
بيان صحفي

%01األرباح التشغيلية للبنك العربي المتحد تنمو بنسبة 

  4102النتائج الرئيسية مقارنة مع الربع األول من العام 
  مليون درهم إماراتي. 642إلى  %01ارتفاع األرباح التشغيلية
  درهم إماراتي.  256إلى  %8زيادة إجمالي اإليرادات 
  ون درهم.ملي 020عند  استقرتصافي األرباح 
  مليار درهم. 08.2إلى  %06نمو ودائع العمالء 
  مليار درهم.  08.2إلى  %2زيادة قروض وسلفيات العمالء 
  مليار درهم.  62.5إلى  %06 إجمالي الموجوداتنمو 

)ويشار إليه فيما بعد بعبارة "البنك"(، عن نتائجه  أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع -4102ابريل  44الشارقة، 
. 6105مارس  20المالية لألشهر الثالثة المنتهية في 

مليون درهم إماراتي خالل الربع األول من العام  020وجاء في إعالن البنك العربي المتحد تحقيق أرباح صافية بلغت 
.6104من العام  الفترة نفسهاالبنك خالل  احققهالتي  ما يعادل األرباح، وهو 6105

ني اإلعالن عن تحقيق أرباح صافية : "يسر  طان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس اإلدارةالشيخ فيصل بن سلوقال 
في تاريخ البنك، حيث عامًا مميزًا ، هذا العام الذي ُيعتبر 6105مليون درهم خالل الربع األول من العام  020بلغت 

. وشهد البنك خالل 0795إلى العام  التي يعود تاريخهاو نطالقته بالذكرى السنوية األربعين ال هاحتفال لبنكهد ايش
بقاء العمالء محور إعلى  مسيرتنا، ولقد حرصنا خالل التي رافقت تطورهالماضية العديد من التحوالت  األربعين عاماً 

". اهتمامنا



 

لبنك: "أنهى البنك العربي المتحد افي تعليق له حول نتائج  تروبريدج، الرئيس التنفيذيپول السيد قال من جهته 
النمو على صعيد األرباح التشغيلية،  بدى ذلك ملموسًا من خاللو قوية،  تحقيق نتائجب 6105الربع األول من العام 

جمالي اإليرادات المسار  فيوتمضي راسخة ال تزال ستراتيجية البنك في التركيز على العمالء ا أن   اكم. والموجودات وا 
 يدة التنافسية على نحو متزايد". الصحيح، حيث تواصل قروض وودائع العمالء نموها ضمن بيئة شد

 
 عروضنا ويعود ذلك إلى جودةتها، افئ ضمنالمختلفة ز التمي   وائزج وحصدق التفو  بتواصل منتجاتنا وخدماتنا وتابع: "
ننا و ة، لقنوات البديال باإلضافة إلى والتوسع المتواصل في فروعنا ونقاط تواجدنا، المقدمة على عتبة إنهاء  نقدمإذ ا 

مرتكز بناء مستقبل  نحو بعين منذ تأسيس البنك، فنحن نفتخر بكل هذه اإلنجازات التي من شأنها تخطو بناالعام األر 
 .صلبة" أسسعلى 

 
 أداء مستدام
مقارنة مع  %01مليون درهمًا إماراتيًا، بزيادة بلغت نسبتها  642تشغيلية بلغت  اً أرباحالعربي المتحد حقق البنك 

، %8بلغت  مميزة أيضاً . وارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 6104من العام  نفسهاة النتائج المسجلة خالل الفتر 
، حيث يعمل البنك وعلى %01رتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة امليون درهم إماراتي، بفضل  256مسجال 

دارة تكل  تمويلفة النطاق واسع على الحفاظ على صافي إيرادات الفوائد من خالل محافظ اإلقراض المتنوعة، وا 
 على النحو األمثل.

 
مقارنة مع  %6مليون درهمًا إماراتيًا، بزيادة هامشية نسبتها  012وبلغت المصاريف التشغيلية خالل هذه الفترة 

بشكل متواصل في البنى التحتية باالستثمار البنك  قيامإلى  ذلك ى ويعز ، 6104نتائج الربع األول من العام 
مقارنة مع  %21.6يد في السوق. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى الالزمة لدعم حضوره المتزا

 البنك. التي يعتمدهاضبط التكاليف سياسة في العام الماضي، بما يؤكد على مدى فعالية  20.8%
 

 20مليون درهم إماراتي، مقارنة مع  84، 6105ئتمان خالل الربع األول من العام وبلغت مخصصات خسائر اال
متثال تام لمتطلبات البنك المركزي. وفي موازاة ذلك، يواصل البنك اتخاذ ا، في 6104درهم إماراتي في العام  مليون 

 %004ونسبة التغطية  %6.9إجراءات فعالة واتباع نهج حكيم إلدارة المخاطر، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 
 . 6105مارس  20حتى 

 



 

. 6104مليار درهم إماراتي، مقارنة مع نتائج العام  08.2ليصل إلى  %2ة وارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسب
مليار درهم إماراتي، بما يؤكد على االستدامة  08.2خالل الفترة ذاتها، لتصل إلى  %12ونمت ودائع العمالء بنسبة 

 المتواصلة في استراتيجية النمو التي يتبناها البنك.
 
