
 

 
 

 
 البنك العربي المتحد

 
 بيان صحفي 

 
 5132بر مسدي 13هر اإلنثي عشر المنتهية في عن نتائجه المالية لألش يعلنالبنك العربي المتحد 

 
  5132أبرز األحداث خالل السنة المالية 

 
  المخاطر. عالية ظ حافالمفي الربع الرابع، وانخفاض ملحوظ في  لتخفيض محفظة الديون  استباقيةتدابير 
  1..7بنسبة  كفاية رأس المالالمحافظة على معدل% . 
  التمويل والسيولة.  بيانيتعزيز 
  أقل خطرًا. لبنك أكثر كفاءة و لوضع أسس مستدامة إتمام خطوات أساسية 

 
البنك العربي المتحد ش.م.خ يعلن عن نتائجه  – 5132يناير  52الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

  5132ديسمبر  13المالية لألشهر اإلثني عشر المنتهية في 
 

 فبمقابل التداعيات السلبية الناشئة عنعامًا محوريًا بالنسبة إلى البنك العربي المتحد.  5172يعتبر العام 
ة والنمو ءإلرساء أفضل معايير الكفاالرابع خالل الربع توجهاته االقتصاد المتباطئ، أعاد البنك النظر في 

 قطاعدمة المتمثلة في خالقوة التقليدية التي طالما تميز بها البنك، و أفضل على مكامن  بتركيز، مستدامال
 .اإلمارات العربية المتحدةفي  الشركات

 
دعم جهوده  النقدية فيوأسهمت القواعد الصلبة للبنك العربي المتحد من حيث التمويل، ورأس المال، والسيولة 

. ونتيجة ضمن خطته االحترازية المخاطرعالية القروض إلى العمل بشكل استباقي على تصفية محفظة  الرامية
، %1..7محفظة القروض وأن يحافظ على معدل كفاية رأس المال بنسبة  جودةلذلك، استطاع البنك أن يحّسن 

 . 5172التمويل والسيولة في الربع الرابع من العام  بيانيكما تمّكن من تعزيز 



 

 

 
وفي إطار المساعي الخاصة بإعادة الهيكلة، عمل البنك العربي المتحد على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر لديه 

 التكلفةتعديل قاعدة كما قام البنك ب. بتعيين كفاءات في مواقع تنفيذية رئيسية اإلدارة العليا فريق وتدعيم صفوف
واتخذ خطوات حاسمة بتقليص عدد الموظفين قام كما  ،وما بعد 6102بداية من العام  لتحسين إدارة المصاريف

تضمن هذه و من جهة أخرى.  المنّظموشبكة الفروع من جهة، ونموذج التشغيل لتحقيق التوافق بين كادر الفريق 
االقتصاد دعم عامًا في  01التي بدأت منذ  التدابير بقاء البنك العربي المتحد في مركز صلب لمواصلة مسيرته

  ، وتحقيق عائدات مستدامة لمساهميه. ئهقيمة لعمالوتقديم  اإلماراتي، 
 
تبعه البنك في رصد المخصصات خالل األشهر الستة الماضية من العام االذي والحذر أدى المنهج الوقائي و 

مليون  711خسارة صافية وقدرها وبالتالي، واجه البنك . إلى التأثير على نتائجه المالية للعام بكامله 6102
ماليين  112، مقارنة مع أرباح صافية بمعدل 5172ديمسبر  17المنتهية في  75درهم إماراتي في األشهر الـ 

وقع البقاء في مالبنك العربي المتحد  الحاسمة هذه اإلجراءات مكنتورغم ذلك، فقد . .517درهم إماراتي عام 
 .%.75المخاطر، مع معدل تغطية للقروض المتعّثرة السداد بنسبة  عنصلب بمنأى 

 
م أن دولة "رغتعليقًا على الموضوع، قال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس اإلدارة: 

نخفاض ااإلمارات العربية المتحدة تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يوفر لها حماية أكبر من سائر دول المنطقة إزاء 
ه على لتعزيز قدرتحاسمة و احترازية  اتخاذ إجراءاتعن  لم يتوان  أن البنك العربي المتحد إال  أسعار النفط،

