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  4201عام البنك أبوظبي التجاري عن أرباح ملیار درھم  201.4
 

 )موافقة المصرف المركزي بعد(فلسًا للسھم  40بقیمة نقدیة  بتوزیع أرباحمجلس اإلدارة یوصي 
 من صافي األرباح% 50بما یعادل  

 
ام المنتھي بتاریخ العن التجاري الیوم عن نتائجھ المالیة ع أبوظبيأعلن بنك : 2015 ینایر 25أبوظبي في 

 .)موافقة المصرف المركزيل خاضعة( 2014دیسمبر 31
 

  :2013مقارنة بالعام  2014للعام  المالیةالنتائج 
 

 :ألرباحللدخل وامستویات قیاسیة ربحیة مستدامة و
 .% 16بارتفاع وقدره  درھم ملیون 4,201 رباحبلغ صافي األ -
 .درھم ملیون  4,050لیصل إلى % 20بنسبة  المساھمین رباح القابل للتوزیع علىارتفع صافي األ -
 .درھم ملیون 7,529لیصل إلى % 3رتفع إجمالي الدخل من العملیات بنسبة ا -
 .درھم ملیون 1,243لیصل الى % 25ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعموالت بنسبة  -

 
 :منضبطمیزانیة قویة ونمو 

 .بنھایة العام %7ة بنسبارتفاع بھم ملیار در 141القروض والسلفیات بلغت محفظة  -
 .بنھایة العام درھمملیار  126لتصل إلى % 9ة بودائع العمالء بنس ارتفعت -
من إجمالي الودائع مقارنة % 45 لتصل إلىالحسابات الجاریة وحسابات التوفیر  ارتفعت نسبة مساھمة -

  .السابقالعام  بنھایة% 39مع 
 

 :مرتفع مالورأس عالیةسیولة 
 %.17.01وبلغت نسبة الشق األول % 21.03بة كفایة رأس المال بلغت نس -
صافي االیداعات من خالل معامالت ما بین البنوك حیث بلغ للسیولة كمودع  مكانتھعلى البنك حافظ  -

 .درھم ارملی 15لدى بنوك الدولة 
 

 :تحسن كبیر في تكلفة األموال وكفاءة في إدارة التكالیف
 .خالل العام السابق% 1.18مقارنة مع % 0.89لى تحسنت تكلفة االموال لتصل ا -
 .لى مستواھا ضمن النطاق المستھدفع ةحافظم% 34بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل  -

 
 تحسن مستمر في نوعیة األصول 

 .بنھایة العام السابق% 4.1مقارنة مع % 3.1تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى  -
ملیار درھم بنھایة العام  5,7ملیار درھم مقارنة مع  4,6انخفضت القروض المتعثرة لتصل الى  -

 .السابق
 .بنھایة العام السابق% 109.7بعد أن كانت % 137.1تحسنت نسبة تغطیة المخصصات لتصل الى  -
 31من قیمة األصول موزونة المخاطر االئتمانیة بتاریخ % 2.14بلغت نسبة المخصصات العامة  -

 .2014 دیسمبر
 
 
 

 بنك أبوظبي التجاري
 الشیخ زایدشارع 

 ، أبوظبي939.: ب.ص
http://www.adcb.com 

 للنشر فورًا: بیان صحفي

http://www.adcb.com/
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 :  لمساھمیناعوائد 

 .فلسًا للسھم 40بقیمة  أوصى مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة -
درھم  0.59درھم مقارنة مع  0.74لیصل إلى % 25.4تحسن العائد األساسي على السھم بنسبة  -

 .بنھایة العام السابق
 

 المتمیزةئج جاءت النتا" :مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاريعیسى السویدي رئیس  ه النتائج، صرحوتعلیقًا على ھذ

مختلف قطاعات أعمالھ، مما یرسخ و داء القوي في جمیع عملیاتھنك ھذا العام لتعكس قدرتھ على األي حققھا البالت

ممیزًا بقوتھ المنطقة ومكانة بنك أبوظبي التجاري كأحد البنوك الوطنیة الرائدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

وقد تضمنت ھذه النتائج  .ات والعملیات التي تركز على رضى العمالءستراتیجیباإل المالیة ونھجھ المنطلق من االلتزام

