجنبية في بنك و، أمريكي دوالر مليون 311البالغة 

ABC فإن  ،وغير الرئيسيةوبعض الصفقات غير المتكررة التي ساهمت في خفض الضرائب،  ،البرازيل

   .%1 رباح تكون قد ارتفعت بنسبة معدلة تبلغاأل

مقارنة مع  %6أي أقل بنسبة  ،2018العام مليون دوالر أمريكي خالل  817بلغ إجمالي ايرادات التشغيل  •

مليون دوالر  866 وتصبح ايرادات التشغيل، أمريكيمليون دوالر  869البالغة  2017عام لل ايرادات التشغيل

التعديالت المذكورة بعد األخذ في الحسبان  2017مليون دوالر أمريكي للعام  868مقابل  2018أمريكي عام 

 ، باالضافة الى انخفاض قيمة الصرف االجنبي لللاير البرازيلي مقابل الدوالر خصوصاً.أعاله

 . 2017للعام  0.06مقارنة مع  ، 2018العام خالل  أمريكي دوالر 0.07السهم الواحد بلغ ايراد  •

 %2.6أو مليون دوالر أمريكي  12مليون دوالر أمريكي، بارتفاع مقداره  474بلغت المصروفات التشغيلية  •

مثل التوسع في شبكة االنتشار الجغرافي عن العام السابق، بسبب كلفة االستثمار في المبادرات االستراتيجية 

والتي تم التعويض عن كلفتها بترشيد  ،عمليات البنك وإعادة هيكلة األعمال المصرفية بالجملةل والتحول الرقمي

 النفقات وتراجع قيمة الصرف االجنبي.

مليون دوالر  96، مقارنة مع 2018للعام   مليون دوالر أمريكي 79يون المتعثرة بلغ صافي مخصصات الد •

، كما ساعد في تمانئوهذه المخصصات بشكل عام كانت في نطاق توقعاتنا لكلفة اال، 2017عام للأمريكي 

وتم حساب مخصصات الديون المتعثرة وفق . خفض المخصصات تحسن االوضاع التشغيلية في البرازيل

 كملها.أالمحفظة ب وتشمل 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

، %4إلى  لتصل %0.5بنسبة  العامبنهاية  نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض في المجموعةارتفعت  •

إذا لم تُحتسب الديون المتعثرة القديمة  %3.1في نهاية العام الماضي، وتنخفض هذه النسبة الى  %3.5مقابل 

  التي تم وضع مخصصات كاملة لها.

 .%100.7عند مستواها المريح البالغ  االئتماني للتعرضنسبة التغطية  اجمالي ظل •
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مليون دوالر  58بلغت  مدفوعة مليون دوالر أمريكي خالل العام، مقارنة مع ضرائب 16 بلغت الضرائب •

ً  )ويعزى الفرق لعام الماضيلأمريكي  . (البرازيل ABCعمليات التحوط للعمالت األجنبية في بنك  الى عموما

 .الضرائب عند مستواه المريح، يظل حجم المذكورة أعاله التعديالت المتعلقة بالعملةاألخذ في االعتبار بعد و

مليون دوالر ُسجلت في  198مليون دوالر، مقابل  57بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم  •

، ويُعزى ذلك أساسا الى تراجع قيمة اللاير البرازيلي مقابل الدوالر االمريكي وتأثيره على 2017العام 

 الملكية.تعديالت تحويل العمالت في حقوق 

 (2018ديسمبر  –شهور، أكتوبر  ةلفترة الثالثاألداء المالي )

الربع األخير أمريكي خالل  دوالر مليون 43 األم الشركة مساهمي إلى العائدة الموحدة الصافية بلغت األرباح •

 مليون 42من العام السابق البالغة  األخيرالربع مقارنة مع أرباح  %2 ابلغت نسبته بزيادة، أي 2018 عاملل

 أمريكي. دوالر

 %34بنسبة  أعلىأمريكي، أي  دوالر مليون 86من العام  األخيرالربع بلغت األرباح قبل الضرائب في  •

، وبعد األخذ في الحسبان آثار عمليات أمريكي دوالر مليون 64البالغة  2017مقارنة بالفترة المقابلة من العام 

 تصبح رباحاألالبرازيل، التي ساهمت في خفض الضرائب، فإن  ABCالتحوط للعمالت األجنبية في بنك 

 .    لكل من الفترتين أمريكي مليون دوالر 77

، %4أي أعلى بنسبة من العام، األخير الربع مليون دوالر أمريكي خالل  225بلغ إجمالي ايرادات التشغيل  •

، وتصبح نسبة نمو ايرادات التشغيل 2017خالل نفس الفترة من العام  أمريكيمليون دوالر  216مقابل 

 .المذكورة أعاله ط للعمالت األجنبيةبعد األخذ في الحسبان آثار عمليات التحو   %6 أقل بنسبةالمعدلة 

عن العام أمريكي مليون دوالر امريكي، أي اقل بمقدار مليون دوالر  122التشغيلية  المصروفاتبلغت  •

2017 . 

