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من العام  التسعة أشھرالتجاري الیوم عن نتائجھ المالیة عن  أبوظبيأعلن بنك : 2018 أكتوبر 21أبوظبي في 

2018. 
 

 : النتائج الرئیسیة
 

 ونمو األرباحأسس قویة ألداء متمیز  
 )بنفس الفترة من العام الماضيمقارنة  2018من عام  التسعة أشھر(           

 
 .ملیار درھم 3.483لیصل إلى   %9ارتفع صافي األرباح بنسبة  -

لیار م 5.417لیصل إلى  %9بنسبة  عملیات التمویل اإلسالميأرباح وارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد  -

 .درھم 

 .ملیار درھم 937.6لیصل إلى  %5رتفع الدخل من العملیات بنسبة ا -

 ملیار درھم. 4.593لتصل إلى  %4ارتفعت األرباح التشغیلیة قبل خصم المخصصات بنسبة  -

 ملیار درھم. 1.117لیصل إلى  %9انخفض صافي المخصصات بنسبة  -

 .%5نسبة ب ملیار درھم بانخفاض 1.521  الدخل من غیر الفوائدبلغ  -

 ة نفس الفترة من العام الماضي.یبنھا %2.89مقارنة مع  %3.07بلغ صافي ھامش الفوائد  -

 
 نھج متحفظ في إدارة التكالیف وأصول عالیة الجودة: 

بنھایة نفس  %32.6بنھایة التسعة أشھر من العام الحالي مقارنة بنسبة  %33.8بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل  -

 ماضي محافظة على مستواھا ضمن النطاق المستھدف.الفترة من العام ال

من  التسعة أشھرخالل  %1.46بعد أن كانت  %1.86التسعة أشھر من العام الجاري خالل  األموالبلغت تكلفة  -

 .بما یتماشى مع معدالت الفوائد السائدة باألسواق العام الماضي

 %0.81مقارنة بنسبة  %0.67صل إلى لتمن العام الجاري  التسعة أشھرتكلفة المخاطر خالل  تحسنت -

 من العام الماضي.التسعة أشھر بنھایة 

بنھایة العام  %2.12مقارنة مع  2018من العام التسعة أشھر بنھایة  %2.97نسبة القروض المتعثرة  بلغت -

 بعد أن كانت 2018من العام التسعة أشھر بنھایة  %133.0المخصصات  ةتغطی نسبة بینما بلغت الماضي

 .2017بنھایة العام  162.9%

 
 

 

 بنك أبوظبي التجاري
 الشیخ زایدشارع 

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

 بیان صحفي: للنشر فوراً 

http://www.adcb.com/


 
 

 نمو مستدام مع االعتماد على ودائع العمالء كمصدر للتمویل:و سیولة عالیة 

 .الماضيالعام مقارنة بنھایة درھم  ملیار 165إلى  لیصل %1بنسبة  صافي القروض والسلفیاترتفع ا -

 الماضي. ملیار درھم مقارنة بنھایة العام 170لتصل إلى  %4ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  -

 .من إجمالي ودائع العمالء %41إیداعات العمالء قلیلة التكلفة (في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر)  شكلت -

 بنھایة العام الماضي. %100.1مقارنة مع نسبة  %97.3بلغت نسبة القروض إلى الودائع  -

 .%90صرف المركزي التي تبلغ األدنى لمتطلبات الم مقارنة بالحد LCR( 123%( بلغت نسبة تغطیة السیولة -

 .%27حافظ البنك على نسبة سیولة قویة بلغت  -

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

  ملیار درھم. 11الدولة 

 

  :مال مرتفع رأس 
األدنى  الحد بما یتخطى %12.98لغت نسبة الشق األول بینما ب %16.90) 3(بازل بلغت نسبة كفایة رأس المال  -

 على التوالي. %9.25و %12.75لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ 

 

بنك أبو ظبي التجاري عن بدء محادثات مبدئیة بشأن عملیة دمج أعلن  2018سبتمبر  3مالحظة: بتاریخ 

ھذه  .التوازي مع مساھمي مصرف الھاللمناقشات مماثلة بوعن بدء  محتملة مع بنك االتحاد الوطني.

وننتھز ھذه الفرصة للتأكید على  المناقشات ما زالت في طورھا المبدئي وقد ال ینتج عنھا أي صفقة فعلیة.

