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  بيان صحفي
  

  مباشرةللنشر 
  

   2008بنك أبوظبي التجاري يعلن عن نتائج عام 
   مليار درهم إمارات4وعن إصدار سندات بقيمة 

    وتعيين رئيس تنفيذي جديد إلى حكومة أبوظبي
  

 

وم  التجاري  أبـوظبي بنك   أعلن  :2009  فبراير 4  أبوظبي، ائج     الي سنة        عن نت  صافي أرباحه لل

ة  اريخ المنتالمالي ة بت سمبر 31هي ي بلغت 2008 دي ارات 1.36 الت م إم ار دره ن إصدار ،  ملي وع

   . وتعيين رئيس تنفيذي جديد مليار درهم إمارات إلى حكومة أبوظبي4سندات بقيمة 
  

   2008نتائج عام 

اريخ   صافي أرباحه للسنة المالية عن نتائج التجاريبنك أبوظبي  أعلن اليوم    سمبر  31المنتهية بت  دي

ي، 2008 ار1.36ت  بلغالت ارات  ملي م إم الي     دره ك إجم ق البن ى تحقي ائج إل ارت النت ث أش ، حي

غ  رادات تبل ام   4.42إي الل ع ارات خ م إم ار دره درها 2008 ملي ادة وق ام  %  16 بزي ة بع مقارن

سبة       2007 شغيلية بن ه الت ي أرباح وًا ف رز نم ا أب ات     % 3.6، آم ن العملي اح م ت األرب ، وارتفع

ية بن  تثنائي %7سبة األساس ود االس تثناء البن ع    ة، باس اح، وأرتف ن األرب اطي م اذ أي احتي ل اتخ  وقب

سبة  الي األصول بن سبة   %39إجم سلفيات بن روض وال ي الق اع ف ى ارتف ي % 44، باإلضافة إل وف

الي   % 43، وارتفع الدخل من غير الفوائد ليصل إلى     2008خالل عام   % 48الودائع بنسبة    من إجم

دخل من األتعاب               2007 عام   %40 بنسبة   ةاإليرادات  مقارن   رة في ال ادة الكبي وذلك على خلفية الزي

ن  دخل م ق ال ة حيث حق شتقات المالي ة والم امالت صرف العمل امالت صرف  والعموالت ومع مع

الغ   ة الب شتقات المالي ة والم ارات ارتف410العمل م إم ون دره سبة ا ملي ا  بن ام  %100ع ة بالع مقارن

  %.  12تعاب والعموالت من العمليات األساسية زيادة بنسبة السابق بينما حققت األ
  

ام             من الجدير بال  و اح لع غ      2008ذآر أنه قد تم التوصل إلى صافي األرب ذي بل م     1.36 ال ار دره  ملي

ا         ة التزام ات العام ى االحتياطي ة عل إمارات بأقصى درجات التحفظ بما يعكس الزيادة الكبيرة الطارئ

ة           بتوجيهات المصرف المرآز   يم      (ي الصادرة إلى جميع البنوك العاملة في الدول بصفة خاصة التعم

م  سابات      ) 204/2009رق داد الح اء إع ذر أثن ة والح ات الحيط صى درج ة أق ب بممارس ي تطال الت
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ام    ة لع سنوية المدقق ا   . 2008ال ذه التوجيه ع ه يا م ضمين     توتماش اري بت وظبي التج ك أب ام بن   ق

الغ            مليا 1.296احتياطيات عامة بمبلغ     الي المخصصات الب ارات من إجم م إم م  1.498ر دره  دره

غ      روض بمبل صات للق ن مخص ون م ارات المك ات   0.758إم ارات واحتياطي م إم ار دره  ملي

ع أن  . 2008 مليار درهم إمارات  في حساباته الختامية لعام 0.740لالستثمارات  بمبلغ     ومن المتوق

سائر المحتم  ة  الخ ات العام ذه االحتياطي ي ه تثماراتتغط روض واالس ي الق ة ف ذل ع أخ   م

