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 كلمة رئیس مجلس اإلدارة
 

 َطموحواعد ولمستقبل  صلب أساسٌ 
 المحلي المجتمع دعم على تعمل عالمیة، مالیة مؤس��س��ة بص��فتھ الرائدة مس��یرتھ التجاري أبوظبي بنك یواص��ل

شركات والمؤسسات في جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة . ویفخر البنك بمواصلة دعمھ لعمالئھ وال
 الظروف واألوقات. مختلف، في ومساھمیھ وشركائھ

 
ركائز إض����افة لل ،التي یتمتع بھا البنكالقویة  لألس����س نتیجة جاء  2021في عام  الممیز للبنك المالي األداءإن 

 .أعمالھموتفانیھم في أداء  موظفیھالتزام و التي یحظى بھاالراسخة المؤسسیة 
 

حمایة العمالء لاإلجراءات الرامیة التدابیر و مجموعة ش������املة منعلى تطبیق  2021خالل عام حرص������نا لقد 
إلنجاح خطة  ،التعاون الوثیق مع مص���رف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيمن خالل المتأثرین اقتص���ادیاً، 

 الدعم االقتصادي الشاملة.
 

أعمالنا  ، تمكنّا من تس��ریع وتیرة تنفیذ اس��تراتیجیة2021عام  ش��ھدھاوالتحدیات التي  من التقلباتوعلى الرغم 
بفض����ل التزام البنك الراس����خ بمعاییر  ،ل الرقميالتحوّ مس����یرة والتركیز بش����كل مس����تمر على  ،األمد الطویلة

 ، ومیزانیتھ العمومیة القویة.الممیزةالحوكمة المثلى، وثقافتھ المؤسسیة 
 

الرائدة لتحقیق الحیاد  الحكومةبدعم جھود  نؤكد التزامنا ،أھم المؤس�������س�������ات المالیة في الدولةإحدى  وكوننا
واس���تراتیجیاتنا بما یتماش���ى مع تحقیق ھذا الھدف ، ونعمل على تطویر س���یاس���اتنا 2050المناخي بحلول عام 

  .الحیوي المھم
 

 استراتیجیة للخمسین عاماً القادمة  تطلعات
أتاحتھا التي  العدیدةالفرص  الس����تفادة منفي اوتطلعاتھ المس����تقبلیة، اس����تراتیجیة بنك أبوظبي التجاري  تتمثل

 ".عاماً القادمة أجندة اإلمارات الوطنیة "االستعداد للخمسین
 

ع دعم جھود التنوّ  من خالل تعزیز البنیة التحتیة الوطنیة وخلق القیمةوس�������نعمل على المس�������اھمة الفاعلة في 
تص��ب في مص��لحة العمالء، إلى جانب التي رقمیة التكنولوجیا الي حلول نمو، وتبنّ المس��یرة  االقتص��ادي ودعم
اإلماراتیة إلى  والكوادر البشریة الكفاءات في استقطاب كبیر كان لھا دور التي ،الوظیفير یغرس ثقافة التطو

 مجموعة بنك أبوظبي التجاري.
 

المفاھیم واالعتبارات البیئیة واالجتماعیة والحوكمة لترس�������یخ  الرامیة مس�������اعینا على تعزیز لقد حرص�������نا
"مؤشر مورغان  ارتفع تصنیف البنك علىفي ھذا العام، . وأعمال المجموعةقطاعات مختلف  في المؤسسیة

إلى » A«) من MSCI ESGستانلي كابیتال إنترناشیونال" للحوكمة البیئیة واالجتماعیة وحوكمة الشركات (
»AA« أفض����ل معاییر أمن المعلومات، وحمایة بیانات المتعاملین، باإلض����افة البنك مدفوعاً بتبنّي  ھذا، وجاء

یحتلّھا البنك بین  بات لعّل المكانة المرموقة التي. ول الرقمي لدعم الش�������ركات الص�������غیرةإلى مبادرات التحوّ 
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خاص���ة اإلماراتیین و، الوظیفیةمس���یرتھم تعزیز مھارات الموظفین و وتطویر إلى التزامھ بدعم تعود ،نظرائھ

 منھم.
 

بنك أبوظبي التجاري الیوم بمكانة مرموقة تتیح لھ مواصلة تحقیق عوائد مالیة مستدامة وطویلة األمد  ویحظى
للمس����اھمین وذات أثر إیجابي على المجتمعات المحلیة، وذلك بفض����ل ما یتمتع بھ البنك من فریق قیادة ممیز، 

 للتحّول الرقمي.      واضحةوجود استراتیجیة ووانسجام في سیر العمل، 
 

 قوي مالي أداء
ملیار درھم خالل عام  5.247 بلغ الذي س�������ّجل بنك أبوظبي التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في ص�������افي األرباح

 مطلع العام الماضي. بدأنا بتنقیذھاھذا األداء القوي إلى استراتیجیتنا الجدیدة التي  الفضل في ویعود، 2021
 

ل الرقمي المتس�������ارع وتعزیز الكفاءة النمو من خالل التحوّ تحقیق  تدعمبمیزانیة عمومیة قویة  ویتمتع البنك
 التشغیلیة.

