
     
 

     

 

   2014عام لمن ا النصف األول بنك أبوظبي التجاري عنأرباح  درهم مليار 2.161
  2014درهم أرباح الربع الثاني من العام  مليار 1.058

  
 

ول من النصف األ جاري اليوم عن نتائجه المالية عنالت أبوظبيأعلن بنك : 2014 يوليو 22أبوظبي في 

 .2014ام الع
  

 :ألرباحل متميزةمستويات 
 

 .%19بارتفاع وقدره  درهم مليار 2.161 رباحبلغ صافي األ - 

  .درهم مليار 2.010 إلىليصل % 18بنسبة القابلة للتوزيع على المساهمين رباح ارتفع صافي األ - 

الدخل من العمليات خالل علمًا بأن  .درهم مليار 3.775 إلىليصل % 1رتفع الدخل من العمليات بنسبة ا - 

 اتفاقيات نتهاءإ نتيجةمليون درهم آربح لمرة واحدة  103مبلغ  تضمنالماضي ول من العام النصف األ

الدخل من العمليات خالل النصف األول من العام  ارتفعالربح غير المتكرر، ومع استبعاد  ،التحوط

  .مليون درهم 982 إلىليصل % 8بنسبة  زيادةبينما حقق الدخل من غير الفوائد  %4بنسبة  2014

 .مليون درهم 589 إلىليصل % 24صافي الرسوم والعموالت زيادة بنسبة  شهد الدخل من - 

  

  :لتكاليفادارة نهج متحفظ إل
 

ول من العام الماضي لتصل لنصف األعن ما آانت عليه بنهاية ا% 24انخفضت الفوائد المدفوعة بنسبة  - 

 .مليون درهم 719 إلى

 .2014من العام  ولبنهاية النصف األ% 31.9الدخل  إلىبلغت نسبة التكلفة  - 

 .مليون درهم 407 إلىلتصل  2014بنهاية النصف األول من العام  ةصصات العامانخفضت المخ - 

بنهاية % 129.2، بينما بلغت تغطية المخصصات %3.4 إلىالقروض المتعثرة لتصل  نسبة تحسنت - 

   .2014من العام   النصف األول

  

  

  

 

  بنك أبوظبي التجاري
  الشيخ زايدشارع 

  ، أبوظبي939.: ب.ص
http://www.adcb.com 

  للنشر فورًا: بيان صحفي



     
 

 
  :عمالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفيرإيداعات ال نسبة وزيادة آبيرة فيميزانية قوية 

  
بنهاية العام ما آانت عليه عن % 2ة بنسبارتفاع بمليار درهم  134القروض والسلفيات بلغت محفظة  - 

 .الماضي

 .بنهاية العام الماضي عن ما آانت عليه درهممليار  119 إلىلتصل % 3ة بودائع العمالء بنس ارتفعت - 

 إلى% 48بلغت  ، حيثالء في الحسابات الجارية وحسابات التوفيرإيداعات العمنسبة  ارتفعت - 

 .بنهاية العام الماضي% 39إجمالي ودائع العمالء مقارنة مع 

  :عاليةسيولة و مرتفعرأسمال 
  

 %.15.83وبلغت نسبة الشق األول % 20.12بلغت نسبة آفاية رأس المال  - 

لدى  اإليداعاتصافي حيث بلغ ، ما بين البنوك من خالل معامالتللسيولة آمودع  مكانتهعلى البنك حافظ  - 

 .درهم ارملي 14بنوك الدولة 

بنهاية النصف األول من العام  0.29درهم مقارنة مع  0.36تحسن العائد األساسي على السهم ليصل إلى  - 

 .الماضي

 

جاء " :مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاريرئيس  ،السويدي محمد عيسى ه النتائج، صرحوتعليقًا على هذ

ة تهدف رؤية طموح تنفيذ استمرار البنك فيليؤآد  2014عام الول من أداء البنك خالل النصف األ

مارات خطط التنمية االقتصادية طويلة األجل لدولة اإلواالستمرار في دعم تحقيق نمو مستدام  إلى

ي الجيدة في ظل القيادة لقد أتت هذه النتائج الممتازة إنعكاسًا لظروف اإلقتصاد المحل. لعربية المتحدةا

