
     
 

   
 

ويوصي  مليون درهم 2,810بمبلغ  2012عام بنك أبوظبي التجاري يعلن عن صافي أرباح 
  % 52بنسبة بتوزيع أرباح 

 
ام المنتهي بتاريخ العأعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن : 2013 يناير 30أبوظبي في 

 .رآزيمع شريطة الحصول على موافقة المصرف الم ،2012ديسمبر 31
  

   :2012للعام  الماليةالنتائج 
  

أرباح عام  وآانت. 2011في عام مليون درهم  3,045مقارنة بمبلغ  مليون درهم 2,810 رباحبلغ صافي األ - 
حصة بنك أبوظبي التجاري في  بيع عوائد من مليون درهم آدخل لمرة واحدة  1,314مبلغ  تتضمنقد  2011
 بغرضغير المتكرر  ومع استبعاد هذا الربح .2011خالل شهر يونيو  يليزأتش بيه آابيتال بيرهاد الما بنك أر
 .2011بنهاية عام  آانت عليه ما عن% 62بنسبة  2012بنهاية عام رتفعت األرباح المحققة إ، المقارنة

  .مليون درهم 6,595 إلىليصل % 9بنسبة إجمالي الدخل من العمليات إرتفع  - 
حيث  تحسنًا الدخل إلى التشغيلية على مستواها بينما شهدت نسبة التكلفة ريفلمصانجح البنك في المحافظة على ا - 

 . 2011بنهاية عام % 33,1بينما آانت % 31,4بلغت 
 .مليون درهم 4,526 إلىلتصل %  13بنسبة  قبل تجنيب المخصصات إرتفعت األرباح التشغيلية - 
 إلىتغطية المخصصات لتصل  وتحسنت نسبة مليون درهم 1,710 إلىصل يتراجع صافي المخصصات ل - 

 .2011في عام % 80مقارنة مع % 82.2
نسبة  معمقارنة % 17,47نسبة الشق األول  وبلغت% 23,05 إلىلتصل نسبة آفاية رأس المال  تحسنت - 

 . 2011 بنهاية عامعلى التوالي % 15,90 ونسبة% 22,51
  

يسعدنا  : "إدارة بنك أبوظبي التجاريمجلس المتميز، قال عيسى السويدي رئيس  هذه األداء تعليقًا علىو
 مليون درهم بالرغم من استمرار التحديات في البيئة 2,810اإلعالن عن تحقيق صافي أرباح بمبلغ 

رباح ة خالل  العام الماضي أن صافي األرباح غير المتكررة المحققتصادية، حيث يتضح بعد استبعاد األاالق
وقد . 2011ديسمبر  31مليون درهم آما بتاريخ  1,731قارنة مع م% 62بنسبة  2012قد ارتفع بنهاية عام 

 لدعم وتحقيق أهدافنا والتي تمكنا من خاللهاستراتيجية الضرورية اإلالرآائز النتائج لتؤآد فعالية جاءت هذه 
  .تحقيق هذا النجاح الكبير من 

  
 

قصى قيمة ممكنة لمساهماتهم وقد ونحن مستمرون في الترآيز على تحقيق أعلى معدالت العوائد لمساهمينا وأ
مليار وأربعمئة مليون درهم تبلغ في مجموعها % 25أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 

وطبقًا للسياسة المتبعة لدى البنك فيما يتعلق . من صافي األرباح% 50بما يوازي  )مليون درهم 1,400(
اإلضافية آدفعة استثنائية غير عادية بسبب %) 5(مسة بالمئة ، تأتي نسبة الخ%20بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 

 .2012قوة قاعدة رأس مال البنك واألداء المالي المتميز في عام 
 

 
  

 ماراتيينالموظفين اإلاستمرار جهود بنك أبوظبي التجاري في جذب وتطوير واالحتفاظ ب إلىوأود االشارة 
من إجمالي العاملين % 41 إلى خر في وصول نسبة التوطين ونحن نف بالبنك المستويات اإلداريةجميع على 
  ".بالبنك

  بنك أبوظبي التجاري
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جاء من  والتيأعمالنا آما نفخر بالتزامنا الدائم بطرح العديد من المبادرات المجتمعية آجزء أصيل من 
درهم استجابة لمبادرة صاحب  مليون 22,7من ديونهم البالغة  متعثرًامواطنًا  184 أبرزها هذا العام إعفاء

لسموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا،الخاصة بتسوية القروض الشخصية المتعثرة ا
مع صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين التوقيع عليها إلى التزاماتنا التي تم  وذلك إضافة .للمواطنين

  .وبنك أبوظبي التجاري
  

تدعيم القطاع المصرفي في دولة الجهود للمساهمة في تطوير وونحن نؤآد التزامنا ببذل آافة : " وأضاف
خواني إالنيابة عن وأنتهز هذه الفرصة للتعبير، باألصالة عن نفسي وب. مارات العربية المتحدة آكلاإل

ة بن زايد آل نهيان، رئيس ا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفنوامتنان دارة، عن تقديرناأعضاء مجلس اإل
هد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عوإلى ت العربية المتحدة، حاآم أبوظبي مارادولة اإل

مجلس  نهيان، نائب رئيس إلىسمو الشيخ منصور بن زايد وإلى على للقوات المسلحة ونائب القائد األ
لمستمر لبنك مارات العربية المتحدة المرآزي لدعمهم امصرف دولة اإللى إئاسة والوزراء وزير شؤون الر

وأخيرًا وليس آخرًا، أتوجه بالشكر . أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة
  ."بالبنكوجميع العاملين دارة التنفيذية عمالئنا الكرام وفريق اإل إلىالعميق 

