
  
  

  فورًا للنشر  :صحفي بيان
  
 

  2015 عام من األول الربع عن التجاري أبوظبي بنك  أرباح درهم مليار 1,249 
  

 خير من العام الماضيعن الربع األ% 22و األولعن الربع % 13 نمو بنسبة
  

 
 عام من األول الربع عن المالية نتائجه عن اليوم التجاري أبوظبي بنك أعلن : 2015 أبريل 21 في أبوظبي
2015.  

  
  :الرئيسية النتائج

  
  على حقوق المساهمين والدخل من العمليات  والعائدرباح ارتفاع آبير في األ 
 )2014مقارنة بالربع األول من العام  2015الربع األول من عام (           

 
 %.13بارتفاع وقدره  درهم مليار 1,249 األرباح صافي بلغ •

  .مليار درهم 1,248لتصل إلى % 31ارتفعت األرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة  •

  .درهم مليار 2,192 إلى ليصل %15 بنسبة العمليات من الدخل إرتفع •

 من الدخلمليار درهم آما ارتفع  1,641 إلى ليصل% 19الدخل من الفوائد بنسبة في اارتفع ص •

  .مليون درهم 551لى إليصل % 6الفوائد بنسبة  غير

  .درهممليون  375ليصل إلى % 32شهد الدخل من صافي الرسوم والعموالت زيادة بنسبة  •

  .درهم مليار 1,492لتصل إلى % 17بنسبة  ارتفاعًامن العمليات  األرباححققت  •

بنهاية الربع األول % 17.0مقارنة بنسبة % 21,9لى إارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل  •

 .من العام الماضي

  

  التوفيرنهج متحفظ وزيادة آبيرة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات ميزانية قوية و 

عليه بنهاية العام  عن ما آانمليون درهم  532زيادة بمبلغ  صافي القروض والسلفيات شهد •

 .مليار درهم 141 لىإليصل  الماضي

  بنك أبوظبي التجاري
  األول الشيخ زايدشارع 
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مليار  128عن ما آانت عليه بنهاية العام الماضي لتصل إلى % 2ارتفعت ودائع العمالء بنسبة   •

 .درهم

% 111.55بعد أن آانت % 109.83لى إ لتصللى المصادر الثابتة إالسلفيات تحسنت نسبة  •

 .بنهاية العام الماضي

من إجمالي % 46ارتفعت نسبة ودائع العمالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى  •

 .بنهاية العام الماضي% 45الودائع مقارنة مع 

  
  سيولة عالية و رأسمال قوي 

بنهاية الربع األول من  %15.73وبلغت نسبة الشق األول % 19.49بلغت نسبة آفاية رأس المال  •

 .2015العام 

حافظ البنك على مكانته آمودع للسيولة من خالل معامالت ما بين البنوك، حيث بلغ صافي  •

 .2015بنهاية الربع األول من العام  مليار درهم 18اإليداعات لدى بنوك الدولة 

 

 
  صولاأللى الدخل وتحسن نوعية إونسبة التكلفة في تكلفة األموال  مستمرتحسن  

 2015ل من العام وألبنهاية الربع ا% 31.9شهدت نسبة التكلفة الى الدخل تحسنًا لتصل الى  •

 .بنهاية الربع األول من العام الماضي% 32.9مقارنة مع 

نقطة أساس  85لى إلتصل  2015موال تحسنًا خالل ربع السنة األول من عام األكلفة شهدت نسبة ت •

 .ول من العام الماضينقطة أساس بنهاية الربع األ 97آانت  أن بعد

الربع  بنهاية% 134.1بة تغطية المخصصات بينما بلغت نس% 3.2بلغت نسبة القروض المتعثرة  •

 .2015ول من العام األ

   
 

ذ ى ه ًا عل ائج، وتعليق اه النت ذي  ق رئيس التنفي ات، ال الء عريق س اإلدارة ل ع و مجل ةلوعض  مجموع
اري وظبي التج ك أب ام   :"بن ة الع ي بداي ة ف ة قوي ك انطالق ق البن ى   ،حق د عل بة العائ هدت نس ث ش حي

اً  وق ارتفاع رًا الحق ى   آبي ل ال ات     % 21.9لتص ن العملي دخل م غ ال ا بل م   2,192بينم ار دره ملي

ع األول ة الرب ن بنهاي ام م افي     2015 الع ًا ص م محقق اري دره اجز الملي رة ح ًا وألول م متخطي

اح  م ب  1,249أرب ار دره دره  راملي اع وق ن الع    %13تف الربع األول م ة ب يامقارن ع  .م الماض وم



دخل   تبعاد ال ى  اس ع عل ل للتوزي ة،   القاب اهمي االقلي افي األ مس ع ص ع   ارتف ل للتوزي اح القاب ى رب عل

  .2015األول من العام بنهاية الربع % 31لى إالمساهمين ليصل 

اءت ه   د ج تعكس  وق زة ل ائج المتمي اري        ذه النت وظبي التج ك أب ة  لبن ة التجاري ار العالم دى انتش وة وم ق

