6

لمحة عامة

بنك جديد
بقوة مالية جيدة وخبرة واسعة وشبكة
فروع منتشرة حول العالم

من نحن وما هويتنا ومميزاتنا

أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يقدم مجموعة واسعة من المنتجات
ً
ً
ودوليا
محليا
والخدمات من خالل شبكة فروعه المنتشرة
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.

نقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات
لعمالئنا من خالل مجموعة الخدمات المصرفية
للشركات واالستثمار ومجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد ،إلى جانب ما تقدمه
الشركات التابعة.

 669مليار درهم

%17.8

 112مليار درهم

%14.8

إجمالي األصول

القيمة السوقية

تضم شبكة فروع البنك المحلية ما يزيد عن 100
فرع منتشر في سبع إمارات ،وتتوزع شبكته
الدولية في  19دولة حول العالم إلى جانب دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

103

603

جهاز صراف آلي/جهاز
إيداع نقدي

معدل كفاية رأس المال بحسب
متطلبات بازل 3

فرع/مكتب نقدي
في دولة اإلمارات
العربية المتحدة

حقوق الملكية الملموسة

ً
ً
دوليا إلى جانب دولة
فرعا
اإلمارات العربية المتحدة

19

أقوى تصنيف للبنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،وأحد أأمن المؤسسات المالية في العالم
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  ،2017والذي يعزز مكانة
البنك ومحفظته االئتمانية.

Aa3
موديز

AA-

ستاندرد أند بورز

AAفيتش

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017

أبرز المؤشرات المالية لعام 2017
اإليرادات بحسب الموقع الجغرافي

اإليرادات بحسب األعمال

صافي األرباح بحسب األعمال

اإلمارات %88

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

دول أخرى %12

واالستثمار %48

واالستثمار %63

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد %35

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد %21

الشركات التابعة %7

الشركات التابعة %2

المكتب الرئيسي %10

المكتب الرئيسي %14

 19.5مليار درهم

 11.5مليار درهم

 10.9مليار درهم

 331مليار درهم

 396مليار درهم

 102مليار درهم

إجمالي اإليرادات

القروض والسلفيات

*

صافي األرباح المعدل*

ودائع العمالء

باستثناء تكاليف االندماج واستهالك األصول غير الملموسة المتعلقة باالندماج

.

صافي األرباح المعلنة

إجمالي حقوق المساهمين

7
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معلومات عن المساهمين

عوائد المساهمين ومعلومات حول سعر السهم

أهم المستجدات المالية 2018/2017
التاريخ

الحدث

2017/04/02

االندماج القانوني واليوم األول من تداول
األسهم الجديدة

2017/04/19

إعالن نتائج الربع األول لعام 2017

2017/04/24

موافقة الجمعية العمومية على تغيير اسم البنك
إلى بنك أبوظبي األول

2017/07/26

إعالن نتائج الربع الثاني/النصف األول من عام 2017

2017/10/25

إعالن نتائج الربع الثالث/األشهر التسعة األولى من
عام 2017

2018/01/29

إعالن نتائج السنة المالية 2017

2018/02/25

اجتماع الجمعية العمومية

2018/03/06

تاريخ استحقاق األرباح

تاريخ اإلدراج
السوق

سوق أبوظبي لألوراق المالية

الرمز

 NBAD( FABسابقاً )

الوصف

العوائد على المساهمين:¹
2
مكاسب رأس المال
عائد أرباح نقدية
3
توزيعات أسهم (أسهم منحة)
توزيعات نقدية (سهم/درهم)
إجمالي توزيعات األرباح النقدية (مليار درهم)
نسبة التوزيعات النقدية

%2.6
%6.8
–
0.70
7.6
%70
111,700
10,898
x10.3
x1.6

القيمة السوقية (مليون درهم)
عدد األسهم المصدرة (مليون درهم)
مكرر الربحية (بناء على العائد على السهم األساسي)
مضاعف القيمة الدفترية
سعر السهم (سهم/درهم):
مرتفع
منخفض
اإلغالق
معدل حجم التداول اليومي (أسهم)

معلومات حول سهم بنك أبوظبي األول
عام *2000

بنك أبوظبي األول
( 2017البيانات المالية
المرحلية الموجزة)

11.55
9.72
10.25
2,864,449

اإليرادات النسبية (أرباح رأس المال):
إيرادات بنك أبوظبي األول مقارنة مع سوق أبوظبي لألوراق المالية
إيرادات بنك أبوظبي األول مقارنة مع بنوك مدرجة في سوق أبوظبي
لألوراق المالية

كود الترقيم الدولي

AEN000101016

عدد األسهم المستحقة

10,897,545,318

سعر اإلغالق في  31ديسمبر 2017

 10.25درهم

القيمة السوقية
كما في  31ديسمبر 2017

بناء على إجمالي عدد األسهم المستحقة (الصادرة من دون أسهم خزينة)
ً 1
 2النسبة المئوية للتغير في السعر خالل السنة ( 31ديسمبر  31 - 2016ديسمبر )2017
 3كما هو مبين كنسبة مئوية من القيمة اإلسمية

 111.7مليار درهم ( 30.4مليار دوالر أمريكي)

المصدر :بلومبيرغ ،البيانات المالية المرحلية الموجزة لبنك أبوظبي األول

حد الملكية األجنبية

%25

*

%5.9
%3.3

تاريج إدراج سهم بنك أبوظبي الوطني في سوق أبوظبي لألوراق المالية

هيكل الملكية كما في نهاية ديسمبر 2017

1

بلغت قيمة أسهم رأسمال بنك أبوظبي األول  10,897,545,318درهم موزعة على  10,897,545,318سهماً بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم
الواحد ،كما في  31ديسمبر .2017

نسبة المساهمة ¹في بنك أبوظبي األول حسب الجنسية
مجلس أبوظبي لالستثمار %33.5

مجلس أبوظبي لالستثمار %33.5

مبادلة %3.7

مبادلة %3.7

شركات وأفراد إمارتيون آخرون %52.1

جهات حكومية أخرى %1.8

دول مجلس التعاون الخليجي
(باستثناء اإلمارات) %1.4

شركات %35.4

األجانب (باستثناء دول مجلس التعاون
الخليجي) %9.3

1

نسبة المساهمة ¹في بنك أبوظبي األول حسب القطاع

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

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

أفراد %25.6

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017
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أداء سعر السهم قبل وبعد االندماج بحسب مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
ﺃﺑﻞ 2018 ،2
ﺑﺪﺀ ﺇ ﻤﺎﻡ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻷﻭﻝ

ﺳﻌﺮ )ﺩﺭﻫﻢ(

12.0

11.0

FAB
+3%

10.0

ADX
–3%
DFM
–5%

9.0
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2017

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2017

ﻮﻧﻴﻮ
2017
DFM

ADX

ﻣﺎﺭﺱ
2017

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
2016

FAB

حسب سعر سهم بنك أبوظبي األول بتاريخ  31ديسمبر .2016

المصدر :بلومبيرغ.

نبذة عن االندماج

في  7ديسمبر  ، 2016وافق 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  1.254سھم 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  5,643مليون سھم جديد لمساھمي بنك الخليج
األول يوم  2أبريل  .2017بعد إتمام عملية الدمج،إمتلك مساھمي بنك الخليج األول  %52تقريباً من أسھم البنك المدمج ،بينما إمتلك مساھمي بنك أبوظبي
الوطني  %48تقريباً .
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  24أبريل  2017على تغيير إسم البنك إلى بنك أبوظبي األول.

