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 2021مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي األول لعام  12.5

 2020% مقارنة مع عام 19بارتفاع نسبته 

   2  أسهمفلساً  21فلساً نقداً و 49مقسمة إلى الواحد  فلساً للسهم 70بنك أبوظبي األول يقترح توزيع أرباح بقيمة  

 

قوة الميزانية العمومية ترسي األسس الصحيحة لمواصلة  
 النمو في المستقبل  

%  9درهم، بارتفاع نسبته ترليون أكثر من إجمالي األصول  بلغ •
 2020عام  نهاية مقارنة مع 

% مقارنة  14 نسبتهمليار درهم، بارتفاع  614بلغت ودائع العمالء   •
 2021% مقارنة مع الربع الثالث من عام 1، وبنسبة 2020مع عام 

مليار درهم،   410بلغت القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي  •
% مقارنة مع  2، وبنسبة 2020% مقارنة مع عام  6نسبته بارتفاع 

 2021الربع الثالث من عام  

حافظت المجموعة على معدالت سيولة قوية، حيث بلغ معدل   •
 % 134تغطية السيولة 

تغطية   %، في حين بلغت نسبة 4.0بلغت نسبة القروض المتعثرة  •
 % 98المخصصات 

بعد احتساب  % 12.4الشق األول   – بلغ معدل حقوق الملكية  •
 وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية  توزيعات األرباح المقترحة، 

للسهم الواحد  فلساً  70بقيمة اإلدارة بتوزيع أرباح أوصى مجلس  •
  لدعم مسيرة النمو 1أسهمفلساً   21فلساً نقداً و 49مقسمة إلى 

 لتحقيق أعلى العوائد  للمستثمرينو ةواالستثمار في أعمال المجموع 

األداء المتميز يعكس مؤشرات التعافي االقتصادي والزخم 

 لألعمال األساسية للبنك اإليجابي 

،  2021عام  خالل  مليار درهم صافي أرباح المجموعة  12.5 •
 2020مع عام %، مقارنة 19بارتفاع نسبته 

%  20بارتفاع نسبته درهم،  1.12العائد على السهم األساسي  بلغ •
 2020مقارنة مع عام 

%  3 ته ارتفاع نسب ب مليار درهم صافي أرباح الربع األخير،  3.3 •
 2020مقارنة مع الفترة نفسها من عام 

، بارتفاع  2021مليار درهم عام  21.7بلغت اإليرادات التشغيلية  •
يجة الزيادة الكبيرة في  ، نت 2020% مقارنة مع عام 17 نسبته

 اإليرادات من غير الفوائد 

مليار درهم، ما يعكس   2.7بلغت مخصصات انخفاض القيمة   •
 للمخصصات  تحفظالتوزيع الم

بعد  % 9 نسبتهمليار درهم، بارتفاع  5.8بلغت التكاليف التشغيلية   •
 أعمال بنك عوده مصر  تكاليف استثناء

 

 

 2021للسنة املالية مؤشرات األداء الرئيسية 

 

 معدل تغطية 
 السيولة 

 معدل حقوق الملكية 
 الشق األول  –

معدل المصروفات إلى  
 اإليرادات  

حقوق العائد على 
الملموسةالملكية   

 العائد على السهم 

 

 

     
 األرباح المقترحة بعد احتساب   باستثناء تكاليف االندماج  

 
 

أعلن بنك أبوظبي األول، أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن نتائجه    :2022  يناير  27أبوظبي، اإلمارات،  

 . 2021 ديسمبر 31في  ة المنتهي للسنةالمالية  

 

عام    % مقارنة مع19زيادة بنسبة    ثل، ما يم2020مليار درهم في عام    10.6مليار درهم مقارنة مع    12.5المجموعة نتائج قوية، حيث بلغ صافي األرباح    حققت

. وشهدت إيرادات  األعمال  وتوسع االقتصادية األنشطة  بتعافي تميز  الذيعام  ال  هذا  خالل. ويعكس هذا األداء المتميز االتجاهات اإليجابية عبر األعمال األساسية 2020

ارتفعت والذي ساهم في التخفيف من تداعيات انخفاض أسعار الفائدة.    األمرونمو األعمال المولدة للرسوم،    للتداوالتاألداء القوي    بفضل%  17بنسبة    نموا  المجموعة  

  وحافظتأعمال بنك عوده مصر.    واحتساب نتيجة تواصل االستثمارات في المبادرات الرقمية واالستراتيجية،    2020التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من عام   التكاليف

وتدابير    علىجودة األصول   للمخاطر،  المدروسة  لإلدارة  نظرا   الجيدة  إطار خطة  التحفيزمعدالتها  الشاملة في  االقتصادي  المتحدة   الدعم  العربية  اإلمارات  لمصرف 

 لسيولة والتمويل ورأس المال. ل قوية معدالت  على  المجموعة حافظت كماالمركزي. 

 

 2022فبراير    28تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي األول الذي سيعقد في  1 
 2021ستة أشهر من يوليو حتى ديسمبر  اللعلى متوسط سعر سهم البنك خ بناء  تم تقييم سعر السهم  للسهم،  درهم   17.97بتقدير  سهمللفلسا   21 2

134 % 

 ديسمبر بنهاية% 143
2020 

12.4 % 

 ديسمبر بنهاية% 13.3
2020 

26.4% 

المالية  للسنة% 27.0
2020  

15.1% 

المالية  للسنة% 13.0
2020  

 

 درهم 1.12

للسنة المالية  درهم 0.93
2020  

 على أساس سنوي 
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 نهيان آل طحنون بن زايد سمو الشيخ

 بنك أبوظبي األول  رئيس مجلس إدارة

 

 

 

 

 
ً انتعاشاً اقتصادياً    2021شهد عام   جائحة  حالة عدم اليقين حول تطورات األوضاع المرتبطة بفرص غير مسبوقة لالبتكار وتحقيق النمو على الرغم من  ظهور  مع    ملموسا

 .  (19–كوفيد)

 

، وريادة جهود التعافي وعودة الحياة إلى  الرشيدة  ووضوح رؤية القيادة تميز التخطيط وسالمة األداء مجدداً  أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة  وفي خضم هذه الظروف؛  

الدعم االقتصادي   زم التحفيز االقتصادية الضخمة، بما في ذلك خطة في برنامج التطعيم، وح    إنجازات متميزةتحقيقه من    نتيجة ما تم    ، والعالم طبيعتها على مستوى المنطقة  

 لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، واإلصالحات الهيكلية، والخطط الرامية لتحقيق التنمية االقتصادية طويلة األمد.   الشاملة

 

 .  حيث حقق أداًء مالياً قوياً، وأحرز تقدماً كبيراً في إرساء أسس راسخة لبنك المستقبل  ؛ 2021خالل عام  زخم النمو والتطور واصل بنك أبوظبي األول دعم من جانبه، و

 

  70بقيمة صى مجلس إدارة بنك أبوظبي األول بتوزيع أرباح ، أوولدعم مسيرة النمو ولالستثمار في أعمالنا وفي خطوة تعكس التزامنا القوي بتحقيق أفضل العائدات لمساهمينا

 .  أسهمفلساً  21فلساً نقداً و 49 مقسمة إلى  2021 ديسمبر 31عن السنة المالية المنتهية في الواحد فلساً للسهم 

 

الذهبي، وأطلقت رؤيتها لمرحلة جديدة من االزدهار  بيوبيلها  الحافل بالنجاحات واإلنجازات االستثنائية، التي احتفلت خاللها دولة اإلمارات العربية المتحدة    العام  اهذ   مرور  وبعد

بالتأكيد على دوره الريادي في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في  الجديد  يستهل بنك أبوظبي األول العام    ؛ ة لوالتنمية ورسم مالمح مستقبل الدولة للعقود الخمسة المقب

النمو  ة  . ونتطلع بتفاؤل وثقة حيال فرص األعمال الواعدة التي تنتظر مجموعة بنك أبوظبي األول في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تسريع وتيرضمنهااألسواق التي يعمل  

 وما بعده.   2022خالل عام 
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 هناء الرستماني
 الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول 

 
 
 

 

 

االنتعاش االقتصادي  أرباح قياسية في ظل تسارع مؤشرات  صافي  ، حيث سجل بنك أبوظبي األول إيرادات و 2021عام  جيدة لي سعدني اإلعالن عن تحقيق نتائج مالية 

أعمالنا    اشهدتهالتي  النمو  يعكس وتيرة  القوي  هذا األداء  درهم في إنجاز تاريخي غير مسبوق. إن  ترليون  الصول لتتجاوز حاجز  األ تعزيز قيمة  ، ونجح في  لهذا العام

ً   قيمة، ودفع وتيرة النمو والتطور  أفضلراتيجية التي تهدف لتحقيق  األساسية في ظل تعافي مؤشرات االقتصاد الكلي، ويؤكد على النتائج اإليجابية لمبادراتنا االست  .  قدما

 

قدرة كبيرة على دعم العمالء بأفضل االستشارات والحلول، واإلمكانيات لتنفيذ الصفقات، األمر الذي مكنهم من االستفادة    2021أظهر بنك أبوظبي األول خالل عام  

لسيولة  أسس متينة لعلى    2021عام  القوي خالل    من الفرص الهامة التي برزت جراء حالة االنتعاش والتعافي االقتصادي التي شهدتها الدولة والمنطقة. لقد استند أداؤنا

على نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد  ب  ستاندرد آند بورزتم تثبيته مؤخراً من قبل وكالة  الذي    AA -  القوي عند مستوى  تصنيفنا االئتمانيووالتمويل ورأس المال،  