    
جلس إدارة بنك ، قال عالء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو م2012وفي معرض تعليقه على نتائج عام 

 نموًا آبيرًا في أرباحنا التشغيلية  فحسب تعكس الهذا العام التي  بنتائج فخوروننحن " : أبوظبي التجاري
  .درتنا على تحقيق ربحية مستدامةولكنها تعكس أيضا ق

  
ية قوية مفي الترآيز على بناء والحفاظ على ميزانية عمو إطار إسترتيجية أعمالنا، نستمرفي  •

بنهاية عام %  112,80 إلىالودائع لتصل  إلىنسبة القروض  تحسن إلىمما أدى  ومتوازنة
 .2011ديسمبر  31آما بتاريخ % 114,27مقارنة مع  2012

 
حافظت ميزانيتنا العمومية على استقرارها  ،الصعبةبالرغم من استمرار الظروف االقتصادية   •

آما ارتفع صافي الدخل . 2012بنهاية عام  %9واستطعنا تحقيق زيادة في أرباحنا التشغيلية بنسبة 
 إلى 2011في عام % 2,15أساس من  نقطة 33موال نخفاض تكلفة األإآما بلغ % 11من الفوائد 

 . 2012في عام % 1,82
 

مصاريفنا التشغيلية عند الحفاظ على ، نجحنا في في أرباحنا التشغيليةمشجع النمو ال إلىباإلضافة  •
ستباقي إلمن خالل رفع آفاءة أعمالنا والحفاظ على نهجنا ا ،الماضينفس مستواها خالل العام 
 في تحسن إلى تأدالتي مبادرات الفاعلة ال منوالمصروفات والعديد بخصوص إدارة النفقات 

 إلىلتصل   2011عام في % 33.1نقطة أساس مقارنة مع  170بلغ الدخل  إلىنسبة التكلفة 
31,4%. 

 

% 1,76بما يمثل ، 2012ديسمبر  31آما بتاريخ مليون درهم  2,257 إجمالي المخصصاتبلغ  •
االئتمانية وبما يتخطى تعليمات مصرف دولة اإلمارات العربية  من األصول موزونة المخاطر



     
 

 
من األصول % 1,50 إلىالمتحدة المرآزي القاضية برفع مستوى المخصصات المجمعة ليصل 

 .2014موزونة المخاطر االئتمانية بحلول عام 
 

 
 

رة  بلغت  • روض المتعث بة الق ع  % 5,4نس ة م اريخ  % 4,6مقارن ا بت مبر  31آم ا 2011ديس ، بينم
وباإلضافة  . 2011بنهاية عام % 80بعد أن آانت % 82,2تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتبلغ 

ار درهم    4 إلىلتصل % 61بنسبة  )متعثرةالمستحقة غير ال(ضت نسبة القروض ذلك، انخف إلى ملي
ع  ة م اريخ    10 مقارن م بت ارات دره مبر  31ملي ات     ،2011ديس الي مخصص ض إجم ا انخف آم

  .2011مقارنة بعام  2012خالل عام % 29نخفاض في قيمة االستثمار بنسبة اإل
  
رفع تصنيف موديز للنظرة المستقبلية لبنك  إلىأدى هذا التحسن المستمر في األداء المالي للبنك  •

بينما حافظت التصنيفات  2012خالل شهر أبريل من عام مستقرة  إلىأبوظبي التجاري من سلبية 
 .الخارجية األخرى على مستواها وتم تعزيزها

  
يتمتع البنك بمستويات عالية من السيولة، حيث حافظ على وضعيته آمودع من خالل معامالت ما  •

ليار م 15بين البنوك حيث بلغ الفرق بين الودائع التي منحها والتي حصل عليها من بنوك أخرى 
بينما شهدت % 23,05آما حافظ على نسبة رسملة قوية بلغت . 2012ديسمبر  31درهم بتاريخ 

بنهاية % 15,90مقارنة مع % 17,47 إلىنًا آبيرًا لتصل سنسبة الشق األول من رأس المال تح
في عام % 22,1مقارنة مع % 24بلغت نسبة السيولة  2012ديسمبر  31وبتاريخ . 2011عام 

مليار درهم بعد  19 إلىحققت محفظة االستثمارات في األورا ق المالية زيادة لتصل آما . 2011
من هذه المحفظة في % 99وقد تم استثمار . 2011ديسمبر  31مليار درهم بتاريخ   15أن آانت 

 .سندات وأوراق مالية حكومية مما وفر مجمع سيولة للبنك
 

على تنوع ات التي تشهدها األسواق الدولية والمحلية بالرغم من التقلب ى البنكحافظ هيكل التمويل لد •
في إظهار قدرة جيدة على إصدار سندات  2012جيد حيث استمر بنك أبوظبي التجاري خالل عام 

) سنة 25(مالية طويلة األجل وذلك من خالل إصدار سنداته المالية األطول مدة على اإلطالق 
  .لسويسري والرمبي الصينيسندات مالية بُعملتي الفرنك ا إلىباإلضافة 

  
  

 :بعض المبادرات الجاري تنفيذها اآلن إلىومع بداية عام جديد أود اإلشارة 
 

من أسهمه % 10على شراء البنك بنسبة  2012خالل شهر أبريل من عام المساهمون وافق   •
المصدرة ويسرني اإلعالن عن حصولنا مؤخرًا على موافقة آل من مصرف دولة اإلمارات  

في وقد بدانا  .وهيئة اإلمارات لألوراق المالية والسلع على هذا الطلببة المتحدة المرآزي العري
 .الالزمة وفقًا للقانوناإلجراءات اتخاذ 



     
 

 
  
