
  
 

 فوراً  للنشر: صحفي بیان
 

 
  9201 عام من األول الربع عن التجاري أبوظبي بنك أرباح درھمملیار  1.152  

 
 

 .2019 عام من األول الربع عن المالیة نتائجھ عن الیوم التجاري أبوظبي بنك علن: أ2019 مایو 6، أبوظبي
 

األول من العام الحالي، قبل االندماج مع بنك لربع عن اھذه النتائج األداء المالي لبنك أبوظبي التجاري  تعكس
 االتحاد الوطني واالستحواذ على مصرف الھالل.

 
 :)2019مارس  31( 2019من العام  األولللربع  الرئیسیة النتائج

 
 

  :التمویل اإلسالميوأرباح الدخل من الفوائد ونمو في إجمالي أداء قوي  
 )2018مقارنة بالربع األول من عام  2019(الربع األول من عام 

 

ملیار  3.116لیصل إلى  %17بنسبة وأرباح عملیات التمویل اإلسالمي الدخل من الفوائد  إجمالي إرتفع •

 درھم.

بانخفاض بنسبة ملیار درھم  1.707عملیات التمویل اإلسالمي الفوائد و صافي الدخل من إجمالي بلغ •

ل الربع خال الودائعھیكلیة  الطارئ على والتغیرإلى التنافسیة الشدیدة . ویعود ذلك بشكل أساسي 7%

والذي تم تعویضھ بشكل جزئي من ارتفاع المستوى المعیاري لمعدالت الفوائد  2018األول من العام 

 السائدة في األسواق. 

 ملیون درھم.  566لیصل إلى  %8بنسبة  الدخل من غیر الفوائد إرتفع •

 ملیون درھم. 379لیصل إلى  %8الدخل من الرسوم والعموالت بنسبة  صافي إرتفع •

االستثمار في التحول لمواصلة نتیجة  %3بنسبة ملیون درھم بارتفاع  793المصاریف التشغیلیة بلغت  •

 .للصیرفة الرقمیة

 . %13درھم بانخفاض بنسبة  ملیون 330بلغ إجمالي المخصصات العامة  •

الذي تم تعویضھ نتیجة الرتفاع تكلفة األموال  %5بنسبة  بانخفاض ملیار درھم 1.152صافي األرباح بلغ  •

 .العامة المخصصات وانخفاضالدخل من غیر الفوائد  ارتفاعخالل  من جزئيبشكل 

 

 

 

 بنك أبوظبي التجاري
 األول الشیخ زایدشارع 

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

http://www.adcb.com/


  :الجاریة وحسابات التوفیر الحسابات ودائع العمالء في التركیز علىوودائع العمالء في  نمواستمرار ال 

 %2بنسبة صافي القروض  وارتفع ملیار درھم 292إلى لیصل  %4صول بنسبة ألا يرتفع إجمالإ •

 .العام الماضيبنھایة علیھ  بما كانمقارنة  درھمملیار  169لیصل إلى 

العام بنھایة بما كانت علیھ مقارنة  ملیار درھم 184إلى لتصل  %4بنسبة زیادة ودائع العمالء  حققت •

  .الماضي

ملیار درھم  10حققت ایداعات العمالء منخفضة التكلفة في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر زیادة بلغت  •

من إجمالي ودائع  %43.3ت وشكل ،ملیار درھم مقارنة بما كانت علیھ بنھایة العام الماضي 80إلى لتصل 

 بنھایة العام الماضي. %39.4مقارنة مع  العمالء

 العام الماضي. بنھایة %94.2مقارنة مع  %91.7إلى الودائع لتصل إلى نسبة القروض  تتحسن •

 

 سیولة عالیة و مال قوي رأس 

مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي  %15.76 )3(بازل  المالبلغت نسبة كفایة رأس  •

مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من قبل المصرف  %12.07بلغت نسبة الشق األول  بینما %13.50البالغ 

 .%10.00المركزي البالغ 

مع الحد األدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي مقارنة  )LCR( %193بلغت نسبة تغطیة السیولة  •

الحد األدنى  معمقارنة  %186بلغت نسبة تغطیة السیولة ، 2018دیسمبر  31(كما بتاریخ  %100والبالغ 

 .)%90من قبل المصرف المركزي والبالغ  المطلوب

 .بنھایة العام الماضي %28.3مقارنة مع  %30.3نسبة السیولة  بلغت •

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

 ملیار درھم. 16بنوك الدولة 

 

