بنك أبوظبي التجاري
شارع الشيخ زايد األول
ص.ب ،939 :.أبوظبي
http://www.adcb.com

بيان صحفي :للنشر فورا

 1.105مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع األول من عام 2017
بزيادة بنسبة  %10مقارنة بنهاية الربع األخير من العام الماضي وبنسبة  %8عن ما كان عليه بنهاية
الربع األول من العام الماضي
أبوظبي في  30أبريل  :2017أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع األول من عام .2017

النتائج الرئيسية للربع األول من العام  31( 2017مارس :)2017
أداء قوي ونهج منضبط إلدارة التكاليف:
 إرتفع صافي األرباح ليصل إلى  1.105مليار درهم بزيادة بنسبة  %10مقارنة بنهاية الربع األخير من
العام الماضي وبنسبة  %8عن ما كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي .بينما حافظ البنك على
مستوى العائد على متوسط الحقوق بنسبة  ،%16.1ونسبة العائد على متوسط األصول عند %1.60
بنهاية الربع األول من العام .2017
 إرتفعت األرباح التشغيلية لتصل إلى  1.489مليار درهم قبل خصم المخصصات العامة بنسبة %3عن
ما كان عليه بنهاية بالربع األخير من العام الماضي ،وبنسبة  %8مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام
الماضي بسبب الزيادة الطارئة على اإليرادات وإدارة التكاليف بكفاءة عالية.
 إرتفع الدخل من العمليات قبل خصم المخصصات العامة بنسبة %3عن ما كان عليه بنهاية بالربع األخير
من العام الماضي ،وبنسبة  %6مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى  2.229مليار
درهم .بينما حافظت المصاريف التشغيلية على نفس مستواها خالل العام الماضي عند  740مليون درهم
بسبب حرص البنك وسعيه المستمر إلدارة أعماله بكفاءة عالية ،حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل خالل
الربع األول من العام الجاري  %33.2مقارنة مع  %34.9خالل الربع األول من العام الماضي بتحسن
وقدره  170نقطة أساس.
 إرتفع صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل اإلسالمي بنسبة  %4مقارنة بالربع األخير ونهاية
نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى  1.631مليار درهم بالرغم من زيادة تكلفة األموال نظرا لتراجع
مستويات السيولة باألسواق ،حيث بلغت تكلفة األموال بنهاية الربع األول من العام الجاري  %1.45بعد
أن كانت  %1.17خالل الربع األول من العام الماضي و %1.49بنهاية الربع األخير من العام الماضي.

 حافظ الدخل من غير الفوائد البالغ  598مليون درهم على مستواه مقارنة بالربع األخير من العام الماضي
بينما سجل إرتفاعا بنسبة  %11عن ما كان عليه بنهاية الربع األول من العام الماضي .ويعود هذا
اإلرتفاع إلى زيادة الدخل من العمليات التجارية والزيادة في الدخل من الرسوم والعموالت حيث بلغ
صافي الدخل من عمليات تداول منتجات الخزينة العامة  166مليون درهم بارتفاع وقدره  %36عن ما
كان عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي ،بينما سجل الدخل من الرسوم والعموالت البالغ 373
مليون درهم إرتفاعا بنسبة  %4عن ما كان عليه بنهاية الربع األول من العام الماضي.
ميزانية عمومية قوية وزيادة كبيرة في اإليداعات في الحسابات الجارية وحسابات التوفير:
 إرتفع إجمالي األصول بنسبة  %2ليصل إلى  264مليار درهم كما إرتفع صافي القروض والسلفيات
بنسبة  %1ليصل إلى  160مليار درهم مقارنة بنهاية الربع األخير من العام الماضي ،كما حقق إجمالي
األصول إرتفاعا بنسبة  %14وحقق صافي القروض والسلفيات نموا بنسبة  %6مقارنة بنهاية الربع
األول من العام الماضي.


حققت ودائع العمالء زيادة بنسبة  %4لتصل إلى  162مليار درهم عن ما كانت عليه بنهاية العام
الماضي وبنسبة  %10مقارنة بالربع األول من العام الماضي .بينما إرتفعت نسبة إيداعات العمالء قليلة
التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة  %10عن ما كانت عليه بنهاية الربع األخير من
العام الماضي لتصل إلى  71مليار درهم ،حيث شكلت هذه اإليداعات  %44من إجمالي الودائع.

