
2022العام المالي -أشهر 9\الثالثالربع 
جـائـتـمي للنـديـقـرض تـع



التوقعات االقتصادية والتطورات االستراتيجية

اع عبر بعض األسواق، مع هبوب رياح معاكسة نتيجة للتطورات الجيوسياسية والتضخم المستمر في االرتفُتعتبر التوقعات للمجموعة متباينة وغامضة إلى حد ما، ⧵
.  تقابلها ريح خلفية موازنة نتيجة الستمرار ارتفاع أسعار النفط والسلع وأسعار الفائدة

الذكية تتضمن اإلنجازات البارزة إطالق بنك التجزئة المتوّفر على الهواتف": بنك المستقبل"ليكون ABCُيعتبر تحولنا الرقمي سريع الوتيرة أساًسا متيًنا لرحلة بنك ⧵
.  ي البنك، واالنتهاء من الواجهة األمامية لمنصات تمويل سلسلة التوريد وتمويل التجارة المستندية لبرنامج تحول صيرفة الجملة ف" إلى"فقط في األردن 

الت المصرفية للمعام" ذي بانكر"منها جائزة رسخ البنك سمعته كرائد في مجال االبتكار الرقمي بحصوله على إشادة وجوائز مرموقة في مجال الصناعة المصرفية ⧵
رفية الخدمات المص"الشرق األوسط و"في كٍل من فئتي "  البنك الرقمي الرائد"جائزة " إلى"، باإلضافة إلى نيل بنك 2022على مستوى الشرق األوسط للعام 

.  IBS Intelligenceمن " لألفراد

مصر، ويتم استكمال التخطيط التفصيلي لتكامل ABCمع بنك مع اقتراب اليوم القانوني األول لالندماج) م.م.ش(يستمر التقدم الكبير في أداء بنك بلوم مصر ⧵
.  2023األعمال بالكامل خالل عام 

ملخص األداء المالي 

٪، 43مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها 114) حتى تاريخه(أشهر 9حيث بلغت األرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة األم خالل حققت المجموعة أداًء قوًيا ⧵
.مليون دوالر أمريكي تم تسجيلها خالل نفس الفترة من العام الماضي80مقارنة بـ 

ر خالل عام مليون دوالر أمريكي، مما يعكس نمًوا في األعمال األساسية عبر األسواق الرئيسية وبعد االندماج مع بنك بلوم مص791بلغ إجمالي الدخل التشغيلي ⧵
مليون دوالر أمريكي على أساس معدل لنفس الفترة من العام الماضي، مع تقديم أداء واسع النطاق عبر 636مقارنة مع % 27كانت الزيادة كبيرة بنسبة . 2022

.  جميع وحدات المجموعة

يق نسبة كفاية مدعوم بإصدار سندات رأس مال إضافية من الفئة األولى، وذلك مع تحقيستمر البنك في الحفاظ على ميزانية عمومية ومستوى قوي لرأس المال، ⧵
، ونسبة السيولة المستقرة %220، كما بلغت تغطية السيولة %)14.7تتألف أساُسا من حقوق ملكية رئيسية بنسبة % (16.5الفئة األولى من رأس المال بلغت 

ما بمسجلة نفس المبلغ لنفس الفترة من العام الماضي، مليون دوالر أمريكي خالل المدة، 78سجلت مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة نحو %. 122الصافية 
.يتماشى بشكل عام مع مستويات الخسائر االئتمانية التاريخية لدى المجموعة
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الرئيسيةنقاطال



الحفاظ على تصنيف •
ائتماني مستقر

الحفاظ على مستويات •
رأس مال وسيولة أعلى 

بكثير من المستويات
التنظيمية

:توجه استراتيجية ثابت
واستحواذنا في مصر ل الرقمي تأكيد التحّو 

األهداف 
االستراتيجية

التركيز على العميل قيمنا

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالرائدأن نصبح البنك الدولي  الهدف االستراتيجي

