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مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي األول خالل األشهر التسعة األولى من عام  10.9

 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي19بارتفاع نسبته   2022
 1% بشكل أساسي 12% مقارنة مع الربع الثاني، 1مليار درهم صافي األرباح خالل الربع الثالث بارتفاع نسبته  2.9

 

 

 2022من عام لألشهر التسعة األولى مؤشرات األداء الرئيسية 

 

المجموعة  مواصلة  إلى جانب  ارتفاع معدالت أسعار الفائدة وانخفاض رسوم المخصصات،  وسط  نمو اإليرادات  بدعم من  ارتفاع األرباح  

 االستثمار في تطوير األعمالبالتزامن مع ضبط التكاليف لجهود 

 

   2022ألشهر التسعة األولى من عام مؤشرات األداء خالل ا 

% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 19مليار درهم، بارتفاع نسبته    10.9بلغ صافي أرباح المجموعة   •

 درهم   1.29األساسي 
لعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات % مقارنة مع الفترة نفسها من ا13مليار درهم، بارتفاع نسبته  18.0بلغ إجمالي اإليرادات   •

مليار درهم نتيجة بيع حصة في   3.1%. وشمل إجمالي اإليرادات لألشهر التسعة األولى مكاسب صافية بلغت 18صافي الفوائد بنسبة  

 شركة المدفوعات "ماغناتي"
الفترة نفسها من العام الماضي، حيث   % مقارنة مع11مليار درهم، بانخفاض نسبته    1.7بلغت مخصصات انخفاض القيمة )صافي(   •

 نقطة أساس للفترة السابقة.  65نقطة أساس مقارنة مع  52بلغت تكلفة المخاطر السنوية 
% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء أعمال بنك عوده 6مليار درهم، بارتفاع نسبته    4.7بلغت التكاليف التشغيلية   •

 .  حّولالستثمارات في المبادرات االستراتيجية لدفع مسيرة النمو والتمصر، ما يعكس تواصل ا

 
   2022لربع الثالث من عام مؤشرات األداء خالل ا

باستثناء المكاسب التي تم تسجيلها   2022% مقارنة مع الربع الثاني  12مليار درهم، بارتفاع نسبته    2.9بلغ صافي أرباح المجموعة   •

 صة في شركة المدفوعات "ماغناتي". في الربع الثاني جراء بيع ح
% مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد واإليرادات من 10مليار درهم، بارتفاع نسبته  5.5بلغت اإليرادات التشغيلية  •

 غير الفوائد
القيمة )صافي(   • انخفاض  بانخفاض نسبته    694بلغت مخصصات  الماضي، 13مليون درهم،  العام  نفسها من  الفترة  مقارنة مع   %

 
 "ماغناتي" اإليرادات األساسية/ األرباح باستثناء المكاسب العقارية/ الخسائر واألرباح الناتجة عن بيع حصة في  شركة المدفوعات   -1

 سنويا   - 2

 معدل تغطية السيولة 

 
معدل حقوق الملكية الشق  

 األول 

 

العائد على األصول المرجحة 

 2بالمخاطر 

 

العائد على حقوق الملكية  

 2الملموسة

 

 2العائد على السهم 

 
 إجمالي الدخل 

 

 
والتي نتجت   ة البنكالذي حققته اسههتراتيجي المتميزالتقدم    2022النتائج التي حققها بنك أبوظبي األول خالل األشهههر التسههعة األولى من عام  "تعكس 

 الثالث تحقيق أعمالنا األسههاسههية للزخم اإليجابي خالل الربع فضههال  عن مواصههلة اإليرادات وصههافي األرباح،  نتائج قياسههية من حيث   تسههجيلعن  
على مسههتوا السههوق من خالل تقديم عوائد متميزة للمسههاهمين مكانتنا    كما نسههعى إلى ترسههي   الظروف اإلقليمية المواتية. بمواصههلة االسههتفادة من 

 ".  للنمو والتنوع االقتصادي على صعيد المنطقةا  باالعتماد على أساساتنا المتينة وتركيزنا االستراتيجي باعتبارنا محرك

