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 2010عن النصف األول من عام  ةبنك أبوظبي التجاري يعلن عن نتائجه المالي
 

 2010أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن النصف األول من عام  – 2010 يوليو 31أبوظبي في 
 

 2009مقارنة بالنصف األول من عام  2010المعلومات الرئيسية عن نتائج النصف األول من عام 

 .2009عن ما آانت عليه في شهر ديسمبر من عام % 3مقارنة بنمو القروض بنسبة % 12بنسبة  حققت ودائع العمالء إرتفاع •
 .2009مقارنة بشهر ديسمبر من عام % 123لتصل إلى % 135نسبة القروض إلى الودائع من  تحسنت •
 .رهمد مليون 1,772ليصل إلى % 11رتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة ا •
 .مليون درهم 2,480ليبلغ % 7رتفع الدخل من العمليات بنسبة ا •
 .%2.58نقاط أساس ليصل إلى  8بمعدلصافي هامش الفوائد  رتفعا •
 .2009خالل النصف األول من عام % 33مقارنة مع % 32نخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى ا •
 .مليون درهم 1,680لغ لتب% 8بنسبة حققت األرباح قبل تجنيب المخصصات زيادة  •
 .مليار درهم 2مليون درهم بسبب التأثير السلبي لتجنيب مخصصات بمبلغ  306بلغ صافي الخسارة  •

 
لقد استمر : "السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاريمحمد عيسى  /سعادةوتعليقًا على أداء البنك، قال 

قدم سواء على مستوى العمليات وهيكلة التمويالت أو في مجال البنك في تطوير أعماله و المثابرة على تحقيق الت

آذلك إستمر البنك بتحقيق نسب ربحية مرضية إال ان تدعيم  تقديم المنتجات الجديدة والخدمات المتميزة ،

 ". تأثير سلبي على االرباح النهائيةالمخصصات وخصوصا المتعلقة بقروض شرآة دبي العالمية أدت إلى 

 

عالء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس / السيدنتائج النصف األول من العام، قال  لىليقه عوفي معرض تع

بالرغم من إستمرار الظروف واألوضاع االقتصادية الصعبة، استطاع البنك الحفاظ : "إدارة بنك أبوظبي التجاري

ونحن مستمرون في . داء ممتازةعلى ذلك الزخم الكبير في إيراداته وأثبت قدرة فائقة على تحقيق مستويات أ

اإلستثمار في األعمال بدولة اإلمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع إستراتيجيتنا وبصفة خاصة في األنشطة 

لقد دخلنا مؤخرًا في شراآة . المصرفية األساسية للبنك، وهي األنشطة التي توفر للبنك أآبر فرص للنمو واإلزدهار

مشترآة تم طرحها بنجاح في األسواق خالل شهر تحاد للطيران، حيث قمنا بإصدار بطاقة استراتيجية مع شرآة اإل

قمنا بتوقيع إتفاقية لإلستحواذ على األعمال المصرفية  ،وفي سابقة هي األولى من نوعها. 2010يونيو من عام 

مارات العربية المتحدة في في دولة اإل) آر بي أس(لألفراد وأعمال إدارة الثروات لدى رويال بنك اوف سكوتالند 

أما قطاع الخدمات المصرفية . صفقة خاضعة إلى موافقة مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرآزي

 -عن فئة األعمال المصرفية التجارية 2010بانكر ميدل إيست لعام مؤخرًا على جائزة  البنك حصل ،للشرآات

آما حصل البنك على  CPI Financialمن  ألوسط وشمال أفريقياالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق ا

  بنك أبوظبي التجاري
 شارع السالم

 ، أبوظبي939.: ب.ص
http://www.adcb.com 

 للنشر فورًا: بيان صحفي 
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التي قامت بطرحها " لألعمال االختيار المتميز"عن مجموعة منتجات وخدمات  2010جائزة بانكر ميدل إيست لعام 

، ونحن على ثقة بأن هذه دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لمجموعة الخدمات المصرفية للشرآات

درات والمنتجات المبتكرة في مجاالت الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشرآات سوف تفتح المبا

المجال أمام بنك أبوظبي التجاري لإلستحواذ على حصة أآبر من األعمال في السوق المصرفية وتحقيق المزيد من 

