
  
  

  فورًا للنشر  :صحفي بيان
  
 

   2013 عام من األول الربع عن التجاري أبوظبي بنك  أرباح صافي درهم مليون 903 
  *الماضيالعام عن الربع األخير من % 44و *األولعن الربع % 5بزيادة وقدرها 

 
  2013 عام من األول الربع عن المالية نتائجه عن اليوم التجاري أبوظبي بنك أعلن : 2013 أبريل 25 في أبوظبي

  
 :2013 عام من األول الربع خالل المحققةالرئيسية  النتائج

 
الربع مليون درهم خالل  861مقارنة مع  2013من عام  األول الربعخالل  درهم مليون 903 األرباح صافي بلغ •

  .الماضيعام المن  األخيرالربع مليون درهم خالل  628و  الماضيعام المن  األول
  

من العام  االخيرعن الربع % 13و الماضيعام المن  األولالربع مقارنة مع  %5 بنسبة العمليات من الدخل إرتفع •
 .درهم مليون 1.744 إلى ليصل الماضي

 
حققت االرباح من العمليات مستوى قياسي قبل خصم مخصصات االنخفاض في قيمة االستثمارات حيث بلغت  •

مقارنة % 19من العام الماضي ونسبة  األولعن ما آانت عليه خالل الربع % 7مليون درهم بزيادة وقدرها  1.227
 .الماضيمع الربع االخير من العام 

 
من العام  األولمقارنة مع الربع  درهم مليون 485 الى ليصل% 14 بنسبة نموًا الفوائد غير من الدخل حقق •

مقارنة مع الربع األخير من العام الماضي وتعود هذه الزيادة في معظمها إلى % 73الماضي وزيادة بنسبة 
  .ة بهاطإنتهاء بعض اإللتزامات المالية ومنتجات التحوط المرتب

  
 العام من الفترة نفس عن % 30.6 مع مقارنة %29.7 تحسنًا آبيرًا لتبلغ  الدخل إلى التكلفة نسبةشهدت  •

  . الماضيمن العام  األخيرعن الربع % 33.1و  الماضي
  

% 82.2مقارنة مع % 84.5 المخصصات تغطية بلغت بينما% 5.4عند  المتعثرة القروض نسبة إستقرت •
  .الماضيبنهاية العام 

  
مليار  111ليصل إلى  الماضيمن العام  األولمقارنة مع الربع % 2بنسبة  1إرتفع إجمالي ودائع العمالء •

من إجمالي ودائع العمالء لتصل إلى  حسابات التوفير والحسابات الجاريةحصة في  ملحوظةدرهم بزيادة 
  .بنهاية الربع من العام الماضي% 25و الماضيخالل الربع الرابع من العام % 30مقارنة مع % 32

  
ديسمبر  31آما بتاريخ  %112.8بعد أن آانت % 112.0نسبة القروض الى الودائع لتصل الى  تتحسن •

2012.  
  

مارس  31 بتاريخآما % 17.55 من رأس المال األول الشق ونسبة  %22.29 المال رأس آفاية نسبة بلغت •
 . مما يؤآد قوة رأس المال وإرتفاع مستويات السيولة 2013

 



ويظل بيان . 2012صياغة آافة معلومات المقارنة الفصلية لعام وبالتالي، تم إعادة . 2012يناير  1إعتبارًا من ) 10(طبق البنك المعيار المحاسبي الدولي رقم *
 31مالية عن الفترة المنتهية بتاريخ المرفق بالبيانات ال 1-2للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم . آما هو دون تغيير الدخل السنوي العام 

  .2013مارس 
  
  .بغرض إظهار السندات المالية بعملة اليورو يشكل مستقل 2012تم إعادة تصنيف ودائع العمالء خالل عام  1

 
 التجاري أبوظبي بنك إدارة مجلس وعضو التنفيذي الرئيس عريقات، عالء قال المتميزة، النتائج هذه على وتعليقًا

 عام من األول الربع بنهاية درهم مليون 903 بلغت أرباح صافي التجاري أبوظبي بنك تحقيق عن اإلعالن يسرني"
خير من ألمقارنة مع الربع ا% 44الماضي و العام من الفترة نفس خالل عليه آان ما عن %5 بنسبة بإرتفاع 2013
  . الماضيالعام 

