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 النتائج المالية 

ي 
 2021سبتمبر  30لألشهر التسعة األوىل المنتهية ف 
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 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي األول خالل األشهر التسعة األولى  9.2

 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 26بارتفاع نسبته  2021من عام 
 

% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 54مليار درهم صافي األرباح خالل الربع الثالث بارتفاع نسبته  3.9

2020  

 
 وتواصل زخم األعمال  الفعالةة تعكس االستراتيجية جيدنتائج 

 9.2  مقارنة مع الفترة 26، بارتفاع نسبته 2021مليار درهم صافي أرباح المجموعة خالل األشهر التسعة األولى من عام %

 2020نفسها من عام 

  2020ن عام % مقارنة مع الفترة نفسها م29درهم، بارتفاع نسبته  1.09بلغ العائد السنوي على السهم 

 3.9  مقارنة 54% مقارنة مع الربع الثاني، وبنسبة 34، بارتفاع نسبته 2021مليار درهم صافي أرباح الربع الثالث من عام %

 2020مع الفترة نفسها من عام 

  مع % مقارنة 17، بارتفاع نسبته 2021مليار درهم خالل األشهر التسعة األولى من عام  16.0بلغت اإليرادات التشغيلية

 ، نتيجة النمو القوي لإليرادات من غير الفوائد2020الفترة نفسها من عام 

  ما يعكس 2020من عام نفسها % مقارنة مع الفترة 16مليار درهم، وهي أقل بنسبة  1.9بلغت مخصصات انخفاض القيمة ،

 تحسن الظروف االقتصادية والمحافظة على النسب الكافية للمخصصات

  2020% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 15 نسبتهمليار درهم، بارتفاع  4.4بلغت التكاليف التشغيلية 

 

 تواصل قوة الميزانية العمومية واإلدارة المدروسة للمخاطر

  2021% خالل األشهر التسعة األولى من عام 7مليار درهم، بارتفاع نسبته  983بلغ إجمالي األصول 

 5نسبته  ، وارتفاع2021من عام خالل األشهر التسعة األولى %12بارتفاع نسبته  مليار درهم، 606 بلغت ودائع العمالء %

 ، نتيجة النمو مزدوج الرقم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير2021مقارنة مع الربع الثاني من عام 

 1، وبنسبة 2021% خالل األشهر التسعة األولى من عام 4مليار درهم، بارتفاع نسبته  404 بلغت القروض والسلفيات %

 مقارنة مع الربع الثاني

  124حافظت المجموعة على معدالت سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة% 

 97 المخصصات تغطية نسبة بلغت حين في%، 3.9القروض المتعثرة نسبة  بلغت% 

  وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية13.0الشق األول  –بلغ معدل حقوق الملكية ،% 

 

 

 األشهر التسعة األولىمؤشرات األداء الرئيسية 

  العائد على السهم 

 درهم 1.09

  2020لألشهر التسعة األولى من عام  درهم 0.85

 على أساس سنوي

  سةحقوق الملكية الملموالعائد على 
15.2% 

  2020لألشهر التسعة األولى من عام  12.4%

  26.7 المصروفات إلى اإليراداتمعدل% 

  2020لألشهر التسعة األولى من عام  27.5%
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 باستثناء تكاليف االندماج

 الشق األول–معدل حقوق الملكية 

13.0 % 
 2020سبتمبر  بنهاية% 14.0

  السيولةمعدل تغطية 

124 % 

 2020سبتمبر  بنهاية% 155

 

أعلن بنك أبوظبي األول، أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة (: 2021أكتوبر  28أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة )

 .2021سبتمبر  30األولى المنتهية في  التسعةوأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اليوم عن نتائجه المالية لألشهر 

 

، بارتفاع نسبته 2021سبتمبر  30مليار درهم خالل األشهر التسعة األولى المنتهية في  9.2حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 

ما يعكس األداء القوي لألعمال األساسية في ظل تحسن بيئة األعمال، والنتائج ، 2020% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 26

% بفضل نمو األعمال 17وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة اإليجابية للمبادرات االستراتيجية الرامية لتعزيز اإليرادات. 

األمر الذي ساهم في الحد من أثر انخفاض أسعار الفائدة. وارتفعت  ،لتداوالتا ألنشطة األداء القويو ،وتحسن إيرادات الرسوم

التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة االستثمارات المتواصلة في المبادرات الرقمية واالستراتيجية، 

 لسيولة ورأس المال وجودة األصول. من اوحافظت المجموعة على معدالت قوية  عوده مصر. إلى جانب احتساب أعمال بنك
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 هناء الرستماني

 الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول
 
 
 
 

 
.  
 

