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  2014 عام من األول الربع عن التجاري أبوظبي بنك  أرباح صافي درهم مليون 1,103 
  

 الماضيالعام عن الربع األخير من % 26و األولعن الربع % 22 نمو بنسبة
  

 
  .2014 عام من األول الربع عن المالية نتائجه عن اليوم التجاري أبوظبي بنك أعلن : 2014 أبريل 22 في أبوظبي

  
 :2014 عام من األول الربع خالل المحققةالرئيسية  النتائج

 
عن % 22 وقدرهبارتفاع  2014من عام  األولخالل الربع  درهم مليون 1,103 األرباح صافي بلغ •

 .عن الربع األخير من العام الماضي% 26و الربع األول
  

من العام  األخيرعن الربع % 8و األولمقارنة مع الربع  %9 بنسبة العمليات من الدخل إرتفع •
 .درهم مليون 1,901 إلى ليصل الماضي

 
من  األخيرالربع  عن% 18ومقارنة مع الربع األول % 4ارتفاعا بنسبة من العمليات  األرباححققت  •

 .مليون درهم 1,276لتصل إلى  الماضيالعام 
 

وزيادة بنسبة  األولمقارنة مع الربع % 7بنسبة  بنمو مليون درهم 520 الفوائد غير من الدخل حقق •
 .لربع األخير من العام الماضيبامقارنة % 24

 
بنهاية الربع األول عن ما آان عليه % 33شهد الدخل من صافي الرسوم والعموالت زيادة بنسبة  •

 .مليون درهم 285ليصل إلى  بالربع األخير من العام الماضي مقارنة% 18و
  

 الماضي العام من الفترة نفس عن %29.7 مع مقارنة %32.9 الدخل إلى التكلفة نسبة بلغت •
  . الماضيمن العام  األخيرعن الربع % 38.8و

  
% 115.07 المخصصات تغطية بلغت بينما% 3.8 لتصل إلى المتعثرة القروض نسبة تحسنت •

 .الماضيبنهاية العام  على التوالي% 109.66و %4.1مقارنة مع 
 

عن % 12مقارنة بالربع األول من العام الماضي وبنسبة % 46بنسبة  العامةمخصصات الانخفضت  •
 .مليون درهم 174لتصل إلى  األخير من العام الماضيبالربع ما آانت عليه 
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نقطة  46 إلىمن العام الحالي لتصل  األولخالل الربع تكلفة المخاطر إلى أدنى مستوياتها  انخفضت •
 . نقطة أساس بنهاية الربع األول من العام الماضي 91أساس مقارنة مع 

 
 31آما بتاريخ % 15.57 من رأس المالاألول  الشق ونسبة% 20.15المال  رأس آفاية نسبة بلغت •

 . مما يؤآد قوة رأس المال وارتفاع مستويات السيولة 2014مارس 
 

عن % 20مقارنة مع الربع األول و% 15ارتفعت األرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة  •
 .مليون درهم 953الربع األخير من العام الماضي لتصل إلى 

 
 :التجاري أبوظبي بنك إدارة مجلس وعضو التنفيذي الرئيس عريقات، عالء قال  النتائج هذه على وتعليقًا

 درهم مليون 1,103 بلغ أرباح صافيحيث حقق  التجاري أبوظبي بنكل جيدةتأتي بداية هذا العام بنتائج "
الماضي  العام من الفترة نفس خالل عليه آان ما عن %22 بنسبة بارتفاع 2014 عامال من األول الربع بنهاية

وقد حقق البنك أداًء قويًا في جميع مجاالت أعماله . الماضيخير من العام ألمقارنة مع الربع ا% 26و
  .الرائدة الوطنية المالية بما يرسخ مكانته آأحد المؤسساتومنتجاته وخدماته 

   
المؤشرات في ظل إتباع إستراتيجيتنا التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وأداء منضبط ونحن مستمرون في 

افي وبالرغم من استقرار ص. العربية المتحدة اإلمارات دولةفي المستمر ي االقتصاد النموااليجابية على 
العمالء في  إيداعاتنسبة القروض وودائع العمالء منذ نهاية العام الماضي، حقق البنك زيادة آبيرة في 

بنهاية العام % 39إجمالي ودائع العمالء مقارنة مع  إلى% 46الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي بلغت 
ذلك، حقق البنك تحسنًا ملحوظًا في نوعية االئتمان  إلى وباإلضافة .2013مارس  31بتاريخ % 32الماضي و

  .مقارنة مع العام الماضي العامةالمخصصات نسبة في الكبير االنخفاض آما يتضح من 
  

 بالفائدة يعود بما الطويل األمد علىالمستدامة  الربحيةتحقيق  علىتثبت قدرتنا  النتائج التينفتخر بهذه وإننا 
  ."  وننظر إلى المستقبل بتفاؤل آبيرومساهمينا  من عمالئنا آل على

 
 بنك أبوظبي استمر: "التجاري أبوظبي بنك لمجموعة الماليين المسؤولين آبير آوهلر، ديباك قال جانبه ومن

العمليات  من الدخل حقق حيث ،2014 عام من األول الربع خالل مالية متميزة نتائجفي تحقيق  التجاري
 1,901 إلى ليصل عن الربع األخير من العام الماضي% 8مقارنة مع الربع األول و %9بنسبة  ارتفاعا
عن ما آان عليه خالل العام الماضي وتعود هذه % 10درهم وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة  مليون

