
2021أشهر من العام المالي 9\الربع الثالث 
عرض تقديمي للنتائج



يستمر بنكABC األشهر التسعة األولى من خالل من خالل تحسين الربحية لدينا 2020عام لات السلبيةتأثيرالفي التعافي بشكل من
كما أننا ننتقل بحذر في خضم الظروف التشغيلية االنتقالية ما بعد الجائحة عبر أسواقنا ،2021عام ال

تف النقال الذي يقدم خدماته عبر الهاالبنك الرقمي -"إلى"نمت قاعدة عمالء بنك حيث . تكتسب خطط التحول الرقمي لدينا زخًما
.ية للعمالءفي إطالق ميزات مبتكرة لتعزيز التجربة المصرفالبنكمع استمراربشكل كبير منتجاته في اتوسًع شهد و-فقط

 حيث تم دمج نتائجه بالكامل مع أغسطس من العام الجاري،11في .) م. ب. ب(االستحواذ التاريخي على بنك بلوم مصراستكمال
.2021ألول مرة خالل الربع الثالث من العام  ABCنتائج مجموعة بنك 

 مع أرباح 2021من منظور مالي، حقق البنك إيرادات قوية مع تسجيل عودة إلى تحقيق الربحية خالل األشهر التسعة األولى من العام
مليون دوالر أمريكي خالل الفترة 56في مقابل خسارة صافية قدرها مليون دوالر أمريكي،80صافية عائدة على المساهمين بلغت 

.ذاتها من العام الماضي

على وذلك ، )15%(+ معدل بنسبة ، وعلى أساس ) 46%(+ تشغيلي بنسبة على أساس كبيرةزيادة اإليرادات اإلجمالية مستوى أظهر
بنك بلوم دمج االستفادة جزئًيا منإضافة إلى متوقع، االقتصادي بشكل أقل من النتعاش تباطؤ االالرغم من انخفاض أسعار الفائدة و

.مصر 

 الحفاظ على ضبط مع معدل، على أساس  12%حيث زادت بنسبةمستوى نشاًطا عادًيا بدرجة أكبر،ةنفقات التشغيليالعكست
.االستثمار في أولوياتنا االستراتيجية للتحّول الرقميالبنك واصل يبينما بها، والتحكم النفقات 

 دون التأثير ،أمريكيمليون دوالر 78تبلغ متوقعة يةتكلفة المخاطر إلى مستويات ما قبل الجائحة مع مخصصات خسائر ائتمانتراجع
.2020عام خالل الاالحتيال اإلقليمية التي شهدناها حاالت الكبير ل

اية الفئة األولى من نسبه كفعد احتساب نتائج دمج بنك بلوم مصر، وذلك بتحقيق بميزانية عمومية قويةستمر البنك في تحقيق ي
ونسبة السيولة المستقرة % 319، وبلغت تغطية السيولة %14.9تتألف أساسًا من حقوق ملكية رئيسية بنسبة % 15.2رأس المال 

%124الصافية 
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استمرار التقدم في تحقيق أهدافنا االستراتيجية

.تضم صيرفة الجملة، واألسواق المالية، وأسواق رأس المال

ستراتيجياألهداف االستراتيجية والقيم األساسية لمجموعتنا دون تغيير، مع ثبات توجهنا االتبقى

2022هاية عام لقد أعدنا تركيز أهدافنا االستراتيجية األربعة للتأكيد على أولوياتنا التنفيذية حتى ن

األهداف 
االستراتيجية

التركيز على العميل قيمنا

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالرائدأن نصبح البنك الدولي  الهدف االستراتيجي

الثباتالتعاون

ة تحويل فروع التجزئ•
الخاصة بالمجموعة 

»إلى«لبنك 
ة رقمنة صيرفة الجمل•
ريادة المدفوعات •

الرقمية من خالل 
شركة الخدمات 

المالية العربية

بناء بنك المستقبل
الرقمي

على تركيز الإعادة 
تحول خدماتنا 

المصرفية بالجملة
إعادة التركيز على •

النمو االنتقائي 
للشركات

تنشيط منتجات •
اإلدارة المالية و إدارة 

النقد 
ة تحديث استراتيجي•

أوروبا

دمج بنك بلوم 
ي لتعميق تواجدنا ف
السوق المصري

دمج بنك بلوم مصر•
بناء السوق المصري•

رك ليكون المح
األساسي لنمو أرباح

المجموعة

تعزيز المرونة 
التنظيمية

المرونة التشغيلية•
المخاطر والمرونة •

المالية
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قط في البنك األسرع نمًوا لألفراد والمتاح عبر الهاتف الجوال ف: بنك إلى
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

