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 البنك العربي المتحد

 1133ديسمبر  13النتائج المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 

 

 أسرع البنوك نموا  أنه البنك العربي المتحد أثبت 

 أو

 ك نموا  وبنالنتائج البنك العربي المتحد مكانته كأسرع تؤكد 

 

  درهم مليون 110% أي ما يساوي 55وصلت األرباح التشغيلية إلى 

 

  مليار درهم 0101% أي ما يساوي 11وصل إجمالي األصول إلى 

 

  مليار درهم 100% أي ما يساوي 14وصلت قيمة القروض الممنوحة إلى 

 

  مليار درهم 207% أي ما يساوي 25وصلت ودائع العمالء إلى 

 

البنااااك العربااااي المتحااااد     ع علاااا  أ، الشااااارقة، ااماااااراة العربيااااة المتحااااد   5105يناااااير  52

 70عااا  نتائااااه المالياااة للسااانة المالياااة المنت ياااة بتااااري  "( البنكككك" أو "البنكككك العربكككي المتحكككد)"

 51000ديسمبر 

 

البناااك العرباااي المتحاااد عااا  ماموعاااة مااا  النتاااائج المالياااة المتميااا   التاااي أثبتااات مكانتاااه  وصااارح

مالاااة مااا  قبااال علياااه  أطلااا كماااا فاااي دولاااة اامااااراة العربياااة المتحاااد  بصااا ته "بناااك العاااا " 

أثبااات البناااك العرباااي المتحاااد ، المالاااة الرائاااد  فاااي المملكاااة المتحاااد 0 كماااا باااانكر تاااايم  فاينانشااايال

طقاااة بصااا ته البناااك األسااارع نماااوا  ورلاااك مااا  ياااالل الااادور الرئيساااي الااا ي يلعباااه مكانتاااه فاااي المن

   في دعم القطاعاة ااقتصادية المتنوعة0

 

إجماااالي أصاااوله ليصااال إلاااى ماااا البناااك العرباااي المتحاااد فاااي  يااااد   ةالمشاااترك المباااادراة سااااعدة

مليااااراة درهااام للمااار  األولاااى منااا  نشاااأته منااا  سااابعة وثالثاااي  عاماااا  حيااا  بلغااات  01ي ياااد عااا  

مليااااار درهاااام أي ب ياااااد   0101مبلغااااا  وقاااادر   5100ديساااامبر  70قيمااااة إجمااااالي أصااااوله فااااي 

فاااي  النماااو فاااي تقاااارير العاااا  الما اااي0المااا كور ملياااار دو ر  202% مقارناااة بمبلااا  11وقااادرها 

مليااااار درهاااام  207التااااي بلغاااات  5100نمااااو عوائااااد العمااااالء فااااي عااااا  األصااااول كااااان ماااادعوما  ب

0 وقااد مكاا  هاا ا النمااو فااي قاعااد  التموياال البنااك 5101مليااار درهاام فااي عااا   107مقارنااة بمبلاا  



% حياااا  ارت ااااع 14بنساااابة كبياااار  وصاااالت إلااااى  والساااال العربااااي المتحااااد ماااا   ياااااد  قرو ااااه 

فاااي عاااا   ملياااار درهااام 100إلاااى  5101ملياااار درهااام فاااي عاااا   202إجماااالي مباااال  التمويااال مااا  

احتياجاتاااااه لتلبياااااة  الساااااائلةكماااااا بااااا ل البناااااك قصاااااارص ج اااااد  ل ااااامان ك اياااااة أصاااااوله  51000

   المستمر 0

 

صاااارح الساااايد باااااول تروبرياااادذ، الاااارئيال التن ياااا ي للبنااااك قااااائال  "ات اااا  البنااااك العربااااي المتحااااد 

دعاااام الشااااركاة القائمااااة واألفااااراد الموجااااودي  فااااي  يطااااواة اياابيااااة لتطبياااا  اسااااتراتيايته فااااي

تمكناااا مااا  وقاااد ظاااروال ا قتصاااادية الصاااعبة0 دولاااة اامااااراة العربياااة المتحاااد  فاااي  ااال هااا   ال

تطااااوير ياااادماتنا ومنتااتنااااا لتتناساااا  مااااع احتياجاااااة كاااال يااااالل ف اااام احتياجاااااة عمالئنااااا ماااا  

0 وقااد تاام تقاادير من انااا بدرجااة رياار مساابوقةفااي نمااو البنااك عمياال0 وقااد ساااعدة هاا   ال طااواة 

