PRESS RELEASE

خبر صحفي للنشر

البنك العربي المتحد يعلن عن النتائج المالية لألشرر التسعة المنترية في  30سبتمبر 2015

 انخفاض األرباح التشغيلية بنسبة  %9إلى  672مليون درهم
 ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى %3.9
 انخفاض األرباح في الربع الثالث بنسبة  %86لتبلغ  72مليون درهم نتيجة مخصصات خسائر االئتمان
 نسبة كفاية رأس المال تبلغ  %14.4كما في  30سبتمبر 2015

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 14 ،أكتوبر  2015ـ أعلن البنك العربي المتحد ش .م .ع( .ويشار إليه فيما
بعد بعبارة "البنك") عن نتائجه المالية لألشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر .2015

حقق البنك أرباحا ً صافية بلغت  72مليون درهم في الربع الثالث من العام  ،2015مقارنة مع  498مليون
درهم في نفس الفترة من العام  .2014وقد تأثرت قيمة صافي األرباح بتكوين ما مجموعه  466مليون درهم
من المخصصات لتغطية التدهور الكبير الذي شهدته القروض في إحدى محافظ البنك التجارية العالية المخاطر.
صرح الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس إدارة البنك
وفي سياق تعليقه على هذه النتائجّ ،
قائلً" :كلّف مجلس إدارة البنك اإلدارة التنفيذية بتبّني موقف صارم في ما يتعلق بجودة االصول وبتكوين
مخصصات كبيرة خلل الربع الثالث من العام  2015لتغطية التدهور الذي شهدته إحدى محافظ البنك العالية
المخاطر .وقد اتخذنا هذا القرار الحازم لضمان محافظة البنك على قاعدة قوية تمكنّه من مواصلة تنفيذ
استراتيجيته ودعمه المستمر للقتصاد الوطني".

من ناحيته ،قال السيد بول تراوبريدج ،الرئيس التنفيذي للبنك" :سنقوم بالتخلص من بعض األصول العالية
المخاطر في محافظنا خلل الربع األخير من العام الحالي ،كما أننا سنر ّكز على تعزيز السيولة ومواصلة
سياستنا لتحسين إدارة المخاطر".
وأضاف قائلً" :ال يزال البنك يملك رأسمال وفير حيث بلغ معدل كفاية رأس المال  %14.4وهو معدل أعلى
من المعدالت المطلوبة لدى المصرف المركـزي ،والتي تبلـغ  .%12وفيما بلغت نسبة القروض المتعثرة
 %3.9كما في  30سبتمبر  ،2015إالّ أن نسبة تغطية هذه القروض وصلت إلى  ،%130ما يضمن توفير
حماية كبيرة للبنك في مواجهة المخاطر".

واستطرد الرئيس التنفيذي قائلً " :بلغ إجمالي اإليرادات  998مليون درهم خلل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر  ،2015بانخفاض بلغت نسبته  %3عن نفس الفترة من العام الماضي .كما انخفضت اإليرادات
التشغيلية خلل الفترة نفسها بنسبة  %9متأثرة بانخفاض في معدل اإليرادات التشغيلية األخرى .وبلغت
المصاريف التشغيلية للبنك خلل الربع الثالث من العام الحالي ،ما إجماله  326مليون درهم ،كما بلغت نسبة
التكلفة إلى الدخل .%32.7

وختم قائلً" :من ناحيتها ،استقرت القيمة اإلجمالية للقروض والسلفيات عند  17.6مليار درهم (أقل بنسبة %2
عن العام الماضي) ،كما استقرت قيمة ودائع العملء عند  18.3مليار درهم (أعلى بنسبة  %2عن العام
الماضي)".

يذكر أن شركة موديز للتصنيف االئتماني منحت البنك العربي المتحد تصنيف بي إيه إيه  1الذي تمنحه عادة
للبنوك ذات األوضاع المالية المستقرة.

 -انترى –

نبذة عن البنك العربي المتحد
تأسس البنك العربي المتحد ش .م .ع ("يو إيه بي" أو "البنك") في عام 1975على شكل مشروع مشترك بين العديد من
المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال ،وبات البنك في  30سبتمبر عام  2015انطلقًا من مقره الرئيسي الكائن في
إمارة الشارقة يقدم خدماته المالية لعملئه سواء من األفراد أو من الشركات من خلل  30فرعا ومكتبا ً منتشرة في مختلف أرجاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة .ويعد البنك رائدا ً في مجال توفير حلول لقاعدة تجارية وصناعية عريضة ومتنامية في سائر أنحاء
اإلمارات السبع.
يقدم البنك العربي المتحد لعملئه في دولة اإلمارات العربية المتحدة مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الموجهة للشركات
و خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات الخزينة .علوة على كل ما سبق ،يعتبر
البنك العربي المتحد البنك المف ضل لدى كبرى الشركات العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وأدى إطلق البنك لخدمة
"صدارة" المصرفية المميزة والخدمات المصرفية اإلسلمية وبرنامج "مكافآت يو إيه بي" للوالء ،إلى نمو قاعدة زبائنه من األفراد
وهو يعتزم زيادتها بشكل أكبر في المستقبل .وأدت هذه المبادرات واألداء المميز عاما ً بعد عام إلى جعل البنك العربي المتحد أحد
أسرع بنوك المنطقة نمواً .وتم في  31ديسمبر  2014تصنيف البنك في المرتبة العشرين بين كبرى الشركات المدرجة أسهمها
للتداول في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة وبين أكبر  50بنكا ً في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية
ألسهمه .وأعلن البنك في  31ديسمبر  2014أيضا ً عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة  %10ليبلغ  605مليين درهم مقارنة مع
عام  ،2013في أكبر صافي أرباح سنوي يسجله البنك.
وكان البنك العربي المتحد قد انتمى إلى عضوية التحالف المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى استحواذه على  %40من
البنك التجاري ،أكبر البنوك التجارية في قطر .وأكد األداء المالي القوي للبنك في السنوات اللحقة صواب تحالفه مع البنك القطري
بدليل ارتفاع أرباحه بفضل ذلك التحالف االستراتيجي.