العمالء تم الحصول على غالبية(خدمات صيرفة التجزئة عبر الهاتف النقال 
).عبر وسائل التواصل االجتماعي

.حسابات متعددة العمالت بأسعار صرف تنافسية
.خدمة عمالء استثنائية

.بسيط، وسلس، وسريع
نموذج عمل جديد

خدمات  إحاللية 
)ُمزعزعة(

.الحساب الجاري
.عمالت متعددة

.بطاقات خصم مباشر وبطاقات ائتمانية
.البطاقات االفتراضية والكالسيكية والمميزة

.ميزات ذكية ومخصصة
").جمعية"و " حصالة"مثل (خدمات ادخارية أوتوماتيكية 

.طفقالنقالالهاتف دفع الفواتير، والتحويالت عبر االنترنت باستخدام رقم 
).2021أكتوبرفي إطالقهاتم (Apple Pay-السداد عبر خدمة مدفوعات أبل 

).2021في نوفمبر إطالقهاتم (البطاقات االئتمانية 

).تنفيذ المبيعات(الهاتف النقال 
).المبيعات والهوية التجارية(وسائل التواصل االجتماعي 

.دار الساعةيوميًا على م) المكالمات والبريد اإللكتروني(مركز االتصال  القنوات الرقمية

ة تم حصد العديد من الجوائز مثل جائز
 Seamless Middle Eastجائزة «

ألفضل تجربة مصرفية رقمية لهذا 
، وأربعة جوائز من مجلة »العام

»Transform «للهوية المرئية
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مع بنك بلوم مصرواالندماج القانوني خطط التكاملمواصلة 

ات تذكير بالحيثي
االستراتيجية 

للصفقة

خطط تحديث حول 
التكامل واالندماج

القانوني

ج التأثير على نتائ
ة الربع الثالث الخاص
بمجموعة بنك 

ABC

عاف مع في السوق المصري بشكل كبير، ويزيد من حصته في السوق نحو ثالثة أض ABCيرفع حصة بنك
.كبرمليار جنيه مصري، وبالتالي توفير منصة كبيرة ذات كفاءة أ60قاعدة أصول مجمعة تصل إلى نحو 

.للغاية مع إمكانات نمو كبيرةعامتياز ذا معدل ربح مرتف ABCيقدم لمجموعة بنك

.بناء إمكانات جديدة في مجال إقراض األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة واإلقراض المؤسسي

فرًعا41توفير شبكة فروع أكثر قدرة واتساًعا من خالل إضافة 

في مصرABCتسهيل التواصل والوصول بشكل أكبر إلى قاعدة عمالء أوسع لبنك 

أغسطس من العام الجاري بعد استالم جميع 11تاريختم االنتهاء من عملية االستحواذ بنجاح في
.األخرىاالستكمالالموافقات التنظيمية وإجراءات 

مصر مع بنك بلوم مصر خالل الربع األول من  ABCمن المتوقع أن ينتهي االندماج القانوني لبنك
بعد الحصول على الموافقات التنظيمية2022عام 

لبنك يجري التخطيط الكامل لتكامل األعمال بعد االندماج القانوني، بما في ذلك استراتيجية ا
كامل قيد التنفيذ بجانب المستشارين الرائدين للتالمدمجة ونموذج التشغيل المستهدف

ي إجمالي دخل تشغيلي قو
ئي بشكل جزمع االستفادة

من دمج بنك بلوم مصر

مليار دوالر أمريكي3.1+
إجمالي الموجودات

مليار دوالر أمريكي0.8+
إجمالي القروض واُلسلف

مليار دوالر أمريكي2.7+
إجمالي ودائع العمالء
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%16.6 %15.2

2020أشهر، العام المالي 9 2021أشهر، العام المالي 9

مليون دوالرمجموع الدخل التشغيلي، 

مليون دوالراألرباح الصافية، 

، مع أرباح صافية عائدة إلى 2021العودة إلى الربحية خالل عام 
مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع خسارة 80لمساهمين قدرها 

مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام56صافية قدرها 
)حةمع عودة تكلفة المخاطر إلى مستويات ما قبل الجائ(الماضي 

