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، 2021خالل النصف األول من العام تحسين ربحيتنا من خالل 2020التعافي بشكل جيد من التأثيرات التي شهدها عام ABCيواصل بنك ⧵
دعم عمالئنا عبر، في وقت  الذي نسير فيه بحرص في ظل الظروف التشغيلية المقيدة المستمرة لفترة ما بعد الجائحة عبر أسواقنا

.وموظفينا ومجتمعاتنا

نك بلوم مصر تقدًما في الجوانب الرئيسية لخطط التنمية والتحول الرقمي لدينا، ومن خالل استحواذنا التاريخي على بال نزال نشهد ⧵
ومن اآلن فصاعًدا، فإن بنك بلوم مصر سيكون شركة تابعة . أغسطس11ووصله إلى مرحلة استكمال االستحواذ النهائية في تاريخ 

.ABCمجموعة بنك مندمجة اندماًجا كامًال في

نمًوا يوًما " ىإل"وتزداد قاعدة العمالء والودائع لدى بنك ، دؤوباألخرى بتركيز المجاالتيستمر التحول االستراتيجي لدينا على مختلف ⧵
ة الخدمات وتعمل شرك. بعد يوم، وذلك مع استمرار البنك في إطالق منتجات وميزات مبتكرة لتعزيز التجربة المصرفية لدى العمالء

.على بناء الزخم للمرحلة التالية من تحولها تحت قيادة فريق إداري جديد) AFS(المالية العربية 

عائدةمع أرباح صافية 2021نجح البنك في تحقيق إيرادات وميزانية عمومية قوية، مع عودة إلى الربحية خالل النصف األول من العام ⧵
.مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام الماضي67خسارة صافية قدرها مقارنة مع مليون دوالر أمريكي،55إلى المساهمين بلغت 

، وعلى %)70(+حيث شهد مجموع الدخل التشغيلي زيادة كبيرة على أساس تشغيلي ، زخم قوياستمر أداء األعمال التشغيلية في إظهار ⧵
.، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة والظروف االقتصادية الصعبة%)12(+أساس معدل 

على على أساس معدل وذلك مع عودة مستوى نشاط المجموعة إلى مستوياتها الطبيعية، % 4زادت المصروفات التشغيلية بنسبة ⧵
.حلة تحول البنكالرغم من استمرارها في تطبيق قدر أكبر من ضبط النفقات في ظل استمرار االستثمار في أولوياتنا اإلستراتيجية في ر

ف األول من شهدت تكلفة المخاطر عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغت مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل النص⧵
، مما يعكس تحسًنا 2020خالل النصف األول من العام مليون دوالر أمريكي 174معمليون دوالر أمريكي، مقارنة 49قيمة 2021العام 

.2020في التوقعات االقتصادية، وذلك بعد استيعاب البنك اتأثيرات عمليات االحتيال اإلقليمية التي حدثت خالل العام 

تتألف أساُسا من % (16.4وذلك مع تحقيق نسبة كفاية الفئة األولى من رأس المال بلغت ، يستمر البنك في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية⧵
%.  122، ونسبة السيولة المستقرة الصافية %241، كما بلغت تغطية السيولة %)16.1حقوق ملكية رئيسية بنسبة 
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استمرار التقدم في رحلتنا االستراتيجية

األهداف 
االستراتيجية

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالرائدأن نصبح البنك الدولي  الهدف االستراتيجي

التركيز إلطالق 
اإلمكانات الكاملة 

لبنك الجملة العالمي 
*التابع لنا

رقمنة الخدمات 
في المصرفية للتجزئة

الشرق األوسط 
مية وشمال أفريقيا وتن

خدماتنا المصرفية 
لالتجارية في البرازي

تطوير النموذج 
ة التشغيلي للمجموع
ز لزيادة المرونة وتعزي

الثقافة

غير ايجاد الفرص 
الخارجية/ العضوية

للتعامل مع قيود 
نموذجنا وتحسين 
عوائد المجموعة

3 .تضم صيرفة الجملة، واألسواق المالية، وأسواق رأس المال*

االستحواذ على بنك بلوم مصر

رحلة االستحواذ التاريخي على بنك بلوم مصر إلى ميصل 
أغسطس، 11استكمال االستحواذ النهائية في تاريخ 

ى وذلك بعد نجاح عرض المناقصة اإللزامية والحصول عل
.جميع الموافقات التنظيمية الالزمة

رقمنة البنك

الء تحقيق نمو ملحوظ في قاعدة عم» إلى«يواصل بنك 
.البنك وفي الودائع

على بناء  (AFS(تعمل شركة الخدمات المالية العربية 
داري الزخم للمرحلة التالية من تحولها تحت قيادة فريق إ

