
2021العام المالي /األولالربع 
عرض تقديمي للنتائج



 استقبل بنكABC ،في متعافیًا من ظروف العام الماضي الصعبة للغاية، مع االنتقال بحذرالعام بقاعدة قوية ومربحة
التي ال تزال تتسم بعملیات إغالق عرضیة وبیئة عمل مقیدة 19-خضم الظروف التشغیلیة االنتقالیة ما بعد مرحلة كوفید

.  عبر أسواقنا

 ستكمال في اوالمضياالستراتیجیة في التحوّل الرقمي، تقدًما في الجوانب الرئیسیة من رحلتنا مازلنا نشھد
.استحواذنا التاريخي على بنك بلوم مصر

 مع أرباح صافیة 2021حقق البنك إيرادات قوية ومیزانیة عمومیة متینة وعائد إلى الربحیة في الربع األول من عام
.ملیون دوالر في نفس الفترة من العام الماضي62مقارنة مع خسارة صافیة قدرھا ملیون دوالر 30للمساھمین بلغت 

 بناء على أساس إجمالي الدخل التشغیليمع زيادة كبیرة في زخم قوي استمر أداء األعمال التشغیلیة في إظھار
االقتصادية واألوضاع، على الرغم من معدالت الفائدة المنخفضة %+)2.5(معدل بلغ وعلى أساس ، %+)78.4(تشغیلي بلغ 

.الصعبة

 ملیون دوالر 125إلى %6بنسبة التشغیلیةواصل البنك إدارة مصروفاته التشغیلیة بفعالیة، مع انخفاض التكالیف
.مع إعادة ترتیب أولويات االستثمارات المستمرة في التحول الرقمي للمجموعة والمبادرات االستراتیجیةأمريكي 

األول من بلغت تكلفة مخاطر العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع رسوم الخسائر االئتمانیة المتوقعة للربع
مدفوعة بتحسن التوقعات 2020ملیون دوالر خالل الربع األول من عام 120مقارنة مع ، ملیون دوالر20قیمة 2021عام 

داد التقارير االقتصادية مقارنة بأدنى مستوياتھا في العام الماضي من خالل تقديرات الخسائر المتوقعة بموجب المعیار الدولي إلع
انیة المتوقعة ، ودون التأثیر الكبیر لحاالت االحتیال اإلقلیمیة والتي تسببت في ارتفاع رسوم الخسائر االئتم (IFRS9)9المالیة رقم 

.2020بشكل غیر طبیعي خالل عام 

تتألف أساًسا من حقوق % 16.9بلغت نسبة كفاية الفئة األولى من رأس المال : واصل البنك إظھار میزانیة عمومیة قوية
%.124ونسبة السیولة المستقرة الصافیة % 200وبلغت نسبة تغطیة السیولة % 16.6ملكیة رئیسیة بنسبة 
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ل جید الموافقات الرقابیة لالستحواذ بشكتسیر
الثاني اتمامھا تقريباً نھاية الربعفیما نمضي نحو 

2021من عام 

في ونموتقدم ملحوظ إظھار" إلى"بنك يواصل
باراألخذ بعین االعتالبحرين بینما نستمر في 

مناطق جغرافیة أخرىعبرالتوسع 

استمرار التقدم في رحلتنا االستراتیجیة

األھداف 
االستراتیجیة

األوسطمنطقة الشرق في الرائدالدولي المصرفأن نصبح 
أفريقیاوشمال 

رؤيتنا
ةاالستراتیجی

تنمیة وتطوير 
األعمال 

المصرفیة 
بالجملة على 

المستوى 
الدولي

تعزيز نموذج 
عمل البنك ورفع 
الكفاءة وتعزيز 

ملثقافة بیئة الع

اغتنام فرص 
النمو من خالل 

االستحواذ بھدف 
توسیع االعمال
وزيادة اإليرادات

تحقیق التحول 
الرقمي ألعمالنا 
المصرفیة في 
منطقة الشرق

األوسط وشمال 
افريقیا وتطوير 
أنشطتنا في 

البرازيل

.تضم صیرفة الجملة، واألسواق المالیة، وأسواق رأس المال

االستحواذ على بنك بلوم مصرالتحوّل الرقمي
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).تنفیذ المبیعات(الھاتف النقال •
وسائل التواصل االجتماعي •

