
 

 

 

 

 %3بارتفاع بنسبة   2017 بنهاية عامبنك أبوظبي التجاري  أرباحمليار درهم  4.278

 %7بارتفاع بنسبة  مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع األخير من العام 1.072

 *فلس لكل سهم  42 نقدية تبلغ أرباحيقترح توزيع مجلس اإلدارة و

  حربامن صافي األ % 51زي بما يوا

 

 

ن31التجنني انالمننب نعننبن تيمجننةنال يلمنن نعننبنالبنني نال  ت نن نكتنني   ننأكننبي  أعلننبنك نن ن: 2018 ينوواير 28أبوووظبي فووي 

 .2017د س  رن

 

 :(2017ديسمبر  31النتائج الرئيسية  )

ن

 :نمو مستدام وعوائد للمساهمين على األمد الطويل 

 (2016مقارنة مع  2017)

 

 مليار درهم. 4.278 إلى  لليص %3رتفع صافي األرباح بنسبة إ -

مليار  6.701إلى  ليصل %8بنسبة  رتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل اإلسالميإ -

 درهم .

 948.2مليار درهم بينما بلغت المصاريف التشغيلية  895.8إلى  ليصل %5إرتفع الدخل من العمليات بنسبة  -

بنهاية عام  %33.1 الدخل عندإلى  تكلفةالسبة ناستقرار إلى  مما أدى أيضا   %5مليار درهم بارتفاع بنسبة 

 .2016 العامهاية بن %9.32بعد أن كانت  2017

 مليار درهم. 5.948إلى  لتصل %4رتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة إ -

صافي الدخل من الرسوم  بينما إرتفع .%4مليار درهم بانخفاض بنسبة  2.194بلغ الدخل من غير الفوائد  -

 مليار درهم. 1.507إلى  ليصل %2والعموالت بنسبة 

 .%15 نسبة متوسط حقوق المساهمينالعائد على  بلغ -

 

 :إيداعات العمالء منخفضة التكلفة عمال واستمرار التركيز علىبقطاعات األ ميزانية عمومية قوية ونمو 

وا  نم للعمالء درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات مليار 265إلى  ليصل %3إرتفع إجمالي األصول بنسبة  -

 .مليار درهم 163إلى  ليصل %3بلغ 

بلغت ايداعات العمالء منخفضة التكلفة في و مليار درهم 163إلى  لتصل %5إرتفعت إيداعات العمالء بنسبة  -

 .2016بنهاية عام  %41.8مقارنة مع  من إجمالي ودائع العمالء %43.4الحسابات الجارية وحسابات التوفير 

ناجت يعنالج بم نالب بمم مي اتنالبركم نال تحدةنال ركزانومبافق نال سيه مبنخاللن*شر ط نمبافق نمصرفندول ناإل

 

 

 بنك أبوظبي التجاري

 الشيخ زايدشارع 

 ، أبوظبي939ص.ب.: 

http://www.adcb.com 

 بيان صحفي: للنشر فورا  

http://www.adcb.com/
http://www.adcb.com/


 

 

 .2016 بنهاية العام %101.9بعد أن كانت  %100.1إلى  لتصل الودائعإلى  نسبة القروض تحسنت -

 ن

 :مرتفع وسيولة عالية رأسمال 

المصرف المركزي  قبل مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من %19.09 (3)بازل  س المالبلغت نسبة كفاية رأ -

المصرف المركزي  قبل مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من %13.96بلغت نسبة الشق األول  بينما %12البالغ 

 .%8.50البالغ 

 .%80صرف المركزي والبالغ من قبل الم المطلوبالحد األدنى  معمقارنة  %135بلغت نسبة تغطية السيولة  -

 .%24.5 على مستوياتها العالية عند نسبة السيولة حافظت -

 تحسن نوعية األصول: 

 .2016بنهاية العام  %2.7مقارنة مع  %2.1 تحسنا  كبيرا  حيث بلغتنسبة القروض المتعثرة  حققت -

 . 2016 بنهاية عام %129.9بعد أن كانت  %162.9إلى  لتصل تغطية المخصصات نسبة تحسنت -

 .2016لعام ابنهاية  %0.83بعد أن كانت  %0.81تكلف نال خيطرننكلغت -

من األصول الموزونة المخاطر االئتمانية بما يتخطى الحد األدنى  %1.79بلغت نسبة المخصصات المجمعة  -

