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استعراض األداء المالي

األداء المالي

جاءت إيرادات عام  2018مماثلة لتلك التي حققها

حافظنا كذلك على رسملة جيدة ومريحة تتوافق مع

البنك في  ،2017لتعكس األداء الجيد في ظل ظروف

المتطلبات التنظيمية؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية

السوق التنافسية ،حيث شملت هذه اإليرادات أرباحًا

– الشق األول  %14.0أو  %12.4بعد احتساب توصيات

استثمارية .وتم اإلعالن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 74

توزيع األرباح ،وبلغ معدل كفاية رأس المال  %15.7وهو

فلسًا للسهم ،ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات  8.6مليار

أعلى من متطلبات بازل  3لعام  2018البالغة ،%10

درهم لعام  ،2018بارتفاع نسبته  %6مقارنة مع الفترة

وذلك باعتباره مصنفًا من قبل مصرف اإلمارات العربية

في  31ديسمبر 2018؛ حيث بلغ صافي أرباح المجموعة  12.0مليار

نفسها من عام  ،2017في خطوة تؤكد على التزامنا

المتحدة المركزي كأحد البنوك المحلية ذات األهمية

بتعزيز عائدات المساهمين.

النظامية .كما واصل بنك أبوظبي األول االستفادة

درهم بزيادة قدرها  %10عن عام  ،2017كما حقق البنك إنجازًا الفتًا

كما عزز بنك أبوظبي األول من ميزانيته العمومية

مسيرة متواصلة من اإلنجازات
حقق بنك أبوظبي األول نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية

تمثل في إتمام مسيرة االندماج في اإلمارات العربية المتحدة بتوحيد
األنظمة التقنية للبنكين السابقين بنجاح.

والنسب المالية خالل عام  ،2018حيث بلغت القروض
والسلفيات  353مليار درهم ،بارتفاع نسبته  %7مقارنة
مع عام  .2017وبلغت ودائع العمالء  465مليار درهم،
بارتفاع نسبته  %18مقارنة مع عام  .2017وحافظنا
كذلك على معدالت سيولة مرتفعة ومحفظة تمويل

أبرز النتائج المالية

متنوعة؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة .%118
تحسن معدل المصروفات إلى اإليرادات؛ حيث بلغ

ﻧﻤﻮ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﻌﺪل اﻟﻘﺮوض
إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ

ﻧﻤﻮ وداﺋﻊ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ
وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ

ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

%18+

( %25.9باستثناء تكاليف االندماج) مقارنة مع %27.7
في عام 2017؛ حيث واصل بنك أبوظبي األول التوفير

%76

العالمية وأكثرها كفاءة.
واعتبارًا من  31ديسمبر  ،2018بلغ إجمالي األصول
 744مليار درهم ،بارتفاع نسبته  %10مقارنة مع عام

ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

 ،2017كما حافظنا على مكانتنا من حيث اإلقراض؛
إذ يعتبر بنك أبوظبي األول أكبر مقرض في اإلمارات
العربية ،وأحد أبرز المقرضين في المنطقة .وواصلت

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ

%16.2

ﻣﻌﺪل اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة
ﻗﻮة رأس
اﻟﻤﺎل
واﻟﻌﻮاﺋﺪ

ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻮي
ﻟﺠﻮدة اﺻﻮل

%3.1

المجموعة تحقيق مستوى جيدًا في جودة األصول عبر
محفظة األفراد والشركات حتى نهاية شهر ديسمبر
2018؛ فقد بلغت القروض المتعثرة (صافي) 11.5
مليار درهم ،وحافظ معدل القروض المتعثرة (صافي)
على استقراره عند  .%3.1وحققت المجموعة مستويات
تغطية مرتفعة عقب تطبيق المعايير المحاسبية
(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  )9و”تخصيص

ﻣﻌﺪل ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – اﻟﺸﻖ
اول ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺑﺎزل 3

%14.0

)ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ارﺑﺎح(

سعر الشراء” ،بالتزامن مع مراجعة محفظة قروض
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

%110

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وأحد أكثر
البنوك أمنًا في العالم .شكل عام  2018نقلة نوعية
بالنسبة لمصادر التمويل؛ حيث قامت المجموعة بجمع
أكثر من  2.3مليار دوالر من عدد من أسواق العمالت
والتمويل على الرغم من ظروف السوق المتقلبة.
ويشمل ذلك إصدار صكوك بقيمة  650مليون دوالر في
الربع األول من عام  .2018كما شهد عام  2018زيادة
في تنويع قاعدة المستثمرين لدى البنك في كل من
أوروبا وآسيا من خالل اإلصدار الناجح لسندات العملة
المحلية في دول مختلفة.

