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 النتائج المالية

2021مارس  31في للربع األول المنتهي   



  

  
 

مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي األول خالل الربع األول من  2.5

 2021عام 
 

 ةاالقتصاديلألنشطة التدريجي نتائج الربع األول تعكس التعافي 

 

 2.5  2020عام بالفترة نفسها من % مقارنة 3مليار درهم صافي األرباح، بارتفاع نسبته 

 0.88  2020% مقارنة مع الربع األول من عام 7فلس العائد السنوي على السهم، بارتفاع نسبته 

 4.4  2020عام بالفترة نفسها من رنة % مقا4مليار درهم إجمالي اإليرادات التشغيلية، بانخفاض بنسبة 

 470  مقارنة مع الربع الماضي، وبانخفاض نسبته 48مليون درهم مخصصات انخفاض القيمة، بارتفاع نسبته %

، ما يعكس تحسن الظروف االقتصادية، وهوامش المخصصات 2020بالفترة نفسها من عام % مقارنة 36

 المالئمة. 

 1.3  ،2020عام بالفترة نفسها من % مقارنة 3بارتفاع نسبته مليار درهم التكاليف التشغيلية 

 

 قوة الميزانية العمومية والسيولة ورأس المال 

 

  بالفترة نفسها من عام% مقارنة 13% منذ بداية العام، و2مليار درهم، بارتفاع نسبته  941بلغ إجمالي األصول 

2020 

  عام بالفترة نفسها من % مقارنة 14% منذ بداية العام، و5مليار درهم، بارتفاع نسبته  568بلغت ودائع العمالء

2020 

  2020عام بالفترة نفسها من % مقارنة 1بنسبة % منذ بداية العام، و2انخفضت القروض والسلفيات بنسبة 

  ما يؤكد على معدالت السيولة القوية141بلغت نسبة تغطية السيولة ،% 

 96%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 4.0وض المتعثرة بلغت نسبة القر% 

  وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية13.7الشق األول  –بلغ معدل حقوق الملكية % 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية 

 

  فلسا   88العائد على السهم 

 2020فلساً للربع األول من عام  82

 على أساس سنوي

  12.8 الملموسةحقوق الملكية العائد على%  

 2020للربع األول من عام  13.0%

  29.6 المصروفات إلى اإليراداتمعدل% 

 2020للربع األول من عام  29.1%
 باستثناء تكاليف االندماج

 13.7 الشق األول–معدل حقوق الملكية % 

 2020عام % للربع األول من 12.2

 141 معدل تغطية السيولة % 
 2020% للربع األول من عام 110

 

 



  

  
 

أعلن بنك أبوظبي األول، أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر  :2021أبريل  21أبوظبي، اإلمارات، 

 .2021مارس  31وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن نتائجه المالية للربع األول المنتهي في 

 

مليار درهم خالل الربع األول من عام  2.4% مقارنة مع 3مليار درهم بارتفاع نسبته  2.5بلغ صافي أرباح المجموعة 

ساهم ارتفاع اإليرادات األخرى  إال أن  ، 2020عام % مقارنة مع الفترة نفسها من 4وانخفضت اإليرادات بنسبة . 2020

 سجل .2020عام  ض أسعار الفائدةخفجراء إيرادات صافي الفوائد الذي شهدته نخفاض االفي التعويض بشكل جزئي من 

ً صافي مخصصات انخفاض القيمة  ما يعكس تحسن  ،2020عام % مقارنة مع الفترة نفسها من 36بنسبة  انخفاضا

% نتيجة مواصلة 3هوامش المخصصات، بينما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة والحفاظ على الظروف االقتصادية 

قوة معدالت السيولة التركيز على ضبط التكاليف واالستثمار في المبادرات الرقمية واالستراتيجية. وحافظ البنك على 

أس المال وجودة األصول. ظ على قوة راوالتمويل خالل هذه الفترة، كما ساهمت اإلدارة الحكيمة للمخاطر في الحف

