
 
 

 فوراً  للنشر  :صحفي بیان
 
 

  6201 عام من األول الربع عن التجاري أبوظبي بنك أرباح درھمملیار  1.021 
  

 
 عام من األول الربع عن المالیة نتائجھ عن الیوم التجاري أبوظبي بنك أعلن : 2016 أبریل 27 في أبوظبي
2016. 

 
 :2016من العام  األولللربع  الرئیسیة النتائج

 
 عملیات :نتائج ال 

 
مقارنة بالربع األخیر من العام  درھم ملیار 2.112 إلى لیصل %5 بنسبة العملیات من الدخل إرتفع •

عملیات  تضمن الدخل منالذي  من العام الماضي األولمقارنة بالربع  %4بنسبة  انخفاضب الماضي

 .غیر متكررة

 1.573 إلى لیصل %7بنسبة وأرباح عملیات التمویل اإلسالمي الدخل من الفوائد في ارتفع صإ •

مقارنة بالربع األخیر من العام الماضي بسبب الزیادة في القروض بینما تراجع بنسبة ملیار درھم 

 من العام الماضي نتیجة لزیادة تكلفة األموال.  األولما كان علیھ بنھایة الربع ن ع 4%

مقارنة  %15نمواً بنسبة ملیون درھم  150البالغ حقق صافي الدخل من عملیات الصیرفة اإلسالمیة  •

خیر من العام عن ما كان علیھ بنھایة الربع األ %3بتراجع وقدره  من العام الماضي األولبالربع 

 الماضي.

ملیون درھم على مستواه مقارنة بالربع األخیر من العام  539حافظ الدخل من غیر الفوائد البالغ  •

 من العام الماضي. األولما كان علیھ بنھایة الربع ن ع %2الماضي بینما سجل تراجعاً بنسبة 

ضي من العام الما األولبنھایة الربع الخدمات المصرفیة لألفراد عموالت الدخل من صافي رسوم وبلغ  •

بسبب زیادة القروض  %29بنسبة نمواً كبیراً  ملیون درھم محققاً  176 )مع استبعاد أعمال الوساطة(

 .نفاق باستخدام بطاقات االئتمانواإل

مقارنة  %33ملیون درھم بزیادة وقدرھا  122 إلىلیصل عملیات الخزینة العامة  رتفع الدخل منإ •

 من العام الماضي. األولالربع مستواه بنھایة نفس بالربع األخیر من العام الماضي محافظاً على 

 بنك أبوظبي التجاري
 األول الشیخ زایدشارع 

 ، أبوظبي939ص.ب.: 
http://www.adcb.com    
    

http://www.adcb.com/


 

 

 

  واستمرار التركیز على تحسین مصادر األموال ومستویات السیولة میزانیة قویة 
 

صافي القروض رتفع كما إ ملیار درھم 232 إلىلیصل  %12صول بنسبة ألا يرتفع إجمالإ •

. 2015من العام  األولالربع بنھایة  مقارنةدرھم  ملیار 157 إلىلیصل  %11بنسبة  والسلفیات

وھي نسبة أعلى من متوسط الزیادات المحققة بواسطة البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربیة 

 المتحدة.*

 147 إلىعن ما كانت علیھ بنھایة العام الماضي لتصل  %15بنسبة زیادة ودائع العمالء  حققت  •

  *.بما یتخطى المتوسط المحقق بواسطة البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ملیار درھم

عن  %11سبة بنفي الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر  قلیلة التكلفة العمالء إیدعاترتفعت نسبة إ •

ملیار درھم، حیث شكلت ھذه  65 إلىما كانت علیھ بنھایة شھر مارس من العام الماضي لتصل 

ثة التي یبذلھا البنك الجھود الحثی إلىرتفاع من إجمالي الودائع. ویعود ھذا اإل %44اإلیداعات 

 .إداة النقدالمكانة الرائدة التي یتمتع بھا البنك في مجال  إلىضافة باإل العمالءدائع الجتذاب و

 . (ADR) %89 المصادر الثابتة إلى القروضنسبة  بلغت •

نمواً بمعدل أفضل من نمو قروض العمالء نتیجة لتركیز جھودنا على جذب الودائع الزیادة في  حققت •

 . (LDR) %106.3 الودائع مما أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى

 

 
 سیولة عالیة و رأسمال قوي 

من  األولبنھایة الربع  %14.74 األولوبلغت نسبة الشق  %18.09بلغت نسبة كفایة رأس المال  •

من العام  األولملیار درھم خالل الربع  2.3سھم بمبلغ األوذلك بعد توزیع أرباح  .2016العام 

 ملیار درھم. 27.3 إلىملیار درھم لیصل  1.9بمبلغ رتفع إجمالي حقوق المساھمین إكما  .2016