التزام بنك أبوظبي التجاري بأقصى درجات اإلفصاح والشفافیة بتلبیة كافة المتطلبات التنظیمیة. وسیتم 

 لیة بآخر المستجدات في حال حدوث أي تطورات جوھریة.خطار سوق أبوظبي لألوراق الماإ

 

بنك أبوظبي  إدارة مجموعة مجلس وعضوعالء عریقات، الرئیس التنفیذي قال وتعلیقاً على ھذه النتائج، 
، حیث ارتفع 2018نحن فخورون بأداء البنك والنتائج المحققة خالل فترة التسعة أشھر من عام "  التجاري:

بنفس الفترة من العام مقارنة  %9العام الماضي وبنسبة ب مقارنة %5الثالث بنسبة صافي أرباح الربع 

 . %15.7بینما بلغ العائد على حقوق المساھمین  الماضي

دارة إلونھج منضبط ضمن إطار قوي من الحوكمة النمو المستدام استمر البنك في التركیز على تحقیق 

تسعیر ب بقواعد صارمة فیما یتعلقاإلدارة التنفیذیة وفریق ة من قبل مجلس اإلدار بمتابعة حثیثة المخاطر

 .معینة جھاتھا في زومنع ترك االنكشافات المخاطر وإدارة

والمعیار  )3(وفي ظل التغیرات المتالحقة الذي تشھدھا صناعة الخدمات المالیة وبدء تطبیق اتفاقیة بازل 

لقواعد لاالمتثال ببنك أبوظبي التجاري  نا فيماتزؤكد الن)، 9الدولي إلعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم (



 
ة ییادالمكانة الرحرص على التواصل مع الجھات التنظیمیة لضمان ترسیخ الالتنظیمیة لألعمال واألسواق و

  .لبنكل

 

میة في وضرورة اإللتزام بھا عند تطبیق القواعد التنظی نائأداتأثیرھا على ودراكاً منا ألھمیة القیم األخالقیة إ

على  ن على جمیع المستویات اإلداریةوظفیالمتقییم أداء  جزء كبیر منیعتمد  ،من أعمالكل ما نقوم بھ 

اعتمدھا التي الخمسة مبادئ النزاھة واالحترام والطموح واالنضباط واالھتمام وھي المبادئ مدى االلتزام ب

 البنك.ر خدمة عمالء اییومعاألخالقیة  ھقیموة یثقافال تھلمنظومركائز أساسیة البنك ك

المتسارعة في بیئة األعمال والعملیات التشغیلیة التي تتأثر التطورات لمواكبة  " :الرئیس التنفیذيوأضاف 

وسلوكیات على توقعات  بدورھافي تقنیات الخدمات المصرفیة والمالیة والتي تؤثر بالتطورات المتالحقة 

لى الصیرفة الرقمیة وتطویر مواھب وقدرات موظفینا ورفع كفاءة التحول إقطعنا شوطاً كبیراً نحو  ،عمالئنا

للمعلومات بھدف تدعیم مركزنا  والحمایة معلومات لتوفیر أقصى درجات األمنالبنیة التحتیة لتقنیة ال

 من التغییرات السریعة.في ظل ھذه البیئة التي تتسم بالكثیر المنافسة والتفوق  علىقادرة ؤسسة مالیة كم

بقدرة اقتصاد دولة اإلمارات العربیة المتحدة على تحقیق النمو المنشود على  نثقواختتم حدیثھ قائالً: نحن 

وبقدرتنا طرحھا الحكومة الرشیدة تالمحفزات االقتصادیة التي ومن خالل المبادرات  ین القریب والبعیداألمد

 لى العوائد لمساھمینا."بمعدالت منتظمة بما یحقق أع المنشودعلى مواصلة تحقیق النمو 

 

جاءت النتائج المالیة خالل " :بنك أبوظبي التجاري لمجموعةكبیر المسؤولین المالیین  ،وقال دیباك كوالر

من العام لتعكس األداء القوي للبنك في مختلف قطاعات األعمال وقدرتھ على تحقیق النمو  التسعة أشھر

البنك في تحقیق نتائج مالیة قویة لیبلغ الدخل من ر المتغیرات من عام إلى آخر، حیث استمومواجھة 

 3.476وأرباح تشغیلیة بلغت (بعد خصم المخصصات)  %5ملیار درھم بارتفاع وقدره  6.937العملیات 

 عن ما كانت علیھ بنھایة نفس الفترة من العام الماضي. %8ملیار درھم بزیادة وقدرھا 

 الحد من المخاطر لفترة من العام الماضي كما استطاع البنكمقارنة بنفس ا %1حققت القروض نمواً بنسبة 

وقد ساھمت   .%5قروض الشركات نمواً بنسبة محفظة بینما حققت  ،ألفراداالمحیطة بمحفظة قروض 

العمالء بنسبة ألجل في قطاع الخدمات المصرفیة للشركات في ارتفاع ودائع  ودائع الزیادة الطارئة على ال

4% . 

