
 

 

 ةالرقمي "البنك العربي المتحد يبرم اتفاقية شراكة لالنضمام إلى منصة "ترايد أسيتس

وبشكل  بسهولة وشفافية عمليات التمويلاتاحة منصة السوق اإللكتروني للتمويل التجاري للبنك إلجراء  
 مباشر مع البنوك األخرى حول العالم

 2020يناير  28الشارقة، 

اتفاقية تعاون مع منصة "ترايد أسيتس" أول سوق إلكتروني للمصارف توقيع عن  البنك العربي المتحد أعلن
 للبنك منصة السوق اإللكتروني للتمويل التجاري  على اتاحةاالتفاقية  وتنص، مدعوم بتكنولوجيا البلوك تشين

على المستوى األخرى مع البنوك  وبشكل مباشر والثانوية بسهولة وشفافية وليةاألإلجراء عمليات التمويل 
الرائدة  مصرفيةال اتمؤسسال مجموعة ضمنعضوا البنك العربي المتحد  يصبحاالتفاقية  وبموجب هذه، العالمي

و  قديم خدمات مصرفية إلكترونية متميزةتب هلتزاماوذلك في إطار ، على مستوى الدولة لمنصةمظلة ا تحت
 .توفير تجربة مصرفية متميزة تتجاوز كل التوقعات

الرئيس التنفيذي للبنك  هأحمد أبو عيد، حيث وقعها مؤخرا توقيع االتفاقية في مقر البنك العربي المتحدوجرى 
الكشمانان سانكاران رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  منصة ترايد أسيتس مثلالعربي المتحد، فيما 

 .المؤسستينفي كال ن موظفيالعدد من مدراء األقسام و  ، وذلك بحضورللمنصة

 تحقيق الشفافية

المؤسسات المصرفية البنك تجاه  لتزاما يأتي ضمن، "ترايد أسيتس"، أن التعاون مع منصة أبو عيده أكدقد  و
المؤسسات  التعاون معبدفع عجلة تسهم  ر حلوال أسهل وأكثر أمانا لعمليات التمويل بكافة أشكالهايوفبت األخرى 

إضافة  تعد مؤكدًا ان االتفاقية، فرص التمويل التجاري الفوري من  وتعززفي مختلف انحاء العالم  المصرفية
استراتيجية البنك  ضمنوذلك ، نوعية ومبتكرة في مجال التمويل التجاري واالتصال المؤسسي وتحقيق الشفافية

وتحسين عمليات إنجاز  الفوري وتقنية التشغيل  أهداف االبتكارتحقيق الرامية إلى مواصلة الجهود نحو 
 لعمالئه. البنك االرتقاء بجودة محفظة الخدمات التي يقدمهافضال عن ، المعامالت



 

 مؤسسة مصرفية رائدة

نضمام البنك العربي المتحد إلى منصة ترايد أسيتس بوصفه مؤسسة إب عن سعادتهالكشمانان  من جانبه أعرب
، تقنيةهذه اللالمبتكرة من المنافع والمزايا  البنك سيحقق العديد مؤكدا أنمصرفية رائدة تركز على االبتكار، 

توسيع نطاق هذا  مستمرة في المنصة أن مشيرا إلى، ئهوالتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة لعمال
 لم.النظام الرقمي في جميع أنحاء الشرق األوسط والعا

 

لكفاءة والشفافية في عملية عقد الصفقات التقليدية، أن منصة "تريد أسيتس"، تم تصميمها إلتاحة ايشار إلى 
تاحة مزيد إلتقنية التشغيل اآللي استخدام ، و إنشاء نظام رقمي آمن للبنوك على مستوى العالمومن أبرز أهدافها 

تأسيس نظام إيكولوجي يتيح للمشاركين إمكانية إدارة ، و من الرؤيا والشفافية والتواصل الفوري بين البنوك
 .المخاطر بكفاءة عالية وزيادة الربحية

: موقعه اإللكتروني زيارة يرجى ،البنك عن المزيد لمعرفة      

www.uab.ae 

 

 :مع التواصل يرجى المعلومات، من للمزيد

 المرعبي سيرين

 المؤسسية االتصاالت قسم

 +971 6 5075415: المباشر الهاتف

ine.elmerhebi@uab.aesir 
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