الرامية إلى تنمية أعمالنا في دولة اإلمارات  ونحن ملتزمون بإستراتيجيتنا .اإليرادات ومستويات أعلى من األرباح

العربية المتحدة واإلستمرار في االستثمار في أفضل المنتجات المالية وأرقى الخدمات المصرفية لتحسين آفاءتنا 

  . التشغيلية وزيادة قدراتنا ودفع معدالت نمونا

  
زيادة ودائع العمالء، نتصف العام الماضي ماستهدفنا إعتبارا من إعادة هيكلة أعمالنا، حيث  في خضم اآلنونحن 

، وهي الزيادة التي أدت إلى 2010خالل النصف األول من عام % 12ويسرنا اإلعالن عن تحقيق نمو بمعدل 

آما . 2009خالل شهر مارس من عام % 151مقارنة مع % 123نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى  تحسين

الخاصة بالبنك خالل  القروضإعادة تسعير محفظة المخاطر مما أدى إلى  تسعيرب في ما يتعلق سياسة متحفظة إتبعنا 

تطبيق ضوابط صارمة على آل ما نقوم به من قمنا بتدعيم فريق إدارة المخاطر ووقد . الماضية شهرًا ثنى عشراال

ات التحديات تبعما زالت قطاعات الخدمات المصرفية للشرآات والخدمات المصرفية لألفراد تعاني من . أعمال

اإلقتصادية الحالية لذلك حافظنا على سياستنا المتحفظة بتجنيب مخصصات آافية خالل النصف األول من عام 

2010.  
 

 دبي العالميةاالنكشاف على 

 
وبعد . مليار درهم إمارات 6.6مبلغ الخاضع للهيكلة إنكشاف بنك أبوظبي التجاري على شرآة دبي العالمية  يصل

 طبقًا إلتفاقية إعادة الهيكلة المقترحة التي شارفت األطراف المعنية على الخيارات المطروحة على والتفاوض تقييم

تجنيب مخصصات  إلىبالدرهم الذي تم تقديمه إلى  البنوك المقرضة يؤدي العرض  اإلنتهاء منها بصيغتها النهائية

من مبلغ  % 15.7أو  )مليون1,035( إمارات مليون درهممليار وخمسة وثالثين بنك أبوظبي التجاري بمبلغ  من قبل

وإستنادا إلى المعايير المحاسبية  .2010بالكامل خالل النصف األول من عام  هوهو المبلغ الذي تم تجنيب. القرض

الدولية التي تعالج هذا الموضوع يتوجب على البنك المتعرض لمثل هذه الديون أخذ مخصصات توازي الفرق مابين 

قد عليها أصال والفائدة المتفق عليها بعد إعادة الهيكلة خالل مدة السداد تؤخذ دفعة واحدة من نتائج الفترة الفائدة المتعا

ئي على أن يتم إضافة هذه المبالغ إلى األرباح الدورية خالل المدة المحاسبية التي تم التوصل خاللها إلى إتفاق مبد

بعد إحتساب  2010فترة الستة أشهر األولى من عام  وقد بلغ صافي الخسائر عن .المتبقية من عمر القرض

  .مليون درهم إمارات 306المخصصات سابقة الذآر 
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 2010للنصف األول من عام تحليل النتائج المالية 
  

 

 
 

  

  صافي األرباح 
 

 2010مليون درهم إمارات خالل النصف األول من عام  306بنك أبوظبي التجاري صافي خسائر بمبلغ  سجل

تم وقد أدت المخصصات التي . 2009مليون درهم إمارات خالل النصف األول من عام  657مقارنة بربح يبلغ 

مليون درهم إمارات خالل ربع السنة مقارنة  531د البنك خسارة تبلغ تجنيبها بخصوص إنكشاف آبير واحد إلى تكب

  .2010مليون درهم إمارات خالل الربع األول من عام  225بصافي أرباح تبلغ 

  

  

  

  

  

 بماليين دراهم اإلمارات
األول  النصف

2010  
األول  النصف

 الثانيالربع   التغيير %   2009
2010  

الربع األول 
  ير التغي%   2010

       ملخص بيان الدخل

  3  1,772 1,595 11 900 872 صافي الدخل من الفوائد
 (22)  310 398 (3) 709 731 الدخل من غير الفوائد
 (5)  1,210 1,270   2,480 2,325 7 الدخل من العمليات
 (21) (361) (439) (3) (776) (800) المصاريف التشغيلية

