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 بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح مليون درهم 583
 2011 عن الربع األول من عام

 نك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع األول من العام الجاري أعلن ب : 2011 أبريل 26 أبوظبي في
 . 2010 ن عام مليون درهم عن الربع األول م 225 مليون درهم مقارنة مع 583 بصافي أرباح بلغ

 : ) التغيير من ربع سنة الى ربع سنة ( الرئيسية النتائج

 . مليون درهم 926 ليصل الى % 6 بنسبة وعمليات التمويل اإلسالمي من الفوائد دخل إرتفاع صافي ال •
 . مليون درهم 484 ليصل الى % 22 إرتفاع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة •
 . مليون درهم 263 لتصل الى % 25 إرتفاع األجور والعموالت بنسبة •
 . مليون درهم 983 من العمليات لتبلغ زيادة األرباح % 8 •
 مخصصات بانخفاض 399 تجنيب •  مليارات درهم كما 5 حيث بلغ اإلجمالي التراكمي لمخصصات القروض ٬ % 41 مليون درهم

 . 2011 مارس 31 بتاريخ
 . مليار درهم 126 زيادة في القروض التي بلغت % 3 مليار درهم مقابل 109 لتصل الى % 21 بنسبة ودائع العمالء نمو •
 %. 130 مقارنة مع % 111 تحسن نسبة القروض الى الودائع لتصل •

 البنك٬ قال  على أداء  بنك أبوظبي التجاري محمد عيسى وتعليقًا  " السويدي٬ رئيس مجلس إدارة  يسرني اإلعالن :

 األول من عام 583 عن صافي أرباح بمبلغ  الربع  عن  الممتازة . 2011 مليون درهم  النتائج  أتت هذه  إنعكاسًا لقد

 عمالنا األساسية وثقة أ لقوة و في ظل القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة لظروف اإلقتصاد المحلي الجيدة

 ا  الى السياسة  باإلضافة  في ئتمانية ال عمالئنا  تقوم 2011 الى عام ونحن نتطلع . البنك المتبعة  على برؤية واضحة

 بما التركيزعلى  البنك  ألعمال  المستدام  النمو  من  المزيد  تحديات مستقبلية تحقيق  أي  مواجهة  على  قدرته  يعزز

 ". إقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة والمساهمة في خدمة

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ٬ قال ومن جانبه  ال : " عالء عريقات٬  نتائج جاءت هذه

 مليون 583 مليون درهم وصافي أرباح بمبلغ 983 العمليات قبل تجنيب المخصصات بمبلغ ثبتة بتحقيق أرباح من الُم

 مقارنة بنفس % 21 الودائع بنسبة ًا في نمو الميزانية ٬ حيث أحرزت فعالة لشقي على إدارة درهم إنعاكاسًا لتركيزنا

 في % 130 بعد ان كانت % 111 نسبة القروض الى الودائع لتصل الى الى تحسن دى أ الفترة من العام السابق٬ مما

 ذلك٬ إرتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد في إجمالي الدخل من ى وباإلضافة ال . نفس الوقت من العام المنصرم

 بنسبة  األجور %. 34 العمليات  من  الدخل  حقق  بنسبة و كما  نموًا  عام % 25 العموالت  من  األول  بالربع  مقارنة

2010 " . 

 السيد وأ  قائًال / ختتم  " عريقات حديثه  كاف :  بذل  في  باالستمرار  ملتزمون  عملياتنا ة نحن  أداء  لتحسين  المجهودات

 " . للصناعة المصرفية وخدماتنا المالية بما يتماشي مع أرقى المعايير الدولية

 بنك أبوظبي التجاري
 شارع السالم

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

للنشر فورًا : بيان صحفي

http://www.adcb.com/
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 2011 للربع األول من عام تحليل النتائج المالية

 ف سكوتالند في ملة نتائج العمليات من اإلستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى رويال بنك أو شا *
 . 2010 خالل الربع األخير من عام دول اإلمارات العربية المتحدة

 صافي األرباح
 مقارنة بمبلغ 2011 مليون درهم بنهاية الربع األول من عام 583 حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بمبلغ

 2010 الربع األول من عام مع مقارنة % 159 تبلغ بزيادة 2010 مليون درهم بنهاية الربع األول من عام 225
 . مقارنة مع صافي أرباح الربع األخير من العام الماضي % 57 و

 هوامش الفوائد و من العمليات الدخل إجمالي

 األول من عام إجمالي الدخل قق ح  العمليات في الربع  بنسبة 2011 من  مليون 1,410 حيث بلغ ٬ % 11 زيادة
 بينما حافظ على نفس النسبة مقارنة مع . مليون درهم 1,270 البالغ مقارنة بالربع األول من العام الماضي درهم

 الكبير في الدخل م الربع األخير من العام الماضي  النمو  األ إلى أساسًا ن العمليات ويعود هذا  كبر من المساهمة

