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  2010نتائج عام بنك أبوظبي التجاري يعلن عن 
  درهممليون  5,336لعمليات بلغ لدخل قياسي من  درهممليون  391صافي أرباح  حقيقبت
 درهممليون  1,404وإيرادات بمبلغ  2010مليون درهم صافي أرباح الربع األخير من عام  371

 
، وهي 2010ديسمبر  31العام المنتهي بتاريخ  أعماله عن أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائج: 2011يناير  25أبوظبي في 

 . النتائج الخاضعة لموافقة مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرآزي

  األرقام الرئيسية لنتائج العام 

 . مليون درهم 3,687لتصل مستوى قياسي بلغ % 14حققت األرباح قبل تجنيب المخصصات زيادة بنسبة  •
 .مليون درهم 5,336لتصل إلى % 12تشغيلية بنسبة إرتفاع قياسي في األرباح ال •
 .مليار درهم 123التي بلغت في القروض  %5مقابل نمو بنسبة  مليارات درهم  106لتصل إلى  %23نمو ودائع العمالء بنسبة  •
 .2009في شهر مارس % 151 آانتوهو أدنى مستوى لها بعد أن % 116تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى  •
 .%30.9نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى  اض انخف •

 
بالرغم من : "السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري محمد سعادة عيسىوتعليقًا على أداء البنك، قال 

في ترسيخ مكانته  بنك أبوظبي التجاري، استمر 2010التحديات الكبيرة التي واجهتها األسواق العالمية خالل عام 

لهذه البنك  تحقيقاإلعالن عن وأنه من دواعي سروري . أدائه القوي خالل العاموتدعيم الرائدة في القطاع المصرفي 

النتائج المميزة التي مكنته من العودة إلى تحقيق األرباح من خالل أرباح قياسية سواء على صعيد األرباح التشغيلية 

لقد أثرت البيئة االقتصادية الصعبة على صافي أرباح البنك، آما أدت إلى . صاتأو األرباح قبل تجنيب المخص

برؤية مستقبلية متفائلة في ما  هذا ويحتفظ البنك. إستمرار البنك في تجنيب المخصصات لتلبية المتطلبات التنظيمية

  ".مد الطويليتعلق بآفاق نمو إقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة على األ
  

أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس : "وأضاف سعادته

، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبيإلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، حاآم إمارة أبوظبي و

العربية المتحدة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 

مصرف دولة اإلمارات  آل من رئيس مجلس إدارة ومحافظ والىوزير شؤون الرئاسة ، رئيس مجلس الوزراء

  . لما قدموه من دعم مستمر لبنك أبوظبي التجاري وللقطاع المصرفي بالدولة بصفة عامةالعربية المتحدة المرآزي 
  

عالء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي ، قال 2010على نتائج عام وفي معرض تعليقه 

الذي آان عامًا صعبًا على  2009فبعد عام . 2010حقق بنك أبوظبي التجاري نموًا قياسيا خالل عام : "التجاري

سوق المصرفية المحلية وإلى إضافة نمو وزخم القطاع المصرفي، سعى بنك أبوظبي التجاري إلى تدعيم موقفه في ال

في عملية اإلستحواذ  2010األآثر أهمية خالل عام األبرز ووقد تمثل التطور . إلى مختلف أقسام وقطاعات أعماله

  بنك أبوظبي التجاري
 شارع السالم

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

 للنشر فورًا: بيان صحفي 
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لمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية لالناجح على قطاع الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

في سابقة هي  2010ك اوف سكوتالند في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل شهر أآتوبر من عام لدى رويال بن

أعمال بنك دولي وهو ما نتج عنه نموًا آبيرًا في قطاع  علىاألولى من نوعها التي يستحوذ من خاللها بنك محلي 

الت عملية الدمج ما بين أعمال المصرفين وما ز.  الخدمات المصرفية لألفراد الذي يحظى بأهمية استراتيجية آبيرة

في تطبيق سياسة توطين البنك نتائج الربع األخير من العام ، آما استمر تشهد تقدما حثيثًا وقد أنعكس ذلك على 

الوظائف على مختلف المستويات من خالل تعيين وتنمية مهارات الكفاءات المواطنة حيث بلغ اجمالي عدد الموظفين 

باستثناء تأثير ( 2010ديسمبر  31آما في % 36موظف بنسبة تبلغ حوالي  1000ولة ما يزيد على من مواطني الد

