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 األول أبوظبي بنك مجموعة أرباح صافي درهم مليار 5.4

 2021 عام من األول لنصفل
 

الفترة من عام  نفس % مقارنة مع19 نسبتهلربع الثاني، بارتفاع ل األرباحمليار درهم صافي  2.9
2020 

 

  قوية نتائج

 5.4 نفس % مقارنة مع 11 نسبته بارتفاع، 2021 عام من األولالنصف  بنهاية 1مليار درهم صافي األرباح

 2020الفترة من عام 

 2.9 األول% مقارنة مع الربع 16 نسبته بارتفاع، 2021 عام من لثانيمليار درهم صافي أرباح الربع ا، 

 الفوائد غير من اإليرادات في الرقم مزدوج النمو نتيجة، 2020 عام من الفترةنفس  مع مقارنة% 19 وبنسبة

 2020% مقارنة مع النصف األول من عام 14 نسبته بارتفاع فلساً، 96 السهم على السنوي العائد بلغ 

 مقارنة 2 نسبته بارتفاع، 2021 عام من األولالنصف  بنهايةمليار درهم  9.6اإليرادات التشغيلية  بلغت %

 2020الفترة من عام نفس مع 

 الفترة من عام نفس % مقارنة مع 36 وهي أقل بنسبةمليار درهم،  1.1مخصصات انخفاض القيمة  بلغت

 للمخصصاتالمحافظة على النسب الكافية ، ما يعكس تحسن الظروف االقتصادية و2020

 في 2020الفترة من عام نفس % مقارنة مع 7 نسبتهمليار درهم، بارتفاع  2.8التكاليف التشغيلية  بلغت ،

 ظل تواصل االستثمارات االستراتيجية وتعزيز البنية التحتية الرقمية 

 

 قوية تعكس قوة الميزانية العمومية  معدالت

 2021 عام من األول النصف بنهاية% 3 نسبته بارتفاع درهم، مليار 944 األصول إجمالي بلغ 

 وبنسبة ،2021 عام من األول النصف بنهاية% 6 نسبته بارتفاع درهم، مليار 575 العمالء ودائع بلغت 

 األول الربع مع مقارنة% 1

 وبنسبة  2021 عام من األول النصف خالل% 3 نسبته بارتفاع درهم، مليار 399 والسلفيات القروض بلغت

 األول% مقارنة مع الربع 5

 119 السيولة تغطية معدل بلغ حيث مرتفعة، سيولة معدالت على المجموعة حافظت% 

 97 المخصصات تغطية نسبة بلغت حين في%، 3.9نسبة القروض المتعثرة  بلغت% 

 التنظيمية المتطلبات من أعلى وهو ،%13.0الشق األول  –معدل حقوق الملكية  بلغ 

 

 األداء الرئيسية  مؤشرات

 فلسا   96 السهم على العائد 

ً فلس 84   2020للنصف األول من عام  ا
 سنوي أساس على

 13.6 سةالملمو الملكية حقوقعلى  العائد% 

  2020األول من عام  للنصف 12.5%

 28.3 اإليرادات إلى المصروفات معدل% 

  2020للنصف األول من عام  27.3%
 االندماج تكاليف باستثناء

 13.0 الشق األول–معدل حقوق الملكية % 

                                            
أبريل  28اعتباراً من اليوم القانوني األول في  ، وذلكالبيانات المالية لبنك عوده مصر 2021النصف األول من عام ولربع الثاني المالية لنتائج التتضمن  1

2021 . 



  

  
 

 2020 يونيو لشهر% 13.6

  119معدل تغطية السيولة % 

 2020 يونيو لشهر% 129

 

بنك أبوظبي األول،  أعلن(: 2021يوليو  28اإلمارات العربية المتحدة ) أبوظبي،

أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية 

 . 2021يونيو  30في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للنصف األول المنتهي في 

 

النصف األول من عام  بنهايةمليار درهم  5.4المجموعة صافي أرباح بلغ  حققت

 األداء، ويرجع ذلك إلى اإليرادات نمو، نتيجة 2020الفترة من عام نفس % مقارنة مع 11 تهنسب بارتفاع ،2021