المبیعات والھوية التجارية والبیع (
).العابر

المكالمات والبريد (مركز االتصال •
.ةيومیاً على مدار الساع) اإللكتروني

ملحوٍظ في في إظھار نموٍ " بنك إلى"استمر
واإليداعأعداد العمالء 

یة العربمحتوى باللغةأيًضا " إلى"طرح
في التطبیق الخاص به

منصة إلى

تم إطالق عرض الخدمات المصرفیة الممیزة 
كبیًرا من رواًجاالقائمة على االشتراك وتلقى 

العمالء

، وقدالتي طال انتظارھاالجمعیة میزةتم إطالق 
مع لتقود المجتباالشتراك مع العمالء إطالقھاتم 

ت تلقوقد إلى ممارسات ادخارية رقمیة بالكامل،
إقباًال قويًا منذ تدشینھا

"إلى"لمنصة الملحوظالنمو والتوسع 

خدمات صیرفة التجزئة عبر•
تم الحصول(الھاتف النقال 

على غالبیة العمالء عبر 
).وسائل التواصل االجتماعي

.أسعار تنافسیة•
.خدمات عمالء استثنائیة•
بسیط، وسلس، وسريع• الفكرة

الخدمات

.الحساب الجاري•
.عمالت متعددة•
البطاقات االفتراضیة •

.والكالسیكیة والممیزة
:  میزات ذكیة ومخصصة، مثل•

.جیوب االدخار، ودوائر التمويل
" حصالة"يتیح إطالق میزة •

.للعمالء االدخار بطريقة آلیة
المجتمع إلى " جمعیة"تقود •

ممارسات ادخارية رقمیة بالكامل 
دفع الفواتیر، والتحويالت عبر •

.االنترنت

القنوات

ة أكمل اعتماده وفًقا لمعايیر الخدمات المصرفی
لمصرف  Open Banking Standardsالمفتوحة

ة البحرين المركزي واندمج في شبكة واجھة برمج
في البحرين  APIالتطبیقات المصرفیة المفتوحة

عبر شبكة " إلى"سیتم طرح منصة 
ABC مع التركیز على المنتجات ،

میة المبتكرة والتي تضم المدفوعات الرق
ومنتجات األصول واإلدارة المالیة
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من حصته في بنك بلوم %99.4اتفاقاً مع بنك بلوم لبنان لالستحواذ على  ABCعقد بنكيناير، 15في ⁄
مصر

ي تخضع الصفقة لموافقات الجھات الرقابیة في كل من مصرف البحرين المركزي، والمصرف المركز⁄
.  المصري، والھیئة المصرية للرقابة المالیة، ومصرف لبنان

روط تسیر عملیة استكمال االستحواذ بشكل جید، وھي اآلن في مراحل متقدمة من تلبیة جمیع الش⁄
2021المطلوبة إلنھاء عملیة االستحواذ نھاية الربع الثاني من عام 

.مصر وبنك بلوم مصر ABCبعد إكمال عملیة االستحواذ، سیتم دمج بنك ⁄

يجري التخطیط للتكامل بعد االندماج مع شركاء استشاريین من الدرجة األولى⁄

.2020السنة المالیةاألرقام كما في نھاية * 

:ملخص الصفقة

:أبرز النقاط االستراتیجیة

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

.امتیاز تجاري عالي الربحیة، وإمكانیة نمو كبیرة ABCيمنح مجموعة 

.بناء قدرات جديدة في مجال إقراض األفراد والشركات الصغیرة والمتوسطة

.فرعاً 41توسیع شبكة الفروع وزيادة قدرتھا بإضافة 

ABCتسھیل االتصال والوصول إلى مصر، مما يوسع قاعدة عمالء بنك 

بنًكا مع قاعدة أصول مجّمعة بلغت 20في مصر لتصبح ضمن أكبر  ABCسیتم تعزيز مكانة بنك
*ملیار جنیه مصري56

1
2

3

4
5

بنك بلوم مصر ُأسس
ويقع 1977في عام 

مقره الرئیسي في 
فرع 41وله . القاھرة

على مستوى البالد
وعرض مصرفي عالمي

إجمالي 
الموجودات

ملیار جنیه 44
مصري

إجمالي حقوق 
المساھمین

ملیار جنیه 5
مصري

مجموع الدخل 
التشغیلي

ملیار جنیه 1.8
مصري

يصل استكمال االستحواذ على بنك بلوم 
إلى مراحله النھائیة

6
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مجموع الدخل التشغیلي، ملیون دوالر

