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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
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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 2020 عن التوقعات السابقة بما يقارب 1 مليار درهم
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