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مليیوونن ددررهھھھمم 193مسجلة % 45بنسبة  صافي ااألررباححااررتفاعع   

 
  في تارريیخهھ االنصفف سنوويیةاالبنكك االعرربي االمتحدد يیسجلل أأفضلل االنتائج االماليیة 

 
مليیوونن ددررهھھھمم 243% لتصلل إإلى 44ااررتفاعع ااألررباحح االتشغيیليیة بنسبة  •  
مليیارر ددررهھھھمم 9,6% لتصلل إإلى 19ااررتفاعع االقررووضض وواالتسهھيیالتت بنسبة  •  
مليیارر ددررهھھھمم 8,4% لتصلل إإلى 8ااررتفاعع وودداائع االعمالء بنسبة  •  
مليیوونن ددررهھھھمم 349% لتصلل إإلى 35ااررتفاعع صافي ااإليیررااددااتت االتشغيیليیة بنسبة  •  
مليیوونن ددررهھھھمم 259% لتصلل إإلى 40ااررتفاعع صافي إإيیررااددااتت االفوواائدد بنسبة  •  

 
 

لة  ماررااتت االعربيیة االمتحدةة:٬، ااإلددبــي٬، 2012يیوليیو  16 ااً في ددوو مو د من أأسرعع االبنوكك ن يیع لمتحد وواالذيي  بي اا االعر بنك  اال أأعلن 
ررباحح ووصلت إإلى ٬،هھاالنصف سنويیة وواالتي تعد ااألعلى في تارريیخ ماليیةاال هھااإلماررااتت االيیومم عن نتائج مليیونن ددررهھھھم  193 مسجالً أأ

.2011% مقاررنة بالفترةة نفسهھا من عامم 45بزيیاددةة   
  

َ: في مؤتمر صحفي عقد لإلعالنن عن هھھھذهه االنتائج ووقد صرحح االسيید بولل ترووبرددجج االرئيیس االتنفيیذيي للبنك االعربي االمتحد  قائال
عنهھ  نعلنممتاززةة وويیعتبر صافي ااألررباحح االنصفي االذيي تم تحقيیقهھ وواالذيي للستة أأشهھر ااألوولى من هھھھذاا االعامم إإنن نتائجنا االماليیة "

قيیقهھا سابقاَ  ائج االنصف سنويیةعلى إإذذاا ما قوررنن بالنتااألااليیومم  فعًال  .االتي تم تح وويیعودد االفضل في ذذلك إإلى  نجازز مذهھھھل.إلأأنهھ 
ووااضحة ووجليیة للعيیانن".د االتي أأصبحت وواالذيي عادد عليینا بالعديید من االفواائتحالفنا مع االبنك االتجارريي االقطريي   

 
ززيیاددةة في حجم االتسهھيیالتت  2012يیونيیو  30خاللل االستة أأشهھر االمنتهھيیة في  سجلأأشارر االسيید ترووبرددجج إإلى أأنن االبنك قد وو

مليیارر ددررهھھھم تم تحقيیقهھا في نهھايیة  8,1مليیارر ددررهھھھم مقاررنة بـ  9,6% محققة 19وواالقرووضض حيیث ااررتفعت نسبتهھا لتصل إإلى 
مليیارر ددررهھھھم  7,8مليیارر ددررهھھھم مقاررنة بـ  8,4% لتصل إإلى 8ررتفعت وودداائع االعمالء بنسبة اا٬، كما 2011دديیسمبر من عامم 

.ةة نفسهھا من االعامم االماضيفي االفترحققت   
 

ً: " لقد  ئال  243 اً محققفي االنصف ااألوولل من هھھھذاا االعامم٬،  االبنك االعربي االمتحد أأررباحح تشغيیليیة غيیر مسبوقةسجل ووأأضافف قا
ووااررتفع مليیونن ددررهھھھم.  169 ووهھھھوةة نفسهھا من االعامم االماضي % على االرقم االذيي تم تحقيیقهھ في االفتر44مليیونن ددررهھھھم بزيیاددةة 

االسنة مقاررنة بالنتائج هھھھذهه أأشهھر ااألوولى من  مليیونن ددررهھھھم للستة 349صل إإلى % ليی35االتشغيیليیة للبنك بنسبة إإجمالي ااألررباحح 
على  ٬، ووترجع هھھھذاا االزيیاددةة في ااألررباحح االتشغيیليیة إإلى االزيیاددةة االتي تم تحقيیقهھااالماضيمن االعامم  نفسهھا ا في االفترةةتم تحقيیقهھاالتي 

 ناتجة عننااإليیررااددااتت غيیرر مليیونن ددررهھھھم باإلضافة إإلى نمو  259 مسجلة% 40 رااددااتت االفواائد وواالتي ووصلت إإلىيیصافي إإ
نتيیجة لنموو االبنكك االملحووظظ في قططاعي االخددماتت االمصررفيیة االمقددمة ووذذلكك مليیوونن ددررهھھھمم  89% محققة 24بنسبة  االفوواائدد

."للشرركاتت ووااألفرراادد  
 
 

لفترةة ااحتفظ وو ااتجاهه االمخصصاتت فقد٬، حترااززيیةااال االعربي االمتحد بالمحافظة على سيیاستهھ ستمر االبنككما أأضافف قائالَ: "يی
مليیونن ددررهھھھم تم ااالحتفاظظ بهھا  35مليیونن ددررهھھھم مقاررنة بـ  50ماليیة تعاددلل  بمخصصاتتاالستة أأشهھر ااألوولى من هھھھذاا االعامم 