 هناء الرستماني 

ل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األو  

2.5%  

 

171 %  
بر  124 تم ند شهر سب 2021% ع  

 1.29 درهم
1. ة األوىل   08 درهم خالل األشهر التسع

ن عام  2021 م  

 

%13.1 مليار درهم18.0  
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 لتغطية القروض المتعثرة.   رتفعةممع المحافظة على معدالت  ، ضيالما% مقارنة مع الربع 19وبارتفاع نسبته 
% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 1  نسبة% مقارنة مع الربع الماضي، وب1مليار درهم، بارتفاع نسبته   1.6بلغت التكاليف التشغيلية   •

 الماضي. 
 

، مع الحفاظ على األسس القوية لمختلف  ودائع العمالء تدفقاتارتفاع الميزانية العمومية بفضل زخم اإلقراض و مواصلة نمو

 مؤشرات األداء الرئيسية 

بداية   منذ%  14% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة  2مليار درهم، بارتفاع نسبته    465بلغت القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي   •

 .  2022عام 
، في حين 2022% منذ بداية عام 21% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 15مليار درهم، بارتفاع نسبته   746بلغت ودائع العمالء   •

% منذ  4% مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة  3مليار درهم، بارتفاع نسبته    300بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير  

 .  2022بداية عام 
 % 171جموعة على معدالت سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة حافظت الم •
بلغت نسبة تغطية المخصصات   حين  % في3.4حققت المجموعة معدالت جيدة لجودة األصول حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة   •

103 % 
خالل الربع الثالث نتيجة تواصل مبادرات ضبط    13.1نقطة أساس ليبلغ    48الشق األول ارتفاعا  بمعدل    – سجل معدل حقوق الملكية   •

 األصول المرجحة بالمخاطر وقدرة البنك على تعزيز رأس المال بشكل متواصل. 
 

 
  

 

 

التسعة األولى من عام   أبوظبي األول خالل األشهر  التي حققها بنك  النتائج  التقدم   2022"تعكس 

الذي حققته استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتيرة النمو ألعمالنا المختلفة، وتؤكد متانة ومرونة  الملحوظ

 .اقتصادات المنطقة وقدرتها على تخطي التحديات العالمية المتزايدة

 

% مقارنة 19مليار درهم، بارتفاع نسبته   10.9جموعة نموا  قياسيا  في صافي األرباح بلغ حققت الم

قوة وحافظ البنك على    .ما يعكس األداء القوي ألعمالنا األساسيةمع الفترة نفسها من العام الماضي،  

العمومية   من  الميزانية  مكننا  الذي  نمو  األمر  مسيرة  على  التركيز  أعمالنايوتطومواصلة  نحو   ر 

األمر الذي سيمكننا عملية االندماج    استكمل البنك. وفي مصر،  والمنطقة  في دولة اإلمارات  األفضل

للقاعدة المتنامية من العمالء في هذه السوق التي تحظى بأولوية هامة من توفير فرص أعمال جديدة  

 . في استراتيجية أعمال المجموعة

 

نواصل في بنك أبوظبي األول تركيز جهودنا لمواكبة التغييرات الهيكلية التي تشهدها األسواق، ولتلبية 

لعمالئنا على مستوا المنطقة، وبقدرتنا  موثوق  كشريك استشاري   المرموقةومكانتنا  الرائد  االحتياجات المتغيرة للعمالء، ونفخر بتأكيد دورنا  

 على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على االبتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة.  

 

كأكثر    14في صدارة البنوك األكثر أمانا  في منطقة الشرق األوسط، وتصنيفه كذلك في المرتبة    ترسي  مكانته  بنك أبوظبي األول  يواصلو

ال العالم، حيث يمثل هذا التصنيف المرموق دليال   البنوك  على التزامنا طويل األمد بأعلى معايير األمن   واضحا  تجارية أمانا  على مستوا 

 واالستقرار. 

