بيان صحفي

 161مليون درهم إماراتي صافي األرباح خالل األشهر الثالثة األولى من العام الجاري
أبرز المؤشرات المالية مقارنة مع الربع األول من العام 3112

 نمو األرباح الصافية بنسبة  %43لتصل إلى  161مليون درهم إماراتي.
 زيادة األرباح التشغيلية بنسبة  %33لتصل إلى  224مليون درهم إماراتي.
 ارتفاع إجمالي اإليرادات بنسبة  %34إلى  423مليون درهم إماراتي.
 ارتفاع ربحية السهم  %43إلى  1.131درهم إماراتي.
 زيادة القروض والسلفيات بنسبة  %33لتبلغ  13.2مليار درهم إماراتي.

 نمو قياسي في ودائع العمالء بنسبة  %36لتصل إلى  16.3مليار درهم إماراتي.
الشارقة 32 ،ابريل - 3112 ،أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "البنك") ،عن نتائجه
المالية المرحلية لألشهر الثالثة المنتهية في  41مارس .2113
وجاء في إعالن البنك العربي المتحد ،أحد أسرع البنوك نموا في المنطقة ،تحقيق أرباح صافية بلغت  161مليون درهم
إماراتي ،خالل األشهر الثالثة األولى من العام الجاري ،بزيادة بلغت نسبتها  %43مقارنة مع النتائج المسجلة خالل الفترة
نفسها من العام .2114
وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس اإلدارة" :حقق البنك العربي المتحد أدا ًء استثنائياً خالل الربع
األول من العام  2113ليحافظ على وتيرة األداء المتميز الذي شهده في العام  ،2114مؤكدا من جديد على مكانته
كأسرع البنوك نموا في الشرق األوسط .إن النمو المستدام والزخم الذي اكتسبه البنك العربي المتحد خالل السنوات األخيرة،
أسهم في تعزيز موقعنا في سوق شديد التنافسية .ومع مواصلتنا التقدم ،نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق نتائج قوية
وتقديم قيمة حقيقية للعمالء والمساهمين والشركاء".

وقال السيد بول تروبريدج ،الرئيس التنفيذي في تعليق له عن النتائج المرحلية للبنك" :نواصل مسيرتنا في االنتقال من
نجاح إلى آخر ،وهو ما تعكسه النتائج المحققة خالل الربع األول من العام  ،2113واألداء القوي الذي حققه البنك في
عزز نهجنا المرتكز على رضا العمالء
العام  .2114ولقد ازدادت قروض وسلفيات وودائع العمالء بشكل ملحوظ ،ما ي ّ
والذي ُيعتبر أحد األسباب الرئيسية وراء مواصلة األداء المتميز .وباإلضافة إلى ذلك ،يواصل تركيزنا على استحداث
وتطوير مصادر جديدة للدخل ،إلى جانب النجاح الذي يتجلى بالنمو المسجل عبر كافة مؤشرات الدخل الرئيسية".

وتابع" :كما أن منتجاتنا وخدماتنا الحائزة على جوائز ،مثل منتج مكافآت البنك العربي المتحد الحاصل على جائزة "أفضل
برنامج والء" لعامين متتاليين ،وبطاقة "في از إنفينيت البنك العربي المتحد" اإلئتمانية الفائزة بجائزة أفضل بطاقة مزايا
حصرية "بريميوم"  ،وكال الجائزتين من مجلة "بانكر" الشرق األوسط ،ليست سوى بعض المؤشرات على نجاحنا.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإ ن تحالفنا االستراتيجي مع البنك التجاري القطري ،وتعاوننا مع بنك عمان الوطني والترناتيف بنك
التركي ،قد أسهمت في تعزيز مركزنا االستراتيجي لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل ،وساعدت في خلق فرص
لخدمات متكاملة في المنطقة".
اإليرادات التشغيلية
سجل البنك إيرادات تشغيلية بلغت  224مليون درهما إماراتيا ،بزيادة بلغت نسبتها  %33مقارنة مع نتائج الربع األول من
العام  .2114وارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة عالية مماثلة بلغت  ،%34مسجال  423مليون درهم إماراتي ،بفضل األداء
القوي والنمو المحقق في صافي إيرادات الفائدة واإليرادات األخرى التي ارتفعت بنسبة  %32و %42على التوالي ،مقارنة
مع نتائج الربع األول من العام الماضي.
إلى ذلك ،سجلت اإليرادات من غير الفوائد نموا قويا خالل الربع األول لتبلغ  73مليون درهم إماراتي ،ويعود ذلك بشكل
أساسي إلى صافي إيرادات الرسوم والعموالت ( 41مليون درهم إماراتي) ،وايرادات الصرف الناتجة من التعامل بالعمالت
األجنبية ( 21مليون درهم إماراتي) .وتمثل اإليرادات من غير الفوائد  %23من إجمالي اإليرادات في الربع األول من
شك أن هذه النتائج تعكس نجاح إستراتيجيتنا القائمة على تعميق العالقات مع العمالء .
العام  .2113وال ّ
المصاريف
بلغت المصاريف التشغيلية خالل الربع األول من العام الجاري  113مليون درهما إماراتيا ،مقارنة مع  31مليون
درهم إماراتي خالل الفترة المماثلة من العام  ،2114تماشيا مع توقعات إدارة البنك .وتأتي هذه المصاريف نتيجة
المشاريع االستثمارية التي يواصل البنك تبنيها لتعزيز تجربة العمالء وتطوير البنى التحتية في سبيل دعم النمو
المستقبلي.