الرامية خططنا في ، ما يعكس التقدم الملحوظ 2021خالل األشهر التسعة األولى من عام  متميزاً بنك أبوظبي األول أداًء "حقق 

صافي  بلغالتعافي االقتصادي. تسريع وتيرة في رئيسي ومؤثر دور القيام ب، في الوقت الذي نواصل فيه النمو والتقدملتحقيق 

% مقارنة بالفترة نفسها من العام 26 بارتفاع نسبته خالل األشهر التسعة األولى من العاممليار درهم  9.2 أرباح المجموعة

فضل االنتعاش الملحوظ في األنشطة االقتصادية في أبوظبي، اآلن خالل الربع الثالث بلنحقق أعلى نسبة أرباح حتى الماضي، 

 والمنطقة بشكل عام.

 

بنك أبوظبي األول تقديم واصل ؛ حيث ل وتنفيذ الصفقاتاتركيزنا على تحقيق استراتيجيتنا عن زيادة في أنشطة األعم أثمرو

 كانتهكبرى وإدارتها. كما حافظ البنك خالل الربع الثالث من العام على مال حلول عالمية المستوى للعمالء، والفوز بالصفقات

كأبرز البنوك المصنفة ضمن جميع الجداول الدورية لالكتتاب واالستثمار في منطقة الشرق األوسط الرائدة على مستوى المنطقة 

من حيث قيمة األصول، وهو إنجاز الحافظ األمين كفي دولة اإلمارات العربية المتحدة  احتل المرتبة األولىوشمال أفريقيا، و

سهم شركة أدنوك االكتتاب الرئيسي والوحيد ألأيضاً بكوننا بنك ونفخر المكانة االستثنائية التي تتمتع بها المجموعة. يؤكد كبير 

ر اكتتاب مشترك كمنسق عالمي ومدينا أبوظبي، إلى جانب دورإمارة ، في إدراج هو األكبر من نوعه حتى اليوم في رللحف

ً شبكتنا  وذلك باالستفادة من للصفقة، زال لدينا العديد من  والوقدرتنا على جذب أفضل المستثمرين المؤسسيين.  المنتشرة عالميا

 . التي سنعمل على تنفيذها في ضوء االزدهار الذي تشهده السوق الصفقات المستقبلية

 

القدرات المتخصصة ضمن قطاعات  زالستراتيجية، مع االستمرار في تعزينا ااتوواصلنا تحقيق تقدم جيد في مجاالت اهتمام

ومبتكرة طرح منتجات جديدة ونعمل حالياً على . مسيرة النمو في المستقبل وتسريع وتيرة التحّول والتطورأعمالنا الرئيسية لدعم 

التكنولوجيا لتقديم أفضل الحلول والخدمات. كما وأحدث ما توصلت إليه في مجاالت رئيسية، باالستفادة من الشراكات البنّاءة 

، باإلضافة 2022الدولية؛ فمن المقرر استكمال عملية االندماج في مصر في عام الخاصة بأعمالنا نواصل التقدم في استراتيجيتنا 

تمكين عمالئنا من وبالتالي  ،في شنغهاي في تعزيز حضورنا في القارة اآلسيويةلتوسعة أعمالنا  إلى حصولنا على الموافقة

 . الوصول إلى هذه األسواق الواعدة

 

العربية المتحدة في طليعة دول العالم التي نجحت في التعافي االقتصادي دولة اإلمارات الجهود الحثيثة التي جعلت وفي ضوء 

حيال الفرص التي تنتظرنا ، فإننا متفائلون عام، ومع دخولنا الربع األخير من ال(19-فيروس كورونا )كوفيد جائحةمن تداعيات 

يمثل إلى جانب ذلك، لطموحات الوطنية التنموية لألعوام الخمسين المقبلة وما بعدها. ا التي تدعمكمؤسسة مالية، وكأحد األسس 

في مسيرة عالمة فارقة  2050بخفض صافي االنبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام إعالن بنك أبوظبي األول عن التزامه 

 . مواجهة التحديات المناخية الكبيرة التي تواجه المجتمعات حول العالمودفعة هامة لجهود دامة في المجموعة، االست

 

والتركيز  ،في مواكبة المتغيرات، والتي تتمثل في شبكة األعمال العالمية والمرونة العالية للبنكوأخيراً، فإن المزايا التنافسية 

