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 1.207مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع األول من عام 2018
بزيادة بنسبة  %13مقارنة بنهاية الربع األخير من العام الماضي وبنسبة  %9عن ما كان عليه بنهاية
الربع األول من العام الماضي
أبوظبي 26 ،أبريل  :2018أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع األول من عام .2018

النتائج الرئيسية للربع األول من العام  31( 2018مارس :)2018
أداء قوي ونهج منضبط:
(الربع األول من عام  2018مقارنة بالربع األول من عام )2017
 إرتفع صافي األرباح ليصل إلى  1.207مليار درهم بزيادة بنسبة .%9
 إرتفع صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل اإلسالمي بنسبة  %12ليصل إلى  1.828مليار
درهم.
 إرتفع صافي هامش الفوائد ليصل إلى  %3.19مقارنة مع  %2.86بنهاية الربع األول من عام .2017
 إرتفع الدخل من العمليات بنسبة  %6ليصل إلى  2.354مليار درهم.
 إرتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة  %6لتصل إلى  1.584مليار درهم.
 بلغ إجمالي المخصصات العامة  431مليار درهم بانخفاض بنسبة .%15
 بلغ الدخل من غير الفوائد  526مليون درهم بتراجع بنسبة  .%12ويعود هذا التراجع بشكل أساسي
إلى انخفاض الدخل من عمليات تداول العمالت األجنبية والرسوم اإلدارية.
 تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى  %32.7خالل الربع األول من عام  2018بعد أن كانت
ً
محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف.
 %33.2بنهاية الربع األول من العام الماضي،
نمو في ودائع العمالء والتركيز على الحسابات منخفضة التكلفة:
 إرتفع إجمالي األصول بنسبة  %1ليصل إلى  267مليار درهم بينما حافظ صافي القروض على مستواه
عند  163مليار درهم دون تغيير عن ما كان عليه بنهاية العام الماضي بسبب ارتفاع وتيرة السداد من
العمالء (بلغ متوسط النمو المحقق في القطاع المصرفي بدولة اإلمارات .)*%0.6



حققت ودائع العمالء زيادة بنسبة  %2لتصل إلى  167مليار درهم عن ما كانت عليه بنهاية العام
الماضي ،بينما بلغ متوسط الزيادة المحققة في القطاع المصرفي بدولة اإلمارات .*%0.4

 حققت ايداعات العمالء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بلغت  2مليار درهم
لتصل إلى  73مليار درهم مقارنة بما كانت عليه بنهاية العام الماضي وشكلت  %43.6من إجمالي ودائع
العمالء مقارنة مع  %43.4بنهاية العام الماضي.
 حققت الزيادة في الودائع نمواً بمعدل أفضل من نمو قروض العمالء مما نتج عنه تحسن نسبة القروض
إلى الودائع لتصل إلى  %97.6مقارنة مع  %100.1بنهاية العام الماضي.
رأس مال قوي وسيولة عالية وأسس صلبة لاللتزام بالمتطلبات التنظيمية
 بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل  %17.48 )3مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي
البالغ  %12.75بينما بلغت نسبة الشق األول  %12.37مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من قبل المصرف
المركزي البالغ  ، %9.25وذلك بعد دفع أرباح أسهم بمبلغ  2.2مليار درهم والتسوية الخاصة بالمعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )9بمبلغ  1.36مليار درهم.
 بلغت نسبة تغطية السيولة  )LCR( %141مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي
والبالغ .%90
 حافظت نسبة السيولة على مستوياتها العالية عند .%25.6
نهج متحفظ إلدارة المخاطر وتحسن نوعية األصول
 بلغت نسبة القروض المتعثرة  %2.2مقارنة بنسبة  %2.1بنهاية العام الماضي ،بينما بلغت نسبة التغطية
النقدية للمخصصات  %179.7مقارنة مع  %162.9بنهاية العام الماضي.
 تحسنت تكلفة المخاطر خالل الربع األول من العام الجاري لتصل إلى  %0.71مقارنة مع %0.81
بنهاية العام الماضي.
 بلغت نسبة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة األولى والمرحلة الثانية  %2.88من األصول
موزونة المخاطر االئتمانية بما يتخطى متطلبات المصرف المركزي البالغة .%1.5

