
 

 

 في حخبر ص

 المنتهية في للسنة المالية 

 2022ديسمبر  31

 



 

2 
 

بارتفاع نسبته  2022لعام مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي األول  13.4
 2021% مقارنة مع عام 7

 
 فلسًا للسهم الواحد  52بقيمة  1ح نقدية أبوظبي األول يقترح توزيع أربابنك 

 

 نتائج قياسية خالل عام  “
ً
ي األول مجددا ز النمو الملموس للمجموعة، وقوة أعمالنا األساسية، إىل 2022حقق بنك أبوظب  ، األمر الذي يب 

اتيجيتنا متوسطة األجل ي تتماشى مع اسبر
 ”جانب اإلنجازات البر

 
  
 هناء الرستمان 

 الرئيس التنفيذي للمجموعة 
 

 

 

 2022مؤشرات األداء الرئيسية للسنة المالية 
 

 
 

وارتفاع أسعار الفائدة مع تواصل اإلدارة    للبنك  أرباح قياسية مدعومة باألداء القوي لألعمال األساسية
 االستثمارات مواصلة بالتزامن مع  المدروسة للمخاطر وضبط التكاليف 

 :  2022مؤشرات األداء الرئيسية للسنة المالية 
 درهم  1.18السهم األساسي ، وبلغ العائد على 2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 7مليار درهم، بارتفاع نسبته  13.4بلغ صافي أرباح المجموعة  •

  مخصصات ، ما يعكس ال2022مليار درهم خالل الربع الثالث من عام    2.9مليار درهم، مقارنة مع    2.5  األخيربلغ صافي أرباح المجموعة خالل الربع   •
 عمليات التقييم المتحفظة و 

، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام  10مليار درهم بارتفاع نسبته    23.9بلغ إجمالي اإليرادات   •
 % والمكاسب الناتجة عن بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي"23

 ،وشطب  ،مصر(  -يات التشغليلية في مصر )بنك أبوظبي األول  اندماج العمل  نتيجة%  15بارتفاع نسبته  مليار درهم،    6.7بلغت التكاليف التشغيلية   •
، إلى جانب مواصلة  من االستراتيجية المتواصلة للتحول التكنولوجي  كجزء  التي توقف استخدامها  التقنيةاألنظمة  بعض    ،2022خالل الربع األخير من عام  

 االستثمارات 

 
ي تخضع   1

ن
ن ف المساهمي  حة لموافقة  المقبر اح  األرب ي    توزيعات 

ن
لذي سيعقد ف ا األول  ي  أبوظب  لبنك  العمومية  لجمعية  ا ر    28اجتماع  ي ا  2023فب 

ن  2 تما االئ إجماىلي  ة نفسها من عام    نمو  الفبر ية   2021مقارنة مع  نها   وفق   2022  نوفمب    ب
ً
لشهرية  ا ا المرصفية  ات  لمتحدة  للمؤشى ية ا لعرب ا لمركزي لمرصف اإلمارات    ا
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 1.1 بلغتحيث  ،المدروسةالمخصصات ما يعكس   ،2021% مقارنة مع عام 7مليار دهم بارتفاع بنسبة  2.8بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة  •
نقطة أساس لعام   65مقارنة مع    2022نقطة أساس خالل السنة المالية    62؛ وبلغت تكلفة المخاطر السنوية  2022من عام    األخيرمليار درهم في الربع  

2021   
 

جميع   في  القوية  األعمال  وأسس  القوي،  األعمال  زخم  يعكس  العمومية  للميزانية  الرقم  مزدوج  النمو 
 مؤشرات األداء الرئيسية 

لتفوق إجمالي المتوسط   2021مقارنة مع الفترة نفسها من عام    %12  نسبتهمليار درهم، بارتفاع    460بلغت القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي   •
 2%5.5البالغ  القطاع المصرفي

وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت   2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام  14  نسبتهمليار درهم بارتفاع    701بلغت ودائع العمالء   •
   2021% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 3ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 

 المتنوعة ومصادر التمويل % ما يعكس معدالت السيولة المرتفعة 154بلغ معدل تغطية السيولة  •

