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مسيرة 
والدة بنك 

أبوظبي األول 

نشأ بنك أبوظبي األول عن اندماج اثنين من أنجح 
البنوك في الدولة ليصبح بنكًا مرموقًا يتمتع 

بقوة مالية جيدة وخبرة واسعة وشبكة فروع 
منتشرة عالميًا. ويلعب البنك دورًا محوريًا في 

تعزيز التنمية االقتصادية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة والشرق األوسط، ويفتح آفاقًا واسعة 

لفرص النمو على المستوى الدولي؛ مما يجعله 
المؤسسة المالية األبرز في المنطقة.

المقدمة
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كلمة�رئيس�مجلس�اإلدارة4

ندفع عجلة النمو 
واالزدهار في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

يشرفني باألصالة عن نفسي ونيابة 
 عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة 
 بنك أبوظبي األول، أن أقدم لكم 

أول تقرير سنوي للمجموعة للعام 
 2017 والذي يستعرض إنجازات 

البنك خالل مرحلة انتقالية تكللت 
بتحقيق أداء جيد وعوائد مرتفعة 

للمساهمين الكرام.

أحرز البنك تقدمًا ملموسًا في مسيرة االندماج 
خالل وقت وجيز وحقق النتائج المرجوة منه قبل 

الموعد المحدد. ويمثل أداؤنا المالي المتميز خالل 
عام 2017 خير دليل على أن قرار االندماج، الذي 

تم االنتهاء من جوانبه القانونية في أبريل 2017، 
هو خطوة استراتيجية نابعة من رؤية مستقبلية 

ارتكزت بشكل رئيسي على خطوات مدروسة 
ومعطيات واقعية. تلك الرؤية التي نتج عنها أكبر 

بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي 
سعى من خاللها كال الكيانين المصرفيين 

المندمجين إلى المساهمة في دعم االقتصاد 
الوطني من خالل توحيد إمكانياتهما، واالستفادة 

من نقاط القوة لدى كل منهما.

 ونجح بنك أبوظبي األول في تحقيق صافي 
أرباح بلغ 10.92 مليار درهم في العام 2017، 

 بينما بلغ صافي األرباح المعّدل للمجموعة
11.52 مليار درهم - والذي يماثل ما حققه 

البنكان في عام 2016 - بعد احتساب تكاليف 
االندماج واستهالك األصول غير الملموسة 
 المتعلقة باالندماج، مما يعكس مرونة في

األداء خالل سنة أساسية للمجموعة.

وانعكاسًا لسعيه المتواصل لتقديم أفضل العوائد 
لمساهميه، قام البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 

0.70 درهم للسهم عن السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2017؛ وتشكل هذه التوزيعات البالغة 

قيمتها 7.6 مليار درهم إجمالي توزيعات األرباح 
النقدية للعام األول لبنك أبوظبي األول، بارتفاع 
نسبته 11% مقارنة مع عام 2016؛ وهي أعلى 
قيمة على اإلطالق للتوزيعات المقدمة من كال 
البنكين المدمجين، األمر الذي يؤكد على نجاح 

استراتيجية االندماج.

0.70 درهم
أرباح�للسهم�الواحد

7.6 مليار درهم
أرباح�نقدية؛�بزيادة�11%�عن�عام�2016
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وسيواصل البنك استثماراته لتوفير أفضل تجربة 
مصرفية للعمالء، ودعم طموحات النمو 

للمساهمين، ورواد األعمال واالقتصاد المحلي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة تماشيًا مع التزامه 
بوضع عمالئه على رأس قائمة أولوياته ودعمهم 
لننمو معًا، مستندًا إلى ما يتمتع به من مقومات 

متميزة تتمثل في ميزانيته العمومية القوية 
والمتنوعة، وكفاءته الرائدة وهيكليته الراسخة 

للحوكمة. وكلنا ثقة بأننا نخطو تجاه الطريق 
الصحيح الذي يدعم مسيرة نمونا ونتطلع إلى 

اغتنام فرص النمو المستقبلي في كافة مجاالت 
السوق المصرفية. ومثلما شكل عام 2017 

بالنسبة لنا نقلة نوعية، فإننا واثقون بأن "عام زايد" 
سيمثل حافزًا إضافيًا لمزيد من النجاحات التي 

نحقق بها رؤية والدنا المؤسس المغفور له بإذن 
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه" 

 وقيادتنا الرشيدة نحو المضي قدمًا إلمارات 
قوية ومزدهرة.

وختامًا، أود أن أتقدم بخالص التقدير واالمتنان 
لصاحب السمّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة "حفظه اهلل"، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولّي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 

وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس 
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وكذلك إلى 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة 
األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق 

المالية والبنوك المراسلة وجميع شركائنا خالل 
عملية االندماج على ما قدموه من دعم كبير لنا 

خالل عاٍم شكل مرحلة مهمة في مسيرتنا؛ 
والشكر موصول لجميع مساهمينا وعمالئنا 

لثقتهم بالبنك ودعمهم المستمر له، وأيضًا إلى 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفينا 
الكرام على جهودهم الدائمة والتزامهم وتفانيهم 

في العمل.

طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس اإلدارة

 “وسيواصل البنك 
استثماراته لتوفير أفضل 
تجربة مصرفية للعمالء، 
ودعم طموحات النمو 

للمساهمين، ورواد 
األعمال واالقتصاد 

المحلي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة.”
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من نحن وما هويتنا ومميزاتنا

لمحة�عامة�

669 مليار درهم
إجمالي�األصول

112 مليار درهم
القيمة�السوقية�

بنك أبوظبي األول، أكبر بنك في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وأحد أكبر البنوك في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والذي نشأ 
 عن اندماج اثنين من أبرز المؤسسات المالية 

في أبوظبي.

يعد التصنيف االئتماني من قبل وكاالت موديز وستاندرد أند 
بورز وفيتش خير دليل على األسس المتينة التي قام عليها 

االندماج الذي تم في شهر أبريل 2017، والذي يعزز مكانة 
البنك ومحفظته االئتمانية.

103
فرع/مكتب�نقدي�
في�دولة�اإلمارات�

العربية�المتحدة

603
جهاز�صراف�آلي/جهاز�

إيداع�نقدي

19
فرعًا�دوليًا�إلى�جانب�دولة�
اإلمارات�العربية�المتحدة

تضم شبكة فروع البنك المحلية ما يزيد عن 100 
فرع منتشر في سبع إمارات، وتتوزع شبكته 

الدولية في 19 دولة حول العالم إلى جانب دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

%17.8
معدل�كفاية�رأس�المال�بحسب�

متطلبات�بازل�3

Aa3
موديز�

AA-
ستاندرد�أند�بورز

AA-
فيتش

%14.8
حقوق�الملكية�الملموسة�

نقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات 
لعمالئنا من خالل مجموعة الخدمات المصرفية 

للشركات واالستثمار ومجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد، إلى جانب ما تقدمه 

الشركات التابعة.

بنك جديد 
بقوة مالية جيدة وخبرة واسعة وشبكة 

فروع منتشرة حول العالم

أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم مجموعة واسعة من المنتجات 
والخدمات من خالل شبكة فروعه المنتشرة محليًا ودوليًا

أقوى تصنيف للبنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وأحد أأمن المؤسسات المالية في العالم
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19.5 مليار درهم
إجمالي�اإليرادات�

331 مليار درهم
القروض�والسلفيات�

11.5 مليار درهم
صافي�األرباح�المعدل*�

396 مليار درهم
ودائع�العمالء�

102 مليار درهم
� إجمالي�حقوق�المساهمين�

10.9 مليار درهم
صافي�األرباح�المعلنة�

. باستثناء تكاليف االندماج واستهالك األصول غير الملموسة المتعلقة باالندماج   *

أبرز المؤشرات المالية لعام 2017

اإليرادات بحسب األعمال  اإليرادات بحسب الموقع الجغرافي

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات   
واالستثمار %48  

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد %35  
الشركات التابعة %7  

المكتب الرئيسي %10  

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات   
واالستثمار %63  

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد %21  
الشركات التابعة %2  

المكتب الرئيسي %14  

اإلمارات %88  
دول أخرى %12  

صافي األرباح بحسب األعمال



تواجدنا�الدولي 8

سيواصل�بنك�أبوظبي�األول�تعزيز�وتسهيل�التدفقات�
التجارية�والمالية�بين�الشركاء�التجاريين�في�الدولة�

وخارجها�من�خالل�شبكته�الدولية�في��19دولة�حول�
العام�إلى�جانب�دولة�اإلمارات�العربية.

الشرق األوسط 
وأفريقيا 
اإلمارات�العربية�

المتحدة

البحرين�

مصر�

األردن

الكويت

لبنان

ليبيا

ُعمان�

قطر

السودان�

آسيا والمحيط 
الهادئ

الصين/هونغ�كونغ

الهند

ماليزيا

سنغافورة

كوريا�الجنوبية
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أوروبا واألمريكيتين
فرنسا

المملكة�المتحدة

سويسرا

الواليات�المتحدة�األمريكية

البرازيل



نظرة�عامة�على�السوق�10

فعلى الصعيد العالمي، رصد صندوق النقد 
الدولي ارتفاعًا في النشاط االقتصادي مع 
توقعات بتحقيق ارتفاع طفيف بنسبة %3.6 

لعام2017 و3.7% لعام 2018. وتخطت بعض 
االقتصادات الرئيسية، مثل البرازيل واالتحاد 

الروسي، حالة الركود االقتصادي، وسجلت معظم 
السلع استقرارًا في أسعارها بينما ارتفعت أسعار 

البعض منها، مع ظهور مؤشرات إيجابية تجاه 
االستثمار خالل العام المقبل، وذلك بعد فترة 

طويلة من الضعف في األسواق. كما سجلت 
االقتصادات الناشئة والنامية نموًا ملحوظًا بنسبة 

فاقت 4.3 % عام 2017، ما يعكس األرباح 
المحققة من قبل كل من مصّدري السلع 

األساسية والمستوردين.

وسجل الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة ارتفاعًا بنسبة 1.3% في العام 

2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4% في عام 
2018 بحسب صندوق النقد الدولي، نتيجة 

الستقرار أسعار النفط، كما سيحافظ الناتج المحلي 
اإلجمالي على ارتفاعه بنسبة 3.3% في عام 

2019 مع اقتراب انعقاد معرض إكسبو 2020 
دبي. وكان المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في 

ميزانية الدولة عام 2017 ما يقارب 3.4% من 
الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة مع 4.3% في 

عام 2016، مع تحقيق ميزانية الدولة فائضًا بحلول 
عام 2019، وستشهد الميزانيات في األسواق 

األخرى في المنطقة ارتفاعًا طفيفًا وفقًا لصندوق 
النقد الدولي. والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعًا 
طفيفًا في األسواق األخرى في المنطقة. ووفقًا 

لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل 
الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي ارتفاعًا 

ملحوظًا من 0.3% في عام2017 إلى 3.2% في 
2018، نتيجة االنتعاش الذي حدث مؤخرًا في 

أسعار النفط والتنويع االقتصادي المستمر في 
اإلمارة. ويسير اقتصاد أبوظبي في الطريق 

الصحيح تماشيًا مع الخطة االقتصادية 2030 
لإلمارة، ويواصل الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي )الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي( 

ارتفاعه من 41% في عام 2005 و51% في عام 
2016 ليصل إلى 64% بحلول عام 2030.

وقد تم أخذ عدد من القرارات على مستوى 
الحكومة اإلماراتية والشركات نتيجة للتطلعات 

االقتصادية اإليجابية. ويمكن النظر إلى االندماج 
الذي نشأ عنه بنك أبوظبي األول كجزء أساسي 

يسهم في اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المستدام في المستقبل، مثله مثل التنويع في 
الطاقة وتعزيز القطاع الخاص في الدولة. كما 

اتخذت دولة اإلمارات خطوات نحو تنويع إيراداتها 
لمواجهة التقلبات المستقبلية )كما فعلت 

المملكة العربية السعودية(، وذلك من خالل 
اعتماد ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها 

اعتبارًا من يناير عام 2018، والتي من المتوقع أن 
تسهم في تعزيز إيرادات الدولة بنحو 12 مليار 

درهم.

وحققت األسواق اإلقليمية عوائد جيدة على 
الرغم من األحداث غير المتوقعة الناجمة عن 

األوضاع في المنطقة. وساهم االستقرار في 
أسعار النفط والتوجه مجددًا نحو االستثمار في 

تحقيق نتائج متميزة بحلول نهاية العام، على صعيد 
قطاع البنوك بشكل خاص. وشهدت أسواق 

األسهم المحلية اكتتاب عام نشط مع عدد من 
عمليات طرح السندات التي تم تنفيذها بنجاح، 
ومن المتوقع أن يتم طرح المزيد من السندات 

خالل عام 2018. باإلضافة إلى ذلك، سجل إصدار 
السندات تزايدًا في منطقة الشرق األوسط 

بنـاء 
اقتصاد مستدام

شهد�عام��2017تغييرات�كبيرة�
في�اقتصاد�دولة�اإلمارات�

العربية�المتحدة�واالقتصاديات�
في�كافة�أنحاء�العالم.



11التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017

12 مليار درهم
 زيادة�في�إيرادات�الدولة�من�ضريبة

القيمة�المضافة

%64
الناتج�المحلي�اإلجمالي�الحقيقي�لإلمارات�

العربية�المتحدة�بحلول�عام�2030

وشمال أفريقيا، سواء أكانت سندات تقليدية أم 
صكوك، وارتفعت كذلك مبيعات الصكوك في 
المنطقة في أول شهرين من عام 2018، ليمثل 

ذلك أفضل بداية تسجل على اإلطالق في 
مطلع أي عام. ومن منظور تنظيمي، شكل 
تطبيق المعايير المحاسبية )المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية 9( اعتبارًا من األول من 
يناير 2018 تطورًا هامًا في القطاع بالتزامن مع 

االنتقال إلى إطار عمل بازل 3 فيما يتعلق 
بالسيولة ورأس المال وفقًا لمصرف اإلمارات 

العربية المتحدة المركزي. وقد ساهمت هذه 
اإلجراءات في إيجاد قطاع قوي ويدار بالشكل 
المناسب مع مستويات رأسمال قوية وسيولة 
جيدة. من جهة أخرى، حققت القروض تباطؤًا 

في النمو نتيجة النخفاض الطلب، ومن المتوقع 
أن يتغير ذلك في عام 2018 مع النمو 

االئتماني في القطاع المصرفي نتيجة النمو 
 في االقتصاد وتحسن توقعات ونظرة 

أصحاب األعمال. 

