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% مقارنة مع الفترة نفسها من العام  50نسبته  بارتفاع   2022مليار درهم صافي أرباح بنك أبوظبي األول خالل النصف األول من عام   8.0

 املاض ي  

 مليار درهم صافي أرباح الربع الثاني  2.9

 

 
  2022من عام للنصف األول مؤشرات األداء الرئيسية 

 

 
           

 

 

أسهما في تحقيق أداء قوي لألعمال األساسية وسط تواصل  قدرة املجموعة على الحفاظ على تكلفة معتدلة للمخاطر زيادة ارتفاع اإليرادات و 

 االستثمارات لدعم طموحات النمو 

 :2022مؤشرات األداء خالل النصف األول من عام 

 هم در  1.43على السهم  السنوي  ، وبلغ العائد2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 50مليار درهم، بارتفاع نسبته   8.0بلغ صافي أرباح املجموعة  •

 مليار درهم ربح صافي من بيع حصة األغلبية في شركة ماغناتي للمدفوعات  3.1، ويشمل 2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 31مليار درهم، بارتفاع نسبته  12.5بلغ إجمالي اإليرادات   •

 نقطة أساس  47، وبلغت تكلفة املخاطر السنوية 2021عام  % مقارنة مع الفترة نفسها من9مليار درهم، بانخفاض نسبته  1.0بلغت مخصصات انخفاض القيمة  •

بعد استثناء تكاليف أعمال بنك عوده مصر، ما يعكس تواصل االستثمارات لتحقيق    2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام  8مليار درهم، بارتفاع نسبته    3.1بلغت التكاليف التشغيلية   •

 النمو 

 : 2022الثاني األداء خالل الربع  مؤشرات

 % مقارنة بالربع السابق بعد استثناء أرباح بيع حصة من شركة ماغناتي للمدفوعات 13مليار درهم، بارتفاع نسبته  2.9بلغ صافي أرباح املجموعة  •

واإليرادات  نتيجة الزيادة بإيرادات الفوائد  ول % مقارنة بالربع األ 12، وبارتفاع نسبته 2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 4مليار درهم، بانخفاض نسبته  5.0لغت اإليرادات التشغيلية ب  •

 غير الفوائد من 

 ول % مقارنة بالربع األ 27، وارتفاع نسبته 2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 14مليون درهم، بانخفاض نسبته  582بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة  •

 مليار درهم  1.6بلغت التكاليف التشغيلية  •

  

 
 خالل األشههههههتة ال هههههه   األ

ً
ي األول أداًء قويا ا اف ههههههتا من 50 ه  ببارتفاع ن هههههه  2022 من عام  وىلحقق بنك أبوظب  ي األرقارن مقارا  مر الفسه

ي صههههههافب
% فب

 .2021عام  
 

ي ال وق العالمي ؛ حافظت أعمالنا األساسي  عىل زخم امو قوي يعكس قوا تنفيذ مبادرات األعمال عس  
ايدا فب ب تنوعتا    وعىل الةغم من ال قلبات المسه

ي عىلو  اتيج  اا االسسه ب  توطيد عالقاتنا مر العمالء.    مواصل  تةكس 

 هناء الرستماني

ل الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك أبوظبي األو   

 للنصف األول  2.0%

 2021من عام 
 2021عند شهر يونيو  119%

 

درهم للنصف األول من عام  0.95 2021عند شهر يونيو  13.0%

2021 

19.5

للنصف األول من عام  13.6

2021 

 

مقارنة مع  %31زيادة بنسبة 

  2021النصف األول من عام 

  

معدل تغطية  

 السيولة

 

امللكية  معدل حقوق 

 الشق األول 

العائد على األصول 

 املرجحة باملخاطر 

 

العائد على حقوق  

 امللكية امللموسة 

 

 جمالي الدخل إ العائد على السهم 
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 النمو مزدوج الرقم في معدالت اإلقراض يعكس تواصل زخم األعمال والحفاظ على قوة السيولة وجودة األصول ورأس املال 

 % منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني  12، وبنسبة ول % مقارنة مع الربع األ 6مليار درهم بارتفاع نسبته  459بلغت القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي   •

الحالي وحتى نهاية الربع الثاني، وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات   العام % منذ بداية5، وارتفاع نسبته ول % مقارنة مع الربع األ 8مليار درهم، بارتفاع نسبته  648بلغت ودائع العمالء  •

