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 6102اإلعالن عن النتائج المالية للبنك العربي المتحد للسنة المالية 

 10البنك العربي المتحد يُعلن عن نتائجه المالية لإلثني عشر شهراً المنتهية في 

 6102ديسمبر 

 

  6102النتائج الرئيسية للسنة المالية 

  مليون درهم. 168 ةالتشغيلياإليرادات إجمالي 

  مليون درهم 914بلغت  االئتمان قبل احتساب مخصصاتصافي األرباح. 

 بفارق جيد عن المعدالت التي حددتها هيئات الرقابة المصرفية. الت السيولة معد استقرار 

  5182في العام  %49مقارنة مع  %16للودائع إلى تحسن نسبة القروض. 

 39ص المحافظ غير األساسية بنسبة تقلي%.  

  مقارنة مع العام الماضي %59تحقق بفضل قوة ادارة النفقات توفير بنسبة 

 89مما سوف يحسن كفاية رأس المال الى ما فوق  البنك حاليا في المراحل النهائية لزيادة رأس المال%  
 

 

 

)"البنك المتحد" أو  "أعلن "البنك العربي المتحد ش.م.ع :5183فبراير  89الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .5186ديسمبر  98"البنك"( عن نتائجه المالية لفترة االثني عشر شهراً المنتهية في 

 

 ،5186مليون درهم للعام  914بلغت  مخصصات االئتمان قبل احتساب  ةسجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافي

 تبلغ ةتشغيليوإيرادات  مقارنة مع العام الماضي %59المصاريف التشغيلية بنسبة  خفض فيمدعوما بوذلك 

كان عام التحول بالنسبة للبنك العربي المتحد، حيث باشر  5186الجدير بالذكر بأن العام مليون درهم.  168

ية إعادة . وارتكزت إستراتيجقوة وإستدامةكفاءة وأكثر أداءاً  ليصبح مؤسسة مالية تقدم إعادة الهيكلةالبنك مسيرة 

لمحافظ غير األساسية ذات المخاطر ة أركان رئيسية، تمثلت في الخفض بشكل احترازي لالهيكلة على أربع

 م األساسية.وتعزيزها، وترسيخ الدعائ واإلشراف المباشر على أطر المخاطرالعالية، وترشيد النفقات، 

 

 



 
 

الكادر  يواصل ،، الشريك والحليف للبنك العربي المتحدالبنك التجاريوبالدعم المتواصل من مجلس االدارة و 

اإلداري اإللتزام التام بإنجاز إستراتيجية إعادة الهيكلة بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق عائدات مستدامة 

  .للمساهمين على المدى المتوسط

 

رغم ": الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة "البنك العربي المتحد" سعادة وقال

ي تعزيز فالكثير، حيث نجحنا  ة الثمانية عشر شهراً الماضية اال أن البنك قد حققالتي واجهتنا خالل فتر التحديات

 فقاتمخاطر األعمال، وترشيد الن تقليلو ميزانيتنا العمومية بصورة ملحوظة، والتركيز على أنشطتنا الجوهرية،

ونحن في مجلس اإلدارة على ثقة بأن خطة عملنا هي االنسب للبيئة   من خالل االلتزام بخطتنا االستراتيجية.

 ". لنختتم خطة إعادة الهيكلة 5183مع المضي قدماً في العام  الحذر ونشعر بالتفاؤلاالقتصادية الراهنة، 

 

أود التوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس اإلدارة على : "تميمي، الرئيس التنفيذي بالوكالةسامر ومن جانبه قال 

، 5182في الربع الرابع من العام  دعمهم لمسيرة إعادة الهيكلة المتواصلة في البنك. منذ تكليفي بهذا المنصب

عادة البنك العربي المتحد على ا بما يعمل السابقة معالجة تراكمات السنواتة وذلك بغياتخذنا عدد من اإلجراءات 

ادة رأس المال لزي البنك حاليا في المراحل النهائيةوباإلضافة إلى ذلك، فإن بصورة مستدامة.  الربحيةإلى تحقيق 

  .  تنظيميةلمتطلبات الللتغيرات القادمة في االكافية  ألعمال المستقبلية وتوفير االحتياطياتأجل دعم خطط امن 

افسة تصاعد حدة المن االخذ باإلعتبارعملياتنا األساسية، مع تحسين نواصل تركيزنا على ساً، ومع المضي قدم

كمال إ، والتي تؤكد مدى الحاجة إلى مواصلة التركيز المطلق على بشكل عام كولبناواجهها توشدة التحديات التي 

 إستراتيجية إعادة الهيكلة". 

