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 10.6 مليار درهم صافي أرباح مجموعة
بنك أبوظبي األول لعام 2020 

مجلس اإلدارة يقترح توزيع أرباح نقدية1 بقيمة 74 فلسًا للسهم

 تعيين هناء الرستماني رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة مع انتقال أندريه صايغ لشغل عضوية مجلس اإلدارة، 

بعد الحصول على الموافقات المطلوبة 

مؤشرات األداء الرئيسية خالل عام 2020

26 يناير 2021 

أعلن بنك أبوظبي األول، أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اليوم عن نتائجه 
المالية للعام 2020.

 حقق بنك أبوظبي األول أداًء قويًا خالل عام ،2020 حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.6 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 12.5 مليار درهم عام 2019. وسجلت األرباح انخفاضًا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس 

ظروف السوق االستثنائية التي تميزت بانخفاض معدالت الفائدة، والتباطؤ االقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، مما أدى إلى انخفاض 
اإليرادات وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة التي تم تعويضها جزئيًا من خالل ضبط التكاليف. وحافظ البنك على قوة الميزانية 

العمومية على مدار العام، لينهي السنة المالية بمعدالت عالية من السيولة وعمليات التمويل ورأس المال، إلى جانب الحافظ على 
مقاييس قوية لجودة األصول نظرًا لإلدارة المدروسة والمتحفظة للمخاطر، وبفضل إجراءات الدعم المعتمدة في إطار خطة الدعم 

االقتصادي الشاملة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

1خاضعة لموافقة مساهمي بنك أبوظبي األول خالل اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 28 فبراير 2021. 

 أداء قوي على الرغم من ظروف
السوق الصعبة 

10.6 مليار درهم صافي األرباح خالل السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 12.5 مليار درهم في 2019

3.2 مليار درهم صافي األرباح خالل الربع األخير من عام 
2020، بارتفاع نسبته 5% مقارنة مع عام 2019، وبنسبة 

29% مقارنة مع الربع الثالث

18.6 مليار درهم إيرادات المجموعة خالل عام 2020، 
بانخفاض نسبته 8% مقارنة مع عام 2019 

ارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 42% لعام 
2020، ما يعكس التوزيع المدروس للمخصصات، في 
حين بلغت تكلفة المخاطر السنوية 63 نقطة أساس

 تحسن التكاليف التشغيلية بنسبة 8% في ظل 
 مواصلة االستثمارات االستراتيجية وتعزيز البنية 

التحتية الرقمية 

أُسس قوية لألعمال       

بلغ إجمالي األصول 919 مليار درهم

 بلغت ودائع العمالء 541 مليار درهم، في حين 
 بلغت القروض والسلفيات 387 مليار درهم، 

 مسجلة ارتفاعًا مقارنة مع عام 2019 وفق 
األساس المعدل

بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.97%، في حين بلغت 
نسبة تغطية المخصصات %95

 اإلدارة الحكيمة للمخاطر والمعدالت العالية 
 من السيولة وعمليات التمويل ورأس المال 
 أكدت على التصنيف االئتماني القوي لبنك 

)AA-( أبوظبي األول عند

إحراز تقدم ملموس من حيث المبادرات االستراتيجية 
الرئيسية بالتزامن مع تسريع التحول الرقمي 

93  فلسًا

مقارنة مع 1.10 درهم 
في عام 2019

%13.0

 مقارنة مع %16.1 
في عام 2019

%27.0

 مقارنة مع %26.7 
في عام 2019

%13.3

 مقارنة مع %13.5 
في عام 2019

%143

 مقارنة مع %129 
في عام 2019

بعد احتساب األرباح النقدية1باستثناء تكاليف االندماجعلى أساس سنوي

 العائد على 
السهم  

العائد على حقوق 
الملكية الملموسة

معدل المصروفات 
إلى اإليرادات

معدل حقوق 
الملكية–الشق األول 

معدل تغطية 
السيولة  
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سمو الشيخ
طحنون بن زايد آل نهيان

رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي األول 

شكل 2020 عامًا استثنائيًا ومليئًا بالتحديات التي واجهت شعوب واقتصادات العالم بسبب جائحة )كوفيد-19(، ولقد كان 
للتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والكفاءة العالية في االستجابة للتداعيات التي فرضتها 

الجائحة والتعامل معها، أكبر األثر في تخطي سلبيات هذه المرحلة، وأتوجه بالشكر لمجلس إدارة بنك أبوظبي األول واإلدارة العليا 
والموظفين والعمالء على دعمهم لنا طوال العام الماضي. 

وعلى الرغم من كل الظروف والتحديات التي واجهتها األسواق عالميًا؛ فقد تمكن بنك أبوظبي األول من تحقيق أداء قوي، حيث 
أظهرت المجموعة مرونة عالية في ظل األوضاع االقتصادية غير المسبوقة التي شهدها عام 2020؛ كما قمنا بتقديم الدعم 

لعمالئنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل ضمنها لتجاوز هذه األوقات الصعبة، وواصلنا التركيز على تحقيق النمو المستدام 
وطويل األمد لعملياتنا. نحن فخورون بإدارتنا الحكيمة وإنجازاتنا المتميزة التي حصدنا بفضلها جائزة ’المؤسسة المصرفية األفضل 

لعام 2020‘ من قبل جوائز ’جلف بزنس‘. وتماشيًا مع التزامنا الدائم بتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا، أوصى مجلس إدارة البنك 
بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلسًا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 

وبالنظر إلى المستقبل، وبالرغم من التغييرات التي فرضتها علينا الجائحة، فإننا نتطلع للوفاء بالتزامنا باالستمرار في تحقيق 
أفضل قيمة لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا عبر مواصلة دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو 

المزيد من النمو على المدى الطويل. ونؤكد استمرارنا بدعم االستدامة في المجتمعات التي نعمل خاللها، ومواصلة تعزيز تجربة 
العمالء خالل عام 2021 وتحقيق النجاح على المدى الطويل. 