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

مع ( %15.2األولحقوق الملكية الرئيسية من المستوى بلغت 
% )14.9حقوق ملكية رئيسية بنسبة 

ليتشغيزيادة كبيرة في مجموع الدخل التشغيلي على أساس 
%).15(+ فقد بلغت النسبة *، وعلى أساس معدل46%+ بنسبة 

م من تم تحقيق مستوى قوي لمجموع الدخل التشغيلي على الرغ
لى انخفاض أسعار الفائدة وتحديات الظروف االقتصادية، إضافة إ

االستفادة جزئًيا من دمج بنك بلوم مصر
تشغيلي مليون 428

دوالر
مليون 626

دوالر

($56m)

$80m 

2020أشهر، العام المالي 20219أشهر، العام المالي 9

على أساس معدل

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

، 2021أداء قوي خالل التسعة أشهر األولى من العام -أبرز المالمح المالية 
مليون دوالر أمريكي80مع أرباح صافية عائدة إلى المساهمين تقدر بنحو 

561 646

2020أشهر، العام المالي 9 2021أشهر، العام المالي 9
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بر توجد قاعدة واسعة للدخل، كما أنه متنوع ع
.وحدات األعمال المختلفة

)مليون دوالر(مجموع الدخل التشغيلي 

)2021أشهر من العام9(مجموع الدخل التشغيلي وفق األعمال التجارية 

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

أمريكي مليون دوالر646الدخل التشغيلي 
+على أساس تشغيلي، أي أعلى بنسبة 

مقارنة بفترة التسعة أشهر األولى من%15
األمر الذي يوضح المرونة ،2020العام 

.افي معظم أسواقنا وخطوط أعمالنالمستمرة 
428

626561
646

2020أشهر، العام المالي 20219أشهر، العام المالي 9

%15+
األساسي

*على أساس معدل 

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

تم تحقيق مستوى قوي لمجموع الدخل 
التشغيلي على الرغم من انخفاض أسعار 

افة الفائدة وتحديات الظروف االقتصادية، إض
مصرإلى االستفادة جزئًيا من دمج بنك بلوم

نسبة ارتفاًعا بصافي الدخل من الفوائد سجل 
ن التسعة أشهر األولى ممن مستويات %10+

وذلك بعد استيعاب أثر 2020السنة المالية 
انخفاض معدالت الفائدة وتراجع قيمة 

.العمالت األجنبية

ر على بشكل كبيمجموع الدخل التشغيلي زاد
626ليسجل %) 46(+ أساس تشغيلي بنسبة 

مليون 428أمريكي، مقارنة مع مليون دوالر
أمريكي المسجلة خالل فترة التسعةدوالر

.2020أشهر األولى من العام 

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

اإليرادات القوية على أساس تشغيلي وعلى أساس معدل 

%29.4

%12.8

%22.0

%32.8%3.0
بنك الجملة العالمي  

البرازيلABCبنك 

خزينة المجموعة

الشركات التابعة في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

**أخرى
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نسبة مصروفات التشغيل والتكلفة إلى الدخل على 11زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 
على أساس % 12+وبنسبة (أساس تشغيلي 

معدل، وذلك مع عودة مستويات النشاط 
دمج ىباإلضافة إلإلى المستويات الطبيعية 

بنك بلوم مصر

218 244

32
36

110
120

2020أشهر، العام المالي 9

400

2021أشهر، العام المالي 9

المباني والمعدات

تكاليف أخرى

تكاليف الموظفين

360

%11 + ية، مصروفات تشغيل
مليون دوالر أمريكي

النسبة المعدلة
64%لإلى الدخللتكلفة %63

ة تجري العديد من المبادرات لزيادة فعالي
.وما بعده2021التكلفة خالل عام 

ستظل مواصلة االستثمار في التحول 
جية الرقمي للمجموعة والمبادرات االستراتي

.أولوية بالنسبة للبنك

دلة المعزادت مستويات التكلفة إلى الدخل 
2021خالل التسعة أشهر األولى من العام 

المسجلة % 64، مقارنة بنسبة %63لتسجل 
، 2020خالل التسعة أشهر األولى من العام 

ستمر خالل ستللتكلفةالقوية التدابيركما أن 
.وما بعده2021عام 

يف، ، مع تقييد التوظالتكاليفتم ضبط 
ضباط حقيق انوت، التقديريوترشيد االنفاق 

.المصروفاتبوتحكم أكبر 

اإلدارة الحكيمة للتكلفة
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نظرة عامة

