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   أرباح قبل احتساب المخصصات مليون درهم 908
 2010مليون درهم صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع األول من عام  225

 
 .2010عن الربع األول من عام أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم نتائجه المالية  – 2010أبريل  27أبوظبي في 

  

 2010ول من عام المعلومات الرئيسية عن نتائج الربع األ

ادة   908حافظت األرباح قبل تجنيب المخصصات على مرآزها القوي حيث بلغت  • مليون درهم إمارات بزي
 .2009مقارنة مع الربع األخير من عام % 8ومقارنة مع الربع األول من العام الماضي% 44وقدرها 

اح   • ادة بنسبة        225بلغ صافي األرب ًا زي ارات محقق م إم ون دره ام      م% 119ملي ع من الع الربع الراب ة ب قارن
 .2009مقارنة بالربع األول من عام % 36الماضي وتراجع بنسبة 

 
% 4أدى الترآيز المستمر على إدارة قاعدة التكاليف بكفاءة عالية إلى إنخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة     •

ة إل     2009عن ما آانت عليه خالل الربع األول من عام  ى    ، حيث أنخفضت نسبة التكلف دخل لتصل إل ى ال
 .خالل الربع األول من العام الماضي% 37.2مقارنة مع % 28.5

  
ام     % 23حقق صافي الدخل من الفوائد نموًا بنسبة  • ع األول من ع ليصل   2009عن ما آان عليه خالل الرب

ى  م 872إل ون دره ات   ملي ن العملي دخل م جل ال ا س غ آم ًا   1.270مبل ارات محقق م إم ًا دره إرتفاع
 .2009مقارنة بالربع األول من عام % 26بنسبة

 
الي      • ام الح ن الع ع األول م ن الرب ا ع م تجنيبه ي ت افي المخصصات الت غ ص م  681بل ون دره ارات ملي إم

اريخ    ا بت رة آم روض المتعث ة الق ة لتغطي ارس 31ومخصصات متراآم م  4.7بلغت  2010م ار دره ملي
 . إمارات

  
•  
الء   • ع العم الي ودائ غ إجم م إ 90بل ار دره بة  ملي اع بنس ارات بإرتف اريخ  % 4.4م ه بت ان علي ا آ ن م  31ع

ادة بنسبة  مليار درهم إمارات  117 ليصل الىصافي قروض العمالء بينما ارتفع  2009ديسمبر   محققًا زي
ام الماضي     % 0.9 ة الع ع نهاي ديون واإللتزامات           .مقارنة م ود البنك في مجال تحصيل ال د تكللت جه وق

ى   % 5ي بإنخفاض بنسبة واإلقراض على أساس انتقائ في  % 130في نسبة القروض إلى الودائع لتصل إل
 .2009خالل شهر ديسمبر من عام % 135مقارنة مع  2010شهر مارس من عام 

 

  بنك أبوظبي التجاري
 شارع السالم

 أبوظبي 939.: ب.ص
http://www.adcb.com 

  للنشر فورًا: بيان صحفي 
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ل  % 91حافظ البنك على مستويات سيولة قوية مع نسبة القروض والسلفيات إلى المصادر الثابتة بلغت   • مقاب
ل الجهات       الغ    الحد األقصى المفروض من قب ة الب ة رأس     %100التنظيمي ى نسبة آفاي ، وحافظ البنك عل

 %.11بما يتعدى الحد األدنى المطلوب من قبل الجهات التنظيمية البالغ % 17.47عند مستوى المال 
 
  

اريخ   علىوفي معرض تعليقه  ال  2010مارس   31النتائج المالية المحققة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية بت ، ق
 قياسية نتائج  بنك أبوظبي التجاريلقد حقق : "ء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنكعال/ السيد

ارات  908حيث بلغ صافي األرباح قبل تجنيب المخصصات  2010خالل الربع األول من عام  . مليون درهم إم
ع      ة التي يتمت ة الريادي ى المكان ه       ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج الممتازة إل ى عالقات ك، باإلضافة إل ا البن به

ا     ى والء موظفين الوة عل رة، ع ة المبتك ات المالي ن المنتج ر م ديم الكثي ن خالل تق رام وم ه الك ع عمالئ ة م القوي
ل ي العم انيهم ف ة  . وتف رة المالي ذه الفت ا خالل ه م تحقيقه ي ت ية الت ام القياس أثرت األرق ك، ت الرغم من ذل ولكن ب
ا يتماشى       بالمبالغ التي تم تجنيب ة اإلستثمارات بم ع في قيم ها آمخصصات للقروض المتعثرة واإلنخفاض المتوق

ها البنك في مجال إدارة المخاطر و بما يتوافق مع االستراتيجية المتوسطة األجل   مع السياسة المتحفظة التي يتبع
ة التحديات        بالتي يط داد البنك لمواجه ى اع ة ال وده الرامي ع أسوأ     قها البنك استمرارًا لجه المستقبلية و التعامل م

  ".االحتماالت
  

ى  : "وأضاف ديباك آوهلر، آبير المسؤولين الماليين للمجموعة لقد أدى ترآيزنا على إدارة الميزانية العمومية إل
ى  % 135آما أدى إلى إنخفاض نسبة القروض إلى الودائع من  %4.4بنسبة  نمو الودائع د  . %130لتصل إل وق