صافي الربح التشغیلي، ملیون دوالر

ال تزال قاعدة رأس المال قوية ومستقرة وھي أعلى بكثیر من  الحد 
.األدنى للمستويات التنظیمیة

، وتمثل %16.6األولحقوق الملكیة الرئیسیة من المستوى بلغت 
الغالبیة من نسبة الفئة األولى من رأس المال

بأرباح صافیة 2021العودة إلى تحقیق الربحیة في الربع األول من عام 
ملیون دوالر 62ملیون دوالرمقارنة مع 30عائدة إلى المساھمین بلغت 

أمريكي من الخسائر الصافیة المسجلة عن الفترة نفسھا 
ات ما مع عودة الخسائر االئتمانیة المتوقعة إلى مستوي(من العام الماضي 
).19-قبل جائحة كوفید

استمر أداء األعمال التشغیلیة في إظھار زخم قوي مع زيادة كبیرة
بة في إجمالي الدخل التشغیلي بناء على أساس تشغیلي بلغ نس

%)2.5(+، وعلى أساس معدل بلغ %)78.4(+

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

2021بداية قوية ومربحة لعام –أبرز المالمح المالیة 
ملیون دوالر كأرباح صافیة للمساھمین30في الربع األول مع 

تم تحقیق إجمالي أداء دخل تشیغلي قوي على الرغم من معدالت 
الفائدة المنخفضة والظروف االقتصادية الصعبة 

نسبة الفئة األولى من رأس المال 
2021الربع األول

)ملیون دوالر62(

2020الربع األول

ملیون دوالر30

ملیون دوالر205ملیون دوالر200

2021الربع األول2020الربع األول

ملیون دوالر182ملیون دوالر102

16.6%16.9%

2021مارس  2020ديسمبر 

تشغیلي 

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

)ملیون دوالر(مجموع الدخل التشغیلي 

مجموع الدخل التشغیلي لألعمال التجارية
% ، )2021الماليالعامالربع األول من (

نخفاض بعد التعديل وفقاً لعملیات التحوط وا
قیمة العمالت األجنبیة، بلغ حجم مجموع

205الدخل التشغیلي على أساس معدل 
%  2.5+ملیون دوالر مسجًال ارتفاع بنسبة 

األمر . 2020مقارنة بالربع األول من عام 
م الذي يعكس المرونة المستمرة في معظ

.أسواقنا وخطوط أعمالنا

تشغیلي
*على أساس معّدل

تشمل أنشطة الخدمات المصرفیة العربیة، وبنك إلى" أخرى"

ي دخل تشغیلي قوأداءتم تحقیق مجموع
على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة 

والظروف االقتصادية الصعبة

من % 89بلغ صافي الدخل من الفوائد 
مستويات الربع األول من السنة المالیة

، وذلك بعد استیعاب أثر انخفاض 2020
معدالت الفائدة وتراجع قیمة العمالت 

.األجنبیة

بیر ارتفع مجموع الدخل التشغیلي بشكل ك
ملیون دوالر 182لیسجل %) 87.4(+

ملیون دوالر 102أمريكي، مقارنة مع 
.2020أمريكي خالل الربع األول من عام 

).على أساس معدل(مقابل ) تشغیلي(لمعرفة الحساب على أساسالرجوع إلى الملحق يرجى

ABC البرازيل
بنك الجملة العالمي  

خزينة المجموعة

أخرى 

الشركات التابعة في الشرق
األوسط وشمال إفريقیا

قوية على أساس تشغیلي ومعّدلإيرادات

%27.8

%15.6
35.1%

2.9%

18.5%

182

102

205 200

2021الربع األول من العام المالي  2020الربع األول من العام المالي 

%2.5
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الدخلوالتكلفة إلىنسبة مصروفات التشغیل 

على أساس تشغیلي، تراجعت 
خالل الربع % 6التكالیف بنسبة 
125لتصبح 2021األول من العام 