يیعكس حرصص إإددااررةة االبنك على أأخذ كافة ااالحتيیاططاتت االالززمة فيیما يیتعلق  ذذلكوو٬، نفس االفترةة من االعامم االسابقل كمخصصاتت
."بإددااررةة االمخاططر ووتنميیة ااألصولل  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

يید ترووبرددجج قائالً: " لس أأضافف اا ووهھھھي ددليیل ووااضح على االتطورر االذيي حققهھ االبنك خاللل  للغايیةإإيیجابيیة إإنن االنتائج االتي حققناهھھھا وو
عمالئنا٬، ووشركائنا وومجتمعنا ن قبل االذيي نحظى بهھ ماالمستمر  لدعم وواالتقديیر ل نتيیجةااألعواامم االسابقة. يیأتي هھھھذاا االتطورر 

في ددوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة وواالممنوحة من قبل مجلة  كعلى جائزةة أأفضل بن 2011االمالي. لقد حصلنا في عامم 
٬، لهھذاا االعامم "لل بأيیديي عاملة خاررجيیةأأفضل مركز ااتصا""فايینانشيیالل تايیمز" ووفي هھھھذاا االعامم حصل مركز ااتصالنا على جائزةة 

".إإنن هھھھذهه االجواائز ماهھھھي إإال ددليیل ووااضح على االتزاامنا بتقديیم أأفضل االخدماتت لعمالئنا  
 

على أأنن االبنك  يیسيیر على ووااضح ددليیل  إإال هھھھو ما كما قالل: " إإنن ااألددااء االمالي االقويي للبنك خاللل االنصف ااألوولل من هھھھذاا االعامم
وواالنمو في سوقق االمصاررفف في االدوولة ددوونن االحاجة إإلى االمساوومة على سيیاستهھ  االطريیق االصحيیح نحو تحقيیق االتفوقق

مستمروونن بااللتزاامم باسترااتيیجيیاتنا ووخططنا في االسعي لتحقيیق االنمو كما أأننا ملتزمونن  إإنناااالحترااززيیة فيیما يیتعلق باالئتمانن. 
ء ووذذلك بتوسعة شبكة فرووعنا ووعرووضض بتقديیم ااألفضل لعمالئنا االحاليیيین وونسعى في نفس االوقت لجذبب االمزيید من االعمال

خدماتنا االمقدمة".  
 

ررمهھ مع االبنكك االتجارريي إإلى االتحالفف ااالستررااتيیجي االذذيي أأب االبنكك حققهھااالتي  ةةاالنجاحاتت االكثيیرر تررووبررددججاالسيیدد عززاا وو
 أأبررممووذذلكك بعدد أأنن  االعرربي االمتحددأأسهھمم % منن 40على  2007في عامم  ااستحووذذ االبنكك االتجارريي االقططرريياالقططرريي٬، حيیثث 

. إإنن االتحالفف بيینن هھھھذذهه االبنووكك االثالثة يیددعمم وويیآززرر ااألعمالل في كافة منذذ عاميینن تحالفا مماثال مع بنكك عمانن االووططني ااألخيیرر
.يیمهھدد لنموو كبيیرر في االبنووكك االثالثة عبرر االمنططقةمما  االمجاالتت  

 
ااإلماررااتيیة وواالعالميیة٬، وواالخاررجي وويیستمر االبنك بالتوسع على االصعيیديین االدااخلي ووذذلك عبر تعيیيین مجموعة من االخبرااتت 

٬،  كما يیسعى إإلى تعزيیز توااجدهه في 2012ووذذلك عبر توسيیع شبكة فرووعهھ. حيیث سيیتم اافتتاحح عددد من االموااقع االجديیدةة خاللل 
االبنك االعربي االمتحد في ااالستثمارر في عددد من االمشارريیع إإماررةة أأبوظظبي ووااإلماررااتت االشماليیة بشكل خاصص. ووسيیستمر

هھ االحاليیة من خاللل االعديید من االقنوااتت االمختلفة. تأتي هھھھذهه االمباددررااتت مباشرةة بعد نجاحح لتحسيین نطاقق خدمات
نك  لتزوويید االب لميیاً كطرفف ثالث  ااألساسي ووااالستعانة بشركة معرووفة عا االمصرفي  مم  لنظا يیق اا في تطب االبنك 

صرفيیة لشريیحة بأيیديي عاملة خاررجيیة للقيیامم باألعمالل االمكتبيیة االخلفيیة باإلضافة إإلى إإططالقق االخدماتت االم
االشركاتت االصغيیرةة وواالمتوسطة.  

 
مع مستقبل ثابت. Baa1تم تقيیيیم االبنك من خاللل مودديي على أأنهھ   

 
للمززيیدد منن االمعلووماتت٬، االررجاء ااالتصالل:  

 
 

Ehab Shouly  
Head of Marketing & Corporate Communications  
United Arab Bank  
P.O. Box 25022, Sharjah  
UAE  
Tel          00971 6 5075668  
Fax         00971 6 5733479  
Email     ehab.shouly@uab.ae  

 
إإيیهھابب االشوولي  
ااالتصالل االمؤؤسسياالتسوويیقق وو ررئيیسس قسمم  

االبنكك االعرربي االمتحدد  
االشاررقة 25022صص.بب.   

ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة  
  0097165075668تلفوونن    
0097165733479    فاكسس  

  ehab.shouly@uab.ae : برريیدد إإلكتررووني
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