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   2021 العام من األول الربع عن بنك أبوظبي التجاريأرباح  صافيمليار درهم  1.121

مقارنة بالربع األخير % 11وبنسبة  2020% مقارنة بالربع األول من العام 436بارتفاع بنسبة 

   .من العام الماضي
 

من العام  الربع األولالتجاري اليوم عن نتائجه المالية عن  أبوظبيأعلن بنك : 2021 أبريل 25في  ،أبوظبي

2021.    

  حسن التكاليف التشغيلية وارتفاع الدخل من غير الفوائد وانخفاض كبير في المخصصاتتوالي قوي مداء أ 
 

  2021 للربع األول من العام النتائج الرئيسية
 

مقارنة % 436بارتفاع بنسبة  2021من العام  األولعن الربع مليار درهم  1.121رباح األبلغ صافي  - 

 .مقارنة بالربع األخير من العام الماضي% 11بارتفاع بنسبة و 2020األول من العام  بالربع

% مقارنة بالربع األخير من العام 10مليار درهم بانخفاض بنسبة  2.119 بلغ صافي الدخل من الفوائد -

نتيجة وكان ذلك بشكل رئيس من العام الماضي بالربع األول % مقارنة 24الماضي وبانخفاض بنسبة 

وقد تم تعويض ذلك بشكل جزئي  .السائدة في األسواقاألوضاع االقتصادية والفائدة  االنخفاض في أسعار

% مقارنة بالربع 14درهم بارتفاع بنسبة  مليون 802غير الفوائد الذي بلغ  من من خالل ارتفاع الدخل

 % مقارنة بالربع األول من العام الماضي.17الماضي وبنسبة األخير من العام 

% مقارنة بالربع 1وبنسبة % مقارنة بالربع األول من العام الماضي 20بنسبة التشغيلية  انخفضت المصاريف -

% في الربع 36.3بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل و مليار درهم 1.061لتبلغ األخير من العام الماضي 

نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام  180أي أنها سجلت تحسناً بواقع  2021األول من العام 

الكفاءة  مستويات ) واالستفادة منMerger Synergiesوذلك نتيجة تحقيق وفورات من االندماج ( الماضي

 إجراءات إضافية لضبط التكاليف. تطبيقالتحول للصيرفة الرقمية باإلضافة إلى برنامج  تاحهاأ التي

 1والبالغة  2021بنهاية العام ) Synergyيمضي البنك قدماً في سعيه الجتياز الوفورات المستهدفة (  -

 .2020 بنهاية العام مليون درهم 917 بقيمةفي تحقيق وفورات بالفعل مليار درهم حيث نجح 

 704نهج المتحفظ في تجنيب المخصصات، حيث بلغ صافي المخصصات التزامه باليواصل البنك  -

% مقارنة بالربع األخير من العام 25 بانخفاض بنسبة 2021مليون درهم في الربع األول من العام 

 من العام الماضي.االستثنائي عن الربع األول % 63الماضي وبانخفاض بنسبة 

  بيان صحفي: للنشر فوراً 
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يولة مرتفعمويزانية عمومية قوية م  تويات س لجهات ا تطلباتمتخطى ي مابقاعدة رأس مال قوية و ةس

  التنظيمية

 

مليار درهم خالل الربع  10.5بمبلغ  إيداعات العمالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير ارتفعت - 

 العمالءإجمالي ودائع % من 58، حيث شكلت نسبة مليار درهم 138 لتصل إلى 2021األول من العام 

% مقارنة بالربع 5 بنسبة العمالءإجمالي ودائع  انخفض كما % بنهاية العام الماضي.51مقارنة مع نسبة 

. ويعود ذلك نتيجة لتخارج 2021مارس  31ار درهم كما بتاريخ ملي 239األخير من العام الماضي لتبلغ 

  .البنك من الودائع ألجل عالية التكلفة

% 1بنسبة  بانخفاض 2021مارس  31مليار درهم كما بتاريخ  236بلغ صافي القروض والسلفيات  -