 نوعیة األصول  وتحسننھج متحفظ إلدارة المخاطر  

 .بنھایة العام الماضي %2.88مقارنة بنسبة  %3.09بلغت نسبة القروض المتعثرة  •

 .العام الماضينھایة ب %130.2مقارنة مع  %118.9لمخصصات اتغطیة بلغت نسبة  •

 .بنھایة العام الماضي %0.57 مقارنة مع %0.64تكلفة المخاطر  بلغت •

من األصول موزونة المخاطر االئتمانیة بما یتخطى متطلبات  %2.10 المجمعةمخصصات البلغت نسبة  •

 .%1.5المصرف المركزي البالغة 
 



ي األول ف كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني، واستحواذ الكیان الُمدمج على مصرف الھاللتّم اكتمال االندماج بین 
م مسیرة التنمیة االقتصادیة في دع في ، لیثمر عن ذلك إنشاء مجموعة مصرفیة أكبر وأقوى یكون لھا دوٌر فاعل2019من مایو 

الل مزاولة نشاطھ ككیان منفصل لتقدیم الخدمات المصرفیة اإلسالمیة ضمن ة. وسیواصل مصرف الھدولة اإلمارات العربیة المتحد
لیرّكز على تقدیم المنتجات المالیة والخدمات المصرفیة وعالمتھ التجاریة الحالیین،  اسمھمجموعة بنك أبوظبي التجاري، تحت 

 عبر قنوات الصیرفة الرقمیة.  اإلسالمیة لألفراد
سیواصل بنك و، شھراً القادمة 24إلى  18عملیات المجموعة بشكل تدریجي خالل مدة الـ وسیاسات و وسیتم توحید كافة أنظمة

 أن تبلغ قیمة خفض ،من المتوقع. واالندماجسیر عملیة  راتتطو بكافة المالیةسوق أبوظبي لألوراق  موافاةأبوظبي التجاري 
   .ملیون درھم سنویاً على أساس معدل تكلفة العملیات 615التكالیف الناجمة عن الصفقة 

 
 :التجاري أبوظبيقال عالء عریقات، الرئیس التنفیذي وعضو مجلس اإلدارة لمجموعة بنك 

ملیار درھم  1.152أرباح صافیة بلغت تحقیق عن الیوم یسرنا أن نعلن بنھایة العام الماضي بنك ال اي حققھتال ةالقوی النتائجبعد "
ائد عو البنك حقق حیث ،في عدد من المؤشرات الرئیسیةاألداء الجید  تعكسلالنتائج ھذه  جاءتو .2019الربع األول من عام  عن

 الرسوم والعموالت وحققت العمالءحجم ودائع  من حیثالحصة السوقیة في  مواصلة تحقیق نمو، مع لمساھمینمجزیة ومستدامة ل
ابات منخفضة التكلفة في الحسالعمالء ودائع  حققتسواق، ع أسعار الفائدة في األبالرغم من ارتفاو .الدخل في المساھمة في زیادة

 .2018مقارنة بنھایة العام  ٪15بزیادة بنسبة  ملیار درھم 80ملیار درھم لتصل إلى  10بمبلغ إرتفاًعا  حسابات التوفیرو الجاریة

ت مواجھة التحدیاعلى ا من تعزیز قدرتنا المنضبط في إدارة المخاطر، حیث تمكنّ المتحفظ وتؤكد ھذه النتائج مدى نجاح نھجنا 
 ،على المدى الطویل للبنك الماليوضع ال قوةملتزمین بالحفاظ على وسنبقى  .السائدة في بیئة األعمال والتنافسیة الشدیدة في األسواق

 .للحفاظ على مصادر التمویل والسیولة الكافیة كبیرةأولویة  نولي بینما

اتیجیتنا بانتظام اجع استریجعلنا نرما ، وتوقعاتھم العمالء ممارساتر على السریعة في التقنیات الحدیثة إلى التأثی التغیراتلقد أدت 
قد الریادیة في تقدیم خدمات استثنائیة للعمالء، فل ة البنكعلى مكان حفاًظا ومواكبتھا لھذه التطوراتللتأكد من كفاءتھا وفعالیتھا 

ّیاك" تطبیق "حطرح كان من أھمھا  ،في ھذا المجالمبادرات الالعدید من  وأطلقنا، ةالرقمیللصیرفة في التحول  واصلنا االستثمار
 فوري من خالل الھواتف الذكیة.  لالذي یتیح للعمالء الجدد فتح الحسابات بشك

شكل الھالل حیز التنفیذ، ما یواالستحواذ على مصرف بین بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني  ندماجااللقد دخلت عملیة 
ال البنوك تقدم سریع في توحید أعمبتحقیق بالفعل وقد بدأنا ، المجموعة المصرفیة الجدیدةمرحلة مفصلیة وعالمة فارقة في مسیرة 

ج أولویة الحفاظ على أعلى معاییر خدمة العمالء في جمیع مراحل االندما االعتبارآخذین بعین ر إلى المستقبل بتفاؤل ننظ وإنناالثالثة 
 والتركیز على إدارة التكالیف لتحقیق النمو المستدام على المدى الطویل."

