
البنك العربي المتحد يعلن نتائجه
المالية للربع الثالث من عام ٢٠١٧ 

تحقيق صافي أرباح قدره ٥٠ مليون درهم إماراتي
خفض النفقات التشغيلية بنسبة ٩% مقارنة مع السنة الماضية

خفض مخصصات خسائر ا�ئتمان بنسبة ٣٧% بالمقارنة مع السنة الماضية
معدالت سيولة قوية للبنك بفارق جيد عن المتطلبات التنظيمية

نسبة القروض للودائع بلغت ٩٠%
استقرت نسبة كفاية رأس المال عند ١٣%

تقليص المحافظ غير الرئيسية إلى ٢% من إجمالي القروض

أبرز النتائج خالل الربع الثالث من العام ٢٠١٧

الشارقة، ا�مارات العربية المتحدة، ١٥ أكتوبر ٢٠١٧ - أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع (البنك العربي المتحد
أو البنك) عن النتائج المالية ل°شهر التسعة المنتهية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

 
ونجح البنك في تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة التي باشر تطبيقها

في النصف الثاني من عام ٢٠١٥، والرامية ¸ن يصبح مؤسسة مالية تقدم أداًء أكثر أماناً وقوة واستدامة وتجلى
ا¸داء القوي للبنك خالل ا¸شهر التسعة ا¸ول من العام الجاري حيث حقق صافي أرباح قدره ٥٠ مليون درهم

إماراتي فيما يواصل البنك تعزيز أعماله الرئيسية وتقليص المحافظ غير ا¸ساسية ذات المخاطر المرتفعة
وترشيد النفقات، وترسيخ دعائمه الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك
العربي المتحد: ”نحن سعداء بمواصلة أدائنا التشغيلي المتميز خالل الربع الثالث لعام ٢٠١٧ حيث نواصل

التقدم بخطوات واثقة بالتوافق مع استراتيجيتنا“.

وأضاف القاسمي: ”ان نموذج أعمالنا المعدل والذي يركز علىسوق ا�مارات ويتميز بالكفاءة واتباع نهج حكيم
لخفض المخاطر باالضافة الى اعادة هيكلة البنك استراتيجيا قد أتاح لنا مواصلة تقديم ما يناسب احتياجات

عمالئنا، وتحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا.

من ناحيته، قال سامر تميمي، الرئيس التنفيذي با�نابة في البنك العربي المتحد: "شهدنا فترة أخرى من
ا¸داء المالي والتشغيلي الجيد للبنك في الربع الثالث من العام ٢٠١٧ حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت

 ٥٠ مليون درهم  إماراتي. ومع قرب إنتهاء استراتيجية التحول والتي بدأت في النصف الثاني من العام ٢٠١٥
أصبحت المحافظ غير ا¸ساسية تشكل نسبة ٢% من اجمالي القروض. وقد بدأت عملية ترشيد الفروع تؤتي

ثمارها حيث سجل البنك انخفاضا في النفقات التشغيلية للربع الثالث بنسبة ٩% مقارنة مع الفترة نفسها
من العام الماضي.  هذه النتائج ا�يجابية تقدم دليًال واضحÑ على فعالية استراتيجيتنا المعّدلة نظرÏ للبيئة

."Ñا�قتصادية السائدة حالي

ا¡داء المالي

سجل البنك العربي المتحد صافي أرباح بقيمة ٥٠ مليون درهم إماراتي خالل ا¸شهر التسعة ا¸ولى المنتهية
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧. وجاء ذلك مدعوما في المقام ا¸ول بنمو الدخل المتأتي من غير الفوائد وخفض رسوم

المخصصات االحتياطية في أعقاب التحول نحو نموذج ا¸عمال منخفض المخاطر.

و قد واصلت المحافظ غير ا¸ساسية انخفاضها لتتقلص بنسبة تزيد عن ٥٠% ل°شهر التسعة ا¸ولى للعام
٢٠١٧، وباتت تشكل حاليÑ ٢% من إجمالي القروض. وسيواصل البنك عملية إعادة تدوير ا¸صول ذات المخاطر

العالية الناتجة من تخفيض المحافظ غير ا¸ساسية لدعم نمو ا¸صول ا¸ساسية، مع التركيز على اغتنام جميع
فرص البيع المتقاطع المتوفرة.

وبلغت مخصصات خسائر ا�ئتمان ل°شهر التسعة ٢١٠ مليون درهم إماراتي بإنخفاض ٣٧% مقارنة مع
مستوياتها خالل نفس الفترة من عام ٢٠١٦ وذلك بفضل النهج ا�حترازي في إدارة المخاطر، والتركيز على

تقليص ا¸صول المرجحة بالمخاطر. ومع المضي قدمÑ، وبالرغم من إنخفاض المخصصات بشكل ملحوظ، إال أن
تحول البنك لتبني نموذج عمل أقل مخاطر ينبغي أن يجعل هذه المخصصات أكثر اعتداالً في السنوات

المقبلة.

بلغت النفقات التشغيلية خالل الربع الثالث من عام ٢٠١٧ مبلغÑ قدره ٨٢ مليون درهم إماراتي، بما يعادل
 انخفاضÑ بواقع ٩% مقارنة مع الربع الثالث من عام ٢٠١٦.  ويعزى ذلك إلى إستمرار البنك في المراجعة الشاملة

 لهيكلة قاعدة التكاليف، وذلك ضمن إطار استراتيجية التحول.  

وبالنظر ُقدمÑ، يواصل البنك التزامه بضمان دعم أعماله بنموذٍج تشغيلي عالي الكفاءة بما يغطي جميع
العمليات، وسيتابع البنك ا�ستثمار في موظفيه وعملياته وأنظمته وغيرها من البنى التحتية المهمة.

كما ولن نتهاون في التركيز على تحقيق أهدافنا الرئيسية المتمّثلة بتوظيف القدرات وتحسين الكفاءات
وإيقاف النفقات الغير ضرورية بشكٍل ال يؤثر على سير وجودة عملياتنا وخدماتنا.

النظرة المستقبلية

وختم تميمي حديثه بالقول: "ما زالت استراتيجيتنا تسير حسب الخطة حيث يواصل مجلس ا�دارة وفريق
 ا�دارة التنفيذية تركيزهم المطلق لضمان قدرتنا على متابعة تحسين قدراتنا في إدارة مخاطر ا¸عمال بالتوافق

 مع هدفنا الرئيسي المتمّثل بتأسيس بنك يقدم أداًء أكثر كفاءًة واستدامة ويواجه مخاطر أقل".
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