
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائجالمناقشات اإلدارة وتحلیل 
 والر�ع األخیر المنتهي في الكاملة للسنة المال�ة
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مل�ار درهم خالل السنة المال�ة  1.6مصرف أبوظبي اإلسالمي ُ�حّقق صافي أر�اح �ق�مة 
بنس�ة  2020من العام  قوي في صافي األر�اح خالل النصف الثانيمدعومًا بنمو   2020

  2020من عام  % مقارنة �النصف األول73
 
 
 

مصرف أبوظبي اإلسالمي، مجموعة الخدمات المال�ة اإلسالم�ة الرائدة في أعلن  :2021فبرایر  14 – أبوظبي، اإلمارات
% في صافي 73بنس�ة نمو  2020عام الانتعاشًا ملحوظًا في أدائه المالي خالل النصف الثاني من  تحقیق المنطقة، عن

على الرغم من استمرار التحد�ات على مستوى بیئة االقتصاد الكلي جّراء  2020األر�اح مقارنة �النصف األول من عام 
% مقارنة �النصف األول من عام 10و�عود هذا األداء الى نمو اإلیرادات في النصف الثاني من العام بنس�ة جائحة. ال

 صافي أر�اح �ما سجل المصرفنشاط االقتصادي في دولة اإلمارات العر��ة وتحّسن زخم األعمال. مدفوعًا �عودة ال 2020
مل�ار درهم خالل العام الماضي.  2.6مقارنة مع  2020د�سمبر  31للسنة المال�ة المنته�ة في  مل�ار درهم إماراتي 1.6�ق�مة 

انخفاض معدالت مما �عكس التحد�ات غیر المسبوقة التي شهدتها األسواق و  ،�العام الماضي وانخفضت الر�ح�ة مقارنةً 
العالم�ة. وترافق ذلك مع انخفاض النفقات التشغیل�ة  19-�وفید �شكل ق�اسي والت�اطؤ االقتصادي الناجم عن جائحةاألر�اح 

تقلیل تكلفة المب�عات واستقطاب  لم�ادرات الرقم�ة التي ساعدت فينجاح ا% والذي تحقق �فضل 7.7على أساس سنوي بنس�ة 
العمالء، إلى جانب ت�س�ط العمل�ات الداخل�ة. وسّجل مصرف أبوظبي اإلسالمي میزان�ة عموم�ة قو�ة مختتماً العام �مستو�ات 

 من السیولة والتمو�ل ومعدالت رأس المال. مستقرة

 
  

 2020ملخص النتائج المال�ة للعام 
 

 

 

 

 

 

 

 لمجموعة صافي إیرادات
  ملیون درهم  5,358

 إماراتي 
 %9.4تراجع بنس�ة   

 صافي أر�اح المجموعة
ملیون درهم  1,604

 إماراتي
 %38.3تراجع بنس�ة 
 

 تمو�ل العمالء

 %2.8نمو بنس�ة 

 إجمالي األصول
 مل�ار درهم 127.8

 ؤاماراتي 

 ودائع العمالء
 مل�ار درهم 101.3 

 اماراتي 

رأس معدل �فا�ة  
 المال

 19.4% 

 إجمالي النفقات
  ملیون درهم 2,450

 اماراتي 
 %7.7 انخفاض بنس�ة

مخصصات خسائر 
التمو�ل واالستثمار 

 %99.7ارتفاع 
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% في 73مع نمو بنس�ة  2020في األداء المالي خالل النصف الثاني من العام  ملحوظ : انتعاشصافي أر�اح المجموعة
ملیون درهم إماراتي  1,604.0ووصل صافي أر�اح المجموعة إلى  .2020صافي األر�اح مقارنة �النصف األول من العام 

 .2019ملیون درهم إماراتي خالل العام  2,601.1مقارنة بـ  2020خالل العام 

: ساهم انتعاش النشاط االقتصادي في دولة اإلمارات وعودة األعمال إلى زخمها في رفع اإلیرادات إیرادات المجموعةصافي  
ملیون درهم إماراتي خالل السنة  5,358.2مقارنة �النصف األول لتبلغ  2020% خالل النصف الثاني من العام 9.6بنس�ة 
 .2019اراتي خالل السنة المال�ة ملیون درهم إم 5,915.2مقارنة بـ  2020المال�ة 