في القطاع العقاري  لشركاتالسداد قروض  نتيجةوذلك  العام الماضيبالربع األخير من  مقارنة

مليار درهم خالل  233بلغ متوسط رصيد القروض والسلفيات  فيما .تجنيب المخصصاتباإلضافة إلى 

  .2021 العام من األول الربع

مصرف  أطلقهاالشاملة التي االقتصادي خطة الدعم العمالء الذين استفادوا من  جمالي دفعات سدادبلغ إ -

 .مليار درهم 6.716المركزي اإلمارات العربية المتحدة 

 .2021مارس  31مليار درهم كما بتاريخ  56بلغ إجمالي حقوق المساهمين  -

كما بتاريخ % 13.39نسبة الشق األول  بلغت كما% 16.64) 3نسبة كفاية رأس المال (بازل  بلغت -

 31كما بتاريخ % LCR (139.3نسبة تغطية السيولة ( بلغتو .(بعد توزيع األرباح) 2021مارس  31

 .2021مارس 

بينما بلغت نسبة  ،%88 النقدية % ونسبة تغطية المخصصات6.5نسبة القروض المتعثرة بلغت  -

بلغت نسبة القروض المتعثرة و .2021مارس  31كما بتاريخ % 139عند إضافة الضمانات تغطية ال

بنهاية % 0.84المخاطر  تكلفةبلغت  كما%. 8.10 (POCI)صافي األصول منخفضة القيمة متضمنة 

 .2021الربع األول من العام 

العقارية يواصل بنك أبوظبي التجاري  اإلنشاءاتو البناءبعض شركات واجهها تنظراً للتحديات التي  -

تجارية لتحقيق نتائج  والشركات ذات الصلةمع المقاولين والمطورين  إجراءات استباقية بالعملاتخاذ 

  تتالئم مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع.كما قام البنك بتجنيب مخصصات إضافية فعالة، 
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لحصة ايادة زوالتحول للصيرفة الرقمية  سريعتستهدف تلتي اديدة جلامسية خلا ةيستراتيجالا طالقا 

  السوقية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري 

  

 لمجموعةعبر زيادة الحصة السوقية  ساهمينللم مجزية عوائد تحقيقاالستراتيجية الخمسية إلى تهدف  -

تحقيق وفورات إضافية تتجاوز وفورات  في ذلكبما  ،الكفاءة مستويات وتعزيزالتجاري  يأبوظببنك 

 أبوظبي بنك مجموعة في األعمال قطاعات كافة االستراتيجية هذهوتستهدف االندماج المستهدفة. 

 ةيميزانعلى تحقيق  عالوة الحوكمة ممارسات أفضل وتطبيق المخاطر إدارةبما في ذلك  التجاري

 .األموال تكلفة وتحسينعمومية قوية 

الحفاظ على مستوى الريادة في التحول للصيرفة الرقمية والذكاء االصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات  -

الء واالرتقاء بمستوى تجربتهم توسيع قاعدة العمتهدف إلى تنفيذ خارطة طريق شاملة وذلك من خالل 

 سرعة االستجابة للتغيراتبالكفاءة ويمتاز  تشغيليويتبنى البنك نموذج  المصرفية بما يعزز والئهم للبنك.

من خالل اعتماد تقنيات متطورة تسهم في تعزيز االمكانيات الرقمية والتحليلية وبسرعة فائقة وانتاجية 

 عالية.

 الستقطاب ودائع العمالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير الناجحة استمرار العمل باالستراتيجية -

بطاقات االئتمان النمو في زيادة من خالل  وتحقيق المزيد من التطوير في الخدمات المصرفية لألفراد

كما سجلت مجموعة ، ذات قيمة مضافةخدمات مصرفية رقمية  على المعتمدة وقروض التمويل العقاري

ن من استقطاب التي تمكّ  المصرفية للشركات نمواً مع إطالقها مجموعة واسعة من الخدماتالخدمات 

 .وتعود بالمزيد من العوائد فئات جديدة من العمالء

  

في وتيرة اعتماد العمالء على الخدمات المصرفية الرقمية نتيجة إطالق البنك لمنتجات وخدمات  ستمرم رتفاعا 
  متطورةرقمية 

 

ليصل إجمالي  2021مبادرات مصرفية رقمية جديدة خالل الربع األول من العام  9 بطرح قام البنك  -

ق برنامج التحول للصيرفة الرقمية في العام منذ إطالتم طرحه  رقميمصرفي  منتج 71 العدد إلى

2018. 

