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 2015 بنھایة عامبنك أبوظبي التجاري  أرباحملیار درھم  4.927
 فلس لكل سھم 45نقدیة تبلغ  أرباحیقترح توزیع مجلس اإلدارة و %17بارتفاع وقدره 

 رباحمن صافي األ %47بما یوازي 
 
 

 31المنتھ��ي بت��اریخ التج��اري الی��وم ع��ن نتائج��ھ المالی��ة ع��ن الع��ام  أب��وظبيأعل��ن بن��ك : 2016 ین��ایر 31أب��وظبي ف��ي 
 .2015دیسمبر

 
 :)2015دیسمبر  31النتائج الرئیسیة  (

 
 وعوائد المساھمین  رباحارتفاع األ 

 .%20.35 العائد على متوسط الحقوقبلغ  -
 .%2.22صول بلغ العائد على متوسط األ -
 .درھم 0.93بلغ العائد األساسي على كل سھم  -
 .%19.76نسبة كفایة رأس المال  تبلغ -

 
 تتسم بالتحدیات أعمالبیئة  في ظلمیزة  مت أرباح 
 )2014مقارنة مع  2015(

 ملیار درھم.  4.927 إلىلیصل  %17بنسبة   رباحإرتفع صافي األ -
 ملیار درھم. 4.924 إلىلیصل  %22القابلة للتوزیع على المساھمین بنسبة  رباحإرتفع صافي األ -
والتموی��ل ار درھ��م، بینم��ا حق��ق ال��دخل م��ن الفوائ��د ملی�� 8.260 إل��ىلیص��ل  %10إرتف��ع ال��دخل م��ن العملی��ات بنس��بة  -

 إل�ىلیص�ل  %6ملیار درھم كما إرتفع الدخل م�ن غی�ر الفوائ�د بنس�بة  6.206 إلىلیصل  %11زیادة بنسبة اإلسالمي 
 ملیار درھم. 2.055

 ملیار درھم. 1.438 إلىلیصل  %16إرتفع الدخل من صافي الرسوم والعموالت بنسبة  -
 ملیار درھم. 5.434 إلىلتصل  %9المخصصات العامة بنسبة قبل خصم   غیلیةالتش رباحإرتفعت األ -
 محافظة على مستواھا ضمن النطاق المستھدف. %34.2الدخل  إلىبلغت نسبة التكلفة  -

 
 لنمو المستدام ا  إستراتیجیةعلى مواصلة التركیز  

 )2014مقارنة مع  2015(
 .ملیار درھم 154 لىإلتصل  %9بنسبة إرتفعت محفظة القروض والسلفیات  -
 .ملیار درھم  144 إلىلتصل  %14بنسبة إرتفعت ودائع العمالء  -
  . من إجمالي ودائع العمالء %44.1بلغت نسبة إیداعات العمالء في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر  -

 
 

 

 بنك أبوظبي التجاري
 الشیخ زایدشارع 

 ، أبوظبي939ص.ب.: 
http://www.adcb.com 

 بیان صحفي: للنشر فوراً 

http://www.adcb.com/
http://www.adcb.com/
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 جودة االصول:  

بنھای�ة  %128.5لمخصص�ات لنقدی�ة التغطی�ة ال، بینم�ا بلغ�ت نس�بة %3 إل�ىنسبة القروض المتعثرة لتص�ل انخفضت  -
  العام.

وھ�ي أعل�ى م�ن الح�د  ص�ول موزون�ة المخ�اطر بنھای�ة الع�اماالإجم�الي م�ن  %1.89بلغت نسبة المخصص�ات العام�ة  -

 . %1.5األدنى الموصى بھ من قبل مصرف دولة اإلمارات العربیة المتحدة والبالغ 

 
  :رأسمال مرتفع وسیولة عالیة 

 . عامالبنھایة  %16.29وبلغت نسبة الشق األول  %19.76مال بلغت نسبة كفایة رأس ال -
حافظ البنك على مكانتھ كمودع للسیولة من خالل معامالت م�ا ب�ین البن�وك، حی�ث بل�غ ص�افي اإلی�داعات ل�دى  -

