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  2015بنك أبوظبي التجاري عن النصف األول من العام  أرباحمليار درهم  2.532
  2015الربع الثاني من العام  أرباحمليار درهم  1.283

 
 

التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن النصف األول من العام  أبوظبيأعلن بنك : 2015يوليو  21أبوظبي في 

2015. 
 

  ئد على حقوق المساهمين والدخل من العمليات رباح والعااألنمو في  
 )2014من العام  ولبالنصف األمقارنة  2015من عام  ولالنصف األ(           

 
 . مليار درهم 2.532 ليصل إلى %17 بنسبة  رباحصافي األإرتفع  - 

 .مليار درهم 2.531 إلىليصل % 26القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة  رباحصافي األ إرتفع - 

بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة ، مليار درهم 4.234 إلىليصل % 12الدخل من العمليات بنسبة  إرتفع - 

مليار  1.050 إلىليصل % 7الدخل من غير الفوائد بنسبة  إرتفعآما  درهم مليار 3.184 إلىليصل % 14

  .درهم

 .مليون درهم 718 إلىليصل % 22الدخل من صافي الرسوم والعموالت بنسبة إرتفع  - 

 .مليار درهم 2.862 إلىلتصل % 11بنسبة  المخصصات العامةقبل خصم   التشغيلية رباحت األإرتفع - 

بنهاية النصف األول من % 18.7مقارنة مع % 22.0 إلىليصل   (ROE) تحسن العائد األساسي على السهم - 

  .العام الماضي

  

  : وتحسن نوعية األصول نهج متحفظ إلدارة التكاليف 
 

 أن نقطة أساس بعد 87 إلىلتصل  2015األول من عام  النصفموال تحسنًا خالل شهدت نسبة تكلفة األ -

 .ول من العام الماضياأل النصفنقطة أساس بنهاية  93آانت 

ول األ النصفنقطة أساس بنهاية  53آانت  أن نقطة أساس بعد 40 إلىلتصل تحسنت نسبة تكلفة المخاطر  -

 .من العام الماضي

بنهاية النصف % 139تغطية المخصصات  نسبة ، بينما بلغت%3 إلىنسبة القروض المتعثرة لتصل  تحسنت - 

 .2015من العام   األول

 .2015 بنهاية النصف األول من العام% 32.4بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل   - 

 

  
  

 

  بنك أبوظبي التجاري
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  )الحسابات الجارية والتوفير(منخضة التكلفة ودائع القروض وال في نمو 

  
النصف األول  بنهايةعن ما آانت عليه % 9بنسبة  إرتفاعمليار درهم ب 146القروض والسلفيات بلغت محفظة  - 

  .الماضي من العام

العام النصف األول مليار درهم عن ما آانت عليه بنهاية  132 إلىلتصل % 11ت ودائع العمالء بنسبة إرتفع - 

 .الماضي

إجمالي ودائع العمالء بنهاية  من% 49ات التوفير إيداعات العمالء في الحسابات الجارية وحساببلغت نسبة  - 

 . 2015النصف األول من 

 
   :رأسمال مرتفع وسيولة عالية 

 
 . 2015من العام  بنهاية النصف األول% 19.80بلغت نسبة آفاية رأس المال  - 

 .2015من العام  بنهاية النصف األول %16.10وبلغت نسبة الشق األول  - 

 

جاء أداء : "صرح عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاريوتعليقًا على هذه النتائج، 

تيجية اواإلستر طموحة ال تهليؤآد استمرار البنك في تنفيذ رؤي 2015البنك خالل النصف األول من العام 

على مستويات رضا عمالئنا أ إلىالوصول من خالل هدف تحقيق نمو مستدام ب 2009التي ينتهجها منذ عام 

ساسية ألا األعمالالمتاحة في دولة االمارات العربية المتحدة والترآيز على  األعمالفادة من فرص واالست

طار إمن خالل ستراتيجية التي مكنتنا من مواجهة التحديات اإل بهذه بقدرتنا على االلتزامخر تونحن نف .للبنك

وية الالزمة لمواآبة التطورات السريعة ما وفر لنا الحيمسس مالية صلبة أعمل واضح االتجاه يعتمد على 

المستقبل بكل  إلىولكننا ننظر . سعار البترولأنخفاض إسقف التحديات مع  إرتفاعبالرغم من سواق ألفي ا

ويعكس . ستقرار وتنوع مصادر الدخلمن إ دولة اإلمارات العربية المتحدة اقتصادلما يتمتع به ثقة نظرًا 