سيكون لالرتفاعات المتوقعة لمعدل نظام 
االحتياطي الفيدرالي في عام 2018 تأثير 

إيجابي على هوامش القطاع المصرفي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ككل، ويتفاوت 

هذا التأثر من بنك آلخر. وعلى الرغم من ذلك، 
اليزال التضخم يشكل خطرًا رئيسيًا على األسواق 

خالل عام 2018، وذلك بعد مضي نحو 10 
أعوام على السياسات النقدية المتساهلة 

والتسهيل الكمي. إن حساسية سوق السندات 
الحكومية تجاه أي ارتفاع مستدام في هيكل 

العائد األساسي ستحدد سرعة ومدى أي 
تصحيح في األصول المعرضة للمخاطر خالل 

األشهر القادمة. 
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“خالل سعينا لتحقيق قيمة 
مستدامة لمساهمينا على 

المدى الطويل، ساهمت 
كافة قراراتنا في تحقيق 
نتائج متميزة عام 2017.”

رسالة�الرئيس�التنفيذي�للمجموعة�

تطوير عملياتنا
لدعم مسيرة نمونا 

نشأ بنك أبوظبي األول عن عملية االندماج التي 
تمت عام 2017، وهي تمثل مرحلة انتقالية على 

مستوى الدولة، ومسيرة جديدة لبنك أكبر وأكثر 
قوة من ذي قبل. ويتميز بنك أبوظبي األول 

بالقوة المالية والخبرة الشاملة وشبكة فروعه 
الدولية الواسعة، األمر الذي يدعم النمو على 

الصعيد المحلي والدولي. ويشكل هذا االندماج 
جزءًا ال يتجزأ من مسيرة التطور والتحول التي 

تشهدها أبوظبي والتي تواصل تقدمها الملحوظ 
في عملية التنوع االقتصادي لتحقيق النمو 

واالزدهار المستدام والطويل األجل.

كما يسعدني إبالغكم بأن بنك أبوظبي األول قد 
تمكن من تحقيق تقدم ملموس في خطة 

االندماج التي بدأت عام 2017 وبوتيرة متسارعة؛ 
فبعد مضي أقل من تسعة أشهر على إعالن 

االندماج، نجحنا في تحقيق العديد من األهداف 
التي تم وضعها مسبقًا ضمن جدول زمني محدد، 

كما أحرزت المجموعة تحسنًا في الميزانية 
العمومية وطورنا أسس العمل استعدادًا للنمو 
المتوقع خالل األعوام القادمة، ابتداًء من عام 
2018. وخالل سعينا لتحقيق قيمة مستدامة 

لمساهمينا على المدى الطويل، ساهمت كافة 
قراراتنا في تحقيق نتائج متميزة عام 2017، ما 

مكننا في عامنا األول من توزيع أرباح تعتبر األعلى 
في تاريخ البنكين المدمجين. 

أعزائي�المساهمين،

أشعر�بالفخر�وأنا�أطلعكم�من�
خالل�التقرير�السنوي�األول�الذي�

يصدره�البنك�على�اإلنجازات�
والنجاحات�التي�حققناها�خالل�

السنة�األولى�لالندماج،�باإلضافة�
إلى�التطرق�إلى�طموحاتنا�

االستراتيجية�والفرص�المستقبلية�
المتميزة�المتاحة�لنا�كأحد�أكبر�

البنوك�في�المنطقة.
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“وسيواصل البنك العمل على االستفادة من 
النجاحات التي حققها كال البنكين المدمجين على 

مدى أكثر من 50 عامًا، وذلك من خالل تحقيق 
مزيد من النمو ومواكبة التغيرات واالستفادة من 

الفرص الجديدة لكي ننمو معًا.”

لقد قمنا ببناء أسس متينة خالل مرحلة مبكرة من 
مسيرة االندماج ليقوم عليها بنك أبوظبي األول، 

والتي تشمل تصميم نموذج تشغيلي وفقًا 
لمعايير عالمية واستقطاب وتعيين أفضل 

المواهب لقيادة عملياتنا وتحقيق أهداف أعمالنا 
واستراتيجيتنا. كما شكل توحيد كل من سياسة 

المجموعة وإطار المخاطر خطوة هامة بالنسبة 
لعملية االندماج، حيث تمت ضمن الوقت المحدد 
وبالكفاءة المتوقعة. وعلى الرغم من الخطوات 
الالزمة الستكمال عملية االندماج، إال أننا حرصنا 

على توفير الخدمات لعمالئنا بسالسة دون أن يطرأ 
أي تغيير عليها.

وساهم إطالق هويتنا المؤسسية الجديدة في 
شهر مايو من العام الماضي، إلى جانب مسيرتنا 

التي تحمل شعار "ننمو معًا"، في تعزيز التزامنا 
بإلهام مساهمينا وعمالئنا وموظفينا ودعم 

طموحاتهم لتحقيق أهدافهم، حيث تمكنا في 
عام 2017 من اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة 
في معظم نقاط االتصال بعمالئنا إقليميًا ودوليًا، 

ومن المقرر االنتهاء من اعتمادها في كافة 
فروعنا ومكاتبنا بحلول نهاية عام 2018.

 وكجزء من عملية االندماج؛ حرص البنك على 
 تعزيز الكفاءة واإلنتاجية في المجموعة من 

خالل تقييم أنشطتنا وشبكة فروعنا على 
 الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بهدف 

ضمان بنية تحتية مناسبة تدعم طموحات النمو 
واستراتيجيتنا طويلة األجل. ونتيجة لذلك، حقق 

 البنك انخفاضًا في تكاليف االندماج بحوالي
500 مليون درهم في عامنا األول، ونحن نسعى 
لخفض هذه تكاليف بقيمة سنوية تبلغ 1.5 مليار 

درهم بحلول عام 2020.

كما سيشكل توحيد نظم تكنولوجيا المعلومات 
في البنك نقلة نوعية أخرى؛ حيث من المقرر 

إتمامها بحلول نهاية العام الحالي 2018 بحسب 
الخطة الموضوعة. 

نتطلع قدمًا
انطالقًا من حصولنا على أعلى التصنيفات 

االئتمانية من بين البنوك األخرى في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأقوى تصنيف 

مجّمع للبنوك في العالم، وباالعتماد على شبكة 
فروعنا ومكاتبنا المنتشرة في 19 دولة باإلضافة 

إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ فإننا نتميز 
بمكانة مرموقة تمكننا من االستفادة من فرص 
النمو المستقبلية ضمن مختلف عملياتنا، بما في 

ذلك مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
واالستثمار ومجموعة الخدمات المصرفية لألفراد، 

 وكافة مجاالت أعمالنا األخرى. ومن هنا، 
فإن رؤيتنا تكمن في تحقيق أفضل قيمة 

 لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا والمجتمعات 
 التي نعمل ضمنها لكي ننمو معًا من خالل 

التمّيز والمرونة واالبتكار. 

ويشكل عام 2018 مرحلة توحيد األعمال وتحقيق 
النمو لبنك أبوظبي األول، نظرًا لنمو مجاالت 

أعمالنا األساسية على الصعيد المحلي واإلقليمي 
والدولي بما يزيد من كفاءاتنا التشغيلية ويمكنننا 

من الوصول إلى أهدافنا. 

وعلى المستوى اإلقليمي، قام بنك أبوظبي 
األول باتخاذ خطوات هامة لتوسيع شبكة فروعنا 

من خالل تواجدنا في المملكة العربية السعودية، 
حيث حصلنا على تراخيص مصرفية استثمارية 

وتجارية من السلطات المعنية. ويعد هذا التطور 
بمثابة عالمة فارقة بالنسبة لنا حيث سيعزز قدرتنا 
على االستفادة من واحدة من أكبر االقتصادات 
وأسواق رأس المال في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، إلى جانب توطيد العالقات 
القائمة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية. 

وانطالقًا من تركيزنا المتواصل على عمالئنا، فإننا 
ملتزمون بتعزيز مكانتنا كشريك مصرفي مفضل 
لهم في الوقت الحالي وفي المستقبل. ومع 

استمرارنا في تلبية احتياجات عمالئنا المتغيرة 
والمتجددة، سنواصل تطوير عملياتنا بما يواكب 

أحدث التطورات في القطاع المالي والمصرفي 
والرقمي، مع سعينا الدائم لالستفادة من فرص 

النمو، وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا. 

ويعد كل ما سبق إنجازات محورية بالنسبة لنا على 
الصعيد المحلي، خاصة مع احتفاء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بعام زايد تقديرًا لإلنجازات الكبيرة 

التي حققها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب 
اهلل ثراه". وسنواصل العمل مع جميع شركائنا 

لدعم طموحات نمو مساهمينا وعمالئنا 
وموظفينا وتحقيق رؤية الوالد المؤسس للمضي 

قدمًا نحو إمارات قوية ومزدهرة.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه 2017 عام التغيير 
والتحول بالنسبة لبنك أبوظبي األول، فإن 

المستقبل يحمل لنا الكثير من فرص النمو والتطور 
وبما يتزامن مع مواصلتنا لعملية االندماج بنجاح 
وتحقيق قيمة لعمالئنا وموظفينا ومساهمينا. 

وسيواصل البنك العمل على االستفادة من 
النجاحات التي حققها كال البنكين المدمجين على 

مدى أكثر من 50 عامًا، وذلك من خالل تحقيق 
مزيد من النمو ومواكبة التغيرات واالستفادة من 

الفرص الجديدة لكي ننمو معًا.

شكرًا لكم على ثقتكم ببنك أبوظبي األول 
ونتطلع لمزيد من النجاحات التي سنحققها معًا. 

عبد الحميد سعيد
الرئيس التنفيذى
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حقق بنك أبوظبي األول أداًء قويًا عام 2017؛ 
حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.92 مليار 

درهم مقارنة مع 11.32 مليار درهم في العام 
2016. وبلغ صافي األرباح المعّدل للمجموعة 

باستثناء تكاليف االندماج واستهالك األصول غير 
الملموسة المتعلقة باالندماج 11.52 مليار درهم 

إماراتي، وبما يماثل ما تم تحقيقه عام 2016، 
األمر الذي يعد نجاحًا ملحوظًا بالنظر إلى اإليرادات 
المنخفضة المحققة لمرة واحدة فقط عام 2017.

سجلت إيرادات المجموعة عام 2017 انخفاضًا 
بنسبة 4% مقارنة مع عام 2016 نتيجة كل من 

التحديات التي يواجهها السوق وتركيز البنك على 
مراجعة محفظة القروض. وبلغت توزيعات األرباح 

النقدية 7.6 مليار درهم، بقيمة 0.70 درهم للسهم 
عام 2017، وهي أعلى قيمة للتوزيعات المقدمة 

من كال البنكين المدمجين، ما يدعم توقعاتنا 
بتحقيق أرباح طويلة األجل ناتجة عن االندماج خالل 

السنوات القادمة.

وحافظ البنك على ميزانية عمومية قوية 
ومعدالت جيدة؛ حيث بلغت القروض والسلفيات 

 330.5 مليار درهم، وبلغت ودائع العمالء
395.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع 

عام 2016. وانخفضت القروض والسلفيات بشكل 
طفيف مقارنة مع الربع األخير من عام 2016 

نتيجة لتحسن الميزانية العمومية، وتم تعويض هذا 
االنخفاض بشكل جزئي بفضل زخم أعمال البنك 

في النصف الثاني من عام 2017. وواصل البنك 
تحقيق مستوى سيولة جيد؛ حيث بلغ معدل 

القروض إلى الودائع بنسبة 83.5%، وهي أفضل 
بكثير من متوسط ما تم تسجيله في القطاع.

وانخفض معدل المصروفات إلى اإليرادات 
)باستثناء تكاليف االندماج( ليصل إلى %27.7 

)27.0% تكاليف سابقة لالندماج واستهالك 
األصول غير الملموسة المتعلقة باالندماج( مقارنة 
مع 28.3% عام 2016، األمر الذي يجعلنا من بين 
البنوك األكثر كفاءة في منطقة الشركة األوسط 
وشمال أفريقيا وضمن األسواق الناشئة. وحققت 

المجموعة مستوى جيدًا في جودة األصول حيث 
بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1% وبلغت نسبة 

تغطية المخصصات %120.

ويحظى البنك بأقوى تصنيف مجّمع للبنوك في 
منطقة الشرق األوسط وشمال )حاصل على 
 التصنيف االئتماني -AA أو ما يعادله(، وهو 

من بين قائمة البنوك األكثر أمانًا في العالم، 
ولديه مصادر تمويلية متنوعة من عدة دول في 

العالم وبأسعار تنافسية. كما شهد عام 2017 
إنجاز العديد من الصفقات الهامة في مجال 

التمويل على المدى المتوسط والطويل؛ فقد 
قام البنك في شهر مارس بإصدار سندات خضراء 
للمرة األولى على اإلطالق في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس التزامه تجاه 
األعمال المستدامة وسعيه إليجاد حلول مالية 
 مبتكرة. كما انتهى البنك في شهر يناير 2017 

من طرح سندات "فورموزا" لمدة 30 سنة بقيمة 
 885 مليون دوالر أمريكي، والتي حققت تموياًل 

جيدًا ومتوازنًا. 

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي األول 669 مليار 
درهم في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، 

ليصبح أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في 

المنطقة. وحصل البنك على تصنيف البنك األكثر 
أمانًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة 

 الشرق األوسط، واحتل المرتبة الرابعة ضمن 
 قائمة األسواق الناشئة، والمرتبة 17 ضمن 

البنوك التجارية على مستوى العالم، في حين 
 احتل المركز 31 من بين قائمة البنوك األكثر 
أمانًا في العالم، وذلك بحسب تصنيف مجلة 

غلوبال فاينانس.

أداء متميز للبنك 
خالل العام األول 

من االندماج
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أداء األعمال
 مجموعة الخدمات المصرفية 

للشركات واالستثمار
حققت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
واالستثمار لدى بنك أبوظبي األول أداًء متميزًا 
عام 2017 على الرغم من الظروف التشغيلية 

الصعبة للسوق الناجمة عن انكماش الهوامش 
وضعف سوق اإلقراض وانخفاض النشاطات 

التجارية. وعلى الرغم من انخفاض اإليرادات بنسبة 
4.5% مقارنة مع الربع األخير من عام 2016؛ 
سجلت اإليرادات التشغيلية ارتفاعًا بنسبة %6 
مقارنة مع الربع الثالث من عام 2017 بفضل 

األداء الجيد ألسواق رأس المال المقترض وأسواق 
رأسمال الدين واألعمال االستشارية للشركات، 

مستفيدة من أدائها الجيد خالل النصف الثاني من 
عام 2017. وحققت أعمالنا في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة نتائج جيدة مقارنة مع الفترة 
نفسها بفضل العوائد المرجحة للمخاطر ذات 

العوائد األعلى.