 .ملیار درھم 21واستثمارات في أوراق مالیة بإجمالي  درھم بنھایة العام ملیار 22بنوك الدولة 
 

 45نقدیة بواقع  أرباح، أوصى مجلس االدارة بتوزیع 2015ي والنتائج المتمیزة بنھایة عام ونظراً لألداء القو
م�ن  %47ي بم�ا ی�واز درھ�م (م�ع اس�تبعاد س�ندات الخزین�ة)ملی�ار   2.3392لك�ل س�ھم بمجم�وع وق�دره فل�س

 .رباحصافي األ
 

ك�ان ع�ام  "ب�وظبي التج�اري: بن�ك أمجموع�ة وتعلیقاً على ھذه النتائج، صرح عیسى السویدي رئ�یس مجل�س إدارة 
ي كان�ت تتس�م ب�الكثیر م�ن الت� عم�العاماً آخر من التمیز أثبت قدرتنا على تحقیق االنجازات بالرغم من بیئة األ 2015

 عل�ى  ونح�ن. 2016الع�ام  االقتصاد العالمي ف�ي في ى استمرار ھذه التحدیاتتدل علوبالطبع فإن المؤشرات  التحدیات
العربی��ة المتح��دة وقدرت��ھ عل��ى تخط��ي العقب��ات وتحقی��ق مع��دالت النم��و  اإلم��اراتقتص��اد دول��ة ثق��ة تام��ة بق��وة وتن��وع ا

خ�الل  بنج�احواض�حة دأبن�ا عل�ى تطبیقھ�ا  إس�تراتیجیةمرتك�زاً عل�ى  "تمیز بن�ك أب�وظبي التج�اري"یأتي و المستھدفة. 
 . المستداممكننا من تحقیق النمو ما السنوات الخمسة الماضیة م

 
 أھ�مالعربی�ة المتح�دة أح�د  اإلم�اراتأبوظبي التجاري على المس�اھمة ف�ي خدم�ة وتنمی�ة اقتص�اد دول�ة  تركیز بنك عدوی

الف�رص الجدی�دة  ثابت�ة ولكنھ�ا مرن�ة بش�كل ك�اٍف لتمكینن�ا م�ن االس�تفادة م�ن إس�تراتیجیةعوامل ھذا التمیز. نحن نطبق 
ن أ إل�ىجرب�ة مص�رفیة فری�دة لعمالئن�ا ونطم�ح تحقی�ق ت س�تراتیجیةوقد استطعنا من خالل ھ�ذه اإل .ومواجھة التحدیات

 العربیة المتحدة. اإلماراتعوائد لمساھمیھ في دولة  أعلىنكون البنك الذي یحقق 
 

مث�ل الحوكم�ة تركی�ز بن�ك أب�وظبي التج�اري عل�ى بع�ض المج�االت الرئیس�یة  إل�ىوأشار رئ�یس مجل�س اإلدارة أیض�اً 
 ومبادرات التوطین.

 
البنك اھتمامھ بتحقیق التفوق والتمیز في مجال حوكم�ة الش�ركات عل�ى كاف�ة المس�تویات وأضاف: "خالل العام واصل 

ھتمام��اً كبی��راً م��ن المتخصص��ین كم��ا أظھرت��ھ "مجل��ة حوكم��ة" ف��ي ع��ددھا الص��ادر ع��ام إتعزی��زاً لمنھجن��ا ال��ذي الق��ى 
 .  ویسرني أن البنك قد استوفى أغلب توجیھات "لجنة بازل" بشأن حوكمة الشركات."2015

 



 

3   
 

العربی�ة  اإلم�اراتأفض�ل الك�وادر م�ن م�واطني دول�ة ویواصل البنك التزامھ الدائم باجتذاب وتدریب واستبقاء 
داری�ة بالبن�ك، حی�ث بلغ�ت نس�بة الم�وظفین م�ن إللشغل الوظ�ائف الرئیس�یة عل�ى مختل�ف المس�تویات االمتحدة 

