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  2016من العام تسعة أشھر بنك أبوظبي التجاري عن ال أرباحملیار درھم  3.153
  6201من العام  الثالثالربع  أرباحملیار درھم  1.006

 
 

من العام  التسعة أشھرالتجاري الیوم عن نتائجھ المالیة عن  أبوظبيأعلن بنك : 2016 أكتوبر 23أبوظبي في 

2016. 
 

 : النتائج الرئیسیة
 

 داء متمیز أسس قویة أل 
 )بنفس الفترة من العام الماضيمقارنة  2016من عام  التسعة أشھر(           

 
، بینما بلغت ملیار درھم 4.257لتصل إلى  %3بنسبة قبل تجنیب المخصصات  إرتفعت األرباح التشغیلیة -

 ظ في إدارة التكالیف.بسبب النھج المتحف %2ملیار درھم بتحسن بنسبة  2.067المصاریف التشغیلیة 

األرباح انخفاض  أحد أھم أسبابمخصصات القروض  في ادةزیال وتعتبردرھم، ملیار  3.153بلغ صافي األرباح  -

 .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %16بنسبة 

 العائد علىو %16الذي بلغ حقوق المساھمین متوسط حیث العائد على  متمیزة منحافظ البنك على مستویات  -

 .2016من العام  فترة التسعة أشھربنھایة  %1.66 بنسبةاألصول متوسط 

ملیار درھم وتراجع إجمالي صافي الدخل من الفوائد  6.324لیصل إلى  %1رتفع الدخل من العملیات بنسبة إ -

من كبیر وقد تم تعویض جزء . مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ملیار درھم 4.628لیصل إلى  %2بنسبة 

 %12 بنسبةملیار درھم بارتفاٍع  1.697ھذا التراجع من خالل الزیادة في الدخل من غیر الفوائد التي بلغت 

كنتیجة لتركیز  شھر من العام الماضيللتسعة أ %24من الدخل من العملیات مقارنة بنسبة  %27نسبة  شّكلو

 .یراداتمصادر اإلالبنك على تنویع 

 عملیات منالدخل جمالي حقق إكما  درھم ملیار 6.423لیصل إلى  %10بنسبة الدخل من الفوائد جمالي إرتفع إ -

 .ملیون درھم 609لیصل الى  %23 بنسبةسالمي نمواً كبیراً التمویل اإل

بشكل ھذا االرتفاع یعود و درھم ارملی 1.092لیصل إلى  %4الدخل من صافي الرسوم والعموالت بنسبة إرتفع  -

صل الى لی %15بنسبة  المصرفیة لألفراد العملیاتمن  ي الرسوم والعموالتالدخل من صاف زیادةرئیسي إلى 

 في حجم القروض والبطاقات االئتمانیة. نتیجة للنمو الملحوظ  ملیون درھم 523

 

 وتحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل: نھج متحفظ إلدارة التكالیف 
من عام  فترة التسعة أشھرخالل  %32.7 المزید من التحسن لتصل إلىإلى الدخل تكلفة السبة نشھدت  -

 .نقطة أساس 110بما یمثل  من العام الماضي فترة التسعة أشھرھایة بن %33.8 كانت أن بعد 2016

 

 بنك أبوظبي التجاري
 الشیخ زایدشارع 

 ، أبوظبي939ص.ب.: 
http://www.adcb.com 

 بیان صحفي: للنشر فوراً 

http://www.adcb.com/
http://www.adcb.com/
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بما  العام الماضي خالل نفس الفترة مننقطة أساس  87 بعد أن كانتنقطة أساس  127تكلفة األموال  بلغت -

 .في األسواقالسیولة  راجع مستویاتوت للفوائد علىیتماشى مع النسب المعیاریة األ

 

 :نوعیة االصولتحسن  
 كما، العام الماضي خالل نفس الفترة من %3.0مقارنة مع  %2.6تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى  -

 .2015دیسمبر 31بتاریخ  %128.5 بعد أن كانت %133.1 لتصل الى تغطیة المخصصات نسبة تحسنت

ئتمانیة بما یتخطى الحد األدنى صول الموزونة المخاطر االمن اال %1.81بلغت نسبة المخصصات المجمعة  -

 .%1.5المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 

 

  :أسرع من المعدل السائدمیزانیة عمومیة قویة ونمو في القروض والودائع  
 نمواً كبیراً  سلفیاتصافي القروض وال شھدكما  .ملیار درھم 255لیصل إلى  %12إرتفع إجمالي األصول بنسبة  -

 .2015دیسمبر  31بتاریخ م ملیار درھ 162لیصل إلى  %10بلغ 

 التكلفة منخفضةالعمالء ایداعات  بینما شكلت. ملیار درھم 153 لتصل إلى %7رتفعت إیداعات العمالء بنسبة إ -