حققت المجموعة تحسنًا في مستوى السيولة؛ 
حيث سجلت ودائع العمالء ارتفاعًا بنسبة %7 
وارتفعت القروض بنسبة 2% مقارنة مع الربع 

الثالث من عام 2017. وبفضل اإلدارة المنضبطة 
للتكاليف وتحقيق أهداف االندماج؛ انخفضت 

النفقات التشغيلية بنسبة 11% لمجموعة 
الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار مقارنة 

مع عام 2016. وارتفعت مخصصات انخفاض 
القيمة مقارنة مع الربع األخير لعام 2016، ويعود 

ذلك بشكل رئيسي إلى سياسة البنك المتحفظة 
تجاه المخصصات. 

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد أداًء 

جيدًا في عام 2017 في ظل التباطؤ الملحوظ 
في اإلنفاق، كما واصلت المجموعة تحسين 

وتنويع محفظة األصول.

وانخفضت اإليرادات بنسبة 8% مقارنة بعام 
2016، ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات الفوائد 

نتيجة انكماش الهامش. وساهمت رسوم التأمين 
والبطاقات االئتمانية في زيادة اإليرادات 

التشغيلية بنسبة 2% مقارنة مع الربع الثالث من 
عام 2017. 

وسجل صافي القروض والسلفيات انخفاضًا بنسبة 
3% مقارنة مع عام 2016 ما يعكس اإلقراض 

المنضبط ومراجعة محفظة القروض. وفي الوقت 
نفسه، سجل الرهن العقاري نموًا ملموسًا بلغ %7، 

وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك الرامية إلى 
توجيه السيولة نحو األصول المرجحة للمخاطر ذات 

العوائد األعلى. 

 وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة %13، 
ما يشير إلى التحكم المنضبط للتكاليف وتوحيد 

األعمال. كما سجلت المخصصات انخفاضًا بنسبة 
8% مقارنة مع عام 2016 مع تغطية مالئمة 

للقروض المتعثرة. 

وخالل عام 2017، واصلت مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد تنفيذ مبادرات استراتيجية 

صممت بهدف تعزيز تجربة العمالء من خالل 
تزويدهم بمنتجات إضافية توفرها المجموعة 

واالبتكار والتكنولوجيا، والتي ينتج عنها ارتفاع 
مستوى الكفاءة واإلنتاجية ضمن مختلف 

مجاالت األعمال.

الشركات التابعة
حققت الشركات التابعة 7% من إجمالي إيرادات 

المجموعة؛ حيث بلغت إيرادتها 103 مليار درهم 
في عام 2017، بانخفاض نسبته 21% مقارنة مع 

عام 2016 نتيجة النخفاض اإليرادات المحققة من 
بيع العقارات لمرة واحدة بالتزامن مع ارتفاع 

إيرادات صافي الفوائد. وسجلت النفقات 
التشغيلية ومخصصات انخفاض القيمة ارتفاعًا 

مقارنة مع عام 2016، ما يعكس الظروف 
التشغيلية الصعبة. 

األعمال الدولية
في حين يقوم بنك أبوظبي األول بمراجعة 

عمـلياته الدولـية تماشـيًا مع أهـدافه 
االســتراتيجية طويلة األجل؛ حافظت األعمال 

الدولية على موقعها كميزة تنافسية رئيسية للبنك 
من خالل مساهمتها الكبيرة في تنويع مصادر 

السيولة والمخاطر. 

وبلغت إيرادات البنك 2.43 مليار درهم في عام 
2017 بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع عام 2016، 

ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض قيمة 
العمالت األجنبية في مصر. كما ساهمت األعمال 

الدولية للبنك بنسبة 12% من إيرادات المجموعة 
حتى نهاية شهر ديسمبر 2017. 

ارتفعت القروض بنسبة 3%، وارتفعت كذلك 
الودائع األساسية في بنك أبوظبي األول بنسبة 

15% في اإليداعات الدولية، ومثلت القروض 
والودائع الدولية نسبة 20% و27% على التوالي 

من إجمالي قروض وإيداعات المجموعة بنهاية 
شهر ديسمبر 2017. 

البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 

عام 2016عام 2017مليار درهم

19,53320,302اإليرادات
)5,922()5,875(النفقات التشغيلية

)5,745()5,274(تكاليف األعمال )غير المتعلقة باالندماج(
)178()463(تكاليف األعمال المتعلقة باإلندماج

-)138(استهالك األصول غير الملموسة المتعلقة باالندماج
)2,664()2,384(مخصص انخفاض القيمة

10,91511,322صافي األرباح المعلن
11,51711,500صافي األرباح المعدل

0.961.0العائد على السهم األساسي )درهم(
0.700.63األرباح على السهم



استراتيجيتنا16

العمالء
العمل على تمكين عمالئنا من النمو 

من خالل توفير خيارات متعددة من 
المنتجات والخدمات المصممة 

خصيصًا لتناسب احتياجاتهم.

المساهمون
تقديم عوائد أفضل ومستدامة 

لمساهمينا.

المجتمع
ترسيخ مفهوم التغيير اإليجابي في 

المجتمعات التي نعمل ضمنها.
.

الموظفون
خلق بيئة عمل مالئمة لموظفينا 

وتحفيز نقاط القوة لديهم 
ومساعدتهم على التفوق 

في أدائهم.

تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا وعمالئنا 
وموظفينا ومجتمعاتنا عبر التميز والمرونة واالبتكار.

رؤيتنا
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الخدمات المصرفية لألفراد 

البنك الرائد في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

في تقديم الخدمات 
المصرفية لألفراد

أن نصبح االختيار األمثل ألبرز القطاعات في 	 
أبوظبي، وتعزيز حصتنا السوقية في دبي 

واإلمارات الشمالية 
نموذج التوزيع "الذكي" متعدد القنوات 	 

الذي يعتمد على الحلول الرقمية 
مكانة رائدة ومرموقة في الخدمات 	 

المصرفية اليومية المقدمة للعمالء والتي 
تستند إلى حلول الدفع والبطاقات

  

المستشار المفضل 
ألصحاب الثروات 

 الوصول إلى شريحة جديدة من العمالء 	 
من فئة أصحاب الثروات 

االستفادة من شبكة الفروع الدولية 	 
لتوسيع مجموعة الخدمات والمنتجات 

توطيد العالقات مع العمالء من خالل  	 
تزويدهم بمنتجات إضافية توفرها 

المجموعة من أعمالنا األخرى 

  

أعمال دولية تعتمد على 
تواجدنا ومعرفتنا بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
والعالقات االستراتيجية 

 التركيز على الخدمات المصرفية 	 
للشركات واالستثمار

تواجد دولي انتقائي وتركيز بشكل أكثر 	 
وضوحًا على األسواق المتنامية 

الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار

شريك مالي موثوق لقطاع 
الشركات واالستثمار 

االستفادة من إمكانياتنا وقاعدة عمالئنا 	 
ضمن أعمالنا األخرى لتوطيد عالقاتنا معهم 

وزيادة حصتنا السوقية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والخارج

شريك مصرفي مفضل للجهات الحكومية 	 
والجهات ذات العالقة 

البنك المفضل للشركات والمؤسسات 	 
الكبرى والمتوسطة الحجم من خالل تقديم 

خدمات شاملة 

خدمات تكميلية من خالل الشركات التابعة



مسيرة�االندماج�18

لقد�حققت�مسيرة�اندماجنا�نجاحًا�ملحوظًا،�وتسير�بحسب�الخطة�
الموضوعة،�باإلضافة�إلى�تحقيق�توفير�في�التكاليف�وتحسين�

الكفاءة�التشغيلية.�

3 يوليو: اإلعالن عن اندماج بنك الخليج األول وبنك 
أبوظبي الوطني

تعيين رئيس االندماج ومستشارين     
خارجيين

إنشاء لجنة عملية االندماج ومكتب إدارة 
االندماج

تعيين فريق اإلدارة العليا

موافقة مساهمي البنك على االندماج خالل اجتماع 
الجمعية العمومية

توفير فترة لالعتراض على عملية االندماج

2016
2 أبريل: إتمام االندماج وبدء تداول األسهم الجديدة

موافقة المساهمين على اعتماد اسم بنك 
أبوظبي األول خالل اجتماع الجمعية العمومية

تنسيق سياسات المجموعة وأطر المخاطر، ووضع 
الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي 

وتعزيز شبكة فروع البنك

االنتهاء من تنسيق أسعار ومنتجات مجموعة الخدمات 
المصرفية للشركات واالستثمار

إطالق الهوية المؤسسية الجديدة واعتمادها 
على مستوى شبكة فروع البنك المحلية 

والدولية 

الشركات التابعة: إتمام دمج أعمال إدارة العقارات، 
ويتم حاليًا استكمال عملية دمج الشركات التابعة 

 للتمويل اإلسالمي بحسب الخطة الموضوعة،
وتم اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة لشركة أبوظبي 

األول لألوراق المالية الوساطة 

2017

مسيرة 
االندماج 
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تسير عملية دمج نظم تكنولوجيا المعلومات في البنك 
وفقًا للخطة الموضوعة، والتي من المقرر إتمامها 

بحلول نهاية عام 2018

 تنسيق أسعار ومنتجات مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد

 مراجعة وتطبيق استراتيجية شاملة لعمليات 
البنك الدولية

 تعزيز شبكة فروع البنك الدولية وفي اإلمارات 
بشكل مستمر 

مواصلة تحسين وتبسيط وأتمتة العمليات

اإلنجازات المخططة   
لعام 2018

 "إن التزامنا بالخطة الموضوعة في عامنا األول يؤكد نجاح عملية 
االندماج. ومثلما شكل عام 2017 بالنسبة لنا نقلة نوعية، فإننا واثقون 

بأن عام 2018 سيمثل حافزًا إضافيًا لمزيد من النجاحات.” 
السيد عبدالحميد سعيد 

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول

~ 500 مليون درهم
قيمة�التوفير�في�التكاليف�العامة�لالندماج�في�عام�2017 

التي�قمنا�بتحقيقها�قبل�الموعد�المحدد

1.1 مليار درهم
تكاليف�االندماج�التقديرية�في�2019-2017 

%27.7
ارتفاع�معدل�المصروفات�إلى�اإليرادات�في�عام�2017 

)باستثناء�تكاليف�االندماج(،�مقارنة�مع�28.3%�في�عام�2016

1.5 مليار درهم
ارتفاع�التوقعات�الخاصة�بالتكاليف�التي�سيتم�توفيرها�بحلول�

العام��2020عن�التوقعات�السابقة�بما�يقارب��1مليار�درهم

مسيرة االندماج باألرقام
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مجموعة الخدمات 
المصرفية للشركات 

واالستثمار

نبذة�عن�أعمالنا�

يقدم�بنك�أبوظبي�األول�مجموعة�متكاملة�من�الخدمات�والمنتجات�
لمختلف�شرائح�العمالء�في�دولة�اإلمارات�العربية�المتحدة�وغيرها�من�
الدول�عبر�فريق�عملنا�المختص،�وأصبح�لدى�البنك�تنافسية�متميزة�عقب�
االندماج�بفضل�شبكة�الفروع�الدولية�والخبرات�الواسعة�التي�يتمتع�بها�
موظفينا،�األمر�الذي�يتيح�لنا�تقديم�أفضل�الخدمات�لعمالئنا�ودعمهم�

لكي�ننمو�معًا.

%48
من�إجمالي�إيرادات�المجموعة

%11.5 %12.5
منطقة�الشرق�األوسط� دول�مجلس�التعاون�

وشمال�أفريقيا الخليجي�

تصنيف�للجداول�الدورية�للقروض�من�الحصة�السوقية�
لعام�2017

جوائز
جوائز "يوروموني"

‘"أفضل بنك استثماري في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة" 

"أفضل بنك للتمويل في الشرق األوسط" 
"أفضل بنك لألسواق في الشرق األوسط"

جوائز "ذا بانكر"
"أفضل بنك استثماري مبتكر" في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا 
جوائز "جلوبال كابيتول"

"أفضل مدير لألصول في الشرق األوسط"
جوائز "جي تي آر"

"أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا" 

جوائز "غلوبال فاينانس"
 "أفضل بنك في مجال إدارة النقد في 

الشرق األوسط"
"أفضل بنك لتسعير العمالت األجنبية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة" 
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وتضم مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
واالستثمار محفظة متنوعة من المنتجات 

والخدمات التي تشمل التسهيالت االئتمانية، 
خدمات المعامالت العالمية، تمويل الشركات، 

التمويل اإلسالمي، ومنتجات األسواق العالمية 
للعمالء من دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وخارجها. .

إنجازات عام 2017
حققت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
واالستثمار لدى بنك أبوظبي األول أداًء متميزًا 
عام 2017 على الرغم من التحديات االقتصادية 

التي نتج عنها ضعف في سوق اإلقراض 
 وانخفاض النشاطات التجارية. وحققت كذلك 

أداًء جيدًا بالتزامن مع مضيها قدمًا في مسيرة 
 االندماج، وبشكل خاص في النصف الثاني 
 من عام 2017، لتسجل اإليرادات التشغيلية 

 ارتفاعًا بنسبة 6% في الربع األخير من عام
2016 مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه. 

وساهمت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
واالستثمار التي تشمل األعمال المالية والتجارية 

والمؤسسات بنسبة 48% من إيرادات بنك 
 أبوظبي األول وبنسبة 63% من صافي 

أرباح المجموعة.

نموذجنا لتقديم خدمة عمالء أفضل
انطالقًا من حرصنا على وضع عمالئنا على رأس 

قائمة أولوياتنا، فإننا نقدم خدمات ومنتجات 
متنوعة لهم. يشار إلى تحقيق كل من تمويل 

الشركات العالمية والعمليات المصرفية الدولية 
ومبيعات األسواق العالمية نتائج متميزة خالل 

المرحلة االنتقالية. 

كما حقق فريق عمل مجموعة الخدمات 
المصرفية للشركات واالستثمار في أبوظبي 

ودبي واإلمارات الشمالية ومجموعة المؤسسات 
المالية أداًء متميزًا فاق األهداف الموضوعة 

للعائدات التشغيلية. 

الخدمات االستشارية التمويلية للشركات 
العالمية

الخدمات االستشارية التمويلية للشركات العالمية 
في قروض الشركات والسندات واألسهم، ولدينا 
خبرة واسعة في تنظيم وهيكلة وتوزيع منتجات 

األسهم والدين. 