اجز المائتي ملیار درھم وصافي األرباح حاجز األربعة صول حتخطى إجمالي األحیث  ،رقمین قیاسیین جدیدین

دارة مجلس اإل، مما حدى بمقارنة بالعام السابق% 16ملیار درھم بارتفاع بنسبة  4.201 لیبلغملیارات درھم 

 مع استبعاد(  درھمار ملی 2.080 مجموعھ بما فلسًا للسھم 40بقیمة  على المساھمین بتوزیع أرباح نقدیة بالتوصیة

 .)موافقة المصرف المركزي بعد الحصول على( األرباحصافي من % 50 یعادلبما ) أسھم الخزینة

 

على الركائز أكد البنك ، 2014خالل عام و .لة الماضیةستراتیجتنا نجاحًا خالل السنوات القلیإأثبتت لقد :"وأضاف

یق أرباح مستدامة من خالل نموذج قتحو تحقیق أعلى عائدات لمساھمینا، ھ وھيتإستراتیجیاسیة التي تقوم علیھا األس

 .إتباع نھج متحفظ إلدارة المخاطرباإلضافة الى  ،عملیات قابل للتطبیق بشكل متكرر
 

مارات دولة اإلالتي تركز على االستفادة من الفرص المتاحة في أسواق تھ إستراتیجیب التزامھن البنك مستمر في أ وقال

مد الطویل بما على األدولة لاالجتماعیة واالقتصادیة ل العربیة المتحدة والتزامھ باالستثمار في تطویر البنى التحتیة

 .رة أبوظبيماوالرؤیة االقتصادیة إل 2021یتماشى مع رؤیة الحكومة االتحادیة 

  

 :على همجاالت لتركیزعدة استمر البنك في الحصول على تقدیر العدید من الجھات المرموقة في  2014وفي عام 

حیث نفتخر  ،جذب وتطویر واالحتفاظ بالموظفین من أبناء الدولة على جمیع المستویات اإلداریة •

ومن بین أھم  .املین بالبنكمن إجمالي الع%  40.5 إلى 2014بوصول نسبة التوطین بنھایة عام 

ولى من نوعھا في األالمبادرة وھي  "طموحة"مبادرة  مبادرات التوطین التي تم إطالقھا خالل العام كانت

 مدینةن للمواطنات في آلوظیفة حتى ا 120 یزید على دولة والتي استطاع البنك من خاللھا توفیر ماال

لتكون  2014لعام " فئة التوطین فيالموارد البشریة  االمتیاز في"بجائزة " طموحة"وقد فازت  ،العین
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توفیر فرص عمل حقیقة ل البنك التي یبذلھا جھودالبدارة مجلس اإلھم دواعي فخر واعتزاز أعضاء أحد أ

  .نلمواطنیل

مجلس اإلدارة   لتشمل داریة للبنك إلحوكمة على كافة المستویات االالتطبیق األمثل ألفضل ممارسات  •

للمرة الثانیة خالل ثالث ، بنك أبوظبي التجاري ل، حیث حصتنفیذیة وجمیع الموظفیندارة الإلوا

 .2014عن فئة البنوك لعام  "حوكمة"جائزة  علىسنوات، 

على  2014البنك خالل عام ه تقریر االستدامة الذي نشر، حیث حصل قضایا البیئة والمجتمع والحوكمة •

، وھو أول مؤشر من S&P/Hawkamah ESG Pan Arab Index مؤشرالمرتبة الرابعة على 

وقد استمر . المنطقةالعاملة في شركات ال نوعھ في المنطقة العربیة یصنف ویقیس أداء وشفافیة وإفصاح

تم للمساھمة في التنمیة االقتصادیة حیث  المنتج الوطنيالبنك في إظھار التزامھ بتشجیع واستخدام 

للحصول على جائزة أفضل المساھمات في مجال المسؤولیة  الئحة التصفیة النھائیة ضمنالبنك  تصنیف

 .CIPs Middle Eastضمن جوائز  االجتماعیة للشركات

 

خواني أعضاء مجلس اإلدارة، أنتھز ھذه الفرصة للتعبیر عن تقدیرنا وامتناننا إباألصالة عن نفسي وبالنیابة عن 

