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في  2020ع عام ممقارنة % 45و�حقق نموًا بنس�ة  2021مصرف أبوظبي اإلسالمي �سجل أداًء قو�ًا في السنة المال�ة 

 مل�ار درهم إماراتي  2.3أر�احه الصاف�ة لتبلغ 
 األر�اح الصاف�ة   من% 48.5فلسًا للسهم الواحد �ما �عادل نس�ة  31توز�عات األر�اح المقترحة تبلغ 

هصنك خ  • ب ئكصحئ شظ كصمئغق زئج �ئج  ة ئآلذ ب إلكةمر�عئ تص�� ب  ئك ل�    ئكعصم

 
 بنمو اإلیرادات وتحسن النفقات التشغیل�ة  اجاء مدفوع األداء المتمیز للمصرف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   مع تحسن   2021لعام  مل�ار درهم إماراتي 2.3لتبلغ   2020مقارنة مع عام  % في صافي األر�اح45المصرف �حقق ز�ادة قدرها
 % 14.3  الى ل�صلنقطة أساس  463العائد على حقوق المساهمین بواقع 

  9بواقع  األنشطة غیر تمو�ل�ة  من مل�ار درهم إماراتي نت�جة لنمو الدخل  5.6% لتبلغ 4اإلیرادات تحقق ز�ادة بنس�ة % 
 40.7نقطة مئو�ة لتبلغ  5.1�مقدار  الدخل  إلى التكلفة  معدلإلى خفض  أدىالتكال�ف   خفضل فعالة تطبیق استرات�ج�ة % 
 � الكاف�ة   التغط�ة  معدل   % على الرغم من تحسن27بنس�ة      التمو�ل  خسائر  مخصصات  انخفاضتحسن التوقعات االقتصاد�ة �سهم 

 للمخصصات 
   في تمو�ل 7مل�ار درهم إماراتي مع تسجیل نمو قدره    137% لتبلغ ق�متها  7المیزان�ة العموم�ة للمصرف تحقق نموًا  بنس�ة %

 % في الودائع  8العمالء و
  12.93المصرف �حافظ على مر�ز راسخ لرأس المال حیث بلغ معدل �فا�ة الشق األول من حقوق المساهمین العادیین  % 

 

ملیون درهم   2,330والتي بلغت    صافي أر�احه% على أساس سنوي في  45عن تحقیق نمو بنس�ة    ي اإلسالميأعلن مصرف أبوظب
. وجاءت هذه النتائج مدفوعة �النمو 2020ملیون درهم إماراتي للسنة المال�ة    1,604مقارنة مع    2021إماراتي خالل السنة المال�ة  

ي عام  المصرف ف   إیراداتالقوي لإلیرادات، ومواصلة تحسین قاعدة التكال�ف وتخف�ض مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمار. وسجلت  
ملیون درهم إماراتي في العام الذي س�قه، نت�جًة لز�ادة الدخل   5,358ملیون درهم إماراتي مقابل  5,560% لتبلغ 4نموًا بنس�ة  2021

بنس�ة   من األنشطة التمو�ل�ة  ملیون درهم إماراتي، ونمو الدخل  2,215% على أساس سنوي لیبلغ  9بواقع    من األنشطة غیر تمو�ل�ة  
  في السوق.  ملیون درهم إماراتي على الرغم من انخفاض معدالت األر�اح 3,345% إلى 1
 

 
 ملیار 93

 العمالء  اجمالي تمویل

 +7% 

 

 ملیار 110
 الودائع

 +8% 

 
 ملیار 2.3

 صافي الدخل

 +45% 
 
 ملیار 5.6

 اإلیرادات

 +4% 
 
 ملیار 1.0

مخصصات خسائر التمویل 
ا ث  %27-  ا

  
 ملیار 2.3

 النفقات

-8% 

 

 
12.9% 

معدل كفایة الشق األول 
 من حقوق المساھمین

 
 ملیار 137

 إجمالي األصول

 +7% 
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% 8واالستثمار المستمر في الم�ادرات الرقم�ة في انخفاض النفقات التشغیل�ة بنس�ة    التكال�ف  وساهم التطبیق الناجح لعمل�ات ض�ط
لتبلغ   الدخل بواقع    2,260على أساس سنوي  إلى  التكلفة  إلى تحّسن معدل  إماراتي، ما أدى  ل�سجل    5.1ملیون درهم  نقطة مئو�ة 

ملیون درهم إماراتي في عام    954سنوي لتبلغ  % على أساس  27بنس�ة    مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمار%. وانخفضت  40.7
. وتزامن هذا  19-، ما �عكس تحسن الظروف االقتصاد�ة �شكل عام �المقارنة مع العام السابق الذي تأثر بتداع�ات أزمة �وفید2021

 %. 120.0نقطة مئو�ة لتبلغ  9.3(�ما فیها الضمانات) بواقع  للمخصصات الكاف�ة التغط�ة معدلاالنخفاض مع تحسن 
 

 التمو�لمل�ار درهم إماراتي نت�جة لنمو إجمالي    136.9% �المقارنة مع نها�ة العام الماضي ل�صل إلى  7بنس�ة    إجمالي األصول  وارتفع
% على أساس 8نموًا بنس�ة    ودائع العمالء%، وز�ادة السیولة واألرصدة لدى المؤسسات المال�ة والبنوك المر�ز�ة. وسجلت  7بنس�ة  

مل�ار درهم إماراتي �التوازي مع نمو ودائع الحسا�ات الجار�ة وحسا�ات التوفیر والودائع االستثمار�ة قصیرة األمد.   109.6سنوي لتبلغ  
%  12.93حیث بلغ معدل �فا�ة الشق األول من حقوق المساهمین  لرأس المال  وظبي اإلسالمي على مر�ز قوي  وحافظ مصرف أب

للمصرف   السیولة النقد�ة. �ما استقرت  2021% �عد تعدیل توز�عات األر�اح المقترحة لعام  18.57ونس�ة �فا�ة إجمالي رأس المال  
% 84.1عند مستو�ات سل�مة تتخطى الحد األدنى للمتطل�ات التنظ�م�ة �فارق مر�ح، مع تسجیل تحسن في معدل األموال المستقرة بلغ  

  %. 19.7واألصول السائلة المؤهلة بنس�ة 
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.  2020% �المقارنة مع العام  45، حیث حقق نموًا الفتًا في صافي أر�احه بنس�ة  2021أداًء قو�ًا في    اإلسالميسجل مصرف أبوظبي  "
له فرق عملنا بتقد�م مجموعة متنوعة من األفكار  العمالء، والذي استجابت  وشهدنا في جم�ع مجاالت أعمالنا نموًا الفتًا في نشاط 

ونت�جة لذلك، أفضى األداء العام للمصرف إلى تحقیق أر�اح   عمالئنا وتقد�م ق�مة طو�لة األمد للمساهمین.والعروض لمواك�ة احت�اجات  
، وتسل�ط الضوء على قدرتنا على التك�ف بنجاح مع البیئة التشغیل�ة الجدیدة، ومواصلة االستثمار في المواهب 2021قو�ة في عام  

اجمالي   اقتراح رفعاإلدارة  المجال لمجلس    2021وأتاح هذا األداء القوي للمصرف في عام    المتمیزة واالبتكارات لدعم النمو المستقبلي.
% من األر�اح الصاف�ة لهذا العام، �ما یتماشى مع التزامنا بتوفیر ق�مة طو�لة األمد 48.5%، لتشكل  51.2إلى    بنس�ة  األر�اح الموزعة

 للمساهمین.