نجح البنك مؤخرًا في الحصول على ترخيص من هيئة التأمين إلنشاء شرآة تأمين إسالمي نأمل  •

سعينا المستمر لتغطية آافة احتياجات ويأتي ذلك في معرض  .2013أن يتم إطالقها خالل عام 
 .ومتطلبات عمالئنا

 

قبل دفع فوائد مليار درهم من الدخل المحتفظ به  3.6إضافة خالل العامين الماضيين إستطعنا  •
حدوث تحسن آبير في نسب  إلىفي الشق األول من رأس المال مما أدى السندات الرأسمالية 

نعكف حاليًا على دراسة الخيارات المتاحة لتخفيض ونحن . الشق األول من رأس المال مكونات
الشق الثاني من رأس المال المقترض من وزارة المالية من مصادر بديلة للتمويل بهدف زيادة 

 .ربحيتنا
   

أنه تماشيًا مع سياستنا الحالية في مجال تجنيب المخصصات، يستمر البنك في إعادة تقييم  إلىآما أود اإلشارة 
. بقة وإحتماالت إنخفاض قيمة مختلف المحافظ االستثمارية خالل آل فترة من فترات تقييم األداءالخسائر السا

بمخصصات آافية على أساس معرفتنا بالظروف وسوف نستمر في اتباع نهجنا المتحفظ من خالل االحتفاظ 
  .االقتصادية الحالية وخبرتنا في إدارة محافظ االستثمارية بمختلف أنواعها

  
في الترآيز على  المستقبل بكل ثقة وسوف نستمر إلىنحن نتطلع : "الرئيس التنفيذي حديثه قائًال واختتم 
رباح أستراتيجية واالستفادة من التحسينات المستقبلية الغتنام آافة الفرص الممكنة لتحقيق أهدافنا اإل قتحقي

 ".رات آكلماقتصاد دولة اإلالتنمية المستدامة لمساهمينا والمشارآة في تحقيق ال
 
  .جيري جريمستون الذي ُعين مؤخرًا مستشارًا لمجلس اإلدارة/ آما حضر االجتماع السيد          

  
  



 

 
 

   مليون درهم 2,810بمبلغ  2012عام بنك أبوظبي التجاري يعلن عن صافي أرباح 
  % 25ويوصي بتوزيع أرباح بنسبة 

  
مع  ،2012ديسمبر  31العام المنتهي بتاريخ  أعماله عن أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائج: 2013يناير  30أبوظبي في 

 .شريطة الحصول على موافقة المصرف المرآزي

  بالكامل والربع األخير لنتائج العام  التحليل التفصيلي
  

 
  

  
  :نظرة عامة على أداء القطاعات

  
 

 
 بماليين الدراهم

 أبرزأرقام العام بالكامل النتائج الفصلية

نسبة التغيير في الربع       
 2012الرابع 

    

 األرقام الرئيسية لبيان الدخل
الربع 
الرابع 
2012  

الربع الثالث 
2012  

الربع 
الرابع 
2011  

من ربع 
سنة الى 
 ربع سنة

من سنة الى 
 نسبة التغيير 2012 2011  سنة

         
صافي الدخل من الفوائد أجمالي 

  11   4,682  5,207 (6) (2) 1,331 1,386  1,298والتمويل اإلسالمي

  0   1,387  301 237 4 32 1,388  312 الدخل من غير الفوائد 

  9   6,069  6,595 (1) (1) 1,632 1,623  1,610 الدخل من العمليات 

  0  (2,063) (2,069) (7) (1) (548) (516) (510) المصاريف التشغيلية

  13   4,006  2 4,526 (1) 1,115 1,075  1,100 األرباح ما قبل المخصصات
 (29)  (2,398) (1,710) (27) (24) (550) (529) (402) صافي المخصصات

االستثمار في صافي األرباح من بيع 
غير  (9) 9 (16)شرآة حليفة

 ‐   159  ‐ غير جوهرية جوهرية

أرباح شرآة )/خسائر(الحصة من 
 ‐   1,314 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐حليفة 

مصاريف الضرائب على الدخل 
غير  (2) 0 (2)  بالخارج

 (84)  (36) (6) 1 جوهرية

 (8)   3,045  595 514 14 32 2,810  680  صافي االرباح عن الفترة

 األرقام الرئيسية للميزانية العمومية
ديسمبر 
2012 

سبتمبر 
2012 

نسبة
التغيير 
الفصلي

    
ديسمبر 
2012 

 ديسمبر 
2011  

نسبة التغيير من سنة 
 الى سنة

 (2)  180,796 183,726   (1) 180,796 181,891 األصول إجمالي

 (1)  123,195 124,755 (0) 123,195 123,777القروض  صافي
   109,217 109,171   109,217 108,988 0 من العمالء الودائــع

 النسـب
ديسمبر 
2012 

سبتمبر 
2012 

نسبة 
التغيير 
 الفصلي
بنقاط 
 األساس

  
ديسمبر 
2012 

 ديسمبر 
2011  

نسبة التغيير 
بنقاط  السنوي
 األساس

  54   22.51  23.05   23.05 22.53 52 (%)نسبة آفاية رأس المال  

  157   15.90  17.47   17.47 16.22 125 (%)نسبة الشق األول  

 (147)   114.27  112.80   (77) 112.80 113.57 )%(نسبة القروض إلى الودائع 

  بنك أبوظبي التجاري
 شارع السالم
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  مجموعة الخدمات المصرفية للشرآات
  

