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بعضفيفعةالمرتالتضخممعدالتواستمرارالجيوسياسيةالتطوراتعننتجتوالتيالمتوقعةغيرالمعاكسةللتياراتالمجموعةتتصدى⧵
.الفائدةعارأسارتفاععنفضًال أخرى،أسواقفياالقتصاديالنشاطفيوتحسنالنفطأسعارفيمستمرارتفاعيقابلهوالذياألسواق،

الخدماتفيالرقمياالبتكارمجالفيمرموقرائدكبنكمكانتهتحسينABCبنكويواصل،ثابًتاالبنكلدىاالستراتيجيالتوجهُيعتبر⧵
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."بانكرذي"مجلةمن2022لعاماألوسطالشرقفي

والمربحالقوياألداءعلىدليًال وُتعتبر،2022عاممناألولالنصففيأمريكيدوالرمليون70تشغيليأساسعلىالصافيةاألرباحبلغت⧵
.الماضيالعاممنالفترةلنفسدوالرمليون55بقيمةمقارنة%27قدرهاكبيرةبزيادةأرباًحامحقًقاالنصف،هذافيللبنك

عمالأفيجيدبشكلجذرًيانمًوايعكسمماالبنك،تاريخفياألولىللمرةدوالرمليون520قيمةالعاممناألولالنصفإيراداتسجلت⧵
معالماضي،العاممنذاتهاالفترةمعمقارنة%31بنسبةارتفاًعاالكبيرةالزيادةهذهسجلتحيثمصر،بلومبنكدمجذلكفيبماالبنك،

.المجموعةفياألعمالوحداتجميعفيقويأداء

ذاتهاالفترةفيالمسجلةدوالرمليون253بمقارنة%31بنسبةارتفاًعالتسجلأمريكي،دوالرمليون331قيمةالتشغيليةالنفقاتسجلت⧵
إلىباإلضافةرمصبلومبنكنتائجدمجمنكلعنوالناتجالثابتةالتكاليفنمونسبةإلىالدخلنمونسبةيعكسمماالماضي،العاممن

الرقميالتحّولفيماراالستثمعالمناسببالشكلالنفقاتضبطوتحقيقالجائحة،قبلفيماالطبيعينشاطللأقربنشاطمستوياتلالعودة
.المجموعةلدىاالستراتيجيةوالمبادرات

دوالرمليون49بقيمةمقارنة،العاممناألولالنصففترةخاللأمريكيدوالرمليون51نحوالمتوقعةاالئتمانيةالخسائرمخصصاتسجلت⧵
.المجموعةدىلالتاريخيةاالئتمانيةالخسائرمستوياتمععامبشكليتماشىبماالماضي،العامخاللالفترةنفسفيالمسجلةأمريكي

بلغتالمالسرأمناألولىالفئةكفايةنسبةتحقيقمعوذلكالمال،لرأسقويومستوىعموميةميزانيةعلىالحفاظفيالبنكيستمر⧵
.%126الصافيةالمستقرةالسيولةونسبة،%244السيولةتغطيةبلغتكما،)%14.7بنسبةرئيسيةملكيةحقوقمنأساساتتألف-16.6%
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الرئيسيةنقاطال



الحفاظ على مستويات •
مستقرة من التصنيف 

االئتماني
الحفاظ على مستويات •

رأس مال ومستويات 
سيولة أعلى من 

ةالمتطلبات التنظيمي

واستحواذنا في مصر ل الرقمي تأكيد التحّو  :توجه استراتيجي ثابت

األهداف 
االستراتيجية

التركيز على العميل قيمنا

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالرائدأن نصبح البنك الدولي  الهدف االستراتيجي

الثباتالتعاون

تحويل فروع التجزئة•
الخاصة بالمجموعة 

»إلى«لبنك 
بناء صيرفة الجملة•

الرقمية
ريادة حلول المدفوعات•

الرقمية

بناء بنك المستقبل
الرقمي

على تركيز الإعادة 
تحول خدماتنا 

المصرفية بالجملة

و إعادة التركيز على النم•
االنتقائي للشركات

تنشيط منتجات اإلدارة•
المالية ومنتجات 

المعامالت المصرفية 
العالمية

وروباتحديث استراتيجية أ•

دمج بنك بلوم 
لتعميق تواجدنا في

السوق المصري
دمج بنك بلوم مصر•

مصرABCمع بنك 
بناء السوق المصري•

ليكون المحرك
األساسي لنمو أرباح

المجموعة

تعزيز المرونة 
التنظيمية لدينا

المرونة التشغيلية•
المخاطر والمرونة •

المالية
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التقدم المحقق
خالل النصف 