بیرة في المجاالت التي تساعدنا على تعز�ز النمو في المستقبل، �ما في ذلك إطالق بتوظ�ف استثمارات �  2021وقمنا خالل العام  
ابتكارًا في العالم. �ما حافظ األكثر    االسالميرؤ�تنا الرام�ة ألن نص�ح المصرف  منتجات جدیدة، وتطو�ر قدراتنا الرقم�ة �ما یتماشى مع  

رفي لدولة اإلمارات من خالل إطالق عدد من الم�ادرات الرقم�ة مصرف أبوظبي اإلسالمي على حضوره الر�ادي في القطاع المص
، أول منظومة رقم�ة إسالم�ة متخصصة �المر��ات في العالم؛ ومنصة أموالي، أول مصرف إسالمي تور�والجدیدة �ما في ذلك إطالق 

 الش�اب.  فئة مخصص للعمالء من

األساس�ة  الر�ائز  أحد  المستدام  المستقبل  �ضمان  التزامنا  أص�ح  الرائدة،  اإلسالم�ة  المصارف  �أحد  الرائد  حضورنا  إلى  واستنادًا 
نعمل على تطو�ر أطر العمل السل�مة التي تساعدنا على لعب دور إ�جابي حیث  السترات�جیتنا وخطتنا الخاصة �األعوام الخمسة القادمة.  

ات التي نعمل فیها. ونحرص على مواصلة االبتكار وتعز�ز قدراتنا لتسر�ع وتیرة تحقیق أجندتنا الخاصة �حو�مة فاعل في المجتمع
الشر�ات والمسؤول�ة االجتماع�ة والبیئ�ة، سواء من خالل تطو�ر حلول مال�ة جدیدة ومستدامة أو توفیر الدعم لمواك�ة احت�اجات عمالئنا  

  �ة".أو التمكین المالي لألج�ال الشا

 ستسهم  �ما  الماض�ة،  القلیلة  األعوام  خالل  عال�ة  مرونة  أظهر  اإلماراتي  االقتصاد  أن  نعتقد  فإننا  المستقبل�ة،  للتطلعات  و�النس�ة
  واألفراد   للشر�ات  المصرف�ة  خدماته  لتطو�ر  للمصرف   مهمة  فرص   توفیر  في  االقتصادي  التنو�ع  لتحقیق  الرام�ة  الحكوم�ة  االستثمارات

  الرغم   على  المخاطر،  إلدارة  المنهج�ات  أفضل  �اعتماد  التزامنا  خالل  من  التقل�ات  حدة  من  التخف�ف  على  �قدرتنا  نثق  �ما.  سواء  حد  على
 استرات�ج�ة  جوهر  تمثل  المال   رأس  وقوة  االئتمان  جودة   �أن  شك   أدنى  لدینا   ول�س.  العالمي  االقتصادي  المشهد   في   ال�قین  انعدام   حالة   من

 ".المساهمین حقوق  على  �العائدات والمتعلقة األمد طو�لة أهدافنا تواكب حك�مة منهج�ة على 2022 عام في وسنحافظ نجاحنا،

 سعادة جوعان عويضة سھیل الخییلي  

 رئیس مجلس اإلدارة 



 

 2021السنة المالیة  -تقرير مناقشات وتحلیالت اإلدارة 
 
5 

 

 

 

 

 

 

 

"تشرفت �اخت�اري لمنصب الرئ�س التنفیذي للمجموعة في الوقت الذي �حقق ف�ه مصرف أبوظبي اإلسالمي نجاحاٍت متالحقة و�عتزم  
مع إرٍث عر�ق و�مكان�ات تحقیق مستقبٍل   . و�تمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي �الكثیر من المقومات2025تنفیذ استرات�جیته للنمو لعام  

المیزان�ة  ونموًا في  شهدنا تحسنًا مستمرًا في أدائنا الماليحیث  2021جدًا �اإلنجازات التي حققها المصرف في عام أنا فخور . مشرق 
للمصرف   المحافظة  العموم�ة  بتقد�م  مع  الراسخ  التزامنا  المتمیزة عكس  إلى عمالئنا ومجتمعاتنا. وت  خدمات متمیزة  على  النتائج  هذه 

ألف عمیل    116العمالء رف�عة المستوى والحائزة على الكثیر من الجوائز، والتي ساهمت �جذب حوالي    استرات�جیتنا القو�ة، وخدمات
ننا  جدید إلى المصرف خالل العام. و�مكننا �الط�ع تحقیق المز�د من اإلنجازات، إذ نعلم �أن السوق تتمتع �إمكان�ات هائلة، وال یزال �إمكا

توقعات عمالئنا المتنام�ة. سنحرص على االستثمار في المجاالت التي نرى فیها  بر لمواك�ة  من خالل بذل جهود أك  ز�ادة حصتنا فیها
فرصًا للنمو، �ما سنعمل على تحسین بنیتنا التحت�ة، و�دارة المخاطر والجوانب الرقاب�ة لضمان قدرتنا على العمل �طر�قة آمنة وسل�مة، 

  وتحقیق التمیز في خدمة عمالئنا الكرام.

  على   أكبر  �شكل  للتر�یزمن خالل    سنوات   5  لمدة  الممتدة  اإلسترات�ج�ة  المراجعة  من  �جزء  حددناها  التي  األولو�ات  علىر�ز  نكما س
  تحقیق  لنا   تضمن  جدیدة،   قطاعات  واجتذاب  ح�اتهم،  في  المهمة  المال�ة  المراحل  جم�ع  في   عمالئنا  بدعم  لنا  تسمح  جدیدة،  منتجات  ابتكار
 القادرة   إمكاناتنا  لتأس�س  الرقمي  للتحول  استرات�جیتنا  تنفیذ  وسنواصل.  الراسخة في السوق    التجار�ة  مكانتنا  على  بناءً   األر�اح،  وز�ادة  النمو
 وتعز�ز  عمالئنا  خدمة  على  أكبر  �شكل  التر�یز  لنا  سیت�ح  مما  التشغیلي  نموذجنا  ت�س�ط  خالل   من  المستقبل  استحقاقات  تلب�ة  على 

 ."  الكفاءة مستو�ات

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 ناصر العوضي  

 الرئیس التنفیذي للمجموعة  
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اإلسالمي على الزخم القوي ألعماله خالل الر�ع األخیر من العام الماضي، و�عتزم تحقیق المز�د من اإلنجازات   "حافظ مصرف أبوظبي
مدفوعًا �ارتفاع تمو�الت العمالء ونمو      2021في عام     %4. فقد نجحنا بتحقیق نمو قوي في اإلیرادات بنس�ة  2022المتمیزة في عام  

سین الكفاءة التشغیل�ة وخفض تكلفة المخاطر، حیث أدى هذا النمو في اإلیرادات إلى ز�ادة األر�اح إیرادات االستثمار، �اإلضافة إلى تح
%. 14.3  لتصل الى% على أساس سنوي، والتي أدت بدورها إلى تحقیق نمو سل�م في العوائد على حقوق المساهمین  45الصاف�ة بنس�ة  

% على أساس سنوي 7% على أساس سنوي، و�جمالي أصول تمو�ل العمالء بنس�ة  8كما نجحنا بتحقیق نمو قوي في الودائع بواقع  
 من أصول تمو�ل العمالء والشر�ات. 