 .%1.5ال قر نمبنق لنال صرفنال ركزانوال يلغن

 

ن0.42،نأوصننمنمجلنندناإلدا ةنكتبت بننيتن قد نن نك  لننغن2017عنني نوال تننيمانال ت مننزةنك  ي نن نو ظننرالنل ننألانا داقنالقننبان

 مبنصيف نا  كيح.ن%51ملمي ند همنك ين بيدلنن2.183د همنلكلنس منك  لغنإج يل نوقد هن

 

كني ن"نبنك أبووظبي التجواري:مجموعة رئيس مجلس إدارة  ،السويدي محمد وتعليقا  على هذه النتائج، صرح عيسى

كمئ نا ع يلنالت نكي تنتتسنمنكنيلكرمرننف يلرغمنمبالت مزنأث تنقد ت ينعلمنتحقمقناال جيتاتنمبننالنعيميلنآخرن2017عي ن

تحقمنقن  ننبنكي ع نيلنوا  كننيحنمنبنخنناللناإلسنت را نفنن نالتركمنزنعلننمناسنتطيعنال  نن ن،نراتمننال سنتجداتنوالتغمنمنب

ا نكنر قمنال بنني مرنالدولمن نفن نمجننيلنإغت ني نالفنرانال تي نن نكي سنباحنال حلمن نوالتركمننزنعلنمنخدمن نالب ننالقنواإللتنز

ن. بك  نالشركيت

ن

التن ن ت ب نينم نألنا تمن نال يلمن نفن ننةاست را ن جيحنإستراتمجم نأع يلنن2017نعي نأث تتنال تيمانالقب  نالت ن قق ينال   

سننتدا نحقمننقنال  ننبنال تإلننمننع يل ننينفنن نتحقمننقن تننيمانقب نن نأدتتمجم ن سننترا منناناسننت رتنالركننيمزناإلن،2009عنني ن

ال  ن نالتن ننإسنتراتمجم قي نمجلدناإلدا ةنك راجب ن،ن2017نمبنعي ن بلمبنش رنف مدنعيلم نل سيه م ي.نوومبدالتنعبا

أصن حتنتشنكلنقندنإذنأ  نيننالركنيمزناإلسنتراتمجم ن ع نيلنال  ن إلنمننوأضيفنالصمرف نالرق م نأث تتنكفيقت ينوفبيلمت ي

مباك ن نأ ندمنمنينوصنلتنإلمنةنإلنمننو حنبن سنبمن.البنيلمف ننل صرفم  دىنأهمنس يتنالتطب نف نص يع نالخدميتناإ

حقمننقنال  ننبنو فننةنكفننيقةنلتالتق مننيتنال بيصننرةنلا تقننيقنك  تجننيتنوخنندميتنال  نن نمننبنخنناللنأ ظ نن ن ق منن نمتطننب ةن

نا ع يل.

ن

ركيتنأه من ناكتسيبنكنلنمنبنالرقيفن نال يسسنم نو بك ن نالشنإلمنن2017الت نش دهينعي نمراتنمأدتنال ستجداتنوالتغ

سننيتنتشنني انخنني ج نل راجبنن نم ي كتبمننمبناسنقنني نمجلنندناإلدا ةن2017وخنناللنعنني نن.أكرننرنمننبنأانوقننتنم ننم



 

 نالشركيتنووصنف ينكر  نينقب ن نوتحقنقن   ي سيتن بككنتقر رهشيدناالستشي انف نقدنأون. بك  نالشركيتنف نال   

نلل   نمكي  ن امدةنف نا سباحنال حلم .

