
 
 

 بيان صحفي

  6102للربع الثالث للبنك العربي المتحد  المالية اإلعالن عن النتائج 

 بوتيرة سريعةالبنك ترتقي بنتائج  إعادة الهيكلةة يإستراتيج
 

 6102ة للربع الثالث من العام ييسالنتائج الرئ

 88 " من العام الماضيالفترة ذاتها مقارنة مع   %22العربي المتحد" بنمو البنك مليون درهم أرباح 

  1.61ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى% 

  2112مع الربع الثالث من العام  مقارنة %44إنخفاض مخصصات خسائر اإلئتمان بنسبة 

 الماضي مقارنة مع العام %11توفير بنسبة  ،بفضل قوة إدارة النفقات ،تحقق 

 هيئات الرقابة المصرفية عن المعدالت التي حددتهابفارق جيد السيولة  معدالت  استقرار 

  12ودائع إلى للتحسن نسبة القروض% 

  2112مقارنة مع الربع الثالث من العام  %21تقليص المحافظ غير األساسية بنسبة 
 

 

 

"البنك العربي " )ش.م.ع. أعلن "البنك العربي المتحد: 3102اكتوبر  32؛ لشارقة، اإلمارات العربية المتحدةا
 .6302سبتمبر  03بتاريخ المنترية  التسعةهشرر نتائجه المالّية لأل عنالمتحد" أو "البنك"( 

 
أن األداء خالل الربع الثالث عكس مواصلة الزخم اإليجابي بفضل  العربي المتحد بيان إعالن نتائج البنك جاء في

مليون درهم خالل الربع الثالث من  88صافية قيمة ال بلغت األرباحالتي انترجرا البنك، إذ إعادة الريكلة إستراتيجية 
نجح البنك العربي المتحد في قد مقارنة مع الفترة ذاترا من العام الماضي. و  %66بنمو بلغت نسبته  6302العام 

ائر نتيجة لخفض كبير في مخصصات خس في نتائجه خالل األهشرر التسعة األولى من العام الجاري  تحقيق نموا  
عتماد البنك إ  الناتجة عن نفقات رار الدخل من غير الفوائد، والنتائج الملموسة لترهشيد ال، واستق%44 اإلئتمان بواقع

 .فعاللنموذج تهشغيلي 
 

من  على صواب المسار الذي سلكه البنك العربي المتحد في الربع الرابع هذه النتائج اإليجابية دليال  قويا  وتعتبر 
، ومبادرته إلى تعديل إستراتيجيته بغية التحول إلى بنك أكثر كفاءة واستدامة في النمو، وأقل عرضة 6302العام 

 للمخاطر. 



 
 

 ة مسيرة النجاحلمواص

بأداء  "نحن سعداء :"البنك العربي المتحد"مجلس إدارة وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس 
يلتزم و .استراتيجيتنا ونتقدم بخطوات واثقة بالتوافق مع، 6302البنك العربي المتحد خالل الربع الثالث من العام 

يتمثل في صياغة األولويات واإللتزام باألهداف، والمضي بعد ذلك نحو تحقيق  بنرج مجلس اإلدارة والكادر اإلداري
 .المرجوة النتائج

 
 تعزيز ميزانيتنا العمومية بصورة ملحوظة، فيالماضية  اإلثني عهشرومن هذا المنطلق، فقد نجحنا خالل األهشرر 

ق النفقات، وقد أسرمت جميع هذه العوامل في تحقي رهشيدوالتركيز على أنهشطتنا الجوهرية، ودرء مخاطر األعمال وت
، مع مواصلة تعزيز مقارنة مع الفترة ذاترا من العام الماضي %66البنك لزيادة في صافي األرباح بلغت نسبترا 

 رأس المال والسيولة. األداء على مستوى 
 

ميز بالكفاءة يت سوق اإلمارات و يركز علىذي الواختتم قائال : "بالنسبة للبنك العربي المتحد، فإن نموذج أعمالنا 
، قد أتاح ا  استراتيجي البنكاعادة هيكلة و الالزمة اإلجراءات  اتخاذباإلضافة إلى  المخاطر، لخفضواتباع نرج حكيم 

 لنا مواصلة تقديم ما يناسب احتياجات عمالئنا، وتحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا".
 

