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للنشرر االصحفي  

 

علنن عنن ااسمم االفائزز بالسيیاررةة االفاخررةة يیاالبنكك االعرربي االمتحدد 
200مررسيیددسس سي   

االسحبب يیتمم بمناسبة اافتتاحح فررعع االبنكك بشاررعع االمططارر بالعاصمة أأبووظظبي  
 

أأعلنن االبنكك االعرربي االمتحدد أأحدد االبنووكك االرراائددةة بالددوولة٬، عنن ااسمم  ):2012يیوونيیوو  25ددبي٬، إإ.عع.مم (

ووذذلكك فلسططيیني االجنسيیة ٬، ووهھھھوو "أأكررمم االحمادديي" 200لمررسيیددسس االفاخررةة فئة سي االفائزز بالسيیاررةة اا

يیذذكرر أأنن االسحبب ااستقططبب االكثيیرريینن منن بمناسبة اافتتاحح فررعع االبنكك بشاررعع االمططارر بالعاصمة أأبووظظبي. 

سكانن االعاصمة حيیثث ااستهھووااهھھھمم االفووزز بالسيیاررةة االفاخررةة.  

 

حررصص االبنكك يیليیمهھ مفتاحح االسيیاررةة للفائزز: " ٬، ووذذلكك خاللل تسمدديیرر االفررووععووفي تعقيیبب لـ/ رراامي جووددةة 

االعرربي االمتحدد٬، على االتفاعلل مع االمجتمع االمحيیطط منن حيیثث تددعيیمهھ ووتقدديیمم أأفضلل االخددماتت 

وواالتسهھيیالتت للعمالء حتى في أأصعبب ااألووقاتت. ووبالنسبة إإليینا فإنن تقدديیمم سيیاررةة مررسيیددسس فئة سي 

حيیثث أأننا جززء ال يیتجززأأ منن هھھھذذاا  أتي في هھھھذذاا االسيیاقق حيیثث تشجيیع االمجتمع االمحيیطط بنا٬،يی 200

االمجتمع.  ووااوودد اانن أأشيیرر هھھھنا إإلى أأنن االكثيیرر منن االعمالء منن كافة أأررجاء ااإلماررااتت شارركوواا في هھھھذذاا 

عامم االسحبب االمميیزز وومقابلة االالعبب ااإليیططالي االعالمي كنافارروو االفائزز ببططوولة كأسس االعالمم مع بالددهه 

لقيیاددةة بأمانن".. وومنن جانبنا فإننا نتمنى للفائزز االتووفيیقق وواا2006  

 

ووعلى صعيیدد آآخرر قامم فابيیوو كنافارروو االسفيیرر االشررفي للبنكك ووأأحدد عمالءهه٬، بتهھنئة االفائزز ووأأضافف:  

قررااررااً  كانن  ٬، حيیثث  االمتحدد ي  لعررب لبنكك اا فتح حسابب لددىى اا ئزز٬، ووااحثهھ على  تهھنئة للفا اال بخالصص  هھ  أأتووج  "

بنكك وو وونن أأحدد عمالء اال أأك لى أأنن  نسبة إإ ال اً ب منن يیبحثث عنن ااألمثلل لكلل  تأكيیدد فإنهھ االخيیارركلل بصائب

مستقبلل آآمنن لهھ ووألسررتهھ".  

 

فررووعع أأخررىى بالعاصمة أأبووظظبي في كلل منن االخالدديیة٬،  3يیذذكرر أأنن االبنكك االعرربي االمتحدد يینوويي اافتتاحح 

ماكيینة صرراافف آآلي أأوولل ووجززيیررةة االرريیمم٬، ووشاططيء االررااحة ناهھھھيیكك عنن اافتتاحح فررعيینن بالشاررقة كما أأنن 
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٬، 2011كانتت خاصة بالبنكك. يیشارر إإلى أأنن إإجمالي أأررباحح االبنكك في عامم  بجززيیررةة االرريیمماافتتحتت 

مليیوونن ددررهھھھمم٬، كما أأنن نسبة ااألررباحح االتشغيیليیة للبنكك في االرربع ااألوولل منن االعامم االجارريي  330ووصلتت لـ

%.38ووصلتت لـ  

www.uab.ae  

 

االمتحد االعربي االبنك عن  
 

٬، من قبل مجموعة من 1975تحد عامم تأسس االبنك االعربي االم
ررجالل ااألعمالل االباررززيین بالدوولة على ررأأسهھم االشيیخ فيیصل 
بن سلطانن بن سالم االقاسمي وواالذيي يیترأأسس مجلس ااإلددااررةة. 

٬، حيیث ااستحوذذ 2007اانضم االبنك لتحالف خليیجي في دديیسمبر 
–االبنك االتجارريي  %٬، من االبنك كما اانضم لهھذاا 40قطر على  

َعمانن االوطني ليیكونواا تحالفًا  االتحالف فيیما بعد بنك
قويیًا وولهھ مستقبل ووااعد في االمنطقة. يیقع االمقر االرئيیسي 
للبنك في إإماررةة االشاررقة وويیقدمم سلسلة كبيیرةة من االخدماتت 
للمؤسساتت ووااألفراادد عبر فرووعهھ االمنتشرةة بالدوولة. يیقدمم 
االبنك خدماتهھ االماليیة االمتطوررةة وواالمتقدمة لكافة 

قديیم كل ما هھھھو جديید ووعصريي االمؤسساتت بالدوولة وويیسعى لت
ليیتناسب مع متطلباتت االعمالء على إإختالفهھا. وومن جانب آآخر 
ررةة إلددااررةة االثرووااتت  ً خدمة االصداا فإنن االبنك ااطلق اايیضا
ووخدمة االصيیرفة ااإلسالميیة ليیوااكب تطوررااتت االسوقق. يینمو 

 14إإلى  9االبنك بشكل مضطردد حيیث ااررتفع عددد فرووعهھ من 
وومن االمخطط اانن يیصل االعددد خاللل االسنوااتت االثالثث االماضيیة٬، 

مع نهھايیة االعامم االجارريي. ااررتفعت ااصولل االبنك في  20لـ
مليیارر ددررهھھھم. كما اانن االبنك ررسخ  10.8% لتصل لـ٬40، 2011

ووجوددهه بالسوقق االمحلي عبر حصولهھ على جائزةة "بنك االعامم" 
من مجلة بانكر االتابعة لجريیدةة فايینانشالل تايیمز لندنن 

  كأسرعع االبنوكك نمواا بالدوولة.
 
 


