
 
 

 

 

 يــان صحفــبي

 

لشركات ل ات المصرفيةخدملل إلكترونيةالبنك العربي المتحد يُطلق بوابة تجارية 

 والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

 في الشرق األوسط، أطلق البنك العربي المتحد، البنك األسرع نموا   :4102 فبراير 3  -اإلمارات العربية المتحدة

المزيد  وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشركات هءعمال تمنح إلكترونيةبوابة تجارية  ،مؤخرا  

 التمويل التجاري. وطلبات  من الراحة والسرعة والمرونة في إنجاز معامالت

 

يستطيع عمالء  ،ةوآمن ةسريعمدخال  موثوقا ، ونافدة  لكترونيةاإل التجارية البنك العربي المتحد بوابةتمثل و

هذه ل تهمبعاتمإمكانية باإلضافة إلى  شركاتهم،ل المالية معامالتبال التقارير الخاصة دإعدامن خاللها البنك 

مزايا المن  مجموعة متنوعة للعمالء التفاعليةاإللكترونية  منصةهذه ال دموتقكما  .المعامالت ورصدها

لما تتمتع به من اتهم، بكل راحة ويسر، شركالخاصة ب الماليةإعداد التقارير لمساعدتهم على  ،والخيارات

 سبوع. طيلة أيام األو ،على مدار الساعة متوفرةكما أنها ، ستخداماال في لةوسهو طةابس

 

المختلفة من مثل البنك  وخدمات لحصول على منتجاتل طلبالتقدم ب التجارية اإللكترونية خدمة لبوابةوتوفر ا

باإلضافة لشحن والضمانات المصرفية، وضمانات ا، خطابات االعتماد المستندي واالعتماد التجاريطلبات 

إن خاصية التقارير وبيانات المعامالت ضمن بيئة آمنة بالكامل. وويسر،  بكل سهولة، المالية إلى التقارير

عليها عن  تعديلوال تقاريرال هذه مراجعةإمكانية  عمالءالالمالية اإللكترونية التي توفرها هذه البوابة، تمنح 

 فرع.اللحاجة لزيارة ا طريق اإلنترنت ودون

 



 
 

والحائزة على العديد  ،المقدمة من البنك في زيادة عروض التمويل التجاري مهاستسإن هذه الخدمة الجديدة 

للعام  "تجاريالتمويل ال في أفضل بنك"على جائزة سابقا  البنك العربي المتحد  حصلقد . ومن الجوائز

خالل حفل توزيع الجوائز التي أقيم في دبي. كما  وذلك ،إنترناشونال فاينانس البريطانيةمن مجلة  4102

قد فاز  البنك العربي المتحدوكان  ."سكنيالتمويل بنك في ال أفضل"على جائزة  الحفل ذات حصل خالل

 المقدمة خدماته ومنتجاته المصرفيةوتميز  عن جودة واألوسمة الل األعوام األخيرة بالعديد من الجوائزخ

 لصغيرة والمتوسطة. للشركات والمشاريع ا

 

هاورد كيتسون، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات المصرفية الدولية تعليقا  على إطالق البوابة، صرح 

. المتزايدة عمالئنا احتياجاتبتحقيق التميز في كل ما نقوم به لنتمكن من تلبية  إننا ملتزمون: "قائال   للشركات

سعي لتحقيق الصدارة والتفوق الفي  المتواصلة ناجهودعلى ؤكد يها تإن الجوائز واألوسمة التي حصلنا عل

، وعلى أعلى معايير مبتكرة مالية حلولوخدمات مصرفية، و تقديم منتجاتمن خالل  وذلكعلى منافسينا 

  ".مشاريع الصغيرة والمتوسطةوأصحاب العمالئنا من الشركات والجودة، بما يتناسب مع مكانة 

 

البوابة  تجربة بتوفير في البنك العربي المتحد للشركــاتالمصرفية وتطوير المنتجات ت وحدة الخدما وقامت

من قبل  وردود فعل إيجابية ،كبيرا   استحسانا   حيث القت هذه التجربة، عمالئهامن  إللكترونية لعددا التجارية

نت شركة "جيه بي إف اإلنتاج. ودشزيادة تحسين الكفاءة وما يتعلق بقدرتها على فيخصوصا  و، الشركات

. هاويطبقهذه الخدمة  يعتمدكانت أول عميل فراك )ذ.م.م("، الشركة الرائدة في تغليف المنتجات، الخدمة، 

حول من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعمالئه  عمل ةورش تنظيمالبنك العربي المتحد ويعتزم 

 االستفادةتحقيق  كيفيةباإلضافة إلى ، تطبيقها أفضل الطرق المتبعة فيوطريقة عملها و ،خدمة الجديدةال

 . التي تقدمها ميزاتالمن  القصوى

 

 انتهى،،،
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 مالحظات للمحررين: 
 حول البنك العربي المتحد:

 
وسيتيه جنرال. وانطالقًا من مقره الرئيسي الكائن في إمارة كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة س 5791تأسس البنك العربي المتحد في عام 

في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية  3350فرعًا ومكتبًا بحلول نهاية العام  03الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 
ائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على ج

 السبع. 
 

فية للشركات ، والخدمات المصر ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل التجاري
مع إطالق خدمة "صدارة" الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. و 

ع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وسّ 
 سرع البنوك نموًا في المنطقة. التوسعية في المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أ

 
بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي من  13مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر ضمن قائمة أكبر الشركات ال 30يحتل البنك المركز 

بـ ٪ مقارنة 01بزيادة قدرها  3350ر ديسمب 05رهم للسنة المنتهية في مليون د 552وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت حيث القيمة السوقية. 
  تاريخه. قيسجله البنك يأعلى معدل لصافي األرباح السنوية والذي يعتبر  ،3353

 
قطر، على  ، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في3339وفي ديسمبر 

مؤشرًا على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه  3350األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام  % من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد03
 االستراتيجي مع البنك القطري .

 
ر المنطقة. كما واستحوذ البنك التجاري وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثاًل مع بنك عمان الوطني األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عب

% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس 93.00القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 
اق المال، وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى الخدمات التعاون الخليجي وتركيا من مثل، الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات وأسو 

 المصرفية إلدارة الثروات و خدمات القروض المشتركة. 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
 جهاد صالح 

 البنك العربي المتحد
 5075481 6 971+:هاتف مباشر

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

 