ملیون دوالر أمريكي، وذلك على 
.خلفیة إجراءات اإلدارة لضبط االنفاق

78
87

10
10

37
36

الربع االول من 
2021العام 

تكالیف موظفین

الربع األول من 
2020العام 

133
أخرىتكالیف

مباني ومعدات

125
-6% ، مصروفات التشغیل

ملیون دوالر

النسبة المعدلة
إلى الدخلللتكلفة

63% 67%

العديد من المبادرات لزيادة تجري
وما 2021فعالیة التكلفة خالل عام 

.بعده

حول ستظل مواصلة االستثمار في الت
الرقمي للمجموعة والمبادرات 

.لبنكأولوية بالنسبة لاالستراتیجیة 

خل نسب التكلفة إلى الدتحسنت
2021خالل الربع األول من عام 

%  67، مقارنة مع %63لتصل إلى 
، 2020خالل الربع األول من عام 

تكلفة وستستمر التدابیر القوية لل
.وما بعده2021خالل عام 

مع تم ضبط التكالیف بشكل كبیر،
ق تقیید التوظیف، وترشید االنفا

التقديري، وااللتزام بشكل أكبر، 
.وضبط النفقات

نسبة التكلفة إلى 
بعد استثناء (الدخل 

االستثمار في رحلة 
%55)التحوّل الرقمي 59%

للتكلفةاإلدارة الحصیفة 
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نظرة عامة

الموجودات المرجحة بالمخاطر 
، ملیار دوالرحسب النوع

نسبة الفئة األولى من رأس المال

21.4

1.5

2021مارس 

1.4 1.5

20.9

1.6

2020ديسمبر 

23.8
تشغیلیة
السوق

یةائتمان

24.5

بقوتھا الكبیرة، حیث بلغت ABCتحتفظ قاعدة رأس مال بنك 
2021في نھاية شھر مارس % 17.8كفاية رأس المال نسبة 

في شھر ملیار دوالر 23.8استقرت الموجودات المرجحة بالمخاطر عند 
)%-3(2020شھر ديسمبر ملیار دوالر في 24.5، مقارنة بـ 2021مارس 

، %16.6الفئة األولىبلغت حقوق الملكیة الرئیسیة من 
بةنسوتمثل الغالبیة من كفاية الفئة األولى من رأس المال

)16.9(%

2021مارس 2020ديسمبر 

16.6%

%10.5

16.9%

نسبة كفاية رأس المال

2020ديسمبر 

%12.5

%17.5 المستويات 17.8%
العادية

المستويات 
العادية

حافظت نسبة الفئة األولى من رأس المال على قوتھا، وذلك
باالستفادة من االحتفاظ باألرباح والعائد على الربحیة

قاعدة رأس مال قوية ومرنة 

2021مارس 

9

%16.6 %16.2

حقوق 
الملكیة 

ن الرئیسیة م
1المستوى 

ة نسبة الفئ
األولى من 
رأس المال



(3)سنوات5أكثر من 

–الموجودات حسب االستحقاق 
، ملیار دوالر2021الربع األول من عام 

2.4
5.1 5.4 (2)األموال السائلة

2021مارس 

7.5

15.2

6.9

2.5

15.7

2020ديسمبر 

أخرى

أوراق مالیة متداولة

قروض

30.2 30.4

%5

%33

%28

%46
%34

%15 %23

16%
القروض الموجودات

يوم30–1

سنة-يوم 31

سنوات5–1

15.2 30.2

تشمل األموال السائلة الودائع لدى البنوك والمؤسسات) 2. (نسبة تغطیة السیولة محتسبة من صافي السیولة)1(
.سنوات تشمل غیر المؤرخة5أكثر من ) 3. (المالیة األخرى واألوراق المالیة المشتراة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء

متنوعة جیًدا وسائلةمیزانیة عمومیة

الربع األول –الموجودات حسب األداة 
، ملیار دوالر2021من عام 

ملیار دوالر في نھاية 30.2بلغ مجموع الموجودات 
ملیار 30.4، مقارنة بـ 2021الربع األول من عام 

.2020دوالر في نھاية العام 

على أساس %3تراجعت القروض بنسبة 
ل ولكن بعد التعدي. ملیار دوالر15.2تشغیلي إلى 

وفقا النخفاض قیمة الريال البرازيلي، وصلت
في القروض والسلف لنفس مستوياتھا المسجلة

المستمر ، مما يعكس التركیز2020نھاية العام 
.على االستخدام الحكیم للمیزانیة العامة

أكثر من نصف الموجودات فترة استحقاقھا عام 
).%57(واحد 

%88بلغت نسبة القروض إلى ودائع العمالء 
، وقد ظلت 2020في نھاية عام %91مقارنة بـ  

.الئناتجربة اإليداع لدينا مستقرة مما يؤكد ثقة عم

سیولة قوية، حیث بلغت تغطیة السیولة 
ة ونسبة السیولة المستقرة الصافی)1(200%
124٪.

