
 

صحفي خبر  

 2016يعلن نتائجه المالية للربع األول "البنك العربي المتحد" 

 استراتيجية التطوير تسير بما يتخطى التوقعات

 2016أبرز نتائج الربع األول 

  15كفاية رأس المال ترتفع إلى% 
 ص المحافظ غير األساسية عالية المخاطريقللتخفض ديون األصول  مواصلة 
 2015 رابعقياسًا بالربع ال %60بنسبة ات خسائر االئتمان انخفضت مخصص 
  المتطلبات التنظيميةتفوق قوية سيولة 
  ملموسة نتائجبرنامج خفض النفقات يثمر عن تحقيق 
  كثر فاعلية لبناء بنك أقل خطر وأ التوقعات تتخطى بوتيرةتستتير  إعادة الهيكلةاستتتراتيةية

 واستدامة

: أعلن "البنك العربي المتحد" عن نتائةه 2016أبريل  20 ؛العربية المتحدةالشاااااااارقةا ا مارات 
 أرباح وكشتتتتتتتتتتتفت  عن النتائج عن تستتتتتتتتتتتةيل ؛2016 مارس 31بتاريخ للربع األول المنتهي  المالية
 نصتتتتتتتتت ًا من الاعتبار  التي بدأ العمل بها البنك إعادة  يكلةستتتتتتتتتتراتيةية التطبيق الفاعل ال بفضتتتتتتتتتل
  . 2015الثاني 

في حين بلغ ، 2016خالل الربع األول  در م إماراتي مليون  45عند لبنك اأرباح  يواستتتتقر صتتتاف
 االنخفاض على خلفية ، وعلك2015األخير من عام الربع  خالل مليون  238صتتتتتتافي الخستتتتتتائر 

عن اإليرادات ت الدخل المتتتي وزيادة معدال القروض المتعثرة رصتتتتتتتتد مخصتتتتتتتتصتتتتتتتتاتفي  الملوس
دارة الفي  نتائج ملموستتتتةإلى ةانب تحقيق ، األخرى  نموعج لنك اعتماد الب بفضتتتتل تكالي ترشتتتتيد واة
 .أكثر فاعلية ي  تشغيل

عام  الثاني من في النصتتتت  استتتتتراتيةيتهفي النظر بعد أن أعاد البنك  عن النتائج اإليةابية وتتتي 
يرة لشتتتتتتتتركات الصتتتتتتتتغنظرًا لتباطؤ االقتصتتتتتتتتاد وزيادة القروض المتعثرة والستتتتتتتتيما في قطا  ا 2015

على  تركيزن"البنتك العربي المتحتد"  أعتاد، تعزيز مكتانتته وخفض المختاطروبهتد  والمتوستتتتتتتتتتتتتتطتة. 
 ستتتتستتتتاتشتتتتركات والمؤ المكامن قوة أعماله التقليدية التي طالما تميز بها والمتمثلة في خدمة قطا  

بشكل  تقليصبالتوازي مع مواصلة خزينة والخدمات المصرفية لألفراد، وعلك إلى ةانب خدمات ال



 

ح شامل إصالإةراء للبنك المنهج  عا أتاح قد و عالية المخاطر. غير األساسية لمحافظ استباقي ل
 .خالل المرحلة المقبلةعائدات ال استدامةلضمان لقاعدة التكالي  

 رئيس مجلس إدارة "البنك فيصاال بن ساالطان بن سااالس ال اسااميا الشااي  وبهذه المناساابةا قال
 العربي المتحد، فبالرغم من فترة حاستتتتتتتتتتتتتتمة في تاريخ البنك 2015عام  شتتتتتتتتتتتتتتكل": "العربي المتحد

 عن كل وتشتتتتتتت. باقتدار في وضتتتتتتتع خطة الةتياز  عن المرحلةنةحنا  واةهها البنك، لتحديات التيا
 ."وموظفينا عمالئنا ومسا ميناالثقة مع بناء على طريق إعادة طيبة النتائج بدايًة 

قدمًا ، فهو يحقق تالمعالم واضتتتتتتتحة مستتتتتتتتقبلية استتتتتتتتراتيةيةعلى يعتمد البنك أضتتتتتتتا  القاستتتتتتتمي: "و 
ةاالت منمو بوادر إيةابية في  ، بينما نشتتتتهداألستتتتاستتتتيةغير  محفظة األعمال تقليصملموستتتتًا في 
فريق  ديهل البنك يؤمن بتنكما ، االستتتتراتيةيةتطبيق  عن الرئيستتتية. ويدعم مةلس اإلدارة األعمال 

لعا  ،ب الستتتتتتتتتوق اليوم العديد من المخاطروبطبيعة الحال يشتتتتتتتتتو  .أ دافهلتحقيق  المناستتتتتتتتتبدارة اإل
في إدارة المختاطر عمتل  أطراإلشتتتتتتتتتتتتتترا  على التدعم الالزم و تقتديم يكمن دور مةلس اإلدارة في 

