خبر صحفي

البنك العربي المتحد يعلن عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 8102

أبرز نتائج الربع الثالث من عام 8102


 011مليون درهم إماراتي صافي أرباح البنك لألشهر التسعة األولى بإرتفاع نسبته  %000مقارن ًة بالفترة ذاتها من عام .7102
إنخفاض النفقات التشغيلية بنسبة  %4بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الفائت.



تراجع مخصص خسائر االئتمان بنسبة  %89بالمقارنة مع ذات الفترة من عام .7102




معدالت سيولة راسخة تفوق المتطلبات التنظيمية بفارق جيد.



نسبة القروض إلى الودائع بلغت .%99



نسبة كفاية الشريحة األولى من رأس المال بلغت  %04.1متجاوزة الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق جيد.

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 0 ،نوفمبر  :8102أعلن ’البنك العربي المتحد ش.م.ع ‘.عن تحقيقه صافي أرباح بقيمة  105مليون درهم

إماراتي لألشهر التسعة األولى المنتهية في  01سبتمبر  7102بإرتفاع نسبته  %000مقارن ًة بالفترة ذاتها من العام الفائت مرتك اًز بصورة رئيسية
على نمو اإليرادات األساسية وانخفاض مخصصات خسائر االئتمان بعد اعتماد نموذج أعمال منخفض المخاطر.
وسجل البنك خالل األشهر التسعة األولى إجمالي دخل بقيمة  110مليون درهم إماراتي حيث حقق زيادة في العوائد المالية لألعمال األساسية

بنسبة  ٪8عن نفس الفترة من عام .7102

فيما بلغت النفقات التشغيلية لألشهر التسعة الماضية  842مليون درهم إماراتي ،وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة  %4على أساس سنوي حيث
يواصل البنك تحقيق نتائج إيجابية بفضل المراجعة الشاملة لقاعدة التكاليف.

وبلغ مخصص خسائر االئتمان خالل هذه الفترة  011مليون درهم إماراتي ،أي أقل بنسبة  %89مقارنة بالفترة ذاتها من عام  7102نتيجة

المركز لألصول ذات المخاطر العالية حيث تمثل المحافظ غير األساسية ذات اإليرادات العالية اآلن نسبة  %0.1من إجمالي قاعدة
التقليص
ّ

القروض.

وبهذا الشأن ،قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس إدارة ’البنك العربي المتحد‘ " :نحن سعداء بأدائنا خالل

األساسية .إن نموذج أعمالنا الذي يركز على سوق اإلمارات والذي
الربع الثالث لعام  ،7102والذي برهن على مكامن القوة التي تتمتع بها أعمالنا
ّ
يتميز بالكفاءة واتباع نهج حكيم لخفض المخاطر قد أتاح لنا مواصلة تقديم ما يناسب احتياجات عمالئنا ،وتحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا".
وبدوره ،قال الشيخ محمد بن عبدهللا النعيمي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة " :شهدنا فترة أخرى من األداء المالي والتشغيلي الجيد للبنك خالل الربع

الثالث من العام  7102حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت  011مليون درهم لألشهر التسعة األولى من العام الجاري مرتك اًز بذلك على قوة
رأس المال ،ومعدالت السيولة الجيدة .سوف نستمر في التركيز على نمو أعمالنا األساسية وتخفيض النفقات التشغيلية باإلضافة إلى تقليص

المخاطر بمعدالت متناسبة".
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