 % 98لمخصصات ا% في حين بلغ معدل تغطية 3.9لغ معدل القروض المتعثرة ب  •

، نتيجة 2021  عامنقطة أساس مقارنة مع    19% )بعد احتساب صافي توزيعات األرباح( بارتفاع بمعدل  12.6الشق األول    -بلغ معدل حقوق الملكية   •
 ، وتواصل مبادرات ضبط األصول المرجحة بالمخاطر  ستمرمقدرة البنك على تعزيز رأس المال بشكل 

، 2022مليار درهم للسنة المالية    5.7للسهم الواحد بإجمالي توزيع أرباح يبلغ    اً فلس  52بقيمة  أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي األول بتوزيع أرباح نقدية   •
 2021فلسًا للسهم للسنة  49مقارنة مع 
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 صافي أرباح وإجمالي إيرادات قياسية منذ استكمال عملية االندماج 

 

 
 

 

 نمو قياسي في األصول وااللتزامات  

 

 ودائع العمالء
 مليار درهم  701

 (مليار دوالر أمريكي 191)
% مقارنة مع 14بارتفاع نسبته 

2021 
 

 القروض والسلفيات
 مليار درهم  460

 مليار دوالر أمريكي( 125)
% مقارنة مع 12بارتفاع نسبته 

2021 

 إجمالي األصول
 ترليون درهم  1.1

 مليار دوالر أمريكي( 302)
% مقارنة مع 11بارتفاع نسبته 

2021 
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 آل نهيان  سمو الشيخ طحنون بن زايد

 مجموعة بنك أبوظبي األول رئيس مجلس إدارة
 

 
 

التنويع والتوسههههع االسههههتراتيجي لدولة اإلمارات العربية المتحدة واقتصههههادات المنطقة  تواصههههل جهود   2022عام  شهههههد 
اإليجابية  االسههههههتفادة من ظروص االقتصههههههاد الكلي وب. من الزمن عقد  خاللالتي سههههههجلت أسههههههرع نمو اقتصههههههاد  لها 

دفع  لدولة اإلمارات حققته   ذيال تقدمدورًا رئيسيًا في البنك أبوظبي األول  لعب فقد   ؛للمستقبلإلرساء أسس راسخة  
برامج اإلصههههالح  وذلك بفضههههل تواصههههل عالمية، البيئة االقتصههههادية ال  تحديات   منبالرغم    ةالمسيييتداممسييييرة التنمية  

 . غير النفطيةاالقتصادية القطاعات وانتعاش ، وارتفاع أسعار النفط، والهيكلة
 

االقتصيييييادي في المن قة،  للنمو المسيييييتمر لبنك أبوظبي األول  محر   الهام و الدور العام على  هذا تؤكد إنجازات  
ما يؤكد إحرازنا   ،مختلف أعمالهعبر  للمسييياهمين والعمالء والموظفين   فرص جديدةويبرز دوره الفاعل في توفير  

فقد   ؛حتى اآلنسهههنو   إيرادات وصهههافي أرباح معدل  أعلى  وبتسهههجليه   .خالل العام  هذه الرؤيةتجسهههيد   فيكبيرًا    تقدماً 
قادرة على مواكبة متطلبات   رائدة  مؤسههههههسههههههة مصههههههرفيةمكانته اإلسههههههتراتيجية لبناء  نجح بنك أبوظبي األول في تعزيز 

 . ، والمجتمعات التي نعمل ضمنهاعمالئنا وموظفيناو  مساهمينا ، وتعزيز مصالحالمستقبل
 
مجلس إدارة بنك  أوصيي  فقد  طويلة األجل لمسهههاهمينا،  و قيمة مسهههتدامة فضهههل أ  تحقيقتماشهههيًا مع التزامنا الراسههه  بو 

،  2022ديسههمبر    31للسههنة الكاملة المنتهية في  الواحدفلسييًا للسييهم    52  قيمةأبوظبي األول بتوزيع أرباح نقدية ب
 .2021فلسًا في عام  49مع مقارنة 

 
مؤتمر األطراص لتغير    اإلمارات السههتضههافةدولة اسههتعداد  و تحقيق أهداص االسههتدامة، قدمًا نحو  المنطقة  مضههي  مع و 