 
 

 الجوائز وآخر المستجدات: 
  4102األول الربع : 

جميرا،  علن البنك العربي المتحد عن افتتاح فرعه الثاني عشر في دبي في شارع شاطئيناير: أ -
. ويتميز الفرع الجديد بموقعه الحيوي فرعا تتوزع في كافة أرجاء الدولة 10عدد فروع البنك ليصبح 

ل أفضل لقائمة ضمن إحدى أشهر مناطق دبي وأكثرها تميزا، وسيساعد في تقديم خدماتنا بشك
نسجاما مع استراتيجيتنا الرامية إلى تنمية قدرات كافة قنوات الخدمات اعمالئنا المتنامية، ويأتي 

الخدمات المصرفية  من خالل المصرفية للعمالء، سواء الفروع المباشرة، أو عبر الهاتف أو
 اإللكترونية، وذلك لخدمة عمالئنا بالطريقة المفضلة لهم.

، ليضيف لنادي الثقة للمعاقين ألف درهم 651نك العربي المتحد مساهمة بقيمة قدم الب يناير: -
سجل العالقة طويلة األمد التي تربط البنك بهذا النادي الذي يقدم دعما بالغ عالمة مضيئة أخرى في 

األهمية لذوي االحتياجات الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويواظب البنك العربي المتحد 
، وعلى دعم المواطنين من 6112على تقديم مساهمة مادية سنوية إلى نادي الثقة للمعاقين منذ العام 

 وي االحتياجات الخاصة وتوفير فرص العمل لهم.ذ
 المعرض الوطني للتوظيفشارك البنك العربي المتحد للعام السابع عشر على التوالي في  فبراير: -

والذي أقيمت فعالياته بمركز إكسبو الشارقة في الفترة الممتدة ما بين الحادي عشر ولغاية  6105
جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية دولة اإلمارات العربية  الثالث عشر من شهر فبراير الماضي، ويعد

المتحدة الرامية إلى دعم وتمكين الكوادر الوطنية اإلماراتية في سوق العمل. وتقديرًا لجهوده المتميزة 
المرموقة في القطاع  بجائزة تنمية الموارد البشريةالخاصة بتنمية المجتمع اإلماراتي، فقد فاز البنك 

 الي.المصرفي والم
 :جوائز مرموقة من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" هي صل البنك العربي المتحد على ثالثح مارس: -

"أفضل بطاقة عن برنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وجائزة  "أفضل برنامج لوالء العمالء"جائزة 
"أفضل بطاقة ة"، وجائزة عن بطاقة "فيزا إنفينيت البنك العربي المتحد اإلئتماني مزايا حصرية بريميوم"

نادي إف سي برشلونة. وُصنفت هذه الجوائز  –عن "بطاقة البنك العربي المتحد  إئتمان مشتركة"
من بين أهم الجوائز ضمن القطاع المصرفي، حيث اعتمدت مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" في العام 



ا بعملية شخص قامو  810111إلصدار النتائج، من إجمالي  اصوت 090111على  6105
 .مشاركاً  مصرفاً  25 معبعد منافسة  لعربي المتحد هذه الجوائز الثالثالتصويت. وقد حصد البنك ا

 خاتمة
واختتم السيد تروبريدج بقوله: "حققنا بداية قوية لهذا العام من خالل الحفاظ على تركيزنا على تقديم خدمة عمالء 

ي مع البنك التجاري القطري. ونتطلع إلى المضي قدما خالل ستراتيجنا االمتميزة، مع مواصلة جني ثمار تحالف
األشهر التسعة المقبلة من هذا العام الذي ُيعتبر معلما بارزا في تاريخ البنك العربي المتحد. ونحن على ثقة بأن 

الستمرار ل الزخم الكبير الذي حققناه مؤخراً  اإلستفادة منستراتيجيتنا ما تزال على الطريق الصحيح، ونعمل على ا
 تحقيق نتائج مستدامة لمساهمينا". في

مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة موديز العالمية.  Baa1وحصل البنك على تصنيف فئة 

-انتهى -

 مالحظات للمحررين: 
 حول البنك العربي المتحد:

ن اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمري 0795تأسس البنك العربي المتحد في عام 
 2014فرعًا ومكتبًا بحلول نهاية العام  31وانطالقًا من مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 

أو الشركات، وحصل على في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد 
 جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع. 

ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل 
لة للعديد من القطاعات ا لتجاري، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفض 

المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية 
ع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت الب نك العربي المتحد"، وس 

المستقبل. ورسخ ت هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع 
 البنوك نموًا في المنطقة. 

بنكًا في  51قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  ضمن 20يحتل البنك المركز 
مليون  605دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت 
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