
 

 

بیان صحفي  

 ملیون درهم  498البنك العربي المتحد ُیعلن عن تحقیق أرباح صافیة قدرها 
  2014 سبتمبر 30خالل األشهر التسعة المنتهیة في 

 
:  2013النتائج الرئیسیة مقارنة بالربع الثالث من عام 

  ملیون درهم إماراتي. 735% إلى 40ارتفاع  األرباح التشغیلیة بنسبة  •
  ملیار درهم إماراتي.  1.03% إلى 37ارتفاع إجمالي اإلیرادات بنسبة  •
  ملیار درهم إماراتي.18% إلى 21ارتفاع قروض وسلفیات العمالء بنسبة  •
  ملیار درهم إماراتي.  18% إلى 31نمو ودائع العمالء بنسبة  •

  _____________________________________________________________________
 عن نتائجه )،وُیشار إلیه فیما بعد بعبارة " البنك" - أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع. (2014 أكتوبر، 22الشارقة، 

.  2014 سبتمبر 30لألشهر التسعة المنتهیة في المالیة 
ملیون درهم إماراتي  498في المنطقة، تحقیق أرباح صافیة بلغت وجاء في إعالن البنك العربي المتحد، أسرع البنوك نموًا 

% مقارنة مع النتائج الُمسجلة خالل نفس الفترة من 20خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري، بزیادة تجاوزت نسبتها 
.  2013العام 

 
وقال الشیخ فیصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئیس مجلس اإلدارة: "یواصل البنك العربي المتحد تحقیق نتائج مذهلة وأداًء 

، لیؤكد مجددًا على األسس الراسخة التي ینتهجها البنك والنماذج العملیة الناجحة التي 2014قویًا في الربع الثالث من العام 
مواصلة النمو والحفاظ على تحقیق أداء قوّي في ظل ترتكز علیها أنشطته. ومن هنا فإننا نسعى في البنك العربي المتحد إلى 

سوق شدیدة التنافسیة، ویتضح ذلك من خالل تتویج البنك مؤخرًا كأسرع البنوك نموًا في منطقة الشرق األوسط".  
  

: "یسعدني 2014من العام  على نتائج البنك للربع الثالثتروبریدج، الرئیس التنفیذي في تعلیق له پول من جهته قال السید 
 مقارنة مع نتائجنا خالل الفترة المماثلة من النمو المتواصل الذي حققه البنك في الربع الثالث من العام الحالياإلعالن عن 

 مزیج األعمال  المستمر فيتحسنالأدى قد  استراتیجیتنا المرتكزة على العمالء. وویعكس هذا النمو فعالیة ،2013العام 
".  القروض والسلفیات وودائع العمالءفي محفظة وكفاءة عملیات التمویل إلى زیادة كبیرة 

 
المتحد الكثیر من اإلنجازات، وقد توجت هذه اإلنجازات بحصول حقق البنك العربي وأضاف: "خالل األشهر التسعة الماضیة 

البنك على العدید من الجوائز المرموقة، بما فیها جائزة "أفضل برنامج والء"، ، وجائزتي "أسرع البنوك نموًا في دولة اإلمارات 



 
وتعد هذه الجوائز دلیًال واضحًا على األداء المتمیز العربیة المتحدة" وجائزة "أسرع البنوك نموًا في منطقة الشرق األوسط". 

الذي حققه البنك، وجودة الخدمات التي یقدمها لعمالئه".   
 

أداء متمیز:  
% مقارنة بنتائج نفس 40، بزیادة بلغت نسبتها  ملیون درهمًا إماراتیاً 735حقق البنك العربي المتحد أرباحا تشغیلیة بلغت 

ملیار درهم  1,03%، مسجًال 37الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي اإلیرادات بنسبة عالیة مماثلة تقریبًا بلغت 
% و 33، بفضل األداء القوي والنمو الُمحقق في صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من غیر الفوائد التي ارتفعت بنسبة إماراتي

.  2013مقارنة بنتائج الربع الثالث لعام % على التوالي، 51
 

الربع إلى ذلك سجلت االیرادات من غیر الفوائد، وهي مؤشر عام یدل على مدى عمق العالقات مع العمالء، نموًا قویًا خالل 
 93، ویعود ذلك بشكل أساسي إلى صافي الرسوم والعموالت (ملیون درهم إماراتي 282، لتصل إلى 2014عام من الالثالث 

% من إجمالي االیرادات في نتائج تؤكد على نجاح استراتیجیة 27 من غیر الفوائدملیون درهم إماراتي). وتمثل االیرادات 
البنك في التركیز على العمالء وبناء عالقات قویة معهم.  

