خبر صحفي

وزع أرباحاً نقدية وأسهم منحة وصادق على الحسابات السنوية
ّ
البنك العربي المتحد يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ويقر تعديل النظام
األساسي للبنك

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ( 3مارس  .)4102عقد البنك العربي المتحد (ش.م.ع) االجتماع السنوي األربعين
للجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية في منتجع كورال بيتش في الشارقة وذلك يوم االثنين الموافق
الثالث من مارس  .4102ترأس االجتماع سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،واعتمد االجتماع السنوي للجمعية
العمومية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  10ديسمبر  ،4101وأقر توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة ،كما
وافق على إعادة تعيين السادة كي بي آم جي كمدققين خارجيين للبنك عن العام  .4102وتلى االجتماع السنوي للجمعية
العمومية العادية ،اجتماعاً للجمعية العمومية غير العادية التي أقرت تعديل النظام األساسي للبنك ،شريطة الحصول على
موافقة المصرف المركزي على ذلك.
وتفصيالً ،صادقت الجمعية العمومية العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين ،بنسبة  %01من رأس المال المدفوع،
أي ما يعادل  02..1مليون درهم ،وتوزيع أسهم منحة بنسبة  %01من رأس المال المدفوع ،أي ما يعادل  02..1مليون
درهم ،شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي في مدة أقصاها يوم األحد في  .4102/1/.وفي حال عدم موافقة
المصرف المركزي على ذلك ،سيتم توزيع ما يعادل  %01.11فقط من رأسمال البنك المدفوع نقداً ،أي مبلغ  011مليون
درهم ،وتوزيع ما يعادل  %01من رأسمال البنك المدفوع كأسهم منحة ،أي مبلغ  ...1مليون درهم ،وذلك بناء على الموافقة
الحالية الواردة من المصرف المركزي .وسيتم اإلفصاح عن موقف التوزيع النهائي فور ورود موافقة المصرف المركزي ،كما
سيتم نشر الحسابات السنوية المدققة طبقاً لألنظمة والقوانين المعمول بها.
وتم تحديد يوم الخميس  01مارس  4102كتاريخ استحقاق األرباح .وسيتم إرسال األرباح النقدية إلى المساهمين عبر شيكات
مصرفية بالبريد المسجل خالل  11يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية ،حسب القوانين المحلية المعمول بها.

وسلط تقرير مجلس اإلدارة الذي تاله الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس اإلدارة ،الضوء على نشاط
الشركة ومركزها المالي خالل العام  .4101وتضمن التقرير ملخصاً عن التوجهات االستراتيجية للبنك ،وعن النتائج المالية
لعام .4101

وخالل االجتماع ،صادق المساهمون على تقرير مدققي الحساب حول الميزانية العمومية والمركز المالي للبنك للسنة المنتهية
في  10ديسمبر  .4101وأظهرت النتائج أرباحاً تشغيلية ،بلغت  140مليون درهم خالل العام الماضي ،بزيادة بلغت نسبتها
 %11مقارنة مع األرباح التشغيلية للعام  4104والتي بلغت  110مليون درهم.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على التعديالت المقترحة على النظام األساسي للبنك ،مع مراعاة الحصول على الموافقة
المسبقة من المصرف المركزي على هذه التعديالت .كما وقاموا بتفويض مجلس اإلدارة بتطبيق ق اررات الجمعية العمومية غير
العادية ،وذلك أيضاً مع مراعاة الحصول على الموافقات التنظيمية الالزمة ،ليتم بعدها نشر النظام األساسي المعدل في
الصحيفة الرسمية.
وحضر االجتماع رئيس مجلس اإلدارة ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،والسيد بول تروبريدج ،الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد،
وعدد من كبار المسؤولين في البنك .كما حضر االجتماع المدققون الخارجيون ،وممثلو هيئة األوراق المالية والسلع ودائرة
التنمية االقتصادية في حكومة الشارقة.
وفي تعليق له حول نتائج العام  ،4101قال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس اإلدارة" :مع وصول
صافي األرباح السنوية إلى  114مليون درهم ،يواصل البنك مساره التصاعدي ،واالستفادة من القواعد المتينة التي أرسى
دعائمها خالل السنوات الماضية .وأكد أن "النهج االستراتيجي الذي يتبعه البنك ،والمتمركز حول العميل ،أثبت فعالية كبيرة ،ما
أدى إلى تحقيق نمو هائل ضمن كافة وحدات األعمال ،وأسهم في زيادة حصة البنك السوقية" .وأضاف" :لقد ساعدت الشراكة
المتواصلة والتوجيه االستراتيجي من قبل البنك التجاري القطري ،باإلضافة إلى مهنية والتزام الكادر اإلداري وطاقم الموظفين،
في جعل العام  4101عاما استثنائيا بامتياز في مسيرة البنك".
وتوجه رئيس مجلس اإلدارة بالشكر إلى المساهمين والعمالء الكرام .كما تقدم بالشكر إلى حكومة دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،والمصرف المركزي ،والهيئات التنظيمية على دعمهم المتواصل والمثمر.
ومن جانبه ،علّق السيد بول تروبريدج ،الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد ،على االجتماع واألداء الذي حققه البنك خالل
العام قائالً" :لقد كان االجتماع ناجحا ،واتخذنا عدداً من الق اررات في أعقاب العام  ،4101الذي كان عاماً متمي اًز آخر في

تاريخ البنك العربي المتحد .وسجلت كافة بيانات الدخل والميزانية نموا بكافة المقاييس ،بنسبة تجاوزت  %11مقارنة مع نتائج
العام  ،4104في إنجاز متميز يستحق الفخر واالعتزاز .ويواصل البنك االستفادة من مجموعة من التحالفات وفرص األعمال
التي نتجت على ضوء تحالفه االستراتيجي مع البنك التجاري القطري ،والتي تشمل حاليا تحالفاته مع كل من "التيرناتيف بنك"
التركي ،وبنك عمان الوطني .وأضاف" :أظهر نجاحنا في العام  4101وبشكل جلي ،بأننا نمتلك حقوق امتياز متنامية ،وحقيبة
متمركز على العميل ،ومع نمونا في العام  4102وما بعده ،أنا
اً
أصول متنوعة ،وبنية مخاطر ورقابة متينة ،ونهجاً استراتيجياً
واثق بأننا سنواصل تقديم قيمة حقيقية لمساهمينا وكافة أصحاب المصالح لدينا".

-

انتهى

-

مالحظات للمحررين:

حول البنك العربي المتحد:
تأسس البنك العربي المتحد في عام  0.11كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال .وانطالقاً
من مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة ،وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى  11فرعاً ومكتباً بحلول نهاية العام  4101في

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 ،والتمويل

المفضلة للعديد من القطاعات
التجاري ،والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وخدمات الخزينة ،أصبح البنك الوجهة
ّ
المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة ،والخدمات المصرفية اإلسالمية،

وسع البنك قاعدة العمالء األفراد ،مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل.
وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"ّ ،
ورسخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة ،مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في
ّ
المنطقة.
يحتل البنك المركز  41ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويعد ضمن قائمة أكبر  11بنكاً في

دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية .وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت  201مليون

درهم للسنة المنتهية في  10ديسمبر  ،4104بزيادة قدرها  ٪42مقارنة مع  ،4100وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك

حتى تاريخه .وفي النصف األول من عام  ،4101أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح نصف السنوية

حيث بلغت  411مليون درهم بزيادة قدرها  ٪11مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام .4104

وفي ديسمبر  ،4111أبرم 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 عام  4104مؤش 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  %74.24من 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.
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