إذ بدأت استثمارات البنك في خدمات  ،الخدمات المصرفية للشرآاتمجموعة بالنسبة لعامًا ناجحًا  2012آان عام 
تكليفًا  80حيث استطاعت الفوز بأآثر من إدارة النقد تؤتي ثمارها من خالل الموظفين االآفاء والخدمات االلكترونية 

لتكليفات التي أآثر من ضعف ا( جديدًا من عمالئها من الجهات الحكومية والشرآات في مختلف أنحاء دولة اإلمارات
%. 28مما أدى الى ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية الخاصة بالعمالء بنسبة ) 2011تم الحصول عليها في عام 

في مجال إدارة النقد على وقد حقق بنك أبوظبي التجاري المرآز الثالث في استطالع الرأي الذي أجرته يوروموني 
  .المرآز االعلى من بين البنوك االقليمية مستوى منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا وهو

الغراض زيادة رأس المال العامل واالستثمارات في االعمال شهدت أعمال اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة  حيث ارتفعت قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة لقطاع 2012نموًا آبيرًا في عام 

ونحن مستمرون في تنمية وتوسيع قاعدة عمالئنا من شرآات . عن ما آانت عليه العام الماضي % 90بنسبة تتخطى 
. المزيد من الخدمات والتمويل لهذا القطاع الحيوي ومؤسسات االعمال الصغيرة والمتوسطة مع الترآيز على تقديم

من المشاريع الصغيرة ا السوقية في قطاع المشاريع المتوسطة الحجم وعمالئنا نمو حصتن ونحن نتوقع استمرار
وتعود هذه التوقعات الى االستثمارات الكبيرة من الجهد والمال في موظفينا . خالل السنوات القليلة القادمةوالمتوسطة 

ات المصرفية للشرآات حيث وقد استمر البنك خالل العام في حصد الجوائز في قطاع الخدم .ومنتجاتنا وخدماتنا
من بانكر ميدل إيست " في المنطقة أفضل بنك لخدمات الشرآات" وجائزة " أفضل بنك تجاري"حصل على جائزة 

  .من جلوبال فاينانس" أفضل بنك لمعامالت  إدارة النقد"وجائزة 
راتيجي مع بنك آوآمين إضافة تحالفه اإلست 2012استطاع بنك أبوظبي التجاري خالل عام وعلى الصعيد الدولي، 

الكوري وبانكو سانتاندر اإلسباني الى مجموعة تحالفاته الدولية التي من أبرزها تحالفه مع بنك أوف أمريكا ميريل 
في دولة  لينش بهدف توسعة تغطية الخدمات وتوفير حلقة وصل بين التجار ورجال األعمال باألسواق التجارية 

آما حققت فروعنا في الهند أداًء قويًا في ظل  .االستثمار الرئيسية حول العالم وأسواقاإلمارات العربية المتحدة 
  .قيادتها الجديدة بما يدعم التدفقات المالية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والهند

فة طالق على آاعلى اإل هو العام األفضل لها 2012فقد آان عام  ،ما بالنسبة لمجموعة االستثمارات المصرفيةأ
األصعدة، حيث نجحت في إصدار العديد من السندات التي تمثل عالمات فارقة في مجال عمليات التمويل المهيكلة 

  ،"جافزا" المنطقة الحرة في جبل عليأسواق اإلقراض من أبرزها إصدار سندات دولفين للطاقة وصكوك  وفي
  . تثمار العالميباإلضافة الى إعادة الهيكلة المبتكرة لمديونية شرآة بيت االس

مارات أهداف البنية التحتية في دولة اإلالتنمية الوطنية وتحقيق وقد استمر البنك في االضطالع بدور رئيسي في دعم 
أو ق االقراض اء في أسوزم للمشاريع الحكومية ومشاريع الجهات التابعة للحكومة سواالمن خالل تقديم التمويل ال

متطلبات التغشيلية لهؤالء خرى لتلبية احتياجات الأباالضافة الى تقديم خدمات مصرفية  موالأسواق رؤوس األ
   .العمالء

  
  مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

  
الء واستمر في في تطبيق استراتيجيته التي ترآز على خدمة العم ، استمر بنك أبوظبي التجاري 2012في عام 

ستثمار مبالغ حيث تم ا، ووضع قواعد جديدة للممارسات المصرفية المعايير المصرفيةبالى االرتقاء مبادراته الرامية 
داء والمعايير التواصل مع آبار العمالء باالضافة الى تطوير معايير األاالشخاص المضطلعين ب آبيرة في رفع آفاءة

يل الى أدنى حد ممكن من الوقت ات لتبسيط المتطلبات من الوثائق والتقلجراءإعادة تصميم اإل آما تم . التشغيلية



 

في مجهوداته لترسيخ  يضًاأواستمر بنك أبوظبي التجاري . نهاء المعامالت والحصول على الموافقاتإلالالزم 
  .2012من خالل مبادرة المعامالت المصرفي المجانية خالل عام تعزيز مبدأ الصيرفة المسؤولة  و الرائدةمكانته 

  
وهي الخدمات المصرفية عبر الهاتف  "موبايل بنك"العديد من المنتجات الجديدة مثل تم طرح ،  2012وفي عام 
، وقد القت هذه 2012الربع الرابع من عام  خالليفون الهاتف المتحرك من خالل أجهزة اآلوتطبيقات  المتحرك

واحد من تاريخ طرح هذه الف عملية تنزيل للتطبيقات خالل شهر  12آثر من أ الخدمة إقباال آبيرًا، حيث  تم تنفيذ
يما يتعلق بعدد آبير من  الخدمات المصرفية مثل االستفسار عن الحسابات تي توفر الكثير من اإلمكانيات فالخدمة ال

