
 

 
     

 بيان صحفي
  للنشر مباشرة

 
 

  رباح بنك أبوظبي التجاريأصافي مليون درهم  701
  2009 سبتمبر 30حتى 

  
الوطنية  علن اليوم بنك أبوظبي التجاري، أحد البنوكأ :2009 أآتوبر 27أبوظبي، 

 فترة التسعة أرباحه خاللصافي العربية المتحدة عن  ماراتالرائدة في دولة اإل
 701رباح صافي األ، حيث بلغ 2009سبتمبر  30المنتهية بتاريخ   األولىأشهر 

  .مليون درهم
  
  

  :إيضاحات رئيسية      
  

  :2009 سبتمبر 30الفترة المنتهية بتاريخ نتائج أعمال       
  

مقارنة مع نفس الفترة من عام % 57بتراجع بنسبة  مليون درهم 701رباح ألصافي ا •
2008 

عن ما آان عليه % 35مليون درهم بزيادة بنسبة  2.418 غبل الدخل من الفوائدصافي  •
 .خالل نفس الفترة من العام الماضي

مقارنة مع % 8بزيادة بنسبة درهم  مليون 2.405بلغت المخصصات  أخذقبل قياسية  رباحأ •
 .العام الماضي

الربع  بنهاية% 43نسبة التكلفة إلى الدخل من سياسات ضبط التكاليف، أدت إلى  تخفيض  •
 .2009بنهاية الربع الثالث من عام % 31لتصل إلى  2008الخير من عام ا
مقارنة مع نفس الفترة % 179 وقدرهامليون درهم بزيادة  1.701صافي المخصصات بلغ  •

 .2008من عام 
 30عما آان عليه في  % 14مليار درهم بارتفاع بنسبة  119قروض العمالء بلغ  إجمالي •

 .2008سبتمبر 
 30آان عليه في  عن ما %19مليار درهم بارتفاع بنسبة  84لعمالء بلغ ودائع ا إجمالي •

 * .2008 سبتمبر
 .)2بازل % (19.4نسبة آفاية رأس المال حافظت على مستواها عند  •
  2009من عام  األولخالل الربع الشق الثاني لى رأس مال من إمليار درهم التي تم تحويلها  6.6بقيمة  الحكومية بخالف الودائع*  
  .ما زالت مستندات تأآيد التحويل إلى الشق الثاني قيد التنفيذ*  

   
  

عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك / سعادة صرحعلى أداء البنك خالل الفترة،  وتعليقا
 لقد حافظنا على الزخم الذي تشهده العوائد المحققة من خالل األعمال" قائال أبوظبي التجاري

نسبة الشق  من آفاية رأس المال مع لبنك في المحافظة على نسبة عاليةللبنك، ويستمر ا الرئيسية
البنك  أن استمرارال إ%. 91 الثابتة المواردآما بلغت نسبة القروض الى %  14.3االول عند 
الخسائر المحتملة بمحفظة القروض وبعض بعض المخصصات لمواجهة  في تجنيب
  ."الجاري العامالربع الثالث من نك خالل الب صافي أرباحقد أثر سلبا على  االستثمارات



 

  
، قال عالء 2009ولى من عام وفي معرض حديثه عن النتائج المحققة بنهاية التسعة أشهر األ

مما % 9نموا آبير في الدخل بنسبة  حقق البنك"لبنك أبوظبي التجاري  التنفيذيعريقات الرئيس 
االرباح قبل أخذ المخصصات  اأم%. 35عكس زيادة آبيرة في صافي الدخل من الفوائد بلغت 

وأرتفع اجمالي  %19بينما حققت ودائع العمالء نموا بنسبة   .%8فقد حققت ارتفاع بنسبة 
  ".بما تحقق فخورونوتعكس هذه االرقام نتائج طيبة ونحن % 14قروض العمالء بنسبة 

  
 نظمة والعمليات األساسية وفي األ األعمالفي  االستثمار بالرغم من  استمرارنا في " وأضاف 

لترسيخ مكانتنا الريادية في السوق ولنكون مستعدين لتحقيق أقصى استفادة من البشرية  والموارد
التكاليف الحفاظ على  ، استطعنا من خالل ضبطفرص النموعند عودة االقتصاد الى االزدهار

   .%32.6نسبة التكلفة الى الدخل عند مستوى 
  

على الكثير من مؤسسات االعمال والمال في منطقة  بظاللهاالعالمية  ألقت االزمة االقتصاديةلقد 
ستقرار التدفقات النقدية إتلك المؤسسات من انخفاض الطلب وعدم  تعانيحيث  ، الشرق االوسط

