
 

 

 نقدية مساهمو بنك أبوظبي األول يوافقون على توزيع أرباح 

 2020السنة المالية مليار درهم عن  8.08بقيمة 
 

أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر ، تتم بنك أبوظبي األولاخ: 2021فبراير  28أبوظبي، 

توزيع أرباح نقدية بنسبة  ، بالموافقة علىاليوم اجتماع الجمعية العمومية ،وأأمن المؤسسات المالية في العالم

مليار درهم( للسنة المالية المنتهية في  8.08 بقيمةفلساً للسهم، وبإجمالي توزيعات نقدية  74% )ما يعادل 74

)أي  2021 مارس 10األربعاء الموافق . ويستحق مالكو أسهم البنك المسجلون يوم 2020ديسمبر  31

 ( توزيعات األرباح النقدية.2021مارس  8المشترون يوم 

 

بما في ذلك تعيين أندريه صايغ  ؛وتمت مناقشة كافة البنود المطروحة على أجندة االجتماع والموافقة عليها

عضواً جديداً لمجلس اإلدارة. كما شهد االجتماع مصادقة المساهمين على تقارير األداء المالي للبنك عن السنة 

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

أتاحت : "إدارة بنك أبوظبي األولسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس  تعليقاً على ذلك، قالو

لنا المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك أبوظبي األول باعتباره األقوى واألكثر أماناً على مستوى دولة اإلمارات 

الداعم لمسيرة التنمية الوطنية على المستويين االقتصادي واالجتماعي، بالتزامن  ناالعربية المتحدة تعزيز دور

باإلنجازات التي حققها البنك على الرغم من التحديات الكبيرة  مع تحقيق أفضل قيمة لمساهميه. ونحن فخورون

؛ حيث أنجزنا الكثير على صعيد أجندتنا االستراتيجية، وواصلنا التزامنا تجاه مساهمينا، 2020التي شهدها عام 

 8.08من رأس المال، بإجمالي  %74بنسبة  2020عن السنة المالية توزيع أرباح نقدية يسرنا اإلعالن عن  لذا

 مليار درهم". 

 

: "أظهر بنك أبوظبي األول هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األولها، قالت من جانب

تمكنا في ظل ج وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ومرونة في األداء وحقق قوة في النتائ 2020خالل عام 

عمالئنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل ضمنها من خالل تكيفنا مع الظروف  ندعمأن  المستجدة التحديات

المتغيرة للسوق. وعلى الرغم من ذلك، استطاع البنك أن يرسخ مكانته الرائدة باعتباره األكثر ربحية على 

ل العمل ، وسنواص2020عام لمليار درهم  10.6صعيد بنوك دولة اإلمارات العربية المتحدة بصافي أرباح بلغ 

على تعزيز زخم أعمالنا وتوسيع خبراتنا لنسرع عملية التحول الرقمي لدينا، والذي يمكننا من تلبية احتياجات 

 عمالئنا المتغيرة عبر اعتماد المرونة واالبتكار نهجاً لنا".

ً ت: "سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيانوفي هذا السياق، قال  نفيذياً يمثل تعيين هناء الرستماني رئيسا

لمجموعة بنك أبوظبي األول إنجازاً تاريخياً في مسيرة البنك، والقطاع المصرفي بشكل عام، وتجسيداً لرؤى 

القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة الرامية إلى تفعيل دور الكوادر الوطنية في شتى القطاعات وعلى 

فإنني أتطلع قدماً إلى التعاون معاً لالستفادة المثلى من الفرص  كافة المستويات. ومع بدء هذه المرحلة الجديدة،

 المتاحة، ومواصلة العمل بجد للمساهمة ببناء مستقبل مزدهر ألجيال المستقبل". 

 

 



 
 

 

مسيرتنا مستندين إلى قوتنا وثقتنا بقدرتنا : "ينتقل بنك أبوظبي األول إلى المرحلة التالية من الرستمانيوأضافت 

 ، وأود هنا أن أتقدم بالشكر لمساهمينا على ثقتهم الكبيرة ببنك أبوظبي األولئدعواأفضل العلى تحقيق 

 ".وإمكاناته

 

(، أتيحت للمساهمين إمكانية حضور 19-وحرصاً على االلتزام بأعلى معايير السالمة في ظل جائحة )كوفيد

 . فعاليات اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو افتراضياً عبر اإلنترنت

 -انتهى-
 
 

 األول أبوظبي عن بنك نبذة

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

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

  

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

 ً ً وشريكاً  وعالمياً.لدعم الشركات المحلية واإلقليمية والدولية التي تسعى إلدارة أعمالها محليا ويعتبر بنك أبوظبي األول مستشاراً موثوقا

رق إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، واألفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الش

تنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعمالء في تحقيق النمو واالزدهار األوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة ال

   عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في األسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.

  

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

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

 المصرفية لألفراد.

  

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

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

تنمية االجتماعية واإلنسانية لوضع أسس راسخة الخدمات المصرفية التقليدية وتواجه التحديات. ويتطلع البنك إلى المساهمة في دعم جهود ال

 لمجتمع فاعل يتسم بالشمولية والتسامح. 

  

 Aa3. ويتمتع البنك بتصنيف 2020 ديسمبرمليار دوالر( حتى نهاية شهر  250مليار درهم ) 919بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول 

التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجّمع للبنوك في منطقة الشرق  من وكاالت موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على -AA و -AAو

، طاألوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي األول على تصنيف البنك األكثر أماناً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوس

بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي األول كأكبر بنك في دولة اإلمارات عالمياً كأفضل بنك  32 وحصل على المركز

الشق األول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر  –في العالم من حيث قوة "رأس المال  85العربية المتحدة والثاني في الشرق األوسط والمركز 

 من حيث األصول في القائمة ذاتها. كما يتمتع بنك  109ى احتالله المركز بنك في العالم، باإلضافة إل 1000والخاص بأقوى  2020لعام 



 
 

، MSCI ESG Leadersأبوظبي األول كذلك بمكانة رائدة في مجال االستدامة على الصعيد اإلقليمي، وهو جزء من مؤشر 

 .FTSE4Good EMو

  

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

 ". 19-ات المتعلقة بوباء "كوفيدلالطالع على أحدث المستجد ae/updates-https://www.bankfab.com/enكما يمكن زيارة 

 
 

 ميرا عساف

 ويبر شاندويك للعالقات العامة

 971503123518+الهاتف المتحرك: 

 webershandwick.commassaf@البريد اإللكتروني: 

 

 

 نطفجي طالل

 للعالقات العامة ويبر شاندويك

 97124494833+الهاتف المتحرك: 

  Tnatafji@webershandwick.com:البريد اإللكتروني

 

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