
 
 
 
 
 

 2016 بنھایة عامبنك أبوظبي التجاري  أرباحملیار درھم  157.4
 *فلس لكل سھم 0.40 نقدیة تبلغ أرباحیقترح توزیع مجلس اإلدارة و

  رباحمن صافي األ %50زي بما یوا
 
 

 31 التج��اري الی��وم ع��ن نتائج��ھ المالی��ة ع��ن الع��ام المنتھ��ي بت��اریخ أب��وظبيأعل��ن بن��ك : 2017 ین��ایر 31أب��وظبي ف��ي 
 .2016دیسمبر

 
 :)2016دیسمبر  31النتائج الرئیسیة  (

 
 أداء متمیز وكفاءة عالیة 
 )2015مقارنة مع  2016(

 ملیار درھم. 5.700إلى لتصل  %5المخصصات العامة بنسبة قبل خصم   إرتفعت األرباح التشغیلیة -
ال�دخل م�ن الفوائ�د ص�افي إجم�الي  ح�افظملی�ار درھ�م، بینم�ا  8.495إل�ى لیص�ل  %3إرتفع الدخل من العملیات بنسبة  -

وق�د  .مت�أثراً بارتف�اع تكلف�ة التموی�لملی�ار درھ�م  6.201 حیث بل�غ 2015على مستواه خالل العام  والتمویل اإلسالمي
ملی�ار  2.294إل�ى لیص�ل  %12ال�دخل م�ن غی�ر الفوائ�د بنس�بة جزئی�اً بارتف�اع  معادلة ھذه الزیادة في تكلفة التمویلتم 

 درھم.
الزی�ادة إل�ى اً أساس�ویع�ود ذل�ك  ملیار درھ�م 1.472إلى لیصل  %2خل من صافي الرسوم والعموالت بنسبة إرتفع الد -

 .درھم ملیون 706لیبلغ  %10في صافي رسوم المعامالت المصرفیة لألفراد بنسبة 
دارة ة إلملیار درھم نتیجة إلس�تراتیجیة البن�ك المنض�بط 2.796إلى لتصل  %1انخفضت المصاریف التشغیلیة بنسبة  -

 دون المساس بالكفاءة.التكالیف 
 .2015بنھایة العام  %34.2مقارنة مع  2016 بنھایة العام %32.9إلى لتصل  الدخلإلى نسبة التكلفة  تحسنت -
إل��ى ، ویع��ود ذل��ك 2015ف��ي ع��ام  %0.92 مقارن��ة م��ع 2016ف��ي ع��ام  %1.33إل��ى  تكلف��ة األم��وال لتص��لإرتفع��ت  -

 .إرتفاع تكلفة السیولة السائدة في األسواقلفوائد على الودائع مما یعكس رتفاع معدالت إیبور وارتفاع اا
، بینم��ا تكلف��ة األم��وال والمخصص��اتتف��اع ربس��بب ا %16بنس��بة ملی��ار درھ��م  4.157الب��الغ ص��افي األرب��اح  تراج��ع  -

 .%1.65صول بنسبة  والعائد على متوسط األ %15.7حافظ البنك على مستوى متوسط العائد على الحقوق بنسبة 
 
 لنمو المستدام ا  إستراتیجیةعلى مواصلة التركیز  

 %8بنس��بة  لعم��الءا ق��روض، كم��ا إرتف��ع ص��افي ملی��ار درھ��م 258إل��ى لیص��ل  %13ص��ول بنس��بة إرتف��ع إجم��الي األ -
 ملیار درھم. 158إلى لیصل 

ف�ي قلیل�ة التكلف�ة  بلغ�ت نس�بة إی�داعات العم�الءبینم�ا  ملی�ار درھ�م 155إل�ى لتص�ل  %8إرتفعت ودائ�ع العم�الء بنس�بة  -
 . من إجمالي ودائع العمالء %42ر لحسابات الجاریة وحسابات التوفیا
 

 مارات العربیة المتحدة المركزي وموافقة المساھمین خالل اجتماع الجمعیة العمومیة *شریطة موافقة مصرف دولة اإل
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 جودة االصول:  

تغطی�ة النس�بة  ارتفع�تبینم�ا  2015بنھای�ة الع�ام  %3 أن كانتبعد  %2.7إلى لتصل  نسبة القروض المتعثرة تحسنت -
  .2015بنھایة العام  %128.5 مع مقارنة 2016 العامبنھایة  %129.9إلى لتصل  لمخصصاتلالنقدیة 

