األداء المالي
أبرز المؤشرات المالية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019
أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث
إجمالي األصول والقيمة السوقية.

شــهد بنــك أبوظبــي األول عامــً آخــر مــن النمو القوي ،بالرغــم من الظروف
الصعبــة فــي األســواق اإلقليميــة والعالميــة ،محققــً صافي أربــاح بقيمة
 12.5مليــار درهــم ،بارتفــاع نســبته  %4مقارنــة بالعام الســابق.
وبلغــت إيــرادات مجموعــة بنــك أبوظبــي األول  20.2مليــار
درهــم ،بارتفــاع نســبته  %4مقارنــة بإيــرادات العــام الســابق
البالغــة  19.4مليــار درهــم ،مدفوعــة بالقــوة المســتمرة
ـوض إلــى حــد كبيــر
للدخــل مــن غيــر الفائــدة ،األمــر الــذي عـ ّ
مــن التراجــع فــي صافــي إيــرادات الفوائــد .وانســجامًا مــع
التــزام البنــك بتحقيــق أفضــل قيمــة للمســاهمين ،تمــت
الموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  8.08مليــار درهــم
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019أي مــا
يعــادل  74فلســً للســهم.
وتجسدت قوة الميزانية العمومية لبنك أبوظبي األول في
عــام  2019مــن خــال ارتفــاع القــروض والســلفيات بنســبة
 %16مقارنــة بالعــام الســابق لتصــل إلــى  408مليــار درهــم،
فــي حيــن بلغــت ودائــع العمــاء  519مليــار درهــم ،بارتفــاع
نســبته  %12مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق.
وحقــق البنــك مســتوى ســيولة قــوي ومعــدل تمويــل جيــد،
وبلــغ معــدل تغطيــة الســيولة .%129
وبلــغ معــدل المصروفــات إلــى اإليــرادات (باســتثناء تكاليــف
االندمــاج)  ،%26.8مــا يعكــس ضبــط التكاليــف فــي ظــل
تواصــل االســتثمارات فــي المبــادرات الرقميــة واالســتراتيجية.
وانعكــس ذلــك فــي تخفيــض نســبة المصاريــف بعد عملية
االندمــاج إلــى بشــكل شــبه كلــي وذلــك بنهايــة ديســمبر
 ،2019أي قبــل الموعــد المحــدد.
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وبلغــت قيمــة إجمالــي األصــول  822مليــار درهــم بنهايــة
ديســمبر  ،2019بارتفــاع ســنوي نســبته  ،%10ممــا رســخ
مكانــة بنــك أبوظبــي األول كأكبــر بنــك فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .وحققــت المجموعــة مســتوى جي ـدًا فــي
جــودة األصــول؛ حيــث بلــغ معــدل القــروض المتعثــرة ،%3.2
فــي حيــن بلغــت نســبة تغطيــة المخصصــات  .%93وارتفــع
صافــي مخصصــات انخفــاض القيمــة بنســبة  %7علــى
أســاس ســنوي ليصــل إلــى  1.8مليــار درهــم ،ممــا يضــع
تكلفــة المخاطــر (علــى القروض والســلفيات) عند  48نقطة
أســاس ،أي بنفــس المســتويات المســجلة فــي .2018

كمــا حافــظ البنــك علــى رســملة قويــة ،حيــث ارتفع معــدل حقوق
الملكية – الشــق األول بنســبة  ،%13.5مقارنة مع  %12.4في عام
 ،2018وبما يتخطى المتطلبات التنظيمية.
اســتفاد بنــك أبوظبــي األول مــن أقــوى التصنيفــات المجمعــة ألي
بنــك علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
لمواصلــة تنويــع مصــادر التمويــل في عام  ،2019حيــث  5.8مليار
دوالر أمريكــي مــن التمويــل ألجل عبر منصات ومناطق جغرافية
متعــددة بأســعار تنافســية .وشــمل ذلــك إصــدار صكــوك عامــة
بقيمــة  850مليــون دوالر أمريكــي ،وهــي أول صكــوك دوليــة
عامــة يتــم إصدارهــا داخــل اليــوم مــن قبــل مؤسســة ماليــة ،و1.1
مليــار دوالر مــن إصــدار ســندات فورمــوزا لمــدة ثــاث ســنوات وهــو
أكبــر إصــدارات بنــك أبوظبــي األول حتــى اآلن ويمثــل أقصــر ســعر
فائــدة عائــم مــن المنطقــة.