 في مجال 2021العام التي تم طرحها خالل الربع األول من رقمية ال تطبيقاتالومنتجات الأهم من  -

الخدمات المصرفية لألفراد هو قرض بطاقة االئتمان عبر تطبيق الهواتف الذكية من بنك أبوظبي 
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ووثائقهم التي تتيح للعمالء تحديث بياناتهم " e-KYCوطرح المنصة اإللكترونية الجديدة " التجاري

 التعريفية بكل يسر وسهولة.

 31كما بتاريخ  %22سجلوا في المنصات المصرفية الرقمية بنسبة  الذينالعمالء األفراد  عدد ارتفع -

مقارنة بنفس  %42ارتفاعاً بنسبة  عمليات سداد الفواتير رقمياً وتحويل األموالوسجلت  ،2021 مارس

 .الفترة من العام الماضي

تفعيل ميزة  ومن بينهاإمكانات الخدمة الذاتية للعمالء نجحت الخدمات المصرفية للشركات في تحسين  -

كما قامت  الرقمية بروكاش" المخصصة إلدارة النقدالموافقة على دفعات المبالغ الكبيرة عبر منصة "

تلك  عمالءلمزيد من لفتراضية االحسابات الق غالإفتح و ر إمكانيةيتوفل "APIs"تطبيقات جديدة بطرح 

  .الشركات

 

 %22مساهمين بنسبة لعلى حقوق ا ائدعألرباح واافي صمواً قوياً في نحقق ي صرم - نك أبوظبي التجاريب 
  تعزيز كفاءة العمليات واالستفادة من فرص األعمال المتاحة في األسواقالستراتيجيته الرامية إلى  وفقاً 

  
يمتاز  جديد عمليات تنفيذ نموذجبوشرع وضع استراتيجيته الخمسية  مصر -بنك أبوظبي التجاري أتم -

بشرية جديدة ذات كوادر توظيف و جذبوالعمل على  تسريع عملية النمويهدف إلى والعالية  بالكفاءة

 . واسعة في مختلف مجاالت األعمال الرئيسيةخبرة 

  2021ع األول من العام بالر عن مصري جنيهمليون  170بنك صافي أرباح بلغت الحقق 

حقوق  على عائد ما يوازي وهوالماضي العام من  ولمقارنة مع الربع األ% 28بارتفاع بنسبة 

 %.22.2 بنسبة لمساهمينا

  عما كانت عليه بنهاية العام % 15بارتفاع بنسبة  مصري جنيهمليار  19صافي القروض  بلغ

 .الماضي

  عما كانت عليه  مصري جنيهمليار  33لتصل إلى  %12ودائع العمالء بنسبة  ارتفع إجمالي

 .الماضيبنهاية العام 

 فئةعلى تركز التي  ،مصر - بنك أبوظبي التجاريفي  لألفرادتستعد مجموعة الخدمات المصرفية  -

للتحويالت المالية وبطاقات االئتمان باإلضافة طرح حلول دفع جديدة ل، أصحاب الثرواتمن العمالء 

لتعزيز حصة المعامالت المصرفية الرقمية واالرتقاء بمستوى  جديدة منصة خدمات مصرفية رقميةإلى 

 .تجربة العمالء
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مصر، التي تقدم خدماتها  - تسعى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري -

توفير خدمات والشركات الكبرى والمتوسطة، لتحقيق وفورات من خالل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 .جديدة كما تعمل المجموعة على طرح منصة خدمات مصرفية رقمية للحدود عابرةمصرفية 

  

