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ط ومعدالت جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفعاًما ال مثيل له، حيث تأثر بالظروف الصعبة غير المسبوقة التي أحدثتها 2021كان عام ⧵
.الفائدة، وظهور حاالت احتيال كبرى في منطقة الشرق األوسط

رة لجائحة كورونا االستجابة المبكومع ذلك فإن . مستثًنا من نتائج الجائحة وقد واجه ضغوطات تشغيلية ومالية كبيرةABCلم يكن بنك ⧵
.2020ضمنت صمود ومرونة الشركة التشغيلية والمالية في العام 

البنك ، "إلى"فوز بنك : في االستثمار في رحلته االستراتيجية، ليحقق أهدافًا هامة مثل ABC، واستمر بنك ظلت استراتيجية البنك ثابتة⧵
حواذ للتحول الرقمي أحدها بنك العام في البحرين، واعالن االستالرقمي الذي يقدم خدماته عبر الهاتف النقال فقط، بعدة جوائز 

.  التاريخي على بنك بلوم مصر

غيلي على أساس حقق البنك إيرادات أساسية متينة، وميزانية عمومية قوية، وصافي ربح تشبالرغم من الظروف غير المسبوقة للسوق، ⧵
.مليون دوالر قبل المخصصات282معدل قدره 

٪ من 91(مليون دوالر 793في إظهار  القوة، حيث بلغ مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل استمر أداء األعمال التشغيلية ⧵
).2019السنة المالية 

مليون دوالر، مع إعطاء األولوية 486٪ لتصبح 7، حيث انخفضت مصاريف التشغيل بنسبة نجح البنك في إدارة التكاليف بحكمة⧵
.لمواصلة االستثمار في التحّول الرقمي والمبادرات االستراتيجية للمجموعة

ة تتألف أساسًا من حقوق ملكية رئيسية بنسب% 16.6بلغت نسبه كفاية الفئة األولى من رأس المال : يظهر البنك ميزانية عمومية قوية⧵
%122ونسبة السيولة المستقرة الصافية % 324، وبلغت تغطية السيولة 16.2%

، بسبب حاالت احتيال كبيرة غير متوقعة للعمالء في مليون دوالر أمريكي329خالل هذه الفترة مخصصات خسائر االئتمان بلغت ⧵
أدى ذلك لوقوع خسائر صافية قدرها . 9المنطقة، و بسبب وباء كورونا والطبيعة التطلعية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

مليون 94وبدون حدوث أي حالة من حاالت االحتيال الفردية، كان يمكن للمجموعة تحقيق صافي ربح قدره . مليون دوالر أمريكي89
.دوالر أمريكي
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الرئيسيةنقاطال



ثابتة ABCتظل استراتيجية مجموعة بنك

األهداف 
االستراتيجية

التركيز على العميل قيمنا

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالرائدأن نصبح البنك الدولي  الهدف االستراتيجي

الثباتالتعاون

التركيز إلطالق 
اإلمكانات الكاملة 

لبنك الجملة العالمي 
*التابع لنا

رقمنة الخدمات 
ي المصرفية للتجزئة ف

الشرق األوسط وشمال 
اتنا أفريقيا وتنمية خدم
ي المصرفية التجارية ف

البرازيل

تطوير النموذج 
ة التشغيلي للمجموع
ز لزيادة المرونة وتعزي

الثقافة

ة ايجاد الفرص الخارجي
للتعامل مع قيود 
نموذجنا وتحسين 
عوائد المجموعة

3

مصرفيةبناء المعامالت ال

رقمنة البنك

عولمة وتطوير االمتياز التجاري لعمالئنا من المؤسسات المالية

توسيع قاعدة عمالئنا من الشركات بشكل كبير

محركات القيمة 
االستراتيجية

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



التقدم الكبير الذي تم إحرازه في األهداف االستراتيجية
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إطالق اإلمكانات 
الكاملة لبنك الجملة 

*العالمي التابع لنا

رقمنة صيرفة التجزئة
في منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا

تحسين النموذج 
التشغيلي للمجموعة 

لزيادة المرونة

البحث
عن فرص النمو 

الخارجي

ركزت إستراتيجية الشركة المنقحة على نموذج تغطية مطور، وتركيز محسن على المبيعات.

 كما بدأنا رحلة التحول الرقمي. بنك الجملة الخاص بنكبدأنا تحسين.