إلطالق اإلمكانات الكاملة التعاون وتوحيد الجهود  نتشههارا اآلن مسههؤولية  فإننا    ؛2023عام  في (  COP28)  المناخ
لقد أدرا بنك أبوظبي األول أهمية هذه الجهود، وأكد   للجميع.اسههههههتدامة وازدهارًا مسههههههتقبل أكثر  لرسههههههم مالمح   دولةلل

 . ل المنطقة نحو مصادر الطاقة النظيفةتحو   لمساهمة بعمليةها لبتكثيفالتزامه 
 

كلي ثقة بقدرة بنك أبوظبي األول عل  مواصييلة دوره المحوري لبناء قواعد راسييخة لالزدهار االقتصييادي والتنمية  
 في الوقت الذ  نواصل فيه مسيرة النمو والتقدم. نالالستفادة من الفرص الواعدة التي تنتظر ، ونتطلع المستدامة



 

6 
 

 

 هناء الرستماني 

 الرئيس التنفيذ  لمجموعة بنك أبوظبي األول 
 

قياسية خالل عام   نتائج  بنك أبوظبي األول مجددًا  يبرز  ،  2022حقق  الذي  للمجموعة، وقوة    الملموسالنمو  األمر 
 استراتيجيتنا متوس ة األجل.أعمالنا األساسية، إل  جانب اإلنجازات التي تتماش  مع 

 

وعكس حجم  .  بالنسبة للبنك  تاريخي  معدلويحقق  مليار درهم،    13.4% ليبلغ  7ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة  
وسجل  العمومية  وأسهمت قوة الميزانية  ،  المختلفةأعمالنا  األعمال القو  قدرة البنك العالية على تنفيذ الصفقات عبر نماذج  

الحكيمة  ،  السيولة المال،  وإدارتنا  الملكيةلرأس  التنظيمية    –  في تحسين معدل حقوق  التحديات  بالرغم من  الشق األول، 
ترسي   تعزيز و واصلنا    ،والتوسع الدولي  لتنويع مصادر الدخلاستراتيجية البنك الرامية  يًا مع  تماشوظروص السوق الصعبة. و 

 مصر.  –من خالل بنك أبوظبي األول ، والتي تشمل السوق المصرية في األسواق ذات األولويةتواجدنا 
 

التحديات التي الرغم من  من العام ب  األخيراألساسية خالل الربع  لألعمال  تشغيلي  الداء  وحافظت المجموعة على قوة األ
البيئة   المخصصات   االقتصاديةتواجهها  تعزيز  من  مكننا  الذ   األمر  ل،  العالمية،  مدروس  نهج  األصول، واعتماد  تقييم 

 األنظمة والمنصات التكنولوجية. مواصلة االستثمار في و 
 

، بما في ذلك تطوير تجربة  ستراتيجيةفي عدد من المجاالت اال  2022عام  خالل  تحقيق اإلنجازات    كلي فخر بمواصلتنا
. أعمال المجموعةالقيمة عبر مختلف  لتعزيز  ستراتيجية  واالستفادة من الشراكات االباقة عروضنا المتخصصة،    وتوسيع  العمالء،

فريقيا في الجداول  أكأبرز بنك إماراتي في منطقة الشرق األوسط وشمال    بنك أبوظبي األول  تصنيف  وقد ساهم كل ذلك في
حافظ على تصنيفه كأبرز ، و الدورية ألسواق رأس المال المقترض بالعمالت الرئيسية الثالث، والجداول الدورية لألسواق المالية

، كما حقق نموًا مزدوج الرقم في اإليرادات من حيث حجم الصفقات   منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيافي    وكيل إقراض 
ضل بنك رقمي لألفراد  "أفعدد من الجوائز تقديرًا له على إنجازاته، منها جائزة  ونشعر بالفخر كذلك بحصول البنك على  الدولية.  