رفية الرقمية صخدمات الملأول مصرف لكرسيخ مكانته تلى إهدف ت مصرف الهالللنصة رقمية جديدة م طالق ا 
 في الدولة  اإلسالمية لألفراد

 
خالل الربع الرابع من العام  لطرح منصة خدمات مصرفية رقمية إسالمية جديدة الهاللمصرف يستعد  -

وأفراد عائالتهم وبما  متطلبات العمالءبما يلبي  والسهولةتمتاز باليسر  حلول مالية رقمية، لتقديم الجاري

 .مع أسلوب حياتهميتناسب 

عالوة على الخدمات المصرفية المعتادة كالحسابات والبطاقات والتمويالت، ستعمل هذه المنصة الجديدة  - 

لدخول في من خالل التوفير الحلول المالية غير المصرفية على االستفادة من أحدث التقنيات المتطورة 

العمالء ورغبات المنصة على احتياجات هذه ، وتستند حلول مع مزودي الخدمات العديد من الشراكات

 الذكاء االصطناعي.والتعلم اآللي والعمالء  ياناتت متقدمة لبتحليالبناًء على 

أعلى درجات التكيف ترتكز هذه الخدمات على منصة تعتمد على الحوسبة السحابية وذلك لضمان  -

على إلتاحة الخدمات المصرفية للعمالء والقدرة على االستجابة لمتطلبات العمالء المتنامية وكذلك 

 .رات العربية المتحدةدولة اإلماالمستوى اإلقليمي بعد نجاح طرح هذه الخدمات في 

 

 مكانيةإ عكسي لمخصصاتا ستوىمسي" للرعاية الصحية و مأ نأمجموعة " يكلةه عادةإ يف لموسم قدمت 

 القروض استرداد

من  2020التي اتخذها البنك في عام  حترازيةاال تدابيرال عقب: هيكلةالآخر المستجدات حول إعادة  -

والشركات  الصحية للرعايةخالل رفع دعوى لتعيين حارس قضائي للشركة األم لمجموعة "أن أم سي" 

ملموس في عملية إعادة هيكلة الشركة*. التابعة لها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تم تحقيق تقدم 

 والدائنينالصحية م سي" للرعاية أن أيواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لـمجموعة "و

ويعزز  م سي"أن أ"بما يحفظ ويحسن من قيمة مجموعة  قة على وتنفيذ خطة إعادة الهيكلةاآلخرين للمواف

 إمكانية استرداد القروض.
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 مليون 325 بمبلغفي تقديم تسهيالت تمويلية  ، مع مجموعة من المقرضين،أبوظبي التجاريبنك  شارك -

والتمهيد  الصحية للرعاية" سي أم"أن  مجموعةل التشغيلية األعمال استمرار لضمان أمريكي دوالر

 .للديون استرداده إمكانية حيث من البنك وضع تحسين في الخطوة هذه ساهمت حيثإلعادة الهيكلة، 

 

"أن أم سي" للرعاية الصحية والشركات التابعة مجموعة  قامتاألداء المالي: آخر المستجدات حول  -

ما حققته  من خالل ، حيث تحسن أداؤها المالي بشكل ملحوظبتبني خطة أعمال لمدة ثالث سنواتلها 

. )EBITDA( الدينالفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك احتساب األرباح قبل من العوائد المتوقعة و

 رمياالو شركتي بيعتستكمل ومن المتوقع أن كما باشرت الشركة في عملية بيع أصول غير رئيسية 

)Luarmia( صللتلقيح االبوستون و) طناعيBoston IVF(  سونيزيفريشركة إلى )Fresenius(  بقيمة

من  وسيتم استخدام العوائد .الجاريالعام  خالل الربع الثاني من يورومليون  430تبلغ  إجماليةبيع 

ولتغطية التسهيالت التمويلية التي شارك البنك في تقديمها من جزء  استردادفي  ع هذهيعمليات الب

 المصاريف التشغيلية.