واإلسالميمواصلة إدارة ترتيب الصفقات في أسواق الدين والقروض المشتركة في قطاعي التمويل التقليدي.

 عامه األول من التشغيل وأظهر أعدادًا استثنائية من العمالء والودائع" إلى"أكمل بنك.

 م 2020في حفل جوائز سيمِلس الشرق األوسطʺأفضل تجربة مصرفية رقمية للعامʺبجائزة" إلى"فاز بنك
)Seamless Middle East 2020 )،وأربع جوائز لهويته التجارية في حفل جوائز ترانسفورم الشرق األوسط
)Transform Middle East ).

 إطالقABC Labs  واالستمرار في تحويل شركة الخدمات المالية العربية إلى منافس دفع رقمي.

اتخاذ التدابير لحماية الموظفين وتعزيز المرونة التشغيلية في وقت مبكر خالل جائحة كورونا.

رقمي تبني مبادرات خفض المصاريف خالل العام مع إعادة إعطاء األولوية لمواصلة االستثمار في التحّول ال
.والمبادرات االستراتيجية للمجموعة

 ،حقيق النمومما يوفر امتياًزا إضافًيا رائًعا ومنصة لتالدخول في اتفاقية لالستحواذ على بنك بلوم مصر.

 سترفع عملية االستحواذ مستوى األعمال لبنكABC ةفي مصر بشكل كبير، مما يوفر منصة أكبر وأكثر كفاء.

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



إنجازات األعمال الرئيسية
"إلى"النمو والتوسع الناجح لمنصة 
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نموًا ملحوظًا في" بنك إلى"أظهر 
أعداد العمالء وحصته في السوق، 

وذلك بعد أن أكمل عامه األول من 
ارية التشغيل، وقد أصبحت هويته التج
.راسخة اآلن في البحرين والمنطقة

ة عبر شبك'' منصة إلى"سيتم نشر 
ABC األوسع، مع التركيز على

المنتجات المبتكرة والتي تضم
المدفوعات الرقمية ومنتجات 

.األصول واإلدارة المالية

جربة التحسين المستمر لواجهة العميل، وت
ابة مستخدم فريدة في التطبيق استج

والتغذية الراجعةالحتياجات 
.مستخدمينلل

ثلبجوائز مختلفة م"إلى"فاز بنك 
ية أفضل تجربة مصرفية رقمʺجائزة
في حفل جوائز سيمِلسʺللعام

م، و أربع جوائز 2020الشرق األوسط 
لهويته التجارية في حفل جوائز 

.ترانسفورم

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•
ية البطاقات االفتراضية والكالسيك•

.والمميزة
جيوب : ميزات ذكية ومخصصة، مثل•

.االدخار، ودوائر التمويل
للعمالء " حصالة"يتيح إطالق ميزة •

.االدخار بطريقة آلية
.ترنتدفع الفواتير، والتحويالت عبر االن•

).تنفيذ المبيعات(الهاتف النقال •
ات المبيع(وسائل التواصل االجتماعي •

).والهوية التجارية والبيع العابر
المكالمات والبريد (مركز االتصال •

.ةيوميًا على مدار الساع) اإللكتروني



الرئيسيةإنجازات األعمال 
النمو الخارجييحقق االستحواذ على بنك بلوم مصر هدفًا استراتيجيًا للمجموعة يتمثل في
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:ملخص الصفقة

:أبرز النقاط االستراتيجية

٪ من حصته في بنك 99.4اتفاقًا مع بنك بلوم لبنان لالستحواذ على  ABCعقد بنك 
بلوم مصر

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

.2021المتوقع اتمام الصفقة بحلول الربع الثاني من عام 

.مصر وبنك بلوم مصر ABCبعد إكمال عملية االستحواذ، سيتم دمج بنك 

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

.امتياز تجاري عالي الربحية، وإمكانية نمو كبيرة ABCيمنح مجموعة 

.بناء قدرات جديدة في مجال إقراض األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة

.فرعاً 41توسيع شبكة الفروع وزيادة قدرتها بإضافة 

ABCتسهيل االتصال والوصول إلى مصر، مما يوسع قاعدة عمالء بنك 

1

2

3

4

5

بنك بلوم مصر في عام ُأسس
ويقع مقره الرئيسي في 1977

فرع على 41وله . القاهرة
.مستوى البالد

الموجوداتإجمالي 
مليار جنيه مصري45

إجمالي حقوق 
المساهمين

مليار جنيه مصري4.7

مجموع الدخل 
التشغيلي

مليار جنيه مصري1.8

.الرقم السنوي لإليرادات. 2020أشهر 9األرقام اعتبارًا من * 



الرئيسيةإنجازات األعمال 
مواصلة إدارة ترتيب الصفقات إلنشاء أدوات الدين العامة
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مليار دوالر*2020مجموع إنشاء أدوات الدين في 

حسب النوع2020نسبة القروض في 

زة بسبب سمعته الممتاABCتمكن بنك
وريادته في السوق من مواصلة إدارة 

ترتيب الصفقات في أسواق الدين 
.والقروض المشتركة

15.2

23.5

8.3

إصدارات
أسواق الدين

قرض مشترك المجموع

عدد 
21الصفقات 3716

ي تم طرح صفقات كبيرة في السوق ف
ظل الظروف غير المسبوقة، مما يسلط

عة الضوء على قوة منصة التوزيع التاب
وقدرات إنشاء أدوات الدين  ABCلبنك 

.المتطورة

صفقة كبيرة في قطاعي 37تسهيل 
ترتيب التمويل التقليدي واإلسالمي، وتم

مليار دوالر من 23.5إنشاء ما يقارب من 
.2020أدوات الدين في العام 

67%

33%
تقليدية
اسالمية

.ال يشمل التسهيالت الثنائية* 
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العديد من الجوائز تقديرًا اللتزام المجموعة الراسخ بالنجاح

2020جوائز مرموقة في عام 5على  ABCحاز بنك

جوائز للهوية التجارية 4فاز بنك إلى بـ
من ترانسفورم الشرق األوسط

البحرينفي 2020بنك العام 
من مجلة ذا بانكر

2020أفضل تجربة مصرفية رقمية للعام 
من سيملس الشرق األوسط

"إلى"بنك المساعد الرقمي ل: فاطمة“
ام للع» عين على االبتكار«جائزة جارتنر 

عن فئة الخدمات المالية في 2020
.يامنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريق

بنك لخدمات التمويل أفضل 
مجلة قبلمنالتجاري 

غلوبال فاينانس



مليون دوالرمجموع الدخل التشغيلي، 

%نسبة الفئة األولى من رأس المال، 

نبية بالعمالت األج(بلغ صافي الربح التشغيلي على أساس معدل 
مليون دوالر أمريكي قبل 282) والضرائب وعوامل أخرى

.المخصصات

793يعكس مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل البالغ 
األداء الجيد في ) 2019٪ من السنة المالية 91(مليون دوالر 

.معظم أعمالنا وأسواقنا في ظل ظروف التشغيل الحالية

حوط أدى االنخفاض في قيمة الريال البرازيلي إلى إحداث تأثير ت
ويضه مليون دوالر في مجموع الدخل التشغيلي، يتم تع103قدره 

.من خالل االئتمان الضريبي

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

2020تجاوز ظروف السوق غير المسبوقة في العام –أبرز المالمح المالية 
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مليون دوالرصافي الربح التشغيلي على أساس معدل، 

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

، وتمثل %16.2بلغت حقوق الملكية الرئيسية من المستوى األول 
.  الغالبية من نسبة الفئة األولى من رأس المال

$351m $282m

2019العام المالي  2020العام المالي 

2019ديسمبر

16.9%

2020ديسمبر

16.6%

$875m $793m

2019العام المالي  2020العام المالي 

األساسي $865m $646m

على أساس معدل



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

مليون دوالر، مجموع الدخل التشغيلي

%، 2020للعام المالي مجموع الدخل التشغيلي وفق األعمال التجارية، 

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

٪ 91مليون دوالر عند 793الدخل التشغيلي 
األمر الذي يوضح المرونة . 2019من مستويات 

.في معظم أسواقنا وخطوط أعمالنا

األساسي

*على أساس معدل

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

بالتحوط تأثرت اإليرادات الرئيسية إلى حد كبير
وتعديالت العمالت  BABفي شركتنا الفرعية 

الريال األجنبية بسبب االنخفاض الحاد لقيمة
عويض يتم ت. البرازيلي مقابل الدوالر األمريكي

