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 2021سنة المالية لل النتائج المالية يعلن عنالبنك العربي المتحد 

 
 

عن نتائجه المالية "البنك العربي المتحد" أو "البنك"( ) ‘العربي المتحد ش.م.ع كالبن’  كشف:    2022 مارس   02 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

 .2021 ديسمبر 31لفترة االثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 

 

ما يمثل ارتفاعا ، 2020درهم في  نمليو 667قدرها  بخسائرمقارنة  2021مليون درهم إماراتي في  70سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 

صافي االرباح نتيجة لتحسن األداء التشغيلي وانخفاض مخصصات االئتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة يأتي النمو في  .% مقارنة بالعام الماضي 111بنسبة 

 .حيث أدى التنفيذ الناجح الستراتيجية إعادة الهيكلة الى تمهيد الطريق للعودة الى الربحية ،التكاليف والنهج الحصيف إلدارة المخاطر

 

انخفضت  كما .2020مقارنة بالعام  2021٪ في دخله التشغيلي في العام 12نمًوا بنسبة حيث سجل في تحقيق تقدم كبير في األعمال األساسية  البنك نجح وقد

المحفظة  وسيتم دعمها بشكل أكبر من خالل االكتتابات الجديدة في 2020بالعام  مقارنة 2021٪ في العام 83بنسبة وبشكل كبير  مةيخسائر االنخفاض في الق

% والتي CET1  12.6 وبلغت %13.8راس المال  كفايةتمكن البنك من الحفاظ على مستويات كافيه من راس المال مع نسبه و .من ناحية الجودة األصول

% في عام 12.6إلى  2020% في عام 15.7من  تحسنت نسبة القروض المتعثرة كحاليا. كذلالمعمول بها  التنظيميةال تزال أعلى بكثير من المتطلبات 

 .االعمالاستراتيجية فعالية توفر هذه النتائج دليالً إضافيًا على  .2021

 

مع  الماليةللشركات والمؤسسات واألفراد واألسواق  المصرفيةوإيراداته عبر المعامالت والخدمات  األساسيةواصل البنك تركيزه على تنميه أعماله سي

 الرئيسية.ليصبح شريكا مفضال بين شرائح عمالء الشركات  الرقميةمدمجا الحلول والقدرات  مرونةالتحرك نحو نموذج تشغيلي أكثر 

 

، وكالهما %19بلغت ونسبة األصول السائلة المؤهلة التي  %81 بلغت إلى الموارد المستقرة التي السلفياتويتجلى ملف السيولة القوي للبنك أيضاً في نسبة 

 التنظيمية بشكل مريح. المتطلباتفوق 

 

التنفيذ الناجح الستراتيجية هذه النتائج بوضوح  ستعك" :المتحدالعربي  كالبن وقال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة

تحديث البنية التحتية التقنية وبالتالي المضي قدًما على سوف نستمر بالتركيز الربحية. مهد الطريق للعودة إلى مما  بالبنك التي يقودها فريق اإلدارةالتحول 

  ."االلتزام بأفضل الممارساتمع  نحو العالم الرقمي

 

ً على فعالية نموذج أعمالنا بالعودة إلى خطوط العمل األساسية للخدمات المصرفية للشركات : "وأضاف قائلا  هذه النتائج اإليجابية تقدم دليالً واضحا

البنك سيواصل مجلس اإلدارة اإلشراف على تنفيذ استراتيجية و .بقسم الخدمات المصرفية لألفراد وقسم الخزينة وأسواق رأس المالوالمؤسسات مدعومة 

 ."المتحدةمواصلة دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة اإلمارات العربية ونتطلع للوفاء بالتزامنا في تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعمالئنا وموظفينا  حيث

 

: "إن النتائج اإليجابية للبنك تحفزنا أكثر على العمل الدؤوب لتحقيق علق ألكساندر توماس، الرئيس التنفيذي المؤقت للبنك العربي المتحد قائلا من جانبه، 

بشكل أكثر فعالية تزيد من إيراداتنا  تسريع وتيرة االستثمار في مبادرات التحول الرقمي إلدارة مواردنافي رضا عمالئنا ومساهمينا، ونحن مستمرون 

 ".وتخفض من مخاطر عملياتنا بما يعزز من صافي أرباحنا وثقة عمالئنا بجودة أصولنا وخدماتنا
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 )بآالف الدراهم( 2021أهم النتائج المسجلة خلل السنة المالية 

 
 

2021                     2020                                      % 

 

      
 %2          14,849,149      15,180,042     مجموع الموجودات     -1

 
             %    4                1,454,543  1,511,892  حقوق المساهمين          -2

                                         

 %12                   402,863  449,633   اإليرادات                     -3
       

 %     46                  140,828         205,918                            الربح التشغيلي   -4
 

 %   111               (667,295)                  0,1917 صافي ربح )خسارة( الفترة       -5
                                                     

 %111                      (0.32)     0.03   حصة السهم من األرباح  -6

 
 
 

 –انتهى  –
 
 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
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 قسم االتصاالت المؤسسية
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sirine.elmerhebi@uab.ae 

 