  . )عملية االستحواذ
  

بما يتماشى مع االستراتيجية الموضوعة التي تهدف إلى أستمر بنك أبوظبي التجاري في تدعيم ميزانيته العمومية  : "وأضاف

 106حيث تخطى مجموع ودائع العمالء % 116تخفيض نسبة القروض إلى الودائع والتي حافظت على أدنى مستوياتها عند 

وقد عكست  .اسأسنقاط  6بينما استطاع البنك الحفاظ على استقرار تكلفة التمويل وزيادة صافي هامش األرباح بواقع  درهممليار 

 الراسخةالقوة التي تتمتع بها عملياتنا األساسية وعالقاتنا  المستويات القياسية لألرباح التشغيلية واألرباح قبل تجنيب المخصصات

  ."تحقيق النمو المستدام ألعمال البنك وأصولهإلى  الرامية ستراتيجيةاال نااستثماراتنجاح وعمالئنا ب
  

بعد تجنيب مخصصات آبيرة  درهممليون  391ويسرني إعالن تحقيق البنك لصافي ربح بلغ :"وقال السيد عالء

لقروض والسلفيات والباقي آمخصصات لضمانات ل درهممليون  2,860منها  درهممليون  3,287بمبلغ 

  . "االستثمارات المهيكلة الممولة وغير الممولة

  
أعبر عن الشكر واإلمتنان  أنعن فريق اإلدارة التنفيذية للبنك، أود  بالنيابة: "واختتم الرئيس التنفيذي تعليقه بالقول

وإلى عمالئنا لما يبذلونه من جهد دؤوب ومخلص نا إلى موظفيلدعمهم المستمر وومجلس اإلدارة لكافة مساهمينا 

في  نالكثير من التحس بعد أن حققبرؤية واستراتيجية واضحتين  2011عام نتطلع إلى ونحن . ثقتهم ووالئهملالكرام 

 مما يجعله 2010خالل عام  الشراآات االستراتيجية في جميع قطاعات أعماله من ودخل في الكثيرقطاعات أعماله 

  ."في وضعية ممتازة تمكنه من التطلع قدما إلى تحقيق المزيد من النجاح خالل العام القادم
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 2010من عام تحليل نتائج العامل الكامل والربع األخير 
  

 

 
  

  صافي األرباح 
مقارنة بصافي خسائر  2010خالل عام  درهممليون  391تحقيق صافي أرباح بمبلغ  أعلن بنك أبوظبي التجاري عن

من عام  الربع األخيرفي  درهممليون  371بمبلغ صافي أرباح حقق ، و2009في عام  درهممليون  513بمبلغ 

اإلحتفاظ  وقد تقرر  .2009خالل الربع األخير من عام  درهممليون  1,213مقارنة بصافي خسائر بمبلغ  2010