نود أن نعلن اليوم أن  أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيتقاعد الشهر المقبل من بنك أبوظبي األول بعد أن أمضى 
21 عامًا في البنك، وقد كان لمساهماته القيمة طوال فترة عمله مع مجموعة بنك أبوظبي األول وبنك الخليج األول سابقًا األثر 

الكبير في النجاحات التي حققها البنك، والتي توجت بنتائج رائعة لعام 2020 على الرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي 
واجهت القطاع المصرفي المحلي واالقتصاد العالمي بشكل عام. وأتوجه  باألصالة عن نفسي  وعن مجلس إدارة البنك بالشكر 
والتقدير على ما قدمه أندريه خالل فترة عمله،  كما نعلن عن ترشيحه لشغل منصب عضو مجلس إدارة للمجموعة على أن يتم 

الحصول على موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية للبنك على هذا الترشيح.

ويسعدنا اإلعالن عن تعيين هناء الرستماني، والتي تشغل حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول خلفًا ألندريه الصايغ. وتتمتع هناء بأكثر من 22 

عاًما من الخبرة في مجال البنوك والتمويل، وعملت في البنوك الدولية والمحلية في اإلمارات العربية المتحدة. كما عملت أيضًا 
 ،)EIBFS( ومعهد اإلمارات للخدمات المصرفية والمالية ،)DU( كعضو مجلس إدارة مستقل في شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة

والخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي األول في سويسرا.  

واختتم سموه قائاًل: لطالما حرص بنك أبوظبي األول على ترسيخ قيم التنوع والشمولية، وهو ما يبدو جليًا في تعيين أول سيدة 
تتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعتنا لتقود مسيرة النمو المستقبلية للبنك، وهي خطوة تستحق التقدير. 
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أندريه الصايغ
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول

حقق بنك أبوظبي األول أداًء ماليًا قويًا على الرغم من الظروف االستثنائية التي شهدها عام 2020؛ حيث سجل صافي أرباح 
سنوية بلغت 10.6 مليار درهم. ونجحنا في التكيف سريعًا مع المتغيرات التي شهدتها بيئة األعمال، وإدارة المخاطر الرئيسية 

بشكل فعال والحفاظ على قوة الميزانية العمومية، األمر الذي مكننا من توفير الدعم لعمالئنا وشركائنا؛ تماشيًا مع خطة الدعم 
االقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وكذلك من خالل مبادرات البنك الخاصة. وحافظ البنك 
على الزخم القوي للعمليات التشغيلية، مما عكس مكانته وإمكاناته المتقدمة وقوة عالقاته مع العمالء؛ حيث كان البنك الوحيد 
المدرج ضمن أبرز خمسة تصنيفات في جميع الجداول الدورية للقروض في المنطقة خالل عام 2020، األمر الذي يضاف إلى قائمة 
إنجازاتنا. كما تمكنا بفضل قوة أعمالنا وسجلنا االئتماني من الحفاظ على مكانتنا كأحد أقوى البنوك وأكثرها أمانًا على الصعيد 

العالمي بتأكيد التصنيف االئتماني لبنك أبوظبي األول عند -AA من ِقبل وكاالت التصنيف االئتماني الثالث الرئيسية. 

وإلى جانب الجهود التي بذلناها لمواكبة التحديات التي نجمت عن جائحة )كوفيد-19(، تمكنا خالل عام 2020 من ترسيخ 
مكانتنا لتحقيق مزيد من النمو والنجاح في المستقبل من خالل إحراز تقدم كبير في أجندتنا االستراتيجية، ومواصلة العمل على 

استراتيجية التحول الرقمي وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا. وبرزت كذلك قدرتنا على االستفادة من قوة 
 البيانات والتكنولوجيا لالرتقاء بتجربة العمالء وتعزيز الكفاءة واإلنتاجية؛ حيث قمنا باالستثمار في البنك الرقمي الجديد 

التابع لشركة ’القابضة‘ )ADQ(، وأعلنا عن خططنا ألعمالنا الخاصة بالمدفوعات، إلى جانب طرح العديد من االبتكارات المصرفية 
الجديدة في السوق. وتماشيًا مع خططنا للنمو في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ستمكننا اتفاقيتنا األخيرة لالستحواذ 

على بنك عوده )مصر(، والتي تعّد أول عملية استحواذ دولية لبنك أبوظبي األول، من توسعة أعمالنا في األسواق التي تتمتع 
بمقومات نمو عالية. 

ويأتي تعيين هناء الرستماني بمنصب الرئيس التنفيذ الجديد لمجموعة بنك أبوظبي األول كخطوة هامة على مستوى البنك 
والقطاع بشكل عام، بعد ما حققته من نجاحات وإنجازات قي قيادتها لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد لسنوات عديدة، األمر 

الذي يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم رؤية البنك التي تضع العمالء والتحول الرقمي في مقدمة األولويات.