مليون دوالر من هذا التأثير عن طريق 103
).16ص (ائتمان ضريبي بقيمة مساوية 

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

اإليرادات القوية على أساس معدل 

%22.0

بنك الجملة العالمي  
البرازيلABCبنك 

خزينة المجموعة

الشركات التابعة في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

**أخرى
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الء كان مستوى االيرادات من الصفقات والعم
جيدًا، حيث سجلت معظم وحدات أعمالنا 

من % 90مجموع دخل تشغيلي يتجاوز 
ام مستويات الدخل في نفس الفترة من الع

.الماضي

٪ من 91بلغ صافي الدخل من الفوائد 
وذلك بعد 2019مستويات السنة المالية 

راجع استيعاب أثر انخفاض معدالت الفائدة وت
.قيمة العمالت األجنبية

865
646

875 793

2019العام المالي  2020العام المالي 

91%

27.3%

14.8%
34.4%

3.3%

20.2%



نسبة مصروفات التشغيل والتكلفة إلى الدخل على أساس تشغيلي، تراجعت التكاليف
486لتصبح 2020خالل العام % 7بنسبة 

مليون دوالر أمريكي، وذلك على خلفية 
ية، مصروفات تشغيل.إجراءات اإلدارة لضبط االنفاق

مليون دوالر أمريكي

النسبة المعدلة
خلإلى الدللتكلفة

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

يف، تم ضبط التكاليف، مع تقييد التوظ
مالت وترشيد االنفاق التقديري، وتأثير الع

.األجنبية

اإلدارة الحكيمة للتكلفة
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تكاليف أخرى

المباني والمعدات

تكاليف الموظفين

%60 %65

%56 %57

43

291

49

347

لى إلتكلفةانسبة 
الرقمية (الدخل

)السابقة

ستظل مواصلة االستثمار في التحول 
جية الرقمي للمجموعة والمبادرات اإلستراتي

.أولوية بالنسبة للبنك

بب زادت مستويات التكلفة إلى الدخل بس
انخفاض مجموع الدخل التشغيلي، لكن 

عام القوية للتكلفة ستستمر خاللالتدابير
.وما بعده2021

343
291

42

43

139
152

2019ديسمبر  2020ديسمبر 

486
524

-7%



نظرة عامة

مليار دوالرالموجودات المرجحة بالمخاطر حسب النوع، 

%نسبة الفئة األولى من رأس المال، 

بقوتها الكبيرة، حيث بلغت  ABCتحتفظ قاعدة رأس مال بنك 
.2020٪ في نهاية ديسمبر 17.5نسبة كفاية رأس المال 

مليار دوالر 24.5استقرت الموجودات المرجحة بالمخاطر عند 
مليار دوالر في ديسمبر 25.7، مقارنة بـ 2020في ديسمبر 

2019)-5٪(.

، وتمثل %16.2بلغت حقوق الملكية الرئيسية من الفئة األولى 
.%)16.6(الغالبية من كفاية الفئة األولى من رأس المال نسبة 

%نسبة كفاية رأس المال، 

المستويات العادية

ك حافظت نسبة الفئة األولى من رأس المال على قوتها، وذل
لعمالت بعد استيعاب صافي الخسارة غير المسبوق، وتعديالت ا

.األجنبية، واالستفادة من االحتفاظ باألرباح

قاعدة رأس مال قوية ومرنة 
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ةالمستويات العادي

ائتمان

السوق

تشغيلي

2019ديسمبر  2020ديسمبر 

16.6%

10.5%

16.9%

2019ديسمبر  2020ديسمبر 

12.5%

17.5%17.9%

21.4

1.5

2019ديسمبر 

1.61.7

22.4

1.6

2020ديسمبر 

25.7 24.5



مليار دوالرالموجودات حسب األداة، 

مليار دوالرالموجودات حسب االستحقاق، 

مليار دوالر في نهاية عام 30.4بلغ مجموع الموجودات 
2019مليار دوالر في نهاية العام 30.1، مقارنة بـ 2020

٪ على أساس تشغيلي إلى 5تراجعت القروض بنسبة 
ولكن بعد التعديل وفقا النخفاض. مليار دوالر15.7

نسبة قيمة الريال البرازيلي، ارتفعت القروض والسلف ب
، مما يعكس التركيز 2019٪ مقارنة بنهاية عام 2

.ةالمستمر والنمو االنتقائي في األسواق الرئيسي

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

٪ مقارنة بـ 91بلغت نسبة القروض إلى ودائع العمالء 
ظلت تجربة اإليداع لدينا . 2019٪ في نهاية عام 99