.جديد



"إلى"النمو والتقدم المحلوظ في بنك 
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منصة إلى 

الفكرة

الخدمات

القنوات

خدمات صيرفة التجزئة عبر الهاتف •
مالء تم الحصول على غالبية الع(النقال 

)عبر وسائل التواصل االجتماعي
أسعار تنافسية•
خدماة عمالء استثنائية•
بسيط، وسلس، وسريع•

الحساب الجاري•
عمالت متعددة•
العربية واالنجليزيةاللغتان•
ة البطاقات االفتراضية والكالسيكي•

والمميزة
ميزات ذكية ومخصصة•
لعمالء والتي تتيح ل" حصالة"خدمة•

االدخار بطريقة آلية
بة والتي تتيح نقل تجر" جمعية«خدمة•

املبالكبطريقة آليةاالدخار المجتمعية 
فرادما بين األوالتحويالت دفع الفواتير•

)المبيعاتتحقيق(الهاتف النقال •
ات المبيع(وسائل التواصل االجتماعي •

)المتقاطعوالهوية التجارية والبيع 
المكالمات والبريد (مركز االتصال •

ةيوميًا على مدار الساع) اإللكتروني

اد في أعدنمو ملحوظ تحقيق " إلى"بنك يواصل 
.  قيمة الودائعالعمالء و

تم إطالق عرض االشتراك المميز في الخدمات 
.المصرفية وقد حظي بإقبال كبير

كة والتي تم اطالقها عبر المشار،"جمعية"خاصية
معية بين العمالء لالنتقال بممارسات اإلدخار المجت

ال إلى وسيلة رقمية بالكامل، وقد حازت على إقب
.كبير

دام تسريع إجراءات تهيئة العمالء الجدد عبر استخ
).eKYC(اعرف عميلك إلكترونًيا المنصة الوطنية

تمكين المدفوعات السلسة من خالل خاصية 
.مولالتحويل من داخل التطبيق إلى رقم هاتف مح

طر استكمال إصدار شهادات البنك بالتوافق مع أ
معايير الخدمات المصرفية المفتوحة لمصرف

جة البحرين المركزي، وقد تم دمجها مع شبكة برم
واجهات التطبيقات المصرفية المفتوحة في

.البحرين

كة بشكل أوسع عبر شب'' إلى"سيتم نشر منصة 
، مع التركيز على المنتجات المبتكرةABCبنك 

ة والتي تضم المدفوعات الرقمية ومنتجات إدار
.األصول واإلدارة المالية



وصول االستحواذ على بنك بلوم مصر إلى المرحلة النهائية
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ملخص الصفقة

أبرز النقاط االستراتيجية

٪ من حصته في 99.4اتفاقًا مع بنك بلوم لبنان لالستحواذ على  ABCعقد بنك يناير، 15بتاريخ 
.بنك بلوم مصر

رف تخضع الصفقة لموافقات الجهات الرقابية في كل من مصرف البحرين المركزي، والمص
.  المركزي المصري، والهيئة المصرية للرقابة المالية، ومصرف لبنان

أغسطس، وذلك بعد الطرح الناجح 11صفقة االستحواذ إلى المرحلة النهائية في تاريخ تصل
.لعرض المناقصة، والحصول على الموافقات التنظيمية الالزمة بالكامل

إتمام عملية على نمصر وبنك بلوم مصر سيعمالABCبنكفإن،من االستحواذبعد االنتهاء 
لمؤقتة، الفترة اخالل هذه في و. االندماج القانوني، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية

فإن عمل كال البنكين سيستمر ، 2022عام الحتى الربع األول من التي من المتوقع أن تستمر و
.ككيانين منفصلين

.درجة األولىيجري حالًيا التخطيط بالكامل لمرحلة ما بعد االندماج القانوني مع مستشارين من ال

.يرفع من مستوى األعمال في مصر بشكل كبير، ويقدم منصة أكبر وأكثر وكفاءة

.امتياز تجاري عالي الربحية، وإمكانية نمو كبيرة ABCيمنح مجموعة 

.اتوالمؤسسبناء قدرات جديدة في مجال إقراض األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة

.فرعاً 41إضافة ذات إمكانات أكبر وأكثر اتساًعا من خالل الفروع من شبكة توفير 

.بشكل أكبرABCتسهيل االتصال والوصول إلى مصر، مما يوسع قاعدة عمالء بنك 

ية، مع في مصر من حصته السوقية بأكثر من ثالثة أضعاف حصته الحالABCزيادة امتياز بنك 
.مليار جنيه مصري60قاعدة أصول مجتمعة تصل إلى 