نمت األوراق المالیة المتداولة واألموال السائلة
في نھاية مارس ) %3(+ملیار دوالر 12.6إلى 

2021.
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قروض متعثرة
طويلة األمد

المتعثرة ونسبة التغطیةالقروض

الخسائر االئتمانیة المتوقعة وتكلفة المخاطر

باستثناء الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بعملیات االحتیال ) 3. (القروضمجموع / اضمحالل القیمة ) 2. (إجمالي القروض منخفضة القیمة/ المخصصات ) 1(
.الكبیرة للعمالء

0.8%0.9%

4.4%4.5%

2021الربع األول  2020ديسمبر 

القروض
المعّدلةالمتعثرة

5.4% 5.2%

98.8% %100.7

20
63

57

2020الربع األول

3-1المرحلة 

2021الربع األول 

االحتیال

120

نقطة 152
)3(أساس 

(1)نسبة التغطیة

القروضنسبة 
المتعثرة

تكلفة
(2)المخاطر 

یة الخسائر االئتمان
المتوقعة، ملیون

دوالر

نقطة 290
أساس

نقطة 50
أساس

تكلفة مخاطر العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة

11

يات تم تعديل تكلفة المخاطر إلى مستو
ما قبل الجائحة، مدفوعة بتحسن 
ويات التوقعات االقتصادية مقارنة بمست

العام الماضي المنخفضة الناتجة من 
خالل تقديرات الخسائر المتوقعة 

ر بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاري
، وذلك دون التأثیر  (IFRS9)9المالیة

لتي الكبیر ألحداث االحتیال اإلقلیمیة ا
أدت إلى ارتفاع تكالیف الخسائر 

یعي االئتمانیة المتوقعة بشكل غیر طب
2020خالل الربع األول من عام  

نھجاً متحفظاً لتوفیر  ABCيتخذ بنك
.المخصصات لقضايا االحتیال

حافظت معدل تغطیة 
مخصصات على استقرارھا 

%99بشكل عام بنسبة 

ثرة ترجع زيادة نسبة القروض المتع
ي بشكل رئیسي إلى االنخفاض ف

إجمالي القروض

ة عند تستقر نسبة القروض المتعثر
ض عندما يتم التعديل للقرو4.5%

طويلة األمد الممنوحة بالكامل 



ول من حقق البنك إيرادات قوية ومیزانیة عمومیة متینة وعائد إلى الربحیة في الربع األ
ملیون دوالر مقارنة مع خسارة صافیة 30مع أرباح صافیة للمساھمین بلغت 2021عام 

.ملیون دوالر في نفس الفترة من العام الماضي62قدرھا 

تتواصل إجراءات خفض التكلفة، بجانب االستثمارات ذات األولوية في التحول 
والتي تھدف باستمرار إلى بناء القدرات الرقمیة لكل من ،ABCلبنك االستراتیجیة

.الخدمات المصرفیة بالجملة وبالتجزئة

ة من ظروف العام الماضي الصعبمتعافیًاالعام بقاعدة قوية ومربحة،  ABCكاستقبل بن
19-كوفیدمرحلةللغاية، مع االنتقال بحذر في خضم الظروف التشغیلیة االنتقالیة ما بعد 

إضافة ذ سیوفر االستحواعلى بنك بلوم مصر، االستحواذ التاريخي مع اقتراب االنتھاء من 
.اوشمال إفريقیاألوسطومنصة للنمو في سوق أساسي في الشرق متفوقامتیاز 

2021ملخص الربع األول للعام المالي 
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المعدلةالقوائم المالیة : ملحق

2021األول الربع  2020األول الربع  2020 2019 2018 2017 2016 ملیون دوالر أمريكي 

الربح أو 
الخسارة

122 137 516 564 559 556 538 صافي دخل الفوائد
75 63 233 311 309 317 278 الدخل من غیر الفوائد

*مجموع الدخل التشغیلي  816 873 868 875 749 200 197
(125) (133) (486) (524) (474) (462) (436) مجموع مصروفات التشغیل

