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مما يعكستحوًال قوًيا عن نتائج العام السابق، 2021يمثل أداء عام ، مليون دوالر أمريكي100بأرباح صافية على أساس تشغيلي قدرها ⧵
.العودة إلى ظروف أكثر مالءمة في ظل استمرار التعافي من آثار الوباء

رقمي لدينا واالستفادة كانت النتائج المالية مدعومة بتوجهنا االستراتيجي الثابت الذي تم تطويره ليعكس التركيز المتزايد على التحول ال⧵
ئز تحقيق تقدم كبير في جميع أهدافه االستراتيجية مع حصد العديد من الجواABCويواصل بنك .من استحواذنا على بنك بلوم مصر

.المتعلقة بالقطاع المصرفي خالل العام

%  17+مليون دوالر أمريكي، أي بزيادة بلغت 879في اإليرادات، مع زيادة اإليرادات على أساس معدل إلى نمو قوي العودة لتحقيق ⧵
، وقد كان أداء جميع وحدات األعمال في )عند استثناء النتائج المتعلقة ببنك بلوم مصر% 12+بنسبة (2020مقارنة بنتائج عام 

.المجموعة عند المستوى أو مقارًبا لمستويات األداء العليا المستهدفة

عند استثناء نتائج االستحواذ على بنك بلوم % 11+ بنسبة (٪ وذلك بالتزامن مع تعافي نشاط األعمال 17+ارتفعت النفقات بنسبة ⧵
قات مع ، ويعكس ذلك التركيز المستمر على ضبط النفإلى الدخلمتوازية نمو التكلفة تمعدالفي إبقاء نافاهدأوذلك تماشًيا مع ) مصر

.ستراتيجية لدى المجموعةل الرقمي والمبادرات االاستمرار االستثمارات الكبيرة في التحّو 

ية الفئة األولى من وذلك بتحقيق نسبة كفايستمر البنك في الحفاظ على ميزانية عمومية قوية بعد االستحواذ على بنك بلوم مصر، ⧵
، ونسبة السيولة %228، كما بلغت تغطية السيولة %15.5ا من حقوق ملكية رئيسية بنسبة ، تتألف أساًس %15.9رأس المال بلغت 

.%128المستقرة الصافية 

إلى مستويات ما قبل اتراجًع مسجلة ، أمريكي خالل المدةمليون دوالر 106نحو متوقعة نية الئتمااالخسائر المخصصات سجلت ⧵
.2020عاممن عمالء كبار والتي تأثرت بها العديد من البنوك في المنطقة خالل الاالحتيال اإلقليمية حاالت دون تأثير ،الجائحة

2

الرئيسيةنقاطال



األهداف االستراتيجية لدى المجموعةبيان
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

تطوير البنك الحالي •
القائم

تحويل فروع التجزئة•
الخاصة بالمجموعة 

»إلى«لبنك 
صيرفة الجملة بناء •

الرقمية
ريادة حلول المدفوعات•

الرقمية

بناء بنك المستقبل
الرقمي

على تركيز الإعادة 
تحول خدماتنا 

المصرفية بالجملة
إعادة التركيز على •

النمو االنتقائي 
للشركات

تنشيط منتجات •
اإلدارة المالية 

ومنتجات المعامالت 
المصرفية العالمية

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 
ناالتنظيمية لدي

المرونة التشغيلية•
المخاطر والمرونة •

المالية
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5-4الرئيسية مذكورة في الصفحات األعمالنماذج مختارة من اإلنجازات 



ل الرقمي للخدمات المصرفية بالجملةالتحوّ 

2020ل الرقمي للخدمات المصرفية بالجملة في عام إطالق مشروع التحّو ⧵
عبر القدرات الرقمية للمؤسسة 2021تحقيق أولى اإلنجازات خالل عام ⧵

منتجات المعامالت المصرفية العالميةو
العمالء الجدد للخدمات المصرفية بالجملة رقمًياتهيئة•
مركز المعالجة الرقمية للملفات التجارية •
التمويل الرقمي للمستحقات•
االبتكار في المدفوعات عبر الحدود•

ل الرقمي للخدمات المصرفية لألفرادالتحوّ 

حمول ريادة االبتكار في الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة عبر الهاتف الم⧵
فقط عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

نفي البحري" إلى"تم تجاوز مؤشرات األداء الرئيسية المستهدفة لبنك ⧵
2022بدأ التوسع الدولي خالل عام ⧵