وهي الخدمة  "موبي"خدمة آما تم طرح  . موالر الخدمات وتحويل األالى دفع فواتي وبطاقات االئتمان وصوًال
الى عالوة  .الهواتفأجهزة  آلية للدفع دون استخدام النقد أو البطاقات أو حتى توفر  التي في العالم ولى من نوعهااأل

حيث خدمات الحفظ اآلمن لالستثمارات الى مجموعة الخدمات التي يقدمها فرعنا في جيرسي،  إضافة ذلك، تم 
وسوف يستمر . التقليديةأصبح باستطاعة عمالء فرع جيرسي االستفادة من سهولة المعامالت التي توفرها الحسابات 

موال من حساب محتفظ به لدى إمكانية التحويل الفوري لأللتوفير حد مدراء العالقات المصرفية أالبنك في االحتفاظ ب
  .مارات العربية المتحدة الى جيرسيالبنك في دولة اإل

  
وهي  %38بنسبة  يفي بنك أبوظبي التجار مجموعة الخدمات المصرفية لألفرادعامة زاد عدد عمالء وبصفة 
آما توسع البنك في شبكة فروعه بإضافة ثالثة . في عدد العمالءسالمية تي تمثل مساهمة دائرة الصيرفة اإلالنسبة ال

  .2012فروع جديدة وثالثين جهاز صراف آلي خالل عام 
  

  الخزينة العامة واالستثمارات
  

والمحلية وحققت  دخال  وليةدلالسواق الوضاع المتقلبة واالستثمارات  في التعامل مع األ نجحت إدارة الخزينة العامة
من  2012عامفي وقد تاآد ذلك . ضافة الى مستويات قياسية من السيولة  وقوة راس المال المستدامقياسيا جديدا باال

دة عمالئها من خالل توسعة تغطية  التوصل الى طرق جديدة لتنويع قاع على الخزينة العامة  دائرة  خالل قدرة
 25(األطول مدة على اإلطالق  أتم بنك أبوظبي التجاري إصدار سنداته المالية ، 2012وفي عام  . أعمالها إقليميا

آما نجح بنك أبوظبي التجاري في . الصيني بُعملتي الفرنك السويسري والرمبيباإلضافة الى سندات مالية ) سنة
العمومية لتحسين مستوى قدراته على ادارة آل من  ترف بها دوليًا الدارة الميزانيةالمتقدمة المعتطبيق التقنية 

  .3اتفاقية بازل  وبمبادئ االصول وااللتزامات والسيولة وليضل ملتزما بكافة انظمة
  

م واآبر المصدرين وحافظت دائرة الخزينة العامة في بنك أبوظبي التجاري على مكانتها في االسواق المالية آاحد اه
وتعمل دائرة الخزينة العامة بالتعاون الوثيق مع مجموعتي . ل المصرفية التقليدية واالسالميةللمنتجات المالية والحلو

إدارة االستثمارات والمخاطر  الخدمات المصرفية للشرآات والخدمات المصرفية لألفراد لتطوير وطرح منتجات 
  .ة من عمالء البنكللوفاء باحتياجات القاعدة العريض

 

 

 

  



 

  النتائج المالية
  

  صافي األرباح 
مقارنة  2012عام  بنهاية درهممليون  2,810تحقيق صافي أرباح بمبلغ  أعلن بنك أبوظبي التجاري عن •

لمرة واحدة ربح   2011عن عام  رباحاألصافي  تضمنوقد . 2011بنهاية عام  درهممليون  3,045مع 
من عملية بيع حصة البنك في بنك أر أتش بيه آابيتال بيرهاد الماليزي في شهر  مليون درهم 1,314بمبلغ 
المقارنة ومع استبعاد الربح غير المتكرر يتضح أن صافي االرباح قد ارتفع والغراض . 2011يونيو 
حقق الربع االخير من  وقد. 2011 عام عن ما آان عليه بنهايةمليون درهم  1,731بمبلغ % 62بنسبة 

بنهاية الربع الثالث من عام مليون درهم  595مع  ةمليون درهم مقارن 680أرباح بمبلغ صافي  2012عام 
بزيادة بنسبة  2011مليون درهم بنهاية الربع االخير من عام  514ومقارنة مع % 14بزيادة تبلغ  2012
32%. 
 

مع استبعاد ( 2011درهم بنهاية عام  0,51درهم مقارنة مع  0,45بلغت العوائد االساسية عن آل سهم  •
  ).2011درهم في عام  0,27االستثمار في شرآة حليفة، آان الدخل من آل سهم يبلغ صافي الربح من بيع 

على التوالي في عام  %1,56و %16,7مقارنة مع %  1,37 والعائد على متوسط األسهم% 13بلغ العائد على األسهم  •
آان العائد على االسهم والعائد حيث مع استبعاد صافي الربح من بيع االستثمار في شرآة حليفة، ( .2011

 )2011على التوالي في عام % 0,83و% 8,9ة على متوسط االسهم من العمليات العادي
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  الدخل من العمليات
مليون درهم وهو رقم قياسي جديد يمثل تحسنًا آبيرًا بنسبة  6,595ليصل الى  2012عام  ارتفع الدخل من العمليات خالل  •

مليون  1,610عند  2012عام  خالل الربع االخير من وقد حافظ الدخل من العمليات على مستواه 2011عن نتائج عام % 9
 .درهم 

 
مليون درهم بنهاية عام  5,207التمويل اإلسالمي بمبلغ الدخل من أعلن البنك عن تحقيق اجمالي صافي الدخل من الفوائد و •

وتعود هذه الزيادة أساسًا إلى التحسن الطارىء . 2011مقارنة مع عام % 11وهو رقم قياسي آخر بزيادة وقدرها   2012
كلفة األموال آما حققت ت% 13ومن عام الى عام، انخفضت الفوائد المدفوعة بنسبة . على محفظة االستثمارات ومحفظة التمويل

