
بيان صحفي 

"قرض الكاش"  اإلماراتفي  لمقيمينل يوفرالبنك العربي المتحد 

لتسهيل دفع اإليجار ورسوم المدارس

العقارات والمدارس للجهات المؤجرةتُدفع هذه القروض مباشرة 

المصمم  "قرض الكاش"طرح البنك العربي المتحد  –أغسطس  29الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

المساكن والرسوم المدرسية في ظل مواصلتهما إيجار  بتكاليفبنك على الوفاء لمساعدة عمالء ال خصيصا  

 . االرتفاع

عمالء اللذين يقومون د بشكل مباشر للجهات المعنية، لللذي يسداألجل، وا ويتوفر "قرض الكاش" قصير

سوق الدل الفائدة السائد في معب مقارنة ،فقط %3.99تبلغ  ةنسبة فائدمقابل بتحويل رواتبهم للبنك، 

 %. 5.99% و5.49يتراوح بين الذي و ي،اإلمارات

: للخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي المتحد قائالرئيس الالسيد توني بي. غراهام، نائب  قالو

 من نوعه على مستوى اإلمارات، إذ أنه صمم الوحيد ،البنك العربي المتحد من يعد قرض الكاش"

السكنية اإليجارات وهي أال  هة اثنين من أكبر األعباء المادية التي تواجه المقيمين في الدولة،لمواج

وال سيما وأن هذين النوعين من الدفعات قد يشكال ضغطا  كبيرا  على األفراد، نظرا  ورسوم المدارس، 

 والمؤسسات ركاتالرواتب الشهرية. وعليه، يتمكن موظفو الشعن توقيت  الختالف مواعيد استحقاقها

 ."سدادها، من الحد من وطأة هذه الدفعات عبر تحويلها إلى أقساط شهرية يَسهل البنك المعتمدة لدى

وال تقل رواتبهم عن  ،الحاليين الذين يحّولون راتبهم إلى البنكعمالء لكل من ال ويتوفر "قرض الكاش"

ألف  400أضعاف رواتبهم الشهرية أو عشرة آالف درهم شهريا ، على أال تزيد قيمة القرض عن خمسة 

 شهرا . 12درهم، ويتم سداد القروض خالل مدة زمنية أقصاها 

اتب وسقف الرالذين يستوفون الشروط الخاصة بمن عمالء البنك مارات اإلالمقيمون في دولة مكن هذا ويت

مدة ر عن بغض النظ قصيرة األجلقروض الللحصول على  من التقدم ومكان العمل،المحدد للقرض 

اإلمارات خارج دولة  التعليمرسوم تسديد يمكن توظيفها في القروض  ويذكر أن هذهالوظيفية.  مخدمته

خيار  هعمالءيمنح البنك العربي المتحد ، دفع الحواالت النقدية الدوليةبهدف تسهيل و .العربية المتحدة

 . فضلونهاالعملة التي يقيمة هذه االلتزامات بالدرهم اإلماراتي أو تسديد 

 -انتهى  -

 مالحظات للمحررين: 

 حول البنك العربي المتحد:

كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقا  من مقره  1975تأسس البنك العربي المتحد في عام 

أرجاء دولة  في مختلف 2014فرعا  ومكتبا  بحلول نهاية العام  30لى الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إ

الحلول الرائد اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود 

 لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع. 

الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل التجاري،  ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية

والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة 

دمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك اإلمارات العربية المتحدة. ومع إطالق خ

داء العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات ومستوى األ

 ة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموا  في المنطقة. المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكان



بنكا  في دول مجلس  50أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر ضمن قائمة  20يحتل البنك المركز 

 31مليون درهم للسنة المنتهية في  605عن أرباح قياسية صافية بلغت  التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد

 ، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه.2013٪ مقارنة مع نتائج العام 10، بزيادة بلغت نسبتها 2014ديسمبر 

البنك التجاري، وهو أكبر بنك للقطاع على  ي استحوذ من خاللها، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيج2007وفي ديسمبر 

% من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله خالل السنوات الماضية 40الخاص في قطر، على 

 ي.مؤشرا  على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطر

 الثة عبروأبرم البنك التجاري تحالفا  مماثال  مع بنك عمان الوطني والترناتيف بنك التركي األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الث

 المنطقة. 
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