 قوة رأس المال

من األداء  "هشردنا فترة أخرى قال ســـامر تميمي، الرئيس التنفيذي بالوكالة في "البنك العربي المتحد":  ومن جانبه
مليون  88حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت  6302المالي والتهشغيلي الجيد للبنك خالل الربع الثالث من العام 

وهو ما  .الجيدة السيولة تمعدالى قوة رأس المال، و لألهشرر التسعة االولى من العام الجاري مرتكزا  بذلك علدرهم 
ظرر حيث ت   ،الحالية ضوء البيئة االقتصادية فيعمال المعدلة هي الحل المالئم يعزز من إيماننا بأن خطة األ

ام التي اتبعناها بدءا  من الربع األخير من الع اعادة الريكلةلقوي والمتسارع وفقا  لخطة البنك مدى التقدم ارباح أ
 الماضي".

 



 
 

مقارنة مع  %25نسبة ب انخفضتاألساسية بوتيرة متسارعة، حيث  غير تقليص المحافظتتواصل عملية "وتابع: 
من إجمالي القروض. ومع المضي  %7، وباتت هذه المحفظة في الوقت الراهن تمثل نسبة ال تتجاوز 6302سبتمبر

ألصول العمل على إعادة تدوير ا أصبحالبنك، حيث إستراتيجية قدما ، ستبقى هذه العملية عنصرا  أساسيا  في 
 المرجحة بالمخاطر خطوة أساسية لتعزيز أرباح البنك ضمن وحدات األعمال األساسية لدينا".

 
 النتائج المالية 

حيث حرص البنك على تصفية محافظه ، 6302لث من العام درهم خالل الربع الثا مليون  600 الدخلبلغ إجمالي 
دارة إغير األساسية ذات المخاطر العالية رغم عائداترا المرتفعة، في خطوة تكاملت مع اإلدارة اإلحترازية لتكاليف 

. وبفضل تركيزه اإلستراتيجي على توطيد العالقات ضمن وحدات الخدمات المصرفية االساسية للهشركات، األموال
وي من ، فقد واصل البنك تحقيق أداء قالمكملةواغتنام الفرص اآلتية عبر البيع المتقاطع من خالل خدمات الخزينة 
دى إلى إرتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة خالل صافي الرسوم والعموالت واإليرادات التهشغيلية األخرى، مما أ

 .6302مقارنة مع الفترة ذاترا من العام  %46بلغت 
  

، %05مليون درهم بإنخفاض سنوي بلغت نسبته  53وتقلصت المصاريف التهشغيلية خالل الربع الثالث لتصل إلى 
نك في جني فوائد خطة المراجعة ، حيث نجح الب6302مقارنة مع الفترة المماثلة من العام  %08وانخفاض بنسبة 

الهشاملة، وما تبعرا من تعديل في قاعدة التكلفة. وهشكلت عملية ترهشيد هشبكة الفروع ركيزة أساسية في إستراتيجية 
تواجده  البنك العربي المتحد علىمع محافظة خفض النفقات، حيث تم إغالق نحو ثلث فروع البنك حتى تاريخه، 

 الدولة. في جميع أنحاء
 

مقارنة  %03بإنخفاض   6302في الربع الثالث من العام  مليون درهم 034 وبلغت مخصصات خسائر اإلئتمان
مع مستوياترا خالل الربعين األول والثاني من العام ذاته على التوالي، وبإنخفاض كبير مقارنة مع الربعين الثالث 

ليون درهم على التوالي، وذلك بفضل النرج م 688مليون درهم و 422، حيث تم تخصيص 6302والرابع من العام 
 من رغمبالومع المضي قدما ، و  .المرجحة بالمخاطر األصولاإلحترازي في إدارة المخاطر، والتركيز على تقليص 



 
 

إنخفاض المخصصات بهشكل ملحوظ، إال أن تحول البنك لتبني نموذج عمل أقل مخاطر ينبغي أن يجعل هذه 
 لسنوات المقبلة.في ا المخصصات أكثر اعتداال  

