
 

 صحفي خبر

 ة إعادة اله�كلةتطبیق استراتیج� �التوازي مع مواصلة

 2016"البنك العر�ي المتحد" �علن نتائجه المال�ة للر�ع الثاني 

 2016أبرز النتائج المال�ة للر�ع الثاني 

 2016درهم إماراتي للنصف األول ملیون  71الر�ح بلغ  صافي •
 %15فوق حافظ على مستواه المال  رأس كفا�ةمعدل  •
 التنظ�م�ة للمتطل�ات قوّ�ة تمثلت في تخطي البنك سیولة •
 من كجزء تقل�ص المحافظ غیر األســـــــــــاســـــــــــ�ة ذات المخاطر المرتفعة �مقدار النصـــــــــــف •

 التصف�ة التي ینتهجها البنك استراتیج�ة
 2016ال تزال منســجمة �شــكل كبیر مع نتائج الر�ع األول  االئتمان خســائر مخصــصــات •

 2015وهي أقل �كثیر مقارنة �النصف الثاني  2016والنصف األول 
 غیل�ةلمصــــــار�ف التشــــــ�التوازي مع تراجع املموســــــة نتائج  التكالیف �حقق خفض برنامج •

 على أساس سنوي  %20بنس�ة 
وأقل كفاءة  أعلى إلرساء دعائم بنك الصح�حطر�قها  على تسیر إعادة اله�كلة اسـتراتیج�ة •

 خطرًا وأكثر استدامة

"البنــك أعلن "البنـك العر�ي المتحـد" (: 2016یولیو  18؛ لشـــــــــارقـة، اإلمـارات العر��ـة المتحــدةا
 .2016یونیو  30بتار�خ المنته�ة الســـــتة شـــــهر عن نتائجه المالّ�ة لألالعر�ي المتحد" أو "البنك") 

�ة الجوانب اإلیجابواســـــــــــــتنادًا إلى التقدم الذي أحرزه لغا�ة الیوم، یواصـــــــــــــل البنك االســـــــــــــتفادة من 
. وقد حقق البنك 2015تطب�قها في النصف الثاني من عام �اشر التي  إعادة اله�كلة السـتراتیج�ة

صـــــافي خســـــائر ق�اســـــًا مع ، 2016للنصـــــف األول ملیون درهم إماراتي  71�ق�مة صـــــافي أر�اح 
صــــــــــافي األداء القوي لمحفظة على ذلك وارتكز . 2015ملیون في النصـــــــــف الثاني  511مة �ق�
نموذج الناتجة عن اعتماد البنك ل ونتائج ملموســــــة في ترشــــــید التكالیفمن الفوائد، المتأتي لدخل ا

 .كبیر في مخصصات خسائر االئتمانالنخفاض ، �اإلضافة إلى االطم�سّ  يتشغیل

عام ها�ة منذ ن"البنك العر�ي المتحد" ســــــلكه صــــــواب المســــــار الذي  اإلیجاب�ة هذه النتائج وتعكس
 قطاعخاصـــــــــة في و  ،المتعثرةتفاقم مشـــــــــاكل القروض و ي ت�اطؤ االقتصـــــــــادالفي ضـــــــــوء  2015

ى خفض عل لز�ادة كفاءته وقدرته الالزمة . و�هدف إرســـاء الدعائموالمتوســـطة الصـــغیرة الشـــركات



 

تركیزه على مكامن قوة أعماله "البنك العر�ي المتحد"  أعادالمخاطر وضــــــــــمان اســــــــــتدامة األر�اح، 
محفظة � مدعوماً ،المؤسسات المتمثلة في خدمات قطاع الشركات و  التي طالما تمیز بها  التقلید�ة

ص �التقلذلك �التوازي مع مواصـــــــــلة و  ،الخز�نة خدماتمتكاملة من الخدمات المصـــــــــرف�ة لألفراد و 
المرتفعة �أســـلوب منطقي المخاطر ذات من اآلعمال غیر األســـاســـ�ة لمحافظ القروض  ي االحتراز 

ه �شـــكل �فتكال قاعدة ت�ســـ�طمن  البنكفي تمكین  التحول هذا ســـاهمقد و  .االقتصـــاد�ة الناح�ة من
 خالل المرحلة المقبلة. مستدامة عوائد لضمان تحقیق شامل