ة   واق العالمي سائدة باألس طرابات ال ار االض ين االعتب صات   .  بع ذه المخص ن ه الرغم م وب

نخفض   واالحتياطيات، فإن نسبة آفاية رأس مال البنك          م ت ام   % 11.6 عن مستوى      ل ة الع د   .بنهاي وق

ة للتحو               سندات القابل ات متضمنة ال ال واالحتياطي الي رأس الم ل بلغ إجم ارات      15.9ي م إم ار دره ملي

  . عن العام الماضي% 40بزيادة وقدرها 

  

سبته            1.26، آان إجمالي الديون المعدومة      2008وبنهاية عام    ا ن ارات أو م م إم % 1.13 مليار دره

ة مع              سلفيات مقارن ام   %1.38من إجمالي مبلغ  القروض وال ا           2007ع تم تحقيقه سبة ي ل ن  وهي أق

ر          . دومة وإجمالي قيمة القروض   على اإلطالق بين الديون المع     الرغم من تغيي وقد جاء هذا التحسن ب

ى            180البنك لتصنيف ديونه المعدومة من       اريخ االستحقاق إل د ت ا بع ه         90 يوم ا من ط التزام ا فق  يوم

ازل      ة ب صوص اتفاقي زي بخ صرف المرآ ات الم وع   .  2بتعليم ى أن مجم ارة إل در اإلش وتج

ا، يتخطى اآلن          احتياطيات الديون المعدومة، بخالف      ل   % 158الضمانات المحتفظ به % 109مقاب

ام     ات                   2007بنهاية ع الي المخصصات واالحتياطي ة حيث أصبح إجم ديون المعدوم الي ال  من إجم

  .من إجمالي القروض% 0.96يبلغ 

  

تعتبر المخصصات "عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري / أآد سعادةو 

 إجراًء احترازيا ضروريا يتماشى مع 2008تم استقطاعها من أرباح عام واالحتياطيات التي 

توجيهات المصرف المرآزي والوضع السائد في أسواق المال محليا وعالميا،  وبالرغم من أن تلك 

، إال أننا نؤمن بأن هذا 2008المخصصات قد انعكست سلبًا على صافي أرباح البنك عن عام 

 على الرغم من استمرار 2009لمساهمين استقرار أآبر خالل عام اإلجراء سوف يوفر للبنك وا

االضطرابات في أسواق المال العالمية مع ثقتنا في استمرار نمو العمليات األساسية في تحقيق 

  ."2008نتائج جيدة و مستويات أداء مميزة خالل عام 

  
من رأسمال % 10نسبة وقد أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري بتوزيع أرباح أسهم نقدية ب

  ).  درهم إمارات4.810.000(البنك 
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 لتعليمات المصرف المرآزي الصادرة إلى جميع البنوك العاملة بدولة اإلمارات العربية طبقا

  . المتحدة ، تخضع البيانات المالية لبنك أبوظبي التجاري إلى موافقة المصرف المرآزي

  
  

  :إصدار السندات
  

مبادرة حكومة أبوظبي الخاصة بضخ رأسمال إضافي في أعلن بنك أبوظبي التجاري عن ترحيبه ب

 سندات رأسمالية من الفئة األولى  من خالل إصداربعض المؤسسات المالية المعينة العاملة باإلمارة

"Tier 1 " ق وقد واف. ")السندات"( مليار درهم إمارات 4إلى حكومة أبوظبي بمبلغ أصلي وقدره

 4مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري على إصدار تلك السندات خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 

  . 2009فبراير  

  
سنويًا تدفع % 6فائدة بمعدل تخول مالكها الحصول على وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السندات 

ترة سيتم إعادة بنهاية آل نصف سنة اعتبارًا من تاريخ إصدارها ولمدة خمس سنوات، وبعد تلك الف

نسبة فائدة عائمة باإلضافة إلى وعالوة (تحديد معدل الفائدة على أن تدفع بنهاية آل نصف سنة 