تحسین الكفاءة التشغیل�ة مما  فيفعال�ة االسترات�ج�ة الرقم�ة إلى جانب م�ادرات خفض التكلفة نجاح ساهم  النفقات التشغیل�ة:
 .2019مقارنة �العام % 7.7بنس�ة  أدى إلى انخفاض النفقات التشغیل�ة

% للعام 3.51ر�ح في السوق بنس�ة ال: �حافظ مصرف أبوظبي اإلسالمي على واحد من أعلى هوامش الر�ح الصافيهوامش 
 .�لفة التمو�التالمحافظة على معدالت منخفضة في  �فضلوذلك  2019% للسنة المال�ة 4.25بـ  ارنةمق 2020

وتقد�م ن مصرف أبوظبي اإلسالمي �فضل تر�یزه المستمر على بناء عالقات طو�لة األمد مع العمالء : تمكّ العمالء الجدد
 .2020خالل العام للمصرف  عمیًال نشطاً  75,097إضافة من  تجر�ة فر�دة للعمالء

حدید : یواصل مصرف أبوظبي اإلسالمي ات�اع نهج حك�م ومدروس للغا�ة في تمخصصات خسائر التمو�ل واالستثمار
على مستوى بیئة ملیون درهم إماراتي، نت�جة التحد�ات السائدة  1,314.1% إلى 99.7المخصصات التي ارتفعت بنس�ة 

 .االقتصاد الكلي

% على أساس 8.6 مدفوعًا �شكل أساسي �النمو القوي بنس�ة 2019% مقارنة �العام 2.8بنس�ة  ارتفع صافي تمو�ل العمالء
 المصرف�ة للشر�ات.في قسم الخدمات سنوي 

% مقارنة �السنة 1.5، ما �مثل ز�ادة بنس�ة 2020مل�ار درهم إماراتي خالل السنة المال�ة  127.8وصل إلى  إجمالي األصول
 .2019المال�ة 

% إلى 12.3مل�ار درهم إماراتي، مع نمو ودائع الحسا�ات الجار�ة وحسا�ات التوفیر بنس�ة  101.3وصلت إلى  ودائع العمالء
 .% من إجمالي ودائع العمالء88.2مل�ار درهم، �ما �شكل  89.3

معدل التسهیالت إلى األموال المستقرة  حیث وصل ةسیولة قو� مصرف أبوظبي اإلسالمي على مستو�ات حافظ السیولة:
 .2019% خالل السنة المال�ة 84.1مقارنة بـ  2020خالل السنة المال�ة  %85.8إلى (المعدل التنظ�مي) 

% بینما بلغ معدل 13.54استقر معدل �فا�ة الشق األول من حقوق المساهمین لمصرف أبوظبي اإلسالمي عند  رأس المال:
 .أعلى من المتطل�ات التنظ�م�ة% وهو 19.40كفا�ة رأس المال 
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مما أدى الى تحسین  الرقم�ة �شكل نشط المصرف من إجمالي عمالء المصرف �استخدام قنوات %78 �قوم: الخدمات الرقم�ة
 الكفاءة التشغیل�ة وساهم في خفض النفقات

 : أطلق المصرف العدید من الم�ادرات الخاصة �الذ�اء االصطناعي لتحسین تجر�ة خدمة العمالء والكفاءة التشغیل�ة االبتكار

 

 

 

 

 
 في" سعادة جوعان عو�ضة سهیل الخیلي، رئ�س مجلس إدارة مصرف أبوظبي اإلسالمي:وتعل�قًا على النتائج المال�ة، قال 

مصرف أبوظبي اإلسالمي العالم�ة، أثبت  19-غیر المسبوقة نت�جة انتشار جائحة �وفید�التحد�ات  استثنائي وحافل عامٍ 
على مستوى رغم التقل�ات والتحد�ات السائدة  العام بنتائج مشجعةوتكلل . مع الواقع الجدید على التك�فقوته ومرونته وقدرته 
في تحقیق نتائج راسخ سجلنا الفحافظنا على  بنهج است�اقي عالم�ةال ا من االستجا�ة للتحد�اتتمكنّ و  .بیئة االقتصاد الكلي
 ارتفاعًا في وسّجلنا النصف الثاني ئنا خاللأدا قوي في تعاٍف أننا نجحنا في تحقیق  أ�ضاً  �سعدنيو  تشغیل�ة ومال�ة قو�ة.