 2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 15درهم بارتفاع نسبته مليار  291التوفير 

 %135حافظت املجموعة على معدالت سيولة مرتفعة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة  •

 % 100%، في حين بلغت نسبة تغطية املخصصات 3.6 بلغت  نسبة القروض املتعثرةمع جودة أصول جيدة  •

 %  وهو أعلى من املتطلبات التنظيمية  12.6الشق األول  –بلغ معدل حقوق امللكية  •
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أفضل قيمة للمساهمين والعمالء واملوظفين ومواكبة التطورات والتغييرات التي تشهدها بيئة األعمالوتحقيق النمو  عزيز واصلنا العمل لت  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
ً
حققت األعمال األساسية نموا

 
ً
ما يؤكد ريادة املجموعة   ،ملحوظا

 في مجاالت األعمال الرئيسية 
 

 مزدوج الرقم في عمليات اإلقراض في ظل تحسن األداء التشغيلي لجميع األعمال الرئيسية مقارنة  •
ً
 الربع املاض ي مع حققت نموا

وشمال   • األوسط  الشرق  منطقة  في  واالستثمار  الدورية  الجداول  جميع  ضمن  املصنفة  البنوك  كأبرز  مكانته  على  البنك  أفريقيا   حافظ 

 يحافظ على تصنيفه كأبرز وكيل إقراض، وثاني أبرز بنك في إصدار القروض املشتركة، وخامس أبرز بنك في إصدار السنداتل

فريقيا، حيث أضمن الجداول الدورية ألسواق رأس املال في منطقة الشرق األوسط وشمال    اإلماراتية  نوكحافظ البنك على مكانته كأبرز الب •

 مليار دوالر أمريكي من املستثمرين في جميع أنحاء العالم 8ساعد العمالء على جمع أكثر من  

 جموعة  االرتفاع الكبير في طلبات إدارة النقد يؤكد على قوة األعمال املختلفة التابعة للم •

 

 

ترسيخ تواجد األعمال في األسواق 

توطيد  مواصلة و الرئيسية 

 العالقات مع العمالء 

 

، مع  (FABMisr)  " مصر  -  األول   أبوظبي"بنك    الجديدة   ؤسسيةامل  الهوية   وإطالق  مصر  عوده   بنك  مع   القانوني  االندماج  عملية  من   االنتهاء •

   2022ندماج على أن تستكمل بحلول نهاية عام اال أعمال تواصل 

خدمة وتطوير العالقات مع العمالء األساسيين ملجموعة بنك أبوظبي األول من العاملين في سوق  لفرع جديد في سوق أبوظبي العاملي   افتتاح •

 أبوظبي العاملي

 

  الستفادة منامواصلة 

التكنولوجيا والشراكات  

االستراتيجية لالرتقاء بتجربة 

 العمالء

 

خدمات رقمية بالكامل للقروض الشخصية التقليدية والحسابات اإلسالمية، وتمكين العمالء من االشتراك في االكتتابات العامة عبر    إطالق •

   الرقميةتطبيق الخدمات املصرفية 

ات املصرفية عبر الشركات، وإطالق التطبيق املحدث للخدمالخدمات واملزايا على بوابة الخدمات املصرفية الخاصة بالعمالء من    تطوير •

 لعمالء قسم العمليات املصرفية الدولية من املؤسسات والشركات الصغيرة واملتوسطة املتحركالهاتف 

 نقطة  60ما يقارب  ليبلغمقارنة مع الفترة نفسها من العام املاض ي  (NPS) معدل صافي نقاط الترويج تحسن •

عبر قنوات الخدمة الرقمية، مع تواصل النمو في املبيعات  لألفراد  من مبيعات الحسابات الجارية وحسابات التوفير    %50تنفيذ أكثر من   •

 الرقمية لخدمات ومنتجات مختلفة  

عام    2.8)  درهم  مليار  10  من  أكثر  تسهيل • من  األول  النصف  املستدامة خالل  املشاريع  من  دوالر(  التزام 2022مليار  إطار  في  وذلك   ،

   2030مليار دوالر أمريكي بحلول عام  75بتمويل مشاريع مستدامة بقيمة  املجموعة

 جات املتطورة لعمالئنا  بمبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لتلبية االحتيا  املرتبطةنتجات املتوسيع مجموعة  •

اإلدارة لدى  ناثاإل   نسبة  زيادة • التابعة  ا  من أعضاء مجالس  لتتجاوز بذلك    %،22إلى    2021  عامخالل    %15من    للمجموعةلشركات 