بنك  عتماد أحدث التقنيات، تضعفضالً عن السعي الدائم ال ،المؤسسيةتعزيز ثقافة العمل والقيم تطوير الكفاءات البشرية وعلى 

المدى الطويل، في الوقت الذي نضع فيه أسساً قوية لبناء النجاح المستدام على في موقع يؤهله لمواصلة تحقيق  أبوظبي األول

 مؤسسة مصرفية تواكب متطلبات المستقبل". 
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 جيمس بورديت

 رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي األول
 
 
 
 

 

 خالل فترة كفاءة نموذج األعمال المتنوع الذي اعتمده البنكبنك أبوظبي األول لجيد الذي حققه يعكس األداء ا"

 . التعافي االقتصادي، وقدرتنا على االستفادة من الفرص المتاحة في السوق لتعزيز عائدات المجموعة

 

% 34 نسبته، بارتفاع 2021مليار درهم خالل الربع الثالث من عام  3.9بلغ  وحققت المجموعة صافي أرباح قياسي

، ليصل صافي أرباح المجموعة 2020من عام نفسها % مقارنة مع الفترة 54، وبنسبة الماضيمقارنة مع الربع 

% مقارنة بالفترة نفسها من العام 26 نسبتهمليار درهم، بارتفاع  9.2خالل األشهر التسعة األولى من العام إلى 

خالل الفترة نفسها من العام % 12.4مقارنة مع %، 15.2الملموسة ليبلغ حقوق الملكية وارتفع العائد على الماضي. 

 الماضي. 

 

في نمو أرباح المجموعة على خلفية األداء االستثنائي بشكل رئيسي  االستثماريةالخدمات المصرفية ساهمت و

، والتمويل التجاري، الدين، واألعمال المستدامة في مجاالت متنوعة مثل أسواق رأس المال ألنشطة التداول

ً  مكانته الرائدةترسيخ يواصل بنك أبوظبي األول ل، وأسواق رأس المال؛ ريةاالستشاالخدمات و . ونشهد أيضاً إقليميا

 الخدمات، االستھالكیة المصرفیة الخدمات، التجاریة المصرفیة والخدمات للشركات المصرفیة الخدماتتوجهات إيجابية في 

 خالل هذه الفترة.واألفراد الشركات العمالء من في ضوء تنامي ثقة  العالمیة الخاصة المصرفیة

 

تشغيلية، وتحقيق مستويات إيجابية عالية على مستوى العمليات المجموعة بنك أبوظبي األول تحقيق كفاءة واصلت و

البشرية والمنتجات الكفاءات االستثمارات في تواصل في ظل %، 26.7المصروفات إلى اإليرادات بلغت لنسبة 

، وتحسين لمواصلة تحقيق الكفاءةالمستقبل  والعمليات التشغيلية والتقنيات الحديثة. وستستمر هذه االستثمارات في

 . تجربة العمالء وتعزيز المزايا التنافسية للمجموعة

 

الرئيسية مع استقرار في جودة األصول، وبلغت نسبة  هاجميع معدالتفي الميزانية العمومية البنك على قوة وحافظ 

المتطلبات كما حافظت معدالت الرسملة على قوتها والتي فاقت . 2021نهاية سبتمبر مع % 124تغطية السيولة 

من %، كما مكنتنا قدرتنا الكبيرة على توليد رأس المال 13.0الشق األول  - حيث بلغ معدل حقوق الملكية ؛التنظيمية

 . 2021لمتغيرات التنظيمية، ودمج بنك عوده مصر خالل عام الناجمة عن ا استيعاب اآلثار السلبية

 

وعلى الرغم من تفاوت مستويات التعافي االقتصادي على مستوى العالم، وإمكانية ظهور تحديات جديدة، إال أن بنك 

ومستدامة  مجديةمسيرة النمو والتطور، وتحقيق عائدات  تسريع وتيرةأبوظبي األول يتمتع بمكانة قوية تمكنه من 

  للمساهمين".

 

 

 نظرة على االقتصاد وتوقعات النمو

، وذلك 2021واالقتصاد الكلي على زخمها اإليجابي خالل الربع الثالث من عام  العالمية حافظت األسواق المالية

إلى جانب  ،األعمالفي االقتصاد وثقة ال(، وتحسن 19–نتيجة التقدم الذي تشهده برامج التطعيم ضد فيروس )كوفيد

العالمية. ومع ذلك، فقد ظهرت بعض العوامل التي يمكن أن  اآلثار اإليجابية إلجراءات الدعم وحزم التحفيز المالية



7 

 

 

مثل المخاوف حول تواصل ضغوط التضخم، والقيود المفروضة على  ،تعرقل مسيرة االنتعاش االقتصادي العالمي

 سالسل التوريد، والسياسات المالية المتشددة لالحتياطي الفيدرالي األمريكي. 

