
 
 
 
 

 %13بارتفاع بنسبة   8201 بنھایة عامبنك أبوظبي التجاري  أرباحملیار درھم  4.840
 %27بارتفاع بنسبة  عن الربع األخیر من العام قیاسیةملیار درھم أرباح  1.357

 *فلس لكل سھم  46 نقدیة تبلغ أرباحیقترح توزیع مجلس اإلدارة و
  رباحمن صافي األ %49زي بما یوا

 
 

 31التج��اري الی��وم ع��ن نتائج��ھ المالی��ة ع��ن الع��ام المنتھ��ي بت��اریخ  أب��وظبيأعل��ن بن��ك : 2019 ین��ایر 29ف��ي  أب��وظبي
 .2018دیسمبر 

 
 :)2018دیسمبر  31النتائج الرئیسیة  (

 
 أداء قوي، ودخل قیاسي من العملیات 
 )2017مقارنة مع  2018(

 
 .ملیار درھم 4.840 إلى  لیصل %13رتفع صافي األرباح بنسبة إ -

ملیار  7.219إلى  لیصل %8بنسبة  رتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عملیات التمویل اإلسالميإ -

 درھم .

 .ملیار درھم 9.181إلى  لیصل %3إرتفع الدخل من العملیات بنسبة  -

 .2017 العامھایة بن %33.1بعد أن كانت  8201بنھایة عام  %33.6الدخل إلى  تكلفةالسبة نبلغت  -

 ملیار درھم. 6.098إلى  لتصل %3عت األرباح التشغیلیة قبل خصم المخصصات بنسبة رتفإ -

 ملیار درھم. 1.266لیصل إلى  %24بنسبة  نخفض صافي المخصصات العامةإ -

  .%11ملیار درھم بانخفاض بنسبة  1.962بلغ الدخل من غیر الفوائد  -

 .2017عام بنھایة ال %2.91بنسبة مقارنة  %3.04بلغ صافي ھامش الفوائد  -

 .2017بنھایة العام  %15.0مقارنة بنسبة  %16.3 نسبة متوسط حقوق المساھمینالعائد على  بلغ -

 
 

 میزانیة عمومیة قویة وتحسن كبیر في نسبة القروض إلى الودائع 
 

واً نم للعمالء ملیار درھم. كما شھد صافي القروض والسلفیات 280إلى  لیصل %6إرتفع إجمالي األصول بنسبة  -

 .ملیار درھم 166إلى  لیصل %2 سبةبن

بلغت ایداعات العمالء منخفضة التكلفة في و ملیار درھم 177إلى  لتصل %8إرتفعت إیداعات العمالء بنسبة  -

 .من إجمالي ودائع العمالء %39.4الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر 

 .2017 بنھایة العام %100.1بعد أن كانت  %94.2لتصل إلى  الودائعإلى  نسبة القروض تحسنت -

 

 بنك أبوظبي التجاري
 الشیخ زایدشارع 

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

 بیان صحفي: للنشر فوراً 

http://www.adcb.com/


 
 

 
 :مرتفع وسیولة عالیة رأسمال 

المصرف المركزي  قبل مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من %17.26 )3(بازل  بلغت نسبة كفایة رأس المال -

المصرف  قبل مقارنة مع الحد األدنى المطلوب من %13.40بلغت نسبة الشق األول  بینما %12.75البالغ 

 .%9.25المركزي البالغ 

 .%90من قبل المصرف المركزي والبالغ  المطلوبالحد األدنى  معمقارنة  %186بلغت نسبة تغطیة السیولة  -

 .2017بنھایة العام  %24.5مقارنة بنسبة  %28.3 على مستویاتھا العالیة عند نسبة السیولة حافظت -