مم�ا یعك�س منھجن�ا  2015ملی�ون بنھای�ة الع�ام  502ملی�ار درھ�م مقارن�ة م�ع  1.521 الع�امبنھای�ة بلغت المخصصات  -
 سواق.الظروف الصعبة السائدة باألالمتحفظ في التعامل مع 

صول الموزونة المخاطر االئتمانیة بما یتخطى الحد األدن�ى المق�رر من األ %1.89نسبة المخصصات المجمعة بلغت  -
 .%1.5من قبل المصرف المركزي والبالغ 

 
  :مال مرتفع وسیولة عالیة رأس 

 . عامالبنھایة  %15.66 وبلغت نسبة الشق األول %18.92بلغت نسبة كفایة رأس المال  -
دون تغییرعم�ا كان�ت علی�ھ بنھای�ة  %101.9الودائع إلى بینما بلغت نسبة القروض  %129بلغت نسبة تغطیة السیولة  -

 .2015العام 
 

نقدی���ة  أرب���احدارة بتوزی���ع ، أوص���ى مجل���س اإل2016ونظ���راً ل���ألداء الق���وي والنت���ائج المتمی���زة بنھای���ة ع���ام 
 .رباحمن صافي األ %50ي بما یواز درھمملیار  2.079 درهلكل سھم بمجموع وق فلس 0.40بواقع

 
حق�ق "بنك أب�وظبي التج�اري: مجموعة السویدي رئیس مجلس إدارة  محمد وتعلیقاً على ھذه النتائج، صرح عیسى

ي كان�ت الت� عم�العاماً آخر من التمیز أثب�ت ق�درتنا عل�ى تحقی�ق االنج�ازات ب�الرغم م�ن بیئ�ة األ بنك أبوظبي التجاري
وتقلب�ات األس�واق الت�ي  الودائ�عوإرتفاع تكلف�ة  لنفطلالمنخفضة تداعیات األسعار ھمھا من أو م بالكثیر من التحدیاتتتس

اس�تمر البن�ك ف�ي االلت�زام برك�ائز أعمال�ھ الرئیس�یة  ذل�كجمیعھا سلباً على بیئة األعمال المصرفیة. وبالرغم م�ن أثرت 
وھ�ي اإلس�تراتیجیة الت�ي  ي تطبی�ق اإلس�تراتیجیة الواض�حة ألعمال�ھواستطاع تحقیق نتائج جیدة من خالل االس�تمرارف

بع�د أن ثب�ت نجاحھ�ا ف�ي  بمراجعتھ�ا والتأكی�د عل�ى االس�تمرار ف�ي تبنیھ�ا 2016دارة خالل شھر سبتمبر قام مجلس اإل
 . دةترسیخ المكانة الریادیة لبنك أبوظبي التجاري في قطاع الخدمات المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتح

 
اقتص��اد دول��ة اإلم��ارات  إال أنن��ا عل��ى ثق��ة تام��ة ب��أن 2107وم��ن الم��رجح أن تس��تمر التح��دیات االقتص��ادیة خ��الل ع��ام 

العربی��ة المتح��دة متن��وع وق��وي ویحظ��ى بمكان��ة متمی��زة ب��ین األنظم��ة االقتص��ادیة األخ��رى عل��ى المس��تویین اإلقلیم��ي 
ض�حة والتزامن�ا ال�دائم بتق�دیم خ�دمات مص�رفیة متمی�زة ع�الوة إس�تراتیجیة البن�ك القائم�ة عل�ى أس�س واوبأن  والعالمي

على تطبیق أعلى معاییر حوكمة الشركات على كافة عملیات البنك وااللتزام التام بمبادئ الش�فافیة واإلفص�اح س�یمكننا 
 ي تحقیق أفضل المصالح لمساھمینا.من مواصلة نجاحنا ف

 
جل�س اإلدارة، أنتھ�ز ھ�ذه الفرص�ة للتعبی�ر ع�ن تق�دیرنا وامتنانن�ا باألصالة ع�ن نفس�ي وبالنیاب�ة ع�ن إخ�واني أعض�اء م

العمیق لصاحب السمو الشیخ خلیف�ة ب�ن زای�د آل نھی�ان، رئ�یس دول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة، ح�اكم إم�ارة أب�وظبي 
لق�وات ص�احب الس�مو الش�یخ محم�د ب�ن زای�د آل نھی�ان، ول�ي عھ�د أب�وظبي ونائ�ب القائ�د األعل�ى لإل�ى "حفظھ هللا"، و

إل��ى س��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 وإل��ى المس��لحة و
مص��رف دول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة المرك��زي ل��دعمھم المس��تمر لبن��ك أب��وظبي التج��اري وجھ��ودھم المخلص��ة 

عمالئن�ا الك�رام وفری�ق اإلدارة التنفیذی�ة إل�ى لعمی�ق لتطویر وتنمیة اقتصاد الدولة. وأخیراً ولیس آخراً، أتوج�ھ بالش�كر ا
 وجمیع العاملین بالبنك."