    . لتعزيز رسملة البنكبهذه االرباح بالكامل 

 أبرزأرقام العام بالكامل النتائج الفصلية 

نسبة التغيير في الربع الرابع       
2010 

  نسبة التغيير    
 2010في عام 

 بماليين الدراهم
الربع الرابع 

2010  
الربع الثالث 

2010  
الربع الرابع 

2009  
الربع الثالث 

2010 
الربع الرابع 

2009  2010 2009 2009 

 %    %    م الرئيسية لبيان الدخلاألرقا

 12  3,682 3,276  858 18 21    1,034 877 صافي الدخل من الفوائد 

 10   1,507    4 1,654 )36( 356    370 574  الدخل من غير الفوائد 

 12  4,783     5,336  16 )3( 1,214    1,404 1,451  الدخل من العمليات 

)7(   )1,539(  )1,649( )1( 19 )375(   )470( )379( المصاريف التشغيلية  

 14  3,244    3,687  839 4 22    1.026 981 األرباح ما قبل المخصصات

 12   )3,753(  )3,287( 1 68 )2,052( )656( )647( صافي المخصصات

)200(  )3(  )9( ال ينطبق ال ينطبق  –           0 )7( الضرائب على الدخل  

 ال ينطبق   )513(  391 ال ينطبق 13 )1,213( 371 325 صافي األرباح 

 ال ينطبق  )0.09( 0.04 ال ينطبق 75 )0.22( 0.04  0.07 )درهم(العائد لكل سهم 

 األرقام الرئيسية للميزانية العمومية
ديسمبر 
2010  

  سبتمبر
2010  

  ديسمبر
2009  

نسبة التغيير 
من ربع 
سنة إلى 
 ربع سنة

التغيير نسبة 
من سنة إلى 

  سنة
  ديسمبر 
2010  

  ديسمبر 
2009   

  نسبة التغيير
  من سنة إلى سنة 

 178,271 175,867 160,209 1 11 178,271 160,209 11 األصول إجمالي

 129,068 125,990 120,843 2 7 129,068 120,843 7 القروض  إجمالي

 106,134 100,623 86,300 5 23 106,134 86,300 23 الودائــع

    النسـب
نسبة التغيير 

 الفصلي
نسبة التغيير 

 السنوي 
    

     )0.73( 0.70  16.65 15.95 17.38 (%)نسبة آفاية رأس المال  

     )0.38( 11.97 11.50 12.35 0.47 (%)نسبة الشق األول  

       2.57 2.53 2.51 0.04 0.06 (%)صافي هامش الفوائد 

     )19.44( )3.92(  115.68 119.60 135.12 )%( نسبة القروض إلى الودائع
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  هامش الفوائد صافي الدخل و إجمالي
بزيادة وقدرها  درهممليون  5,336بلغ  ثحي إلى مستوى قياسي 2010عام  فيالدخل من العمليات  إجمالي وصل

زيادة  2010، وقد سجلت إيرادات البنك خالل الربع األخير من عام 2009على ما آان عليه خالل عام % 12

  .درهممليون  1,404اإليرادات  إجماليمقارنة بالعام المنصرم حيث بلغ % 16بنسبة 
 

  صافي الدخل من الفوائد 

لصافي الدخل من الفوائد الذي سجل إرتفاعًا  القويةالدخل من العمليات إلى المساهمة  إجمالييعود النمو الكبير في 

عن  درهممليون  1,034عن العام و درهممليون  3,682حيث بلغ  2009عن ما آان عليه في عام % 12بنسبة 

مقارنة بالربع % 21سبة ألول مرة مما يمثل نموًا قويًا بن درهممتخطيًا مستوى المليار  2010الربع األخير من عام 

مليون  7,376بمبلغ % 7وبالرغم من أن الدخل من الفوائد عن آامل العام مثل زيادة بنسبة . 2009األخير من عام 

مقارنة بمبلغ  درهممليون  3,694، استطاع البنك المحافظة على استقرار المصاريف من الفوائد عند مستوى درهم

 106وفي نفس الوقت استطاع البنك تحقيق نموًا في قاعدة الودائع لتصل إلى  2009خالل عام  درهممليون  3,622

  .2009مقارنة بعام % 23بزيادة وقدرها  درهممليار 

  

في عام % 2.57ليصل إلى  2009في عام % 2.51أساس من نقاط  6وقد ارتفع صافي هامش الفوائد بمعدل 

 %.2.79بلغ صافي هامش الفوائد  2010وخالل الربع األخير من عام . 2010
 

  الدخل من غير الفوائد

مليون  1,654حيث بلغ  2009ا آان عليه خالل عام عن ممقارنة % 10حقق الدخل من غير الفوائد زيادة بنسبة 

مليون  956لتصل إلى  2009مقارنة بعام % 3بنسبة  2010أما األتعاب والعموالت فقد أنخفضت خالل عام . درهم

ئر التي الخسا وهي ،درهممليون  116الخسائر الناشئة عن إنخفاض القيمة العادلة لالستثمارات  إجماليلغ وب. درهم

من خالل الزيادة الطارئة على إيرادات التداول والمساهمة األآبر من األرباح المحققة من خالل  تم مقاصتها

حيث بلغ  2010خالل عام % 100وحقق صافي أرباح التداول والدخل من المشتقات نموًا يتخطى . التابعةالشرآات 

 أما الدخل من بنك آر أتش بي آابيتال بيرهاد فقد. 2009في عام  درهممليون  150مقارنة بمبلغ  درهممليون  313

% 59بنسبة زيادة وقدرها  2010في عام  درهممليون  340بلغ  الدخل من غير الفوائد حيث إجماليمن % 21مثل 

  .2009مقارنة بعام 
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   المصاريف التشغيلية
 

درها     2010عن عام   درهممليون  1,649بلغت المصاريف التشغيلية  ادة وق ه في عام       % 7بنسبة زي ا آانت علي عن م

ر من عام        2009 ع األخي غ    2010ولكنها ظلت مستقرة خالل الرب د مبل ون   379عن ة مع    درهم ملي ون   375مقارن ملي

ًا إلى طرح     %. 1مما يمثل زيادة بنسبة  2009خالل الربع األخير من عام  درهم اليف أساس وتعود الزيادة في قاعدة التك

