خبر صحفي
البنك العربي المتحد في قمة أدائه ويحقق أعلى نسبة لألرباح في تاريخه
مقارنة مع نتائج 2102


صافي األرباح بلغ  555مليون درهم بارتفاع نسبته %55



األرباح التشغيلية بلغت  157مليون درهم بارتفاع نسبته %53



إجمالي اإليرادات بلغ  70,1مليار درهم بارتفاع نسبته %53



العائد على السهم بلغ  ,.51درهم بارتفاع نسبته %55

النمو في 2102


سلف وقروض العمالء بلغت  75052مليار درهم بارتفاع نسبته %1,



ودائع العمالء بلغت  750,5مليار درهم بارتفاع نسبته %12

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 55 ،يناير  - 5,71أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع (ويشار إليه فيما بعد بعبارة
"البنك") ،وهو البنك األسرع نموا في منطقة الشرق األوسط – عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في  57ديسمبر 5,75

والتي بلغت  555مليون درهم ،بزيادة استثنائية وقدرها  %55مقارنة مع الفترة نفسها من العام  .5,75وبهذا االداء المتميز
يكون البنك قد سجل اعلى معدل لصافي االرباح السنوية في تاريخه ،مؤكدا على تواصل النجاح واالندفاع الذين حققهما
خالل السنوات األخيرة.

وبناء على هذه النتائج ،وافق مجلس اإلدارة على إصدار التوصية إلى الجمعية العمومية للبنك بللموافقة على توزيع أرباح
على المساهمين بنسبة  %5,نقداً من رأس المال المدفوع أي ما يساوي  72205مليون درهم  ،وأسهم منحة بنسبة %7,

من رأس المال المدفوع أي ما يساوي  2203مليون درهم  ،مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي
على ذلك.
ومن جهته ،علّق الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس إدارة البنك على النتائج قائالً" :إن المستويات
القياسية لنسبة األرباح واألداء المتميز الذي حققه البنك خالل األشهر االثني عشر الماضية ،تسلط الضوء على قدرة

البنك المستمرة على توسيع أنشطته معوالً على اإلنجازات المحققة في السنوات السابقة وقدرته على مواصلة السعي نحو
المزيد من النمو لتوفير قيمة أفضل للمساهمين .وان حفاظ البنك على مسار النمو المستدام في سوق تنافسية كبيرة ما هو

إالّ نتيجة إلى متانة استراتيجيته وحكمة قيادته والى سياسته الفعالة التي تركز على خدمة جميع أصحاب المصالح وتلبية
احتياجاتهم".

صرح السيد بول تروبريدج ،الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائالً" :يسرني جداً أن
وتعليقاً على أداء البنك السنويّ ،
أكون شاهداَ على النتائج القوية التي انتهى بها العام  5,75والتي تعكس بشكل واضح مدى ثبات وانضباط االستراتيجية

بد أن األسس القوية التي تم توطيدها عبر االعوام الماضية وااللتزام التام من قبل فريقنا اإلداري
التي يعتمدها البنك .وال ّ
اء على صعيد تنمية محفظة
وسط تحسن الوضع االقتصادي قد ساهم في دعم النجاح الذي حققه البنك بشكل ملحوظ سو ً

القروض أو ودائع العمالء  .إننا نجني اليوم ثمار التحالف االستراتيجي الذي وقعناه مع البنك التجاري القطري ،فضالً عن

شراكتنا مع كل من بنك عمان الوطني و"التيرناتيف بنك" التركي ما مكننا –نحن البنوك األربعة المتحالفة -من تقديم
خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا".
وقد بلغت سلف وقروض العمالء خالل فترة االثني عشر شه اًر المنتهية في  57ديسمبر  75052 5,75مليار درهم

بارتفاع نسبته  ،%1,مقابل  7,088مليار درهم للفترة نفسها من العام  .5,75كما شهدت ودائع العمالء زيادة ملحوظة
مماثلة اذ بلغت  750,5مليار درهم اي بارتفاع نسبته  %12خالل الفترة نفسها .المؤكد ان هذا النمو سيشكل ارضية
صلبة وداعمة للبنك العربي المتحد ليستند إليها في المضي قدما بتنفيذ خططه التوسعية المستقبلية.
وبلغت األرباح التشغيلية  157مليون درهم ،بزيادة بلغت نسبتها  %53مقارنة مع  557مليون درهم تم تحقيقها خالل العام
 .5,75وارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة مماثلة ليبلغ  70,1مليار درهم ،ويعود ذلك الى األداء القوي والنمو المحقق في
صافي إيرادات الفوائد واإليرادات األخرى التي ارتفعت بنسبة  %52و %53على التوالي مقارنة مع نتائج العام الماضي.
وبلغ إجمالي مخصصات البنك للعام نحو  738مليون درهم مقابل  755مليون درهم خالل الفترة نفسها من العام الماضي.
ويواصل البنك اتباع نهج حذر في إدارة المخاطر ،حيث بلغت نسبة معدل تغطية خسائر القروض  ،%771وهي متوافقة
تماماً مع متطلبات المصرف المركزي اإلماراتي في هذا الشأن.
وعلى الرغم من أدائه المتميز خالل السنوات األخيرة ،لم يتوقف البنك عن متابعة سعيه الجاد نحو تحقيق المزيد من النمو