صافي  ق ل�عتبر األعلى في السو في السوق، حافظنا على معدل    األر�اح  معدالت  انخفاض  عن   الناجمة  التحد�ات  استمرار  من  �الرغم
�فضل انخفاض تكلفة التمو�ل المدعومة �أرصدة أعلى في الحسا�ات الجار�ة وحسا�ات وذلك  %  3.25بلغ    NPMs"  ر�ح�ةالهوامش  ال

 . أر�احنا على  �النفع أي ز�ادة متوقعة في معدالت األر�اح في الفترة القادمة  وس�عود التوفیر، 

التكلفة إلى الدخل للمجموعة،    معدلنقطة مئو�ة في    5.1اإلسالمي انض�اطًا قو�ًا في النفقات، مع تحّسن �مقدار    وأظهر مصرف أبوظبي
على الرغم من استثمارنا المكثف في عدٍد من المجاالت األساس�ة التي ستساعدنا على تحقیق مز�د من النمو مستقبًال، �ما في ذلك 

 الرقم�ة.  تعز�ز تجر�ة العمالء وتطو�ر قدراتنا

وواصلنا طوال هذه الفترة إظهار انض�اطنا تجاه المخاطر، مع تحقیق االستقرار في جودة أصولنا، مدعومًا بنهٍج حذر تجاه المخاطر 
وعمل�ات االسترداد. �ما حافظنا على قوة وث�ات میزانیتنا العموم�ة مع معدالت سیولة وتمو�الت قو�ة ومر�ز رأس مالي راسخ، لذا فإننا  

 "ى ثقة تامة من قدرتنا على دعم طموحاتنا الخاصة �النمو �كفاءة وفعال�ة عال�ة.عل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   محمد عبد الباري

 للمجموعة   الماليالرئیس 
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 ملخص النتائج المال�ة للمجموعة
 

 ب�ان الدخل 

 (ملیون) درهم إماراتي 
السنة المال�ة  

2021 
السنة المال�ة  

2020 
Δ % 

الر�ع الرا�ع  
2021 

الر�ع الرا�ع  
2020 

Δ % 

              
 %4- 922 882 %4- 3,827 3,675 إجمالي عائدات التمو�ل

 %13- ) 95( ) 82( %34- ) 502( ) 330( األر�اح الموزعة على المودعین 
 %3- 828 800 %1+ 3,324 3,345 من األنشطة التمو�ل�ة الدخل 

 %40+ 233 328 %26+ 791 994 الدخل من األنشطة االستثمار�ة 
 %2- 274 269 %3- 992 958 والعموالتصافي الدخل من الرسوم 

 %15- 77 65 %11+ 223 248 صافي الدخل من خدمات العمالت األجنب�ة
 %58- 13 6 %48- 27 14 إیرادات أخرى 

 %12+ 598 667 %9+ 2,034 2,215 من األنشطة غیر تمو�ل�ةالدخل 
 %3+ 1,426 1,467 %4+ 5,358 5,560 اإلیرادات اجمالي 
 %8- ) 578( ) 531( %8- ) 2,450( ) 2,260( التشغیل�ةالنفقات 

 %44- ) 360( ) 203( %27- ) 1,314( ) 954( مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمار
 %50+ 487 733 %47+ 1,594 2,345 قبل الز�اة وضر��ة الدخل  ر�حصافي ال

 %14- ) 5( ) 4( %252+ 10 ) 15( الز�اة والضرائب 
 %51+ 483 728 %45+ 1,604 2,330 �عد الز�اة والضرائب ر�حصافي ال

 %156+ ) 0( ) 1( %20+ ) 1( ) 1( حقوق األقل�ة 
 %51+ 482 728 %45+ 1,603 2,329 العائد لمساهمي المجموعة لر�حصافي ا

              
    %57+ 0.36 0.57 أر�اح السهم الواحد

 %3.51 % 3.25 هامش صافي األر�اح 
نقطة  27-

 أساس 
   

 %45.7 % 40.7 معدل التكلفة إلى الدخل 
-5.1  

 نقطة مئو�ة
   

 %1.28 % 0.99 تكلفة المخاطر 
نقطة  30-

 أساس 
   

 %9.6 % 14.3 العائد على حقوق المساهمین 
+463  

 نقطة أساس 
   

 %1.26 % 1.76 العائد على األصول
نقطة  50+

 أساس 
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ملیون درهم إماراتي   1,604ملیون درهم إماراتي مقابل    2,330لیبلغ    2021% في عام  45بنس�ة   صافي ر�ح المجموعةارتفع   •
التشغیل�ة، وانخفاض مخصصات خسائر 2020في عام   الكفاءة  اإلیرادات، وتحّسن  في  القوي  �النمو  ذلك مدفوعًا  . وجاء 

%  51نموًا بنس�ة    2021خالل الر�ع الرا�ع من عام  وحققت األر�اح الصاف�ة  التمو�ل واالستثمار �المقارنة مع العام السابق.  
  .2020�المقارنة مع الر�ع الرا�ع من عام 

% خالل  4بنس�ة    اإلیراداتساهم انتعاش النشاط االقتصادي في دولة اإلمارات وعودة األعمال إلى زخمها في ز�ادة  اإلیرادات:   •
. وعلى أساس ر�ع 2020ملیون درهم إماراتي في عام    5,358ملیون درهم إماراتي مقارنة مع    5,560، لتبلغ  2021عام  

درهم إماراتي خالل الر�ع الرا�ع من عام  ملیون    1,467% على أساس سنوي �ق�مة  3سنوي، سجلت اإلیرادات ارتفاعًا بنس�ة  
  األنشطة غیرتمو�ل�ة من في الدخل  %12، ما �مثل نموًا بنس�ة 2021

بنس�ة   حیث أدى االرتفاع  ملیون درهم إماراتي،    3,354% على أساس سنوي لیبلغ  1  بنس�ة  التمو�ل�ةمن األنشطة    ارتفع الدخل •
العائد على متوسط األصول9 الصافي بواقع  االنخفاض في  �شكل جزئي    �التعو�ض  % في  الر�ح  لیبلغ   27هامش  نقطة 