إنني فخور بما تمكنا من إنجازه في ظل الظروف الصعبة واالستثنائية التي شهدها عام 2020، وكلي ثقة بقدرتنا على تحقيق 
قيمة مستدامة لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا من خالل مواصلتنا لتعزيز مكانتنا ولدعم المجتمعات التي نعمل ضمنها خالل 

األعوام المقبلة. 
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جيمس بورديت
رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي األول

حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 10.6 مليار درهم للسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مدعومًا باألداء القوي 
الذي شهدته أعمال المجموعة خالل الربع األخير، والتي سجلت صافي أرباح بلغ 3.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 29% مقارنة مع 
الربع الثالث. وقد تم تحقيق هذه النتائج القوية بفضل جهود ضبط التكاليف والمخاطر، ونتيجة الزخم القوي لألعمال ونشاط 

العمالء ومبادرات اإلدارة التي ساهمت جميعها في التخفيف من اآلثار السلبية لالنخفاض القياسي في معدالت الفائدة، والتباطؤ 
االقتصادي الناجم عن الجائحة، وذلك على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي شهدها القطاع المصرفي على مستوى العالم. 

كما ساهمت اإلدارة المدروسة للمخاطر في الحفاظ على أعمال جيدة خالل هذه السنة الصعبة، حيث واصل البنك تعزيز هوامش 
المخصصات بتغطية مخصصات بلغت 95% وارتفاع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 42% لتصل قيمتها 2.6 مليار درهم مقارنة 

مع الفترة نفسها من عام 2019 بفضل تعافي بعض الحسابات القديمة األمر الذي أسفر عن نتائج إيجابية خالل النصف الثاني من 
عام 2020. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، وسنواصل االستثمار في البنية 

التحتية التقنية بهدف تحسين اإلنتاجية والكفاءة ونموذج األعمال. كما حافظت معدالت السيولة على قوتها، في حين مكنتنا 
الرسملة القوية من مكافأة مساهمينا والحفاظ على معدالت قوية فاقت المتطلبات التنظيمية. 

نتطلع ألن تساهم حمالت التطعيم بلقاح )كوفيد–19( في مواصلة تحسن النشاط االقتصادي وزخم األعمال. ونتوقع أن تساهم 
اإلجراءات والحزم التحفيزية الحكومية في دفع وتيرة التعافي بشكل تدريجي على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة. وعلى 

الرغم من الظروف االستثنائية، إال أن الحفاظ على المكانة القوية التي يتمتع بها بنك أبوظبي األول في السوق ستمكنه من تسخير 
مبادراته االستراتيجية وقدراته المتميزة لمواصلة تحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل.
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البيانات المالية للربع األخير والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الربع  األخيربيان اإليرادات - موجز  )مليون درهم(
2020

الربع  
الثالث
2020

 التغيير 
خالل ربع 
واحد %

الربع  األخير
2019

 التغيير 
خالل 

عام %

 لعام
2020

 لعام
2019

 التغيير 
خالل عام %

)4( 12,775  12,256 2  3,031 8  2,854  3,079 صافي إيرادات الفوائد

)15( 7,474  6,317 )11( 2,050 26  1,451  1,829 اإليرادات من غير الفوائد

)8( 20,249  18,574 )3( 5,081 14  4,305  4,908 إجمالي اإليرادات التشغيلية

)8( )5,499( )5,060()11( )1,415(5  )1,207( )1,264(نفقات تشغيلية 

)8( 14,750  13,514 )1( 3,666 18  3,098  3,643 اإليرادات التشغيلية

42  )1,843( )2,620()36( )499()37( )504( )318(مخصصات انخفاض القيمة، صافي

)13( )387( )338(12  )86(8  )89( )96(الحصص غير المسيطرة والضرائب

)16( 12,520  10,555 5  3,081 29  2,506  3,230 صافي األرباح

)15( 1.10  0.93 8  1.10 38  0.86  1.18 العائد األساسي على السهم )درهم(

الميزانية العمومية - موجز )مليار 
درهم(

الربع  األخير
2020

سبتمبر
2020

 التغيير 
خالل ربع 
واحد %

 ديسمبر 
2019

منذ بداية 
السنة 

حتى اآلن %

)5(408)1(389 387 القروض والسلفيات، صافي

4 519)10(602 541 ودائع العمالء

28 3174 216 223 الحسابات الجارية وحسابات التوفير )ودائع(

12 822)4(955 919 إجمالي األصول

1 7108 101 109 حقوق الملكية )سندات الشق األول(

2 777 74 79 حقوق الملكية الملموسة

 الربع  األخيرالمؤشرات الرئيسية )%(
2020

 الربع الثالث
2020

التغيير 
خالل ربع 

 واحد
)نقطة 
أساس(

 الربع  األخير
2019

 التغيير 
خالل عام 

)نقطة 
أساس(

 لعام
2020

 لعام
2019

التغيير 
خالل ربع 

 واحد
)نقطة 
أساس(

)36(1.752.11)27(01.89 1.621.62هامش صافي الفوائد

معدل المصروفات إلى اإليرادات )باستثناء 
تكاليف االندماج(

25.728.0)230(27.5)179(27.026.7 33

تكلفة المخاطر )نقطة أساس( )القروض 
والسلفيات(

3744)7(48)11(6348 15

74 743.973.23 53.23 3.973.92معدل القروض المتعثرة

170 1709593 93)134(9596تغطية المخصصات

<143129999<129999>999-143155نسبة تغطية السيولة

)309(8713.016.1 29515.5 16.413.4العائد على حقوق الملكية الملموسة

)43(52.132.56 562.49 2.531.98العائد على األصول المرجحة للمخاطر

)26(13.313.5)26(13.5)77(13.314.0معدل حقوق الملكية - الشق األول

)35(16.516.9)35(16.9)22(16.516.8معدل كفاية رأس المال

مالحظات:

