خبر صحفي

البنك العربي المتحد يحصل على موافقة المصرف المركزي على توزيع أرباح نقدية واسهم
منحة

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ( 5مارس  )4102حصل البنك العربي المتحدة ش.م.ع"( .البنك") على موافقة المصرف

المركزي على توزيع أرباح نقدية بقيمة  02945مليون درهم (أي ما يعادل  ٪05من رأس المال المدفوع) وأسهم منحة بقيمة
 02945مليون درهم (أي ما يعادل  ٪05من رأس المال المدفوع) .هذا وقد جاءت هذه الموافقة على أعقاب قرار الجمعية
العمومية السنوية للبنك العربي المتحد في اجتماعها الذي عقد يوم االثنين الموافق  3مارس  4102برئاسة سعادة الشيخ فيصل
بن سلطان بن سالم القاسمي ،رئيس مجلس اإلدارة .وقد تم تحديد يوم الخميس الموافق  03مارس  4102كتاريخ الستحقا

األرباح ،على أن يتم إرسال شيكات األرباح للمساهمين بواسطة البريد المسجل في موعد أقصاه  31يوما من تاريخ انعقاد
الجمعية ووفقا للقوانين واألنظمة المحلية المعمول بها.

-

انتهى

-

مالحظات للمحررين:
حول البنك العربي المتحد:
تأسس البنك العربي المتحد في عام  0995كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال .وانطالقا

من مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة ،وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى  31فرعا ومكتبا بحلول نهاية العام  4103في

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 إطال خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة ،والخدمات المصرفية اإلسالمية،

التوسعية في المستقبل.

وسع البنك قاعدة العمالء األفراد ،مع وضع المزيد من الخط
وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"ّ ،
ورسخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة ،مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموا في
ّ
المنطقة.
يحتل البنك المركز  43ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويعد ضمن قائمة أكبر  51بنكا في
دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية .وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت  201مليون
درهم للسنة المنتهية في  30ديسمبر  ،4104بزيادة قدرها  ٪42مقارنة مع  ،4100وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك

حتى تاريخه .وفي النصف األول من عام  ،4103أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح نصف السنوية

حيث بلغت  461مليون درهم بزيادة قدرها  ٪35مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام .4104

وفي ديسمبر  ،4119أبرم 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 ار على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري .

وأبرم البنك التجاري القطري تحالفا مماثال 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 وأسوا المال ،وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى الخدمات المصرفية إلدارة الثروات و

خدمات القروض المشتركة.

يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نموا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقا لمعدالت
الربحية .وفي إطار رؤيته االستراتيجية واإلصرار على مواصلة النمو ،يكثف الفريق التنفيذي للبنك العربي المتحد جهوده سعيا منه

لخلق عالقات قيمة وطويلة األمد مع المساهمين.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:

جهاد صالح

البنك العربي المتحد

هاتف مباشر+971 6 5075481:

هاتف متحرك+971 50 6314507 :
jehad.saleh@uab.ae

صحارى لالستشارات اإلعالمية

ماريا تايم

هاتف+990 2 3498996 :

متحرك+990 51 0902329 :
maria@saharagcc.com