 حققت الزيادة في الودائع نموا بمعدل أفضل من نمو قروض العمالء مما نتج عنه تحسن نسبة القروض
إلى الودائع لتصل إلى .%98.4
نهج متحفظ إلدارة المخاطر وتحسن نوعية األصول
 بلغت نسبة القروض المتعثرة  %2.7بينما بلغت نسبة التغطية النقدية للمخصصات  %132.5بنهاية
الربع األول من العام الجاري.
 بلغت تكلفة المخاطر خالل الربع األول من العام الجاري  %0.78بينما كانت  %0.83في عام .2016
 بلغت نسبة المخصصات العامة  %1.8من األصول موزونة المخاطر االئتمانية بما يتخطى متطلبات المصرف
المركزي البالغة .%1.5

رأس مال قوي وسيولة عالية
 بلغت نسبة كفاية رأس المال  %17.83وبلغت نسبة الشق األول  %14.55بنهاية الربع األول من العام
 .2017وذلك بعد توزيع أرباح األسهم بمبلغ  2.1مليار درهم خالل الربع األول من العام .2017
 حافظ البنك على مستويات سيولة عالية ،حيث بلغت نسبة تغطية السيولة  %116بنهاية الربع األول من
العام  2017مقارنة بمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ .%80
 حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خالل معامالت ما بين البنوك ،حيث بلغ صافي اإليداعات
لدى بنوك الدولة  20.6مليار درهم بنهاية الربع األول من العام  .2017كما حافظ على نسبة سيولة
قوية بلغت .%25.7
قال عالء عريقات ،الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:
"شهههد البنههك انطالقههة ممتههازة ألعمالههه مههع بدايههة العههام وحقههق نمههوا كبيههرا فههي أربههاح جميههع قطاعههات
أعمالهههه بنهايهههة الربهههع األول مهههن عهههام  .2017كمههها حافظهههت كهههل مهههن نسهههبة العائهههد علهههى الحقهههوق
ونسبة كفاية رأس المال على مستوياتها المتميزة في القطاع المصرفي.
تتمثهههل واحهههدة مهههن أههههم الركهههائز اإلسهههتراتيجية ألعمالنههها فهههي تحقيهههق االسهههتدامة مهههن خهههالل تنميهههة قاعهههدة
الودائهههع وتمويهههل التوسهههع المسهههتقبلي فهههي القهههروض باالعتمهههاد علهههى ودائهههع العمهههالء .وقهههد اسهههتطاع بنهههك
أبههههوظبي التجههههاري جههههذب ودائههههع العمههههالء بههههوتيرة أسههههرع مههههن تلههههك السههههائدة بالسههههوق المحليههههة وزيههههادة
القهههروض الممنوحهههة والحفهههاظ علهههى ميزانيهههة عموميهههة قويهههة ،مههها يهههدل علهههى قهههدرتنا علهههى التعامهههل مهههع
التحهههديات االقتصههههادية والعمههههل فههههي ظههههل بيئههههة شههههديدة التنافسههههية مههههن خههههالل مههههن األولويههههة للحفههههاظ علههههى
مصههههادر كافيههههة للمههههوال والسههههيولة بتكلفههههة منخفضههههة حيههههث اسههههتطعنا زيههههادة نسههههبة إيههههداعات العمههههالء
منخفضهههة التكلفهههة فهههي الحسهههابات الجاريهههة وحسهههابات التهههوفير بشهههكل كبيهههر خهههالل الربهههع األول مهههن عهههام
 2017لتشكل  %44من إجمالي الودائع بعد أن كانت  %42بنهاية العام الماضي.
وأضههههاف " :تؤكههههد هههههذه النتههههائج نجههههاح الههههنهج المنضههههبط الههههذي نتبعههههه فههههي إدارة قاعههههدة التكههههاليف بهههههدف
تحسهههين معهههدالت الربحيهههة والموازنهههة بهههين طموحنههها لتحقيهههق أعلهههى معهههدالت األربهههاح والعوائهههد لمسهههاهمينا
الكهههرام واالنضهههباط فهههي كهههل مههها نقهههوم بهههه مهههن أعمهههال للتعهههرف علهههى أفضهههل الطهههرق لخدمهههة عمالئنههها مهههن
خههالل كافههة مجموعههات األعمههال فههي البنههك ،بمهها يعكههس مههدى التنههوع فههي مهها نقدمههه مههن خههدمات مصههرفية
ومنتجات مالية مبتكرة.