األول من العام 
2022

في» إلى«يواصل بنك •
وسينطلق،زخماكتساب 

البنك في األردن خالل 
وقت الحق من العام 

الحالي
تم إطالق خطابات •

اداعتماد رقمية لالستير
بدأت شركة الخدمات •

المالية العربية العام 
بشكل قوي

استمرار التوسع في •
ي مرحلة ما بعد الوباء ف

قاعدة عمالء البنك من
الشركات

آفاق قوية لألعمال •
ية خالل الفترة المتبق

من العام

اج تتسير عملية االندم•
م بنك بلوودمج نتائج 

مصر بشكل جيد
من المتوقع أن يكون •

األولالقانوني اليوم 
بعد االندماج خالل 

ام النصف الثاني من الع
الجاري



يعزز سمعته في ريادة االبتكار الرقمي في الشرق األوسطABCبنك 
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مية االبتكار في الصيرفة الرق
في الشرق األوسط

أفضل بنك في الحلول 
الرقمية في البحرين

أفضل مبادرة في 
الصيرفة الرقمية



مليون دوالر أمريكيمجموع الدخل التشغيلي، 

%نسبة الفئة األولى من رأس المال، 

احتسابقبل(*معدلأساسعلىالصافيةالتشغيليةاألرباحارتفعت
كبندمجمنأيًضاباالستفادة،%29+بنسبة)والضرائبالمخصصات

.مصربلوم
70حونالمساهمينإلىالعائدةالصافيةالتشغيليةاألرباحبلغت
إلىالمخاطرتكلفةعودةمع،)%27(+أمريكيدوالرمليون

.السابقةهامستويات

مليون523نحو*معدلأساسعلىالتشغيليالدخلمجموعبلغ
فيالقويالتعافييعكسمما،)%31+بنسبةنمو(أمريكيدوالر

ارتفاعمناالستفادةجانبإلىأعمالنا،وخطوطأسواقنامعظم
.مصربلومبنكدمجومنالفائدةمعدالت

ي على أساس تشغيل* 

على أساس معدل* 

.الرجاء الرجوع إلى الملحق للحساب على أساس تشغيلي في مقابل األساس المعدل* 

2022قوية ومربحة للنصف األول من العامنتائج–أبرز المالمح المالية 
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مليون دوالر أمريكياألرباح التشغيلية الصافية على أساس معدل، 

ال،الملرأساألولىالفئةمنسنداتإصدارالمجموعةاستكملت
.للمجموعةالرأسماليالمركزمنيعززمما

منبكثيرأعلىوهيومستقرةقويةالمالرأسقاعدةتزالال
.التنظيميةللمستوياتاألدنىالحد

والتي،%14.7األولالمستوىمنالرئيسيةالملكيةحقوقبلغت
.الماللرأساألولىالفئةمنأغلبهاتتكون

$407m $520m

2021النصف األول، عام 2022النصف األول، عام 

2021ديسمبر، عام  2022يونيو، عام 

16.6%15.9%

2021النصف األول، عام  2022النصف األول، عام 

$400m $523m

$147m
$190m



أمريكيمليون دوالر، مجموع الدخل التشغيلي

عام النصف األول من المجموع الدخل التشغيلي وفق األعمال التجارية، 
%، 2022المالي 

مليون523نحوالتشغيليالدخلمجموعبلغ
ىأعلأي،*تشغيليأساسعلىأمريكيدوالر
اللخالمسجلةبالمستوياتمقارنة%31بنسبة

يعكسمما،2021العاممناألولالنصف
وخطوطأسواقنامعظمعبرقوًياانتعاًشا
بنكدمجمناالستفادةإلىإضافةأعمالنا،

مصربلوم

تشغيلي
*على أساس معدل

»إلى«تشمل أنشطة شركة الخدمات المالية العربية، وبنك " أخرى**  "