ن

قب ن نو  نانمنتحفدنإلدا ةنال خنيطر،نفن حبنمسنتبدو نوقنيد و نعلنمننكةنال  ن نمنبنقيعندةن أانمنيلت تةنو ظرالنل ين 

دقنتط منقنضنر   نالقم ن نال  نيف نواتفيقمن نمرنلنكنن2018دهينعني ن راتنالتن نسمشنمالتبيملنمةنكيف نال ستجداتنوالتغم

نال بمني نالندول ومبنأه  نينيس م نالجد دةنا  ظ  نال حإلمننكيإلضيف ن،(نوا بكيسيت ينعلمن أانال يلنوالسمبل 3كيتلن)

وأ نن.نو حبنعلنمنثقن نتيمن نكنر ناقتصنيدندولن ناإلمني اتنالبركمن نال تحندةنمت نبعنوقنبا(9)عدادنالتقي  رنال يلم ن قمنإل

ن.ال  بناالقتصيدال ز دنمبنان2018عت ي النمبنعي نش دناالفترةنالقيدم نسبفنت

ن

ين نبن فس نوكيل ميكن نعنبنإخنبا  نأع نيقنمجلندناإلدا ة،نعنبنتقند ر ينوامت ي وأ ت زنهألهنالفرص نللتب مر،نكي صيل نع

الب مقنلصي بنالس بنالشم نخلمفن نكنبنتا ندنآلن  مني ،ن منمدندولن ناإلمني اتنالبركمن نال تحندة،ن نيكمنإمني ةنأكنبي  ن

ا علننمنللقننباتنالسنن بنالشننم نمح نندنكننبنتا نندنآلن  منني ،نولنن نع نندنأكننبي  نو يمننبنالقيمنندن ) فظننةن (نوإلننمنصنني ب

ال سننلح نوإلننمنسنن بنالشننم نم صننب نكننبنتا نندنآلن  منني ،ن يمننبن مننمدنمجلنندنالننبت اقنوت ننرنشننيو نالرميسنن نوإلننمن

خلصن نلتطنب رنمصرفناإلمني اتنالبركمن نال تحندةنال ركنزانلندع  منال سنت رنل  ن نأكنبي  نالتجني انوج نبدهمنال 

 نللندعمنوالنبالقناللنأل بنأكنداه ينع نالقنال  ن نطنبالنالسن  نك نينأودنالتب منرنعنبنشنكرانوامت ني   .وت  م نإقتصيدنالدولن

 .و ع يقنمجلدناإلدا ةنوفر قناإلدا ةنالت فمأل  نوج مةنالبيملمبنإللتزام منوتفي م م

 

بنووك أبوووظبي  إدارة مجموعووة مجلووس قووال عووالء عريقووات، الوورئيس التنفيووذي وعضووووتعليقووا  علووى هووذه النتووائج، 

  يهنينخناللنالبني ،ناسنت رنال  ن نفن نخت ني الن قمقمنيلن،نف نيلرغمنمنبنالتحند يتنالتن نواجان2017لقدنكي نعني ن:ن"التجاري

ي  ن نقمن%3ملمي ند هنمنمحققنيلنت نيدةنوقند هينن4.278 مانكلغنصيف نا  كيحنن،تحقمقنأداقنقبانو تيمانميلم نمت مزة

ملمني ند هنمنن1.072كنيحنك  لنغن أصنيف نن2017كم  نين قنقنال  ن نخناللنالركنةننا خمنرنمنبنعني نن،2016ك  ي  نالبي ن

.نك نيناسنت رنال  ن نفن نتحقمنقنأداقنمت منزنعلنمنصنبمدنال يشنراتن2016عبن فدنالفتنرةنمنبنالبني نن%7نك س  كز يدةن

ن.%15ه  ينالحفيينعلمنعيمدنقبانعلمنمتبسطنالحقبحنك س  نأممسم نا خرىنومبنالر

ن

تحقمنقنممزا من ننفن  تقنيم نسنيانإأ ط نتقب نعلمنقراضنم  إتمجم ناسترإت بعنمحفظ نالقروضنمبنخاللننسيهموقدن

،نكم  ننين2016البنني نفنن نعلمننةنكي ننتنمننينعننبنن%4لشننركيتنت ننيدةنك سنن  نشنن دتنالقننروضنال   ب نن نلون. ع بممنن نقب نن

وقندنن.2016البني نمقي  ن نمنةنن%5ا تفةنإج يل نودامةنالب القنك س  ن.نكم  ين%2فرادنا تفيعيلنك س  ن ققتنقروضنا 

منبننقند ت ينعلنمناجتنألابنالبدامنةكسن بننك منرالننالب القنف نالحسيكيتنالجي  ن نو سنيكيتنالتنبفمرن  نبالنش دتنإ داعيتن