" مااا  5100حصاااولنا علاااى لقااا  "بناااك العاااا  وأساااعدنا أي اااا  هااا ا مااا  قبااال أطاااراال متميااا ي  

 0"أوال لندن، األمر ال ي يعكال أي ا  مدص ت ان والت ا  طاقم العمل لدينا تايم  فاينانشيال

 

يلية التاااي وقاااد انعكاااال نماااو المي انياااة العمومياااة وقاعاااد  عماااالء البناااك فاااي نماااو األربااااح التشاااغ

% عمااااا 55مليااااون درهاااام أي ب ياااااد  مقاااادارها  111مبلاااا   5100تااااااو ة قيمت ااااا فااااي عااااا  

0 كماااااعل  الساااايد تروبرياااادذ قااااائال  "يبقااااى البنااااك العربااااي المتحااااد 5101كاناااات عليااااه فااااي عااااا  

الحكيمااااة فيمااااا يتعلاااا  با سااااتعداد المسااااب  أليااااة م اااااطر وفاااا  سياسااااته ملت مااااا  فااااي تطبياااا  

اامااااراة العربياااة المتحاااد  المركااا ي0 بنااااء  علاااى رلاااك،  ااامنت إدار  البناااك تعليمااااة مصااارال 

العربااااي المتحااااد أن تكااااون كافااااة أحكام ااااا المشااااتركة وال اصااااة متوافقااااة مااااع كافااااة المتطلباااااة 

بعاااد أيااا  تلاااك األحكاااا  بعاااي  ا عتباااار، تمكااا  البناااك العرباااي المتحاااد مااا  تحقيااا  0 "التشاااريعية

الاااا ي يعتبااار اناااااا ا  قياااار للبناااك مقارنااااة بمبلاااا   ألمااارمليااااون درهاااام ا 771صاااافي أرباااااح بلااا  

 مليون درهم0 711وال ي بل   5101صافي أرباح عا  

 

ع جديااد  وقااا  بافتتاااح فااروع وا تساااع عاا  طرياا  افتتاااح فااراسااتمر البنااك فااي تطبياا  برنااامج 

فااااي إمااااار  الشااااارقة وال اياااار  ورأ. ال يمااااة وأبااااو بي0 وماااا  الم طاااا  أي ااااا  افتتاااااح أربعااااة 

تاارميم وتاديااد فااي حااي  تاام فااي الوقاات الحااالي ا نت اااء ماا   5105فااروع جديااد  فااي بدايااة عااا  

ل البناااك كافاااة ال اااروع القائماااة0 باساااتإلناء النماااو ااجماااالي الااا ي طااارأ علاااى أعماااال البناااك، عمااا

العرباااي المتحاااد علاااى  يااااد  مساااتوياة تاااوطي  الو اااائ  حتاااى وصااالت نسااابة التاااوطي  فاااي عاااا  

% وهااااي النساااابة األعلااااى بااااي  البنااااوك العاملااااة فااااي دولااااة ااماااااراة العربيااااة 10إلااااى  5100

 المتحد 0

 

، صااارح وفاااي ساااياح تو اااي  أحاااد أهااام التحسااايناة التاااي طااارأة علاااى البناااك العرباااي المتحاااد

قاااائال  "ياااود البناااك العرباااي المتحاااد اساااتغالل هااا   ال رصاااة ل عاااالن عااا   اااراء  السااايد تروبريااادذ

مبنااى جديااد للمقاار الرئيسااي للبنااك وساايكون المقاار الاديااد جاااه ا  للعماال فااي الااا ء األيياار ماا  



وسااايعكال البااارذ المكاااون مااا  سااابعة وعشاااري  طابقاااا  والااا ي يطااال علاااى كاااورني   5105عاااا  

إنااااا  قيااار مااا  أهااام انااااا اة ويعتبااار هااا ا رباااي المتحاااد0 البحيااار  الواج اااة المعاصااار  للبناااك الع

تطاااور البناااك ويو ااا  أهمياااة الحاجاااة إلاااى  يااااد  أنشاااطتنا لت وياااد أعلاااى مساااتوياة ال ااادماة 

 0"والدعم إلى عمالئنا األوفياء

 

يحااات ل البناااك بااارأ. ماااال كبيااار مااا  أجااال مواج اااة ا حتماااا ة الم اج اااة ويساااتمر معااادل ك اياااة 