ولقوة أعمالنا األساسية وثقة عمالئنا باإلضافة الى لدولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة 

الى النصف الثاني من هذا العام برؤية ونحن نتطلع . إلدارة المخاطر الفاعلة البنكإستراتيجية 

   ".أعلى العوائد لمساهميناتحقيق ة وعلى اإلستفادة من آافة الفرص المتاح واضحة تقوم على الترآيز

  

عن يسعدنا اإلعالن ": بنك أبوظبي التجاري إدارة مجلس وعضو الرئيس التنفيذي ،قال عالء عريقاتو

جاءت لتؤآد نجاح إستراتيجيتنا الطموحة التي  2014نهاية النصف األول من العام نتائج مالية متميزة ب

مع تحسين نوعية األصول قد ساهم ترآيزنا على إدارة التكاليف و. قويةالمنضبط في تحقيق نتائج ونهجنا 

  .2014خالل النصف األول من العام  هذا األداء المتميزفي تحقيق 

  



     
 

 
إيداعات العمالء في الحسابات الجارية وحسابات نسبة حقق البنك زيادة آبيرة في " :وأضاف عريقات

   .بنهاية العام الماضي% 39مع إجمالي ودائع العمالء مقارنة  إلى% 48التوفير بلغت 

% 8نسبة بصول حيث ارتفع إجمالي األ ةالمزيد من القو للبنك في اآتساباستمرت الميزانية العمومية  آما

آما حافظ برأسمال قوي ونسب سيولة مرتفعة  احتفظ البنكبينما  ،2014يونيو  30وحتى من بداية العام 

يداعات لدى بنوك اإلمالت ما بين البنوك حيث بلغ صافي عاخالل م للسيولة منالبنك على مكانته آمودع 

ونسبة % 20.12، بينما بلغت نسبة آفاية رأس المال 2014يونيو  30 بتاريخمليار درهم  14الدولة 

  ."صول الموزونة المخاطر االئتمانيةمن األ% 2.14القروض إجمالي مخصصات 

   

ض بمسؤولياته االجتماعية واالستثمار في البنية التحتية بالنهومن التزام بنك أبوظبي التجاري  وانطالًقًا

مبادرة الوهي " طموحة"مبادرة  بإطالق 2014االقتصادية، نفتخر بأننا قد قمنا خالل الربع الثاني من العام 

توفير فرص  إلىتهدف  األولى من نوعها في القطاع المصرفي على مستوى منطقة الشرق األوسط،

مسيرة العمل المصرفي مع الحفاظ على  إلىجيع المرأة اإلماراتية على االنضمام وهيكلية عمل فريدة لتش

حيث يمكن للمرأة اختيار فترة العمل المناسبة لها على مدار اليوم  ،خصوصيتها والتزاماتها االجتماعية

يناسبها في المنزل أو أي مكان  والتي تصل مدتها إلى أربع ساعات بنظام الساعات المرنة والدوام الجزئي

دون الحاجة الى التواجد الفعلي في مقرات العمليات ويستعاض عنه بنظام الكتروني مبتكر وآمن عن طريق 

بنك المساعي الرائدة في إطار " طموحة"تأتي مبادرة و .أجهزة آمبيوتر شخصية يوفرها البنك للموظفات

إتاحة المزيد من بالقيادة الرشيدة  مع توجيهات تماشيًا لتوطين الوظائف على مختلف المستويات اإلدارية

التنمية االقتصادية وتهيئة بيئة عمل  دفع عجلةدور أآبر في  نالفرص أمام مواطنات اإلمارات وإعطائه

  .من خالل حياة مهنية واعدة ومثمرة في هذا القطاع الحيوي نعلى تحقيق تطلعاته نمناسبة تساعده

  

جي إي اتفاقية مع شرآة مبادلة  ، بتوقيع2014ي من العام خالل الربع الثانذلك، قمنا  إلىباإلضافة و

يقوم البنك بموجبها بشراء محفظة قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات  آابيتال،

  .وقت قياسيخالل  كاملالبتم االنتهاء من تنفيذ الصفقة وقد  العربية المتحدة من مبادلة جي إي آابيتال

