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 %2بارتفاع بنسبة  7201من العام تسعة أشھر بنك أبوظبي التجاري عن ال أرباحملیار درھم  3.206
 %9بارتفاع بنسبة  2017من العام  الثالثالربع  أرباحملیار درھم  1.092

 
 

العام  من التسعة أشھرالتجاري الیوم عن نتائجھ المالیة عن  أبوظبيأعلن بنك : 2017 أكتوبر 22أبوظبي في 

2017. 
 

 : النتائج الرئیسیة
 

 داء متمیز أسس قویة أل 
 )بنفس الفترة من العام الماضيمقارنة  2017من عام  التسعة أشھر(           

 
ملیار درھم، كما حافظ البنك على مستویات متمیزة من حیث  3.206لیصل إلى   %2ارتفع صافي األرباح بنسبة  -

 .2017من العام  فترة التسعة أشھربنھایة  %15ن الذي بلغ العائد على متوسط حقوق المساھمی

ملیار  4.983لیصل إلى  %8بنسبة  عملیات التمویل اإلسالميأرباح وارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد  -

 .درھم 

 2.147ملیار درھم بینما بلغت المصاریف التشغیلیة  6.585لیصل إلى  %4إرتفع الدخل من العملیات بنسبة  -

فترة خالل  %32.6 عندإلى الدخل تكلفة السبة نأدى إلى استقرار یضاً مما أ %4بنسبة  بارتفاعر درھم ملیا

 .من العام الماضي فترةنفس الھایة بن %32.7بعد أن كانت  2017من عام  التسعة أشھر

 ملیار درھم. 4.437لتصل إلى  %4ارتفعت األرباح التشغیلیة قبل خصم المخصصات بنسبة  -

 .%6نسبة ملیار درھم بانخفاض ب 1.602  ل من غیر الفوائدالدخبلغ  -

 . درھم ارملی 1.130لیصل إلى  %3الدخل من صافي الرسوم والعموالت بنسبة إرتفع  -

  میزانیة عمومیة قویة ونمو القروض والودائع: 

واً بلغ ملیار درھم. كما شھد صافي القروض والسلفیات نم 260لیصل إلى  %1إرتفع إجمالي األصول بنسبة  -

 .2016دیسمبر  31بتاریخ ملیار درھم عن ما كان علیھ  166لیصل إلى  5%

 .ملیار درھم 163لتصل إلى  2016دیسمبر  31بتاریخ عن ما كان علیھ   %5إرتفعت إیداعات العمالء بنسبة  -

  ائع العمالء.من إجمالي ود %43ایداعات العمالء منخفضة التكلفة في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر  بلغت -

 .%101.8 على مستواھا بنھایة العام الماضي عند الودائع إلىنسبة القروض حافظت  -

 

  :رأسمال مرتفع وسیولة عالیة 
بلغت نسبة  بینما 2016دیسمبر  31بتاریخ  %18.92 بعد أن كانت  %18.47بلغت نسبة كفایة رأس المال  -

 .2016یسمبر د 31بتاریخ  %15.66 بعد أن كانت %15.25الشق األول 

 

 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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 .%80بما یتخطى الحد األدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ  %117نسبة تغطیة السیولة بلغت  -

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

 ایة التسعة أشھر من العام الجاري. بنھ %23.4كما بلغت نسبة السیولة  ملیار درھم 14بنوك الدولة 

 

 صول:ألتحسن نوعیة ا 

 تغطیة المخصصات بلغت نسبة كمابنھایة العام الماضي،  %2.7مقارنة مع  %2.9نسبة القروض المتعثرة  بلغت -

 . 2016دیسمبر  31بتاریخ  %129.9بعد أن كانت  118.7%

 لعام الماضي.أشھر من ا التسعةبنھایة  %0.83بعد أن كانت  %0.81تكلفة المخاطر  بلغت -

صول الموزونة المخاطر االئتمانیة بما یتخطى الحد األدنى ألمن ا %1.78بلغت نسبة المخصصات المجمعة  -

 .%1.5المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 

 
بنك أبوظبي  إدارة مجموعة مجلس وعضوعالء عریقات، الرئیس التنفیذي قال وتعلیقاً على ھذه النتائج، 

جاءت نتائج البنك بنھایة فترة التسعة أشھر لتعزز ثقتنا بنجاح استراتیجیة اعمالنا في مواجھة  " جاري:الت