نا �فضل نموذج أعماللنت�جة هذه ا تمكّنا من تحقیق . وقد2020عام المقارنة �النصف األول من  %73ر�اح بنس�ة األصافي 
 ".صافيالر�ح التراجع هامش و�رنامجنا الصارم إلدارة التكال�ف الذي ساهم في تعو�ض متنوع القوي و ال

 

مستوى أنا فخور �و  موظفینا وعمالئنا ومجتمعاتنا. صحة وسالمةتر�یز على واصلنا الهذا العام، ظل تحد�ات  في" وأضاف:
 لمحافظة على استمرار�ةل في الخطوط األمام�ة منذ الیوم األولووقوفهم  تجاه أعمالنا وعمالئنانا و موظف الذي أبداه  لتزاماال
الطلب على الخدمات المصرف�ة الرقم�ة من  تصاعد استمر �ذلكالصع�ة.  رغم الظروف وتعز�ز �فاءتها مصرف�ةنا الدماتخ

في  ساهمتقنواتنا الرقم�ة التي  اآلن ستخدمون �من العمالء  %78 وأص�ح 2020عام المصرف أبوظبي اإلسالمي طوال 
  .�بیر إلى حدّ تحسین الكفاءة التشغیل�ة وخفض التكال�ف  فيالوقت نفسه 

أفضل مصرف إسالمي رقمي وجائزة  منها جائزة الش�خ خل�فة للتمیزعدة جوائز  هو حصولنا علىو�ن أكثر ما أفتخر �ه 
وجائزة أفضل مصرف رقمي إسالمي للعام الرا�ع على التوالي �ما تم  فاینانسمبتكر في التمو�ل اإلسالمي" من جلو�ال 

 .الداعمة للعمالء في الشرق األوسط خالل جائحة �وفید. "  تصو�ت للمصرف �أكثر المصارف

 

 

 ليیسعادة جوعان عو�ضة سهیل الخ

 “ اإلدارةرئ�س مجلس  
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فإن  من تطورات، 2021عام ما س�حمله ال� ورغم صعو�ة التكهن وثابت قوي  من موقعبدأنا العام الجدید ": واختتم قائالً 
القوة من  �متلك مصرف أبوظبي اإلسالمي�ما أن  لتفاؤل.ا تمنحنا المز�د من الوتیرة الطب�ع�ة لألعمالالعودة إلى إمكان�ة 

على تحقیق ق�مة  المصرفقدرة ما �عزز ثقتنا �مالسینار�وهات،  مختلفمواجهة ما �مكنه من واالستقرار والمرونة التشغیل�ة 
 ."أصحاب المصلحةسائر همین و مستدامة وطو�لة األجل للمسا

 

 

 

 
 

 2020تأثر ر�حیتنا للسنة المال�ة رغم محمد عبدال�اري، الرئ�س المالي لمجموعة مصرف أبوظبي اإلسالمي: "بدوره، قال 

، سمت �التحد�ات والظروف االستثنائ�ة والتقل�اتخالل فترة اتّ  مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمارز�ادة �عد اضطرارنا إلى 

وتواصل وحدة أعمال الخدمات  الصح�ح.ماضون في المسار عام أننا النصف الثاني من خالل النتائجنا الواعدة  ثبتتأ

 راسخةوعالمته التجار�ة ال القو�ة عمالئه قاعدةنجح في توظ�ف  الذيأداء مصرف أبوظبي اإلسالمي  تعز�زالمصرف�ة لألفراد 

