
 خبر صحفي

  ألف درھم لنادي الثقة للمعاقین250 بمبلغ یساھمالبنك العربي المتحد 
مساھمة البنك للنادي متواصلة في تقدیم دعم غیر محدود لذوي االحتیاجات الخاصة في دولة اإلمارات 

 250 مساهمة بقیمة  البنك العربي المتحدقدم – 2015 ینایر 19اإلمارات العربیة المتحدة، الشارقة، 

ألف درهم لنادي الثقة للمعاقین، لیضیف عالمة مضیئة أخرى في سجل العالقة طویلة األمد التي تربط 

البنك بهذا النادي الذي یقدم دعما بالغ األهمیة لذوي االحتیاجات الخاصة في دولة اإلمارات العربیة 

المتحدة. 

، قدم پول تروبریدج، الرئیس التنفیذي للبنك العربي 2015وخالل حفل أقیم في الثامن عشر من ینایر 

المتحد، وعوني العلمي، نائب الرئیس التنفیذي للبنك، شیك المساهمة إلى مسؤولي نادي الثقة للمعاقین، 

برئاسة رئیس مجلس إدارة النادي سعادة طارق سلطان بن خادم. 

، 2003ویواظب البنك العربي المتحد على تقدیم مساهمة مادیة سنویة إلى نادي الثقة للمعاقین منذ العام 

وعلى دعم المواطنین من ذوي االحتیاجات الخاصة وتوفیر فرص العمل لهم. كما یرعى البنك وبشكل 

حصري برنامج الحصص التدریبیة التي ُیقیمها النادي بهدف دمج المواطنین من ذوي االحتیاجات 

. لهمالخاصة في المجتمع المحلي، وتوفیر فرص العمل 

پول تروبریدج، الرئیس التنفیذي للبنك العربي المتحد، في حدیث له بهذه المناسبة: "لطالما شكلت وقال 

المسؤولیة االجتماعیة ركیزة أساسیة في نشاطات البنك العربي المتحد. واننا وبموازاة النمو المتواصل الذي 

یحققه البنك، نولي أولویة مطلقة للعمل على تعزیز جهودنا بدعم المبادرات التي تعود بالنفع على 

المجتمع الذي ننتمي إلیه، هذا المجتمع الذي یعیش، ویعمل ضمنه عمالئنا. وُیعتبر دعم ذوي 

االحتیاجات الخاصة، وتقدیم المساعدة التي یحتاجونها لالندماج الكامل في المجتمع والقوى العاملة قضیة 

نبیلة. واذ نلمس جهود نادي الثقة للمعاقین، وحرصهم الدائم على توفیر برامج إعادة التأهیل الفعالة، فاننا 

نفخر بتعزیز شراكتنا معهم، ونتطلع إلى دعم النادي في جهودهم خالل العام المقبل".  



 

 
 

ودأب البنك العربي المتحد خالل السنوات الماضیة على منح األولویة لتوظیف المواطنین من ذوي 

االحتیاجات الخاصة والعمل بشكل وثیق مع المؤسسات التي تدعم مساهمتهم في المجتمع. باإلضافة الى 

مواصلة البنك تعزیز عالقاته مع نادي الثقة، فقد بادر مؤخرا إلى دعم مدینة الشارقة للخدمات اإلنسانیة 

التي تركز على إعادة تأهیل األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة من كافة شرائح المجتمع.  
 

 - انتهى -
 

 
حول البنك العربي المتحد: 

 كمشروع مشترك ضم العدید من المستثمرین اإلماراتیین ومؤسسة سوسیتیه جنرال. وانطالقًا 1975تأسس البنك العربي المتحد في عام 

 منتشرة في 2014 سبتمبر 31 فرعًا ومكتبًا كما في 27من مقره الرئیسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه التي بلغت 

مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة، یقدم البنك خدماته المالیة لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات. وقد حصل البنك على 

جائزة تقدیریة باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزایدة من المؤسسات التجاریة والصناعیة عبر مختلف اإلمارات السبع.  

 

ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفیة الشاملة التي یوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفیة لألفراد، والتمویل 

التجاري، والخدمات المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وخدمات الخزینة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعدید من القطاعات 

المؤسسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفیة المتمیزة، والخدمات المصرفیة اإلسالمیة، 

وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزید من الخطط التوسعیة في المستقبل. 

ورسّخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتمیز الذي یتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في 

المنطقة.  

 

 بنكًا في 50 ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویعد ضمن قائمة أكبر 23یحتل البنك المركز 

 ملیون 552دول مجلس التعاون الخلیجي من حیث القیمة السوقیة. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قیاسیة صافیة بلغت 

، وهو أعلى معدل لصافي األرباح السنویة 2012٪ مقارنة مع 35، بزیادة قدرها 2013 دیسمبر 31درهم إماراتي للسنة المنتهیة في 

، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجیل صافي أرباح مرحلیة 2014 األول من عام النصفالتي یسجلها البنك حتى تاریخه. وفي 

. 2013٪ مقارنة مع األرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 26 ملیون درهم إماراتي بزیادة قدرها 328بلغت 

 



، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقیة تحالف إقلیمي استراتیجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر 2007وفي دیسمبر 

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

في السنوات الالحقة مؤشرًا على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتیجي مع البنك القطري . 

وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثًال مع بنك عمان الوطني وبنك ألترناتیف التركي، األمر الذي ساهم في توفیر أرضیة صلبة 

لتحقیق النمو في المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة. 
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