%. وجاء هذا االنخفاض في هامش األر�اح نت�جة انخفاض معدالت األر�اح والذي أدى إلى تراجع العائدات التمو�ل�ة.  3.25
نقطة أساس على أساس سنوي. و�حافظ مصرف    21وتم تعو�ض ذلك جزئ�ًا من خالل التحسن في تكلفة التمو�ل �مقدار  

سالمي على واحٍد من أعلى هوامش الر�ح الصاف�ة في السوق �فضل تحقیق أدنى مستو�ات تكلفة التمو�الت في أبوظبي اإل
 .  السوق 

  2021ملیون درهم إماراتي في عام    2,215% على أساس سنوي لیبلغ  9  بنس�ة  من األنشطة غیر تمو�ل�ة  الدخل    ارتفع •
تم التعو�ض و�ذلك  %.  11%، وتحسن الدخل من خدمات العمالت األجنب�ة بنس�ة  26نت�جة نمو إیرادات االستثمار بنس�ة  

 %.3انخفاض الدخل من الرسوم بنس�ة  عن
ألف عمیل    116حوالي  ز�ادة �  والذي بلغ    العمالء الجددف من  وتم دعم إجمالي اإلیرادات �النمو الذي حققته قاعدة المصر  •

، ما یبرهن على التر�یز الكبیر للمصرف على عالقاته  2021د�سمبر    31شهرًا الماض�ة والمنته�ة بتار�خ    12خالل فترة الـ  
 طو�لة األمد مع العمالء وتزو�دهم �أفضل الخدمات في القطاع.

% لتبلغ 8بنس�ة  النفقات التشغیل�ة  واالسترات�ج�ة الرقم�ة في خفض    لم�ادرات خفض التكلفةساهم التطبیق الناجح والفعال   •
نقطة مئو�ة   5.1بواقع    التكلفة إلى الدخل  معدل، ما أفضى إلى تحّسن  2020ملیون درهم إماراتي �المقارنة مع العام    2,260

ش�كة فروع المصرف، و�عادة التفاوض  تعز�ز �فاءة    التكال�ف  م�ادرات خفض  وشملت  %.  40.7على أساس سنوي لتبلغ  
% في  8�شأن الم�اني المستأجرة، واإلدارة المستمرة للتناقص الطب�عي للموظفین. وشهدت إدارة النفقات تحسنًا مماثًال بنس�ة  

 ملیون درهم إماراتي. 531لتبلغ  2020�المقارنة مع نفس الفترة من عام  2021الر�ع الرا�ع من عام 
ملیون درهم إماراتي،   954% على أساس سنوي ل�سجل  27للعام بنس�ة  صافي مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمار  تراجع   •

%. وتحقق هذا التحسن على  0.99نقطة أساس على أساس سنوي لتبلغ    30�مقدار    تكلفة المخاطرما ساهم في خفض نس�ة  
  9.3(�ما فیها الضمانات) بواقع    للمخصصات  الكاف�ة  التغط�ة  معدل  تحسنالتزامن مع  مستو�ي االقتصاد الجزئي والكلي �

 %.  120.0نقطة مئو�ة لتبلغ 
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 المیزان�ة العموم�ة 
 

 (ملیون) درهم إماراتي 
  د�سمبر

2021 

 د�سمبر
2020 

Δ % 

        
 % 11+ 19,580 21,699 السیولة واألرصدة لدى المصارف المر�ز�ة 

 %87+ 2,420 4,530 األرصدة من المؤسسات المال�ة 
 % 6+ 83,409 88,252 تمو�ل العمالء 

 %1- 13,809 13,691 االستثمارات 
 % 23+ 1,302 1,604 االستثمارات في الشر�ات الزمیلة

 %1- 2,024 2,003 التطو�ر واالستثمار العقاري 
 % 3- 5,273 5,089 األصول األخرى 
 % 7+ 127,816 136,868 إجمالي األصول 

 %6- 3,773 3,536 األرصدة لدى المؤسسات المال�ة 
 %8+ 101,276 109,611 إجمالي الودائع

 %12- 3,605 3,162 المطلو�ات األخرى 
 % 7+ 108,654 116,309 مجموع المطلو�ات 

 - 3,632 3,632 رأس المال  
 %19+ 5,671 6,741 األر�اح الم�قاة 

 %6+ 5,093 5,420 االحت�اط�ات األخرى 
 % 10+ 14,396 15,793 حقوق الملك�ة العائدة إلى المساهمین

 - 4,754 4,754 صكوك الشق األول 
 % 3+ 11 12 حقوق األقل�ة 

 % 7+ 19,162 20,559 حقوق الملك�ة العائدة إلى أصحاب األسهم
        

 %7+ 87,407 93,129 إجمالي تمو�ل العمالء
 %8+ 7,689 8,286 األصول غیر المنتجة 

 %8.8 % 8.9 نس�ة األصول غیر المنتجة 
نقطة  10+

 أساس 

 %57.9 % 66.8 للمخصصات  الكاف�ة التغط�ة معدل
نقطة  8.8+

 مئو�ة

 %110.7 % 120.0 مع الضمانات  للمخصصات الكاف�ة التغط�ة معدل
نقطة  9.3+

 مئو�ة
 %5+ 99,574 104,443 األصول المرجحة �المخاطر 
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 %12.94 % 12.93 معدل �فا�ة الشق األول من حقوق المساهمین العادیین 
نقطة  1-

 أساس 

 %17.71 % 17.48 معدل �فا�ة الشق األول 
نقطة  23-

 أساس 

 %18.80 % 18.57 نس�ة �فا�ة رأس المال 
نقطة  23-

 أساس 

 %82.4 % 80.5 نس�ة التمو�ل إلى الودائع 
نقطة  1.8-

 مئو�ة

 %85.8 % 84.1 األموال المستقرة معدل 
نقطة  1.7-

 مئو�ة

 %20.7 % 19.7 نس�ة األصول السائلة المؤهلة 
نقطة  1.0-

 مئو�ة
 
 

مل�ار درهم إماراتي   136.9% ل�صل إلى  7بنس�ة    2021د�سمبر    31خالل الفترة المنته�ة بتار�خ    إجمالي األصولارتفع   •
المال�ة والبنوك 2020مقارنة بنفس الشهر في عام   التمو�ل وز�ادة السیولة واألرصدة لدى المؤسسات  ، نت�جة لنمو صافي 

 المر�ز�ة.
بنس�ة  تمو�ل  ارتفع إجمالي   • إ7العمالء  للجهات    93.1لى  % على أساس سنوي  التمو�ل  إماراتي مدفوعًا بنمو  مل�ار درهم 

%، بینما سجلت محافظ الخدمات المصرف�ة الخاصة وتمو�الت األفراد نموًا بنس�ة 20الحكوم�ة وشر�ات القطاع العام بنس�ة  
 % على التوالي. 3% و14