إنجازات األعمال الرئيسية
بناء بنك المستقبل الرقمي الخاص بنا

WB 
Digital 

قيادة اإلنجاز الناجح لمبادرة المدفوعات عبر الحدود األولى من نوعها ⁄
بالتعاون سلسلة الكتلتكنولوجياعلى مستوى المنطقة والمبنية على 

مع بنك جي بي مورجان، وتحت إشراف مصرف البحرين المركزي
تقديم العديد من اإلمكانات الجديدة في السوق للمرة األولى عبر⁄

ومنصات الذكاء االصطناعي " فاطمة"منصات المساعد الرقمي 
للمحادثات

كار على االلتزام بخلق ثقافة االبتكار في المجموعة، واختتام تحدي االبت⁄
مستوى المجموعة حول األتمتة الذكية

دفع االبتكار المالي

برؤية ABCيتمتع بنك 
حول االبتكار ويقوم 
بإنشاء نماذج أعمال 
ة متقدمة وغير اعتيادي

لضمان خلق قيمة على
المدى البعيد
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رباح بنك  ABCأن تكون مصر من أكبر المساهمين في أ

1المرحلة 
الصفقة

2المرحلة 
التخطيط لالندماج القانوني والتكامل

3المرحلة 
التكامل

عملية االندماج 
واالستحواذ

أنشطة ما قبل 
إغالق الصفقة

البحرين ABCشركتان مستقلتان تابعتان لبنك 
في مصر

قروالمالحوكمة المؤقتة بين بنك بلوم مصر 
ABCالرئيسي لبنك 

التخطيط التفصيلي للتكامل

شركة تابعة واحدة
حوكمة هيكل 

مستهدف
تنفيذ التكامل

2021أغسطس 11
إغالق الصفقة

الرئيسيةإنجازات األعمال 
صرمن خالل االستحواذ على بنك بلوم مغير العضوية / الذاتيةتنفيذ االستراتيجية 

2022الربع الثاني ~
اإلندماج القانوني المتوقع
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لخزينة جائزة مجلة جلوبال فاينانس ألفضل بنك ل
أفضل بنك ؛2022وإدارة النقد في العالم لعام 

شامل إلدارة النقد في البحرين وتونس

عالم أفضل مختبر لالبتكار المالي في الجائزة 
في البحرين من قبل مجلة جلوبال2021لعام 

فاينانس

حرين،في البجائزة أفضل بنك رقمي للعمالء 
ية وجائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرف

فل ، خالل ح"إلى"لبنك الرقمية في البحرين 
نجوائز مجلة جلوبال فاينانس للمبتكري

-ة جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة الدولي
 GTR Leaders inضمن جوائز البحرين 

Trade Awards 2021لعام

الجدد العمالءلتهيئةجائزة أفضل تطبيق رقمي 
IBSiضمن جوائز 

Global FinTech Innovation 2021لعام

جائزة بنك إدارة النقد األسرع نمًوا في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 Globalضمن جوائز 2021خالل عام 
Banking & Finance Review 
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مليون دوالرمجموع الدخل التشغيلي، 

%نسبة الفئة األولى من رأس المال، 

تساب ت األرباح التشغيلية الصافية على أساس معدل وقبل احارتفع
)رعند استثناء نتائج بنك بلوم مص% 10% (+16+المخصصات بنسبة 

100و بلغت األرباح التشغيلية الصافية العائدة إلى المساهمين نح
2020عام مليون دوالر أمريكي، لتعكس تحوًال كبيًرا مقارنة بتحديات

مليون 879نحو * بلغ مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل 
، مما يعكس التعافي القوي في %)17نمو بنسبة (دوالر أمريكي 

عند استثناء نتائج % 12+بنسبة (معظم أسواقنا وخطوط أعمالنا 
)  االستحواذ على بنك بلوم مصر

تشغيلي

على أساس معدل

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

2021تعافي قوي خالل العام -أبرز المالمح المالية 

2020العام المالي  2021العام المالي 
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مليون دوالراألرباح التشغيلية الصافية على أساس معدل، 

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

، والتي %15.5األولحقوق الملكية الرئيسية من المستوى بلغت 
تتكون أغلبها من الفئة األولى لرأس المال