حافظ البنك على مكانتھ كمودع للسیولة من خالل معامالت ما بین البنوك، حیث بلغ صافي اإلیداعات  •

 .2016من العام  األولبنھایة الربع  ملیار درھم 22.6لدى بنوك الدولة 

 .%24.3بلغت نسبة السیولة  •



 

 

 

 
 ضمن النطاق المستھدفالدخل  إلىالتكلفة  نسبة 

على مستواھا  %34.9من العام الجاري التي بلغت  األولالدخل بنھایة الربع  إلىنسبة التكلفة  حافظت •

 ).2015من عام بنھایة الربع األخیر  %35.5( ضمن النطاق المستھدف

من العام الماضي  األولمقارنة بنھایة الربع  %8 نسبةالمحملة بالفوائد بالذمم المدینة رتفع متوسط إ •

 نظراً لتراجع مستوى السیولة في األسواق. %1.17موال األكلفة توبلغت نسبة 

 
 

 صولنوعیة األ 

بنھایة  %112.1لمخصصات لالنقدیة تغطیة البینما بلغت نسبة  %3.4بلغت نسبة القروض المتعثرة  •

 .شھر مارس من العام الجاري

بما یتماشى مع معدالت  عامة مخصصاتك درھمملیون  209مبلغ تضمن إجمالي مخصصات القروض  •

 والظروف السائدة باألسواق.نمو محفظة القروض 

من األصول موزنة المخاطر االئتمانیة بما یتخطى متطلبات  %1.94 المخصصات العامةبلغت نسبة  •

 .%1.5المصرف المركزي البالغة 
  

بن������ك أب������وظبي  مجموع������ةلوعض������و مجل������س اإلدارة ل ع������الء عریق������ات، ال������رئیس التنفی������ذي ق������ا
ع���الن ع���ن تحقی���ق اإل، یس���رني 2015بنھای���ة ع���ام  القوی���ة الت���ي حققھ���ا البن���ك النت���ائجبع���د :"التج���اري

وص���لت  الج���اري. بع���د أن ع���ام الم���ن  األولملی���ار درھ���م بنھای���ة الرب���ع  1.021ص���افي أرب���اح بمبل���غ 

التف���وق  2016م���ن الع���ام  األولاس���تطعنا خ���الل الرب���ع  ، مس���تویات قیاس���یة إل���ىأرب���اح الع���ام الماض���ي 

ل���ك م���ن وذ ،ب���الرغم م���ن بیئ���ة العم���ل الحافل���ة بالتح���دیات والتنافس���یة الش���دیدة التف���ي العدی���د م���ن المج���ا

ف���ي مع���رض س���عینا عل���ى األم���د الطوی���ل أعل���ى مس���تویات األداء  إل���ىلوص���ول باخ���الل التزامن���ا ال���دائم 

 األولخ���الل الرب���ع س���تطعنا إ، ال���ذي نطبق���ھ ص���ارمالرقاب���ة الف���ي ظ���ل نظ���ام و .لتحقی���ق النم���و المس���تدام

ش���ھدت محفظ���ة الق���روض حی���ث  المج���االت،تحقی���ق تق���دم ملح���وظ ف���ي العدی���د م���ن م���ن الع���ام الج���اري 



عل���ى مس���تواه المس���اھمین حق���وق كم���ا ح���افظ العائ���د عل���ى . ملموس���اً وك���ذلك محفظ���ة ودائ���ع العم���الء نم���واً 

. وتماش���یاً م���ع نھجن���ا الم���تحفظ ف���ي %18.09بینم���ا بلغ���ت نس���بة كفای���ة رأس الم���ال  %16عن���د  المتمی���ز

لمواجھ���ة التح���دیات االقتص���ادیة، قمن���ا و مج���ال إدارة المخ���اطر ونظ���راً للظ���روف الس���ائدة ف���ي األس���واق

م���ن  األولمقارن���ة بنھای���ة الرب���ع م���ن الع���ام الج���اري  األولخ���الل الرب���ع  المخصص���اتبرف���ع مس���تویات 

 عملیات غیر متكررة. تضمن نتائجالذي  2015عام 

خ���الل التركی���ز عل���ى نح���ن مس���تمرون ف���ي نھجن��ا الم���تحفظ لبن���اء میزانی���ة عمومی���ة قوی��ة م���ن وأض��اف: "

األعم���ال الرئیس���یة للبن���ك، حی���ث یظ���ل وس���تفادة م���ن ف���رص األعم���ال المتاح���ة ف���ي األس���واق المحلی���ة اإل

 س���باب تمیزن���ا.تیجیتنا وأس���تراأھ���م رك���ائز إ عربی���ة المتح���دة أح���دتركیزن���ا عل���ى أس���واق دول���ة اإلم���ارات ال

