
للنشر الصحفي

البنك العربي المتحد يطلق عرض التمويل
السكني بنسبة فائدة تبدأ من 3.99% العرض
يعتبر أحد أقل نسب التمويل بالدولة

نسب فائدة ثابتة على مدار عام٬ وعامين٬●
وثالث٬ وخمس أعوام

تمويل يمتد لـ25 عامًا●
خطط تمويل مالئمة وأيضاً متوافقة مع الشريعة●

إعادة تمويل●
سرعة إنجاز المعامالت●

البنك أطلق فبراير2013): 12) م ع. إ.        الشارقة٬

أخيرًا نموا٬ً بالدولة البنوك أسرع أحد المتحد        العربي

بالتمويل والخاصة اإلطالق على العروض أفضل من        واحد

األوضاع ظل وفي .%3.99 من تبدأ فائدة بنسب         السكني

       التنافسيةبالسوقالمحلي٬فإنهذهالنسبةتعتبرإحدى

البنك فإن آخر صعيد وعلى حالياً. الموجودة النسب         أقل

السكني التمويل خدمة للعمالء يقدم الذي األول        يعتبر

أعوام٬ خمسة أو ثالثة مدار على ثابتة فائدة         بنسب

المالية المؤسسات أحد يعتبر البنك فإن       وبالتالي

الرائدة التي تمنح هذه المزايا للعمالء.

رئيس التنفيذي الرئيس نائب سميث توم لـ/ تعقيب         وفي

العربي بالبنك لألفراد المصرفية الخدمات      مجموعة



المتحد العربي البنك قدم لطالما " فيه: قال         المتحد

والقوية المميزة العروض من العديد الكرام       لعمالءه

رئيسيًا العبًا أضحى أنه حتى احتياجاتهم٬ تخاطب        والتي

بالتمويل يتعلق فيما بالدولة الراهن الوقت       في

أفضل تقديم على نحرص فإننا جانبنا ومن        السكني.

سياق في تأتي والتي للعمالء والتسهيالت       الخدمات

بعض فإن أخرى ناحية ومن تجاههم٬ الثابت        التزامنا

الـ8 فاقت سكني تمويل نسب على للحصول اضطروا         العمالء

%٬ من مؤسسات مالية أخرى".

حققه الذي الكبير النجاح من جزء سميث توم         وأرجع

لوجود السابقة الفترة مدار على المتحد العربي        البنك

وتوفير العقاري٬ التمويل في ومتخصص قوي عمل        فريق

أبرز أحد البنك أضحى حتى للعمالء التسهيالت        أفضل

      المؤسساتالماليةبالدولةفيالوقتالراهن.وبالتالي

من للكثير حاليًا األول الخيار يعتبر البنك        فإن

وذلك بالدولة والسكني العقاري التمويل عن       الباحثين

كما باآلخرين. مقارنة يقدمها التي الكبيرة       للمزايا

السكني التمويل تحويل فرصة أيضا٬ً للعمالء البنك        يقدم

للبنك العالية الفائدة ذات األخرى البنوك أحد        من

العربي المتحد٬ وكذلك إعادة التمويل.

التي االستراتيجية عبر نسعى " بقوله: سميث        وختم

التعرف خالل من للعمالء الخدمات أفضل لتقديم        تنبناها



الوظيفي واستقراره المالي٬ وسجله العميل٬ دخل       على

إلينا وبالنسبة التمويل. أشكال من شكل ألفضل نصل         حتى

والمقيمين الدولة مواطني سواء حد على نستهدف        فإننا

الراغبين في استمرار حياتهم بالدولة".

عن البنك العربي المتحد:

من مجموعة قبل من ٬1975 عام المتحد العربي البنك          تأسس
بن فيصل الشيخ رأسهم على بالدولة البارزين األعمال         رجال
انضم اإلدارة. مجلس يترأس والذي القاسمي سالم بن         سلطان
البنك استحوذ حيث ٬2007 ديسمبر في خليجي لتحالف         البنك
التحالف لهذا انضم كما البنك من ٬%40 على قطر –           التجاري
قويًاولهمستقبل          فيمابعدبنكعَمانالوطنيليكونواتحالفًا
إمارة في للبنك الرئيسي المقر يقع المنطقة. في         واعد
واألفراد للمؤسسات الخدمات من كبيرة سلسلة ويقدم        الشارقة
المالية خدماته البنك يقدم بالدولة. المنتشرة فروعه        عبر
لتقديم ويسعى بالدولة المؤسسات لكافة والمتقدمة       المتطورة
على العمالء متطلبات مع ليتناسب وعصري جديد هو ما          كل
خدمةالصدارة          إختالفها.ومنجانبآخرفإنالبنكاطلقايضًا
تطورات ليواكب اإلسالمية الصيرفة وخدمة الثروات       إلدارة
9 من فروعه عدد ارتفع حيث مضطرد بشكل البنك ينمو           السوق.
يصل ان المخطط ومن الماضية٬ الثالث السنوات خالل 14          إلى
لـ20معنهايةالعامالجاري.ارتفعتاصولالبنكفي          العدد
رسخ البنك ان كما درهم. مليار لـ10.8 لتصل %40 ٬2011         
بالسوقالمحليعبرحصولهعلىجائزة"بنكالعام"من          وجوده
كأسرع لندن تايمز فاينانشال لجريدة التابعة بانكر        مجلة

البنوك نمواً بالدولة.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على٬

ساكشي لإلعالن والعالقات العامة