1

2

3

4

5

ام بنك بلوم مصر في عُأسس
ي ويقع مقره الرئيسي ف1977

فرع على 41وله . القاهرة
الصعيد الوطني، إضافة إلى 

.نموذج مصرفي عالمي

الموجوداتإجمالي 
*مليار جنيه مصري45.7

إجمالي حقوق المساهمين
*مليار جنيه مصري4.9

مجموع الدخل التشغيلي
*مليار جنيه مصري1.9

.مجموع الدخل التشغيليلةالسنوي، اإلحصاءات 2021الربع األول من العام األرقام اعتبارًا من * 
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مليون دوالر أمريكيمجموع الدخل التشغيلي، 

أمريكيمليون دوالرصافي الربح التشغيلي، 

أرباح مع 2021عامالالنصف األول من خالل العودة إلى الربحية 
أمريكي، مليون دوالر 55بلغت لمساهمين عائدة إلى اةصافي

الفترة أمريكي خالل مليون دوالر 67مقارنة بخسارة صافية قدرها 
ما مع عودة تكلفة المخاطر إلى مستويات(من العام الماضي ذاتها 

)قبل الجائحة

بيرة مع زيادة كأداء قوي استمر أداء األعمال التشغيلية في إظهار 
، %)70(+في مجموع الدخل التشغيلي على أساس تشغيلي 

%).12(+بلغت النسبة * وعلى أساس معدل 

على الرغم تحقيق أداء قوًيا فيما يتعلق بمجموع الدخل التشغيلي
.ةمن معدالت الفائدة المنخفضة والظروف االقتصادية الصعب

).على أساس معدل(مقابل ) األساسي(الرجاء الرجوع إلى الملحق لحساب * 

مع أرباح صافية خالل النصف 2021بداية قوية ومربحة للعام –أبرز المالمح المالية 
مليون دوالر أمريكي55عائدة إلى المساهمين بلغت 2021األول من العام 
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%نسبة الفئة األولى من رأس المال، 

ال تزال قاعدة رأس المال قوية ومستقرة وهي أعلى بكثير من
.الحد األدنى للمستويات التنظيمية

، وتمثل %16.1بلغت حقوق الملكية الرئيسية من المستوى األول 
.  ABCبنك الغالبية من نسبة الفئة األولى من رأس المال

على أساس تشغيلي

على أساس معدل

مليون 407
دوالر أمريكي

مليون 240
دوالر أمريكي

$413m $369

2021النصف األول، عام 2020النصف األول، عام 

2021يونيو 

16.4%

2020ديسمبر

16.6%

$55m

($67m)
1 2

2021النصف األول  2020النصف األول 



ر توجد قاعدة واسعة للدخل، كما أنه متنوع عب
.وحدات األعمال المختلفة

أمريكيمليون دوالر، مجموع الدخل التشغيلي

لعام االنصف األول من (مجموع الدخل التشغيلي وفق األعمال التجارية 
%)2021المالي 

خفاض بعد التعديل وفقًا لعمليات التحوط وان
قيمة العمالت األجنبية، بلغ مجموع الدخل

413قيمة * التشغيلي على أساس معدل 
بالمقارنة مع % 12+مليون دوالر بزيادة بنسبة 

، األمر الذي 2020نتائج النصف األول من العام 
نا يعكس المرونة المستمرة في معظم أسواق

.وخطوط أعمالنا

على أساس تشغيلي
*على أساس معدل

تشمل أنشطة الخدمات المصرفية العربية، وبنك إلى" أخرى**  "

ارتفعت مجموع الدخل التشغيلي على أساس
، لتصل إلى قيمة %)70(+تشغيلي بنسبة كبيرة 

240مليون دوالر بالمقارنة مع قيمة 407
مليون دوالر أمريكي المسجلة خالل النصف

.2020األول من العام 

).على أساس معدل(مقابل ) تشغيلي((للحساب على أساسالرجاء الرجوع إلى الملحق *    

ومعدلإيرادات قوية على أساس تشغيلي 

%22.0

بنك الجملة العالمي  
البرازيلABCبنك 

خزينة المجموعة

الشركات التابعة في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

**أخرى
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خل فيما يتعلق بمجموع الدأداء قوي تحقيق 
التشغيلي، على الرغم من انخفاض معدالت 

.الفائدة والظروف االقتصادية الصعبة

، %3+زاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 
لة ليسجل قيمة أعلى من المستويات المسج

