بيان صحفي

عمومية البنك العربي المتحد تقر الحسابات السنوية لسنة 6102
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 10 ،أبريل  :6102أعلن "البنك العربي المتحد ش.م.ع" ("البنك المتحد"
أو "البنك") عن انعقاد االجتماع السنوي للجمعية العمومية في "منتجع كورال بيتش" في الشارقة يوم االثنين
الموافق  01أبريل  .7102وترأس االجتماع سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس
اإلدارة ،حيث تمت المصادقة على جميع القرارات العادية واالستثنائية المدرجة على جدول االجتماع ،بما في
ذلك الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  10ديسمبر  .7102كما صادقت الجمعية
العمومية على عدم توزيع األرباح عن السنة المالية .7102
وتولت "سوق أبوظبي لألوراق المالية" إدارة فعالية االجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة
بين الطرفين .وحضر االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة وسامر تميمي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة في البنك ،إلى
جانب عدد من موظفي اإلدارة العليا في البنك ،وذلك بمشاركة المدققين الخارجيين (شركة "برايس ووتر هاوس
كوبرز"  )PWCوممثلي الهيئات الرقابية.
و قد وافق المساهمون على اقتراح أعضاء مجلس اإلدارة بإعادة تعيين شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"
 PWCلتتولى دور مدققي الحسابات الخارجية للبنك عن السنة المالية  .7102كما تمت الموافقة على امكانية
البنك طرح أدوات مالية لزيادة رأس المال ( )AT1ومن خالله سيواصل البنك التقدم في طلب الحصول على
الموافقة من الجهات الرسمية.
وبهذه المناسبة ،قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس إدارة "البنك العربي
المتحد"" :أبدى المساهمون في ’البنك العربي المتحد‘ مرة أخرى دعمهم الثابت لقراراتنا ،ونحن مسرورون
للغاية بحضور غالبيتهم لفعاليات االجتماع اليوم .وشكلت السنة المالية  7102فترة تح ٍد بالنسبة للبنك ،حيث
تعين علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لتخطي الكثير من العقبات السابقة .ولطالما برهن البنك عبر تاريخه على

مرونته العالية في التكيف مع مختلف الظروف ،حيث ساهمت اإلجراءات التي اتخذناها اليوم في تعزيز قدرته
على دفع مسيرة االقتصاد اإلماراتي قدماً".
وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،توجه القاسمي بالشكر إلى "مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي"
وجميع الهيئات الرقابية األخرى على دعمهم الكبير .كما أعرب رئيس مجلس اإلدارة عن تقديره العالي لحكومة
دولة اإلمارات على قيادتها وتوجيهاتها الحكيمة التي تسهم في مواصلة تطور البالد وازدهارها .
وفي معرض تعليقه حول االجتماع السنوي للجمعية العمومية وخطط البنك المستقبلية ،قال سامر تميمي ،الرئيس
التنفيذي باإلنابة في "البنك العربي المتحد"" :لقد كان االجتماع الذي عقدناه اليوم مثمرا ً وبنا ًء ،حيث أكد على
التزام فريق وأعضاء مجلس اإلدارة في البنك بالسعي لالستفادة من اإلجراءات المتخذة في عام  ،7102والرامية
إلى مواصلة مسيرة إعادة الهيكلة ليصبح مؤسسة مالية تقدم أدا ًء أكثر كفاءة وقوة واستدامة .وبفضل الدعم
المتواصل الذي يتلقاه من مساهميه والتوجيهات السديدة لـ ’البنك التجاري‘ ،نجح ’البنك العربي المتحد‘ في تعزيز
حضوره بما يتيح له القدرة على الخوض في بيئات العمل الصعبة ،وتحقيق عوائد مجزية ومستدامة في نهاية
المطاف".
– انتهى –
مالحظات للمحررين:
حول "البنك العربي المتحد":
تأسس "البنك العربي المتحد" في عام  5791كشركة مساهمة خاصة في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة .ويعتبر البنك مزوداً رائداً للحلول المالية التي تلبي احتياجات قاعدة متنامية من عمالء القطاعات
التجارية والصناعية في اإلمارات .وتم تحويل الشكل القانوني للبنك إلى شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم
األميري رقم  28/59الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة يوم  87يوليو  .5728وفي  85مارس
 ،8001تم إدراج رأس المال المدفوع للبنك في "سوق أبوظبي لألوراق المالية".
ويقدم البنك لعمالئه مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ،بما يشمل تمويل التجارة،
والخدمات المصرفية لألفراد وخدمات الخزينة ،باإلضافة إلى الحلول المصرفية اإلسالمية ،األمر الذي يرسخ

مكانة البنك كشريك مفضل لدى شرائح عمالئه من الشركات الكبرى .وقد أطلق البنك برنامج "مكافآت البنك
العربي المتحد" الحائز على جوائز مرموقة والذي يعد أفضل برنامج والء في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وكما في  15ديسمبر  ،8051تبوأ البنك المرتبة  55بين البنوك المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من
حيث القيمة السوقية .وفي ديسمبر  ،8009أبرم "البنك العربي المتحد" اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ
من خاللها البنك التجاري القطري ،وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر ،على  %00من أسهم "البنك
العربي المتحد" .ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله خالل السنوات الماضية مؤش اًر على
الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع "البنك التجاري القطري .وقد أبرم "البنك التجاري القطري"
تحالفا مماثالً مع "البنك العماني الوطني" وبنك "ألتيرناتيف بنك" التركي األمر الذي مهد لمرحلة من النمو
الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة .يشار إلى أن "البنك العربي المتحد" حاصل على تصنيف  Baa2من
وكالة "موديز" للتصنيف.
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