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 ا���م"أ��� ا��� ا���
	 ا�����، : )2012 "4#%4 12، إ.ع.م (د���
� ��� ����ة "���  ا���

��5ت ا����3ن ا��2درة �� ��"� ����/ء ا�-"� ",�+��*ن 
)�� ��ض ، ا�&�"��!%�ل #�"�� ا����! �

�� ا�6�داد �89 7���" ،�2�و�7#89 ا��و� � و5ا��� �� 5 ���2�و%2 89#�7  �� 5 �� %

 ا���� �، �A ا����63ع 
?<� أد!� ���3ت ا�&���ة 7	 ا�,*ق.

  

" :C 7 �5ل D"�2�
#8 #*م H��! ،I �6 ا��� F ا���& -ي ور� F ا���E*�� ���� �ت ا����E�، أد�� 

�5� ��/���ا�J �ر  ��ا�-"� ا��Jروا ه-M ا�)�"L� 7	 ا��63 ��ت ا��	 أ��"��ه� �� J/ل  ،ا���ض 

".� 2���� �ً �
 ا��)��5ت و ا���/ت ا�2 & �، وو��وا أ!�9 أ96� ا�)�ق �97ً� و�5

  

 O���
)��5ت ا��� ا���
	 ا����� ا�-"� "�&L*ن  	���> �P� �P�"5000  أن ",�& �وا �Qدره8 أو أآ

�� J/ل ه-ا  15ا ا���ض ا�-ي "��أ ه-ا ا�%9� و"��9	 7	 �� ه- �P��" أن � ا����"*� *. و"?

�� �9� و!�S < �ة و��دات  �9��L" 	ت ا����
 � ا�����Eت وا�+� ���Pا�� T L�# ��ا���ض 

 ��� ا�+��	 �� ا�����O ا���L"� و 96*�� ا������� �9ٍ� أJ�ى. و"A�E ه-ا ا���ض 
 � ا���� C�/��

Wوا �� ��E" I �
 �Lوا��� �ل ا�,&/J �� 86*�
ً� 3 #�,�. تا��)/�E# 

  

!�� <�"2*ن ��� ز"�دة ا���آ� ا� *� � ��� I �6: "#*م و7	 ه-ا ا�, �ق "X Y ا�, � 

��ى ا�,9*�� ا��	 "��P أن "�"� 
�9 ��/ؤ!� #���/#89 ا���� � �� J/ل ا�63+�ام ا��)��5ت وإ
�از 

�� ا�*ا�	 ��)��5ت ا�3 �ًY"و��� ا�63&�دة أ �-
���ن. ا���ض AE% 6 ��/ء!� ��� ا�L �م 

���9 ا�6+�ام 
)�5� ا����3ن."�L" �"-ن ا����Wوا �و!�ا��  
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)�5� ا���  7^ذا #,*5*ا 
-آ�ء J/ل �*86 ا��)/ت و A� �
ا���6�*ا 
��وض ا�6��دة ا��L*د ا�E-ا

  ا���
	 ا����� ا����3! �.

  املتحداملتحداملتحداملتحد العريبالعريبالعريبالعريب البنكالبنكالبنكالبنك عنعنعنعن

  
، من قبل مجموعة من رجال االٔعامل البارزين 34و1 عىل رٔاسهم الشـيخ فيصل بن سلطان بن سامل القامسي 1975تأسس البنك العريب املتحد عام 

%، من البنك كام 40قطر عىل  –، حيث اسـتحوذ البنك التجاري 2007واVي يرتٔاس جملس إالدارة. انضم البنك لتحالف خليجي يف ديسمرب 
الشارقة ويقدم  نضم لهذا التحالف فq بعد بنك َعامن الوطين ليكونوا حتالفًا قوiً وg مسـتقبل واعد يف املنطقة. يقع املقر الرئييس للبنك يف ٕامارةا

فة املؤسسات 34و1 سلس| كبرية من اخلدمات للمؤسسات وأالفراد عرب فروعه املنترشة 34و1. يقدم البنك خدماته املالية املتطورة واملتقدمة لاك
رة ويسعى لتقدمي لك ما هو جديد وعرصي ليتناسب مع متطلبات العمالء عىل ٕاختالفها. ومن جانب آخر فٕان البنك اطلق ايضًا خدمة الصدارة ٕالدا

خالل السـنوات  14ٕاىل  9الرثوات وخدمة الصريفة إالسالمية ليواكب تطورات السوق. يمنو البنك بشلك مضطرد حيث ارتفع عدد فروعه من 
مليار درمه. كام ان  10.8% لتصل لـ40، 2011مع هناية العام اجلاري. ارتفعت اصول البنك يف  20الثالث املاضية، ومن ا�طط ان يصل العدد لـ

   رسع البنوك منوًا 34و1.البنك رخس وجوده 4لسوق احمليل عرب حصوg عىل جائزة "بنك العام" من جم| 4نكر التابعة جلريدة فاينانشال �ميز لندن �ٔ 
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