الثباتالتعاون

تحويل فروع التجزئة •
الخاصة بالمجموعة لبنك

»إلى«
الرقميةبناء صيرفة الجملة•
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
ع دمج بنك بلوم مصر م•

مصرABCبنك 
بناء السوق المصري •

ليكون المحرك
األساسي لنمو أرباح 

المجموعة

تعزيز المرونة 
التنظيمية لدينا

المرونة التشغيلية•
المخاطر والمرونة •

المالية
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التقدم المحقق
الثالثخالل الربع 
2022من العام 

في " إلى"طرح بنك •
األردن

إطالق وظائف رقمية •
جديدة لخدمة

المعامالت المصرفية 
العالمية

ركة جديدة لشاستراتيجية •
ة الخدمات المالية العربي

مو تتمثل في تحقيق ن
كبير في اإليرادات

تسريع فتح الحساب•
للعمالء الجدد في 

البنك

قرب إتمام اليوم •
القانوني األول الندماج

البنك الجديد 



"بناء بنك المستقبل الرقمي"تحقيق تقدم متسارع من أجل 

إلى في األردن في شهر سبتمبر عام" بنك"إطالق ▪
2022

ميع طرح خدمة فتح الحسابات الرقمية للشركات عبر ج▪
أسواقنا

حرينتواجد مركز معالجة مركزية لصيرفة الجملة في الب▪
اإلطالق الثاني لتمويل سلسلة التوريد ▪
اإلطالق األول لمنصة التجارة المستندية ▪
لةإطالق إطار عمل خاصة بالشركات ضمن صيرفة الجم▪

مناسب     
للعميل 

أفضل صاحب عمل

يستند إلى البيانات

مرن

مبتكر

فعال وسهل التكيف
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أفضل بنك رقمي لألفراد/ 
أفضل تصميم لتجربة المستخدم/
أفضل تطبيق للخدمات المصرفية/ 

عبر الهواتف الذكية 
األفضل في مجال التسويق عبر / 

قنوات التواصل االجتماعي 
والخدمات

أفضل بنك رقمي مبتكر/ 

يفوز بجائزة ABCبنك 
ذي بانكر للمعامالت 
ى المصرفية على مستو

الشرق األوسط

جائزة أفضل 
بنك رقمي 
لألفراد من 

مجلة جلوبال 
فاينانس

جوائز 
IBSiجرنيو تشالن

للبنوك لعام 
2022

ريد دوت

ة جائزة ريد دوت للعالم
التجارية واالتصال 

"إلى"لتصميم بنك 
المميز والتعرف على

تجربة المستخدم

البنك الرقمي الرائد
ة على مستوى منطق

الشرق األوسط
البنك الرائد في 

رادفئة األف–الرقمنة 

2022الجوائز في الربع الثالث من عام 

ذي بانكر

ة من سمعته كرائد في االبتكار الرقمي في منطقABCُيعزز بنك 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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قة من سمعته كرائد في االبتكار الرقمي في منطABCُيعزز بنك 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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202

ويل أفضل بنك لتم
التجارة 

جوائز –) البحرين(
رواد جي تي آر في

2021التجارة 

2021 2022

ل أفضل بنك للحلو
رين الرقمية في البح

من مجلة 
زيوروموني للتمي

أفضل بنك في 
االبتكار في "

"  ةالصيرفة الرقمي
في الشرق 

من ذي األوسط 
بانكر

أفضل بنك إلدارة
ي الخزينة والنقد ف
البحرين وتونس

من مجلة جلوبال 
فاينانس

أفضل مبادرة 
ة للخدمات المصرفي
ة الرقمية في منطق

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

من مجلة ميد

ي أسرع البنوك نمًوا ف
إدارة النقد في منطقة

الشرق األوسط وشمال
أفريقيا 

جلوبال من مجلة 
بانكينغ اند فاينانس

ريفيو

أفضل بنك رقمي 
/  لألفراد في البحرين

تطبيق الخدمات 
رين المصرفية في البح

)بنك إلى(
من جلوبال فاينانس 

تح أفضل طريقة لف
حساب رقمي 

من آي بيمبتكر 
أس آي لالبتكار 

العالمي في 
اليةالتكنولوجيا الم

كار أفضل مختبر ابت
مالي في العالم 

مجلة جلوبال من 
فاينانس
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مليون دوالر أمريكيمجموع الدخل التشغيلي، 

