
أبرز المؤشرات المالية في النصف ا�ول من عام ٢٠٢١:

حقق البنك أرباًحا صافية قدرها ٢٧ مليون درهم إماراتي  في النصف اول من العام ٢٠٢١، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٦٤٪ على أساس ربع 
سنوي مقارنة بصافي خسارة قدرها ٢٠٨ مليون درهم إماراتي في النصف اول من عام ٢٠٢٠.

إرتفع إجمالي الدخل بنسبة ٨٪ مقارنة بالنصف اول من العام السابق
انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة ٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

انخفضت مخصصات خسائر االئتمان بنسبة ٧٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
حافظ البنك على سيولة قوية بشكل مريح أعلى من المتطلبات التنظيمية

يبقى رأس المال مريح و أعلى من المتطلبات التنظيمية مع نسبة CET1 عند ١٢٫٣ ٪ و CAR بنسبة ١٣٫٤ ٪
القروض: انخفضت إجمالي القروض إلى الودائع بنسبة ٧٦ ٪

 www.uab.ae لمعرفة المزيد عن البنك، يرجى زيارة موقعه ا³لكتروني
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سيرين المرعبي 
قسم االتصاالت المؤسسية 

الهاتف المباشر:  
sirine.elmerhebi@uab.ae

البنك العربي المتحد يعلن عن نتائجه
 المالية للنصف ا�ول من سنة ٢٠٢١

الشارقة، ا�مارات العربية المتحدة١٠  أغسطس ٢٠٢١: أعلن البنك العربي المتحد عن النتائج المالية ل¹شهر الستة اولى الماضية التي 
انتهت في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ حيث حقق البنك أرباح¼ صافي¼ قدرها ٢٧ مليون درهم إماراتي في النصف اول من عام ٢٠٢١ مقارنة بخسائر قدرها 
٢٠٨ مليون في نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، وبزيادة نسبتها ٦٤٪ مقارنة بالربع السابق. يأتي النمو في صافي االرباح نتيجة لتحسن اداء 

التشغيلي وانخفاض مخصصات االئتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف والمنهج الحصيف ³دارة المخاطر. 

التشغيلية مقارنة  ارباح  زيادة بنسبة ٣٣٪ في  اعمال "اساسية" حيث سجل  المالي في تحقيق تقدم كبير في  اداء  وقد ساهم 
بالنصف اول من عام ٢٠٢٠، كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة ٨٪، بينما سجلت إدارة المصروفات التشغيلية انخفاًضا بنسبة ٩٪ مقارنة 
إلى تسجيل  أدى  اصول مما  التركيز على جودة  العمومية بشكل كبير مع  الميزانية  تعزيز  ٢٠٢٠. كذلك تم  بالفترة نفسها من عام 
انخفاض بنسبة ٧٠٪ في المخصصات مقارنة بالنصف اول من عام ٢٠٢٠. توفر هذه النتائج دليًال إضافًيا على أن البنك في وضع جيد يؤهله 

للنمو واالزدهار. 

وعلق أحمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائًال: "ان االستثمار الذي بدأه البنك في تطوير وتحديث البنية التحتية 
التقنية وبالتالي المضي قدًما نحو العالم الرقمي والتنفيذ الناجح الستراتيجية التحول مهد الطريق للعودة إلى الربحية. اننا نتطلع 
بثقة إلى المستقبل ونعمل باستمرار على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عمالئنا واستراتيجية النمو 

المستدام ".

وختم أبو عيده قائًال: " إن النتائج ا³يجابية للبنك تحفزنا أكثر على العمل الدؤوب لتحقيق رضا عمالئنا ومساهمينا، ونحن مستمرون 
خالل الفترة المقبلة بتطبيق رؤيتنا الطموحة وتسريع وتيرة االستثمار في مبادرات التحول الرقمي ³دارة مواردنا بشكل أكثر فعالية 

تزيد من إيراداتنا وتخفض من مخاطر عملياتنا بما يعزز من صافي أرباحنا وثقة عمالئنا بجودة أصولنا وخدماتنا".

+971 6 507 5415