 %41أي بانخفاض مقداره  ،مليون دوالر أمريكي 17 األخيرصافي مخصصات الديون المتعثرة للربع بلغ  •

لى ابشكل أساسي عائد وذلك ، مليون دوالر أمريكي 29والبالغة  مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق

 تحسن أوضاع األعمال في البرازيل، كما ذكر سابقاً.

أمريكي مليون دوالر  2، مقابل أمريكي مليون دوالر 33بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم  •

 .2017ُسجلت في نفس الفترة من العام 

للفترة المقابلة أي عند نفس مستواه ، أمريكي دوالر 0.01من العام الحالي األخير للربع بلغ ايراد السهم الواحد  •

 . 2017من عام 

 الميزانية العامة

، مقارنة مع 2018 ديسمبر 31في  مليار دوالر أمريكي ABC 29.6إجمالي موجودات مجموعة بنك  بلغ •

 . 2017عام المليار دوالر أمريكي في نهاية  29.5

مع حجمها في نهاية العام الماضي أعلى ، أي 2018العام  في نهاية أمريكي مليار دوالر 20.7بلغت الودائع  •

 .أمريكي مليار دوالر 20.2البالغ 



 

 

 

 10/2/2019               صحفي خبر

 

 

، 2018في نهاية العام  مليون دوالر امريكي 3.862حقوق الملكية العائدة الى مساهمي الشركة األم  بلغت •

يعكس مما  %2أي انها انخفضت بنسبة ، 2017في نهاية العام مليون دوالر امريكي  3.930مقارنة مع 

التغيرات و 2017العام آثار التحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية في الشركات التابعة وتوزيع أرباح 

والتي تم التعويض عنها الى حد ما ، 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم القيمة العادلة وتطبيق في 

 .2018باألرباح المتحققة عام 

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

، وهي نسبة %56، وبلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع %100اتفاقية بازل الثالثة  وفق متطلبات

 .مريحة

 نسبة الكلية لكفاية رأس المالال ، كما بلغت%17.2 على قوتها عند الفئة األولى من رأس المال نسبة حافظت •

18.2%. 

 24أن يقدم توصية في اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد بتاريخ  ABCوقد قرر مجلس إدارة مجموعة بنك 

من  سهمكل دوالر امريكي ل 0.03) %3البحرين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة مملكة في  2019مارس 

العائدة إلى مساهمي الشركة األم ، أي  2018للعام  من صافي األرباح %46(، بما يعادل تقريباً نةادون اسهم الخز

 دوالر أمريكي. 92.934.000

نحن في مجلس االدارة يسعدنا أن نرى السيد الصديق عمر الكبير: " ABCمجموعة بنك  وقال رئيس مجلس ادارة

، خصوصاً في ظل المنظور غير الواضح لألوضاع في اسواقنا 2018استمرار تحسن أداء البنك خالل العام 

المجموعة من خالل الحفاظ على ميزانية عامة قوية وإدارة  قوة وكفاءةالرئيسية. ونحن نواصل التركيز على تعزيز 

. وفي نفس الوقت فإننا سوف نعزز وضع البنك في المستقبل من خالل استراتيجية حصيفة وحذرة لمخاطر االئتمان

للسنوات الثالث القادمة، والتي تركز على تنمية وتطوير االعمال المصرفية بالجملة وتعزيز ثقافة  المنقحةأعمالنا 

المصرفية. وبالرغم من  صناعةالذي يغير اللتحول الرقمي ل والبقاء في المقدمة فيما يتعلق باالستعدادبيئة العمل 

 ".2019المزيد من النجاح في العام  تحقيق الى نسعىاستمرار التحديات في االسواق، فإننا 

عمالئه مجموعة مبتكرة من لويقدم الشرق األوسط وشمال إفريقيا الرائدة في منطقة  الدولية من البنوك ABCبنك  يُعد

المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل 

والمنتجات المصرفية اإلسالمية. كما يقدم البنك وأسواق المال ومنتجات الخزانة  المجمعةالمهيكل وترتيب القروض 

 من خالل شبكة البنوك التابعة له في األردن ومصر وتونس والجزائر. ةبالتجزئالخدمات المصرفية 

للسادة المساهمين الى أن البيانات المالية والبيان الصحفي متوفران على الموقع األلكتروني  ABCوتنوه مجموعة بنك 

 لبورصة البحرين.