  وبعد مرور عام على د الموظفین.جمالي عدإمن  %40العربیة المتحدة بنھایة العام  اإلماراتمواطني دولة 
 

م�ن  وتمكی�نھن للمواطن�اتتاحة ف�رص عم�ل حقیقی�ة ولى من نوعھا إلوھي المبادرة األ طرح مبادرة طموحة،
، أثبتت ھذه المبادرة نجاحاً كبیراً من خالل تزاید عدد الملتحقات بالعم�ل االلتحاق بالعمل في القطاع المصرفي

 .في ھذا القطاع االقتصادي الحیوي
 

باألصالة ع�ن نفس�ي وبالنیاب�ة ع�ن إخ�واني أعض�اء مجل�س اإلدارة، أنتھ�ز ھ�ذه الفرص�ة للتعبی�ر ع�ن تق�دیرنا وامتنانن�ا 
العربی�ة المتح�دة، ح�اكم إم�ارة أب�وظبي  اإلم�اراتالعمیق لصاحب السمو الشیخ خلیف�ة ب�ن زای�د آل نھی�ان، رئ�یس دول�ة 

للق�وات  عل�ىآل نھی�ان، ول�ي عھ�د أب�وظبي ونائ�ب القائ�د األ س�مو الش�یخ محم�د ب�ن زای�دص�احب ال إل�ى"حفظھ هللا"، و
 إل��ىس��مو الش��یخ منص��ور ب��ن زای��د آل نھی��ان، نائ��ب رئ��یس مجل��س ال��وزراء وزی��ر ش��ؤون الرئاس��ة و إل��ىالمس��لحة و

العربی��ة المتح��دة المرك��زي ل��دعمھم المس��تمر لبن��ك أب��وظبي التج��اري وجھ��ودھم المخلص��ة  اإلم��اراتمص��رف دول��ة 
عمالئن�ا الك�رام وفری�ق اإلدارة التنفیذی�ة  إل�ىتصاد الدولة. وأخیراً ولیس آخراً، أتوج�ھ بالش�كر العمی�ق لتطویر وتنمیة اق

 وجمیع العاملین بالبنك."
 

 "االنضباط"و "الطموح"التمیز من خالل 
بن��ك أب��وظبي  إدارة مجموع��ة مجل��س ق��ال ع��الء عریق��ات، ال��رئیس التنفی��ذي وعض��ووتعلیق��اً عل��ى ھ��ذه النت��ائج، 

اس�تمراراً  2015یسرنا اإلعالن عن النتائج المتمیزة التي حققھا بنك أبوظبي التجاري خالل ع�ام بكل فخر : "يالتجار
أن نص�بح البن�ك  إل�ىللوفاء بإحتیاجات ومتطلبات عمالئن�ا و "ناموحبط"ل السنوات الماضیة التي تمیزت لنجاحاتھ خال
ا بمب��ادئ الص��یرفة المس��ؤولة لتحقی��ق الربحی��ة والنم��و ف��ي التزامن��" االنض��باط"عوائ��د لمس��اھمیھ و أعل��ىال��ذي یحق��ق 

  "المستدام.
 

 أداء قوي
من األرقام القیاسیة في العدید من المج�االت، حی�ث وص�ل  اً عدد 2015ھ عام أعمالوتضمنت نتائج البنك عن  

 %17إرتفاع�اً بنس�بة  رب�اح. كما سجل ص�افي األ%12ملیار درھم بزیادة وقدرھا  228 إلىإجمالي األصول 
 إل�ىلتص�ل  %22ة  القابلة للتوزیع على المساھمین بنسب رباحملیار درھم، بینما إرتفعت األ 4.927إلىلیصل 
ملی�ار  1.438 إل�ىلیص�ل  %16فق�د حق�ق نم�واً بنس�بة  العموالتملیار درھم. أما الدخل من الرسوم و 4.924

حق�وق المس�اھمین فق�د العائ�د عل�ى  م�اأ الدخل من غیر الفوائ�د. تركیزنا المتزاید على تحقیق درھم مما یعكس 
ویعود االرتفاع الذي شھدتھ ھوامش األرباح بشكل أساسي إلى التن�وع الم�دروس لقاع�دة أص�ول . %20.3غ بل

  البنك.
 