  
 للقروض المنضبط النمو بإستراتيجية االلتزامو عالية بكفاءة العمومية الميزانية إدارة إلىتائج المتميزة الن ههذ عودتو

واعتماد تنويع مصادر التمويل مع االستمرار في الحرص على تحسين آفائتنا التشغيلية وإدارة رأس المال بفعالية 
  .الودائع إلى القروض نسبة تحسنتحقيق الودائع لنمو جيد و إلى أدى مماعالية 

   
بالرغم من التقلبات التي تشهدها األسواق الدولية نجح بنك أبوظبي التجاري في شهر فبراير من العام الحالي : وأضاف

مليار دوالر  1.5بقيمة إجمالية بلغت  مقيمة بالدوالر األمريكيسنوات  10سنوات و 5لمدة في إصدار سندات مالية 
من نوعها في تاريخ البنوك العاملة في دولة اإلمارات ى األولتصنف من ضمن الشق الثاني لرأس المال وهي  أمريكي

مما يؤآد ثقة  وهو اإلصدار األآبر لسندات من الشق الثاني في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. العربية المتحدة
  .المستثمرين العالميين بالبنك

  
 على زيترآاإلستراتيجية من  خالل الالترآيز على تحقيق أهدافنا  في مستمرون نحن :قائًال حديثه عريقات وأختتم
 تؤآدالتي  لدعم هذه النتائج المتحدة العربية اإلمارات دولة أسواق فيواالستفادة من الفرص المتاحة  األساسية األعمال
  ."ومساهمينا عمالئنا من آل على بالفائدة يعود بما الطويل األمد على مستدام نمو تحقيق على قدرتنا

 
 التجاري أبوظبي بنك حقق: "التجاري أبوظبي بنك لمجموعة الماليين المسؤولين آبير هلر،آو ديباك قال جانبه ومن
نفس الفترة ب مقارنة %2 إلى يصلًا نمو الفوائد هامش صافيشهد  حيث 2013 عام من األول الربع خالل جيدة نتائج

  .%23 بنسبة موالألانخفاض تكلفة إساس إلى ألمن العام الماضي والذي يعود با
ستثمار لتطويرالمزيد من المنتجات المالية والخدمات المصرفية ورفع آفاءة عملياته مما أدى اإلوقد إستمر البنك في 

 إلى التكلفة نسبة تحسنتبينما نفس الفترة من العام الماضي، بمقارنة % 2التشغيلية بنسبة  المصاريفإلى إرتفاع 
 %22.29 المال رأسآفاية  نسبة وبلغت% 24.4إلى  لتصل السيولة نسبة تحسنت ماآ% 29.7لىإ لتصل الدخل
 ".2013مارس  31آما بتاريخ  %17.55 األول الشق ونسبة

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :من العام الحالي األولالربع  خاللبنك  جوائز

  
  :يناير

تقديرًا لجودة ، وجاء ذلك "ISO 9001:2008"حصل قسم مجموعة خدمات األعمال في البنك على شهادة اآليزو
معايير نظام اإلدارة المتطور والفعال في البنك، في خطوة من شأنها تعزيز مساعي البنك المستمرة لتحقيق التمّيز 

 .وتبني أفضل الممارسات العالمية

  :فبراير

أفضل البنوك في مجال "عن فئة ز بنك أبوظبي التجاري بجائزتين دوليتين مرموقتين من جلوبال فاينانس اف
 ".أفضل خدمات تمويل تجاري"في منطقة الشرق األوسط و" المدفوعات والتحصيل

المراة المتميزة في القطاع "و جائزة " افضل رئيس تنفيذي في مجال التوطين"فاز بنك أبوظبي التجاري بجائزة 
ة تنمية الموارد من قبل  لجن" افضل المدراء التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي"وجائزة " المصرفي والمالي

 .2013المعرض الوطني للتوظف  البشرية في القطاع المصرفي والمالي ضمن فعاليات

  :مارس

و أفضل " أفضل منتج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"فاز البنك بثالث جوائز من ذا بانكر ميدل أيست عن فئة 
  "أفضل خدمات إدارة النقد"و" خدمات تمويل تجاري

  
  

 

 

 

 