ودائع  ، األمر الذي رفع2020عام خالل ال جدید عمیل 75,000أكثر من  اضافةو �شكل متزاید لز�ادة حصته في السوق، 

هوامش صافي على واحد من أعلى مصرف أبوظبي اإلسالمي  حافظل�% 12.3بنس�ة ر�ة وحسا�ات التوفیر الحسا�ات الجا

 ".%3.51ح في السوق بنس�ة ار�األ

% مقارنًة �العام 7.7"ســنواصــل نهجنا الصــارم في إدارة التكال�ف والذي ســاهم في خفض النفقات التشــغیل�ة بنســ�ة وأضاف: 
. و�أتي ذلك ثمرة لجهودنا التي شــــــــــــــملت تنفیذ مجموعة من الم�ادرات الرقم�ة، �ما في ذلك خفض تكلفة المب�عات 2019

لتعز�ز وت�ســـ�ط مع االعتماد على حلول الذ�اء االصـــطناعي  وجذب العمالء �جانب تحســـین وتطو�ر إمكانات شـــ�كة فروعنا
كفاءة في التكلفة ساهم في تعز�ز قدرتنا على مواصلة االستثمار في الم�ادرات الرقم�ة وغیرها الأن تحقیق  عمل�اتنا. وال شكّ 

 ".2021جدد وتسر�ع نمو المصرف خالل العام العمالء المز�د من المن الم�ادرات االسترات�ج�ة لجذب 

 

 

 

 

 

 

 محمد عبدال�اري 

 “ الرئ�س المالي للمجموعة
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 أبرز النتائج المال�ة للمجموعة

 ب�ان الدخل
الر�ع األخیر 

2019 
الر�ع األخیر 

2020 
 نس�ة التغّیر

 

النصف 
األول من 
2020  

  

 

النصف 
 الثاني من
2020 

 

السنة  نس�ة التغّیر
المال�ة 
2019 

السنة 
المال�ة 
2020 

 نس�ة التغّیر

 %12.9- 3,324.5  3,818.3  %0.9- 1,654.7 1,669.8 %13.2- 827.7 953.1 صافي عائدات التمو�ل

 %8.4- 992.2  1,083.3  %37.8 575.0 417.1 %18.3- 274.2 335.6 الرسوم والعموالت

 %15.2 791.4  687.0  %14.3 422.1 369.3 %61.3 233.5 144.8 عائدات االستثمار

 %29.7- 223.4  317.5  %37.5 129.3 94.1 %13.6- 76.7 88.8 صرف العمالت

 %191.8 26.8  9.2  %224.2 20.5 6.3 %529.0 13.4 2.1 عائدات من أنشطة أخرى 

 %9.4- 5,358.2 5,915.2 %9.6 2,801.6 2,556.6 %6.5- 1,425.5 1,524.4  صافي اإلیرادات

 %7.7- 2,450.0 2,653.1 %5.3- 1,191.6 1,258.4 %13.4- 578.1 667.6 إجمالي النفقات

 %10.9- 2,908.2 3,262.2 %24.0 1,610.0 1,298.2 %1.1- 847.5 856.8  التشغیل�ة (الهامش)األر�اح 

مخصصات خسائر التمو�ل 
  واالستثمار

105.6 360.0 240.8% 708.6 605.5 -14.6% 658.1 1,314.1 99.7% 

الز�اة  �عدصافي األر�اح 
 والضرائب

750.6 482.6 -35.7% 587.6 1,016.3 73.0% 2,601.1 1,604.0 -38.3% 

                     درهمیون ملالجم�ع األرقام �
   

 المیزان�ة العموم�ة
�حصٮد  خ
2019 

�حصٮد  خ
2020 

د ب ئكئغِن  مح�

 %1.5 127,816 125,987 إجمالي األصول

 %3.9 87,407 84,121 إجمالي أصول تمو�ل العمالء

 %0.1- 101,276 101,404  ودائع العمالء

 %0.3 19,162 19,103 المساهمینإجمالي حقوق 

  %82.4 %80.0 معدل تمو�ل العمالء إلى الودائع
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 األداء التشغیلي