 

( في 19-المتحدة؛ ساهمت الريادة العالمية للدولة في برامج التطعيم ضد )كوفيدوعلى صعيد دولة اإلمارات العربية 

تواصل االنتعاش االقتصادي، األمر الذي تمثل في تجاوز اإلنفاق االستهالكي مستويات ما قبل الجائحة، وبلوغ 

واإلجراءات التشريعية . وإلى جانب خطط الدعم والتحفيز المالية عامينمؤشر أسعار المستهلك أعلى مستوياته خالل 

المختلفة، قامت الحكومات االتحادية واإلقليمية بطرح مبادرات جديدة وواصلت التزاماتها بضخ استثمارات كبيرة 

دبي، وحفاظ أسعار النفط على  2020لتعزيز ثقة المستثمرين والشركات باالقتصاد. ومع انطالق فعاليات إكسبو 

ن المتوقع أن يبلغ الناتج اإلجمالي الحقيقي لدولة اإلمارات العربية المتحدة فم ؛لدوالر للبرمي 70مستوياتها فوق 

% على 3.0% و2.4مقارنة مع التوقعات السابقة التي بلغت  2022ام في ع% 3.8، و2021% خالل عام 2.4

 التوالي. 
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 2021البيانات المالية للربع الثالث والتسعة أشهر األولى من عام 

 
 مالحظات:         

ي 
 
ي العروض التقديمية واألسس المحاسبية المستخدمة ف

 
قد تم إعادة تصنيف األرقام ليتم اتباع المعلومات المزودة ف

 البيانات المالية الموحدة المخترصة

 من عرضها للرب  ع الثالث من العام فقط
ً
ات لعام كامل بدال  قد يتم عرض بعض المؤشر

ات، يرجر زيارة صفحة عالقات المستثمرين عىل موقع البنكلمعلومات إضافية عن كيفية   احتساب المؤشر
ي زيارة الرابط التاىلي  ي األول البيانات اللمراجعة األرقام بالدوالر األمريكي يرجر  االمارات -سنوية الرئيسية | بنك أبوظبر