(513)

391 

3,045* 
2,810 

1,314

62%

ع الربح من بي
حصة البنك في بنك

اراتش بي آابيتال    
بيرهاد

1,731

2009 2010 2011 2012

ن بماليي
 الدراهم

مليون درهم أرباح من بيع حصة في شرآة حليفة 1,314متضمنة * 

صافي األرباح



 

 2012في عام %  3,28وتحسن هامش صافي الفوائد ليصل الى  .2012في عام % 1,82نقطة أساس بنسبة  33تحسنًا بلغ 
 .2011بنهاية عام % 3,10مقارنة  

 
عن ما  %5وارتفع صافي الدخل من االتعاب والعموالت بنسبة  .مليون درهم 1,388عند مستوى الدخل من غير الفوائد  استقر •

 .مليون درهم 303ليبلغ % 10مليون درهم بينما تراجع صافي الدخل من التداول بنسة  940ليصل الى  2011آان عليه في عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  المصاريف التشغيلية ونسبة التكلفة إلى الدخل
  

الى تحسن آبير في نسبة التكلفة الى الدخل من  2012أدت استراتيجية البنك االستباقية الستهداف التكاليف في عام  •
عند المصاريف التشغيلية وقد نجح البنك في الحفاظ على . 2012بنهاية عام % 31,4الى   2011في عام % 33,1

ى الدخل ل، اظهرت نسبة التكلفة ا2012عام  أما في الربع االخير من. 2012عام  فيمليون درهم  2,069مستواها البالغ 
  %.32لتبلغ  2011نقطة اساس عن عام  200لغ تحسنًا ب

 
 
 
 
 

تطور العوائد

5.28% 5.14% 5.10% 4.93%
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العائد على االصول المنتجة للفوائد العائد على االلتزامات المحملة بالفوائد صافي هامش الفائدة
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يتضمن الدخل من التمويل االسالمي*  ال يتضمن الحصة من أرباح  الشرآات الحليفة* 

الدخل من العمليات
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صافي الدخل من الفوائد



 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  نوعية األصول 
  

 4,010بمبلغ % 61 تحسنًا آبيرًا لتصل الى المتعثرةالمستحقة غيرنسبة القروض  حققت 2012 ديسمبر 31بتاريخ  •
مليون درهم  6,939المتعثرة وبلغ اجمالي القروض . 2011مليون درهم بنهاية عام  10,202ن درهم مقارنة مع وملي

 .2011مليون درهم بنهاية عام  6,025مقارنة مع 
 

 2011  ديسمبر 31آما بتاريخ % 4,6مقارنة مع % 5,4آانت نسبة القروض المتعثرة تبلغ  2012 ديسمبر 31بتاريخ  •
 31يخ اربت آما% 80مقارنة مع   2012 ديسمبر 31آما بتاريخ % 82,2آما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل 

 .2011ديسمبر 
 
عن % 29مليون درهم بإنخفاض بنسبة  1,710بلغ صافي احتياطيات اإلنخفاض في قيمة االستثمار  2012عام بنهاية  •

مقارنة مع  )صافي( مليون درهم 1,691أما مخصص السلفيات والقروض، فقد بلغ . 2011عام  فيما آان عليه 
أما إجمالي مخصصات محافظ  .%19مما يمثل إنخفاضًا بنسبة  2011بنهاية عام  )صافي( مليون درهم 2,082

 في درهم مليون 258درهم مقارنة مع ماليين  3ستثمارات الممولة وغير الممولة  أظهراعادة تسجيل في الدفاتر بمبلغ اال
صوص الممتلكات مليون درهم بخ 21في قيمة االستثمارات مبلغ  االنخفاضآما تضمنت مخصصات  .2011عام 

 .2011مليون درهم بنهاية عام  57والمعدات مقارنة مع 
 

 
مليون درهم و  2,257، بلغ رصيد مخصص االنخفاض في محفظة االستثمارات 2012ديسمبر  31يخ بتارآما  •

من األصول موزونة المخاطر وهي أعلى من توجيهات المصرف المرآزي التي تقضي بالوصول إلى نسبة % 1,76
وبنهاية العام، آان مخصص اإلنخفاض في قيمة المحافظ االستثمارية المقيمة بصفة إفرادية . 2014بنهاية عام % 1.5

 . مليون درهم 4,207
 

 .2011بنهاية عام  % 1,73مقارنة مع % 1,2صل إلى نقطة أساس لي 53شهدت تكلفة المخاطر تحسنًا بلغ  •
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*نسبة التكلفة الى الدخل

الغراض احتساب نسبة التكلفة الى الدخل، يشتمل الدخل على حصة الربح من الشرآات الحليفة ولكن ال يتضمن صافي * 
الربح من بيع االستثمار في شرآة حليفة  



 

 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  :األصول
  

عن ما آان عليه بنهاية عام % 2بتراجع وقدره درهم   مليار 181بلغ إجمالي األصول   2012ديسمبر  31آما بتاريخ  •
2011. 

