
 

 
 
 

 1المحدودة المسؤولية ذاتالعامة  القابضةبنك لندن والشرق األوسط شركة 
 3102السنوية للعام  تعلن عن نتائجها

 
 ذاتعامة ، وهي شركة مساهمة القابضة األوسط والشرق لندن بنك شركةأعلنت  ،3104 مارس 12، لندن

ًحا اربأ األوسط والشرق لندن حقق بنك قدو ، 3131ديسمبر  13المنتهية في للفترة  عن نتائجها ،محدودة مسؤولية
 جنيه استرليني.مليون  1.3 تقبل خصم الضرائب بلغ تشغيلية

 
 نسبة الزيادة  

)%( 
3102 3103 

 مليار جنيه استرليني 0.3 %31  مجموع األصول
 (2مليار دوالر أمريكي 3.3)

 مليار جنيه استرليني 0.1
 مليار دوالر أمريكي( 3.7)

 مليون جنيه استرليني 61 %7  ت التشغيليةاإليرادا إجمالي
 مليون دوالر أمريكي( 11.6)

 مليون جنيه استرليني 53.5
 مليون دوالر أمريكي( 77.1)

مخصصات قبل  ةح التشغيليارباأل 
 انخفاض قيمة األصول 

 مليون جنيه استرليني 8.3 33% 
 مليون دوالر أمريكي( 31.1)

 مليون جنيه استرليني 3.2
 ون دوالر أمريكي(ملي 33.3)

 مليون جنيه استرليني 1.0 %31  يبةقبل الضر صافي األرباح التشغيلية 
 مليون دوالر أمريكي( 31)

 مليون جنيه استرليني 5.5
 مليون دوالر أمريكي( 1.3)

 
 أبرز مالمح النتائج السنوية:

  حجم الودائع% في 31زيادة بنسبة. 
  أداء القطاع.معدل  أفضل من وهي نسبة %،4% إلى 6.3من  المتعثرة األصولانخفاض 
  61من رسوم الخدمات بنسبة تتجاوز  اإليراداتزيادة%. 
  من التي تلكالحالية و معايير بازل  متجاوزا  لى معدل كفاية رأس المال ع األوسط والشرق لندن بنكحافظ 

 .قريًبا تطبيقها المتوقع

                                                           
 ،المدرجة في بورصة ناسداك دبي المحدودة المسؤولية ذات. في هذا البيان الصحفي، تشير عبارة "الشركة" إلى شركة بنك لندن والشرق األوسط القابضة العامة 3

وعة بنك لندن والشرق األوسط" إلى شركة بنك وتشير عبارة "بنك لندن والشرق األوسط"، "المجموعة" أو "مجم .وهي الشركة األم لمجموعة بنك لندن والشرق األوسط
 .لها شركات التابعةالو  المحدودة المسؤولية ذاتلندن والشرق األوسط القابضة العامة 

 .3134فبراير  37باستخدام سعر الصرف حسب اإلغالق في بحتة  ية. أوردنا المبلغ بالدوالر ألغراض معلومات3



 

 
 :3102خالل العام إنجازين رئيسين وقد حققت المجموعة 

 البنك مكتبالرسمي ل فتتا اال 3131تم في مايو  حيث: الخليج منطقة في لها تمثيلي مكتب حتافتا 
 االستثمارية الفرصالمستقبليين حول و  الحاليين للعمالءمعلومات قّيمة  يوفرالذي  دبي، فيالتمثيلي 
 ة.المتحد المملكةأو في  الخليجي التعاون مجلس دولسواء في  المحتملة

 ويعزز مكانة بنك  ،ملحوظا   اإنجازً يعد  دبي ناسداك بورصة في اإلدراجإن  بورصة عالمية: اإلدراج في
 هامة خطوةويمثل هذا اإلدراج . الوصول إلى المستثمرين بصورة أفضل كما يتيح األوسط والشرق لندن
 ن.يالمساهم تجسد طمو  ورؤيةي اف التي تعزز مكانة المجموعة والتتحقيق الطمو  واألهد نحو

 
رفة اإلسالمية يصفي قطاع ال األوسط والشرق لندن بنكمكانة  يليمثالت مكتبوقد رسخ هذا اإلدراج و افتتا  ال
 .في دبي والمنطقةوالذي يشهد نمًوا واهتماًما كبيًرا 

 
 ط:األوس والشرق لندن بنكمجلس إدارة  رئيس ني،يالمز  يعقوبوتعليًقا على النتائج، قال 

 
 ط.األوس والشرق لندن بنك لمجموعة اتاإلنجاز عام آخر من أداًء قوًيا في  التي تعكسائج نتالأعلن  أن يسرني’’