 المسا مين على المدى الطويل". البنك لحماية مصالح

 تتعن  ": "تمثتتلالرئيس التنفيذي بالوكالة في "البنك العربي المتحدتميميا بدورها قال سااااااااااامر 
النتائج اإليةابية خطوة داعمة لتحقيق استتتتراتيةيتنا الةديدة. ويعود الفضتتتل في عودتنا للربحية إلى 

نحن . اتنفقمراةعة شتتتتتتاملة لهيكلية ال المرتبطة بإةراء التكالي  وخفضانخفاض المخصتتتتتتصتتتتتتات 
 %16زيادة إةمالي الدخل بنستبة  فيتةلى  و ما أعمالنا الرئيستية، و  تقدم في مةاالتراضتون بال

بواقع اإليرادات األخرى  منارتفا  الدخل  إلى باإلضتتتتتتتتتتافة، 2015 األخير من عامقياستتتتتتتتتتًا بالربع 
. لهم توفير خدمات بنكية متكاملةو نا مع عمالئنا القاتعا تمامنا بتوطيد نتيةة  ،تقريباً  400%

ستتتتشتتتهد  ،قياستتتاا بالربع الثالا والرابع من العام الماضتتتيالتراةع الكبير للمخصتتتصتتتات  وبالرغم من
 ". عن المخصصات المزيد من االنخفاض على المدى المتوسط

 لمحة حول النتائج المالية

مليون در م إماراتي بفضتتتتتتتتل تراةع  45ة للبنك خالل الربع األول من العام ةماليبلغت األرباح اإل
التي ةاءت مرتبطة مع ةهود البنك لتبستتتتتتتيط التكالي   خفضو  ،خستتتتتتتائر مخصتتتتتتتصتتتتتتتات االئتمان

 نموعةه التشغيلي.

ما يعادل انخفاضتتًا الفتًا مليون در م،  114وبلغت خستتائر مخصتتصتتات االئتمان خالل  عن الفترة 
 مليون در م(؛ 288) 2015ربع الرابع والمليون در م(  466) 2015الربع الثالا بالمقارنة مع 



 

ضتتتتتتتتتتتتمن محافظه غير نهةًا استتتتتتتتتتتتتباقيًا لمعالةة التد ور في ةودة األصتتتتتتتتتتتتول محيا اعتمد البنك 
 األساسية.

، في 2015الربع األول بمليون در م إماراتي مقارنة  249ليبلغ  %16ونما إةمالي الدخل بنسبة 
ار قر الإلى  نظراً نفس الفترة. و في  تقريبتتتاً  %400 بواقع من اإليرادات األخرى حين ارتفع التتتدختتتل 

ضتتتتتتتتتتمن قطا  "الخدمات المصتتتتتتتتتترفية  ه مع عمالئهعالقات عزيزلتاالستتتتتتتتتتتراتيةي العي اتخعن البنك 
واغتنام فرص البيع المتقاطع من خالل خدمات ، األستتاستتي ة البنك العي يعد أحد أعمالو للشتتركات" 
 %189تمثل في ارتفا  الرستتتتتتتتتوم والعموالت بنستتتتتتتتتبة  أداًء قوياً البنك ، فقد ستتتتتتتتتةل المكملةالخزينة 

يرادات العمالت األةنبية بنسبة   .%46واة

ويعزى ةزء من مليون در م،  90لتبلغ  %15للبنك بنستتتتبة انخفضتتتتت المصتتتتاري  التشتتتتغيلية كما 
قد و  .2015خالل الربع األخير إلى التكالي  التي تمت إعادة  يكلتها لمرة واحدة   عا االنخفاض

ن  في نفقاتلهيكلية ال الشتتتتامل مراةعةاللبرنامج اإليةابي ة  النتائجتةل ت  ويات التكالي ؛ مستتتتتتحستتتت 
مقارنة بال و ي نستتبة إيةابية 2016خالل الربع األول  %36الدخل التكلفة إلى نستتبة حيا بلغت 

أن "البنك العربي علك على ويبر ن . (%40) 2015مع النستتتتتتتتبة المستتتتتتتتةلة خالل الستتتتتتتتنة المالية 
على أساس  %20حد" يسير بثبات على الطريق الصحيح لتحقيق وفورات في التكالي  بنسبة المت

 سنوي.

الستتتتتتتنة  بالمقارنة مع نتائجزيادة  شتتتتتتتهدت( %4.33ورغم أن نستتتتتتتبة القروض المتعثرة )التي بلغت 
(، فإن علك قد تتثر باستتتتتتتراتيةيتنا المستتتتتتتمرة لتقليص ديون المحافظ غير %4.01) 2015المالية 
، ستتتتتةلت  عن 2016األشتتتتتهر الثالثة األولى من عام ستتتتتية عات المخاطر المرتفعة. وخالل األستتتتتا

 ،2015ديسمبر  31المنتهية بتاريخ  الفترةبمقارنة  %20المحافظ غير األساسية انخفاضًا بنسبة 
ن نستتتبة التغطية البالغة 2015ستتتبتمبر  30منع  %41بنستتتبة تراةعت علمًا أنها  في  %112. واة
لحفاظ إلى االرامية ستتتتتتياستتتتتتته ( تبدو منستتتتتتةمة مع 2016مارس  31العربي المتحد" )حتى "البنك 