 2025النسبة املستهدفة لعام 

 
•  

تحقيق تقدم ملموس في التزامنا 

بممارسات الحوكمة البيئية  

واالجتماعية وحوكمة الشركات  

وبناء بيئة عمل تمتاز بالتنوع  

 والشمول 

 

 2022قبل جوائز القيادة التحويلية  منجهود تطوير الخدمات املالية"  فيصطناعي اال ذكاء لل استخدامجائزة "أفضل 

 من قبل مجلة "يوروموني"  2022أفضل بنك للخدمات املصرفية للشركات في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
 

 فاينانس" من قبل "جلوبال"الريادة في تمويل املشاريع املستدامة في الشرق األوسط"  جائزة

   "يوروموني"من قبل  اإلمارات العربية املتحدة"  دولة لحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات فيا مجال في"أفضل بنك جائزة 

 في قبل "جوائز السندات والقروض والصكوك" 2022أفضل بنك لالستثمار في املنطقة لعام 

  "يوروموني"من قبل مجلة   2022أفضل بنك لخدمات التمويل في الشرق األوسط 
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 خالل األشهر الستة األولى من عام  " 
ً
% في صافي األرباح، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 50بارتفاع نسبته    2022حقق بنك أبوظبي األول أداًء قويا

2021. 

 
وتركيزنا    مال عبر تنوعهاوعلى الرغم من التقلبات املتزايدة في السوق العاملية؛ حافظت أعمالنا األساسية على زخم نمو يعكس قوة تنفيذ مبادرات األع

 توطيد عالقاتنا مع العمالء. مواصلة  االستراتيجي على 

 
 للمجموعة خالل نصف عام، األمر الذي يعكس    50بنك أبوظبي األول بنحو  ل  قراض زاد صافي اإلكما  

ً
 قياسيا

ً
مليار درهم منذ بداية العام، ما يعد إنجازا

بما يدعم العمالء ويلبي احتياجاتهم و بفاعلية  توظيفها  النشاط اإلقليمي املزدهر وقدرات البنك املتميزة، والقوة األساسية مليزانيتنا العمومية التي يتم  

 وخارج 
ً
 الدولة.  املصرفية محليا

 
من خالل توفير حلول متخصصة ومبتكرة، وكذلك عبر تعزيز وجودنا في واملجتمعات التي نعمل ضمنها وواصلنا في بنك أبوظبي األول التركيز خالل النصف األول من العام الحالي على إيجاد فرص لعمالئنا 

 مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.    في  لتحقيق طموحاتنابالدور الرائد الذي نقوم به لبناء مستقبل مستدام، وبالتقدم امللموس الذي أحرزناه حتى اآلن    كذلك   نفخرو   .األسواق املستهدفة

 

 عن التضخم. ومع حلول النصف الثاني من العام الحالي؛ سنواصل التزامنا تجاه مساهمينا وعمالئنا وموظفينا،    العاملية  ظروف السوق   ندرك  وبالتطلع نحو املستقبل؛ فإننا
ً
التي تتسم باالضطراب فضال

  "املض ي في تحقيق خطط النمو والتحّول.، ومواصلة للمساهمين وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة 

 هناء الرستماني
 الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك أبوظبي األول 
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 في الربع الثاني من عام  " 
ً
% 13مليار درهم، بارتفاع نسبته    2.9، حيث بلغ صافي األرباح  2022حققت مجموعة بنك أبوظبي األول أداًء قويا

األرباح   ليبلغ صافي  الحالي،  العام  الربع األول من  مع  امللكية   8.0مقارنة  العائد على حقوق   نسبة  وبلغت  النصف األول.  مليار درهم خالل 

 .2021% في النصف األول من عام 13.6مقارنة مع  2022% في النصف األول من عام 19.5موسة املل

 

املصرفية  والخدمات  لالستثمار  املصرفية  للخدمات  الرقم  مزدوج  النمو  نتيجة   ،
ً
متتابعا  

ً
نموا للمجموعة  األساسية  األعمال  كافة  حققت 

صعبة، وذلك بفضل قوة الزخم واملزايا األولية من ارتفاع أسعار الفائدة وأنشطة للشركات واألعمال التجارية على الرغم من ظروف السوق ال

