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  2017بنك أبوظبي التجاري عن النصف األول من العام  أرباحمليار درهم  142.1
 2017الربع الثاني من العام  أرباحمليار درهم  008.1

 

 

التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن النصف األول من العام  أبوظبيأعلن بنك : 2017يوليو  20أبوظبي في 

2017. 

 

 وسوا: األ تقلباتمن  بالرغم متحفظ في إدارة التكاليفونهج  أداء مالي قوي 

 

 2016عام مقارنة بالنصف األول من  2017النصف األول من عام 

 

انخفاض الدخل من إلى ، ويعود هذا التراجع أساساً %2 بنسبة بتراجع مليار درهم 2.114 صافي األرباحبلغ  -

  شياً مع الظروف السائدة في األسواق المالية.الزيادة الطارئة على المخصصات العامة تماغير الفوائد و

  .مليار درهم 3.305إلى ليصل  %7الدخل من الفوائد بنسبة صافي  إجمالي رتفعإ -

 .مليار درهم 4.338 إلى ليصل  %2إرتفع الدخل من العمليات بنسبة  -

درهم، بسبب النهج  مليار 2.926إلى لتصل  %3بنسبة  المخصصات العامةقبل خصم   إرتفعت األرباح التشغيلية -

 المتحفظ في إدارة التكاليف. 

عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة  %1درهم بارتفاع بنسبة طفيفة بلغت  مليار 1.411المصاريف التشغيلية  بلغت -

بنهاية النصف األول من  %32.5من العام الماضي، مما أدى الى تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 

 بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. %33ي مقارنة بنسبة العام الحال

ويعود  من العام الماضيمقارنة بنفس الفترة  %11مليار درهم بانخفاض بنسبة  1.032من غير الفوائد الدخل  بلغ -

مليون  137والتي بلغت  صافي الدخل من عمليات تداول منتجات الخزينة العامةانخفاض إلى هذا التراجع أساساً 

سواق اية نفس الفترة من العام الماضي متأثراً بالظروف السائدة في األمليون درهم بنه 302 تبعد أن كانرهم د

بنسبة  زيادة في الدخل من الرسوم والعموالتتحقيق  نخفاض بشكل جزئي من خاللالمالية. وتم تعويض هذا اإل

 مليون درهم. 755إلى ليصل نفس الفترة من العام الماضي  بنهايةعما كان عليه  3%

 

  تركيز على إدارة المخاطر لتحقيق النمو المستدامو قويةعمومية ميزانية  

بنسبة  صافي القروض والسلفياتمليار درهم كما إرتفع  259إلى ليصل  %8بنسبة األصول  إجماليإرتفع  -

 .الماضيالعام من  نفس الفترةمقارنة بنهاية درهم  مليار 164إلى ليصل  6%

 .مليار درهم عما كانت عليه بنهاية العام الماضي 162إلى لتصل  %9ع العمالء بنسبة إرتفعت ودائ -

 الودائع.  إجمالي من  %44 في الحسابات الجارية وحسابات التوفيرقليلة التكلفة إيداعات العمالء  بلغت -

 

 بنك أبوظبي التجاري
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  مال قوي رأسمصادر تمويل متنوعة و 

بينما  بنهاية العام الماضي %18.92مقارنة مع  2017و بنهاية شهر يوني %18.07بلغت نسبة كفاية رأس المال  -

 .بنهاية العام الماضي %15.66مقارنة مع  2017بنهاية شهر يونيو  %14.84بلغت نسبة الشق األول 

 .%80األدنى لمتطلبات المصرف المركزي التي تبلغ  مقارنة بالحد %110بلغت نسبة تغطية السيولة  -

سيولة من خالل معامالت ما بين البنوك، حيث بلغ صافي اإليداعات لدى بنوك حافظ البنك على مكانته كمودع لل -

 .%23.4على نسبة سيولة قوية بلغت البنك كما حافظ  مليار درهم. 12الدولة 

 

 :نهج متحفظ إلدارة المخاطر 

 بنهاية العام %2.7مقارنة مع  2017من العام  النصف األولبنهاية  %2.8نسبة القروض المتعثرة  بلغت -

 كانت أنبعد  2017من العام  النصف األولبنهاية  %123.8المخصصات  ةتغطي نسبة بينما بلغت الماضي

 .2016بنهاية العام  129.9%

 بنهاية العام %0.83بينما كانت  %0.81من العام الجاري األول  النصفبلغت تكلفة المخاطر خالل  -

2016.  