 المخاطر. وسجل القوية لميزانيتنا العمومية  الركائز 

 

روض  لخدمات المصرفية لالستثمار أداًء استثنائياً هذا العام، حيث قامت المجموعة بطرح وهيكلة عدد من الصفقات البارزة، وأدارت عدداً من عوحققت مجموعة ا

، أسهم هذا الزخم لألعمال  وباإلضافة إلى األداء القوي في مجال التداول  .األوراق المالية إلى جانب إدراج عدد من الشركات الجديدة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 

كأبرز البنوك  % مقارنة مع العام الماضي، في الوقت الذي حافظ فيه بنك أبوظبي األول على مكانته  69بتحقيق نمو في إيرادات الخدمات المصرفية لالستثمار بلغ  

 .  2021خالل عام  ياالمصنفة ضمن جميع الجداول الدورية لالكتتاب واالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريق 

 

ززت باالستحواذ على بنك  كما شهدت األعمال الدولية لبنك أبوظبي األول أداًء قوياً خالل العام، حيث واصل البنك توسعة أعماله في األسواق المستهدفة، والتي تع

%  52ي، حيث ساهمت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  % مقارنة مع العام الماض26عوده مصر. ونتيجة لذلك، سجلت إيرادات العمليات الدولية نمواً بلغ  

 .  2020% في العام 39من اإليرادات الدولية للمجموعة مقارنة مع 

 

تقاء  الرقمية، واالروواصلنا كذلك طرح المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال المجموعة، ونجحنا في تحقيق تقدم كبير في جهود تطوير الخدمات  

األولى من نوعها في السوق عبر التطبيق الخاص    DigiChequesبتجربة العمالء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، األمر الذي مكننا من إطالق خدمة الشيكات الرقمية  

 باألجهزة المتحركة للشركات، فضالً عن تحقيق زيادة كبيرة في التعامالت المصرفية عبر القنوات الرقمية.  

 

 في األسواق المستهدفة.  مكانتنا   تعزيزسنواصل العمل خالل الفترة المقبلة على تسريع وتيرة النمو في مجاالت األعمال الرئيسية إلى جانب العمل على و

 

مليار دوالر أمريكي   75ر من  أكثفإننا نهدف إلى تمويل    ؛ ، وكجزء من االستراتيجية األوسع للمجموعة ات وفيما يخص الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشرك

مالئنا ومجتمعاتنا  عإلى جنب مع  اً  والعمل جنب  ، تمكين أجندة التمويل المستدام اإلقليمي   علىيؤكد التزامنا بالعمل    ، ما2030بحلول عام  التمويل المستدام  من مشاريع  

 نمو مستدام.  نحو

  

نحااااء دولاااة اإلماااارات العربياااة المتحااادة أفااارص جديااادة لتحقياااق النماااو فاااي مختلاااف  إيجااااد واثقاااون مااان قااادرتنا علاااى فإننااااوباااالنظر إلاااى المساااتقبل، 

  ومواصلة تحقيق أعلى قيمة لمساهمينا وعمالئنا والمجتمعات التي نعمل ضمنها.  والمنطقة،  
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 جيمس بورديت 
 أبوظبي األول رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك 

 
 
 

 

وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة  ،  2020% مقارنة مع عام 19  نسبته، بارتفاع 2021مليار درهم في عام  12.5حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 

  . 2020% مقارنة مع الفترة نفسها من عام  3 نسبتهمليار درهم، بارتفاع    3.3  األخير إلىأرباح الربع    ، في حين وصلت2020% لعام 13.0% مقارنة مع 15.1

 

تحقيق نتائج  ولاإليرادات  مما يعكس استراتيجيتنا في إدارة الميزانية العمومية لتعزيز    ،الزيادة الكبيرة في اإليرادات من غير الفوائد نتيجة    قياسي وتحقق هذا األداء ال

، ما يؤكد قدرة  2021حققت الخدمات المصرفية لالستثمار أداًء متميزاً خالل عام    األساسية.  ناانتعاش زخم أنشطة أعمال وتصاد الكلي  تعافي مؤشرات االق  ، نتيجةبارزة

المصرفية    حافظت مجموعة الخدمات. كما  هذا العام  ته المنطقة المجموعة على االستفادة من تحسن مستويات الثقة في األسواق والتعافي االقتصادي القوي الذي شهد 

، وواصلت مجموعة  2020% مقارنة مع عام  27للشركات واألعمال التجارية على زخم األعمال، حيث ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة  

ً أيض  دوليةسجلت الخدمات المصرفية الخاصة الحين  الخدمات المصرفية لألفراد تحقيق مبيعات قوية عبر المنتجات الرئيسية، في   مقارنة مع الفترة    %50بنسبة  نمواً   ا

 ، مدفوعة بتعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة.  في قيمة األصول تحت اإلدارة   2021نفسها من عام 

إلى جانب  أعمالنا األساسية في ظل تواصل االستثمار في   معدل المصروفات إلى اإليرادات في  إيجابية نتائجوواصلت المجموعة جهود ضبط التكاليف، وحققت   
%،  98لمخصصات بلغت  ل ونسبة تغطية  القوية لجودة األصول معدالت الوقوة الميزانية العمومية حافظت المجموعة على التشغيلية في مصر. كما   نا عمليات وسعت

  ما يعكس إدارتنا الحكيمة للمخاطر.   

لتحقيق أهدافنا االستراتيجية وطموحاتنا المالية. سنواصل التركيز على التوزيع الفعال للسيولة    تنافي ترسيخ مكان  وقوة الميزانية العمومية وأسهم تنوع أعمال المجموعة

 لدعم خطط النمو والتطور المستقبلية، وضمان مواصلة تحقيق عائدات قوية ومستدامة لمساهمينا.  

 

رفع أسعار الفائدة، والتسارع المتوقع لحركة األنشطة االقتصادية ستساهم في تعزيز أعمال البنك بشكل كبير، إال أننا نتطلع بتفاؤل  ال شك أن التوقعات المتفائلة حيال  

 وتقلب األسواق خالل هذا العام.   )19-حذر حيال هذا التعافي، وما يشوبه من مخاطر جراء انتشار متحورات جديدة لفيروس )كوفيد
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 2021األخير والسنة المالية البيانات المالية للربع 
 
 
 

 التغيير 

الل عام % خ
لعام 2020 لعام 2021

 التغيير 

الل  خ

عام %

ع األخير  الرب  

2020

 التغيير 

ع  الل رب   خ

واحد %

ع الثالث  الرب  

2021

ع األخير  الرب  

2021
بيان اإليرادات - موجز  )مليون درهم(

(5) 12,256 11,658 (1) 3,079 (3) 3,141 3,036 ي إيرادات الفوائد
 
صاف

59 6,317 10,023 45 1,829 (19) 3,270 2,660 اإليرادات من غير الفوائد

17 18,574 21,681 16 4,908 (11) 6,411 5,695 إجمالي اإليرادات التشغيلية

15 (5,060) (5,836) 17 (1,264) (7) (1,587) (1,480) نفقات تشغيلية

17 13,514 15,845 16 3,643 (13) 4,824 4,216 اإليرادات التشغيلية

1 (2,620) (2,658) 125 (318) (10) (796) (715) ي
 
مخصصات انخفاض القيمة، صاف

94 (338) (655) 85 (96) 1 (175) (177) ائب الحصص غير المسيطرة والض 

19 10,555 12,531 3 3,230 (14) 3,854 3,324 ي األرباح
 
صاف

20 0.93 1.12 1 1.18 (13) 1.36 1.19 العائد األساسي عىل السهم )درهم(

منذ بداية 

السنة حتى 

اآلن %

ديسمير

2020

 التغيير 

خالل عام %

ديسمير

2020

 التغيير 

ع  الل رب   خ

واحد %

سبتمير

2021

ديسمير

2021
انية العمومية - موجز )مليار درهم( المير 

6 387 6 387 2 404 410 ي
 
القروض والسلفيات، صاف

25 153 25 153 1 190 191 االستثمارات

14 541 14 541 1 606 614 ودائع العمالء

29 223 29 223 6 272 288 الحسابات الجارية وحسابات التوفير )ودائع(

9 919 9 919 2 983 1,000 إجمالي األصول

4 109 4 109 3 109 113 حقوق الملكية )سندات الشق األول(

5 79 5 79 5 79 83 حقوق الملكية الملموسة

 التغيير 

ع  الل رب   خ

واحد

قطة  )ن

اس( أس

لعام 2020 لعام 2021

 التغيير 

الل عام  خ

قطة  )ن

اس( أس

ع األخير  الرب  

2020

 التغيير 

ع  الل رب   خ

واحد

قطة  )ن

اس( أس

ع الثالث  الرب  

2021

ع األخير  الرب  

2021
ات الرئيسية )%( المؤشر

(25) 1.75 1.50 (16) 1.62 (9) 1.55 1.46 ي الفوائد
 
هامش صاف

(63) 27.0 26.4 (26) 25.7 121 24.2 25.4
معدل المضوفات إل اإليرادات )باستثناء تكاليف 

االندماج(

2 63 65 27 37 (16) 81 65 تكلفة المخاطر )نقطة أساس( )القروض والسلفيات(

4 4.0 4.0 4 4.0 8 3.9 4.0 ة معدل القروض المتعير

286 95 98 286 95 30 97 98 تغطية المخصصات

(856) 143 134 (856) 143 976 124 134 نسبة تغطية السيولة

209 13.0 15.1 (47) 16.4 (347) 19.4 15.9 العائد عىل حقوق الملكية الملموسة

18 2.1 2.3 (24) 2.5 (44) 2.7 2.3 العائد عىل األصول المرجحة للمخاطر

(82) 13.3 12.4 (82) 13.3 (54) 13.0 12.4 معدل حقوق الملكية - الشق األول

(117) 16.5 15.4 (117) 16.5 (55) 15.9 15.4 معدل كفاية رأس المال

مالحظات:

bankfab.com > investor relations > reports & presentations > key annual figures يمكن معرفة أبرز البيانات بالدوالر األمريكي عير   •