وواصل البنك العربي المتحد برنامجه الناجح في توسيع شبكة فروعه خالل الربع األول ،حيث بلغ مجموعها  26فرعا
تقدم خدمات مصرفية متكاملة ،وتتوزع في كافة أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة .وفي نفس السياق ،يواصل
البنك استثماره في قنوات توزيع أخرى ،حيث شهد الربع األول من العام  2113إطالق بوابة تجارية إلكترونية ،بغرض
تعزيز تجربة العمالء بشكل عام.
مخصص خسائر االئتمان
بلغ إجمالي المخصصات لألشهر الثالثة األولى من العام الحالي  61مليون درهم إماراتي ،مقارنة مع  43مليون
درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام  .2114ويواصل البنك اتخاذ إجراءات فعالة واتباع نهج حكيم إلدارة
المخاطر ،حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة  %1.66ونسبة التغطية  %114حتى  41مارس  ،2113وهو أفضل
معدل في قطاع المصارف في الدولة ،ما يؤكد مدى قدرتنا على تنمية محفظة األصول مع المحافظة على الجودة.
الميزانية العمومية
ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة  %33لتصل إلى  13.2مليار درهم إماراتي ،مقارنة مع نتائج الفترة المنتهية في
 41مارس  .2114ونمت ودائع العمالء بمعدل قوي بلغ  %36خالل الفترة ذاتها ،لتصل إلى  16.3مليار درهم
إماراتي ،ما يؤكد على االستدامة المتواصلة في استراتيجية النمو التي يتبناها البنك العربي المتحد.
الجوائز وآخر المستجدات
 مارس  – 2113الحصول على جائزتين مرموقتين من مجلة "بانكر" الشرق األوسط :حصلت خدمة مكافآت
البنك العربي المتحد على جائزة "أفضل برنامج والء" للعام الثاني على التوالي ،كما حصلت بطاقة "في از
إنفينيت البنك العربي المتحد" اإلئتمانية على جائزة أفضل بطاقة مزايا حصرية "بريميوم".
 مارس  – 2113كجزء من مبادراته المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية المؤسسية ،قدم البنك العربي المتحد
دعما ماليا لنادي الثقة لذوي االحتياجات الخاصة ،ومدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ،المؤسستان اللتان
تقدمان دعما غير محدود لذوي االحتياجات الخاصة في كافة أرجاء اإلمارات.
 فبراير  – 2113إطالق البوابة التجارية اإللكترونية لعمالء البنك من الشركات والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة والتي خلقت المزيد من الراحة والسرعة والمرونة في إنجاز قائمة من معامالت التمويل التجاري.
وتقدم هذه المنصة االلكترونية للعمالء منفذا آمنا إلعداد المعامالت الخاصة بشركاتهم ،وتقديمها ومتابعة
إجراءاتها ،وأسهم تعزيز هذه الخاصية في المزيد من االرتقاء بعروض التمويل التجاري المتميزة التي نقدمها،

وذلك بعد فوز البنك العربي المتحد بجائزة أفضل بنك تمويل تجاري في اإلمارات في ديسمبر  ،2114من
قبل مجلة "إنترناشيونال فايننانس" البريطانية المرموقة.
 فبراير  – 2113يس ار عبد الغفار (رئيسة إدارة الفروع – الخدمات المصرفية لألفراد) تفوز بجائزة المرأة
المتميزة في القطاع المالي والمصرفي والمقدمة من معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية.
خاتمة
واختتم السيد تروبريدج قائال" :إننا كإدارة نرّكز بشكل أساسي على تجاوز توقعات عمالئنا ومنحهم خدمة متميزة ،مع
حرصنا على فهم حاجاتهم ،وطرح منتجات وخدمات بميزات ذات قيمة مضافة .كما أننا ال نتوانى عن بذل الجهود
لتحقيق طموحاتنا بأن نصبح البنك المفضل لعمالئنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث أننا نقوم بزيادة أماكن
تواجدنا في اإلمارات لنكون في متناول الجميع".
ومنحت وكالة موديز العالمية البنك العربي المتحد تصنيف فئة  Baa1وهو تصنيف مستقر على المدى المنظور.
-

انتهى -

مالحظات للمحررين:
حول البنك العربي المتحد:
تأسس البنك العربي المتحد في عام  5791كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال .وانطالقا ً من
مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة ،وفروعه ومكاتبه التي بلغت  62فرعا ً ومكتبا ً كما في  15مارس  6152منتشرة في مختلف أرجاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات .وقد حصل البنك 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 ،والتمويل
التجاري ،والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وخدمات الخزينة ،أصبح البنك الوجهة المفضّلة للعديد من القطاعات
المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة ،والخدمات المصرفية اإلسالمية،
وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد" ،وسّع البنك قاعدة العمالء األفراد ،مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل .ورس ّخت
هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة ،مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة.
يحتل البنك المركز  61ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويعد ضمن قائمة أكبر  11بنكا ً في دول
مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية .وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت  116مليون درهم إماراتي
للسنة المنتهية في  15ديسمبر  ،6151بزيادة قدرها  ٪11مقارنة مع  ،6156وهو أعلى معدل لصافي األرباح السنوية التي يسجلها البنك

حتى تاريخه .وفي الربع األول من عام  ،6152أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح المرحلية والتي بلغت
 525مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها  ٪12مقارنة مع األرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام .6151
وفي ديسمبر  ، 6119أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري ،وهو أكبر بنك
للقطاع الخاص في قطر ،على  %21من أسهم البنك العربي المتحد .ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في السنوات
الالحقة مؤشراً على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري .
وأبرم البنك التجاري القطري تحالفا ً مماثالً مع بنك عمان الوطني وبنك ألترناتيف التركي ،األمر الذي ساهم في توفير أرضية صلبة لتحقيق
النمو في المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة.
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