
 

 

 

 خالل اجتماع الجمعية العمومية للبنك

مليار  8.08مساهمو بنك أبوظبي األول يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 

 درهم وينتخبون أعضاء جدد لمجلس اإلدارة
 

  االجتماع؛ بما في ذلك توزيع أرباح نقدية مساهمو البنك يوافقون على كافة بنود أجندة
 فلساً للسهم 74بقيمة 

  عضوًا  11إلى  9زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة الجديد من 

 انتخاب سعادة عبدالحميد سعيد ضمن أعضاء مجلس اإلدارة الجدد 

 ترشيح أندريه صايغ لتولي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة 

  معالي، وجاسم محمد بوعتابه الزعابيتعيين أعضاء جدد في مجلس اإلدارة: معالي 
 وليد المقرب المهيري الدكتور سلطان أحمد الجابر، وسعادة

 
اختتم بنك أبوظبي األول اليوم اجتماع الجمعية العمومية  :2020فبراير  24أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

الذي عقد في المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي. وتمت مناقشة كافة البنود المطروحة على أجندة االجتماع 

فلساً للسهم، وبإجمالي توزيعات  74% )ما يعادل 74والموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 

 . ويستحق مالكو أسهم البنك المسجلون2019ديسمبر  31مليار درهم( للسنة المالية المنتهية في  8.08لغ نقدية يب

( توزيعات األرباح 2020مارس  3 يوم الثالثاء الموافقن و)أي المشتر 2020مارس  5 يوم الخميس الموافق

 النقدية. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة الجدد

زيادة عدد أعضاء اإلدارة لمدة ثالث سنوات، أقر بنك أبوظبي األول بعد انتخاب األعضاء الجدد لمجلس 

 : عضواً  11إلى  9مجلس الجديد من ال

 

 سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 

 معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان 

 عضو جديد( معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي( 

 عضو جديد( معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر( 

 سعادة الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري  

 سعادة جاسم محمد الصديقي 

 سعادة خليفة سلطان السويدي 

 سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي 

 سعادة محمد سيف السويدي 

 عضو جديد( سعادة وليد المقرب المهيري( 

 عضو جديد( سعادة عبدالحميد سعيد( 



 

 

 

 

 :كل منعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي األول، سيغادر لوبعد اتمامهما 

 معالي خليفة خلدون المبارك 

  معالي ناصر أحمد خليفة أحمد السويدي  

 

مرحلة فارقة في  2017عام  "شكل تأسيس بنك أبوظبي األول :سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيانوقال 

؛ حيث يتمتع البنك بمكانة مرموقة على المستوى الدولي بفضل حصوله تاريخ القطاع المصرفي في المنطقة

كما يعتمد على خبرات موظفيه التي تتسم بالكفاءة العالية والتنوع، األمر الذي يمكن بنك  ،-AAعلى تصنيف 

لشكر يسعدني أن أتقدم با. أبوظبي األول من المساهمة في التنمية االقتصادية على الصعيدين المحلي واإلقليمي

والتقدير ألعضاء مجلس اإلدارة ولكل من معالي خليفة خلدون المبارك ومعالي ناصر أحمد خليفة أحمد السويدي 

 "على مساهمتهم وإرشاداتهم القيمة للبنك ولنمو المنطقة. 

 

الرواد على مستوى المنطقة، ونتطلع لالستفادة من من "يسعدني كذلك أن أرحب باألعضاء األربعة الجدد، 

ءاتهم وخبراتهم الواسعة لمواصلة مسيرتنا نحو التطوير واإلنجاز، والقيام بدور محوري في تنمية اقتصاد كفا

 الدولة، لمستقبل مستدام لألجيال القادمة".

 

وأضاف: "في غضون أقل من ثالث سنوات؛ تمكن بنك أبوظبي األول من تعزيز مكانته من خالل المساهمة 

إلمارة أبوظبي، وفي األسواق التي نعمل ضمنها. وخالل هذه الفترة؛ لعب في تحقيق الرؤية االقتصادية 

عبدالحميد سعيد دوراً محورياً في تحقيق هذا اإلنجاز؛ حيث سجل البنك تحت إدارته نمواً كبيراً ليصبح أكبر 

كي( مع مليار دوالر أمري 224مليار درهم ) 822بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإجمالي أصول بلغ 

. وبعد الجهود الكبيرة التي بذلها في تأسيس وإدارة أحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة؛ 2019نهاية ديسمبر 

يواصل عبدالحميد دعمه من خالل انضمامه إلى مجلس اإلدارة. وأتطلع للعمل مع إدارة البنك خالل المرحلة 

 المقبلة لتحقيق المزيد من النمو واإلنجازات".