جهود البنك إضافة إلى  اإليبور سعر النخفاض نتيجة% 33بنسبة  األموالالزيادة أساسا إلى انخفاض تكلفة 
التكلفة التي ترتفع بما ونحن مستمرون في ضبط السيطرة على ، ودائع منخفضة التكلفةجذب  لترآيز علىافي 

  .يتماشى مع الدخل من العمليات، حيث تحافظ نسبة التكلفة إلى الدخل على مستويات ُمرضية
  

، حقق 2013من العام  األولانتهاء اتفاقيات التحوط خالل الربع الناتجة عن  لمرة واحدة األرباحومع استبعاد 
العام الماضي مقارنة مع % 34زيادة وقدرها  2014من العام  األولغير الفوائد خالل الربع  الدخل من

صافي الدخل من  الذي شهدهاالرتفاع الكبير  الملحوظة إلىهذه الزيادة  وتعود. مليون درهم 520 إلىليصل 
الدخل في االرتفاع الكبير وآذلك مقارنة مع العام الماضي % 33زيادة بنسبة  حيث سجلالرسوم والعموالت 

 ".2013عن ما آان عليه بنهاية العام % 39الذي بلغ  التداولمن عمليات 
 



  
  
 
  

  :2014عام من  األولبنك خالل الربع ال جوائز
  

أفضل منتج للمشاريع الصغيرة "يست عن فئة إمن ذا بانكر ميدل مرموقة فاز البنك بثالث جوائز 
" أفضل خدمات تمويل تجاري"و  "خدمة عمالء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أفضل "و" والمتوسطة

  .رلد فاينانسومن و 2104لعام " أفضل بنك في مجال حوآمة الشرآات"جائزة و

  

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

موظفي البنك يزيد على  كان عدد 2014مارس  31وبتاريخ . كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

ألف عميل من الشركات  41ألف عميل من األفراد وما يتخطى  542جنسية يخدمون قاعدة عمالء تحتوي على أكثر من  57يمثلون  موظف 4500

ومكتب تمثيلي في  وفرع في جيرسيمكاتب دفع وفرعين في الهند  3فرعاً و 50والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلية تضم 

. مليار درهم 186 البنك إجمالي أصوليبلغ  2014 مارس 31بتاريخ وكما  . لندن  

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

الثروات واألعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية  المتطورة واألنشطة المتميزة في مجاالت عديدة منها، الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة

ات للشركات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية للشركات وصرف العمالت األجنبية ومشتق

  .ستثمارات االستراتيجيةاألوراق المالية وخدمات الصيرفة اإلسالمية وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واال

وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق . من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار% 58.08تمتلك حكومة أبوظبي 

 .  مليار درهم 38كانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ  2014مارس  31وبتاريخ . أبوظبي لألوراق المالية

  

 :علومات حول هذا الموضوع، يرجى االتصال مع للمزيد من الم

 :بنك أبوظبي التجاري
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 :إخالء من المسؤولية 

إن المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا المستند . للعلم فقط") البنك. ("ع.م.تم إعداد هذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش

وال . ال تشكل عرضًا عامًا بموجب أي تشريعات مطبقة أو عرض لبيع أو محاولة للحصول على عرض لشراء أي أوراق أو سندات مالية

وال يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو إرسال هذا المستند . حة أو توصية بخصوص تلك األوراق أو السندات المالية األخرىتشكل  أي نصي

  . دون موافقة من البنك، وهو غير مخصص للتوزيع في أي بلد قد يكون توزيعه فيها مخالفًا ألي قوانين محلية

  

معلومات مرجعية عامة عن بنك أبوظبي التجاري وأنشطته وال يدعي البنك بأنها  لقد تم إعداد المواد الواردة في هذا المستند لتقدم

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

المستثمرين أو المستثمرين المحتملين الذين يتعين عليهم الحصول على مشورة مهنية متخصصة مستقلة على أساس  إلىنصيحة موجهة 

 .األهداف االستثمارية والمواقف المالية أو االحتياجات المعينة لكل منهم

 

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

وتتعلق هذه اإلفادات بنظرة بنك أبوظبي . وأهدافه الحالية وتوقعاته المتعلقة باألداء المستقبلي واألوضاع المالية والنتائج المستقبلية

حداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر المعينة واإلفتراضات التي تكون، في آثير من التجاري الحالية بخصوص األ

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

 .على البنك

  

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

خارجة عن إرادة وسيطرة البنك بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المرتبطة باألسواق 

والسياسات الموضوعة من قبل السلطات التنظيمية والجهات الحكومية  مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت

واإلجراءات المتخذة بواسطة تلك السلطات والجهات واآلثار الناشئة عن المنافسة وتلك الناشئة عن التوقيتات وبعض المعلومات غير 

 .لصلةالمؤآدة بخصوص اإلستحواذات أو االندماجات المستقبلية في مجاالت الصناعات ذات ا

  



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

 ويتعين على األشخاص الذين يطلعون على هذا المستند عدم اإلعتماد على. المستقبلية المذآورة في اإلفادات القائمة على أساس التوقعات

الحقائق والبيانات آما هي بتاريخ اإلدالء بتلك اإلفادات وال  لقائمة على أساس التوقعات المستقبلية إذ أن هذه اإلفادات تعكس فقطاإلفادات ا

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

  .بهايدلي 