إلى  ،6102كبيرة خالل العام  وضع مخصصاتقدرتنا على  كما أن. مواكبة مستجدات الوضع االقتصادي
في مواجهة  لبنكا درةعلى قتؤكد  ،النقدية يولةالتمويل والسوتعزيز قوة  ،على قاعدتنا الرأسمالية جانب المحافظة

 ".التحديات
 
 

ي بحجم المالية بشكل جوهر : "تأثرت نتائجنا باإلنابةمن جهته، قال السيد سامر تميمي، الرئيس التنفيذي 
التي التعّثر في سداد القروض ، عقب 5172النصف الثاني من العام  رصدناها خالللمخصصات التي ا

خذنا أوالً إجراءات ، اتتعزيز استقرارنا الماليو لالصغيرة والمتوسطة الحجم.  لشركاتقطاع ا شهدها بشكل رئيسي
 ديون المتعثرةإدارة الوحدة الجهود التي بذلتها بدعم من و في المحافظ ذات المخاطر المرتفعة،  تقليص المديونيةل

يث حراٍض عن التقّدم السريع الذي أحرزه الفريق خالل الربع الرابع، أنا في البنك. التي تم استحداثها مؤخرًا 



 

 

تراجع حجم مقارنة مع الربع الثالث. نتوقع  %13المخصصات في الربع الرابع بنسبة  في تخفيض نانجح
 المعهودة". ، لتعود أخيرًا إلى مستوياتها مستقبالً  ملحوظالمخصصات بشكل 

 
 
إدارة نا تحت أعمالفئات المالية لعمالئنا بشكل أفضل، قمنا بتوحيد كافة االحتياجات نتمكن من تلبية  ىحت"

ى التحتية البن كما أننا نستثمر في .الذي تم استحداثه في البنك مؤخراً  وهو المنصباألعمال،  قطاع رئيس
 البعيد".  إلرساء دعائم النمو على المدىلنظامنا المعلوماتي والتقني 

 
 

 المراجعة المالية
 

 711 5172ديسمبر  17بلغ صافي الخسارة في البنك العربي المتحد خالل األشهر اإلنثي عشر المنتهية في 
نصف ال فيأخذها البنك مليون درهم إماراتي، حيث نجمت هذه الخسارة بشكل رئيسي عن المخصصات التي 

مقارنة مع  %75مليون درهم إماراتي انخفاضًا بنسبة  7.571. يمثل الدخل اإلجمالي وقدره الثاني من العام
وبالتالي، ارتفعت نسبة التكلفة إلى مليون درهم إماراتي.  97.السنة الماضية، كما بلغت النفقات التشغيلية 

ع االرتفاع الناتج م ذلك ولو كان، .517في السنة المالية  %53.1، مقابل 5172عام  %1.2.الدخل إلى 
 أساسًا من مبادرات إعادة الهيكلة الواحدة المنفصلة اآليلة إلى تنظيم التكلفة األساسية المستمرة للبنك. 

 
بشكل مهم حيث تمكن من المحافظة على معدل كفاية رأس المال بنسبة  مرسمالً يبقى البنك العربي المتحد 

بنسبة . هذا وتجّسدت قّوة السيولة في البنك %75الغ ، وهي أعلى بكثير من الشرط التنظيمي الب1%..7
، وكالهما أعلى %73.1 البالغ المقبول ألصول السائلة، ومعدل ا%31.9 البالغة السلف إلى الموارد الثابتة

 بكثير من سقوف المصرف المركزي. 
 

لقروض ن خالل نسبة االتمويل في الربع الرابع، وانعكس ذلك ممعدالت تحد إلى ذلك، عّزز البنك العربي الم
للفصل الثالث  %91، مقارنة مع 5172في الربع الرابع من العام  %91ت لتصل إلى نإلى الودائع، التي تحسّ 

وتماشيًا مع استراتيجية تقليص المديونية التي يرّكز عليها البنك، معًا.  .517والسنة المالية  5172من العام 



 

 

مليار درهم  72.1عن السنة الماضية لتصل إلى  %71تراجعت السلف وقروض العمالء اإلجمالية بنسبة 
 . 5172ديسمبر  17مليار درهم إماراتي كما في  71.3إماراتي، كما سّجلت ودائع العمالء 

 
 
 
 

