
البنك العربي المتحد يعلن عن  تحقيق أرباح� صافية قدرها
٤٥ مليون درهم خالل اشهر التسعة اولى من عام ٢٠٢١

الشارقة، ا�مارات العربية المتحدة،  ٨ نوفمبر ٢٠٢١ : أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع ("البنك") عن نتائجه المالية ل�شهر التسعة 
ا�ولى المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

حقق البنك العربي المتحد صافي أرباح قدرها ٤٥ مليون درهم خالل ا�شهر التسعة ا�ولى من العام ٢٠٢١ بارتفاع نسبته ١١٢٪ مقارنة مع 
ل البنك ربح� صافي� خالل الربع  الفترة نفسها  من العام ٢٠٢٠ ُمقابل خسائر قدرها ٣٦٥ مليون درهم في الربع الثالث من عام  ٢٠٢٠ (سجَّ
الثالث من عام ٢٠٢١ قدره ١٨ مليون درهم مقارنًة بربح صافي قدره ١٧ مليون درهم خالل الربع الثاني من عام ٢٠٢١  وبزيادة نسبتها ٧٪). أن 
أعماله  تعزيز  في  البنك  استمرار  مع  الربحية  إلى  للعودة  الطريق  مهدا  ل  التحو® الستراتيجية  ا°يجابية  والنتائج  ا�عمال  بيئة  تحسن 

ا�ساسية وترشيد االنفاق والمحافظة على جودة ا�صول المصرفية الرئيسية.

ل ارتفاع� في إجمالي الدخل بنسبة ١١٪ مقارنة  إن التطوير الكبير في أعمال البنك ا�ساسية دور¹ في تحسين أداء البنك المالي، حيث سجَّ
ز  لت انخفاض� بنسبة ٩٪، كما عزَّ مع الفترة نفسها من العام ٢٠٢٠ بينما استمر البنك في ترشيد إدارة التكاليف التشغيلية والتي سجَّ
ز على جودة ا�صول مما ساهم في تسجيل انخفاض بنسبة ٧٦٪ في المخصصات مقارنًة  البنك ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ وركَّ
بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠، كذلك واصل البنك دعم النمو في أعماله بما يتيح ا°ستفادة من كافة الفرص المتاحة. تبقى ودائع العمالء 
ل نسبة ٨١٪ من إجمالي المطلوبات مقارنًة بنسبة ٨٦٪ في السنة الماضية. كما بلغت المصروفات  المصدر ا�ساسي للتمويل حيث ُتمثِّ
التكلفة  ترشيد  البنك  ويواصل  الماضي،  العام  من  بالفترة  مقارنة   ٪٩ بنسبة  انخفاض�  ل  ُيمثِّ مما   ٢٠٢١ درهم  مليون   ١٨٠ التشغيلية 

ب النفقات العامة وا°دارية غير الضرورية. ا�ساسية من خالل تحسين التكاليف وتجن®

ن ملحوظ مع انخفاض ثابت بنسبة ٧٦٪ مقارنة  ُتحتسب المخصصات على أساس إجمالي المحفظة، حيث استمر البنك في تسجيل تحس®
ز البنك على جهوده ا°صالحية وعمليات التحصيل مما ساهم في ازدياد إجمالي الدخل من ٣٠٣  بالفترة من العام الماضي، كذالك ركَّ
مليون درهم إلى ٣٣٧ مليون درهم، كما ازدادت تدفقات الدخل بدون فوائد بنسبة ٣٦٪ من إجمالي الدخل مقارنًة بنسبة ٢٦٪ من العام 

الماضي.

ا°ئتمان  الودائع والتي بلغت ٧٨٪. كما شهدت مخصصات خسائر  إلى  القروض  البنك على سيولة قوية كما يتضح من نسبة  حافظ 
البالغة ١١٢ مليون درهم انخفاض� قوي� بنسبة ٧٦٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،  ويأتي ذلك نتيجًة للنهج الحكيم °دارة 
المخاطر وا°نخفاض المركز في ا�صول المقدرة للمخاطر. سوف يشهد البنك في المستقبل انتقال إلى نموذج أعمال أقل مخاطرة على 

المدى المتوسط.



البنك العربي المتحد يعلن عن  تحقيق أرباح� صافية قدرها
٤٥ مليون درهم خالل اشهر التسعة اولى من عام ٢٠٢١

تعقيب� على هذه النتائج صرح أحمد أبو عيده الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد على النتائج المالية قائًال: 

"إننا مسرورون بالنتائج المالية التي حققناها خالل الربع الثالث من العام؛ حيث ُتبيِّن هذه النتائج ا°يجابية نجاح استراتيجية البنك في 
ذناه في التعامل  ل برهان� على الجهود التي بذلها كل من أعضاء فريقنا والعمل ا°ستثنائي الذي نفَّ ل الرقمي وتمثِّ تنفيذ خطة التحو®
مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-١٩. إن ا°ستثمار الذي بدأه البنك في تطوير وتحديث البنية التحتية التقنية للمضي قدم� نحو 

العالم الرقمي با�ضافة إلى التنفيذ الناجح °ستراتيجية التحول مهد الطريق للعودة إلى الربحية."

وختم أبو عيده قائًال: "إننا نتطلع بثقة إلى المستقبل ونعمل باستمرار على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى 
مع قاعدة عمالئنا واستراتيجية النمو المستدام."

أبرز المؤشرات المالية في التسعة أشهر اولى من عام ٢٠٢١:

-  ٤٥ مليون درهم صافي أرباح البنك خالل ا�شهر التسعة ا�ولى من عام ٢٠٢١، بارتفاع بنسبة ٧٪ على أساس ربع سنوي. (١٨ مليون 

     درهم صافي أرباح الربع الثالث من العام ٢٠٢١ مقارنة بأرباح صافيه قدرها ١٧ مليون درهم في الربع الثاني).

-  إرتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة ١١٪ حيث سجل ٣٣٧ مليون درهم مقارنة بـ ٣٠٣ مليون درهم في نفس الفترة من العام ٢٠٢٠.

-  إنخفضت مخصصات خسائر االئتمان بنسبة ٧٦٪ مقارنًة في نفس الفترة من العام ٢٠٢٠.

-  حافظ البنك على سيولة قوية بشكل مريح أعلى من المتطلبات التنظيمية.

-  القروض: نسبة القروض إلى الودائع تبلغ ٧٨٪.
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