عمالنا أمدى التزامنا بنموذج  2015النصف األول من العام  خالل% 22الغ العائد على حقوق مساهمينا الب

 ."ورآائزنا االستراتيجية
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 جاءت النتائج المالية خالل: "بنك أبوظبي التجاري إدارة مجلس وعضووقال عالء عريقات، الرئيس التنفيذي 

ليصل  رباحصافي األ إرتفعحيث  ،األعمال داء القوي للبنك في جميع قطاعاتلتعكس األ النصف األول من العام 

 إرتفعبينما  ،نفس الفترة من العام الماضي بنهايةعن ما آان عليه % 17مليار درهم بزيادة وقدرها  2.532 إلى

مقارنة بالربع % 21وقدره  إرتفاعمليار درهم ب 1.283 إلىليصل  2015الربع الثاني من العام  أرباحصافي 

 إلىتحسنًا ملموسًا مع تراجع نسبة القروض المتعثرة لتصل  صولآما شهدت نوعية األ. يالثاني من العام الماض

تكلفة المخاطر بشكل آما انخفضت . النصف األول من العامبنهاية % 139بينما بلغت تغطية المخصصات % 3

ل من بين على معدالت آفاية رأس الماأنقطة أساس وقد استطعنا الحفاظ على واحد من  40 إلىآبير لتصل 

  .%19.80حيث بلغت نسبة آفاية راس المال  ،المؤسسات المالية العاملة في الدولة

  

ونحن مستمرون في تدعيم ثقافة الترآيز  ،مدوتاتي هذه النتائج المتميزة آانعكاس لنظرتنا المستقبلية بعيدة األ

ص التي تمكننا من تحقيق النمو دائنا من خالل االستثمار في الفرأعلى خدمة العمالء والتحسين من مستويات 

دارة التكاليف على إوقد ساعدنا نهجنا المنضبط في . التشغيليةاجراءات اإلتبسيط  إلىضافة المستهدف باإل

  . الدخل ضمن النطاق المستهدف إلىالحفاظ على نسبة التكلفة 

  

نمو المستقبلي من خالل ساس تمويل الأيضًا في مجال التمويل يقوم على أفاننا نتبع نهج منضبط  وبالمثل

بينما شهدت محفظة ودائع العمالء % 9بنسبة  ًاالزيادة في ودائع  العمالء، حيث شهدت محفظة القروض نمو

ق في محفظة من النمو المحق% 80وآان أآثر من . مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% 11زيادة بنسبة 

المشاريع ى قطاعات الخدمات المصرفية لألفراد ويعود ال 2015ول من العام القروض خالل النصف األ

إستراتيجيتنا الرامية الى تدعيم الميزانية العمومية بما يتماشى مع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات األعمال 

بالرغم من التنافسية الشديدة التي  األرباحبين المخاطر وسعينا لتحقيق  الموازنة ما االستمرار فيللبنك مع 

  . األعمال تتسم بها بيئة

  

موال تطوير مصدر مستدام لألوقد نجحنا في ونحن نحرص على تدعيم الميزانية العمومية وتحسين العوائد 

صبحت أالتوفير والحسابات الجارية، حيث  يداعات في حساباتإلقليلة التكلفة من خالل جذب المزيد من ا

مقارنة بنسبة ودائع الإجمالي من % 49 نسبة تشكل عات العمالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفيريداإ

دارة النقد للتقدير إوهو ما يعد شهادة على استحقاق خدمات . 2013بنهاية عام % 39و  2014عام  بنهاية 45%

 .  به على المستويين المحلي واالقليمي ىالذي تحظ
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الجاري بعض القواعد  العامو من شهر يونيفي صدر المصرف المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة أقد و

دارة السيولة من قبل البنوك إساليب أتحسين طرق و إلىالتنظيمية الجديدة التي تتعلق بمستويات السيولة مما سيؤدي 

ضخ المزيد  تفرضمما يوفر المزيد من الحماية والمنعة للصناعة المصرفية في الدولة ولكن هذه المتطلبات الجديدة 

ولكننا في . في المستقبل  رباحعلى هوامش األمما سيؤثر تتمتع بمستويات عالية من السيولة  ولأصموال في من األ

بنك أبوظبي التجاري مستعدون دائمًا لمواآبة التغيرات الطارئة على المتطلبات التنظيمية وااللتزام بها وآافة 

 .المصرف المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة مبادرات

  