*حسب آخر البيانات المتوفرة من مصرف دولة اإلمارات العربية المركزي حتى فبراير .2018

قال عالء عريقات ،الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:
"شهههد البنههك انطالقههة ممتههازة ألعمالههه مههع بدايههة العههام وحقههق نمههواً كبيههراً فههي أربههاح جميههع قطاعههات
أعمالهههه بنهايهههة الربهههع األول مهههن عهههام  ،2018حيهههق حقهههق صهههافي أربهههاح بلهههغ  1.207مليهههار درههههم
بارتفهههاع وقهههدره  %13مقارنهههة بنهايهههة الربهههع األخيهههر مهههن العهههام الماضهههي وبنسهههبة  %9عهههن مههها كهههان
عليهههه بنهايهههة الربهههع األول مهههن العهههام الماضهههي .كمههها حافظهههت نسهههبة متوسهههط العائهههد علهههى الحقهههوق
البالغة  %16.8على مستواها المتميز في القطاع المصرفي.
خهههالل الربهههع األول مهههن عهههام  ،2018اسهههتطاع بنهههك أبهههوظبي التجهههاري البهههدء بتطبيهههق المعيهههار الهههدولي
إلعهههداد التقهههارير الماليهههة رقهههم ( )9بنجهههاح كبيهههر بعهههد االنتقهههال بسالسهههة إلهههى تطبيهههق اتفاقيهههة بهههازل  3خهههالل
الربهههع األخيهههر مهههن العهههام الماضهههي ،ممههها يعكهههس األسهههس القويهههة التهههي يتمتهههع بهههها البنهههك والتهههي تمكنهههه مهههن
التعامل مع كافة المستجدات الناشئة عن المتطلبات التنظيمية.
بهههالرغم مهههن االجهههراءات التنظيميهههة الجديهههدة والمنافسهههة المتزايهههدة والتقلبهههات التهههي تشههههدها األسهههواق ،قهههام
بنههههك أبههههوظبي التجههههاري ،وألول مههههرة منههههذ عههههام  ،2009بطههههرح وتسههههعير سههههندات بمبلههههغ  750مليههههون
دوالر أمريكههههي فههههي الواليههههات المتحههههدة األمريكيههههة مههههن فئههههة األوراق الماليههههة ( )RegS/144Aخههههالل
شههههر مهههارس مهههن عهههام  ،2018وههههو أول إصهههدار للبنهههك لسهههند ديهههن خاضهههع للقاعهههدة  144Aمهههن قهههانون
األوراق الماليهههة األمريكهههي منهههذ عهههام  .2015وقهههد أثبهههت اإلقبهههال الكبيهههر علهههى ههههذا السهههند مهههده اهتمهههام
المستثمرين الدوليين بالسندات التي يطرحها بنك أبوظبي التجاري.
واختهههتم حديثهههه قهههائالً :نحهههن نفتخهههر بالنتهههائج المحققهههة خهههالل الربهههع األول مهههن العهههام الجهههاري التهههي تثبهههت
قههههدرة البنههههك علههههى مواجهههههة التحههههديات والتهههه قلم مههههع التغيههههرات التههههي تشهههههدها بيئههههة األعمههههال ومواكبههههة
المتطلبات التنظيمية الجديدة".
وقااال ديباااك كااوهلر ،كبياار المساالولين الماااليين لمجموعااة بنااك أبااوظبي التجاااري " :بههدء بنههك أبههوظبي
التجههههاري العههههام الجديههههد بتحقيههههق تقههههدم مهههههم فههههي العديههههد مههههن المجههههاالت الرئيسههههية مثههههل ارتفههههاع الهههههوامش
واسهههتمرار التحسهههن فهههي محفظهههة التمويهههل مهههع ارتفهههاع أرصهههدة العمهههالء فهههي الحسهههابات الجاريهههة وحسهههابات
التهههوفير والحفهههاظ علهههى نسهههبة سهههيولة عاليهههة ورأس مهههال قهههوي بهههالرغم مهههن المتطلبهههات التنظيميهههة األكثهههر
صهههرامة باإلضهههافة إلهههى تحسهههن تكلفهههة المخهههاطر بسهههبب انخفهههاض المخصصهههات العامهههة بهههالرغم مهههن بيئهههة
األعمهههال المتسهههمة بهههالكثير مهههن التحهههديات .ونحهههن مسهههتمرون فهههي نهجنههها المنضهههبط إلدارة التكهههاليف بكفهههاءة
عاليههههة ،حيههههق انخفضههههت نسههههبة التكلفههههة إلههههى الههههدخل لتصههههل إلههههى  %32.7مقارنههههة مههههع  %34.6خههههالل
الربههع األخيهههر مهههن العهههام الماضهههي ،بينمههها نسهههتمر فهههي اسهههتثمار الكثيهههر مهههن الجههههد والمهههال فهههي البنيهههة التحتيهههة