الربح التشغیلي  380 411 394 351 263 67 72
(20) (120) (329) (82) (79) (96) (92) المخصصات
52 (53) (66)  .M. Iاألرباح قبل الضرائب و  288 315 315 269

(16) - (9) (33) (67) (62) (54) *الضرائب 
(6) (9) (14) (42) (46) (60) (51) M.I.
30 (62) (89) صافي األرباح 183 193 202 194

2020 2020مارس 2021مارس 2019 2018 2017 2016 ملیون دوالر

المیزانیة 
العمومیة

5,105 5,082 5,378 5,323 6,266 6,079 7,517 **أموال سائلة 
7,478 6,168 6,867 6,343 6,638 6,650 6,346 أوراق مالیة متداولة

15,198 15,948 15,656 16,452 14,884 15,329 14,683 قروض وسلف
2,427 3,077 2,506 1,950 1,761 1,441 1,595 موجودات أخرى

30,208 30,275 30,407 30,068 29,549 29,499 30,141 مجموع الموجودات
17,819 16,500 17,667 17,065 16,464 16,782 14,307 ودائع العمالء 

3,828 3,914 3,596 3,897 4,207 3,408 5,870 ودائع البنوك
1,602 2,027 1,795 2,080 2,012 2,148 4,269 اقتراضات
2,857 3,966 3,205 2,537 2,550 2,749 1,435 مطلوبات أخرى

26,106 26,407 26,263 25,579 25,233 25,087 25,881 مجموع المطلوبات
3,753 3,498 3,767 4,031 3,862 3,930 3,826 حقوق المساھمین

349 370 377 458 454 482 434 حقوق غیر مسیطرة
4,102 3,868 4,144 4,489 4,316 4,412 4,260 مجموع حقوق الملكیة

30,208 30,275 30,407 30,068 29,549 29,499 30,141 مجموع حقوق الملكیة والمطالبات

ملیون دوالر أمريكي، 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 . ** ملیون دوالر أمريكي182بلغ 2021ملیون دوالر أمريكي، وللربع األول من عام 102بلغ 2020ملیون دوالر أمريكي، وللربع األول من عام 646بلغ 2020ملیون دوالر أمريكي، ولعام 865بلغ 2019ولعام 

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

%63 %67 %65 %60 %55 %53 %53 نسبة المصروفات الموحدة إلى 
%الدخل، 

مقايیس 
رئیسیة

%16.9 %15.0 %16.6 %16.9 %17.2 %17.7 %17.5 نسبة الفئة األولى من رأس المال
%16.6 %14.7 %16.2 %16.6 %17.0 %17.5 %17.3 حقوق الملكیة الرئیسیة من

۱المستوى 
%3.2 - - %4.9 %5.2 %5.0 %4.8 نسبة العائد على متوسط حقوق 

الملكیة



Banco ABC Brasil(معامالت التحوّط المنتظمة لتغطیة مركز مفتوح بالدوالر األمريكي في فرع *  Cayman (الذي ينشئ تسوية ضريبیة مقابلة.

مجموع الدخل التشغیلي على أساس معّدل

14

صافي الربح التشغیليعلى أساس معّدل

2021الربع األول  2020الربع األول 

182 102 يالدخل التشغیلمجموع

15+ 98+ *العملةالتحوّط من

197 200 دلالمعالدخل التشغیلي

+8 - بیة تأثیرات العمالت األجن
القرديةوالتأثیرات 

205 200 أساس معدلعلى
الدخل التشغیلي

التعديالت الرئیسیة–األداء على أساس معّدل : ملحق
)ملیون دوالر أمريكي(

2021الربع األول  2020الربع األول 

57 (31) صافي الربح األساسي
التشغیلي

+15 +98 *العملةالتحوّط من

72 67 يصافي الربح التشغیل
المعّدل

+4 - بیة تأثیرات العمالت األجن
الفرديةوالتأثیرات 

76 67 على أساس معّدل
يصافي الربح التشغیل

2021الربع األول  2020الربع األول 

67
76

+13.4%

200205

2021الربع األول  2020الربع األول 

+2.5%
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 ABCالمكتب الرئیسي لبنك

