
     
 

   
 

, 2012 سبتمبر 30حتى مليون درهم  2,131بنك أبوظبي التجاري يعلن عن صافي أرباح بمبلغ 
 مليون درهم 4,985بمبلغ  أرباح تشغيليةو

 
 

التسعة اشهر أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن : 2012 نوفمبر 1أبوظبي في 
 .2012عام  الماضية من

  
   2011من عام نفس الفترة بنتائج  2012 سبتمبر 30حتى ققة مقارنة النتائج المح

  
مليون درهم  2,531مقارنة بمبلغ  2012من عام  سبتمبر 30حتى  مليون درهم 2,131 بلغ صافي االرباح - 

حصة بنك  مليون درهم آدخل لمرة واحدة من عوائد بيع  1,314مبلغ متضمنة  بنفس الفترة من العام الماضي
 %75 وقد سجل صافي ارباح البنك زيادة نسبتها .يي بنك أر أتش بيه آابيتال بيرهاد الماليزأبوظبي التجاري ف

  .مليون درهم 1,217عن ما آان عليه في نفس الفترة من العام الماضي بمبلغ  
  .مليون درهم 4,985ليصل إلى % 12بنسبة إجمالي الدخل من العمليات إرتفع  - 
 .مليون درهم 3,426لتصل إلى %  17بنسبة  يب المخصصاتقبل تجن إرتفعت األرباح التشغيلية - 
 %.32.8مقارنة مع % 31.2نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى  تتحسن - 
 .مليون درهم 1,308صل الى يل% 29تراجع صافي المخصصات بنسبة  - 
 ةونسب% 22.51نسبة  معمقارنة % 16.22نسبة الشق األول  وبلغت% 22.53بلغت نسبة آفاية رأس المال  - 

 . صولمما يعكس استقرار رأس المال وجودة األ 2011 ديسمبر 31آما بتاريخ على التوالي % 15.90
ديسمبر  31آما بتاريخ % 114.27بعد أن آانت % 113.57الى الودائع لتصل الى * نسبة القروض تتحسن - 

2011. 
  

 .ة  بعملة اليورو بشكل مستقلالمالي االوراقلتظهر  2012في يونيو تم إعادة تصنيف الودائع من العمالء *  
 

 مالية حقق البنك نتائج : "قال عالء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاريو
التي  الصعوباتمن  فعلى الرغم  2012الفترة المنصرمة من عام خالل  ةوسجل مستويات أداء مميز جيدة

عكست النتائج  تحسنًا مستمرًا يه من الكثير من التحديات،بما تنطوي عل المصرفية بيئة األعمال تواجهها
رتفعت األرباح إو% 12رتفع الدخل من العمليات بنسبة إوقوة في أعمالنا المصرفية الرئيسية، حيث 

مقارنة بنفس الفترة من العام  2012سبتمبر  30حتى % 17التشغيلية  قبل تجنيب المخصصات بنسبة 
خالل التسعة %  75رباح بنسبة رتفع صافي األإ، في العام الماضي مرة واحدةل دخلالباستثناء و . الماضي

في ترسيخ مكانة بنك أبوظبي  نمضي قدمًاع استمرار تحسن مستويات الرسملة والسيولة، وم. أشهر الماضية
ق الهدف الرئيسي بناء ميزانية عمومية أآثر صالبة واستدامة مما يحقوذلك بالترآيز على التجاري 

قمنا بالمخصصات حيث آما نحافظ على نهجنا المتحفظ فيما يتعلق . مد المتوسطراتيجيتنا على األستإل
 30وبتاريخ  .شهرأعن فترة التسعة مليون درهم 1,425بلغ باقتطاع مخصص على القروض المتعثرة 

من % 1.68بنسبة مليون درهم  2,214محفظة القروض العامة لمخصصات ال تبلغ  2012سبتمبر 
مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرآزي القاضي ول موزونة المخاطر بما يتخطى متطلبات صاأل

نواصل متابعة سونحن . 2014األصول بحلول عام تلك من %  1.50بالوصول الى مخصصات بنسبة 
   .الدعائم اإلستراتيجية لتحقيق النمو والنجاح على األمد الطويل لبناءجهودنا 

  

  بنك أبوظبي التجاري
  شارع السالم

  ، أبوظبي939.: ب.ص
http://www.adcb.com 

  للنشر فورًا: بيان صحفي



     
 

 
نا ان نواصل الترآيز على  عاستط: " ر، آبير المسؤولين الماليين في بنك أبوظبي التجاريوقال ديباك آوال