 
درھم  0.37 بمقدار نقدیة أرباح اقترح مجلس اإلدارة توزیع 2021عام  فيوعلى ض�����وء النتائج المالیة للبنك 
بعد وذلك % من ص�������افي األرباح، 49یعادل  ، أي ماملیار درھم 2.574 للس�������ھم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره

 .من ھذا العام في مارس ةالعمومیة السنوی السنوي للجمعیة جتماعاالافقة المساھمین خالل مو
 
بة عن مجلس اإلدارة وجمیع و یا عاملینن نك أبوظبي التجاري، أود أن أعرب عن ص�������ادق  في ال مجموعة ب

وص��احب الس��مو الش��كر والعرفان لص��احب الس��مو الش��یخ خلیفة بن زاید آل نھیان، رئیس الدولة "حفظھ هللا"، 
الش��یخ محمد بن زاید آل نھیان، ولي عھد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة، وس��مو الش��یخ منص��ور 
بن زاید آل نھیان، نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر ش����ؤون الرئاس����ة، ومص����رف اإلمارات العربیة المتحدة 

 . مسیرة بنك أبوظبي التجاريجھود والمركزي، لدعمھم المستمر ل
 
 
 

 خلدون خلیفة المبارك
 مجموعة بنك أبوظبي التجاري رئیس مجلس إدارة
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 رسالة الرئیس التنفیذي
 

ستراتیجیة مدروسة أثبتت كفاءتھا في  في 2021عام  خالل بنك أبوظبي التجارينجح  مواصلة العمل ضمن ا
قروض، الالعام على توس��یع وإعادة ھیكلة محفظة  خاللعملنا . فقد قويّ المالي الداء األوتحقیق النمو المس��تدام 

وتحقیق كفاءات  التحول الرقمي واالرتقاء بتجربة العمالءوتیرة تسریع  عنالرسوم، فضالً  منوزیادة الدخل 
مص����ر من  -عزز مص����رف الھالل وبنك أبوظبي التجاري الوقت نفس����ھ،في  على مختلف المس����تویات.أكبر 

 ودفع عجلة نموھا على المدى الطویل. المجموعةعمال ألكین مھمین دورھما كمحرّ 
 

ملیار درھم، بینما بلغ العائد على  5.247 % لیص��ل إلى38 ارتفع ص��افي األرباح بنس��بة، 2021العام  وبنھایة
عتبر إنجازاً حقیقیاً ال س�����یما في ظل انخفاض أس�����عار الفائدة وھو ما یُ  ،%11.4حقوق المس�����اھمین متوس�����ط 

 .اإلمارات العربیة المتحدة دولة الذي شھده القطاع المصرفي فيوتباطؤ نمو االئتمان 
 

انعكس���ت قوة ومدى انتش���ار العالمة التجاریة  تعافي اقتص���اد دولة اإلمارات من الجائحة العالمیة،وفي ض���وء 
شھده قبالفي اإللبنك أبوظبي التجاري   ةمبتكرالمصرفیة الخدمات المالیة والمنتجات على الالبنك  الكبیر الذي 

في جذب المزید من الودائع في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر واستقطاب  التي یقدّمھا، فضالً عن نجاحھ
 عملكما  .في تعامالت أسواق رأس المالالفاعلة المشاركة إلى جانب من خالل منصاتنا الرقمیة، عمالء جدد 

رئیس��یة لتدفقات التجارة واالس��تثمار بین ترس��یخ دوره الجدید كحلقة وص��ل على مص��ر  -بنك أبوظبي التجاري
مجموعة التي تتمتّع بھا  المكانة القویة معتمداً على دولة اإلمارات العربیة المتحدة وجمھوریة مص�������ر العربیة

 .للمجموعة دعم األداء الماليواكتساب ثقة قاعدة أوسع من العمالء  والتي ساھمت في بنك أبوظبي التجاري 
 

في رات العربیة المتحدة تمثل نموذجاً عالمیاً یُحتذى في النھج الذي اتبعتھ قیادتنا الرش��یدة وال تزال دولة اإلما
فقد نفذّت الدولة اس�������تراتیجیات فّعالة  .افة القطاعاتانعكس على كوالذي "، 19-إدارة أزمة جائحة "كوفید

المحفزات االقتصادیة واالجتماعیة جائحة ومضت قدماً في برنامج للمواجھة التداعیات الصحیة واالقتصادیة ل
 وتعزیز مكانتھا بین أفضل وجھات العالم للعیش ومزاولة األعمال.

 
ط الضوء على دولتنا على اإلنجاز وتنفیذ المشاریع الكبرى، وسلّ  ةقدر لیبرھن 2020وجاء معرض إكسبو 

 حنا رؤیة استشرافیة لمستقبل مستدامثقافتنا القائمة على مبادئ االنفتاح والتسامح والترحاب واحترام اآلخر، ومن
 واعدة لمجتمعاتنا.النمو الر فرص یوفتالتقنیات الحدیثة واستخدام على  قائم

 عالقات أقوى وفرص واعدة
مجموعة بنك أبوظبي التجاري باعتباره  أعمالنا فيكافة في  "مس�����تقبل متجدد، یتحقق كل یوم"ى ش�����عار یتجلّ 

مثل معرض إكس�����بو  العربیة المتحدة االس�����تراتیجیة في دولة اإلماراتلعدید من المش�����اریع انعكاس مباش�����ر ل
 للعیش ومزاولة األعمال.عزیز جاذبیتھا كوجھة مفض�������لة أبوظبي لت تم إطالقھا فيالتي المتمیّزة والمبادرات 

األفراد واألعمال من  بجودة حیاةواالرتقاء  في الجھود التي تقودھا الدولة في المساھمة المشتركمثل ھدفنا تیو
 كافة القطاعات في مجتمعنا.خالل بناء جسور تواصل أفضل مع 
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ز في الخدمة یش������ّكل التحّول الرقمي واحداً من أھم محاور اس������تراتیجیتنا الخمس������یة، فھو یدعم التزامنا بالتمیّ 
ثاً جدیداً  90كثر من وكفاءتھا وتوطید عالقتنا بعمالئنا. ولقد كانت النتائج غیر مس�������بوقة، فقد أطلقنا أ تحدی

 860,000لخدماتنا الرقمیة، وبلغ عدد العمالء المش�������تركین في تطبیق الھواتف الذكیة لبنك أبوظبي التجاري 
عمیالً، بینما حققت منص�������اتنا الرقمیة نمواً ھائالً، حیث بلغ عدد العمالء الذین انض�������موا إلى البنك من خالل 

التي الخدمات المص�������رفیة الرقمیة كما أض�������افت . 2021في عام  عمیل 165,000 من تطبیق "حّیاك" أكثر
الرد علیھم بشكل فوري، تمكنّنا من عبر تطبیق واتساب قناة تواصل فعّالة تتیح لعمالئنا التواصل معنا ونقدّمھا 