 

؛  (27  كل ما نقوم به. ومع توجه اهتمام العالم نحو قمة المناخ )كوب نهجنا المتكامل في إدارة أعمالنا في من ركيزة أساسية االستدامة تجّسدو

 . نحققه لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفربالتقدم الذي نفخر  فإننا

 

السيما مع مخاطر الركود التي تخيم على عدد من اقتصادات العالم.  ،فإن التحديات العالمية المتزايدة تستدعي الحذر ؛المستقبل نحووبالنظر  

 ،عائداتأفضل الوبقدرتنا العالية على تقديم    فإننا واثقون بمتانة ومرونة اقتصادات المنطقة  ؛وفي الوقت الذي نواصل فيه مواجهة هذه التحديات

 لدفع عجلة النمو والتنوع االقتصادي".  رئيسمحرك والعمل ك
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، حيث بلغ صافي 2022حققت مجموعة بنك أبوظبي األول أداء  قويا  خالل الربع الثالث من عام  "

العام الحالي، ليبلغ 12مليار درهم، بارتفاع نسبته    2.9األرباح   الثاني من  % مقارنة مع الربع 

 مليار درهم خالل األشهر التسعة األولى. 10.9صافي األرباح 

 

للعم التشغيلي  األداء  الربع  وحافظ  إيرادات  ارتفعت  حيث  قوته،  على  للمجموعة  األساسية  ليات 

عام   من  لألعمال  10بنسبة    2022الثالث  اإليجابي  الزخم  نتيجة  الثاني،  الربع  مع  مقارنة   %

األسواق العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل االستفادة من زيادة مبيعات عمالء  األساسية، و

 الفائدة.أسعار رفع المتعددة لت دوراالناتجة عن الالتغييرات 

 
ودائع الحسابات الجارية  حققت    ؛تركيزنا على المبادرات االستراتيجية  عبروخالل هذه الفترة، و

األمر الذي أدا  مليار درهم    100  ما يقارب  التي بلغت  ودائع العمالءنتيجة    نموا    وحسابات التوفير

السيولة. في معدالت  زيادة  السيولة    إلى  تغطية  معدل  بلغ  معدل حقوق  و  .%  171حيث  سجل 

للجهود نظرا  للقدرة العالية على توليد رأس المال، والنتائج اإليجابية    مقارنة مع الربع الثاني،    %13.1الشق األول ارتفاعا  ليبلغ    –الملكية  

 لتحسين األصول المرجحة بالمخاطر.  المبذولة

 

المكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك وقوة سجله    -AAويعكس التثبيت األخير لتصنيف بنك أبوظبي األول من قبل وكالة فيتش عند درجة  

 االئتماني وأعماله الرئيسية. 

 
ر األعمال يتعزيز نمو وتطو   لتحقيق أولوياتنا االستراتيجية المتمثلة في  ظ على قوة الميزانية العموميةفاسنواصل في بنك أبوظبي األول الح

 ".وما بعده 2022وتحقيق أفضل العائدات للمساهمين خالل عام 

 

 نظرة على االقتصاد وتوقعات النمو
، عقود التضخم إلى مستويات لم يصل إليها منذ عدة  في ضوء ارتفاع  2022تواصلت الضغوط على األسواق العالمية خالل الربع الثالث لعام  

الجزء خالل ألسهم بيع مكثفة لعمليات  دفع في عائدات السندات وكبير أدا إلى ارتفاع واستمرار األزمات والتوترات السياسية، األمر الذي 

البنوك المركزية الكبرا وتأكيد  ،  صل رفع أسعار الفائدةنتيجة تأثير األسواق المالية بالسياسات النقدية المتشددة وتوا،  الثالث  األخير من الربع

 التضخم.القوي لكبح موقفها 

 

أعلى معدل نمو حقيقي للناتج المحلي اإلجمالي منذ أكثر  سيسجل  أن اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة  تشير التقديرات إلى  في المقابل،  

