
 
 خبر صحفي

 2018نتائجه المالية للنصف األول من عام  عنالبنك العربي المتحد يعلن 
 

 2018األول من عام  أبرز نتائج النصف
 

 81 2017مقارنًة بالنصف األول من عام % 46صافي أرباح البنك بارتفاع نسبته  مليون درهم إماراتي 
  مقارنة بالنصف األول من العام الفائت  %4انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 
  2017في النصف األول من هذا العام بالمقارنة مع ذات الفترة من عام % 20تراجع مخصص خسائر االئتمان بنسبة 
  معدالت سيولة راسخة تفوق المتطلبات التنظيمية بفارق جيد 
  92 تبلغنسبة القروض إلى الودائع% 
 متجاوزة الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق جيد  %14.4 بلغت رأس المالشريحة األولى من الكفاية   نسبة 

 
 

 
مليون درهم  81عن تحقيقه صافي أرباح بقيمة ‘ البنك العربي المتحد ش.م.ع.’أعلن  :2018يوليو  19الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

رتكزًا م مقارنًة بالنصف األول من العام الفائت %46بارتفاع نسبته  2018يونيو  30لألشهر الستة األولى الماضية التي انتهت في  إماراتي
 ض مخصصات خسائر االئتمان بعد اعتماد نموذج أعمال منخفض المخاطر.اخفانبصورة رئيسية على نمو اإليرادات األساسية و 

 
حقق زيادة في العوائد المالية لألعمال األساسية حيث  مليون درهم إماراتي 341بقيمة  وسجل البنك خالل األشهر الستة األولى إجمالي دخل 

 .2017عن النصف األول من عام ٪ 5بنسبة 
 

حيث  على أساس سنوي  %4، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة مليون درهم إماراتي 168 الماضيةفيما بلغت النفقات التشغيلية لألشهر الستة 
 يواصل البنك تحقيق نتائج إيجابية بفضل المراجعة الشاملة لقاعدة التكاليف.

 
ة نتيج 2017بالفترة ذاتها من عام مقارنة  %20، أي أقل بنسبة مليون درهم إماراتي 93وبلغ مخصص خسائر االئتمان خالل هذه الفترة 

من إجمالي  %2أقل من  ن نسبةالمحافظ غير األساسية ذات اإليرادات العالية اآل حيث تمثل ذات المخاطر العاليةز لألصول التقليص المرك  
 قاعدة القروض.

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

هذه النتائج  ضمن بيئة تشهد تنافسًا متناميًا، مع الحفاظ على ميزانية قوية ووضع راسخ لرأس المال. 2018أرباحه في النصف األول من عام 
 للمخاطر". المنضبطةدعم من اإلدارة واللى تنامي حجم األعمال األساسية على خلفية األداء التشغيلي الناجح الذي ُيعزى إتأتي 

 
بداية العام  نجاح عملية اإلكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك مع" وبدوره، قال الشيخ محمد بن عبدهللا النعيمي، الرئيس التنفيذي باإلنابة:

نتطلع قدمًا إلى النصف الثاني وفيما   .لتقديم عوائد مستدامة للمساهمين مستندين على أساس متين يخولنا مسيرتناري، بدأنا فصاًل جديدًا في الجا
أعمالنا األساسية بشكل استراتيجي ومواصلة االستثمار في موظفينا وعملياتنا وأنظمتنا  التركيز على في سوف نستمر ،وما بعده 2018من عام 

 ."والبنى التحتية األساسية األخرى 
 



 
 

 للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:
 

 البنك العربي المتحد
 قسم االتصاالت المؤسساتية

5075222 6 971+ 


