
	  

٪32 بنسبة االمتحد" االعربي "االبنك لـ االصافيیة ااألررباحح ااررتفاعع 	  
2012 من ااألوولى ااألشهھر لتسعةاا خاللل 	  

 
ددررهھھھم مليیونن 382 إإلى لتصل %36 بنسبة االتشغيیليیة ااألررباحح ااررتفاعع •  
ددررهھھھم مليیونن 551 إإلى لتصل %33 بنسبة االتشغيیليیة ااإليیرااددااتت صافي ااررتفاعع •  
ددررهھھھم مليیونن 407 إإلى لتصل %34 بنسبة االفواائد إإيیرااددااتت صافي ااررتفاعع •  
ددررهھھھم مليیاررااتت 10 إإلى لتصل %24 بنسبة وواالتسهھيیالتت االقرووضض ااررتفاعع •  
ددررهھھھم مليیارر 8.7 إإلى لتصل %11 بنسبة االعمالء وودداائع ااررتفاعع •  

 
– االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت ٬،االشاررقة  	    أأحد ٬،"االمتحد االعربي االبنك" أأعلن :2012 أأكتوبر18
 ااألشهھر خاللل االماليیة نتائجهھ عن االمتحدةة٬، االعربيیة ااإلماررااتت ددوولة في نموااً  االمصاررفف أأسرعع
تارريیخهھ. في ااألعلى تعد وواالتي االعامم من ااألوولى االتسعة  

  
 ااألوولى االتسعة ااألشهھر خاللل ددررهھھھم مليیونن 298 بلغت قيیاسيیة صافيیة أأررباحاً  االبنك سجّل فقد
 مع مقاررنة ٪32 بلغت ززيیاددةة بنسبة ووذذلك 2012،٬ مبرسبت 30 بتارريیخ وواالمنتهھيیة االعامم من
  .االماضي االعامم من نفسهھا االفترةة

 

 االربع في بنجاحح االبنك ووااصل" االمتحد: االعربي للبنك االتنفيیذيي االرئيیس ترووبرددجج" "بولل ووقالل
 في قيیاسيیة أأررباحاً  محققاً  ٬،االعامم من ااألوولل االنصف خاللل سجّلهھ االذيي االمتميیز أأددااءهه االثالث
 ممتاززةة ماليیة نتائج ووتحقيیق االنمو في االبنك ووااستمر االجارريي. االعامم من ااألوولى ااألشهھر االتسعة
لمقدّمة خدماتهھ وومستوىى باالئتمانن يیتعلق فيیما االحذرر نهھجهھ على االمساوومة ددوونن من  للعمالء. اا

تشكّل  ترجمتهھا تتم االتيوو أأعمالنا إإددااررةة ططريیقة من يیتجزأأ ال جزءااً  للنمو ااالسترااتيیجيیة خططنا وو
 جددداال عمالءاال إإلى نفسهھ االوقت في وواالوصولل االحاليیيین٬، لعمالئنا مضافة قيیمة توفيیر عبر بنجاحح
لمقدّمة عرووضنا ووززيیاددةة فرووعنا شبكة توسيیع خاللل من  وواالمتوسطة االصغيیرةة ااألعمالل قطاععل اا

للعيیانن". ووااضحة االقطريي االتجارريي االبنك مع تحالفنا ثمارر ااآلنن ووتبدوو ٬،االجديیدةة  
لمقدّمة وواالتسهھيیالتت االقرووضض ااررتفعت ووقد  30 في االمنتهھيیة أأشهھر االتسعة فترةة في للعمالء اا

 ددررهھھھم مليیارر 8.1 بلغت أأنن بعد ٬،ددررهھھھم مليیاررااتت 10 إإلى لتصل %24 بنسبة 2012 سبتمبر



	  
 مليیارر 8.7 إإلى لتصل %11 بنسبة االعمالء وودداائع أأيیضاً  ااررتفعت كما .2011 دديیسمبر 31 يف

.2011 عامم من االفترةة لنفس ددررهھھھم يیاررمل 7.8 مع مقاررنة ددررهھھھم  
 

 قدررهھھھا بزيیاددةة ددررهھھھم مليیونن 382 إإلى ووصلت تشغيیليیة أأررباحاً  االعامم بداايیة منذ االبنك ووحقق
 ااإليیرااددااتت صافي أأما ددررهھھھم. مليیونن 281 بلغت وواالتي 2011 االعامم من نفسهھا االفترةة عن 36%

