
 بيان صحفي

األرباح  صافي في %5بنسبة  نموا البنك العربي المتحد يسجل
  4102عام المن  الفترة نفسهاالنتائج الرئيسية مقارنة مع 

  مليون درهم إماراتي 433إلى لتصل  %5األرباح بنسبة صافي ارتفاع 
  مليون درهم إماراتي  696إلى لتصل  %4زيادة إجمالي اإليرادات بنسبة 
 مليار درهم إماراتي  6666إلى لتصل  %6بنسبة  موجوداتالالي نمو إجم 
 مليار درهم إماراتي  3.64إلى لتصل  %4العمالء بنسبة  ياتزيادة قروض وسلف
 درهم إماراتي 5665 لتبلغ %3بنسبة السهم ربحية رتفاع ا 

عد بعبارة "البنك"(، عن نتائجه )ويشار إليه فيما ب أعلن البنك العربي المتحد ش6م6ع - 2015يوليو،  14الشارقة، 
6 2015يونيو  45 المنتهية فياألولى المالية لألشهر الستة 

من العام الجاري، بزيادة بلغت  النصف األولمليون درهم إماراتي، خالل  344صافية بلغت  ا  البنك أرباح حقق
6 2014من العام ذاتها الفترة مقارنة مع النتائج المسجلة خالل  %5نسبتها 

: "يسرني الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس اإلدارةوتعليقا  على هذه النتائج، قال 
ال سيما وأننا ، 6535مليون درهم خالل النصف األول من العام  433صافية قدرها  عن تحقيق أرباحاإلعالن 
حقق البنك على مدار أربعة عقود من وقد  39956في العام البنك  تأسيسذ بالذكرى السنوية األربعين من نحتفي

السوق في التكيف مع احتياجات نجح كما مع النمو االقتصادي للبالد، بما ينسجم ، كبيرين زدهارا  او  الزمن نجاحا  
مجلس اإلدارة المستمر لتركيز ال أدى6 كما الءالعم ابتقاليده وأصالته في التركيز على رض متمسكا  المتغيرة، 

لتزاماتنا تجاه ا، واإليفاء بتحقيق النمو المستدام إلى على ترسيخ مكانة قوية للبنكنفيذية أعضاء اإلدارة التو 
 عمالئنا، ومساهمينا، والمجتمع بصفة عامة"6

خالل المحققة النتائج المالية إن لبنك: "افي تعليق له حول نتائج  ، الرئيس التنفيذيتروبريدج پول السيدوقال 
لى توطيد ثقتنا بتدع النصف األول من العام حققنا خالل قد 6 و الطويلة األمدستراتيجيتنا استدامة او إلى التفاؤل وا 

بقدرتنا على مواجهة التحديت االقتصادية فيما نخوض مما يعزز ثقتنا ألرباح، ا نموأرضية صلبة لهذه الفترة 
ة، ر في تطوير كوادرنا البشريستثماوفي موازاة ذلك، فقد واصلنا اال 65356النصف الثاني من العام  طريقنا نحو



 

 

دخال المزيد من التحسينات على القّيم التي نمنحها لعمالئنا، والتي حققنا بفضلها العديد  وتعزيز البنى التحتية، وا 
 من الجوائز"6

 
 أداء مستقر

ت ، بزيادة بلغ6535مليون درهم إماراتي، خالل النصف األول من العام  433صافية بلغت  حقق البنك أرباحا  
، %4مقارنة مع النتائج المسجلة خالل النصف األول من العام الماضي6 وارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة  %5نسبتها 

مقارنة مع  %9رتفعت بنسبة اداء القوي في صافي إيرادات الفائدة التي وذلك بفضل األمليون درهم،  696ليصل إلى 
ى صافي هامش الفائدة من خالل محافظ اإلقراض المتنوعة النصف األول من العام الماضي، مع محافظة البنك عل