)bankfab.com( 
ي تاري    خ \ تتضمن النتائج للرب  ع الثالث

 
. يرجر 2021أبريل  01التسعة أشهر األوىل نتائج بنك عوده مرص عقب االندماج ف

ي  (e) 31مراجعة المالحظة 
 
ي البيانات المالية عن أرقام األشهر التسعة األوىل من العام المنتهية ف

 
 . 2021 سبتمبر  30ف

 . األرقام  قد تظهر بعض الفروقات نتيجة لتقريب

الل   التغيير خ
عام %

األشهر 

التسعة األوىل

2020

األشهر 

التسعة األوىل

2021

الل   التغيير خ
عام %

الرب  ع الثالث

2020

الل   التغيير خ
ع واحد % رب  

ي
 
الرب  ع الثان

2021

الرب  ع الثالث

2021
بيان اإليرادات - موجز  )مليون درهم(

(6) 9,178 8,622 10 2,854 12 2,802 3,141 ي إيرادات الفوائد
 
صاف

64 4,488 7,363 125 1,451 37 2,390 3,270 اإليرادات من غير الفوائد

17 13,666 15,986 49 4,305 23 5,193 6,411 إجماىلي اإليرادات التشغيلية

15 (3,796) (4,357) 31 (1,207) 9 (1,451) (1,587) نفقات تشغيلية

18 9,870 11,629 56 3,098 29 3,742 4,824 اإليرادات التشغيلية

(16) (2,302) (1,943) 58 (504) 18 (677) (796) ي
 
مخصصات انخفاض القيمة، صاف

97 (243) (478) 96 (89) (6) (186) (175) ائب الحصص غير المسيطرة والض 

26 7,325 9,207 54 2,506 34 2,878 3,854 ي األرباح
 
صاف

29 0.85 1.09 60 0.86 32 1.04 1.36 العائد األساسي عىل السهم )درهم(

منذ بداية 

السنة حتى 

اآلن

ديسمبر

2020

 التغيبر خالل 

عام %
سبتمبر

2020

الل   التغيير خ
ع واحد % رب  

يونيو

2021
سبتمبر

2021
انية العمومية - موجز )مليار درهم( المبر 

4 387 4 389 1 399 404 ي
 
القروض والسلفيات، صاف

24 153 33 142 7 177 190 استثمارات

12 541 1 602 5 575 606 ع العمالء ودائ

22 223 26 216 8 252 272 ع( الحسابات الجارية وحسابات التوفير )ودائ

7 919 3 955 4 944 983 إجمالي األصول

1 109 8 101 3 106 109 حقوق الملكية )سندات الشق األول(

0 79 7 74 5 75 79 حقوق الملكية الملموسة

الل   التغيير خ
ع واحد رب  

س( ة أسا )نقط

األشهر 

التسعة األوىل

2020

األشهر 

التسعة األوىل

2021

الل   التغيير خ
ة  عام )نقط
س( أسا

الرب  ع الثالث

2020

الل   التغيير خ
ع واحد رب  

س( ة أسا )نقط

ي
 
الرب  ع الثان

2021

الرب  ع الثالث

2021
ات الرئيسية )%( المؤشر

(29) 1.80 1.51 (7) 1.62 4 1.51 1.55 ي الفوائد
 
هامش صاف

(81) 27.5 26.7 (377) 28.0 (305) 27.3 24.2
معدل المضوفات إل اإليرادات )باستثناء تكاليف 

االندماج(
(8) 72 65 36 45 18 63 81 تكلفة المخاطر )نقطة أساس( )القروض والسلفيات(

1 3.9 3.9 1 3.9 (2) 3.9 3.9 ة معدل القروض المتعير

122 96 97 122 96 69 97 97 تغطية المخصصات

<-999 155 124 <-999 155 524 119 124 نسبة تغطية السيولة

278 12.4 15.2 596 13.4 425 15.1 19.4 العائد عىل حقوق الملكية الملموسة

32 2.0 2.3 76 2.0 54 2.2 2.7 العائد عىل األصول المرجحة للمخاطر

(107) 14.0 13.0 (107) 14.0 (6) 13.0 13.0 معدل حقوق الملكية - الشق األول

(84) 16.8 15.9 (84) 16.8 (21) 16.1 15.9 معدل كفاية رأس المال

https://www.bankfab.com/ar-ae/about-fab/investor-relations/reports-and-presentations/key-annual-figures
https://www.bankfab.com/ar-ae/about-fab/investor-relations/reports-and-presentations/key-annual-figures
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 األول: أبوظبي عن بنك نبذة
 أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه يعد بنك أبوظبي األول

 ضمنها، من خالل التميز والمرونة واالبتكار.سوعمالئه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل 
  

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

ويعتبر بنك أبوظبي األول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات  المحلية واإلقليمية والدولية التي تسعى إلدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ك دوراً ملموساً في واألفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البن الناشئة،

وتسهيل التدفقات التجارية في األسواق المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعمالء في تحقيق النمو واالزدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، 

   المتطورة والناشئة على حد سواء.
   

من  -AA و -AAو Aa3. ويتمتع البنك بتصنيف 2021سبتمبرمليار دوالر( حتى نهاية شهر  268مليار درهم ) 983بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول 

يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجّمع للبنوك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك  وكاالت موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما

عالمياً بين البنوك األكثر  32 ، وحصل على المركزأبوظبي األول على تصنيف البنك األكثر أماناً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط

في  94اينانس. وصنف بنك أبوظبي األول كأكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق األوسط والمركز بحسب تصنيف مجلة غلوبال فأماناً 

بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي األول  1000والخاص بأقوى  2021الشق األول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام  –العالم من حيث قوة "رأس المال 

ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال  AAانة رائدة في مجال االستدامة على الصعيد اإلقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي األول على تصنيف بمككذلك 

 .FTSE4Good EM، وMSCI ESG Leaders(، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر MSCIإنترناشيونال )
  

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

e/updatesa-https://www.bankfab.com/en 19-لالطالع على أحدث المستجدات المتعلقة بوباء "كوفيد ." 

 
 ir@bankfab.comالمتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي األول لعالقات المستثمرين عبر  تلالستفسارا

  Android.  و iOSيمكن تحميل تطبيق بنك أبوظبي األول لعالقات المستثمرين المتوفر ألجهزة 
 
 

 
 تابعنا على مواقع التواصل االجتماعي عبر:

 

 

 

@FABConnects      @FAB          First Abu Dhabi Bank 

http://www.bankfab.com/
http://www.growstronger.com/
https://www.bankfab.com/en-ae/updates
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 إخالء مسؤولية 

 ضمن دقتها ومدى اكتمالها. 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 ي إعدادتم 
 

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

 

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

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

 