مساهمة العمليات الدولية عقب  ارتفاعكذلك و الفائدة،على الرغم من انخفاض أسعار  األساسية لألعمال القوي

جهود ضبط التكاليف . وواصلت المجموعة القيمة انخفاض مخصصات وخفض ،االستحواذ األخير للبنك في مصر

واالستثمار في المبادرات االستراتيجية والرقمية، في الوقت الذي حافظ فيه معدل المصروفات إلى اإليرادات 

 اإلقراضعمليات  وشهدت%. 28.3"باستثناء تكاليف االندماج" على مستوياته الرائدة في السوق حيث بلغ 

هذه الفترة، األمر الذي يعكس االستخدام الفعّال للميزانية العمومية لتعزيز العوائد، في حين  خالل نمواً واالستثمارات 

 حافظت المجموعة على معدالت قوية من السيولة ورأس المال وجودة األصول. 

 

 

 هناء الرستماني 

 الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول
 

 

 

 

 

مليار  5.4صافي أرباح بلغ  والمتمثلة في تحقيق ،2021النصف األول من عام  خالل لمجموعةل القوية النتائج إن"

خير دليل  ،2020الفترة من عام نفس % مقارنة مع 11، بارتفاع نسبته 2021درهم خالل النصف األول من عام 

االستفادة من و التنافسية مكانتنا تعزيز علىقدرتنا  وعلى االستراتيجية،ولوياتنا أل والتنفيذ التخطيطعلى نجاح جهود 

 . "السوق ظروف تحسن عنالتي نتجت الفرص 

 

حيث واصلت الخدمات  األعمال؛ وتنوع التميزالمجموعة نمواً ملموساً في أعمالها األساسية، ما يعكس قوة  وحققت"

وقمنا بالتركيز  ،االقتصادية لألنشطة التدريجي التعافي مرحلة خاللالمصرفية للشركات واالستثمار دعم عمالئنا 

 مزدوج نمو في ساهم ما لالستثمار،وخاصة في الخدمات المصرفية  الرئيسية، القطاعات أبرز في التخصصعلى 

من  عددإتمام  فيالهام  ودورنا العمالء،رضا  تتمحور حولساهمت استراتيجيتنا التي  كمااإليرادات.  في الرقم

كأبرز البنوك المصنفة ضمن جميع  األول أبوظبي بنك ةفي تعزيز مكان المنطقة، شهدتهاالرئيسية التي  الصفقات

والبنك الوحيد المصنف ضمن أبرز  أفريقيا،الجداول الدورية لالكتتاب واالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال 

للخدمات المصرفية لألفراد خالل الربع الثاني المتميز بنك على أدائه التشغيلي الوحافظ . الفئات جميع في بنوك 10

مقارنة  نسب االستهالك في السوقزيادة االستفادة من زخم االستحواذ، إلى جانب بفضل مواصلة  2021من عام 

 ."التحّول الرقمي المستمرو( 19-بفترة ما قبل انتشار وباء )كوفيد
 

بنك أبوظبي األول تميزه على الصعيد الدولي، األمر الذي يمكننا من تعزيز التواصل مع عمالئنا واالستفادة  وواصل"

الرامية  استراتيجيتهحقق البنك خالل هذه الفترة تقدماً ملحوظاً في  وقدارية واالستثمارية المتزايدة. جمن التدفقات الت

من منطقة الشرق  اإليرادات حققتف ؛المنطقة في المستهدفة سواقاأل فيإلى تعزيز حصته السوقية وتوسيع أعماله 



  

  
 

 من األول النصف في% 51وبنسبة  ،2021 عام% في الربع الثاني من 67ارتفاعاً بنسبة  األوسط وشمال أفريقيا

ارب والتي تمثل اآلن ما يق ،العربية مصرجمهورية ية السعودية وبفي المملكة العر البنك أعمال بفضلوذلك  العام،

 . "الدوليةمن األعمال نصف إيرادات البنك 

 

. إن أعمالنا وتنمية دعم مقومات أهمفي  االستثمار ومواصلةالتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا،  نؤكد"

استراتيجية التحّول الرقمي المتطورة والمتسارعة التي نتبعها أدت إلى تعزيز خدماتنا الرقمية التي نقدمها لعمالئنا 

الترويج وزيادة في مؤشر صافي نقاط  من الشركات واألفراد، ما أدى إلى تحّسن ملحوظ في مؤشرات تجربة العمالء

(NPSوباعتبارنا .) البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، فإننا نسعى إلى تعزيز دعمنا  بنكاً رائداً في الحوكمة

 لألهداف المتعلقة باالستدامة من خالل أجندة الحوكمة الخاصة بنا".  