 :تكلفة المخاطرتحسن  

 .2017العام بنھایة  %2.1مقارنة مع  %2.9نسبة القروض المتعثرة بلغت  -

 . 2017 بنھایة عام %162.9بعد أن كانت  %130.2 تغطیة المخصصات نسبة بلغت -

 .2017لعام ابنھایة  %0.81بعد أن كانت  % 0.57 تكلفة المخاطر بلغت -

من األصول الموزونة المخاطر االئتمانیة بما یتخطى الحد األدنى  %2.32بلغت نسبة المخصصات المجمعة  -

 .%1.5ف المركزي والبالغ المقرر من قبل المصر
 اجتماع الجمعیة العمومیةمارات العربیة المتحدة المركزي وموافقة المساھمین خالل *شریطة موافقة مصرف دولة اإل

 
 

 0.46، أوص��ى مجل��س اإلدارة بتوزیع��ات نقدی��ة بمبل��غ 2018والنت��ائج المتمی��زة بنھای��ة ع��ام ونظ��راً لھ��ذا األداء الق��وي 
 من صافي األرباح. %49ملیار درھم بما یعادل  2.391الي وقدره درھم لكل سھم بمبلغ إجم

 
 بن��ك أب��وظبي التج��اري:مجموع��ة رئ��یس مجل��س إدارة  ،الس��ویدي محم��د وتعلیق��اً عل��ى ھ��ذه النت��ائج، ص��رح عیس��ى

م�ن  اً عام�اً آخ�ر وال�ذي ك�ان 2018یسرني اإلعالن عن األداء القوي ال�ذي حقق�ھ بن�ك أب�وظبي التج�اري خ�الل الع�ام "
النم��و حی��ث واص��لنا العم��ل وف��ق اس��تراتیجیة ناجح��ة أثبت��ت كفاءتھ��ا المس��تمرة ف��ي تحقی��ق تحقی��ق االنج��ازات وی��ز التم

 ونحن نقوم بانتظ�ام بمراجع�ة ھ�ذه االس�تراتیجیة للتأك�د م�ن كفاءتھ�ا وفعالیتھ�ا  .ونتائج قویة على المدى الطویلالمستدام 
عل��ى ثق��ة ب��أن الرؤی��ة  إنن��او ،الع��ام الماض��ي خ��اللة یتیجارس��تائزن��ا اإلركإل��ى الص��یرفة الرقمی��ة  إض��افةبحی��ث قمن��ا 

 الطموحة واإلستراتیجیة الواضحة التي ینتھجھا البنك سوف تمكنن�ا م�ن مواجھ�ة التح�دیات المس�تقبلیة واالس�تمرار ف�ي
 .وتحقیق االمتیاز في كل ما نقوم بھ من أعمال ترسیخ المكانة الریادیة لبنك أبوظبي التجاري

 
حق�ق البن�ك نت�ائج قوی�ة أثم�رت ع�ن ارتف�اع ص�افي األرب�اح مقارن�ة  ،2018مرار التحدیات خالل العام من است بالرغم

ارتفع صافي الدخل من العملیات كم�ا حافظ�ت جمی�ع مق�اییس األداء الرئیس�یة األخ�رى عل�ى  حیث، 2017بنھایة العام 
، تمّكن�ا م�ن إح�داث تح�ّول ج�ذري ف�ي ف�ي ظ�ل النم�و المس�تمر ال�ذي یحقّق�ھ بن�ك أب�وظبي التج�اريو مؤشرات إیجابی�ة.

وتحقی��ق المبتك�رة أنظم�ة البن�ك لتزوی��د العم�الء بمجموع��ة أوس�ع م��ن خی�ارات المنتج�ات المالی��ة والخ�دمات المص��رفیة 
 تجربة مصرفیة فریدة، وفي ذات الوقت، تحقیق عوائد مستدامة للمساھمین على المدى الطویل.

