
 
 

 

 خبر صحفي 
 2018السنة المالية  -نتائج الماليةال

 2018ديسمبر  31البنك العربي المتحد يعلن عن نتائجه المالية لإلثني عشر شهرًا المنتهية بتاريخ 
 
 

  2018أهم النتائج المسجلة خالل السنة المالية 
 

 مقارنة بالعام الماضي %345ما يمثل ارتفاع بنسبة  مليون درهم إماراتي 77مة صافي أرباح بقي 
  مليون درهم إماراتي 647إجمالي اإليرادات التشغيلية 
  مقارنة بالعام الماضي 11ارتفاع ايرادات الفوائد بنسبة % 
  2017% مقارنة بعام 11انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 
  2017بالمقارنة مع نتائج عام  %16ئتمانية تراجعت بمقدار الخسائر االمخصصات 
 91: نسبة الودائع تتحسن لتصل إلى القروض% 
 من اجمالي القروض %1 محافظ غير األساسيةبلغت نسبة ال 

 
 

 :2019مارس  03  رات العربية المتحدةالشارقة، اإلما
 
المتحد" أو "البنك"( عن نتائجه المالية لفترة االثني عشر شهرًا المنتهية بتاريخ العربي )"البنك ‘ البنك العربي المتحد ش.م.ع’كشف  

 . 2018ديسمبر  31
 

% مقارنة بالعام 345ما يمثل ارتفاعا بنسبة  2018في مليون درهم إماراتي  77 أرباحًا صافية قدرها‘ المتحدالعربي البنك ’سجل 
رة إعادة ن مسيتجدر االشارة الى أ. حيةبلر االى  للعودةلطريق ا ى تمهيدالستراتيجية إعادة الهيكلة ال حيث أدى التنفيذ الناجحالماضي 

ستدامةيكلة التي أقدم عليها البنك اله هي: و على أربع ركائز أساسية  تقام ليصبح مؤسسة مالية تقدم أداءًا أكثر كفاءة وقوة وا 
كل احترازي؛ وترشيد النفقات؛ واإلشراف المباشر على أطر المخاطر وتعزيزها؛ خفض المحافظ غير األساسية وعالية المخاطر بش

 .  خ الدعائم المصرفية األساسيةوترسي
 

 الجيد ألداء الماليا إن "‘:المتحدالبنك العربي ’سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة وقال 
الذي حققناه العام الماضي ما هو إال نتيجة مباشرة لوضع عمالئنا في المرتبة األولى، ويعود هذا إلى جوهر استراتيجية العمل 

 التي يقودها فريق اإلدارة لدينا.
 



 
 

 

ربة المصرفية ما يتطلب توازنا دقيقا من حيث التصميم والتفاني والتعزيز المستمر للتجمنحن في رحلة مستمرة من التقدم والتنوع، 
 ."تقديم عوائد مستدامةلضمان  نواحيلبنك من كل الل عملك دذكالتي نقدمها، و 

 
أن أداءنا المالي المتميز كان إلى تسرني اإلشارة  الرئيس التنفيذي باإلنابة:الشيخ محمد بن عبدهللا النعيمي،  من جانبه، قال

مما أدى الى تحقيق ارتفاع في صافي  مخصصات الخسائر االئتمانيةواالنخفاض في  أنشطتنا األساسيةفي مدعوماً بالتقدم الملموس 
 األرباح.

المعدل للبنك العربي المتحد بالعودة إلى خطوط العمل األساسية  لياًل واضحًا على فعالية نموذج أعمالناهذه النتائج اإليجابية تقدم د
 ."خدمات المصرفية لألفراد وقسم الخزينة وأسواق رأس المالللخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات مدعومة بقسم ال

 
 

 األداء المالي
من % 1حيث بلغت نسبتها  ي على مخاطر أعلىواصل البنك تحقيق تقّدم ملموس في تقليص محافظه غير األساسية والتي تنطو 

 .2018اجمالي القروض بنهاية عام 
 

مقارنة ب  2018في  %11دخل الفوائد بنسبة في ارتفاع مدعوما ب 2018 إماراتي فيمليون درهم  647إجمالي الدخل  وقد بلغ
2017. 

   
بينما تبقى ودائع العمالء   %،91وحافظت معدالت سيولة البنك على قوتها وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 

   الذي يعتمد عليه البنك.% من إجمالي المطلوبات( كما كانت دومًا مصدر التمويل الرئيسي 78)ونسبتها 
 

، مدعومة 2017% بالمقارنة مع عام 16إماراتي، ما يمثل انخفاضاً قدره  مليون درهم 242وبلغ حجم مخصصات خسائر االئتمان 
باإلدارة الرشيدة للمخاطر والتخفيض المدروس لألصول التي تنطوي على معدالت مخاطر عالية، ومن المتوقع أن تواصل نسبة 

 .عمال األقل مخاطرة الذي يعتمده البنكل انخفاضها على المدى المتوسط كنتيجة لنموذج األهذه األصو 
 
 

 النظرة المستقبلية
قائاًل: "فيما نمضي ُقدمًا سيكون تركيزنا متمحورًا حول تحسين  الرئيس التنفيذي باإلنابة، شيخ محمد بن عبدهللا النعيميال واختتم

 ".والمتجددعتبار لواقع السوق المتغير مجاالت أعمالنا الرئيسية، مع أخذنا بعين اال
 
 
 
 



 
 

 

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

، والصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة 17/82الشكل القانوني للبنك إلى شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم 
 ‘. سوق أبوظبي لألوراق المالية’تم إدراج رأس المال المدفوع للبنك في  2005مارس  21. وفي 1982يوليو  29الشارقة بتاريخ 

ويقدم البنك لعمالئه مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، بما يشمل تمويل التجارة والخدمات المصرفية 
 األمر الذي يرسخ لألفراد وخدمات الخزينة، باإلضافة إلى الحلول المصرفية اإلسالمية، 

 مكانته كشريٍك مفضل لدى شرائح عمالئه من الشركات الكبرى.
 
 www.uab.ae، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: ‘البنك العربي المتحد’لمزيد من المعلومات عن ل
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
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