  التوقعات المستقبلية
 
التي المزيد من االجراءات تنفيذ  6102"سيواصل البنك العربي المتحد خالل العام ختتم السيد تميمي قائاًل: وا

أن بثقة  علىونحن . بهدف بناء مؤسسة مالية أكثر كفاءة ومرونة 5172الرابع من العام  ربعفي الاتخذها 
دات االستجابة والتكيُّف بشكل أسرع مع مستجنموذج التشغيل المعدل الذي اعتمده البنك سيعزز قدرته على 

   . بيئة العمل الحافلة بالتحديات في الوقت الراهن" التغييرات الناجمة عن
 
رشيد وعلى الريادة في تعمال األساسية لديه، على وحدات األ من اآلن فصاعداً يرّكز البنك العربي المتحد س"

وضبط عمليات التمويل لتحقيق النمو للتمويل  حذر هجعلى تبني منكذلك و رأس المال، وكفاءة ، النفقات
 والعائدات المستدامة للمساهمين". 

 
 

 بحسب كابيتال إنتاليجنس.   +BBBبحسب موديز و Baa1تصنيف البنك هو 
     

 المتحد العربي البنك عن نبذة
 

 من العديد بين مشترك مشروع شكل على7912 عام في بي"( إيه )"يو خ م. ش. المتحد العربي البنك تأسس
 مقره من انطالًقا 5172 عام سبتمبر 11 في البنك وبات جنرال، سوسيتيه ومؤسسة اإلماراتيين المستثمرين

 11 اللخ من الشركات من أو األفراد من سواء لعمالئه المالية خدماته يقدم الشارقة إمارة في الكائن الرئيسي



 حلولال توفير مجال في رائداً  البنك ويعد المتحدة. العربية اإلمارات دولة أرجاء مختلف في اً منتشر  ومكتباً  فرعاً 
.السبع اإلمارات أنحاء سائر في ومتنامية عريضة وصناعية تجارية لقاعدة

 رفيةالمص الخدمات من شاملة مجموعة المتحدة العربية اإلمارات دولة في لعمالئه المتحد العربي البنك يقدم
 لدى لمفضلا البنك المتحد العربي البنك يعتبر ،ذلك على عالوة الخزينة. وخدمات والشركات لألفراد الموجهة

 المميزة ةالمصرفي "صدارة" لخدمة البنك إطالق وأدى المتحدة. العربية اإلمارات دولة في العاملة الشركات كبرى 
 هوو  األفراد من عمالئه قاعدة نمو إلى ،بي" إيه يو "مكافآت لوالءا وبرنامج اإلسالمية المصرفية والخدمات

 البنك جعل في عام بعد عاماً  المميز واألداء المبادرات هذه ساهمتو  المستقبل. في أكبر بشكل زيادتها يعتزم
.نمواً  المنطقة بنوك أسرع أحد المتحد العربي

 اإلمارات دولة اقأسو  في للتداول أسهمها المدرجة الشركات كبرى  بين العشرين المرتبة في البنك تصنيف وتم
 تىح ،ألسهمه السوقية القيمة حيث من الخليجي التعاون  مجلس دول في بنكاً  21 أكبر وبين المتحدة العربية

 درهم ماليين 112 ليبلغ %71 بنسبة أرباحه صافي ارتفاع عن أيضاً  البنك وأعلن ..517 ديسمبر 17 تاريخ
.البنك يسجله سنوي  أرباح صافي أكبر في ،5171 عام مع مقارنة .517 ديسمبر 17 في المنتهية للسنة

 البنك تحواذاس لدى الخليجي التعاون  مجلس لدول المصرفي التحالف عضوية إلى المتحد العربي البنك وانضم
 األداء وأكد .المتحد العربي البنك أسهم من %1.  على قطر، في التجارية البنوك أكبر قطر، في التجاري 

 ذلك بفضل أرباحه ارتفاع بدليل القطري  البنك مع تحالفه صواب الالحقة السنوات في للبنك القوي  المالي
.االستراتيجي التحالف

 قاعدة بذلك ؤمنلي )تركيا(، ألترناتيف وبنك العماني الوطني البنك مع مماثلة تحالفات في التجاري  البنك دخل
 المستقبل. نحو قدماً  مضيها مع الثالثة للبنوك الثابت النمو تضمن متينة
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