مر األعوام .وعليه ،فقد واصل البنك العربي المتحد برنامج توسيع
مستنداً بذلك إلى األسس الصلبة التي تم توطيدها على ّ
شبكة فروعه خالل العام  ،5,75حيث بلغ مجموعها  55فرعا منتشرة في كافة أرجاء دولة اإلما ارت العربية المتحدة .كما
وسيواصل البنك االستثمار في العنصر البشري والبنى التحتية ليبقى الخيار االول للخدمات المصرفية لدى عمالئه.
لقد أثبت النهج اإلستراتيجي الذي يتبعه البنك ،والمتمركز حول العميل ،فعالية كبيرة فحصد البنك العديد من الجوائز
المرموقة خالل العام  5,75من جهة ،باالضافة الى حرصه الدائم على تطوير منتجاته وخدماته المقدمة لعمالئه من
األفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى .فبعد حصوله على جائزة "أفضل برنامج والء للعمالء في
الشرق األوسط" ،وجائزة "أفضل بنك محلي عن فئة الخدمات المصرفية لألفراد" من مجلة "بانكر ميدل إيست" ،حصد البنك

مؤخ ار جائزتين كـ "أفضل بنك في التمويل العقاري" ،و"أفضل بنك في التمويل التجاري" من قبل مجلة "إنترناشونال فاينانس"
البريطانية.

هذا وقد أعلن البنك العربي المتحد بفخر كبير عن توقيع عقد تحالف تاريخي مع نادي اف سي برشلونة ،ما يجعل من
البنك العربي المتحد الشريك المصرفي األول والحصري للنادي في دولة االمارات .واستنادا الى هذه الشراكة ،أطلق البنك
بطاقات إف سي برشلونة االئتمانية والسحب المباشر .كما وركز البنك جهوده على اشراك عشاق كرة القدم فضال عن باقي
العمالء ،وذلك من خالل طرحه لسلسلة من العروض والحمالت الترويجية لمكافأتهم على اختيار البنك العربي المتحد

لمعامالتهم المصرفية .حيث القت هذه المنتجات والعروض إقباال واستحسانا كبيرين من عمالء البنك الحاليين كما

واستقطبت الكثير من العمالء الجدد.
واختتم السيد تروبريدج قائال" :لقد حققنا نتائج متميزة خالل العام  .5,75وانطالقا من استراتيجيتنا الناجحة المتمحورة حول
العمالء ،فإننا ال ننفك نسعى إليجاد وسائل مبتكرة تفوق توقعات العمالء ،ومحاولة تقديم خدمات استثنائية لهم .ان قدرتنا

على فهم االحتياجات الخاصة لعمالئنا جعلنا قادرين على تلبية متطلباتهم وخدمتهم بطريقة أفضل .وعليه ،فإننا وبال شك
على الطريق الصحيح لنصبح الخيار المصرفي االول والمفضل للعمالء في اإلمارات العربية المتحدة".
نشير اخي ار الى ان البنك العربي المتحد حائز على تصنيف ( Baa1مستقر) من وكالة موديز للتصنيف االئتماني.
انتهى،،،

مالحظات للمحررين:

حول البنك العربي المتحد:
تأسس البنك العربي المتحد في عام  7215كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه
جنرال .وانطالقاً من مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة ،وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى  5,فرعاً ومكتباً بحلول

نهاية العام  5,75في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو
الشركات ،وحصل على 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،

المفضلة
والتمويل التجاري ،والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وخدمات الخزينة ،أصبح البنك الوجهة
ّ

للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة،

وسع البنك قاعدة العمالء األفراد ،مع وضع المزيد
والخدمات المصرفية اإلسالمية ،وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"ّ ،
ورسخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة ،مكانة البنك
من الخطط التوسعية في المستقبل.
ّ
العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة.

يحتل البنك المركز  55ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويعد ضمن قائمة أكبر 5,
بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية .وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية

بلغت  17,مليون درهم للسنة المنتهية في  57ديسمبر  ،5,75بزيادة قدرها  ٪51مقارنة مع  ،5,77وأعلى معدل
لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه .وفي النصف األول من عام  ،5,75أعلن البنك العربي المتحد عن
تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت  53,مليون درهم بزيادة قدرها  ٪55مقارنة مع أرباح
المسجلة في الفترة نفسها من عام .5,75
وفي ديسمبر  ،5,,1أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري
القطري ،وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر ،على  %1,من أسهم البنك العربي المتحد .ويعد األداء المالي القوي

للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام  5,75مؤش اًر على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك

القطري .

وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثالً مع بنك عمان الوطني األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة

عبر المنطقة .كما واستحوذ البنك التجاري القطري في اآلونة األخيرة على نسبة  %1,.81من رأسمال الترناتيف بنك
التركي ،ما مكن البنوك األربعة المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا من
مثل ،الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات وأسواق المال ،وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى

الخدمات المصرفية إلدارة الثروات و خدمات القروض المشتركة.
يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نمواً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كما أنه أحد أكثر البنوك

تحقيقاً لمعدالت الربحية .وفي إطار رؤيته االستراتيجية واإلصرار على مواصلة النمو ،يكثف الفريق التنفيذي للبنك العربي
المتحد جهوده سعياً منه لخلق عالقات قيمة وطويلة األمد مع المساهمين.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:

جهاد صالح

البنك العربي المتحد

هاتف مباشر+971 6 5075481:
هاتف متحرك+971 50 6314507 :
jehad.saleh@uab.ae

