
   
 

   

  2014عام لمن ا التسعة أشھر بنك أبوظبي التجاري عنأرباح  درھم ارملی 3.179
 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% 16بارتفاع وقدره 

 
 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% 11بارتفاع وقدره  2014درھم أرباح الربع الثالث من العام  ارملی 1.018

 
 30منتھیة بتاریخ الفترة التسعة أشھر جاري الیوم عن نتائجھ المالیة عنالت أبوظبيأعلن بنك : 2014 أكتوبر 22 ،أبوظبي

 .2014سبتمبر 
 

 :ربحیة مستدامة وأداء قوي ♦
 .2013بنفس الفترة من عام  2014سبتمبر  30مقارنة النتائج المحققة حتى 

 
 .%16بارتفاع وقدره  درھمملیون  3,179 رباحبلغ صافي األ -

 .درھم ملیون 3,028  إلىلیصل % 18بنسبة القابلة للتوزیع على المساھمین رباح افي األارتفع ص -

من التسعة أشھر الدخل من العملیات خالل علمًا بأن  .درھم ملیون 5,645 إلىلیصل % 2رتفع الدخل من العملیات بنسبة ا -

الربح غیر ومع استبعاد  ،التحوط تفاقیاتا نتھاءإ نتیجةملیون درھم كربح لمرة واحدة  100مبلغ  تضمنالعام الماضي 

 زیادةبینما حقق الدخل من غیر الفوائد  %3بنسبة  الجاريمن العام التسعة أشھر الدخل من العملیات خالل  ارتفعالمتكرر، 

 .ملیون درھم  1,452 إلىلیصل % 6بنسبة 

 .درھم ملیون 896 إلىلیصل % 19شھد الدخل من صافي الرسوم والعموالت زیادة بنسبة  -

  لتكالیفاإدارة كفاءة عالیة في تحسن كبیر في تكلفة األموال و ♦
ملیون  1,056 إلىمن العام الماضي لتصل  نفس الفترةعن ما كانت علیھ بنھایة % 20انخفضت الفوائد المدفوعة بنسبة  -

 .درھم

 النطاقضمن على مستواھا حافظت  حیث الجاريمن العام التسعة أشھر بنھایة % 32.8الدخل  إلىبلغت نسبة التكلفة  -

 .المستھدف

 نوعیة األصول تحسن مستمر في  ♦

و % 4.1مقارنة مع % 128.7، بینما بلغت تغطیة المخصصات %3.4تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى  -

 .على التوالي بنھایة العام الماضي % 109.7

 .2014سبتمبر  30االئتمانیة بتاریخ صول موزونة المخاطر من قیمة األ %2.21 ةصصات العامالمخ بلغت نسبة -

 عن نفس الفترة من العام الماضي و% 1.07 مقارنة مع 2014بنھایة التسعة أشھر من عام % 0.52بلغت تكلفة المخاطر  -

 .بنھایة العام الماضي% 0.90

 نھج متحفظ  ومیزانیة قویة  ♦
 .بنھایة العام الماضيانت علیھ ما كعن % 3ة بنسبارتفاع بملیار درھم  136القروض والسلفیات بلغ صافي  -

 .ملیار درھم 122لتصل إلى  بنھایة العام الماضي عن ما كانت علیھ% 5ة بودائع العمالء بنس ارتفعت -

% 39من إجمالي الودائع مقارنة مع % 47لتصل إلى  ودائع العمالء في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر ارتفعت نسبة -

 .بنھایة العام الماضي

 بنك أبوظبي التجاري
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 رأسمال قويو الیةعسیولة  ♦
 %.16.90وبلغت نسبة الشق األول % 21.25بلغت نسبة كفایة رأس المال  -

 16لدى بنوك الدولة  اإلیداعاتصافي حیث بلغ ، من خالل معامالت ما بین البنوكللسیولة كمودع  مكانتھعلى البنك حافظ  -

 .درھم ارملی

 .بنھایة العام الماضي% 114.1 مقارنة مع% 111.8 إلىلتصل الودائع  إلىتحسنت نسبة القروض  -

درھم بنھایة  0.43درھم عن التسعة أشھر من العام الجاري مقارنة مع  0.55إلى لیصل ارتفع العائد األساسي على السھم  -

 .نفس الفترة من العام الماضي

لبن�����ك أب�����وظبي  وعض�����و مجل�����س اإلدارة   ق�����ال ع�����الء عریق�����ات، ال�����رئیس التنفی�����ذي     ، ه النت�����ائجوتعلیق�����ًا عل�����ى ھ�����ذ  
س����س ألأداء البن����ك الق����وي ل����یعكس م����دى تریكزن����ا عل����ى تحقی����ق  نم����و مس����تدام ولیؤك����د م����دى التزامن����ا با   ج����اء":لتج����اريا