قد تم إعادة تصنيف األرقام ليتم اتباع المعلومات المزودة في العروض التقديمية واألسس المحاسبية المستخدمة في البيانات المالية الموحدة المختصرة  •

قد يتم عرض بعض المؤشرات لعام كامل بدالً من عرضها للربع األخير من العام فقط  •

لتفاصيل إضافية عن البيانات المذكورة يرجى زيارة الرابط:   •

يمكن االطالع على المؤشرات المالية بالدوالر األمريكي من خالل قسم عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني الخاص ببنك أبوظبي األول  • 
https://www.bankfab.com/ar-ae/about-fab/investor-relations/reports-and-presentations/key-annual-figures

قد تظهر بعض الفروقات نتيجة لتقريب األرقام  •

)bankfab.com( التقارير المالية | بنك أبوظبي األول - االمارات

https://www.bankfab.com/ar-ae/about-fab/investor-relations/reports-and-presentations/quarterly-and-annual-reports
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بلغت اإليرادات التشغيلية للمجموعة 18.6 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 20.2 مليار درهم 
خالل الفترة نفسها من عام 2019. 

حققت إيرادات صافي الفوائد )شاملة إيرادات أنشطة التمويل اإلسالمي( 12.3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4% مقارنة مع الفترة 
نفسها من عام 2019، نتيجة الضغوطات الناجمة عن خفض أسعار الفائدة، وقد تم تعويض هذا االنخفاض جزئيًا بالعوائد اإليجابية 

لعمليات اإليداع المدروسة للسيولة قصيرة األجل لدى البنوك المركزية، إلى جانب معدالت الفائدة األعلى عند احتساب الفوائد 
المعلقة، ونمو عمليات اإلقراض في ظل بيئة األعمال الضعيفة. وبلغت نسبة هامش صافي الفوائد 1.75% لعام 2020، مقارنة مع 

2.11% للفترة نفسها من عام 2019. 

وبلغت اإليرادات من غير الفوائد 6.3 مليار درهم، في حين انخفضت الرسوم والعموالت بنسبة 8% مقارنة مع الفترة نفسها من 
عام 2019 ما يعكس ضعف نشاط بيئة األعمال بسبب جائحة كورونا. وشهدت إيرادات العمالت األجنبية واالستثمار كذلك انخفاضًا 

مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، نتيجة انخفاض أنشطة موازنة السيولة وعمليات إعادة التقييم السوقية لمحافظ التداوالت، 
وانخفاض إيرادات التصفية مقارنة مع عام 2019، والتي تم تعويضها جزئيًا بمواصلة تعزيز منتجات العمالء. وارتفعت اإليرادات األخرى 

من غير الفوائد بشكل كبير، نتيجة بيع الرخصة التجارية المصرفية الخاصة ببنك الخليج األول سابقًا، إلى جانب المكاسب العقارية 
التي تم تحقيقها كجزء من استجابة البنك لظروف بيئة األعمال الجديدة، واعتماد المزيد من المرونة في إجراءات العمل. 

ومع مواصلة استثمار بنك أبوظبي األول في عدد من المبادرات االستراتيجية والرقمية؛ حققت التكاليف التشغيلية تحسنًا بنسبة 
8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، ما يعكس مرونة العمليات التشغيلية، وجهود ضبط التكاليف. وحافظت المصروفات 

إلى اإليرادات )باستثناء تكاليف االندماج( على معدالتها الرائدة عند مستوى %27.0. 

جودة األصول

واصلت المجموعة تحقيق مقاييس قوية لجودة األصول مع نهاية شهر ديسمبر 2020، مدعومة باإلدارة المدروسة والمتحفظة 
للمخاطر، وإجراءات الدعم بموجب خطة الدعم االقتصادي الشاملة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

بلغت القروض المتعثرة 15.8 مليار درهم مع نهاية شهر ديسمبر 2020، مقارنة مع 13.5 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2019، 
ما يعكس بيئة األعمال الصعبة الناجمة عن تفشي فيروس )كوفيد-19(. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.97% لتحافظ على 

مستوياتها التي حققتها خالل الربع الماضي، وبارتفاع بنسبة 3.23% مقارنة مع نهاية ديسمبر شهر 2019. 

بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 2.6 مليار درهم بارتفاع بنسبة 42% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، وبلغ إجمالي 
مخصصات انخفاض القيمة 3.7 مليار درهم، ما يعكس جهود التوزيع المدروس للمخصصات، ونجاح البنك في حل عدد من القضايا 

القديمة خالل النصف الثاني من العام. ووصلت تكلفة المخاطر السنوية إلى 63 نقطة أساس لعام 2020، مقارنة مع 48 نقطة 
أساس خالل عام 2019.

وبلغ إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة/المخصصات 15.0 مليار درهم، ما يمثل تغطية للمخصصات بنسبة %95. 

وفي إطار خطة الدعم االقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، قام بنك أبوظبي األول بتأجيل 
دفعات القروض المختلفة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليار درهم، وكذلك من خالل إجراءات الدعم التي قدمها البنك عبر برامجه 

المختلفة، والتي بلغت أكثر من 1 مليار درهم. ومع نهاية شهر ديسمبر 2020، بلغت القيمة اإلجمالية للدفعات التي تم تأجيلها 
للعمالء في إطار خدمة الدعم االقتصادي الشاملة 3.5 مليار درهم. 

