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البنك العربي المتحد

النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

األرباح التشغيلية تسجّل ارتفاعاً قياسياً بنسبة %33

صافي األرباح يبلغ 410 مليون درهم بارتفاع نسبته %24●
األرباح التشغيلية تبلغ 531 مليون درهم بارتفاع نسبته %33●
بارتفاع● درهم مليون 765 يبلغ التشغيلية اإليرادات        إجمالي

نسبته %32
نسبته● بارتفاع درهم مليون 567 يبلغ الفوائد إيرادات         صافي

%31
ارتفاع سلف وقروض العمالء بنسبة 35% لتبلغ 10.9 مليار درهم.●
ودائع العمالء تبلغ 10.1 مليار درهم بارتفاع نسبته %29●
نسبة األرباح المقترح توزيعها تعادل 25% من رأس المال●

البنك أعلن المتحدة: العربية اإلمارات الشارقة٬ ٬2013 يناير 27        
اإلمارات في نموًا األسرع البنوك أحد وهو ش.م.ع.٬ المتحد          العربي
نتائجه "البنك") بعبارة بعد فيما إليه (ويشار المتحدة         العربية
الحصول مراعاة مع ٬2012 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة          المالية
عرض سبيل في المطلوبة٬ والتنظيمية الرقابية الموافقات        على

النتائج على الجمعية العمومية العادية للبنك للموافقة عليها.

صافيةقياسيةبلغت410مليوندرهمإماراتي           وقدحققالبنكأرباحًا
          بزيادةوقدرها24%مقارنةمعالفترةنفسهامنالعام٬2011وبهذا
معدللصافياألرباحالسنويةحتىتاريخه. أعلى سجّل قد البنك           يكون
يناير 23 في األربعاء نهار عصر اجتمع قد البنك إدارة مجلس            وكان
31 في المنتهية للسنة المالية البيانات على للموافقة 2013        
بنسبة سنوية أرباح بتوزيع اقتراحًا المجلس قدم حيث 2012          ديسمبر
مراعاة مع درهم٬ مليون 249.1 يعادل ما أي المال٬ رأس من %25           

الحصول على الموافقات التنظيمية المسبقة عليها.

السيدبولتروبريدج٬الرئيس صرّح السنوي٬ البنك أداء على          تعليقًا
المعًا البنك أداء كان "لقد قائالً: المتحد العربي للبنك          التنفيذي
هذااألداءبتحقيقنتائجماليةمرتفعة تكلّل وقد ٬2012 العام           خالل
ممتازة نتيجة وهي ٬%24 األرباح صافي في السنوي النمو بلغ           حيث
         يفتخربهاالبنككلاالفتخار.ويواصلالبنكالعربيالمتحدمسيرته
تطبيق على الحرص مع قياسية٬ مالية ونتائج قوي نمو تحقيق           في
          سياساتوإجراءاتفعالةإلدارةالمخاطر.أضفإلىذلكأنخططالنمو
تساهمهذهالخططفي حيث توقعناه٬ الذي النجاح تحرز          االستراتيجية
دعم وفي وتنميتها٬ األعمال لممارسة التشغيلية القواعد        إرساء
حدسواء.كماأننانحرصبشكل على والحاليين الجدد العمالء           قاعدة
لشبكة التوسعية الخطة خالل من بالجودة التزامنا تعزيز على          دائم
الصغيرة بالمشروعات الخاص الجديد األعمال وقطاع       فروعنا٬
هذه جميع ساهمت وقد المحسّنة. المنتجات وعروض الحجم٬         والمتوسطة
البنوك أسرع من كواحد المتحد العربي البنك تصنيف في          العناصر



وإنأبرزدليلعلىذلكهوتضاعفحجمالبنكفي المنطقة٬ في             نموًا
والقروضوالسلفيات العمالء ودائع قيمة حيث من الماضيتين         السنتين
فيهذاالسياقأننشيدبشراكتنا يفوتنا وال . الموجودات           وإجمالي
الممارسات أفضل على المبنية القطري التجاري البنك مع         اإلقليمية
مع متوافقة ملموسة إيجابية نتائج أثمرت والتي األعمال مجال          في

توقعاتنا االستراتيجية ".

رئيس القاسمي٬ سالم بن سلطان بن فيصل الشيخ علّق ناحيته٬           ومن
المالية النتائج "تعكس قائالً: النتائج على البنك إدارة         مجلس
من واثقون ونحن المتحّد العربي للبنك القوي األداء 2012          للعام

قدرتنا على مواجهة أي تحديات قد يطرحها العام 2013."