 
بنسبة  رتفاع كفاية رأس المالويحافظ البنك العربي المتحد على معدالت رسملة قوية، حيث نجح بالمحافظة على ا

. %06، وهو ما يتخطى المتطلبات التنظيمية البالغة نسبترا 6302خالل الربع الثالث  %02.0 تصل الى
لموارد المستقرة اوبالمقابل، تتجلى األهمية التي يوليرا البنك للحفاظ على سيولة قوّية من خالل نسبة السلفيات إلى 

مصرف االمارات نسبتان تتخطيان ما حدده ، وهما %08.4ونسبة األصول السائلة المؤهلة البالغة  %78.2البالغة 
 العربية المتحدة المركزي.

 
  نظرة مستقبلية

في  احترازي رج نمدعوما ب األساسية كامل إمكانات البنك تحقيقالتزامنا بسنواصل إننا تميمي حديثه قائال : "واختتم 
 الرئيسية لرأس المال والسيولة.إدارة المخاطر وتطبيق نموذج التهشغيل األمثل، مع مواصلة إدارة الدعائم 

 
 طلعاتتبأننا سنواصل تحقيق نتائج تفوق  عن النجاح الذي تحقق حتى تاريخه، وما زلت متفائال   وأنا راض 

 ."خطتنا المتبعة
 

 ( معBaa2وكانت وكالة موديز للتصنيف اإلئتماني قد منحت البنك العربي المتحد تصنيفا  إئتمانيا  من الفئة )
  .مستقرتوقعات بنمو مستقبلي 

 -انترى  -
 مالحظات للمحررين: 

 :"البنك العربي المتحد"حول 
كهشركة مساهمة خاصة في إمارة الهشارقة بدولة اإلمارات العربية  0572تأسس "البنك العربي المتحد" في عام 

المتحدة. ويعتبر البنك مزودا  رائدا  للحلول المالية التي تلبي احتياجات قاعدة متنامية من عمالء القطاعات 
للبنك إلى هشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم التجارية والصناعية في اإلمارات. وتم تحويل الهشكل القانوني 



 
 

مارس  60. وفي 0586يوليو  65الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الهشارقة يوم  07/86األميري رقم 
 ."، تم إدراج رأس المال المدفوع للبنك في "سوق أبوظبي لألوراق المالية6332

 
للهشركات والمؤسسات، بما يهشمل تمويل التجارة، ويقدم البنك لعمالئه مجموعة هشاملة من الخدمات المصرفية 

والخدمات المصرفية لألفراد وخدمات الخزينة، باإلضافة إلى الحلول المصرفية اإلسالمية، األمر الذي يرسخ 
مكانة البنك كهشريك مفضل لدى هشرائح عمالئه من الهشركات الكبرى. وقد أطلق البنك برنامج "مكافآت البنك 

ز على جوائز مرموقة والذي يعد أفضل برنامج والء في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وكما العربي المتحد" الحائ
بين البنوك المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث  00، تبوأ البنك المرتبة 6302ديسمبر  00في 

لف إقليمي استراتيجي استحوذ من ، أبرم "البنك العربي المتحد" اتفاقية تحا6337وفي ديسمبر  .القيمة السوقية
من أسرم "البنك العربي  %43خاللرا البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر، على 

المتحد". ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله خالل السنوات الماضية مؤهشرا  على الفوائد 
ستراتيجي مع "البنك التجاري القطري. وقد أبرم "البنك التجاري القطري" تحالفا التي جناها من خالل تحالفه اال

مماثال  مع "البنك العماني الوطني" وبنك "ألتيرناتيف بنك" التركي األمر الذي مرد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك 
من وكالة "موديز"  Baa2يهشار إلى أن "البنك العربي المتحد" حاصل على تصنيف   الثالثة عبر المنطقة.

 للتصنيف.
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 

 البنك العربي المتحد
 هاني العبيد

 رئيس االتصال المؤسسي باإلنابة
 5439 507 6 971+: هاتف مباهشر

Hani.ElAbid@uab.ae 