مليار دوالرالموجودات المرجحة بالمخاطر حسب النوع، 

نسبة الفئة األولى من رأس المال

(16.2%)الكلية بلغت كفاية رأس المالنسبة 

مليار دوالر 26.7استقرت الموجودات المرجحة بالمخاطر عند 
مليار دوالر 24.5، مقارنة بـ 2021سبتمبر في أمريكي 
، ويرجع ذلك جزئًيا إلى )9%+ (2020في ديسمبر أمريكي 

دمج بنك بلوم مصر

لتشكل ،%14.9كفاية الفئة األولى من رأس المال بلغت 
أغلب نسبة الفئة األولى لرأس المال

%15.2

2020ديسمبر  2021سبتمبر 

%16.6 

%10.5

%نسبة كفاية رأس المال، 

%17.5

%12.5

%16.2 المستويات 
العادية

المستويات 
العادية

، %15.2سجلت حقوق الملكية الرئيسية من الفئة األولى 
لتحافظ على قوتها بعد دمج بنك بلوم مصر

قاعدة رأس مال قوية ومرنة 

16.2%نسبة المستوى األول  %14.9

نسبة 
المستوى 

األول 

21.4 22.9

1.61.5
1.62.2 سوق 

تشغيلي

ائتمان

24.5
26.7

2020ديسمبر 2021سبتمبر  2020ديسمبر 2021سبتمبر 
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مليار دوالر، 2021سبتمبر -الموجودات حسب األداة 

مليار دوالر، 2021سبتمبر -الموجودات حسب االستحقاق 

2.5
3.2

15.7

5.4

6.9

20ديسمبر 

6.1

8.8

16.4

أوراق مالية متداولة

21سبتمبر 

أخرى
(2)األموال السائلة 

30.4

قروض

34.4

أمريكي في مليار دوالر 34.4بلغ مجموع الموجودات 
مليار دوالر 30.4، مقارنة بـ 2021سبتمبر من العام 

، ويرجع ذلك في األساس 2020في نهاية العام المسجلة 
مليار 3.1إلى تضمين موجودات بنك بلوم مصر بقيمة 

أمريكيدوالر 

على أساس تشغيلي لتصل إلى5%زادت القروض بنسبة 
مليار دوالر 15.7مليار دوالر أمريكي، مقارنة مع 16.4

وذلك بعد دمج 2020أمريكي المسجلة بنهاية عام 
مليار دوالر 0.8قروض وسلف بنك بلوم مصر بقيمة 

أمريكي

ام عفي خالل أكثر من نصف الموجودات فترة استحقاقها 
)56%(واحد 

مقارنة بـ 81%بلغت نسبة القروض إلى ودائع العمالء 
، وذلك بعد تضمين ودائع بنك2020في نهاية عام %91

ظلت تجربةوقد . مليار دوالر أمريكي2.7بلوم مصر بقيمة 
ايؤكد ثقة عمالئن، األمر الذي اإليداع لدينا مستقرة

ونسبة % 319(1)سيولة قوية، حيث بلغت تغطية السيولة
%124(2)السيولة المستقرة الصافية

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

ل إلىلتصواألموال السائلة المتداولةنمت األوراق المالية
2021عام سبتمبر في ) 21%(+مليار دوالر 14

ميزانية عمومية متنوعة جيًدا وسائلة

%17

%27
%31

%31 %45

%25 %17

(3)واتنس5أكثر من 

34.4

سنة-يوم 31

الموجودات
%7

القروض

يوم1-30

سنوات  1-5

16.4
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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(

%4.5%4.4

0.8%ديون متعثرة قديمة

20ديسمبر 

%0.9

21سبتمبر 

القروض المتعثرة
المعدلة

%5.2 %5.4

100.7%(1)نسبة التغطية 

نسبة الديون المتعثرة

%103.1

132
78

102
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3-1المرحلة 

االحتيال

234

تكلفة 
(2)المخاطر

ريكيأممليون دوالرالخسائر االئتمانية المتوقعة، 

نقطة 60
أساس

، %5.4المتعثرة الديونبلغت نسبة 
ي مستوياتها المسجلة فلمثيلةوهي 

ويتم تعديل نسبة . 2020نهاية عام 
عندما يتم 4.5%الديون المتعثرة إلى 

يمة تعديل نسبة الديون المتعثرة القد
التي تم وضع مخصصات كاملة لها 

تحسن معدل تغطية مخصصات القروض
بعد استيعاب البنك آثار 103%إلى 

هدها عمليات االحتيال اإلقليمية التي ش
 2020البنك خالل العام

سجلت مخصصات خسائر االئتمان 
ن تكلفة المخاطر الناتجة ع/ المتوقعة 

العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة
بما يعكس تحسن في اآلفاق 