الو ور  إقب رة  الجمه رفية مبتك دمات مص ة وخ ات مالي ن منتج ه م ا نقدم ى م ديدة عل ة ش ل بيئ ي ظ ف

ية ا . التنافس ائج آم ذه النت د ه نهج تؤآ اح ال بطنج ي  المنض ه ف ذي نتبع دة ال اليفإدارة قاع دف  التك به

ة  نيتحس دالت الربحي ة ومع ين الموازن اطموحب د    ن اح والعوائ دالت األرب ى مع ق أعل لتحقي

رام  اهمينا الك ي لمس باط ف ه   لآواالنض وم ب ا نق ال م ن أعم ى م رف عل ة  للتع رق لخدم ل الط أفض

الل  ن خ ا م ة عمالئن ات  آاف المجموع ك األعم ي البن اب ،ف ن  م ه م ا نقدم ي م وع ف دى التن س م يعك

  .على مستويات رضا عمالئناأوترآيزنا على تحقيق خدمات ومنتجات 

ر  ن نفتخ ع األ    نح الل الرب ة خ ائج المحقق اري و  بالنت ام الج ن الع ة    ول م ا العمومي أن مزانيتن ؤمن ب ن

تراتيج  ة واس ي يالقوي اً أتنا الت ت نجاح رًا ثبت ر األ  آبي ى م وف تمكن عل ام س ن  ي ا م و ال ن ق النم تدام تحقي مس

  ".من مساهمينا وعمالئنا ب في مصلحة آليصبما 

وهلر  اك آ ال ديب ر ،وق ؤولين آبي اليين المس ة الم ك لمجموع وظبي بن اري أب تمر: التج ك  اس بن

وظبي التجاري زة أب ة متمي ائج مالي ع خالل في تحقيق نت د حافظت . 2015 عام من ولاأل الرب وق

ة ر ية  أآفاي توياتها القياس ى مس ال عل ةس الم البنوك األ مقارن رىب ت  ،خ ث بلغ د أن % 19.49حي بع

ت  ة %21.03آان ي  بنهاي ام الماض ع   .الع ذا التراج ود ه ًاويع ى إ أساس عل اح األ دف الل  أرب هم خ س

اري ام الج ن الع ع األول م ن  .الرب الرغم م اع وب الارتف تطعنا ،رأس الم ى  اس ي عل د قياس ق عائ تحقي

وق  غ الحق و % 21.9بل دوه وق ا   أح ى حق د عل دالت العائ ى مع وك   أعل ين البن ن ب اهمين م لمس

  .في اإلمارات العربية المتحدةالعاملة 

بط   كل منض اليف بش ي إدارة التك ك ف تمر البن ة  ماس بة التكلف اض نس ى إنخف ا أدى ال دخل إم ى ال ل

ى  ل ال اري % 31.9لتص ام الج ن الع ع األول م الل الرب ا  خ ة بينم بة تغطي ت نس بلغ

  . نقطة أساس 60تكلفة المخاطر  في حين بلغت% 134.1المخصصات 

وم      ن الرس دخل م هد ال د ش ث ا  وق ًا حي وًا قوي بة  نم ع بنس الربع األ % 32رتف ة ب ام  مقارن ن الع ول م

ي كل  الماض ر     % 68وش ن غي دخل م الي ال ن إجم دم بة   الفوائ ة بنس س  % 55مقارن الل نف خ



ي    ام الماض ن الع رة م عي     ،الفت ا بالس ت التزامن ا يثب دخل    إمم ادر ال ع مص ى تنوي ي  ل تمرارنا ف واس

 ".الخدمات والمنتجات المصرفية رسوممن زيادة الدخل الترآيز على 

وتجدر اإلشارة الى أنه بعد إنتهاء اجتماع مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري في مدينة العين، 

لمتابعة سير االعمال وآخر المستجدات في " طموحة"قام أعضاء مجلس االدارة بزيارة مرآز 

وتعتبر هذه المبادرة األولى من نوعها التي أطلقها البنك منتصف العام الماضي في إطار . المرآز

مساعيه الحثيثة الى تعزيز مكانة المرأة االماراتية في سوق العمل وتشجيعها على االنضمام إلى 

وقد حرص أعضاء . خصوصيتها والتزاماتها االجتماعية مسيرة العمل المصرفي مع الحفاظ على

على حياة تلك  مجلس اإلدارة خالل الزيارة على االطالع على ما أحدثته هذ المبادرة من تأثير إيجابي

المواطنات الموهوبات بعد إتاحة الفرصة والمكان المناسبين لهن لمساعدة أسرهن وإطالق طاقاتهن 

تحقيق األهداف االقتصادية للدولة والمشارآة الفاعلة في مسيرة نجاح  والتألق من خالل المساهمة في

 .بنك أبوظبي التجاري

  