دارة  العمالء ضمن األسواق العاملية بما يتماش ى مع استراتيجيتنا لتعزيز رغبة العمالء بالحصول على الخدمات واملنتجات املصرفية. وقد تمت إ

ة مقارنة مع الفترة نفسها من العام املاض ي، ما يعكس االستثمار املتواصل لدفع املخاطر في املجموعة بحكمة، وارتفعت التكاليف التشغيلي

 .
ً
   عجلة النمو والتحّول قدما

 
السيولة   تغطية  بلغ معدل  القوية؛ حيث  السيولة  على  ملواصلة 135لقد حافظنا  النحو األمثل  على  العمومية  ميزانيتنا  مكانة  %، وترسيخ 

رأس املال على   فائض ظروف السوقية والتنظيمية؛ فقد حافظالالفائدة. وعلى الرغم من نمو امليزانية العمومية و االستفادة من ارتفاع أسعار 

 % مع نهاية شهر يونيو. 12.6الشق األول بلغ  –قوته مع معدل حقوق امللكية 

 

تأثير الخلفية االقتصادية الداعمة والحرص على تحقيق استراتيجيتنا، فإننا  عن   وعلى الرغم من 
ً
ال نزال حذرين في ظل تقلبات السوق املتزايدة ومواصلة ارتفاع التضخم على املستوى الدولي، فضال

 ".التغيرالسياسة النقدية سريعة 
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 نظرة على االقتصاد وتوقعات النمو

ههههههههههههههههي 2022الثهههههههههههههههههاني مهههههههههههههههههن عههههههههههههههههام واجههههههههههههههههه االقتصهههههههههههههههههاد العههههههههههههههههاملي تحهههههههههههههههههديات خهههههههههههههههههالل الربههههههههههههههههع  ههههههههههههههههة الته هههههههههههههههة واملاليه ههههههههههههههههات النقديه ههههههههههههههههديد السياسه هههههههههههههههو تشه ههههههههههههههههخم نحه ههههههههههههههههدالت التضه هههههههههههههههاع معه ههههههههههههههههع ارتفه ههههههههههههههههث دفه ، حيه

 األسواق.   في  تقلبإلى جانب ال التضخم بالتزامن مع  أفرزت بدورها مخاوف حيال دخول االقتصاد العاملي حالة من الركود

 

ههههههههههههههههة  ههههههههههههههههدة مرونه ههههههههههههههههة املتحه ههههههههههههههههارات العربيه ههههههههههههههههة اإلمه ههههههههههههههههاد دوله هههههههههههههههر اقتصه ههههههههههههههههات كبيهههههههههههههههههرة وأظهه ههههههههههههههههن القطاعه ههههههههههههههههدد مه هههههههههههههههها  عه ههههههههههههههههة، وانتعه ههههههههههههههههخم املعتدله ههههههههههههههههدالت التضه ههههههههههههههههنفط، ومعه ههههههههههههههههعار اله ههههههههههههههههاع أسه ههههههههههههههههن ارتفه ههههههههههههههههدعم مه به

ههههههههههههههههة  ههههههههههههههههالحات الهيكليه ههههههههههههههههل اإلصه ههههههههههههههههب تواصه ههههههههههههههههى جانه ههههههههههههههههياحة، إله ههههههههههههههههارات والسه ههههههههههههههههاعي العقه ههههههههههههههههك قطه ههههههههههههههههي ذله هههههههههههههههها فه ههههههههههههههههية بمه ههههههههههههههههادية الرئيسه والتنويهههههههههههههههههع.  تحقيهههههههههههههههههق النمهههههههههههههههههو االقتصهههههههههههههههههاديالتهههههههههههههههههي تسهههههههههههههههههتهدف االقتصه

هههههههههههههههدة  وبهههههههههههههههرزت القهههههههههههههههوة التهههههههههههههههي يتمتههههههههههههههههع  هههههههههههههههها اقتصهههههههههههههههاد ههههههههههههههة املتحه ههههههههههههههارات العربيه هههههههههههههههة اإلمه هههههههههههههههتريات  دوله ههههههههههههههديري املشه ههههههههههههههر مه هههههههههههههههات مؤشه ههههههههههههههالل بيانه ههههههههههههههن خه ههههههههههههههه  مه هههههههههههههههر اله هههههههههههههههاع للشه ههههههههههههههل االرتفه ههههههههههههههذي واصه علههههههههههههههههى  19اله

