
 
 بيان صحفي

 

 النظام األساسي للبنك تعديل العمومية غير العادية للبنك العربي المتحد تقر  

 خفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى تسعة أعضاء

 
 (.2015ابريل  28رقة، اإلمارات العربية المتحدة )الشا

 

جع في جلستها التي ُعقدت في منت)"البنك"( ت الجمعية العمومية غير العادية للبنك العربي المتحد )ش.م.ع( أقر  

إبريل  72الموافق  اإلثنينكورال بيتش في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، في تمام الخامسة من مساء يوم 

 ، تعديالً على النظام األساسي للبنك. 7102
 

من النظام األساسي حول مجلس اإلدارة،  11.0وافق المساهمون على اقتراح مجلس اإلدارة بتعديل البند وقد 

مصرف الحصول على موافقة مع مراعاة أعضاء،  9عضواً إلى  07بهدف خفض عدد أعضاء المجلس من 

 المركزي.اإلمارات العربية المتحدة 
 

الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية العادية للبنك التي مجلس اإلدارة  تتثبي المساهمون علىكما صادق 

، وفوضوا رئيس مجلس إدارة البنك بالتوقيع واتخاذ كافة التدابير الالزمة لتنفيذ 7102مارس  1انعقدت بتاريخ 

 الجمعية العمومية غير العادية. الصادرة عن قرارات ال
 

دة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس ترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية سعا

تروبردج، الرئيس التنفيذي للبنك، وأعضاء پول باإلضافة إلى السيد أعضاء مجلس اإلدارة، وحضره اإلدارة، 

ً اإلدارة العليا. من  لى باإلضافة إ،  السادة "كي بي إم جي"المدققون الخارجيون للبنك وهم  ومن الحاضرين أيضا

 .الرقابيةالهيئات عن  ينممثل
 

.% 91.39 حضورهمبلغت نسبة الذين  ورحب رئيس مجلس اإلدارة بالحضور، ومساهمي البنك العربي المتحد

 من إجمالي رأس المال المدفوع.

 

وخالل االجتماع، أعاد المساهمون التأكيد على انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك العربي المتحد، لمدة ثالث 

. 7109ولغاية االجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية في العام  7102الثالث من مارس سنوات تبدأ في 

، المجلس( )رئيس الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسميسعادة : األعضاء التالية أسماءهم ويتألف المجلس من

والشيخ محمد بن فيصل القاسمي، والسادة محمد عبد الباقي محمد، وأحمد محمد بخيت خلفان، واآلنسة نجالء 

السادة و عبدهللا بن علي بن جبر آل ثاني،باإلضافة إلى الشيخ ، يينالمساهمين اإلمارات بصفتهم ممثلين عنالمدفع 

تجاري ممثلين عن البنك ال بصفتهمكولمان،  السستيفينز، ونيكو، وأندرو )نائب الرئيس( عمر حسين الفردان

 القطري.
 

لتمس ك اكافة مستويات اإلدارة، و بشأن ممارسة مسؤولياته على اإلدارة مجلسدى االلتزام القوي لعن وفي كلمة له 

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس اإلدارة، بالشكر سعادة ه وأخالقيات العمل، توج   ياتسلوكب



إلى مساھمي البنك على دعمھم المستمّر وحرصھم على الحوار المفتوح والصریح. كما أعاد التأكید على موقف 
المجلس والتزامھ الدائم بالعمل مع كافة المساھمین، ومواصلتھ تنفیذ استراتیجیة البنك بما یخدم مصالح 

المساھمین 
ویعود بالفائدة على جمیع الشركاء. 

وتوجھ رئیس مجلس اإلدارة، بالنیابة عن أعضاء المجلس، بالشكر إلى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة 
م والمثمر. كما تقدم  المركزي، وھیئة األوراق المالیة والسلع، وكافة الھیئات الرقابیة في الدولة، على دعمھم القیّ

بالشكر إلى حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة على رؤیتھا وقیادتھا الحكیمة التي أسھمت في نمو كافة 
القطاعات االقتصادیة وازدھارھا.  

نشر  وستدخل النسخة الجدیدة من النظام األساسي حیز التنفیذ بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي، وستُ
 . )www.uab.ae( بعد ذلك على الموقع اإللكتروني للبنك

*انتھى*
مالحظات للمحر ّرین:  

حول البنك العربي المتحد: 
تأسس البنك العربي المتحد في عام 0922 كمشروع مشترك ضم العدید من المستثمرین اإلماراتیین ومؤسسة سوسیتیھ جنرال. وانطالقاً من 
مقره الرئیسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعھ ومكاتبھ المقرر أن تصل إلى 31 فرعاً ومكتباً بحلول نھایة العام 2014 في مختلف أرجاء 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة، یقدم البنك خدماتھ المالیة لعمالئھ سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقدیریة باعتباره مزود 

الحلول الرائد لقاعدة متزایدة من المؤسسات التجاریة والصناعیة عبر مختلف اإلمارات السبع.  
ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفیة الشاملة التي یوفرھا البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفیة لألفراد، والتمویل التجاري، 
والخدمات المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وخدمات الخزینة، أصبح البنك الوجھة المفّضلة للعدید من القطاعات المؤسسیة في دولة 
اإلمارات العربیة المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفیة المتمیزة، والخدمات المصرفیة اإلسالمیة، وبرنامج "مكافآت البنك 

العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزید من الخطط التوسعیة في المستقبل. ورسّخت ھذه المبادرات ومستوى 
األداء المتمیز الذي یتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة.  یحتل البنك المركز 20 ضمن 
قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویعد ضمن قائمة أكبر 21 بنكاً في دول مجلس التعاون الخلیجي من حیث 

القیمة السوقیة. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قیاسیة صافیة بلغت 605 ملیون درھم للسنة المنتھیة في 10 دیسمبر 2014، بزیادة 
، وأعلى معدل لصافي األرباح السنویة یسجلھ البنك حتى تاریخھ.  بلغت نسبتھا 01٪ مقارنة مع نتائج العام 7101

وفي دیسمبر 7112، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقیة تحالف إقلیمي استراتیجي استحوذ من خاللھا البنك التجاري القطري، وھو أكبر بنك 
للقطاع الخاص في قطر، على 01% من أسھم البنك العربي المتحد. ویعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجلھ خالل السنوات 

الماضیة مؤشراً على الفوائد التي جناھا من خالل تحالفھ االستراتیجي مع البنك القطري . 
وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثًال مع بنك عمان الوطني والترناتیف بنك التركي األمر الذي مھد لمرحلة من النمو الكبیر للبنوك 

الثالثة عبر المنطقة.  
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