 مة للتواصل مع عمالئنا وكسب ثقتھم.مھفیما أصبحت منصاتنا على مواقع التواصل االجتماعي قنوات 
 

جني ھذه المكاس���ب الملموس���ة الیوم، نواص���ل العمل بش���كل مكثف عبر مجموعة بنك أبوظبي التجاري وبینما ن
لوض��ع تص��ور جدید لمش��ھد القطاع المص��رفي مس��تقبالً. فش��رعنا في اعتماد تحلیالت البیانات المتقدّمة والذكاء 

م وطموحاتھم. ویعمل االص���طناعي إلض���افة لمس���ة ش���خص���یة للخدمات التي نقدّمھا للعمالء بما یلبي متطلباتھ
البنك على بناء منظومة رقمیة متكاملة مع مجموعة واس������عة من الش������ركاء والش������ركات لتوفیر فرص جدیدة 

 .لعمالئنا
 
خطوات بأحكام الشریعة اإلسالمیة،  معالمتوافقة  لألفراد مصرفیةالخدمات الم لذي یقدّ مصرف الھالل ا انطلقو

. وال تقتصر ھذه المنصة 2022أوائل عام  فيتطبیقھ المصرفي الرائد  طرح من خاللھذا المجال  في ثابتة
المتنوعة،  الخدماتفحسب، ولكنھا أیضاً تزود العائالت بمجموعة واسعة من  المصرفیة الخدمات علىمة المتقدّ 

وأدوات تفاعلیة  المختلفةالعمالء مة خصیصاً لتتماشى مع احتیاجات رقمیة مصمّ  منتجات وخدمات ذلك فيبما 
فیما كانت الشراكات التجاریة الناجحة التي عقدھا بنك ة. تعلیم األطفال مھارات مالیة سلیمل ترفیھیة مبتكرةو

أبوظبي التجاري مع عالمات تجاریة كبرى مثل منصة "بیوت" اإللكترونیة للعقارات وتطبیق "زوماتو" 
 موحة التي ھي قید التنفیذ حالیاً.لتوصیل طلبات الطعام جزءاً بسیطاً من المشاریع الط

 
 استشراف المستقبل
بمنظورھا االستدامة تطبیق  علىدولة اإلمارات العربیة المتحدة، فإننا نركز  في رئیسیةبصفتنا مؤسسة مالیة 

، وخدمة جمیع المس����تقبل علىكأولویة قص����وى، لض����مان ترس����یخ مكانة مؤس����س����تنا القویة والتركیز الش����امل 
 م لھا خدماتنا.مجتمعات التي ننتمي إلیھا ونقدّ الذلك  في، بما بأعمالنااألطراف المعنیة 

 
جانب  إلى، تحقیق األداء القوي ویھدف نھجنا في العمل إلى ض��مان اس��تمراریة قدرتنا على التكیف ومواص��لة

حوكم��ة  فيالری��ادة  على الحف��اظ على عملن��ا على التركیزومن ھ��ذا المنطلق،  .تعزیز عالق��اتن��ا الخ��ارجی��ة
 معالفرص للمش������اركة في بناء عالقات وطیدة  الموظفین االمتیاز في العملیات التش������غیلیة ومنحالش������ركات و

" Net Promoter Scoreج "معاییر برنام تص��نیفھ عبر، واص��ل البنك تحس��ین 2021وخالل عام  .عمالئنا
 ةجودة بیئ علىز ، الذي یركّ "OHI" ، كما صنّف استطالع مؤشر الصحة التنظیمیة%66 إلىوالتي وصلت 

 .ضمن أفضل عشر شركات عالمیة بنك أبوظبي التجاري، العمل
 

ً للجائحة العالمیة دلیالً  بنك أبوظبي التجاريوتشكل استجابة   في بنكفقد كنا أول  ،الراسخ ناالتزام على واضحا
ش����املة للمتض����ررین اقتص����ادیاً من تبعات الجائحة، وكذلك  دعمدولة اإلمارات العربیة المتحدة یطرح حزمة 

ابتكارات  بتقدیم البنك بادرمرحلة التعافي التام. كما  إلىوالتنس��یق مع العمالء لدعمھم للوص��ول  العملواص��لنا 
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الخدمات  إلىتحس���ینات الرقمیة لتس���ھیل الوص���ول مجموعة من الالص���غیرة، فأطلق  الش���ركاتعدة لمس���اعدة 

 .عد لطلبة المدارسالتعلم عن بُ  دعمتمویل برنامج  فيھم المصرفیة، وسا
 

البیئیة  للمعاییرعبر المجموعة، نعمل حالیاً على بناء اس�����تراتیجیة قویة  ثابت ومتماس�����كولض�����مان اتباع نھج 
جوانب عملیاتنا، بدءاً من الحوكمة وإدارة المخاطر وص��والً  جمیع فيلدمجھا  الش��ركاتواالجتماعیة وحوكمة 

 الخدمات فيالعمالء، س�����واء  جمیعتعزیز عالقاتنا مع  االس�����تراتیجیةمنتجاتنا وخدماتنا. ومن ش�����أن ھذه  إلى
مبادرة دولة اإلمارات  تنفیذ فيمھم  دورٍ  أداءمة للش����ركات، فض����الً عن قدَّ المُ  الخدماتالمص����رفیة لألفراد أو 

 .2050لتحقیق الحیاد المناخي بحلول عام  االستراتیجیة
 

 التوطین الریادة في
 بنك أبوظبي التجاريواغتنام فرص جدیدة للبنك وعمالئھ، یواص��ل  تحقیق من التقنیات الحدیثةنتنا حین مكّ  في

یھ التركیز على  لد قة، فرق العمل  ً كأولویة مطل عدة  من انطالقا قا ناء  یة ب بأھم نا  ناعت یة  الكوادر منق الوطن
  .قطاعنا المصرفي سریع التطور فيز والمثابرة وتحفیزھا وتمكینھا لقیادة مسار مھني ناجح ومتمیّ  المؤھلة

 
 فيس��معتھ المرموقة  تعزیز من بنك أبوظبي التجارين ، تمكّ الراس��خ ومن خالل اس��تثماراتھ النش��طة والتزامھ