العقارات  مثل  القطاعات االقتصادية الرئيسية  الواضح لعدد من  ، واالنتعاش  ومعدالت التضخم المعتدلةإنتاج النفط،  بدعم من زيادة    ،من عقد

الرامية لتنويع الموارد ودفع عجلة التنمية االقتصادية. وقد برزت قوة ومتانة اقتصاد دولة اإلمارات  اإلصالحات الهيكلية  فضال  عن  والسياحة،  

  سنوات.ثالث  أكثر من  على مدار  على متوسط ربع سنوي  خالل الربع الثالث ألشر مديري المشتريات  مؤتسجيل  العربية المتحدة من خالل  

المتحدة  ونتوقع   العربية  اإلمارات  لدولة  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  المالية  نمو  السنة  بتوقعاتنا  )   %6.7بمعدل    2022خالل  مقارنة 

لحكومة  القوية لميزانية العمومية يتوقع أن تحقق ا. عالوة على ذلك، 2023للسنة المالية  %5.0حوالي لتبلغ ، %(5.7ة المقدرة بنحو قالساب

ونتوقع كذلك استمرار زخم الحركة االقتصادية .  2023و  2022العامين الماليين  فائضا  ماليا  في  دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبوظبي  

مع عدم استبعاد تأثرها  العالمية،  وتفوقها على العديد من االقتصادات  مجلس التعاون الخليجي األوسع  ودول  في اإلمارات العربية المتحدة  

 المتشددة. النقدية بالتداعيات السلبية للسياسات 
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 2022من عام   األشهر التسعة األولى/   الثالثالبيانات المالية للربع 
 

 
 مالحظات:        

 .2022باستثناء المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي للمدفوعات والتي تم تسجيلها خالل عام  2022من عام  للربع الثالث والتسعة أشهر األولى معدل المصروفات إلى اإليرادات •

 ية الموحدة المختصرة. تم إعادة تصنيف األرقام المقارنة ليتم اتباع المعلومات المزودة في العروض التقديمية واألسس المحاسبية المستخدمة في البيانات المال  •

 يتم عرض بعض المؤشرات الربعية على أساس سنوي في بعض الحاالت.  •

 ارة صفحة عالقات المستثمرين على موقع البنك.لمعلومات إضافية عن كيفية احتساب المؤشرات، يرجى زي •

 bankfab.com > investor relations > reports & presentations > key annual figuresيمكن معرفة أبرز البيانات بالدوالر األمريكي عبر:  •

( لتعكس التعديالت على القيم الدفترية المفترضة. يرجى  PPAنتيجة لتخصيص سعر الشراء ) 2021ان معلومات المقارنة لعام . تمت إعادة بي2021أبريل  28هذه النتائج تشمل النتائج المالية لبنك عوده مصر ابتداء  من  •

 . 2022 سبتمبر 30( للبيانات المالية للنصف المنتهي في 32الرجوع إلى اإليضاح رقم )

 قد تظهر بعض الفروقات نتيجة لتقريب األرقام. •

 

 التغيبر 

ع  الل رب   خ

واحد %

التسعة أشهر 

األوىل 2021

التسعة أشهر 

األوىل 2022

 التغيبر 

الل  خ

عام %

ع الثالث الرب  

2021

 التغيبر 

ع  الل رب   خ

واحد %

ي
 
ع الثان الرب  

2022

ع الثالث الرب  

2022
بيان اإليرادات - موجز  )مليون درهم(

18 8,622 10,177 16 3,141 8 3,390 3,653 ي إيرادات الفوائد
 
صاف

(35) 7,363 4,751 (44) 3,270 16 1,587 1,841 اإليرادات من غير الفوائد

(7) 15,986 14,929 (14) 6,411 10 4,977 5,494 اإليرادات التشغيلية

na - 3,094 na - na 288 -
 Magnati المكسب من بيع حصة 

ي ذلك القيمة العادلة للفوائد المحتفظ بها(
 
)بما ف

13 15,986 18,022 (14) 6,411 4 5,265 5,494 إجماىلي اإليرادات

8 (4,357) (4,705) 1 (1,587) 1 (1,589) (1,601) التكاليف التشغيلية
2 (151) (153)