مننبنك نن نأكننبي  ننلكترو منن نإلدا ةنال قنندا فننرادنوت ننيدةنودامننةنالشننركيتنمننبنخنناللنم صنن نالخنندميتنال صننرفم ناإل

 نكيلز نيدةنالك منرةنالتن نطنرأتنعلنمنو حنبن فتخنرنكصنف نخيصنن.التجي انالحيصل نعلمنالبد دنمنبنالجنبامزنال رمبقن 

ملمني نن70.7إلنمننملمني ند هنمنلتصنلن5.8،ن منانتادتنك  لنغنودامةنالب القنف نالحسيكيتنالجي  ن نو سنيكيتنالتنبفمر

نند همنك  ي  نالبي .

ن

(ن3 ت تننةنك نن نأكننبي  نالتجنني انكرأسنن يلنقننبانو سنن  نسننمبل نعيلمنن ن مننانكلغننتن سنن  نكفي نن ن أانال ننيلن)كننيتلن

،نم نين يهل نينلتحقمنقنالركحمن نعلنمن%135كم  ينكلغنتن سن  نتغطمن نالسنمبل نن%13.96و س  نالشقنا ولنن19.09%

وقندن ققنتنمحفظن ناسنتر ي ات ينت نيدةننا مدنالطب لنمبنخاللنالحفيينعلمنممزا م نع بمم نقب ن نو سن  نسنمبل نعيلمن .

إلنمننملمي ند همنوتببدنهألهنالز يدةنكشنكلنأسيسن ن49إلمننلتصلن2016مقي   نك ينكي تنعلمةنك  ي  نعي نن%49ك س  ن



 

منبنخناللنفن نالحفنيينعلنمنمكي تنةنك نبدعنللسنمبل نن2017فن نعني ن.نك يناسنت رنال  ن نالز يدةنف نالس داتنالحكبمم 

ن.مبيمالتنمينكمبنال  بك

الرق منن نوتحسننمبننيلنالصننمرف  ظ نن نالتشننغملم نوأع ننسننتر ي نفنن نالتق مننيتنالحد رنن نوا سننت را نفنن ناالاالكننيلرغمنمننبن

الندخلنع ندنإلنمننمبنخاللناال   يطننو فةنكفيقةنع لميتة،نالحفيينعلمناسنتقرا ن سن  نالتكلفن نال   ،ناستطيعنالخدميت

ن.33.1%

ن

 تفنةناأ كيحنال   ،ن منانخاللنالبي نوكي نلكلنمج بع نمسيه  نك مرةنف ننقب يلننداقلنأع يلنا نمج بعيت ققتنج مةن

وا تفنةنالندخلنمنبنع لمنيتنمج بعن نالخندميتنن%3الخندميتنال صنرفم نلرفنرادنك سن  ننالدخلنمبنع لميتنمج بعن 

ن%11السنتر ي اتنت نيدةنك سن  ناع لميتنمج بع نالخز  ن نالبيمن نوو ققنالدخلنمبنن%6ال صرفم نللشركيتنك س  ن

 قننقن،ن منانالنأ ندنأهننمنقطيعنيتنا ع ننيلنوأسنرع ين  ننبنسننالمم ،خنندميتنالصنمرف ناإلن.نوتشنكل2016كيلبنني ننمقي  ن 

سنالمم نكم  نينشن دتنالبدامنةناإلن%17 نك سن نا تفيعنيلننسنالمم  كني نالشنر ب ناإلأال تبافنقنمنةنصنبلنت ب لنا صيف ن

سنالمم نال قدمن نمنبنق نلنك ن نأكنبي  نالتجني انوتبت نرنخندميتنالصنمرف ناإلن.2016مقي   نكيلبي نن%23ت يدةنك س  ن

ن.م نف ندول ناإلمي اتنالبركم نال تحدةسالممبنأك رن بافألنخدميتنالصمرف ناإلنوا دة

ن

ن

 تبني الصيرفة الرقمية لتحقيق التميز في خدمة العمالء

نكإمكي ميت نالتجي ا نأكبي   نك   نكسرعن ت تة نال صرفم  نمتطل يت م نوتل م  نع المة نلخدم  نمس بق  نفيمق نغمر  