أما اإلرتفاع في نسبة القروض  . وغيرها من اآلثار السلبية لألزمة رباحوانخفاض هوامش األ
من قيمة محفظة القروض لدى البنك فقد نشأ أساسًا عن تعرض % 4.2المتعثرة والتي بلغت 

استبعاد االنكشافات مع و البنك لمجموعتين من الشرآات المتعثرة في المملكة العربية السعودية
لقد . القروض محفظةإجمالي من % 2.6على هاتين المجموعتين تبلغ نسبة القروض المتعثرة 

قبل خصم األرباح المحققة  ليار درهم امارات منم )1.7% (70قمنا بتجنيب ما يزيد على 
وإنخفاض قيمة  القروض المتعثرةتغطية ل مخصصات لتكوينالمخصصات حتى تاريخه 

القروض مخصصاتنا على ضوء التطورات الطارئة على وسوف نستمر في تقييم . االستثمارات
  .لكمر ذخالل آل فترة مالية وزيادة هذه المخصصات اذا تطلب األالمتعثرة 

  
تشهد أعمالنا المصرفية األساسية أداًء جيدًا، حيث يضطلع البنك بتقديم الخدمات اإلستشارية 
للشرآات وآذلك بتقديم إستشارات في مجال االستثمارات المصرفية، وهي أعمال جديدة نسبيًا 

صفقات ل، تم تعيين بنك أبوظبي التجاري آمدير رئيسي مشترك 2009وفي عام . بالنسبة لنا
مليار دوالر أمريكي بما في ذلك أضخم إصدار  )9(صكوك تخطت قيمتها مالية و داتسن

البنك في مجال منتجات بطاقات تشهد أعمال  آما .للصكوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة
األآثر نموًا على مستوى الدولة  البنك يعتبراالئتمان وبطاقات الخصم المباشر نموًا سريعًا حيث 

   .مجال الحيويفي هذا ال
  

أستطاع بنك أبوظبي التجاري خالل العام تحسين العوائد على المخاطر التي يتخذها، حيث شهد 
أما استثمارنا في بنك آر أتش بي آابيتال %. 2.42هامش صافي األرباح تحسنًا ليصل إلى 

أبوظبي  وتضطلع حاليًا شرآة. من الدخل المحقق من غير الفوائد% 16ماليزيا فقد ساهم بنسبة 
 56.000، شرآة فرعية مملوآة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري، بإدارة .م.م.التجاري للعقارات ذ

وبدأت بتحقيق معدالت الربحية المرجوة وحدة سكنية وتجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، 
   .محققًة الشراآة الناجحة بين القطاعين العام والخاص 

  
الثقة الكبيرة في بنك أبوظبي التجاري التي عبر عنها المستثمرون بوفي الواقع، نحن سعداء جدا 

من خالل االقبال الكبير على االآتتاب في السندات المالية العالمية التي عرضها البنك في أوائل 
شهر اآتوبر بقيمة مليار دوالر امريكي لمدة خمس سنوات حيث بلغ إجمالي قيمة االآتتاب 

مستثمرا مرموقا  180ات المعروضة وذلك بمشارآة أآثر من من قيمة السند% 280حوالي 
من الواليات المتحدة األمريكية في سابقة تعد األولى من نوعها في طرح هذه الفئة % 26منهم 

من االوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل واحدة من  أآبر 
   .طقة حتى اآلنالمعامالت المنفذة بواسطة بنك في هذه المن



 

  
وعلى اآلمد القصير، فإننا نتوقع أن تستمر األسواق في مواجهة تحديات آبيرة، ولكننا على ثقة 

  ."آبيرة بقوة وصالبة اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة والبنك على األمد الطويل
  

 2009من عام  النتائج المالية لفترة التسعة أشهر األولىتحليل 
  

  الربع الثالث  راهمبماليين الد
  2009من عام 

التسعة أشهر 
  األولى

  2009من عام 

التسعة أشهر 
  األولى

 2008من عام  

التغيير 
(%)  

 35 8232.4181.787  صافي الدخل من الفوائد
)23( 4211.1511.494  صافي الدخل من غير الفوائد  

 9 1,2443.5693.281 الدخل من العمليات
)1.044()1.165()389(  المصاريف التشغيلية  )12(  

 8 8552.4052.237  المخصصات أخذاألرباح قبل 
)610()1.701()810( المخصصاتإجمالي   )179(  

)7()3()1(  الضرائب على الدخل  55 
)57( 447011.620  صافي األرباح  

)61( 0.120.31    )بالدرهم(العائد على السهم   

  آما بتاريخ  بماليين الدراهم
30/9/2009  

  آما بتاريخ
31/12/2008  

  آما بتاريخ
(%)التغيير  30/9/2008

%17 158.626147.996135.439األصول إجمالي  
%14 119.314111.071104.724القروض  
%19 70.069*83.50477.743الودائع  