يات االقتصادية بشكل أكبر وتجاوز عمل
.االحتيال اإلقليمية

تكلفة المخاطر العائدة إلى مستويات ما قبل الجائحة

نقطة 112
(3)أساس

نقطة 199
أساس

11



عة أشهر األولى نجح البنك في تحقيق إيرادات قوية وميزانية عمومية قوية، مع عودة إلى تحقيق الربحية خالل التس

مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع خسارة صافية 80، مع أرباح صافية عائدة إلى المساهمين بنحو 2021من العام 

.مليون دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها من العام الماضي56قدرها 

مالء البنك يتواصل التحول االستراتيجي على عدة جهات، مع استمرار بنك إلى في تحقيق نمو ملحوظ في قاعدة ع

.لهاكما تعمل شركة الخدمات المالية العربية أيًضا على بناء الزخم للمرحلة التالية من تحو. وفي الودائع

، بينما يتنقل بحذر في ظل قيود الظروف التشغيلية 2020التعافي بشكل جيد من آثار عام ABCيواصل بنك 

.المستمرة في فترة ما بعد الوباء

أغسطس من العام الجاري، مع دمج نتائجه بالكامل 11اكتمل االستحواذ التاريخي على بنك بلوم مصر بنجاح في 

.2021ألول مرة خالل الربع الثالث من العام  ABCمع مجموعة بنك 

2021فترة تسعة أشهر من العام المالي / ملخص الربع الثالث 
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ملیون دوالر أمريكي، 817بلغ 2018ملیون دوالر أمريكي ، ولعام 869بلغ 2017ملیون دوالر أمريكي، ولعام 865التشغیليبلغ مجموع الدخل  2016لعام. إجمالي الربح التشغیلي والضرائب تتضمن التعديل لتحوط عملة البرازيل
األموال السائلة . ** ملیون دوالر أمريكي626بلغ 2021ملیون دوالر أمريكي، وللتسعة شهور من عام 428بلغ 2020ملیون دوالر أمريكي، وللتسعة شهور من عام 646بلغ 2020ملیون دوالر أمريكي، ولعام 865بلغ 2019ولعام 

.تشمل الودائع لدى البنوك واألوراق المالیة المشتراة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء

2020أشهر من 9 2021أشهر من 9 2020 2019 2018 2017 2016 أمريكيدوالرمليون
382 419 516 564 559 556 538 الفوائددخل
179 217 233 311 309 317 278 الدخل من غير الفوائد
561 636 749 875 868 873 816 *الدخل التشغيليمجموع
-360 -400 -486 -524 -474 -462 -436 مجموع مصروفات التشغيل
201 236 263 351 394 411 380 الربح التشغيلي
-234 -78 -329 -82 -79 -96 -92 المخصصات
-33 158 -66 269 315 315 288 .M.Iاألرباح قبل الضرائب و
-11 -57 -9 -33 -67 -62 -54 الضرائب *
-12 -21 -14 -42 -46 -60 -51 M.I.
-56 80 -89 194 202 193 183 األرباحصافي

2020سبتمبر  2021سبتمبر  2020 2019 2018 2017 2016 دوالر أمريكيمليون
5,433 6,053 5,378 5,323 6,266 6,079 7,517 **سائلة أموال
6,458 8,752 6,867 6,343 6,638 6,650 6,346 متداولةأوراق مالية 

14,895 16,417 15,656 16,452 14,884 15,329 14,683 وسلف قروض
2,723 3,150 2,506 1,950 1,761 1,441 1,595 أخرى موجودات

29,509 34,372 30,407 30,068 29,549 29,499 30,141 مجموع الموجودات 
16,827 21,091 17,667 17,065 16,464 16,782 14,307 العمالءودائع
3,536 3,698 3,596 3,897 4,207 3,408 5,870 البنوكودائع
1,788 1,604 1,795 2,080 2,012 2,148 4,269 اقتراضات
3,331 3,750 3,205 2,537 2,550 2,749 1,435 مطلوبات أخرى