البنك  لتأه  التي متعددة ال نجاحاتبالزاخرة الفترة التي شغلت فيها منصب رئيس مجلس إدارة البنك كانت لقد 
في و  المتحدة المملكةه في لعمالئ وتنافسية مبتكرة مالية حلولوفر كما  ،جوائز في القطاععدة لحصول على ل

 يدعمه في تحقيقالذي  قويال مالي  ال أداءه طاألوس والشرق لندنبنك  واصل وقد. الخليجي التعاون مجلس دول
 ‘‘.ناجحة خطوات مستقبلية

 
 :األوسط والشرق لندن بنكل، الرئيس التنفيذي يهمفري بيرسوقال 

. رفة اإلسالميةي، أو قطاع الصاألوسط والشرق لندن بنكد سواًء على صعي حافاًل باإلنجازات 3131كان العام ’’
كبنك رائد في  األوسط والشرق لندن بنكمكانة  3131 أكتوبر في دبي ناسداك بورصة في اإلدراجقد عزز و 

 مكتبهذا وقد دخل ال .يوفر حلواًل مصرفية للشركات المتوسطة ،المتحدة المملكة في اإلسالمية الصيرفةقطاع 
 عيينيشكل ت، و سواء حد على واألفراد المؤسساتحيز العمل، ليقدم حلواًل لعمالئه من  دبي في مجموعةلل تمثيليال

 3131 عاممن ال يونيو في للتنمية اإلسالمي البنكإلصدار صكوك  مشارك كمديرلندن والشرق األوسط  بنك
 ‘‘.األوسط والشرق لندن بنكالمكانة التي حققها  هذه على يال  دل
 

 على النتائج:نظرة عامة 
 



 

ذات المسؤولية المحدودة عن نتائجها المالية للفترة  العامةالقابضة  األوسط والشرق لندن بنكأعلنت شركة 
تشغيلية بلغت قبل خصم الضريبة  احً اربأالمجموعة صافي ، وقد حققت 3131 من العام ديسمبر 13 فيالمنتهية 

الخدمات قطاعي نموا  تجاريا  قويا  في  3131لعام المجموعة في اوقد شهدت . مليون جنيه استرليني 1.3
دارة الثروات و انعكس ذلك  األربا   % و نمو31األصول بنسبة  نمو مجموع على علىالمصرفية للشركات وا 

النمو  أهداف، ليدعم خالل العام %33 بنسبة األصول قيمة انخفاضخصم مخصصات التشغيلية قبل 
 اإلدراجب التكاليف الخاصة بالرغم من، التشغيليةالمصروفات تم احتواء ع أنه ومن المشج. للمجموعةاالستراتيجية 

، باإلضافة إلى بعض التكاليف المتعلقة بتطوير ، والتي يتم دفعها لمرة واحدة فقطدبي ناسداك بورصة في
 .ءةالكفا تحسين ساهم فيتو  بنكال نمو استراتيجية تدعم أن شأنها من التي التحتية والبنية المنتجات

 
، بعد 3131في العام  مليون جنيه استرليني 61% لتبلغ 7بنسبة نموا  للمجموعة وقد شهدت اإليرادات التشغيلية 

 بنسبةحجم األصول نمو العمومية  الميزانيةكما شهدت . 3133في العام  مليون جنيه استرليني 63.6 كانتأن 
 لودائعاأما حجم . 3133جنيه استرليني في العام  مليار 3مليار جنيه استرليني بعد أن كانت  3.3بلغ % لت31

يعزز قدرة البنك كما وقدرته على التمويل،  المكانة المالية للبنكا % معززً 31بنسبة نموا   الفترة خاللفقد شهد 
 معدل على األوسط والشرق لندن بنك حافظوقد . صرامة أكثر تنظيميضمن إطار  سيولةالمعدالت على تلبية 

حقق  و .قريًبا من المتوقع تطبيقها التي 1 بازلمعايير  و ا  حاليالمطلوبة  معاييرال يتجاوز المال سرأفي  كفاية
أكثر تطوًرا  نتيجة توفير منتجات ،مليون جنيه استرليني 3.74 لتبلغ% 64بنسبة نموا  األتعاب صافي إيرادات 

 .مالال رأس على العائد تحسينو  ،مصادر الدخل تنويعفي  وزيادة ،وتنوًعا
 

 :األوسط والشرق لندن بنك مجموعةنمو وتطور 
في صغير في مراحله األولى  فريقمن  ،3117في العام بدايته منذ  ،ملحوًظانموا   األوسط والشرق لندن بنكشهد 