اجيدً أداءوالمعامالتالعمالءإيراداتسجلت
يفالمرونةيعكسمماإيجابية،نمونسبمع

أعمالوآفاقأعمالنا،وخطوطأسواقنامعظم
العاممنالثانيالنصفخاللمحتملةجيدة

.الرجاء الرجوع إلى الملحق للحساب على أساس تشغيلي مقابل الحساب على أساس معدل*    

نمو اإليرادات بشكل قوي على أساس تشغيلي من االمتياز

%22.0
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أساسعلىالفوائدمنالدخلصافيسجل
أمريكي،دوالرمليون370قيمةتشغيلي
سنوي،أساسعلى%42بنسبةزيادةمسجًال 

حالربوهوامشالقروض،حجمبارتفاعمدعوًما
رمصبلومبنكدمجمنواإلضافةالثابتة،

رعبمتنوعأنهكماللدخل،واسعةقاعدةتوجد
المختلفةاألعمالوحدات

34%

2021النصف األول من العام  2022النصف األول من العام 

+31%

25.4%

12.3%
35.2%

22.9%

4.2%

خزينة المجموعة

البرازيلABCبنك 

**أخرى

بنك الجملة العالمي  

الشركات التابعة في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

520 523
407 400



نسبة مصروفات التشغيل والتكلفة إلى الدخل
%31بنسبةالتشغيليةالمصروفاتزادت
ةزيادنسبةبنفستشغيليأساسعلى

خلالدنمونسبةثباتيمثلمما(اإليرادات
مننتجتوالتي)التكاليفنمونسبةإلى

عودةإلىباإلضافةمصر،بلومبنكدمج
يةالطبيعالمستوياتإلىالمجموعةنشاط
.أكبربشكل

مصروفات 
تشغيلية،

مليون دوالر 
أمريكي

النسبة المعدلة
خلإلى الدللتكلفة

بةبنسالدخلإلىالتكلفةنسبةارتفعت
يفاالستمرارمستوىيعكسمماطفيفة،

.ةالرقميالمجموعةمبادراتفياالستثمار

كاليف،التضبطعلىمحدودغيرتركيزتوجيه
يالرقمالتحولفياالستثمارمواصلةمع

.المجموعةلدىاالستراتيجيةوالمبادرات

استعادة مسار المصروفات إلى المستويات الطبيعية
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تكاليف أخرى

المباني والمعدات

تكاليف الموظفين

63% 64%

56% 58%

291
347

لى إلتكلفةانسبة 
الرقمية (الدخل

)السابقة

291 347

النصف األول،
2021العام المالي 

النصف األول،
2022العام المالي 
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78156
199

23

2774

105

331

253

30.8%



نظرة عامة

أمريكيمليار دوالرالموجودات المرجحة بالمخاطر حسب النوع، 

%، نسبة الفئة األولى من رأس المال

معظمهاتتشكل%14.7الكليةالمالرأسكفايةنسبةبلغت
.الماللرأساألولىالفئةمن

يونيونهايةفي%17.7الكليةالمالرأسكفايةنسبةسجلت
2022.

سجلتوقدواستقرارها،قوتهاعلىالمالرأسقاعدةحافظت
.التنظيميةالمتطلباتمنبكثيرأعلىمستويات

%نسبة كفاية رأس المال، 

المستويات العادية

قاعدة رأس مال قوية ومرنة، تعززت بشكل أكبر من خالل إصدار سندات رأس 
المال من الفئة األولى 
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%10.5
ةالمستويات العادي

%12.5

ائتمان

السوق

تشغيلي

دوالرمليار26عندبالمخاطرالمرجحةالموجوداتاستقرت
دوالرمليار25.6بقيمةمقارنة،2022يونيوفيأمريكي
.)%2(+2021ديسمبرفيالمسجلةأمريكي

2021ديسمبر، 2022يونيو، 

23.923.0

%15.5نسبة المستوى األول  14.7%

15.9% 16.6%

2021ديسمبر،  2022يونيو، 
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2021ديسمبر، 