قد تظهر بعض الفروقات نتيجة لتقريب األرقام  •

ي البيانات المالية الموحدة 
 
ي العروض التقديمية واألسس المحاسبية المستخدمة ف

 
قد تم إعادة تصنيف األرقام ليتم اتباع المعلومات المزودة ف  •

المختضة

ع الرابع من العام فقط  من عرضها للرب  
ً
ات لعام كامل بدال قد يتم عرض بعض المؤشر  •

ات، يرجر زيارة صفحة عالقات المستثمرين عىل موقع البنك لمعلومات إضافية عن كيفية احتساب المؤشر  •

اير 2022. ي 28 فير
 
ي األول خالل ف ي اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبر

 
حة لموافقة المساهمير  ف اح المقير تخضع توزيعات األرب •

ع األخير ولعام 2021 تتضمن النتائج المالية لبنك عوده مض ابتداًء من 28 أبريل 2021.  النتائج المالية للرب    •

خ 31 ديسمير 2021 يرجر الرجوع إل اإلضاح رقم )47( للبيانات المالية بتاري    

الل   التغيير خ
عام %

لعام 2020 لعام 2021
الل   التغيير خ

عام %
الرب  ع الرابع 

2020

الل   التغيير خ
ع واحد % رب  

الرب  ع الثالث 

2021

الرب  ع الرابع 

2021
بيان اإليرادات - موجز  )مليون درهم(

(5) 12,256 11,658 (1) 3,079 (3) 3,141 3,036 ي إيرادات الفوائد
 
صاف

59 6,317 10,023 45 1,829 (19) 3,270 2,660 اإليرادات من غير الفوائد

17 18,574 21,681 16 4,908 (11) 6,411 5,695 إجمالي اإليرادات التشغيلية

15 (5,060) (5,836) 17 (1,264) (7) (1,587) (1,480) نفقات تشغيلية

17 13,514 15,845 16 3,643 (13) 4,824 4,216 اإليرادات التشغيلية

1 (2,620) (2,658) 125 (318) (10) (796) (715) ي
 
مخصصات انخفاض القيمة، صاف

94 (338) (655) 85 (96) 1 (175) (177) ائب الحصص غير المسيطرة والض 

19 10,555 12,531 3 3,230 (14) 3,854 3,324 ي األرباح
 
صاف

20 0.93 1.12 1 1.18 (13) 1.36 1.19 العائد األساسي عىل السهم )درهم(

 التغيير خالل 

عام %
ديسمير

2020

الل   التغيير خ
ع واحد % رب  

سبتمير

2021
ديسمير

2021
انية العمومية - موجز )مليار درهم( المير 

6 387 2 404 410 ي
 
، صاف القروض والسلفيات والتميل اإلسالمي

25 153 1 190 191 االستثمارات

14 541 1 606 614 ودائع العمالء

29 223 6 272 288 الحسابات الجارية وحسابات التوفير )ودائع(

9 919 2 983 1,000 إجمالي األصول

4 109 3 109 113 حقوق الملكية )سندات الشق األول(

5 79 5 79 83 حقوق الملكية الملموسة

الل   التغيير خ
ع واحد رب  

س( ة أسا )نقط
لعام 2020 لعام 2021

الل   التغيير خ
ة  عام )نقط
س( أسا

الرب  ع الرابع 

2020

الل   التغيير خ
ع واحد رب  

س( ة أسا )نقط

الرب  ع الثالث 

2021

الرب  ع الرابع 

2021
ات الرئيسية )%( المؤشر

(25) 1.75 1.50 (16) 1.62 (9) 1.55 1.46 ي الفوائد
 
هامش صاف

(63) 27.0 26.4 (26) 25.7 121 24.2 25.4
معدل المضوفات إل اإليرادات )باستثناء تكاليف 

االندماج(
2 63 65 27 37 (16) 81 65 تكلفة المخاطر )نقطة أساس( )القروض والسلفيات(

4 4.0 4.0 4 4.0 8 3.9 4.0 ة معدل القروض المتعير

286 95 98 286 95 30 97 98 تغطية المخصصات

(856) 143 134 (856) 143 976 124 134 نسبة تغطية السيولة

209 13.0 15.1 (51) 16.4 (352) 19.4 15.9 العائد عىل حقوق الملكية الملموسة

18 2.1 2.3 (24) 2.5 (45) 2.7 2.3 العائد عىل األصول المرجحة للمخاطر

(82) 13.3 12.4 (82) 13.3 (54) 13.0 12.4 معدل حقوق الملكية - الشق األول

(117) 16.5 15.4 (117) 16.5 (55) 15.9 15.4 معدل كفاية رأس المال
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 األداء التشغيلي   
 

 
 
 

% مقارنااااة مااااع عااااام 17، بارتفاااااع نساااابته 2021ديساااامبر  31المنتهيااااة فااااي  الساااانةمليااااار درهاااام خااااالل  21.7للمجموعااااة  التشررررةيليةاإليرررررادات بلغاااات 

مليااااار  5.7 األخياااارفوائااااد. وبلغاااات اإلياااارادات التشااااغيلية للمجموعااااة خااااالل الربااااع الالقااااوي فااااي اإلياااارادات ماااان غياااار  النمااااو وذلااااك نتيجااااة ، 2020

 .2021الربع الثالث من عام   مع% مقارنة 11  نسبته  بانخفاض، و2020نفسها من عام    الفترةة مع  % مقارن16درهم، بارتفاع نسبته  

 

نفسااااها  الفتاااارة% مقارنااااة مااااع 5 نساااابتهمليااااار درهاااام، بانخفاااااض  11.7)شاااااملة إياااارادات أنشااااطة التموياااال اإلسااااالمي( إيرررررادات  ررررافي ال وا ررررد حققاااات 

 وتاااام، 2020المحتساااابة مقارنااااة بعااااام  المعلقااااة الفوائااااد انخفاااااضوكااااذلك  ، وذلااااك نتيجااااة التااااأثير الساااالبي لخفااااض أسااااعار الفائاااادة ، 2020 عااااام ماااان

دمج أعمااااال بنااااك عااااوده مصاااار. لاااا اإليجااااابي فضااااالً عاااان التااااأثير للساااايولة الماااادروس والتوزيااااع ، جزئياااااً بنمااااو حجاااام األعمااااال االنخفاااااض هااااذا تعااااويض

والفتاااارة  ، 2021 امماااان عاااا الثالااااث الربااااع مااااع مقارنااااة طفيااااف بانخفاااااضمليااااار درهاااام،  3.0 األخياااارإياااارادات صااااافي الفوائااااد خااااالل الربااااع  وبلغاااات

% 1.75 ماااااع مقارناااااة 2021ديسااااامبر  31المنتهياااااة فاااااي للسااااانة الكاملاااااة % 1.50هاااااامش صاااااافي الفوائاااااد  نسااااابة ت، وبلغااااا2020 عاااااامنفساااااها مااااان 

 .2021من عام   األخير% خالل الربع  1.46هامش صافي الفوائد    نسبة  بلغت حين  في  ، 2020للسنة المالية  

 

 إيااااارادات مااااان% 46 بنسااااابة ولتسااااااهم م، ملياااااار درهااااا 10.0، لتبلاااااغ 2020مقارناااااة ماااااع عاااااام  %59 بنسااااابةاإليرررررادات مرررررو ئيررررر ال وا ررررد  ارتفعااااات

ساااايما فااااي  ال ، زخاااام األعمااااال المولاااادة للرسااااوم وارتفاااااعالتااااداول  نشااااطةاألداء القااااوي ألمدعومااااة باااا ، 2020 عااااام خااااالل% 34 مااااع مقارنااااة المجموعااااة

الثالااااث  الربااااعمقارنااااة مااااع  ، الربااااع األخياااار خااااالل% 30الرسااااوم والعمااااوالت بنساااابة  وارتفعااااتوالااااديون، وأسااااواق رأس المااااال.  ، عمليااااات اإلقااااراض

هااااذا االرتفاااااع بالخسااااائر الناجمااااة عاااان إعااااادة تقياااايم  وتااااأثرتموياااال الشااااركات العالميااااة.  قسااااميعكااااس األداء القااااوي ألعمااااال  مااااا، 2021ماااان عااااام 

 .درهم مليون  750العقارية، والتي بلغت    المشاريع  في  البنك  استثمارات

 

قارنااااة مااااع % م9( زيااااادة بنساااابة للمجموعااااة )باسااااتثناء أعمااااال بنااااك عااااوده مصاااار والتكاااااليف المرتبطااااة بعمليااااة االناااادماج التكرررراليت التشررررةيليةحققاااات 

)باساااااتثناء تكااااااليف الم رررررروفات إلررررر  اإليررررررادات حققااااات ونتيجاااااة تواصااااال االساااااتثمارات فاااااي المباااااادرات االساااااتراتيجية والرقمياااااة.  2020عاااااام 

مساااااتويات العلاااااى  لتحاااااافظ، 2020 للعاااااام% 27.0% مقارناااااة ماااااع 26.4لتبلاااااغ  2021ديسااااامبر  31المنتهياااااة فاااااي  السااااانةاالنااااادماج( تحساااااناً خاااااالل 

 توجيهات اإلدارة للسنة الكاملة.المحددة ضمن  

 
 