15 11,629 13,318 (19) 4,824 6 3,677 3,893 ي مخصصات انخفاض القيمة
 
األرباح قبل صاف

(11) (1,943) (1,733) (13) (796) 19 (582) (694) ي مخصصات انخفاض القيمة
 
صاف

33 (478) (636) 58 (175) 46 (189) (276) ائب الحصص غير المسيطرة والض 

19 9,207 10,949 (24) 3,854 1 2,906 2,923 ي األرباح
 
صاف

19 1.08 1.29 (26) 1.35 (2) العائد األساسي عىل السهم )درهم(      1.00      1.02

منذ بداية 

السنة حتى 

اآلن

ديسمبر 

2021

منذ بداية 

السنة حتى 

اآلن

ديسمبر

2021

 التغيبر 

ع  الل رب   خ

واحد %

يونيو

2022

سبتمبر

2022
انية العمومية - موجز )مليار درهم( المب  

14 410 15 403 2 459 465 ي
 
، صاف القروض والسلفيات، والتمويل اإلسالمي

3 191 4 190 6 186 198 االستثمارات

21 615 23 606 15 648 746 ودائع العمالء

4 288 11 272 3 291 300 الحسابات الجارية وحسابات التوفير )ودائع(

15 1,001 17 984 10 1,042 1,146 إجمالي األصول

(0) 113 3 109 1 111 112 حقوق الملكية )سندات الشق األول(

(0) 82 4 78 2 80 81 حقوق الملكية الملموسة

1 579 2 573 (2) 595 584 األصول المرجحة بالمخاطر

 التغيبر 

ع  الل رب   خ

واحد

قطة  )ن

اس( أس

التسعة أشهر 

األوىل 2021

التسعة أشهر 

األوىل 2022

 التغيبر 

الل عام  خ

قطة  )ن

اس( أس

ع الثالث الرب  

2021

 التغيبر 

ع  الل رب   خ

واحد

قطة  )ن

اس( أس

ي
 
ع الثان الرب  

2022

ع الثالث الرب  

2022
ات الرئيسية )%( المؤشر

1 1.52 1.53 (6) 1.56 (7) 1.57 1.50 ي الفوائد
 
هامش صاف

420 26.7 30.9 446 24.2 (254) 31.2 28.7 معدل المضوفات إل اإليرادات )باستثناء تكاليف االندماج(

(12) 65 52 (20) 81 8 52 60 تكلفة المخاطر )نقطة أساس( )القروض والسلفيات(

(52) 3.9 3.4 (52) 3.9 (14) 3.6 3.4 ة معدل القروض المتعير

136 101 103 136 101 305 100 103 تغطية المخصصات

>999 124 171 >999 124 >999 135 171 نسبة تغطية السيولة

220 15.3 17.5 (587) 19.7 (28) 14.1 13.8 العائد عىل حقوق الملكية الملموسة

23 2.3 2.5 (77) 2.7 (1) 2.0 2.0 العائد عىل األصول المرجحة للمخاطر

15 13.0 13.1 15 13.0 48 12.6 13.1 معدل حقوق الملكية - الشق األول

16 15.9 16.1 16 15.9 52 15.6 16.1 معدل كفاية رأس المال

مالحظات:
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 األول:  أبوظبي عن بنك نبذة 

يعهههد بنهههك أبهههوظبي األول أكبهههر بنهههك فهههي دولهههة اإلمهههارات العربيهههة المتحهههدة وأحهههد أكبهههر وأأمهههن المؤسسهههات الماليهههة فهههي العهههالم. ويعمهههل البنهههك علهههى 

 قيمة لموظفيه وعمالئه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل سضمنها، من خالل التميز والمرونة واالبتكار.  أفضلتحقيق  

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

ات، والشركات الناشئة، واألفراد  ويعتبر بنك أبوظبي األول مستشارا  موثوقا  وشريكا  إقليميا  لكبرا المؤسس والدولية التي تسعى إلدارة أعمالها محليا  وعالميا .  واإلقليمية

لموسا  في المسيرة التنموية في الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دورا  م

ر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في األسواق المتطورة والناشئة على حد المنطقة، ويقدم الدعم للعمالء في تحقيق النمو واالزدهار عبر إدارة المخاط

  سواء.