كشھادة ، (A/Stable/A-1) "مستقر" فئةضمن تصنیف البنك  علىاندرد أند بورز" مؤخراً "ستجاء تأكید 

بین مختلف قطاعات الموازنة والقدرة على  دارةاإلبعلى ما یتمتع بھ البنك من سمعة طیبة واستقرار 

لشق األول قویة، حیث بلغ اكفایة رأس مال كل منھا. وقد حافظ البنك على نسبة  مناألعمال والدخل المحقق 

 ."2018سبتمبر  30بتاریخ  %16.90ل إجمالي نسبة كفایة رأس الماو 12.98%

 

 -انتھى-



 
 

 :2018جوائز البنك خالل عام 
 

 في الشرق األوسط من جلوبال فاینانسإدارة النقد  أفضل بنك في مجالجائزة  •
 جلوبال فاینانسجائزة أفضل بنك في مجال إدارة النقد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من  •
 جلوبال فاینانسجائزة أفضل بنك محلي في مجال التمویل التجاري للعام من  •
  بطاقة إمتیازات في الشرق األوسط وشمال أفریقیا من ملتقى ماستر كارد للریادة  جائزة أفضل •
 الستدامةالمركز الثاني من جوائز ستاندرد أند بورز/حوكمة ضمن المؤشر العربي للریادة في مجال اجائزة  •
 من موقع سوق المال 2018أكثر بطاقة ائتمان انتشاراً للعام جائزة  •
 بطاقة ائتمان للعام في الشرق األوسط من آسیان بانكرجائزة أفضل  •
  بطاقة ائتمان ذات إمتیازات في الشرق األوسط وآسیا وجزر المحیط الھادي من جوائز فریدي  جائزة أفضل •
 جلوبال فاینانسمن والشرق األوسط  دولة اإلمارات العربیة المتحدة ري فيجائزة أفضل منصة للتمویل التجا •
 جلوبال فاینانسمن  والشرق األوسط دولة اإلمارات العربیة المتحدة متكامل للخدمات المصرفیة للشركات في الكتروني موقعفضل جائزة أ •
 جلوبال فاینانسمن  ات العربیة المتحدةدولة اإلمار فضل بوابة الكترونیة للخدمات المصرفیة للشركات فيجائزة أ •
 المملكة المتحدة. –جائزة أفضل خدمات مصرفیة للشركات متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة من جلوبال إسالمیك فاینانس  •

 

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
 

موظف  5000كان عدد موظفي البنك یزید على  2018 رسبتمب 30كشركة مساھمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاریخ  1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 
 4و فرعین لخدمات ومبیعات "سیمبلي الیف" و فرعاً  50جنسیة یخدمون قاعدة عمالء البنك من األفراد والشركات من خالل شبكة فروع محلیة تضم  84یمثلون 

وكما   وسنغافورة. وفرعین في الھند وفرع في جیرسي ومكتب تمثیلي في لندنمتحدة في اإلمارات العربیة ال یوبنــك"" خدمــات المصرفیــة الرقمیــةللكــز امر
 ملیار درھم.  272یبلغ إجمالي أصول البنك  2018 سبتمبر 30بتاریخ 

 
صرفیة المتطورة واألنشطة یعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمھ لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الم

خدمات المصرفیة المتمیزة في مجاالت عدیدة منھا، الخدمات المصرفیة لألفراد وإدارة الثروات واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات وال
ة ومشتقات األوراق المالیة وخدمات الصیرفة اإلسالمیة التجاریة وإدارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبی

 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  2018 سبتمبر 30ة. وبتاریخ المالی

 

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

 
 إدارة العالقات الخارجیة

 د.مجدي عبد المھدي 
  dcb.commajdi.a@aبرید الكتروني: 

 
 عالقات المستثمرین 

 دنیس كاووكي 
 adcb_investor_relations@adcb.comبرید الكتروني: 
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