 .بیئة عمل محفزة قائمة على مبادئ التنوع والشمول حیث أتاحمجال التنمیة والتطویر المھني، 
 

یدة  80 منوینتمي موظفونا ألكثر  نا نجتذب أعداداً متزا یة مختلفة، وما زل المواطنین اإلماراتیین  منجنس�������
عام  ماراتيمواطن  500نحو  بن�ك أبوظبي التج�اري، وّظف�ت مجموعة 2021الموھوبین. ففي  بم�ا یعزز ، إ

 في. ویعمل من الخریجین أص��حاب الكفاءات العالیةمن  ، ال س��یماللكوادر المواطنة لةمفض��ّ عمل كجھة  مكانتنا
ً المجموعة  ً  یس�������تفیدون ،إماراتي مواطن 1,854 حالیا عالیة الكفاءة.  والتطویریةبرامجنا التدریبیة  من جمیعا

العربیة المتحدة اإلمارات دولة % من إجمالي المواطنین الموظفین في القطاع المص������رفي في 18ونفتخر بأن 
 یعملون لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري.

 
 نظرة مستقبلیة
ال تدخر وسعاً لمواصلة اإلعداد والتجھیز لمواكبة تغیراتھ وتوجھاتھ. لذلك و المستقبلتستشرف نحن مؤسسة 

بما یتوافق مع خطتنا الواض��حة بتكار االل الرقمي وتعزیز تحوّ لالوتیرة الس��ریعة ل متابعة نفس علىس��نحرص 
ً للمس����تقبل  طویل لمس����اھمینا وموظفینا على المدى ال اغتنام الفرص وتحقیق النمو المس����تدامفي  للمض����ي قدما

   .والمجتمع ككل وعمالئنا
 

المبارك رئیس مجلس خلیفة أود أن أغتنم ھذه الفرص�������ة للتعبیر عن ش�������كري وامتناني لمعالي خلدون ختاماً 
ء مجلس اإلدارة وفریق اإلدارة التنفیذیة لقیادتھم ودعمھم المس������تمر. كما أود أن أعرب عن اإلدارة، وأعض������ا

امتناني لجمیع عمالئنا على ثقتھم ووالئھم ولموظفینا لتفوقھم المھني والتزامھم الدائم بتقدیم خدمة متمیزة. لقد 
واألھمیة البالغة لمحوري الدور ا دتجس�������ّ م كل فرد في مجموعة بنك أبوظبي التجاري مس�������اھمات ھامة قدّ 
 .لبلوغ تطلعاتھاالشركات  وأدعم األفراد  سواء على مستوىلخدمات المصرفیة في مجتمعاتنا ل

 
 عالء عریقات

 الرئیس التنفیذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري
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 تقریر كبیر المسؤولین المالیین
 

عدة  منع على البنك في تحقیق التوس�������ّ مع نجاح  2021عام البرزت قوة مجموعة بنك أبوظبي التجاري في 
ً  نواحي ماش�������ى مع   مدعوما ما یت مالي الریادي والتمیز التش�������غیلي والتحّول الرقمي المتس�������ارع ب باألداء ال

 بما اتاس��تراتیجیتنا الخمس��یة الناجحة. نحن نتمتع بمكانة قویة تتیح لنا المض��ي قدماً نحو المزید من االس��تثمار
 السنوات القادمة. مدى علىللمجموعة  النمو المستدام تحقیق یضمن

 
 شركاتنا مجموعةتحقیق االستفادة المثلى من قوة 

ملیار درھم  5.247 لیص��ل إلى  2021عام ال% بنھایة 38رني اإلعالن عن ارتفاع ص��افي االرباح بنس��بة یس��
عدد من التطورات اإلیجابیة التي تحققت مثل زیادة تدفقات اإلیرادات المتنوعة والمكاس���ب التي  بفض���ل وذلك

ل الرقمي ورفع الكفاءة التش������غیلیة وتحس������ین تكلفة المخاطر. وقد تحقق ھذا تحققت خالل عملیة الدمج والتحوّ 
على الرغم من الظروف  ،%11.4بنس��بة   المس��اھمین حقوق متوس��ط على ز بزیادة العائداألداء القوي، المعزّ 

 العالمیة، ما یعكس قوة أداء مجموعة بنك أبوظبي التجاري. ةالملیئة بالتحدیات التي فرضتھا الجائح

(خاض���عة فلس���اً للس���ھم 37أوص���ى مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري بتوزیع أرباح نقدیة للمس���اھمین قدرھا 
٪ من ص�������افي أرباح العام 49، وھو ما یعادل الس�������نوي)لموافقة المس�������اھمین أثنا اجتماع الجمعیة العمومیة 

 بالكامل، وذلك تماشیاً مع توجیھاتنا.

سبة و ما یعادل أربعة  –٪ الذي حققھ البنك 2.2كان من اإلنجازات الھامة ھذا العام ھو نمو صافي القروض بن
حسب بیانات مصرف (الصناعة المصرفیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة المعدل المعیاري في أضعاف 

یة نوفمبر  ھا یة المتحدة المركزي المتاحة في ن بة  - )2021االمارات العرب ٪، متض�������منة 6.2أو نمو بنس�������
اإلقراض للبنوك. فیما ارتفعت حصة بنك أبوظبي التجاري من صافي القروض والسلفیات في دولة اإلمارات 

 .2020من نھایة عام  ٪14.7بنسبة ٪ بنھایة نوفمبر مقارنة 15العربیة المتحدة إلى 

وتماش��یاً مع اس��تراتیجیة أعمال البنك الخمس��یة، اس��تطاع بنك أبوظبي التجاري االس��تفادة من حركة اإلقراض 
ملیار درھم للقطاعات االقتص�����ادیة المس�����تھدفة خالل عام  40النش�����طة لتقدیم تس�����ھیالت ائتمانیة جدیدة بقیمة 