749 879

646 854

236 306

2020ديسمبر  2021ديسمبر

%16.6 %15.9

2020العام المالي  2021العام المالي 



12.2%

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

مليون دوالر، مجموع الدخل التشغيلي

%، 2021للعام المالي مجموع الدخل التشغيلي وفق األعمال التجارية، 

مليون 879بلغ مجموع الدخل التشغيلي نحو 
ى ، أي أعل*أمريكي على أساس تشغيلي دوالر

مقارنة بالمستويات المسجلة % 17+بنسبة 
عند استثناء % 12+بنسبة (2019خالل عام 

)تأثير نتائج بنك بلوم مصر

2020العام المالي 2021العام المالي 

تشغيلي
*على أساس معدل 

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

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

في معظم أسواقنا وخطوط أعمالنا

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

من االمتيازنمو اإليرادات على أساس تشغيلي 

%22.0

بنك الجملة العالمي  
البرازيلABCبنك 

خزينة المجموعة

الشركات التابعة في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

**أخرى
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على أساس صافي الدخل من الفوائد سجل 
مليون دوالر 592تشغيلي ارتفاًعا بنحو 

على أساس سنوي % 15+أمريكي أي بنسبة 
)مصرعن استثناء نتائج بنك بلوم% 6+بنسبة (

مليون 262يتم تعديل قيم الدخل األخرى من 
277دوالر أمريكي على أساس تشغيلي إلى 

ا بنسبة ، لتسجل ارتفاعً **مليون دوالر أمريكي 
%  17+بنسبة (على أساس سنوي % 18+

%2.8)عند استثناء نتائج بنك بلوم مصر
31.0%

24.2%

646
854749

879

%17+

29.8%



نسبة مصروفات التشغيل والتكلفة إلى الدخل % 17+زادت المصروفات التشغيلية بنسبة 
20211على أساس تشغيلي خالل العام 

مليون دوالر أمريكي مع 569لتصل إلى 
عن استثناء % 11+بنسبة (استعادة النشاط 

)نتائج االستحواذ على بنك بلوم مصر

2020 2021

ية، مصروفات تشغيل
مليون دوالر أمريكي

النسبة المعدلة
خلإلى الدللتكلفة

نمو التكلفة إلى الدخل تمعدالجاءت
مستوى االستمرار فيعكست ومتوازية 

ةالمجموعة الرقميمبادرات االستثمار في 

، كاليفالتضبط توجيه تركيز غير محدود على 
ي مع مواصلة االستثمار في التحول الرقم
والمبادرات االستراتيجية لدى المجموعة

استعادة مسار المصروفات إلى المستويات الطبيعية
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486

تكاليف أخرى

المباني والمعدات

تكاليف الموظفين

569*

%17+

%65 %65

%57 %58

152

43

291

173

49

347

لى إلتكلفةانسبة 
الرقمية (الدخل

)السابقة



نظرة عامة

مليار دوالرالموجودات المرجحة بالمخاطر حسب النوع، 

نسبة الفئة األولى من رأس المال

وفًقا للنتائج المسجلة% 16.9الكلية بلغت كفاية رأس المالنسبة 
2021في نهاية شهر ديسمبر 

مليار دوالر 25.6استقرت الموجودات المرجحة بالمخاطر عند 
مليار دوالر 24.5، مقارنة بـ 2021ديسمبر في أمريكي 
)%4+(2020في ديسمبر أمريكي 

لتشكل ،%15.5كفاية الفئة األولى من رأس المال بلغت 
%)15.9(أغلب نسبة الفئة األولى لرأس المال 

2020ديسمبر  2021ديسمبر 

%نسبة كفاية رأس المال، 

المستويات العادية

لى حافظت نسبة الفئة األولى من رأس المال على قوتها ع
الميزانية العموميةانتعاشالرغم من 

قاعدة رأس مال قوية ومرنة 

2020ديسمبر 2021ديسمبر  2020ديسمبر 2021ديسمبر 
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%10.5

%15.9%16.6
ةالمستويات العادي

%16.9

%12.5

%17.5
24.5

ائتمان

السوق

25.6
1.6
1.0

23

1.6
1.5

21.4

تشغيلي



مليار دوالرالموجودات حسب األداة، 

مليار دوالرالموجودات حسب االستحقاق، 

أمريكي في مليار دوالر 34.9بلغ مجموع الموجودات 
30.4مقارنة بـ % 14.8مسجلة ارتفاًعا بنسبة ، نهاية الفترة
متضمنة (2020في نهاية العام المسجلة مليار دوالر 

)أمريكيمليار دوالر 3موجودات بنك بلوم مصر بقيمة 

على أساس تشغيلي لتصل إلى% 7زادت القروض بنسبة 
مليار 0.8متضمنة قروض بقيمة (مليار دوالر أمريكي 16.8