، 2020خالل النصف األول من السنة المالية 
وذلك بعد استيعاب أثر انخفاض معدالت 

.الفائدة وتراجع قيمة العمالت األجنبية

240
407369 413

2020النصف األول من العام المالي  2021النصف األول من العام المالي 

12%

29.6%

13.5%
%34.5

%3.2

%19.2



نسبة مصروفات التشغيل والتكلفة إلى الدخل على أساس تشغيلي، ارتفعت التكاليف
على أساس % 4+وبنسبة % (2بنسبة 
، وذلك مع عودة مستويات نشاط )معدل

تها المجموعة إلى مستويات أقرب لمستويا
.الطبيعية

ية، مصروفات تشغيل
مليون دوالر أمريكي

النسبة المعدلة
خلإلى الدللتكلفة

للحفاظ على تجري العديد من المبادرات 
.وما بعده2021فعالية التكلفة خالل عام 

يف، تم ضبط التكاليف، مع تقييد التوظ
وإجراءات ترشيد النفقات، مع المزيد من 

.إجراءات ضبط النفقات والتحكم بها

اإلدارة الحكيمة للتكلفة
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تكاليف أخرى

المباني والمعدات

تكاليف الموظفين

67% 63%

61% 56%

43

291

49

347

لى إلتكلفةانسبة 
الرقمية (الدخل

)السابقة

ستظل مواصلة االستثمار في التحول 
جية الرقمي للمجموعة والمبادرات اإلستراتي

.أولوية بالنسبة للبنك

ة إلى لتكلفالمعدلة لمستويات تحسنت ال
2021خالل النصف األول من العام الدخل 

، وذلك بالمقارنة مع نسبة %63إلى نسبة 
، 2020خالل النصف األول من العام % 67

ي والتالقوية للتكلفة التدابيرباإلضافة إلى 
.وما بعده2021ستستمر خالل عام 

152 156

21 23

74 74

2020النصف األول من العام  2021النصف األول من العام 

253274

%2+



نظرة عامة

ار مليالموجودات المرجحة بالمخاطر حسب النوع، 
أمريكيدوالر

%ال، نسبة حقوق الملكية الرئيسية والفئة األولى من رأس الم

على قوتها الكبيرة، حيث ABCحافظت قاعدة رأس مال بنك 
٪ في نهاية يونيو من العام 17.3بلغت نسبة كفاية رأس المال 

2021.

مليار دوالر 25.5استقرت الموجودات المرجحة بالمخاطر عند 
أمريكي مليار دوالر 24.5بقيمة ، مقارنة 2021يونيو في 

.)%4+(2020في ديسمبر المسجلة 

، وتمثل %16.1بلغت حقوق الملكية الرئيسية من الفئة األولى 
.%)16.4(الغالبية منها من الفئة األولى من رأس المال بنسبة 

%نسبة كفاية رأس المال، 

المستويات العادية

ك حافظت نسبة الفئة األولى من رأس المال على قوتها، وذل
.باالستفادة من االحتفاظ باألرباح والعودة إلى الربحية

قاعدة رأس مال قوية ومرنة 
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ةالمستويات العادي

ائتمان

السوق

تشغيلي

2021يونيو  2020ديسمبر 

16.6%

10.5%

16.4%

2021يونيو  2020ديسمبر 

12.5%

17.5%%17.3

21.4

1.5

2021يونيو 

1.51.7

22.3

1.6

2020ديسمبر 

25.5 24.5

16.1% 16.2% نسبة الفئة األولى
من رأس المال



الموجودات حسب األداة خالل النصف األول من العام 
مليار دوالر، 2021

الموجودات حسب االستحقاق خالل النصف األول من 
مليار دوالر، 2021العام 

أمريكي خالل مليار دوالر 30.9بلغ مجموع الموجودات 
مليار 30.4بقيمة ، مقارنة 2021عام النصف األول من ال

2020في نهاية العام أمريكي المسجلة دوالر 

15.9٪ على أساس تشغيلي إلى 2زادت القروض بنسبة 
، مما يعكس 2020مليار دوالر أمريكي في نهاية العام 

ن الظروف االئتمانية ومواصلة االستفادة الحكيمة م
إمكانات الميزانية العمومية لدى المجموعة

أكثر من نصف الموجودات فترة استحقاقها عام واحد 
)56٪(

بالمقارنة % 90بلغت نسبة القروض إلى ودائع العمالء 
وقد . 2020المسجلة في نهاية العام ٪ 91مع نسبة 

مالئناظلت تجربة اإليداع لدينا مستقرة مما يؤكد ثقة ع

يولة سيولة قوية، حيث بلغت تغطية السمستويات 
%122ونسبة السيولة المستقرة الصافية ) 1(241%