 
 



 
 

 بن�ك اإلتح�اد ال��وطنيم�ع اس�تعدادنا لالن�دماج م�ع  أخ�رى ف��ي ت�اریخ البن�كأعت�اب مرحل�ة مھم�ة وإنن�ا نق�ف الی�وم عل�ى 
، إلنش�اء مؤسس�ة مالی�ة جدی�دة م�ن ش�أنھا أن ت�ؤدي دوراً مھم�اً ف�ي دع�م مس�یرة مص�رف الھ�اللواالستحواذ معاً على 

لعمومی��ة معی��ة اش��ریطة الحص��ول عل��ى موافق��ة الج(النم��و واالزدھ��ار االقتص��ادي ف��ي دول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتحدة
 .والجھات التنظیمیة)

 
م�ن الض�روري أن یق�وم مجل�س إدارت�ھ باإلش�راف عل�ى تطبی�ق نھ�ج منض�بط یك�ون ومع تبلور مالم�ح البن�ك الجدی�د، 

یش��مل كاف��ة جوان��ب عملی��ة االن��دماج وتكام��ل العملی��ات. كم��ا سیش��ّكل التع��اون الھ��ادف لخف��ض النفق��ات وتعزی��ز كف��اءة 
لعمالء عامالً بالغ األھمی�ة لبن�اء ھیك�ل أعم�ال جدی�د وق�وي خ�الل األش�ھر سابات الحالسلس العملیات وضمان االنتقال 

 مكنّ�تالثقاف�ة والق�یم الت�ي  أن عل�ى ثق�ة ، نحن2019وبینما نتوقع حدوث تغییرات كبیرة خالل العام  والسنوات القادمة.
 راسخة.ستبقى  المرحلة ھذه إلىالوصول  من التجاري أبوظبيبنك 

 
ا ن�ة للتعبیر، باألصالة عن نفسي وبالنیاب�ة ع�ن إخ�واني أعض�اء مجل�س اإلدارة، ع�ن تق�دیرنا وامتنانوأنتھز ھذه الفرص

العمیق لصاحب السمو الشیخ خلیف�ة ب�ن زای�د آل نھی�ان، رئ�یس دول�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة، ح�اكم إم�ارة أب�وظبي 
أب��وظبي ونائ��ب القائ��د األعل��ى للق��وات  الس��مو الش��یخ محم��د ب��ن زای��د آل نھی��ان، ول��ي عھ��د (حفظ��ھ هللا) وإل��ى ص��احب

المس��لحة وإل��ى س��مو الش��یخ منص��ور ب��ن زای��د آل نھی��ان، نائ��ب رئ��یس مجل��س ال��وزراء وزی��ر ش��ؤون الرئاس��ة وإل��ى 
مصرف اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة المرك�زي ل�دعمھم المس�تمر لبن�ك أب�وظبي التج�اري وجھ�ودھم المخلص�ة لتط�ویر 

تعبی�ر ع�ن ش�كري وامتن�اني لل�دعم وال�والء الل�ذین أب�داھما عم�الء البن�ك ط�وال الس�نة كم�ا أود ال ة.وتنمیة إقتصاد الدول�
 .وألعضاء مجلس اإلدارة وفریق اإلدارة التنفیذیة وجمیع العاملین إللتزامھم وتفانیھم

 

بن��ك أب��وظبي  إدارة مجموع��ة مجل��س ع��الء عریق��ات، ال��رئیس التنفی��ذي وعض��و ق��ال ،وتعلیق��اً عل��ى ھ��ذه النت��ائج
 اس�تراتیجیتنا تع�ود ف�ي ج�زء كبی�ر منھ�ا إل�ى 2018خ�الل الع�ام  إن قوتن�ا وق�درتنا عل�ى مواجھ�ة التح�دیات" :التجاري

 ،تحقی��ق أداء ق��وي ونت��ائج مالی��ة متمی��زة ف��ي ال��ذي س��اعد البن��ك نض��باط المؤسس��ياالب��أعلى معاییر الطموح��ة والتزامن��ا
، بینم�ا حق�ق البن�ك 2017ارن�ة بنھای�ة الع�ام قم %13 بنس�بةملیار درھم محقق�اً زی�ادة  4.840حیث بلغ صافي األرباح 