.مستقرة مما يؤكد ثقة عمالئنا

ونسبة % 324سيولة قوية، حيث بلغت تغطية السيولة 
%.122السيولة المستقرة الصافية 

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

مليار دوالر 6.9نمت األوراق المالية المتداولة لتصل إلى 
في ) ٪1(+مليار دوالر 5.4واألموال السائلة إلى ) 8٪(+

2020نهاية عام 

ميزانية عمومية متنوعة جيًدا وسائلة
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أخرى
2.0

2019ديسمبر 

)2(األموال السائلة

2020ديسمبر 

أوراق مالية متداولة

قروض

30.1 30.4

5.3

6.3

16.5

5.4

6.9

15.7

2.5

الموجودات القروض

30.4 15.7

يوم1-30

سنة-يوم 31

)3(سنوات 5أكثر من 

21%

41%

33%
%5

28%

28%

28%

16%

سنوات5–1



الديون المتعثرة ونسبة التغطية

الخسائر االئتمانية المتوقعة وتكلفة المخاطر

يال باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بعمليات االحت) 3. (إجمالي القروض/ اضمحالل القيمة ) 2. (إجمالي القروض منخفضة القيمة/ المخصصات ) 1(
.الكبيرة للعمالء

(1)نسبة التغطية 

نسبة الديون المتعثرة

(2)تكلفة المخاطر

يكيأمرمليون دوالرالخسائر االئتمانية المتوقعة، 

ب تأثرت نسبة الديون المتعثرة بسب
عة في حاالت االحتيال الكبيرة غير المتوق
المنطقة، والتي تتعلق بـمجموعة 

KBBO بما في ذلك . وشركات أخرى
NMC  حيث تأثرت العديد من الشركات

.اإلقليمية بهذه األسماء

إلى يتم تعديل نسبة الديون المتعثرة
عثرة ٪ عندما يتم تعديل الديون المت4.4

ملة القديمة التي تم وضع مخصصات كا
.لها

تحسن معدل تغطية مخصصات القروض
٪ اعتباًرا من عام 97٪ مقارنة بـ 101إلى 

2019.

دولي زيادة خسائر االئتمان المتوقعة بسبب حاالت االحتيال الكبرى والمعيار ال
9إلعداد التقارير المالية رقم 
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ير نهجًا متحفظًا لتوف ABCيتخذ بنك
.المخصصات لقضايا االحتيال

2019للعام المالي  2020للعام المالي 

نقطة أساس48)3(نقطة أساس88

146

183
لاالحتيا

3-1المرحلة 

%100.7%97.2

القروض المتعثرة
المعدلة

ديون متعثرة قديمة

يات بعيدًا عن الجوانب المتعلقة بعمل
مان االحتيال، فإن مخصصات خسائر االئت
ة، المتوقعة أعلى من السنوات السابق
وذلك لتأثرها  بظروف وباء كورونا، 
والطبيعة التطلعية للمعيار الدولي

وذلك على غرار (9إلعداد التقارير المالية 
).تجربة البنوك األخرى في السوق

0.8%

0.8%
4.4%

2.9%

2019ديسمبر  2020ديسمبر 

3.7%

5.2%

82
146

183

329

نقطة أساس199



تمت مواجهة ظروف السوق غير
المسبوقة بميزانية عمومية
قوية، وإيرادات متينة بعد 

لي التعديل، وصافي ربح تشغي
مليون دوالر قبل 282بلغ 

.المخصصات

ة اإلعالن عن الصفقة التاريخي
صر، لالستحواذ على بنك بلوم م

مما يوفر إضافة امتياز رائع 
ومنصة للنمو في سوق 

أساسي في الشرق األوسط 
.وشمال إفريقيا

لفة، تتواصل إجراءات خفض التك
بجانب االستثمارات ذات 

األولوية في التحول 
، ABCاالستراتيجي لبنك 

ناء والتي تهدف باستمرار إلى ب
القدرات الرقمية لكل من 
الخدمات المصرفية بالجملة

.وبالتجزئة

سائر أدت الزيادة الكبيرة في الخ
ل إلى االئتمانية المتوقعة لتص

مليون دوالر نتيجة 329
نب لعمليات احتيال كبرى، بجا

تأثيرات كورونا، والطبيعة 
التطلعية للمعيار الدولي 

، إلى 9إلعداد التقارير المالية 
مليون 89صافي خسارة قدرها 

وبدون حدوث أي حالة . دوالر
من حاالت االحتيال الفردية، 
فقد كان يمكن للمجموعة 

94تحقيق صافي ربح قدره 
.مليون دوالر أمريكي

2020العام المالي / ملخص الربع الرابع 
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* TOI and taxes includes normalization of BRL currency overhedge. Headline TOI 2016 $865m, 2017 $869m, 2018 $817m, 2019 $865m and 2020 $646m. ** Liquid funds includes 
placements with banks & other financial institutions and securities bought under repurchase agreements.