وشهد هذا القسم أداًء قويًا في عام 2017 في 
مجال أسواق رأس المال المقترض وأسواق 

رأسمال الدين واألعمال االستشارية للشركات. 
وساهمت إمكانيات البنكين المدمجين وإمكانية 

الوصول إلى شريحة أكبر من العمالء في تمكيننا 
من زيادة عمليات البيع وتوطيد عالقاتنا مع 

العمالء، باإلضافة إلى تعزيز مكانتنا كشريك 
مصرفي مفضل للجهات الحكومية والجهات ذات 

العالقة، األمر الذي يدعم تنافسنا لالستفادة من 
كافة الفرص الجديدة وتقديم أداء قوي ومتميز 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأبرز 
األسواق العالمية. 

ونتيجة لذلك؛ حصل بنك أبوظبي األول على أفضل 
مكانة في تصنيف بلومبيرغ للجداول الدورية 

للقروض من الحصة السوقية لدول مجلس التعاون 
الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بنسبة 12.5% و11.5% على التوالي، والتي 
فاقت قيمتها 5 مليار دوالر. وسجلت أسواق 

رأسمال الدين نموًا كذلك؛ ما جعل بنك أبوظبي 
األول من بين قائمة أفضل خمس "مدراء اكتتاب" 

في جداول السندات والصكوك في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل عام 2017، 

حيث بلغ التمويل حوالي 35 مليار دوالر تم 
جمعها من العمالء عبر أكثر من 40 من معامالت 

سوق رأس المال.

العمليات المصرفية الدولية
يقدم بنك أبوظبي األول مجموعة متكاملة من 

خدمات العمليات المصرفية من خالل إدارة النقد 
والتمويل التجاري. وقد ساهمت مجموعة 

المنتجات التجارية المتميزة، إلى جانب نظام 
"النافذة الواحدة" الخاصة بمقاصة العملة إقليميًا، 

باإلضافة إلى حلول مبتكرة للموردين في دفع 
أعمالنا قدمًا خالل عام 2017. وحصلت المجموعة 
على عدد من الجوائز التي شملت "أفضل بنك في 

مجال إدارة النقد" و"أفضل بنك إلدارة السيولة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ضمن 

جوائز مجلة غلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك 
للتمويل التجاري في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا" ضمن جوائز "جلوبل ترايد ريفيو". 
وحققت إدارة نقد أعمال بنك أبوظبي األول 

التابعة للخدمات المصرفية للشركات واالستثمار 
أداًء متميزًا؛ حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة %34 

مقارنة مع عام 2016، نتيجة إلطالق عدد من 
الصفقات الجديدة والمنتجات المبتكرة والحلول 

المصممة خصيصًا لتناسب عمالئنا.

األسواق العالمية 
تعتمد عملياتنا في األسواق العالمية على مكانتنا 

باعتبارنا أقوى بنك في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وإمكانية الوصول إلى مصادر متنوعة من 

السيولة، كما لدينا القدرة على الوصول إلى 
األسواق في منطقة الشرق األوسط وآسيا 

وأفريقيا، ويقوم فريقنا المختص بدراسة السوق 
بتقديم أحدث المعلومات المتعلقة بتغيرات 
السوق. وتوفر التجارة اإللكترونية منصة تتيح 

لعمالئنا التحكم بتداوالتهم بشكل تام باستخدام 
أحدث الوسائل التكنولوجية على مستوى العالم. 
وخالل عام 2017، تمكن بنك أبوظبي األول من 

الحصول على مجموعة واسعة من التفويضات 
والصفقات على المستوى المحلي والدولي.

ريادة إقليمية وقدرة تنافسية دولية
عقب االندماج، أصبح بنك أبوظبي األول أكبر بنك 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر 
البنوك في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، األمر الذي يدعم حصولنا على مزيد من 
الفرص لتعزيز حضورنا في دبي واإلمارات 

الشمالية، وبما يعزز من ريادتنا المحلية باعتبارنا 
البنك المفضل للشركات والمؤسسات الكبرى 

والمتوسطة الحجم. فضاًل عن ذلك، جمع االندماج 
بين أفضل الخدمات التي تركز على العمالء 
والمنتجات المتخصصة لينشأ كيان مصرفي 

إقليمي لديه القدرة على منافسة البنوك الدولية 
حول العالم. 

وحافظت األعمال الدولية على ميزتها التنافسية 
من خالل اعتمادها على عمق عالقاتها ومعرفتها 

الواسعة باألعمال في المنطقة إلى جانب 
تواجدها في 19 دولة باإلضافة إلى دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. وتركز استراتيجية البنك 
الدولية على الشركات؛ حيث تساهم مجموعة 

الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار بشكل 
كبير في تنويع مصادر السيولة والمخاطر. وبلغ 

صافي أرباح األعمال الدولية 1.0 مليار درهم عام 
2017، كما بلغت إيرادات العمليات التشغيلية 2.4 

مليار درهم، وساهمت األعمال الدولية للبنك 
بنسبة 12% من إجمالي إيرادات المجموعة. 
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وفي الوقت نفسه، ارتفعت الودائع األساسية 
الدولية بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. ومن 

المرجح أن تنمو هذه الودائع خالل السنوات 
المقبلة بالتزامن مع مراجعتنا لعروضنا الدولية من 

خالل استخدام نموذجنا التشغيلي الهادف 
لمواءمة مسؤوليات الربح والخسارة لمجموعة 

الخدمات المصرفية للشركات مع أهدافنا 
االستراتيجية الطويلة األمد، وتوسيع نطاق عروضنا 

المحلية واإلقليمية إلى أبعد من ذلك، التركيز على 
األسواق النامية؛ مثل منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ. وسيمكننا ذلك أيضًا من إطالق منصة 
موحدة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات 

واالستثمار ضمن جميع فروعنا الدولية. وفي حين 
نواصل المحافظة على عالقات قوية في الدول 

التي نعمل ضمنها، فإننا نسعى لالستفادة من 
مكانتنا الريادية على الصعيد المحلي لتعزيز 

موقعنا الريادي على المستوى اإلقليمي، مع 
التركيز بشكل خاص على مصر والمملكة العربية 

السعودية والهند، وبناء الثقة واالستفادة من 
قدراتنا لدعم التجارة الداخلية والخارجية وتدفقات 

االستثمار مع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
باستخدام نموذج أعمالنا المترابط.

الجوائز
حصلنا في عام 2017 على عدة جوائز مرموقة 

تعكس التقدم الذي أحرزناه، مثل جائزة "أفضل بنك 
استثماري في دولة اإلمارات العربية المتحدة" 

وجائزة "أفضل بنك للتمويل في الشرق األوسط"، 
و"أفضل بنك بالنسبة لألسواق في الشرق 

األوسط" ضمن جوائز يوروموني، باإلضافة إلى 
جائزة "أفضل بنك استثماري مبتكر في منطقة 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا" من مجلة 
"ذا بانكر"، وحصدنا كذلك جائزة "أفضل منسق 

للقروض في الشرق األوسط" من غلوبال كابيتال، 
وجائزة "أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ضمن جوائز 
"جي تي آر "، جائزة "أفضل بنك لتسعير العمالت 

األجنبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة" 
و"أفضل بنك في مجال إدارة النقد" ضمن جوائز 

مجلة غلوبال فاينانس وغيرها من الجوائز.

نظرة نحو المستقبل 
وكما أشرنا سابقًا، أحرزت عملية الدمج ضمن 

مجموعات الخدمات المصرفية للشركات 
واالستثمار تقدمًا ملموسًا، حيث حقق التزامنا 

بالتواصل مع عمالئنا مستويات تقدير عالية ضمن 
استبيانات رضا العمالء التي أجريت في نهاية 

العام. وبعد وضع البنك خطة زمنية تمتد لثالث 
سنوات لتحقيق أهدافنا في خفض التكاليف؛ 

تمكنت مجموعات الخدمات المصرفية للشركات 
من تحقيق األهداف المطلوبة للعام األول 

لالندماج، مع مواصلة تحسين عروضها وخدماتها 
للعمالء. وسيتم االنتهاء من األنشطة المتعلقة 
بالدمج من خالل استكمال منصة البنية التحتية 
اإللكترونية الموحدة بحلول نهاية عام 2018.

أندريه صايغ
 نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك أبوظبي األول ورئيس قطاع 
الخدمات المصرفية للمؤسسات 

واالستثمار للمجموعة

 “وحافظت األعمال الدولية على ميزتها التنافسية من 
خالل اعتمادها على عمق عالقاتها ومعرفتها الواسعة 

باألعمال في المنطقة إلى جانب تواجدها في 19 
دولة باإلضافة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة.”

نبذة�عن�أعمالنا�)تتمة(
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مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد 

أدى�اندماج�اثنين�من�أبرز�البنوك�في�دولة�اإلمارات�العربية�المتحدة�إلى�
تشكيل�مجموعة�خدمات�مصرفية�رائدة�لألفراد،�والتي�تتمتع�بشبكة�
فروع�ومكاتب�نقدية�واسعة�في�إمارة�أبوظبي�وعلى�صعيد�الدولة.�
وتمتاز�المجموعة�بمكانة�مرموقة�باعتبارنا�المستشار�المفضل�ألصحاب�

الثروات�وبفضل�منتجاتنا�المبتكرة�للعمالء�باإلضافة�إلى�تطورنا�في�مجال�
الخدمات�الرقمية،�حيث�ندعم�عمالئنا�وطوحاتهم�لننمو�معًا.

%35
من�إجمالي�إيرادات�المجموعة

تجربة عمالء 
أفضل 

من�خالل�تزويد�خدمات�متميزة�عبر�مجاالت�
أعمالنا�المختلفة،�االبتكار�واعتماد�أحدث�

التطورات�التكنولوجية�

جوائز
جوائز "جلوبال إنفستور"

"أفضل مدير أصول في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة لعام 2017"

"أفضل تجربة حكومية سلسة"
"ريادة في الخدمات الرقمية"

جوائز "مينا فند مانيجر"
"أفضل أدوات دخل ثابت للعام 2017"

"أفضل مدير لألصول في دولة اإلمارات 
للعام 2017" 
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بالتركيز على تلبية االحتياجات المصرفية المتنوعة 
لألفراد والثروات، وباإلضافة إلى الخدمات 

المصرفية الخاصة وعمالئنا من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة؛ يقدم البنك مجموعة واسعة من 
المنتجات ضمن مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد؛ ابتداًء من الحسابات الجارية، الودائع، 

بطاقات االئتمان، القروض، الخدمات المصرفية 
اليومية، وحتى الحلول االستثمارية المتطورة 

والمنتجات والخدمات المصرفية للمشاريع 
الصغيرة.

إنجازات عام 2017
 حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 

أداًء جيدًا عام 2017 في ظل التباطؤ في إنفاق 
األفراد، كما واصلت تحسين وتنويع محفظة 

األصول. وانخفضت اإليرادات بنسبة 8% مقارنة 
مع عام 2016، ويعزو ذلك إلى انخفاض إيرادات 

الفوائد الناجم عن كل من التقليل من التنويع في 
المخاطر وانخفاض النمو في القروض. وساهمت 

رسوم التأمين والبطاقات االئتمانية في زيادة 
اإليرادات التشغيلية بنسبة 2% وخاصة في الربع 

األخير من عام 2017. كما ساهمت مجموعة 
الخدمات المصرفة لألفراد عام 2017 بنسبة %35 
من إجمالي إيرادات المجموعة، وبنسبة 21% من 

صافي األرباح.

تجربة عمالء رائدة
خالل عام 2017، واصلت مجموعة الخدمات 

المصرفية لألفراد تنفيذ مبادرات استراتيجية 
صممت بهدف تعزيز تجربة العمالء من خالل 

االبتكار والتكنولوجيا وتزويدهم بمنتجات إضافية 
توفرها المجموعة ونتج عن ذلك ارتفاع مستوى 

الكفاءة واإلنتاجية ضمن مختلف مجاالت 
األعمال. إلى جانب ذلك، تمت إعادة النظر في 

شبكة الفروع المحلية لرفع مستوى كفاءة 
العمليات التشغيلية بعد االندماج، ما أدى إلى 

انخفاض عدد الفروع ليصبح 103 فروع في 
 ديسمبر 2017 مقارنة مع 125 فرعًا في 

ديسمبر 2017.

كما تم إعادة تنظيم الخدمات المصرفية الخاصة 
وإدارة الثروات ضمن ثالث فئات مختلفة لضمان 
تقديم أفضل تجربة مصرفية للعمالء على المدى 

الطويل؛ حيث تم اعتماد نموذج تغطية للعمالء 
بحسب الدولة وضمن فئات الخدمات المصرفية 

للنخبة والثروات والخدمات المصرفية الخاصة، 
بهدف تلبية احتياجات العمالء ودعمهم لكي 
ننمو معًا. كما لعب القسم كذلك دورًا محوريًا 

في االكتتاب العام لشركة أدنوك للتوزيع؛ حيث 
قام البنك بدور مدير االكتتاب.

إطالق عروض جديدة
وفيما يتعلق بالمنتجات؛ تم إطالق بطاقة إينفنيت 

االئتمانية في شهر أكتوبر 2017 والتي تستهدف 
شريحة كبيرة من العمالء، وهي أول بطاقة 
ائتمانية تحمل شعار بنك أبوظبي األول يتم 

إطالقها منذ االندماج، والتي تقدم خدمات ومزايا 
حصرية. وتم إطالق المحفظة الرقمية "Payit" في 

شهر فبراير 2018. 

وتحتل مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد مكانة 
ريادية في التجارة اإللكترونية، حيث حققت 

المبيعات والبضائع ارتفاعًا في الربع األخير مع عام 
2017. وتواصل مجموعة الخدمات المصرفية 

لألفراد اعتماد نموذج التوزيع "الذكي" لالستفادة 
من الحلول الرقمية لزيادة المبيعات ورفع مستوى 

الكفاءة التشغيلية. وازداد عدد عمالء الخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المتحرك بنسبة 25% كما 

ارتفعت المعامالت عبر الهاتف بنسبة %40. 
ويتولى بنك أبوظبي األول حصرًا مسؤولية إدارة 
برنامج قروض اإلسكان للمواطنين التي ارتفعت 
مبيعاته بنسبة 67%، باإلضافة إلى ذلك، ساهم 

إطالق المعامالت المصرفية الخاصة بقروض 
اإلسكان للمواطنين باستقطاب أكثر من 1,000 

من عمالء الحساب الجاري.

وأطلقت الخدمات المصرفية لألعمال عددًا من 
المنتجات الجديدة التي تشمل تمويل األعمال 

المدعومة بالرهن العقاري ومنتجات التأمين في 
القطاع المصرفي، التي ساهمت في زيادة 

المطلوبات بقيمة فاقت 2.6 مليار درهم وأكثر من 
600 مليون درهم لألصول الجديدة.