 

 ،االقتصادية اآلفاق تشوب التي اليقين عدم حالة استمرار من الرغمعلى ننظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل "

تضعنا على المسار وبها أعمالنا،  تتميزوواثقون من إمكانياتنا التنافسية، ومرونتنا العالية وروح االبتكار التي 

المحلية األسواق  فيالصحيح لالستفادة من الفرص الكبيرة لتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا 

 الدولية التي نعمل ضمنها".واألقليمية و

 

 

 

 

 بورديت جيمس

 األول أبوظبي بنك لمجموعة المالية الشؤون رئيس
 

 

 

 

، 2021 عام من الثاني الربع خالل درهم مليار 2.9 بلغ أرباح صافي المجموعة حققت"

صافي  ليصل، 2020الفترة من عام نفس % مقارنة مع 19 بنسبة، واألول% مقارنة مع الربع 16 بنسبة بارتفاع

 ".درهم مليار 5.4 إلىخالل النصف األول من العام  جموعةأرباح الم

 

، األول% مقارنة مع الربع 18 التي ارتفعت بنسبة"لقد تمكنا من تحقيق هذه النتائج القوية بفضل نمو اإليرادات 

مجموعة ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار، كال من الذي شهدته أعمال  المتميزاألداء  بفضل وذلك

العمليات الدولية عقب االستحواذ على بنك عوده إيرادات عن ارتفاع مساهمة  فضالً ، لألفرادالخدمات المصرفية 

 مقارنة األعمال أداء تحسن أعقاب في، 2020 عام من الفترةنفس  مع مقارنةأقل  القيمة انخفاض مخصصاتمصر. 

 جودة إلى استندت حيث، 2020 عام من األول النصف خالل الجائحة تفشي ذروة شهدتها التي االقتصادية بالظروف

 البشرية والكفاءات المنتجات تطوير في االستثمار وواصلنا. للمخاطر والمتحفظة المدروسة لإلدارة نظراً  األصول

 الوقت في وواصلنا المستقبلية، ألعمالنا والدعم التمكين عوامل أبرز من باعتبارها الجديدة التقنيات أحدث واعتماد

 مستويات الكفاءة التشغيلية".  أعلى على والحفاظ التكاليف ضبط جهود ذاته

 

 كما، المجموعة عائداتالعمومية لتعزيز  الميزانيةأرباح تنويع  وواصلنا، مستويات سيولة جيدة"حافظ البنك على 

 التعافي االقتصادي".  فترةعمالئنا خالل ل الدعم تقديمحافظنا على قدرتنا على مواصلة 

 



  

  
 

أبوظبي  بنكإذ أصبح  ،2يبور(آ) البنوك بين المعروض الفائدة سعرإلى  التحولالمجموعة إنجازات هامة في  حققتو"

( في منطقة الشرق األوسط وشمال ARRs) البديلة المرجعية األسعار مؤشر العتمادالتحول  جهود يقوداألول 

مع إحدى الهيئات  3)سوفر( اتفاقية سعر التمويل المضمون ليوم واحد البنكأعقاب توقيع  فييأتي ذلك  فريقيا،أ

بنك أبوظبي األول  وحصلوإصدار سندات )سوفر( افتتاحية.  الحكومية المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي،

( MTN-I) جوائز قبل من)ليبور("  لندن بنوك بين المعروض الفائدة سعراالنتقال إلى  –"صفقة العام  على جائزة

في سبتمبر  4)سونيا( واحد ليوم سترلينياال الجنيه مؤشر لمتوسط الثابتة باألسعار مقومأول إصدار خاص  عن وذلك

2020 ." 