   

  Aa3. ويتمتع البنك بتصنيف 2022 سبتمبرمليار دوالر( حتى نهاية شهر  312ترليون درهم )  1.1بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول أكثر من 

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

على مستوا   31)وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي األول على تصنيف البنك األكثر أمانا  في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط  

والمركز عالميا  بين البنوك التجارية األكثر أمانا ،  14، وحصل على المركز  (ا  بنك 50 أبرزم والبنك الوحيد في منطقة الشرق األوسط على قائمة العال

مارات العربية بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي األول كأكبر بنك في دولة اإلالخامس للبنوك األكثر أمانا  في األسواق الناشئة 

  2021الشق األول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام  –في العالم من حيث قوة "رأس المال   91المتحدة والثالث في الشرق األوسط والمركز 

ث حصل بنك  بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي األول كذلك بمكانة رائدة في مجال االستدامة على الصعيد اإلقليمي؛ حي  1000والخاص بأقوا 

(، ليندرج بذلك ضمن فئة "الريادة"، وهو جزء من مؤشر  MSCIضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ) AAأبوظبي األول على تصنيف 

MSCI ESG Leadersو ،FTSE4Good EM . 
  

   www.bankfab.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  

 

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

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

 
 
 نا على مواقع التواصل االجتماعي عبر:تابع

 
 

 
 

@FABConnects             @FAB             First Abu Dhabi Bank

http://www.bankfab.com/
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 الجوائز  
 
 

 
 

 

 
 إخالء مسؤولية 

ضههههمن دقتههههها ومههههدا كافههههة مهههها ورد فههههي هههههذه الوثيقههههة مههههن قبههههل بنههههك أبههههوظبي األول ش.م.ع.، الههههذي اعتمههههد علههههى معلومههههات حصههههل عليههههها مههههن مصههههادر يعتقههههد أنههههها موثوقههههة، وال ي إعههههدادتههههم 

 اكتمالها.  

 
لالشههههتراك فههههي أو شههههراء أو بيههههع أي أوراق ماليههههة، هههههذه الوثيقههههة بغههههرض الحصههههول علههههى معلومههههات عامههههة فقههههط وال تشههههكل جههههزءا  مههههن أي عههههرض مبيعههههات أو دعههههوة ألي عههههرض  وتههههم إعههههداد

 كما ال تشكل هذه الوثيقة أو أي جزء منها أساسا  يمكن التعويل عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام أيا  كان. 

 
داء مهههالي فهههي المسهههتقبل، وتتضهههمن ههههذه التقهههديرات المسهههتقبلية قهههد تحتهههوي بعهههض المعلومهههات الهههواردة فهههي ههههذه الوثيقهههة علهههى توقعهههات أو غيرهههها مهههن التقهههديرات المسهههتقبلية المتعلقهههة بحهههدث أو أ

ص آخهههر ينهههوب عههههن البنهههك فهههي تحقيههههق كهههل الموضهههوعات التهههي ال تنههههدرج تحهههت الحقهههائق التههههي حهههدثت بالفعهههل. وال يةعههههد إدراج ههههذه المعلومهههات بمثابهههة تمثيههههل لبنهههك أبهههوظبي األول أو أي شههههخ 
بتحههههديث أو مراجعههههة أي تقههههدير مسههههتقبلي ونشههههره للعمههههوم، سههههواء  أكههههان ذلههههك نتيجههههة لمعلومههههات جديههههدة أم أحههههداث مسههههتقبلية أو خههههالف  أهدافههههه أو تنفيههههذ خططههههه. وال يلتههههزم بنههههك أبههههوظبي األول

 ذلك. 

 