ي بأبوظإمارة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، حاكم العمیق لصاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان، رئیس 

وإلى وإلى سمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان، ولي عھد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة  ،"حفظھ اهللا"

نھیان، نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر شؤون الرئاسة وإلى مصرف دولة اإلمارات  آلسمو الشیخ منصور بن زاید 

. عربیة المتحدة المركزي لدعمھم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجھودھم المخلصة لتطویر وتنمیة اقتصاد الدولةال

 ."وأخیرًا ولیس آخرًا، أتوجھ بالشكر العمیق إلى عمالئنا الكرام وفریق اإلدارة التنفیذیة وجمیع العاملین بالبنك

 

 انضباطوطموح 
الرئیس التنفیذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي  ،، قال عالء عریقات2014عام الوفي معرض تعلیقھ على نتائج 

البنك  سجلحیث  2014 بنك أبوظبي التجاري خالل عام اإلعالن عن النتائج المتمیزة التي حققھا  یسرني ":التجاري

غیر المتكرر الربح  وبعد استبعاد. ملیار درھم 7.5قیاسي من العملیات بلغ  ملیار درھم ودخل 4.2 تأرباح بلغ

 المساھمین غیر المسیطرینالقابل للتوزیع على  بسبب إنتھاء اتفاقیات التحوط والدخل 2013المحقق خالل عام 

 %.24ارتفع صافي األرباح القابل للتوزیع على المساھمین بنسبة  وتوحید صنادیق االستثمار،

 

فضل الطرق لتلبیة االحتیاجات المصرفیة لعمالئنا أ بموجبھا بتوفیر ناة التزمإستراتیجیمنذ خمس سنوات مضت  أطلقنا

وكان ھذا التركیز الكبیر على  .وتحقیق أقصى مستویات رضى العمالء من خالل الموازنة ما بین الطموح واالنضباط
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داتنا مما ساعدنا على تحویل جزء كبیر من مدخوالتنا الى وھلمحرك الرئیسي لكافة أعمالنا ومجالنمو المستدام ھو ا

 .ومتكرر نحرص على حمایتھ وتنمیتھ ثابت دخل

أعلى معدالت العائد على حقوق  أحد حیث حقق في تحقیق نتائج مالیة قویة 2014استمر البنك خالل عام 

 ، بینما حافظ البنك على قاعدة رأس مال قویة حیث بلغت%18.1بلغ  المساھمین من بین البنوك العاملة بالدولة

وفي ظل بیئة  ،یتبع بنك أبوظبي التجاري نھج متحفظ في إدارة میزانیتھ العمومیة.  %21.03نسبة كفایة رأس المال 

القطاعات  وقد توزعت القروض بین جمیع 2014خالل عام % 7صافي القروض بنسبة  ، ارتفعشدیدة التنافسیة

مقارنة مع العام % 9زادت ودائع العمالء بنسبة ، بینما دنى حد ممكن من المخاطرألیل الى االقتصادیة بھدف التق

% 45حیث أصبحت تشكل  تحسنًا كبیرًا الودائع في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیروشھدت نسبة . السابق

 .2013في عام % 39دائع العمالء بعد أن كانت من إجمالي و

 

 مسیرتنا مستمرة

موال واإلبقاء تقلیل من تكلفة األ، استطعنا الوفي ظل بیئة یسودھا انخفاض معدالت الفائدة وتراجع ھوامش األرباح

العالیة مما كفاءة باالنضباط وال یتمیز نھجنا في إدارة التكالیف ، حیثعلى ھامش صافي الفوائد عند مستویات مستقرة

ارتفعت نسبة تغطیة المخصصات لتصل وتحسنًا مستمرًا  البنك صولأكما أظھرت . موالاألانعكس إیجابًا على تكلفة 

 ،2013عن ما كانت علیھ بنھایة عام % 19بنسبة وتراجعت نسبة القروض المتعثرة . یة العامبنھا% 137.1الى 

ستاندرد أند بورز، إحدى أكبر قامت  2014من عام  وفي شھر یولیو. ھال مستویات أدنى سجلت تكلفة المخاطربینما 