ًوا ، وتعكس نم)دوالر أمكريكي تابعة لبنك بلوم مصر
)معدلة لتغير قيمة العمالت% (4بنسبة 

د عام واحهيأكثر من نصف الموجودات فترة استحقاقها 
)57%(

مقارنة بـ 81%بلغت نسبة القروض إلى ودائع العمالء 
بعد تضمين ودائع عمالء بنك(2020في نهاية عام %91

)مليار دوالر أمريكي2.2بلوم مصر بقيمة 

ونسبة % 228(1)سيولة قوية، حيث بلغت تغطية السيولة
%128(2)السيولة المستقرة الصافية

سنوات تشمل غير 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(
.المؤرخة

ل إلىلتصواألموال السائلة المتداولةنمت األوراق المالية
2021عام نهاية في ) %19+(مليار دوالر 9.3

ميزانية عمومية متنوعة جيًدا وسائلة
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أخرى
2.5

20ديسمبر 

)2(األموال السائلة

21ديسمبر 

أوراق مالية متداولة

قروض

30.4
34.9

5.4

6.9

15.7

6.4

9.3

16.8

2.5

الموجودات القروض

34.9 16.8

يوم1-30

سنة-يوم 31

)3(سنوات 5أكثر من 

14%

48%

31%
%7

24%

33%

28%

15%

سنوات5–1



الديون المتعثرة ونسبة التغطية

الخسائر االئتمانية المتوقعة وتكلفة المخاطر

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

%4.5%4.4

(1)نسبة التغطية 

نسبة الديون المتعثرة

تكلفة 
(2)المخاطر

ريكيأممليون دوالرالخسائر االئتمانية المتوقعة، 

، مع %3.4المتعثرة الديونبلغت نسبة 
شروط محسنة وبعد تعديل نسبة 
ضع الديون المتعثرة القديمة التي تم و

مخصصات كاملة لها 

تحسن معدل تغطية مخصصات القروض
%  100.7مقارنة مع نسبة % 115.4إلى 

 2020المسجلة خالل العام

سجلت مخصصات خسائر االئتمان 
مليون دوالر 1.6المتوقعة خالل الفترة 

عن قيمة % 68أمريكي، أي أقل بنسبة 
مليون دوالر أمريكي المسجلة 329

خالل الفترة ذاتها من العام الماضي

تعديل مستويات الخسائر االئتمانية المتوقعة 

12

تكلفة المخاطر الناتجة عن العودة إلى
مستويات ما قبل الجائحة بما يعكس

ل تحسن في اآلفاق االقتصادية بشك
أكبر ودون عمليات احتيال العمالء 
عديد اإلقليمية الكبرى التي أثرت على ال

.من البنوك في المنطقة

106

2020للعام المالي  2021للعام المالي 

نقطة أساس199 نقطة أساس61

146

لاالحتيا183
3-1المرحلة 

20ديسمبر 

%5.2

%3.4

21ديسمبر 

%115.4%101.1

القروض المتعثرة
المعدلة

%0.8

%4.4
%3.4

ديون متعثرة قديمة

329



100بلغت األرباح الصافية 
مليون دوالر أمريكي لتسجل 

ام تحوًال قوًيا عن نتائج الع
وذلك مع عودة السابق، 

اإليرادات وقيمة الخسائر 
االئتمانية المتوقعة إلى 
مستويات ما قبل الوباء

تحقيق إنجازات مرحلية 
2021رئيسية خالل عام 
/  اتيةالذضمن استراتيجيتنا 

العضوية وضمن غير
استراتيجيتنا الرقمية

نية عودة قيمة الخسائر االئتما
المتوقعة إلى مستويات ما

مع استقرار قبل الجائحة، 
التوقعات االقتصادية ودون

لعمالء تأثير قضية احتيال كبار ا
والذي أثر على العديد من 

البنوك في المنطقة

ا الدخل التشغيلي نمًو شهد
على أساس معدل بنسبة 

على أساس سنوي% 17+
عند استثناء % 12+بنسبة (

على) نتائج بنك بلوم مصر
الرغم من معدالت الفائدة 

المنخفضة والظروف 
االقتصادية الصعبة، مما 
بر يعكس نمًوا واسع النطاق ع

محفظتنا المتنوعة

2021العام المالي / ملخص الربع الرابع 

13



ملیون دوالر 865بلغ 2019ملیون دوالر أمريكي ، ولعام 817بلغ 2018ملیون دوالر أمريكي، ولعام 869بلغ مجموع الدخل التشغیلي 2017لعام. إجمالي الربح التشغیلي والضرائب تتضمن التعديل لتحوط عملة البرازيل* 
إعادة واألوراق المالیة المشتراة بموجب اتفاقیاتوالمؤسسات المالية األخرى األموال السائلة تشمل الودائع لدى البنوك . ** ملیون دوالر أمريكي854بلغ 2021ملیون دوالر أمريكي، ولعام 646بلغ 2020أمريكي، ولعام 