نقطة  200  %12.3  %11.1 %14.3 (%)آفاية رأس المال
 أساس

  
  2009رأس مال من الشق الثاني خالل الربع األول من عام  إلىمليار درهم التي تم تحويلها  6.6بخالف الودائع الحكومية بقيمة *  
 

  صافي األرباح 
  

 2009 التسعة أشهر األولى من عاممليون درهم خالل  701حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بمبلغ 
 2009من عام  الثالثوخالل الربع . 2008من عام  نفس الفترة ل مليون درهم خال 1.620مقارنة بمبلغ 

ويعود . 2009الثاني من عام عن الربع % 85مليون درهم بتراجع وقدره  44البنك أرباح بمبلغ  حقق
 .مليون درهم خالل ربع السنة الحالي 810السبب في هذا التراجع إلى أخذ مخصصات بمبلغ 

  
  الدخل وهوامش الفوائد  إجمالي

  
نفس الفترة بمقارنة % 9.0زيادة بنسبة  2009سبتمبر  30الفترة المنتهية بتاريخ الدخل عن  إجماليحقق 
  . مليون درهم 3.569ليصل إلى  2008عام  من
  

مليون درهم بزيادة  2.418فقد بلغ  2009من عام  التسعة أشهر األولىأما صافي الدخل من الفوائد خالل 
إعادة تسعير القروض وتحقيق نمو آبير في احجامها بسبب  2008ن عام نفس الفترة معن % 35وقدرها 

   . 2008عام من  الثانيمقارنة بالنصف 
  



 

% 2.19نقطة أساس مقارنة مع  23مما يعكس زيادة وقدرها % 2.42وأرتفع صافي هامش الفوائد ليصل إلى 
  .2008خالل التسعة أشهر األولى من عام 

  
  
 

 التسعة أشهر األولىعن % 23بنسبة  ًامليون درهم مسجًال تراجع 1.151قد بلغ أما الدخل من غير الفوائد ف
ويعود السبب األساسي في ذلك إلى إنخفاض أحجام المعامالت المصرفية للشرآات  ،2008من عام 
عما % 2طفيفًا بنسبة  إنخفاض 2009وسجل الدخل من غير الفوائد خالل الربع الثالث من عام . واألفراد
  .مليون درهم 421حيث آان يبلغ  2009النصف الثاني من عام خالل   آان عليه

  
  مصاريف التشغيل 

  

% 12مليون درهم بزيادة بنسبة  1.165 هذا العامخالل فترة التسعة أشهر األولى من التكاليف  إجماليبلغ 
العام الحالي  وقد أنخفضت تكاليف الربع الثالث من. ما آان عليه خالل نفس الفترة من العام الماضيعن 

أدت وقد .  مليون درهم 389لتصل إلى  2009من عام  عن ما آانت عليه خالل النصف األول% 3بنسبة 
خالل الربع األخير % 43الضوابط الموضوعة إلدارة التكاليف إلى إنخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل من 

  .2009خالل الربع الثالث من عام % 31لتصل إلى  2008من عام 
  

بزيادة طفيفة عن % 32.6العام نسبة التكلفة إلى الدخل خالل فترة التسعة أشهر األولى من هذا  بلغت
  . 2008خالل نفس الفترة من عام % 31.8
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Depreciation Gen. admin expenses Staf f  costs االستهالكارية العامةالمصاريف االدتكلفة الموظفين نسبة التكلفة الى الدخـــــــل 

 تسع أشهر
2009 

 تسع أشهر
2008 

 الربع الثالث
2009 

نيالربع الثا  
2009

ألولالربع ا  
2009

الرابعالربع   
2008

31.2% 30.4%37.2%43.4%32.6% 31.8% 



 

 
  المخصصات واالحتياطيات

  
وإستمرارًا لنهجه المتحفظ في ما يتعلق بإتخاذ المخصصات واالحتياطيات، أتخذ البنك خالل 

مليون درهم وهو ما يمثل  1.701مخصصًا عامًا يبلغ  2009من عام عة أشهر األولى التس
مليون درهم من  456وقد تم تخصيص .  2008من عام  نفس الفترةعن % 179زيادة بنسبة 

مليون درهم لمحفظة االستثمارات، أما المبلغ المتبقي  1.701مبلغ اجمالي المخصصات البالغ 
وقد بلغت .  فقد تم تخصيصه لتغطية محفظة القروض والسلفيات مليون درهم 1.245بقيمة 

مليون  810في هذا المخصص العام  2009نسبة مساهمة فترة التسعة أشهر األولى من عام 
القروض  محفظةمقابل درهم مليون  1930حوالي بضمانات تبلغ ويحتفظ البنك حاليا  .درهم