17.7%

2022يونيو، 

16.9%

23.4

25.6
1.61.0

23.0

1.70.9

26.0



أمريكيمليار دوالرالموجودات حسب األداة، 

مليار دوالر أمريكيالموجودات حسب االستحقاق، 

دوالرمليار34.3الموجوداتمجموعبلغ
عامكلبشلتتماشىالفترة،نهايةفيأمريكي

العامنهايةفيالمسجلةالموجوداتمع
.أمريكيدوالرمليار34.9بقيمة2021

مناألولالنصفخالل%1بنسبةالقروضزادت
أمريكي،دوالرمليار17.0إلىلتصلالجاري،العام
فيالمجموعةتشهدهالذيالنمويعكسمما
.االنتقائياالكتتابعلىالتأكيدظل

ااستحقاقهفترةالموجوداتنصفمنأكثر
.واحدعامهي

ىعلالعمالءودائعإلىالقروضنسبةحافظت
مقارنة%83نسبةدعنعامبشكلاستقرارها

.2021عامنهايةفيالمسجلةبالمستويات

سنوات 5أكثر من ) 3. (تشمل األموال السائلة الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واألوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء) 2. (نسبة تغطية السيولة محتسبة من صافي السيولة ) 1(
.تشمل غير المؤرخة

ةتغطيبلغتحيثقوية،سيولةمستويات
المستقرةالسيولةونسبة%244)1(السيولة
.%126)2(الصافية

ميزانية عمومية متنوعة جيًدا وسائلة
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أخرى

)2(األموال السائلة

أوراق مالية متداولة

قروض

يوم1-30

سنة-يوم 31

)3(سنوات 5أكثر من 

سنوات5–1

2021ديسمبر،  2022يونيو، 

الموجودات القروض

8.4

2.5
6.4

9.2

16.8

5.6
3.3

17.0

34.9 34.3

17%

26%
27%

34% 48%

23% 17%

8%

34.3 17.0



مليون 70بلغت األرباح الصافية 
وية دوالر أمريكي لتسجل نتائج ق

ومربحة للنصف األول من العام
، وذلك مع عودة 2022

اإليرادات والمصروفات وقيمة 
ة إلى الخسائر االئتمانية المتوقع

.مستويات ما قبل الوباء

استمرار تحقيق إنجازات 
تعلق فيما يمرحلية رئيسية 

الخاص ببناء بنك المستقبل
.بنا

تتماشى قيمة الخسائر 
ل عام االئتمانية المتوقعة بشك

مع وذلكمع تجاربنا التاريخية، 
ة الحفاظ على ميزانية عمومي

قوية وجودة محفظة األصول 
.لدينا

ا شهد الدخل التشغيلي نمًو 
على أساس معدل بنسبة 

على أساس سنوي خالل % 28
، 2022النصف األول من العام 

مليون دوالر 500ليتجاوز قيمة 
ريخ أمريكي للمرة األولى في تا

ي مما يعكس نمًوا فالبنك، 
ج أعمال البنك، ومتضمًنا دم

.نتائج بنك بلوم مصر

2022األول من العام المالي النصفملخص 
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ملیون دوالر 646بلغ 2020ملیون دوالر أمريكي، ولعام 865بلغ 2019ملیون دوالر أمريكي ، ولعام 817بلغ 2018مجموع الدخل التشغیلي لعام .. إجمالي الربح التشغیلي والضرائب تتضمن التعديل لتحوط عملة البرازيل* ،
األموال السائلة تشمل الودائع ** مليون دوالر أمريكي 520فقد سجل 2022مليون دوالر أمريكي، بينما النصف األول من العام 407بلغ 2021ملیون دوالر أمريكي والنصف األول من العام 854بلغ 2021أمريكي، ولعام 

.لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واألوراق المالیة المشتراة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء

H1 2022 H1 2021 2021 2020 2019 2018 أمريكيدوالرمليون
370 260 592 516 564 559 الفوائددخل
149 140 277 233 311 309 *الدخل من غير الفوائد
519 400 869 749 875 868 *الدخل التشغيليمجموع

(331) (253) (569) (486) (524) (474) مجموع مصروفات التشغيل
188 147 300 263 351 394 الربح التشغيلي
(51) (49) (106) (329) (82) (79) المخصصات
137 98 194 (66) 269 315 .M.Iاألرباح قبل الضرائب و
(41) (29) (66) (9) (33) (67) الضرائب *
(26) (14) (28) (14) (42) (46) M.I.
70 55 100 (89) 194 202 األرباحصافي

June 2022 June 2021 2021 2020 2019 2018 دوالر أمريكيمليون
5,582 4,693 6,355 5,378 5,323 6,266 **سائلة أموال
8,365 7,735 9,252 6,867 6,343 6,638 متداولةأوراق مالية 