الجوائز
حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد عدة 
جوائز خالل العام؛ حيث حصد قسم إدارة األصول 

جائزة "أفضل أدوات دخل ثابت للعام" و"أفضل 
مدير لألصول في دولة اإلمارات للعام" من قبل 

مينا فند مانيجر 2017، وجائزة "أفضل مدير أصول 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 2017" 

مقدمة من قبل مجموعة جلوبال إنفستور، 
باإلضافة إلى جائزة "أفضل تجربة حكومية سلسة" 

وجائزة "ريادة في الخدمات الرقمية".

وتم تحقيق هذه اإلنجازات من خالل دمج 
موظفي مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد، 

إلى جانب إتمام اعتماد الهوية المؤسسية 
الجديدة في العديد من نقاط التواصل مع العمالء 

خالل النصف الثاني من عام 2017. ويكمن 
الهدف الرئيسي لمجموعة الخدمات المصرفية 

لألفراد في ضمان تجنب أي تعطيل الخدمات 
المصرفية المقدمة لألفراد قدر اإلمكان، والعمل 
على أكمل وجه للمحافظة على العمالء. وسيتم 

االنتهاء من توحيد أنظمة مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد بحلول نهاية عام 2018.

الرؤية المستقبلية
سنعمل في العام المقبل على تعزيز مكانة بنك 
أبوظبي األول باعتباره من أبرز البنوك في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الذي يقدم خدمات 
مصرفية لألفراد، وليكون المستشار المفضل 

ألصحاب الثروات على مستوى المنطقة. ويركز 
فريق عمل مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد 

بشكل رئيسي على إطالق النموذج التشغيلي 
المستهدف الجديد لعملياتنا التشغيلية الدولية 

ويتماشى مع المسؤوليات المترتبة على األرباح 
والخسائر المتعلقة بمجموعة الخدمات المصرفية 

لألفراد وأعمالها على المستوى الدولي، األمر 
الذي سيمكننا كذلك من إطالق منصة موحدة 

لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد ضمن كافة 
شبكة الفروع الدولية للمجموعة.

وتركز مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد على 
تقديم أفضل التجارب المصرفية للعمالء، وذلك 

لضمان تلبية احتياجات العمالء المتغيرة من خالل 
االبتكار واعتماد أحدث التقنيات الرقمية، باإلضافة 

إلى تقديم أفضل خدمة للعمالء والعمليات.

هناء الرستماني
رئيس الخدمات المصرفية لألفراد 

للمجموعة

 “خالل عام 2017، واصلت مجموعة الخدمات المصرفية 
لألفراد تنفيذ مبادرات استراتيجية صممت بهدف تعزيز 

تجربة العمالء من خالل االبتكار والتكنولوجيا وتزويدهم 
بمنتجات إضافية توفرها المجموعة ونتج عن ذلك ارتفاع 

مستوى الكفاءة واإلنتاجية ضمن مختلف مجاالت 
األعمال.”
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تضم الشركات التابعة لبنك أبوظبي األول كل من شركة أبوظبي األول العقارية، 
مسماك العقارية، أصيل للتمويل اإلسالمي وشركة أبوظبي الوطني للتمويل 

اإلسالمي، باإلضافة إلى شركة دبي فيرست، ومصرف الخليج األول الليبي وأبوظبي 
األول لألوراق المالية. وتقوم هذه الشركات بدعم استراتجية البنك من خالل تقديم 

خدمات التمويل اإلسالمي وإدارة العقارات، إلى جانب خدمات أخرى.

حققت إيرادات الشركات التابعة 1.3 مليار درهم في عام 2017، وساهمت بنسبة %7 
من إجمالي اإليرادات التشغيلية للمجموعة. 

وتميز عام 2017 بدمج أعمال إدارة العقارات إلنشاء شركة أبوظبي األول العقارية 
واعتماد الهوية المؤسسية الجديدة لشركة أبوظبي األول لألوراق المالية، ومن المقرر 

استكمال عملية دمج شركات أصيل للتمويل اإلسالمي وشركة أبوظبي الوطني 
للتمويل اإلسالمي خالل عام 2018. 

وحققت شركة أبوظبي األول لألوراق المالية أداًء قويًا عام 2017، وحصلت على 
 المركز الرابع من بين شركات الوساطة في دولة اإلمارات بحصة سوقية بلغت 

نسبتها %8. 

وحصدت شركة أبوظبي األول لألوراق المالية جائزة "أفضل شركة وساطة" لعامين 
متتاليين ضمن جوائز مجلة بانكر ميدل إيست 2017، كما حصلت شركة دبي فيرست 

عام 2017 على جائزة "أفضل شركة تمويل لألفراد" للعام الثالث على التوالي.

شبكة الشركات التابعة 
لبنك أبوظبي األول

جوائز "بانكر ميدل إيست"
شركة أبوظبي األول لألوراق 

المالية: أفضل شركة وساطة
 دبي فيرست: أفضل شركة

تمويل لألفراد

%7
من�إجمالي�إيرادات�المجموعة

%8
حصة�سوقية

جوائز



االستدامة26

بنك واحد، 
رؤية واحدة، فريق واحد 

وضعت�الحكومات�في�جميع�أنحاء�العالم�
االستدامة�على�رأس�برامجها�الوطنية،�بما�في�

ذلك�دولة�اإلمارات�العربية�المتحدة.

 “ويلتزم بنك أبوظبي األول بتضمين 
مفهوم االستدامة في ثقافته 

المؤسسية وبممارسة أعماله بطريقة 
مسؤولة، وأن يدرج ذلك على رأس 

قائمة أولوياته.” 
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 مؤشر ستاندرد10مبادىء
آند بورز/حوكمة

وباعتبارنا أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة؛ يتعين علينا دعم أهداف االستدامة في 
الدولة تماشيًا مع رؤية اإلمارات 2021، األجندة 

الخضراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
2015-2030، الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة 
أبوظبي، و"أهداف التنمية المستدامة" 2030 

التي تم تطويرها من قبل األمم المتحدة.

ويلتزم بنك أبوظبي األول بتضمين مفهوم 
االستدامة في ثقافته المؤسسية وبممارسة 

أعماله بطريقة مسؤولة، وأن يدرج ذلك على رأس 
قائمة أولوياته. كما نولي أهمية كبيرة لألهداف 

البيئية واالجتماعية والحوكمة ونحرص على أن 
تتماشى ممارسات أعمالنا وأداء االستدامة لدينا 

مع "أهداف التنمية المستدامة" العالمية والبالغة 
17 هدفًا تم تطويرها من قبل األمم المتحدة، 
والتي تحدد أهم األولويات والطموحات التي 

يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام 2030.

ونسعى من خالل إطالق حملة "ننمو معًا" إلى 
إظهار التزاماتنا وعلى تطوير استراتيجية لضمان 

تحقيق توازن ضمن األسس الثالثة الرئيسية 
لالستدامة في البنك، والمتمثلة في العنصر 

البشري وكوكب األرض واألرباح، باإلضافة إلى 
األعمال المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.

 ولضمان التزامنا بأفضل الممارسات، سيعتمد 
بنك أبوظبي األول على عدة أطر عالمية إلعداد 

 التقارير الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، 
بما في ذلك المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

)GRI(، معيار آيزو 3-14064 للتحقق من انبعاثات 
الغازات الدفيئة، مبادئ االتفاق العالمي لألمم 

المتحدة، مبادئ خط االستواء، ومبادئ السندات 
الخضراء المعتمدة من قبل االتحاد الدولي 

لألسواق المالية.

إنجازات عام 2017
وخالل عام 2017، قامت أكثر من 6,300 شركة 

تمثل ما يقارب 55% من القيمة السوقية العالمية 
باإلفصاح عن بياناتها البيئية لمشروع الكشف عن 

انبعاثات الكربون وذلك بهدف الحصول على 
تقييم مستقل حول منهجية التصنيف التي تقّيم 
مستوى وعي ومعرفة الشركة بالقضايا البيئية، 

والمنهجية التي تتبعها في إدارتها، والتقدم الذي 
تحققه في مجال اإلشراف البيئي. ونتج عن 

استجابة بنك أبوظبي األول لقضية مواجهة التغير 
المناخي حصوله على تصنيف -A لعام 2017 من 

قبل منصة الكشف البيئي العالمية لينتقل من 
مستوى اإلدارة إلى مستوى الريادة، وذلك تقديرًا 

اللتزامنا بمواجهة هذا التغير والحد من آثاره.

 صنف�بنك�أبوظبي�األول�ضمن�أول
�10مؤسسات�في�المؤشر�للعام�2017

يلتزم�بنك�أبوظبي�األول�بموائمة�استراتيجيته�
وعملياته�مع�االتفاق�العالمي�لألمم�المتحدة�



االستدامة�)تتمة(28

 ساهم موظفونا عام 2017 
 في مبادرة "كان ياما كان" 

للتبرع بالكتب.
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2,500
كتاب�تبرع�بها�موظفو�بنك�أبوظبي�

األول�من�جميع�أنحاء�اإلمارات

 2018
عام�زايد:�سيقوم�البنك�بالتركيز�على�
اتمام�المبادرات�المتعلقة�باالستدامة

كما أننا أصبحنا في عام 2017 البنك اإلماراتي 
الوحيد الذي قام بالتوقيع على مبادئ االتفاق 

العالمي لألمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة 
استدامة اجتماعية للشركات على مستوى العالم، 

والتي وقع عليها أكثر من 12,000 شركة من 
170 دولة. وبالتوقيع على هذه االتفاقية، يلتزم 

بنك أبوظبي األول بالعمل على مواءمة عملياته 
واستراتيجياته مع المبادئ العشرة للميثاق 

العالمي لألمم المتحدة، والتي تشمل حقوق 
اإلنسان وأنظمة العمل والبيئة ومكافحة الفساد، 

وأن يتخذ البنك اإلجراءات التي من شأنها أن تعزز 
األهداف المجتمعية.

 وقد ُصنف بنك أبوظبي األول ضمن أفضل 
 عشر مؤسسات في مؤشر ستاندر أند بورز 

للمعيار البيئي واالجتماعي والحوكمة للعالم 
العربي والذي يوفر مقياسًا لألداء التنظيمي 

اإلجمالي من خالل ربط نجاح األسهم بمؤشرات 
المعيار البيئي واالجتماعي والحوكمة.

 كما يشارك بنك أبوظبي األول في عدد من 
 لجان االستدامة الوطنية وفرق العمل، مثل 

مجلس اإلمارات للتغير المناخي والبيئة، واللجنة 
االستشارية لبرامج مؤسسة اإلمارات حول 

المشاركة المدنية، واللجنة الفنية المعنية بالتنمية 
الخضراء وتغير المناخ التابعة لوزارة التغير المناخي 
والبيئة، ولجنة التمويل المستدام كجزء من إعالن 

دبي واللجنة الفنية للقمة العالمية لطاقة 
المستقبل 2018. 

ونظرًا للعالقات الوطيدة التي تجمعنا مع 
الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء الدولة. 

فإننا قادرين على تقديم المشورة حول تحويل 
 سياسات ومبادرات مجتمع األعمال اإلماراتي 

إلى إنجازات.

المبادرات المجتمعية
 ساهم موظفونا عام 2017 في مبادرة 

"كان ياما كان" للتبرع بالكتب، والتي تهدف إلى 
إنشاء مكتبات ثابتة ومتنقلة لألطفال القاطنين 
في المناطق التي يصعب فيها الحصول على 

الكتب نتيجة ظروف اجتماعية أو طبيعية أو بسبب 
االضطرابات والحروب. وفاقت تبرعات الموظفين 

التوقعات؛ حيث تجاوز إجمالي الكتب التي تم 
التبرع بها من قبل فروع البنك المنتشرة في الدولة 

2,500 كتابًا.

وشارك بنك أبوظبي األول مصر في مجموعة من 
المبادرات المجتمعية خالل عام 2017، بما في 
ذلك جمع التبرعات للمدارس، إلى جانب حمالت 

التبرع بالمالبس الشتوية لصالح أربعة مالجئ 
لأليتام خالل شهر رمضان المبارك. ويعمل فريق 

رواد االستدامة في بنك أبوظبي األول مصر 
باستمرار على تقديم إرشادات للموظفين حول 

أفضل السبل لتخفيض استهالك الطاقة والمياه 
وإنتاج النفايات، باإلضافة إلى التشجيع على 

ممارسات إعادة التدوير. كما تم تركيب مصابيح 
استشعار الحركة في مباني البنك بهدف توفير 

استهالك الطاقة.

رؤيتنا للعام القادم
ومع بداية عام 2018 الذي يحمل شعار "عام زايد"؛ 

سنواصل التركيز على مبادرات االستدامة 
األساسية، والتي تشمل تحليل األهمية النسبية 

)المادية(، ورصد وإعداد التقارير حول أداء 
االستدامة. كما سنقوم بإطالق برنامجًا للتواصل 

مع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا بهدف التعرف 
على كيفية تلبية احتياجات وتوقعات عمالئنا 

والمستثمرين وكوادرنا الوظيفية. باإلضافة إلى 
 ذلك، سنقوم بمتابعة المبادرات جنبًا إلى جنب 

مع مؤسسة اإلمارات التي ستتولى تقديم 
مساهمات ملموسة وإيجابية للمجتمع اإلماراتي.

 “حصل البنك على تصنيف "-A" من قبل مشروع 
الكشف عن انبعاثات الكربون لينتقل من 

مستوى اإلدارة إلى مستوى الريادة.”

“ويكمن هدف بنك أبوظبي 
األول على المدى البعيد 

في النمو بقوة في مسيرته 
لتحقيق االستدامة، وتطبيق 

 أفضل الممارسات في 
هذا المجال.”



موظفونا30

موظفونا؛ 
ثروتنا 
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يعد موظفونا أهم عنصر في أعمالنا، ونحن نسعى 
دائمًا إلى إيجاد بيئة عمل تمكنهم من االستفادة 
من نقاط القوة لديهم ومن التفوق في أدائهم. 
وباعتبارنا البنك الرائد في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، فإننا نسعى ألن يكون بنك أبوظبي 
األول الخيار المفضل بالنسبة للكفاءات في 

القطاع المالي والمصرفي، والمكان الذي تتوفر 
فيه فرص عمل متميزة تم تصميمها لتناسب ذوي 

الكفاءات والخبرات. 

 ومنذ بداية مسيرتنا الجديدة عام 2017، كان 
من الضروري االعتماد على الدعم الذي يقدمه 

 موظفونا لتحقيق استراتيجية ورؤية البنك 
وقيمه الجديدة.