  جمالي ودائع العمالء.إمن  %42.2في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر نسبة 

 

  :مرتفع وسیولة عالیةرأسمال  
 .%14.72بلغت نسبة الشق األول  بینما %17.98بلغت نسبة كفایة رأس المال  -

حافظ البنك على مكانتھ كمودع للسیولة من خالل معامالت ما بین البنوك، حیث بلغ صافي اإلیداعات لدى  -

 . من العام الجاريبنھایة التسعة أشھر  %26.4كما بلغت نسبة السیولة  ملیار درھم 23بنوك الدولة 

 بنھایة التسعة أشھر من العام الجاري ملیار درھم 26ت االستثمارات في األوراق المالیة لتصل الى إرتفع -

  .الحكومیةالسندات  تنا فيااستثمارزیادة بسبب  %23 بزیادة وقدرھا
 
 

بنك أبوظبي  موعةمج إدارة مجلس وعضوعالء عریقات، الرئیس التنفیذي قال وتعلیقاً على ھذه النتائج، 
مسجالً صافي أرباح بمبلغ  2016"حقق البنك نتائج مالیة قویة بنھایة فترة التسعة أشھر من العام  :التجاري

وھي واحدة من أعلى النسب المحققة في  %16ملیار درھم وعائد على حقوق المساھمین بنسبة  3.153

في تسمت بكثیر من التحدیات المصحوبة بتقلبات وبالرغم من بیئة األعمال التي ا .بالدولة القطاع المصرفي

، أعمالھ ونجح في تنمیةبركائز أعمال قویة  على أدائھ القوي واحتفظ بنك أبوظبي التجاري  حافظاألسواق، 

 .%7إرتفعت إیداعات العمالء بنسبة  كما %10والسلفیات نمواً كبیراً بلغ  حیث حقق صافي القروض
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ماناً في منطقة األكثر أضمن البنوك الخمسة تم تصنیف بنك أبوظبي التجاري  ،2016خالل شھر سبتمبر من العام 

كما حصد البنك العدید من الجوائز المرموقة خالل الربع الثالث  ،الشرق األوسط وأفریقیا بواسطة جلوبال فاینانس

نحن مستمرون . ولعالمیةمن العام الحالي ومنھا جائزة "أفضل بنك في مجال إدارة النقد" ضمن جوائز یوروموني ا

ومواجھة  ایجابیةمالیة نتائج تحقیق و ةمتمیزمستویات أداء  والحفاظ علىفي السعي لتوفیر تجربة مصرفیة فریدة 

 ووالئھم للبنك. عمالئنا ثقة بھدف تعزیز كافة التحدیات 

 

نشود على األمد الطویل نحن نؤمن بقدرة اقتصاد دولة اإلمارات العربیة المتحدة على تحقیق النمو الم:واختتم

 على العوائد لمساھمینا."أوبقدرتنا على مواصلة تحقیق النمو المستدام بمعدالت منتظمة بما یحقق 

 

نحن فخورون بما حققناه من أداء  " :بنك أبوظبي التجاري لمجموعةكبیر المسؤولین المالیین  ،وقال دیباك كوالر

بكفاءة  األعمالتمكننا من إدارة نجاح نموذج أعمالنا ودل على مما یونتائج قویة خالل التسعة أشھر المنصرمة 

حیث إرتفعت األرباح التشغیلیة بنھایة الربع  ،عمالناستراتیجیة إلاإلمع االستمرار في التركیز على ركائز  عالیة

بنھایة  %3نسبة وب 2015مقارنة بما كانت علیھ بنھایة الربع الثالث من عام  %11الثالث من العام الجاري بنسبة 

كما تحسنت نسبة التكلفة الى الدخل خالل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  2016فترة التسعة أشھر من عام 

خالل نفس الفترة من العام السابق.  %33.8بعد أن كانت  %32.7لتصل الى  2016فترة التسعة أشھر من عام 

ونسبة تغطیة  %2.6حیث بلغت نسبة القروض المتعثرة  ،وفي نفس الوقت استمرت نوعیة أصولنا في التحسن

 .2016سبتمبر  30كما بتاریخ  %133.1المخصصات 

 

وإجمالي  %5رتفع إجمالي قروض الشركات بنسبة وإوأضاف: حافظت میزانیتنا العمومیة على قوتھا 

ى نسبة رأس مال . كما حافظ البنك علالحالي المنصرمة من العام الفترةخالل  %9فراد بنسبة قروض األ

من إجمالي  %42قویة وشكلت ودائع العمالء المنخفضة التكلفة في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر 

غم من تراجع مستویات السیولة في األسواق، استطاع بالرو .2016سبتمبر  30ودائع العمالء كما بتاریخ 

إرتفاع تكلفة األموال عما كانت علیھ العام ى الزیادة حصتھ السوقیة من الودائع ألجل محدد مما أدى البنك 

 الماضي.