  :2015جوائز البنك خالل الربع األول من عام 
 

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

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

  .يورومونيمن   "على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة خدمات تمويل تجاريمزود أفضل "جائزة  •

  .جلوبال فاينانسمن " الشرق األوسطعلى مستوى  أفضل بنك في مجال إدارة النقد"ة جائز •

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

  .جلوبال فاينانسمن " "  على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة التمويل التجاريخدمات في مجال أفضل بنك "جائزة  •

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

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

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

 

 انتهى

 

 



 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

موظفي البنك يزيد على  كان عدد 2015مارس  31وبتاريخ . كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

عميل من  50,000عميل من األفراد وما يتخطى  600,000جنسية يخدمون قاعدة عمالء تحتوي على أكثر من  62يمثلون  موظف 4000

ومكتب  جيرسيوفرع في مكاتب دفع وفرعين في الهند  4فرعاً و 48الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلية تضم 

 . مليار درهم 207 البنك إجمالي أصوليبلغ  2015 مارس 31بتاريخ وكما  . تمثيلي في لندن

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

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

ات للشركات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية للشركات وصرف العمالت األجنبية ومشتق

  .سالمية وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات االستراتيجيةاألوراق المالية وخدمات الصيرفة اإل

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

 .  مليار درهم 34للبنك تبلغ  كانت الرسملة السوقية 2015مارس  31وبتاريخ . أبوظبي لألوراق المالية

  

 :للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى االتصال مع 

 :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

 

 :إخالء من المسؤولية 

إن المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا المستند . للعلم فقط") البنك. ("ع.م.تم إعداد هذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش

وال . تشكل عرضًا عامًا بموجب أي تشريعات مطبقة أو عرض لبيع أو محاولة للحصول على عرض لشراء أي أوراق أو سندات ماليةال 

وال يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو إرسال هذا المستند . تشكل  أي نصيحة أو توصية بخصوص تلك األوراق أو السندات المالية األخرى

  . غير مخصص للتوزيع في أي بلد قد يكون توزيعه فيها مخالفًا ألي قوانين محلية دون موافقة من البنك، وهو

  



لقد تم إعداد المواد الواردة في هذا المستند لتقدم معلومات مرجعية عامة عن بنك أبوظبي التجاري وأنشطته وال يدعي البنك بأنها 

وال يقدم البنك أي . وقد تتضمن معلومات مستقاة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم التحقق من صحتها بصفة مستقلة. معلومات آاملة

وال يجوز اإلعتماد على هذا المستند على أنه . ما يتعلق بدقة أو إآتمال أو إمكانية االعتماد على هذه المعلومات تعهدات أو ضمانات في

المستثمرين أو المستثمرين المحتملين الذين يتعين عليهم الحصول على مشورة مهنية متخصصة مستقلة على أساس  إلىنصيحة موجهة 

 .ة أو االحتياجات المعينة لكل منهماألهداف االستثمارية والمواقف المالي

 

قد يحتوي هذا المستند على بعض اإلفادات المعينة القائمة على أساس توقعات مستقبلية بخصوص بعض الخطط المعينة الخاصة بالبنك 

فادات بنظرة بنك أبوظبي وتتعلق هذه اإل. وأهدافه الحالية وتوقعاته المتعلقة باألداء المستقبلي واألوضاع المالية والنتائج المستقبلية

التجاري الحالية بخصوص األحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر المعينة واإلفتراضات التي تكون، في آثير من 

ملة وقد تم التوصل إليها بناًء على توقعات البنك بخصوص التطورات المستقبلية وآثارها المحت. األحيان، خارجة عن إرادة وسيطرة البنك

 .على البنك

  

وتنطوي هذه اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية، بطبيعتها على بعض المخاطر بسبب تعلقها بوقائع وظروف مستقبلية 

خارجة عن إرادة وسيطرة البنك بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المرتبطة باألسواق 

مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت والسياسات الموضوعة من قبل السلطات التنظيمية والجهات الحكومية 

واإلجراءات المتخذة بواسطة تلك السلطات والجهات واآلثار الناشئة عن المنافسة وتلك الناشئة عن التوقيتات وبعض المعلومات غير 

 .و االندماجات المستقبلية في مجاالت الصناعات ذات الصلةالمؤآدة بخصوص اإلستحواذات أ

  

الخطط واألهداف والتوقعات  يمكن أن يختلف آل من الموقف المالي للبنك وأدائه ونتائجه الفعلية بشكل جوهري عن ونتيجة لذلك،

 يطلعون على هذا المستند عدم اإلعتماد علىويتعين على األشخاص الذين . المستقبلية المذآورة في اإلفادات القائمة على أساس التوقعات

الحقائق والبيانات آما هي بتاريخ اإلدالء بتلك اإلفادات وال  اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية إذ أن هذه اإلفادات تعكس فقط

المستند أو أي إفادات مماثلة أخرى قد  ة في هذاالتجاري بتحديث اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية الوارد يتعهد بنك أبوظبي

  .يدلي بها