ع�ن نف�س الفت�رة م�ن  %27 بنس�بةملی�ار درھ�م بزی�ادة 1.357 بلغت 2018األخیر من عام ع خالل الربرباحاً قیاسیة أ
ھمھا الحف�اظ عل�ى أ. كما استمر البنك في تحقیق أداء متمیز على صعید المؤشرات الرئیسیة األخرى ومن 2017العام 

 .2017بنھایة العام  %15ن كانت بعد أ %16.3على متوسط الحقوق بنسبة عائد قوي 
 

س�لباً  ارتف�اع ھ�امش ص�افي الفوائ�د بینم�ا ت�أثر ال�دخل م�ن غی�ر الفوائ�دج�اء نتیج�ة قیاسیاً  نمواً حقق الدخل من العملیات 
 بش�كل جزئ�ي ت�م تعویض�ھوال�ذي نتیجة انخفاض الدخل من الرسوم والعموالت وارتفاع تكلف�ة العملی�ات المتعلق�ة بھ�ا، 

حل��ول ال��دفع خ��دمات  رس��وم وعم��والتم��ن ال��دخل م��ن عملی��ات الت��داول والزی��ادة ف��ي رس��وم البطاق��ات وال��دخل م��ن 
 وكذلك الدخل من عموالت عملیات التمویل التجاري.اإللكترونیة 

 
 الس�ائدة ارتفاع المستوى المعی�اري لمع�دالت الفوائ�دومع  نحن مستمرون في نھجنا المتحفظ لبناء میزانیة عمومیة قویة

ارتفع�ت الودائ�ع ألج�ل  بینم�ا ،في األسواق لم تت�أثر الودائ�ع ف�ي الحس�ابات الجاری�ة وحس�ابات الت�وفیر إال بش�كل نس�بي
 درمصا صافي ونس�بة  (LCR)النطاق المستھدف للمتطلب�ات التنظیمی�ة الخاص�ة بنس�بة تغطی�ة الس�یولة  ضمنبقیت و
بع��د أن كان��ت  %94.2إل��ى ح��د كبی��ر لتص��ل إل��ى  نس��بة الق��روض إل��ى الودائ��ع وتحس��نت. )NSFR(ة لمستقرّا للتمویا

 .2017بنھایة العام  100.1%



 
 

وقد ساھم تنوع محفظة القروض من خالل إستراتیجیة إقراض منض�بطة ف�ي تحقی�ق میزانی�ة عمومی�ة قوی�ة. وش�ھدت 
وف�ي إط�ار س�عینا . 2017ع�ن م�ا كان�ت علی�ھ ف�ي الع�ام   %6بة لش�ركات زی�ادة بنس�للعم�الء م�ن االقروض الممنوحة 

األف��راد  الممنوح��ة للعم��الء م��ن ق��روضالانخفض��ت  (غی��ر المغط��اة) تقلی��ل مخ��اطر محفظ��ة ق��روض األف��رادلالمس��تمر 
رن�ة بنس�بة امق %0.57كلفة المخاطر لتص�ل إل�ى مما أدى إلى تحسن كبیر في ت، 2017مقارنة بنھایة العام  %4سبة بن

 .2017بنھایة العام  0.81%
 

 نس�بة كفای�ة رأس الم�البلغ�ت بینم�ا  %13.40بلغ�ت نس�بة الش�ق األول حیث  ،حافظ البنك على قاعدة رأس مال قویة
 2017ساساً إلى التوزیع�ات النقدی�ة ف�ي نھای�ة الع�ام نخفاض في نسبة كفایة رأس المال أاال ودویع %17.26) 3(بازل 

ون�ة ص�ول الموزوكذلك نتیج�ة لزی�ادة األ (IFRS9) 9ي إلعداد التقاریر المالیة رقم والتعدیالت الخاصة بالمعیار الدول
نس�بة الس�یولة عل�ى مس�تویاتھا  حافظ�تكما  عالوة على السداد الجزئي للشق الثاني من رأس المال. المخاطر اإلئتمانیة

ب�ل المص�رف المرك�زي والب�الغ مقارنة مع الحد األدنى المطلوب م�ن ق %186العالیة حیث بلغت نسبة تغطیة السیولة 
90%. 