 مل�ار درهم إماراتي. 13.7لتبلغ   2021% خالل العام 0.9للمصرف بنس�ة  االستثمار�ةتراجعت المحفظة  •
ق�مة   • إلى    ودائعوصلت  بتار�خ    110العمالء  إماراتي  درهم  بنس�ة  2021د�سمبر    31مل�ار  ارتفاعًا  بذلك  %  8، مسجلة 

، مع نمو ودائع الحسا�ات الجار�ة وحسا�ات التوفیر (�ما في ذلك االستثمارات قصیرة   2020�المقارنة مع الر�ع الرا�ع من عام  
 % من إجمالي ودائع العمالء.92مل�ار درهم إماراتي، �ما �شكل حوالي  100.7% لتبلغ 13بنس�ة  األمد)

  7.7�المقارنة مع    2021مل�ار درهم إماراتي خالل الر�ع الرا�ع من العام    8.3    لألصول غیر المنتجةبلغت الق�مة اإلجمال�ة   •
كس صعو�ة البیئة التشغیل�ة وارتفاع نس�ة األصول غیر المنتجة  ، ما �ع2020مل�ار درهم إماراتي خالل نفس الفترة من العام 

  .2020% بنها�ة العام 8.8% مقابل 8.9إلى 
%  84.1اإلسالمي على مستو�ات سل�مة من السیولة مع تسجیل تحسن في معدل األموال المستقرة بلغ    حافظ مصرف أبوظبي •

% خالل الفترة المنته�ة بتار�خ 19.7تراجعت نس�ة األصول السائلة المؤهلة إلى % في بدا�ة العام، بینما  85.8�المقارنة مع  
 . 2020% بنها�ة العام 20.7مقابل  2021د�سمبر  31

أبوظبي اإلسالمي على  حافظ مصر  • المساهمین   مر�ز رأس ماليف  األول من حقوق  الشق  بلغ معدل �فا�ة  راسخ، حیث 
% خالل الفترة المنته�ة بتار�خ 18.57%، ومعدل �فا�ة رأس المال  17.48%، ومعدل �فاءة الشق األول  12.93العادیین  

صرف اإلمارات العر��ة المتحدة المر�زي �فارق مر�ح ، متجاوزًا المتطل�ات التنظ�م�ة المحددة من قبل م2021د�سمبر    31
المتحدة 11.5وال�الغ   العر��ة  التي أطلقها مصرف اإلمارات  الموّجهة  الشاملة  الدعم االقتصادي  %، �ما یتماشى مع خطة 

  المر�زي. 
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 مراجعة األداء في القطاع 
 مجموعة الخدمات المصرف�ة لألفراد

 
 ب�ان الدخل 

 إماراتي (ملیون) درهم 
السنة المال�ة 

2021 

السنة المال�ة  
2020 

Δ % 
الر�ع الرا�ع  

2021 

الر�ع الرا�ع  
2020 

Δ % 

              
 % 7- 668 620 %6- 2,654 2,482 من األنشطة التمو�ل�ة الدخل 
 %1+ 150 151 %2- 585 574 من األنشطة غیر تمو�ل�ة الدخل 

 % 6- 817 771 %6- 3,239 3,056 اإلیرادات 
 %2+ ) 429( ) 439( %2- ) 1,848( )1,805( النفقات التشغیل�ة

 %130- 36 ) 11( %61- ) 117( ) 46( مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمار
 % 24- 424 321 %5- 1,273 1,206 قبل الضرائب والز�اة الر�ح صافي 

 %100- 18 0 %100- 18 0 الضرائب والز�اة 
 % 27- 442 321 %7- 1,291 1,206 �عد الضرائب والز�اةلر�ح صافي ا

              

 %57.1 % 59.1 نس�ة التكلفة إلى الدخل 
+2.0  

 نقطة مئو�ة
57.0 % 52.5% 

+4.5  
 نقطة مئو�ة

 %0.25 % 0.09 تكلفة المخاطر 
نقطة  15-

 أساس 
0.09 % -0.30% 

نقطة  39+
 أساس 

 
 المیزان�ة العموم�ة

 (ملیون) درهم إماراتي 
  د�سمبر

2021 

 د�سمبر
 2020 

Δ % 

        

 %3+ 47,497 48,853 إجمالي التمو�ل

 %7+ 70,074 75,279 إجمالي الودائع

 
ُتعد مجموعة الخدمات المصرف�ة لألفراد ("خدمات األفراد")، المصرف الرائد �النس�ة للمواطنین اإلماراتیین، والحافز الرئ�سي   •

  1,206  الى  صافي األر�اح  حیث وصل تسم �مرونة عال�ة،  ا   لنمو أعمال مصرف أبوظبي اإلسالمي. وحققت المجموعة أداءً 
العام   إماراتي خالل  بنس�ة  2021ملیون درهم  تراجعًا  الماضي. �ما واصلت  7، ما �مثل  العام  الفترة من  % مقارنة بنفس 

ال�طاقات   إلى تعز�ز زخم مب�عات  أدى  قنواتها، ما  إنتاج�ة  العمالء وتحسین  إلى  المقدمة  إثراء محفظة خدماتها  المجموعة 
 31مل�ار درهم إماراتي في    48.9% على أساس سنوي، ل�صل إلى  3بنس�ة    لتمو�لاالمصرف�ة مع تسجیل نمو في إجمالي  

 .  2021د�سمبر 
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% على أساس سنوي لتبلغ  6الخدمات المصرف�ة لألفراد بنس�ة  إیرادات  وعلى الرغم من النمو المشجع للتمو�ل، فقد انخفضت   •
 �انخفاض معدالت األر�اح. ملیون درهم إماراتي نظرًا النخفاض هوامش األر�اح التي تأثر  3,056

التشغیل�ةوتحسنت   • العام    النفقات  والتر�یز  2بنس�ة    2021خالل  التكلفة،  أساس سنوي، �فضل م�ادرات تحسین  % على 
  المستمر على ت�س�ط وأتمتة العمل�ات لتحسین مستو�ات الكفاءة وتقد�م تجارب أفضل للعمالء.

میزة للعمالء في مساعدة المجموعة على توس�ع نطاق قاعدة عمالئها �حوالي  وساهم التر�یز االسترات�جي على تقد�م تجارب مت •
% على أساس سنوي، �ما یتخطى 7بنس�ة    المطلو�اتشهرًا الماض�ة. �ما ارتفعت    12ألف عمیل جدید خالل فترة الـ    116

القو�ة   االسترات�ج�ة  على  دلیًال  ذلك  و�مثل  السوق.  في  الودائع  نمو  احت�اجات  معدالت  تلب�ة  على  ُتر�ز  والتي  للمصرف، 
 المواطنین اإلماراتیین �ما یتماشى مع جوهر أعمال الخدمات المصرف�ة لألفراد. 