وق����د اس����تطاع بن����ك أب����وظبي التج����اري الحف����اظ عل����ى میزانی����ة عمومی����ة قوی����ة      . ن����اعمالألعناھا وض����س����تراتیجیة الت����ي  إلا

الس���تفادة م���ن جمی���ع الف���رص   فة إل���ى س���عیھ ل باإلض���ا ھأعمال��� وتی���رة نم���و لزی���ادة تطبی���ق نھج���ھ الم���تحفظ  االس���تمرار ف���ي  و

 ".المتاحة في مختلف القطاعات االقتصادیة الرئیسیة

 

اس���تمرار اقتص���اد دول���ة اإلم���ارات ف���ي إظھ���ار مؤش���رات إیجابی���ة         نتیج���ةوق���د ج���اءت ھ���ذه النت���ائج المتمی���زة     ": وأض���اف

ومی���ة مم���ا أدى إل���ى تحس���ن ملم���وس  ق���درتنا عل���ى إدارة المخ���اطر ونھجن���ا الم���تحفظ ف���ي التعام���ل م���ع المیزانی���ة العم   وبس���بب 

ف����ي مج����ال الص����ناعة ض����اھي أرق����ى المس����تویات یة قوی����ة تس����مالبقاع����دة رأالبن����ك حالی����ًا یح����تفظ و. ف����ي نوعی����ة األص����ول

 ".لى مستویات قیاسیةإلتصل نخفضت تكلفة المخاطر إوقد حافظ على نسبة سیولة عالیة بینما المصرفیة 

 

 بتع���دیل "درد ان���د ب���ورز نس���تا"الدولی���ة  االئتم���اني م���ت وكال���ة التص���نیف  خ���الل ش���ھر یولی���و م���ن الع���ام الج���اري قا    ": ق���الو

 االئتم���اني عن���د مس���توى كم���ا أك���دت تص���نیف البن���ك  " إیج���ابي"ص���بح یل لبن���ك أب���وظبي التج���اري  المس���تقبلیةالنظ���رة  تص���نیف

A/A-1 .  ص���ول نوعی���ة األنعكاس���ا ل���ألداء الم���الي الق���وي والتحس���ن الملم���وس ف���ي محفظ���ة التموی���ل و     إوی���أتي ھ���ذا التع���دیل

 نق���وم بھ���ا  عم���ال الت���ي ألویعتب���ر ھ���ذا التص���نیف بمثاب���ة ش���ھادة تق���دیر للجھ���د ال���ذي نبذل���ھ وا     . تحقی���ق العوائ���د والق���درة عل���ى  

 ".المالي لتحسین أدائنا 2009ذھا منذ عام اتخإویؤكد على صحة الخطوات التي دأبنا على 

 

الف��رص  س��تفادة م��ن وكلن��ا ثق��ة بق��درتنا عل��ى اإل  الع��ام  ھ��ذاالرب��ع األخی��ر م��ن    إل��ىنتطل��ع إنن��ا " :اخت��تم عریق��ات حدیث��ھ ق��ائالً  و

 ." لتحقیق معدالت نمو مستقبلي كبیرة لعمل في إطار إستراتیجیتناباستمر مع التزامنا المالمتاحة 

  

ف��ي  بن��ك أب��وظبي التج��اري اس��تمر: التج��اري أب��وظبي بن��ك لمجموع��ة الم��الیین المس��ؤولین كبی��ر ،وق��ال دیب��اك ك��وھلر

مقارن��ة ب��نفس الفت��رة م��ن الع��ام الماض��ي بم��ا یتماش��ى م��ع   2014 ع��ام م��ن الثال��ث الرب��ع خ��الل تحقی��ق نت��ائج مالی��ة متمی��زة

وق���د ج���اء ھ���ذا النم���و الملح���وظ باألرب���اح نتیج���ة االس���تمرار ف���ي تنوی���ع مص���ادر    .ألعم���ال البن���ك اإلس���تراتیجیة طویل���ة األم���د

ص���افي الرس���وم والعم���والت ال���ذي  لزی���ادة الكبی���رة ف���ي ال���دخل م���ن   وا %0.90وی���ل م���ع انخف���اض تكلف���ة األم���وال إل���ى   التم

ع���الوة عل���ى التحس���ن   . ملی���ون درھ���م  896مقارن���ة ب���نفس الفت���رة م���ن الع���ام الماض���ي لیص���ل إل���ى        % 19ارتف���ع بنس���بة  