 إلى" مستقر"لبنك أبوظبي التجاري من ھم وكاالت التصنیف االئتماني في العالم، بإعادة تصنیف النظرة المستقبلیة أو

ھم وأبرز أواحدة من  2009مثل استمراریة األغلبیة العظمي ألعضاء فریق اإلدارة العلیا منذ عام وت ."إیجابي"

على استقرار أوضاع البنك وقدرتھ على مواصلة المزایا التي یتمتع بھا بنك أبوظبي التجاري والتي كان لھا أثر إیجابي 

 . ي وتحقیق النمو المستداماألداء القو

 

  التركیز على العمالء 

 .عمالئھتحقیق أعلى مستویات رضى لقوي للبنك یعود الى تركیزه على داء اأن األ: وأكد الرئیس التنفیذي

على رقى المنتجات المالیة والخدمات المصرفیة طبقًا ألأالبنك في االستثمار في البنیة التحتیة لتقدیم  یستمروس

لقیاس مستوى عالمیًا دق األفضل واأل  Net Promoter Scoreمعاییرومع بدء تطبیق  المعاییر الدولیة

 .الذي نحرزه في كل خطوة نقوم بھا وقیاس التقدم ، سوف نتمكن من متابعةرضى العمالء
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تناسب مع التي تمكننا من تقدیم منتجات وخدمات مبتكرة ت للتعرف على أفضل الطرق نسعى دائمًا نونح

رباح ألعمال بالبنك بفاعلیة في تحقیق اوقد ساھمت جمیع مجموعات األ .وتلبي احتیاجاتھم عمالئنا متطلبات

مكانة  أالكثیر من اإلنجازات لتتبوفي تحقیق  مجموعة الخدمات المصرفیة لألفراد، حیث استمرت المتمیزة

 .في القطاع المصرفي مثاًال ُیحتذى بھلتصبح  مرموقة

المتخصص في منتجات التمویل الشخصي الذي یتمحور حول " سیبملي الیف"العام، تم طرح برنامج وخالل 

استمرت و .تبسیط اإلجراءات وتوسیع قاعدة المستفیدین من التسھیالت والقروض التي یقدمھا البنك لعمالئھ

كما حققت % 5نسبة جمالي التسھیالت زیادة بإسالمیة في النمو بشكل ملحوظ حیث شھد أعمال الصیرفة اإل

  .على التوالي مقارنة بالعام السابق% 15جمالي ودائع العمالء نموًا بنسبة إ

التي حصلت على العدید من الجوائز المرموقة وتعزیز  المشاریع الصغیرة والمتوسطة جھود دائرة ولدعم

قروض تحواذ على محفظة ، باالس2014أوائل عام تواجدنا في قطاع المشاریع الصغیرة والمتوسطة، قام البنك 

تنا الواضحة التي ستراتیجیكیدًا إلأالمشاریع الصغیرة والمتوسطة الخاصة بشركة مبادلة جي إي كابیتال، ت

تقضي بالتركیز على االستفادة من الفرص المتاحة بأسواق دولة اإلمارات العربیة المتحدة وخدمة ھذا القطاع 

من محفظة قروض بنك أبوظبي التجاري  90%أصبح مارات اإلوكنتیجة لتركیزنا على أسواق دولة  الحیوي

  .زیادة كبیرة غطت جمیع القطاعاتدائرة إدارة النقد  قاعدة عمالءكما شھدت . داخل الدولة

 

  نظرتنا الى المستقبل

مارات العربیة المتحدة یتمتع اقتصاد دولة اإل یظل ،2014عام  بھا إتسمبالرغم من بعض التحدیات التي 

على  یستندعمال أونحن في بنك أبوظبي التجاري نطبق نموذج . تخطي العقبات تمكنھ من ز قویة بركائ

نحن ننظر الى المستقبل بكل . تركز على تحقیق النمو المستدام من خالل عملیات منضبطة ة واضحةإستراتیجی

وال یسعنا إال التعبیر عن ة ستراتیجیأھدافنا اإلتحقیق الذي مكننا من  الصحیح المساربأننا على ثقة ونؤمن 

