
   
 

   

 

  2013عام البنك أبوظبي التجاري عن أرباح صافي  ملیار درھم  6.3
 

 )موافقة المصرف المركزي بعد(% 30بنسبة نقدیة  بتوزیع أرباحمجلس اإلدارة یوصي 
 

ام المنتھي بتاریخ العالتجاري الیوم عن نتائجھ المالیة عن  أبوظبيأعلن بنك : 2014 ینایر 26أبوظبي في 

 .)موافقة المصرف المركزيل خاضعة( 2013دیسمبر 31
 

  :2012مقارنة بالعام  2013للعام  المالیةالنتائج 
 

 :الدخل من العملیاتو ألرباحلمستویات قیاسیة 
 

 .% 29بارتفاع وقدره  درھم ملیار 3.620 رباحصافي األبلغ  -
م بنھایة درھ 0.45درھم مقارنة مع  0.59لیصل إلى % 31تحسن العائد األساسي على السھم بنسبة  -

 . العام السابق
 .درھم ملیار 7.320لیصل إلى % 11رتفع إجمالي الدخل من العملیات بنسبة ا -
 .درھم ملیار 4.961لتصل إلى %  10رتفعت األرباح التشغیلیة قبل تجنیب المخصصات بنسبة ا -
  .السابقالعام  بنھایة% 3.28مقارنة مع % 3.42إلى  الفوائد لیصلصافي ھامش تحسن  -

 

 :مستدامیة قویة ونمو میزان
 .عن العام السابق% 7ة بنسبارتفاع بملیار درھم  132القروض والسلفیات بلغت محفظة  -
 .درھمملیار  115لتصل إلى % 6ة بودائع العمالء بنس ارتفعت -
من إجمالي الودائع مقارنة % 39 لتصل إلىالحسابات الجاریة وحسابات التوفیر  ارتفعت نسبة مساھمة -

 .السابقلعام خالل ا% 33مع 
 

 :مرتفع مالورأس عالیةسیولة 
 %.16.62وبلغت نسبة الشق األول % 21.21بلغت نسبة كفایة رأس المال  -
صافي االیداعات لدى من خالل معامالت ما بین البنوك حیث بلغ للسیولة كمودع  مكانتھعلى البنك حافظ  -

 .درھم ارملی 8.5بنوك الدولة 
 
 

 :تمان عالي الجودةئنھج متحفظ إلدارة التكالیف وا
 .السابقعام البنھایة % 5.4مقارنة مع % 4.1انخفضت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى  -
 . السابقعام البنھایة % 82.2مقارنة مع % 109.7نسبة تغطیة المخصصات لتصل إلى  تحسنت -
 .السابقعام لابنھایة عن ما كانت علیھ % 50غیر المتعثرة بنسبة ولكن نسبة القروض المستحقة انخفضت  -
 .السابقعام ال بنھایة% 1.20مقارنة مع %  0.90انخفضت تكلفة المخاطر لتصل إلى نسبة  -

 بنك أبوظبي التجاري
 الشیخ زایدشارع 
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 .السابقعام البنھایة % 31.4مقارنة مع % 32.2على مستواھا بمعدل  نسبة التكلفة إلى الدخلحافظت  -

 
 :  لمساھمیناعوائد 
  .%30بنسبة  بتوزیع أرباح نقدیةأوصى مجلس اإلدارة  -
درھم بنھایة  0.45درھم مقارنة مع  0.59لیصل إلى % 31العائد األساسي على السھم بنسبة تحسن  -

 .العام السابق
 نسبةما یشكل درھم  ملیار 1.797غ إجمالي وقدره مبلبسھمًا  392,741,711 ءعادة شراإقام البنك ب -

 .%7على السھم بنسبة المرجح اع العائد فارت إلىى ما أدمن أسھم البنك % 7.02
 .%118ائد المساھمین وعبلغ إجمالي  -

 

بدایة نتمنى " :مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاريعیسى السویدي رئیس  ه النتائج، صرحوتعلیقًا على ھذ

  دوام الصحة وموفورالعافیة،" حفظھ اهللا" دولةالالسمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان، رئیس لصاحب 
 .شفاء العاجل ویحفظھ من كل مكروهعلیھ بال یمَنن أسائلین المولى عز وجل 

 یحظىي تائدة المكانة الرال مما یعكسدرھم  ملیار 3.620بمبلغ قیاسیة یسعدنا اإلعالن عن تحقیق أرباح 