وتمثلت أهم تحديات عملية االندماج في وضع 
الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي والنموذج 

التشغيلي لبنك أبوظبي األول، مع الحفاظ على 
تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا واالستجابة 

الحتياجاتهم. وقد تم اجتياز ذلك بفضل الجهود 
التي بذلها فريق اإلدارة العليا في المراحل 

المبكرة لمسيرة االندماج. ومن خالل االعتماد 
على الكفاءات من كال المؤسستين الماليتين 

السابقتين، قام البنك خالل وقت وجيز باإلعالن عن 
فريق العمل الذي يتمتع بالخبرة والقدرة على 

تنفيذ استراتيجية البنك ضمن جدول زمني محدد 
مع تحقيق أفضل قيمة ممكنة للعمالء 

والمساهمين ضمن مختلف األعمال.

وقد تم التعرف على األولويات بشكل سريع من 
خالل تحديد الكفاءات الرئيسية والمحافظة عليها 

للقيام باألدوار المناسبة ضمن أقسام البنك 
المختلفة، والتأكد من تماشي كافة الموظفين 

بشكل تام مع األهداف االستراتيجية للبنك. 

 كما تم تنسيق السياسات واإلجراءات الخاصة 
ببنك أبوظبي األول، التي تشكل حجر أساس 

لتحديد المستحقات المقترحة للموظف واعتماد 
نهج "الدفع مقابل األداء"، والذي تم دعمه من 

خالل التأكيد على معاييرنا التنافسية مع البنوك 
على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي 

والمؤسسات المماثلة. 

إلى جانب ذلك، تم إطالق برنامج مكافآت شامل 
لتكريم الموظفين ولتسليط الضوء على األفراد 

الذين يعكسون قيم البنك، وتقدير أدائهم المتميز 
ومساهمتهم البناءة في إنجاح مسيرتنا.

  “يعد موظفونا أهم عنصر في أعمالنا، 
 ونحن نسعى دائمًا إلى إيجاد بيئة عمل 
 تمكنهم من االستفادة من نقاط القوة 

لديهم ومن التفوق في أدائهم.”
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ويعد إطالق الهوية المؤسسية الجديدة نقلة 
نوعية في مسيرة االندماج، والتي صممت لدفع 

عجلة نمو البنك قدمًا، ومشاركة الموظفين، 
والعمل على التزام البنك بقيمه األساسية، والتي 

تشمل: العميل أواًل، الثقة، المعرفة واإللمام، 
التعاون، والريادة. 

أظهر استطالع رأي الموظفين الذي أجري مطلع 
عام 2018 أن أكثر من 70% من موظفينا لديهم 

إدراكًا جيدًا. أي أن لديهم إدراكًا جيدًا للمفاهيم 
والقيم االستراتيجية للبنك، ولديهم استعداد 

للتوصية ببنك أبوظبي األول باعتباره المكان 
األمثل للعمل. وارتفعت مشاركة الموظفين بنسبة 

8% مقارنة مع نتائج البنكين السابقين في عام 
2016. وسيواصل البنك تركيزه لضمان مشاركة 

موظفيه بما يساهم في المضي قدمًا في 
مسيرة البنك. 

وباعتباره أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة؛ يلتزم بنك أبوظبي األول بتطوير 

الكفاءات اإلماراتية. حيث تشكل نسبة الموظفين 
اإلماراتيين في البنك 31% من إجمالي 

الموظفين، وهي من أعلى النسب في القطاع 
المصرفي اإلماراتي.

وإذا كان عام 2017 قد تمحور حول إنشاء 
مؤسسة جديدة وتنفيذ تصميمها التنظيمي 

ونموذجها التشغيلي، باإلضافة إلى تلبية حاجة 
البنك من أفضل الكفاءات؛ فإن عام 2018 

سيتمحور حول تحويل البنك الجديد إلى مؤسسة 
تتمتع بالكفاءة العالية والطموح عالمي 

المستوى والثقافة الراسخة. ومع اكتساب بنك 
أبوظبي األول قوة كبيرة وباالستفادة من مكانته 

المرموقة على األصعدة المحلية واإلقليمية 
والدولية؛ فإننا نسعى إلى تنمية وتطوير مهارات 
موظفينا بما يلبي الطموحات االستراتيجية للبنك. 

موظفو بنك أبوظبي األول 
الطرف األولالعنصر

5,393إجمالي عدد الموظفين*

 عدد الموظفين في دولة
4,116اإلمارات العربية المتحدة 

1,277عدد الموظفين في جميع أنحاء العالم

34%نسبة الموظفات 

89عدد جنسيات الموظفين 

31%نسبة اإلمارتيين العاملين في البنك 

ال يتضمن هذا الرقم الموظفين الذين يعملون بعقود خارجية  *

برامج التطوير للموظفين
قدم البنك مجموعة من برامج التدريب للموظفين 
عام 2017، تتضمن برامج ترتبط بأعمالهم اليومية، 

وشهادات مختلفة باإلضافة إلى برامج مقدمة 
من قبل جهات أخرى، كمعهد اإلمارات للدراسات 

المصرفية والمالية. وفي عام 2018، سنقوم 
بالتركيز على تزويد برامج متميزة من خالل معهد 

األعمال الخاص بالبنك.

برنامج الخير للموظفين
لدى بنك أبوظبي األول برنامجًا خاصًا إلسعاد 

موظفيه، وذلك من خالل إتاحة الفرصة لهم 
للتواصل مع مستشارين مختصين كل يوم على 

مدار الساعة.

نادي بنك أبوظبي األول
أطلق بنك أبوظبي األول ناديًا جديدًا لموظفيه 

 يتيح من خالله لهم وألفراد أسرهم مجموعة 
من فرص التواصل والمشاركة في عدد من 

الفعاليات والنشاطات الترفيهية التي تشمل 
األنشطة الرياضية، أمسيات عرض األفالم، أيام 

 المخصصة للعائلة، الفعاليات الخيرية، باإلضافة 
إلى دروس اللياقة البدنية، ومجموعة واسعة من 

العروض والخصومات. 

موظفونا�)تتمة(

 5,393
إجمالي�عدد�الموظفين�

89
عدد�جنسيات�الموظفين�
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إدارة�المخاطر34

أهداف إدارة المخاطر
يتمثل الهدف األساسي إلدارة المخاطر في أي 

مؤسسة مالية في ضمان سالمة مكانتها 
وأصولها وأمنها المالي ومواصلة تحقيق أفضل 

قيمة للمساهمين، حيث تضع إدارة المخاطر 
ضوابط أمنية وتوفر رقابة قادرة على تحديد 
المخاطر المحتملة وقياس فعالية العمليات 

والسياسات ذات الصلة. 

وتهدف رؤية إدارة المخاطر لبنك أبوظبي األول 
إلى إنشاء إطار عمل متكامل على مستوى 

المؤسسة ُيعد األفضل في فئته إلدارة المخاطر 
واالمتثال، ويتماشى مع رؤية المجموعة لتحقيق 

أفضل قيمة لجميع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا، 
من خالل تحسين هيكلية المخاطر والمكفأت 

المتعلقة بتحديدها والتعامل معها بشكل صحيح. 

وشكل ضمان استمرار فعالية نظام إدارة المخاطر 
الخاص ببنك أبوظبي األول هدفًا رئيسيًا للبنك في 
عام 2017 خالل المرحلة االنتقالية لالندماج، وقد 
لعب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة دورًا محوريًا 
في لجنة عملية االندماج للبنك الجديد. ولتحقيق 

ذلك خالل المرحلة االنتقالية، قام فريق إدارة 
المخاطر بوضع أساس سليمة وتعيين كفاءات 

متميزة قادرة على مواجهة كافة المخاطر المالية 
وغير المالية. وعمل فريق إدارة المخاطر أيضًا على 

تحقيق مقاربة استراتيجية وشراكة دائمة مع 
أعمال البنك المختلفة لتنفيذ استراتيجيات األعمال، 
ودمج إطار أعمال البنك مع أحكام إدارة المخاطر 

بهدف توفير رقابة فعالة على أداء األعمال 
 وضمان توفر بنية تحتية متينة إلدارة المخاطر 

قادرة على إدارتها على نطاق المؤسسة وعلى 
نحو شامل.

 
ومن خالل إطار العمل هذا، ركز الفريق على 

اعتماد ثقافة إدارة مخاطر موحدة في جميع 
المواقع داخل البنك، باإلضافة إلى مقاييس إدارة 

أداء قائمة على إدارة المخاطر.

خطوط الدفاع
يتبع بنك أبوظبي األول نموذج "خطوط الدفاع 

الثالثة"، والذي يعتبر الركيزة التي يقوم عليها إطار 
إدارة المخاطر الخاص بالبنك.

ويمثل الخط األول أقسام األعمال باإلضافة إلى 
مهام التمكين، والتي تحدد وتدير المخاطر في 

أنشطتها اليومية من خالل التأكد من أن األنشطة 
تندرج ضمن حدود المخاطرة المحددة من قبل 

المجموعة، وأنها تمتثل لجميع السياسات 
والعمليات الداخلية ذات الصلة.

ويشتمل الخط الثاني على أقسام إدارة مخاطر 
المجموعة )تتكون من وحدات إدارة المخاطر 

الوظيفية مثل المخاطر المؤسسية ومخاطر 
االئتمان ومخاطر السوق والسيولة والمخاطر 
التشغيلية ومخاطر االحتيال وأمن المعلومات 

واستمرارية األعمال( وكذلك قسم االمتثال 
والقسم القانوني، والتي تعتمد جميعها على 

ضوابط إدارة المخاطر التي تضم السياسات وأطر 
األعمال والعمليات واألدوات التحليلية، مع توفير 

رقابة مستقلة عن خط الدفاع األول.

أما خط الدفاع الثالث، فيتم من خالل قسم 
التدقيق الداخلي الذي يوفر ضمانًا مستقاًل لإلدارة 
العليا ومجلس اإلدارة فيما يتعلق بتصميم وتشغيل 
إدارة وأحكام وضوابط المخاطر الخاصة بمجموعة 

بنك أبو ظبي األول.

هيكلية إدارة المخاطر
لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 

لمجلس اإلدارة 
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة 

باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي 
مسؤولة عن توصية ووضع استراتيجية إدارة 

المخاطر للمجموعة وحدود المخاطرة ودليل 
السياسة، باإلضافة إلى مراقبة مدى التزامهم بها. 
من المقرر أن تجتمع هذه اللجنة كل ثالثة أشهر أو 

ضمان سالمة أعمالنا
وقوة مركزنا المالي 

أكثر، حسب حاجة البنك. ويعتبر رئيس إدارة المخاطر 
للمجموعة عضوًا دائمًا في اجتماعات "لجنة إدارة 

المخاطر واالمتثال". تقدم اللجنة اإلشراف واإلرشاد 
الالزمين إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمخاطر 

الحالية والمستقبلية المحتملة لمجموعة بنك 
أبوظبي األول، كما تبحث استراتيجية المخاطر 

المستقبلية، بما في ذلك توضيح الحدود المسموح 
بها للمخاطر والتحمل وتعزيز ثقافة التوعية إلدارة 

المخاطر ضمن المجموعة.

لجنة إدارة المخاطر واالمتثال للمجموعة
تدعم لجنة إدارة المخاطر واالمتثال للمجموعة 
عمليات لجنة إدارة المخاطر واالمتثال لمجلس 

اإلدارة. وتقوم هذه اللجنة بتحديد وتطوير ومراقبة 
المخاطر على مستوى المجموعة وذلك بااللتزام 
باالستراتيجية والخطط التشغيلية الموضوعة من 

قبل البنك. وتتضمن مهام اللجنة مناقشة ومراقبة 
القوانين المحلية والعالمية وتطبيقها في أعمال 

المجموعة المختلفة. وتقوم اللجنة أيضًا بإعالم 
اللجنة العلية بجميع األمور المهمة والمعنية 

بأعمالها. وإن لزم األمر، تقوم اللجنة بمشاركة هذه 
التحديثات مع لجنة إدارة المخاطر واالمتثال 

لمجلس اإلدارة أيضًا، حيث تقوم بـ تقديم المشورة 
والمعلومات حول حدود المخاطرة للمجموعة 

والقضايا المهمة المتعلقة باالمتثال.

 إدارة المخاطر التشغيلية
لجنة فرعية تقوم بمراقبة أعمال إدارة المخاطر 

التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالتزوير أو عمليات 
االحتيال على مستوى البنك.

تكنولوجيا المعلومات/إدارة مخاطر أمن 
 المعلومات

لجنة فرعية تتولى مسؤولية أمن المعلومات، 
استمرارية األعمال وحماية معلومات البنك.

 لجنة االمتثال
لجنة فرعية مسؤولة عن مهام البنك المتعلقة 

باللوائح واالمتثال.



مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة

م�اقبة وإدارة خطوط الدفاع

الخط الثالث للدفاع الخط الثاني للدفاع الخط األول للدفاع

العمل ضمن الضوابط المحددة،
حدود المخاطر وإطار إدارة المخاطر

العمليات الرئيسية والمساندة 

عمليات وضوابط

تصميم وم�اقبة حدود وإطار العمل
المتعلق بالمخاطر وفقًا لالست�ا�يجية

الموضوعة للمجموعة 

عمليات المجموعة إلدارة المخاطر واالم�ثال 

تصميم وتسهيل العمليات
االستباقية إلدارة المخاطر 

تصميم وتشغيل إدارة وأحكام
وضوابط المخاطر

قسم التدقيق الداخلي 

ضمانًا مستقًال  
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لجنة إدارة األصول والمطلوبات للمجموعة
تدعم هذه اللجنة مجلس اإلدارة واللجنات التابعة 

له لتمكينهم من إدارة األصول والمطلوبات 
للمجموعة. تعمل هذه اللجنة مع لجنة إدارة 

المخاطر واالمتثال لمجلس اإلدارة لضمان فعالية 
عمليات وهيكلية إدارة المخاطر المتعلقة بأصول 
ومطلوبات المجموعة. تعمل اللجنة على ضياغة 

استراتجية الميزانية العمومية باإلضافة إلى مراقبة 
مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة لضمان 

عوائد إيجابية ومعدالت سيولة عالية ضمن إطار 
مراقبة مخاطر فعال. 

إنجازات إدارة المخاطر 
تم إحراز تقدم كبير في عملية االندماج فيما يتعلق 
بترسيخ استراتيجية إدارة المخاطر في بنك أبوظبي 

األول، كما تم وضع إطار عمل وهيكلية إدارة 
المخاطر واالمتثال، وتم إصدار النظام التشغيلي 
ونظام الحوكمة الجديد عقب االندماج. وتمت 

مواءمة سياسات إدارة المخاطر المؤسسية 
واالنتهاء من بيان حدود المخاطرة للبنك المدمج 

ونشره مع المقاييس المناسبة.