من مجلة جلوبال فاينانس    تصميم لتجربة المستخدم"  ، و"أفضلكر"بتوأفضل بنك رقمي م "  ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة"
 . 2022لعام 
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دعم جهود  في  رئيسي وفاعل  دور  واصلنا القيام ب؛  "عام االستدامة"  2023  دولة اإلمارات العربية المتحدة  وبالتزامن مع إعالن
من التمويل  مليارات دوالر أمريكي    9تسهيل أكثر من  ب بنك أبوظبي األول  قيام  من خالل  التمويل المستدام في المنطقة  
بحلول   أمريكي مليار دوالر 75بقيمة  مستدام رؤية البنك الهادفة إلى توفير تمويل تماشيًا مع  المرتب ة بمشاريع االستدامة

تعزيز    ، ومواصلةإلى جانب تحقيق تقدم هام في طرح المنتجات المرتبطة باالستدامة لمختلف فئات العمالء  ،2030عام  
إصدارات  مثلت السندات الخضراء التي تم طرحها بعمالت مختلفة نصف  الرائدة في سوق السندات الخضراء، حيث    نامكانت 

 . 2022المجموعة خالل عام 
 

الصمود،    إننا على  المنطقة  قدرة  من  من  ومن  واثقون  االستفادة  عل   شأنها    الفرصقدرتنا  من  عائدات تحقيق  التي 
 . وما بعده 2023عام  خالل  للمساهمين مستدامة و  مةقي  
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 نظرة عل  االقتصاد  
، نتيجههههههههههة ارتفهههههههههههاع معهههههههههههدالت 2022 عهههههههههههامتواصههههههههههلت الضهههههههههههغوق والتحههههههههههديات علهههههههههههى األسههههههههههواق العالميهههههههههههة خههههههههههالل 

فضهههههههههههاًل عههههههههههههن التضهههههههههههخم ألعلهههههههههههى مسهههههههههههتوياتها منهههههههههههذ عقهههههههههههود، وارتفهههههههههههاع أسهههههههههههعار الفائهههههههههههدة، وضهههههههههههعف السهههههههههههيولة، 
تصهههههههههاعد األزمهههههههههات والتهههههههههوترات الجيوسياسهههههههههية، األمهههههههههر الهههههههههذ  أد  إلهههههههههى ارتفهههههههههاع كبيهههههههههر فهههههههههي عائهههههههههدات السهههههههههندات 

، ال تهههههههههزال 2023 عهههههههههامودخهههههههههول أسهههههههههواق األسههههههههههم حالهههههههههة ركهههههههههود تواصهههههههههلت حتهههههههههى نهايهههههههههة العهههههههههام. ومهههههههههع دخولنههههههههها 
 التوقعات غير واضحة نظرًا للمخاوص المتواصلة من تباطؤ النمو العالمي. 

 
للنهههههههههههاتج المحلهههههههههههي  نمهههههههههههو فهههههههههههي المقابهههههههههههل، سهههههههههههجل اقتصهههههههههههاد دولهههههههههههة اإلمهههههههههههارات العربيهههههههههههة المتحهههههههههههدة أعلهههههههههههى معهههههههههههدل

زيهههههههههادة إنتهههههههههاج الهههههههههنفط، ومعهههههههههدالت مهههههههههدعومًا ب%، 6.7 بلهههههههههغحيهههههههههث  ؛منهههههههههذ أكثهههههههههر مهههههههههن عقهههههههههد  اإلجمهههههههههالي الحقيقهههههههههي
التضههههههههههخم المعتدلههههههههههة، واإلصههههههههههالحات الهيكليههههههههههة الراميههههههههههة لتنويههههههههههع المههههههههههوارد ودفههههههههههع عجلههههههههههة التنميههههههههههة االقتصههههههههههادية، 
فضهههههههههاًل عههههههههههن االنتعههههههههههاش الواضههههههههههح لعههههههههههدد مههههههههههن القطاعههههههههههات االقتصههههههههههادية الرئيسههههههههههية مثههههههههههل العقههههههههههارات والسههههههههههياحة. 

نمهههههههههو مؤشهههههههههر مهههههههههدير  المشهههههههههتريات  وقهههههههههد بهههههههههرزت قهههههههههوة ومتانهههههههههة اقتصهههههههههاد دولهههههههههة اإلمهههههههههارات مهههههههههن خهههههههههالل تواصهههههههههل
 على مدار العام. 

