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 2008بْل أبىظبً اىخجاري ٌعيِ أرباح اىربع اىثاىث ٍِ عاً 
 

أػهٍ انٕٛو ثُك أثٕظجٙ انزجبس٘ ػٍ صبفٙ أسثبدّ نفزشح انزسؼخ  :2008أمخىبر  21أبىظبً، 

 1583.1يهٌٕٛ دسْى إيبساد، يمبسَخ يغ  1.620نزجهغ  2008سجزًجش  30أشٓش انًُزٓٛخ ثزبسٚخ 

ًٕ ثُسجخ يهٌٕٛ  ػهٗ  أيب. فٙ انًئخ %2دسْى إيبساد نهفزشح  َفسٓب يٍ انؼبو انًبضٙ ْٕٔ ًَ

 606.7يهٌٕٛ دسْى إيبساد يمبسَخ يغ  447.6صؼٛذ سثغ انسُخ انثبنث فمذ ثهغذ أسثبح انجُك 

لٛبو  إنٗانشثغ انثبنث  أسلبوٚؼٕد انزشاجغ فٙ . 2007يهٌٕٛ دسْى إيبساد نُفس انفزشح يٍ ػبو 

انشثغ انثبنث خصصذ نزغطٛخ  أسثبحيهٌٕٛ دسْى يٍ  208ادزٛبطٛبد ثهغذ ثُك ثأخز ال إداسح

.  يذفظخ انجُك االسزثًبسٚخ

 

ػبكسب ( لجم أخز انًخصصبد)يهٛبس دسْى  1.865 األسبسٛخفمذ ثهغ صبفٙ انذخم يٍ انؼًهٛبد 

. 2007يمبسَخ ثُفس انفزشح يٍ ػبو %  13ًَٕا ثُسجخ 

 

ػٍ ػبو % 6يهٌٕٛ دسْى إيبساد ثُسجخ ًَٕ رجهغ  1.787.6ئذ ٔ دمك صبفٙ انذخم يٍ انفٕا

دسْى إيبساد يشرفؼب يهٌٕٛ   1.493.5 ، ثًُٛب اسرفغ انذخم يٍ غٛش انفٕائذ نٛصم إن2007ٗ

ػٍ ػبو % 32.4أيب انذخم يٍ انؼًهٛبد، فمذ سجم اسرفبػب ثُسجخ . 2007ػٍ ػبو  %88ثُسجخ 

نك َزٛجخ نًُٕ انذخم يٍ ػًهٛبد صشف انؼًهخ دسْى إيبساد ٔر يه3.281ٌٕٛنٛصم إنٗ  2007

ٔلذ . %19الد ثُسجخ ٔثبإلضبفخ إنٗ اسرفبع انذخم يٍ انشسٕو ٔانؼى% 154ٔانًشزمبد ثُسجخ 

فٙ ػبو % 32يمبسَخ يغ % 45.5ثهغذ َسجخ يسبًْخ انذخم يٍ غٛش انفٕائذ إنٗ إجًبنٙ انذخم 

ح طٕٚهخ األيذ انشايٛخ إنٗ رذسٍٛ ، يًب ٚؼكس َجبح انجُك فٙ رطجٛك خطزّ اإلسزشارٛج2007ٙ

يسبًْخ انذخم يٍ غٛش انفٕائذ فٙ إجًبنٙ انذخم انؼبو، ٔٚؼكس صبفٙ ْبيش انفٕائذ 

رشاجؼب فٙ ْبيش انشثخ انًذمك يٍ انفٕائذ ثسجت اَخفبض يؼذالد انفبئذح ثصفخ % 2.19انجبنغ

اع ركهفخ األيٕال ػبيخ فٙ األسٕاق خالل انُصف األٔل يٍ انؼبو انجبس٘ ثبإلضبفخ إنٗ اسرف

. انؼبئذ إنٗ اَخفبض يؼذالد انسٕٛنخ فٙ األسٕاق انؼبنًٛخ

 

فٙ انًئخ يٍ إجًبنٙ لًٛخ أصٕنّ انزٙ كبَذ رجهغ  %27.5كًب دمك انجُك صٚبدح ثُسجخ 

يهٛبس دسْى    135.4نزصم إنٗ  2007يهٛبس دسْى إيبساد ثُٓبٚخ َفس انفزشح يٍ ػبو 106.2

ٔكزنك اسرفؼذ انمشٔض ٔانسهفٛبد ثُسجخ . 2008ٔنٗ يٍ ػبو ثُٓبٚخ فزشح انزسؼخ أشٓش األ

يهٛبس دسْى ثُٓبٚخ َفس انفزشح يٍ ػبو  75.7يهٛبس دسْى ثؼذ أٌ كبَذ 103.1نزصم إنٗ % 36

َفس  ػًب كبَذ ػهّٛ فٙ َٓبٚخ يهٛبس دسْى إيبساد 13ثًجهغ  كًب دممذ انٕدائغ صٚبدح. 2007