%نسبة الفئة األولى من رأس المال، 

قبل احتساب(ارتفعت األرباح التشغيلية الصافية على أساس معدل 
وم ، باالستفادة أيًضا من اندماج بنك بل%28+بنسبة ) المخصصات والضرائب

.مصر
مليون 114بلغت األرباح التشغيلية الصافية العائدة إلى المساهمين نحو 

.)2021مليون دوالر أمريكي لعام 80مقابل (دوالر أمريكي 

مليون دوالر 806نحو * بلغ مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل 
، مما يعكس التعافي القوي في معظم أسواقنا %)27نمو بنسبة (أمريكي 

.ردمج بنك بلوم مصمع االستفادة من معدالت الفائدة ووخطوط أعمالنا، 

تشغيلي

على أساس معدل*

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

بتحقيق 2022شهور من عام 9أداء قوي خالل –أبرز المالمح المالية 
*مليون دوالر أمريكي 114أرباح صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 

مليون دوالر أمريكياألرباح التشغيلية الصافية على أساس معدل، 

استكملت المجموعة إصدار سندات من الفئة األولى لرأس المال، مما يعزز من
.المركز الرأسمالي للمجموعة

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

، والتي تتكون أغلبها %14.7بلغت حقوق الملكية الرئيسية من المستوى األول 
.من الفئة األولى لرأس المال

$791m $626m

$806m $636m

2022، عام شهور20219عام شهور،9

2022، عام سبتمبر 2021ديسمبر، عام 

15.9%16.5%

2022، عام شهور9 2021، عام شهور9

$301m $236m
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أمريكيمليون دوالر، مجموع الدخل التشغيلي مليون 806بلغ مجموع الدخل التشغيلي نحو 
ى ، أي أعل*دوالر أمريكي على أساس تشغيلي 

مقارنة بالمستويات المسجلة % 27+بنسبة 
، مما يعكس 2021خالل الربع األول من العام 

انتعاًشا قوًيا عبر معظم أسواقنا وخطوط
ك أعمالنا، إضافة إلى االستفادة من اندماج بن

.بلوم مصر

تشغيلي
*على أساس معدل

ا سجلت أرباح العمالء والمعامالت أداء جيدً 
ة مع نسب نمو إيجابية، مما يعكس المرون

، في معظم أسواقنا وخطوط أعمالنا
.ومنظور مستقبلي جيد للربع الرابع

نمو اإليرادات بشكل قوي على أساس تشغيلي من االمتياز

%22.0

سجل صافي الدخل من الفوائد على أساس 
مليون دوالر 564تشغيلي ارتفاًعا بنحو 

على أساس سنوي، % 35+أمريكي أي بنسبة 
بح مدعوًما بارتفاع حجم القروض، وهوامش الر

.صرتة، واإلضافة من اندماج بنك بلوم مبالثا

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

2021أشهر، عام 9 2022أشهر، عام 9

626

791

636

806

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

+27%



نسبة مصروفات التشغيل والتكلفة إلى الدخل % 24+زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 
تمثل (بزيادة اإليراداتعلى أساس تشغيلي 

حدث ما يسمى بتأثير الفكاك المسطحة، وي
جابي ذلك التأثير عندما يكون هناك تباين إي

عن والتي نتجت) بين اإليرادات والمصروفات
دة اندماج بنك بلوم مصر، باإلضافة إلى عو
ية نشاط المجموعة إلى المستويات الطبيع

.بشكل أكبر

ية، مصروفات تشغيل
مليون دوالر أمريكي

النسبة المعدلة
خلإلى الدللتكلفة

كل ارتفعت نسبة التكاليف إلى الدخل بش
ي طفيف مما يعكس مستوى االستمرار ف
.ةاالستثمار في مبادرات المجموعة الرقمي