ههههههههههههههذا وعلهههههههههههههههى الهههههههههههههههرغم التهههههههههههههههوالي.  ههههههههههههههالل هه ههههههههههههههه خه ههههههههههههههه وقوته ههههههههههههههى مرونته ههههههههههههههارات عله ههههههههههههههة اإلمه ههههههههههههههاد دوله ههههههههههههههافظ اقتصه ههههههههههههههع أن يحه ههههههههههههههن املتوقه ههههههههههههههاملي، فمه ههههههههههههههاد العه ههههههههههههههي االقتصه ههههههههههههههلة فه ههههههههههههههين املتواصه ههههههههههههههدم اليقه ههههههههههههههة عه ههههههههههههههن حاله مه

هههههههههههههههههبة  هههههههههههههههههي بنسه هههههههههههههههههاتج املحله هههههههههههههههههالي النه هههههههههههههههههو إجمه ههههههههههههههههها بنمه هههههههههههههههههزز توقعاتنه ههههههههههههههههها يعه هههههههههههههههههده، مه ههههههههههههههههها بعه هههههههههههههههههام ومه هههههههههههههههههات  2023% خههههههههههههههههههالل عههههههههههههههههههام 4.4، وبنسههههههههههههههههههبة 2022% خههههههههههههههههههالل عههههههههههههههههههام 5.7العه هههههههههههههههههة بالتوقعه )مقارنه

ههههههههههههههههههدل وذلهههههههههههههههههههك مهههههههههههههههههههع التوقعهههههههههههههههههههات ببقهههههههههههههههههههاء ،% علهههههههههههههههههههى التهههههههههههههههههههوالي(4.0% و4.8تحقيهههههههههههههههههههق السهههههههههههههههههههابقة ب ههههههههههههههههههاع معه ههههههههههههههههههدل  108عنهههههههههههههههههههد حهههههههههههههههههههوالي أسهههههههههههههههههههعار الهههههههههههههههههههنفط العامليهههههههههههههههههههة  ارتفه ههههههههههههههههههل ومعه  للبرميه
ً
دوالرا

 %. 5 نحو التضخم عند
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Classified : Public 

 2022من عام الثاني / النصف األول البيانات املالية للربع 

 
 

 مالحظات:         

 .2022باستثناء املكاسب املتعلقة بشركة ماغناتي للمدفوعات والتي تم تسجيلها خالل عام  2022معدل املصروفات إلى اإليرادات للنصف األول من عام  •

 ملالية املوحدة املختصرة.  تم إعادة تصنيف األرقام املقارنة ليتم اتباع املعلومات املزودة في العروض التقديمية واألسس املحاسبية املستخدمة في البيانات ا •

 يتم عرض بعض املؤشرات الربعية على أساس سنوي في بعض الحاالت.   •

 ملعلومات إضافية عن كيفية احتساب املؤشرات، يرجى زيارة صفحة عالقات املستثمرين على موقع البنك. •

 ns > reports & presentations > key annual figuresbankfab.com > investor relatioيمكن معرفة أبرز البيانات بالدوالر األمريكي عبر:  •

الرجوع إلى اإليضاح رقم ( لتعكس التعديالت على القيم الدفترية املفترضة. يرجى PPAنتيجة لتخصيص سعر الشراء ) 2021. تمت إعادة بيان معلومات املقارنة لعام 2021أبريل  28هذه النتائج تشمل النتائج املالية لبنك عوده مصر ابتداًء من  •

 . 2022يونيو  30( للبيانات املالية للنصف املنتهي في 32)

 قد تظهر بعض الفروقات نتيجة لتقريب األرقام. •

 

