
خبر صحفي

 عمومية البنك العربي المتحد
 4102لعام  على الحسابات السنوية ةصادقالمع أرباحًا نقدية وأسهم منحة و يوز ت

 لمدة ثالث سنوات وانتخاب مجلس اإلدارة

الحادي عقد البنك العربي المتحد )ش.م.ع( االجتماع السنوي . (2015مارس  3الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة )
الثالث من مارس  الموافق لثالثاءيوم اوذلك األربعين للجمعية العمومية العادية في منتجع كورال بيتش في الشارقة و 

الجتماع واعتمد ا رئيس مجلس اإلدارة. بن سالم القاسمي، ترأس االجتماع سعادة الشيخ فيصل بن سلطان. 4102
 . 4102ديسمبر  10السنوي للجمعية العمومية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

من  %01بنسبة  ،توزيع أرباح نقدية على المساهمينخالل االجتماع على  الجمعية العمومية العاديةصادقت و 
من رأس المال المدفوع،  %41مليون درهم، وتوزيع أسهم منحة بنسبة  00211فوع، أي ما يعادل رأس المال المد
مليون درهم،  112وذلك في أعقاب تحقيق البنك أرباحا صافية قياسية بلغت  مليون درهم، 44914أي ما يعادل 

 مليون درهم. 224والتي بلغت  4101مقارنة مع األرباح المحققة في العام  %01بزيادة بلغت نسبتها 

، 4102مارس  00، وآخر يوم للمشاركة في كتاريخ استحقاق األرباح 4102مارس  02 االحدوتم تحديد يوم 
 .4102مارس  42يوم الثالثاء الموافق األرباح إلى المساهمين  سداديتم على أن 

ستثناء العام لألوراق المالية، بإوسيتم توزيع األرباح مستقبال وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة عن سوق أبوظبي 
الحالي، حيث سيتم إرسال األرباح النقدية إلى المساهمين، كما في السابق، عبر شيكات مصرفية. وتنص التعليمات 

، على أنه العام المقبل ابتداء من  بالكامل الصادرة عن سوق أبوظبي لألوراق المالية، والتي ستدخل حيز التنفيذ
اع األرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، وعلى السوق إيداع األرباح النقدية مباشرة يجب على الشركة إيد

لألوراق المالية  أبوظبي. وبالتالي، يتوجب على جميع المساهمين تزويد سوق في الحسابات المصرفية للمساهمين 



 

(. ويمكن IBANصرفي الدولي )شركات الوساطة بتفاصيل حساباتهم المصرفية مع رقم الحساب المعبر  أومباشرة 
 ألي معلومات إضافية متعلقة بذلك. 800239التواصل مع سوق أبوظبي لألوراق المالية على الرقم 

 
نفيذي ، الرئيس التبول تروبريدجالسيد باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة،  اجتماع الجمعية العموميةوحضر 

في البنك. كما حضر االجتماع المدققون الخارجيون السادة "كي بي إم أعضاء اإلدارة العليا ، وعدد من للبنك
. ورحب رئيس مجلس اإلدارة بالحضور، ومساهمي البنك العربي المتحد. وبلغت تنظيميةوممثلو الهيئات الجي"، 

 .أس المال المدفوعر من إجمالي  %14..ممثلة في االجتماع نسبة األسهم ال
 

مدة لتسعة أعضاء تمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي وخالل اإلجتماع، أعاد المساهمون إنتخاب 
الشيخ عبداهلل و  ، وهم الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ محمد بن فيصل القاسمي،ثالث سنوات
أندرو الفردان، و  حسين عمرو  خلفان،وأحمد بخيت  محمد عبد الباقي محمد، ادةوالس ،آل ثاني رجببن علي بن 

لثالثة اعلى أن يتم انتخاب األعضاء أحمد المدفع،  نجالء نسةواآل ،شارلز ستيفينز، ونيكوالس شارلز كولمان
 في هذا الشأن.  الباقين بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وبناء على اقتراح مجلس اإلدارة

 
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة والمدققين الخارجيين )كي بي آم جي( وخالل االجتماع، صادق المساهمون على 

، كما أعادوا انتخاب كي بي آم 4102ديسمبر  10عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في من المسؤولية 
 . وحددوا بدل أتعابهم 4102جي كمدققين خارجيين للبنك عن العام 

 
واصل البنك "، قال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس اإلدارة: النتائجوفي تعليق له حول 

نحو التحول إلى بنك أكثر كفاءة وفاعلية في  هإحراز التقدم الكبير في مسيرت 4102العربي المتحد خالل العام 
كيز على سوق دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقديم الخدمات لألفراد والشركات، مع الحد من المخاطر والتر 

والمحافظة دائما على قيمنا التقليدية، حيث واظب البنك العربي المتحد التركيز على تلبية احتياجات العمالء وبناء 
 ". في األعوام المقبلة مع االستمرار في حذو هذا االتجاه االستراتيجيعالقات دائمة معهم، 

 



 

ي، مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركز  بالشكر إلى بالنيابة عن أعضاء المجلس،، ارةوتوجه رئيس مجلس اإلد
 لمتحدةدولة اإلمارات العربية ا . كما تقدم بالشكر إلى حكومةوكافة الهيئات التنظيمية، على دعمهم القّيم والمثمر

زدهارها.   على ريادتها المستمرة وتوجهاتها التي أسهمت في نمو كافة القطاعات االقتصادية وا 
 
، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، على االجتماع واألداء الذي حققه بول تروبريدجالسيد ق علّ من جانبه، و 

كالعادة، فقد كان اإلجتماع ناجحا ومثمرا للغاية، وتم اتخاذ جملة من القرارات لدعم خططنا : "البنك خالل العام قائالً 
اإلستراتيجية. ويأتي التقدم الذي حققناه في األعوام األخيرة دليال على قوة أعمالنا، وتفاني موظفينا، واستمرار الفوائد 

 ا فإننا سنواصل التركيز على عمالئنا، ونواصلالناتجة عن عالقتنا مع البنك التجاري القطري. ومع مضينا قدم
 تقديم عائدات مستدامة لمساهمينا". و دعمنا القتصاد دولة اإلمارات، 

 
 - انتهى -

 

 مالحظات للمحررين: 

 حول البنك العربي المتحد:

كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال.  5791تأسس البنك العربي المتحد في عام 

فرعاً ومكتباً بحلول نهاية العام  31وانطالقاً من مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 

ارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل في مختلف أرجاء دولة اإلم 2014

 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 المفّضلة للعديد 

رات العربية المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات من القطاعات المؤسسية في دولة اإلما

المصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط 

د ميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحالتوسعية في المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات ومستوى األداء المت

 من أسرع البنوك نمواً في المنطقة. 

 

بنكاً  15ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  32يحتل البنك المركز 

 522قية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السو

، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية 3553مقارنة مع  ٪35، بزيادة قدرها 203ديسمبر  25مليون درهم للسنة المنتهية في 

تسجيل صافي أرباح نصف سنوية ، أعلن البنك العربي المتحد عن 3552يسجله البنك حتى تاريخه. وفي النصف األول من عام 

 .3552مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام  ٪32مليون درهم بزيادة قدرها  233بلغت قيمته 

، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو 3559وفي ديسمبر 

من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي  %25لخاص في قطر، على أكبر بنك للقطاع ا

 سجله خالل السنوات الماضية مؤشراً على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري .



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

 للبنوك الثالثة عبر المنطقة. 
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