25,482 30,143 26,263 25,579 25,233 25,087 25,881 مجموع المطلوبات
3,675 3,860 3,767 4,031 3,862 3,930 3,826 حقوق المساهمين
352 369 377 458 454 482 434 حقوق غير مسيطرة

4,027 4,229 4,144 4,489 4,316 4,412 4,260 مجموع حقوق الملكية
29,509 34,372 30,407 30,068 29,549 29,499 30,141 حقوق الملكية والمطالبات مجموع

%64 %63 %65 %60 %55 %53 %53 %، نسبة المصروفات الموحدة إلى الدخل
%16.5 %15.2 %16.6 %16.9 %17.2 %17.7 %17.5 %، من رأس المالاألولىنسبه الفئة 
%16.2 %14.9 %16.2 %16.6 %17.0 %17.5 %17.3 %، 1حقوق الملكية الرئيسية من المستوى

- %2.8 - %4.9 %5.2 %5.0 %4.8 %، ةنسبة العائد على متوسط حقوق الملكي

الربح أو 
الخسارة

الميزانية 
العمومية

مقاييس 
رئيسية 

القوائم المالية المعدلة: ملحق
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Banco ABC Brasilمعامالت التحوط المنتظمة لتغطية مركز مفتوح بالدوالر األمريكي في فرع *  Cayman لذي ينشئ تسوية ضريبية مقابلة، وا.

مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل 

201
243

2020من أشهر تسعة 2021منتسعة أشهر 

%21+

561
646

2020من تسعة أشهر  2021منتسعة أشهر 

%15+

على أساس معدل صافي الربح التشغيلي
منأشهر تسعة
2020عام

من تسعة أشهر 
2021عام

68 226 صافي الربح التشغيلياألساسي

+133 +10 *التحوط من العملة

201 236 المعدلصافي الربح التشغيلي 

- +7 الفرديةتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات

201 243 يصافي الربح التشغيلعلى أساس معدل

تسعة أشهر من
2020عام

من تسعة أشهر 
2021عام

428 626 الدخل التشغيليمجموع

+133 +10 *العملةالتحوط من

561 636 المعدلالدخل التشغيلي

- +10 الفرديةتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات

561 646 الدخل التشغيليأساس معدلعلى

)مليون دوالر أمريكي(التعديالت الرئيسية-األداء على أساس معدل : ملحق
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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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تتبعوأجوبةأسئلةجلسةوأي،ABCبنكعننيابةيتصرفشخصأيأو"ABCبنك".ب.م.شالمصرفيةالعربيةالمؤسسةقبلمنالمستندهذافيالواردةللمعلوماتالشفهيالعرض:المستندهذاعلىالتاليينطبق:هام
:التاليةواألحكامبالشروطااللتزامعلىتوافقفإنكالمعلومات،إلىوبالوصول.")المعلومات"بـمجتمعةإليهاشاريُ (الشفهيالعرض

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

.استثماريقرارأيأونوعأيمنالتزامأيأوعقدبأييتعلقفيماعليهاالعتماديمكنأساساً -وتوزيعهعرضهحقيقةوال-منهجزءأيأوالمستندهذايشكل
بياناتعاتمجموعلىالتقديميالعرضهذايحتوي.غرضأليمنهاجزءأيأوكلهانشرهاأوآخرشخصأيعلىتوزيعهاأوإرسالهاإعادةأوإنتاجهابإعادةُيسمحفال،فقطإعالمكأجلمنبهاتزويدكويتمسرية،المعلوماتهذه

.غرضأليوآخر،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
خارجموجودأنكعلىقوتوافتقرفإنك،التقديميالعرضهذابمراجعة.بهاوااللتزامالقبيلهذامنقيودأيعناإلبالغالتقديميالعرضهذاحوزتهمفيالذيناألشخاصعلىويجببالقانون،ممنوعاً القضائيةاألنظمةبعضفي

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

،لعيةالتطالمصطلحاتاستخدامخاللمنالتطلعيةالبياناتهذهتحديدويمكن،تطلعيةبياناتعلىالمعلوماتتحتويحيث.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.تحديدهتمإذاآخرتاريخفيأو،التقديميالعرضهذاتاريخفيABCبنكلممثليالشفهيةالبياناتأوالتقديميالعرضهذافيالواردةواآلراءالمعلوماتتوفيريتم

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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