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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

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
 2017والذي يستعرض إنجازات
البنك خالل مرحلة انتقالية تكللت
بتحقيق أداء جيد وعوائد مرتفعة
للمساهمين الكرام.

أحرز البنك تقدماً ملموساً في مسيرة االندماج
خالل وقت وجيز وحقق النتائج المرجوة منه قبل
الموعد المحدد .ويمثل أداؤنا المالي المتميز خالل
عام  2017خير 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  10.92مليار درهم في العام ،2017
المعدل للمجموعة
بينما بلغ صافي األرباح
ّ
 11.52مليار درهم  -والذي يماثل ما حققه
البنكان في عام  - 2016بعد احتساب تكاليف
االندماج واستهالك األصول غير الملموسة
المتعلقة باالندماج ،مما يعكس مرونة في
األداء خالل سنة أساسية للمجموعة.
وانعكاساً لسعيه المتواصل لتقديم أفضل العوائد
لمساهميه ،قام البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة
 0.70درهم للسهم عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2017؛ وتشكل هذه التوزيعات البالغة
قيمتها  7.6مليار درهم إجمالي توزيعات األرباح
النقدية للعام األول لبنك أبوظبي األول ،بارتفاع
نسبته  %11مقارنة مع عام 2016؛ وهي أعلى
قيمة على اإلطالق للتوزيعات المقدمة من كال
البنكين المدمجين ،األمر الذي يؤكد على نجاح
استراتيجية االندماج.

 0.70درهم
أرباح للسهم الواحد

 7.6مليار درهم
أرباح نقدية؛ بزيادة  %11عن عام 2016

التقرير السنوي لبنك أبوظبي األول لعام 2017

وسيواصل البنك استثماراته لتوفير أفضل تجربة
مصرفية للعمالء ،ودعم طموحات النمو
للمساهمين ،ورواد األعمال واالقتصاد المحلي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة تماشياً مع التزامه
بوضع عمالئه على رأس قائمة أولوياته ودعمهم
لننمو معاً  ،مستنداً 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 حافزاً إضافياً 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 قدماً إلمارات
قوية ومزدهرة.
وختاماً  ،أود أن أتقدم بخالص التقدير واالمتنان
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
لصاحب
ّ
رئيس الدولة "حفظه اهلل" ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،وصاحب
ولي عهد
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ّ
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
خالللنا “وسيواصل البنك
عملية االندماج على ما قدموه من دعم كبير
عام شكل مرحلة مهمة في مسيرتنا؛
استثماراته لتوفير أفضل
خالل ٍ
والشكر موصول لجميع مساهمينا وعمالئنا
لثقتهم بالبنك ودعمهم المستمر له ،وأيضاً إلى تجربة مصرفية للعمالء،
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفينا
وتفانيهم ودعم طموحات النمو
الكرام على جهودهم الدائمة والتزامهم
في العمل.
للمساهمين ،ورواد
األعمال واالقتصاد
طحنون بن زايد آل نهيان
المحلي لدولة اإلمارات
رئيس مجلس اإلدارة
العربية المتحدة”.
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