اقيات تشمل األموال السائلة الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واألوراق المالية المشتراة بموجب اتف) 2. (نسبة تغطية السيولة محتسبة من صافي السيولة ) 1(
.سنوات تشمل غير المؤرخة5أكثر من )3. (إعادة الشراء

صل نمت األوراق المالية المتداولة واألموال السائلة لت
يونيو في وذلك ) ٪1(+أمريكي مليار دوالر 12.4إلى 

2021عام من ال

ميزانية عمومية متنوعة جيًدا وسائلة

10

أخرى
2.6

2021يونيو 

)2(األموال السائلة

2020ديسمبر 

أوراق مالية متداولة

قروض

30.9 30.4

4.7

7.7

15.9

5.4

6.9

15.7

2.5

الموجودات القروض

30.9 15.9

يوم1-30

سنة-يوم 31

)3(سنوات 5أكثر من 

%16

%47

33%

%5

%22

%34

28%

16%

سنوات5–1



الديون المتعثرة ونسبة التغطية

الخسائر االئتمانية المتوقعة وتكلفة المخاطر

.مالءباستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بعمليات االحتيال الكبيرة للع) 3. (إجمالي القروض/ اضمحالل القيمة ) 2. (إجمالي القروض منخفضة القيمة/ المخصصات ) 1(

(1)نسبة التغطية 

نسبة الديون المتعثرة

(2)تكلفة المخاطر

يكيأمرمليون دوالرالخسائر االئتمانية المتوقعة، 

، %5.2سجلت نسبة الديون المتعثرة 
وهي نسبة المستويات ذاتها 

2020المسجلة في نهاية العام 

عثرة إلى يتم تعديل نسبة الديون المت
٪ عندما يتم تعديل الديون 4.4

المتعثرة القديمة التي تم وضع
مخصصات كاملة لها

استقرار معدل تغطية مخصصات 
٪100القروض عند نسبة 

عودة تكلفة المخاطر إلى مستويات ما قبل الجائحة

11

2021للعام المالي النصف األول،  2020للعام المالي النصف األول، 

نقطة أساس58نقطة أساس211

146

183
لاالحتيا

3-1المرحلة 

%100.7%100.2

القروض المتعثرة
المعدلة

ديون متعثرة قديمة

سجلت تكلفة المخاطر عودة إلى 
مستويات ما قبل الجائحة، مما 

يعكس نظرة اقتصادية محسنة، 
ليات وذلك بعد استيعاب تأثيرات عم
االحتيال اإلقليمية التي شهدها

2020العام المالي 

0.8%0.8%

4.4%
%4.4

2021يونيو  2020ديسمبر 

5.2% 5.2%

49
83

91

174

نقطة أساس 100
)3(



تحسين ربحيتنا من خالل 2020التعافي بشكل جيد من التأثيرات التي شهدها عام ABCيواصل بنك 
ة في وقت  الذي نسير فيه بحرص في ظل الظروف التشغيلي، 2021خالل النصف األول من العام 

.عاتنادعم عمالئنا وموظفينا ومجتمعبر، المقيدة المستمرة لفترة ما بعد الجائحة عبر أسواقنا

2021ملخص النصف األول من العام المالي 

12

ول من حقق البنك إيرادات وميزانية عمومية قوية، إضافة إلى العودة إلى الربحية خالل النصف األ
مليون دوالر 55، وذلك مع تحقيق صافي ربح عاذد إلى المساهمين قدره 2021العام المالي 

مليون دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها من العام 67أمريكي، بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها 
.الماضي

في مو ملحوظ نفي تحقيق " إلى"يستمر التحول االستراتيجي على مختلف الجبهات، مع استمرار بنك 
أيًضا على بناء ) AFS(وتعمل شركة الخدمات المالية العربية . قاعدة العمالء والودائع لدى البنك

.الزخم للمرحلة التالية من تحولها تحت قيادة فريق إداري جديد

ة في تاريخ االستحواذ التاريخي على بنك بلوم مصر قد وصل إلى مرحلة استكمال االستحواذ النهائي
ا كامًال مندمجة اندماجً شركة تابعةومن اآلن فصاعًدا، فإن بنك بلوم مصر سيكون . أغسطس11
.ABCمجموعة بنك في