كاليف، توجيه تركيز غير محدود على ضبط الت
ي مع مواصلة االستثمار في التحول الرقم
.والمبادرات االستراتيجية لدى المجموعة

استعادة مسار المصروفات إلى المستويات الطبيعية

تكاليف أخرى

المباني والمعدات

تكاليف الموظفين

63% 63%

56% 57%

291
347

لى إلتكلفةانسبة 
الرقمية (الدخل

)السابقة

291 347

2021، العام المالي شهور9 2022، العام المالي شهور9

400

494

+23.5%

10

78
308

40120

146

36

244
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نظرة عامة

أمريكيمليار دوالرالموجودات المرجحة بالمخاطر حسب النوع، 

%، نسبة الفئة األولى من رأس المال

تتشكل معظمها من % 14.7بلغت نسبة كفاية رأس المال الكلية 
.الفئة األولى لرأس المال

.2022سبتمبرفي نهاية % 17.6سجلت نسبة كفاية رأس المال الكلية 

حافظت قاعدة رأس المال على قوتها واستقرارها، وقد سجلت 
.  مستويات أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية

%نسبة كفاية رأس المال، 

المستويات العادية

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

%10.5
ةالمستويات العادي

%12.5
ائتمان

السوق

تشغيلي

مليار دوالر أمريكي 26.2استقرت الموجودات المرجحة بالمخاطر عند 
مليار دوالر أمريكي المسجلة 25.6، مقارنة بقيمة 2022سبتمبرفي 

%).2(+2021في ديسمبر 

2022، سبتمبر

25.6

2021ديسمبر، 

26.2 1.7
0.8

23.7

1.6
1.0

23.0

%15.5نسبة المستوى األول  14.7%

15.9% 16.5%

2021ديسمبر،  2022، سبتمبر

2021ديسمبر، 

17.6%

2022، سبتمبر

16.9%
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2022سبتمبر -أمريكيمليار دوالرالموجودات حسب األداة، 

2022سبتمبر -مليار دوالر أمريكيالموجودات حسب االستحقاق، 

مليار دوالر أمريكي 34.8بلغ مجموع الموجودات 
في نهاية الفترة، لتتماشى بشكل عام مع 

بقيمة 2021الموجودات المسجلة في نهاية العام 
.مليار دوالر أمريكي34.9

، لتصل إلى شهور9خالل % 4زادت القروض بنسبة 
النمو خالل مليار دوالر أمريكي، مما يعكس17.4

االكتتاب االنتقائي لدى المجموعة

م أكثر من نصف الموجودات فترة استحقاقها هي عا
واحد 

حافظت نسبة القروض إلى ودائع العمالء على 
مقارنة % 82استقرارها بشكل عام عن نسبة 

.2021بالمستويات المسجلة في نهاية عام 

.  الشراءتشمل األموال السائلة الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واألوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة) 2. (العالقةنسبة تغطية السيولة من صافي السيولة تم حساب)1(
.سنوات تشمل غير المؤرخة5أكثر من ) 3(

سيولة  مستويات سيولة قوية، حيث بلغت تغطية ال
) 2(ونسبة السيولة المستقرة الصافية% 220) 1(

122%.

ميزانية عمومية متنوعة جيًدا وسائلة

أخرى

)2(األموال السائلة

أوراق مالية متداولة

قروض

يوم1-30

سنة-يوم 31

)3(سنوات 5أكثر من 

سنوات5–1

2.5

2021ديسمبر،  2022، سبتمبر

34.9 34.8

6.4

9.3

16.7

5.8

8.4

17.4

3.2

الموجودات القروض

14%

48%

31%

24%

33%

28%

15%

34.3 17.0
16%

50%

27%

7%

23%

35%

25%

17%
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114بلغت األرباح الصافية 
داء أمليون دوالر أمريكي لتسجل 