 (15)  8 771 909  1,680 1,549 المخصصات يبتجناالرباح قبل 

 (91) (681) (1,303) (123) (890) (1,984) إجمالي المخصصات
  ال ينطبق (2) 0 ال ينطبق (2) (2) الضرائب على الدخل

 ال ينطبق  225 (531) ال ينطبق 657 (306)صافي االرباح

  التغيير%  2010مارس  2010يونيو   التغيير%  2009ديسمبر  2010يونيو  ملخص الميزانية العمومية
  1.8  166,599 160,209 4.0 166,599 163,701 اجمالي األصول
  1.7  123,918 120,843 2.5 123,918 121,902 اجمالي القروض

  7.4  96,831 86,300 12.2 96,831 90,139الودائع

 النسب
النصف األول

2010  
النصف األول

الثاني  الربع  التغيير   2009
2010 

الربع األول 
  التغيير  2010

 )أساس نقاط 96( %12.42 %11.46  )نقطة أساس 251( %13.97 %11.46 (%)نسبة الشق األول 

 )أساس نقاط 3( %2.59 %2.56 )أساس نقاط 8( %2.50 %2.58 صافي هامش الفوائد

   (0.11)    0.02   (0.09)   (0.20)    0.13   (0.07) )درهم إمارات(العائد لكل سهم 
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  الدخل وهوامش الفوائد  إجمالي
 

ول من مقارنة بالنصف األ% 7زيادة بنسبة  2010حقق إجمالي الدخل من العمليات خالل النصف األول من عام 

في إجمالي الدخل من العمليات أساسًا إلى الجيد ويعود هذا النمو . مليون درهم إمارات 2,480، حيث بلغ 2009عام 

مقارنة بالعام الماضي وإلى زيادة % 11نموًا بنسبة الزيادة المحققة في الدخل من صافي األرباح الذي سجل 

أما الدخل من . مليون درهم إمارات 194خل من تلك الشرآات حيث بلغ الد التابعةاإليرادات المحققة من الشرآات 

% 5مليون درهم إمارات بإنخفاض بنسبة  1,210فقد بلغ  2010العمليات المحقق خالل النصف الثاني من عام 

 .2010مقارنة بالربع األول من عام 
 

قارنة بالنصف األول من عام نقاط أساس م 8عادل بزيادة ت % 2.58ارتفاعًا ليصل إلى حقق صافي هامش الفوائد 

 %.2.5حيث آان صافي هامش الفوائد يبلغ  2009
 

% 3بإنخفاض بنسبة  2010مليون درهم إمارات خالل النصف األول من عام  709وقد بلغ الدخل من غير الفوائد 

مقابل  2010مليون درهم إمارات خالل الربع الثاني من عام  310وبلغ  2009مقارنة مع النصف األول من عام 

ستقرار صافي األجور والعموالت ا وبالرغم من. 2010مليون درهم إمارات خالل الربع األول من عام  398

مليون درهم  210مليون درهم إمارات مقارنة بمبلغ  206عند مبلغ  2010المحقق خالل الربع الثاني من عام 

العام ، فقد نتج اإلنخفاض في الدخل من غير الفوائد خالل الربع الثاني من 2010إمارات خالل الربع األول من عام 

من عمليات تداول األوراق المالية واالستثمار فيها وبسبب إنخفاض الدخل المحقق من عن تراجع األرباح  الجاري

أما مساهمة بنك آر أتش بي في . والمدخوالت األخرى والخسائر الدفترية في اإلستثمارات العقارية التابعةالشرآات 

مليون درهم إمارات  99بمبلغ مليون درهم إمارات مقارنة  110فقد بلغت  2010الدخل خالل الربع الثاني من عام 

 .خالل الربع األول من العام الجاري
 

   المصاريف التشغيلية
 

د   تواها عن ى مس غيلية عل ام   800حافظت المصاريف التش ن ع ارات خالل النصف األول م م إم ون دره  2010ملي

ام     776مقارنة مع  ة    2009مليون درهم إمارات في النصف األول من ع دخل    ، حيث بلغت نسبة التكلف ى ال % 32إل

ع  ة م ام الماضي% 33مقارن ن الع غ . خالل النصف األول م تقرة بمبل وظفين مس اليف الم ت تك د ظل ون  438وق ملي