ملیون دوالر 865بلغ 2019ملیون دوالر أمريكي، ولعام 817بلغ 2018ملیون دوالر أمريكي، ولعام 869بلغ 2017ملیون دوالر أمريكي ، ولعام 865بلغ  2016مجموع الدخل التشغیلي لعام . إجمالي الربح التشغیلي والضرائب تتضمن التعديل لتحوط عملة البرازيل* 
األموال السائلة تشمل الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى . ** ملیون دوالر أمريكي 407بلغ 2021ملیون دوالر أمريكي، ولفترة النصف األول من العام 240بلغ 2020ملیون دوالر أمريكي، ولفترة النصف األول من العام 646بلغ 2020أمريكي، ولعام 

.واألوراق المالیة المشتراة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء

النصف األول
2021من العام 

النصف األول
2020من العام  2020 2019 2018 2017 2016 مليون دوالر أمريكي

260 252 516 564 559 556 538 دخل الفوائدصافي 
140 117 233 311 309 317 278 الدخل من غير الفوائد
400 369 749 875 868 873 816 *مجموع الدخل التشغيلي 

)253( )247( (486) (524) (474) (462) (436) مجموع مصروفات التشغيل
147 121 263 351 394 411 380 الربح التشغيلي

)49( )174( (329) (82) (79) (96) (92) المخصصات
98 )53( (66) 269 315 315 288 .M.Iاألرباح قبل الضرائب و

)29( )4( (9) (33) (67) (62) (54) *الضرائب
)14( )10( (14) (42) (46) (60) (51) M.I.

55 )67( (89) 194 202 193 183 صافي األرباح

2021يونيو  2020يونيو  2020 2019 2018 2017 2016 مليون دوالر أمريكي
4,693 5,686 5,378 5,323 6,266 6,079 7,517 **أموال سائلة 
7,735 6,455 6,867 6,343 6,638 6,650 6,346 أوراق مالية متداولة

15,930 14,583 15,656 16,452 14,884 15,329 14,683 قروض وسلف 
2,581 2,899 2,506 1,950 1,761 1,441 1,595 أخرى 

30,939 29,623 30,407 30,068 29,549 29,499 30,141 مجموع الموجودات 
18,313 16,272 17,667 17,065 16,464 16,782 14,307 ودائع العمالء
3,852 3,876 3,596 3,897 4,207 3,408 5,870 ودائع البنوك
1,613 1,855 1,795 2,080 2,012 2,148 4,269 اقتراضات
2,879 3,598 3,205 2,537 2,550 2,749 1,435 أخرى

26,657 25,631 26,263 25,579 25,233 25,087 25,881 مجموع المطلوبات
3,890 3,637 3,767 4,031 3,862 3,930 3,826 حقوق المساهمين
392 355 377 458 454 482 434 حقوق غير مسيطرة

4,282 3,992 4,144 4,489 4,316 4,412 4,260 مجموع حقوق الملكية
30,939 29,623 30,407 30,068 29,549 29,499 30,141 مجموع حقوق الملكية والمطالبات 

63% 67% 65.0% 60.0% 55.0% 53.0% 53% %نسبة المصروفات الموحدة إلى الدخل، 
16.4% 16.3% 16.6% 16.9% 17.2% 17.7% 17.5% %  نسبه الفئة األولى من رأس المال، 
16.1% 16.0% 16.2% 16.6% 17.0% 17.5% 17.3% %، 1حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 
2.9% - - 4.9% 5.2% 5.0% 4.8% %ة، نسبة العائد على متوسط حقوق الملكي

الربح أو 
الخسارة

الميزانية 
العمومية

مقاييس 
رئيسية 

القوائم المالية المعدلة: ملحق

13



.تسوية ضريبية مقابلةعنه الذي ينشئ البرازيل فرع كايمان وABCبنك معامالت التحوط المنتظمة لتغطية مركز مفتوح بالدوالر األمريكي في فرع* 

مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل

النصف األول من 
2021لعام الماليأ

النصف األول من 
 2020لعام الماليأ

النصف األول من 
2021لعام الماليأ

النصف األول من 
 2020لعام الماليأ

صافي الربح التشغيلي على أساس معدل
النصف األول 

2021من العام 
النصف األول 

2020من العام 

154 -7 صافي الربح التشغيلي

-7 +129 *ط من العملةالتحّو 

147 122 المعدلصافي الربح التشغيلي 

+8 - الفرديةتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات

155 122 دلعلى أساس معصافي الربح التشغيلي

النصف األول 
2021من العام 

النصف األول 
2020من العام 

407 240 الدخل التشغيليمجموع

-7 +129 *العملةط منالتحّو 

400 369 المعدلالدخل التشغيلي

+13 - الفرديةتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات

413 369 على أساس معدلالدخل التشغيلي

)مليون دوالر أمريكي(التعديالت الرئيسية-األداء على أساس معدل : ملحق

14

369413

+12%

122
155

+27%



للمزيد من المعلومات
راسلنا عبر

InvestorRelations@bank-abc.com

ABCالمكتب الرئيسي لبنك 
، المنامة5698صندوق بريد 

مملكة البحرين
www.bank-abc.com

اتصل بنا

15
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العرضتتبعوأجوبةأسئلةجلسةوأي،ABCبنكعننيابةيتصرفشخصأيأو"ABCبنك"المصرفيةالعربيةالمؤسسةقبلمنالمستندهذافيالواردةللمعلوماتالشفهيالعرض:المستندهذاعلىالتاليينطبق:هام
:التاليةواألحكامبالشروطااللتزامعلىتوافقفإنكالمعلومات،إلىوبالوصول.")المعلومات"بـمجتمعةإليهايشار(الشفهي

.)أدناهمحددهوكما(االكتتابنشراتتوجيهألغراضدعائيبيانيشكلوالإعالن،عنعبارةالمستندهذا.مستقلبشكلمنهالتحققيتمولمABCبنكقبلمنالتقديميالعرضهذاإعدادتم
بطريقةعليهاالحصولأواالكتتابأوABCبنكمنماليةأوراقلشراءعرضأيعلىللحصولطلبأيأواإلصدار،أوللبيعدعوةأيأوعرض،أيأنهاعلىتفسيرهاينبغيوالعرض،منجزءوالعرضاً المعلوماتتشكلال

.استثماريقرارأيأونوعأيمنالتزامأيأوعقدبأييتعلقفيماعليهاالعتماديمكنأساساً -وتوزيعهعرضهحقيقةوال-منهجزءأيأوالمستندهذايشكلالكما.بهامتعلقةتوصيةأيأوأخرى،
ىعلالتقديميالعرضهذايحتوي.غرضأليمنهاجزءأيأوكلهانشرهاأوآخرشخصأيعلىتوزيعهاأوإرسالهاإعادةأوإنتاجهابإعادةُيسمحفال.فقطإعالمكأجلمنبهاتزويدكويتمسرية،المعلوماتهذه

.غرضأليآخر،شخصأيإلىنقلهاأوتوزيعهابإعادةُيسمحوالاألخرى،الفكريةالملكيةوقوانينالنشرحقوقبموجبومحميةمملوكةومعلوماتوكتاباتبياناتمجموعات
:إلىفقطوتوجيههاالمعلوماتتوزيعيتم

EC/2003/71التوجيهمن)هـ()1(2المادةفيالمقصودبالمعنى"المؤهلينالمستثمرين"من)المتحدةالمملكةعدا(األوروبيةاالقتصاديةالمنطقةفياألعضاءالدولفياألشخاص)أ( ذلكفيبماالمعدلةبصيغته)
.الدولةتلكفيصلةذاتتنفيذيةمعاييرأيومعEU/2010/73التوجيه

ذاتالشركاتأو/و،2005لعام"األمر")الماليالترويج(2000لعامواألسواقالماليةالخدماتقانونمن)5(19للمادةيخضعونالذين"المحترفونالمستثمرون"وهمالمؤهلينللمستثمرين:المتحدةالمملكةفي)ب(
.المذكور"األمر"من)د(إلى)أ()2(49المادةبموجبقانوني،بشكلمعهمالتواصليتمقدالذيناآلخرينواألشخاصالعالية،الصافيةالقيمة

.بهاالمعمولالقوانينبموجبقانونيبشكلإليهموتوجيههاالمعلوماتبتوزيعُيسمحالذيناآلخريناألشخاص)ج(
."المعنييناألشخاص"باسمأعاله)ج(إلى)أ(مناألشخاصهؤالءجميعإلىيشار

.المعنييناألشخاصمعفقطالتعاملسيتمالماليةاألوراقلشراءاتفاقأوعرضأودعوةوأيالمعنيين،لألشخاصفقطمتاحةABCبنكعنالصادرةالماليةاألوراق
.عليهابناءَ يتصرفأوالمعلوماتهذهعلىيعتمدأاليجبصلةلهليسمنكل

.حدةالمتاألمريكيةالوالياتفي-مباشرغيرأومباشربشكل-منهنسخةأوجزءأيأوالمستندهذابتوزيعُيسمحال.المتحدةاألمريكيةالوالياتفيالنشرأوللتوزيعمخصصغيرالتقديميالعرضهذا
.بهاوااللتزامالقبيلهذامنقيودأيعناإلبالغالتقديميالعرضهذاحوزتهمفيالذيناألشخاصعلىويجببالقانون،ممنوعاً القضائيةاألنظمةبعضفيالمستندهذاتوزيعيكونقد