%0 أماااا فيماااا يتعلااا  بالسااايولة، فيبلااا  51ليتاااااو   5100ديسااامبر  70رأ. الماااال كماااا هاااو فاااي 

مقارنااااة بنساااابة  5100فااااي ن ايااااة عااااا   %12معاااادل القااااروض بالنساااابة إلااااى المااااوارد المسااااتقر  

 51010في عا   14

 

، نااا كر أي اااا  أن البناااك حصااال علاااى لقااا  أف ااال 5100ومااا  أهااام اانااااا اة الرئيساااية لعاااا  

ر مااا ود للقاااروض اراة العربياااة المتحاااد  وعلاااى لقااا  أكبااااامااابيااات للتمويااال التاااااري فاااي دولاااة 

علاااى جاااائ    5100فاااي عاااا  0 باا اااافة إلاااى رلاااك حصااال البناااك 5100الساااكنية فاااي الدولاااة لعاااا  

"أف ااال بناااك فاااي دولاااة اامااااراة العربياااة المتحاااد " مااا  جلوباااال بااااناينج قناااد فاااايننال ري ياااو 

مااااراة العربياااة المتحاااد " مااا  القماااة المملكاااة المتحاااد  وعلاااى جاااائ   "أف ااال بناااك فاااي دولاااة اا

وعلاااى جاااائ   أف ااال تصاااميم للبطاقاااة ا ئتمانياااة ااساااالمية مااا   اااركة فيااا ا العربياااة لالساااتإلمار 

 وعلى جائ   "بيست تيكنيكال أوورد" م  بانكر وي  رانكينج كوميتي0

 

كاااان وفاااي يطاااة لااادعم النماااو الساااريع، تااام تن يااا  عااادد مااا  المشااااريع ا ساااتراتياية ياااالل العاااا 0 

البناااك قاااادرا  علاااى إكماااال التورياااد ال اااارجي فيماااا يتعلااا  بالعمليااااة التشاااغيلية الرئيساااية ماااع تاتاااا 

تطبيااا  النظاااا  المصااارفي  لل ااادماة ا ستشاااارية فاااي ال ناااد0 فاااي حاااي  سااايتم قريباااا  اانت ااااء مااا 

 الرئيسي الاديد ال ي سيحل محل برنامج التشغيل الموجود حاليا 0

 

 البنكككك)" القطاااري التاااااري البناااك ماااع ا ساااتراتياي التحاااال إلاااى أن  الااارئيال التن يااا ي وأ اااار

وقاعاااد   الإلااارواة دار الصااادار  ا برناااامج علاااىبا عتمااااد 0 حقااا  أهدافاااه "(القطكككر  التجكككار 

تمكنااااات ال ااااادماة  القطاااااري، التاااااااري البناااااكالعتماااااد  لااااادص  ااساااااالميةال ااااادماة المصااااارفية 

 عااااا  فااااي العموميااااة مي انيت ااااام اااااع ة  ماااا  المتحااااد العربااااي البنااااك فااااي لألفاااارادالمصاااارفية 

 ال ليااااي التعااااون مالاااال دول تحاااال  مااا  جااا ءا   المتحاااد العرباااي البناااك أصاااب 0 وأكإلااار 5100

 القطاااري التاااااري البناااكفاااي  حصاااة علاااى ا ساااتحوارعااا  طريااا   5112 ديسااامبر فاااي ااقليمياااة

 العمااااني الاااوطني البناااك ماااع مماثااال تحاااال ل القطاااري التاااااري البناااك إبااارا إن ٪0  11تسااااوي 

الاااارئيال وأ اااااال 0 المسااااتقبل فااااي للنمااااوماتمعااااة فااااي مركاااا  قااااوي  الإلالثااااة البنااااوكجعاااال ماااا  

قيااار ملااايء بالتحااادياة التاااي ساااتواجه  عاماااا   5105مااا  المتوقاااع أن يكاااون عاااا  "قاااائال   التن يااا ي

 العربااااي البنااااك فااااي ونحاااا 0 المصاااارفي والماتمااااع المتحااااد  العربيااااة ااماااااراة دولااااة اقتصاااااد

 التحاااال  فاااي  اااركائنا مااا  المساااتمر الااادعم ياااالل مااا ج  ناااا أن سااانا لمواج اااة التحااادياة  المتحاااد



 0"عمالئنا احتياجاة تلبيةب الت امنا جان  إلى

 

 مع مستقبل ثابتBaa1 0تم تقييم البنك م  يالل مودي على أنه 

 

 الن اية

 