 میزانیة عمومیة قویة          
 %16.29ول بینما بلغت نسبة الشق األ %19.76 لتصل إلى نسبة كفایة رأس المالتعزیز لقد نجحنا في 

ذات تكلفة مدعومة بقاعدة ودائع مستقرة وتنوعة محفظة قروض م بناءوقد نجحنا في . 2015بنھایة عام 
ونحن ملتزمون بالحفاظ على نھجنا المنضبط فیما یتعلق  الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر.من  متدنیة

ع العمالء. وقد سجل حیث نحرص أن یتم تمویل أي نمو مستقبلي من خالل زیادة ودائ ،بمصادر التمویل
. كما حافظت %9ة بینما شھدت القروض زیادة بنسب بنھایة العام %14بنسبة  اً إجمالي ودائع العمالء نمو
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 اإلسالمي تمویلعملیات ال تالنمو الرئیسیة حیث حقق ركائزعلى مكانتھا كأحد  اإلسالمیةالصیرفة  أعمال
 القطاعاتوقد حافظ البنك على نھجھ المتحفظ في اختیار . %9ینما زادت الودائع بنسبة ب %32بنسبة اً رتفاعإ

، كانت 2015یسمبر د 31المتعلقة بتلك القروض. وبتاریخ  تجنیب المخصصاتوفیھا  القروض یقدمالتي 
 .%128.5المخصصات تغطیة نسبة 

  
 متمیزةتجربة مصرفیة 

عمالئن�ا للتع�رف  إل�ىجی�داً ل�ذا فإنن�ا ننص�ت وء عم�اللرضاء الالمطلقة ولویة ألانمنح نحن في بنك أبوظبي التجاري 
ونواص�ل نش�ر وترس�یخ ثقاف�ة التركی�ز عل�ى العم�الء ع�ن  احتیاجاتھم ونسعى جاھدین لتحقی�ق كاف�ة متطلب�اتھمعلى 

قمن�ا  ،2015وخ�الل ع�ام . عمالن�اأوتبس�یط إج�راءات طریق االستمرار في االس�تثمار ف�ي أح�دث التقنی�ات العالمی�ة 
م�ن  وأكثر شمولیة متمیزة ظمة الرقمیة بغرض توفیر تجربة مصرفیةنلى األإوإجراءاتنا  متنابتحویل الكثیر من أنظ

ن المع��امالت المص��رفیة الخاص��ة م�� %90كث��ر م��ن أوالی��وم، ی��تم تنفی��ذ المص��رفیة. مع��امالت تنفی��ذ الخ��الل تس��ھیل 
ل�ى إ، حافظ�ت نس�بة التكلف�ة 2015مما یحسن من مستویات الخدم�ة ویقل�ل م�ن التكلف�ة. وف�ي ع�ام فراد الكترونیاً باأل

تحس�ن نت�ائج وقد جاءت جمیع ھذه االنجازات بالتزامن م�ع . %34عند  2014الدخل على مستواھا السابق في عام 
األفض�ل  المقی�اس ووھ� ”Net Promoter Score“ مقی�اسخ�الل  م�ن  2015ط�وال ع�ام  استطالع آراء عمالئنا

 جربتھم المصرفیة. عن ت العمالء ءواألدق عالمیاً لقیاس مستوى رضا
 
وفق�اً لتقری�ر كان للعالمة التجاری�ة لبن�ك أب�وظبي التج�اري مس�اھمة واض�حة  ف�ي التمی�ز ال�ذي حقق�ھ البن�ك. فو