  

لتغطية  كبيرة مخصصاتبتجنيب اليوم حتى نك الب قاماسترداد الديون المتوقع: آخر المستجدات حول  -

 مستويات حيث من جيد وضع في والبنك  .القروض الممنوحة لمجموعة "أن أم سي" للرعاية الصحية

كما أنها  المخصصات التي تم تجنيبها بما يتماشى مع القيم التقديرية المستقلة وإمكانية استرداد الديون

"أن أم سي" مجموعة  من قبلحول استرداد الدائنين المتوقع لديونهم لتطورات اإليجابية تنسجم مع ا

ً وللرعاية الصحية   . EPM الشركاتلنموذج أولوية  فقا

نسبة موافقة مانحي القروض غير المضمونة الذين تمثل قروضهم  يتطلب تنفيذ خطة إعادة الهيكلة -

 ةساحركيان والخاضعة لل 29 الغ عددهاالبمجمل القروض المستحقة على الكيانات % من 50.1

. إعادة الهيكلة خطةعلى لدائنين لموافقة انهائي كموعد  2021مايو  28حيث تم تحديد تاريخ  ،ةقضائيال

 للمجموعة. ةبيع األصول الرئيسيأما الخيار البديل المطروح فهو و

  

  

  

 

  nmc.aeلمستثمرين على الموقع *لمعرفة المزيد حول عملية إعادة الهيكلة واألداء المالي والتوقعات، يرجى االطالع على صفحة عالقات ا           
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بنك أبوظبي التجاري انطالقة حقق " مجموعة بنك أبوظبي التجاري:ل قال عالء عريقات، الرئيس التنفيذيو

% ليصل إلى 11ارتفاعاً بنسبة  2021عن الربع األول من العام  رباحاألصافي  شهدعام، حيث في بداية القوية 

بشكل رئيس إلى تحسن كبير النمو ويعود هذا ال، األخير من العام الماضيمع الربع  مقارنةدرهم  مليار 1.121

   .الماضيعام المقارنة بالربع األول من تكلفة المخاطر 

  

الخدمات المصرفية لألفراد  وقدرة مجموعةاألسس المؤسسية الراسخة للبنك جاءت هذه النتائج لتعكس و

. كما كان على التكيف والحفاظ على دورها الريادي في األسواق الشركاتالخدمات المصرفية  مجموعةو

، وتسارع وتيرة التحول إلى الصيرفة الرقمية، )Merger Synergies( للوفورات المحققة من عملية االندماج

  تأثيٌر إيجابي على كفاءة جميع عملياتنا. التكاليف وطرح المبادرات اإلضافية لضبط 

 

والموافقة عليها ، بتوزيع أرباح نقدية بمجلس اإلدارة بالتوصية اقوية مما حدانية عمومية ويتمتع البنك اليوم بميز

مليار درهم؛  1.9 بقيمةمن العام الجاري، مارس شهر العمومية في ة جمعالخالل اجتماع من قبل المساهمين 

فرص النمو بما ينسجم مع  اغتنامكما يواصل البنك  ،2020% من صافي أرباح البنك للعام 49أي ما يعادل 

على ، أعلن البنك عن توقيع اتفاقية لالستحواذ العام. وخالل الربع األول من نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر

ً عقارية محفظة التمويل العقاري التابعة لشركة أبوظبي للتمويل شركات الألفراد ول، والتي تضم قروضا

صول األمليار درهم. وستساهم هذه الصفقة في تنويع  1.130تبلغ  متوسطة بقيمة دفترية إجماليةالصغيرة وال

  ، ومن المتوقع اكتمالها في الربع الثاني من العام الجاري. ءعمالال وقاعدة

  

 األعمال من التخارجالتجاري و أبوظبيفي مجموعة بنك  لالهال ومصرف الوطني االتحاد بنك دمج نجاح وعقب

اعتماد استراتيجية خمسية  خالل منالبنك على تحقيق المزيد من النمو  يعمل ،الخارجية الرئيسية غير األسواق في

جديدة لزيادة حصته السوقية وتعزيز مستويات الكفاءة في مختلف عملياته. وسيتم تنفيذ هذه االستراتيجية عبر خارطة 