 
 229ًا، مقارنة مع  إماراتياً ملیون درهم 298خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري وبلغت المصاریف التشغیلیة 

، بما یتوافق مع توقعات إدارة البنك. وعلى الرغم من استثمار البنك 2013 خالل الفترة  المماثلة من العام ملیون درهم إماراتي
المستقبلي، فقد تحسنت العربي المتحد بشكل متواصل في تعزیز الخدمات المقدمة للعمالء، وتطویر البنى التحتیة لدعم النمو 

%.  28.8نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 
 

 ملیون درهم إماراتي 110، مقارنة مع ملیون درهم إماراتي 237 حوالي 2014 منذ بدایة العام إجمالي المخصصاتوقد بلغ 
، حیث قام البنك بحجز مخصصات في إطار التزامه لإلیفاء بمتطلبات البنك المركزي. وفي 2013في الفترة نفسها من العام 

موازاة ذلك، یواصل البنك باتخاذ إجراءات فعالة واتباع نهج حكیم في إدارة المخاطر، مستندًا في ذلك على السجل الحافل في 
احتفاظ البنك بنسب قویة جدا، حیث وصلت نسبة نمو محفظة األصول والمحافظة على  جودتها، وقد انعكس ذلك من خالل 

.  2014 سبتمبر 30%) حتى 106%)، ونسبة التغطیة إلى (2.2القروض المتعثرة إلى (
 

ملیار درهم إماراتي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام  18% لیصل إلى 21وارتفع إجمالي القروض والسلفیات بنسبة 
 18% خالل الفترة نفسها لتصل إلى 31، لیشمل النمو جمیع وحدات العمل في البنك. ونمت ودائع العمالء بنسبة 2013

ملیار درهم إماراتي، بما یعزز عالقات العمالء ویؤكد على االستدامة المتواصلة في استراتیجیة النمو التي یتبناها البنك 
 العربي المتحد.  

 
 



 
الجوائز وآخر المستجدات: 

  2014موجز إنجازات البنك في النصف األول من العام: 
 – إطالق البوابة التجاریة اإللكترونیة لعمالء البنك من الشركات والمشاریع الصغیرة والمتوسطة والتي خلقت المزید فبرایر

   .من الراحة والسرعة والمرونة في إنجاز قائمة من معامالت التمویل التجاري
بانكر میدل إیست": حصلت خدمة مكافآت البنك العربي المتحد ذا  – الحصول على جائزتین مرموقتین من مجلة "مارس

على جائزة "أفضل برنامج والء" للعام الثاني على التوالي، كما حصلت بطاقة "فیزا إنفینیت البنك العربي المتحد" اإلئتمانیة 
  .على جائزة أفضل بطاقة مزایا حصریة "بریمیوم"

 – عزز البنك العربي المتحد مكانته الرائدة في السوق المصرفیة بحصوله على جائزتي "أسرع البنوك نموا في یونیو
بانكر میدل ذا اإلمارات العربیة المتحدة" و"أسرع البنوك نموا في الشرق األوسط"، وذلك خالل أمسیة توزیع جوائز مجلة 

 . 2014إیست التابعة لمجموعة سي بي آي فایننشالز للعام 
 سنوات مع شركة التأمین العالمیة زیوریخ، لترویج وتقدیم منتجات التأمین 5– توقیع اتفاقیة تعاون حصریة لمدة یونیو 

 العام لعمالء البنك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 3 ملیون دوالر أمیركي یتوجب سدادها خالل 100 اإلعالن عن استكمال إجراءات مرابحة مشتركة بقیمة یونیو –

سنوات، وذلك بمشاركة أربعة بنوك في اإلمارات، والبحرین، والكویت، لتكون بذلك أول مرابحة إسالمیة مشتركة یقوم 
 اإلمارات العربیة المتحدة.دولة البنك العربي المتحد بإتمامها، وأول مرابحة مشتركة في 