2020 2019 2018 2017 2016 مليون دوالر أمريكي

516 564 559 556 538 دخل الفوائد
233 311 309 317 278 *الدخل من غير الفوائد 
749 875 868 873 816 *مجموع الدخل التشغيلي 
(486) (524) (474) (462) (436) مجموع مصروفات التشغيل
263 351 394 411 380 الربح التشغيلي
(329) (82) (79) (96) (92) المخصصات
(66) 269 315 315 288 .M.Iاألرباح قبل الضرائب و
(9) (33) (67) (62) (54) الضرائب * 

(14) (42) (46) (60) (51) M.I.
(89) 194 202 193 183 صافي األرباح

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

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

30,407 30,068 29,549 29,499 30,141 مجموع الموجودات 
17,667 17,065 16,464 16,782 14,307 ودائع العمالء
3,596 3,897 4,207 3,408 5,870 ودائع البنوك
1,795 2,080 2,012 2,148 4,269 اقتراضات
3,205 2,537 2,550 2,749 1,435 أخرى

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

4,144 4,489 4,316 4,412 4,260 مجموع حقوق الملكية
30,407 30,068 29,549 29,499 30,141 مجموع حقوق الملكية والمطالبات 

65.0% 60.0% 55.0% 53.0% 53% %نسبة المصروفات الموحدة إلى الدخل، 
16.6% 16.9% 17.2% 17.7% 17.5% %  نسبه الفئة األولى من رأس المال، 
16.2% 16.6% 17.0% 17.5% 17.3% %، 1حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 

- 4.9% 5.2% 5.0% 4.8% %نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية، 

الربح أو 
الخسارة

الميزانية 
العمومية

مقاييس 
رئيسية 

القوائم المالية المعدلة: ملحق
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.الذي ينشئ تسوية ضريبية مقابلةBanco ABC Brasilمعامالت التحوط المنتظمة لتغطية مركز مفتوح بالدوالر األمريكي في فرع * 

مليون دوالر، مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل

2019للعام المالي 2020للعام المالي

2019للعام المالي  2020للعام المالي

مليون دوالر، صافي الربح التشغيلي على أساس معدل

2019 2020

$341m $160m صافي الربح التشغيلياألساسي

+$10m +$103m *ط من العملةالتحّو 

$351m $263m المعدلصافي الربح التشغيلي 

- +$19m الفرديةتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات

$351m $282m دلعلى أساس معصافي الربح التشغيلي

2019 2020

$865m $646m الدخل التشغيليمجموع

+$10m +$103m *العملةط منالتحّو 

$875m $749m المعدلالدخل التشغيلي

- +$44m الفرديةتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات

$875m $793m على أساس معدلالدخل التشغيلي

التعديالت الرئيسية-األداء على أساس معدل : ملحق
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$793m$875m
91%

$282m
$351m

80%



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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الشفهيالعرضتتبعوأجوبةأسئلةجلسةوأي،ABCبنكعننيابةيتصرفشخصأيأو"ABCبنك"المصرفيةالعربيةالمؤسسةقبلمنالمستندهذافيالواردةللمعلوماتالشفهيالعرض:المستندهذاعلىالتاليينطبق:هام
:التاليةواألحكامبالشروطااللتزامعلىتوافقفإنكالمعلومات،إلىوبالوصول.")المعلومات"بـمجتمعةإليهايشار(

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

.استثماريقرارأيأونوعأيمنالتزامأيأوعقدبأييتعلقفيماعليهاالعتماديمكنأساساً -وتوزيعهعرضهحقيقةوال-منهجزءأيأوالمستندهذايشكلالكما.بهامتعلقةتوصيةأي
بياناتعاتمجموعلىالتقديميالعرضهذايحتوي.غرضأليمنهاجزءأيأوكلهانشرهاأوآخرشخصأيعلىتوزيعهاأوإرسالهاإعادةأوإنتاجهابإعادةُيسمحفال.فقطإعالمكأجلمنبهاتزويدكويتمسرية،المعلوماتهذه

