
 

 

 
 خبــــــر صحـفــــي

 

 عن خدماته في التمويل الصناعينك العربي المتحد يحصل على جوائز الب
 

تجاري" من قبل مجلة "إنترناشونال ال التمويل"أفضل بنك في التمويل العقاري" و "أفضل بنك في اختير كـ 
 فاينانس" البريطانية

  
"أفضل بنك  ك الشرق األوسط نموًا، على جائزتيالمتحد أسرع بنو  حصل البنك العربي (:3300ديسمبر  03الشارقة، إ.ع.م )

 أقيمعشاء ضمن حفل  البريطانية" انترناشونال فاينانس" التجاري" من قبل مجلة  التمويلفي التمويل العقاري" و "أفضل بنك في 
 .  ضم عدد من المصرفيين وكبار الشخصيات ووسائل اإلعالمو دبي في  مؤخراً 

 
 على هاتين الجائزتين كإن حصول البنالرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "  ،ل تروبريدجبو هذه الجوائز، قال تعليقُا على 

في السوق أحرزناها التي  المرموقة والمتقدمةنجاح مبادراتنا االستراتيجية ومتانة أسسنا باإلضافة إلى المكانة على  يعد دلياًل قوياً 
ومساهمينا  وذلك سعيًا منا لتلبية المتطلبات المصرفية المتنامية لعمالئنا التميز في كل ما نقدمه ننا ملتزمون بتحقيقإ. المحلي
ميسرة لكل قاري وذلك عبر تقديم حلول عملية قطاع العال انعاش ًا فيدورًا أساسيالبنك العربي المتحد  لقد لعبحد سواء. على 
والقروض  التمويل العقاريخدمات ومنتجات  استطعنا أن نقدم لقد. قرض سكني أو تمويل عقاريالحصول على ب يرغبمن 

 ". هي خير برهان على ذلك هذه الجوائز، وما زلنا نتصدر القائمة كأفضل البنوك في التمويل العقاري و تنافسيةالسكنية بأسعار 
 

التي تجارية المتكاملة والشاملة ال الخدماتيعزى إلى " صولنا على جائزة "أفضل بنك في التمويل التجاريقائاًل: "إن ح وأضاف
 نقدم، حيث الصغيرة والمتوسطة المشاريعئنا من أصحاب مالباإلضافة إلى ع الكبيرة لمؤسسات والشركاتعمالئنا من النقدمها 

بعدد من  لقد فزنا في السابقبما يتناسب مع أعمالهم واحتياجاتهم. من الخدمات والتسهيالت المصرفية  مجموعة واسعة لهم
المجال واستمرار  في هذا وتميزنا ريادتنا على مما يؤكد التمويل التجاريالمصرفية في  ناالمرموقة وذلك عن خدمات وائزالج

 نجاحنا وتقدمنا".
 

نائب الرئيس ، وتوني جراهام هاورد كيتسون رئيس وحدة العمليات المصرفية الدولية للشركاتلم كل من تساعن الجوائز، 
أفضل بنك في التمويل العقاري" على /  التجاري التمويل"أفضل بنك في  نجائزتيال، مصرفية لألفرادالخدمات ال -التنفيذي 

 . النيابة عن البنك العربي المتحدوذلك ب التوالي
 



 

 سحببطاقات الئتمان و االبطاقات  واستمرارًا لسلسلة المبادرات المبتكرة التي اعتمدها البنك العربي المتحد، أطلق البنك مؤخراً 
كرة القدم ونادي برشلونة من من عشاق  من حامليها المئات ة والتي ستمكناألولى من نوعها في المنطق برشلونية"المباشر "ال

 . الكتالوني مباشرًة من هناك لمشاهدة مباريات الناديالفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى إسبانيا 
 

 املتحد:عن البنك العربي 

 
 من مقره الرئيس ي الكائن في إمارة  5791تأسس البنك العربي املتحد في عام 

ً
كمشروع مشترك ضم العديد من املستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقا

 بحلول نهاية العام  03الشارقة، وفروعه ومكاتبه املقرر أن تصل إلى 
ً
 ومكتبا

ً
دولة اإلمارات العربية املتحدة، يقدم البنك خدماته املالية  في مختلف أرجاء 3350فرعا

لصناعية عبر مختلف اإلمارات لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من املؤسسات التجارية وا

 السبع. 