 
ارتفههههههههههاع الهههههههههههوام  نتيجههههههههههة دولههههههههههة اإلمههههههههههارات نمههههههههههوًا قويههههههههههًا فههههههههههي معههههههههههدالت األربههههههههههاح لحقههههههههههق القطههههههههههاع المصههههههههههرفي و 

وإيههههههههههرادات صههههههههههافي الفائههههههههههدة جههههههههههراء ارتفههههههههههاع أسههههههههههعار الفائههههههههههدة. وبههههههههههالرغم مههههههههههن النمههههههههههو االئتمههههههههههاني القههههههههههو  الههههههههههذ  
نتيجههههههههههههة  2023النمههههههههههههو االئتمههههههههههههاني خههههههههههههالل عههههههههههههام تراجههههههههههههع سههههههههههههجله القطههههههههههههاع خههههههههههههالل العههههههههههههام، إال أننهههههههههههها نتوقههههههههههههع 

فههههههههي ظههههههههل ى قوتههههههههها مههههههههن المتوقههههههههع أن تحههههههههافظ السههههههههيولة علههههههههو  نمههههههههو النههههههههاتج المحلههههههههي اإلجمههههههههالي.وتيههههههههرة عتههههههههدال ال
األصهههههههههههول للقطاعهههههههههههات جهههههههههههودة حافظهههههههههههت و ارتفهههههههههههاع أسهههههههههههعار الهههههههههههنفط ومسهههههههههههاهمتها فهههههههههههي تعزيهههههههههههز تهههههههههههدفق الودائهههههههههههع. 

مدعومهههههههههة رأس المهههههههههال فهههههههههي حهههههههههين حافظهههههههههت البنهههههههههوا اإلماراتيهههههههههة علهههههههههى قهههههههههوة  ،جيهههههههههدةالمختلفهههههههههة علهههههههههى مسهههههههههتويات 
. بشهههههههههكل عهههههههههام، تتمتهههههههههع البنهههههههههوا البنوا األخهههههههههر  علهههههههههى مسهههههههههتو  العهههههههههالمبهههههههههمقارنهههههههههة تنظيميهههههههههة متحفظهههههههههة بههههههههههوام  
القهههههههههههههو  السهههههههههههههتفادة مهههههههههههههن أسهههههههههههههعار الفائهههههههههههههدة المرتفعهههههههههههههة والنمهههههههههههههو بمكانهههههههههههههة متميهههههههههههههزة تؤهلهههههههههههههها مهههههههههههههن ااإلماراتيهههههههههههههة 

تحهههههههههههههديات  وأتجهههههههههههههاوز أ  تقلبهههههههههههههات علهههههههههههههى كمههههههههههههها أنهههههههههههههها تمتهههههههههههههاز بالمرونهههههههههههههة والقهههههههههههههدرة ، القتصهههههههههههههادات المنطقهههههههههههههة
 مقبلة.اقتصادية 

 
مقارنهههههههههة بالعديهههههههههد مهههههههههن منهههههههههاطق العهههههههههالم،  معتدلهههههههههة نسهههههههههبياً ، نتوقهههههههههع معهههههههههدالت تضهههههههههخم 2023ومهههههههههع دخولنههههههههها عهههههههههام 

والههههههههههذ  مههههههههههن شههههههههههأنه تحقيههههههههههق االسههههههههههتقرار فههههههههههي مشهههههههههههد االقتصههههههههههاد الكلههههههههههي للمنطقههههههههههة. ومههههههههههع ذلههههههههههك، لههههههههههن تكههههههههههون 
ننهههههههها نتوقههههههههع معههههههههدل نمههههههههو أالمنطقههههههههة فههههههههي منههههههههأ  عههههههههن ضههههههههغوق األسههههههههعار العالميههههههههة والتبههههههههاطؤ االقتصههههههههاد . كمهههههههها 

ات العربيهههههههههههة المتحهههههههههههدة خهههههههههههالل لدولهههههههههههة اإلمهههههههههههار  %5.0للنهههههههههههاتج المحلهههههههههههي اإلجمهههههههههههالي الحقيقهههههههههههي عنهههههههههههد  متواضهههههههههههع
التنويههههههههههع طههههههههههور اسههههههههههتراتيجيات تفههههههههههي ظههههههههههل النمههههههههههو اسههههههههههتدامة هههههههههههذا ، علههههههههههى الههههههههههرغم مههههههههههن 2023السههههههههههنة الماليههههههههههة 