 صافي في بزيیاددةة مدفوعة ٬،ددررهھھھم مليیونن 551 إإلى لتصل %33 بنسبة ااررتفعت فقد االتشغيیليیة
 غيیر ااإليیرااددااتت نموبوو ددررهھھھم٬، مليیونن 407 إإلى ووصلت وواالتي %34 بنسبة االفواائد إإيیرااددااتت
 في االملحوظظ االبنك لنمو نتيیجة ووذذلك ٬،ددررهھھھم مليیونن 145 بقيیمة %30 بنسبة االفواائد عن االناتجة
ووااألفراادد". للشركاتت االمقدمة االمصرفيیة االخدماتت  
 57 مع مقاررنةً  مليیونن٬، ددررهھھھم 85 االجارريي عامماال من االتسعة ألشهھرل االماليیة االمخصصاتت ووبلغت
 ااتخاذذ على االبنك إإددااررةة حرصص يیعكس االذيي ااألمر 2011،٬ عامم من االفترةة لنفس ددررهھھھم مليیونن
ااألصولل". ووتنميیة االمخاططر بإددااررةة يیتعلق فيیما االالززمة ااالحتيیاططاتت كافة  

 
 االمقررر وومن االبنك٬، نمو ددعم في ةةاالباررزز وواالدووليیة وططنيیةاال كوااددرراال من عددد توظظيیف ساهھھھم ووقد
 أأبوظظبي في لبنكاا توسع من تزيید سوفف وواالتي 2012 عامم في االجديیدةة االفرووعع من عددد اافتتاحح

 االصغيیرةة ااألعمالل قطاعع نجاحح مع االمستقبل في ههستثمارراا االبنك وويیوااصل .االشماليیة ووااإلماررااتت
 ااإلماررااتت ددوولة في نوعهھ من ااألوولل يیعد وواالذيي االجديید٬، االعمالء مكافآتت ووبرنامج ٬،وواالمتوسطة
 االمصرفي االنظامم تطبيیق في االبنك نجاحح أأعقابب في االمباددررااتت هھھھذهه تأتيوو .االمتحدةة االعربيیة
 خاررجيیة عاملة بأيیديي االبنك لتزوويید ثالث كطرفف عالميیاً  معرووفة بشركة ووااالستعانة ٬،ااألساسي
  االمكتبيیة. ااألعمالل من عدددب للقيیامم

 عملبال االتزاامنا ٬،’االمتحد االعربي االبنك‘ يیحققهھا االتي ااإليیجابيیة االنتائج تعكس" :ترووبرددجج ووأأضافف
 تمراالمس وواالتقديیر لدعماا بفضل ووذذلك ٬،وواالنجاحح االنمو من االمزيید لتحقيیق االضروورريیة سسااأل ووفق
 على 2011 عامماال في حصلناوو .االمالي وواالمجتمع ووشركائنا عمالئنا قبل من بهھ نحظى االذيي
 ٬،تايیمز فايینانشيیالل مجلة قبل من االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت ددوولة في بنك أأفضل جائزةة

".2012 عامم ططواالل ااإلنجازز بهھذاا االتمسك ووسنوااصل  
 

 االتحالف إإلى االمتحد" االعربي لبنك"اا حققهھا االتي االكثيیرةة االنجاحاتت "ترووبرددجج" االسيید ووعزاا
 عامماال في "طريياالق االتجارريي االبنك" ااستحوذذ حيیث ٬،"االقطريي االتجارريي االبنك" مع ااالسترااتيیجي

اثالً  تحالفاً  ااألخيیر أأبرمم أأنن بعد ووذذلك ٬،"االمتحد االعربي" أأسهھم من %40 على 2007  مع مم



	  
 كافة في االتعاوونن االثالثة االبنوكك هھھھذهه بيین االتحالف وويیدعم .عاميین منذ "االوططني عمانن بنك"

.االتجارريي االنمو فرصص يیعززز مما االمجاالتت  
 ااإلئتماني للتصنيیف "مودديیز "ووكالة قبل من تصنيیفهھ تم قد االمتحد االعربي االبنك أأنن وويیذكر
.مستقرةة مستقبليیة نظرةة مع "Baa1" بدررجة 	  

	  
- -اانتهھى  