، واصل المصرف تقد�م أفضل الحلول الرقم�ة الرائدة في القطاع، �ما حرص على إعادة تصم�م  التحول الرقميوعلى مستوى   •
الُمعامالت المصرف�ة في أي وقٍت ومكان عبر قنواتهم الرقم�ة المفضلة. �ما ساهم  تجر�ة العمیل، وتمكین عمالئه من إجراء  

توفیر منصة رقم�ة جدیدة للمب�عات عن ُ�عد في مساعدة العمالء على التفاعل مع المصرف عن ُ�عد، ما أدى لز�ادة المب�عات  
 عبر منتجات تمو�ل الموّجهة للمستهلكین. 

 
 المصرف�ة للشر�اتجموعة الخدمات م
 

 ب�ان الدخل 

 (ملیون) درهم إماراتي 
السنة المال�ة 

2021 

السنة المال�ة  
2020 

Δ % 
الر�ع الرا�ع  

2021 

الر�ع الرا�ع  
2020 

Δ % 

              
 % 12- 173 152 %7- 641 598 من األنشطة التمو�ل�ة  الدخل
 %1+ 93 93 %7- 297 277 من األنشطة غیر تمو�ل�ة الدخل 

 % 8- 265 245 %7- 938 875 اإلیرادات 
 %6- ) 77( ) 73( %13- ) 322( ) 279( النفقات التشغیل�ة

 %55- ) 366( ) 164( %41- ) 982( ) 578( مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمار
 % 105+ ) 178( 8 %105+ ) 366( 17 قبل الضرائب والز�اة الر�ح صافي 

 %90+ ) 23( )2( %12- ) 9( ) 10( الضرائب والز�اة 
 % 103+ ) 201( 6 %102+ ) 374( 8 �عد الضرائب والز�اة ر�حصافي ال

              

 %34.3 % 31.9 نس�ة التكلفة إلى الدخل 
-2.4  

 نقطة مئو�ة
29.8 % 29.2% 

+0.6  
 نقطة مئو�ة

 %2.97 % 1.57 تكلفة المخاطر 
-140  

 نقطة أساس 
1.78 % 4.42% 

-265  
 نقطة أساس 
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 العموم�ةالمیزان�ة 

 (ملیون) درهم إماراتي 
  د�سمبر

2021 

 د�سمبر

 2020 
Δ % 

        
 %12+ 33,055 36,884 إجمالي التمو�ل
 %19+ 19,508 23,139 إجمالي الودائع

 
% نت�جة للعودة 102بنس�ة  صافي األر�اح  ، في ضوء نمو  2021حققت مجموعة الخدمات المصرف�ة للشر�ات أداًء قو�ًا العام   •

مل�ار   36.9% على أساس سنوي لیبلغ  12العمالء بنس�ة  تمو�ل  التدر�ج�ة إلى مستو�ات األداء الطب�ع�ة.  وارتفع إجمالي  
نشاط االقتصادي وتحّسن التوجهات في السوق، وعودة الزخم القوي للصفقات. من  درهم إماراتي، و�ما یتماشى مع انتعاش ال

المصرف�ة   الخدمات  ثان�ة، واصل فر�ق  الرقمي، عبر تقد�م حلوٍل جدیدة    الدول�ة جهة  التحول  إحراز تقدٍم ملحوظ في رحلة 
 ومبتكرة تساهم في دعم العمالء رقم�ًا.

ملیون درهم إماراتي،    875% على أساس سنوي إلى  7بنس�ة    2021ت في عام  الخدمات المصرف�ة للشر�ا  إیراداتوتراجعت   •
 حیث تأثر هامش الر�ح الصافي �انخفاض األر�اح في السوق وتراجع أنشطة تمو�ل الشر�ات نت�جة لرسوم مشار�ة المخاطر. 

ملیون درهم إماراتي،  578لمجموعة الخدمات المصرف�ة للشر�ات إلى  مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمارووصلت ق�مة  •
، والذي �عكس بدوره تحسن الظروف االقتصاد�ة،  2020% �المقارنة مع نفس الفترة من عام  41ما �مثل تحسنًا نسب�ًا بواقع  

 غیر المنتجة. تغط�ة األصولوتم تحق�قه مع تحسین 
 
 

 
 الخز�نة

 
 ب�ان الدخل 

 (ملیون) درهم إماراتي 
السنة المال�ة 

2021 

المال�ة  السنة 

2020 
Δ % 

الر�ع الرا�ع  

2021 

الر�ع الرا�ع  

2020 
Δ % 

              
 % 73+ ) 96( ) 26( %66+ ) 359( ) 123( الدخل من األنشطة التمو�ل�ة 

 %34- 316 207 %6- 958 901 من األنشطة غیر تمو�ل�ة الدخل 
 % 18- 220 181 %30+ 599 779 اإلیرادات 

 %3- ) 11( ) 11( %3- ) 43( ) 41( النفقات التشغیل�ة
 %2130+ 0 3 %131+ ) 10( 3 مخصصات خسائر التمو�ل واالستثمار

 % 17- 209 173 %35+ 547 740 قبل الضرائب والز�اة ر�ح الصافي 
   0 0   0 0 الضرائب والز�اة 

 % 17- 209 173 %35+ 547 740 �عد الضرائب والز�اة ر�حصافي ال
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 %7.1 % 5.3 الدخل نس�ة التكلفة إلى 
-1.8  

 نقطة مئو�ة
6.0 % 5.1% 

+0.9  
 نقطة مئو�ة

       

 %5.29 % 4.68 عائد االستثمار 
نقطة  60-

 أساس 
4.00 % 6.95% 

-295  
 نقطة أساس 

 
 

 المیزان�ة العموم�ة

 (ملیون) درهم إماراتي 
  د�سمبر

2021 

 د�سمبر
 2020 

Δ % 

        
 %1- 13,809 13,691 االستثمارات 

 %20- 3,672 2,926 إجمالي الودائع

 
% على أساس 35، وترافق ذلك مع تسجیل نمو بنس�ة  2021حققت إدارة الخز�نة في مصرف أبوظبي اإلسالمي أداًء قو�ًا للغا�ة عام  

خالل نفس   اإلیراداتملیون درهم إماراتي نت�جة للمساهمات القو�ة للمب�عات والتداول. وارتفعت    740لتبلغ    األر�اح الصاف�ةسنوي في  
 ملیون درهم إماراتي، �فضل المكاسب المتحققة من مب�عات محفظة الصكوك. 779% على أساس سنوي إلى 30الفترة بنس�ة 

 
 

 االسترات�ج�ة والنظرة المستقبل�ة
 

 االسترات�ج�ة 
 

�شهد قطاع الخدمات المصرف�ة العالمي حال�ًا فترة تحوالت وفرص غیر مسبوقة في تار�خه. و�تجه العالم �خطوات ثابتة نحو اعتماد 
الوسطاء. وساهمت أزمة �وفید التي تخلو من  المال�ة  الرقمي والتقن�ات  المنتجات   19-التحول  في الوقت نفسه بتسر�ع وتیرة اعتماد 