 .شكرنا وامتنانا لمساھمینا وعمالئنا الكرام على ثقتھم بنا ودعمھم المستمر لجھودنا
 

 :2014الجوائز خالل العام 

 .من وورلد فاینانس 2014لعام " أفضل بنك في مجال حوكمة الشركات"جائزة  •

الء للمشاریع الصغیرة أفضل خدمة عم"و" أفضل منتج للمشاریع الصغیرة والمتوسطة"جائزة  •

 .من جوائز بانكر میدل إیست" أفضل خدمات تمویل تجاري"و" والمتوسطة 

أفضل "على مستوى منطقة الشرق األوسط وجائزة " أفضل بنك في مجال إدارة النقد"جائزة  •

 .من مجلة جلوبال فاینانس" بنك للتمویل التجاري في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
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للعام السادس  "ك للخدمات المصرفیة لألفراد في دولة اإلمارات العربیة المتحدةأفضل بن"جائزة  •

 .نكرامن آسیان ب

أفضل بنك في "وجائزة " أفضل بنك إلدارة النقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة"جائزة  •

 .نكرامن آسیان بللصیرفة اإلسالمیة " مجال منتجات الودائع في الشرق األوسط

میدل  جوائز بانكرمن " أفضل بنك لخدمات الشركات"وجائزة  "بنك تجاريأفضل "جائزة  •

 .ستیإ

أفضل بنك في مجال "وجائزة " أفضل بنك تجاري في الشرق األوسط وشمال أفریقیا"جائزة  •

 .من مجلة ترید فاینانس" التمویل التجاري اإلسالمي  في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

من مجلة آسیان بانكنغ أند " في دولة اإلمارات العربیة المتحدةأفضل بنك إلدارة النقد "جائزة  •

 .فاینانس

 .من مجلة یوروموني للعام الثاني على التوالي "أفضل بنك في مجال إدارة النقد"جائزة  •

 2014لعام " أفضل نافذة خدمات مصرفیة إسالمیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة"جائزة  •

 .فاینانس من جوائز مجلة انترناشونال

 ".حوكمة"معھد  من" 2014فئة البنوك لعام  عنحوكمة الشركات " جائزة •

 ".طموحة"عن مبادرة  2014لعام " االمتیاز في الموارد البشریة في فئة التوطین"جائزة  •

 
 

 انتھى
 بنك أبوظبي التجاري معلومات عن 
 

كان عدد موظفي  2014 دیسمبر 31وبتاریخ . ظبيكشركة مساھمة عامة في إمارة أبو 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 
عمیل من األفراد   580,000جنسیة یخدمون قاعدة عمالء تحتوي على أكثر من  65موظف یمثلون  4000البنك یزید على 

 4فرعًا و 50عمیل من الشركات والمشاریع الصغیرة والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلیة تضم   49,000وما یتخطى 
 إجمالي أصولیبلغ  2014 دیسمبر 31بتاریخ وكما . ومكتب تمثیلي في لندن وفرع في جیرسيوفرعین في الھند  مكاتب دفع

 . ملیار درھم 204 البنك
 

یعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمھ لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات 
األنشطة المتمیزة في مجاالت عدیدة منھا، الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفیة المصرفیة المتطورة و

الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریة وإدارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة 
ق المالیة وخدمات الصیرفة اإلسالمیة وتمویل المشاریع وإدارة العقارات للشركات وصرف العمالت األجنبیة ومشتقات األورا

 .واالستثمارات اإلستراتیجیة
 

وأسھم ) %1.19وجھة حكومیة أخرى   %58.08مجلس أبوظبي لالستثمار(من رأسمال البنك   %59.3تمتلك حكومة أبوظبي
كانت الرسملة السوقیة  2014دیسمبر  31وبتاریخ . المالیةبنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم تداولھا في سوق أبوظبي لألوراق 

 .  ملیار درھم 37للبنك تبلغ 
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 :للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، یرجى االتصال مع 

 

 :بنك أبوظبي التجاري

 إدارة العالقات الخارجیة

 مجدي عبد المھدي .د

  3131TUmajdi.a@adcb.comUT: برید الكتروني

 

 :بنك أبوظبي التجاري

 عالقات المستثمرین 

 دنیس كاووكي 

 3131TUadcb_investor_relations@adcb.comUT: برید الكتروني

 
 