 .نجاز الخطط الموضوعةإھداف وألعلى تحقیق اتھ قدرو وظبي التجاريأببھا بنك 

 القويبنك باإلضافة إلى األداء الیتمتع بھا ونظرًا للموقف المالي القوي وقاعدة رأس المال المتمیزة التي 

تبلغ في % 30أرباح نقدیة بنسبة  ، أوصى مجلس اإلدارة بتوزیعالذي شھدتھ أعمال البنك األساسیة

القابلة للتوزیع على  من األرباح% 50بما یوازي ) بعد خصم أسھم الخزینة( درھمار ملی 1.56مجموعھا 

 .كزيخاضع لموافقة المصرف المر المساھمین

 

الرؤیة حرصنا على تناغم أھداف البنك مع األداء القوي لبنك أبوظبي التجاري مدى  یثبت: "وأضاف

 .ھ في مجال األعمال الدولیةتصبح إمارة أبوظبي مثاًال بارزًا یحتذى بل 2030االقتصادیة إلمارة أبوظبي 

 

لقة بالحوكمة واالستراتیجیات واصل البنك تركیز جھوده في تنفیذ المبادرات المتع ،2013خالل العام 

 :الرامیة إلى

 

استمرار جھود بنك أبوظبي التجاري في جذب وتطویر واالحتفاظ بالموظفین اإلماراتیین على  •

من إجمالي % 40إلى  صول نسبة التوطینبوخر تجمیع المستویات اإلداریة بالبنك ونحن نف

 .كالعاملین بالبن



   
 

 
 392,7عادة شراء إب البنك قامحیث  ،لعوائد للمساھمینقصى اأ استمرار تركیز البنك على تحقیق •

ارتفاع العائد على حقوق المساھمین لیصل إلى  إلى أدىمن أسھمھ ما % 7.02ملیون سھم تشكل 

15.5.% 

حیث قام البنك  ،الدائم بطرح العدید من المبادرات المجتمعیة كجزء أصیل من أعمالنا االلتزام •

البنوك الدور الذي تضطلع بھ أھمیة تأكیدًا على  2013لعام ستدامة خالل اإلتقریر ا بإصدار

ومن جھة  .اي تعمل فیھتال اتقتصادیة المستدامة للمجتمعإلتحقیق التنمیة اقلیمیة في إلالمحلیة وا

اإلمارات العربیة والسلفیات الممنوحة  والموجھة إلى سوق دولة  القروض نسبة بلغت أخرى،

مستمر في المساھمة في دفع عجلة التنمیة نا الالتزاممما یؤكد  ،من محفظة القروض% 95 المتحدة

العدید من الھیئات الخیریة  لصالح البنك تبرعاتوعالوة على ذلك تخطت ، في الدولةاالقتصادیة 

  .ملیون درھم 7,79مارات العربیة المتحدة والمنشآت الصحیة في دولة اإل
 

ء مجلس اإلدارة، أنتھز ھذه الفرصة للتعبیر عن تقدیرنا خواني أعضاإباألصالة عن نفسي وبالنیابة عن  

وامتناننا العمیق لصاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان، رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 

وإلى سمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان، ولي عھد أبوظبي ونائب القائد  ،"حفظھ اهللا"ي بأبوظإمارة حاكم 

ت المسلحة وإلى سمو الشیخ منصور بن زاید إلى نھیان، نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر األعلى للقوا

شؤون الرئاسة وإلى مصرف دولة اإلمارات العربیة المتحدة المركزي لدعمھم المستمر لبنك أبوظبي 

یق إلى وأخیرًا ولیس آخرًا، أتوجھ بالشكر العم. التجاري وجھودھم المخلصة لتطویر وتنمیة اقتصاد الدولة

 ."عمالئنا الكرام وفریق اإلدارة التنفیذیة وجمیع العاملین بالبنك

 

الرئیس التنفیذي وعضو مجلس إدارة  ،، قال عالء عریقات2013عام الوفي معرض تعلیقھ على نتائج 
من خالل  ،بالرغم من استمرار التحدیات في البیئة االقتصادیة استطعنا":بنك أبوظبي التجاري

مو المستقبلي للن أسسوضع  ،"االنضباط"و" الطموح"بین  الموازنةالمبنیة على ستراتیجیتنا إ

حیث بلغ صافي األرباح  ،ویسعدنا اإلعالن عن تحقیق نتائج مالیة قیاسیة ،والربحیة المستدامة

 .درھم ملیار 7.320درھم والدخل من العملیات  ملیار 3.620

تتماشى مع أعلى ومتحفظة  ة قویةمیانیة عمونفتخر بنجاحنا في تطبیق استراتیجتنا وتحقیق میز