األداء التشغيلي

الربع  األخيراإليرادات التشغيلية )مليون درهم(
2020

الربع  
الثالث
2020

 التغيير 
خالل ربع 
واحد %

الربع  األخير
2019

 التغيير 
خالل 

عام %

 لعام
2020

 لعام
2019

 التغيير 
خالل عام 

%

 )4(12,775 12,256  2  3,031  8 2,854 3,079 صافي إيرادات الفوائد

 )15(7,474 6,317  )11( 2,050  26 1,451 1,829 اإليرادات من غير الفوائد

 )8(3,169 2,903  )17( 783  )16(777 651 الرسوم والعموالت )صافي(

إيرادات العمالت األجنبية واالستثمار 
)صافي(

 590 627)6(  1,196 )51(  2,191 4,107)47( 

 519  198 1,223  726  71  <999  46 588 اإليرادات من غير الفوائد )األخرى(

 )8(20,249 18,574  )3( 5,081  14 4,305 4,908 إجمالي اإليرادات التشغيلية
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توجهات الميزانية العمومية

ارتفع إجمالي األصول بنسبة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 لتبلغ 919 مليار درهم. وباستثناء قرض كبير قصير األجل 
تم منحه في نهاية عام 2019، بلغت القروض والسلفيات )صافي( 387 مليار درهم بارتفاع نسبته 2% مقارنة مع الفترة نفسها 

من عام 2019، نتيجة زيادة حجم اإلقراض للجهات الحكومية والقطاع العام. وقد انخفضت القروض والسلفيات خالل الربع األخير نظرًا 
للخفض المدروس للمحفظة التجارية قصيرة األمد. 

بلغت ودائع العمالء 541 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 )أو 11% باستثناء وديعة كبيرة 
قصيرة األجل خالل الفترة نفسها من عام 2019(. وارتفعت ودائع العمالء عبر شبكة األعمال العالمية بنسبة 20%، ما يعكس مواصلة 

التوجه نحو االستثمارات اآلمنة، ومكانته كمؤسسة مصرفية مرموقة ومفضلة إليداع السيولة اإلقليمية والدولية. وارتفعت ودائع 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 28% لتبلغ 223 مليار درهم، ولتمثل 41% من إجمالي قيمة الودائع. وانخفضت ودائع 

العمالء مقارنة بالربع السابق نظرًا للتدفقات الكبيرة في الودائع قصيرة األجل التي شهدها الربع الثالث. 

حافظت المجموعة على معدالت سيولة مرتفعة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 143% بنهاية شهر ديسمبر 2020، وهو أعلى 
من متطلبات بازل 3 البالغة 100%، والحد األدنى المطلوب من السيولة الذي حدده مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 

70% كجزء من اإلجراءات المؤقتة لدعم السيولة في إطار خطة الدعم االقتصادي الشاملة. 

ونجح بنك أبوظبي األول خالل عام 2020 في جمع 4.4 مليار دوالر أمريكي من الديون الممتازة وبأسعار تنافسية عبر عدة أسواق 
ومناطق جغرافية. وتم جمع هذه الديون عبر عدة صفقات تنوعت بين إصدارات الصكوك، والسندات المقومة بالدوالر األسترالي، 

وسندات بالجنيه اإلسترليني. باإلضافة إلى 1.625 مليار دوالر أمريكي من سندات فورموزا القابلة لالسترداد، وسندات فورموزا بأجل 
ثابت بقيمة 5 مليار يوان صيني، وعدد من الصفقات األخرى الخاصة، بما فيها إصدار خاص للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دوالر 

هونغ كونغ، ما يؤكد مكانة المجموعة المرموقة في سوق السندات الخضراء. وخالل األسابيع األولى من عام 2021، نجحت مجموعة 
بنك أبوظبي األول في جمع 1.3 مليار دوالر أمريكي من الديون الممتازة من خالل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي ألجل 

خمس سنوات، وإصدار سندات فورموزا بقيمة 1.5 مليار يوان صيني، إلى جانب عدة إصدارات أخرى بدوالر هونغ كونغ، والين الياباني، 
والدوالر األمريكي. 

كما استرد بنك أبوظبي األول 750 مليون دوالر أمريكي بنسبة 5.25% من السندات اإلضافية للشق األول لرأس المال في شهر يونيو 
2020 وذلك في أول موعد لالستدعاء له، واستبدلها بإصدار جديد لسندات الشق األول إضافية بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي 

بنسبة %4.50.

حقوق المساهمين، وإدارة رأس المال والعوائد

بلغ معدل حقوق المساهمين )شاملة سندات الشق األول( 109 مليار درهم، مقارنة مع 108 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019. 
وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق األول لبازل 3 بعد احتساب توزيعات األرباح النقدية 13.3% مقارنة مع 13.5% في الربع الماضي. 
وبقي معدل حقوق الملكية – الشق األول أعلى من متطلبات "بازل 3" البالغة 11%، والمتطلبات الدنيا التي حددها مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة المركزي والبالغة 8% حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 كجزء من احتياطي رأس المال المحدد في إطار خطة الدعم 
االقتصادي الشاملة. وبلغ معدل كفاية رأس المال ومعدل الشق األول 16.5% و15.4% على التوالي، مقارنة مع 16.9% و15.7% مع 

نهاية شهر ديسمبر 2019.

وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة والعائد على األصول المرجحة بالمخاطر 13.0% و2.13% على التوالي لعام 2020، مقارنة 
مع 16.1% و 2.56% لعام 2019. 
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الربع  األخيرمليون درهم
2020

الربع الثالث
2020

 التغيير 
خالل ربع 
واحد %

الربع  األخير
2019

 التغيير 
خالل 

عام %

 لعام
2020

 لعام
2019

 التغيير 
خالل عام %

الربع  األخير
2020

)8(20,249 18,574 )3(5,081 14 4,305 4,908 اإليرادات

مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات واالستثمار 

 3,428 2,829 21 2,997 14 12,073 11,881 265%

مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد

 1,531 1,576)3( 1,664)8( 6,156 6,655)8(33%

المكتب الرئيسي والشركات 
التابعة

)51()101()50( 419na 345 1,713)80(2%

%84)10(17,345 15,568 )6(4,324 15 3,559 4,083 اإلمارات

%316 2,904 3,006 9 758 11 746 825 دوليًا 

األرباح بعد احتساب 
الضرائب 

 3,236 2,499 29 3,085 5 10,553 12,593)16(

مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات واالستثمار 

 2,512 2,138 17 2,238 12 8,259 8,481)3(78%

مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد

 816 513 59 516 58 2,209 2,753)20(21%

المكتب الرئيسي والشركات 
التابعة

)92()152()40( 330na 84 1,358)94(1%

%91)15(11,325 9,623 4 2,825 34 2,189 2,932 اإلمارات

%9)27(1,267 930 17 260 )2(311 304 دوليًا 

أداء األعمال2 

2تمت إعادة تنظيم األعمال العقارية )التي كانت مدرجة سابقًا ضمن الشركات التابعة(، وأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة )التي كانت مدرجة سابقًا ضمن مجموعة الخدمات المصرفية 

لألفراد( لتصبحا ضمن أعمال مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار اعتبارًا من 1 أبريل 2020؛ تم تعديل أرقام الخاصة بالفترات عند الحاجة. 

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار أدائها القوي خالل الربع األخير من عام 2020، بالتزامن مع تحسن مستوى 
الثقة لدى المستثمرين في أعقاب طرح اللقاحات، والتوقعات بتعاٍف تدريجي وعودة الحركة االقتصادية إلى طبيعتها. وعلى الرغم من 
التقلبات الكبيرة التي شهدتها األسواق خالل عام 2020، إال أن اإليرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع الفترة نفسها من 

عام 2019، نتيجة لزخم األعمال، وجراء ارتفاع نشاط العمالء والمبادرات المختلفة التي تضمنت تحسين المحفظة العقارية األمر الذي 
ساهم في التخفيف جزئيًا من انخفاض أسعار الفائدة. وحافظت السيولة على مستوياتها القوية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 

65%. وعلى الرغم من السحوبات قصيرة األجل التي شهدها الربع األخير، إال أّن ودائع العمالء ارتفعت بنسبة 13% مقارنة بالفترة 
نفسها من عام 2019، في حين ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 3% )على أساس معدل(، ما يعكس نهج اإلقراض المدروس، 

والدعم المقدم إلى العمالء االستراتيجيين باالستفادة من مكانتنا الدولية وانتشارنا الدولي. 

نجحت العمليات المصرفية الدولية في تعزيز أعمالها األساسية خالل عام 2020، حيث ارتفع متوسط األصول التجارية للشركات   •
بنسبة 25% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، كما حققت خطابات االعتماد وخطابات الضمان نموًا مزدوج الرقم، في حين 

ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 20% لتبلغ 139 مليار درهم. وعلى الرغم من تأثر اإليرادات بشكل 
كبير نتيجة خفض أسعار الفائدة، إال أن زخم األعمال قد ساهم في تعويض ذلك جزئيًا مع استكمال 830 طلب من طلبات إدارة 

النقد الجديدة خالل عام 2020، بالرغم من احتدام المنافسة. وواصلت كذلك العمليات المصرفية الدولية تحقيق تقدم هام 
في مسيرة التحول الرقمي، وطرحت عددًا من الحلول الجديدة ضمن العديد من المنتجات المصرفية، بما في ذلك إدارة النقد 

والمقاصة، والتمويل التجاري. كما نجح أكثر من 90% من العمالء في التحول الستخدام القنوات الرقمية، مع ارتفاع حجم األعمال 
التي تتم عبر قنوات الخدمة الرقمية. وواصلت العمليات المصرفية الدولية تعزيز قنوات الخدمة بطرح تطبيق الهواتف الجوالة 

للشركات عبر الخدمة السحابية )cloud-native( خالل الربع األخير، والذي يوفر للشركات من عمالء مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات واالستثمار تجربة رقمية وفق أعلى مستويات الجودة. كما تم إطالق المنصة الرقمية )UAE Trade Connect(، التي 
تمثل أكبر شبكة تمويل تجاري قائمة على تقنية البلوك تشين، والتي حصدت جائزة "شراكة التكنولوجيا المالية األبرز للعام" 

 خالل حفل توزيع جوائز "فنتك أبوظبي 2020". كذلك رسخ بنك أبوظبي األول مكانته الرائدة في سوق الخدمات المصرفية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل إطالق بوابة التواقيع اإللكترونية FAB eSign، وبوابة المدفوعات الخاصة بالشركات 

FAB ePay خالل عام 2020. 
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شهدت عمليات قسم تمويل الشركات العالمية زخمًا قويًا نتيجة لعدد من الصفقات البارزة في دولة اإلمارات العربية المتحدة،   •
إلى جانب النمو القوي في الميزانية العمومية في أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، والمملكة المتحدة، 

والواليات المتحدة األمريكية. وارتفعت اإليرادات بنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 نتيجة لعدد من الصفقات 
البارزة التي تم تنفيذها مع عدد من العمالء الحكوميين واالستراتيجيين، وارتفاع الفوائد عند احتساب الفوائد المعلقة مقارنة 