 جودة األ ول

% 7، وبنساااابة الماضااااي% مقارنااااة مااااع الربااااع 4، بارتفاااااع نساااابته 2021 ديساااامبرمليااااار درهاااام مااااع نهايااااة شااااهر  17.0القررررروم المت  رررررة بلغاااات 

 %.  4.0نسبة القروض المتعثرة عند   لتستقر،  2020عام مقارنة مع  

 

التااااي سااااجلتها خااااالل عااااام  المسااااتويات علااااى لتحااااافظ، 2021 الماليااااة الساااانةمليااااار درهاااام خااااالل  2.7  ررررافي مت  ررررات انت ررررام القيمررررةبلااااغ 

 نقطاااااة أسااااااس. 65وتحسااااان توقعاااااات االقتصااااااد الكلاااااي، لتبلاااااغ تكلفاااااة المخااااااطر السااااانوية  للمخصصاااااات،  المااااادروس التوزياااااعبفضااااال  وذلاااااك، 2020

 وانخفاااااض%. 98بنسااااابة تةطيررررة للمت  ررررات ملياااااار درهااااام، ماااااا يمثااااال  16.6 1ةإجماااااالي الخساااااارة االئتمانياااااة المتوقعاااااوبلغااااات المخصصاااااات علاااااى 

 .% مقارنة مع الربع الماضي10  بنسبة  2021من عام   األخيرصافي مخصصات انخفاض القيمة خالل الربع  

 

اإلماااارات العربياااة المتحااادة إطاااار خطاااة الااادعم االقتصاااادي الشااااملة التاااي أطلقهاااا مصااارف الااادفعات المؤجلاااة ضااامن  إلغااااء تأجيااال تااامبشاااكل تااادريجي، 

، فااااي حااااين تاااام تمديااااد إجااااراءات الاااادعم الخاصااااة بمخصصااااات رأس المااااال والساااايولة الحاليااااة لغايااااة نهايااااة 2021نهايااااة شااااهر ديساااامبر  إلااااى يالمركااااز

 
حسب  الً من الخسارة االئتمانية المتوقعة على القروض، والخسارة االئتمانية المتوقعة على البنود خارج الميزانية، ومخصصات انخفاض القيمة يضم إجمالي الخسارة االتمانية المتوقعة ك 2
(IFRS9 .) 

اإليرادات التشغيلية )مليون درهم(

الربع 

األخير 

2021

الربع 

الثالث 

2021

التغيير خالل

 ربع واحد 

%

الربع 

األخير 

2020

التغيير 

خالل عام 

%

لعام 2020لعام 2021

التغيير 

خالل عام 

%

       (5)11,65812,256       (1)  3,079(3)3,0363,141صافي إيرادات الفوائد

      10,0236,31759      45  1,829(19)2,6603,270اإليرادات من غير الفوائد

        3,0352,9124      39     90769630653الرسوم والعموالت )صافي(

    7,1772,191228    324     2,5032,3805590إيرادات العمالت األجنبية واالستثمار )صافي(

194na586     na(189)1,214na(750)اإليرادات من غير الفوائد )األخرى(

      21,68118,57417      16  4,908(11)5,6956,411إجمالي اإليرادات التشغيلية
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 قيمتااااه مااااا 2021 ديساااامبر 31 باااارامج ومبااااادرات الاااادعم الخاصااااة بالبنااااك لغايااااةفااااي إطااااار  للعمااااالء المؤجلااااة الاااادفعات بلغااااتو. 2022شااااهر يونيااااو 

   مليار درهم.  5.5

 

 توجهات الميزانية ال مومية 

% 2، وبنساااابة 2020 عااااام مااااع مقارنااااة% 9، بارتفاااااع نساااابته 2021 ديساااامبرترليااااون درهاااام مااااع نهايااااة شااااهر أكثاااار ماااان  إجمررررالي األ ررررول بلااااغ

 .  2021نهاية الربع األخير من عام مقارنة مع  

 

ماااااع نهاياااااة شاااااهر ديسااااامبر  ملياااااار درهااااام 410لتبلاااااغ ، 2020عاااااام % مقارناااااة ماااااع 6بنسااااابة والتمويرررررل اإلسررررر مي  القرررررروم والسرررررل ياتارتفعااااات 

% مقارنااااة مااااع 2. وارتفعاااات القااااروض خااااالل الربااااع األخياااار بنساااابة 2لتتجاااااوز بشااااكل كبياااار معاااادالت نمااااو القااااروض فااااي القطاااااع المصاااارفي ، 2021

ماااان القااااروض التجاريااااة حكوميااااة، والتااااي تاااام تعويضااااها جزئياااااً بااااالخفض الماااادروس لعاااادد نتيجااااة ارتفاااااع عمليااااات اإلقااااراض للشااااركات ال، الثالااااثالربااااع 

 قصيرة األمد. 

 

 وغياااار المتداولااااة المحااااافظمليااااار درهاااام، مااااا يعكااااس النمااااو فااااي  191ليبلااااغ  2020مقارنااااة مااااع عااااام % 25بنساااابة ) ررررافيس امسررررت مارات ارتفااااع 

 .  المتداولة

 

واألفااااراد، فيمااااا  % نتيجااااة ارتفاااااع ودائااااع العمااااالء ماااان الهيئااااات الحكوميااااة والشااااركات14مليااااار درهاااام، بارتفاااااع نساااابته  614 ودا ررررع ال مرررر  بلغاااات 

 65)أو مااااا يااااوازي % 29بنساااابة  روارتفعاااات ودائااااع الحسااااابات الجاريااااة وحسااااابات التااااوفيالودائااااع. السااااتقطاب المجموعااااة فاعليااااة اسااااتراتيجية  يؤكااااد

 صاااافقاتنتيجااااة ارتفاااااع ، 2021مااااع نهايااااة شااااهر ديساااامبر  % ماااان إجمااااالي قيمااااة الودائااااع47مااااا يمثاااال نساااابة  ، 2020عااااام مقارنااااة مااااع مليااااار درهاااام( 

 ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.  ستقطاب  التي تهدف الالمبتكرة  ، والمبادرات  إدارة النقد الجديدة

 

، وهااااو أعلااااى ماااان 2021ديساااامبر % مااااع نهايااااة شااااهر 134 م رررردل تةطيررررة السرررريولةحافظاااات المجموعااااة علااااى معاااادالت ساااايولة مرتفعااااة، حيااااث بلااااغ 

% 70%، والحااااد األدنااااى المطلااااوب ماااان الساااايولة الااااذي حاااادده مصاااارف اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة المركاااازي بنساااابة 100البالغااااة  3متطلبااااات بااااازل 

 ية المتحدة المركزي.كجزء من اإلجراءات المؤقتة لدعم السيولة في إطار خطة الدعم االقتصادي الشاملة لمصرف اإلمارات العرب

 

بأسااااعار تنافسااااية ماااان  التمرررروي ت المةسسرررريةمليااااار دوالر أمريكااااي ماااان  4.7فااااي جمااااع مااااا يعااااادل  2021ونجااااح بنااااك أبااااوظبي األول خااااالل عااااام 

عاااادد ماااان اإلصاااادارات لطاااارح خااااالل إصاااادارات بفئااااات متنوعااااة بتسااااع عمااااالت مختلفااااة، مسااااتفيداً ماااان ظااااروف السااااوق خااااالل الربااااع األول ماااان العااااام 

، إلاااى جاناااب 2015، بماااا فاااي ذلاااك أول إصااادار عاااام بااااليورو تقاااوم باااه مؤسساااة مالياااة فاااي منطقاااة الشااارق األوساااط وشااامال أفريقياااا مناااذ عاااام ماااةالعا

فريقياااا التااااي أيعتبااار بناااك أبااااوظبي األول المؤسساااة الماليااااة الوحيااادة مااان منطقااااة الشااارق األوساااط وشاااامال حيااااث ساااترليني، سااااوق الجنياااه االالعاااودة إلاااى 

 سترليني.مة مستحقة بالجنيه االتمتلك سندات عا

 

عااااام  إصاااادارالربااااع األخياااار بطاااارح  خااااالل، حيااااث قااااام البنااااك أنشررررطة التمويررررل التمرررررا  والمسررررتدامةوواصاااال بنااااك أبااااوظبي األول التركيااااز علااااى 

بالفرنااااك  المقومااااة الخضااااراء للساااانداتثاااااني إصاااادار عااااام  فاااايسويسااااري بأجاااال خمااااس ساااانوات،  مليااااون فرنااااك 200للسااااندات الخضااااراء بقيمااااة 

فريقيااااا أويعتباااار بنااااك أبااااوظبي األول المؤسسااااة الماليااااة الوحياااادة فااااي منطقااااة الشاااارق األوسااااط وشاااامال . 2021السويسااااري يقااااوم بااااه البنااااك خااااالل عااااام 

 التااااياإلصاااادارات العامااااة والخاصااااة للسااااندات الخضااااراء  قيمااااة بلغااااتوالتااااي تطاااارح إصاااادارات السااااندات الخضااااراء المقومااااة بالفرنااااك السويسااااري. 