دارة تكلفة التمويل على النحو األمثل6  وا 
 

مليون درهما  إماراتيا ، بزيادة بلغت  639وبلغت المصاريف التشغيلية خالل األشهر الستة األولى من العام الجاري 
كما أن قيام البنك باالستثمار بشكل 6 6533 مقارنة مع النتائج المسجلة في النصف األول من العام %.نسبتها 

ضبط  قد ساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى في تطوير البنى التحتية الالزمة لتنمية حضوره في السوق متواصل 
 6%43حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل  تكاليفال
 

مليون درهم إماراتي،  343 عهما مجمو  الجاري وبلغت مخصصات خسائر اإلئتمان خالل النصف األول من العام 
نسبة القروض المتعثرة  بلغت، فيما 6535يونيو  45كما في %336لتصل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 

 من إجمالي القروض6  669%
 

 مقارنة مع نتائج %4بتحسن بلغت نسبته  مليار درهم إماراتي، 3.64 قدره ا  مبلغ ياتإجمالي القروض والسلف وبلغ
بما يؤكد على االستدامة مليار درهم إماراتي،  3.66لعمالء بلغت ودائع اكما ، الماضيالعام  سها منالفترة نف

 اه البنك6نبنموذج العمل الذي يتالمتواصلة في 
 

 الجوائز وآخر المستجدات: 
 :  4105موجز الربع الثاني  -

ُأقيم حفل خاص للموظفين في  إلنطالقة البنك العربي المتحد، 21بالذكرى السنوية الـ احتفاال   – بريلأ
فندق أتالنتس النخلة، بحضور الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة 

 6  احتفاء  بهذه العالمة الفارقة في تاريخ البنكالبنك العربي المتحد، والذي ألقى كلمة تهنئة للموظفين 
 



 

 

وقتين خالل حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست" فاز البنك العربي المتحد بجائزتين مرم - مايو
، وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد"، حيث تم اإلعالن عن حصول البنك على جائزة 6535

اإلمارات العربية دولة في  لشركات الصغيرة والمتوسطة"ا"أفضل بنك للخدمات المصرفية المبتكرة لقطاع 
ه الجوائز من قبل مجموعة "سي بي آي فايننشال" للنشر، لتكريم أفضل وُيقام حفل توزيع هذالمتحدة6 

البنوك في المنطقة، حيث يتم اختيار الفائزين بالجوائز عبر استفتاء القراء المشتركين في مجالت "بانكر 
ميدل إيست"، و"إسالميك بيزنس آند فاينانس"، و"فاينانس ميدل إيست"، و"ويلث آرابيا"، وكذلك من خالل 

تركي منشورات "سي بي آي فايننشال"، وُيعتبر هذا الحفل من أبرز األحداث المدرجة على جدول مش
فعاليات قطاع الخدمات المالية والمصرفية في المنطقة، والذي يستقطب آالف األصوات في المنافسة 

 على هذه الجوائز6
 

ء التنفيذيين الذين ساهموا في أعلن السيد عوني العلمي، نائب الرئيس التنفيذي وأحد األعضا - يونيو
 عاما  أمضاها في البنك6 35تأسيس البنك العربي المتحد، عن تقاعده بعد مسيرة من العطاء على مدى 

نائبا  جديدا  للرئيس التنفيذي6 ولدى السيد تميمي خبرة  السيد سامر تميميوقام البنك العربي المتحد بتعيين 
 عاما  في المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية6 23مصرفية تمتد على مدار 

 
  4105الربع األول : 

. جميرا شارع شاطئعلن البنك العربي المتحد عن افتتاح فرعه الثاني عشر في دبي في أ - يناير -
مع  نسجاما  اويأتي  ،ويتميز الفرع الجديد بموقعه الحيوي ضمن إحدى أشهر مناطق دبي وأكثرها تميزا

الرامية إلى تنمية قدرات كافة قنوات الخدمات المصرفية للعمالء، سواء الفروع  لبنكة ااستراتيجي
 المتنامية عمالئناقاعدة المباشرة، أو عبر الهاتف أو الخدمات المصرفية اإللكترونية، وذلك لخدمة 