نتائج مالیة قویة وأرباح متمیزة بلغت حیث حقق البنك التحدیات االقتصادیة وتقلبات األسواق المالیة 

اني من العام الجاري وبزیادة الربع الثعن ما كانت علیھ بنھایة  %9بارتفاع وقدره  ملیار درھم 3.206

عائد على حقوق المساھمین ، بینما بلغ الھ بنھایة نفس الفترة من العام الماضيعن ما كانت علی %2 بنسبة

استمرت المیزانیة العمومیة في تحقیق نمو بمعدالت قویة تفوق مثیالتھا في األسواق المصرفیة  . 15%

مقارنة بنھایة  %5بنسبة  واً مما شھدت ودائع العمالء ننبی %5بنسبة  رتفاعاً إحیث حقق صافي القروض 

عمال والقطاعات ألمختلف قطاعات التشمل حافظت محفظة القروض على تنوعھا و. الماضي العام

 ع البنك الحفاظ على استقرار قاعد االلتزامات وتنوع  مصادراستطاالمنتقاه بعنایة في حین قتصادیة إلا

مجال تمویل األصول كما شھدت في  %14حققت زیادة بنسبة سالمیة فقد أعمال الصیرفة اإل أماالدخل. 

 خالل التسعة أشھر من العام الجاري.  %22الودائع زیادة بنسبة 

 

موال في مجاالت واستشرافاً للمستقبل، نحن مستمرون في استثمار الكثیر من الجھد واأل وأضاف عریقات:

والبنیة التحتیة للخدمات المصرفیة الرقمیة حیث  مة األساسیةإدارة المخاطر واالمتثال ورفع كفاءة األنظ

 التي األساسیةنظمة األ عدد منمج لد األنظمة المصرفیة االلكترونیةعملیة تحدیث خراً بنجاح من انتھینا مؤ

 بنك إمكانیات غیر مسبوقة لخدمة عمالئھ وتلبیةلتخدم مجموعات أعمال مختلفة في نظام واحد یوفر ل

وتدشین النظام الجدید شدیدة التعقید نجح البنك في إنجاز ھذه المھمة . وقد المصرفیة بسرعة فائقةمتطلباتھم 

ختبار یزید على سنتین من المجھودات المضنیة في مجاالت البرمجة واال بعد ما ضمن الوقت المحدد لھ

 والتدریب.
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المتحدة على تحقیق النمو المنشود على  نحن نؤمن بقدرة اقتصاد دولة اإلمارات العربیة حدیثھ قائالً: واختتم

على العوائد أاألمد الطویل وبقدرتنا على مواصلة تحقیق النمو المستدام بمعدالت منتظمة بما یحقق 

 لمساھمینا."

 

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

 %4بارتفاع وقدره  ملیار درھم 6.585حیث بلغ الدخل من العملیات  الل التسعة أشھر المنصرمة ونتائج قویة خ

 4.437لتصل إلى  %4بنھایة الفترة من العام الماضي، بینما حققت األرباح التشغیلیة نمواً  بنسبة  من ما كان علیھ

وقد اسفر نھجنا المنضبط في مجال إدارة التكالیف إلى استقرار العوامل الرئیسیة  ملیار درھم بنھایة التسعة أشھر. 

لمنظومة التكلفة في البنك حیث لم تتغیر نسبة التكلفة إلى الدخل بنھایة فترة التسعة أشھر من العام الجاري عن ما 

ستواھا خالل فترة التسعة اشھر كما حافظت تكلفة االموال على م .كانت علیھ بنھایة نفس الفترة من العام الماضي

ت اإلقتصادیة السائدة بیئة األعمال التنافسیة والتحدیانقطة أساس في ظل  80حیث بقیت في حدود  2017من العام 

 في األسواق. 

قروض محفظة و %6قروض الشركات بنسبة محفظة  تحافظت میزانیتنا العمومیة على قوتھا وإرتفع

المنصرمة من العام الحالي. كما حافظ البنك على نسبة رأس مال قویة خالل الفترة  %3األفراد بنسبة 

من إجمالي ودائع  %43وشكلت ودائع العمالء المنخفضة التكلفة في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر 

مما یتعدى الحد األدنى  %117كما بلغت نسبة تغطیة السیولة  .2017سبتمبر  30العمالء كما بتاریخ 