بعام 2019. وتماشيًا مع الربع السابق، شهد الربع األخير تحقيق رسوم قوية عبر عدد من الصفقات. وإلى جانب كونه البنك الرائد 
في المنطقة في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل األخضر، عزز بنك أبوظبي األول من حصته 

السوقية، وترتيبه ضمن قائمة الجداول الدورية للقروض ليختتم عام 2020 في المرتبة األولى في سوق اإلقراض باعتباره وكيل 
ومدير االكتتاب األول للقروض، والمرتبة الثالثة في أسواق رأس المال وإدارة المطلوبات، والمرتبة األخير في أسواق رأس المال 

المقترض، واالندماج واالستحواذ. كما واصلنا تطوير خدماتنا اإلقليمية إلدارة األسهم واألوراق المالية من خالل المكاتب التي تم 
افتتاحها في كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والبحرين، ولبنان، إلى جانب كل من مصر والكويت في الربع 

األول من عام 2021، وبالتالي إنشاء أكبر شبكة مباشرة لخدمات الحفظ األمين في المنطقة. 

ارتفعت إيرادات قسم األسواق العالمية بنسبة 6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مع مواصلة التركيز على التعامل   •
مع تقلبات السوق، وتوفير أفضل الحلول المبتكرة لقاعدة العمالء الدوليين. وحرصنا على اإلدارة المدروسة للمخاطر والميزانية 

العمومية تحسبًا ألي خفض في أسعار الفائدة، األمر الذي مكننا من تثبيت أسعار األصول طويلة األمد وإعادة تسعير المطلوبات 
ذات اآلجال القصيرة. واستفادت محافظ التداول من تقلبات السوق والطلب المتزايد على خدمات إدارة المخاطر، في حين ساعدت 

استراتيجيات العمل في األسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة في تحقيق عوائد أعلى. كما أسهم التداول اإللكتروني للعمالت 
األجنبية في دعم أعمال القسم، حيث تضاعف حجم هذه التداوالت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، ولتتفوق على أبرز 

المنافسين اإلقليميين والدوليين. ومع اتساع الهوامش االئتمانية خالل النصف األول من العام، قام مكتب االستثمار باستخدام 
رأس المال مما أدى إلى زيادة كبيرة في إيرادات صافي الفوائد. وحققت مبيعات األسواق العالمية نموًا طفيفًا مقارنة مع الفترة 

نفسها من عام 2019، وذلك على الرغم من الزيادة في الطلب على حلول التحوط، والتباطؤ الملحوظ في أنشطة األعمال خالل 
الربع األخير.

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد أداًء قويًا، حيث بلغت إيرادات المجموعة 6.2 مليار درهم خالل السنة المالية المنتهية 
في ديسمبر 2020، بانخفاض نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 نتيجة تباطؤ األنشطة التجارية جراء تفشي أزمة 
فيروس )كوفيد-19(، األمر الذي تم تعويضه جزئيًا جراء تحسين ظروف األعمال التجارية خالل النصف الثاني من العام. كما تحسنت 

التكاليف التشغيلية بنسبة 7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، فيما يشير إلى نجاح البنك في ضبط التكاليف وتعزيز كفاءة 
األعمال جراء التحسينات التي طالت عمليات األعمال ومواصلة االستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنية.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي اتسم بها هذا العام، إال أن نموذج أعمالنا المتوازن، والتحسينات المستمرة للعروض، والجهود 
التسويقية المركزة، قد ساعدتنا في تطوير العالقات مع العمالء، وأسهمت في تجاوز معدالت االستحواذ التي حققناها خالل عام 2019 

ضمن عدد من المنتجات الرئيسية، مثل الرهون العقارية، والقروض الشخصية، مع االستمرار في الوقت ذاته بتنمية عروض الخدمات 
المصرفية الخاصة بالموظفين. وبلغت القروض والسلفيات 89 مليار درهم مع نهاية شهر ديسمبر 2020، لتحافظ على مستوياتها 

التي حققتها عند نهاية عام 2019؛ في حين ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 2% لتبلغ 82 مليار درهم، حيث ساهمت عمليات فتح 
الحسابات والزيادة في ودائع العمالء الحاليين في ارتفاع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 5%. وساهم إطالق البطاقات 

الجديدة، والبطاقات العاملة بتقنية عدم التالمس، وخدمة Apple Pay في زيادة معدالت اإلنفاق باستخدام البطاقات االئتمانية 
والمحفظة اإللكترونية خالل النصف الثاني من العام. 

ارتفعت وتيرة استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والخدمة الذاتية للعمالء خالل عام 2020. ويمكن للعمالء اآلن 
استخدام تطبيق بنك أبوظبي األول الخاص بالهواتف المتحركة )FAB Mobile( للحصول بشكل فوري على مجموعة من الخدمات 

المصرفية مثل الحسابات الجارية وبطاقات االئتمان، كما يمكن للعمالء من المقترضين الحاليين زيادة قروضهم الشخصية. كما أطلقنا 
برنامج مكافآت بنك أبوظبي األول الذي يمنح العمالء إمكانية استبدال مكافآتهم بشكل فوري عبر قنوات الخدمة الرقمية. كما تم 

طرح عدد من الوظائف والمزايا الجديدة مثل نظام االستجابة الصوتية التفاعلية ووكيل الخدمات االفتراضي عبر مركز االتصال الهاتفي 
الخاص بالبنك. وقد أسفرت هذه الجهود عن انخفاض ملحوظ في عدد المعامالت الصراف في الفروع بنسبة 57% مقارنة منذ عام 