 بالطريقة المفضلة لهم6
، ليضيف لثقة للمعاقينلنادي ا ألف درهم 655قدم البنك العربي المتحد مساهمة بقيمة  يناير: -

عالمة مضيئة أخرى في سجل العالقة طويلة األمد التي تربط البنك بهذا النادي الذي يقدم دعما بالغ 
 األهمية لذوي االحتياجات الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة6 

 ي للتوظيفالمعرض الوطنشارك البنك العربي المتحد للعام السابع عشر على التوالي في  فبراير: -
في إطالق وتنفيذ  المتواصلةوالذي أقيمت فعالياته بمركز إكسبو الشارقة6 وتقديرا  لجهوده  4105

بجائزة تنمية الموارد ، فقد فاز البنك برامج دعم وتمكين الكوادر الوطنية اإلماراتية في سوق العمل
 المرموقة في القطاع المصرفي والمالي6 البشرية



بي المتحد على ثالث جوائز مرموقة من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" هي: حصل البنك العر  مارس: -
"أفضل بطاقة عن برنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وجائزة  "أفضل برنامج لوالء العمالء"جائزة 

"أفضل بطاقة عن بطاقة "فيزا إنفينيت البنك العربي المتحد اإلئتمانية"، وجائزة  مزايا حصرية بريميوم"
 نادي إف سي برشلونة6  –عن "بطاقة البنك العربي المتحد  تمان مشتركة"إئ

 خاتمة
بأننا  نحن واثقون البنك،  مسيرةقائال: "مع دخولنا األشهر الستة األخيرة من هذا السنة الهامة في  تروبريدجواختتم 
كما ويلة األمد مع العمالء6 ، وبناء عالقات أكثر عمقا وطستراتيجيتنااينسجم مع  بما في تعزيز أدائنا سنستمر

6 مستدامة لمساهميه عوائدالتعامل، ويدرك احتياجات عمالئه، ويحقق ببناء بنك يتميز بسالسة  نواصل التزامنا
في سعي دائم لتكثيف جهودنا  فإننا، البنك التجاري مع تحالفنا اإلستراتيجي  لناتجة عنا ستمرةالموبفضل الفوائد 

المستمر االزدهار الناجمة عن الفرص اقتناص مع مواصلة ، هذا التحالف أهدافاذاة بمحنموذج أعمالنا  في بناء
   في اإلمارات العربية المتحدة"6 

مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة  (Baa1)على تصنيف فئة العربي المتحد حاصل البنك يذكر أن و 
 موديز العالمية6 

 -انتهى -
 مالحظات للمحررين: 

 العربي المتحد: حول البنك
كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال6 وانطالقا  من مقره الرئيسي الكائن  3995تأسس البنك العربي المتحد في عام 

أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم  في مختلف 2014فرعا  ومكتبا  بحلول نهاية العام  45في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 
المؤسسات التجارية  البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من

 والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع6 
الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل التجاري، والخدمات  ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية

لعربية المتحدة6 المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلمارات ا
عمالء دمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة الومع إطالق خ

ة البنك العربي األفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل6 ورسّخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكان
 المتحد كواحد من أسرع البنوك نموا  في المنطقة6 

بنكا  في دول مجلس التعاون  55أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر ضمن قائمة  20يحتل البنك المركز 
، 2014ديسمبر  43مليون درهم للسنة المنتهية في  605عن أرباح قياسية صافية بلغت  الخليجي من حيث القيمة السوقية6 وقد أعلن البنك العربي المتحد

 ، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه65346مقارنة مع نتائج العام  ٪35بزيادة بلغت نسبتها 
البنك التجاري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر،  ي استحوذ من خاللها، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيج6559وفي ديسمبر 

لتي جناها من أسهم البنك العربي المتحد6 ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله خالل السنوات الماضية مؤشرا  على الفوائد ا %35على 
 ي6من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطر 

 المنطقة6  الثة عبروأبرم البنك التجاري تحالفا  مماثال  مع بنك عمان الوطني والترناتيف بنك التركي األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الث