 ال غيس  

خالل 

عام %

النصف 

األول 2021

النصف 

األول 2022

 ال غيس  

خالل 

عام %

ي
 
ع الثان الرب  

2021

 ال غيس  

ر  خالل رقهه

واحد %

ع األول الرب  

2022
ي
 
ع الثان الرب  

2022
بيان اإليرادات - موجز  )مليون درهم(

19 5,482 6,525 21 2,802 8 3,135 3,390 ي إيرادات الفوائد
 
صاف

(29) 4,093 2,910 (34) 2,390 20 1,323 1,587 اإليرادات من غير الفوائد

(1) 9,575 9,435 (4) 5,193 12 4,458 4,977 اإليرادات التشغيلية

na - 3,094 na - (90) 2,805 288
ي 
المكسب من بيع حصة ماغنات 

ي ذلك القيمة العادلة للفوائد المحتفظ بها(
 
)بما ف

31 9,575 12,529 1 5,193 (28) 7,264 5,265 إجمالي اإليرادات

13 (2,770) (3,124) 10 (1,451) 5 (1,521) (1,603) النفقات التشغيلية

38 6,805 9,405 (2) 3,742 (36) 5,742 3,662 ائب ي مخصص انخفاض القيمة والض 
 
الرب  ح قبل صاف

(9) (1,147) (1,039) (14) (677) 27 (457) (582) ي رسوم انخفاض القيمة
 
صاف

12 (304) (339) (6) (186) 6 (165) (175) ائب الحصص غير المسيطرة والض 

50 5,354 8,026 1 2,878 (43) 5,120 2,906 ي األرباح
 
صاف

52 0.95 1.43 1 1.01 (44) العائد األساسي عىل السهم )درهم(      1.03      1.84

التغير منذ 

بداية العام 

2022

ديسمير 

2021

 التغيير 

خالل 

عام %

يونيو 2021

 ال غيس  

ر  خالل رقهه

واحد %

مارس 2022 يونيو 2022 انية العمومية - موجز )مليار درهم( المير 

12 410 15 398 6 433 459 ي
 
القروض والسلفيات، صاف

(3) 191 5 177 (3) 191 186 االستثمارات

5 615 13 575 8 600 648 ودائع العمالء

1 288 15 252 (6) 310 291 الحسابات الجارية وحسابات التوفير )ودائع(

4 1,001 10 944 6 982 1,042 إجمالي األصول

(1) 113 5 106 0 111 111 حقوق الملكية )سندات الشق األول(

(2) 82 8 74 1 80 80 حقوق الملكية الملموسة

 ال غيس  

ر  خالل رقهه

واحد

)اقط  

أساس(

النصف 

األول 2021

النصف 

األول 2022

 ال غيس  

خالل عام 

)اقط  

أساس(

ي
 
ع الثان الرب  

2021

 ال غيس  

ر  خالل رقهه

واحد

)اقط  

أساس(

ع األول الرب  

2022
ي
 
ع الثان الرب  

2022
ات الرئيسية )%( المؤشر

6 1.49 1.55 6 1.51 3 1.54 1.57 ي الفوائد
 
هامش صاف

399 28.4 32.4 423 27.3 (182) 33.3 31.5 معدل المضوفات إل اإليرادات )باستثناء تكاليف االندماج(

(9) 56 47 (11) 63 10 42 52 تكلفة المخاطر )نقطة أساس( )القروض والسلفيات(

(40) 3.9 3.6 (40) 3.9 (24) 3.8 3.6 ة معدل القروض المتعير

(103) 101 100 (103) 101 (217) 102 100 تغطية المخصصات

>999 119 135 >999 119 >999 120 135 نسبة تغطية السيولة

589 13.6 19.5 (115) 15.3 (1118) 25.3 14.1 العائد عىل حقوق الملكية الملموسة

71 2.0 2.8 (22) 2.2 (159) 3.6 2.0 العائد عىل األصول المرجحة للمخاطر

(39) 13.0 12.6 (39) 13.0 (35) 13.0 12.6 معدل حقوق الملكية - الشق األول

(58) 16.1 15.6 (58) 16.1 (39) 15.9 15.6 معدل كفاية رأس المال
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Classified : Public 

 
 األول: أبوظبي عن بنك نبذة

هههههههههههههوظبي األول  هههههههههههههك أبه هههههههههههههد بنه هههههههههههههق  يعه هههههههههههههى تحقيه هههههههههههههك عله هههههههههههههل البنه هههههههههههههالم. ويعمه ههههههههههههههي العه هههههههههههههة فه هههههههههههههات املاليه هههههههههههههن املؤسسه هههههههههههههر وأأمه هههههههههههههد أكبه هههههههههههههدة وأحه هههههههههههههة املتحه ههههههههههههههارات العربيه هههههههههههههة اإلمه هههههههههههههي دوله هههههههههههههك فه هههههههههههههر بنه قيمهههههههههههههههة  أفضههههههههههههههلأكبه

 ملوظفيه وعمالئه ومساهميه واملجتمعات التي يعمل سضمنها، من خالل التميز واملرونة واالبتكار.