مالحظة: لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على البيانات المالية 
للفترة المنتهية في ديسمبر 31، 2017

وباإلضافة إلى ذلك، تم تنسيق منهجيات إدارة 
المخاطر ونماذجها وأدواتها، مع إدراج أنظمة 

للمخاطر التي لم يتم دمجها بعد في خارطة طريق 
. التكامل الشاملة. 

مقتطفات رئيسية
 ويفخر بنك أبوظبي األول بتصنيفه كالبنك 

األكثر أمانًا في الشرق األوسط، وحصوله على 
التصنيف االئتماني -AA أو ما يعادله )من قبل أبرز 

وكاالت التصنيف العالمية(، ما يجعله يتمتع 
بمكانة مرموقة ضمن أفضل البنوك في العالم، 

ويعكس ذلك إلى حد كبير الجهود التي بذلتها 
إدارة المخاطر المؤسسية، والتي تشمل االتفاق 

على مخاطر األعمال الجديدة، وكيفية اإلعالن 
عنها ومتابعتها وإدارتها، وكيفية تطبيقها على 

كافة أقسام البنك. سيتم دعم سمعة بنك الخليج 
األول وتصنيفاته الدولية خالل العام القادم من 

 خالل مواصلة وتعزيز استراتيجيته الفعالة في 
إدارة المخاطر.

المخاطر الرئيسية
مخاطر االندماج 	 
مخاطر االمتثال 	 
مخاطر المعلومات/نظم التكنولوجيا 	 
مخاطر االئتمان 	 
مخاطر السوق 	 
مخاطر السيولة 	 
مخاطر تشغيلية  	 
مخاطر جغراقية/سياسية 	 
مخاطر استراتيجية 	 
مخاطر مرتبطة بسمعة البنك	 

الخطوط الدفاعية 



مجلس�اإلدارة36

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
رئيس مجلس اإلدارة 

مستشار األمن الوطني
رئيس مجلس إدارة مجموعة رويال جروب

معالي ناصر أحمد السويدي 
نائب رئيس مجلس اإلدراة 

رئيس "ايتك" إلدارة المشاريع 

معالي خلدون خليفة المبارك
عضو مجلس إدارة 

 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
لمجموعة مبادلة لالستثمار

 رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في 
حكومة أبوظبي

سعادة خليفة سلطان السويدي 
عضو مجلس إدارة 

المدير التنفيذي لدائرة االستثمار المباشر في 
مجلس أبوظبي لالستثمار

عضو مجلس إدارة في بنك االتحاد الوطني 
ومجلس أبوظبي لالستثمار وشركة براكة األولى

 معالي الشيخ محمد بن سيف 
بن محمد آل نهيان   

عضو مجلس إدارة 
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

 رئيس لجنة المخاطر في شركة أبوظبي 
الوطنية للتأمين

 سعادة الشيخ أحمد محمد 
سلطان الظاهري 

عضو مجلس إدارة 
رئيس مجلس إدارة شركة بن سرور للهندسة

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 
الوطنية للفنادق

مجلس اإلدارة
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سعادة محمد سيف السويدي 
عضو مجلس إدارة 

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية
عضو مجلس إدارة في موانئ دبي العالمية 

وشركة أغذية 

سعادة جاسم محمد الصديقي 
عضو مجلس إدارة 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة 
أبوظبي المالية

رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال وشركة 
إشراق العقارية

سعادة محمد ثاني الرميثي 
عضو مجلس إدارة 

 رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 عضو مجلس إدارة مكتب االتحاد 
للمعلومات االئتمانية

السيد عبدالحميد سعيد 
 الرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنك أبوظبي األول

اإلدارة العليا

أندريه صايغ
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 

بنك أبوظبي األول ورئيس 
قطاع الخدمات المصرفية 

للمؤسسات واالستثمار 
للمجموعة

ذو الفقار علي سليمان
رئيس الخدمات المصرفية 
الدولية ورئيس العمليات 

واالندماج للمجموعة 

عارف شيخ
رئيس إدارة المخاطر للمجموعة

كريم القروي
رئيس الشركات التابعة وقطاع 

االستراتيجية والتحّول للمجموعة

هناء الرستماني
رئيس الخدمات المصرفية 

لألفراد للمجموعة

جيمس بورديت
رئيس الشؤون المالية 

للمجموعة

فاضل العلي
رئيس قطاع تجربة العمالء 

والخدمات المصرفية الرقمية 
للمجموعة

شيريش بهيد
رئيس االئتمان للمجموعة

بي كيه ميدابا
رئيس إدارة شؤون الموظفين 

للمجموعة

نورندرا بريرا 
رئيس التدقيق للمجموعة 

باإلنابة
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مقدمة 
بنك أبوظبي األول ش.م.ع )"البنك"( هو شركة 

مساهمة عامة وهو ناتج عن اندماج )"االندماج"( 
بنك الخليج األول ش.م.ع وبنك أبوظبي الوطني 

ش.م.ع اعتبارًا من 30 مارس 2017.

ووافقت الجمعية العمومية التي عقدت في 24 
أبريل 2017 على القرارات الالزمة العتماد االسم 

المسجل للبنك المدمج ليصبح "بنك أبوظبي األول" 
ش.م.ع وذلك اعتبارًا من 24 أبريل 2017.

حوكمة البنك 
يدرك بنك أبوظبي األول بأن اعتماد هيكل محكم 

ومدروس لحوكمة الشركات يساعد في تحسين 
عملية صنع القرار، ويساهم كذلك في توطيد 

العالقات مع مساهمينا وعمالئنا وموظفينا من 
خالل تعزيز الشفافية وجودتها. ويلتزم بنك أبوظبي 

األول بإعتماد أعلى المعايير فيما يتعلق بحوكمة 
الشركات والنزاهة والمهنية، ويتماشى تطوير 

البنك إلطار عمل حوكمة مع أهدافه االستراتيجية، 
وتعكس أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية 

المعمول بها، بما في ذلك توجيهات مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي والهيئات 

التنظيمية األخرى. 

يتم تحديد بروتوكوالت حوكمة الشركات الشاملة 
للبنك من قبل مجلس اإلدارة لتوجيه شؤون 

المجموعة وتحديد أهدافها. ويتولى بنك أبوظبي 
األول اختيار االستراتيجيات اإلنتاجية وإدارة 

المخاطر، التفويض المناسب والمراقبة والمساءلة 
)لإلدارة( من خالل العمل كمجلس استشاري 
ومستشار للرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك 

لتلبية احتياجات المساهمين والعمالء والموظفين 
باالعتماد على الشفافية واإلفصاحات المادية. 

باإلضافة إلى ذلك، يمتثل البنك بشكل تام بكافة 
االلتزامات التنظيمية ويتمتع باإليجابية والشفافية 

تجاه المجتمع وعمالئه. 

لمحة عامة عن الهيكل التنظيمي 
للحوكمة في بنك أبوظبي األول 
يخضع البنك إلطار عمل مجالس اإلدارة واللجان، 
ويضع إطار حوكمة الشركات هيكل مسؤولية 

واضح والمنوط برؤساء مجلس اإلدارة؛ اللجنة 
التنفيذية ولجان اإلدارة الداعمة لها، ووظائف 

الدعم والتحكم في المجموعة. 

تشير إلى تدفق المعلومات وليس الجهات التي تتولى إدارتها واإلشراف عليها  *
يتولى البنك العمليات التشغيلية لهيئة الرقابة الشرعية والتي تقدم المشورة لكافة األطراف ذات الصلة بأعمال بنك أبوظبي األول   **

والمتعلقة بالجوانب الرئيسية ألنشطة البنك اإلسالمية

مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة البنك من تسعة أعضاء، وذلك 

عقب تحديد النظام األساسي لمجموعة بنك 
أبوظبي األول ووفقًا للقانون االتحادي رقم )2( 

لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.

يعتمد مجلس إدارة البنك في تركيبته على ما يلزم 
لتطبيق ممارسة حوكمة الشركات بشكل عام، 

حيث يعمل الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة 
وغالبية أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بشكل 

منفصل. ويعتبر مجلس اإلدارة أن المدير يعمل 
بشكل مستقل في حال لم يكن هو أو أي من 
أقارب الدرجة األولى عضوًا من أعضاء اإلدارة 

العليا لبنك أبوظبي األول خالل العامين الماضيين، 
أو في حال كانت له أي عالقة ينشأ عنها أي 

معامالت مالية أو صفقات مع بنك أبوظبي األول 
أو أي من شركاته التابعة بقيمة إجمالية نسبتها 

5% من رأس المال المدفوع لبنك أبوظبي األول، 
أو ما يتجاوز قيمة 5 ماليين درهم )أو ما يعادل 

هذه القيمة بالعملة األجنبية، أيهما أقل( 

يتولى مجلس إدارة بنك أبوظبي األول مسؤولية 
إدارة شؤون المجموعة لتحقيق القيمة والحفاظ 

عليها من خالل العمليات التشغيلية للمجموعة، 
مع األخذ بعين االعتبار مصالح المساهمين 
والعمالء والموظفين. وقد تم توثيق الدور 

والمسؤوليات التي يقوم بها مجلس اإلدارة في 
ميثاق مجلس اإلدارة والسياسات المرتبطة به. 

ويتولى المجلس مسؤولية تحديد مستوى 
ومسؤوليات أعضاء اإلدارة العليا. 

وإلى جانب بعض الصالحيات التي يحتفظ بها 
مجلس اإلدارة التخاذ القرارات الخاصة به؛ تم 

تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة لتولي 
مسؤولية اإلدارة والعمليات التشغيلية واالمتثال 

لبنك أبوظبي األول. والستيفاء الدور الرقابي، قام 
مجلس اإلدارة بتحديد هيكل واضح للمراقبة، 

والذي يراقب أنشطة اإلدارة، باإلضافة إلى إيجاد 
ضوابط داعمة وهياكل على الصعيدين الداخلي 

والخارجي للشركة. ويخضع هيكل المراقبة 
والتفويض كذلك إلى االمتثال والمراقبة من قبل 

الجهات التنظيمية واألطراف الخارجية، بما في 
ذلك مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

وهيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والهيئات التنظيمية القضائية في 

الدول التي يعمل بنك أبوظبي األول ضمنها.

مجلس إدارة بنك أبوظبي األول

 اللجان الفرعية لمجلس إدارة 
بنك أبوظبي األول

لجنة اإلدارة التنفيذية

اللجان اإلدارية ومجلس إدارة الشركات التابعة واللجان اإلدارية

الشركات التابعة

إطار بنك أبوظبي األول للحوكمة
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اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
لتمكين مجلس اإلدارة من تحقيق أهدافه؛ سيتم 

تفويض الصالحيات للجان المعّينة من قبل مجلس 
اإلدارة بحسب المطلوب. وقد قام المجلس 
بتشكيل أربع لجان فرعية تابعة له كما يلي:-

اللجنة اإلدارية   1
لجنة التدقيق  2

لجنة إدارة المخاطر ولجنة االمتثال  3
لجنة المكافآت والترشيحات   4

تعد كل من هذه اللجان جزء ال تجزأ من مجلس 
اإلدارة، وأعضاؤه هم ذاتهم أعضاء مجلس اإلدارة. 

وتتمثل مهمة هذه اللجان في النظر في 
الموضوعات بشكل مفصل لتتمكن من إدارة 

المصالح في حال تضاربها واستيفاء المتطلبات 
التنظيمية، واإلدارة، تحقيق مصالح المساهمين 

والقيام بالرقابة اإلدارية لضمان حوكمة مناسبة 
للمجموعة. وتتم مراجعة االختصاصات 

 والتفويضات والمواثيق الخاصة بهذه اللجان 
على أساس سنوي لتتماشى أكثر مع هيكل 

المجموعة المتغير.

هيئة الرقابة الشرعية
 تتولى هيئة الرقابة الشرعية اإلشراف على 

 بنك أبوظبي األول من الناحية الشرعية والتي 
يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة البنك. وتتألف 
الهيئة من علماء مؤهلين ومتخصصين بالشريعة 

اإلسالمية، والذين يتولون مسؤولية مراجعة 
 والتأكد من أن كافة منتجات وخدمات 

 والعمليات المصرفية اإلسالمية تتماشى 
مع الشريعة اإلسالمية.

وعلى الصعيد الداخلي، وبالمصادقة من هيئة 
الرقابة الشرعية، قام بنك أبوظبي األول بتأسيس 

وحدة الشريعة الداخلية والتي يعمل فيها 
موظفين مؤهلين في مجال الشريعة والخدمات 

المصرفية اإلسالمية. وتتولى هيئة الرقابة الشرعية 
مسؤولية إدارة وتنفيذ كافة الوظائف المتعلقة 

بالشريعة اإلسالمية، بما في ذلك المراجعة 
الشرعية، االستشارة والهيكلية، األمين الشرعي 

لدى هيئة الرقابة الشرعية، التدريب والبحوث 
الخاصة بالشريعة، التدقيق الشرعي، وإدارة 

المخاطر الشرعية. 

اللجنة اإلدارية
لدى بنك أبوظبي األول عدد من اللجان اإلدارية، 

بما في ذلك لجنة اإلدارة التنفيذية. وتساعد 
هيكلة اللجان اإلدارية اإلدارة العليا في اتخاذ 

القرارات المتعلقة بمجموعة من المسائل، بما في 
ذلك اإلدارة االستراتيحية، المالية، رأس المال، 

المخاطر، التشغيلية وتلك المتعلقة بالموظفين 
والتي تؤثر على بنك أبوظبي األول. ويتم تحديد 

التركيبة والمبادئ التوجيهية واألدوار 
 والمسؤوليات المفصلة لكافة اللجان اإلدارية 

لبنك أبوظبي األول عبر المواثيق الخاصة به. 

حوكمة الشركات التابعة
دبي فيرست، أصيل للتمويل، أبوظبي الوطني 

للتمويل اإلسالمي )ADNIF(، شركة أبوظبي 
الوطني للعقارات )ADNP(، وأبوظبي األول 

لألوراق المالية، هي شركات تابعة لبنك أبوظبي 
األول، ويعمل كل منها ضمن إطار عمل حوكمة 

الشركات الشامل، وتقوم بتطبيق ترتبيات حوكمة 
الشركات التابعة بما يتناسب مع أعمالها، ولكل 

منها مجلس إدارة ولجان مجلس خاصة بها. 

يتألف مجلس اإلدارة من من أعضاء يتميزون 
بخبرات واسعة في القطاع المصرفي والمالي 

وإدارة المخاطر، ويقومون من جهتهم بدعم 
وتوجيه ومساءلة اإلدارة العليا للشركات التابعة 

لبنك أبوظبي األول. ومعظم رؤساء مجلس إدارة 
الشركات التابعة هم من المواطنين اإلماراتيين، 

 وذلك تطبيقًا ألحكام قانون الشركات التجارية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتماشيًا مع 

التزام البنك بتنمية المهارات القيادية لدى 
الكفاءات من المواطنين.