لموزونة المخاطر االئتمانية بما يتخطى الحد األدنى ااألصول من  %1.76بلغت نسبة المخصصات المجمعة  -

 .%1.5المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 

 

جاءت : "وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري

ت األعمال وقدرته على داء القوي للبنك في مختلف قطاعاالنتائج المالية خالل النصف األول لتعكس األ

مع استمراره في التركيز على  دة التي شهدتها بيئة األعمال المصرفيةايالتحديات المتزتحقيق النمو ومواجهة 

. ونحن على ثقة بأن الرؤية الطموحة واإلستراتيجية الواضحة توفير تجربة مصرفية فريدة لعمالئه الكرام

أعلى العوائد التحديات المستقبلية واالستمرار في تحقيق التي ينتهجها البنك سوف تمكننا من مواجهة 

 "لمساهمينا.

ئج حقق البنك نتا" بنك أبوظبي التجاري  مجموعة إدارة مجلس وعضووقال عالء عريقات، الرئيس التنفيذي 

يعزز مما  %15.5حقوق المساهمين  ىحيث بلغت نسبة العائد عل 2017عام النصف األول من خالل مالية قوية 

إلى ضافة باإلوالظروف السائدة باألسواق.  ثقة في قدرة نموذج أعمالنا المتنوع والقوي على مواجهة التحدياتال

، تكاليفدارة العلى مستويات رضا العمالء وتطبيق نهجنا المنضبط في إأنا المستمرة لتحسين األداء وتحقيق جهود

الدخل وارتفاع األرباح إلى خفاض نسبة التكلفة ان في يرادات خالل النصف األول من العام،اإلرتفاع إساهم 

تأثر صافي األرباح خالل الفترة بالزيادة الطارئة  بينما ،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %3التشغيلية بنسبة 

  على المخصصات العامة وانخفاض الدخل من غير الفوائد خالل الربع الثاني من العام.
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، حيث حققت عديد من قطاعات األعمال الرئيسيةفي الحقق البنك نتائج قوية  ،2017خالل النصف األول من عام 

كما شهدت ودائع العمالء نمواً بنسبة  %4بينما بلغ معدل نمو القروض السائد باألسواق  %6القروض نمواً بنسبة 

ر رتفعت ودائع العمالء في حسابات التوفيس الوقت، إ. وفي نف%7سواق البالغ السائد باأل نموالمعدل مقارنة  ب 9%

ودائع إجمالي من  %44وشكلت  2016ما كانت عليه بنهاية شهر يونيو من عام ع %6والحسابات الجارية بنسبة 

 . ويحتفظ بنك أبوظبي التجاري بمصادر متنوعة للتمويل وهيكل رأس مال قوي يؤهله لتحقيق النمو المستدام.العمالء

مقارنة مع الحد األدنى المطلوب والبالغ  %18.07بلغت نسبة كفاية رأس المال  ،2017يونيو  30ريخ كما بتاو

قاعدة أصول متنوعة وقوية من خالل التركيز المستمر في الحفاظ على  اريتجنك أبوظبي الوقد استمر ب .12%

 .المخاطر إلدارةالمنضبط  النهجاألرباح والسعي لتحقيق بين على الموازنة ما 

 

مبتكرة وخدمات نا لتوفير منتجات مالية أعمالفي االستثمار في  نحن مستمرون ستراتيجية،ولوياتنا اإلمع أوتماشياً 