 

اإلدارة المدروسة لألصول  ومواصلة ،األرباح المحتجزة نمورأس المال من خالل  دعم"لقد مكنتنا قدرتنا القوية على 

األسس  وإرساء، المتغيرة، وتلبية المتطلبات التنظيمية المال لرأس قوية معدالت علىالمرجحة بالمخاطر، من الحفاظ 

 العائدات المستدامة للمساهمين".  وتحقيقالصحيحة لدعم نمو األعمال 

  

                                            
 )آيبور( سعر الفائدة المعروض بين البنوك  2
  سعر التمويل المضمون ليوم واحد )سوفر( 3
  ليوم واحد)سونيا( مؤشر الجنيه اإلسترليني  4



  

  
 

 

 2021البيانات المالية للربع الثاني / النصف األول من عام 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األول: أبوظبي عن بنك نبذة



  

  
 

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

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

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

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

ً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، واألفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ً إقليميا وشريكا

المنطقة، ويقدم الدعم للعمالء في ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في 

تحقيق النمو واالزدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في األسواق المتطورة والناشئة على حد 

   سواء.
  

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

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

 الخدمات المصرفية لألفراد.
  

ل أكثر استدامة، وذلك بما يتماشى يتمتع بنك أبوظبي األول بمكانة رائدة من حيث إدارة عمليات التغيير والتطوير الهادفة إلى بناء مستقب

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

تماعية واإلنسانية أعمال البنك الخدمات المصرفية التقليدية وتواجه التحديات. ويتطلع البنك إلى المساهمة في دعم جهود التنمية االج

 لوضع أسس راسخة لمجتمع فاعل يتسم بالشمولية والتسامح. 
  

. ويتمتع البنك بتصنيف 2021يونيو مليار دوالر( حتى نهاية شهر  257مليار درهم ) 944بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول 

Aa3 وAA- و AA-  ،ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجّمع للبنوك من وكاالت موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي

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

فاينانس.  بحسب تصنيف مجلة غلوبالعالمياً بين البنوك األكثر أماناً  32 ، وحصل على المركزالمتحدة ومنطقة الشرق األوسط

في العالم من حيث  94وصنف بنك أبوظبي األول كأكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق األوسط والمركز 

بنك في العالم، كما يتمتع بنك  1000والخاص بأقوى  2021الشق األول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام  –قوة "رأس المال 

ضمن  AAمكانة رائدة في مجال االستدامة على الصعيد اإلقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي األول على تصنيف بأبوظبي األول كذلك 

 MSCI ESG(، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر MSCIمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال )
Leadersو ،FTSE4Good EM. 

  
أو الموقع اإللكتروني لمسيرة "ننمو معاً"  www.bankfab.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

www.growstronger.com كما يمكن زيارة ،ae/updates-https://www.bankfab.com/en  لالطالع على أحدث

 ". 19-المستجدات المتعلقة بوباء "كوفيد
 

 
 
 
 
 

 ir@bankfab.comلالستفسرات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي األول لعالقات المستثمرين عبر 
  Android.  و iOSيمكن أيضاً تحميل تطبيق بنك أبوظبي األول لعالقات المستثمرين المتوفر ألجهزة 

 
 

 تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي عبر:

 

      @FABConnects 

      First Abu Dhabi Bank 

     @FAB 

 

http://www.bankfab.com/
http://www.growstronger.com/
https://www.bankfab.com/en-ae/updates
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 إخالء مسؤولية 

كافة ما ورد في هذه الوثيقة من قبل بنك أبوظبي األول ش.م.ع.، الذي اعتمد على معلومات حصل عليها  إعدادتم 
 من 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  وتم إعداد
لالشتراك في أو شراء أو بيع أي أوراق مالية، كما ال تشكل هذه الوثيقة أو أي جزء منها أساساً يمكن ألي عرض 

 التعويل عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام أياً كان. 
 

قد تحتوي بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على توقعات أو غيرها من التقديرات المستقبلية المتعلقة بحدث 
داء مالي في المستقبل، وتتضمن هذه التقديرات المستقبلية كل الموضوعات التي ال تندرج تحت الحقائق التي أو أ

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

  سواًء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أم أحداث مستقبلية أو خالف ذلك.