دل    جاء النمو الكبير  اح بمع نقطة أساس    32المحقق في اإليرادات مشجعًا جدًا، حيث تحسن صافي هامش األرب
دخل          %. 2.59ليصل إلى  ى ال اليف إل ى إنخفاض نسبة التك اليف إل ة وإدارة التك ى مراقب وآذلك أدى الترآيز عل
  %".28.5لتصل إلى 
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 2010للربع األول من عام تحليل النتائج المالية 
 
 

 
  رباح صافي األ

  
وذلك بعد  2010إمارات بنهاية الربع األول من عام مليون درهم  225بمبلغ  أرباححقق بنك أبوظبي التجاري صافي 

  .مليون درهم إمارات آمخصصات للقروض المتعثرة واإلنخفاض المتوقع في قيمة اإلستثمارات 681تجنيب 
  

  الدخل وهوامش الفوائد  إجمالي
  

مقارنة بالربع األول من العام الماضي % 26زيادة بنسبة  2010الربع األول من عام في مليات من الع  إجمالي الدخل  حقق
ويعود هذا النمو الكبير في الدخل . مليون درهم إمارات 1.270حيث بلغ  2009مقارنة بالربع الرابع من عام % 5وبنسبة 

ادة صافي الدخل من األرباح والتحسن الطارىء على من العمليات إلى إستمرار الترآيز على العمليات األساسية للبنك وزي
  .صافي هامش الفوائد والزيادة الكبيرة في اإليرادات المحققة من بنك آر أتش بي

  
  

 لرئيسية لربع السنةالنتائج ا 
 2010التغيير في الربع األول       

 بماليين دراهم اإلمارات
الربع األول 

2010  
  االربع الرابع
2009  

 األولالربع 
2009  

   الرابعالربع 
2009 

   األولالربع 
2009  

 %    ملخص بيان الدخل
  23  2  708  859  872 صافي الدخل من الفوائد

  33   12  299  355  398 الدخل من غير الفوائد

  26  5  1,213 1,008  1,270 الدخل من العمليات

 4  4 (375) (374) (361) المصاريف التشغيلية

  44  8  632  840  908 المخصصات تجنيباالرباح قبل 

    (146)   67 (277) (2,052) (681) إجمالي المخصصات

    N/A     (100) (1)  0 (2) الضرائب على الدخل

   (36)     119  354 (1,212)  225 صافي االرباح

      ملخص الميزانية العمومية

   2 13  144,297  160,209  163,701 اجمالي األصول

  1 8  112,654  120,843  121,902 اجمالي القروض

   4 23  73,236  86,300  90,139 الودائع

      النسب

  bps            (156 bps) 8                  %13.99  %12.35 %12.43 (%)نسبة الشق األول 
   bps                 32 bps 4                  %2.27  %2.55 %2.59 صافي هامش الفوائد

   (%75)             %109                  0.08     (0.22)      0.02 )درهم إمارات(العائد لكل سهم 
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عن ما آان عليه % 23 زيادة وقدرها بنسبةمليون درهم إمارات  872حيث بلغ  آبيراسجل نموًا  أما صافي الدخل من الفوائد فقد
ويعود ذلك النمو الكبير إلى سياسة إعادة التسعير الناجحة للقروض وإنخفاض تكلفة األموال بسبب  2009األول من عام في الربع 

مما أدى بين البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبنوك العاملة في لندن إنخفاض معدالت الفوائد المعروضة بين 
وبنفس النسبة مقارنة بالربع األخير من  2009مقارنة مع الربع األول من عام % 26بنسبة  إلى إنخفاض المصاريف من الفوائد

  .العام الماضي
  

نقطة أساس مقارنة مع صافي هامش  32مما يعكس زيادة وقدرها % 3.59وقد أرتفع صافي هامش الفوائد ليصل إلى نسبة 
  %. 2.27والذي آان يبلغ  2009الفوائد خالل الربع األول من عام 

  
مقارنة % 12بنسبة و 2009مقارنة بالربع األول من عام % 33بنسبة من غير الفوائد  الزيادة الكبيرة التي حققها الدخلأما 

النمو الكبير في الدخل المحقق من بنك آر أتش بي وزيادة األرباح مع الربع الرابع من العام الماضي فتعود أساسًا إلى 
مليون درهم إمارات باإلضافة إلى الدخل المحقق من شرآات  22.7األوراق المالية بمبلغ  المحققة من االستثمارات وتداول

مليون درهم إمارات خالل  22مليون درهم إمارات مقارنة مع  99وقد بلغ الدخل المحقق من آر أتش بي .  مرتبطة أخرى
من العام الماضي، حيث بلغت مساهمة  ية الربع األخيرمليون درهم إمارات بنها 41مبلغ و 2009الربع األول من عام 

  .من إجمالي الدخل من العمليات% 7.8الدخل المحقق من بنك آر أتش بي 
  

مقارنة مع الربع األول % 3مليون درهم إمارات زيادة بنسبة  210آما حقق صافي الدخل من الرسوم والعموالت الذي بلغ 
  .2009من عام 