واختههتم حديثههه قههائال :نحههن نفتخههر بالنتههائج المحققههة خههالل الربههع األول مههن العههام الجههاري وعلههى ثقههة تامههة
بقهههدرتنا علهههى مواجههههة التحهههديات واالسهههتمرار فهههي تقهههديم أرقهههى الخهههدمات لعمالئنههها الكهههرام والوصهههول إلهههى
االمتياز في كل ما نقوم به من أعمال وتحقيق أعلى العوائد لمساهمينا".
وقااال ديباااك كااوهلر ،كبياار المساالولين الماااليين لمجموعااة بنااك أبااوظبي التجاااري " :اسههتمر بنههك
أبههوظبي التجهههاري فههي الحفهههاظ علههى ميزانيهههة عموميههة قويهههة وأعمههال متنوعهههة باإلضههافة الهههى هههوام

جيهههدة

وضههوابط صههارمة .وقههد أدت جهودنهها المسههتمرة لتنويههع مصههادر الههدخل إلههى زيههادة الههدخل مههن غيههر الفوائههد
بنسهههبة  %11مقارنهههة بمههها كانهههت عليهههه بنهايهههة الربهههع األول مهههن العهههام الماضهههي ،حيهههث شهههكل الهههدخل مهههن
غيههههر الفوائههههد  %26.8مههههن الههههدخل مههههن العمليههههات مقارنههههة مههههع  %25.5بنهايههههة نفههههس الفتههههرة مههههن العههههام
الماضههههي .كمهههها شهههههد الههههدخل مههههن العمليههههات قبههههل خصههههم المخصصههههات العامههههة ،زيههههادة بنسههههبة  %6بينمهههها
حققت األرباح التشغيلية نموا بنسبة  %8بنهاية الثالثة أشهر األولى من العام الماضي.
وأضهههاف" :حافظهههت نسهههبة القهههروض المتعثهههرة علهههى مسهههتواها عنهههد  %2.7بينمههها بلغهههت نسهههبة التغطيهههة النقديهههة
للمخصصههههات  %132.5بنهايههههة شهههههر مههههارس مههههن العههههام الجههههاري مقارنههههة مههههع  %129.9بنهايههههة العههههام
الماضههي .وباإلضههافة الههى تحسههن جههودة أصههوله ،اسههتطاع البنههك الحفههاظ علههى مسههتويات سههيولة عاليههة ،حيههث
بلغهههت نسهههبة تغطيهههة السهههيولة  %116مقارنهههة بمتطلبهههات المصهههرف المركهههزي التهههي تبلهههغ  %80بينمههها بلغهههت
نسبة السيولة  %25.7بعد أن كانت  %24.3بنهاية نفس الفترة من العام الماضي".

انتهى
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ،يرجى االتصال مع:
بنك أبوظبي التجاري:
إدارة العالقات الخارجية
د.مجدي عبد المهدي
بريد الكتروني: majdi.a@adcb.com :
عالقات المستثمرين
دنيس كاووكي
بريد الكترونيadcb_investor_relations@adcb.com :

جوائز البنك خالل الربع األول من عام :2017










جائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال وجائزة أفضل أداء في االبتكار
جائزة خدمات إدارة النقد من فئة الخمس نجوم من يوروموني العالمية
جائزة أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة من جلوبال فاينانس
جائزة أفضل بنك في مجال سلسلة التوريدات في الشرق األوسط من جلوبال فاينانس
جائزة أفضل بنك في مجال تغيير العمال أو التحول من جوائز تجربة العميل في الخليج
جائزة أفضل بنك في مجال مبادرات التوطين المبتكرة من جوائز تجربة العميل في الخليج
جائزة أفضل بنك في مجال استطالع آراء العمالء من جوائز تجربة العميل في الخليج
جائزة أفضل بنك في مجال مشاركة الموظفين-الخدمات المالية من جوائز تجربة العميل في الخليج
جائزة أفضل بنك في مجال مركز االتصال من جوائز تجربة العميل في الخليج

نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
تأسس بنك أبوظبي التجاري عام  1985كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي .وبتاريخ  31مارس  2017كان عدد موظفي البنك يزيد على  4500موظف
يمثلون  75جنسية يخدمون قاعدة عمالء البنك من األفراد والشركات من خالل شبكة فروع محلية تضم  48فرعا و 3مكاتب دفع وفرعين في الهند وفرع في
جيرسي ومكتب تمثيلي في لندن وسنغافورة .وكما بتاريخ  31مارس  2017يبلغ إجمالي أصول البنك  264مليار درهم.
يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة
واألنشطة المتميزة في مجاالت عديدة منها ،الخدمات المصرفية للفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات
المصرفية التجارية 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 أبوظبي لالستثمار .وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي
للوراق المالية .وبتاريخ  31مارس  2017كانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ  35مليار درهم.