.الشراء

2021 2020 2019 2018 2017 مليون دوالر أمريكي

دخل الفوائد $556 $559 $564 $516 $592
*الدخل من غير الفوائد  $317 $309 $311 $233 $277
*مجموع الدخل التشغيلي  $873 $868 $875 $749 $869
($569) ($486) ($524) ($474) ($462) مجموع مصروفات التشغيل
الربح التشغيلي $411 $394 $351 $263 $300
($106) ($329) ($82) ($79) ($96) المخصصات
$194 ($66) .M.Iاألرباح قبل الضرائب و $315 $315 $269
($66) ($9) ($33) ($67) ($62) الضرائب * 
($28) ($14) ($42) ($46) ($60) M.I.
$100 ($89) صافي األرباح $193 $202 $194

2021 2020 2019 2018 2017 مليون دوالر أمريكي

**أموال سائلة  6,079 6,266 5,323 5,378 6,355
أوراق مالية متداولة 6,650 6,638 6,343 6,867 9,252

قروض وسلف  15,329 14,884 16,452 15,656 16,768
أخرى  1,441 1,761 1,950 2,506 2,522

مجموع الموجودات  29,499 29,549 30,068 30,407 34,897
ودائع العمالء 16,782 16,464 17,065 17,667 21,459
ودائع البنوك 3,408 4,207 3,897 3,596 4,388
اقتراضات 2,148 2,012 2,080 1,795 1,211
أخرى 2,749 2,550 2,537 3,205 3,604

مجموع المطلوبات 25,087 25,233 25,579 26,263 30,662
حقوق المساهمين 3,930 3,862 4,031 3,767 3,872
حقوق غير مسيطرة 482 454 458 377 363

مجموع حقوق الملكية 4,412 4,316 4,489 4,144 4,235
مجموع حقوق الملكية والمطالبات  29,499 29,549 30,068 30,407 34,897

65.0% 65.0% 60.0% 55.0% 53.0% %نسبة المصروفات الموحدة إلى الدخل، 
15.9% 16.6% 16.9% 17.2% 17.7% %  نسبه الفئة األولى من رأس المال، 
15.5% 16.2% 16.6% 17.0% 17.5% %، 1حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 
2.6% - 4.9% 5.2% 5.0% %نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية، 

الربح أو 
الخسارة

الميزانية 
العمومية

مقاييس 
رئيسية 

القوائم المالية المعدلة: ملحق
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.لذي ينشئ تسوية ضريبية مقابلةوا، Banco ABC Brasil-البرازيل ABCبنك معامالت التحّوط المنتظمة لتغطية مركز مفتوح بالدوالر األمريكي في فرع* 

.على التوالي2021مليون دوالر أمريكي الناتجة من دمج بنك بلوم مصر بعد احتساب مصاريف االستحواذ واالستكمال في أغسطس 18مليون دوالر أمريكي ونحو 49قيمة مجموع الدخل التشغيلي األساسي وقيمة صافي الربح التشغيلي األساسي تتضمن نحو ** 

مليون دوالر، مجموع الدخل التشغيلي على أساس معدل

263
306

2020للعام المالي 2021للعام المالي

749 879

2020للعام المالي 2021للعام المالي

مليون دوالر، صافي الربح التشغيلي على أساس معدل

2020 2021

160 258** صافي الربح التشغيلياألساسي

+103 +15 *ط من العملةالتحّو 

263 300 المعدلصافي الربح التشغيلي 

- +6 الفرديةتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات

263 306 دلعلى أساس معصافي الربح التشغيلي

2020 2021

646 854** الدخل التشغيليمجموع

+103 +15 *العملةط منالتحّو 

749 869 المعدلالدخل التشغيلي

- +10 الفرديةتأثيرات العمالت األجنبية والتأثيرات

749 879 الدخل التشغيليأساس معدلعلى

التعديالت الرئيسية-األداء على أساس معدل : ملحق

15
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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
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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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