17,022 15,930 16,768 15,656 16,452 14,884 وسلف قروض
3,317 2,581 2,522 2,506 1,950 1,761 أخرى 

34,286 30,939 34,897 30,407 30,068 29,549 مجموع الموجودات 
20,993 18,313 21,459 17,667 17,065 16,464 العمالءودائع
3,712 3,852 4,388 3,596 3,897 4,207 البنوكودائع
1,244 1,613 1,211 1,795 2,080 2,012 اقتراضات
3,832 2,879 3,604 3,205 2,537 2,550 أخرى

29,781 26,657 30,662 26,263 25,579 25,233 مجموع المطلوبات
3,715 3,890 3,872 3,767 4,031 3,862 حقوق المساهمين
400 392 363 377 458 454 مسيطرةحقوق غير
390 - - - - - دائم من الفئة األول/رأس مالي إضافي

4,505 4,282 4,235 4,144 4,489 4,316 مجموع حقوق الملكية
34,286 30,939 34,897 30,407 30,068 29,549 حقوق الملكية والمطالبات مجموع

64% 63% 65% 65% 60% 55% %، نسبة المصروفات الموحدة إلى الدخل
16.6% 16.4% 15.9% 16.6% 16.9% %17.2 %الفئة األول من رأس المال، نسبة
14.7% 16.1% 15.5% 16.2% 16.6% 17% %، 1الملكية الرئيسية من المستوى نسبة 
3.5% 2.9% 2.6% - 4.9% 5.2% %الملكية، حقوق العائد على متوسط حقوق

الربح أو 
الخسارة

الميزانية 
العمومية

مقاييس 
رئيسية 

القوائم المالية المعدلة: ملحق

11



.والذي ينشئ تسوية ضريبية مقابلة،Banco ABC Brasil-البرازيل  ABCمعامالت التحوط المنتظمة لتغطية مركز مفتوح بالدوالر األمريكي في فرع بنك * 

مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل

صافي الربح التشغيلي على أساس معدل

2021النصف األول، عام  2022النصف األول، عام 

مليون دوالر أمريكي154 مليون دوالر أمريكي189 ليعلى أساس تشغيصافي الربح التشغيلي

مليون دوالر أمريكي)7( مليون دوالر أمريكي)1( *التحوط من العملة

مليون دوالر أمريكي147 مليون دوالر أمريكي188 المعدلصافي الربح التشغيلي 

- مليون دوالر أمريكي2 رديةالفتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات 

مليون دوالر أمريكي147 مليون دوالر أمريكي190 على أساس معدلصافي الربح التشغيلي

2021النصف األول، عام  2022النصف األول، عام 

أمريكيمليون دوالر407 مليون دوالر أمريكي520 ليمجموع الدخل التشغيلي على أساس تشغي

أمريكيمليون دوالر)7( مليون دوالر أمريكي)1( *التحوط من العملة

أمريكيمليون دوالر400 مليون دوالر أمريكي519 المعدلالدخل التشغيلي

- مليون دوالر أمريكي4 رديةالفتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات 

أمريكيمليون دوالر400 مليون دوالر أمريكي523 على أساس معدلالدخل التشغيليمجموع 

التعديالت الرئيسية-األداء على أساس معدل : ملحق

12

مليون دوالر أمريكي523

النصف األول، 
2021العام المالي 

النصف األول، 
2022العام المالي 

مليون دوالر أمريكي400

مليون دوالر أمريكي147

مليون دوالر أمريكي190

النصف األول، 
2021العام المالي 

النصف األول، 
2022العام المالي 

+31%

+29%



للمزيد من المعلومات
راسلنا عبر

InvestorRelations@bank-abc.com

ABCالمكتب الرئيسي لبنك 
، المنامة5698صندوق بريد 

مملكة البحرين
www.bank-abc.com

اتصل بنا
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العرضتتبعوأجوبةأسئلةجلسةوأي،ABCبنكعننيابةيتصرفشخصأيأوABCبنك.ب.م.شالمصرفيةالعربيةالمؤسسةقبلمنالمستندهذافيالواردةللمعلوماتالشفهيالعرض:المستندهذاعلىالتاليينطبق:هام
:التاليةواألحكامبالشروطااللتزامعلىتوافقفإنكالمعلومات،إلىوبالوصول.")المعلومات"بـمجتمعةإليهاُيشار(الشفهي