 للبنك الرقمية والمنصات بالحلول االرتقاء على التركيز مع ،األعمال لقطاعاتطريق مفصلة تحدد أهدافاً واضحة 

  .عمالئه مع التفاعل وتعزيز

  

قوة ومدى انتشار العالمة  انعكست فقدفي دولة اإلمارات العربية المتحدة،  األساسيةالمحلية  األسواقعلى صعيد  أّما

في من منتجات مالية وخدمات مصرفية مبتكرة البنك قدمه يالتجارية لبنك أبوظبي التجاري وإقبال الجمهور على ما 

جذب المزيد من الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي وصلت على  ظل بيئة شديدة التنافسية

% 51 نسبةمقارنة بالعمالء % من إجمالي ودائع 58مليار درهم في نهاية الربع األول؛ أي ما يمثل  138إلى 

  . في نهاية العام الماضي
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وستواصل مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد العمل على زيادة قاعدة عمالئها، وال سيما من خالل أعمال 

قروض التمويل العقاري وبطاقات االئتمان؛ في حين ستعزز مجموعة الخدمات المصرفية للشركات شبكة 

التي تمّكن من استقطاب فئات جديدة من العمالء  إطالق مجموعة واسعة من الخدماتوعالقاتها المؤسسية 

استراتيجيته الرقمية ، سيواصل مصرف الهالل العمل على تجسيد وعلى صعيد آخروتعود بالمزيد من العوائد. 

واالستثمار في االبتكار لتوفير حلول وخدمات مصرفية عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

في  هتعزيز حضورفي جمهورية مصر العربية وبي التجاري على االستثمار في عملياته كما يحرص بنك أبوظ

  .منتجاته الماليةو ةمحفظة خدماته المصرفيعبر توسيع  ةالسوق الواعد ههذ

  

  متوسطعلى األمد ال نظرة مستقبلية

  

من الحفاظ على التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.  تمكنناسوف استراتيجيتنا الحالية نحن على ثقة بأن 

من صافي  ٪50 نطاق في أرباح توزيع نسبإلى تحقيق وعلى المدى المتوسط، يسعى بنك أبوظبي التجاري 

  ).CET-1العادية ( ألسهممن ا األول لشق% ل12نسبة وتحقيق ما يزيد عن ، األرباح

  

دولة اإلمارات العربية المتحدة، ندرك أن لألعمال في ورغم التحسن التدريجي الملموس في البيئة التشغيلية 

 ً األفراد  بتقديم الدعم للعمالء منبعض القطاعات ال تزال تواجه بعض التحديات. لذا، سيبقى البنك ملتزما

 ونسعى. األخرىمبادرات الوالشركات المتضررة من الجائحة عبر خطة الدعم االقتصادي الشاملة وغيرها من 

حيث  التعافي، مسار في والمضي جديد من النهوض من تمكينهم إلى العمالء خدمة في الفعال نهجنا خالل من

 مدى علىمليار درهم،  6.7 الشاملةاالقتصادي خطة الدعم العمالء الذين استفادوا من  جمالي دفعات سدادإبلغ 

  .الماضية التسعة األشهر

  

ماٍض في االتجاه الصحيح للتعافي من تأثير دولة اإلمارات العربية المتحدة على ثقة تامة بأن اقتصاد  ونحن

توجيهات بفضل الجهات الحكومية الجائحة، وال سيما في ضوء الدعم الكبير واإلجراءات الفعالة التي اتخذتها 

والشركات باتت أقوى في ضوء  العمالء من األفرادوال شك أن قدرتنا على تعزيز ثقة  للدولة. الرشيدةالقيادة 

وسرعتها في تنفيذ  لحكومةل القوية الماليةاإلمكانات  جانبخطة الدعم االقتصادي للمصرف المركزي، إلى 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة شخص 100كل جرعة ل 103برنامج التطعيم الفعال والتي أثمرت عن توفير 

  ".2021أبريل  24وذلك حسب ما تم إعالنه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتاريخ 
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سّجل بنك أبوظبي  :التجاري أبوظبي بنك لمجموعة الماليين المسؤولين كبير كوهلر، ديباك قال جانبه، ومن

ً قوياً خالل الربع األول من العام  مواجهة التقلبات  علىالكبيرة  قدرته، مما يعكس 2021التجاري أداًء ماليا

  والتحديات الكبيرة التي عصفت باالقتصاد العالمي خالل االثني عشر شهراً الماضية.