على مستويات العوائد لمساهمينا من خالل تحقيق النمو المستدام أتحقيق  إلىنسعى نحن : "قات قائًالواختتم عري

تقديم  على ترآزستراتيجية واضحة إ معتمدين على ويلمد الطداء المالي على األألقليل من المخاطر وتحسين اتوال

اإلستراتيجية  نارآائزيتماشى مع دولية بما أفضل الخدمات المصرفية والمنتجات المالية طبقأ ألرقى المعايير ال

ونثق  الصحيح المساربأننا على المستقبل بكل ثقة ونؤمن  إلىنحن ننظر و. مستدامالنمو للويوفر أرضية صلبة 

 ".مارات العربية المتحدةسواق دولة اإلالمتاحة بأ األعمالبقدرتنا على االستفادة من آافة فرص 

  انتهى
 :2015ام عالجوائز البنك خالل  
 

 .من وورلد فاينانس 2015لعام " أفضل بنك في مجال حوآمة الشرآات"جائزة  •

 .من يوروموني"  أفضل بنك في مجال إدارة النقد على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  •

  .من يوروموني"  أفضل مزود خدمات تمويل تجاري على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  •

  .جلوبال فاينانسمن " أفضل بنك في مجال إدارة النقد على مستوى الشرق األوسط"جائزة  •

 .جلوبال فاينانسمن  "تمويل لسلسلة االمدادات على مستوى الشرق األوسط أفضل "جائزة  •

  .ل فاينانسجلوبامن  " التمويل التجاري على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدةخدمات في مجال أفضل بنك "جائزة  •

 .من من بانكر ميدل إيست"  أفضل بنك في مجال إدارة النقد "جائزة  •

  .من بانكر ميدل إيست" الخدمات المصرفية للشرآات - أفضل بنك في مجال خدمة العمالء"جائزة  •

 .من بانكر ميدل إيست "أفضل بنك في مجال خدمات التمويل التجاري"جائزة  •

 .من أسيان بانكنج أند فاينانس "ات التمويل التجاريأفضل بنك محلي في مجال خدم"جائزة  •

 .من جوائز  مجلة جلوبال فاينانس الشهرية" أفضل مؤسسة مالية للتمويل التجاري"جائزة  •

 .من جوائز جلوبال تريد رفيو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"  أفضل بنك محلي"جائزة  •

طيران االتحاد من جوائز تقديرًا لبطاقة ضيف االتحاد المشترآة مع " أفضل بطاقة ائتمان مشترآة لبرامج االئتمان"جائزة  •

 .2015 فريدي

من جوائز آسيان " أفضل مبادرة لبناء عالمة تجارية في مجال الخدمات المصرفية لألفراد في منطقة الشرق األوسط"جائزة  •

 .بانكر

من جوائز ليبر لصناديق  2015لعام  "أفضل صندوق استثمار محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  •

  .االستثمار في األسواق العربية
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 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

 

موظف  4000كان عدد موظفي البنك يزيد على  2015يونيو  30وبتاريخ . كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

عميل من الشركات والمشاريع الصغيرة  50,000عميل من األفراد وما يتخطى  600,000تحتوي على أكثر من جنسية يخدمون قاعدة عمالء  67يمثلون 

 يونيو 30بتاريخ وكما  . ومكتب تمثيلي في لندن وفرع في جيرسيمكاتب دفع وفرعين في الهند  4فرعاً و 49والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلية تضم 

 . مليار درهم 212 البنك إجمالي أصوليبلغ  2015
  

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

والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية المتميزة في مجاالت عديدة منها، الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفية الخاصة 

الصيرفة اإلسالمية التجارية وإدارة النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية للشركات وصرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية وخدمات 

  .وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات االستراتيجية

وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي . من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار% 58.08ة أبوظبي تمتلك حكوم

 .  مليار درهم 40كانت الرسملة السوقية للبنك ، باستثناء أسهم الخزينة، تبلغ  2015يونيو  30وبتاريخ . لألوراق المالية

  

 :ول هذا الموضوع، يرجى االتصال مع للمزيد من المعلومات ح
 :بنك أبوظبي التجاري

  إدارة العالقات الخارجية
  مجدي عبد المهدي .د

  : majdi.a@adcb.com: بريد الكتروني
 

  عالقات المستثمرين 
  دنيس آاووآي 
 adcb_investor_relations@adcb.com: بريد الكتروني

  

   انتهى

  

  

  

  

   

 
 


