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  6201بنك أبوظبي التجاري عن النصف األول من العام  أرباحملیار درھم  2.147
 6201الربع الثاني من العام  أرباحملیار درھم  1.126

 
 

التجاري الیوم عن نتائجھ المالیة عن النصف األول من العام  أبوظبيأعلن بنك : 2016یولیو  18أبوظبي في 

2016. 
 

 مال :الأسواق تحدیات من  مأداء مالي قوي بالرغ 

 

 2015مقارنة بالنصف األول من العام  2016النصف األول من عام 
 

، ویعود ھذا التراجع أساساً إلى الزیادة الطارئة %15 بانخفاض بنسبة   ملیار درھم 2.147 صافي األرباحبلغ  -

 على المخصصات العامة تماشیاً مع الظروف السائدة في األسواق المالیة.

ملیار درھم، وتراجع أجمالي صافي الدخل من الفوائد  4.255لیصل إلى  %1ع الدخل من الفوائد بنسبة إرتف -

الزیادة في الدخل جزء كبیر من ھذا التراجع من خالل  تم تعویض وقدملیار درھم،  3.099لیصل إلى  %3بنسبة 

 نصف األول من العام الماضي.مقارنًة بال %10ملیار بأرتفاٍع وقدره  1.155من غیر الفوائد التي بلغت 

 

 2016من العام  ولاأل الربعبمقارنة  2016من عام  الربع الثاني 
 

 . ملیار درھم 1.126 لیصل إلى %10 بنسبة  رباحصافي األإرتفع  -

 .ألموالامتأثراً بزیادة تكلفة ، ملیار درھم 2.143 إلىلیصل  %1الدخل من العملیات بنسبة  إرتفع -

إلى  بالدرجة األولىرتفاع درھم، ویعود ھذا اإل ونملی 617 إلىلیصل  %14الفوائد بنسبة الدخل من غیر  إرتفع -

 .عملیات الخزینة العامةالزیادة في الدخل من الرسوم و

ملیار درھم، بسبب النھج  1.477 إلىلتصل  %8بنسبة  المخصصات العامةقبل خصم   التشغیلیة رباحت األإرتفع -

الربع بنھایة ملیون درھم  666لتبلغ  %10انخفاضاً بنسبة المصاریف التشغیلیة حققت  یف،المتحفظ في إدارة التكال

 .ملیون درھم بنھایة الربع األول من العام الحالي 738مقارنة مع الثاني 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 للمعلومات. وقد تم أیضاً ذكر المبالغ ل الفترة، تم إعادة تصنیف القروض والسلفیات إلى البنوك لتصبح ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك آخرى، ألننا أعتبرنا ذلك تقدیما ً عادالً خال
 المقارنة الخاصة بالسنوات السابقة بطریقة متوافقة مع ذلك.

 

 

 

 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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 نھج متحفظ إلدارة التكالیف:  
لتحافظ على مستواھا ضمن النطاق  2016 بنھایة النصف األول من العام %33.0نسبة التكلفة إلى الدخل بلغت  -

 المستھدف.

 2016عام المن الربع الثاني بنھایة   % 31.1لتصل إلى  تحسنإلى الدخل المزید من التكلفة الشھدت نسبة  -

 نقطة أساس. 380ثل بما یم  2016بنھایة الربع األول من العام  % 34.9مع مقارنًة 

 
 )الحسابات الجاریة والتوفیرضة التكلفة (فمنخودائع القروض وال في نموو قویةعمومیة میزانیة  

 
 م.ملیار درھ 155لیصل إلى  الماضي العام بنھایةعلیھ  عما كان %6بنسبة صافي القروض والسلفیات إرتفع  -

 ما كانت علیھ بنھایة العام الماضي.عملیار درھم  149 إلىلتصل  %4ت ودائع العمالء بنسبة إرتفع -

العام الماضي  بنھایة عما كانت علیھ  %5بنسبة  إیداعات العمالء في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر رتفعتإ -

بنھایة العام  %44.1من أجمالي ودائع العمالء بعد أن كانت  % 44.5 مما یشكلملیار درھم  66لتصل إلى 

 الماضي.

