
   

 

 صحفي خبر 

 2021مليار درهم توزيعات بنك أبوظبي األول عن عام   7.64
 

أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر   ،اختتم بنك أبوظبي األول:  2022فبراير    28أبوظبي،  
للسنة  بالموافقة على توزيع أرباح    ،السنوي   وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اليوم اجتماع الجمعية العمومية

 أي  ؛مليار درهم  7.64بإجمالي  من رأس المال المدفوع و %  70بنسبة    2021ديسمبر    31المالية المنتهية في  
. ويستحق  في صورة أسهمفلسًا    21ما يعادل  و   نقداً فلسًا    49  إلىمقسمة  ،  الواحد   للسهمفلسًا    70عادل  ما ي

  8  بتاريخن  ي)أي المشتر   2022مارس    10  يوم الخميس الموافقالبنك المسجلون    مساهمي  توزيعات األرباح
 .(2022مارس 

 
بما في ذلك مصادقة    ،االجتماع والموافقة عليها  جدول أعمالتمت مناقشة كافة البنود المطروحة على    كما

وتعديل النظام  ،  2021ديسمبر    31المنتهية في    المالية  المساهمين على تقارير األداء المالي للبنك عن السنة
لزيادة رأس   للبنك  إلىالاألساسي  إصدار    11.05  مال  عبر  درهم  جديد،    127.61مليار  بعد مليون سهم 

 على الموافقات التنظيمية المطلوبة.  الحصول
 

على  " :سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي األولوتعليقًا على ذلك، قال 
استطاع    ،حليًا وإقليميًا وعالمياً الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع المصرفي واالقتصاد بشكل عام م 

تسجيل  وذلك من خالل    ، هم أولوياته المتمثلة في تحقيق أفضل قيمة لمساهميهأ بنك أبوظبي األول الحفاظ على  
مليار درهم    5.35مقسمة إلى    ، مليار درهم  7.64بلغت  بقيمة إجمالية  توزيع أرباح    نتائج متميزة أثمرت عن 

والتي تعد األعلى قيمة على مستوى توزيعات األرباح بين    مليار درهم في صورة أسهم  2.29نقدًا وما يوازي  
 " .2021جة التغير في سعر سهم البنك خالل عام  ي% نت 46إضافة إلى العائد المحقق بنسبة    ،البنوك اإلماراتية

 
تركيزنا على الحفاظ على رأس المال لدعم النمو    2021توزيع األرباح لعام  آلية  وتعكس  وأضاف سموه: " 

في مسيرة    كداعم رئيسيوانطالقًا من المكانة الرائدة للبنك    .مع زيادة العائد للمساهمين  المستقبلي ألعمال البنك
خالل    ات التي نعمل ضمنهامجتمعوتعزيز ازدهار العمالئنا    بدعمفإننا ملتزمون  ؛  نمو االقتصادي الوطنيال

لمساهمينا على مر السنين، ونجدد التزامنا بالحفاظ    بتحقيق أفضل قيمةواألعوام المقبلة. وقد نجحنا    0222عام  
 ومستدامة لمساهمينا على المدى الطويل".  مجديةتحقيق عوائد  ومواصلة على سجلنا الناجح 



   

 

 
"األولهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي  من جانبها، قالت   أداًء قياسيًا   لقد حققنا: 

على االستفادة من الفرص المتاحة    تناوقدر ننتهجه  تنوع األعمال الذي  ، ما يعكس قوة نموذج  2021خالل عام  
العام االقتصادي  المشهد  تحسن  في ضوء  السيما  السوق،  تحقيق  ،  في  عن  أثمر  الذي  مجزي األمر    عائد 

فإن بنك    ؛المجموعة  تتبعهاالتي    مدروسةاللمساهمينا وعمالئنا وموظفينا. وبفضل الركائز القوية واالستراتيجية  
التحول المستدام، وتعزيز موقعه التنافسي سواء في دولة اإلمارات و أبوظبي األول مؤهل للحفاظ على زخم النمو  

متغيرات كافة الالعربية المتحدة أو األسواق العالمية المستهدفة، ووضع أسس راسخة لبنك قادر على مواكبة  
لى ثقتهم  التنظيمية المعنية، عوالجهات  ،موظفيناو  وعمالئنا وشركائنا التقدم بالشكر لمساهمينا مستقبلية. وأود ال

 المستمرة ببنك أبوظبي األول". 
 

 - انتهى -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

 :ل واأل  أبوظبي عن بنك نبذة

قيمة    ضلأف يق  نك على تحقالعالم. ويعمل البفي    لمالية سسات امن المؤ بر وأأة وأحد أك بية المتحدعر الاإلمارات    في دولة  أكبر بنك يعد بنك أبوظبي األول 
  مرونة واالبتكار.لالموظفيه وعمالئه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خالل التميز و 

ة لدعم الشركات  الي موته السعة وقته الواوخبرا   الدولية،   ها عالقاته لخالن  ، يقدم ممس قارات فروعه في خ  في أبوظبي، وتتوزع شبكة   يقع المقر الرئيسي للبنك 
ؤسسات، والشركات  ريكًا إقليميًا لكبرى المتشارًا موثوقًا وشسمويعتبر بنك أبوظبي األول   والدولية التي تسعى إلدارة أعمالها محليًا وعالميًا.  ةيقليمواإلمحلية  ال
لم. ويلعب البنك دورًا ملموسًا  والعال أفريقيا  الشرق األوسط وشماقة طدة ومنالمتح العربيةمارات دولة اإل أعمالهم فية  ولمزاطلعون لالذين يت اشئة، واألفراد الن

ي  تجارية فدفقات الوتسهيل التخاطر، وتعزيز رأس المال،  واالزدهار عبر إدارة الم  ء في تحقيق النمو المفي المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للع
  ء. حد سوا  ئة علىرة والناشواق المتطو ساأل

 
 واصل مع:  جى التير  ةرات اإلعالمي الستفسال

prandmedia@bankfab.com وdwick.comfabteam@webershan 

 اصل مع:التو رجى ين ير بالمستثم لالستفسارات الخاصة

 (  nkfab.comIR@baبي األول ) نك أبوظعالقات المستثمرين في ب
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