 1.4مسااااتحقة أكثاااار ماااان السااااندات قيمااااة ال إجمااااالي ، ليصاااابحمليااااون دوالر أمريكااااي 605أكثاااار ماااان  2021ك أبااااوظبي األول خااااالل عااااام طرحهااااا بناااا

ليعااازز باااذلك مااان مكانتاااه كمؤسساااة مالياااة رائااادة فاااي ساااوق الساااندات الخضااااراء  ، إصااادارات باااأربع عماااالت مختلفاااة عشااارعبااار ملياااار دوالر أمريكاااي 

"الريااااادة فااااي مجااااال التموياااال المسااااتدام وإصاااادارات السااااندات الخضااااراء فااااي الشاااارق  جااااائزة علااااى البنااااك حصاااال علااااى مسااااتوى المنطقااااة والعااااالم. وقااااد

، إلااااى جانااااب غيرهااااا ماااان الجااااوائز التااااي تؤكااااد علااااى المكانااااة الممياااازة للبنااااك ماااان قباااال مجلااااة "جلوبااااال فاينااااانس" العالميااااة 2021األوسااااط" فااااي عااااام 

 فريقيا.  أ كمصدر رائد للسندات في منطقة الشرق األوسط وشمال

 

( فاااااي منطقاااااة الشااااارق األوساااااط وشااااامال ARRs)التحررررول مدتمرررراد مةشررررر األسرررر ار المرج يررررة البديلررررة جهاااااود قياااااادة بناااااك أباااااوظبي األول وواصاااال 

. ويعتباااار 2021)سااااوفر( خااااالل عااااام  سااااعر التموياااال المضاااامون ليااااوم واحاااادحيااااث طاااارح البنااااك ثالثااااة إصاااادارات خاصااااة للسااااندات المرتبطااااة بأفريقيااااا، 

 )سااااونيا( ليااااوم واحاااد ساااترلينياال الجنياااه مؤشااااربناااك أباااوظبي األول المصااااد ر الوحياااد فاااي منطقااااة الشااارق األوسااااط وشااامال أفريقياااا للسااااندات المرتبطاااة ب

 .)سوفر( سعر التمويل المضمون ليوم واحدو

  

 حقوق المساهميو، وإدارة رأس المال وال وا د

. وبلااااغ 2020% مقارنااااة مااااع نهايااااة ديساااامبر 4 نساااابتهمليااااار درهاااام، بارتفاااااع  113)شاااااملة سااااندات الشااااق األول( حقرررروق المسرررراهميو بلااااغ معاااادل 

، 2020% ماااااع نهاياااااة ديسااااامبر 13.3% بعاااااد احتسااااااب التوزيعاااااات المقترحاااااة، مقارناااااة ماااااع  12.4( 3)الشاااااق األول لباااااازل م ررررردل حقررررروق الملكيرررررة 

 
 2021حد عشر األولى من عام لألشهر األ %1.3بنسبة القروض ، مما يشير إلى نمو قطاع  2021من نهاية نوفمبر   اً ستناد إلى إحصاءات القطاع المصرفي اإلماراتي اعتبارا 3
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" 3الشااااق األول أعلااااى ماااان متطلبااااات "بااااازل  –نظااااراً لتااااأثر الجهااااود القويااااة لتوليااااد رأس المااااال بااااالتغيرات التنظيميااااة. وبقااااي معاااادل حقااااوق الملكيااااة 

ر يونياااااو % حتاااااى نهاياااااة شاااااه8%، ومتطلباااااات الحاااااد األدناااااى التاااااي حاااااددها مصااااارف اإلماااااارات العربياااااة المتحااااادة المركااااازي والبالغاااااة 11البالغاااااة 

، مقارناااااة ماااااع 2021علاااااى التاااااوالي ماااااع نهاياااااة شاااااهر ديسااااامبر  %14.3و% 15.4 م ررررردل ك ايرررررة رأس المرررررال وم ررررردل الشررررر  األول. وبلاااااغ 2022

 .2020% مع نهاية شهر ديسمبر  15.4% و16.5

 

، 2021% علااااى التااااوالي للساااانة المالياااااة 2.3% و15.1ال ا ررررد دلرررر  حقرررروق الملكيررررة الملموسررررة وال ا ررررد دلرررر  األ ررررول المرجحررررة بالمترررراطر وبلااااغ 

 .  2020% على التوالي للسنة المالية  2.1%، و13.0مقارنة مع  

 

 2021 ديساااامبر 31ماليااااة المنتهيااااة فااااي عاااان الساااانة الالواحااااد فلساااااً للسااااهم  70أوصااااى مجلااااس إدارة بنااااك أبااااوظبي األول بتوزيااااع أرباااااح بقيمااااة و

ً  21فلساً نقداً و  49  مقسمة إلى  . أسهم فلسا

 

 3ل األدما أدا 

 

 
 

 

57% 
 المجموعة   إيرادات  من

 لالستثمار  المصرفية  الخدمات

 
تحساااان مسااااتويات الثقااااة فااااي مااااا يؤكااااد قاااادرة المجموعااااة علااااى االسااااتفادة ماااان  ، 2021خااااالل عااااام  متمياااازاً أداًء  ل سررررت مار الم رررررفية الترررردماتحققاااات 

النمااااو نتيجااااة  وذلااااك، 2020مقارنااااة مااااع عااااام % 69بنساااابة  اإليااااراداتارتفعاااات األسااااواق والتعااااافي االقتصااااادي القااااوي الااااذي شااااهده هااااذا العااااام. و

، 2020القاااااوي الاااااذي شاااااهدته اإليااااارادات واألداء االساااااتثنائي للتاااااداوالت التجارياااااة. وتضااااااعفت األربااااااح بعاااااد احتسااااااب الضااااارائب مقارناااااة ماااااع عاااااام 

 مليار درهم.    10لتبلغ أكثر من 

 
بفضل استدامة زخم أعمال العمالء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد تأثر  ،  2020مع عام  % مقارنة  3بنسبة  والتمويل اإلسالمي  وارتفعت القروض والسلفيات  

نتيجة النمو القوي في الحسابات الجارية  ،  2020عام    مع% مقارنة  13وسجلت الودائع نمواً بنسبة  هذا االرتفاع جزئياً بجهود البنك لخفض عدد من األصول غير االستراتيجية.  
 %. 55وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على معدالتها القوية عند  ،%46ققت ارتفاعاً بنسبة وحسابات التوفير التي ح

 

االنتعاااااش الملحااااوظ فااااي علااااى مسااااتوياتها القويااااة، نتيجااااة إدارة الصاااافقات البااااارزة لعاااادد ماااان العمااااالء االسااااتراتيجيين و إياااارادات الرسااااوموحافظاااات 

الماااادروس  تحقيااااق عائاااادات قويااااة لمختلااااف محااااافظ التااااداول واالسااااتثمار بفضاااال االنتقاااااءيااااة قساااام األسااااواق العالم. وواصاااال رأس المااااالأنشااااطة أسااااواق 

لتعزيااااز جهااااود توليااااد اإلياااارادات. كمااااا واصاااال قساااام تموياااال الشااااركات العالميااااة زخاااام األعمااااال القااااوي فااااي أسااااواق رأس المااااال ورأس المااااال للمخاااااطر 

دولااااة اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة ومنطقااااة الشاااارق األوسااااط وشاااامال  المقتاااارض، حيااااث قااااام القساااام بطاااارح وهيكلااااة عاااادد ماااان الصاااافقات البااااارزة فااااي

 
لخدمات  ربعة مجاالت أعمال جديدة، هي: اأبتحويل وحدتي الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشركات واالستثمار إلى    2021قامت المجموعة خالل الربع الثاني من عام   3

، الخدمات المصرفية لالستثمار. وقد تم تعديل األرقام الخاصة بالفترات السابقة  والدولية  ، الخدمات المصرفية للشركات واألعمال التجاريةالدولية  المصرفية لألفراد، الخدمات المصرفية الخاصة
للحصول على البيانات واألرقام الخاصة بالمجاالت الجديدة على   التقارير المالية إلدارة عالقات المستثمرين الربع سنويةوفقاً لمجاالت األعمال الحالية ألغراض المقارنة. يرجى الرجوع إلى  

 .2020ذ بداية عام أساس ربع سنوي من

 

الربع األخير 2021مليون درهم
الربع الثالث 

2021

 

التغيير خالل

 ربع واحد %

الربع األخير 

2020

التغيير خالل

 عام %
لعام 2020لعام 2021

التغيير خالل

 عام %

المساهمات- 

األشهر 

التسعة 

األولى 2021

%4,9081621,68118,57417100(11)5,6966,411اإليرادات

%3,9453,64181,87911012,3917,3416957الخدمات المصرفية لالستثمار

الخدمات المصرفية للشركات واألعمال 

التجارية
921934(1)1,215(24)3,4803,968(12)16%

%22(5)4,8755,139(2)1,258(1)1,2371,251الخدمات المصرفية لألفراد

%4(3)952980(6)2382323254الخدمات المصرفية الخاصة الدولية

353na302na(17)1,146na0%(645)المكتب الرئيسي

%4,0811417,88415,5621582(15)4,6465,462اإلمارات

ً %1,04994911827273,7973,0122618دوليا

https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/reports-and-presentations/quarterly-and-annual-reports?view=1


10 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في تقرير التحليل ومناقشة اإلدارة 

 

 

 

أفريقيااااا، والتااااي أسااااهمت فااااي تحقيااااق إياااارادات رسااااوم قويااااة. وشااااهدت أسااااواق األوراق الماليااااة عاماااااً قياسااااياً، ال ساااايما فااااي دولااااة اإلمااااارات العربيااااة 

إلااااى جانااااب إدراج عاااادد ماااان الشااااركات الجدياااادة فااااي سااااوق المتحاااادة، حيااااث أدار قساااام أسااااواق األوراق الماليااااة عاااادداً ماااان عااااروض األوراق الماليااااة 

أبااااوظبي لااااألوراق الماليااااة. وواصاااال البنااااك جهااااود توسااااعة خاااادمات الحااااافظ األمااااين علااااى مسااااتوى المنطقااااة بإضااااافة عاااادد ماااان طلبااااات اإلدارة الجدياااادة 