  
  مصاريف التشغيل 

  

مقارنة بالربع % 4مليون درهم إمارات بإنخفاض وقدره  361المصاريف التشغيلية  آانت 2010من عام بنهاية الربع األول 
ة بالربع مقارن% 6مليون درهم إمارات بإنخفاض وقدره  195أما تكاليف الموظفين فقد بلغت . األول من العام الماضي
وقد أدى الترآيز المستمر على إدارة .  2009من عام أقل مما آانت عليه خالل الربع األخير % 7األول من العام الماضي و

خالل الربع األول من عام % 37.2قاعدة التكاليف بكفاءة عالية وزيادة اإليرادات إلى إنخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل من 
  .خالل ربع السنة الحالي% 28.5لتصل إلى  2009

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االستهالك المصاريف اإلدارية العامة تكاليف الموظفين نسبة التكلفة إلى الدخل

  الربع األول
2009

  نيالثاالربع 
2009

  الثالثالربع 
2009

  الرابعالربع 
2009

  األولالربع 
2010
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  تالمخصصات واالحتياطيا
  

 589مليون درهم إمارات تم تخصيص مبلغ  681بلغ صافي المخصصات  2010بنهاية الربع األول من عام 
 القروض المقيمة آمجموعة وقد بلغت مخصصات .مليون درهم إمارات منها آإحتياطيات للقروض والسلفيات

 ض المقيمة إفراديًا القرو مليون درهم إمارات أما مخصصات 218مبلغ   2010خالل الربع األول من عام 
  .مليون درهم إمارات 395فقد بلغت 

  
   
  
  

  المخصصات تجنيباألرباح قبل 
  

من العمليات حيث بلغت األرباح من  في تحقيق أرباح آبيرة 2010األول من عام أستمر البنك خالل الربع 
لربع األول من عام مقارنة با% 44مليون درهم إمارات بزيادة وقدرها  908 المخصصات تجنيبقبل العمليات 

وقد تم تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الدخل قبل . مقارنة بالربع األخير من العام الماضي% 8وبنسبة  2009
تجنيب المخصصات من خالل السياسة الناجحة لمراقبة والسيطرة على التكاليف وإعادة تسعير القروض 

ي الذي شهدته األعمال الرئيسية لبنك أبوظبي التجاري وتعكس هذه النتائج النمو القو .وتوسعة هوامش الفوائد
الربع األول من العام مقارنة مع % 34والتي تمثل زيادة آبيرة بنسبة  2010الربع األول من عام خالل 
  . السابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمليات األساسية الدخل من التداول واالستثمار الشرآات المرتبطة ودخل آخر

  الربع األول
2009

  الثانيالربع 
2009

  الثالثالربع 
2009

  الرابعالربع 
2009

  األولالربع 
2010
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  األصول 
  

عن % 2إمارات وهو ما يمثل نموًا بنسبة مليار درهم  163.7، بلغ إجمالي األصول 2010مارس  31آما بتاريخ 
 31حيث أرتفع اجمالي قروض العمالء آما بتاريخ  2009ديسمبر  31ما آان عليه اجمالي األصول آما بتاريخ 

 31مليار درهم إمارات آما بتاريخ  116.6مقارنة مع  مليار درهم إمارات 117.2ليصل الى  2010مارس 
  .2009ديسمبر 

  
  ودائع العمالء 

  
مقارنة % 4محققًا زيادة بنسبة  2010مارس  31آما بتاريخ  إمارات مليار درهم  90.1غ إجمالي ودائع العمالء بل

  .مليار درهم إمارات 86.3حيث آان يبلغ اجمالي ودائع العمالء  2009ديسمبر  31بتاريخ 
  

  النسب
  

ديسمبر  31آما بتاريخ % 135مقارنة مع  % 130آانت نسبة القروض إلى الودائع  2010مارس  31بتاريخ 
ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة آما هي معرفة من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة . 2009

  .2009ديسمبر  31آما بتاريخ % 91مقارنة مع % 91المرآزي 
  

  رأس المال 
  

نسبة الشق األول من رأس بينما آانت  % 17.47آان البنك يحتفظ برأسمال جيد بنسبة  2010مارس  31بتاريخ 
  %. 12.43المال تبلغ 

  
 ولدى. مليون درهم أمارات 9.957آانت الرسملة السوقية لبنك أبوظبي التجاري تبلغ  2010مارس  31وبتاريخ 

من  20.000عميل من األفراد وأآثر من  340.000 مايزيد علىموظفًا يقدمون خدماتهم إلى  2.448البنك 
  . فرعًا 49عبر  المؤسسات وشرآات األعمال

  
 
  :مع مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى االتصال لل
  

  :بنك أبوظبي التجاري
  إدارة العالقات الخارجية

  مجدي عبد المهدي 
   majdi.a@adcb.com: بريد الكتروني

  
  :بنك أبوظبي التجاري
  عالقات المستثمرين 

  ووآي دنيس آا
 adcb_investor_relations@adcb.com : بريد الكتروني

 