 
 

 النتائج المالية

حه اكبير في الخفض اإلحترازي للمحافظ غير األساسية ذات المخاطر العالية، مع نجواصل البنك تسجيل تقدم 

 98، مقارنة مع مستوياتها خالل الفترة المنتهية في 5186على مدار العام  %65في خفض هذه المحافظ بنسبة 

إجمالي  ونتيجة لذلك، فقد انخفض. 5182سبتمبر  91منذ  %39، وخفض إجمالي بلغت نسبته 5182ديسمبر 

. 5182درهم عن السنة المالية  مليون 89846مقارنة مع  5186السنة المالية  مليون درهم في 168الى الدخل 

، 5186الدخل للعام  من إجمالي %56ر الفوائد مساهمة بلغت نسبتها اإليرادات من غي ذكر تسجيلوالجدير بال

 .5182في العام  %83مقارنة مع 

 



 
 

ات، الكوادر البشرية، والمنصات، والعمليالتكلفة، وتحقيق ترشيد نفقات في مجاالت  وقام البنك بمراجعة قاعدة

 . %59بة توفير النفقات السنوية إلى لتصل نس والعقارات،

  

 %16 لقروض إلى الودائع والتي بلغتا وحافظت معدالت السيولة في البنك على قوتها التي تجلت في قوة نسبة

 التمويل الرئيسي التيفي العام الماضي. وتبقى ودائع العمالء، كما كانت على الدوام، مصدر  %49مقارنة مع 

 من إجمالي المطلوبات. %18يعتمد عليه البنك، حيث بلغت نسبتها 

 

احتساب مبالغ تسجل لمرة واحدة لمعالجة  شملتحيث مليون درهم  89188بلغت مخصصات خسائر اإلئتمان 

ي المتحد خسائر عربليسجل البنك ال النتائج المالية السنوية ، ونتيجة لذلك، فقد تأثرتالسابقةتراكمات السنوات 

 مليون درهم. 259صافية بلغت 

 

 النظرة المستقبلية: 

بدعم  إستراتيجية إعادة الهيكلة بمتابعة 5183في العام  ملتزم البنك العربي المتحدختتم السيد تميمي قائالً: "وا

المضي بمن عبور هذه الفترة الحافلة بالتحديات و لقد تمكن البنك . ويكنا الحليف البنك التجاريمتواصل من شر

 نواصل التركيز على أنشطتنا الجوهرية لتقديم قيمة للمساهمين". قدماً سوف 

 

 – انتهى -

 

 مالحظات للمحررين: 
 :"البنك العربي المتحد"حول 

كشركة مساهمة خاصة في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية  5791تأسس "البنك العربي المتحد" في عام 
المتحدة. ويعتبر البنك مزودًا رائدًا للحلول المالية التي تلبي احتياجات قاعدة متنامية من عمالء القطاعات 

 مالتجارية والصناعية في اإلمارات. وتم تحويل الشكل القانوني للبنك إلى شركة مساهمة عامة بموجب المرسو 
مارس  85. وفي 5728يوليو  87الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة يوم  59/28األميري رقم 

 ."، تم إدراج رأس المال المدفوع للبنك في "سوق أبوظبي لألوراق المالية8001
 



 
 

ة، ر ويقدم البنك لعمالئه مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، بما يشمل تمويل التجا
والخدمات المصرفية لألفراد وخدمات الخزينة، باإلضافة إلى الحلول المصرفية اإلسالمية، األمر الذي يرسخ 
مكانة البنك كشريك مفضل لدى شرائح عمالئه من الشركات الكبرى. وقد أطلق البنك برنامج "مكافآت البنك 

ج والء في دولة اإلمارات العربية المتحدة. العربي المتحد" الحائز على جوائز مرموقة والذي يعد أفضل برنام
بين البنوك المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من  55، تبوأ البنك المرتبة 8051ديسمبر  15وكما في 

، أبرم "البنك العربي المتحد" اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ 8009وفي ديسمبر  .حيث القيمة السوقية
من أسهم "البنك  %00بنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر، على من خاللها ال

العربي المتحد". ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله خالل السنوات الماضية مؤشرًا على 
ري القطري" أبرم "البنك التجاالفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع "البنك التجاري القطري. وقد 

تحالفا مماثاًل مع "البنك العماني الوطني" وبنك "ألتيرناتيف بنك" التركي األمر الذي مهد لمرحلة من النمو 
من  Baa2يشار إلى أن "البنك العربي المتحد" حاصل على تصنيف   الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة.

 وكالة "موديز" للتصنيف.
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