 .%100على استقرار تلك النسبة عند أو أكثر من 

يات ، تراةع مستتتتتتتوى القروض والستتتتتتلفالمحفظة اإلئتمانيةوانستتتتتتةامًا مع استتتتتتتراتيةية البنك لخفض 
مليار در م، في حين  15.3بلغ لت 2015ديستتتتتتتتتتتتمبر  31فترة المنتهية في البمقارنة  %3بنستتتتتتتتتتتتبة 

 مليار در م. 15لتبلغ  ةيداً سةلت ودائع العمالء أداًء 

ويحافظ "البنك العربي المتحد" على معدالت رستتتتتتتتملة قوية، حيا ارتفعت نستتتتتتتتبة كفاية رأس المال 
. %12، و و ما يفوق المتطلبات التنظيمية البالغة نستتتتتتتتتتبتها 2016خالل الربع األول  %15إلى 



 

وبالمقابل، تتةلى األ مية التي يوليها البنك للحفاظ على ستتتتتتيولة قوي ة من خالل نستتتتتتبة الستتتتتتلفيات 
، و ما %13.2البالغة ونستتتتتبة األصتتتتتول الستتتتتائلة المؤ لة  ،%83.9البالغة و  إلى الموارد المستتتتتتقرة
 المركزي. مصر قبل ال المعدالت المفروضة مننسبتان تتخطيان 

 النظرة المست بلّية

الستتتتتتتيد تميمي قائاًل: "ال تزال استتتتتتتتراتيةيتنا في مراحلها األولى، ويدرك مةلس اإلدارة وفريق اختتم 
لتحديد ا كفاءة فريق العمل فين لكو  ،والظرو  االقتصتتتتتتتتتتتتتتادي ة الرا نة إدارة البنك طبيعة التحديات

ة كر للقضتتتتتتتتتايا المب   ةيد على وضتتتتتتتتتعنا ال تؤكد التي تواةه البنك واتخاع اإلةراءات الحاستتتتتتتتتمةالملح 
 وقدرتنا على مواصلة المسيرة في تعزيز مكانة البنك وكفاءته ".

 من قبل وكالة "موديز". Baa2يشار إلى البنك حصل على تصني  
 
 

 – انتهى -

 
 المتحد العربي البنك عن نبذة
 

 بدولة الشارقة إمارة في مقر  ا خاصة مسا مة شركةك 1975 عام المتحد العربي البنك تتسس
 صاحب حضرة عن الصادر 17/82 رقم األميري  المرسوم وبموةب . المتحدة العربية االمارات
 ا مةمس شركة إلى للشركة القانوني الشكل تحويل تم ،1982 يوليو 29 بتاريخ الشارقة حاكم السمو
 مارس 21 بتاريخ المالية لألوراق ظبي أبو سوق  في للشركة المصدر المال رأس أدرجو  عامة
 في ناميةومت عريضة وصناعية تةارية لقاعدة حلولال توفير مةال في رائداً  البنك ويعد .2005
 .تاإلمارا أنحاء سائر

 

 زينةالخ بخدمات مدعمة للشتتتتتتتتتتتتتتركات متكاملة مصتتتتتتتتتتتتتترفية حلول لعمالئه المتحد العربي البنك يقدم
 ريكاً شتتتتت ةعله مما متكاملة، إستتتتتالمية مصتتتتترفية حلول إلى باإلضتتتتتافة لألفراد المصتتتتترفية والخدمات
 لعربيا البنك ويتميز المتحدة. العربية اإلمارات دولة في العاملة الشتتتتتتتتتتتتتركات كبرى  لدى مفضتتتتتتتتتتتتتالً 



 أكبر قدمي والء برنامج كتفضتتتتل ةوائز عدة على الحائز "بي إيه يو مكافآت" الوالء ببرنامج المتحد
 المتحدة. العربية اإلمارات دولة في لعمالئه قيمة

 دولة أسواق يف للتداول أسهمها المدرةة البنوك بين عشر الحادية المرتبة في البنك تصني  وتم
.5201 ديسمبر 31 تاريخ حتى ،ألسهمه السوقية القيمة حيا من المتحدة العربية اإلمارات

 على ،قطر في التةارية البنوك أكبر و و قطر، في التةاري  البنك استحوع ،2007 ديسمبر في
 صواب ةالالحق السنوات في للبنك القوي  المالي األداء وأكد .المتحد العربي البنك أسهم من 40%

 التةاري  البنك دخل كما .سنة بعد سنة أرباحه ارتفا  بدليل القطري  البنك مع االستراتيةي تحالفه
 متينة قاعدة بعلك ليؤمن )تركيا(، ألترناتي  وبنك العماني الوطني البنك مع مماثلة تحالفات في

 المستقبل. نحو قدماً  مضيها مع الثالثة للبنوك الثابت النمو تضمن
بحسب موديز.  Baa2تصني  البنك  و 
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