ل تس���ھیالت ائتمانیة جدیدة لمؤس���س���ات القطاع الحكومي ملیار درھم في ش���ك 13.4بما في ذلك تقدیم ، 2021
% من إجمالي القروض مقارنة بنس���بة 26والقطاع الخاص، ما یعني زیادة حص���ة اإلقراض للقطاعین بنس���بة 

ملیار  36 لقروض����ھا بمبلغالش����ركات الكبرى  بعضالوقت أدى س����داد ذات ، وفي 2020% من نھایة عام 21
لتلك ي قطاعات معینة مثل القطاع العقاري. مع انخفاض نس�������بة التعرض إلى تقلیل مخاطر التركیز ف درھم

 .2020٪ في نھایة عام 29بنسبة ٪ مقارنة 24نسبة إلى  اتقطاعال

وتبشر وتیرة نمو النشاط االئتماني ھذه بمستقبل مزدھر، خاصةً بالنظر إلى احتمالیة ارتفاع األسعار المعیاریة 
 التي شھدھا العام الماضي.مستویات األسعار المنخفضة ب مقارنة
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على تحس�������ین تكلفة التمویل ونجح في تحقیق تدفقات عالیة من ودائع  واص�������ل بنك أبوظبي التجاري التركیز
إیداعات العمالء في الحس��ابات الجاریة وحس��ابات  تالحس��ابات الجاریة وحس��ابات التوفیر. فخالل العام ارتفع

% بنھایة العام 51العمالء بعد أن كانت  ودائع% من إجمالي 58ملیار درھم لتشكل نسبة  25.5 بمقدارالتوفیر 
 ٪.10ملیار درھم بنسبة قدرھا  112، بینما انخفضت الودائع ألجل إلى 2020

، مما 2021٪ في عام 47س���اھمت عملیة إعادة تقییم الودائع في خفض المص���اریف التش���غیلیة للفوائد بنس���بة 
لى لیص��ل إ %9دخل من الفوائد، والذي انخفض بنس��بة الض��ة على ص��افي ثیر أس��عار الفائدة المنخفّ خفّف من تأ

٪ مس����جالً انخفاض����اً 2.43عند  2021ملیار درھم. في حین اس����تقر ھامش ص����افي الفوائد خالل عام  8.894
 30ر بمقدار ل حسب المخاط، بینما تحسن صافي ھامش الفوائد المعدّ 2020نقطة أساس عن العام  34بمقدار 

قروض المقدمة إلى القطاع العام ال٪، وھو ما یعكس إعادة توازن محفظة 1.69نقطة أس�������اس لیص�������ل إلى 
 وانخفاض التعرض إلى قطاعات أخرى.

 

 تدفق اإلیرادات المتنوعة
د ، فق2021نحن سعداء للغایة بالمستوى الذي حققناه على صعید التنویع المستمر لمصادر إیراداتنا خالل العام 

٪ 28ملیار درھم، ما یشّكل  3.396٪ لیبلغ 26الفوائد بنسبة  سّجل البنك نمواً واسع النطاق في الدخل من غیر
 .2020العام نھایة ٪ مقارنة ب22، مسجالً ارتفاعاً بنسبة 2021من إجمالي الدخل في العام 

بزیادة في عوماً درھم، مدملیار  1.899% لیبلغ 22ل ص����افي إیرادات الرس����وم والعموالت نمواً بنس����بة س����جّ 
، باإلض�����افة إلى بخدمات البنك زیادة ثقة العمالء والذي یعزى إلى% 50الرس�����وم المتعلقة بالبطاقات بنس�����بة 

٪، وذلك بفض��ل عملیات التس��ویة المبكرة وإعادة ھیكلة القروض. 27زیادة الرس��وم المتعلقة بالقروض بنس��بة 
شركة أبوظبي ملیون درھم من ع 166كما حققنا مكاسب بقیمة  ملیة االستحواذ على محفظة التمویل العقاري ل

. كما ارتفع ص��افي ى البنكملیار درھم إلى أص��ول التمویل العقاري لد 1.077 ةللتمویل، مما س��اھم في إض��اف
 .المالیة ملیون درھم نتیجة الرتفاع إیرادات العمالت األجنبیة والمشتقات 676٪ لیبلغ 22دخل التداول بنسبة 

اص����ل البنك إحراز تقدم قوي على ص����عید الكفاءة التش����غیلیة، مدعوماً بالوفورات المحققة من االندماج، فیما و
واإلدارة المنض���بطة للتكالیف، والمكاس���ب المحقّقة من التحول الرقمي المتس���ارع، تحس���نت نس���بة التكلفة إلى 

خفاض إجمالي إیرادات %، على الرغم من ان34.7نقطة أس������اس لتص������ل إلى  160بواقع  2021الدخل للعام 
 %.21الفوائد بنسبة 

كان من أبرز اإلنجازات التي حققھا بنك أبوظبي التجاري ھو برنامج تحس�����ین نس�����بة التكلفة الریادي الذي تم 
، فقد بلغ 2019تنفیذه منذ عملیة االندماج مع بنك االتحاد الوطني واالس���تحواذ على مص���رف الھالل في العام 

ملیار درھم بنھایة  1ملیار درھم، وھو أعلى بكثیر من القیمة المس��تھدفة البالغة  1.2 إجمالي وفورات االندماج
والتي تم تحدیدھا خالل اإلعالن عن إتمام عملیة  615ضعف القیمة المستھدفة البالغة ما یعادل ، و2021العام 

 االندماج.
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، 2021ملیار درھم في العام  4.257٪ لتص��ل إلى 6في حین س��جلت المص��اریف التش��غیلیة انخفاض��اً بنس��بة 
لكنھا ارتفعت في الربع األخیر من العام بس�����بب تكالیف التعویض�����ات المترتبة، مما یعكس األداء القوي للبنك 

البنك تضخماً في األجور  واجھن استثماراتھ في األعمال التجاریة. وتماشیاً مع االقتصاد األوسع نطاقاً، وتحسّ 
مع ذلك، فإننا نتوقع ارتفاعاً في المعدالت واإلیرادات المعیاریة لتخفیف آثار وزیادات في التكالیف األخرى، و

 ھذه الزیادات.