  .المتعثرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  تعرض البنك للمجموعتين السعوديتين  باستثناء*  
 

 
 

  
  األرباح قبل أخذ المخصصات

  
إنخفاضًا طفيفًا عن ما  2009شهدت أرباح ما قبل المخصصات خالل الربع الثالث من عام 

آانت عليه خالل الربع السابق بسبب الزيادة الطارئة على القروض المتعثرة، حيث تم تعليق 
بلغت  2009صصات المحققة خالل التسعة أشهر األولى من عام األرباح قبل أخذ المخ. الفوائد

مليون  855في هذه األرباح بمبلغ  2009مليون درهم، وقد ساهم الربع الثالث من عام  2.405
  . 2008عن الربع الثالث من عام % 12درهم بزيادة وقدرها 

2.2% 1.8% 1.4% 1.1%
2.6%

4.2%

05-ديسمبر 06-ديسمبر 07-ديسمبر 08-ديسمبر 09-سبتمبر 09-سبتمبر

76.3% 86.1% 106.7%
157.9%

70.7%
52.3%

Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Sep-09 Sep-09

يوم 180منـذ أآثر من مستحق  يوم 90منـذ أآثر من مستحق    

يوم 180منـذ أآثر من مستحق  يوم 90منـذ أآثر من مستحق    

ور نسبة الديـــون المعدومــــةتط  

 تخطـــــــــيط المخصصــــــــــــــات

 ديسمبر
2005 

 ديسمبر
2006 

 ديسمبر
2007 

 ديسمبر
2005 

 ديسمبر
2006 

 ديسمبر
2007 

 ديسمبر
2008 

*سبتمبر  
2009 

 سبتمبر
2009 

 ديسمبر
2008 

*سبتمبر  
2009 

 سبتمبر
2009 



 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  األصول 
  

عن ما % 7مليار درهم بنسبة نمو تبلغ  158.6ألصول ا إجماليبلغ  2009 سبتمبر 30آما بتاريخ 
 2009 سبتمبر 30قروض العمالء  آما بتاريخ  إجماليوحقق . 2008ديسمبر  31آان عليه بتاريخ 

مليار درهم  116.7ليصل إلى   2008ديسمبر  31عن ما آان عليه بتاريخ % 7زيادة طفيفة بنسبة 
  .2008سبتمبر  30تاريخ عن ما آان عليه ب% 14محققًا نموًا  بنسبة 

  
  ودائع العمالء 

  
% 7محققًا زيادة بنسبة  2009 سبتمبر 30مليار درهم آما بتاريخ  83.5ودائع العمالء  إجماليبلغ 

  .2008سبتمبر  30عن ما آان عليه بتاريخ % 19ونموًا بنسبة  2008ديسمبر  31مقارنة بتاريخ 
  

  النسب
  

ونسبة القروض إلى الموارد % 140وض إلى الودائع آانت نسبة القر 2009 سبتمبر 30بتاريخ 
مقارنة مع % 91حدة المرآزي الثابتة آما هي معرفة من قبل مصرف دولة اإلمارات العربية المت

  .2008ديسمبر  31آما بتاريخ % 97
  

  رأس المال 
  

مقارنة بنسبة  *%19.40آان البنك يحتفظ برأسمال جيد بنسبة  2009 سبتمبر 30بتاريخ 
  %.14.30من رأس المال  األول، حيث بلغت نسبة الشق 2008ديسمبر  31بتاريخ % 11.40

  
  .ما زالت مستندات تأآيد التحويل إلى الشق الثاني قيد التنفيذ*  
  

447 532 512 475 537
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Core operations Trading and investment income Associate and other income    الرئيسيةالعمليات ال التجاريةـــــــدخل من االعمــــال الدخل من الشرآات المرتبطة ودخل اخر   

 
 الربع االول

2008 
الثانيالربع   

2008 
الثالثالربع   

2008
الرابعالربع   

2008
 الربع االول

2009
ثانيالربع ال  

2009
الثالثالربع   
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مليون  11.818آانت الرسملة السوقية لبنك أبوظبي التجاري تبلغ  2009 سبتمبر 30وبتاريخ 
األفراد وأآثر عميل من  300.000ماتهم إلى حوالي موظفًا يقدمون خد 2,547 البنك ولدى. درهم
  . فرعًا 48من المؤسسات وشرآات األعمال عبر  13.000من 

  
 

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

  :بنك أبوظبي التجاري
  إدارة العالقات الخارجية

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

  
  :بنك أبوظبي التجاري
  عالقات المستثمرين 

  دنيس آاووآي 
  +9712 696 2084: هاتف

 adcb_investor_relations@adcb.com : بريد الكتروني
  
  