التزام البنك بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة مع يًا تماشة تي هذه االتفاقيأوت

اإلمارات العربية المتحدة والمكانة الريادية التي يحظى بها البنك بين المؤسسات المالية والمصرفية 

   .يلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو االقتصاديضمن هذا القطاع الذي 

  

وفي  في المنطقة، ةيالتجارأحد أهم المراآز آدولة اإلمارات العربية المتحدة ل ارزةللمكانة البنظرًا " :وتابع

بنك أبوظبي قمنا بافتتاح أول مكتب تمثيلي دولي لإطار حرصنا على االستثمار في توسيع نطاق أعمالنا، 



     
 

 
حول توسيع  ستراتيجية البنك التي تتمحورإمع  ، تماشيًا2014العام التجاري في لندن خالل شهر مايو من 

قاعدة العمالء وتقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية لهم من خالل تعزيز تواجدنا في األسواق 

   ."العالمية

  

من خالل تقديم أفضل الخدمات نستمر في متابعة الترآيز على عمالئنا ونحن س": واختتم عريقات قائًال

ستراتيجية ويوفر له ك اإلأ ألرقى المعايير الدولية بما يحقق رآائز البنالمصرفية والمنتجات المالية طبق

 ."أرضية صلبة لتحقيق نمو مستدام
  

 :2014الجوائز خالل العام        

  
 .من وورلد فاينانس 2104لعام " أفضل بنك في مجال حوآمة الشرآات"جائزة  •

عمالء للمشاريع الصغيرة  أفضل خدمة"و" أفضل منتج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"جائزة  •

  .من جوائز بانكر ميدل إيست "أفضل خدمات تمويل تجاري"و" والمتوسطة 

أفضل بنك "على مستوى منطقة الشرق األوسط وجائزة " أفضل بنك في مجال إدارة النقد"جائزة  •

  .من مجلة جلوبال فاينانس" للتمويل التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة

أفضل بنك في مجال "وجائزة  "بنك إلدارة النقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة أفضل"جائزة  •

  .نكرامن آسيان ب" منتجات الودائع في الشرق األوسط

للعام السادس  "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  •

  .نكرامن آسيان ب

  .ستيميدل إ جوائز بانكرمن " أفضل بنك لخدمات الشرآات"زة وجائ "أفضل بنك تجاري"جائزة  •

أفضل بنك في مجال "وجائزة " أفضل بنك تجاري في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"جائزة  •

  .من مجلة تريد فاينانس" التمويل التجاري اإلسالمي  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

نكنغ أند من مجلة آسيان با" ت العربية المتحدةأفضل بنك إلدارة النقد في دولة اإلمارا"جائزة  •

  .فاينانس

  

  انتهى

  

  

  



     
 

 
  

 بنك أبوظبي التجاري نبذة عن

  
آان عدد  2014 يونيو 30وبتاريخ . آشرآة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

ألف عميل من األفراد  561على أآثر من قاعدة عمالء تحتوي وجنسية  61موظف يمثلون  4300موظفي البنك يزيد على 

 3فرعًا و 50ألف عميل من الشرآات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل شبكة فروع محلية تضم  43وما يتخطى 

 إجمالي أصوليبلغ  2014 يونيو 30بتاريخ وآما  . ومكتب تمثيلي في لندن وفرع في جيرسيمكاتب دفع وفرعين في الهند 

  . ار درهمملي 198 البنك

  

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 لألفراد وإدارة الثروات 

ات المصرفية للشرآات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد واالستثمارات واألعمال المصرفية الخاصة والخدم

المصرفية والخدمات االستشارية للشرآات وصرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية وخدمات الصيرفة اإلسالمية 

  .وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالستثمارات اإلستراتيجية

 %)2.07وجهة حكومية أخرى % 58.08 مجلس أبوظبي لالستثمار(من رأسمال البنك % 60.2بي تمتلك حكومة أبوظ

آانت الرسملة  2014 يونيو 30وبتاريخ . وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي لألوراق المالية

 .  مليار درهم 37السوقية للبنك تبلغ 

 :وضوع، يرجى االتصال مع للمزيد من المعلومات حول هذا الم

  