  
 .درهم مليار 130على مستواه عند إجمالي قروض العمالء  حافظ 2012ديسمبر  31آما بتاريخ  •

 
 .من اجمالي القروض آانت داخل دولة االمارات العربية المتحدة% 96 •

 

مليار درهم  15مليار درهم بعد أن آانت  19حققت محفظة االستثمارات في األورا ق المالية زيادة لتصل إلى  •
ومية مما وفر من هذه المحفظة في سندات وأوراق مالية حك% 99وقد تم استثمار . 2011ديسمبر  31بتاريخ  

 .مجمع سيولة للبنك
  

  ودائع العمالء 
  

 .درهممليار 109على مستواه عند مبلغ إجمالي ودائع العمالء  حافظ  2012ديسمبر  31آما بتاريخ  •
  

 .2011ديسمبر  31آما بتاريخ % 114,27مقارنة مع % 112,8لتصل الى  حققت نسبة القروض إلى الودائع تحسنا •
 

ظلت أقل و 2011ديسمبر  31آما بتاريخ % 91,6من  % 86,2إلى المصادر الثابتة لتصل إلى  القروضنسبة  تحسنت •
  %. 100الحد األقصى المحدد من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرآزي البالغ من 

 
 

  رأس المال والسيولة
   

بما  2011بنهاية عام % 22,51مقارنة مع % 23,05، آانت نسبة آفاية رأس المال  2012ديسمبر  31آما بتاريخ  •
 %.12يتخطى الحد األدنى المحدد من قبل المصرف المرآزي بنسبة 
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نسبة القروض المتعثرة نسبة تغطية المخصصات 

2011ام ال تتضمن المبالغ المذآورة اعاله االنكشاف على دبي العالمية ومخصصات مقابل هذا االنكشاف الذي تم نقله الى فئة القروض المؤدية في ع
يشمل االنكشاف على دبي العالمية *



 

 
  

 31بتاريخ % 15,9مقارنة مع % 17,47بلغت نسبة الشق األول من رأسمال البنك   2012ديسمبر  31آما بتاريخ  •
 %.8المرآزي والبالغة  متخطية متطلبات الحد األدنى المقررة من قبل المصرف  2011ديسمبر 

  
  .2011ديسمبر  31آما بتاريخ % 22,1مقارنة مع % 24بلغت نسبة السيولة في البنك   2012ديسمبر  31آما بتاريخ  •

    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  2012التي حصل عليها البنك خالل عام الجوائز 
  
موارد أفضل إدارة جائزة "حصل بنك أبوظبي التجاري على جائزتين من المعرض الوطني للتوظيف في دولة اإلمارات العربية المتحدة هما  •

     ".المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي" عن القطاع المصرفي والمالي وجائزة " بشرية

  .من مجلة يورومني العالمية" شرق األوسطالبنك اإلسالمي األآثر تطورًا في منطقة ال"جائزة  •
  

أفضل حساب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن الحساب "حصل بنك أبوظبي التجاري للسنة الثانية على التوالي على جائزة  •
أفضل عرض تمويل تجاري للمشاريع "جائزة  إلىباإلضافة . ختيار المتميز لألعمالإلمن ا" البالتيني لمؤسسات المنطقة الحرة

 .عن الحلول التجارية المتكاملة من االختيار المتميز لألعمال"الصغيرة والمتوسطة 
  

أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات "للسنة الخامسة على التوالي، حصل بنك أبوظبي التجاري على جائزة  •
للسنة الرابعة على " أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في منطقة الخليج"سيان بانكر وجائزة ضمن جوائز آ" العربية المتحدة

 . التوالي
 
  

الصادرة عن بنك أبوظبي التجاري باإلشتراك مع شرآة االتحاد  "إرتق"عن بطاقة ضيف االتحاد حصد بنك أبوظبي التجاري  •
في منطقة " أفضل برنامج والء لبطاقات االئتمان المشترآة"وهي جائزة  ولىجائزتين دوليتين مرموقتين، حيث جاءت األ للطيران
ضمن " أفضل بطاقة ائتمان مميزة"أما الجائزة الثانية فكانت . 2012جوائز فريدي للعام  األوسط وآسيا والمحيط الهادي من الشرق

 .جوائز البطاقات الذآية في الشرق األوسط
 
تقديرًا إلنجازاته المتميزة في مجال تطبيق أفضل المعايير " 2012فئة البنوك لعام حوآمة الشرآات من "حصد البنك جائزة  •

 .في المنطقة والممارسات في هذا المجال الحيوي
  
أفضل بنك في "، تمثلت في جائزة 2012على ثالث من أآبر جوائز بانكرميدل إيست عن عام حصل بنك أبوظبي التجاري  •

 ."في المنطقة أفضل بنك لخدمات الشرآات" وجائزة " أفضل بنك تجاري" وجائزة" اإلمارات العربية المتحدة
  
ضل بنك في دولة ثالث أف" (وسطارة النقد في األمارات والشرق األدأفضل بنك في مجال إ"على جائزة حصل بنك أبوظبي التجاري  •

 ).2012دارة النقد لعام وسط من يورومني إلمارات والشرق األاإل
  

17.40% 16.65%

22.51% 23.05%

2009 2010 2011 2012

مليارات   
الدراهم 

12.40% 11.97%

15.90%
17.47%

2009 2010 2011 2012

نسبة آفاية رأس المال نسبة الشق االول من رأس المال



 

وآوميرز بنك عن  جيه بي مورغان تشيسدويتشي بنك و  من قبل  "الصفوة لتقدير الجودة"جائزة على حصل بنك أبوظبي التجاري  •
 . التميز في عمليات تنفيذ الدفعات الدولية

  
حاد االتباإلشتراك مع شرآة الصادرة عن بنك أبوظبي التجاري " إرتق"بنك أبوظبي التجاري عن بطاقة ضيف االتحاد  حصل •

 .Publi-News Franceعلى جائزة دولية مرموقة من  للطيران
 
أفضل موقع الكتروني لعالقات المستثمرين في اإلمارات العربية المتحدة والشرق "على جائزة  بنك أبوظبي التجاري حصل •