  .2009مليون درهم إمارات خالل النصف األول من عام  441درهم إمارات مقارنة مع 
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  المخصصات واالحتياطيات
 

وقد بلغ مخصص . مليون درهم إمارات 1,984بلغ صافي المخصصات  2010هاية النصف األول من عام بن

 536مليون درهم إمارات مقارنة مع مبلغ  1,687القروض المشكوك في تحصيلها، صافي من المبالغ المستردة 

مة إفراديًا  وقد بلغت مخصصات القروض المقي. 2009مليون درهم إمارات خالل النصف األول من عام 

يونيو  30وبتاريخ . مليون درهم إمارات 100بينما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة  مليون درهم إمارات 1,934

شرآة باستثناء اإلنكشاف على % 76.7مع مخصص لتغطيتها يبلغ % 5.4آانت نسبة القروض المتعثرة  2009

  .تم إعادة هيكلته دبي العالمية الذي

  

مليون درهم في النصف االول من العام في  218ئر االستثمارفي أدوات مالية مبلغ وقد بلغت مخصصات خسا

  مليون درهم 79) سي دي اس(حين بلغت خسائر 

  

  

  

33%  31% 32%

+4.8%

+3.1

776 
764 800

441 

298 

37 

416  438 

295  315

52 47

 )1(النصف 
2009 

 )2(النصف 
2009 

 )1(النصف 
2010 

 تكاليف الموظفين  المصاريف اإلدارية العامة  االستهالك   الدخل إلىنسبة التكلفة 
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  المخصصات تجنيباألرباح قبل 
  

من العمليات حيث بلغت قبل تجنيب  قويةح في تحقيق أربا 2010أستمر البنك خالل النصف األول من عام 

وقد تم . 2009مقارنة بالنصف األول من عام % 8مليون درهم إمارات بزيادة وقدرها  1,680المخصصات 

من خالل الزيادة الطارئة على الدخل من الشرآات مقاصة التراجع في الدخل من عمليات التداول واالستثمار 

  .إستمرار العمليات األساسية في تحقيق نتائج إيجابية قويةافة إلى والمدخوالت األخرى باإلض التابعة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

اتتغطية المخصص
 يوما+ 90تحقة منذ مس

76.7%

1,315  1,408
1,315

(0.9%)

83 
152  146

141

51 
242

1,550  1,695 1,680

1H’102H’091H’09 

 العمليات األساسية  الدخل من عمليات التداول واالستثمارات  ومدخوالت أخرى التابعةالدخل من الشرآات 

67.8%

(%) نسبة تغطية المخصصات

 الضمانات

4,232 
5,161* 

2,802 

تطور نسبة القروض المتعثرة
 يومًا+  90مستحقة منذ 

  .بة التغطيةمليار درهم إمارات مبلغ مليار درهم إمارات مخصص مقابل القروض المعاد هيكلتها التي لم يتم معاملتها على أنها قروض متعثرة ألغراض نس 5.2يتضمن المخصص البالغ * 
العمالء  إلىللضمان مبلغ القرض المستحق، يتم رد المبلغ الزائد  التقديرية العاديةوعند تخطي القيمة . ثرة أساسًا بعقارات تجارية وسكنية وبأوراق ماليةتتعلق الضمانات المحتفظ بها مقابل القروض المتع

 .لمقاصة مقابل قروض أخرىلوال يكون متاحًا 

 (%)إجمالي القروض  إلىالقروض المتعثرة 
 )راهمبماليين الد(القروض المتعثرة 

5.4% 5.2% 

2009ديمسبر   2010يونيو 

6,242 

6,733 

)بماليين الدراهم(المخصصات المترصدة 

5,483 

2009ديمسبر  2010يونيو  2010 ديسمبر  2010 يونيو
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  األصول 
  

عن ما % 4مليار درهم إمارات وهو ما يمثل نموًا بنسبة  166.6، بلغ إجمالي األصول 2010يونيو  30آما بتاريخ 
يونيو  30حيث أرتفع اجمالي قروض العمالء آما بتاريخ  2009سمبر دي 31آان عليه اجمالي األصول آما بتاريخ 

ديسمبر  31مليار درهم إمارات آما بتاريخ  116.6مليار درهم إمارات مقارنة مع  118.8ليصل الى  2010
2009.  