المختلفة في إطار خطة الدعم االقتصادي القروض كذلك توفير الدعم للعمالء وتأجيل دفعات بنك أبوظبي األول وواصل 

 . والتي تم تمديدها ،الشاملة التي أطلقها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

  



  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ً على النتائج المالية للبنك ق "إن :  لمجموعة بنك أبوظبي األول السيدة هناء الرستماني الرئيس التنفيذيت لاوتعليقا

األسس الراسخة والمعايير التنافسية االستثنائية التي يتمتع بها بنك أبوظبي األول تمثل أبرز المقومات التي مكنتنا من 

 النشاط االقتصادي إلى طبيعته. في عودة ؤمواصلة تحقيق أداء قوي خالل هذا الربع على الرغم من استمرار التباط

 

من  إنجازات تحقيق في مثلوهو ما ت ،ستراتيجيةبمتابعة أولوياتنا االنقوم  ،باإلضافة إلى األداء المتميز للربع األولو 

، شركة المدفوعات Magnatiإطالق شركة من خالل والقطاع المصرفي بشكل عام؛  للبنكالنمو المتسارع  تعزيزشأنها 

 .تحت مظلة واحدة من خالل منصة ذكية ومتطورةستكون أعمالها والتي  ،للبنكالتابعة 

 

في قطاع التمويل األخضر وإصدار كانتنا الريادية إقليمياً ودولياً ما يعزز منواصل التركيز على أجندة االستدامة، كما س

ً إلى أكثر من مليار دوالر   نعمل في ذات الوقت علىو أمريكي.السندات الخضراء التي تصل قيمتها المستحقة حاليا

في سوق وفقاً ألولياتنا أول عملية استحواذ دولي للبنك والتي تعد ، (مصر)االستحواذ على بنك عوده  استكمال عملية

 .أهمية استراتيجية متناميةب عيتمت

 

فإننا على ثقة أن مكانتنا الرائدة ؛ من الزخم اً وبالتزامن مع بدء التعافي لألنشطة التجارية واالقتصادية واكتسابها مزيد

ستمكننا من االستفادة من الفرص الكبيرة التي أمامنا وأمام عمالئنا، ومن مواصلة تحقيق أفضل قيمة مستدامة لعمالئنا 

 وموظفينا ومساهمينا".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 2021 للربع األول من عام البيانات المالية

   
 

 

 

 

 التغيير خالل 
ربع واحد %

الربع األول

2020

 التغيير خالل 
ربع واحد %

الربع الرابع

2020

الربع األول

2021
بيان اإليرادات - موجز  )مليون درهم(

صافي إيرادات الفوائد    2,679    3,079        (13)    3,080        (13)

اإليرادات من غير الفوائد    1,703    1,829          (7)    1,487         15

إجمالي اإليرادات التشغيلية    4,382    4,908        (11)    4,566          (4)

نفقات تشغيلية   (1,318)   (1,264)           4   (1,352)          (3)

اإليرادات التشغيلية    3,064    3,643        (16)    3,214          (5)

مخصصات انخفاض القيمة، صافي      (470)      (318)         48      (738)        (36)

الحصص غير المسيطرة والضرائب      (118)        (96)         24        (67)         76