لتسع شهور من قوي ومربح 
وذلك مع عودة ، 2022عام

اإليرادات والمصروفات وقيمة 
ة إلى الخسائر االئتمانية المتوقع

.مستويات ما قبل الوباء

استمرار تحقيق إنجازات 
ستقبل لبناء بنك المرئيسية 

.الخاص بنا

تتماشى قيمة الخسائر 
ل عام االئتمانية المتوقعة بشك

مع وذلكمع تجاربنا التاريخية، 
ة الحفاظ على ميزانية عمومي

قوية وجودة محفظة األصول 
.لدينا

خاللشهد  الدخل التشغيلي
نمًوا 2022شهور من عام 9

على أساس معدل بنسبة 
مما على أساس سنوي % 27+

ر يعكس أعمال أساسية تسي
اندماجوتتضمنبشكل جيد

.بنك بلوم مصر

2022شهور من عام 9ملخص 
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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 لدى ** مليون دوالر أمريكي 791فقد سجل 2022من العام الثالث، بينما للربع .مليون دوالر أمريكي626بلغ 2021من العام والربع الثالثملیون دوالر 854بلغ 2021أمريكي، ولعام 

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

9M 2022 9M 2021 2021 2020 2019 2018 أمريكيدوالرمليون
564 419 592 516 564 559 الفوائددخل
226 217 277 233 311 309 *الدخل من غير الفوائد
790 636 869 749 875 868 *الدخل التشغيليمجموع

(494) (400) (569) (486) (524) (474) مجموع مصروفات التشغيل
296 236 300 263 351 394 الربح التشغيلي
(78) (78) (106) (329) (82) (79) المخصصات
218 158 194 (66) 269 315 .M.Iاألرباح قبل الضرائب و
(63) (57) (66) (9) (33) (67) الضرائب *
(41) (21) (28) (14) (42) (46) M.I.
114 80 100 (89) 194 202 األرباحصافي

Sep 2022 Sep 2021 2021 2020 2019 2018 دوالر أمريكيمليون
5,782 6,053 6,355 5,378 5,323 6,266 **سائلة أموال
8,398 8,752 9,292 6,867 6,343 6,638 متداولةأوراق مالية 

17,350 16,417 16,716 15,656 16,452 14,884 وسلف قروض
3,301 3,150 2,538 2,506 1,950 1,761 أخرى 

34,831 34,372 34,901 30,407 30,068 29,549 مجموع الموجودات 
21,668 21,091 21,459 17,667 17,065 16,464 العمالءودائع
3,521 3,698 4,388 3,596 3,897 4,207 البنوكودائع
1,240 1,604 1,211 1,795 2,080 2,012 اقتراضات
3,906 3,750 3,608 3,205 2,537 2,550 أخرى

30,335 30,143 30,666 26,263 25,579 25,233 مجموع المطلوبات
3,705 3,860 3,872 3,767 4,031 3,862 حقوق المساهمين
401 369 363 377 458 454 مسيطرةحقوق غير
390 - - - - - دائم من الفئة األول/رأس مالي إضافي

4,496 4,229 4,235 4,144 4,489 4,316 مجموع حقوق الملكية
34,831 34,372 34,901 30,407 30,068 29,549 حقوق الملكية والمطالبات مجموع

63%
16.5%
14.7%
3.8%

63%
15.2%
14.9%
2.8%

65%
15.9%
15.5%
2.6%

65%
16.6%
16.2%

-

60%
16.9%
16.6%
4.9%

55%
%17.2

17.0%
5.2%

%، نسبة المصروفات الموحدة إلى الدخل
%الفئة األول من رأس المال، نسبة
%، 1الملكية الرئيسية من المستوى نسبة 

%الملكية، حقوق العائد على متوسط حقوق

الربح أو 
الخسارة

الميزانية 
العمومية

مقاييس 
رئيسية 

القوائم المالية المعدلة: ملحق
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.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
2021، عام شهور9 2022، عام شهور9