ات الرقم�ة، وتغییر ه�كل�ات العمل والر�ائز االقتصاد�ة، ما أدى إلى تراجع األر�اح وفرص النمو. �ما تشكل االستدامة إحدى والخدم
 محاور االهتمام الرئ�س�ة �النس�ة للعمالء والمجتمعات والموظفین والحكومات حول العالم، بینما أص�حت مواض�ع التنّوع والتغیر المناخي 

 ن والحو�مة وغیرها الیوم عوامل أساس�ة في تحقیق النجاح �النس�ة للشر�ات والجهات المعن�ة فیها. ورفاه�ة الموظفی
 

وفي ضوء هذه التطورات، أجرى مصرف أبوظبي اإلسالمي مراجعة السترات�جیته الخاصة �األعوام الخمسة القادمة ، والتي حدد من  
رة خاللها أهدافه الجدیدة والمتمثلة في أن �ص�ح شر�كًا موثوقًا لمدى الح�اة �النس�ة إلى عمالئه ومجتمعه وزمالئه. �ما أعاد المصرف بلو 

 مؤسسة المصرف�ة اإلسالم�ة األكثر ابتكارًا في العالم.  رؤ�ته ل�ص�ح ال
 

 ر�ائز استرات�ج�ة تشمل:  4على    2025وتقوم استرات�ج�ة المصرف الجدیدة لعام 
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وتقد�م منتجات مصرف�ة جدیدة ومتوافقة مع أحكام الشر�عة اإلسالم�ة، والتي تت�ح للمصرف دعم عمالئه في مجاالت     مواصلة االبتكار
مصرف�ة لألفراد، والشر�ات الصغیرة والمتوسطة، والخدمات المصرف�ة للشر�ات �اعت�ارها محور التر�یز الرئ�سي في استرات�ج�ة الخدمات ال

المصرف. وسیتم دعم هذا التوجه من خالل تدر�ب وتطو�ر مهارات خبراء الخدمات المصرف�ة اإلسالم�ة. �ما س�قوم المصرف �إعادة  
 والخدمات، و�عداد الخطط الرام�ة إلطالق مشار�ع رقم�ة مبتكرة ونماذج أعمال جدیدة. ه�كلة آل�ة تقد�م المنتجات 

 
أبوظبي اإلسالمي القطاعات  تتسم استرات�ج�ة مصرف  التجزئة اإلماراتي مع �التر�یز على  القوي في قطاع  ، واالستفادة من حضوره 

تحقیق نمو في األر�اح. و�شمل مجال التر�یز األساسي الحرص على جذب وتطو�ر قطاعات أعمال جدیدة �مكن للمصرف من خاللها 
في هذا اإلطار تطو�ر منظومة تهدف لدعم العمالء اإلماراتیین في جم�ع المراحل المال�ة المهمة في ح�اتهم، وتوس�ع نطاق العروض 

 المقدمة للعمالء وعروض المنتجات لتشمل الشر�ات الكبرى، إلى جانب الشر�ات الصغیرة والمتوسطة.
 

، حیث یتطلع المصرف ألن �ص�ح أحد المؤسسات المال�ة الرائدة في  2025ر�یزة أساس�ة في استرات�ج�ة العام    التمّیز الرقمي�شكل  
المجال الرقمي. و�حرص مصرف أبوظبي اإلسالمي على تقد�م أرقى الخدمات المر�حة للعمالء من خالل منصاته الرقم�ة، و�هدف ألن  

ة القائمة على الب�انات من خالل االستفادة من تقن�ات مثل التحلیالت المتقدمة والذ�اء االصطناعي. وس�عمل �ص�ح من المؤسسات المال�
المصرف في الوقت نفسه على إرساء األسس للتقن�ات الحدیثة وتوفیر األدوات والقدرات الرقم�ة الجدیدة لكوادر عمله بهدف تنفیذ عمل�ات 

 ت في المكاتب األمام�ة، فضًال عن إنشاء قوة عمل تواكب المتطل�ات المستقبل�ة.معالجة رقم�ة سلسلة وتقد�م الخدما
 

في صم�م  والبیئ�ة  االجتماع�ة  والمسؤول�ة  الشر�ات  وحو�مة  االستدامة  عمل  أطر  لدمج  اإلسالمي  أبوظبي  �خطط مصرف  وأخیرًا، 
�ه وعمالئه والمجتمعات التي �عمل فیها. وفي إطار للمصرف وموظف    مستقبل مستدامالخدمات المصرف�ة اإلسالم�ة القائمة، لضمان  

هذه الر�یزة، س�قوم المصرف �إنشاء إطار عمل وس�اسات أكثر شمول�ة للمخاطر المتعلقة �حو�مة الشر�ات والمسؤول�ة االجتماع�ة 
 لمصرف. والبیئ�ة، وتطو�ر استرات�ج�ة وخارطة للمجموعة حول االستدامة، وتوفیر الدعم للمواهب المتمیزة في ا

 
استرات�ج�ة   أهداف  تتضمن  حیث  المعن�ة،  للجهات  الق�مة  بتعز�ز  االلتزام  في  الجدیدة  لالسترات�ج�ة  األساسي  الهدف    2025و�تمثل 

%، ومضاعفة األر�اح الصاف�ة، وتحقیق نس�ة التكلفة إلى الدخل تقل عن  20للمصرف تحقیق عوائد على حقوق المساهمین بنس�ة  
)، NPSتبوء مرت�ة متقدمة في صدارة مؤشرات تجر�ة العمالء التي یتم ق�اسها �استخدام مؤشر صافي نقاط الترو�ج (%، فضًال عن  36

 ).STP% في مجال المعالجة اآلل�ة السر�عة للتحو�الت و�یداعاتها (85ودفع مسیرة التحول الرقمي بنس�ة تز�د عن 
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 التقن�ات الرقم�ة واالبتكار 
یواصل مصرف أبوظبي اإلسالمي تر�یزه المستمر على تحقیق التمیز في مجال التقن�ات الرقم�ة واالبتكار �إحدى الم�ادئ األساس�ة 

 . 2025في استرات�جیته لعام 
 

ل  سج  و% في أعداد مستخدمي القنوات الرقم�ة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  11، حقق المصرف نموًا بنس�ة  2021وخالل  
    %.70.7نس�ة ق�اس�ة في عدد العمالء النشطین بلغت 

 
الفترة الماض�ة، من خالل إطالق مجموعة من الم�ادرات   و�واصل مصرف أبوظبي اإلسالمي تعز�ز قدراته المصرف�ة الرقم�ة خالل 

المصرف مؤخرًا عن إطالق   الرقم�ة. وأعلن  المصرف تزاید في نس�ة استخدام خدماته  ، أول منصة لشراء تور�والجدیدة حیث �شهد 
، أول منتج رقمي إسالمي في العالم �ستهدف الش�اب الذین تتراوح أمواليمنصة  الس�ارات یوفرها مصرف في دولة اإلمارات؛ إلى جانب  

عامًا.  �ما �عد مصرف أبوظبي اإلسالمي أول مصرف في دولة اإلمارات یوفر خدمات فتح الحساب المر�حة عن    18و  8أعمارهم بین  
 �عد من خالل نظام التعرف على الوجه المرت�ط �األنظمة الحكوم�ة.  

