بيان صحفي

العمومية غير العادية للبنك العربي المتحد تقر تعديل النظام األساسي للبنك
خفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى تسعة أعضاء
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ( 28ابريل .)2015

عقدت في منتجع
أقرت الجمعية العمومية غير العادية للبنك العربي المتحد (ش.م.ع) ("البنك") في جلستها التي ُ
كورال بيتش في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،في تمام الخامسة من مساء يوم اإلثنين الموافق  72إبريل
 ،7102تعديالً على النظام األساسي للبنك.
وقد وافق المساهمون على اقتراح مجلس اإلدارة بتعديل البند  11.0من النظام األساسي حول مجلس اإلدارة،
بهدف خفض عدد أعضاء المجلس من  07عضوا ً إلى  9أعضاء ،مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
كما صادق المساهمون على تثبيت مجلس اإلدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية العادية للبنك التي
انعقدت بتاريخ  1مارس  ،7102وفوضوا رئيس مجلس إدارة البنك بالتوقيع واتخاذ كافة التدابير الالزمة لتنفيذ
القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية.
ترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس
اإلدارة ،وحضره أعضاء مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى السيد پول تروبردج ،الرئيس التنفيذي للبنك ،وأعضاء
من اإلدارة العليا .ومن الحاضرين أيضا ً المدققون الخارجيون للبنك وهم السادة "كي بي إم جي"  ،باإلضافة إلى
ممثلين عن الهيئات الرقابية.
ورحب رئيس مجلس اإلدارة بالحضور ،ومساهمي البنك العربي المتحد الذين بلغت نسبة حضورهم %.91.39
من إجمالي رأس المال المدفوع.
وخالل االجتماع ،أعاد المساهمون التأكيد على انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك العربي المتحد ،لمدة ثالث
سنوات تبدأ في الثالث من مارس  7102ولغاية االجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية في العام .7109
ويتألف المجلس من األعضاء التالية أسماءهم :سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي (رئيس المجلس)،
والشيخ محمد بن فيصل القاسمي ،والسادة محمد عبد الباقي محمد ،وأحمد محمد بخيت خلفان ،واآلنسة نجالء
المدفع بصفتهم ممثلين عن المساهمين اإلماراتيين ،باإلضافة إلى الشيخ عبدهللا بن علي بن جبر آل ثاني ،والسادة
عمر حسين الفردان (نائب الرئيس) ،وأندرو ستيفينز ،ونيكوالس كولمان ،بصفتهم ممثلين عن البنك التجاري
القطري.
وفي كلمة له عن االلتزام القوي لدى مجلس اإلدارة بشأن ممارسة مسؤولياته على كافة مستويات اإلدارة ،والتمسك
بسلوكيات وأخالقيات العمل ،توجه سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس اإلدارة ،بالشكر

اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺣرﺻﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار اﻟﻣﻔﺗوح واﻟﺻرﯾﺢ .ﻛﻣﺎ أﻋﺎد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف
إﻟﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ دﻋﻣﮭم
ّ
اﻟﻣﺟﻠس واﻟﺗزاﻣﮫ اﻟداﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ،وﻣواﺻﻠﺗﮫ ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
وﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎء.
وﺗوﺟﮫ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ،ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﻣﺻرف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣرﻛزي ،وھﯾﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ ،وﻛﺎﻓﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ دﻋﻣﮭم اﻟﻘﯾّ م واﻟﻣﺛﻣر .ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم
ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ رؤﯾﺗﮭﺎ وﻗﯾﺎدﺗﮭﺎ اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﮭﻣت ﻓﻲ ﻧﻣو ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وازدھﺎرھﺎ.
وﺳﺗدﺧل اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي ،وﺳﺗ ُ ﻧﺷر
ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑﻧك (. )www.uab.ae
*اﻧﺗﮭﻰ*

ﻣﻼﺣظﺎت ﻟﻠﻣﺣر ّرﯾن:
ﺣول اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد:
ﺗﺄﺳس اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد ﻓﻲ ﻋﺎم  0922ﻛﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻹﻣﺎراﺗﯾﯾن وﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﺳﯾﺗﯾﮫ ﺟﻧرال .واﻧطﻼﻗﺎ ً ﻣن
ﻣﻘره اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﻓﻲ إﻣﺎرة اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،وﻓروﻋﮫ وﻣﻛﺎﺗﺑﮫ اﻟﻣﻘرر أن ﺗﺻل إﻟﻰ  31ﻓرﻋﺎ ً وﻣﻛﺗﺑﺎ ً ﺑﺣﻠول ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم  2014ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أرﺟﺎء
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﺧدﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﮫ ﺳواء ﻣن اﻷﻓراد أو اﻟﺷرﻛﺎت ،وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣزود
اﻟﺣﻠول اﻟراﺋد ﻟﻘﺎﻋدة ﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻹﻣﺎرات اﻟﺳﺑﻊ.
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد ﻟﻠﺷرﻛﺎت ،واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ،واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎري،
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،وﺧدﻣﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ،أﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻣﻔﺿّﻠﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﻣﻊ إطﻼق ﺧدﻣﺔ "ﺻدارة" ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ،واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺑرﻧﺎﻣﺞ "ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺑﻧك
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد" ،وﺳّﻊ اﻟﺑﻧك ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء اﻷﻓراد ،ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧطط اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ورﺳ ّﺧت ھذه اﻟﻣﺑﺎدرات وﻣﺳﺗوى
اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟذي ﯾﺗﻘدم ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ،ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد ﻛواﺣد ﻣن أﺳرع اﻟﺑﻧوك ﻧﻣوا ً ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﯾﺣﺗل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛز  20ﺿﻣن
ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﯾﻌد ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻛﺑر  21ﺑﻧﻛﺎ ً ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣن ﺣﯾث
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ .وﻗد أﻋﻠن اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد ﻋن أرﺑﺎح ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﻠﻐت  605ﻣﻠﯾون درھم ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  10دﯾﺳﻣﺑر  ،2014ﺑزﯾﺎدة
ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ  ٪01ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎم  ، 7101وأﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﯾﺳﺟﻠﮫ اﻟﺑﻧك ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.
وﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  ،7112أﺑرم اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣﺎﻟف إﻗﻠﯾﻣﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﺳﺗﺣوذ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻘطري ،وھو أﻛﺑر ﺑﻧك
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻗطر ،ﻋﻠﻰ  %01ﻣن أﺳﮭم اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد .وﯾﻌد اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘوي ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣد اﻟذي ﺳﺟﻠﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣؤﺷرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺟﻧﺎھﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺎﻟﻔﮫ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻘطري .
وأﺑرم اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻘطري ﺗﺣﺎﻟﻔﺎ ً
ً
ﻣﻣﺎﺛﻼ ﻣﻊ ﺑﻧك ﻋﻣﺎن اﻟوطﻧﻲ واﻟﺗرﻧﺎﺗﯾف ﺑﻧك اﻟﺗرﻛﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﻣﮭد ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺑﻧوك
اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

