
 بيان صحفي

نيفرعين جديدب البنك العربي المتحد يوسع شبكته

 اختيار موقعي الفرعين استجابة لطلبات العمالء

أعلن البنك العربي المتحد، الشريك الرسمي لنادي برشلونة في : 2015سبتمبر  12الشارقة، 

خالل الشهرين فتتاح فرعين جديدين في دبي لعربية المتحدة، اليوم عن خططه الاإلمارات ا

 القادمين.

الراشدية،  منطقة مركز بن سوقات فيكل من في  الحيويويتميز الفرعان الجديدان بموقعهما 

 ،المعامالت النقدية وسيوفران كافة الخدمات المصرفية للعمالء، بما في ذلكوالحمرية بر دبي، 

 البنك العربي المتحدسيصل إجمالي فروع بذلك، و. وغيرها من الخدمات األخرى ،والمبيعات

 .تتوزع في مختلف أرجاء دولة اإلمارات، فرعا   32إلى 

قال توني غراهام، نائب الرئيس التنفيذي إلدارة الخدمات المصرفية وفي تعليق له بهذه المناسبة، 

بناء  على احتياجات ختيار موقعي الفرعين الجديدين : "تم الألفراد في البنك العربي المتحد

وذلك انعكاسا  ، حيويةمراكز سكنية وتجارية قد جاء اختيارنا لهذين الموقعين كونهما و .عمالئنا

االرتقاء بمستوى و عبر تسهيل عملية الوصول إلى فروعنا، ،تجاه عمالئناالمتواصل لتزامنا ال

 خدماتنا المصرفية في كافة أنحاء الدولة". 

الهاتفية والرقمية  وقنوات الخدمات تعزيز شبكة فروعنا،إلى الرامي وأضاف: "سنواصل سعينا 

 ".آرائهم على نحو مستمرمن خالل استطالع  ،حتياجات عمالئناستجابة الا

لتزام البنك العربي امع  تماشيا   ،وستتولى كفاءات وطنية إماراتية إدارة الفرعين الجديدينهذا 

 المتحد بسياسة توطين الوظائف.

- انتهى -

 مالحظات للمحررين: 

 العربي المتحد:حول البنك 

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

في مختلف  2014فرعا  ومكتبا  بحلول نهاية العام  30من مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 

أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية 

 باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع. 

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

التجاري، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات 



مة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع إطالق خد

اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في 

البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك  المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة

 نموا  في المنطقة. 

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

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

، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله 2013٪ مقارنة مع نتائج العام 10، بزيادة بلغت نسبتها 2014ديسمبر  31المنتهية في 

 البنك حتى تاريخه.

البنك التجاري، وهو أكبر بنك على  استحوذ من خاللها ، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي2007وفي ديسمبر 

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

 .السنوات الماضية مؤشرا  على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري

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

 المنطقة.  عبر
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