مجال الصيرفة الرقمية  فيالتقنيات  االستثمار في المستقبل من خالل تبني أحدث إلىضافة مصرفية متميزة باإل

لترسيخ مكانتنا  في األسواق المحلية فادة من الفرص المتاحةإلرتقاء بالتجربة المصرفية لعمالئنا واالستبهدف ا

 سواق المصرفية مع الحفاظ على نهجنا المنضبط. الرائدة باأل

 

وعلتتتى ثقتتتة تامتتتة  2017واختتتتتم حديثتتته قتتتائالً: نحتتتن نفتختتتر بالنتتتتائج المحققتتتة ختتتالل النصتتتف األول متتتن العتتتام 

 إلتتتتى والوصتتتتول   قتتتتى الختتتتدمات لعمالئنتتتتا الكتتتترامبقتتتتدرتنا علتتتتى مواجهتتتتة التحتتتتديات واالستتتتتمرار فتتتتي تقتتتتديم أر

 االمتياز في كل ما نقوم به من أعمال وتحقيق أعلى العوائد لمساهمينا." 

 

 

 

 –انتهى  -
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  2017األول من عام  النصفجوائز البنك خالل 

 

 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال وجائزة أفضل أداء في االبتكار 

  من يوروموني العالمية النقد من فئة الخمس نجومجائزة خدمات إدارة 

 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 

 ن جوائز تجربة العميل في الخليجعمال أو التحول مجائزة أفضل بنك في مجال تغيير األ 

 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 

  العميل في الخليج المالية من جوائز تجربة الخدمات-الموظفينجائزة أفضل بنك في مجال مشاركة 

 جائزة أفضل بنك في مجال مركز االتصال من جوائز تجربة العميل في الخليج 

  من يوروموني العالمية من فئة الخمس نجوم التمويل التجاري في الشرق األوسط خدماتأفضل مزّود جائزة 

  ني العالميةمن يوروموجائزة أفضل بنك في مجال المعامالت المصرفية العالمية في الشرق األوسط 

 جائزة أفضل بنك تجاري في الشرق األوسط من تريد أند فورفيتينج ريفيو 

 جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات من جوائز حوكمة الشركات العالمية 

 
 

 نبذة عن بنك أبوظبي التجاري
 

موظف يمثلون  4500كان عدد موظفي البنك يزيد على  2017 يونيو 30. وبتاريخ كشركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبي 1985تأسس بنك أبوظبي التجاري عام 

مكاتب دفع وفرعين في الهند وفرع في جيرسي  3فرعاً و 48جنسية يخدمون قاعدة عمالء البنك من األفراد والشركات من خالل شبكة فروع محلية تضم  78

 مليار درهم.  259يبلغ إجمالي أصول البنك  2017 ويوني 30وكما بتاريخ   .وسنغافورة ومكتب تمثيلي في لندن

 

المتطورة واألنشطة يعتبر بنك أبوظبي التجاري أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات وذلك من خالل تقديمه لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية 

ثروات واألعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية المتميزة في مجاالت عديدة منها، الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة ال

الصيرفة اإلسالمية التجارية وإدارة النقد واالستثمارات المصرفية والخدمات االستشارية للشركات وصرف العمالت األجنبية ومشتقات األوراق المالية وخدمات 

 ثمارات االستراتيجية.وتمويل المشاريع وإدارة العقارات واالست

 

من رأسمال البنك من خالل مجلس أبوظبي لالستثمار. وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي لألوراق  %62.52تمتلك حكومة أبوظبي 

   مليار درهم. 36كانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ  2017 يونيو 30المالية. وبتاريخ 

 

 لومات حول هذا الموضوع، يرجى االتصال مع :للمزيد من المع

 بنك أبوظبي التجاري:
 

 إدارة العالقات الخارجية
 د.مجدي عبد المهدي 

 : majdi.a@adcb.comبريد الكتروني: 
 

 عالقات المستثمرين 
 دنيس كاووكي 

 adcb_investor_relations@adcb.comبريد الكتروني: 

 

  انتهى
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