   في الدولة.االقتصاد  
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48312022

0-Jan-00

 التغيب  

خالل 

عام %

العام الكامل 

2021

العام الكامل 

2022

 التغيب  

خالل 

عام %

ع الرابع الرب  

2021

 التغيب  

ع  خالل رب  

واحد %

ع الثالث الرب  

2022

الربع الرابع

2022
بيان اإليرادات - موجز  )مليون درهم(

23 11,658 14,386 39 3,036 15 3,653 4,209 ي إيرادات الفوائد
 
صاف

(36) 10,023 6,454 (36) 2,660 (8) 1,841 1,703 اإليرادات من غير الفوائد

(4) 21,681 20,840 4 5,695 8 5,494 5,911 اإليرادات التشغيلية

na - 3,094 na - na - -
ي 
المكسب من بيع حصة ماغنات 

ي ذلك القيمة العادلة للفوائد المحتفظ بها(
 
)بما ف

10 21,681 23,934 4 5,695 8 5,494 5,911 صافي اإليرادات

15 (5,836) (6,705) 35 (1,480) 25 (1,601) (2,000) النفقات التشغيلية

9 15,845 17,229 (7) 4,216 0 3,893 3,911 األرباح التشغيلية

7 (2,658) (2,839) 55 (715) 59 (694) (1,106) ي رسوم انخفاض القيمة
 
صاف

49 (655) (979) 94 (177) 24 (276) (343) ائب الحصص غير المسيطرة والض 

7 12,531 13,411 (26) 3,324 (16) 2,923 2,462 ي األرباح
 
صاف

7 1.10 1.18 (26) 0.30 (14) العائد األساسي عىل السهم )درهم(      0.22      0.25

 التغيير 

خالل 

عام %

ديسمير

2021

 التغيب  

ع  خالل رب  

واحد %

سبتمير

2022

ديسمبر

2022
انية العمومية - موجز )مليار درهم( المير 

12 410 (1) 465 460 القروض والسلفيات والتمويل اإلسالمي

8 191 4 198 206 االستثمارات

14 615 (6) 746 701 ودائع العمالء

3 288 (1) 300 297 الحسابات الجارية وحسابات التوفير )ودائع(

11 1,001 (3) 1,146 1,110 إجمالي األصول

2 113 2 112 115 حقوق الملكية )سندات الشق األول(

3 82 3 81 84 حقوق الملكية الملموسة

(1) 154 (2) 584 572 األصول المرجحة للمخاطر

 التغيب  

خالل عام 

)نقطة 

أساس(

العام الكامل 

2021

العام الكامل 

2022

 التغيب  

خالل عام 

)نقطة 

أساس(

ع الرابع الرب  

2021

 التغيب  

ع  خالل رب  

واحد

)نقطة 

أساس(

ع الثالث الرب  

2022

الربع الرابع

2022
ات الرئيسية )%( المؤشر

5 1.51 1.56 16 1.47 13 1.50 1.63 ي الفوائد
 
هامش صاف

520 26.4 31.6 794 25.4 468 28.7 33.4 معدل المضوفات إل اإليرادات )باستثناء تكاليف االندماج(

(2) 65 62 21 65 26 60 86
تكلفة المخاطر )نقطة أساس( )القروض والسلفيات والتمويل 

) اإلسالمي
(10) 4.0 3.9 (10) 4.0 50 3.4 3.9 ة معدل القروض المتعير

(298) 101 98 (298) 101 (418) 103 98 تغطية المخصصات

large 134 154 large 134 large 171 154 نسبة تغطية السيولة

45 15.2 15.7 (499) 16.1 (270) 13.8 11.1 العائد عىل حقوق الملكية الملموسة

2 2.3 2.3 (60) 2.3 (28) 2.0 1.7 العائد عىل األصول المرجحة للمخاطر

19 12.4 12.6 19 12.4 (50) 13.1 12.6 معدل حقوق الملكية - الشق األول

26 15.4 15.6 26 15.4 (45) 16.1 15.6 معدل كفاية رأس المال

https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations/reports-and-presentations/key-quarterly-figures
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