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  2015من العام تسعة أشهر بنك أبوظبي التجاري عن ال أرباحمليار درهم  3.736
   2015من العام  الثالثالربع  أرباحمليار درهم  1.204

 
 

من العام  التسعة أشهرالتجاري اليوم عن نتائجه المالية عن  أبوظبيأعلن بنك : 2015 أآتوبر 18أبوظبي في 

2015. 
  

  :النتائج الرئيسية
 

  رباح األ أداء مالي متميز يؤدي إلى تحقيق زيادة في 
 )بنفس الفترة من العام الماضيمقارنة  2015من عام  التسعة أشهر(           

 
 . مليار درهم 3.736 ليصل إلى %18 بنسبة  رباحصافي األإرتفع  - 

 .ليار درهمم 3.734 إلىليصل % 23القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة  رباحصافي األ إرتفع - 

بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة ، مليار درهم 6.245 إلىليصل % 11الدخل من العمليات بنسبة  إرتفع - 

مليار  1.515 إلىليصل % 4الدخل من غير الفوائد بنسبة  إرتفعآما  درهم مليار 4.729 إلىليصل % 13

  .درهم

 .درهم ارملي 1.052 إلىيصل ل% 17الدخل من صافي الرسوم والعموالت بنسبة إرتفع  - 

 .مليار درهم 4.133 إلىلتصل % 9بنسبة  المخصصات العامةقبل خصم   التشغيلية رباحت األإرتفع - 

من  فترة التسعة أشهربنهاية % 18.2مقارنة مع % 21 إلىليصل   (ROE) تحسن العائد األساسي على السهم - 

  .العام الماضي

  

 : وتبسيط إجراءات العمل دارة التكاليفنهج متحفظ إلارتفاع العوائد من خالل  
 نقطة أساس بعد 87 إلىلتصل  2015من عام  فترة التسعة أشهرموال تحسنًا خالل شهدت نسبة تكلفة األ -

 .من العام الماضي فترة التسعة أشهربنهاية  نقطة أساس 90 آانت أن

فترة التسعة أساس بنهاية  نقطة 52آانت  أن نقطة أساس بعد 31 إلىلتصل تحسنت نسبة تكلفة المخاطر  -

 .من العام الماضي أشهر

  

  : تحسن نوعية االصول 
فترة بنهاية % 130.5تغطية المخصصات  نسبة ، بينما بلغت%3.1 إلىتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل  - 

  .2015من العام  التسعة أشهر

وظلت ضمن النطاق  2015 من العام فترة التسعة أشهربنهاية % 33.8بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل   - 

  .المستهدف

 

  بنك أبوظبي التجاري
  الشيخ زايدشارع 
  ، أبوظبي939.: ب.ص

http://www.adcb.com 

  للنشر فورًا: بيان صحفي
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  ودائع القروض وال في نمو 

من  نفس الفترة بنهايةعن ما آانت عليه % 11بنسبة  إرتفاعمليار درهم ب 151بلغت محفظة القروض والسلفيات  - 

  .الماضي العام

 لفترة مننفس اعن ما آانت عليه بنهاية %7بنسبة بزيادة مليار درهم  130 إلىت ودائع العمالء لتصل إرتفع - 

 .العام الماضي

فترة إجمالي ودائع العمالء بنهاية  من% 48إيداعات العمالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بلغت نسبة  - 

 . 2015من  التسعة أشهر

 
  :رأسمال مرتفع وسيولة عالية 

بة الشق األول وبلغت نس. 2015من العام  فترة التسعة أشهربنهاية % 19.68بلغت نسبة آفاية رأس المال  - 

  .2015من العام  فترة التسعة أشهربنهاية  16.14%

حافظ البنك على مكانته آمودع للسيولة من خالل معامالت ما بين البنوك، حيث بلغ صافي اإليداعات لدى  -

 .2015من العام  فترة التسعة أشهربنهاية  مليار درهم14بنوك الدولة 

مما يوفر مجمع  2015درهم بنهاية فترة التسعة أشهر من العام  مليار 22بلغ إجمالي محفظة االستثمارات  -

 .سيولة للبنك

 
 

بنك أبوظبي  مجموعة إدارة مجلس وعضوعالء عريقات، الرئيس التنفيذي قال وتعليقًا على هذه النتائج، 
 1.204صافي أرباح بلغ  واصل البنك أداءه القوي وحقق ،2015العام  الربع الثالث من خالل : "التجاري

بارتفاع  مليار درهم 3.736 إلى صافي أرباح البنك بنهاية فترة التسعة أشهر األولى ليصل ممليار دره

 .عن نفس الفترة من العام المنصرم% 18وقدره 

 

مالي  ءأدا تحقيق استطاع بنك أبوظبي التجاريعالميًا،  بالرغم من التقلبات التي تشهدها األسواق المالية

 ستراتيجيتنا القائمة على أساس الحفاظ علىإ الربع الثالث من العام الحالي لتثبت نجاح وقد جاءت نتائج .قوي

لمساهمينا، حيث بلغت نسبة  تحقيق عوائد مرتفعةالترآيز على ضافة الى باإلمتحفظة  عموميةميزانية 

بنسبة ع نموًا شهدت الودائبنهاية فترة التسعة أشهر األولى من العام الجاري بينما % 21حقوق المساهمين 

  .مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم% 7وارتفعت القروض بنسبة % 11

  

مد حقيق النمو المنشود على األعلى ت مارات العربية المتحدةدولة اإل اقتصادقدرة نؤمن بنحن " :وأضاف 