 

 تركیز على تحسین مصادر األموال ومستویات السیولةالفي ستمرار اال 

 
من  النصف األول بنھایة %15.07بلغت نسبة الشق األول بینما   %18.40المال بلغت نسبة كفایة رأس  -

  .2016العام 

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

 .2016األول من العام نصف بنھایة ال ملیار درھم 21 بنوك الدولة

بزیادة  2016ملیار درھم بنھایة النصف األول من العام  25 لیصل إلى إجمالي محفظة االستثمارات تفع إر -

 عما كان علیھ بنھایة العام الماضي. %18بنسبة 

 (ADR) % 89.4 بینما بلغت نسبة السلفیات إلى المصادر الثابتة %24.9لة بلغت نسبة السیو -

 

 ونھج متحفظ إلدارة المخاطر تحسن نوعیة االصول 
المخصصات  ةتغطی نسبة ، بینما بلغت%2.7لتصل إلى  بشكل قیاسيتحسنت نسبة القروض المتعثرة  -

بنھایة العام على التوالي  %128.5و  %3مع ، مقارنًة 2016من العام  النصف األولبنھایة  132.86%

 الماضي.

من األصول الموزونة المخاطر االئتمانیة بما یتخطى الحد األدنى  %1.96صات المجمعة بلغت نسبة المخص -

 .%1.5المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 
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بالرغم من : "وتعلیقاً على ھذه النتائج، صرح عیسى محمد السویدي، رئیس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

، حافظ بنك  2016النصف األول من العام  عمال المصرفیة خاللدة التي شھدتھا بیئة األایالتحدیات المتز

دف التي تھتیجیة اواإلستر طموحة ال تھستمرار في تنفیذ رؤیالاأبوظبي التجاري على أدائھ القوي من خالل 

 األعمالفادة من فرص واالستعلى مستویات رضا عمالئنا أ إلىالوصول من خالل تحقیق نمو مستدام إلى 

 ونحن .وتحقیق أعلى العوائد لمساھمینا على األمد الطویلدولة االمارات العربیة المتحدة المتاحة في 

ونثق بقدرتنا على مواكبة  2016مستعدون لمواجھة كافة التحدیات خالل النصف الثاني من العام 

 .التطورات السریعة في األسواق وتحقیق النمو المستدام بالرغم من أرتفاع سقف التحدیات

متضمناً تثبیت درجة التصنیف  2016یولیو  18بتقریر وكالة "ستاندرد آند بورز" الصادر بتاریخ ونفخر 

مع نظرة مستقبلیة مستقرة، باإلضافة إلى رفع التصنیف   A/A-1االئتماني لبنك أبوظبي التجاري عند 

لسلفیات نتیجة للتحسن النوعي في محفظة القروض وا ”+bbb“االئتماني للبنك بشكل مستقل لیصبح 

 ومصادر الدخل ورأس المال . "

 جاءت النتائج المالیة خالل" بنك أبوظبي التجاري: إدارة مجلس وعضووقال عالء عریقات، الرئیس التنفیذي 

 إلىلیصل  رباحصافي األ بلغحیث  ،األعمالداء القوي للبنك في جمیع قطاعات لتعكس األ النصف األول من العام 

. 2016بنھایة النصف األول من العام  %17 على حقوق المساھمین إلى وصل العائد بینماملیار درھم  2.147

مقارنة  %10وقدره  إرتفاعملیار درھم ب 1.126 إلىلیصل  2016من العام  الربع الثاني أرباحبینما ارتفع صافي 

وقد شاركت جمیع قطاعات األعمال في البنك في ھذا النمو باألرباح بالرغم من . 2016من العام  االولبالربع 

نسبة القروض  كبیراً وانخفضتتحسناً التحدیات الكبیرة التي سادت بیئة األعمال حیث شھدت نوعیة األصول 

 . النصف األول من العامبنھایة  %133بینما بلغت تغطیة المخصصات  %2.7 إلىالمتعثرة لتصل 

 

معدالت سیولة قویة على  ولویة للمحافظةألمنح امستمرون في نھجنا المتحفظ لتحقیق النمو من خالل  ونحن

وقد االحتفاظ بقاعدة تمویل متعددة المصادر.  في التركیز علىالسعي إلى تحقیق الربحیة وسوف نستمر  بالتوازي مع

في العدید من المجاالت حیث استطعنا ،  ملموساستطعنا من خالل النصف األول من العام الجاري تحقیق تحسن 

بالرغم من المنافسة الشدیدة التي تشھدھا بیئة االعمال ، زیادة ایداعات عمالئنا في الحسابات الجاریة وحسابات 

حافظ . وباإلضافة إلى ذلك، %18بینما شھدت محفظة استثماراتنا زیادة بنسبة  %5التوفیر المنخفضة التكلفة بنسبة 

انتھ كمودع للسیولة من خالل معامالت ما بین البنوك، حیث بلغ صافي اإلیداعات لدى بنوك البنك على مك

 .2016األول من العام  النصفبنھایة  ملیار درھم 20ما یزید على الدولة 

 