 
ف�ي كاف�ة قطاع�ات أرب�اح متوازن�ة تحقی�ق  إلى عمالنا والذي أدىأوتعكس ھذه النتائج مدى جودة واستقرار وكفاءة نھج 

. ونحن على ثق�ة بق�درتنا عل�ى مواجھ�ة التح�دیات بفض�ل التزامن�ا ب�النھج المنض�بط إلدارة المخ�اطر لدى البنك األعمال
 حوكمة الشركات. مجال ارسات العالمیة في فضل الممأواتباع 

 
 ، قال الرئیس التنفیذي:تبني الصیرفة الرقمیة لتحقیق التمیز في خدمة العمالءوحول 

ف��ي رس��م   2018ع��ام  خ��اللنج��ح البن��ك فق��د غی��ر مس��بوقة لخدم��ة عمالئ��ھ  یتمت��ع بن��ك أب��وظبي التج��اري بإمكانی��ات"
تلبی��ة متطلب��ات لط��رح ع��دد م��ن تطبیق��ات الھوات��ف الذكی��ة ی��ة وق��ام باس��تراتیجیة واض��حة للتح��ّول إل��ى الص��یرفة الرقم

بم�ا ف�ي أداء األعم�ال  لتمی�زاإلس�تثمار ف�ي التح�ول إل�ى الص�یرفة الرقمی�ة وااستراتیجیتھ في وسیواصل البنك ، عمالءلا
نھم م�ن التجرب�ة المص�رفیة لعمالئن�ا وتمّك� بمس�توى وترتق�يبالمرون�ة  تتس�مھم ف�ي تق�دیم خ�دمات مص�رفیة مبتك�رة یس

ق�د أدى إل�ى زی�ادة ف�ي نج�ازات ھ�ذه اإلومع أن نجاحنا في تحقی�ق  إنجاز تعامالتھم المصرفیة بسرعة أكبر وأكثر أماناً.
ل�ى مس�تواھا ض�من النط�اق المس�تھدف حافظ�ت عس�بة التكلف�ة إل�ى ال�دخل إال أن ن %5 التش�غیلیة بنس�بةتكلفة العملیات 

 . %33.6لتصل إلى 
 

 ي تصریحھ قائالً: واختتم الرئیس التنفیذ
وتمثّل عملیة االندماج مع بنك االتح�اد ال�وطني، وم�ن . 2019أبوظبي التجاري بكل ثقة وإصرار نحو عام  ینطلق بنك

م��ن اإلمكان��ات  واع��دةً  ، إذ تحم��ل معھ��ا آفاق��اعل��ى مص��رف الھ��الل، فج��راً جدی��داً م��ن التمی��ز واإلنج��از اإلس��تحوذ ث��م
وثقافتنا اإلیجابیة وإطار الحوكم�ة الرش�یدة ال�ذي  العریقةخبرتنا  مكنتناوقد  دة منھا.والفرص المثمرة التي نتطلّع لالستفا

 القطاع المصرفي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.ب العمل تحقیق طموحاتنا وإرساء معاییر جدیدة في مننتّبعھ 
 

وظفین�ا وتعزی�ز كف�اءة التواص�ل م�ع كما أنھا ستمّكننا خ�الل ھ�ذه المرحل�ة الجدی�دة م�ن تعمی�ق مس�تویات التفاع�ل م�ع م
 المش��اركة ف��ي مج��ال المس��ؤولیة المجتمعی��ة لمزی��د م��نا ، فض��الً ع��ناھمیناعمالئن��ا وتحقی��ق المزی��د م��ن العوائ��د لمس��

 والمساھمة بشكل قوي وملموس في المرحلة القادمة من مسیرة التنمیة االقتصادیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

 -انتھى-



 
 