ارتفاعًا 2012 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة سجلت          وقد
التيبلغت10.9مليارمقابل8.1 والسلفيات القروض في %35           نسبته
2011.أماودائعالعمالء٬فقد           ملياردرهمللفترةنفسهامنالعام
مليار 7.8 مقابل درهم٬ مليار 10.1 إلى لتصل %29 بنسبة           ارتفعت

درهم في نهاية العام 2011.

%33 بنسبة 2012 العام نهاية في التشغيلية األرباح ارتفعت          كما
تم درهم مليون 401 مع بالمقارنة ٬ درهم مليون 531 إلى            لتصل
         تحقيقهافيالفترةنفسهامنالعام2011.وارتفعإجمالياإليرادات
إلى ذلك ويعود درهم٬ مليون 765 ليبلغ ٬%32 بنسبة          التشغيلية
درهم مليون 567 لتبلغ %31 بنسبة الفوائد إيرادات صافي          ارتفاع
           وإلىنمواإليراداتمنغيرالفوائدبنسبة32%لتصلإلى198مليون
هذااالرتفاعالنموفياألعمالالمصرفية تحقيق في ساهم وقد           درهم٬

للشركات واألفراد معاً.

والسلفياتللعام2012ما القروض مقابل البنك مخصصات إجمالي          بلغ
           مجموعه122مليوندرهم٬مقارنةمع71مليوندرهمفيالعام٬2011
البنك يعتمدها التي الفعالة واإلجراءات الحكيم النهج ذلك         ويعكس

إلدارة المخاطر وتنمية محفظة أصوله.

          واصلالبنكالعربيالمتحدتوسيعشبكةفروعهخاللالعام٬2012حيث
الشمالية. واإلمارات ظبي أبو في الجديدة الفروع من عددًا          أطلق
وتسهيل العمالء مع التواصل مراكز تعزيز إلى الخطة هذه          وتهدف
         حصولهمعلىالخدماتوالمنتجاتالمميزةالتييوفرهاالبنكمنخالل
الصعيدين على نموه المتحد العربي البنك ويواصل هذا         فروعه.
        الخارجيوالداخلي٬منخاللتوظيفالمواهبالمحليةوالدولية٬علمًا
%43 بلغت قد البنك لدى العاملين اإلماراتيين المواطنين نسبة          أن
العام خالل البنك أطلق آخر٬ صعيد وعلى البنك. موظفي مجموع           من
الصغيرة للشركات المصرفية األعمال مجال في جديدة خدمات 2012        
لعمالئه.كماأطلقالبنك الدعم من المزيد ليتيح الحجم          والمتوسطة
اإلمارات في نوعه من األول يعتبر العمالء لمكافأة مبتكرًا          برنامجًا
2012 العام خالل البنك قيام إلى اإلشارة وتجدر المتحدة.          العربية
كما جديد٬ رئيسي مصرفي نظام تطبيق عبر األساسية بنيته          بتعزيز
الخلفي للمكتب التابعة اإلدارية العمليات من العديد البنك         أسند
علىالمستوىالعالميمماأتاحله عليهم متعارف خدمات موردي           إلى

االرتقاء بمستوى عملياته وأنشطته إلى أعلى الدرجات.

2012 العام "حقق قائالً: تروبريدج السيد أضاف اإلطار٬ هذا          وفي



         إنجازاتعظيمةللبنك.وسنستمرفيبناءاألسسالالزمةلتعزيزالنمو
إلى المتحد العربي بالبنك لالرتقاء النجاح٬ من المزيد         وتحقيق
زخمالنموخاللالعام2013.وال استمرار من والتأكد أعلى           مستويات
اآلراءوالتقديراتالتينتلقاهامنعمالئنا أن إلى التنويه من           بد
نوعيةخدماتنا تحسين على تساعدنا ككل المالي والمجتمع         وشركائنا

ومنتجاتنا وتحقيق النمو المالي لمساهمينا".

أثمرها التي اإليجابية بالنتائج التنفيذي الرئيس أشاد        كما
والبنك المتحد العربي البنك بين القائم االستراتيجي        التحالف
رأسمال من %40 نسبة على استحوذ قد كان الذي القطري           التجاري
عمان بنك مع مماثلة شراكة عقده بعد وذلك ٬2007 العام في            البنك
الثالثة البنوك بين اإلستراتيجي التحالف هذا أن بّد وال          الوطني.
األعمال بمستوى لالرتقاء الالزم الدعم توفير في فعال بشكل          يساهم

والعمليات مما يحقق المزيد من النمو التجاري.

البنكالعربيالمتحدحائزعلىتصنيفBaa1من أن إلى أخيرًا            نشير
.Moody’s وكالة موديز