في تكاليف االندماج ،وتوطيد مكانته كأحد أبرز البنوك

%118

%6+

من مكانته كصاحب أقوى تصنيف ائتماني ( )AA-في

الخدمات المصرفية لألفراد ،األمر الذي نتج عنه انخفاضًا
في صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة %28
مقارنة مع الفترة نفسها من عام  ،2017والذي أدى إلى
انخفاض تكلفة المخاطر (على القروض والسلفيات)
ليصل إلى  48نقطة أساس ،بعد انخفاض بمعدل 21
نقطة أساس خالل عام .2018

األداء بحسب األعمال
حققت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات
أداء قويًا خالل عام 2018؛ حيث سجلت
واالستثمار ً
ارتفاعًا ملحوظًا في الميزانية العمومية واإليرادات
على الرغم من التقلبات التي يشهدها السوق
والتنافسية العالية .وتحقق هذا األداء المميز نتيجة
لقوة أعمال العمليات المصرفية الدولية ،واألسواق
العالمية ،وتمويل الشركات العالمية .وانخفضت تكاليف
العمليات التشغيلية بشكل ملحوظ مقارنة مع عام
 ،2017ما يعكس التوفير في التكاليف عقب االندماج
وتحسن كفاءة أعمالنا.
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استعراض األداء المالي

مجموعة الخدمات المصرفية
لألفراد

مجموعة الخدمات المصرفية
الدولية

أداء جيدًا
حققت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد ً

ارتفعت إيرادات األعمال الدولية بنسبة  %7مقارنة مع

في عام  2018على الرغم من الظروف التنافسية

الفترة نفسها من عام  ،2017والتي ساهمت بنسبة

العالية .وحققت صافي األرباح والعوائد بعد احتساب

 %13.3من إيرادات المجموعة ،مقارنة مع  %12.4في

نسبة المخاطر تحسنًا كبيرًا مقارنة مع عام ،2017

عام  .2017وسجلت محفظة القروض الدولية نموًا

ويعود ذلك إلى االنخفاض الملحوظ في مخصصات

ملحوظًا مقارنة مع عام  2017بفضل المساهمة

انخفاض القيمة نتيجة مراجعة محفظة القروض

الملحوظة ألعمالنا في آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة

وانخفاض النفقات التشغيلية.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بينما حافظت السيولة

وخالل الربع األخير ،قمنا بتوحيد ودمج األنظمة القديمة

الموجز المالي
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ – ﻣﻮﺟﺰ )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ضمن منصة تقنية واحدة أتاحت لعمالء بنك أبوظبي
األول الوصول إلى حساباتهم وإداراتها عبر قنوات

حيث تمت إعادة تنظيم العمليات خارج اإلمارات لتوفير

وعمليات موحدة خاصة ببنك أبوظبي األول .وتماشيًا

قيمة أكبر لألعمال المستقبلية.

ﻟﻌﺎم 2017

إﻳﺮادات ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت ،ﺻﺎﻓﻲ
إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻤﻼت اﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺪﺧﻞ ا´ﺧﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻮاﺋﺪ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺪﻣﺎج
اﺳﺘﻬﻼك اﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ )ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج(
ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح

على مستوى جيد.
وكانت عروض القيمة الدولية للمجموعة قيد المراجعة،

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻟﻌﺎم 2018

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻼل
ﻋﺎم %

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ )درﻫﻢ(
(A

مع التزامها بتحقيق االبتكار؛ وقعت مجموعة الخدمات
المصرفية لألفراد مذكرة تفاهم مع حكومة أبوظبي

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺸﻖ اول ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ) 523ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ – ﻟﻌﺎم  (2018وأﺳﻬﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ – ﻣﻮﺟﺰ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

لتطوير حلول سداد رقمية متكاملة .كما أطلقت

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻟﻌﺎم 2018

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻼل
ﻋﺎم %
7

ﻟﻌﺎم 2017

اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت ،ﺻﺎﻓﻲ

إصدارات محدثة للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر

18

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

الهاتف المتحرك للعمالء خالل الربع األخير.

6
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اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ )وداﺋﻊ(
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺻﻮل

)(0

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺳﻨﺪات اﻟﺸﻖ اول ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل(
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ

اإليرادات بحسب األعمال

(b

اإليرادات بحسب الموقع الجغرافي

(c

ﺗﺸﻤﻞ وداﺋﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ؛ ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ.
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺳﻨﺪات اﻟﺸﻖ اول ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل(،
اﻟﺸﻬﺮة واﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻮﺳﺔ.

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )(%

دات
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

20

ﻣﻠﻴﺎر
ﻫﻢ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻓﺮاد

%38

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

%1

اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

%10

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

%51

اﻳﺮادات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2018

 19.4ﻣﻠﻴﺎر
درﻫﻢ

دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
أوروﺑﺎ ،اﻣﺮﻳﻜﻴﺘﺎن،
واﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ،وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

آﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

%87
%10
%3

اﻳﺮادات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2018

 19.4ﻣﻠﻴﺎر
درﻫﻢ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻓﺮاد

%38

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

%1

اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

%10

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

%51

0

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﻟﻌﺎم 2018

ﻟﻌﺎم 2017

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم
)ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس(

ﻫﺎﻣﺶ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت إﻟﻰ اﻳﺮادات )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺪﻣﺎج(
اﻳﺮادات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔاﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس(
ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة
2018
 19.4ﻣﻠﻴﺎر
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
درﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻌﺪل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – اﻟﺸﻖ اول
ﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
(d

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎم  2018إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ  9ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ  ،39وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه ارﻗﺎم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ

(e

ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت

(f

اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺸﻖ اول ﻣﻦ رأس
اﻟﻤﺎل

(g

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل  ،3ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت دﻳﺴﻤﺒﺮ  2017دون اﺣﺘﺴﺎب
ً
اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

(h

ﺳﻨﻮﻳÄ

ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه
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