للبنههههك لتبنههههي وتطبيههههق أحههههدق مهههها توصههههلت إليههههه التقنيههههات الحديثههههة وخصوصهههها ً فههههي مجههههال التحههههول إلههههى
الصيرفة الرقمية.
شههههد صهههافي ههههامش الفوائهههد تحسهههنا ً ليبلهههغ  %3.19بنهايهههة الربهههع األول مهههن العهههام الجهههاري بعهههد أن كهههان
 %2.86بنهايهههة الربهههع األول مهههن العهههام الماضهههي بزيهههادة وقهههدرها  33نقطهههة أسهههاس .ويعهههود ههههذا التحسهههن
بصههفة أساسهههية إلهههى ارتفهههاع المعهههدالت المعياريهههة .كمههها شههههد إجمهههالي الهههدخل مهههن الرسهههوم والعمهههوالت زيهههادة
بنسهههبة  %2مقارنهههة مهههع الربهههع األول مهههن العهههام الماضهههي ليصهههل إلهههى  507مليهههون درههههم بسهههبب ارتفهههاع
الدخل من البطاقات والرسوم األخره.
مههع بدايههة العههام ،بههدأ البنههك فههي جنههي ثمههار جهههوده الراميههة إلههى التوسههع فههي مههن القههروض المضههمونة لههدعم
قهههدرة محفظهههة االصهههول علهههى مواجههههة التحهههديات ،حيهههق شههههدت تكلفهههة المخهههاطر تحسهههنا ً ملحوظههها ً لتبلهههغ 71
نقطة أساس بعد أن كانت  78نقطة أساس بنهاية الربع األول من العام الماضي.
وأضهههاف" :وبهههالرغم مهههن التراجهههع الصهههحي للقهههروض الممنوحهههة للعمهههالء مهههن الشهههركات واألفهههراد ،اسهههتقر
صههافي القههروض الممنوحههة للعمههالء عنههد مسههتواه بسههبب تحصههيل مبههالغ كبيههرة مههن العمههالء خههالل الربههع
األول مهههن عهههام  ،2018ممههها أده إلهههى تحسهههن نسهههبة القهههروض إلهههى الفوائهههد لتصهههل إلهههى %97.6
بنهاية الربع األول من العام الجاري".
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جوائز البنك خالل الربع األول من عام :2018





جائزة أفضل بنك في إدارة النقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة من جلوبال فاينانس
جائزة أفضل بنك في إدارة النقد في منطقة الشرق األوسط من جلوبال فاينانس
جائزة أفضل بنك في مجال البطاقات التي تقدم أفضل المزايا من منتده قادة ماستركارد
المرتبة الثانية في مؤشر الريادة في مجال استدامة الشركات من حوكمة.

نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
ت سس بنك أبوظبي التجاري عام  1985كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي .وبتاريخ  31مارس  2018كان عدد موظفي البنك يزيد على  5000موظف
يمثلون  80جنسية يخدمون قاعدة عمالء البنك من األفراد والشركات من خالل شبكة فروع محلية تضم  49فرعا ً ومكتب دفع وفرعين في الهند وفرع في
جيرسي ومكتب تمثيلي في لندن وسنغافورة .وكما بتاريخ  31مارس  2018يبلغ إجمالي أصول البنك  267مليار درهم.
يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد ا لبنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة
واألنشطة المتميزة في مجاالت عديدة منها ،الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات
المصرفية الت جارية وإدارة النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية للشركات وصرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية وخدمات
الصيرفة اإلسالمية وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات االستراتيجية.
تمتلك حكومة أبوظبي  %62.52من رأسمال البنك من خالل مجلس أب وظبي لالستثمار .وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي
لألوراق المالية .وبتاريخ  31مارس  2018كانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ  34مليار درهم.