 لسنة النتائج الرئيسية لربع ا
 2010 الرابع التغيير في الربع

 الربع األول بماليين دراهم اإلمارات
2011 * 

 لربع الرابع ا
2010 * 

 الربع األول
2010 

 الربع الرابع
2010 

 الربع األول
2010 

 % ملخص بيان الدخل
 الفوائد  من  الدخل  صافي

 6 (10) 926 1,034 872 وعمليات التمويل اإلسالمي

 484 370 398 31 22 خل من غير الفوائد الد

 1,410 1,404 1270 0 11 الدخل من العمليات

 13 18 (362) (379) (427) المصاريف التشغيلية

 قبل  تجنيب االرباح
 8 (4) 983 1,025 908 المخصصات

 (41) (38) (681) (647) (399) المخصصات صافي

 (50) (86) (2) (7) (1) الضرائب على الدخل

 583 371 225 57 159 في االرباح صا

 0.09 0.07 0.02 29 350 ) درهم ( العائد لكل سهم

 ملخص الميزانية العمومية
 مارس
2011 

 ديسمبر
2010 

 مارس
2010 

 نسبة التغيير
 من ربع سنة
 الى ربع سنة

 نسبة التغيير
 من سنة
 الى سنة

 180,705 178,271 163,701 1 10 اجمالي األصول

 3 (2) 126,101 129,068 121,902 وض اجمالي القر

 109,132 106,134 90,139 3 21 الودائع

 مارس النسب
2011 

 ديسمبر
2010 

 مارس
2010 

 نسبة التغيير
 من ربع سنة
 الى ربع سنة

 نسبة التغيير
 من سنة
 الى سنة

 نقطة أساس44‐ نقطة أساس17.03 16.65 17.47 38 (%) نسبة كفاية رأس المال

 نقطة أساس4‐ نقطة أساس12.39 11.97 12.43 42 (%) الشق األول نسبة

 نقطة أساس7‐ نقطة أساس5‐ 2.52 2.57 2.59 (%) صافي هامش الفوائد

نقطة أساس1,912‐ نقطة أساس474‐ 110.94 115.68 130.06 (%) نسبة القروض الى الودائع
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 وقد إرتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد في الدخل من العمليات خالل الربع األول من . لدخل من غير الفوائد ا
 خالل الربع األخير من % 26 و 2010 في الربع األول من العام % 31 مقارنة بنسبة % 34 العام الحالي بنسبة

 . 2010 عام

 دخل من الفوائد صافي ال

 م من العا مقارنة بنفس الفترة 2011 خالل الربع األول من العام % 6 بنسبة صافي الدخل من الفوائد نموًا سجل
 بلغ ٬ الماضي  درهم 926 حيث  قاعدة . مليون  تسعير  إعادة  لسياسة  التدريجي  التطبيق  الى  النمو  هذا  ويعود
 . 2010 خالل عام القروض

 صافي هامش ا ا وقد  نسبة رتفع  إلى  ليصل  مع % 2.52 لفوائد  مقارنة  األول  الربع  الربع % 2.59 خالل  خالل
 . ويعود ذلك الى الزيادة الطفيفة الطارئة على تكلفة األموال 2010 األول من عام

 الدخل من غير الفوائد

 الدخل من غير الفوائد بنسبة  التي حققها  الكبيرة  الزيادة  وبنسبة 2010 مقارنة بالربع األول من عام % 22 أما
 الماضي األخير مقارنة مع الربع % 31  مليون درهم٬ 484 ٬ حيث بلغ إجمالي الدخل من غير الفوائد من العام

 إلى النمو الكبير في  من سنة % 25 دة وقدرها ا بزي مليون درهم 263 األجور والعموالت التي بلغت فتعود أساسًا
 األوراق المالية من تداول باإلضافة الى الزيادة في الدخل ٬ من ربع سنة الى ربع سنة % 4 بة وزيادة بنس الى سنة
 لدخل المحقق أما ا . مليون درهم خالل الربع األول من العام الماضي 28 مليون درهم مقارنة مع 102 الذي بلغ

 % 19 ها ر الحالي بمساهمة وقد مليون درهم خالل الربع األول من العام 93 بيرهاد فقد بلغ من بنك آر أتش بي
 . من غير الفوائد من الدخل

 الربع
 األول
2010 

 الربع
 الثاني
2010 

 الربع
 الثالث
2010 

 الربع
 الرابع
2010 

 الربع
 األول
2011 

311 

574 

370 

484 

398 

+22% 

+31% 

بماليين الدراهم
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 التكلفة الى الدخل
 الربع األول من عام  الى الدخل مليون درهم 427 المصاريف التشغيلية بلغت 2011 بنهاية  تكلفة  % 30 بنسبة

 . خالل الربع األول من العام الماضي % 29 مقارنة مع

 المخصصات واالحتياطيات
                                      
 ن ع % 41 مسجًال إنخفاضا بنسبة مليون درهم 399 بلغ صافي المخصصات 2011 بنهاية الربع األول من عام
 ٬ ومن هذا 2010 األخير من عام مقارنة بالربع % 38 بنسبة ول من العام الماضي و ما كان عليه بنهاية الربع األ

 تم ال  درهم 325 تخصيص مبلغ  ا ) صافي ( مليون  و لتغطية  لمخصصات 74 لقروض والسلفيات  درهم  مليون
 . أخرى
                        31        2011 