مليون دوالر أمريكي297 مليون دوالر أمريكي297 ليعلى أساس تشغيصافي الربح التشغيلي

مليون دوالر أمريكي1+ مليون دوالر أمريكي)1( *التحوط من العملة

مليون دوالر أمريكي296 مليون دوالر أمريكي296 المعدلصافي الربح التشغيلي 

مليون دوالر أمريكي5 مليون دوالر أمريكي5+ رديةالفتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات 

مليون دوالر أمريكي236 مليون دوالر أمريكي301 على أساس معدلصافي الربح التشغيلي

2021، عام شهور9 2022، عام شهور9

أمريكيمليون دوالر626 مليون دوالر أمريكي791 ليمجموع الدخل التشغيلي على أساس تشغي

أمريكيمليون دوالر10 مليون دوالر أمريكي)1( *التحوط من العملة

أمريكيمليون دوالر636 مليون دوالر أمريكي790 المعدلالدخل التشغيلي

- مليون دوالر أمريكي16 رديةالفتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات 

أمريكيمليون دوالر636 مليون دوالر أمريكي806 على أساس معدلالدخل التشغيليمجموع 

التعديالت الرئيسية-األداء على أساس معدل : ملحق

806

، شهور9
2021العام المالي 

، شهور9
2022العام المالي 

636

+27%

236
301

+28%

، شهور9
2021العام المالي 

، شهور9
2022العام المالي 

14



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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تتبعوأجوبةأسئلةجلسةوأي،ABCبنكعننيابةيتصرفشخصأيأو"ABCبنك".ب.م.شالمصرفيةالعربيةالمؤسسةقبلمنالمستندهذافيالواردةللمعلوماتالشفهيالعرض:المستندهذاعلىالتاليينطبق:هام
:التاليةواألحكامبالشروطااللتزامعلىتوافقفإنكالمعلومات،إلىوبالوصول.")المعلومات"بـمجتمعةإليهاُيشار(الشفهيالعرض

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

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

.غرضوأليآخر،شخصأيإلىنقلهاأوتوزيعهابإعادةُيسمحوالاألخرى،الفكريةالملكيةوقوانينالنشرحقوقبموجبومحميةمملوكةومعلوماتوكتابات

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

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

."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

لعية،التطالمصطلحاتاستخدامخاللمنالتطلعيةالبياناتهذهتحديدويمكنتطلعية،بياناتعلىالمعلوماتتحتويحيث.ABCلبنكالمستقبلياالقتصاديلألداءتقديرأوتوقعبمثابةالمعلوماتتحتويهشيءأياعتباريتملن
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").

ومعللمصنعين،دفالمستهالسوقتقييماالعتباربعينيأخذأن-"الموزع"-بالسنداتذلكبعديوصيأويبيعأويعرضشخصأيعلىويجب.مناسبة-الخبراءوالعمالءالمؤهلةاألطرافعلى-السنداتتوزيعقنواتجميع(2)
MiFIDالماليةاألدواتأسواقلتوجيهاتالخاضعالموزعفإنذلك، IIقنواتتحديدو)للمصنعينالمستهدفالسوقتقييمتنقيحأواعتمادطريقعنإما(بالسنداتيتعلقفيمابهالخاصالمستهدفالسوقتقييمإجراءعنمسؤول

.المناسبةالتوزيع

.عليهاُبنيتافتراضاتأيعلىأوالمعلوماتعلىاألغراضمنغرضألياالعتماديجوزال

.أعالهالموضحةاألمورعلىوتوافقتقرفإنكالمواد،لهذهبقبولك

والمخاطرمعامالتال/الماليةاألوراقلشروطالكاملفهمهممنالتأكدالمحتملينالمستثمرينعلىويجب.والمعامالت/الماليةاألوراقفيباالستثمارالمتعلقةاألخرىالهامةواألمورالمخاطرجميععنالمستندهذايكشفال
.المعامالتإجراءقبلوذلكالمحتملة،

:اخالء مسؤولية
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