خبر صحفي

النتائج المالية

"البنك العربي المتحد" يعلن أرباحاً صافياً قدرها  36مليون درهم إماراتي للنصف األول من عام 2019
أبرز النتائج خالل النصف األول من العام 2019


زادت إيرادات الفوائد بنسبة  ٪6مقارنة بالعام السابق

●

انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة  ٪6مقارنة بالنصف األول من عام 2018

●

مخصصات الخسائر االئتمانية تراجعت بمقدار  ٪5مقارنة بالنصف األول من عام 2018

●

كفاية رأس المال بنسبة %16.5

● نسبة كفاية الشريحة األولى من رأس المال بلغت %15.4

● ارتفعت نسبة التغطية إلى  ٪93.6مقارنة ب  ٪91.5في ديسمبر2018

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة  30يوليو  : 2019أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع (البنك العربي المتحد أو البنك) عن النتائج
المالية لألشهر الستة األولى الماضية التي انتهت في  30يونيو .2019

أعلن البنك العربي المتحد عن أرباحا صافيا قدرها  36مليون درهم إماراتي في النصف األول من عام  2019حيث يواصل البنك

اإلستراتيجية المتحفظة في أخذ المخصصات وزيادة نسبة التغطية.

وقد شهد البنك زيادة في إيرادات الفوائد بنسبة  ٪6وانخفاضا في المصاريف التشغيلية بنسبة  ٪6مما يوفر أدلة إضافية على أن البنك
في وضع جيد للنمو واإلزدهار.

وبهذا الشأن ،قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد"إن البنك أظهر

خالل النصف األول من العام الجاري ثباتا في األداء واستدامة في تطوير أعماله واالرتقاء بنوعية وتميّز برامجه وتحسين جودة
عروضه ،وهو األمر الذي انعكس نموا في صافي أرباح البنك لهذه الفترة ،مشي ار إلى أن البنك يسير وفق استراتيجية مدروسة تتسق

مع متطلبات النمو وتطلعات المساهمين ،مؤكدا أن البنك ينظر بثقة إلى المستقبل ،ومستمر بتطوير وتحسين نموذج عملياته
ونشاطاته بشكل يتوافق مع قاعدة عمالئه ومسيرة النمو المستدام في دولة اإلمارات العربية المتحدة".

من جانبه ،قال السيد أحمد أبو عيده ،الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد":أن نتائج النصف األول تعزز ثقة عمالء ومساهمي

البنك خصوصا مع نمو إيرادات الفوائد بنسبة  %6مقارنة بالعام الماضي ،وانخفاض النفقات التشغيلية بنسبة  %6مقارنة بالنصف
األول من العام الماضي ،مما يؤشر إلى قدرة البنك على االبتكار في حلول مصرفية تزيد التفاؤل بنشاطاته وعملياته التشغيلية.

وختم أبو عيده قائالً ":إن النتائج اإليجابية للبنك تحفزنا أكثر على العمل الدؤوب لتحقيق رضا متعاملينا ومساهمينا ،ونحن مستمرون

خالل الفترة المقبلة بتطبيق رؤيتنا الطموحة واالستثمار في التقنية الحديثة إلدارة مواردنا بشكل أكثر فعالية تزيد من إيراداتنا ،وتخفض
من مخاطر عملياتنا بما يعزز من صافي أرباحنا وثقة متعاملينا بجودة أصولنا وخدماتنا ".

األداء المالي

يواصل البنك العربي المتحد بتعزيز أعماله األساسية .تبسيط قاعدة التكلفة ؛ والحفاظ على األساسيات المصرفية الرئيسية.
سجل إجمالي الدخل  282مليون درهم إماراتي مدعوما بزيادة في دخل الفوائد بنسبة  ٪6في النصف األول من عام  2019مقارنة

بنفس الفترة من عام .2018

وحافظت معدالت سيولة البنك على قوتها وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت  ،٪93بينما تبقى ودائع العمالء

(ونسبتها  ٪76من إجمالي المطلوبات) كما كانت دوما مصدر التمويل الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك.

وبلغ حجم مخصصات خسائر االئتمان  88مليون درهم إماراتي ،ما يمثل انخفاضا قدره  ٪5بالمقارنة بالنصف األول من عام ،2018
مدعومة باإلدارة الرشيدة للمخاطر وتركيز الجهود للحفاظ على التغطية الكافية.
حول البنك العربي المتحد:

تأسس ’البنك العربي المتحد‘ عام  1975كشركة مساهمة خاصة في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتم تحويل

الشكل القانوني للبنك إلى شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم  ،82/17والصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة

‘.الشارقة بتاريخ  29يوليو  .1982وفي  21مارس  2005تم إدراج رأس المال المدفوع للبنك في "سوق أبوظبي لألوراق المالية"
ويقدم البنك لعمالئه مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ،بما يشمل تمويل التجارة والخدمات المصرفية
لألفراد وخدمات الخزينة ،باإلضافة إلى الحلول المصرفية اإلسالمية ،األمر الذي يرسخ مكانته كشر ٍ
يك مفضل لدى شرائح عمالئه

من الشركات الكبرى.

للمزيد من المعلومات عن ’البنك العربي المتحد‘ ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.uab.ae
أو التواصل مع:

سيرين المرعبي

قسم االتصاالت المؤسسية
الهاتف المباشر+971 6 507 5415:
sirine.elmerhebi@uab.ae