تق���دیم أرق��ى الخ���دمات لعمالئن���ا  ونح��ن عل���ى ثق��ة تام���ة بق��درتنا عل���ى مواجھ���ة التح��دیات واالس���تمرار ف��ي

 ."أعلى العوائد لمساھمیناتحقیق االمتیاز في كل ما نقوم بھ من أعمال و إلىوالوصول  الكرام 

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

مم�ا ی��دل عل��ى  2016 ع�ام م��ن األول الرب��ع خ��الل ف��ي تحقی�ق نت��ائج مالی�ة متمی��زة أب�وظبي التج��اري

بیئ��ة ش���دیدة التنافس���یة م��ن خ���الل م���نح التح���دیات االقتص���ادیة والعم��ل ف���ي ظ���ل  التعام���ل م��عق��درتنا عل���ى 

وی����ة للحف����اظ عل����ى مص����ادر كافی����ة لألم����وال والس����یولة بتكلف����ة منخفض����ة.  وب����الرغم م����ن تراج����ع األول

 %15مس���تویات الس���یولة واحت���دام المنافس���ة ف���ي األس���واق، حق���ق إجم���الي ودائ���ع العم���الء نم���واً بنس���بة 

الت���ي  زی���ادةال إل���ىأساس���ي من���ھ  زءم���ن الع���ام الماض���ي. ویع���ود ھ���ذا النم���و ف���ي ج��� األولمقارن���ة ب���الربع 

رتفع���ت كم���ا إ، الودائ���ع الثابت���ةو والحس���ابات الجاری���ةاعات العم���الء ف���ي حس���ابات الت���وفیر إی���د ش���ھدتھا

 %0.85رن����ة م����ع امق 2016م����ن ع����ام  األولخ����الل الرب����ع  %1.17 إل����ى ص����للتتكلف����ة األم����وال 

 األولبنھای���ة الرب���ع  %34.9ال���دخل  إل���ىبلغ���ت نس���بة التكلف���ة م���ن الع���ام الماض���ي. و األولای���ة الرب���ع بنھ

 من ھذا العام."

 
 انتھى

 
 . 2016حسب البیانات المتوفرة من المصرف المركزي بنھایة شھر فبرایر *
 
 

 
 
 
 



 :2016جوائز البنك خالل الربع األول من عام 
 

 نكراجوائز آسیان ب"  من أفضل بنك للخدمات المصرفیة لألفراد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة"جائزة  •

 نكراجوائز آسیان ب" في آسیا والشرق األوسط وأفریقیا من 2016جائزة "أفضل مبادرة في مجال الحمالت اإلعالنیة للعام  •

بي ظجائزة "أفضل فریق إلدارة العقارات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" من جوائز كابیتال فاینانشیال انترناشونال لفریق عمل شركة أبو •

 التجاري للعقارات.

 جلوبال فاینانس.من  في مجال إدارة السیولة على مستوى الشرق األوسط" جائزة "أفضل بنك  •

 " من جلوبال فاینانس. أفضل بنك في مجال إدارة النقد جائزة " •

 

 
 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

 
 4500كان عدد موظفي البنك یزید على  2016 مارس 31كشركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاریخ  1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

مكاتب دفع وفرعین في الھند  3فرعاً و 49الشركات من خالل شبكة فروع محلیة تضم واألفراد البنك من  جنسیة یخدمون قاعدة عمالء 72لون موظف یمث
 ملیار درھم.  232یبلغ إجمالي أصول البنك  2016 مارس 31.  وكما بتاریخ وسنغافورة وفرع في جیرسي ومكتب تمثیلي في لندن

 
طورة المتیعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمھ لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفیة 

واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات واألنشطة المتمیزة في مجاالت عدیدة منھا، الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات 
ق المالیة اوالخدمات المصرفیة التجاریة وإدارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبیة ومشتقات األور

 االستراتیجیة. وخدمات الصیرفة اإلسالمیة وتمویل المشاریع وإدارة العقارات واالستثمارات
 

من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسھم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم تداولھا في سوق أبوظبي  %58.08تمتلك حكومة أبوظبي 
 ملیار درھم.   35كانت الرسملة السوقیة للبنك ، باستثناء أسھم الخزینة، تبلغ  2016 مارس 31لألوراق المالیة. وبتاریخ 

 

 للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، یرجى االتصال مع :

 بنك أبوظبي التجاري:

 إدارة العالقات الخارجیة

 د.مجدي عبد المھدي 

 : majdi.a@adcb.comبرید الكتروني: 

 عالقات المستثمرین 

 دنیس كاووكي 

 adcb_investor_relations@adcb.comبرید الكتروني: 
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