أداء فئات األعمال الرئيسية
حققــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات واالســتثمار
 %55مــن إجمالــي إيــرادات مجموعــة بنــك أبوظبــي األول ،فــي
حيــن ســاهمت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بنســبة
 .%37وحقــق المكتــب الرئيســي والشــركات التابعــة  %7و %1مــن
اإليــرادات ،علــى التوالــي.
وارتفعــت إيــرادات العمليــات الدوليــة بنســبة  %6مقارنــة بالعــام
الســابق ،حيــث بلغــت مســاهمتها  %14مــن إيــرادات المجموعــة.
وســجل دفتــر القــروض الدوليــة ارتفاعــً بنســبة  %5علــى أســاس
ســنوي ،ممــا يعكــس نجــاح خطــط توســعة األعمــال فــي األســواق
االســتراتيجية المســتهدفة ،بمــا فــي ذلــك المملكــة العربيــة
الســعودية ،بالتزامــن مــع المحافظــة علــى وضــع قــوي للســيولة.
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الموجز المالي
بيان اإليرادات  -موجز (مليون درهم)

2019

FY'18

%التغير خالل عام

صافي إيــرادات الفوائد

12,775

13,030

)(2

7,474

6,416

17

إجمالــي اإليرادات التشــغيلية

20,249

19,446

4

نفقات تشــغيلية

)(5,499

)(5,329

3

)(82

)(303

)(73

مخصصــات انخفــاض القيمــة ،صافي

)(1,843

)(1,726

7

الحصــص غيــر المســيطرة والضرائب

)(387

)(381

2

12,520

12,011

4

العائــد األساســي علــى الســهم (درهم)الميزانية العمومية

1.10

1.06

4

موجز (مليار درهم)

2019

Dec 2018

%التغير خالل عام

القــروض والســلفيات ،صافي

408

353

16

ودائــع العمالء

519

465

12

الحســابات الجاريــة وحســابات التوفيــر (ودائع)

174

161

8

إجمالــي األصول

822

744

10

حقــوق الملكية (ســندات الشــق األول)

108

102

6

77

71

9

المؤشــرات الرئيسية ()%

2019

2018

هامش صافــي الفوائد

2.11

2.36

)(25

معــدل المصروفــات إلــى اإليرادات (باســتثناء تكاليــف االندماج)

26.8

25.8

91

تكلفــة المخاطــر (نقطــة أســاس) (القروض والســلفيات)

48

48

0

معــدل القــروض المتعثرة

3.2

3.2

8

تغطيــة المخصصات

93

110

lge

نســبة تغطية الســيولة

129

118

lge

العائــد علــى حقــوق الملكية الملموســة

16.1

16.2

)(5

العائــد علــى األصــول المرجحــة للمخاطر

2.56

2.46

11

معــدل حقــوق الملكية  -الشــق األول

13.5

12.4

115

معــدل كفايــة رأس المال

16.9

15.7

118

اإليــرادات من غيــر الفوائد

شــاملة :تكاليــف االندماج

صافــي األرباح

حقــوق الملكية الملموســة

%التغير خالل عام (نقطة أساس)

كانت الخلفية االقتصادية في عام  2019مرتبطة بالسياسات النقدية
المتغيرة ،حيث قام مجلس االحتياطي االتحادي بخفض أسعار الفائدة
ثالث مرات خالل النصف الثاني من السنة ،مما أدى إلى أثر عكسي جزئي
على جهود التشديد السابقة .وظلت األوضاع الجيوسياسية عنصرًا
بارزًا ،على خلفية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،والحروب التجارية
المستمرة ،والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق األوسط.
ومــن المتوقــع أن تبقــى توقعــات أســعار الفائــدة والتجــارة العالمية والعوامل الجيوسياســية من التحديات الشــاملة لألســواق
الماليــة فــي عــام  ،2020وال ســيما لكونــه عــام االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة .وبعــد تراجعــه إلــى أبطــأ وتيــرة لــه منــذ األزمــة
المالية العالمية ،يمكن أن يشهد االقتصاد العالمي انتعاشًا متواضعًا مع تعافي حركة التجارة واالستثمار بصورة تدريجية.
وعلــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،ســيبقى النمــو اإلقليمــي متأث ـرًا بالسياســات النفطيــة ،وتراجــع الطلــب
العالمــي ،علــى الرغــم مــن التوقعــات بارتفــاع اإلنفــاق مــن الحكومــات والقطــاع الخــاص فــي إطــار اســتراتيجيات تنويــع المــوارد
االقتصاديــة علــى المــدى الطويــل فــي المنطقــة .ومــن المتوقــع أن يرتفــع إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة إلــى  %2.5فــي  ،2020مقارنــة مــع  %1.75فــي .2019
وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية فــي المرحلــة الراهنــة ،فــإن التوقعــات تشــير إلــى
اســتفادة األنشــطة االقتصاديــة مــن زيــادة اإلنفــاق الحكومــي علــى خلفيــة خطــط الحوافــز االقتصاديــة واألثــر اإليجابــي إلكســبو
 ،2020واإلصالحــات الهيكليــة األخيــرة المواكبــة لمتطلبــات النمــو الســكاني والداعمــة ألنشــطة القطــاع الخــاص  /الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة.

مالحظات:
• قــد تــم إعــادة تصنيــف األرقــام ليتــم اتبــاع المعلومــات المــزودة فــي العــروض التقديمية واألســس المحاســبية المســتخدمة فــي البيانــات المالية الموحــدة المختصرة
• قــد يتــم عــرض بعــض المؤشــرات لعــام كامــل بـ ً
ـدال من عرضهــا للربع الرابع مــن العام فقط
• لمعلومــات إضافيــة عــن كيفيــة احتســاب المؤشــرات ،يرجــى زيــارة صفحــة عالقــات المســتثمرين على موقــع البنك
• قــد تظهــر بعــض الفروقــات نتيجــة لتقريب األرقام
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