وحتى اآلن، كما مكنت 12 فرعًا رقميًا من االستغناء كليًا عن خدمات الصراف. كما حصدت محفظة Payit اإللكترونية التابعة للبنك 
بجائزة "أفضل بنك رقمي" وجائزة "أفضل تجربة استخدام" من قبل "جوائز ميا فاينانس 2020". وكذلك واصلنا العمل على تبسيط 

وأتمتة العمليات بهدف تعزيز الكفاءة واالرتقاء بتجربة العمالء. واستخدمنا التشغيل اآللي للعمليات الروبوتية ألتمتة 27 خدمة إضافية 
خالل عام 2020 مثل متطلبات معرفة العميل )KYC(، وإصدار خطابات المديونية، وعمليات إغالق الحسابات، كما أطلقنا نظام إدارة 

طوابير االنتظار الجديد في فروع البنك والذي يهدف إلى تقليل زمن انتظار العمالء. وقد ساهمت هذه المبادرات، إلى جانب تركيزنا 
على وضع عمالئنا على رأس قائمة أولوياتنا، في حفاظ بنك أبوظبي األول على مكانته كأسرع بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

.)RFi( من حيث العمل على تحسين مستوى رضا العمالء، وفقًا لمجموعة
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@FABConnects@FABFirst Abu Dhabi Bank

نبذة عن بنك أبوظبي األول

يعد بنك أبوظبي األول أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على 
تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعمالئه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خالل التميز والمرونة واالبتكار.

 يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خاللها عالقاته الدولية، وخبراته الواسعة 
وقوته المالية لدعم الشركات المحلية واإلقليمية والدولية التي تسعى إلدارة أعمالها محليًا وعالميًا. ويعتبر بنك أبوظبي األول 

مستشارًا موثوقًا وشريكًا إقليميًا لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، واألفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دورًا ملموسًا في المسيرة التنموية في المنطقة، 

ويقدم الدعم للعمالء في تحقيق النمو واالزدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في األسواق 
المتطورة والناشئة على حد سواء.  

 ويواصل بنك أبوظبي األول مواكبة متغيرات القطاع، ويعمل على تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع متطلبات العمالء عبر تزويد 
مجموعة واسعة من المنتجات المصممة لتلبية احتياجاتهم من خالل كل من مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار 

ومجموعة الخدمات المصرفية لألفراد.

يتمتع بنك أبوظبي األول بمكانة رائدة من حيث إدارة عمليات التغيير والتطوير الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، وذلك بما 
يتماشى مع رؤية أبوظبي االقتصادية ويتوافق في الوقت ذاته مع المعايير الدولية ويلبي تطلعات المساهمين والعمالء والموظفين. 

وتتخطى أعمال البنك الخدمات المصرفية التقليدية وتواجه التحديات. ويتطلع البنك إلى المساهمة في دعم جهود التنمية 
االجتماعية واإلنسانية لوضع أسس راسخة لمجتمع فاعل يتسم بالشمولية والتسامح. 

 بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول 919 مليار درهم )250 مليار دوالر( حتى نهاية شهر ديسمبر 2020. ويتمتع البنك بتصنيف 
Aa3 و-AA و -AA من وكاالت موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجّمع للبنوك في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي األول على تصنيف البنك األكثر أمانًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ومنطقة الشرق األوسط، وحصل على المركز 32 عالميًا كأفضل بنك بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي 

األول كأكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة والثاني في الشرق األوسط والمركز 85 في العالم من حيث قوة رأس المال – الشق 
األول ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2020 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، باإلضافة إلى احتالله المركز 109 من حيث 

األصول في القائمة ذاتها. كما يتمتع بنك أبوظبي األول كذلك بمكانة رائدة في مجال االستدامة على الصعيد اإلقليمي، وهو جزء من 
.FTSE4Good EMو ،MSCI ESG Leaders مؤشر

 ،www.growstronger.com "أو الموقع اإللكتروني لمسيرة "ننمو معًا www.bankfab.com للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
كما يمكن زيارة https://www.bankfab.com/en-ae/updates لالطالع على أحدث المستجدات المتعلقة بوباء "كوفيد-19".

ir@bankfab.com لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي األول لعالقات المستثمرين عبر

  .Android و iOS يمكن أيضًا تحميل تطبيق بنك أبوظبي األول لعالقات المستثمرين المتوفر ألجهزة

تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي عبر
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الجوائز

إخالء مسؤولية  

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

وتم إعداد هذه الوثيقة بغرض الحصول على معلومات عامة فقط وال تشكل جزءًا من أي عرض مبيعات أو دعوة ألي عرض لالشتراك في أو شراء أو بيع أي أوراق مالية، كما ال تشكل هذه الوثيقة 
أو أي جزء منها أساسًا يمكن التعويل عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام أيًا كان. 

قد تحتوي بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على توقعات أو غيرها من التقديرات المستقبلية المتعلقة بحدث أو أداء مالي في المستقبل، وتتضمن هذه التقديرات المستقبلية 
كل الموضوعات التي ال تندرج تحت الحقائق التي حدثت بالفعل. وال ُيعد إدراج هذه المعلومات بمثابة تمثيل لبنك أبوظبي األول أو أي شخص آخر ينوب عن البنك في تحقيق أهدافه أو تنفيذ 

خططه. وال يلتزم بنك أبوظبي األول بتحديث أو مراجعة أي تقدير مستقبلي ونشره للعموم، سواًء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أم أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. 
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