 

  للمجموعة ح أندريه صايغ، لشغل منصب الرئيس التنفيذي الجديدترشي

عمال طبقاً لألهداف الموضوعة فقد تم ترشيح جدير بالذكر أنه وتطبيقاً الستراتيجية البنك في استمرارية األمن ال

لسعادة منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفاً  ، لتولينائب الرئيس التنفيذي الحالي للمجموعة ،أندريه صايغ

علماً بأن هذا الترشيح خاضع لموافقة مصرف  ؛والذي تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة البنك ،عبدالحميد سعيد

 .اإلمارات العربية المتحدة المركزي طبقاً للوائح والقوانين

 

: "كلي فخر واعتزاز بمسيرة تطور بنك أبوظبي األول وبكونه أحد أبرز عبدالحميد سعيد سعادةوقال 

على  آل نهيان الشيخ طحنون بن زايد سمولأتقدم بخالص الشكر من هنا، أود أن  ؤسسات المالية في المنطقة،الم

جميع من عملت  ، وال يفوتني أن أشكرالثقةتوجيهاته الرشيدة طوال هذه السنوات ولمجلس اإلدارة لمنحي هذه 

 ". المبذولة خالل هذه الفترة الحافلة باإلنجازات همجهودعلى  معهم

 

، الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أندريه صايغ إضافة نوعية وهامة لمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة "ستشكل

في  خاصة وأنه شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج األول سابقاً على مدى عقد من الزمان،



 

 

 

على  مسيرة نمو بنك أبوظبي األولعملي ضمن مجلس اإلدارة من المساهمة بشكل جديد في  حين سيمكنني

مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولياً. الزلنا في بداية مسيرتنا الجديدة، معتمدين على قوتنا المالية 

المتميزة وطموحاتنا الكبيرة، األمر الذي يعكس قوة عملياتنا التشغيلية وكفاءة موظفينا، ووضوح رؤيتنا التي 

  ا".نسعى معاً إلى تحقيقه
 

 -انتهى-
 األول: أبوظبي عن بنك نبذة

 يقدم ، حيثأكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم األول أبوظبي بنك يعد

ً  المصممة المصرفية والتجارب والخدمات والمنتجات الحلول من واسعة مجموعة  ويسعى عمالئه. لتناسب احتياجات خصيصا

 مختلف ضمن العالم أنحاء جميع في احتياجات عمالئه لتلبية يوفرها التي االستراتيجية المصرفية العروض خالل من البنك

 .واالستثمار واألفراد للشركات الخدمات المصرفية تشمل التي الرائدة المصرفية األعمال مجموعات

 

 حيث فروعه في خمس قارات، شبكة وتتوزع خليفة، منتزه من بالقرب األعمال مجمع في أبوظبي في للبنك الرئيسي المقر يقع

 إلدارة تسعى التي والدولية واإلقليمية المحلية للشركات الدعم المالية وقوته وخبراته الواسعة الدولية، عالقاته خالل من يوفر

ً  أعمالها  وعالمياً. محليا
 

 ً  الكفاءات استثماراته في البنك يواصل معاً، للنمو ومساندتهم أولوياته قائمة رأس على عمالئه بوضع البنك التزام مع وتماشيا

النمو للمساهمين والعمالء والموظفين في  طموحات ودعم للعمالء، مصرفية تجربة أفضل لتوفير التكنولوجية والحلول البشرية

 مختلف الدول التي تنشط بها أعمال البنك. 
 

 معاً" إن حملة "ننمو المصرفية. والمنتجات الخدمات حدود تتخطى نوعية حملة بإطالق البنك قام النمو، من عمالئه ولتمكين

 واألدوات المبتكرة من األفكار المزيد تقديم خالل من وموظفيه وعمالئه مساهميه لدى النمو طموحات بدعم البنك التزام تمثل

ً  المضي على تساعدهم التي والخبرات  وفي المستقبل. اآلن النمو من المزيد لتحقيق قدما

 

. ويتمتع البنك بتصنيف 2019 ديسمبرمليار دوالر( حتى نهاية شهر  224مليار درهم ) 822بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول 

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

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

وصنف بنك أبوظبي األول كثاني أكبر بنك في الشرق  بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس.المتحدة ومنطقة الشرق األوسط 

بنك في  1000والخاص بأقوى  2019لة ذا بانكر لعام الشق األول" ضمن تصنيف مج –األوسط من حيث قوة "رأس المال 

 العالم.
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 ميرا عساف

 ويبر شاندويك للعالقات العامة

 971503123518+الهاتف المتحرك: 

 webershandwick.commassaf@البريد اإللكتروني: 

 

 

 نطفجي طالل
 ويبر شاندويك للعالقات العامة

 97124494833+الهاتف المتحرك: 

  Tnatafji@webershandwick.com: البريد اإللكتروني

 

 IR@bankfab.comلالستفسارات من قبل المحللين والمستثمرين، يرجى التواصل عبر: 
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