 

 ن ملحوظ في تكلفة المخاطرتحسّ 
مدعومة أیض�������اً بالتحس�������ن الكبیر في تكلفة المخاطر، والتي  2021كانت األرباح التي حققھا البنك في العام 

٪ وھو ما یعادل نص��ف النس��بة الس��ابقة، ویرجع ذلك إلى النھج الناجح في إخراج العمالء 0.77انخفض��ت إلى 
م سي". فیما انخفضت أن أمجموعة "التقدم الكبیر في إعادة ھیكلة دیون فضالً عن من برنامج تأجیل القرض، 

 نسبةمقارنة ب 2021% في عام 5.41نسبة القروض المتعثرة إلى  انخفضت٪ و34العامة بنسبة  المخصصات
، بینما بلغت 2021٪ في نھایة دیسمبر 93.4. بلغت نسبة تغطیة المخصصات النقدیة 2020٪ في العام 6.04

 %.149نسبة التغطیة عند إضافة الضمانات 

تأجیل ل مخص�����ص�����ة م برامجاألیام األولى للجائحة العالمیة، أخذ بنك أبوظبي التجاري بزمام المبادرة وقدّ منذ 
س��داد القروض للعمالء الذین تأثروا من تداعیات األزمة وبما یتماش��ى مع خطة الدعم االقتص��ادي المس��تھدف 

نا المس�������تمر مع عمالئنا إلى المركزي، وأدى تواص�������لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  التي أطلقھا مص�������رف
ض والموافقة على حلول تس���ویة طویلة األجل. ومع انتھاء خطة واس���تئناف األغلبیة العظمى منھم لس���داد القر
، قام البنك بالتطبیق الكامل للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر 2021الدعم االقتص��ادي المس��تھدف في نھایة العام 

ن، وتوقف عن تقدیم خطط تأجیل الس�����داد بموجب خطة الدعم االقتص�����ادي المالیة وتص�����نیفات مخاطر االئتما
 المستھدف.

وعلى ص����عید آخر، كان النھج االس����تباقي الذي تبناه بنك أبوظبي التجاري تجاه مجموعة "إن إم س����ي للرعایة 
لدائنین الص�������حیة" حافزاً للتطورات اإلیجابیة الھامة التي حققھا البنك خالل العام، والتي توّجت بتص�������ویت ا

سریع الذي اتخذه بنك  صالح خطة إعادة ھیكلة الدیون. جاء ذلك في أعقاب اإلجراء القانوني ال ساحقة ل بأغلبیة 
مجموعة "إن إم س��ي" ودعم البنك المس��تمر  الحارس القض��ائي علىلتعیین  2020أبوظبي التجاري في أبریل 

 2021 س��بتمبر ش��ھر في الدائنین لموافقة ونتیجةلض��مان اس��تمراریة التش��غیل وعملیة إعادة الھیكلة المنظمة. 
٪ تقریباً من أدوات التخارج القابلة 38 على التجاري أبوظبي بنك یحص������ل أن المتوقع من الھیكلة، إعادة على

 المتوقعة المس�������تقبلیة القیمة یعادل ما وھو – أمریكي دوالر ملیار 2.25 بقیمة جدیدةللتحویل في تس�������ھیالت 
نحن على ثقة تامة  الھیكلة، إعادة عملیة في الجوھري التقدم ھذا ومع". الص���حیة رعایةلل س���ي أم"أن  لش���ركة

 .ومالئمة كافیة اآلن حتى" سي أم"أن  شركةبأن المخصصات التي تم تجنیبھا لتغطیة قروض 
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 على طریق النمو المستدام
ستمرار التنفیذ الناجح الستراتیجیتنا الخمسیة حقق البنك مكانة مالیة قویة، فقد حافظت المیزانیة العمومیة  مع ا

ملیار درھم.  440بما یعادل  2021٪ خالل العام 7للمجموعة على ثباتھا، حیث ارتفع إجمالي األصول بنسبة 
٪ (بعد خص������م توزیعات األرباح 12.94٪ ونس������بة الش������ق األول 15.97فیما بلغت نس������بة كفایة رأس المال 

ر من معاییر الحد األدنى للمتطلبات التنظیمیة، وحافظ البنك على ) وھي نس���ب أعلى بكثی2021المقترحة لعام 
 ٪ في نھایة العام.92.2٪ ونسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 124.1نسبة تغطیة السیولة التي بلغت 

، قام البنك بإدماج العمالء والش��ركاء والمس��اھمین وتماش��یاً مع نھجنا لبناء أعمال مس��تدامة تخدم مص��الح كافة 
تم تعیین رئیس  اكمة البیئیة واالجتماعات وحوكمة الش��ركات إلى خطتھ االس��تراتیجیة الخمس��یة، كموالح إطار

الس���تدامة حیث تتولى المجموعة المالیة مھام المس���ؤولیة والمس���اءلة على ممارس���ات الحكومة البیئیة اا دارةإل
لى مؤشر مورغان ستانلي كابیتال تم رفع تصنیف البنك ع 2021واالجتماعات وحوكمة الشركات. وفي عام 

ویعزى  ،AA‘إلى  ’A‘) للحوكمة البیئیة واالجتماعیة وحوكمة الش���ركات من MSCI ESGإنترناش���یونال (
ا البنك لدعم األعمال الصغیرة باإلضافة إلى الممارسات ھذلك في المقام األول إلى المبادرات الرقمیة التي یطلق

ن المعلومات. وس�����وف نواص�����ل دعمنا لمس�����یرة دولة اإلمارات العربیة الص�����ارمة لحمایة بیانات العمالء وأم
التي أعلنت عنھا الدولة في  2050المتحدة نحو االستدامة والمساھمة في المبادرة االستراتیجیة للحیاد المناخي 

 .2021نوفمبر 

ة، مدعومة بزیادة بنظرة مس�������تقبلیة إیجابیة لتوقعات النمو في المنطقنبقى متفائلین ، 2022ومع دخولنا عام 
النش��اط االقتص��ادي واالس��تثمار وأس��اس��یات س��وق النفط القویة. لقد أس��ھم نموذج األعمال المتنوع والمیزانیة 
العمومیة القویة في ترس���یخ أس���اس متین للبنك یتیح لھ زیادة حص���تھ في الس���وق، بینما یش���ّكل التحول الرقمي 