 
 
 الریادة من خالل القدرة على مواجھة التحدیات          

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، 
حی�ث حق�ق البن�ك أرباح�اً تش�غیلیة بلغ�ت  2016أبوظبي التجاري خ�الل ع�ام  نتائج بنكیسرنا اإلعالن عن : "التجاري
. كم��ا ش��ھد إجم��الي ال��دخل م��ن الفوائ��د 2015عم��ا كان��ت علی��ھ بنھای��ة الع��ام  %5ملی��ار درھ��م بزی��ادة وق��درھا  5.700

   بنھای�ة ع�ام  %4.20إل�ى  األص�ول ارتفع�ت عوائ�دوأیض�اً  2015مقارنة بنھای�ة ع�ام  العامبنھایة  %12ارتفاعاً بنسبة 
ارتفع�ت و .غی�ر متك�ررةتض�منت أرباح�اً   2015أن أرب�اح ع�ام ھ�ذه النت�ائج ب�الرغم م�ن  استطعنا تحقیقوقد . 2016

مم�ا  ،2015بنھای�ة الع�ام  %25م�ن ال�دخل م�ن العملی�ات بع�د أن كان�ت  %27إل�ى نسبة الدخل من غیر الفوائد لتص�ل 
استمر البنك ف�ي تحقی�ق أداء ق�وي ف�ي العدی�د م�ن المؤش�رات الرئیس�یة  یؤكد نجاح جھودنا لتنویع مصادر إیراداتنا. كما

وھ�ي واح�دة  %18.92ونس�بة كفای�ة رأس م�ال بلغ�ت  %15.7على متوسط الحقوق بنسبة  عائدحیث حقق  ،األخرى
  من أعلى النسب المحققة باألسواق اآلن.

 
دات�ھ وإدارة أعمال�ھ بكف�اءة عالی�ة وق�د انخفض�ت حی�ث اس�تمر ف�ي تنمی�ة إیرا إلختبار كفاءة البنك عاماً  2016كان عام 

 %3ملی�ار درھ�م بزی�ادة وق�درھا  8.495إل�ى بینما ارتفع الدخل من العملی�ات لیص�ل  %1المصاریف التشغیلیة بنسبة 
نقطة أساس عما كان�ت علی�ھ  130بمقدار  الدخلإلى تحسن نسبة التكلفة إلى مما أدى  2015عما كان علیھ بنھایة العام 

ملی�ار  4.157كما شھد صافي األرباح تراجعاً لیص�ل إل�ى .2016بنھایة العام  %32.9إلى لتصل  2015لعام خالل ا
 بسبب الزیادة في تكلفة األموال والمخصصات. درھم

 
المع�اییر الص�ارمة الت�ي نطبقھ�ا ف�ي مج�ال إدارة إل�ى إن قوتنا وقدرتنا على مواجھة التحدیات تعود في جزء كبیر منھ�ا 

إل�ى ارتف�اع تكلف�ة المخ�اطر لتص�ل إل�ى مم�ا أدى  ،المتعلقة بتجنیب مخصصات للق�روض المتحفظة یاستناوس المخاطر
وق�د حافظ�ت مؤش�رات ج�ودة . 2015نقط�ة أس�اس بنھای�ة الع�ام  29بع�د أن كان�ت  2016نقطة أساس بنھایة العام  83

لغ�ت نس�بة تغطی�ة المخصص�ات بینم�ا ب %2.7حیث بلغت نسبة القروض المتعث�رة  ،صول على مستوى جیدنوعیة األ
 التزامنا بسیاسة متحفظة ومنضبطة في مجال إدارة المخاطر.مما یعكس  129.9%

 

، برف�ع تص�نیف محفظ�ة التس�ھیالت االئتمانی�ة 2016، ف�ي ش�ھر یونی�و م�ن ع�ام "رزوستاندرد ان�د ب�و"قامت مؤسسة 
ق�وة أداء البن�ك والنت�ائج المتمی�زة الت�ي نظ�راً ل +bbbالممنوحة من قب�ل بن�ك أب�وظبي التج�اري بص�فة مس�تقلة لیص�بح 