 2012مقارنة بالعام % 7بنسبة  وفي ظل ذلك نمت القروض. العالمیةمعاییر الصناعة المصرفیة 

بالرغم من تسدید قرض بمبلغ  2013یة الربع الثالث من العام عن ما كانت علیھ بنھا% 10وبنسبة 

إیداعات في استقطاب  البنكنجح ذلك،  إلىباإلضافة . 2013 في أواخر سبتمبرمستحق كبیر 



   
 

 
یعكس ثقة شریحة مما بشكل یفوق المعدل العام العمالء في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر 

 .كبیرة من عمالئنا في كفاءة وجودة الخدمات المصرفیة المقدمة لھم

 

سدد لعام ا من األول النصف خاللو ،2013بنھایة عام  %21.21ل امال سأركفایة نسبة  بلغت

 درھم ملیار 6.7 بمبلغ المال رأس من الثاني للشق الحكومي الدعم قرضالمالیة  لوزارةالبنك 

صدار سندات إوواكب ذلك  .أقل تمویل بتكلفة العالمیة األسواق من بأموال ھاعن بالكامل واستعاض

طقة الشرق أكبر إصدار لدین ثانوي في منعتبر أمریكي والذي أدوالر  ملیار 1.5بقیمة مالیة 

اإلستراتیجیة  طخطمن دعم وتحقیق ال ھبقاعدة رأسمال قویة تمكنحالیًا  ویحظى البنك .وسطاأل

برنامج ونقدیة الرباح إلى مساھمینا من خالل توزیع األ ، فضًال عن إعادة فائض رأس الماللنمول

 .سھمألعادة شراء اإ

 

 إدارة التكالیف والمخاطر

 

 ةاالئتمانیة تحسنًا كبیرًا بینما تقلصت المخاطر بدرجة ملحوظ شھدت نوعیة القروض والتسھیالت

كما تم التحكم بشكل أفضل في إدارة التكالیف وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستواھا بمعدل 

ستخدام إستثمار في الجوانب التي تساعدنا على تنمیة إیراداتنا بما فیھا في اإلوسنستمر %. 32.2

وتنمیة مھارات وخبرات الكوادر  دیث من األنظمة التقنیة المتطورةلعلم الحآخر ما توصل إلیھ ا

 .ھتمام بكافة مكونات البنیة التحتیةط اإلجراءات واالالبشریة وتطویر العملیات وتبسی

 

وفقًا ألرقى المستویات العالمیة  إدارة المخاطر ستراتیجیًا فيإمنھجًا بنك أبوظبي التجاري  اعتمد

نسبة  ارتفعتبینما  %0.90لتصل إلى  في تخفیض تكلفة المخاطرقفزة نوعیة  واستطعنا تحقیق

بنھایة % 4.1فقد بلغت نسبتھا  القروض المتعثرةأما  .%109.7تغطیة المخصصات لتصل إلى 

انخفضت نسبة القروض المستحقة فیما و .السابقبنھایة العام % 5.4بعد أن كانت  2013عام 

بصفة مجتمعة نسبة  مخصصات القروض المقیمةبلغت و ،%50ولكن غیر المتعثرة بنسبة 

ارتفاع في  تم تحقیق ھذه االنجازات بالتزامن معقد و. من األصول الموزونة المخاطر% 1.96

 .رھمدملیار  132لتصل إلى % 7القروض بنسبة محفظة صافي 

 

  التركیز على العمالء 
 



   
 

 
على ھتمام بعمالئنا یأتي ختیار ولذا فإن االئنا حق االلعمالفي بنك أبوظبي التجاري ندرك أن نحن 

 والخدماتویعود األداء القوي للبنك إلى التركیز على تقدیم أفضل المنتجات المالیة ولویاتنا أقمة 

تحقیق على ساعدتھم لم ینا الدؤوبوسعإلى عمالئنا المصرفیة طبقًا ألرقى المعاییر الدولیة 

ومن ھذا  .واالرتقاء بمستویات رضائھمبھم اتنا على توطید عالق ناوحرصطموحاتھم المالیة 

طرح الھویة الجدیدة لعالمتھ التجاریة لتبدو أكثر حداثة وأكثر ببنك أبوظبي التجاري  قامالمنطلق 

 وعلى تحدیث وجاري العمل حالیًا  ،تعبیرًا عن ما حققھ البنك من مكانة رائدة في القطاع المصرفي