، المنامة5698صندوق بريد 
مملكة البحرين راسلنا عبرللمزيد من المعلومات

InvestorRelations@bank-abc.com

اتصل بنا

www.bank-abc.com
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، وأي جلسة أسئلة وأجوبة ABCأو أي شخص يتصرف نیابة عن بنك " ABCبنك "العرض الشفھي للمعلومات الواردة في ھذا المستند من قبل المؤسسة العربیة المصرفیة : ينطبق التالي على ھذا المستند: ھام
.وبالوصول إلى المعلومات، فإنك توافق على االلتزام بالشروط واألحكام التالیة"). المعلومات"يشار إلیھا مجتمعة بـ (تتبع العرض الشفھي 
).كما ھو محدد أدناه(ھذا المستند عبارة عن إعالن، وال يشكل بیان دعائي ألغراض توجیه نشرات االكتتاب . ولم يتم التحقق منه بشكل مستقلABCمن قبل بنك التقديميتم إعداد ھذا العرض 

أو االكتتاب أو الحصول علیھا ABCعرض لشراء أوراق مالیة من بنك أي ال تشكل المعلومات عرضاً وال جزء من عرض، وال ينبغي تفسیرھا على أنھا أي عرض، أو أي دعوة للبیع أو اإلصدار، أو أي طلب للحصول على 
.ثماريأساساً يمكن االعتماد علیه فیما يتعلق بأي عقد أو أي التزام من أي نوع أو أي قرار است-وال حقیقة عرضه وتوزيعه-كما ال يشكل ھذا المستند أو أي جزء منه . بطريقة أخرى، أو أي توصیة متعلقة بھا

ى علالتقديمييحتوي ھذا العرض . فال ُيسمح بإعادة إنتاجھا أو إعادة إرسالھا أو توزيعھا على أي شخص آخر أو نشرھا كلھا أو أي جزء منھا ألي غرض. ھذه المعلومات سرية، ويتم تزويدك بھا من أجل إعالمك فقط
.إلى أي شخص آخر، ألي غرضلھامجموعات بیانات وكتابات ومعلومات مملوكة ومحمیة بموجب حقوق النشر وقوانین الملكیة الفكرية األخرى، وال ُيسمح بإعادة توزيعھا أو نق

:يتم توزيع المعلومات وتوجیھھا فقط إلى
بصیغته المعدلة بما في (EC/ 2003/71من التوجیه ) ھـ) (1(2بالمعنى المقصود في المادة " المستثمرين المؤھلین"من ) عدا المملكة المتحدة(األشخاص في الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبیة ) أ(

.ومع أي معايیر تنفیذية ذات صلة في تلك الدولةEU/ 2010/73ذلك التوجیه 
أو الشركات / ، و2005لعام " األمر) "الترويج المالي(2000من قانون الخدمات المالیة واألسواق لعام ) 5(19الذين يخضعون للمادة " المستثمرون المحترفون"للمستثمرين المؤھلین وھم : في المملكة المتحدة) ب(

.المذكور" األمر"من ) د(إلى ) أ) (2(49ذات القیمة الصافیة العالیة، واألشخاص اآلخرين الذين قد يتم التواصل معھم بشكل قانوني، بموجب المادة 
.األشخاص اآلخرين الذين ُيسمح بتوزيع المعلومات وتوجیھھا إلیھم بشكل قانوني بموجب القوانین المعمول بھا) ج(

".  األشخاص المعنیین"أعاله باسم ) ج(إلى ) أ(يشار إلى جمیع ھؤالء األشخاص من 
.متاحة فقط لألشخاص المعنیین، وأي دعوة أو عرض أو اتفاق لشراء األوراق المالیة سیتم التعامل فقط مع األشخاص المعنیینABCاألوراق المالیة الصادرة عن بنك 

.كل من لیس له صلة يجب أال يعتمد على ھذه المعلومات أو يتصرف بناَء علیھا
.تحدةفي الواليات األمريكیة الم-بشكل مباشر أو غیر مباشر-ال ُيسمح بتوزيع ھذا المستند أو أي جزء أو نسخة منه . غیر مخصص للتوزيع أو النشر في الواليات األمريكیة المتحدةالتقديميھذا العرض 