 

ستراتیجیتنا إ: ونحن سوف نستمر في نھجنا المتحفظ وسعینا الدائم لتحقیق النمو المستدام من خالل واختتم

 مرونة الالزمة لمواجھة كافة التحدیات."لالواضحة التي توفر لنا ا

 

  انتھى
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 :2016جوائز البنك خالل عام 
 

 .من جوائز آسیان بانكر"  للثالث سنوات الماضیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة األفضل إداریاً  نك"الب •

 .من جوائز آسیان بانكر للرؤوساء التنفیذین على مستوى دولة اإلمارات العربیة المتحدة أفضل رئیس تنفیذي في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة" •

 .ذا أست تریبل أیھ من جوائز التمویل اإلسالميمن  " أفضل مصرفي إسالمي للعام"  •

 .نكراجوائز آسیان ب"  من أفضل بنك للخدمات المصرفیة لألفراد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" •

 جلوبال فاینانس.من  في مجال إدارة السیولة على مستوى الشرق األوسط" "أفضل بنك  •

 .ئز مجلة ذا بانكرللعام" من جوا ةإسالمی ةرفیصینافذة "أفضل  •

 .من جوائز مجلة یوروموني "أفضل بنك في مجال خدمات المعامالت المصرفیة العالمیة في الشرق األوسط" •

 " من جلوبال فاینانس. أفضل بنك في مجال إدارة النقد " •

 ناشونال لفریق عمل شركة أبوظبي التجاري للعقارات."أفضل فریق إلدارة العقارات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" من جوائز كابیتال فاینانشیال انتر •

 .نكراجوائز آسیان ب" في آسیا والشرق األوسط وأفریقیا من 2016"أفضل مبادرة في مجال الحمالت اإلعالنیة للعام  •

 .2016لعام  یوروموني"أفضل بنك في مجال إدارة النقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" من جوائز  •

نج بانك آسیان جوائزمن  محلي للعام في مجال التقنیات والعملیات"أفضل بنك "و  الخدمات المصرفیة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة"في لعام لأفضل بنك " •

 .2016 أند فاینانس

 .2016 نج أند فاینانسبانك آسیان جوائزمن  "أفضل ابتكار في مجال الخدمات المصرفیة لألفراد" عن خدمة مضاھاة البصمة الصوتیة •

 الشرق األوسط.–"أفضل موقع الكتروني لعالقات المستثمرین" من رابطة عالقات المستثمرین  •

 العالمیة المرموقة. ARCجوائز  أفضل تقریر سنوي في الشرق األوسط وجنوب أفریقیا" و "أفضل تقریر سنوي غیر تقلیدي" من •

 
 
 

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
 

موظف  4,500كان عدد موظفي البنك یزید على  2016 سبتمبر 30كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاریخ  1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 
 وفرع في جیرسيمكاتب دفع وفرعین في الهند  3فرعًا و 48من خالل شبكة فروع محلیة تضم من األفراد والشركات جنسیة یخدمون قاعدة عمالء  74یمثلون 

 ملیار درهم.  255 البنك إجمالي أصولیبلغ  2016 سبتمبر 30بتاریخ وكما  . وسنغافورة لندنمن  كل ومكتب تمثیلي في
 

المتطورة واألنشطة یعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفیة 
منها، الخدمات المصرفیة لألفراد وٕادارة الثروات واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریة  المتمیزة في مجاالت عدیدة

یة وتمویل المشاریع إلسالموٕادارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبیة ومشتقات األوراق المالیة وخدمات الصیرفة ا
 وٕادارة العقارات واالستثمارات االستراتیجیة.

من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم تداولها في سوق أبوظبي لألوراق  %58.08تمتلك حكومة أبوظبي 
 ملیار درهم.   34، باستثناء أسهم الخزینة، تبلغ بنككانت الرسملة السوقیة لل 2016 سبتمبر 30المالیة. وبتاریخ 

 

 للمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، یرجى االتصال مع :
 بنك أبوظبي التجاري:

 إدارة العالقات الخارجیة
 د.مجدي عبد المھدي 

  majdi.a@adcb.comبرید الكتروني: 
 

 ین عالقات المستثمر
 دنیس كاووكي 

 adcb_investor_relations@adcb.comبرید الكتروني: 

mailto:majdi.a@adcb.com
mailto:adcb_investor_relations@adcb.com