جزءوالرضاً عالمعلوماتتشكلوال.)أدناهمحددهوكما(االكتتابنشراتتوجيهألغراضدعائيبيانيشكلوالإعالن،عنعبارةالمستندهذا.مستقلبشكلمنهالتحققيتمولمABCبنكقبلمنالتقديميالعرضهذاإعدادتم
الكما.بهامتعلقةتوصيةأيأوأخرى،بطريقةعليهاالحصولأواالكتتابأوABCبنكمنماليةأوراقلشراءعرضأيعلىللحصولطلبأيأواإلصدار،أوللبيعدعوةأيأوعرض،أيتمثلأنهاعلىتفسيرهاينبغيوالعرض،من

.استثماريقرارأيأونوعأيمنالتزامأيأوعقدبأييتعلقفيماعليهاالعتماديمكنأساساً -وتوزيعهعرضهحقيقةوال-منهجزءأيأوالمستندهذايشكل
بياناتعاتمجموعلىالتقديميالعرضهذايحتوي.غرضأليمنهاجزءأيأوكلهانشرهاأوآخرشخصأيعلىتوزيعهاأوإرسالهاإعادةأوإنتاجهابإعادةُيسمحفالفقط،إعالمكأجلمنبهاتزويدكويتمسرية،المعلوماتهذه

.غرضوأليآخر،شخصأيإلىنقلهاأوتوزيعهابإعادةُيسمحوالاألخرى،الفكريةالملكيةوقوانينالنشرحقوقبموجبومحميةمملوكةومعلوماتوكتابات

EC/2003/71التوجيهمن)هـ()1(2المادةفيالمقصودبالمعنى"المؤهلينالمستثمرين"من)المتحدةالمملكةعدا(األوروبيةاالقتصاديةالمنطقةفياألعضاءالدولفياألشخاص)أ(:إلىفقطوتوجيههاالمعلوماتتوزيعيتم
المستثمرون"وهمالمؤهلينللمستثمرين:المتحدةالمملكةفي)ب(.)»المؤهلينالمستثمرين«()»التوجيهيةالنشرات«الدولة،تلكفيصلةذاتتنفيذيةمعاييرأيومعEU/2010/73التوجيهذلكفيبماالمعدلةبصيغته)

بشكلمعهمالتواصليتمقدالذيناآلخرينواألشخاصالعالية،الصافيةالقيمةذاتالشركاتأو/و،2005لعام"األمر")الماليالترويج(2000لعامواألسواقالماليةالخدماتقانونمن)5(19للمادةيخضعونالذين"المحترفون
.بهاالمعمولالقوانينبموجبقانونيبشكلإليهموتوجيههاالمعلوماتبتوزيعُيسمحالذيناآلخريناألشخاص)ج(.المذكور"األمر"من)د(إلى)أ()2(49المادةبموجبقانوني،

."المعنييناألشخاص"باسمأعاله)ج(إلى)أ(مناألشخاصهؤالءجميعإلىيشار
أولوماتالمعهذهعلىيعتمدأاليجبصلةلهليسمنكل.المعنييناألشخاصمعفقطالتعاملسيتمالماليةاألوراقلشراءاتفاقأوعرضأودعوةوأيالمعنيين،لألشخاصفقطمتاحةABCبنكعنالصادرةالماليةاألوراق
.عليهابناءَ يتصرف

المستندهذاتوزيعيكونقد.األمريكيةالمتحدةالوالياتفي-مباشرغيرأومباشربشكل-منهنسخةأوجزءأيأوالمستندهذابتوزيعُيسمحوال.األمريكيةالمتحدةالوالياتفيالنشرأوللتوزيعمخصصغيرالتقديميالعرضهذا
خارجموجودأنكعلىقوتوافتقرفإنكالتقديمي،العرضهذابمراجعة.بهاوااللتزامالقبيلهذامنقيودأيعناإلبالغالتقديميالعرضهذاحوزتهمفيالذيناألشخاصعلىويجببالقانون،ممنوعاً القضائيةاألنظمةبعضفي