 :2018بنك خالل عام جوائز ال
 
 

 في الشرق األوسط من جلوبال فاینانسإدارة النقد  أفضل بنك في مجالجائزة  •
 جائزة أفضل بنك في مجال إدارة النقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من جلوبال فاینانس •
 جلوبال فاینانسجائزة أفضل بنك محلي في مجال التمویل التجاري للعام من  •
  طاقة إمتیازات في الشرق األوسط وشمال أفریقیا من ملتقى ماستر كارد للریادة ب جائزة أفضل •
 المركز الثاني من جوائز ستاندرد أند بورز/حوكمة ضمن المؤشر العربي للریادة في مجال االستدامةجائزة  •
 من موقع سوق المال 2018أكثر بطاقة ائتمان انتشاراً للعام جائزة  •
 للعام في الشرق األوسط من آسیان بانكربطاقة ائتمان جائزة أفضل  •
  بطاقة ائتمان ذات إمتیازات في الشرق األوسط وآسیا وجزر المحیط الھادي من جوائز فریدي  جائزة أفضل •
 جلوبال فاینانسوالشرق األوسط من  دولة اإلمارات العربیة المتحدة جائزة أفضل منصة للتمویل التجاري في •
 جلوبال فاینانسوالشرق األوسط من  دولة اإلمارات العربیة المتحدة كامل للخدمات المصرفیة للشركات فيجائزة أفضل موقع الكتروني مت •
 جلوبال فاینانسمن  دولة اإلمارات العربیة المتحدة جائزة أفضل بوابة الكترونیة للخدمات المصرفیة في •
 المملكة المتحدة. –وبال إسالمیك فاینانس جائزة أفضل خدمات مصرفیة للشركات متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة من جل •
 من جوائز الخدمات المصرفیة اإلسالمیة لألفراد 2018جائزة االستثمار في الموظفین للعام  •
 آسیان بانكر منالمتحدة  العربیة اإلمارات دولة مستوى على التجاري التمویل خدمات مجال في بنك جائزة أفضل •
 من جلوبال فایننس على مستوى دولة اإلمارات العربیة فضل مزود خدمات تمویل تجاريأجائزة  •
 2018یوروموني الستطالع الرأي  جائزة أفضل بنك في مجال إدارة النقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من •

 
 

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
كان عدد موظفي البنك  2018 دیسمبر 31كشركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاریخ  1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

 49جنسیة یخدمون قاعدة عمالء البنك من األفراد والشركات من خالل شبكة فروع محلیة تضم  84موظف یمثلون  5000یزید على 
یة المتحدة "یوبنــك" في اإلمارات العرب مراكــز للخدمــات المصرفیــة الرقمیــة 4فرعاً وفرعین لخدمات ومبیعات "سیمبلي الیف" و

یبلغ إجمالي أصول البنك  2018 دیسمبر 31وكما بتاریخ   وفرعین في الھند وفرع في جیرسي ومكتب تمثیلي في لندن وسنغافورة.
 .ملیار درھم 280

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

الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریة وإدارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة 
جنبیة ومشتقات األوراق المالیة وخدمات الصیرفة اإلسالمیة وتمویل المشاریع وإدارة العقارات للشركات وصرف العمالت األ

 .واالستثمارات االستراتیجیة
من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسھم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم  %62.52تمتلك حكومة أبوظبي 

 ملیار درھم. 42كانت الرسملة السوقیة للبنك تبلغ  2018 دیسمبر 31الیة. وبتاریخ تداولھا في سوق أبوظبي لألوراق الم
 

 
 

 للمزید من المعلومات حول هذا الموضوع، یرجى االتصال مع :

 بنك أبوظبي التجاري:

 إدارة العالقات الخارجیة

 د.مجدي عبد المهدي 

  majdi.a@adcb.comبرید الكتروني: 

 

 عالقات المستثمرین 

 دنیس كاووكي 

  adcb_investor_relations@adcb.comبرید الكتروني: 
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