 :إخالء من المسؤولیة 
 

إن المعلومات والبیانات واآلراء الواردة في ھذا . للعلم فقط") البنك. ("ع.م.تم إعداد ھذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش

المستند ال تشكل عرضًا عامًا بموجب أي تشریعات مطبقة أو عرض لبیع أو محاولة للحصول على عرض لشراء أي أوراق أو 

وال یجوز إعادة إنتاج أو  .وال تشكل  أي نصیحة أو توصیة بخصوص تلك األوراق أو السندات المالیة األخرى. سندات مالیة

توزیع أو إرسال ھذا المستند دون موافقة من البنك، وھو غیر مخصص للتوزیع في أي بلد قد یكون توزیعھ فیھا مخالفًا ألي 

 . قوانین محلیة

 

دعي البنك بأنھا لقد تم إعداد المواد الواردة في ھذا المستند لتقدم معلومات مرجعیة عامة عن بنك أبوظبي التجاري وأنشطتھ وال ی

وال یقدم البنك . وقد تتضمن معلومات مستقاة من مصادر متاحة للجمھور لم یتم التحقق من صحتھا بصفة مستقلة. معلومات كاملة

وال یجوز اإلعتماد على ھذا المستند . أي تعھدات أو ضمانات في ما یتعلق بدقة أو إكتمال أو إمكانیة االعتماد على ھذه المعلومات

ھ نصیحة موجھة إلى المستثمرین أو المستثمرین المحتملین الذین یتعین علیھم الحصول على مشورة مھنیة متخصصة على أن

 .مستقلة على أساس األھداف االستثماریة والمواقف المالیة أو االحتیاجات المعینة لكل منھم

 

مستقبلیة بخصوص بعض الخطط المعینة الخاصة  قد یحتوي ھذا المستند على بعض اإلفادات المعینة القائمة على أساس توقعات

وتتعلق ھذه اإلفادات بنظرة بنك . بالبنك وأھدافھ الحالیة وتوقعاتھ المتعلقة باألداء المستقبلي واألوضاع المالیة والنتائج المستقبلیة

إلفتراضات التي تكون، أبوظبي التجاري الحالیة بخصوص األحداث المستقبلیة وھي عرضة للتغییر وبعض المخاطر المعینة وا

mailto:majdi.a@adcb.com
mailto:adcb_investor_relations@adcb.com
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وقد تم التوصل إلیھا بناًء على توقعات البنك بخصوص التطورات . في كثیر من األحیان، خارجة عن إرادة وسیطرة البنك

 .المستقبلیة وآثارھا المحتملة على البنك

 

تعلقھا بوقائع وظروف وتنطوي ھذه اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلیة، بطبیعتھا على بعض المخاطر بسبب 

مستقبلیة خارجة عن إرادة وسیطرة البنك بما في ذلك، من بین أشیاء أخرى، األوضاع االقتصادیة المحلیة والعالمیة والمخاطر 

المرتبطة باألسواق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت والسیاسات الموضوعة من قبل السلطات التنظیمیة 

كومیة واإلجراءات المتخذة بواسطة تلك السلطات والجھات واآلثار الناشئة عن المنافسة وتلك الناشئة عن التوقیتات والجھات الح

 .وبعض المعلومات غیر المؤكدة بخصوص اإلستحواذات أو االندماجات المستقبلیة في مجاالت الصناعات ذات الصلة

 

الخطط واألھداف والتوقعات  بنك وأدائھ ونتائجھ الفعلیة بشكل جوھري عنیمكن أن یختلف كل من الموقف المالي لل ونتیجة لذلك،

ویتعین على األشخاص الذین یطلعون على ھذا المستند عدم . المستقبلیة المذكورة في اإلفادات القائمة على أساس التوقعات

الحقائق والبیانات كما ھي بتاریخ  عكس فقطاإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلیة إذ أن ھذه اإلفادات ت اإلعتماد على

 التجاري بتحدیث اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلیة الواردة في ھذا اإلدالء بتلك اإلفادات وال یتعھد بنك أبوظبي

 .المستند أو أي إفادات مماثلة أخرى قد یدلي بھا

 