.غرضأليآخر،شخصأيإلىنقلهاأوتوزيعهابإعادةُيسمحوالاألخرى،الفكريةالملكيةوقوانينالنشرحقوقبموجبومحميةمملوكةومعلوماتوكتابات
:إلىفقطوتوجيههاالمعلوماتتوزيعيتم

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

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

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

.المعنييناألشخاصمعفقطالتعاملسيتمالماليةاألوراقلشراءاتفاقأوعرضأودعوةوأيالمعنيين،لألشخاصفقطمتاحةABCبنكعنالصادرةالماليةاألوراق
.عليهابناءَ يتصرفأوالمعلوماتهذهعلىيعتمدأاليجبصلةلهليسمنكل

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

.التقديميالعرضهذاتتلقىأن-القضائيةسلطتكتتبعهاالتي-القوانينبموجبلكمسموحوأنهالمتحدة،األمريكيةالوالياتخارجموجودأنكعلىوتوافقتقرفإنكالتقديمي،العرضهذابمراجعة
1933لعامالماليةاألوراققانونبموجبتسجيلهايتمولنABCلبنكالماليةاألوراقتسجيليتملمحيث.المتحدةاألمريكيةالوالياتفيABCلبنكالماليةاألوراقلشراءعرضألياغرءأوللبيععرضاليسالتقديميالعرضهذا

.وتعديالته
والتي،التطلعيةالمصطلحاتاستخدامخاللمنالتطلعيةالبياناتهذهتحديدويمكن.تطلعيةبياناتعلىالمعلوماتتحتوي.ABCلبنكالمستقبلياالقتصاديلألداءتقديرأوتوقعبمثابةالمعلوماتتحتويهشيءأياعتباريتملن

أوبليةالمستقاألحداثأواألهدافأوالخططأواإلستراتيجيةمناقشاتخاللمنأوالمشابهة،الكلماتمنغيرهاأوأوعكسها."ينبغي"أو"نسعى"و،"سوف"و،"قد"و،"ننوي"و،"نتوقع"و،"نقدر"و،"نعتقد"مثلمفرداتتضم
.النوايا

.كبيربشكلعليهااالعتمادينبغيالوعليه،.والتوقعاتوالتقديراتالحاليةالخططعلىالبياناتهذهتستندكماABCبنكوتوقعاتمعتقداتحولبياناتوتضمتاريخية،حقائقالتطلعيةالبياناتتمثلال
المعتقداتهذهأنعلىتأكيدأيتقديميمكنالأنهإالمعقولة،التطلعيةالبياناتهذهفيالواردةوالتوقعاتالمعتقداتبأنABCبنكايمانمنالرغموعلى.فقطصدورهاتاريخفيصالحةالتطلعيةالبياناتهذهتعتبر

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

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

.مناسبة-الخبراءوالعمالءالمؤهلةاألطرافعلى-السنداتتوزيعقنواتجميع(2
.للمصنعينالمستهدفالسوقتقييماالعتباربعينيأخذأن-"الموزع"-بالسنداتذلكبعديوصيأويبيعأويعرضشخصأيعلىيجب
MiFIDالماليةاألدواتأسواقلتوجيهاتالخاضعالموزعفإنذلك،ومع IIوتحديد)ينللمصنعالمستهدفالسوقتقييمتنقيحأواعتمادطريقعنإما(بالسنداتيتعلقفيمابهالخاصالمستهدفالسوقتقييمإجراءعنمسؤول

.المناسبةالتوزيعقنوات
.أعالهالموضحةاألمورعلىوتوافقتقرفإنكالمواد،لهذهبقبولك.عليهاُبنيتافتراضاتأيعلىأوالمعلوماتعلىاألغراضمنغرضألياالعتماديجوزال

والمخاطرامالتالمع/الماليةاألوراقلشروطالكاملفهمهممنالتأكدالمحتملينالمستثمرينعلىيجب.والمعامالت/الماليةاألوراقفيباالستثمارالمتعلقةاألخرىلهامةواألمورالمخاطرجميععنالمستندهذايكشفال
.المعامالتإجراءقبلوذلكالمحتملة،

:اخالء مسؤولية
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