 مليون درهم 6,296 نة بمبلغ ار مليون درهم مق 5,028 بلغ إجمالي المخصصات 2011 ٬ مارس 31 كما بتاريخ
 بتاريخ  فقد 2011 من عام خالل الربع األول المقيمة إفراديًا مخصصات القروض أما . 2010 ديسمبر 31 كما

 . مليون درهم 1,699 كانت مخصصات القروض المقيمة كمجموعة بينما مليون درهم 3,329 بلغت

                                                  
 القروض المتعثرة  كانت % 4,9 لتصل إنخفضت نسبة  أن  بلغت 2010 ديسمبر 31 بتاريخ % 5,8 بعد  بينما ٬ 

 وقد بلغت نسبة القروض . 2010 ديسمبر 31 كما بتاريخ % 69,6 مقارنة مع % 63,8 بة تغطية المخصصات نس
 اإلنك  شاملة  العالمية المتعثرة  دبي  شركة  تغطية % 10,3 شاف على  نسبة  بلغت  بينما  % 38,6 المخصصات ٬

 تبلغ  قروض متعثرة  بنسبة  مخصصات % 11,1 مقارنة  تغطية  بتاريخ % 44,1 تبلغ ونسبة  ديسمبر 13 كما
2010 . 

 األصول
 بنسبة 181 بلغ إجمالي األصول 2011 مارس 31 كما بتاريخ  عن ما كان عليه % 1 مليار درهم وهو ما يمثل نموًا

 126 يبلغ 2011 مارس 31 قروض العمالء بتاريخ إجمالي كان حيث 2010 ديسمبر 31 جمالي األصول بتاريخ إ
 درهم  بنسبة مليار  كان علي % 2 بتراجع  ما  بنسبة 2010 ديسمبر 31 بتاريخ ه عن  مع % 3 وبزيادة  31 مقارنة

 . 2010 مارس

 ودائع العمالء
 31 مقارنة بتاريخ % 3 محققًا زيادة بنسبة 2011 مارس 31 مليار درهم كما بتاريخ 109 بلغ إجمالي ودائع العمالء

 . 2010 مارس 31 بتاريخ مقارنة % 21 وزيادة بنسبة 2010 ديسمبر

Q1’10  Q2’10  Q3’10  Q4’10  Q1’11 

36% 

29% 

32% 

27% 
30%
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 النسب
 د الثابتة نسبة القروض الى الموار بينما ظلت % 111 ت نسبة القروض الى الودائع ٬ كان 2011 مارس 31 يخ بتار

 . 93 % على ما كانت عليه بنسبة كما هي معرفة من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 رأس المال
 تبلغ 2011 مارس 31 بتاريخ  البنك  رسملة  نسبة  مع مقارن % 17,03 كانت  بتاريخ % 16,65 ة  ديسمبر 31 كما
 ت  نسبة الشق األول من ٬ بينما كان % ٬ 12 بما يتخطى الحد األدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 2010

 بما يتخطى الحد األدنى المقرر من قبل المصرف المركزي 2011 مارس 31 كما بتاريخ % 12,39 تبلغ رأس المال
 %. 8 البالغ

 الجوائز
 التجاري حصل  أبوظبي  من عام بنك  االول  الربع  مرموقتين٬ح ع 2011 خالل  جائزتين  البنك لى  للمرة يث حصد
 من آسيان " أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة " جائزة على التوالي الرابعة
 من " الصغيرة والمتوسطة شاريع م لل مصرفي أفضل حساب " ٬ كما حاز البنك على جائزة 2011 في مارس بانكر
 إيست قبل  ميدل  مجموعة وذلك بانكر  مظلة منتجات ال عن  تحت  البنك  لألعمال " التي طرحها  المتميز  " اإلختيار

 . الصغيرة والمتوسطة شاريع لم المقدمة من دائرة ا

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
 ويبلغ حاليا رأس المال البنـك المصـرح بـه . ارة أبوظبي كشركة مساهمة عامة في إم 1985 تأسس بنك أبوظبي التجاري عام

 من إجمـالي رأس % 64.8 وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي لالستثمار . مليار درهم إمارات 4.81 والمدفوع بالكامل
 . المال المدفوع ويتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي لألوراق المالية

 جنسية يخدمون قاعدة عمالء تحتوي بعد عملية االستحواذ على أكثر 48 موظف يمثلون 3,824 ليوم بما يزيد على ويحتفظ البنك ا
 فرعاً وفرعين في 50 عميل من الشركات من خالل شبكة فروع محلية تضم 23.000 عميل من األفراد وما يتخطى 550.000 من

 . الهند
 ة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخـدمات يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائد

 المصرفية المتطورة واألنشطة المتميزة في مجاالت عديدة منها، الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصـرفية
 النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة

 للشركات وصرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية وخدمات الصيرفة  وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات
 . اإلستراتيجية

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

 دارة العالقات الخارجية إ
 مجدي عبد المهدي

 majdi.a@adcb.com : بريد الكتروني
 : بنك أبوظبي التجاري
 عالقات المستثمرين

 دنيس كاووكي
adcb_investor_relations@adcb.com : بريد الكتروني
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