  
والدولية التي    واإلقليميةفروعه في خمس قارات، يقدم من خاللها عالقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته املالية لدعم الشركات املحلية  يقع املقر الرئيس ي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة  

.
ً
 وعامليا

ً
 لكبرى املؤسسات، والشركات الناشئة، تسعى إلدارة أعمالها محليا

ً
 إقليميا

ً
 وشريكا

ً
 موثوقا

ً
واألفراد الذين يتطلعون ملزاولة أعمالهم في دولة اإلمارات   ويعتبر بنك أبوظبي األول مستشارا

 في املسيرة التنموية في املنطقة، ويقدم ال
ً
 ملموسا

ً
دعم للعمالء في تحقيق النمو واالزدهار عبر إدارة املخاطر، العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دورا

    وتسهيل التدفقات التجارية في األسواق املتطورة والناشئة على حد سواء.وتعزيز رأس املال، 

   

هههههههههههههههههههن هههههههههههههههههههر مه هههههههههههههههههههوظبي األول أكثه هههههههههههههههههههك أبه هههههههههههههههههههول بنه هههههههههههههههههههالي أصه هههههههههههههههههههغ إجمه هههههههههههههههههههون  بله هههههههههههههههههههم ) ترليه  -AAو Aa3. ويتمتههههههههههههههههههههع البنههههههههههههههههههههك بتصههههههههههههههههههههنيف 2022 يونيههههههههههههههههههههومليههههههههههههههههههههار دوالر( حتههههههههههههههههههههى نهايههههههههههههههههههههة شهههههههههههههههههههههر  284درهه

هههههههههههههههمال  -AAو هههههههههههههههط وشه هههههههههههههههرق األوسه هههههههههههههههة الشه هههههههههههههههي منطقه هههههههههههههههوك فه ع للبنه هههههههههههههههّ هههههههههههههههنيف مجمه هههههههههههههههأقوى تصه ههههههههههههههه  به هههههههههههههههه يحظه ههههههههههههههها يجعله هههههههههههههههوالي، مه هههههههههههههههى الته هههههههههههههههت  عله هههههههههههههههورز، وفيه هههههههههههههههد به هههههههههههههههتاندرد ننه هههههههههههههههوديز، وسه هههههههههههههههاالت مه هههههههههههههههن وكه مه

ههههههههههههههههى ا ههههههههههههههههل عله هههههههههههههههط، وحصه ههههههههههههههههرق األوسه ههههههههههههههههة الشه ههههههههههههههههدة ومنطقه هههههههههههههههة املتحه ههههههههههههههههارات العربيه ههههههههههههههههة اإلمه ههههههههههههههههي دوله  فه
ً
ههههههههههههههها ههههههههههههههههر أمانه ههههههههههههههههك األكثه ههههههههههههههههنيف البنه هههههههههههههههى تصه ههههههههههههههههوظبي األول عله ههههههههههههههههك أبه ههههههههههههههههل بنه ههههههههههههههها. وحصه  32ملركهههههههههههههههههز أفريقيه

هههههههههههههة امل ههههههههههههههارات العربيه هههههههههههههة اإلمه ههههههههههههههي دوله هههههههههههههك فه ههههههههههههههأكبر بنه هههههههههههههوظبي األول كه ههههههههههههههك أبه هههههههههههههنف بنه ههههههههههههههانس. وصه هههههههههههههال فاينه ههههههههههههههة غلوبه هههههههههههههنيف مجله ههههههههههههههب تصه  بحسه
ً
ههههههههههههها ههههههههههههههر أمانه هههههههههههههوك األكثه ههههههههههههههين البنه  به

ً
ههههههههههههها تحهههههههههههههههدة والثالههههههههههههههث فهههههههههههههههي عامليه

ههههههههههههههههز  ههههههههههههههههط واملركه هههههههههههههههرق األوسه ههههههههههههههههال  91الشه ههههههههههههههههوة "رأس امله ههههههههههههههههث قه ههههههههههههههههن حيه ههههههههههههههههالم مه ههههههههههههههههي العه ههههههههههههههههام  –فه ههههههههههههههههانكر لعه ههههههههههههههههة ذا به ههههههههههههههههنيف مجله ههههههههههههههههمن تصه ههههههههههههههههق األول" ضه بنهههههههههههههههههك  1000وى والخهههههههههههههههههاص بهههههههههههههههههأق 2021الشه

