
  

  عالء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري /آلمة السيد

  لبنك أبوظبي التجاريالخامس  السنوي عالميى اإلالملتق في

  

   2009 مارس 18أبوظبي،  
  

  الكرام     اإلعالميين األخواتاإلخوة و 

لبنك أبوظبي التجاري الذي  الخامس السنوي ىبكم في الملتق أرحبن أيسرني 
آخر  ومشارآتكم فيالتواصل معكم  ىحرصنا عل انطالقا من تنظميهى نحرص عل

  .إلى المجتمع األمينةمستجداتنا بحيث تكونون صلة الوصل 

 - اهللا  بإذن - بوظبي التجاري واثقون من المستقبل وسوف نواصلأنحن في بنك 
بوظبي أمشوار النجاح والعمل الدوؤب لكي يتبوأ بنك  2009في العام الجديد 

مصرفي في دولة االمارات ي المكانة التي يستحقها في ساحة العمل الالتجار
  .والمنطقة

  

  المحترمين   السيدات والسادة  

ننا أالرغم من المتاعب المالية التي تعرض لها النظام المصرفي في العالم اال  ىعل
خالل زيد من النجاح دوات الكفيلة لتحقيق المأبوظبي التجاري نمتلك األفي بنك 

التي تبذلها القيادة الرشيدة  والمخلصة بفضل الجهود المتواصلة ترة المقبلة ذلكالف
ل نهيان رئيس الدولة حفظه اهللا والمتابعة آلصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

نائب  بوظبيأل نهيان ولي عهد آول سمو الشيخ محمد بن زايد أالدؤوبة للفريق 
توفير المزيد من السيولة للقطاع  من خالل ى للقوات المسلحة،األعلالقائد 

لرائد في دورها ا ةلرفع مالءة البنوك الوطنية لمواصل أبوظبيمارة إالمصرفي في 
   .عجلة الحياة االقتصادية

إجمالي إيرادات  التجاري حقق أبوظبيبنك  أن إالالعالمية  األزمةمن  رغمعلى ال
مقارنة % 16درها بزيادة وق 2008خالل عام  مليار درهم إمارات 4.42 بلغت
، وارتفعت % 3.6احه التشغيلية بنسبة ، آما أبرز نموًا في أرب2007بعام 

، باستثناء البنود االستثنائية وقبل اتخاذ %7األرباح من العمليات األساسية بنسبة 



، باإلضافة إلى %39احتياطي من األرباح، وأرتفع إجمالي األصول بنسبة أي 
خالل عام % 48وفي الودائع بنسبة % 44ارتفاع في القروض والسلفيات بنسبة 

اإليرادات  من إجمالي % 43، وارتفع الدخل من غير الفوائد ليصل إلى 2008
في الدخل من وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة  2007عام%40مقارنة بنسبة 

حيث حقق الدخل  ،األتعاب والعموالت ومعامالت صرف العملة والمشتقات المالية
مليون درهم إمارات  410 من معامالت صرف العملة والمشتقات المالية البالغ

مقارنة بالعام السابق بينما حققت األتعاب والعموالت من % 100بنسبة ارتفاعا 
  %.  12العمليات األساسية زيادة بنسبة 

باتخاذ المزيد من  األخيرةونة في اآلمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري  قاموقد 
وفر للبنك والمساهمين ت نأالتي من شانها  الضرورية حتياطيةاالاالجراءات 

  .2009استقرار أآبر خالل عام 

 واألشهر األسابيع لما ستشهده وإدارةآموظفين ثقة بالمستقبل ى عل نناآما أ
مستويات تحقيق نتائج جيدة وواألساسية نمو العمليات في استمرار من  القادمة

  .2009أداء مميزة خالل عام 

يجري في  ما ىإلتستند  2009للعام  ستراتيجيةاإل بوظبي التجاريأخطط بنك  إن
يوفر مناخا جيدا الذي  األمر من تطورات اقتصادية آبيرة وهامة،مارات دولة اإل

  .األعمالياجات المصرفية لجميع قطاعات االحتلمواصلة النمو وتلبية 

لكافة ممثلي  بمزيد من الشكر والتقدير مأتقد أن ىيسعني في الختام سو وال
تسليط الضوء على انجازات  في الفعالوالدور  للتعاون الدائم بكل وسائله اإلعالم

مصداقية البنك  ىعل عبر تطبيق سياسة الشفافية حفاظا البنك طوال مسيرة نجاحه
  .الدولةداخل وخارج العمالء  ىلد

  ,,دوما التواصل معكم  أملى اشكر لكم حضورآم الكريم عل

  

  

  ,, ورحمة اهللا وبرآاته والسالم عليكم