 .KW Digital Webranking  في استطالع الرأي الذي أجرته " األوسط
  
   ".ذا بانكر"من مجلة " 2012ة لعام العربية المتحد اإلماراتأفضل بنك في "جائزة على بنك أبوظبي التجاري  حاز •

 
 

  :2012مبادرات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية للشرآات خالل عام 
  

صندوق  من خالل التوقيع على مذآرة تفاهم درهممليون  22,7مواطنًا متعثرًا من ديونهم البالغة  184مبادرة إعفاء  •
 .القروض المتعثرة للمواطنينعالجة م

وقام البنك  من بنك أبوظبي التجاري لرفع مستوى الوعي بخطورة مرض سرطان الثدي" شجرة األمل"طرح مبادرة  •
في دورته الرابعة للمساعدة أيضًا في زيادة الوعي بخطورة هذا المرض بالتعاون مع هيئة " البولو الوردي"برعاية 
 .أبوظبي-الصحة

 
للمواطنين من أبناء  الفرص الشارقة وأبوظبي للمساهمة في إتاحةإمارتي قيم في أالمشارآة في معرض توظيف الذي  •

 .دولة اإلمارات لإلنضمام للعمل في القطاع المالي والمصرفي والحكومي
 

التبرع ي وماراتمن أصحاب حسابات توفير مليونير اإل ء البنك الكرامبالنيابة عن عمال الزآاةتبرع إلى صندوق ال •
 .لمساعدة عدد من المرضى المعوزين في مستشفى لطيفة

 
 تعزيز ثقافةفي  للمساهمة الصندوق العالمي لصون الطبيعة مع جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون معة شراآعقد  •

 .المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وصون الحياة الطبيعية
 

 .ومشروع أجنحة التابع للمعرض 2012رعاية معرض فن أبوظبي  •

  
  

  معلومات عن بنك أبوظبي التجاري
  

آان عدد  2012 ديسمبر 31وبتاريخ . آشرآة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 
عميل من ألف  465جنسية يخدمون قاعدة عمالء تحتوي على أآثر من  55موظًف يمثلون  3000موظفي البنك يزيد على 

فرعًا  50عميل من الشرآات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلية تضم  ألف 37األفراد وما يتخطى 
وبنك أبوظبي ). اوف شور(مكاتب دفع ومرآز خدمة وفرعين في الهند وفرع للخدمات المصرفية الخارجية في جيرسي  4و

 181مارات العربية المتحدة وثاني أآبر بنك في إمارة أبوظبي بإجمالي أصول بلغ التجاري اليوم هو ثالث أآبر بنوك دولة اإل
  . 2012 ديسمبر 31مليار درهم بتاريخ 

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

متميزة في مجاالت عديدة منها، الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات الخدمات المصرفية المتطورة واألنشطة ال
واألعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشرآات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد واالستثمارات 

وخدمات الصيرفة اإلسالمية المصرفية والخدمات االستشارية للشرآات وصرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية 
  .ستراتيجيةاالوتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات 

  



 

وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة . من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار% 58.08تمتلك حكومة أبوظبي 
  .  مليار درهم 17آانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ  2012 ديسمبر 31وبتاريخ . ويتم تداولها في سوق 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
  

  :التجاريبنك أبوظبي 
  عالقات المستثمرين 

  دنيس آاووآي 
  adcb_investor_relations@adcb.com: بريد الكتروني

 
 

  :إخالء من المسؤولية 
 

البيانات واآلراء الواردة في هذا إن المعلومات و. للعلم فقط") البنك. ("ع.م.تم إعداد هذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش
المستند ال تشكل عرضًا عامًا بموجب أي تشريعات مطبقة أو عرض لبيع أو محاولة للحصول على عرض لشراء أي أوراق أو 

 وال يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو. وال تشكل  أي نصيحة أو توصية بخصوص تلك األوراق أو السندات المالية األخرى. سندات مالية
  . إرسال هذا المستند دون موافقة من البنك، وهو غير مخصص للتوزيع في أي بلد قد يكون توزيعه فيها مخالفًا ألي قوانين محلية

  
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 . تعهدات أو ضمانات في ما يتعلق بدقة أو إآتمال أو إمكانية االعتماد على هذه المعلومات

المستثمرين المحتملين الذين يتعين عليهم الحصول على مشورة مهنية متخصصة مستقلة على  نصيحة موجهة إلى المستثمرين أو
 .أساس األهداف االستثمارية والمواقف المالية أو االحتياجات المعينة لكل منهم

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

وتتعلق هذه اإلفادات بنظرة بنك أبوظبي . 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

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

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

رجة عن إرادة وسيطرة البنك بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المرتبطة خا
باألسواق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت والسياسات الموضوعة من قبل السلطات التنظيمية والجهات 

تلك السلطات والجهات واآلثار الناشئة عن المنافسة وتلك الناشئة عن التوقيتات وبعض  الحكومية واإلجراءات المتخذة بواسطة
 .المعلومات غير المؤآدة بخصوص اإلستحواذات أو االندماجات المستقبلية في مجاالت الصناعات ذات الصلة

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

ويتعين على األشخاص الذين يطلعون على هذا المستند عدم اإلعتماد . المستقبلية المذآورة في اإلفادات القائمة على أساس التوقعات
ي بتاريخ اإلدالء بتلك الحقائق والبيانات آما ه اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية إذ أن هذه اإلفادات تعكس فقط على

المستند أو أي إفادات  التجاري بتحديث اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية الواردة في هذا اإلفادات وال يتعهد بنك أبوظبي
 .مماثلة أخرى قد يدلي بها

   