فاااي دولاااة اإلماااارات  المرتباااة األولاااى التاااي أساااهمت فاااي زياااادة قيماااة أصاااول الحاااافظ األماااين، ماااا أساااهم فاااي تعزياااز مكاناااة بناااك أباااوظبي األول ليحتااال

 إلدارة النقاااد جدياااداً طلبااااً  240أكثااار مااان  بإضاااافةوقاااام قسااام العملياااات المصااارفية الدولياااة . الحاااافظ األماااين مااان حياااث قيماااة األصاااولكالعربياااة المتحااادة 

أحاااادث الحسااااابات االفتراضااااية وخاااادمات إدارة الساااايولة.  علااااىقساااام االستشااااارات الخاصااااة بخاااادمات الخزينااااة باالعتماااااد  وأطلااااق ، خااااالل هااااذا العااااام

فااااي منطقااااة الشاااارق األوسااااط وشاااامال أفريقيااااا ماااان خااااالل هيكلااااة وإدارة عاااادد  بنااااك أبااااوظبي األول دوره الرائااااد فااااي مجااااال التموياااال المسااااتدام وواصاااال

 ا في ذلك القروض المرتبطة باالستدامة في صناعة الطيران.  من الصفقات للعمالء االستراتيجيين، بم

 

كااااأبرز البنااااوك المصاااانفة ضاااامن جميااااع الجااااداول الدوريااااة لالكتتاااااب واالسااااتثمار فااااي  مكانتااااهعلااااى محافظاااااً  2021عااااام  واختااااتم بنااااك أبااااوظبي األول

. كماااا واصااال بناااك أباااوظبي األول تعزياااز بناااوك فاااي جمياااع الفئاااات 5والبناااك الوحياااد المصااانف ضااامن أبااارز  ، منطقاااة الشااارق األوساااط وشااامال أفريقياااا

ودول مجلااااس التعااااااون الخليجاااااي،  ، ل فااااي دولاااااة اإلمااااااراتكوكياااال اإلقاااااراض األو حصااااته الساااااوقية فااااي أعماااااال اإلقاااااراض، ليحااااافظ علاااااى تصااااانيفه

 أفريقيا.  ومنطقة الشرق األوسط وشمال 

 

16% 
  إيرادات  من

 المجموعة

  المصرفية للشركات واألعمال التجاريةالخدمات 

أداًء قوياااااً علااااى الاااارغم ماااان المنافسااااة القويااااة وانخفاااااض أسااااعار الفائاااادة، حيااااث التجاريررررة  واألدمررررال للشررررركات الم رررررفية الترررردماتحققاااات 

 فوائد بانخفاض أسعار الفائدة.  ال، وتأثر نمو اإليرادات من غير 2020% مقارنة مع عام 12انخفضت اإليرادات بنسبة  

 

تعااااافي الحركااااة االقتصااااادية. وفااااازت المجموعااااة ، مااااا يعكااااس 2020% مقارنااااة مااااع عااااام 9وارتفعاااات كاااال ماااان القااااروض والودائااااع بنساااابة 

بنساااابة نمااااواً ودائااااع الحسااااابات الجاريااااة وحسااااابات التااااوفير ، فااااي حااااين حققاااات النقاااادصاااافقة جدياااادة إلدارة  510أكثر ماااان باااا 2021خااااالل عااااام 

سااااابات وواصاااالت المجموعااااة طاااارح عااااروض المنتجااااات الجدياااادة فااااي مجااااال تموياااال سلساااالة اإلمااااداد، وحسااااابات الضاااامان، وحلااااول الح%. 27

المفتوحااااة. كمااااا قمنااااا بتنميااااة الميزانيااااة العموميااااة مااااع عمالئنااااا الرئيساااايين، وواصاااالت مبيعااااات قساااام األسااااواق العالميااااة نموهااااا باالسااااتفادة ماااان 

 جهود تطوير األعمال عبر فئات أعمال مختلفة.  

 

األولااااى ماااان نوعهااااا فااااي  DigiChequesوأسااااهم التقاااادم الكبياااار فااااي جهااااود تطااااوير الخاااادمات الرقميااااة فااااي إطااااالق خدمااااة الشاااايكات الرقميااااة 

ألكثاااار ماااان  FABeSignالسااااوق عباااار التطبيااااق الخاااااص باااااألجهزة المتحركااااة للشااااركات، إلااااى جانااااب تااااوفير تقنيااااة التوقيااااع الرقمااااي ا ماااان 

عمياااال، فضااااالً عاااان تحقيااااق زيااااادة كبياااارة فااااي التعااااامالت المصاااارفية عباااار القنااااوات الرقميااااة. كمااااا أطلااااق البنااااك العديااااد ماااان الباااارامج  2,000

بماااا يتااايح تاااوفير السااايولة للعدياااد مااان المؤسساااات  ، الشاااركاتوالهيئاااات الحكومياااة العماااالء مااان ماااع اصاااة بتمويااال سالسااال اإلماااداد التجارياااة الخ

، والمساااااهمة فااااي تحقيااااق االسااااتقرار فااااي سالساااال اإلمااااداد. وفااااي إنجاااااز رئيسااااي هااااام، وقااااع بنااااك أبااااوظبي والشااااركات الصااااغيرة والمتوسااااطة

إلطااااااالق "بوابااااااة  (Crediti/Monimove) تحاااااااد الئتمااااااان الصااااااادرات وشااااااركة كريااااااديتي مونيموفاألول مااااااذكرة تفاااااااهم مااااااع شااااااركة اال

التموياااال التجاااااري الموحاااادة"، التااااي تهاااادف لاااادعم أعمااااال الشااااركات الصااااغيرة والمتوسااااطة العاملااااة فااااي قطاااااع التصاااادير فااااي دولااااة اإلمااااارات، 

 رها.  حيث كان البنك أول مؤسسة مصرفية تعتمد هذه البوابة وتساهم في تطوي

 

جهااااود المتواصاااالة فااااي تشااااجيع وتحفيااااز ثقافااااة االبتكااااار، حصااااد بنااااك أبااااوظبي األول جااااائزة "أباااارز المبتكاااارين فااااي مجااااال التموياااال لوتقااااديراً ل

)بالشاااراكة  الرقمياااة  UAE Trade Connectالتجااااري" مااان قبااال مجلاااة غلوباااال فايناااانس خاااالل هاااذا العاااام، وذلاااك لقااااء تطاااوير منصاااة

 مع اتصاالت(، وبوابة التمويل التجاري الموحدة.  

 

 

22% 
  إيرادات  من

 المجموعة

   لألفراد  المصرفية الخدمات

 

نظااااراً  2020% مقارنااااة مااااع عااااام 5 ته، بانخفاااااض نسااااب2021مليااااار درهاااام خااااالل عااااام  4.9 لألفررررراد الم رررررفية الترررردماتإياااارادات بلغاااات 

%، فااااي حااااين 5بنساااابة  والتموياااال اإلسااااالمي لتااااأثر إياااارادات صااااافي الرسااااوم بانخفاااااض الرسااااوم والعمااااوالت. وارتفعاااات القااااروض والساااالفيات

راء ارتفاااااع معاااادالت االنفاااااق االسااااتهالكي جاااا 2020% مقارنااااة مااااع عااااام 6ارتفعاااات ودائااااع الحسااااابات الجاريااااة وحسااااابات التااااوفير بنساااابة 

 وتميز العروض والخدمات المقدمة للعمالء.  

 

المنتجااااات ، قااااام بنااااك أبااااوظبي األول بتطااااوير العااااروض والشااااراكات بهاااادف الحفاااااظ علااااى زخاااام المبيعااااات، حيااااث أسااااهمت 2021وخااااالل عااااام 



11 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في تقرير التحليل ومناقشة اإلدارة 

 

 

 

، فاااي حاااين أدت 2020عاااام ماااع مقارناااة  %50بطاقاااات االئتماااان بنسااابة ارتفااااع مبيعاااات إلاااى االئتمانياااة، بماااا فاااي ذلاااك بطاقاااة السااافر  ، الجديااادة

 %28الاااارهن العقاااااري بنساااابة نخبااااة ماااان شااااركات التطااااوير العقاااااري الرائاااادة إلااااى ارتفاااااع مبيعااااات والشااااراكات مااااع أسااااعار الفائاااادة المغريااااة 

ى الخاااادمات وزيااااادة قيمااااة الودائااااع، إلااااى جانااااب الربااااع األخياااار. كمااااا ساااااهمت العااااروض الخاصااااة بعمااااالء النخبااااة فااااي تحسااااين مسااااتوخااااالل 

 Magnati. وحققاااات 2020% مقارنااااة مااااع عااااام 46% منااااذ الربااااع الثالااااث، وبنساااابة 13تعزيااااز قيمااااة اسااااتثمارات األصااااول الماااادارة بنساااابة 

باااال الجائحااااة، ماااازدوج الاااارقم مقارنااااة بمرحلااااة مااااا قنمااااواً "ماغناااااتي"، شااااركة الماااادفوعات التابعااااة والمملوكااااة بالكاماااال لبنااااك أبااااوظبي األول، 

كماااا قاااام خاااالل هاااذا العاااام. وبالعمااال ماااع الشاااركاء المتخصصاااين فاااي التكنولوجياااا المالياااة، بشاااكل كبيااار ونجحااات فاااي زياااادة حصاااتها فاااي الساااوق 

وحصااااد البنااااك عاااادداً ماااان الجااااوائز . Payment as a Platformالبنااااك بتطااااوير خاااادمات الاااادفع المتاحااااة عباااار منصااااة الاااادفع المتكاملااااة 