التكلفة إلى الدخل لتصل تحسين مستويات الكفاءة التشغيلية خالل التسعة أشهر الماضية حيث  تحسنت نسبة 
نقطة  41 موالاأل آما بلغ تحسن تكلفة .خالل نفس الفترة من العام الماضي %32.8مقارنة مع % 31.2الى 
ظنا على فحا آما. ألداء الجيد في تأمين مصادر التمويللنتيجة آنفس الفترة من العام الماضي بمقارنة  أساس
  .بنود الميزانية العموميةالمخاطر وتعزيز  إدارة في المنضبطنهجنا 

 
  

 :للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى االتصال مع 
  

  :بنك أبوظبي التجاري
  إدارة العالقات الخارجية

  مجدي عبد المهدي .د
   majdi.a@adcb.com: بريد الكتروني

  
  :بنك أبوظبي التجاري
  عالقات المستثمرين 

  دنيس آاووآي 
  adcb_investor_relations@adcb.com: بريد الكتروني

 
 

  :إخالء من المسؤولية 
 

إن المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في . للعلم فقط") البنك. ("ع.م.تم إعداد هذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش
لحصول على عرض لشراء أي هذا المستند ال تشكل عرضًا عامًا بموجب أي تشريعات مطبقة أو عرض لبيع أو محاولة ل

وال يجوز إعادة . وال تشكل  أي نصيحة أو توصية بخصوص تلك األوراق أو السندات المالية األخرى. أوراق أو سندات مالية
إنتاج أو توزيع أو إرسال هذا المستند دون موافقة من البنك، وهو غير مخصص للتوزيع في أي بلد قد يكون توزيعه فيها 

  . نين محليةمخالفًا ألي قوا
  

لقد تم إعداد المواد الواردة في هذا المستند لتقدم معلومات مرجعية عامة عن بنك أبوظبي التجاري وأنشطته وال يدعي البنك 
وال . وقد تتضمن معلومات مستقاة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم التحقق من صحتها بصفة مستقلة. بأنها معلومات آاملة
وال يجوز اإلعتماد . أو ضمانات في ما يتعلق بدقة أو إآتمال أو إمكانية االعتماد على هذه المعلومات يقدم البنك أي تعهدات

على هذا المستند على أنه نصيحة موجهة إلى المستثمرين أو المستثمرين المحتملين الذين يتعين عليهم الحصول على مشورة 
 .لمواقف المالية أو االحتياجات المعينة لكل منهممهنية متخصصة مستقلة على أساس األهداف االستثمارية وا

 
قد يحتوي هذا المستند على بعض اإلفادات المعينة القائمة على أساس توقعات مستقبلية بخصوص بعض الخطط المعينة 

تتعلق هذه اإلفادات و. الخاصة بالبنك وأهدافه الحالية وتوقعاته المتعلقة باألداء المستقبلي واألوضاع المالية والنتائج المستقبلية
بنظرة بنك أبوظبي التجاري الحالية بخصوص األحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر المعينة 

وقد تم التوصل إليها بناًء على توقعات . واإلفتراضات التي تكون، في آثير من األحيان، خارجة عن إرادة وسيطرة البنك
 .وآثارها المحتملة على البنكالبنك بخصوص التطورات المستقبلية 

  
وتنطوي هذه اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية، بطبيعتها على بعض المخاطر بسبب تعلقها بوقائع وظروف 
مستقبلية خارجة عن إرادة وسيطرة البنك بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر 

بطة باألسواق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت والسياسات الموضوعة من قبل السلطات التنظيمية المرت
والجهات الحكومية واإلجراءات المتخذة بواسطة تلك السلطات والجهات واآلثار الناشئة عن المنافسة وتلك الناشئة عن 

اإلستحواذات أو االندماجات المستقبلية في مجاالت الصناعات ذات التوقيتات وبعض المعلومات غير المؤآدة بخصوص 
 .الصلة

  
الخطط واألهداف  يمكن أن يختلف آل من الموقف المالي للبنك وأدائه ونتائجه الفعلية بشكل جوهري عن ونتيجة لذلك،

شخاص الذين يطلعون على هذا ويتعين على األ. المستقبلية والتوقعات المذآورة في اإلفادات القائمة على أساس التوقعات



     
 

 
الحقائق والبيانات  اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية إذ أن هذه اإلفادات تعكس فقط المستند عدم اإلعتماد على

بلية التجاري بتحديث اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستق آما هي بتاريخ اإلدالء بتلك اإلفادات وال يتعهد بنك أبوظبي
 .المستند أو أي إفادات مماثلة أخرى قد يدلي بها الواردة في هذا

   