تم تصنیف بنك أبوظبي التج�اري ض�من البن�وك الخمس�ة األكث�ر أمان�اً ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط وأفریقی�ا كما یحققھا 
 ."جلوبال فاینانس"بواسطة 

 
 ولة وودائع العمالءیالس

مالی�ة للبن�ك عل�ى األم�د الطوی�ل وإدارة لة الق�وفي معرض سعینا لتحقیق النمو المستدام، نحن نلتزم دائماً بالحف�اظ عل�ى ا
وتماش�یاً م�ع أفض�ل جمیع بنود المیزانیة العمومیة بطریقة تحافظ على مستویات السیولة وتحقق قاعدة تموی�ل متنوع�ة. 

قی��ة الممارس��ات المص��رفیة، ب��دأ بن��ك أب��وظبي التج��اري ف��ي تطبی��ق المعی��ار الخ��اص بنس��بة تغطی��ة الس��یولة طبق��اً التفا
مارات العربیة المتحدة المركزي وبعد مراجعة وفحص شامل، ك�ان بن�ك أب�وظبي ولتعلیمات مصرف دولة اإل "بازل"

ع�ام  ةالتجاري من بین أول البنوك المعتمدة من قبل المص�رف المرك�زي لتطبی�ق مع�اییر نس�بة تغطی�ة الس�یولة. وبنھای�
مقارنة بالحد األدنى المقرر من قب�ل مص�رف  %129كانت نسبة تغطیة السیولة في بنك أبوظبي التجاري تبلغ  2016

 .%70دولة اإلمارات العربیة المتحدة المركزي والبالغ 
 



 
س��المي ارتفاع��اً بنس��بة عملی��ات التموی��ل اإل كم��ا حقق��ت ،مقارن��ة بالع��ام الماض��ي %8ارتفع��ت ق��روض العم��الء بنس��بة 

تھ كمودع للسیولة من خالل مع�امالت م�ا حافظ البنك على مكان. وبینما  2015عام العما كانت علیھ بنھایة  30%
محفظ��ة  تع��ارتف، ملی��ار درھ��م بنھای��ة الع��ام 22ب��ین البن��وك، حی��ث بل��غ ص��افي اإلی��داعات ل��دى بن��وك الدول��ة 

إل�ى ملی�ار درھ�م وھ�و االرتف�اع ال�ذي یع�ود أساس�اً  33إل�ى لتص�ل  2015مقارنة بنھایة الع�ام  %58استثماراتنا بنسبة 
نح�ن مس�تمرون ف�ي التركی�ز عل�ى االس�تفادة م�ن كاف�ة الف�رص المتاح�ة ف�ي و .ةی�محكوال داتس�نالالزیادة الطارئة على 

 أسواق دولة اإلمارات العربیة المتحدة بغرض بناء میزاینیة عمومیة قویة.
 

ودائ��ع وھ��ي النس��بة الت��ي تف��وق مع��دل ارتف��اع  2015مقارن��ة بالع��ام  %8حقق��ت ودائ��ع العم��الء أیض��اً ارتفاع��اً بنس��بة 
. أما إی�داعات العم�الء قلیل�ة التكلف�ة ف�ي حس�ابات الت�وفیر %6والبالغ  ي أسواق دولة اإلمارات العربیة المتحدةالعمالء ف

ملی�ار درھ�م وش�كلت  65إل�ى لتص�ل  2015عم�ا كان�ت علی�ھ بنھای�ة الع�ام  %3والحسابات الجاریة فقد ارتفعت بنسبة 
ف�ي حص�د الج�وائز المرموق�ة م�ن مؤسس�ات  2016اس�تمر البن�ك خ�الل ع�ام  .من إجم�الي ودائ�ع العم�الء 42%

التقییم العالمیة، حیث حصلت دائرة إدارة النقد م�ن مجموع�ة الخ�دمات المص�رفیة للش�ركات م�ن بن�ك أب�وظبي 
نتیج�ة  "یوروم�وني العالمی�ة"م�ن  2017لع�ام التجاري على جائزة خدمات إدارة النق�د م�ن فئ�ة الخم�س نج�وم 

قد جاءت ھذه الجائزة تكریماً للجھود االستثنائیة التي یبذلھا فریق دائرة استطالع رأي المتعاملین مع البنوك. و
بن�ك أب�وظبي و إدارة النقد وتقدیراً لجودة الخدمات المص�رفیة االلكترونی�ة للش�ركات ف�ي ھ�ذا المج�ال الحی�وي.