ملیون درهم إماراتي  5,358.2نحو  2020د�سمبر  31للسنة المال�ة المنته�ة في  صافي إیرادات المجموعةبلغ  •
 .2019ملیون درهم إماراتي للسنة المال�ة  5,915.2 ـمقارنة ب

أي ما �عادل انخفاضًا بنس�ة  مل�ار درهم إماراتي 3.32 نحو 2020خالل العام  صافي عائدات التمو�لبلغ  •
تسعیر الموجودات والمطلو�ات في  إعادة، و�عزى ذلك �شكل أساسي إلى 2019% مقارنة �السنة المال�ة 12.9

ف جزئ�ًا عبر ز�ادة مصادر الدخل ضه المصر نت�جة انخفاض معدالت األر�اح، األمر الذي عوّ  المیزان�ة العموم�ة
 �جانب النهج الصارم في ض�ط التكال�ف. ،األخرى، �عائدات االستثمار

 .2019نقطة أساس مقارنة �السنة المال�ة  74 ًا �ق�مةانخفاضما �عادل % أي 3.51 هامش صافي األر�احبلغ  •
رهم مل�ار د 2.03�عدما وصل إلى دخل % من إجمالي ال38 حال�اً  الدخل من غیر الر�ح من التمو�التشّكل  •

 .2019السنة المال�ة مقارنة �ملیون درهم إماراتي  63 انخفاضًا بنحوما �شكل  2020خالل السنة المال�ة  إماراتي
 % على أساس سنوي مما �عكس الت�اطؤ في النشاط �سبب الجائحة.8.4بنس�ة  الرسوم والعموالتانخفاض  •

االسترات�ج�ة الرئ�س�ة، انخفضت النفقات التشغیل�ة الم�ادرات االستثمار في الم�ادرات الرقم�ة و  مع تواصل النفقات: •
 العال�ة التي حققتها كفاءةالض�ط التكال�ف و في نجاح م�ادرات المصرف �عد % على أساس سنوي 7.7بنس�ة 

 االسترات�ج�ة الرقم�ة.
 جودة أداء األصول

مل�ار  5.4بـ  مقارنةً  2020مل�ار درهم إماراتي �حلول نها�ة د�سمبر  7.7 إجمالي األصول غیر المنتجةبلغ  •
 مما �عكس البیئة التشغیل�ة الصع�ة. 2019درهم إماراتي في نها�ة العام 

ملیون درهم خالل السنة المال�ة  1,314.1% إلى 99.7بنس�ة  مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمارز�ادة  •
  2019درهم خالل السنة المال�ة ـملیون  658.1مقارنة بـ  2020

نقطة أساس خالل  78مقارنة بـ  2020نقطة أساس للسنة المال�ة الكاملة خالل العام  150تكلفة المخاطر  بلغت •
 .2019العام 

 المیزان�ة العموم�ة

 % على أساس سنوي 1.5مل�ار درهم إماراتي، ما �مثل ز�ادة بنس�ة  127.8إلى  إجمالي األصولوصل  •
 مل�ار درهم إماراتي مدفوعًا �شكل أساسي بتمو�ل الشر�ات 83.4% إلى 2.8بنس�ة  صافي تمو�ل العمالءارتفع  •

 % 8.6التي ارتفعت  بنس�ة 
مل�ار درهم إماراتي، مع نمو ودائع الحسا�ات الجار�ة وحسا�ات التوفیر بنس�ة  101.3 ودائع العمالء بلغت •

 .من إجمالي ودائع العمالء% 88.2مل�ار درهم، �ما �شكل  89.3% إلى 12.3
 .2020السنة المال�ة  خالل %82.4 عند تمو�ل العمالء إلى الودائعمعدل  استقر •
 معدل التسهیالت إلى األموال المستقرة (المعدل التنظ�مي) حیث بلغ ةسیولة قو� المصرف على مستو�ات حافظ •

 .أعلى من المتطل�ات التنظ�م�ة ممتاز حافظ على مستوى و  85.8%
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 �جمالي حقوق المساهمینالعوائد و قوة رأس المال و 