نوالمسر نالس بل  نفوك  ت م نمي، نمبن بد نس تمب نعلم نفن ز د نال   م  نواإلال ج بدات نال رمج  نمجيالت خت ي ن 

دماننمبنخاللع يلةنا سيسم ن نلكترو م اإلن ظ  ا ف نإ جيتنع لم نتحد اننن2017 جحنال   نف نعي ن،نوالتد  ب

ودماناإلجراقاتنالتشغملم نك ين باكبنأ دمنمينوصلنإلمةنالبلمننلت سمطنف ن ظي نوا دن صرفم ال ظ  نا نعددنمب

ن.ل صرفم الحد انف نمجيلنالص يع نا

ن

لكترو م نالت نمبنشر  ينصلتنالمةنالتق ميتنالحد ر نمبنا  ظ  ناإلوتط مقنأ دمنمينتبت   نإلمننوف نمبرضنسبم ي

نستراتمجم ن ع يلنال   .نركيمزناإلالإلمننلب الم ي،نتمنإضيف نالصمرف نالرق م تحقمقنتجرك نمصرفم نفر دةن

ن

لمساعدة عمالئه على التحول   (uBank)ثاني لخدمات الصيرفة الرقمية، قام البنك بافتتاح المركز ال2017وفي عام 

ننالمعامالت المصرفية التقليديةمن  تقليص الوقت الالزم إلتمام المعامالت والمعامالت المصرفية الرقمية إلم

صعيد  . وعلىالكترونيا  من المعامالت المالية لألفراد  %96. واليوم يتم تنفيذ المطلوبة والخدمات المصرفية

رونية، وخالل ما ال يزيد على لكتالخدمات المصرفية اإلإلمننلشركات، تم تحويل عمالئناالخدمات المصرفية ل

إلمننلتصل %38 يمن حوال المصرفية االلكترونية الخدمات ن فقط، ارتفعت نسبة العمالء المستخدمين لقنواتيتسن

80%. 

أف لنأداقن"وجيمزةنن" اشدنآلنمكتب نالكتكي نا ع يلنمح دنكب"جيمزةنو حبن فتخرنكصف نخيص نكحصبل ينعلمن

ناكتكي نا ع يلنن"ف ناالكتكي  نال   نالفبيلنف نمجيل نلدو  نف تقد رال نسيهم ناإلنم ي نكتجرك  وتحقمقننع الم ي تقيق

 .الكرا نوتل م نمتطل يت منوالبفيقنكي تميجيت مع يلنلخدم نع الم ينكةنمبنأن قب نمتميتنف نكلنمياإل

خناللنال  ن نندأبواسنتطالعنآ ام نمنكصنف نمسنت رة،نن نيتحقمقنأعلمنمستب يتن ضنينع الملقن رص ينعلمنومبنم ط

وه نال بي مرنا ف لنوا دحنعيل ميلنلقمنيانمسنتبىنن Net Promoter Scoreمبي مرتط مقننعلمنالس باتنال يضم 

 نينل نينوإي ني همنعلنمنوالقنع المن2017ك  ي ن نعني نن.نوقدندلتن تيماناالست مي يتنواسنتطالعيتنالنرأان ضينالب الق

نتفيعاللنإ جيكميلنف نج مةنقطيعيتنا ع يل.



 

ن

 

نالمستقبل إلى  نظرتنا     نننن

علنمننوقد تنةوم ظبمن نالسنمبل ن نيلنضنم نصنل  نمنبن منانقيعندةن أانالأ أكبي  نالتجي انمبنك  نن  طلق

إلمنن حبن  ظر،نولألانل يتنالج يتنالت ظم م مباك  نمتطإلمننضيف كيإل"نن3كيتلن"ن ظ  ناتفيقم تط مقنقباعدنوأ

منبنننكقد ت ينعلمنتحقمقنال  بنال ستدا نوتحقمقنأعلمنمبندالتنالببامندنل سنيه م يومينكبدهنككلنثق نن2018عي ن

ن.ال قبميتنالالتم نل باج  نالتحد يتنال تبقب نمستق اللنلتبفمرنهناختر ينلألاوال  اناستراتمجمت ينخاللنإ