ى دائمًا إلى تعزيز نسعولذا، فإننا . وبقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو المستدام بمعدالت منتظمة الطويل

االستفادة من الفرص المتاحة باألسواق في أسواق الدولة ونرآز على  ا الرياديةنوجودنا وترسيخ مكانت
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فراد لعمالئنا الكرام من األ فريدةمصرفية تجربة  توفير باإلضافة إلى المحلية وعلى أعمال البنك األساسية

  . "بكافة احتياجات أعمالهم طبقًا لنهجنا المنضبط والوفاءتلبية آافة متطلباتهم من خالل  والشرآات

   

يسرنا في بنك أبوظبي التجاري : "بنك أبوظبي التجاري لمجموعةآبير المسؤولين الماليين  ،وقال ديباك آوالر

عن ما آانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام % 18بنسبة  إرتفاع صافي أرباحناعن هذه النتائج المتميزة و االعالن

وفي ظل بيئة عمل تتميز بالمنافسة الشديدة وتقلص الهوامش، استطعنا تحقيق نمو جيد في محفظة ، لماضيا

بينما شهدت قروض االفراد ارتفاعًا % 5مالئنا من الشرآات بنسبة ارتفعت القروض الممنوحة لعالقروض، حيث 

بينما نستمر في منح المزيد من عند مستويات جيدة منذ بداية العام مما ساعدنا على الحفاظ على هوامشنا % 8بنسبة 

   .حصيل المديونيات مع انخفاض معدالت المخصصاتالقروض ذات العائد األعلى وتكثيف جهود ت

مقارنة بنفس الفترة % 17وقد اثمرت جهودنا الرامية الى زيادة الدخل من األجور والرسوم الى تحقيق زيادة بنسبة 

بنهاية فترة التسعة أشهر ضمن النطاق % 33.8نسبة التكلفة الى الدخل التي بلغت من العام الماضي وقد ظلت 

  .المستهدف

  

 انتهى

 
 :2015عام الجوائز البنك خالل  
 

 .من وورلد فاينانس 2015لعام " أفضل بنك في مجال حوآمة الشرآات"جائزة  •

 .من يوروموني"  ة المتحدةأفضل بنك في مجال إدارة النقد على مستوى دولة اإلمارات العربي"جائزة  •

  .من يوروموني"  أفضل مزود خدمات تمويل تجاري على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  •

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

 .جلوبال فاينانس من "تمويل لسلسلة االمدادات على مستوى الشرق األوسط أفضل "جائزة  •

  .جلوبال فاينانسمن  " التمويل التجاري على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدةخدمات في مجال أفضل بنك "جائزة  •

 .من من بانكر ميدل إيست"  أفضل بنك في مجال إدارة النقد "جائزة  •

  .كر ميدل إيستمن بان" الخدمات المصرفية للشرآات - أفضل بنك في مجال خدمة العمالء"جائزة  •

 .من بانكر ميدل إيست "أفضل بنك في مجال خدمات التمويل التجاري"جائزة  •

 .من أسيان بانكنج أند فاينانس "أفضل بنك محلي في مجال خدمات التمويل التجاري"جائزة  •

 .من جوائز  مجلة جلوبال فاينانس الشهرية" أفضل مؤسسة مالية للتمويل التجاري"جائزة  •

 .من جوائز جلوبال تريد رفيو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"  ك محليأفضل بن"جائزة  •

طيران االتحاد من جوائز تقديرًا لبطاقة ضيف االتحاد المشترآة مع " أفضل بطاقة ائتمان مشترآة لبرامج االئتمان"جائزة  •

 .2015 فريدي

من جوائز آسيان " راد في منطقة الشرق األوسطأفضل مبادرة لبناء عالمة تجارية في مجال الخدمات المصرفية لألف"جائزة  •

 .بانكر
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من جوائز ليبر لصناديق  2015لعام " أفضل صندوق استثمار محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  •

 .االستثمار في األسواق العربية

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

للرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة " قطاع البنوك والمؤسسات الماليةالشخصية القيادية للعام في "جائزة  •

  .بنك أبوظبي التجاري عالء عريقات من جوائز جلف بيزنس

  

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري

 

موظف  4000لبنك يزيد على كان عدد موظفي ا 2015 سبتمبر 30وبتاريخ . كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

عميل من الشركات والمشاريع الصغيرة  50,000عميل من األفراد وما يتخطى  600,000جنسية يخدمون قاعدة عمالء تحتوي على أكثر من  67يمثلون 

بتاريخ وكما  . وسنغافورة ي لندنومكتب تمثيلي ف وفرع في جيرسيمكاتب دفع وفرعين في الهند  4فرعاً و 48والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلية تضم 

 . مليار درهم 215 البنك إجمالي أصوليبلغ  2015 سبتمبر 30
  

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

نها، الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية المتميزة في مجاالت عديدة م

 الصيرفة اإلسالميةالتجارية وإدارة النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية للشركات وصرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية وخدمات 

  .وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات االستراتيجية

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

  .  مليار درهم 40ك ، باستثناء أسهم الخزينة، تبلغ كانت الرسملة السوقية للبن 2015 سبتمبر 30وبتاريخ . لألوراق المالية

 :للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى االتصال مع 
 :بنك أبوظبي التجاري

  إدارة العالقات الخارجية
  مجدي عبد المهدي .د

  : majdi.a@adcb.com: بريد الكتروني
 

  ن عالقات المستثمري
  دنيس آاووآي 
 adcb_investor_relations@adcb.com: بريد الكتروني

  

   انتهى

  

  

  

  

   

 
 