 .روعناإعادة تصمیم ف

 
 2014ستقبلیة وأولویات عام النظرة الم

 

نحن ننظر إلى المستقبل بكل ثقة وسوف نستمر في التركیز على تحقیق أھدافنا اإلستراتیجیة 

ق المزید من لتحقی دولة اإلمارات العربیة المتحدةاقتصاد نمو في ظل  الفرصواإلستفادة من كافة 

وبینما نسعى إلى تحسین  .الوطني ادقتصاال زیادة مساھماتنا في دفع عجلة نموالربحیة لمساھمینا و

ا مستعدون بشكل جید مقتنعون بأنن نحن، فالمبادرات التي قمنا بطرحھا عزیزموقفنا اإلستراتیجي وت

 .خالل السنوات القادمة بیئة العمل التنافسیة تحدیاتللتعامل مع 

 

لتنفیذیة وجمیع ودعم أعضاء مجلس اإلدارة وفریق اإلدارة ان جھود نحن نثّم : "واختتم قائًال

للحفاظ على مكانة البنك البنك ویضعونھا نصب أعینھم  ومبادئالموظفین الذین یجسدون قیم 

 ."الریادیة

 

 

 :2013الجوائز خالل العام        

أفضل "في منطقة الشرق األوسط وجائزة " في مجال المدفوعات والتحصیل بنكأفضل "جائزة  •

 .سمن جلوبال فاینان" خدمات تمویل تجاري

المرأة المتمیزة في القطاع المصرفي "وجائزة " فضل رئیس تنفیذي في مجال التوطینأ"جائزة  •

من قبل لجنة تنمیة " أفضل المدراء التنفیذیین في القطاع المصرفي والمالي"وجائزة " والمالي

 .2013الموارد البشریة في القطاع المصرفي والمالي ضمن فعالیات المعرض الوطني للتوظف 

وجائزة " أفضل خدمات تمویل تجاري"وجائزة " أفضل منتج للمشاریع الصغیرة والمتوسطة"زة جائ •

 .یستإمن ذا بانكر میدل " أفضل خدمات إدارة النقد"



   
 

 
 .من مجلة ورلد فاینانس" في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  2013حوكمة الشركات لعام "جائزة  •

شرق األوسط  من  ذا بانكر تقدیرًا للدور الذي قام بھ في منطقة ال" 2013أفضل صفقة لعام "جائزة  •

لعام إسالمیة أفضل صفقة صیرفة "وجائزة . البنك في صفقة إعادة ھیكلة بیت االستثمار العالمي

 .في منطقة الشرق األوسط وذلك عن صفقة إعادة تمویل المنطقة الحرة بجبل علي" 2013

من بانكرمیدل إیست عن عام " دمات الشركاتأفضل بنك لخ"وجائزة " أفضل بنك تجاري"جائزة  •

2013. 

 .من مجلة ترید فاینانس" البنك التجاري األفضل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا"جائزة  •

 .من مجلة تي أف أر" الفئة الفضیة -أفضل بنك تجاري في الشرق األوسط"جائزة  •

 .بیة المتحدة من مجلة یورومونيفي دولة اإلمارات العر" أفضل بنك في مجال إدارة النقد" جائزة  •

من جوائز التمویل " أفضل منتج مبتكر للعام"جائزة و" أفضل نافذة مصرفیة إسالمیة"جائزة  •

 .اإلسالمي العالمیة

 انتھى
 :نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

 

دیسمبر  31 وبتاریخ. كشركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

جنسیة یخدمون قاعدة عمالء تحتوي  57موظًف یمثلون  4000كان عدد موظفي البنك یزید على  2013

ألف عمیل من الشركات والمشاریع الصغیرة  41ألف عمیل من األفراد ونحو  500على أكثر من 

مكاتب دفع وفرعین في الھند وفرع في  3فرعًا و 50والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلیة تضم 

 . ملیار درھم 183 البنك إجمالي أصولیبلغ  2013دیسمبر  31بتاریخ وكما  . جیرسي

 

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

یة ومتكاملة من الخدمات المصرفیة المتطورة واألنشطة المتمیزة في مجاالت عدیدة منھا، الخدمات المصرف

لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة 

التجاریة وإدارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبیة 

دارة العقارات واالستثمارات ومشتقات األوراق المالیة وخدمات الصیرفة اإلسالمیة وتمویل المشاریع وإ

 .اإلستراتیجیة



   
 

 
وأسھم بنك أبوظبي . من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار% 58.08تمتلك حكومة أبوظبي 