فض�ل ت�م منحھ�ا حص�ریاً ألھ�ذه الج�ائزة الت�ي حص�ل عل�ى البنك الوحید في الشرق األوسط ال�ذي التجاري ھو 
 .إداة النقدفي مجال  عشرة بنوك فقط حول العالم

 
 التركیز على خدمة العمالء

م�ن أھ�م  ةً ا لعمالئن�ا الك�رام تش�كل واح�دنحن ندرك في بنك أبوظبي التجاري أن التجربة المصرفیة الفری�دة الت�ي نحققھ�
م�ن المع�امالت  %90أكث�ر م�ن أن  وب�الرغم م�ن مكانتن�ا المرموق�ة ب�ین منافس�ینا. ساسیة لنجاحنا في تحقیقالركائز األ

المصرفیة لألفراد یتم تنفیذھا اآلن الكترونیاً مما مكننا من تق�دیم خ�دمات أفض�ل لعمالئن�ا الك�رام وإدارة التك�الیف بش�كل 
 أحدث ما توصل إلیھ العلم الحدیث م�ن أنظم�ة تقنی�ة ف�ي مج�ال الخ�دماتفإننا مستمرون في االستثمار في  أكثر فاعلیة،

م�ن دون التواج�د الفعل�ي ألي  أول مركز للخ�دمات المص�رفیة الرقمی�ة 2016عام  في أواخرطرح البنك و . المصرفیة
للمع��امالت  مرك��زأول  البن��ك م��وظفي خدم��ة المتع��املین ال��ذین یمك��ن التواص��ل المرئ��ي معھ��م عن��د الض��رورة. وافت��تح

 .رقمیین آخرین مركزینیخطط الفتتاح بینما المصرفیة الرقمیة في یاس مول 
 

البن�ك من�ذ م�ا  أواس�تطالع آرائھ�م بص�فة مس�تمرة، ب�د ن�اتحقیق أعلى مس�تویات رض�ا عمالئومن منطلق حرصنا على 
وھي المع�اییر األفض�ل واألدق عالمی�اً لقی�اس مس�توى   Net Promoter Scoreمعاییرتطبیق یربو على السنتین في 

ن�ا لن�ا حی�ث حق�ق البن�ك المرتب�ة م�دى والء عمالئ . وقد دلت نتائج االستبیانات واستطالعات ال�رأي عل�ىرضا العمالء
تحقیق االمتیاز في ك�ل م�ا نق�وم ب�ھ إلى عمال مما یؤكد أننا نسعى دائماً افسیھ تقریباً في جمیع قطاعات األولى بین مناأل

  من أعمال وما نقدمھ من منتجات مالیة وخدمات مصرفیة لعمالئنا الكرام.
 

 
 
 
 
 



 
 لمسؤولیة المجتمعیة الریادة من خالل االلتزام با

تج�اه المجتم�ع، ط�رح بن�ك أب�وظبي التج�اري بالتع�اون م�ع مؤسس�ة  ناالدائم على الوف�اء بمس�ؤولیات ناانطالقاً من حرص
، مب��ادرة ھ��ي األول��ى م��ن نوعھ��ا ف�ي المنطق��ة تش��كل مث��االً للش��راكة م��ا ب��ین القط��اعین الع��ام 2016اإلم�ارات ف��ي ع��ام 

وس��اط الش��باب بص��فة خاص��ة، تجم��ع م��ا ب��ین أفض��ل الممارس��ات العالمی��ة ف��ي ھ��ذا والخ��اص لنش��ر الثقاف��ة المالی��ة ف��ي أ
المجال وتقدیم النصح والمشورة المالیة مباشرة للشباب أثناء زیاراتھم لفروع البنك. ویھدف بنك أب�وظبي التج�اري م�ن 

ف�ي الت�ي تھ�م الش�باب  مجانی�ة ف�ي الف�روع ف�ي موض�وعات اإلدارة المالی�ة إرشادات وتوجیھ�اتتقدیم إلى ھذه المبادرة 
 . بدایة حیاتھم المھنیة

 
 المستقبل إلى نظرتنا          

عل�ى  وقدرت�ھومنظموم�ة الس�یولة م�ال ضیة صلبة من حی�ث قاع�دة رأس الأرأبوظبي التجاري من بنك  ینطلق
إلى  ننظرنحن ، ولذا مواكبة متطلبات الجھات التنظیمیةإلى ضافة باإل"  3بازل " نظمة اتفاقیةتطبیق قواعد وأ