فيABCلبنكاليةالماألوراقلشراءعرضأليإغراءأوللبيععرضاليسالتقديميالعرضهذا.التقديميالعرضهذاتتلقىأن-القضائيةسلطتكتتبعهاالتي-القوانينبموجبلكمسموحوأنهاألمريكية،المتحدةالواليات
.وتعديالته1933لعامالماليةاألوراققانونبموجبتسجيلهايتمولن،ABCلبنكالماليةاألوراقتسجيليتملمحيث.المتحدةاألمريكيةالواليات

عية،التطلالمصطلحاتاستخدامخاللمنالتطلعيةالبياناتهذهتحديدويمكنتطلعية،بياناتعلىالمعلوماتتحتويحيثABCلبنكالمستقبلياالقتصاديلألداءتقديرأوتوقعبمثابةالمعلوماتتحتويهشيءأياعتباريتملن
اثاألحدأواألهدافأوالخططأواالستراتيجيةمناقشاتخاللمنأوالمشابهة،الكلماتمنغيرهاأوعكسهاأو."ينبغي"أو"نسعى"و،"سوف"و،"قد"و،"ننوي"و،"نتوقع"و،"نقدر"و،"نعتقد"مثلمفرداتتتضمنوالتي

.بيركبشكلعليهااالعتمادينبغيالوعليه،.والتوقعاتوالتقديراتالحاليةالخططعلىالبياناتهذهتستندكما،ABCبنكوتوقعاتمعتقداتحولبياناتوتضمتاريخية،حقائقالتطلعيةالبياناتتمثلوال.النواياأوالمستقبلية
المعتقداتهذهأنعلىتأكيدأيتقديميمكنالأنهإالمعقولة،التطلعيةالبياناتهذهفيالواردةوالتوقعاتالمعتقداتبأنABCبنكإيمانمنالرغموعلى.فقطصدورهاتاريخفيصالحةالتطلعيةالبياناتهذهوتعتبر

.تتحققسوفوالتوقعات

.إشعاردونللتغييرتخضعكما.تحديدهتمإذاآخرتاريخفيأوالتقديمي،العرضهذاتاريخفيABCبنكلممثليالشفهيةالبياناتأوالتقديميالعرضهذافيالواردةواآلراءالمعلوماتتوفيريتم

MiFIDالماليةاألدواتأسواقتوجيهمنتجحوكمةإن II يتعلقمافيالمستهدفالسوقتقييم-مصنعكلمنتجعلىالموافقةعمليةألغراضفقطاألوروبيةالتجاريةاألوراقتستهدفالتيواألسواقالخبراءالمستثمرون/
MiFID("المعدلةبصيغتهالماليةاألدواتأسواقتوجيهEU/2014/65التوجيهفيالمحددالنحوعلىوذلكفقط،الخبراءوالعمالءالمؤهلةاألطرافهوللسنداتالمستهدفالسوق)1(:مفادهاستنتاجإلىأدتبالسندات
II"). للمصنعين،تهدفالمسالسوقتقييماالعتباربعينيأخذأن-"الموزع"-بالسنداتذلكبعديوصيأويبيعأويعرضشخصأيعلىويجب.مناسبة-الخبراءوالعمالءالمؤهلةاألطرافعلى-السنداتتوزيعقنواتجميع(2)

MiFIDالماليةاألدواتأسواقلتوجيهاتالخاضعالموزعفإنذلك،ومع IIوتحديد)ينللمصنعالمستهدفالسوقتقييمتنقيحأواعتمادطريقعنإما(بالسنداتيتعلقفيمابهالخاصالمستهدفالسوقتقييمإجراءعنمسؤول
.المناسبةالتوزيعقنوات

.عليهاُبنيتافتراضاتأيعلىأوالمعلوماتعلىاألغراضمنغرضألياالعتماديجوزال

.أعالهالموضحةاألمورعلىوتوافقتقرفإنكالمواد،لهذهبقبولك

والمخاطرمعامالتال/الماليةاألوراقلشروطالكاملفهمهممنالتأكدالمحتملينالمستثمرينعلىويجب.والمعامالت/الماليةاألوراقفيباالستثمارالمتعلقةاألخرىالهامةواألمورالمخاطرجميععنالمستندهذايكشفال
.المعامالتإجراءقبلوذلكالمحتملة،

:اخالء مسؤولية

14


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