كانت الرسملة  2013 دیسمبر 31وبتاریخ . التجاري مدرجة ویتم تداولھا في سوق أبوظبي لألوراق المالیة

 .مدرھ ملیار 34السوقیة للبنك تبلغ 

 

 :للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، یرجى االتصال مع 
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 :بنك أبوظبي التجاري

 عالقات المستثمرین 

 دنیس كاووكي 
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 :إخالء من المسؤولیة 

 
إن المعلومات والبیانات واآلراء الواردة في . للعلم فقط") البنك. ("ع.م.تم إعداد ھذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش

عرضًا عامًا بموجب أي تشریعات مطبقة أو عرض لبیع أو محاولة للحصول على عرض لشراء أي  ھذا المستند ال تشكل

وال یجوز إعادة . وال تشكل  أي نصیحة أو توصیة بخصوص تلك األوراق أو السندات المالیة األخرى. أوراق أو سندات مالیة

مخصص للتوزیع في أي بلد قد یكون توزیعھ فیھا  إنتاج أو توزیع أو إرسال ھذا المستند دون موافقة من البنك، وھو غیر

 . مخالفًا ألي قوانین محلیة

 

لقد تم إعداد المواد الواردة في ھذا المستند لتقدم معلومات مرجعیة عامة عن بنك أبوظبي التجاري وأنشطتھ وال یدعي البنك 

وال . م یتم التحقق من صحتھا بصفة مستقلةوقد تتضمن معلومات مستقاة من مصادر متاحة للجمھور ل. بأنھا معلومات كاملة

وال یجوز اإلعتماد . یقدم البنك أي تعھدات أو ضمانات في ما یتعلق بدقة أو إكتمال أو إمكانیة االعتماد على ھذه المعلومات

ى مشورة المستثمرین أو المستثمرین المحتملین الذین یتعین علیھم الحصول عل إلىعلى ھذا المستند على أنھ نصیحة موجھة 

 .مھنیة متخصصة مستقلة على أساس األھداف االستثماریة والمواقف المالیة أو االحتیاجات المعینة لكل منھم

 

قد یحتوي ھذا المستند على بعض اإلفادات المعینة القائمة على أساس توقعات مستقبلیة بخصوص بعض الخطط المعینة 

وتتعلق ھذه اإلفادات . ة باألداء المستقبلي واألوضاع المالیة والنتائج المستقبلیةالخاصة بالبنك وأھدافھ الحالیة وتوقعاتھ المتعلق

بنظرة بنك أبوظبي التجاري الحالیة بخصوص األحداث المستقبلیة وھي عرضة للتغییر وبعض المخاطر المعینة 
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وصل إلیھا بناًء على توقعات وقد تم الت. واإلفتراضات التي تكون، في كثیر من األحیان، خارجة عن إرادة وسیطرة البنك

 .البنك بخصوص التطورات المستقبلیة وآثارھا المحتملة على البنك

 

وتنطوي ھذه اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلیة، بطبیعتھا على بعض المخاطر بسبب تعلقھا بوقائع وظروف 

ء أخرى، األوضاع االقتصادیة المحلیة والعالمیة والمخاطر مستقبلیة خارجة عن إرادة وسیطرة البنك بما في ذلك، من بین أشیا

المرتبطة باألسواق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت والسیاسات الموضوعة من قبل السلطات التنظیمیة 

وتلك الناشئة عن والجھات الحكومیة واإلجراءات المتخذة بواسطة تلك السلطات والجھات واآلثار الناشئة عن المنافسة 

التوقیتات وبعض المعلومات غیر المؤكدة بخصوص اإلستحواذات أو االندماجات المستقبلیة في مجاالت الصناعات ذات 

 .الصلة

 

الخطط واألھداف  یمكن أن یختلف كل من الموقف المالي للبنك وأدائھ ونتائجھ الفعلیة بشكل جوھري عن ونتیجة لذلك،

ویتعین على األشخاص الذین یطلعون على ھذا . المستقبلیة فادات القائمة على أساس التوقعاتوالتوقعات المذكورة في اإل

الحقائق والبیانات  اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلیة إذ أن ھذه اإلفادات تعكس فقط المستند عدم اإلعتماد على

التجاري بتحدیث اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلیة  بيكما ھي بتاریخ اإلدالء بتلك اإلفادات وال یتعھد بنك أبوظ

 .المستند أو أي إفادات مماثلة أخرى قد یدلي بھا الواردة في ھذا

  