  
  ودائع العمالء 

  
عن ما % 12زيادة بنسبة  محققًا 2010 يونيو 30مليار درهم إمارات آما بتاريخ   96.8بلغ إجمالي ودائع العمالء 

  .مليار درهم إمارات 86.3حيث آان يبلغ  2009ديسمبر  31بتاريخ آان عليه 
  

  النسب
  

ديسمبر  31آما بتاريخ % 135مقارنة مع %  123آانت نسبة القروض إلى الودائع  2010 يونيو 30بتاريخ آما 
بل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة نسبة القروض إلى الموارد الثابتة آما هي معرفة من قآانت و. 2009

  %.91المرآزي 
  

  رأس المال 
  

بينما آانت نسبة الشق األول من رأس %  15.86 ة بلغتجيد بنسبة رسملةآان البنك يحتفظ  2010يونيو  30بتاريخ 
  %. 11.46المال تبلغ 

  
 الجوائز

 
 نال 2010موقتين، ففي شهر فبراير من عام حصل البنك على جائزتين دوليتين مر 2010خالل الربع األول من عام 

، وفي قبل وورلد فاينانس منحوآمة الشرآات في مجال دولة اإلمارات العربية  في األفضل جائزة المؤسسة البنك 
أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات "جائزة حصل البنك على  2010شهر مارس من عام 

من "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دول مجلس التعاون الخليجي"جائزة الثانية  وللمرة" لعربية المتحدةا
  .لألفراد المصرفيةمجموعة جوائز اإلمتياز من آسيان بانكر ضمن برنامج جوائز الخدمات 

 
عن مجموعة  2010جائزة بانكر ميدل إيست لعام بنك أبوظبي التجاري  دحص 2010وفي شهر ابريل من عام 

التي قامت بطرحها دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة " لألعمال االختيار المتميز"جات وخدمات منت
فاز بنك أبوظبي  2010، وفي شهر مايو من عام لمجموعة الخدمات المصرفية للشرآات في بنك أبوظبي التجاري

المشاريع الصغيرة والمتوسطة  - التجارية عن فئة األعمال المصرفية 2010بانكر ميدل إيست لعام التجاري بجائزة 
  .في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  :معلومات عن بنك أبوظبي التجاري

  
دمون    45موظف من  2400ويحتفظ اآلن بما يزيد على  1985تم تأسيس بنك أبوظبي التجاري عام  ة يق جنسية مختلف
ل من الشرآات من خالل       20,000فراد وأآثر من عميل من األ 350,000خدمات مصرفية متميزة الى حوالي  عمي

ارة     ألوبنك أبوظبي التجاري هو ثالث أآبر بنوك دولة االمارات من حيث ا. فرعا 49 وك في إم ر البن صول وثاني أآب
  .2010يونيو  30مليار درهم إمارات آما بتاريخ  166.6صول يبلغ أبمجموع أبوظبي 

  
ة   يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البن وك  الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكامل

راد وإدارة              ا، الخدمات المصرفية لألف دة منه زة في مجاالت عدي من الخدمات المصرفية المتطورة واألنشطة المتمي
دمات المصرفية التجا  رآات والخ دمات المصرفية للش ال المصرفية الخاصة والخ روات واألعم د الث ة وإدارة النق ري

ة          تقات األوراق المالي ة ومش الت األجنبي رف العم رآات وص ارية للش دمات االستش رفية والخ تثمارات المص واالس
  .وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات اإلستراتيجية   االسالمية وخدمات الصيرفة

  
وظبي لالستثمار      ة بمجلس أب داول أسهم        من % 64.8تمتلك حكومة أبوظبي ممثل تم ت دفوع وي ال الم الي رأس الم إجم
ة  اريخ   و .بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي لألوراق المالي ا بت و   30آم ة   2010يوني الرسملة السوقية    آانت قيم

  .ماراتإمليون درهم  7,311للبنك 
  
 
  :مع مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى االتصال لل
  

  :بنك أبوظبي التجاري
  رة العالقات الخارجيةدائ

  مجدي عبد المهدي 
   majdi.a@adcb.com: بريد الكتروني

  
  :بنك أبوظبي التجاري
  عالقات المستثمرين 

  دنيس آاووآي 
 cb.comadcb_investor_relations@ad : بريد الكتروني

 
 