.ميالتقديالعرضهذاتتلقىأن-القضائيةسلطتكتتبعهاالتي-القوانينبموجبلكمسموحوأنهالمتحدة،األمريكيةالوالياتخارجموجودأنكعلىوتوافقتقرفإنكالتقديمي،العرضهذابمراجعة
لعامالماليةاألوراققانونبموجبتسجيلهايتمولنABCلبنكالماليةاألوراقتسجيليتملمحيث.المتحدةاألمريكيةالوالياتفيABCلبنكالماليةاألوراقلشراءعرضألياغرءأوللبيععرضاليسالتقديميالعرضهذا

.وتعديالته1933
المصطلحاتاستخدامخاللمنالتطلعيةالبياناتهذهتحديدويمكن.تطلعيةبياناتعلىالمعلوماتتحتوي.ABCلبنكالمستقبلياالقتصاديلألداءتقديرأوتوقعبمثابةالمعلوماتتحتويهشيءأياعتباريتملن

أواألهدافأوالخططأواإلستراتيجيةمناقشاتخاللمنأوالمشابهة،الكلماتمنغيرهاأوأوعكسها."ينبغي"أو"نسعى"و،"سوف"و،"قد"و،"ننوي"و،"نتوقع"و،"نقدر"و،"نعتقد"مثلمفرداتتضموالتيالتطلعية،
.النواياأوالمستقبليةاألحداث

.كبيربشكلعليهااالعتمادينبغيالوعليه،.والتوقعاتوالتقديراتالحاليةالخططعلىالبياناتهذهتستندكماABCبنكوتوقعاتمعتقداتحولبياناتوتضمتاريخية،حقائقالتطلعيةالبياناتتمثلال
داتالمعتقهذهأنعلىتأكيدأيتقديميمكنالأنهإالمعقولة،التطلعيةالبياناتهذهفيالواردةوالتوقعاتالمعتقداتبأنABCبنكايمانمنالرغموعلى.فقطصدورهاتاريخفيصالحةالتطلعيةالبياناتهذهتعتبر

.تتحققسوفوالتوقعات
.إشعاردونللتغييرتخضعكما.تحديدهتمإذاآخرتاريخفيأوالتقديمي،العرضهذاتاريخفيABCبنكلممثليالشفهيةالبياناتأوالتقديميالعرضهذافيالواردةواآلراءالمعلوماتتوفيريتم
MiFIDالماليةاألدواتأسواقتوجيهمنتجحوكمةإن II يتعلقفيمافالمستهدالسوقتقييم-مصنعكلمنتجعلىالموافقةعمليةألغراضفقطاألوروبيةالتجاريةاألوراقتستهدفالتيواألسواقالخبراءالمستثمرون/

:مفادهاستنتاجإلىأدتبالسندات
EU/2014/65التوجيهفيالمحددالنحوعلىوذلكفقط،الخبراءوالعمالءالمؤهلةاألطرافهوللسنداتالمستهدفالسوق)1( MiFID"المعدلةبصيغتهالماليةاألدواتأسواقتوجيه) II").

.مناسبة-الخبراءوالعمالءالمؤهلةاألطرافعلى-السنداتتوزيعقنواتجميع(2
.للمصنعينالمستهدفالسوقتقييماالعتباربعينيأخذأن-"الموزع"-بالسنداتذلكبعديوصيأويبيعأويعرضشخصأيعلىيجب
MiFIDالماليةاألدواتأسواقلتوجيهاتالخاضعالموزعفإنذلك،ومع IIلمصنعينلالمستهدفالسوقتقييمتنقيحأواعتمادطريقعنإما(بالسنداتيتعلقفيمابهالخاصالمستهدفالسوقتقييمإجراءعنمسؤول(

.المناسبةالتوزيعقنواتوتحديد
.أعالهالموضحةاألمورعلىوتوافقتقرفإنكالمواد،لهذهبقبولك.عليهاُبنيتافتراضاتأيعلىأوالمعلوماتعلىاألغراضمنغرضألياالعتماديجوزال

المعامالت/الماليةاألوراقلشروطالكاملفهمهممنالتأكدالمحتملينالمستثمرينعلىيجب.والمعامالت/الماليةاألوراقفيباالستثمارالمتعلقةاألخرىلهامةواألمورالمخاطرجميععنالمستندهذايكشفال
.المعامالتإجراءقبلوذلكالمحتملة،والمخاطر

:اخالء مسؤولية
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