أم���ا ال���دخل م���ن  . ملی���ون درھ���م  608الط���ارئ عل���ى نوعی���ة األص���ول ووص���ول إجم���الي المخصص���ات العام���ة إل���ى مبل���غ      

األرب���اح  بع���د اس��تبعاد  بنھای��ة الع���ام الماض��ي   أش���ھرد تراجع���ًا طفیف��ًا ع���ن م��ا ك���ان علی��ھ بنھای���ة التس��عة     غی��ر الفوائ��د فق���د ش��ھ   



   
 

 
بنھای��ة التس��عة أش���ھر   % 32.8بینم��ا بلغ��ت نس���بة التكلف��ة إل��ى ال���دخل      .انتھ��اء اتفاقی��ات التح���وط   المحقق��ة لم��رة واح��دة بس���بب   

 .حتیة واألنظمة التقنیة المتطورةلبشریة والبنیة التنظرًا الستمرار البنك في االستثمار في القوى ا 2014من العام 

 

 :2014الجوائز خالل العام        

 .من وورلد فاینانس 2014لعام " أفضل بنك في مجال حوكمة الشركات"جائزة  •

" أفضل خدمة عمالء للمشاریع الصغیرة والمتوسطة "و" أفضل منتج للمشاریع الصغیرة والمتوسطة"جائزة  •

 .من جوائز بانكر میدل إیست "مویل تجاريأفضل خدمات ت"و

أفضل بنك للتمویل التجاري "على مستوى منطقة الشرق األوسط وجائزة " أفضل بنك في مجال إدارة النقد"جائزة  •

 .من مجلة جلوبال فاینانس" في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 .نكراللعام السادس من آسیان ب "ربیة المتحدةأفضل بنك للخدمات المصرفیة لألفراد في دولة اإلمارات الع"جائزة  •

أفضل بنك في مجال منتجات الودائع في "وجائزة  "أفضل بنك إلدارة النقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة"جائزة  •

 .نكرامن آسیان بللصیرفة اإلسالمیة  "الشرق األوسط

 .ستیمیدل إ جوائز بانكرمن " أفضل بنك لخدمات الشركات"وجائزة  "أفضل بنك تجاري"جائزة  •

أفضل بنك في مجال التمویل التجاري "وجائزة " أفضل بنك تجاري في الشرق األوسط وشمال أفریقیا"جائزة  •

 .من مجلة ترید فاینانس" اإلسالمي  في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 .نكنغ أند فاینانسبا من مجلة آسیان" أفضل بنك إلدارة النقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة"جائزة  •

 .من مجلة یوروموني للعام الثاني على التوالي "أفضل بنك في مجال إدارة النقد"جائزة  •

 

 ىانتھ

 



   
 

 
 بنك أبوظبي التجاري عن معلومات

 
كان عدد  2014 سبتمبر 30وبتاریخ . كشركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

عمیل من   580,000جنسیة یخدمون قاعدة عمالء تحتوي على أكثر من  62موظف یمثلون  4000على  موظفي البنك یزید
 50عمیل من الشركات والمشاریع الصغیرة والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلیة تضم   49,000األفراد وما یتخطى 

یبلغ  2014 سبتمر 30بتاریخ وكما   .ومكتب تمثیلي في لندن وفرع في جیرسيمكاتب دفع وفرعین في الھند  3فرعًا و
 . ملیار درھم 198 البنك إجمالي أصول

 
یعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمھ لمجموعة متنوعة ومتكاملة من 

فیة لألفراد وإدارة الثروات الخدمات المصرفیة المتطورة واألنشطة المتمیزة في مجاالت عدیدة منھا، الخدمات المصر
واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریة وإدارة النقد واالستثمارات 
المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبیة ومشتقات األوراق المالیة وخدمات الصیرفة اإلسالمیة 

 .إدارة العقارات واالستثمارات اإلستراتیجیةوتمویل المشاریع و
 

) %1.35وجھة حكومیة أخرى   %58.08مجلس أبوظبي لالستثمار(من رأسمال البنك   %59.4بيتمتلك حكومة أبوظ
كانت  2014سبتمبر  30وبتاریخ . وأسھم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم تداولھا في سوق أبوظبي لألوراق المالیة

 .  ملیار درھم 44للبنك تبلغ  الرسملة السوقیة
 

 

 :للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، یرجى االتصال مع 

 

 :بنك أبوظبي التجاري

 إدارة العالقات الخارجیة

 مجدي عبد المھدي .د

  3030TUmajdi.a@adcb.comUT: برید الكتروني

 

 :بنك أبوظبي التجاري

 ثمرین عالقات المست

 دنیس كاووكي 

 3030TUadcb_investor_relations@adcb.comUT: برید الكتروني
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