، وجاااائزة "أفضااال تجرباااة عماااالء" 2021جاااائزة "الشاااراكة فاااي التكنولوجياااا المالياااة" مااان قبااال جاااوائز فينتاااك أباااوظبي ك المرموقاااة بماااا فاااي ذلااا

 خدمة "اشتر ا ن وادفع الحقاً".  من قبل جوائز "ميا فاينانس" عن 

 

تاااام  ، حيااااثالعالقااااات مااااع العمااااالءبهاااادف تعزيااااز األعمااااال ضاااامن مختلااااف فئااااات لتحلاااايالت المتقدمااااة وقااااام البنااااك بتوظيااااف القاااادرات الكبياااارة ل

التااااي تسااااتخدم الموقااااع، إلااااى جانااااب اسااااتخدام األلعاااااب والعناصاااار الترفيهيااااة واإلشااااعارات ، الااااذكاء االصااااطناعيالقائمااااة علااااى نشاااار الحمااااالت 

 وغير ذلك.إنتاجية الموظفين  بالعمالء، وتعزيز واالحتفاظ  وزيادة المبيعات،  اإلنفاق،  لتعزيز 

 

المزايااااا الجدياااادة لتطبيااااق الخاااادمات المصاااارفية عباااار الهاااااتف المتحاااارك مثاااال خدمااااة المراساااالة فااااي تعزيااااز التفاعاااال مااااع العمااااالء، فااااي أسااااهمت و

 حاااين أتاحااات خطاااط الااادفع الفورياااة الساااهلة والياااات اساااترداد المكافاااةت للعماااالء تقاااديم طلباااات الخدماااة العاماااة، كماااا باااات بإمكاااان العماااالء تقاااديم

. كمااااا أسااااهمت المزايااااا والقاااادرات الرقميااااة الجدياااادة التااااي تاااام إطالقهااااا بطاقااااات االئتمااااان استصاااادارابات الجاريااااة وبفااااتح الحساااا الخاصااااةطلبااااات ال

عبااار مختلاااف القناااوات فاااي الحاااد مااان عااادد التعاااامالت وطلباااات الخدماااة التاااي تاااتم عبااار القناااوات التقليدياااة. ويعتبااار تطبياااق بناااك أباااوظبي األول 

أفضاااال تطبيااااق للخاااادمات المصاااارفية عباااار الهاااااتف ت المصاااارفية تقييماااااً، وقااااد حصااااد جااااائزة عباااار الهاااااتف المتحاااارك ماااان بااااين أعلااااى التطبيقااااا

. وقاااد أساااهمت جهاااود تطاااوير الخااادمات الرقمياااة فاااي إغاااالق ثمانياااة فاااروع للبناااك وتحويااال 2021فاااي عاااام  " مياااا فايناااانس" مااان قبااال  المتحااارك

 ثالثة فروع لتقديم الخدمات الرقمية.  

 

بأفضاااال  زوياااادهمحيااااث قمنااااا بتعزيااااز قاااادرات مااااوظفي خدمااااة العمااااالء وت تطااااوير مهااااارات فاااارق العماااال لاااادينا، كمااااا واصاااالنا االسااااتثمار فااااي 

ً االفتراضااااية وباااارامج التاااادريب المعتماااادة الفعاليااااات التدريبيااااة والجلسااااات ماااان خااااالل الممارسااااات العالميااااة  هااااذا االسااااتثمار فااااي وقااااد أسااااهم . دوليااااا

علااااى مسااااتويات عاليااااة علااااى مؤشاااار صااااافي نقاااااط التاااارويج الحفاااااظ فااااي األول  بنااااك أبااااوظبيتطااااوير قاااادرات مااااوظفي خدمااااة العمااااالء لاااادى 

 "NPS "    2021عام نقطة خالل  60تصل إلى.   
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4% 
  إيرادات  من

 المجموعة

 ية دولالخدمات المصرفية الخاصة ال 

% مقارنااااة مااااع الفتاااارة نفسااااها ماااان عااااام 50بنساااابة  2021خااااالل عااااام الدوليررررة  التا ررررة الم رررررفية للترررردماتاألصااااول الماااادارة  ارتفعاااات

، نتيجااااة ارتفاااااع وتياااارة التفاعاااال والتعاااااون العااااالمي، وتطااااوير عااااروض المنتجااااات، بمااااا فااااي ذلااااك الوصااااول إلااااى األسااااواق الخاصااااة، 2020

هااااذا النمااااو باالسااااتفادة ماااان  الخاصااااة الدوليااااة الصااااعيد المحلااااي. وحققاااات الخاااادمات المصاااارفية واالسااااتثمارات البديلااااة، واالكتتابااااات العامااااة علااااى

انتشااااارها القااااوي علااااى الصااااعيد الاااادولي، والتركيااااز الكبياااار علااااى جهااااود إدارة محااااافظ العمااااالء وخاااادمات االستشااااارات االسااااتثمارية، حيااااث تاااام 

 خارجية لبنك أبوظبي األول.  اكتساب جزء هام من هذه األعمال عبر مناطق االختصاص الداخلية وال

 

النمااااو القااااوي لألعمااااال علااااى للعمااااالء أعلااااى مسااااتوى ماااان الخدمااااة تقااااديم التركيااااز الكبياااار علااااى اإلمااااارات، انعكااااس وعلااااى صااااعيد دولااااة 

لتصااااال قيماااااة اساااااتثمارات األصاااااول المااااادارة إلاااااى ، 2021عاااااام طلبااااااً جدياااااداً مااااان طلباااااات إدارة النقاااااد خاااااالل  23وإضاااااافة االستشاااااارية، 

العالميااااة تطااااوير الخاااادمات الرقميااااة وتنويااااع خاااادماتها المتاحااااة  الخاصااااة المصاااارفية مسااااتويات جدياااادة فااااي دولااااة اإلمااااارات. وواصاااالت الخاااادمات

 للعمالء.  

 

أربااااع جااااوائز مرموقااااة هااااي:  الدوليااااة الخاصااااة المصاااارفية ونظااااراً لجهودهااااا الكبياااارة وتألقهااااا فااااي خدمااااة العمااااالء، حصاااادت مجموعااااة الخاااادمات

أفضاااال بنااااك "، و" المملكااااة العربيااااة السااااعوديةخدمااااة الثااااروات فااااي نااااك خاااااص أو ماااادير جديااااد"، و"أفضاااال بلبنااااك خاااااص  أكثاااار عاااارض واعااااد" 

، ماليااااين دوالر أمريكااااي مليااااون وخمسااااةالتااااي تتااااراوح بااااين قابلااااة لالسااااتثمار الصااااول ماااان ذوي األتقااااديم الخاااادمات للعمااااالء فااااي خاااااص 

 أمريكاااايمليااااون دوالر  25 – 5بااااين التااااي تتااااراوح  " قابلااااة لالسااااتثمارالل صااااوماااان ذوي األتقااااديم الخاااادمات للعمااااالء فااااي أفضاااال بنااااك خاااااص و" 

 .  2021من قبل جوائز "ويلث بريفينغ" لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

 

 

 ال مليات الدولية  

، حيااااث ساااااهمت 2020مااااع عااااام %، مقارنااااة بااااالفترة نفسااااها 26بنساااابة  2021ارتفعاااات إياااارادات العمليااااات الدوليااااة خااااالل الساااانة الماليااااة 

مصاااار )بمااااا فااااي ذلااااك اناااادماج بنااااك عااااوده مصاااار(، ، مااااع ارتفاااااع مساااااهمات األعمااااال فااااي % ماااان إجمااااالي إياااارادات المجموعااااة18بنساااابة 

ً تساااااهم منطقااااة الشاااارق األوسااااط وأفريقيااااا تحاااادة األمريكيااااة. ووالواليااااات المالمملكااااة العربيااااة السااااعودية، و اإلياااارادات  ماااان %52بنساااابة  حاليااااا

 على التوالي.  %14و  %34المحيط الهادئ بنسبة  و  واسيا  واألمريكتان، تساهم أوروبا  في حين  الدولية للمجموعة،  

 

فااااي  ، حيااااث أسااااهم دمااااج أعمااااال بنااااك عااااوده مصاااار2020مقارنااااة مااااع عااااام % 2بنساااابة  والتموياااال اإلسااااالمي القااااروض والساااالفياتت وارتفعاااا

ودائااااع . وارتفعاااات المحاااايط الهااااادئو اسااااياالحااااد ماااان األثاااار الساااالبي لجهااااود البنااااك لخفااااض عاااادد ماااان األصااااول غياااار االسااااتراتيجية فااااي منطقااااة 

ر، والنمااااو ، نتيجااااة ارتفاااااع األعمااااال جااااراء دمااااج أعمااااال بنااااك عااااوده مصاااا2020مقارنااااة مااااع الفتاااارة نفسااااها ماااان عااااام %، 27العمااااالء بنساااابة 

القااااوي فااااي األعمااااال الدوليااااة فااااي المملكااااة العربيااااة السااااعودية، والواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة، والمملكااااة المتحاااادة، وهونااااغ كونااااغ، وساااانغافورة، 

ماااان المقاااارر اسااااتكمال عمليااااة االناااادماج فااااي . ودوليااااةأعمالنااااا ال شاااابكة ماااان منخفضااااة التكلفااااة حيااااث تواصاااالت جهااااود البنااااك السااااتقطاب الساااايولة 

 .2022عام   خالللها   مخططما هو  مصر ك

 

 نظرة دل  امقت اد وتوق ات النمو

بااااالرغم ماااان حالااااة عاااادم اليقااااين الناجمااااة عاااان انتشااااار متحااااور "أوميكاااارون" الجديااااد، إال أن دولااااة اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة واصاااالت تحقيااااق 