 
  2014موجز إنجازات البنك في الربع الثالث من العام  :

في كافة أرجاء  أجهزة الصراف اآللي المنتشرة شبكة واصل البنك العربي المتحد برنامجه الناجح في توسیع – سبتمبر
 هذه حیث بلغ مجموع، بناًء على دراسة لعوامل جغرافیة وسكانیة وتجاریة ذات عالقة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 جهازاً .  51 األجهزة
اعتماده الشریك المصرفي ولمعرض جیتكس اإلعالن عن مواصلة البنك العربي المتحد شراكته الحصریة  – سبتمبر

مهرجان اإللكترونیات االستهالكیة األكبر وهو  من معرض "جیتكس شوبر"، 2014 خریف ةالحصري لنسخوالرسمي 
 واألكثر ترقبًا في المنطقة.

 
خاتمة:  

: "سوف نواصل العمل على تحدیث خطط عملیاتنا المصرفیة واحتالل مكانة جدیدة ومتمیزة واختتم السید تروبریدج قائال
مع الحفاظ على تحقیق نتائج مالیة استثنائیة. إن نظرتنا اإلیجابیة وموقفنا المالي المتمیز سوف یمكننا في المضي ُقدمًا 
واالستمرار بتقدیم عروض مبتكرة تلبي احتیاجات عمالئنا، وتعكس في الوقت نفسه التزام البنك العربي المتحد في خدمة 
المجتمع. ونحن على ثقة كبیرة بمواصلة البنك العربي المتحد نموه خالل الفترة المتبقیة من العام الجاري، بفضل الدعم 

 اإلیجابي الذي یقدمه مجلس إدارة البنك".
 . مع نظرة مستقبلیة مستقرةBAA1فئة التصنیف العربي المتحد لبنك  منحت ا وكالة مودیز العالمیةتجدر اإلشارة إلى أن



 
 نتهى - -

 مالحظات للمحررین: 

حول البنك العربي المتحد: 

 كمشروع مشترك ضم العدید من المستثمرین اإلماراتیین ومؤسسة سوسیتیه جنرال. وانطالقًا من مقره 1975تأسس البنك العربي المتحد في عام 
 منتشرة في مختلف أرجاء دولة 2014 سبتمبر 31 فرعًا ومكتبًا كما في 27الرئیسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه التي بلغت 

اإلمارات العربیة المتحدة، یقدم البنك خدماته المالیة لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات. وقد حصل البنك على جائزة تقدیریة باعتباره مزود 
الحلول الرائد لقاعدة متزایدة من المؤسسات التجاریة والصناعیة عبر مختلف اإلمارات السبع.  

 
ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفیة الشاملة التي یوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفیة لألفراد، والتمویل التجاري، 
والخدمات المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وخدمات الخزینة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعدید من القطاعات المؤسسیة في دولة 
اإلمارات العربیة المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفیة المتمیزة، والخدمات المصرفیة اإلسالمیة، وبرنامج "مكافآت البنك 

العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزید من الخطط التوسعیة في المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات ومستوى األداء 
المتمیز الذي یتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في المنطقة.  

 
 بنكًا في دول مجلس 50 ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویعد ضمن قائمة أكبر 23یحتل البنك المركز 

 ملیون درهم إماراتي للسنة 552التعاون الخلیجي من حیث القیمة السوقیة. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قیاسیة صافیة بلغت 
، وهو أعلى معدل لصافي األرباح السنویة التي یسجلها البنك حتى 2012٪ مقارنة مع 35، بزیادة قدرها 2013 دیسمبر 31المنتهیة في 

 ملیون درهم إماراتي بزیادة 328، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجیل صافي أرباح مرحلیة بلغت 2014 األول من عام النصفتاریخه. وفي 
. 2013٪ مقارنة مع األرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 26قدرها 

 
، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقیة تحالف إقلیمي استراتیجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك 2007وفي دیسمبر 

% من أسهم البنك العربي المتحد. ویعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في السنوات 40للقطاع الخاص في قطر، على 
الالحقة مؤشرًا على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتیجي مع البنك القطري . 

 
وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثًال مع بنك عمان الوطني وبنك ألترناتیف التركي، األمر الذي ساهم في توفیر أرضیة صلبة لتحقیق النمو 

في المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة. 
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