ههههههههههههههى ت ههههههههههههههوظبي األول عله هههههههههههههك أبه ههههههههههههههل بنه ههههههههههههههث حصه هههههههههههههي؛ حيه ههههههههههههههعيد اإلقليمه ههههههههههههههى الصه ههههههههههههههتدامة عله هههههههههههههال االسه ههههههههههههههي مجه ههههههههههههههدة فه هههههههههههههة رائه ههههههههههههههذلك بمكانه ههههههههههههههوظبي األول كه ههههههههههههههك أبه هههههههههههههع بنه هههههههههههههها يتمته ههههههههههههههالم، كمه هههههههههههههي العه  AAصهههههههههههههههنيف فه

، MSCI ESG Leaders(، لينهههههههههههههدرج بههههههههههههذلك ضهههههههههههههمن فئههههههههههههة "الريهههههههههههههادة"، وهههههههههههههو جهههههههههههههزء مههههههههههههن مؤشهههههههههههههر MSCIضههههههههههههمن مؤشههههههههههههر مورغهههههههههههههان سههههههههههههتانلي كابيتهههههههههههههال إنترناشههههههههههههيونال )

 .FTSE4Good EMو

  

   www.bankfab.comللمزيد من املعلومات، يرجى زيارة 

 

 ir@bankfab.comلالستفسارات املتعلقة باملستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي األول لعالقات املستثمرين عبر 

   Android.  و iOSيمكن تحميل تطبيق بنك أبوظبي األول لعالقات املستثمرين املتوفر ألجهزة 

 
 

 تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي عبر:

 
 

 
 

@FABConnects             @FAB             First Abu Dhabi Bank 
 

http://www.bankfab.com/
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 2022 ولييو  28أبوظبي، 
 

 

Classified : Public 

 
 الجوائز 

 

 
 

 
 إخالء مسؤولية 

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

 
 مهههههههههههههههن أي عههههههههههههههرض مبيعهههههههههههههههات أو دعهههههههههههههههوة ألي عهههههههههههههههرض لالشهههههههههههههههتراك فهههههههههههههههي أو شهههههههههههههههراء أو بيهههههههههههههههع أي أو  وتههههههههههههههم إعهههههههههههههههداد

ً
راق ماليهههههههههههههههة، كمههههههههههههههها ال تشهههههههههههههههكل ههههههههههههههههذه الوثيقهههههههههههههههة أو أي ههههههههههههههههذه الوثيقهههههههههههههههة بغهههههههههههههههرض الحصهههههههههههههههول علهههههههههههههههى معلومهههههههههههههههات عامهههههههههههههههة فقهههههههههههههههط وال تشهههههههههههههههكل جهههههههههههههههزءا

 كان. 
ً
 يمكن التعويل عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام أيا

ً
 جزء منها أساسا

 
ه التقهههههههههههههههديرات املسهههههههههههههههتقبلية كهههههههههههههههل املوضهههههههههههههههوعات التهههههههههههههههي ال ملعلومهههههههههههههههات الهههههههههههههههواردة فهههههههههههههههي ههههههههههههههههذه الوثيقهههههههههههههههة علهههههههههههههههى توقعهههههههههههههههات أو غيرهههههههههههههههها مهههههههههههههههن التقهههههههههههههههديرات املسههههههههههههههتقبلية املتعلقهههههههههههههههة بحهههههههههههههههدث أو أداء مهههههههههههههههالي فهههههههههههههههي املسهههههههههههههههتقبل، وتتضهههههههههههههههمن ههههههههههههههههذقههههههههههههههد تحتهههههههههههههههوي بعهههههههههههههههض ا

عههههههههههههههد إدراج هههههههههههههههذه املعلومههههههههههههههات بمثابههههههههههههههة تمثيههههههههههههههل لبنههههههههههههههك أبههههههههههههههوظ بي األول أو أي شههههههههههههههخص نخههههههههههههههر ينههههههههههههههوب عههههههههههههههن البنههههههههههههههك فههههههههههههههي تحقيههههههههههههههق أهدافههههههههههههههه أو تنفيههههههههههههههذ خططههههههههههههههه. وال يلتههههههههههههههزم بنههههههههههههههك أبههههههههههههههوظبي األول تنههههههههههههههدرج تحههههههههههههههت الحقههههههههههههههائق التههههههههههههههي حههههههههههههههدثت بالفعههههههههههههههل. وال ي 

 بتحديث أو مراجعة أي تقدير مستقبلي ونشره للعموم، سواًء أكان ذلك نتيجة ملعلومات جديدة أم أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. 