 بما یضمن تحقیق عائدات مستدامة لمساھمینا. المتسارع في البنك محركاً لدفع نمو كافة أعمالنا

 

 دیباك كوھلر
 كبیر المسؤولین المالیین
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أداء مالي قوي وتحسن الدخل من غير الفوائد ونسبة التكلفة إلى الدخل 
وتخطي الوفورات المستهدفة

 النتائج الرئيسية 
عن العام 2021 

صافي االرباح

5.247

العائد على متوسط حقوق 
المساهمين

نسبة التكلفة إلى الدخل

%11.4

%34.7

 زيادة في إيداعات العمالء 
 في الحسابات الجارية 

وحسابات التوفير 

مليار درهم
25.5

نسبة الشق األول 

*خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية

%12.94
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 أبوظبي، في 31 يناير 2022: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021 
وعن الربع الرابع من العام 2021.  

النتائج الرئيسية للعام 2021 مقارنة بالعام 2020

ارتفاع صافي األرباح بنسبة 38% لتصل إلى 5.247 مليار درهم.

انخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 9% ليبلغ 8.864 مليار درهم.

ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 3.396 مليار درهم.

انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 6% لتبلغ 4.257 مليار درهم.

تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 160 نقطة أساس لتبلغ %34.7.

بلغت الوفورات المحققة من االندماج 1.191 مليار درهم، حيث تجاوزت مبلغ 1 مليار درهم 
المستهدفة.

انخفضت المخصصات العامة بنسبة 34% لتبلغ 2.646 مليار درهم.

ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع من العام 2021 وارتفاع األرباح التشغيلية 
 وصافي الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد مقارنة بالربع الثالث 

من العام 2021

النتائج الرئيسية للربع الرابع من العام 2021

ارتفاع صافي األرباح بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وبنسبة 13% مقارنة 
بالربع الثالث من العام 2021 لتبلغ 1.448 مليار درهم.

انخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وارتفع 
بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 ليبلغ 2.250 مليار درهم.

ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وبنسبة %41 
مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 ليبلغ 1.027 مليار درهم.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وبنسبة %11 
مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتبلغ 1.128 مليار درهم.

تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام 
2020 لتصل إلى %34.4.

انخفضت المخصصات العامة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وارتفعت 
بنسبة 12% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتبلغ 669 مليون درهم.

- 

-

-

-

-

- 

- 

- 

-

-

- 

- 

-

ارتفاع أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 38% لتصل إلى 5.247 مليار درهم 
 وبارتفاع بنسبة 44% مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام 2020 لتصل 

إلى 1.448 مليار درهم  

ومجلس اإلدارة يقترح توزيع أرباح نقدية تبلغ 0.37 فلس لكل سهم*
بما يوازي 49% من صافي األرباح 

مليار درهم
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ارتفعت إيداعات العمالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 25.5 مليار خالل العام 2021 وبمبلغ 6.6 مليار خالل الربع 
الرابع من نفس العام لتصل إلى 153 مليار درهم ولتشكل نسبة 58% من إجمالي ودائع العمالء بعد أن كانت 51% بنهاية العام 

.2020

بلغ إجمالي ودائع العمالء 265.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 وارتفاع بنسبة 5.4% مقارنة 
بنهاية العام 2020.

بلغ صافي القروض والسلفيات 244.3 مليار درهم بارتفاع بنسبة 1.0% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 وارتفاع بنسبة %2.2  
مقارنة بنهاية العام 2020، بما يتخطى معدل النمو في القطاع المصرفي البالغ 0.5% بنهاية نوفمبر 2021، كما ارتفع صافي 

القروض والسلفيات بنسبة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 متضمنة اإلقراض للبنوك.

بلغت نسبة كفاية رأس المال )بازل 3( 15.97% ونسبة الشق األول %12.94.

بلغت نسبة تغطية السيولة           %124.1.

بلغت نسبة تكلفة المخاطر 0.77% خالل العام 2021. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.41% )بلغت نسبة القروض المتعثرة 
متضمنة صافي األصول منخفضة القيمة             6.87%( كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 93.4%، بينما بلغت نسبة 

التغطية عند إضافة الضمانات %149.

 نمو في محفظة القروض بما يتخطى أداء القطاع المصرفي بالرغم من سداد بعض الشركات 
الكبرى لقروضها، وارتفاع في ودائع العمالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 

)كافة األرقام تشير إلى النتائج لغاية 31 ديسمبر 2021 ما لم ُيذكر خالف ذلك(

أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.37 فلس لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.574 مليار درهم بما يعادل 
49% من صافي األرباح بعد موافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية.

- 

- 

-

- 

-
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)LCR( 

)POCI(
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وفي معرض تعليقه على األداء المالي للبنك، قال معالي/ خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة 
مجموعة بنك أبوظبي التجاري: 

لقد هيأت األسس القوية لبنك أبوظبي التجاري ألداء مالي ممّيز في عام 2021، باإلضافة للمكاسب التي تحققت خالل عملية الدمج 
من حيث االنسجام في سير العمل، وتقليل التكاليف والتي ظهرت بوضوح في نتائجنا المالية والتشغيلية.

 
إن التزامنا الراسخ على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتعزيز الثقافة التنظيمية السليمة، ومرونة الميزانية العمومية، هي 
العوامل األساسية لنجاح المجموعة وتعزيز مسيرتها في تنفيذ استراتيجية التنمية المعتمدة، والتي نركز فيها على االستثمار في الفرص 

المتاحة من عملية التحّول الرقمي.
 

ولعل األهم من هذا كله أن قّوة ومتانة البنك، وتفاني موظفيه، قد أتاح لنا مواصلة تقديم الدعم المستمر لعمالئنا ومساهمينا 
وشركائنا خالل الفترة التي شهدت التحديات المستمرة التي فرضتها الجائحة.