  :بنك أبوظبي التجاري

  إدارة العالقات الخارجية

  مجدي عبد المهدي .د

   majdi.a@adcb.com: بريد الكتروني

  

  :بنك أبوظبي التجاري

  عالقات المستثمرين 

  دنيس آاووآي 

  adcb_investor_relations@adcb.com: بريد الكتروني

 
  :إخالء من المسؤولية 

 
إن المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في . للعلم فقط") البنك. ("ع.م.تم إعداد هذا المستند بواسطة بنك أبوظبي التجاري ش

أو عرض لبيع أو محاولة للحصول على عرض لشراء أي  هذا المستند ال تشكل عرضًا عامًا بموجب أي تشريعات مطبقة

وال يجوز إعادة . وال تشكل  أي نصيحة أو توصية بخصوص تلك األوراق أو السندات المالية األخرى. أوراق أو سندات مالية



     
 

 
يعه فيها إنتاج أو توزيع أو إرسال هذا المستند دون موافقة من البنك، وهو غير مخصص للتوزيع في أي بلد قد يكون توز

  . مخالفًا ألي قوانين محلية

  

لقد تم إعداد المواد الواردة في هذا المستند لتقدم معلومات مرجعية عامة عن بنك أبوظبي التجاري وأنشطته وال يدعي البنك 

وال . وقد تتضمن معلومات مستقاة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم التحقق من صحتها بصفة مستقلة. بأنها معلومات آاملة

وال يجوز اإلعتماد . يقدم البنك أي تعهدات أو ضمانات في ما يتعلق بدقة أو إآتمال أو إمكانية االعتماد على هذه المعلومات

المستثمرين أو المستثمرين المحتملين الذين يتعين عليهم الحصول على مشورة  إلىعلى هذا المستند على أنه نصيحة موجهة 

 .س األهداف االستثمارية والمواقف المالية أو االحتياجات المعينة لكل منهممهنية متخصصة مستقلة على أسا

 

قد يحتوي هذا المستند على بعض اإلفادات المعينة القائمة على أساس توقعات مستقبلية بخصوص بعض الخطط المعينة 

وتتعلق هذه اإلفادات . ة والنتائج المستقبليةالخاصة بالبنك وأهدافه الحالية وتوقعاته المتعلقة باألداء المستقبلي واألوضاع المالي

بنظرة بنك أبوظبي التجاري الحالية بخصوص األحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر المعينة 

وقد تم التوصل إليها بناًء على توقعات . واإلفتراضات التي تكون، في آثير من األحيان، خارجة عن إرادة وسيطرة البنك

 .صوص التطورات المستقبلية وآثارها المحتملة على البنكالبنك بخ

  

وتنطوي هذه اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية، بطبيعتها على بعض المخاطر بسبب تعلقها بوقائع وظروف 

والعالمية والمخاطر مستقبلية خارجة عن إرادة وسيطرة البنك بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، األوضاع االقتصادية المحلية 

المرتبطة باألسواق مثل التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت والسياسات الموضوعة من قبل السلطات التنظيمية 

والجهات الحكومية واإلجراءات المتخذة بواسطة تلك السلطات والجهات واآلثار الناشئة عن المنافسة وتلك الناشئة عن 

لومات غير المؤآدة بخصوص اإلستحواذات أو االندماجات المستقبلية في مجاالت الصناعات ذات التوقيتات وبعض المع

 .الصلة

  

الخطط واألهداف  يمكن أن يختلف آل من الموقف المالي للبنك وأدائه ونتائجه الفعلية بشكل جوهري عن ونتيجة لذلك،

ويتعين على األشخاص الذين يطلعون على هذا . مستقبليةال والتوقعات المذآورة في اإلفادات القائمة على أساس التوقعات

الحقائق والبيانات  اإلفادات القائمة على أساس التوقعات المستقبلية إذ أن هذه اإلفادات تعكس فقط المستند عدم اإلعتماد على

على أساس التوقعات المستقبلية التجاري بتحديث اإلفادات القائمة  آما هي بتاريخ اإلدالء بتلك اإلفادات وال يتعهد بنك أبوظبي

 .المستند أو أي إفادات مماثلة أخرى قد يدلي بها الواردة في هذا

  