زا       ان المشترآة في ة االئتم ل بطاق ة التحالف االستراتيجي مع شرآة اإلتحاد         " ارتق "منتجات جديدة مث من خالل إتفاقي

دمج      وا 2010للطيران خالل شهر أبريل من عام    ات ال ة بعملي المرتبطة باالستحواذ على قطاع     لى المصاريف المتعلق

ال بنك أوف          األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من روي

د أنخفضت بنسبة    . سكوتالند في دولة اإلمارات العربية المتحدة ون   829ى لتصل إل  % 3أما مصاريف الموظفين فق ملي

  . 2009خالل عام  درهممليون  857مقارنة مع  درهم

  
دخل من       ى ال ة إل % 32.2وقد أدت مبادرات ضبط التكاليف التي تبناها بنك أبوظبي التجاري إلى تخفيض نسبة التكلف

  . 2010في عام % 30.9لتصل إلى  2009في عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  عن العام  المخصصات واالحتياطيات
 

 3,753مقارنة بمبلغ  درهممليون  3,287ليصل إلى % 12بنسبة  2010نخفض صافي المخصصات لعام ا

  .مليون درهم آمخصصات للقروض والسلفيات 2,860ومن هذا المبلغ تم تجنيب . 2009في عام  درهممليون 

  

 

34.7%

32.2% 
30.9%

 نسبة التكلفة إلى الدخل

 2009عام   2008عام   2010عام 

 ■تكاليف الموظفين     ■المصاريف اإلدارية العامة    ■اإلستهالك 

1,539 
1,649 

776  763  800  849 710 

37 

593 

52  47 62

7% 

830 

109 

857 

89 

441 

298 

416 

295 

438

315 

392 

395

 2009عام   2010عام   )1( النصف
2009 

) 2(النصف 
2009  

 )1( النصف
2010 

) 2(النصف 
2010 

مليون درهم 
 إمارات
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 178بينما بلغ المخصص لألصول غير المالية  درهممليون  249أما المخصص لمحفظة االستثمار فقد بلغ 

أما المخصص الذي تم تجنيبه تحديدًا للقروض فقد تضمن  .لتغطية المحفظة المهيكلة غير الممولة درهممليون 

 554مليون درهم لتغطية قروض جهة واحدة وهي شرآة دبي العالمية ، وقد تم تخصيص مبلغ  1,055مبلغ 

على تعليمات مصرف مليون درهم لتغطية ديون الشرآتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي وذلك بناًء 

  .دولة االمارات العربية المتحدة المرآزي بهذا الخصوص
  
  

  المجموع بنهاية العام 
  

بينما بلغ مجموع مخصصات مليون درهم  4,652بنهاية العام، بلغ إجمالي مخصصات القروض المحتسبة إفراديا 
  .مليون درهم 1,643القروض المقيمة بصفة مجتمعة 

  
  وتغطية المخصصات القروض المتعثرة

  
وآانت نسبة تغطية  . 2009ديسمبر  31آما بتاريخ % 5.2بارتفاع طفيف عن % 5.8بلغت نسبة القروض المتعثرة 

ومع تضمين اإلنكشاف على شرآة . )2009 -% 67.8( 2010ديسمبر  31يخ آما بتار %   69.6المخصصات 

  % .44.1تغطية المخصصات الى  ونسبة% 11.1دبي العالمية، تصل نسبة القروض المتعثرة الى

 
  المخصصات تجنيباألرباح قبل 

  
 درهممليون  3,687حققت األرباح قبل تجنيب المخصصات عن العام بالكامل مستوى قياسي حيث وصلت إلى 

 2010أما األرباح المحققة خالل الربع األخير من عام . 2009عن ما آانت عليه في عام % 14بزيادة وقدرها 

  . ألول مرة درهمقبل تجنيب المخصصات فقد تخطت مستوى المليار 

  

ت العامل األساسي لهذا النمو الكبير في األرباح قبل تجنيب المخصصات إلى األرباح المحققة من العمليا يعودو

 التابعةاألساسية باإلضافة إلى الدخل المتزايد من عمليات التداول واإلستثمار وآذلك األرباح من الشرآات 

وتعود هذه  2009مقارنة بعام % 10وقد شهد الدخل من العمليات األساسية إرتفاعًا بنسبة . والمدخوالت األخرى

  2010لدخل من عمليات التداول واالستثمار في عام أرتفع اآما  .الزيادة أساسًا إلى إرتفاع الدخل من الفوائد

أما الدخل . بسبب الدخل المتزايد من عمليات منتجات المشتقات وعمليات صرف العمالت األجنبية% 39بنسبة 