 
وساهم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في تسهيل كل ذلك من خالل التعاون والتطبيق الناجح والفّعال لخطة الدعم 

االقتصادي الشاملة الموّجهة والهادفة إلى تقوية اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة. 
 

يعد بنك أبوظبي التجاري مؤسسة مالية رئيسية وعضوًا فاعاًل في المجتمع، حيث نرى أنفسنا شريكًا فاعاًل، وداعمًا أساسيًا لجهود 
تحقيق أولويات دولة اإلمارات العربية المتحدة، ودعم الفرص االقتصادية على مدى العقود القادمة. نحن ملتزمون وبشكل استباقي 

بدعم جهود الدولة الرائدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونعمل على تطوير سياساتنا واستراتيجياتنا بما يتماشى مع تحقيق 
هذا الهدف الحيوي المهم. 

نيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن صادق الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه 
الله“، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، لدعمهم المستمر لمسيرة بنك 
أبوظبي التجاري، كمؤسسة مالية وطنية رائدة في دولة اإلمارات.

من جانبه، قال عالء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: 

نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق أداء مالي قوي في العام 2021؛ حيث ارتفع صافي األرباح بنسبة 38% ليصل إلى 5.247 مليار 
درهم، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 11.4%. وهو ما يعتبر إنجازًا حقيقيًا ال سيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة 

وتباطؤ نمو االئتمان الذي شهده القطاع المصرفي في اإلمارات العربية المتحدة.

وحقق البنك نموًا جيدًا في صافي القروض بنسبة 2.2% خالل عام 2021، وتماشيًا مع استراتيجية أعمال البنك الخمسية، استطاع البنك 
االستفادة من حركة اإلقراض النشطة لتقديم تسهيالت ائتمانية جديدة بقيمة 40 مليار درهم للقطاعات االقتصادية المستهدفة. وفي 

ذات الوقت، أدى سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها إلى تقليل مخاطر التركيز في قطاعات معينة، مثل القطاع العقاري.

كما ساهمت زيادة الدخل من الرسوم في دعم إيراداتنا إلى حد كبير؛ في حين عزز مصرف الهالل وبنك أبوظبي التجاري- مصر، من 
دورهما كمحركين مهمين لنمو أعمال المجموعة. وأعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر عن تسجيل ارتفاع بنسبة 32% في صافي األرباح، 

استنادًا إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ليصل إلى 413 مليون جنيه مصري. وشملت اإلنجازات الرئيسية األخرى في عام 2021 
االستحواذ على محفظة التمويل العقاري لشركة أبوظبي للتمويل وتوحيد أعمالها مع مجموعة بنك أبوظبي التجاري، والمشاركة بدور 

 فّعال في تعامالت أسواق رأس المال، فضاًل عن قطع شوط كبير في إعادة هيكلة ديون مجموعة “أن أم سي للرعاية الصحية“.

“

“
“
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وتتجلى المكانة القوية لبنك أبوظبي التجاري بوضوح في جميع نواحي أعمالنا؛ حيث انعكس ذلك في قدرتنا على جذب المزيد من ودائع 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي زادت بمقدار 25.5 مليار درهم خالل عام 2021، وزيادة عدد المشتركين في منصاتنا الرقمية 
المخصصة للشركات واألفراد، حيث سجل عدد العمالء المسجلين في الخدمات المصرفية عبر االنترنت وتطبيق الهاتف المتحرك رقمًا 

قياسيًا في شهر يناير 2022، بينما بلغ عدد العمالء الذين انضموا إلى البنك من خالل تطبيق “حّياك“ أكثر 165,000 عميل خالل عام 
.2021

وفيما واصل البنك إحراز تقدم قوي على صعيد الكفاءة التشغيلية، مدعومًا بالوفورات المحققة من االندماج، واإلدارة المنضبطة 
للتكاليف، والتحول الرقمي المتسارع، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2021 بواقع 160 نقطة أساس لتصل إلى 34.7%، بينما 

بلغ إجمالي وفورات االندماج 1.2 مليار درهم، وهو أعلى بكثير من القيمة المستهدفة البالغة 1 مليار درهم بنهاية العام 2021.

وأصبحت السمعة الطيبة لبنك أبوظبي التجاري عاماًل مهمًا في ترسيخ مكانته كجهة عمل مفضلة وجاذبة للكوادر والكفاءات اإلماراتية، 
ففي عام 2021 قام البنك بتعزيز صفوف كوادره اإلماراتية بتعيين 477 مواطنًا إماراتيًا، ليبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين لدى 
المجموعة اليوم ما يقارب 1854 مواطنًا ومواطنة بما يعادل 18% تقريبًا من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة. إذ تعتبر مبادرات التوطين أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة اإلمارات، سنواصل تركيزنا على 
تطوير كفاءاتنا اإلماراتية واالستثمار في المواهب الواعدة وتوفير فرص التطور والنمو لها لتتمّكن من المساهمة في مستقبل الصناعة 

المصرفية في الدولة.

أود أن أعبر عن امتناني لجميع عمالئنا على والئهم وثقتهم في بنك أبوظبي التجاري، ولموظفينا لما يقّدمونه من جهٍد عظيم والتزاٍم 
دائم لتقديم خدمة متميزة للعمالء خالل الجائحة العالمية.

وال تزال دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل نموذجًا عالميًا ُيحتذى به في النهج الذي اتبعته قيادتنا الرشيدة إلدارة أزمة جائحة 
كوفيد-19 والتعامل مع التحديات فقد نفذت الدولة استراتيجيات فعالة لمواجهة تداعيات “كوفيد-19“ ومضت قدمًا في برنامج 

اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية التي تعزز مكانتها بين أفضل وجهات العالم للعيش ومزاولة األعمال التجارية.

ونحن نتطلع قدمًا للمساهمة في دفع عجلة التقدم الرقمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية بما ينعكس إيجابًا على تجربة األفراد 
“والشركات ويمكنهم من المضي قدمًا نحو تحقيق طموحاتهم.