 .%80قبل مصرف دولة اإلمارات العربیة المتحدة المركزي والبالغ المقرر من 

ستراتیجیتنا إ: نحن سوف نستمر في نھجنا المتحفظ وسعینا الدائم لتحقیق النمو المستدام من خالل وأضاف

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

 
 

 

  انتھى
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 :2017ألول من عام جوائز البنك خالل النصف ا
 

 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال وجائزة أفضل أداء في االبتكار •
 من یوروموني العالمیة جائزة خدمات إدارة النقد من فئة الخمس نجوم •
 جائزة أفضل بنك في مجال التمویل التجاري في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من جلوبال فاینانس •
 بنك في مجال سلسلة التوریدات في الشرق األوسط من جلوبال فاینانسجائزة أفضل  •
 جائزة أفضل بنك في مجال تغییر األعمال أو التحول من جوائز تجربة العمیل في الخلیج •
 جائزة أفضل بنك في مجال مبادرات التوطین المبتكرة من جوائز تجربة العمیل في الخلیج •
 العمالء من جوائز تجربة العمیل في الخلیج جائزة أفضل بنك في مجال استطالع آراء •
 الخدمات المالیة من جوائز تجربة العمیل في الخلیج-جائزة أفضل بنك في مجال مشاركة الموظفین •
 جائزة أفضل بنك في مجال مركز االتصال من جوائز تجربة العمیل في الخلیج •
 ة الخمس نجوم من یوروموني العالمیةجائزة أفضل مزّود خدمات التمویل التجاري في الشرق األوسط من فئ •
 جائزة أفضل بنك في مجال المعامالت المصرفیة العالمیة في الشرق األوسط من یوروموني العالمیة •
 جائزة أفضل بنك تجاري في الشرق األوسط من ترید أند فورفیتینج ریفیو •
 ركات العالمیةجائزة أفضل بنك في مجال المسؤولیة المجتمعیة للشركات من جوائز حوكمة الش •
  من یوروموني العالمیة  2017عن عام  ةجائزة "أفضل تمویل عقاري" من فئة أسواق الدین الرأسمالی •
 من جلوبال فاینانس الشرق األوسطجائزة أفضل بنك في مجال التمویل التجاري في  •
 ن جوائز كابیتال فاینانس انترناشونال" م2017العربیة المتحدة لعام  جائزة " أفضل فریق إلدارة العقارات في دولة اإلمارات •
 یوروموني العالمیةمن جوائز إدارة النقد " في 2017 "البنك األفضل في األسواقجائزة  •
 من جوائز الخدمات المصرفیة للشركات 2017األسواق المحلیة لعام جائزة أفضل بنك في مجال التمویل التجاري في  •
 جوائز التمویل المصرفي اإلسالمي العالمیةمن  2017جائزة "أفضل مصرفي إسالمي" لعام  •
 لعالقات المستثمرین في الشرق األوسط" من جمعیة عالقات المستثمرین في الشرق الشرق األوسطجائزة "أفضل موقع الكتروني  •
 جائزة مجموعة "أفضل تقریر مالي" من جمعیة عالقات المستثمرین في الشرق الشرق األوسط •

 

 
 

 جارينبذة عن بنك أبوظبي الت
 

موظف  4500كان عدد موظفي البنك یزید على  2017 سبتمبر 30كشركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاریخ  1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 
الھند وفرع في جیرسي  مكاتب دفع وفرعین في 3فرعاً و 47جنسیة یخدمون قاعدة عمالء البنك من األفراد والشركات من خالل شبكة فروع محلیة تضم  77یمثلون 

 ملیار درھم.  260یبلغ إجمالي أصول البنك  2017سبتمبر  30وكما بتاریخ   .وسنغافورة ومكتب تمثیلي في لندن
 

واألنشطة المتطورة یعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمھ لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفیة 
خدمات المصرفیة المتمیزة في مجاالت عدیدة منھا، الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات وال

اق المالیة وخدمات الصیرفة اإلسالمیة التجاریة وإدارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبیة ومشتقات األور
 وتمویل المشاریع وإدارة العقارات واالستثمارات االستراتیجیة.

 
من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسھم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم تداولھا في سوق أبوظبي لألوراق  %62.52تمتلك حكومة أبوظبي 

   ملیار درھم. 37كانت الرسملة السوقیة للبنك تبلغ  2017 بتمبرس 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: 

 
 القات المستثمرین ع

 دنیس كاووكي 
 adcb_investor_relations@adcb.comبرید الكتروني: 

 

 انتھى 
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