 
 مصرف أبوظبي اإلسالمي في مجالي التقن�ات الرقم�ة واالبتكار ما یلي: رز إنجازاتوتشمل أب

  .تم تصن�ف تطبیق المصرف في المراتب األولى على متجر أبل ستور في دولة اإلمارات 
  58بلغ االستخدام الرقمي لخدمات فتح الحسا�ات الجار�ة نس�ة .% 
  من طل�ات التمو�ل الشخصي رقم�ًا.  50تم إنجاز أكثر من % 
   أطلق مصرف أبوظبي اإلسالمي مر�ز تحلیل الب�انات المتمیز، وهو منصة للمب�عات المصرف�ة عن ُ�عد تت�ح للعمالء التفاعل مع

ول على التمو�ل الشخصي وال�طاقات المغطاة ومنتجات التكافل وغیرها من المنتجات المصرف�ة المصرف، والتقّدم �طل�ات الحص
 الُمتاحة، دوننا الحاجة لُمغادرة منازلهم. 

   أطلق مصرف أبوظبي اإلسالمي عّدة م�ادرات قائمة على الذ�اء االصطناعي عبر مختلف أقسام الدعم بهدف تحسین الفعال�ة
 والكفاءة الشاملة. 

 استرات�ج�ة الخدمات اإللكترون�ة التي تهدف إلى تحو�ل غالب�ة    اطلق المصرف مجموعة جدیدة من الم�ادرات الرقم�ة �ما    یوفر
 التعامالت المال�ة في فروع المصرف إلى الص�غة الرقم�ة 

  و�وت دردشة تشمل الم�ادرات األخرى مواصلة جهود تطو�ر برنامج رو�وت الدردشة الخاص �مصرف أبوظبي اإلسالمي، أول ر
العمالء ضمن   قدرته على مساعدة  بتحدیثات جدیدة لضمان  اإلمارات، والذي سُیدعم  دولة  اإلماراتیین في  للمواطنین  مخصص 
مختلف مجاالت عمل المصرف؛ حیث نجح رو�وت الدردشة الخاص �خدمة العمالء حتى اآلن ببناء قدرات تعل�م�ة تت�ح له اإلجا�ة  

 % من االستفسارات. 85على  
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 النظرة المستقبل�ة 
، والناجمة عن االضطرا�ات 2020تحسنًا مطردًا �عد التحد�ات الصع�ة التي واجهتها في عام    2021شهدت البیئة االقتصاد�ة في عام  

. وسجلت معنو�ات 19-% نت�جة لتداع�ات أزمة �وفید6.1الحادة في السوق وانكماش الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات بنس�ة  
نفاق انتعاشًا ملحوظًا في ضوء التوقعات التي تشیر إلى تحقیق نمو إ�جابي في الناتج المحلي اإلجمالي بنس�ة  المستهلكین ومعدالت اإل

التوقعات مدعومة  . 2022% في عام  3.8 النفط فوق    وجاءت هذه  دوالر أمر�كي   65�الترج�حات التي أشارت إلى استقرار أسعار 
 . 2020للبرمیل الواحد خالل العامین التالیین، واستمرار اإلنفاق الحكومي بذات المستوى الذي سجلته في العام 

 
ل العام، والذي یوفر إلى جانب وفي ضوء تحسن المقومات االقتصاد�ة، أعلن مصرف أبوظبي اإلسالمي عن تسجیل أداء مالي قوي خال

رؤ�تنا االسترات�ج�ة المتجددة منصة راسخة لتقد�م ق�مة مستدامة على المدى المتوسط، في الوقت الذي أحرزنا ف�ه تقدمًا ملحوظًا في  
 .   2025تنفیذ استرات�جیتنا الخاصة �النمو لعام 

 
 -انتهى-
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 لمحة عن مصرف أبوظبي اإلسالمي:  
مل�ار درهم. و�نفرد   136�عد مصرف أبوظبي اإلسالمي أحد المصارف الرائدة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة �أصول تتجاوز  

المصرف �خدماته المصرف�ة المتمیزة عبر اإلنترنت واألجهزة الذ��ة والهواتف المحمولة لیت�ح للعمالء سهولة الوصول إلى حسا�اتهم 
عة. و�وفر مصرف أبوظبي اإلسالمي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرف�ة لألفراد والشر�ات المصرف�ة على مدار السا 

، و�جري تداول  1997واألعمال إلى جانب الخدمات المصرف�ة الخاصة و�دارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي اإلسالمي في عام  
 ). ADIBأسهمه في سوق أبوظبي لألوراق المال�ة تحت الرمز (

 
فرعًا، �اإلضافة إلى   70و�تمتع مصرف أبوظبي اإلسالمي �حضور قوي في ست أسواق استرات�ج�ة تشمل: مصر، التي �متلك فیها  

 المملكة العر��ة السعود�ة والمملكة المتحدة والسودان والعراق.
 

صرف أبوظبي اإلسالمي �سجل  وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسالمي في العالم" من مجلة "ذا �انكر" العالم�ة. و�تمتع م
حافل �التمیز على هذا الصعید، و�تجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بینها حساب التوفیر غنى الحائز على الكثیر من الجوائز، 

 وال�طاقات المغطاة �الشراكة مع طیران اإلمارات واالتحاد للطیران واتصاالت، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمو�ل. 
 

 مصرف أبوظبي اإلسالمي   -تطبیق عالقات المستثمر�ن 
یرجى تنز�ل تطبیق الهواتف المحمولة الخاص �عالقات المستثمر�ن من مصرف أبوظبي اإلسالمي، والمتوفر في متجري آبل وجوجل  

المستجدات، مثل أسعار األسهم والب�انات الصحف�ة دائم على آخر  التطبیق االطالع �شكٍل  لكم  الخاصة    بالي. و�ت�ح  والفعال�ات 
�المستثمر�ن والنتائج المال�ة ومكت�ة الوثائق الخاصة بنا. �ما یت�ح التطبیق استعراض إعالنات البورصة والعروض التقد�م�ة والتقار�ر 

 السنو�ة والر�ع سنو�ة والتفاعل مع الب�انات الرئ�س�ة عبر شاشة الهاتف المحمول.
 

 أو التواصل مع: www.adib.ae�ارة الموقع اإللكتروني: لمز�د من التفاصیل اإلعالم�ة، یرجى ز 
       لم�ا حر�ز 

      رئ�س قسم العالقات العامة والتواصل المؤسسي
       

    lamia.hariz@adib.com: البر�د اإللكتروني
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