
  2021مصر يفصح عن نتائج أعمال الربع الثالث لعام   –بنك أبوظبى التجارى  

 % لصافي االرباح قبل املخصصات والضرائب48وآداء مالى قوى ونمو 

 

إيهاب السويركي: " مع مرور عام على اطالق أبوظبى التجاري مصر ، يواصل البنك بنجاح  

  " تطبيق إستراتيجيته و خططه التوسعية  وتطوير الخدمات الرقمية.. ونتطلع للمزيد

 

مصر تحقيق نمو  - .. بنهاية عامه االول، واصل بنك ابوظبى التجاري  2021نوفمبر  8القاهرة في 

على مستوى كافة األنشطة وقطاعات األعمال مع ارتفاع كبير في مؤشرات االداء   كبير ومتوازن 

املالي والحفاظ على معدالت الكفاءة و نسبة املخاطر بما يتناسب مع هذا النمو و يحقق إستدامة  

األعمال ورضا العمالء في آن واحد، حيث أعلن البنك عن النتائج املالية للربع الثالث من عام  

% بنهاية سبتمبر  48ث ارتفع صافي أرباح البنك قبل املخصصات والضرائب بنسبة ، حي  2021

مليون جنيه ووصل صافي االرباح  إلي   924ليصل إلى  2020مقارنة بنفس الفترة من عام  2021

% عن نفس الفترة من العام السابق. وسجل إجمالي األصول ارتفاًعا  2.6مليون جنيه بزيادة   379

، وكذلك  2020باملقارنة بنهاية عام  2021مليار جنيه بنهاية سبتمبر  47.1ى % ليصل إل37قدره 

مليار جنيه بمعدل نمو بلغ   20.1ارتفع كال من صافي القروض والتسهيالت االئتمانية للعمالء إلى 

مليار في نهاية سبتمبر  40.1% ليصل إلى 37.9%، كما سجل اجمالي ودائع العمالء زيادة 20.4

 .2020اية باملقارنة بنه

 

وعلق السيد إيهاب السويركي العضو املنتدب  والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجارى قائال : "  

نحن فخورون بما حققناه من نجاح وانجازات خالل العام االول على اطالق البنك بالرغم من 

نكون البنك  التحديات التى حفزت البنك على االسراع في تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية بهدف ان 



االكثر تفضيال لعمالئنا. وبالفعل، استطاع البنك تحقيق نمو قوي ومض ى بخطى ثابته، ما  

عكسته مؤشرات االداء املالي على مدار العام. نجح البنك في أن يكون االسرع نموا في التحول  

وفي  الرقمي الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات املصرفية وتحسين مستويات الكفاءة. 

هذا السياق قمنا برقمنة العديد من املعامالت لتطوير خدماتنا الرقمية في وقت قياس ي، والتي  

 وتفاعل كبير من عمالئنا حيث وصلت الزيادة في عدد املستخدمين 
ً
% 50% و320لقت استحسانا

عيد  في املعامالت الرقمية." وأضاف السويركي: "نتطلع و نطمح للمزيد من النمو و التطوير على ص

كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعمالؤه تحسين مستويات كفاءتها لنتمكن مواصلة الخطط 

التوسعية وزيادة قاعدة العمالء مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة املجتمع باالتساق مع رؤية  

 ".مصر وتوجهات البنك املركزي 

 

%  11العائد على حقوق امللكية  واظهرت املؤشرات املالية اداءا متميزأ بشكل عام، حيث بلغ معدل

مليارات جنيه   5مليار جنيه إلى  1.474وذلك بعد زيادة رأس مال البنك املصدر واملدفوع من 

% وصافي  40.8مليار جنيه. كما زاد كال من صافي الدخل من العائد بنسبة  3.526بزيادة  

ث باملقارنة بنهاية سبتمبر % في نهاية الربع الثال85.8االيرادات من االتعاب والعموالت بنسبة 

. كما حرص البنك على تحقيق الكفاءة والتحكم في املصروفات مما ادى إلى انخفاض 2020

% بالرغم من االهتمام باالستثمار في تدعيم البنية التكنولوجية 4التكلفة إلى الدخل بنسبة 

 .ومواكبة خطة النمو

 

مع حرص البنك على الحفاظ على جودة  % في عدد العمالء 10وحقق البنك زيادة بلغت حوالي 

محفظة القروض وتنوعها، حيث نجح البنك في خفض نسبة القروض غير املنتظمة لتصل إلى  

% بنهاية الربع الثالث من 290% كما حرص البنك على تدعيم املخصصات التي ارتفعت بنسبة 4



وق الحد الرقابى املقرر وبما % بما يف24.7. وبلغ معدل كفاية رأس املال 2020العام مقارنة بنهاية 

  .يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحه

مصر على جذب  - وعلى صعيد آخر، يعمل قطاع تمويل الشركات الكبرى في بنك أبوظبي التجاري 

عمالء جدد بقطاعات متعددة، هذا إلى جانب دعم للعمالء الحاليين في معامالتهم اليومية 

كب مع استراتيجية البنك التوسعية، وجدير بالذكر أن محفظة قروض وتطوير اعمالهم، بما يتوا 

باملقارنة بنهاية ديسمبر   2021% في نهاية سبتمبر 20الشركات الكبرى حققت نسبة نمو قدرها 

. كما حقق البنك زيادة كبيرة في محفظة قروض املشروعات الصغيرة واملتوسطة بلغت  2020

 .2020ة بنهاية ديسمبر باملقارن 2021% في نهاية سبتمبر 41

مصر على التوسع في مجال التجزئة املصرفية عبر تحقيق  –كما يعمل بنك أبوظبي التجاري 

الريادة في مجال الخدمات واملنتجات املصرفية الرقمية والتي تتميز املجموعة االماراتية بها على  

مليار جنيه بنهاية سبتمبر   7.4املستوى اإلقليمي، وتبلغ محفظة التجزئة املصرفية لألفراد نحو 

 . 2020مليار جنيه في نهاية ديسمبر  6.2، مقارنة بـ   2021

 

 على خمسة جوائز مرموقة 
ً
ومن الجدير بالذكر أن  بنك أبوظبي التجاري مصر حصل مؤخرا

، حيث أعلنت مجلة "جلوبال بيزينس أوتلوك  املصريةخالل فترة وجيزة منذ بدأ أعماله بالسوق 

" لعام    "البريطانية
ً
عن حصول بنك أبوظبي التجاري مصر على جائزة "البنك الرقمي األسرع نموا

، كما منحت مؤسسة "ديجتال بانكر" على أربعة من الجوائز املتميزة بالشرق األوسط و  2021

أفريقيا في التجزئة املصرفية وهم جائزة "أفضل برنامج  للتحول الرقمي" و "التميز في التحول 

و"أفضل مبادرة للشمول املالي" و"أفضل برنامج لتوظيف الخريجين". وجاء ذلك  التكنولوجي" 

 ملسيرة نجاحه منذ إطالق عالمته التجارية في السوق املصرية العام املاض ي
ً
 .واستكماال