مقارنة ب  2020مل�ار درهم خالل السنة المال�ة  19.2إلى  % ل�صل0.3بنس�ة ارتفع إجمالي حقوق المساهمین  •

 .2019مل�ار درهم خالل السنة المال�ة  19.1

 :3و�حسب معاییر �ازل  2020خالل العام  •

 %19.40معدل �فا�ة رأس المال لمصرف أبوظبي اإلسالمي عند  استقرّ  •

  %18.32بلغ معدل �فا�ة الشق األول من رأس المال  •

 %13.54ة الشق األول من حقوق المساهمین معدل �فا� بلغ •

 أعلى من الحد األدنى التنظ�مي الذي حدده مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�زي.جم�ع هذه المعدالت  •

 2020الرقمي في مصرف أبوظبي اإلسالمي خالل العام لتحول ا

 من إجمالي عمالء المصرف �استخدام قنواته الرقم�ة �شكل نشط. %78�قوم  •
% من المعامالت المال�ة لألفراد، �ما في ذلك المدفوعات والتحو�الت المال�ة؛ تنجز حال�ًا عبر قنوات المصرف 97 •

 الرقم�ة.
 أبوظبي اإلسالمي حسا�اتهم رقم�ًا. % من العمالء الجدد لمصرف50فتح  •
% من أعمال وحدة خدمات المعامالت الدول�ة من مصرف أبوظبي اإلسالمي ُأنجزت رقم�ًا �استخدام 80أكثر من  •

ADIB Direct.وهي منّصة مصرف�ة مبتكرة توفر محفظة من الخدمات المؤتمتة للتمو�ل التجاري ، 
منصة للمب�عات المصرف�ة عن ُ�عد، تت�ح للعمالء التفاعل �انات و مر�ز متمیز للبأطلق مصرف أبوظبي اإلسالمي  •

مع المصرف، والتقدم �طل�ات للحصول على التمو�ل الشخصي وال�طاقات المغطاة ومنتجات التكافل وغیرها من 
 .الحلول المصرف�ة الُمتاحة دون الحاجة لُمغادرة منازلهم

 قام المصرف �اطالق العددي من م�ادرات الذ�اء االصطناعي منها خدمة الدردشة  •
تمّكن �طاقات الدرهم اإللكتروني جدیدة من أبرم المصرف شراكة مع وزارة المال�ة في دولة اإلمارات لتوفیر مجموعة  •

 .آالف خدمة حكوم�ة 5المق�مین في الدولة من الوصول إلى 
  خدمة أبل �اي لتمكین العمالء من إجراء عمل�ات الدفع غیر التالمس�ة. أطلق مصرف أبوظبي اإلسالمي •
دردشة)، وهي أول "رو�وت" دردشة إماراتي لخدمة المتعاملین في دولة  ADIBإطالق خدمة الدردشة المصرف�ة ( •

 على استفساراتهم.اإلجا�ة م المعلومات األساس�ة و �تقدو  اإلمارات عبر تطبیق "واتس أب"
 

 19-العمالء والمجتمع خالل جائحة �وفیددعم 

نّفذ مصرف أبوظبي اإلسالمي حزمة متنوعة من اإلجراءات والتدابیر في جم�ع األقسام الداخل�ة لضمان تحقیق  •
أعلى مستو�ات السالمة ورفاه�ة الموظفین، وشمل ذلك استخدام منّصات العمل من المنزل �االعتماد على الحلول 
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وتو�والت تعق�م وتطهیر صارمة في �افة مرافقه ومنشآته مع تدشین برامج توعو�ة حول التكنولوج�ة وتطبیق بر 
 أهم�ة الصحة والسالمة.

