رسالة
رئيس مجلس اإلدارة

نواصل ترســيخ مكانتنا كأحد
ً
محليا
المؤسســات المالية الرائدة
ً
ودوليا
ملتزمــون بالعمــل علــى تعزيــز عوائد مســاهمينا ،ودعم
موظفينــا وعمالئنــا والمجتمعــات التــي نعمــل ضمنهــا لكي
ننمــو معًا

م ّثــل  2019عامــً آخــر من اإلنجازات لبنــك أبوظبي
األول علــى الصعيديــن المحلــي والدولي

فلسًا للسهم
توزيعــات نقديــة مقترحة
ســمو الشيخ

طحنــون بن زايد آل نهيان
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
نواصــل ترســيخ مكانتنا كأحد المؤسســات المالية الرائــدة محليًا ودوليًا

ملتزمــون بالعمــل علــى تعزيــز عوائــد مســاهمينا ،ودعــم موظفينا

للمجتمعــات التــي نعمــل ضمنهــا كأحــد الشــركاء الرئيســيين

وعمالئنــا والمجتمعــات التــي نعمــل ضمنهــا لكــي ننمــو معًا

لدعــم أهــداف التنميــة المســتدامة ،والمســاهمة فــي جعــل العالــم
مكانــً أفضــل ألجيــال المســتقبل .وشــملت جهودنــا العمــل مــع

يواصــل بنــك أبوظبــي األول تحقيــق نتائــج متميــزة منــذ عمليــة
االندمــاج؛ حيــث شــهد عــام  2019نمــوًا متســارعًا مقارنــة مــع الســوق
األمــر الــذي عــزز مــن مكانتنــا ،وســاهم فــي تحقيــق صافــي أربــاح بلــغ
 12.5مليــار درهــم .ومــع تواصــل تحقيــق النتائــج المتميــزة عامــً تلــو
اآلخــر أوصــى مجلــس إدارة البنــك بتوزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  74فلســً
للســهم الواحــد عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
.2019
وم ّثــل  2019عامــً آخــر مــن اإلنجــازات لبنــك أبوظبــي األول علــى
الصعيديــن المحلــي والدولــي؛ حيــث ســاهم توســع شــبكة البنــك
فــي المملكــة العربيــة الســعودية كســوق رئيســية فــي المنطقــة
فــي خلــق فــرص أعمــال جديــدة ممــا أدى إلــى تعزيــز تواجدنــا الدولــي.
وبامتالكنــا ألقــوى تصنيــف ائتمانــي للبنــوك فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا مــن قبــل وكاالت التصنيــف العالميــة،
وباعتبارنــا أحــد أكبــر  50بنــكًا مدرجــً فــي العالــم ،فقــد ســاهم
قرارنــا برفــع ســقف ملكيــة األجانــب إلــى  %40فــي جعــل البنــك
أكثــر جذبــً للمســتثمرين الدولييــن .وعلــى صعيــد دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة؛ قمنــا بتعزيــز خدماتنــا مــن خــال منصــة األنظمــة
التقنيــة الموحــدة لتوفيــر أفضــل التجــارب المصرفيــة لعمالئنــا ،كمــا
حافظنــا علــى مكانتنــا الرائــدة كشــريك رئيســي فــي دعــم وتيــرة
النمــو وخطــط التنويــع االقتصــادي إلمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات

هيئــة أبوظبــي للدعــم االجتماعــي لتمكيــن المســتفيدين مــن
صــرف الدعــم المالــي بيســر وســهولة واســتمرارنا فــي دعــم خطــة
أبوظبــي للمســرعات التنمويــة "غــدًا  ."21وعقــب التــزام البنــك فــي
عــام  2015بتمويــل المشــاريع المســتدامة بقيمــة  10مليــارات
درهــم علــى مــدار  10ســنوات ،ومــع نهايــة عــام  ،2019وبعــد
مــرور أربــع ســنوات فقــط؛ تمكــن بنــك أبوظبــي األول مــن تحقيــق
التزامــه الكامــل قبــل الموعــد بســت ســنوات ،ويؤكــد هــذا األمــر
جديــة البنــك وعملــه الدائــم علــى تحقيــق أهدافــه قبــل المواعيــد
المحــددة لتلــك األهــداف.
ختامــً ،وباألصالــة عــن نفســي ،وبالنيابــة عــن مجلــس إدارة بنــك
أبوظبــي األول ،أتقــدم بالشــكر والتقديــر والعرفــان إلــى مقــام
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة،
حفظــه اهلل ،علــى دعمــه وتوجيهاتــه الرشــيدة ،وإلــى صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،وإلــى صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى
للقــوات المســلحة ،وإخوانهــم أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس
األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات.
كمــا أود أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمســاهمينا وعمالئنــا علــى

العربيــة المتحــدة.

والئهــم وثقتهــم بنــا ،ولموظفينــا علــى عملهــم الجــاد وتفانيهــم

أفخــر بمســاهمات وأعمــال بنــك أبوظبــي األول خــال "عــام التســامح"

المســتمر ،ولشــركائنا علــى مســاهمتهم فــي اإلنجــازات التــي
حققهــا بنــك أبوظبــي األول خــال عــام  ،2019آمــ ً
ا المزيــد مــن
النمــو والنجاحــات للبنــك مســتقب ً
ال.

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ فقــد واصلنــا توفيــر الدعــم

طحنــون بن زايد آل نهيان
رئيــس مجلس اإلدارة

14
15

14
15