ن

 :2017عام  جوائز البنك خالل

 

 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال وجائزة أفضل أداء في االبتكار 

 من يوروموني العالمية جائزة خدمات إدارة النقد من فئة الخمس نجوم 

 جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة من جلوبال فاينانس 

  مجال سلسلة التوريدات في الشرق األوسط من جلوبال فاينانسجائزة أفضل بنك في 

  من جلوبال فاينانس الشرق األوسطجائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في 

 جائزة أفضل بنك في مجال تغيير األعمال أو التحول من جوائز تجربة العميل في الخليج 

 ن جوائز تجربة العميل في الخليججائزة أفضل بنك في مجال مبادرات التوطين المبتكرة م 

 جائزة أفضل بنك في مجال استطالع آراء العمالء من جوائز تجربة العميل في الخليج 

 الخدمات المالية من جوائز تجربة العميل في الخليج-جائزة أفضل بنك في مجال مشاركة الموظفين 

 لخليججائزة أفضل بنك في مجال مركز االتصال من جوائز تجربة العميل في ا 

 جائزة أفضل مزّود خدمات التمويل التجاري في الشرق األوسط من فئة الخمس نجوم من يوروموني العالمية 

 جائزة أفضل بنك في مجال المعامالت المصرفية العالمية في الشرق األوسط من يوروموني العالمية 

  نيوروموني العالمية منن2017عن عام  ةفضل تمويل عقاري من فئة أسواق الدين الرأسماليأ جائزة 

  يوروموني العالميةمن جوائز إدارة النقد في  2017البنك األفضل في األسواق  جائزة 

 جائزة أفضل بنك تجاري في الشرق األوسط من تريد أند فورفيتينج ريفيو 

 جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات من جوائز حوكمة الشركات العالمية 

 من جوائز كابيتال فاينانس انترناشونال 2017العربية المتحدة لعام  فريق إلدارة العقارات في دولة اإلمارات جائزة أفضل 

  من جوائز الخدمات المصرفية للشركات 2017األسواق المحلية لعام جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في 

 لمصرفي اإلسالمي العالميةمن جوائز التمويل ا 2017فضل مصرفي إسالمي لعام جائزة أ 

  أفضل موقع الكتروني لعالقات المستثمرين في الشرق األوسط من جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطجائزة 

  أفضل تقرير مالي من جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطجائزة مجموعة 

 جائزة حوكمة الشركات من معهد حوكمة 

 ة التنوع واإلدماج عن برنامج طموحة من المنتدى االقتصادي العالمي للرائدات وسيدات االعمال.جائزة أفضل إنجاز من فئ 

 

 

 

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
 

موظف  5000كان عدد موظفي البنك يزيد على  2017 ديسمبر 31كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاريخ  1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 
 وفرع في جيرسيمكاتب دفع وفرعين في الهند  3فرعًا و 47من خالل شبكة فروع محلية تضم من األفراد والشركات جنسية يخدمون قاعدة عمالء  79يمثلون 

 مليار درهم.  265 البنك إجمالي أصوليبلغ  2017 ديسمبر 31بتاريخ وكما  . وسنغافورة لندنكل من  ومكتب تمثيلي في

 
اري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة واألنشطة يعتبر بنك أبوظبي التج

دارة الثروات واألعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات وال صرفية التجارية خدمات المالمتميزة في مجاالت عديدة منها، الخدمات المصرفية لألفراد وا 
دارة النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية للشركات وصرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية وخدمات الصيرفة ا إلسالمية وتمويل المشاريع وا 

دارة العقارات واالستثمارات االستراتيجية.  وا 

ل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي لألوراق من رأسمال البنك من خال %62.52تمتلك حكومة أبوظبي 
 مليار درهم.   35تبلغ  كانت الرسملة السوقية للبنك 2017 ديسمبر 31المالية. وبتاريخ 



 

 

 للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى االتصال مع :

 بنك أبوظبي التجاري:
 عالقات الخارجيةإدارة ال

 د.مجدي عبد المهدي 

  majdi.a@adcb.comبريد الكتروني: 
 

 عالقات المستثمرين 

 دنيس كاووكي 

  adcb_investor_relations@adcb.comبريد الكتروني: 
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