من اجمالي  %65 لالذي تم حتى اآلن إعطاؤه  COVID-19حملة برنامج تطع�منظم مصرف أبوظبي اإلسالمي  •
  موظفي المصرف

الحفاظ على سالمة العمالء، �ما في ذلك آل�ات التنظ�ف نّفذ المصرف مجموعة من اإلجراءات الشاملة التي تضمن  •
المتطّورة وأدوات الحما�ة الشخص�ة إلى جانب تر�یب حواجز الفاصلة لسالمة العمالء وااللتزام �قواعد الت�اعد 

 االجتماعي والجسدي وعقد اجتماعات افتراض�ة مع العمالء.
مالء لمساعدتهم في التعامل مع الظروف والتحد�ات دشن مصرف أبوظبي اإلسالمي �شكل است�اقي حزمة دعم للع •

غیر المسبوقة، وشمل ذلك تأجیل سداد األقساط الشهر�ة وخفض �عض الرسوم والمصار�ف ضمن مجموعة من 
 المنتجات، وذلك تماش�اً مع خطة الدعم االقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�زي.

ي اإلسالمي جهوده لتطو�ر منصاته وخدماته المصرف�ة الرقم�ة حرصًا منه على تلب�ة واصل مصرف أبوظب •
احت�اجات عمالئه المال�ة على مدار الساعة وطوال أ�ام األسبوع وذلك عبر تطبیق الهواتف الذ��ة ومنصات 

 عن استمرار الخدمات المصرف�ة اإللكترون�ة و�مكان�ة التواصل مع المصرف عبر األدوات االفتراض�ة، فضالً 
 وصول العمالء إلى النقد دون انقطاع.

، وشملت الم�ادرات ذلك 19-كّرس مصرف أبوظبي اإلسالمي دعمًا �بیرًا للمجتمع في ظل تفشي جائحة �وفید •
من المال�ة والتطوع�ة والعین�ة ملیون درهم دعمًا لبرنامج "معًا �لنا �خیر"، الستق�ال المساهمات  25تقد�م مبلغ 

 المجتمع.والجهات والشر�ات لدعم األفراد 
تعاون مصرف أبوظبي اإلسالمي مع دائرة المال�ة في أبوظبي لدعم برنامج حكومة أبوظبي للضمانات االئتمان�ة  •

لتمو�ل الشر�ات الصغیرة والمتوسطة، والذي یهدف إلى تعز�ز مرونة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل 
 التمو�ل.توس�ع نطاق وصولهم إلى مصادر 

*** 
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 نبذة عن مصرف أبوظبي اإلسالمي

ملیار درھم. ویتمیز المصرف  127یعد مصرف أبوظبي اإلسالمي أحد المصارف الرائدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بأصول تتجاوز 
ر مصرف بخدماتھ المصرفیة المتمیزة عبر اإلنترنت واألجھزة الذكیة لیتیح للعمالء سھولة الوصول إلى حساباتھم المصرفیة على مدار الساعة. ویوف

دمات المصرفیة الخاصة وإدارة أبوظبي اإلسالمي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفیة لألفراد والشركات واألعمال إلى جانب الخ
 ).ADIB، ویجري تداول أسھمھ في سوق أبوظبي لألوراق المالیة تحت الرمز (1997الثروات. تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي في عام 

 

إلى المملكة فرعاً، باإلضافة  70ویواصل مصرف أبوظبي اإلسالمي تعزیز حضوره في األسواق الدولیة، بما في ذلك مصر، التي یمتلك فیھا 
 .العربیة السعودیة والمملكة المتحدة والسودان والعراق

 

ة وتكریماً لتمیزه وحرصھ الدائم على االبتكار، حصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسالمي في العالم" (من مجلة "ذا بانكر" العالمیة)، وجائز
فاینانس"). ویتمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي بسجل حافل بالتمیز على ھذا "أفضل مصرف إسالمي رقمي في الشرق األوسط" (من مجلة "غلوبال 

ت"، إلى الصعید، ویتجسد ذلك في منتجاتھ المتنوعة ومن بینھا حساب التوفیر "غنى"، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع "االتحاد للطیران" و"اتصاال
 .ات العمالءجانب مجموعة واسعة من منتجات التمویل التي تلبي مختلف احتیاج

 

 :، أو االتصال معwww.adib.aeلمزید من المعلومات، الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني 
 

 لمیا حریز

                                     رئیس قسم التواصل المؤسسي

 +971504734482متحرك: 

 lamia.hariz@adib.com :برید إلكتروني
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