رئ�س مجلس إدارة "البنك  ،ســـلطان بن ســـالم القاســـميف�صـــل بن  قال الشـــیخو�هذا الســـ�اق، 
"نحن ســــــــــعداء جدًا �مواصــــــــــلة أدائنا التشــــــــــغیلي المتمیز خالل الر�ع الثاني لعام  :العر�ي المتحد"

 2015، والذي برهن على مكامن القوة التي تتمتع بها أعمالنا األســـــــاســـــــّ�ة. ورغم أن عام 2016
ة ، ولكننا واثقون تمامًا من أن الفترة المقبل‘لمتحدالبنك العر�ي ا’شــــــــكل فترة حاســــــــمة في مســــــــیرة 
 ستكون أفضل أداًء �النس�ة للبنك".

 غیر’أنشـــــطتنا  إدارة لتســــر�ع المختلفة الخ�ارات وأضــــاف القاســـــمي: "نعتزم مواصـــــلة اســـــتكشـــــاف
 الزمني اإلطار ضــــــمن‘ األســــــاســــــ�ة’أعمالنا  مع قطاعات البنك یتكامل أداء �حیث‘ األســــــاســــــ�ة

لى صـــــــعید ع كبیرة في البنك ســـــــاهمت في تحقیق تغییرات التحول ورغم أن اســـــــتراتیج�ة .األمثل
 البیئة المســـــــــــتمرة في انعدام ال�قین حالة إال أن األعمال، ضـــــــــــ�ط وصـــــــــــ�اغة وتخفیف مخاطر

خالل عام  بنكال في والرقا�ة الحوكمة على أطر صارمة تتطّلب منا توفیر رقا�ة االقتصاد�ة الكلّ�ة
 مصالح مساهمینا على المدى الطو�ل". ، وذلك لحما�ة�عده وما 2016

كس هذه تع"بـدوره، قال ســـــــــامر التم�مي، الرئ�س التنفیذي �الوكالة في "البنك العر�ي المتحد": 
عم من الد المالي ناؤ و�ســـتمد أدا. االقتصـــاد�ة مع الظروف توجهنا الجدیدمالءمة ح و بوضـــالنتائج 
قدم الفت ت إحراز�اإلضافة إلى  التكالیف وٕادارة ترشید منملموسـة النتائج الالمخصـصـات و  خفض

 %12 بنســــــ�ة اإلیرادات األخرى  وقد ارتفع الدخل المتأتي من .‘األســــــاســــــّ�ة’في أنشــــــطة أعمالنا 
 ودائع نمت حین اإلضـــــــاف�ة؛ في اإلیرادات ز�ادةحیث انصـــــــب تركیزنا على  مقارنة �الر�ع األول

 القروض . كما �قي إجمالي2016 مارس شـــــــهر مع مقارنة %3 بنســـــــ�ة‘ األســـــــاســـــــ�ة’العمالء 
 غیر’أنشــطتنا  في %17 بنســ�ة االنخفاض اإلضــافي رغم 2016منســجمًا مع نتائج الر�ع األول 

 الثاني من العام". خالل الر�ع‘ األساس�ة

إال ، 2016في الر�ع األول  المســـجلة المخصـــصـــات عند مســـتو�اتهااســـتقرت وأضـــاف التم�مي: "
النصف الثاني من عام �مقارنة ، 2016النصف األول من عام  خاللانخفضـت �شكل كبیر  أنها



 

طر، منخفض المخا اً تشــــــــــــغیل� اً و�النظر إلى اعتماد البنك نموذج ،. وخالل المرحلة المقبلة2015
 ".وال�عید المتوسط ینیالمد علىفإن تلك المخصصات ستص�ح أكثر اعتداًال 

 المالّ�ة المراجعة

الســـــتة  شـــــهرملیون درهم إماراتي خالل األ 71صـــــافي أر�اح �ق�مة  "المتحد العر�ي البنكســـــجل "
المتأتي  لدخلا نموب األول المقام في مدفوعاً . وجاء ذلك 2016 یونیو 30 فياألولى المنته�ة 

 ملع لنموذج شـــــامل اســـــتعراضإجراء  �عد التشـــــغیل�ةوخفض المصـــــار�ف  اإلیرادات األخرى  من
 .البنك

ملیون درهم إماراتي، حیث جاءت منسجمة �شكل كبیر  117 االئتمان خسائر مخصصات�لغت و 
ملیون درهم)  466( مع مقـارنة �كثیر وأقـل ،2016ملیون درهم) خالل الر�ع األول  114مع (