كما شھد صافي الدخل من األجور والعموالت وكذلك الدخل من عملیات الخزینة العامة نمواً كبیراً مما یعكس 

وقد ساعدنا نھجنا المنضبط في إدارة التكالیف على مستمر على تنویع مصادر الدخل واالیرادات. حرصنا ال

، حیث شھدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بنھایة الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن النطاق المستھدف

وضعنا نصب وقد الربع األول.  بنھایة %34.9بعد أن كانت  %31.1الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 
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البنیة التحتیة  الستثمار فياستمرارنا في احساب اعیننا أن ال یأتي ھذا الحرص على التقلیل من التكلفة على 

تخصیص الموارد الالزمة لمواكبة أحدث ما توصل إلیھ العلم الحدیث من تقنیات وأنظمة وضوابط وعمالنا أل

 دة لعمالئنا الكرام.لنتمكن من توفیر تجربة مصرفیة فری

 

تقدیم أفضل ستراتیجیة واضحة تركز على یأتي ھذا األداء المالي القوي للبنك أنعكاساً إل واختتم عریقات قائالً: "

اإلستراتیجیة ویوفر  ناركائزیتماشى مع الخدمات المصرفیة والمنتجات المالیة طبقأ ألرقى المعاییر الدولیة بما 

 ."مستدامالنمو للأرضیة صلبة 

 –انتھى  -
 

 :2016األول من عام  النصفجوائز البنك خالل 
 

 من جوائز آسیان بانكر"  للثالث سنوات الماضیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة األفضل إداریاً  "البنك •

 دولة اإلمارات العربیة المتحدةمن جوائز آسیان بانكر للرؤوساء التنفیذین على مستوى  أفضل رئیس تنفیذي في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة" •

 ذا أست تریبل أیھ من جوائز التمویل اإلسالميمن  " أفضل مصرفي إسالمي للعام"  •

 نكراجوائز آسیان ب"  من أفضل بنك للخدمات المصرفیة لألفراد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" •

 لوبال فاینانس.جمن  في مجال إدارة السیولة على مستوى الشرق األوسط" "أفضل بنك  •

 للعام" من جوائز مجلة ذا بانكر ةإسالمی ةرفیصینافذة "أفضل  •

 من جوائز مجلة یوروموني "أفضل بنك في مجال خدمات المعامالت المصرفیة العالمیة في الشرق األوسط" •

 " من جلوبال فاینانس. أفضل بنك في مجال إدارة النقد " •

 رات العربیة المتحدة" من جوائز كابیتال فاینانشیال انترناشونال لفریق عمل شركة أبوظبي التجاري للعقارات."أفضل فریق إلدارة العقارات في دولة اإلما •

 نكراجوائز آسیان ب" في آسیا والشرق األوسط وأفریقیا من 2016"أفضل مبادرة في مجال الحمالت اإلعالنیة للعام  •

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
 

موظف  4500كان عدد موظفي البنك یزید على  2016یونیو  30كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي. وبتاریخ  1985عام تأسس بنك أبوظبي التجاري 
 وفرع في جیرسيمكاتب دفع وفرعین في الهند  3فرعًا و 49من خالل شبكة فروع محلیة تضم من األفراد والشركات جنسیة یخدمون قاعدة عمالء  72یمثلون 

 ملیار درهم.  241 البنك إجمالي أصولیبلغ  2016 یونیو 30بتاریخ وكما  . وسنغافورة لندنكل من  ومكتب تمثیلي في
 

المتطورة واألنشطة یعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقدیمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفیة 
 ة منها، الخدمات المصرفیة لألفراد وٕادارة الثروات واألعمال المصرفیة الخاصة والخدمات المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة التجاریةالمتمیزة في مجاالت عدید

میة وتمویل المشاریع إلسالوٕادارة النقد واالستثمارات المصرفیة والخدمات االستشاریة للشركات وصرف العمالت األجنبیة ومشتقات األوراق المالیة وخدمات الصیرفة ا
 وٕادارة العقارات واالستثمارات االستراتیجیة.

من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ویتم تداولها في سوق أبوظبي لألوراق  %58.08تمتلك حكومة أبوظبي 
 ملیار درهم.   31بنك ، باستثناء أسهم الخزینة، تبلغ كانت الرسملة السوقیة لل 2016یونیو  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: 
 

 رین عالقات المستثم
 دنیس كاووكي 

 adcb_investor_relations@adcb.comبرید الكتروني: 

mailto:majdi.a@adcb.com
mailto:adcb_investor_relations@adcb.com
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  انتھى

 

 

 

 

  

 
 