صافي األرباح    2,476    3,230        (23)    2,408           3

7           0.82 (26)        1.18 0.88 العائد األساسي على السهم )درهم(

 التغيير خالل 
ربع واحد %

مارس

2020

 التغيير خالل 
ربع واحد %

ديسمبر

2020

مارس

2021
الميزانية العمومية - موجز )مليار درهم(

(1) 382 (2) 387 378 القروض والسلفيات، صافي

14 497 5 541 568 ودائع العمالء

38 181 12 223 250 الحسابات الجارية وحسابات التوفير )ودائع(

13 835 2 919 941 إجمالي األصول

10 94 (5) 109 103 حقوق الملكية )سندات الشق األول(

15 63 (7) 79 73 حقوق الملكية الملموسة

 التغيير خالل 
عام )نقطة 

أساس(

الربع األول

2020

 التغيير خالل 
ربع واحد

)نقطة أساس(

الربع الرابع

2020

الربع األول

2021
المؤشرات الرئيسية )%(

(43) 1.90 (15) 1.62 1.47 هامش صافي الفوائد

47 29.09 385 25.71 29.56 معدل المصروفات إلى اإليرادات )باستثناء تكاليف االندماج(

(19) 70.15 14 37.23 51.24 تكلفة المخاطر )نقطة أساس( )القروض والسلفيات(

49 3.53 5 3.97 4.02 معدل القروض المتعثرة

158 94.79 164 94.74 96.38 تغطية المخصصات

>999 109.53 (175) 142.51 140.76 نسبة تغطية السيولة

(24) 13.03 (360) 16.39 12.79 العائد على حقوق الملكية الملموسة

2 1.97 (54) 2.53 1.99 العائد على األصول المرجحة للمخاطر

148 12.18 39 13.27 13.66 معدل حقوق الملكية - الشق األول

143 15.49 38 16.54 16.92 معدل كفاية رأس المال

مالحظات:

قد تظهر بعض الفروقات نتيجة لتقريب األرقام

قد تم إعادة تصنيف األرقام ليتم اتباع المعلومات المزودة في العروض التقديمية واألسس المحاسبية المستخدمة في البيانات المالية الموحدة المختصرة

قد يتم عرض بعض المؤشرات لعام كامل بدالً من عرضها للربع الثالث من العام فقط

لمعلومات إضافية عن كيفية احتساب المؤشرات، يرجى زيارة صفحة عالقات المستثمرين على موقع البنك



  

  
 

 

 األول: أبوظبي عن بنك نبذة

أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق  بنك أبوظبي األوليعد 

 أفضل قيمة لموظفيه وعمالئه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خالل التميز والمرونة واالبتكار.
  

بي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خاللها عالقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظ

ً وعالمياً. ويعتبر بنك أبوظبي األول مستشاراً موثوقاً وشريكاً  لدعم الشركات المحلية واإلقليمية والدولية التي تسعى إلدارة أعمالها محليا

الشركات الناشئة، واألفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق إقليمياً لكبرى المؤسسات، و

الزدهار األوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعمالء في تحقيق النمو وا

   عزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في األسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.عبر إدارة المخاطر، وت

  
ويواصل بنك أبوظبي األول مواكبة متغيرات القطاع، ويعمل على تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع متطلبات العمالء عبر تزويد مجموعة 

كل من مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار ومجموعة الخدمات  واسعة من المنتجات المصممة لتلبية احتياجاتهم من خالل

 المصرفية لألفراد.
  

ى مع يتمتع بنك أبوظبي األول بمكانة رائدة من حيث إدارة عمليات التغيير والتطوير الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، وذلك بما يتماش

ذاته مع المعايير الدولية ويلبي تطلعات المساهمين والعمالء والموظفين. وتتخطى أعمال البنك رؤية أبوظبي االقتصادية ويتوافق في الوقت 

ة الخدمات المصرفية التقليدية وتواجه التحديات. ويتطلع البنك إلى المساهمة في دعم جهود التنمية االجتماعية واإلنسانية لوضع أسس راسخ

 لمجتمع فاعل يتسم بالشمولية والتسامح. 
  

 Aa3. ويتمتع البنك بتصنيف 2021 مارسمليار دوالر( حتى نهاية شهر  256مليار درهم ) 941بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول 

ع للبنوك في منطقة الشرق  -AA و -AAو من وكاالت موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجم 

، وحصل بنك أبوظبي األول على تصنيف البنك األكثر أماناً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط األوسط وشمال أفريقيا.

بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي األول كأكبر بنك في دولة اإلمارات عالمياً كأفضل بنك  32 وحصل على المركز

الشق األول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر  –في العالم من حيث قوة "رأس المال  85ق األوسط والمركز العربية المتحدة والثاني في الشر

من حيث األصول في القائمة ذاتها. كما يتمتع بنك  109بنك في العالم، باإلضافة إلى احتالله المركز  1000والخاص بأقوى  2020لعام 

، MSCI ESG Leadersامة على الصعيد اإلقليمي، وهو جزء من مؤشر أبوظبي األول كذلك بمكانة رائدة في مجال االستد

 .FTSE4Good EMو
  

، tronger.comwww.growsأو الموقع اإللكتروني لمسيرة "ننمو معاً"  www.bankfab.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 ". 19-لالطالع على أحدث المستجدات المتعلقة بوباء "كوفيد ae/updates-https://www.bankfab.com/enكما يمكن زيارة 

 

@FABConnects    

 

  First Abu Dhabi Bank 
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http://www.bankfab.com/
http://www.growstronger.com/
https://www.bankfab.com/en-ae/updates
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCttqOr9zaAhVCshQKHZM_B2sQjRx6BAgBEAU&url=https://seeklogo.com/vector-logo/249364/linkedin-icon&psig=AOvVaw2XXsURsoWf_tQE4gDndDh3&ust=1524984232792259
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoz5LlrtzaAhXJWhQKHdnIClYQjRx6BAgBEAU&url=http://uwm.edu/studentinvolvement/twitter-icon-vector/&psig=AOvVaw3E42lnsjPUZ6kiJfjlrUx5&ust=1524984146399562


  

  
 

 

 

 لجوائزا

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إخالء مسؤولية 

كافة ما ورد في هذه الوثيقة من قبل بنك أبوظبي األول ش.م.ع.، الذي اعتمد على معلومات حصل عليها من  إعدادتم 
 مصادر يعتقد أنها موثوقة، وال يضمن دقتها ومدى اكتمالها. 

 

هذه الوثيقة بغرض الحصول على معلومات عامة فقط وال تشكل جزءًا من أي عرض مبيعات أو دعوة ألي  وتم إعداد
عرض لالشتراك في أو شراء أو بيع أي أوراق مالية، كما ال تشكل هذه الوثيقة أو أي جزء منها أساساً يمكن التعويل 

 عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام أياً كان. 
 

لمعلومات الواردة في هذه الوثيقة على توقعات أو غيرها من التقديرات المستقبلية المتعلقة بحدث أو قد تحتوي بعض ا
أداء مالي في المستقبل، وتتضمن هذه التقديرات المستقبلية كل الموضوعات التي ال تندرج تحت الحقائق التي حدثت 

بي األول أو أي شخص آخر ينوب عن البنك في تحقيق بالفعل. وال يُعد إدراج هذه المعلومات بمثابة تمثيل لبنك أبوظ
أهدافه أو تنفيذ خططه. وال يلتزم بنك أبوظبي األول بتحديث أو مراجعة أي تقدير مستقبلي ونشره للعموم، سواًء أكان 

  ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أم أحداث مستقبلية أو خالف ذلك.
 

في أفضل بنك 

 دولة اإلمارات
2020 

 في أمانا   األكثر البنك 

 األوسط الشرق

 واإلمارات
2020 

ل بنك للتمويل أفض
ق األوسط  ي الشر

 
 ف

2019, 2020 

 

 بنك أفضل

استثماري في 

الناشئة في األسواق 

 الشرق األوسط

2020 
 

 بنك أفضل

 للمسؤولية

 في االجتماعية

األوسط الشرق  
2020 

المركز األول في 
 قائمةاإلمارات في 

 "2000جلوبال "

 

 المصرفية المؤسسة
2020 لعام األفضل  

 

 لخدمات بنك أفضل

 الشرق في األسهم

 األوسط
2021 