وفي هذا  .2015ملیون درهم) خالل الر�ع األخیر من عام  288، و(2015خالل الر�ع الثـالـث 
 ."�ةاألساس غیر" المحافظ ضمن األصولجودة  تراجع إلدارة اً احتراز� اً هجمن البنك اعتمد اإلطار،

مقارنة مع الر�ع  %12ملیون درهم، �ما �مثل ارتفاعًا بنس�ة  68 الفوائد غیر منالبنك  �لغ دخلو 
نتیجة التقل�ص  %16جاء أقل بنســـــــ�ة  الفوائد إیرادات صـــــــافي أن ، وذلك رغمالســـــــابقالســـــــنوي 
ذات المخاطر المرتفعة. و�فضل تركیزه االستراتیجي على  "األساس�ة غیر" البنك لمحافظ المخطط

 ناالســــتفادة متوطید العالقات ضــــمن وحدة أعماله "األســــاســــّ�ة" للخدمات المصــــرف�ة للشــــركات، و 
ألفراد؛ المصــــــــرف�ة ل خدماتالخز�نة والاإلضــــــــاف�ة من إدارة خدمات فرص الب�ع المتقاطع بتوفیر ال

 من الرسوم والعموالت. الفصلّ�ة في اإلیرادات %54عًا بنس�ة فقد سجل البنك ارتفا

بنســـــــ�ة �ما �عادل انخفاضـــــــًا ، ملیون درهم إماراتي خالل هذا الر�ع 84�لغت النفقات التشـــــــغیل�ة و 
 2016ف�ما وصـــــلت النفقات التشـــــغیل�ة خالل النصـــــف األول ؛ 2016�الر�ع األول  مقارنة 7%

. 2015ق�اسًا �الفترة ذاتها من عام  %20انخفاضـًا بنسـ�ة عكس ما �أي ملیون درهم،  173إلى 
ن  في تكالیفال قاعدةلشــامل لألداء ولااإلصــالح ظهر بوضــوح نتائج برنامج وت  �ة التكلفةنســتحســّ

تلك وهي نســ�ة إیجاب�ة مقارنًة مع ، 2016من عام  األول خالل النصــف %36إلى الدخل لتبلغ 
ز لتجاو البنك بث�ات تقّدم . و�برهن ذلك على %41وال�الغة  2015الســــنة المال�ة خالل المســــجلة 

 .على أساس سنوي  %20 �حیث ال تتجاوز نسبتها التكالیف في ترشید قاعدة هدفه 

نمو �فضــل اإلدارة الرشــیدة ل %4.3حافظ البنك على نســ�ة القروض المتعثرة عند من جهة ثان�ة، 
غیر "ظ التصــــف�ة االحتراز�ة للمحاف فيمواصــــلة تطبیق اســــتراتیجیته و  ،قروض العمالء األســــاســــ�ة



 

علمًا ، %34المحافظ غیر األساس�ة بنس�ة تم تقل�ص ، 2016. وخالل النصف األول "األساس�ة
 -نس�ة التغط�ة وتبدو  .2015سبتمبر  30منذ  %52أن هذه النس�ة انخفضت �شكل عام بواقع 

ات البنك الرام�ة للحفاظ ســـ�اســـمنســـجمة مع  - 2016یو یون 30حتى نها�ة یوم  %105ال�الغة 
 . %100على استقرار تلك النس�ة عند أو أكثر من 

مع نتائج  جماً منسإجمالي قروض العمالء  �قي، قل�ص االحترازي للتمع اسـتراتیج�ة البنك  وتماشـ�اً 
. وتتجلى %17على الرغم من تراجع المحافظ غیر األســــــاســــــ�ة بنســــــ�ة  2016 لعام الر�ع األول

أهم�ة الحفاظ على قاعدة تمو�ل كاف�ة من خالل تســـجیل ودائع العمالء األســـاســـ�ة الرتفاع بنســـ�ة 
ن نســــــــ�ة القروض إلى الودائع  �التوازي معوذلك ، ق�اســــــــًا �الر�ع األول من العام 3% تبلغ لتحســــــــّ