، وبن��اًء عل��ى دراس��ة لقی��اس ال��رابط الع��اطفي للعالق��ة ب��ین المس��تھلك 2015للع��ام  MBLM أص��درتھ ش��ركة
دمة ضمن المراكز العشرة األولى في قائمة العالمات والعالمة التجاریة، احتل بنك أبوظبي التجاري مكانة متق

س��م بن��ك أب��وظبي التج��اري ھ��و العالم��ة إ. وك��ان اإلم��اراتالتجاری��ة العالمی��ة األكث��ر ألف��ة ب��ین المس��تھلكین ف��ي 
الوحیدة بین ھذه النخبة المتمی�زة م�ن العالم�ات التجاری�ة العالمی�ة المدرج�ة والمؤسسة المالیة التجاریة المحلیة 

ویمثل ھ�ذا التق�دیر اعتراف�اً م�ن جان�ب الجمھ�ور بمجھ�ودات بن�ك أب�وظبي التج�اري لتجس�ید   القائمة. على ھذه
، حی�ث تص�در "بن�ك أب�وظبي التج�اري" ثقافة التركیز على خدمة العمالء وت�وفیر تجرب�ة مص�رفیة فری�دة لھ�م

 .2015 خالل العام "جوجل"قائمة الكلمات الرئیسیة التي تم البحث عنھا في محركات البحث 
 

 المستقبل  إلىنظرتنا          
المس�تقبل بك�ل ثق�ة ون�ؤمن بأنن�ا عل�ى المس�ار الص�حیح وس�وف نس�تمر ف�ي التركی�ز عل�ى دع�م  إلىنحن ننظر 

وتوس�یع نط�اق منتجاتن�ا  س�تراتیجیةوزیادة عناصر "تمیز بنك أبوظبي التجاري" من خ�الل تحقی�ق أھ�دافنا اإل
العوائ��د  أعل��ىعمالئن��ا الك��رام و ءمس��تویات رض��ا أعل��ىز عل��ى تحقی��ق المالی��ة وخ��دماتنا المص��رفیة والتركی��

 على ثقتھم بنا ودعمھم المستمر لجھودنا.لھم ال یسعنا إال التعبیر عن شكرنا وامتنانا لمساھمینا الذین 
 
 

 انتھى 
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 :2015عام الجوائز البنك خالل 
 

 رلد فاینانس.من وو 2015جائزة "أفضل بنك في مجال حوكمة الشركات" لعام  •

 جائزة "أفضل بنك في مجال جودة الخدمات في التمویل التجاري في الشرق اوألسط "من یوروموني. •

 المرتبة الثانیة من یوروموني. –جائزة "أفضل بنك في مجال جودة الخدمات في التمویل التجاري على المستوى العالمي"  •

 ة اإلمارات العربیة المتحدة"  من یوروموني.جائزة "أفضل بنك في مجال إدارة النقد على مستوى دول •

جائزة "الشخصیة القیادیة للعام في قطاع البنوك والمؤسسات المالیة" للرئیس التنفیذي وعضو مجلس إدارة مجموعة  •

 بنك أبوظبي التجاري عالء عریقات من جوائز جلف بیزنس.

 لعربیة المتحدة"  من یوروموني.جائزة "أفضل مزود خدمات تمویل تجاري على مستوى دولة اإلمارات ا •

 جلوبال فاینانس.من جائزة "أفضل بنك في مجال إدارة النقد على مستوى الشرق األوسط"  •

 جلوبال فاینانس.من  تمویل لسلسلة االمدادات على مستوى الشرق األوسط "أفضل "جائزة  •

 جلوبال فاینانس.من  ت العربیة المتحدة" التمویل التجاري على مستوى دولة اإلماراخدمات في مجال جائزة "أفضل بنك  •

 " من من بانكر میدل إیست. أفضل بنك في مجال إدارة النقد جائزة " •

 الخدمات المصرفیة للشركات" من بانكر میدل إیست. -جائزة "أفضل بنك في مجال خدمة العمالء •

 .من بانكر میدل إیست "أفضل بنك في مجال خدمات التمویل التجاريجائزة " •

 من أسیان بانكنج أند فاینانس. "أفضل بنك محلي في مجال خدمات التمویل التجارية "جائز •