  .إيبساد  يهٛبس دسْى 57 ثؼذ أٌ كبَذٚبس دسْى يم 70نزصم إنٗ  انفزشح يٍ انؼبو انًبضٙ

 

سَخ يغ  يمب% 18.5، فمذ ثهغ 2008سجزًجش  30أيب انؼبئذ ػهٗ انذمٕق ػٍ انفزشح انًُزٓٛخ ثزبسٚخ 

َِٕٔ انجُك فٙ ثٛبَّ إنٗ لٕح ٔيزبَخ لبػذح سأسًبنّ يغ اسزًشاسِ .خالل انؼبو انًبضٙ% 19.6

. 2ثبنٕفبء ثًزطهجبد ارفبلٛخ ثبصل

 



رؼهٛمب ػهٗ َزبئج انجُك أكذ ػٛسٗ انسٕٚذ٘ سئٛس يجهس إداسح ثُك أثٕظجٙ انزجبس٘ ػٍ دػى 

ثمٛبدح صبدت   انجُك، ٔرٕجّ ثبنشكش إنٗ انمٛبدح انششٛذح أػًبلٔيزبثؼخ يجهس إداسح انجُك نكبفخ 

انفشٚك  ٔانًزبثؼخ انذثٛثخ يٍ جبَت انسًٕ انشٛخ خهٛفخ ثٍ صاٚذ آل َٓٛبٌ، سئٛس انذٔنخ دفظّ اهلل،

أٔل سًٕ انشٛخ يذًذ ثٍ صاٚذ آل َٓٛبٌ، ٔنٙ ػٓذ أثٕظجٙ، َبئت انمبئذ األػهٗ نهمٕاد انًسهذخ، 

.   انز٘ أثذرّ يؤخشا نذػى ٔضًبٌ اسزمشاس انمطبع انًصشفٙ ٔيزبَخ الزصبد انذٔنخ انكجٛشنهذػى 

 

اسزًشاس ٖ يؤكذا ػمإٚشفٍٛ َٕكس انشئٛس انزُفٛز٘ نجُك أثٕظجٙ انزجبس٘ /كًب أضبف انسٛذ

انؼًهٛبد األسبسٛخ فٙ رذمٛك َزبئج لٕٚخ يغ صٚبدح اإلٚشاداد ًَٕٔ األصٕل فٙ لطبػبد انخذيبد 

انًصشفٛخ نألفشاد ٔخذيبد أصذبة انثشٔاد ٔكزنك انخذيبد انًصشفٛخ نهششكبد دٛث دممذ 

سانٙ يغ اسزًشاس َشبط ششكبد االئزالف يغ ثُك يبكٕاٚش٘ االسذ. جًٛغ ْزِ انمطبػبد أداء لٕٚب

فٙ رذمٛك أْذافٓب، دٛث أظٓشد ًَٕا كجٛشا فٙ انذخم يٍ غٛش انفٕائذ خالل انشثغ انثبنث يٍ 

 .انؼبو انذبنٙ

 

ٔاخززى ثبنزأكٛذ ػهٗ ساليخ ٔصذخ انًشكض انًبنٙ نهجُك ٔدٔسِ انُشط فٙ دػى انًُٕ االلزصبد٘ 

. انٕطُٙ

. ٍعيىٍاث عِ بْل أبىظبً اىخجاري

 

أحذ اىبْىك  اىرائذة فً دوىت اإلٍاراث ورىل ٍِ خاله حقذٌَه ىَجَىعت ٍخْىعت ٌعخبر بْل أبىظبً اىخجاري 

وٍخناٍيت ٍِ اىخذٍاث اىَصرفٍت اىَخطىرة واألّشطت اىَخٍَسة فً ٍجاالث عذٌذة ٍْها، اىخذٍاث اىَصرفٍت 

ٌت ىألفراد وإدارة اىثرواث واألعَاه اىَصرفٍت اىخاصت واىخذٍاث اىَصرفٍت ىيشرماث واىخذٍاث اىَصرف

اىخجارٌت وإدارة اىْقذ واالضخثَاراث اىَصرفٍت واىخذٍاث االضخشارٌت ىيشرماث وصرف اىعَالث األجْبٍت 

وٍشخقاث األوراق اىَاىٍت وخذٍاث اىصٍرفت اإلضالٍٍت وحَىٌو اىَشارٌع وإدارة اىعقاراث واالضخثَاراث 

. اإلضخراحٍجٍت 

ٍِ إجَاىً رأش اىَاه اىَذفىع وٌخٌ حذاوه % 64.8حَخيل حنىٍت أبىظبً ٍَثيت بَجيص أبىظبً ىالضخثَار 

. أضهٌ بْل أبىظبً اىخجاري فً ضىق أبىظبً ىألوراق اىَاىٍت

 .ٍِ ٍجيت باّنر ٍٍذه إٌطج" 2007أفضو بْل ىعاً "وقذ حصو اىبْل ٍؤخرا عيى جائسة 

 www.adcb.comىيَسٌذ ٍِ اىخفاصٍو واىَعيىٍاث ٌرجى زٌارة اىَىقع االىنخروًّ 
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