مقارنة بالعام الماضي وذلك بمساهمة % 30والمدخوالت األخرى فقد حققت نموًا بنسبة  التابعةمن الشرآات 

  . تش بي آابيتال بيرهادآبيرة من بنك آر أ
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  األصول 

  
عن ما آان % 11وهو ما يمثل نموًا بنسبة  درهممليار  178األصول  إجمالي، بلغ 2010 ديسمبر 31آما بتاريخ 

 ديسمبر 31قروض العمالء آما بتاريخ  إجماليحيث أرتفع  2009ديسمبر  31األصول آما بتاريخ  إجماليعليه 
ووصل  2009ديسمبر  31بتاريخ  ليهع ما آانن ع% 5بنسبة زيادة وقدرها  درهممليار  123ليصل الى  2010
  .2009ديسمبر عام  31تاريخ مقارنة ب% 7بزيادة وقدرها  درهممليار  129القروض إلى  إجمالي

  
  ودائع العمالء 

  
عن ما آان عليه % 23محققًا زيادة بنسبة  2010 ديسمبر 31آما بتاريخ  درهممليار 106ودائع العمالء  إجماليبلغ 

  .2009ديسمبر  31بتاريخ 
  

  النسب
  

 بينما حافظت نسبة القروض إلى الموارد الثابتة%  116آانت نسبة القروض إلى الودائع  2010 ديسمبر 31بتاريخ 
  %.91 على مستواها عند ،آما هي معرفة من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرآزي،
  
  
  
  

 

العمليات األساسية     ■الدخل من عمليات التداول واإلستثمارات    ■الدخل من الشرآات التابعة ومدخوالت أخرى 

2,989 

318

380 

2,723 

228 

293 

1,315

83
151

1,387

51

242

1,602 

267 
138 

1,408

145 
142

3,687

1,549
1,695 1,680 2,007 

3,244 

+14% 

 2009عام  2010عام   )1( النصف
2009 

) 2(النصف 
2009  

 )1( النصف
2010 

) 2(النصف 
2010 

مليون درهم 
 إمارات
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  رأس المال 
  

 31آما بتاريخ % 17.38مقارنة مع  % 16.65آان البنك يحتفظ برأسمال جيد بنسبة  2010 ديسمبر 31بتاريخ 
من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرآزي  وبما يتخطى الحد األدنى للمتطلبات المحدد 2009ديسمبر 

  .2010يسمبر د 31آما بتاريخ % 11.97فقد بلغت نسبة الشق األول من رأس المال أما %. 12بنسبة 
  

  جوائز
  

جائزة األولى في شهر فبراير وهي : على جائزتين 2010حصل بنك أبوظبي التجاري خال الربع األول من عام 
المملكة ( قبل وورلد فاينانس المؤسسة األفضل في دولة اإلمارات العربية في مجال حوآمة الشرآات الممنوحة من

أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية "وهي جائزة والثانية في شهر مارس ) المتحدة
" أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دول مجلس التعاون الخليجي"للمرة الثالثة على التوالي وجائزة " المتحدة

  .آسيان بانكربرنامج االمتياز في قطاع الخدمات المصرفية من وللمرة الثانية من قبل 
  

في شهر  أبريل، : فقد شهد حصول بنك أبوظبي التجاري على العديد من الجوائز منها 2010أما الربع الثاني من عام 
التي قامت بطرحها " لألعمال االختيار المتميز"عن مجموعة منتجات وخدمات  2010جائزة بانكر ميدل إيست لعام 

، وفي دمات المصرفية للشرآات في بنك أبوظبي التجاريدائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لمجموعة الخ
المشاريع  -عن فئة األعمال المصرفية التجارية 2010بانكر ميدل إيست لعام حصل البنك على جائزة 2010مايو 

  . الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  

 أفضل بنك في مجال تقديم الخدمات"بنك أبوظبي التجاري على جائزة ، حصد 2010عام  وفي الربع الثالث من
من جلوبال فاينانس عن فئة تقديم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت في دولة اإلمارات  "المصرفية عبراإلنترنت

  .العربية المتحدة
  

 للمزيد من التفاصيل، يرجى اإلتصال مع 
  

  إدارة العالقات الخارجية 
  مجدي عبد المهدي 

   majdi.a@adcb.com: بريد الكتروني 
 
  

  إدارة عالقات المستثمرين
  دينيس آاوآي 
 adcb_investor_relations@adcb.com: بريد الكتروني 
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