االمتثال للوائح التنظيمية 
يتبع بنك أبوظبي األول تشريعات وقوانين الصادرة 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
المركزي، ويلتزم بموجبها باالمتثال للوائح المصرف 

وإشعاراته. إلى جانب ذلك، يتعين على بنك 
أبوظبي األول االلتزامة بكافة القوانين واللوائح 

المعمول بها في الدولة، بما في ذلك، على سبيل 
المثال ال الحصر، قانون الشركات التجارية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، القواعد والمعايير التي 

وضعتها هيئة األوراق المالية والسلع، والنظام 
األساسي للبنك. كما يلتزم البنك باالمتثال لكافة 

القوانين الدولية في الدول التي يعمل ضمنها. 
وتتولى اإلدارة العليا للبنك مسؤولية ضمان 

االمتثال بالقوانين واللوائح المعمول بها، وإعداد 
تقارير حولها وتقديمها للمجلس. 

ويتولى مجلس اإلدارة التوجيه واإلشراف فيما 
يتعلق باستراتيجيات المخاطر واالمتثال ونتائجها. 

قواعد السلوك
وضع مجلس اإلدارة قواعد السلوك التي تنطبق 

على أعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي األول 
وموظفيه والشركات التابعة له. وتحدد هذه 

القواعد السلوك المناسب وغير المناسب وكيفيه 
تحديده واإلبالغ عنه. وتماشيًا مع النهج الذي 

يعتمده البنك فيما يتعلق باستخدام أقصى معايير 
الشفافية واإلفصاح للمساهمين والعمالء 
والموظفين؛ يقوم بنك أبوظبي األول بنشر 

مجموعة واسعة من التقارير التي تشمل البيانات 
المالية وغير المالية، وذلك من خالل عالقات 
المستثمرين، إلى جانب اإلفصاحات الالزمة 

لألغراض التنظيمية. 

أوجد بنك أبوظبي األول مجموعة من وسائل 
التواصل مع المساهمين والعمالء على الصعيد 

الخارجي، والتي تشمل عالقات المستثمرين، 
االستدامة، وحوكمة الشركات. باإلضافة إلى 

ذلك، يحرص البنك على انتهاج الشفافية واإلفصاح 
على الصعيد الداخلي من منظور تشغيلي 

وأخالقي وتنظيمي، وذلك لضمان أن يكون 
الموظفين على دراية كافية بالتطورات 

واالستراتيجيات والمخاطر والمسؤوليات المترتبة 
عليهم، والعمل في الوقت نفسه على حماية 
سرية البيانات والمعلومات الشخصية للعمالء، 
باإلضافة إلى البيانات التجارية السرية. وتشمل 
حقوق المساهمين الصالحيات الممنوحة لهم 

بموجب قانون الشركات التجارية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، والمدعومة من قبل 

مجلس اإلدارة مع إمكانية التصرف بما ينصب 
لصالح البنك. ويؤكد بنك أبوظبي األول من جانبه 

 على تنوع المصالح ضمن قاعدة المساهمين، 
 وأن مجلس إدارة البنك يأخذ هذه المصالح 

بعين االعتبار عند القيام بتحديد أهداف 
واستراتيجيات المجموعة.

الجوائز واإلنجازات
تربع البنك ضمن المراكز العشر األولى لمؤشر 

"حوكمة العربي للبيئة والمجتمع والحوكمة" من 
بين أكثر من مئة شركة من مختلف القطاعات 

في منطقة الشرق األسط وأفريقيا، وذلك تقديرًا 
لما تم إحرازه في مجال الممارسات البيئية 

والمجتمعية وحوكمة الشركات. كما يسعى بنك 
أبوظبي األول إلى المساهمة في تنظيم 

حوكمة الشركات لمصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي، وذلك بالتعاون مع اتحاد 

مصارف اإلمارات. 
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الحدثالتاريخ 

 االندماج القانوني واليوم األول من تداول 2017/04/02
األسهم الجديدة

إعالن نتائج الربع األول لعام 2017/04/192017

موافقة الجمعية العمومية على تغيير اسم البنك 2017/04/24
إلى بنك أبوظبي األول

إعالن نتائج الربع الثاني/النصف األول من عام 2017/07/262017

2017/10/25
إعالن نتائج الربع الثالث/األشهر التسعة األولى من 

عام 2017

إعالن نتائج السنة المالية 2018/01/292017

اجتماع الجمعية العمومية2018/02/25

تاريخ استحقاق األرباح2018/03/06

معلومات حول سهم بنك أبوظبي األول 

عام 2000*تاريخ اإلدراج 

سوق أبوظبي لألوراق الماليةالسوق

 NBAD( FAB سابقًا( الرمز 

AEN000101016كود الترقيم الدولي 

10,897,545,318عدد األسهم المستحقة

10.25 درهمسعر اإلغالق في 31 ديسمبر 2017

 القيمة السوقية 
111.7 مليار درهم )30.4 مليار دوالر أمريكي(كما في 31 ديسمبر 2017 

25%حد الملكية األجنبية 

تاريج إدراج سهم بنك أبوظبي الوطني في سوق أبوظبي لألوراق المالية  *

الوصف

بنك أبوظبي األول 
2017 )البيانات المالية 
المرحلية الموجزة(

العوائد على المساهمين¹:
2.6%مكاسب رأس المال2

6.8%عائد أرباح نقدية
–توزيعات أسهم )أسهم منحة(3

0.70توزيعات نقدية )سهم/درهم(
7.6إجمالي توزيعات األرباح النقدية )مليار درهم(

70%نسبة التوزيعات النقدية

111,700القيمة السوقية )مليون درهم(
10,898عدد األسهم المصدرة )مليون درهم(

x10.3مكرر الربحية )بناء على العائد على السهم األساسي(
x1.6مضاعف القيمة الدفترية

سعر السهم )سهم/درهم(:  
11.55مرتفع

9.72منخفض 
10.25اإلغالق

2,864,449معدل حجم التداول اليومي )أسهم(

اإليرادات النسبية )أرباح رأس المال(:
5.9%إيرادات بنك أبوظبي األول مقارنة مع سوق أبوظبي لألوراق المالية 

إيرادات بنك أبوظبي األول مقارنة مع بنوك مدرجة في سوق أبوظبي 
3.3%لألوراق المالية

1 بناًء على إجمالي عدد األسهم المستحقة )الصادرة من دون أسهم خزينة(
2 النسبة المئوية للتغير في السعر خالل السنة )31 ديسمبر 2016 - 31 ديسمبر 2017(

3 كما هو مبين كنسبة مئوية من القيمة اإلسمية

المصدر: بلومبيرغ، البيانات المالية المرحلية الموجزة لبنك أبوظبي األول

مجلس أبوظبي لالستثمار %33.5  
مبادلة %3.7  

شركات وأفراد إمارتيون آخرون %52.1  

دول مجلس التعاون الخليجي   
)باستثناء اإلمارات( %1.4  

األجانب )باستثناء دول مجلس التعاون   
الخليجي( %9.3  

نسبة المساهمة¹ في بنك أبوظبي األول حسب القطاعنسبة المساهمة¹ في بنك أبوظبي األول حسب الجنسية

مجلس أبوظبي لالستثمار %33.5  
مبادلة %3.7  

جهات حكومية أخرى %1.8  

شركات %35.4  
أفراد %25.6  

هيكل الملكية كما في نهاية ديسمبر 12017 
بلغت قيمة أسهم رأسمال بنك أبوظبي األول 10,897,545,318 درهم موزعة على 10,897,545,318 سهمًا بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم 

الواحد، كما في 31 ديسمبر 2017.

بناًء على إجمالي عدد األسهم المستحقة )الصادرة من دون أسهم الخزينة 42,433,737(  1

الملكية األجنبية محددة بنسبة 25% فقط من إجمالي األسهم المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية

عوائد المساهمين ومعلومات حول سعر السهمأهم المستجدات المالية 2018/2017 
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�ل 2، 2018�أب
بدء إ	مام أسهم بنك أبوظبي األول 

أداء سعر السهم قبل وبعد االندماج بحسب مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية

نبذة عن االندماج
في 7 ديسمبر 2016 ، وافق مساھمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج األول ش.م.ع علی دمج البنكين. تم تنفيذ عملية الدمج من خالل معاملة 

مقايضة أسھم بمعدل تبادل بواقع 1.254 سھم من أسھم بنك أبوظبي الوطني لكل سھم من أسھم بنك الخليج األول. 

تم شطب أسھم بنك الخليج األول من سوق أبوظبي لألوراق المالية وقام بنك أبوظبي الوطني بإصدار 5,643 مليون سھم جديد لمساھمي بنك الخليج 
األول يوم 2 أبريل 2017. بعد إتمام عملية الدمج،إمتلك مساھمي بنك الخليج األول 52% تقريبًا من أسھم البنك المدمج، بينما إمتلك مساھمي بنك أبوظبي 

الوطني 48% تقريبًا.

تم تحويل األصول والمطلوبات التابعة لبنك الخليج األول إلى بنك أبوظبي الوطني ليتم إصدار أسهم من البنك المدمج الجديد الذي عرف ببك أبوظبي 
الوطني حينها إلى مسامي بنك الخليج األول. وقد وافق المساهمون يوم 24 أبريل 2017 على تغيير إسم البنك إلى بنك أبوظبي األول. 

حسب سعر سهم بنك أبوظبي األول بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

المصدر: بلومبيرغ.
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البيانات�المالية�الموجزة42

مالحظة
السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

 a  13,106  13,550 صافي إيرادات الفوائد
 3,886  3,362 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 a  2,586  2,023 صافي أرباح الصرف األجنبي وصافي أرباح االستثمارات والمشتقات
 844  479 إيرادات تشغيلية أخرى
 20,302  19,533 اإليرادات التشغيلية

 )5,922( )5,875(مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف تشغيلية أخرى
 )b )463( )178 – شاملة: تكاليف االندماج/تكاليف معامالت متعلقة باالندماج

– )138(– استهالك الديون غير الملموسة )متعلقة باالندماج(

 )2,664( )2,384(صافي خسائر انخفاض القيمة
 )351( )324(مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 )44( )35(الحصص غير المسيطرة

 11,322  10,915 األرباح منسوبة إلى: مساهمي المجموعة

 c  0.96  1.00 العائد على السهم - سنوي )درهم(

الميزانية العمومية - موجز )مليار درهم(
مالحظة

السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

الموجودات
 123.4  138.1 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 104.2  107.8 االستثمارات
 31.6  35.2 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية واتفاقيات إعادة شراء عكسي

 d  330.5  334.4 قروض وسلفيات
 41.1  37.5 موجودات أخرى

 14.3  19.9 موجودات غير ملموسة
 649.1  669.0 إجمالي الموجودات

المطلوبات
 78.0  68.3 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية واتفاقيات إعادة الشراء

 13.7  24.1 أوراق تجارية
 d  395.8  379.2 حسابات العمالء وودائع أخرى

 47.2  42.6 قروض ألجل
 33.6  36.0 مطلوبات أخرى

 551.7  566.8 إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
 97.0  101.7 إجمالي حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي المجموعة

 0.4  0.5 حقوق غير مسيطرة
 649.1  669.0 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد - موجز )مليون درهم(
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السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وقطاع االستثمار )مليون درهم(
 9,817  9,375 اإليرادات التشغيلية 

 7,201  6,876 األرباح بعد الضريبة

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد )مليون درهم(
 7,460  6,862 اإليرادات التشغيلية 

 2,401  2,335 األرباح بعد الضريبة

الشركات التابعة )مليون درهم(
 1,662  1,309 اإليرادات التشغيلية 

 731  220 األرباح بعد الضريبة

المركز الرئيسي )مليون درهم(
 1,363  1,988 اإليرادات التشغيلية 

 1,033  1,519 األرباح بعد الضريبة

معلومات القطاعات - القطاع الجغرافي

السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

اإلمارات العربية المتحدة )مليون درهم(
 17,734  17,101 اإليرادات التشغيلية 

 9,781  9,768 األرباح بعد الضريبة

دولي )مليون درهم(
 2,569  2,432 اإليرادات التشغيلية 

 1,585  1,182 األرباح بعد الضريبة

المؤشرات الرئيسية )%(

مالحظة
السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

 a  2.49  2.55 هامش صافي الفوائد
 28.3  27.7 معدل المصروفات إلى اإليرادات )باستثناء تكاليف االندماج(

 h  69  76 تكلفة المخاطر )نقطة أساس(
 i  3.1  2.7 معدل القروض المتعثرة

 i  120.1  124.6 تغطية المخصصات
 d  83.5  88.2 معدل القروض إلى الودائع

 f  14.8  15.7 العائد على حقوق الملكية الملموسة
 2.3  2.3 العائد على األصول المرجحة للمخاطر

 g  14.5  14.8 معدل حقوق الملكية - الشق األول
 g  17.8  18.2 معدل كفاية رأس المال

مالحظات:
تم إعادة تصنيف بعض إيرادات الفوائد السلبية كصافي إبرادات للعمالت األجنبية، وبناء عليها تم تعديل هامش صافي الفوائد   )a

تعكس تكاليف االندماج قبل العام 2017 التكاليف المرتبطة بمرحلة ما قبل االندماج   )b
العائد على السهم األساسي بحسب الربح العائد على حقوق ملكية المساهمين باستثناء فوائد الشق األول من رأس المال وأسهم مستحقة الدفع   )c

تعديل صافي قروض وودائع برنامج قروض اإلسكان المواطنين   )d
حقوق الملكية الملموسة هي صافي حقوق ملكية المساهمين من الشق األول من السندات الدائمة الشهرية وحقوق المساهمين غير الملموسة   )e

العائد السنوي على حقوق الملكية: بحسب الربح العائد على حقوق ملكية المساهمين باستثناء فوائد الشق األول من رأس المال )465 مليون درهم - عام 2017( واستهالك الديون غير الملموسة )159 مليون    )f
درهم - عام 2017(

بناء على إطار مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التفاقية بازل 3؛ تعود األرقام قبل ديسمبر 2017 إلى اتفاقية بازل 2؛ معدل حقوق الملكية – الشق األول: الشق األول من صافي رأس المال من السندات   )g
الدائمة كنسبة مئوية من األصول المرجحة للمخاطر

مخصص انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض كنسبة مئوية من معدل إجمالي القروض والسلفيات )صافي الفوائد المعلقة(   )h
إجمالي القروض والسلفيات )صافي الفوائد المعلقة(   )i

مالجظة: قد تظهر اختالفات تقريبية في الجدول أعاله

معلومات القطاعات - قطاع األعمال
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