م�ن   بقدرتنا على تحقیق النمو المستدام وتحقیق أعلى مع�دالت العوائ�د لمس�اھمیناوما بعده بكل ثقة  2017عام 
 .المقومات الالزمة لمواجھة التحدیات المتوقعة مستقبالً ستراتیجیتنا والطرق التي اخترناھا لتوفیر خالل إ

 
 

 :2016جوائز البنك خالل عام 
 

 .من جوائز آسیان بانكر"  للثالث سنوات الماضیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة یاً األفضل إدار "البنك •

 .من جوائز آسیان بانكر للرؤوساء التنفیذین على مستوى دولة اإلمارات العربیة المتحدة "أفضل رئیس تنفیذي في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة" •

 .بل أیھ من جوائز التمویل اإلسالميذا أست تریمن " أفضل مصرفي إسالمي للعام"  •

 .نكراجوائز آسیان بمن " أفضل بنك للخدمات المصرفیة لألفراد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" •

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

 .للعام" من جوائز مجلة ذا بانكر ةإسالمی ةرفیصینافذة "أفضل  •

 .من جوائز مجلة یوروموني "أفضل بنك في مجال خدمات المعامالت المصرفیة العالمیة في الشرق األوسط" •

 " من جلوبال فاینانس. أفضل بنك في مجال إدارة النقد " •

 ل شركة أبوظبي التجاري للعقارات."أفضل فریق إلدارة العقارات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" من جوائز كابیتال فاینانشیال انترناشونال لفریق عم •

 .نكراجوائز آسیان ب" في آسیا والشرق األوسط وأفریقیا من 2016"أفضل مبادرة في مجال الحمالت اإلعالنیة للعام  •

 .2016لعام  یوروموني"أفضل بنك في مجال إدارة النقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" من جوائز  •

نج بانك آسیان جوائزمن  محلي للعام في مجال التقنیات والعملیات"أفضل بنك "و  المصرفیة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة"الخدمات في للعام أفضل بنك " •

 .2016 أند فاینانس

 .2016 نج أند فاینانسبانك آسیان جوائز"أفضل ابتكار في مجال الخدمات المصرفیة لألفراد" عن خدمة مضاھاة البصمة الصوتیة من  •

 الشرق األوسط.–الكتروني لعالقات المستثمرین" من رابطة عالقات المستثمرین "أفضل موقع  •

 العالمیة المرموقة. ARCأفضل تقریر سنوي في الشرق األوسط وجنوب أفریقیا" و "أفضل تقریر سنوي غیر تقلیدي" من جوائز  •

 .جائزة خدمات إدارة النقد من فئة الخمس نجوم من یوروموني العالمیة •

 
 ك أبوظبي التجارينبذة عن بن

 
موظف  4,500كان عدد موظفي البنك یزید على  2016 دیسمبر 31كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاریخ  1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

 وفرع في جیرسيرعین في الهند مكاتب دفع وف 3فرعًا و 49من خالل شبكة فروع محلیة تضم من األفراد والشركات جنسیة یخدمون قاعدة عمالء  74یمثلون 
 ملیار درهم.  258 البنك إجمالي أصولیبلغ  2016 دیسمبر 31بتاریخ وكما  . وسنغافورة لندنكل من  ومكتب تمثیلي في

 



 
فیة المتطورة واألنشطة یعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصر 

خدمات المصرفیة التجاریة المتمیزة في مجاالت عدیدة منها، الخدمات المصرفیة لألفراد وٕادارة الثروات واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات وال
ومشتقات األوراق المالیة وخدمات الصیرفة اإلسالمیة وتمویل المشاریع وٕادارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبیة 

 وٕادارة العقارات واالستثمارات االستراتیجیة.

من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم تداولها في سوق أبوظبي لألوراق  %62.52تمتلك حكومة أبوظبي 
 ملیار درهم.   36تبلغ  كانت الرسملة السوقیة للبنك 2016 دیسمبر 31وبتاریخ المالیة. 

 

 للمزید من المعلومات حول هذا الموضوع، یرجى االتصال مع :

 بنك أبوظبي التجاري:

 إدارة العالقات الخارجیة

 د.مجدي عبد المهدي 

  majdi.a@adcb.comبرید الكتروني: 

 

 عالقات المستثمرین 

 دنیس كاووكي 

  adcb_investor_relations@adcb.comبرید الكتروني: 
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