 

ملة التي يوفرها البنك العربي املتحد للشركات، والخدمات املصرفية لألفراد، والتمويل التجاري، والخدمات املصرفية ومن خالل مجموعة الخدمات املصرفية الشا

تحدة. ومع إلال  خدمة للشركات الصغيرة واملتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة املفّضلة للعديد من القطاعات املؤسسية في دولة اإلمارات العربية امل

األفراد، مع وضع املزيد من  صدارة" للخدمات املصرفية املتميزة، والخدمات املصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي املتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء"

ت هذه املبادرات ومستوى األداء املتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة الب
ّ
 في الخطط التوسعية في املستقبل. ورسخ

ً
نك العربي املتحد كواحد من أسرع البنوك نموا

 املنطقة. 

 

 في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث  13ضمن قائمة أكبر الشركات املدرجة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  30يحتل البنك املركز 
ً
بنكا

٪ مقارنة مع 30، بزيادة قدرها 3353ديسمبر  05مليون درهم للسنة املنتهية في  053 أرباح قياسية صافية بلغتالقيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي املتحد عن 

، أعلن البنك العربي املتحد عن تسجيل أعلى معدل لصافي 3350، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه. وفي النصف األول من عام 3355

 .3353٪ مقارنة مع أرباح املسجلة في الفترة نفسها من عام 01مليون درهم بزيادة قدرها  363سنوية حيث بلغت األرباح نصف ال

 

قطر، على  ، أبرم البنك العربي املتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في3339وفي ديسمبر 

  3353% من أسهم البنك العربي املتحد. ويعد األداء املالي القوي للبنك العربي املتحد الذي سجله في عام 03
ً
على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي  مؤشرا

 . مع البنك القطري 

 

 مع بنك عمان الولني األمر الذي مهد ملرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر املنطق
ً
 مماثال

ً
ة. كما واستحوذ البنك التجاري وأبرم البنك التجاري القطري تحالفا

% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة املتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس 93.00ة القطري في اآلونة األخيرة على نسب

مات املصرفية إلضافة إلى الخدالتعاون الخليجي وتركيا من مثل، الخدمات املصرفية عبر الحدود للشركات وأسوا  املال، وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار با

 إلدارة الثروات و خدمات القروض املشتركة. 

 

 ملعدال 
ً
 في دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقا

ً
ت الربحية. وفي إلار رييته االستراتيجية يعد البنك العربي املتحد املؤسسة املصرفية األسرع نموا

 منه لخلق عالقات قيمة ولويلة األمد مع املساهمين.واإلصرار على مواصلة النمو، يكثف الفر 
ً
 يق التنفيذي للبنك العربي املتحد جهوده سعيا

 

 -انتهى-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uab.ae/


 

 
 
 

 مالحظات للمحررين: 
 حول البنك العربي المتحد:

 
يه جنرال. وانطالقًا من مقره الرئيسي الكائن في إمارة كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيت 5791تأسس البنك العربي المتحد في عام 

في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية  3350فرعًا ومكتبًا بحلول نهاية العام  03الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 
تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات  لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة

 السبع. 
 

للشركات ، والخدمات المصرفية ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل التجاري
مع إطالق خدمة "صدارة" الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. و 

بنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع ال
 األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في المنطقة. مستوى التوسعية في المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات و 

 
بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي من  13ة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر ضمن قائمة أكبر الشركات المدرج 30يحتل البنك المركز 

٪ مقارنة 30، بزيادة قدرها 3353ديسمبر  05مليون درهم للسنة المنتهية في  053 حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت
، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى معدل 3350حتى تاريخه. وفي النصف األول من عام يسجله البنك على معدل لصافي األرباح السنوية ، وأ3355مع 

 .3353٪ مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 01مليون درهم بزيادة قدرها  363لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت 
 

قطر، على  ، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في3339مبر وفي ديس
فوائد التي جناها من خالل تحالفه مؤشرًا على ال 3353% من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام 03

 . االستراتيجي مع البنك القطري
 

استحوذ البنك التجاري كما و الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة.  وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثاًل مع بنك عمان الوطني األمر
% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس 93.00القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 

تقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى الخدمات و التعاون الخليجي وتركيا من مثل، الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات وأسواق المال، 
  صرفية إلدارة الثروات و خدمات القروض المشتركة.الم
 

ت الربحية. وفي إطار رؤيته يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نموًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقًا لمعدال
 طويلة األمد مع المساهمين.و لخلق عالقات قيمة  منه لبنك العربي المتحد جهوده سعياً لفيذي الفريق التن يكثفالنمو،  مواصلةاالستراتيجية واإلصرار على 

 
 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ
 جهاد صالح 

 البنك العربي المتحد 
 5075481 6 971+هاتف مباشر: 
  6314507 50 971+هاتف متحرك: 

jehad.saleh@uab.ae 
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