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  البنك العربي المتحدلمساهمي  العموميةالجمعية 

 ("AT1") أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة األولىعلى إصدار توافق 

 

 .م.ع.( اجتماعهاش)لمسااايمي البنا العربي المتحد  العموميةعقدت الجمعية  -( 2023يناير  24اإلمارات العربية المتحدة ) دبي،
دبي برئاساااة ساااعادة الصاااي  فياااان با سااا  اا با ساااالم  ،في فندق دوسااات ثاني 2023يناير  24يوم الثالثاء الموافق 

إضاااافية  ير ع ى إاااادار ادوات مالية حيث وافقت  ،مج س إدارة البناما بتفويض  اإلدارة،رئيس مج س  القاسااامي،

 "(AT1قاب ة ل تحوين ما الدرجة األولى )"

ساااوق والبنا  تم توقيعها بيا ةبموجب اتفاقية مساااج  ("ADX") عقد االجتماع بإصاااراو ساااوق ابووبي لاوراق المالية

المساااايموا واعضااااء مج س اإلدارة وممث و ييئة األوراق المالية والسااا   الساااادة  بحضاااور المالية،ابووبي لاوراق 
 ي البنا العربي المتحد.واعضاء اإلدارة الع يا ف ئرة التنمية االقتاادية في الصارقةودا

 150مب غ  لغاية "(AT1وافق المساااايموا ع ى إاااادار ادوات مالية إضاااافية  ير قاب ة ل تحوين ما الدرجة األولى )"

 بعد اتخاذ كافة اإلجراءات ،لبنام يوا دوالر امريكي )او ما يعادله بعمالت اخرى( أل راض تعزيز كفاية راس مان ا
ا حيث المركزي  اإلمارات العربية المتحدة الم  وبة ما قبن ماااااااارو والمعايير الواردة في  ل قوانياتخضااااااا  دائم 

فيما يتع ق المركزي اإلرصاااااااادات والمعايير والقواعد وال وائأ التي ااااااااادريا ماااااااارو اإلمارات العربية المتحدة 
 .ذات الا ة 3ومت  بات بازن  "(AT1غير قاب ة ل تحوين ما الدرجة األولى )"الضافية اإلمالية الدوات باأل

: "لقد إدارة البنك العربي المتحدفيصددل بن سددلبان بن سددالس القاسددميج ر ي  مجل   الشددي  تعليقا على اإلصدددار قال
فنا بحضاااااور الثابت ل بنا،اوهر مساااااايمو البنا العربي المتحد مرة اخرى دعمهم   نافي اجتماع منهماأل  بية  وتصااااارب

فقد ااااااابحنا  المتخذة،إلجراءات ل ونورا  . والتجدبد الدائم المرونة العربي المتحد ، اثبت البناوع ى مر السااااانيااليوم. 
ستدامة ما اجن اقوى بكثير سعي البنا لتحقيق فوائد م ااد دولة  وذلا في  سايمينا ودعم اقت ستدامة لم لتحقيق عوائد م

 ".المستقبنية المتحدة في اإلمارات العرب

، مالمركزي وجمي  الجهات الرقابية ع ى دعمهم القيب  اإلمارات العربية المتحدة ماروكما توجه بالصكر والتقدير إلى 
 .الت ور واالزديار ريق في  ل مضي قدما  توجيهها المستمر لاإلمارات دولة لحكومة امتنانه اعرب عا  كما

شيريش بمن جهته سيد  سعداء جدا  بإن : "للبنك يد الر ي  التنفيذيهج قال ال ا نا ع يها اليومالموافقة التي نا  صأا  ح ب
 المساااااايمياد التزام تؤكب  . يذه الخ وة"(AT1إاااااادار ادوات مالية إضاااااافية  ير قاب ة ل تحوين ما الدرجة األولى )"

ه المستدام بنابال وسوو تسايم في االرتقاء ومج س اإلدارة تجاه استراتيجية النمو المعتمدة   ".وتعزيز نموب
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