 جائزة "أفضل مؤسسة مالیة للتمویل التجاري" من جوائز  مجلة جلوبال فاینانس الشھریة. •

 جائزة "أفضل بنك محلي"  من جوائز جلوبال ترید رفیو في الشرق األوسط وشمال أفریقیا. •

 "  من جوائز جلوبال ترید رفیو في الشرق األوسط وشمال أفریقیا.التمویل التجاريخدمات مجال جائزة "أفضل بنك في  •

 "  من جوائز جلوبال ترید رفیو.اإلسالميالتمویل التجاري خدمات جائزة "أفضل بنك في مجال  •

طیران االتحاد من جوائز ع جائزة "أفضل بطاقة ائتمان مشتركة لبرامج االئتمان" تقدیراً لبطاقة ضیف االتحاد المشتركة م •

 .2015ي فرید

جائزة "أفضل مبادرة لبناء عالمة تجاریة في مجال الخدمات المصرفیة لألفراد في منطقة الشرق األوسط" من جوائز آسیان  •

 بانكر.

من جوائز لیبر لصنادیق  2015جائزة "أفضل صندوق استثمار محلي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" لعام  •

 مار في األسواق العربیة.االستث

 " من جوائز جلف بیزنس.2015جائزة "أفضل بنك لعام  •

 ھونغ كونغ.-في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" من جوائز ذا أسیت 2015جائزة "أفضل بنك إسالمي للعام  •

ھونغ -ز ذا أسیتجائزة "أفضل بنك إسالمي للخدمات المصرفیة لألفراد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" من جوائ •

 كونغ.

 جائزة "أفضل نافذة خدمات مصرفیة إسالمیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" من جوائز انترناشونال فاینانس. •

 السلم للتمویل الشخصي" من جوائز انترناشونال فاینانس. -جائزة "المنتج األكثر ابتكاراً  •

 نمیة رأس المال البشري" من جوائز جلوبال إسالمیك فاینانس.أفضل مبادرة لت -جائزة "أكادیمیة الصیرفة اإلسالمیة •

 " من جوائز جلوبال إسالمیك فاینانس.2015جائزة "أفضل مستشار شرعي للعام  •
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 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

 
موظف  5000ظفي البنك یزید على كان عدد مو  2015 دیسمبر 31كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاریخ  1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

عمیل من الشركات والمشاریع الصغیرة  52,000عمیل من األفراد وما یتخطى  650,000جنسیة یخدمون قاعدة عمالء تحتوي على أكثر من  70یمثلون 
 31بتاریخ وكما  . وسنغافورة یلي في لندنومكتب تمث وفرع في جیرسيمكاتب دفع وفرعین في الهند  3فرعًا و 49 والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلیة تضم

 ملیار درهم.  228 البنك إجمالي أصولیبلغ  2015 دیسمبر
 

المتطورة واألنشطة یعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفیة 
یة یدة منها، الخدمات المصرفیة لألفراد وٕادارة الثروات واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجار المتمیزة في مجاالت عد

المیة وتمویل المشاریع إلسوٕادارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبیة ومشتقات األوراق المالیة وخدمات الصیرفة ا
 وٕادارة العقارات واالستثمارات االستراتیجیة.

من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم تداولها في سوق أبوظبي لألوراق  %58.08تمتلك حكومة أبوظبي 
 ملیار درهم.   34للبنك ، باستثناء أسهم الخزینة، تبلغ  كانت الرسملة السوقیة 2015 دیسمبر 31المالیة. وبتاریخ 

 للمزید من المعلومات حول هذا الموضوع، یرجى االتصال مع :

 بنك أبوظبي التجاري:

 إدارة العالقات الخارجیة

 د.مجدي عبد المهدي 

  majdi.a@adcb.comبرید الكتروني: 

 

 ثمرین عالقات المست

 دنیس كاووكي 

  adcb_investor_relations@adcb.comبرید الكتروني: 
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