 .2016یونیو  30 فينته�ة الفترة الملغا�ة  98%

فا�ة كو�حافظ "البنك العر�ي المتحد" على معدالت رسملة قو�ة، حیث نجح �المحافظة على ارتفاع 
متطل�ات التنظ�م�ة ال ، وهو ما یتخطى2016خالل الر�ع الثاني  %15بنســــــــ�ة تفوق  رأس المال

ة من و�ّ ســــــیولة قللحفاظ على التي یولیها البنك هم�ة . و�المقابل، تتجلى األ%12ال�الغة نســــــبتها 
ال�الغة  األصــول الســـائلة المؤهلةونســـ�ة  %82خالل نســ�ة الســـلف�ات إلى الموارد المســتقرة ال�الغة 

  البنك المركزي.، وهما نسبتان تتخط�ان ما حدده 15%

 النظرة المستقبل�ة

 وفر�ق دارةاإل و�درك مجلس الصــــــح�ح، الطر�ق على تســــــیر اســــــتراتیجیتنا" التم�مي قائًال: اختتم
الراهنة والظروف االقتصـــــــاد�ة الحالّ�ة. وســـــــنواصـــــــل التحلي  تمام اإلدراك طب�عة التحد�ات اإلدارة

ا ســســّ�ة؛ كمالمخاطر المؤ  على إدارة وتعز�ز قدراتنا تغییرات االقتصــاد�ةالكاف�ة لمواك�ة المرونة ال�
 ".على خفض المخاطر والقدرةبنك یتمتع �الكفاءة سنواصل تحقیق هدفنا في إرساء دعائم 

 - انتهى -

 "البنك العر�ي المتحد"حول 

 .المتحدة العر��ة الشــــارقة بدولة اإلمارات إمارة في خاصــــة مســــاهمة شــــركةك 1975في عام  "البنك العر�ي المتحد"تأســــس 
ناع�ة في التجار�ة والصــــــــمن عمالء القطاعات  متنام�ة التي تلبي احت�اجات قاعدة المال�ة و�عتبر البنك مزودًا رائدًا للحلول

 عن الصـــادر 17/82 رقم األمیري  المرســـوم �موجب عامة مســـاهمة شـــركة إلى للبنك القانوني الشـــكل تحو�ل اإلمارات. وتم
 في المدفوع للبنك المال تم إدراج رأس ،2005 مارس 21وفي . 1982یولیو  29یوم  الشـــارقة إمارة حاكم الســـمو صـــاحب

 المال�ة". لألوراق أبوظبي "سوق 



 

 دماتوالخ التجارة، والمؤســـســـات، �ما �شـــمل تمو�ل للشـــركات المصـــرف�ة الخدمات من شـــاملة و�قدم البنك لعمالئه مجموعة
 شــــر�كك األمر الذي یرســــخ مكانة البنك اإلســــالم�ة، المصــــرف�ة الحلول إلى الخز�نة، �اإلضــــافة وخدمات لألفراد المصــــرف�ة

وقد أطلق البنك برنامج "مكافآت البنك العر�ي المتحد" الحائز على جوائز  .الكبرى  الشــركات عمالئه من شــرائح لدى مفضــل
 ، تبوأ البنك المرت�ة2015 د�ســـمبر 31 في وكما .المتحدة العر��ة اإلمارات دولة في والء برنامج مرموقة والذي �عد أفضـــل

 .السوق�ة الق�مة حیث من المتحدة العر��ة اإلمارات دولة في المدرجة البنوك بین 11

 لتجاري ا البنك خاللها من اســـــــتحوذ اســـــــتراتیجي إقل�مي تحالف اتفاق�ة المتحد" العر�ي "البنك أبرم ،2007 د�ســـــــمبر وفي
 القوي  المالي األداء و�عد. المتحد" العر�ي "البنك أســــهم من %40 على قطر، في للقطاع الخاص بنك أكبر وهو القطري،

 مع ســتراتیجياال تحالفه خالل من جناها التي الفوائد مؤشــرًا على الماضــ�ة الســنوات خالل ســجله الذي المتحد العر�ي للبنك
 بنك" تیفالعماني الوطني" و�نك "ألتیرنا "البنك مماثًال مع تحالفا القطري" التجاري  "البنك أبرم التجاري القطري. وقد "البنك
عبر المنطقة. �شــــار إلى أن "البنك العر�ي المتحد" حاصــــل  الثالثة للبنوك الكبیر النمو من لمرحلة مهد الذي األمر التركي

 .وكالة "مودیز" للتصنیف من Baa2على تصنیف 