 :التجاري أبوظبي بنك مجموعةفي  المالیین المسؤولین كبیر ،وقال دیباك كوھلر

لبنك على قوتھا، لاألساسیة  األعمالحافظت  حیث. 2019في الربع األول من عام من المؤشرات القویة  البنك مجموعة "حقق
قروض الوزیادة مدعومة بقرار واعي بزیادة الودائع طویلة األجل والتي كانت وتأثرت النتیجة النھائیة بارتفاع تكلفة األموال 

  نظیمیة فیما یتعلق بنسب السیولة.لتلبیة المتطلبات التالممنوحة للعمالء من الشركات 

بلغت ودخل. لاتنویع مصادر حافظ البنك على سیاستھ في وقد تم تعویض ذلك بشكل جزئي من خالل ارتفاع الدخل غیر الفوائد حیث 
بنھایة  ٪20بنسبة مقارنًة بنھایة الربع األول من العام الحالي  ٪25 نسبة مساھمة الدخل من غیر الفوائد في الدخل من العملیات

 بنھایة الربع األول من العام الماضي. ٪22 نسبةو الرابع من العام الماضيربع ال

بنھایة الربع األول من العام  الودائع نمومع تحسن كبیر في لتصل عند ادنى مستویاتھا  %91.7بلغت نسبة القروض إلى الودائع 
، وفي إطار سعینا المستمر لتقلیل مخاطر محفظة قروض %4بنسبة وشھدت القروض الممنوحة للعمالء من الشركات زیادة الحالي. 

على میزانیة عمومیة قویة البنك  حافظ. بینما %1األفراد (غیر المغطاة) انخفضت القروض الممنوحة للعمالء من األفراد بنسبة 
  بما یتخطى الحد األدنى لمتطلبات الجھات التنظیمیة. ووضعیة جیدة للسیولة ورأس المال



 

 انتھى
 
 

مع:للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، یرجى االتصال   

 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: 

 

 :2019جوائز البنك خالل الربع األول من عام 

 جائزة أفضل مزّود لخدمات التمویل التجاري من جلوبال فاینانس -

 السوق للتمویل التجاري من یوروموني جائزة أفضل بنك في -

 خدمات التمویل التجاري من یوروموني جائزة أفضل -

 
 )2019مایو  1(نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

 
تعد مجموعة بنك أبوظبي التجاري مجموعة مصرفیة رائدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وذلك من خالل تقدیمھا لمجموعة متنوعة 

ائزة على العدید من الجوائز في مجاالت عدیدة منھا، الخدمات المصرفیة ومتكاملة من الخدمات المصرفیة المتطورة واألنشطة المتمیزة الح
 .فضالً عن خدمات الخزینة واالستثمار وإدارة العقاراتلألفراد والخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریة 

 
وبنك االتحاد الوطني، واستحواذ الكیان الُمدمج على  ، تّم اكتمال عملیة االندماج بین كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري2019مایو  1وبتاریخ 

سمھ وعالمتھ التجاریة الحالیین إحتفظ بیمصرف الھالل، الذي یواصل بدوره مزاولة نشاطھ كوحدٍة منفصلة للخدمات المصرفیة اإلسالمیة وس
مؤسسة مصرفیة في دولة اإلمارات العربیة وقد ساھمت الصفقة في تعزیز مكانة بنك أبوظبي التجاري، لیصبح ثالث أكبر . ضمن المجموعة

، كما تبلغ قاعدة 2018دیسمبر  31وفقاً للبیانات المالیة األولیة كما في  ملیار درھم 423المتحدة، إذ تبلغ قیمة أصول المجموعة اإلجمالیة 
.عمالئھا حوالي ملیون عمیل  

 
من أسھم مجموعة بنك أبوظبي التجاري، والتي یتّم حالیاً تداول  %60.2وتملك حكومة أبوظبي، من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار، نسبة 

ملیار  67 كانت الرسملة السوقیة للبنك تبلغ، 2019مایو  1بتاریخ  .سم بنك أبوظبي التجاريإأسھمھا في سوق أبوظبي لألوراق المالیة تحت 
 درھم.

 
، ولمعرفة المزید حول عملیة adcb.comاإللكتروني  الموقعللمزید من المعلومات حول مجموعة بنك أبوظبي التجاري، یرجى زیارة 

زیارة الموقع اإللكتروني المخصص للصفقة،  یرجىاالندماج بین كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك االتحاد الوطني ومصرف الھالل، 
beyondambition.com . 
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