لندن  مدينة في موظف 311يعمل لديه ما يتجاوز  المتحدة المملكة يصبح مصرًفا مرخًصا فيل لندن والكويت
 3.3 يبلغ و حجم أصولهاوتتمتع المجموعة برأس مال قوي، . دبي في يتمثيلال همكتب اآلنو  ،وست إندال وفي
و خطة النهج الصحيح البنك  نجا و  نمو أثبت وقد في الربحية.النمو  تواصل تحقيقو  استرليني، جنيه مليار

و متنوعة أعمال قوية  قاعدةبناء من  األوسط والشرق لندن بنك. لقد تمكن العمل التي و ضعت منذ التأسيس
 .أوروبا في رائدال سالمياإل بنكليصبح ال

 
 في الصيرفة اإلسالمية: األوسط والشرق لندن بنكخبرة 
اتخاذ خطوات ب هالتزام ، وجهوده لترسيخ مكانته في قطاع الصيرفة اإلسالمية األوسط والشرق لندن بنك واصل

 األوسط والشرق لندن بنكاختيار  تم التوالي، على السادس للعامو ، 3131في العام . عامبشكل  القطاعلتطوير 
 بنكحاز كما  إسالمك فاينانس نيوز. أجرته الذي ستطالعضمن اال المتحدة المملكة في إسالمي بنك أفضلك

، نيوز فاينانس إسالمك قبل من أوروبا في اإلسالمية لألصول مدير أفضلجائزة على األوسط  والشرق لندن



 

 هذهوتجسد . للصيرفة اإلسالمية يورومنيجوائز ل السنويحفل الجائزة أفضل بنك إسالمي في البنك على  وحصل
 نافسةمو  اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة منتجات و خدمات طر ل البنك عملفريق  التزام و جودة الجوائز

كما  أوروبا، في إسالمي بنك كبرأك مكانتهعلى  األوسط والشرق لندن بنك حافظ وقد. التقليدية البنوكما تطرحه ل
 المملكة من كل في للعمالءمبتكرة  استثمارية منتجاتو متنوعة  مالية حلول وتقديم منتجاته زيادةالبنك يواصل 
 .الخليجي التعاون مجلس ودول المتحدة

 
 اإلدارة: سرئيس مجلإعالن 

  صرح يعقوب المزيني قائاًل:
 السبع السنوات مدى األوسط والشرق لندن بنكس إدارة مجموعة كرئيس مجل الذي اضطلعت فيه كان الدور’’

غير التذبذب ملحوًظا رغم فترة عدم االستقرار و  انموً  هذه السنوات خالل البنك حقق .ليشرف عظيم  الماضية
 خطةمن  األوسط والشرق لندن بنكوقد تابعت خالل هذه السنوات مراحل تطور . قاسو األ التي شهدتهاالمسبوقة 

  .أوروبا في رائد بنك إسالميأكبر  إلى الورق على عمل
 

 للتنحي لي المناسب الوقتهو هذا  ارتأيت أن ،تطورال من التالية المرحلة األوسط والشرق لندن بنكومع دخول 
اإلدارة  مجلس أن أعلن أن ويسرني .3134مارس  13عتباًرا من تاريخ إاإلدارة  لمجلس رئيسعن منصبي ك

لتوّلي منصب رئيس  ،3133الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة منذ العام و ، الماجد لوهابا عبد عادلإختار 
إنجازات  متابعةأواصل  وسوف ،مستقباًل ناجًحا ومزدهًرا األوسط والشرق لندن بنكل أتمنى .مجلس اإلدارة

 ‘‘.ومساهًما في البنك امؤسسً  يباعتبار  المجموعة
 
 أضاف همفري بيرسي: و 
 
 والشرق لندن لبنكعلى تفانيه وتوجيهاته ودعمه المتواصل والتزامه  نييالمز  يعقوبلالجزيل قدم بالشكر أت’’

 مجلسل ا  رئيس الماجد عادلب ألرحب الفرصة هذه أغتنم أن أيضا أود كما. على مدى السنوات السابقة األوسط
 .‘‘األوسط والشرق لندن بنكلتطور  القادمةمرحلة ال إلى نتطلعونحن  اإلدارة

 
  information-www.blme.com/financial متوفرة على الموقع اإللكتروني 3131صيل النتائج السنوية للعام تفا

 
 -النهاية-

 مالحظات للصحفيين:
 لندن بنك شركةإدارة  لمجلسالتدقيق التابعة  لجنة، من قبل 3134 فبراير 37 بتاريخ ،تمت مراجعة المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي

 من 414 المادةشار إليها في الم   القانونية المدققة الحساباتوهي ال تشمل   .محدودة مسؤولية ذات مساهمة شركة وهي القابضة األوسط والشرق
 في الشركات مسجل إلى 3131 ديسمبر 13 المدققة عن الفترة المنتهية فيوسوف يتم تسليم الحسابات القانونية . 3111 عاملل الشركات قانون

http://www.blme.com/#/page/financial-information


 
 ابيانً  يتضمن ولم مؤهل غير وقد كان التقرير. قام مدقق الحسابات باإلشارة لهذه الحسابات وقد. القانون هذا من 443 للقسم وفقا وويلز انجلترا
 .القانون هذا من 417 ( من المادة1( أو )3) القسم تحت

 http://www.blme.com/#/page/financial-information الطالع على البيانات المالية المدققة كاملة على الرابط:ويمكن ا
 

 عن بنك لندن والشرق األوسط:
 ىعل األوسط والشرق لندن بنك حصل. لندن في الرئيسي مقره يقع اإلسالمية، الشريعة أحكام وفق يعمل مستقل بنك هو األوسط والشرق لندن بنك

 الخبرات بين تجمع متميزة بإدارة البنك يتمتع. أوروبا في اإلسالمية البنوك أكبر يعد وهو ،3117 يوليو في المالية الخدمات هيئة منترخيص 
 لشركات،ل المصرفية الخدمات هي األوسط والشرق لندن بنك ألعمال الرئيسية الثالثة المجاالت. اإلسالمي المالي القطاع وخبراء الدولية المصرفية
دارة الخزانة،  .الخاصة المصرفية والخدمات األصول إدارة تشمل التي الثروات وا 

 
 واألفراد للشركات التمويل منتجاتقدم ي، كما الشريعة اإلسالمية مع وافقالتي تتالمبتكرة الفرص االستثمارية  بتوفير األوسط والشرق لندن بنك يلتزم
 والشرق لندن بنك وعمليات خدمات توافق لضمانو . األوسط والشرق آسياو  المتحدة والواليات أوروبا فية وذوي المالءة الماليصحاب الثروات أمن 

 ضمانو  المعامالت بكافة المتعلقة واالتفاقيات العقود مراجعةل خصصةتم شرعية رقابة هيئةالبنك  ىلدفإن  اإلسالمية، الشريعة مبادئ مع األوسط
 www.blme.comالموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على  .ميةاإلسال الشريعة مبادئ مع تماشيها

 
 اإلسالمية رفةيالص حول
 كل أساس التي تعد العدالة مبدأالمشاركة في عنصر المخاطرة وفي المكافأة  تجسدو . والشفافية والنزاهة العدالة ئمبادعلى  اإلسالمية الصيرفة تقوم
 .يةاإلسالم المالية عامالتتال
 
هذا  ويتجنب، حقيقية أصول تدعمها التي المعامالت من ومنصفة عادلة اأرباحً توفر  التي األعمال أنشطةالقيام ب إلى اإلسالمية الصيرفة هدفتو 

 . السليمة المخاطر إدارةيحفز كما ، المفرط ياالئتمانالتسهيل و  المكشوف والبيع المضاربة، الصيرفة من األسلوب
 

 معاييرأعلى  والتزامعامالت تكل الفي  ةيشفافمبدأ ال تحقيقل ،الذاتي والتنظيم المخاطر إدارةمحكم في  وفق إطار اإلسالمية رفةيصالوتقوم تعامالت 
 ويتم تطبيق الحوكمة المؤسسية وفق .الشرعية الرقابة هيئة قبل من عليها والموافقة ياتواالتفاق المعامالت كل مراجعة، وضمان المطلوبة اإلفصا 

 المملكةفي العاملة  المالية المؤسسات جميع على تنطبق التيفي الحوكمة  التقليدية األنظمة إلى باإلضافةاإلسالمية  الشريعة قواعدكام و أح
  .المتحدة

 

 :حول الخبر الصحفي لمزيد من المعلوماتل
  وليد خالد العمر        ناهد عاشور

 رئيس عالقات المستثمرين       لأس أم أكابيتال 
 بنك لندن و الشرق األوسط      00971504230537هاتف: 

 7223 7487 20 (0) 44+هاتف:    nahed.ashour@capitalmsl.comالبريد اإللكتروني: 
 093 489 7816 (0) 44+جوال:         

البريد اإللكتروني:         
waleed.alomar@blme.com 
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