  

التشغيلية  التكاليفوقد واصلنا التركيز على تحقيق نمو مستدام في معدالت الكفاءة، مما أثمر عن انخفاض 

؛ حيث استكملنا تنفيذ خطة مقارنة بنهاية الربع األول من العام الماضي٪ 20بنسبة من العام الحالي للربع األول 

ضبط التكاليف، كما استفدنا من اإلمكانات التي أتاحها ل ةاإلضافيتنفيذ مبادراتنا االندماج بكفاءة عالية. وتابعنا 

) Synergyيمضي البنك قدماً في سعيه الجتياز الوفورات المستهدفة (والتحول للصيرفة الرقمية. برنامج 

مليون درهم بنهاية العام  917مليار درهم حيث نجح في تحقيق وفورات بقيمة  1والبالغة  2021بنهاية العام 

2020.  

يغلب على توجه االقتصاد اإلماراتي عموماً، من المتوقع أن يتطلب عدد في النمو أن المسار التصاعدي ورغم 

ً أطول للتعافي التام. ويواصل البنك  من القطاعات، مثل المقاوالت العقارية والطيران وتجارة التجزئة، وقتا

 قطاعالنسبة انكشاف البنك على  تم خفض وقد ،القطاعيفي إدارة مخاطر التركز  ومتحفظاعتماد نهج استباقي 

إلى ض ونسبة القركما امتازت  التنوععلى قروض العقارية المحفظة وحافظت نشاءات. والبناء واال العقاري

  .القروض العقارية غالبية محفظةالمكتملة تمثل العقارات و ) بالتحفظLTVات (قيمة العقار

كما نواصل توخي الحذر في تغطية الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركات التي من المحتمل أن تواجه ضغوطاً 

بتجنيب المجموعة  وقامتعلى المدى المتوسط إلى الطويل بسبب الظروف االقتصادية الحالية عموماً. 

الكبيرة لمرة واحدة مقابل  ، بما في ذلك المخصصات2020مليار درهم في عام  4.3 مخصصات إجمالية بقيمة

، إضافة إلى تلك المرتبطة التابعة لهمان إم سي" للرعاية الصحية و"فينابلر" والشركات أقروض مجموعة "

بقطاعي العقارات والمقاوالت. ويُعتبر البنك في وضع جيد من حيث مستويات المخصصات نظراً للتقدم المحرز 

للرعاية الصحية وإمكانية استرداد القروض. عالوةً على ذلك،  ن إم سي"أفي عملية إعادة هيكلة مجموعة "

قروض الدفعتين األولى ( مليار درهم على القروض العاملة 5.7 أجرى البنك تعديالت على القيمة العادلة قدرها

، بما في ذلك خسائر االئتمان التاريخية المتوقعة للمجموعة في تاريخ االستحواذ عليها بعد االندماج مع )والثانية

اصل في عملية إعادة هيكلة وبناء على كافة العوامل السائدة والتقدم الحبنك االتحاد الوطني ومصرف الهالل؛ 

  متحفظة ومناسبة.في مستويات الحالية  تظل المخصصات، يتوقع البنك أن أن أم سي" للرعاية الصحيةشركة "

  

وال يزال البنك يحظى بمكانة مالية راسخة، وال سيما على صعيدي رأس المال والسيولة. وتبقى ثقتنا كبيرة 

خصوصاً في ضوء التعافي التدريجي لالقتصاد  2021بقدرة البنك على اغتنام فرص النمو المتاحة خالل العام 

 اإلماراتي".