األنشااااطة االقتصااااادية تحسااااناً كبيااااراً نتيجااااة الريااااادة ، حيااااث شااااهدت 2021مسااااتويات تعااااافي اقتصااااادي قويااااة خااااالل الربااااع األخياااار ماااان عااااام 

، واإلصااااالحات الحكوميااااة الراميااااة لتعزيااااز 2020(، وانطااااالق فعاليااااات إكساااابو دبااااي 19-كوفياااادالعالميااااة للدولااااة فااااي باااارامج التطعاااايم ضااااد )

علاااى مساااتوياته العالياااة عناااد التنمياااة والتناااوع االقتصاااادي. وتجسااادت قاااوة االقتصااااد الاااوطني فاااي بياناااات مؤشااار أساااعار المساااتهلك الاااذي حاااافظ 

ترساااام صااااورة  خياااار. واسااااتناداً إلااااى هااااذه القااااوة، باتاااات توقعااااات النمااااو خااااالل الربااااع األ2021 نقطااااة خااااالل الربااااع األخياااار ماااان عااااام 55.5

إيجابياااة أكثاااار ماااان التوقعااااات السااااابقة نظااااراً لاللتاااازام الحكااااومي المساااتمر  بالسياسااااات الماليااااة واإلجااااراءات التنظيميااااة التااااي تهاااادف لاااادعم مساااايرة 

التنميااااة االقتصااااادية. وبوجااااود هااااذه المرتكاااازات األساسااااية لتعزيااااز افاااااق النمااااو واالزدهااااار االقتصااااادي فااااي المسااااتقبل، إلااااى جانااااب اسااااتقرار 

% خااااالل 3.2دوالراً للبرمياااال، فماااان المتوقااااع نمااااو الناااااتج المحلااااي اإلجمااااالي الحقيقااااي لدولااااة اإلمااااارات ليصاااال إلااااى  70عار الاااانفط فااااوق أساااا

، مقارنااااة مااااع التوقعااااات السااااابقة بتحقيااااق نمااااو يبلااااغ 2022% خااااالل عااااام 4.8، وأن تتسااااارع وتياااارة هااااذا النمااااو ليصاااال إلااااى 2021عااااام 

 على التوالي.    %3.0%، و2.4
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 األول:  أبوظبي دو بنك نبذة

أكبدددر بندددك فدددي دولدددة اإلمدددارات العربيدددة المتحددددة وأحدددد أكبدددر وأأمدددن المؤسسدددات الماليدددة فدددي العدددالم. ويعمدددل البندددك علدددى  يعدددد بندددك أبدددوظبي األول

 قيمة لموظفيه وعمالئه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل سضمنها، من خالل التميز والمرونة واالبتكار.  أفضلتحقيق  

  

يقددددع المقددددر الرئيسددددي للبنددددك فددددي أبددددوظبي، وتتددددوزع شددددبكة فروعدددده فددددي خمددددس قددددارات، يقدددددم مددددن خاللهددددا عالقاتدددده الدوليددددة، وخبراتدددده الواسددددعة 

ويعتبددددر بنددددك أبددددوظبي األول  والدوليددددة التددددي تسددددعى إلدارة أعمالهددددا محليددددا  وعالميددددا . واإلقليميددددةوقوتدددده الماليددددة لدددددعم الشددددركات المحليددددة 

يكا  إقليميددددا  لكبددددرى المؤسسددددات، والشددددركات الناشددددئة، واألفددددراد الددددذين يتطلعددددون لمزاولددددة أعمددددالهم فددددي دولددددة اإلمددددارات مستشددددارا  موثوقددددا  وشددددر

العربيددددة المتحدددددة ومنطقددددة الشددددرر األوسددددط وشددددمال أفريقيددددا والعددددالم. ويلعددددب البنددددك دورا  ملموسددددا  فددددي المسدددديرة التنمويددددة فددددي المنطقددددة، ويقدددددم 

واالزدهدددددار عبدددددر إدارة المخددددداطر، وتعزيدددددز رأس المدددددال، وتسدددددهيل التددددددفقات التجاريدددددة فدددددي األسدددددوار الددددددعم للعمدددددالء فدددددي تحقيدددددق النمدددددو 

    المتطورة والناشئة على حد سواء.

   

. ويتمتددددع البنددددك 2021ديسددددمبر  شددددهرمليددددار دوالر( حتددددى نهايددددة  272درهددددم ) أكثددددر مددددن ترليددددونبلددددغ إجمددددالي أصددددول بنددددك أبددددوظبي األول 

ع مدددن وكددد-AA و -AAو Aa3بتصدددنيف  االت مدددوديز، وسدددتاندرد آندددد بدددورز، وفيدددتم علدددى التدددوالي، مدددا يجعلددده يحظدددى بددد قوى تصدددنيف مجمدددد 

للبنددددوك فددددي منطقددددة الشددددرر األوسددددط وشددددمال أفريقيددددا. وحصددددل بنددددك أبددددوظبي األول علددددى تصددددنيف البنددددك األكثددددر أمانددددا  فددددي دولددددة اإلمددددارات 

بحسددددب تصددددنيف مجلددددة غلوبددددال ا  بددددين البنددددوك األكثددددر أمانددددا  عالميدددد 32 ، وحصددددل علددددى المركددددزالعربيددددة المتحدددددة ومنطقددددة الشددددرر األوسددددط

فددددي  94فاينددددانس. وصددددنف بنددددك أبددددوظبي األول كدددد كبر بنددددك فددددي دولددددة اإلمددددارات العربيددددة المتحدددددة والثالددددث فددددي الشددددرر األوسددددط والمركددددز 

بنددددك فددددي العددددالم،  1000والخدددداق بدددد قوى  2021الشددددق األول  ضددددمن تصددددنيف مجلددددة ذا بددددانكر لعددددام  –العددددالم مددددن حيددددث قددددوة  رأس المددددال 

بمكانددددة رائدددددة فددددي مجددددال االسددددتدامة علددددى الصددددعيد اإلقليمددددي  حيددددث حصددددل بنددددك أبددددوظبي األول علددددى كمددددا يتمتددددع بنددددك أبددددوظبي األول كددددذلك 

(، ليندددددرل بددددذلك ضددددمن فئددددة  الريددددادة ، وهددددو جددددزء مددددن مؤشددددر MSCIضددددمن مؤشددددر مورغددددان سددددتانلي كابيتددددال إنترناشدددديونال ) AAتصددددنيف 

MSCI ESG Leadersو ،FTSE4Good EM. 

  

أو الموقددددددددددع اإللكترونددددددددددي لمسدددددددددديرة  ننمددددددددددو معددددددددددا    www.bankfab.comللمزيددددددددددد مددددددددددن المعلومددددددددددات، يرجددددددددددى زيددددددددددارة 

www.growstronger.com ، كمدددددددددا يمكدددددددددن زيدددددددددارةae/updates-https://www.bankfab.com/en  لالطدددددددددالع علدددددددددى أحددددددددددث

  .  19-بوباء  كوفيد  المتعلقةالمستجدات  

 

 ir@bankfab.com، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي األول لعالقات المستثمرين عبر بالمستثمرينالمتعلقة    تلالستفسارا

   Android.  و  iOSيمكن تحميل تطبيق بنك أبوظبي األول لعالقات المستثمرين المتوفر ألجهزة  

 

 
 

 تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي عبر:

 

 
 

 
@FABConnects      @FAB           First Abu Dhabi Bank 

 

 

http://www.bankfab.com/
http://www.growstronger.com/
https://www.bankfab.com/en-ae/updates
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 الجوا ز 

 

 
 

 
 إت   مسةولية 

ضااامن دقتهاااا كافاااة ماااا ورد فاااي هاااذه الوثيقاااة مااان قبااال بناااك أباااوظبي األول ش.م.ع.، الاااذي اعتماااد علاااى معلوماااات حصااال عليهاااا مااان مصاااادر يعتقاااد أنهاااا موثوقاااة، وال ي إعااادادتااام 
 ومدى اكتمالها. 

 
هااااذه الوثيقااااة بغاااارض الحصااااول علااااى معلومااااات عامااااة فقااااط وال تشااااكل جاااازءاً ماااان أي عاااارض مبيعااااات أو دعااااوة ألي عاااارض لالشااااتراك فااااي أو شااااراء أو بيااااع أي  وتاااام إعااااداد

 أوراق مالية، كما ال تشكل هذه الوثيقة أو أي جزء منها أساساً يمكن التعويل عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام أياً كان. 
 

ه التقاااديرات لمعلوماااات الاااواردة فاااي هاااذه الوثيقاااة علاااى توقعاااات أو غيرهاااا مااان التقاااديرات المساااتقبلية المتعلقاااة بحااادث أو أداء ماااالي فاااي المساااتقبل، وتتضااامن هاااذقاااد تحتاااوي بعاااض ا
بي األول أو أي شااااخص اخاااار ينااااوب المسااااتقبلية كاااال الموضااااوعات التااااي ال تناااادرج تحاااات الحقااااائق التااااي حاااادثت بالفعاااال. وال ي عااااد إدراج هااااذه المعلومااااات بمثابااااة تمثياااال لبنااااك أبااااوظ

ذلااااك نتيجااااة لمعلومااااات  عاااان البنااااك فااااي تحقيااااق أهدافااااه أو تنفيااااذ خططااااه. وال يلتاااازم بنااااك أبااااوظبي األول بتحااااديث أو مراجعااااة أي تقاااادير مسااااتقبلي ونشااااره للعمااااوم، سااااواًء أكااااان
  جديدة أم أحداث مستقبلية أو خالف ذلك.