.اإلبالغ عن أي قیود من ھذا القبیل وااللتزام بھاالتقديميقد يكون توزيع ھذا المستند في بعض األنظمة القضائیة ممنوعاً بالقانون، ويجب على األشخاص الذين في حوزتھم ھذا العرض 
.ميالتقديأن تتلقى ھذا العرض -التي تتبعھا سلطتك القضائیة-، فإنك تقر وتوافق على أنك موجود خارج الواليات األمريكیة المتحدة، وأنه مسموح لك بموجب القوانین التقديميبمراجعة ھذا العرض 

ولن يتم تسجیلھا بموجب قانون األوراق ABCحیث لم يتم تسجیل األوراق المالیة لبنك . في الواليات األمريكیة المتحدةABCلیس عرًضا للبیع أو إغراء ألي عرض لشراء األوراق المالیة لبنك التقديميھذا العرض 
.وتعديالته1933المالیة لعام 

من خالل استخدام المصطلحات التطلعیةويمكن تحديد ھذه البیانات . تطلعیةتحتوي المعلومات على بیانات . ABCلن يتم اعتبار أي شيء تحتويه المعلومات بمثابة توقع أو تقدير لألداء االقتصادي المستقبلي لبنك 
ط أو األھداف أو عكسھا أو غیرھا من الكلمات المشابھة، أو من خالل مناقشات االستراتیجیة أو الخط". ينبغي"أو"نسعى"و، "سوف"، و"قد"و، "ننوي"، و" نتوقع"، و"نقدر"، و"نعتقد"، والتي تضم مفردات مثل التطلعیة

.أو األحداث المستقبلیة أو النوايا
.وعلیه، ال ينبغي االعتماد علیھا بشكل كبیر. كما تستند ھذه البیانات على الخطط الحالیة والتقديرات والتوقعات ABCحقائق تاريخیة، وتضم بیانات حول معتقدات وتوقعات بنكالتطلعیةال تمثل البیانات 

معقولة، إال أنه ال يمكن تقديم أي تأكید على أن ھذه التطلعیةبأن المعتقدات والتوقعات الواردة في ھذه البیانات  ABCوعلى الرغم من ايمان بنك. صالحة في تاريخ صدورھا فقطالتطلعیةتعتبر ھذه البیانات 
.المعتقدات والتوقعات سوف تتحقق

.كما تخضع للتغییر دون إشعار. ، أو في تاريخ آخر إذا تم تحديدهالتقديميفي تاريخ ھذا العرض  ABCأو البیانات الشفھیة لممثلي بنكالتقديمييتم توفیر المعلومات واآلراء الواردة في ھذا العرض 
ف فیما تقییم السوق المستھد-المستثمرون الخبراء واألسواق التي تستھدف األوراق التجارية األوروبیة فقط ألغراض عملیة الموافقة على منتج كل مصنع  /  MiFID IIالمالیةاألدواتأسواقمنتج توجیهحوكمةإن 

:يتعلق بالسندات أدت إلى استنتاج مفاده
").MiFID II"المالیة بصیغته المعدلة  األدواتأسواقتوجیه(EU/ 2014/65السوق المستھدف للسندات ھو األطراف المؤھلة والعمالء الخبراء فقط، وذلك على النحو المحدد في التوجیه ) 1(
.مناسبة-على األطراف المؤھلة والعمالء الخبراء-جمیع قنوات توزيع السندات ) 2(

.أن يأخذ بعین االعتبار تقییم السوق المستھدف للمصنعین-"الموزع"-يجب على أي شخص يعرض أو يبیع أو يوصي بعد ذلك بالسندات 
إما عن طريق اعتماد أو تنقیح تقییم السوق المستھدف (مسؤول عن إجراء تقییم السوق المستھدف الخاص به فیما يتعلق بالسندات  MiFID IIالمالیةاألدواتأسواقومع ذلك، فإن الموزع الخاضع لتوجیھات

.وتحديد قنوات التوزيع المناسبة) للمصنعین
.بقبولك لھذه المواد، فإنك تقر وتوافق على األمور الموضحة أعاله. ال يجوز االعتماد ألي غرض من األغراض على المعلومات أو على أي افتراضات ُبنیت علیھا

المعامالت / ة يجب على المستثمرين المحتملین التأكد من فھمھم الكامل لشروط األوراق المالی. والمعامالت/ال يكشف ھذا المستند عن جمیع المخاطر واألمور لھامة األخرى المتعلقة باالستثمار في األوراق المالیة
.والمخاطر المحتملة، وذلك قبل إجراء المعامالت

إخالء مسؤولیة
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