على الودائع ) ايبور(على معدل الفائدة السائد بين البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ل هذه السندات مالكها حق  تخووال). لمدة ستة أشهر وبهامش يساوي هامش ايبور بتاريخ اإلصدار

  .مكن إسترداد قيمتها طبقًا لبعض الشروط المعينةويالتصويت، 

  

إن إآتتاب : "عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري قائًال/ وصرح سعادة

يعكس مدى اهتمام الحكومة بدعم  ”Tier 1“حكومة أبوظبي في رأس المال من الفئة األولى 

ن إصدار هذه السندات سوف يرفع من رأسمال البنك من الفئة صرفي في الدولة، آما أالقطاع الم

 ".2009 يؤهل البنك اإلحتفاظ بوضعية جيدة خالل عام مما% 14.7 ليصل إلى ”Tier 1“األولى 

  

  تعيين رئيس تنفيذي جديد

  

يرفين نوآس وتعيين إ/ آما أقر البنك في اجتماع مجلس إدارته قبول استقالة الرئيس التنفيذي السيد

عالء عريقات آرئيس تنفيذي جديد للبنك، حيث عبر أعضاء مجلس اإلدارة عن شكرهم / السيد

نوآس على ما بذله من جهود على مدى السنوات الماضية في تحقيق العديد من اإلنجازات / للسيد

د من الشكر لرئيس عريقات بالمزي/ وبدوره تقدم السيد. وأآدوا على دعمهم للرئيس التنفيذي الجديد

وأعضاء مجلس اإلدارة على الثقة التي منحها إياه بتعيينه آرئيس تنفيذي للبنك وأآد على تسخير 

  .آافة قدراته لقيادة البنك في المرحلة القادمة
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على "عالء عريقات، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك أبوظبي التجاري /وتعليقًا على النتائج، قال السيد

ة االقتصاد العالمي وانخفاض السيولة النقدية وأزمة االئتمان العالمية واالضطرابات الرغم من أزم

، تمكن  البنك من الحفاظ على 2008التي شهدتها أسواق المال الدولية خالل النصف الثاني من عام 

ج في إجمالي إيرادات البنك نتائ% 16مستوى األرباح خالل هذا العام ، حيث تبرز الزيادة البالغة 

وبفضل .  استثماراتنا الجوهرية في األعمال والمنتجات األساسية خالل السنوات القليلة الماضية

هذا النمو الذي شهدته اإليرادات باإلضافة إلى ضبط التكاليف القيام باستقطاع احتياطي مرتفع بلغ 

بوضعية جيدة  مليار درهم إمارات ، فان البنك مازال يتمتع البنك بقاعدة رأسمال متينة و1.296

تمكنه من الحفاظ على موقعه الريادي في القطاع  المصرفي وتحقق له االستقرار خالل الفترة 

  ".القادمة

  
  .معلومات عن بنك أبوظبي التجاري

  
وذلك من خالل العربية المتحدة يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك  الرائدة في دولة اإلمارات 

املة من الخدمات المصرفية المتطورة واألنشطة المتميزة في تقديمه لمجموعة متنوعة ومتك

مجاالت عديدة منها، الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفية الخاصة 

والخدمات المصرفية للشرآات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد واالستثمارات المصرفية 

صرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية وخدمات والخدمات االستشارية للشرآات و

  .الصيرفة اإلسالمية وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات اإلستراتيجية 

  

من إجمالي رأس المال المدفوع % 64.8تمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي لالستثمار 

  .بوظبي لألوراق الماليةويتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري في سوق أ

  

من مجلة بانكر ميدل " 2008أفضل بنك لعام "على جائزة  2008 خالل عام وقد حصل البنك 

 .إيست

 www.adcb.com االلكتروني موقعناللمزيد من التفاصيل والمعلومات يرجى زيارة 

  

###  

  
  : هذا الموضوع، يرجى االتصال على األرقام التالية للحصول على مزيد من المعلومات حول

  
  :بنك أبوظبي التجاري

  قسم العالقات الخارجية
  2143 696 -02: هاتف
  6499 677 - 02 :فاآس
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