
 
 

 لمساهميه قيق إيرادات مستدامةقديم المزيد من المنافع لمتعامليه وتحتعلى  حرصا  

 رئيسا  تنفيذيا   أحمد أبو عيدهن عي  البنك العربي المتحد ي  

 

 2019 مارس  05–الشارقة 

 تنفيذيفي منصب الرئيس ال هأبو عيد محمد أحمدالسيد عن تعيين  "تحدالعربي الم  بنك ال"أعلن 

توظيف القدرات  حرص البنك على، وذلك في إطار الجاريمارس  10اعتباراً من  للبنك

تحقيق إيرادات مستدامة و هالمزيد من المنافع لعمالئسعيه الدؤوب لتقديم  وضمن الكفاءاتو

 ه.لمساهمي

عن  "البنك العربي المتحدمجلس إدارة "القاسمي رئيس فيصل بن سلطان بن سالم الشيخ أعرب و

ه بمنصبه الجديد، اإلدارة الع ليا وهنئ فريقإلى  السيد أحمد محمد أبو عيدهانضمام بترحيب البنك 

 البنك.في للطاقات البشرية واعدة متمنياً له النجاح وأن يكون إضافة 

وسجله الحافل يسهم من خالل خبرته العملية س عيدهأبو محمد على ثقة بأن السيد أحمد "إنناوقال 

أعمال في تطوير  ،على الصعيدين اإلقليمي والدوليباإلنجازات في المجال المصرفي والمالي 

 راحة المتعاملينبما يضمن خدماته وومنتجاته  هبرامجز وتمي  جودة نوعية واالرتقاء بالبنك و

ز قصة نجاح البنك   ." مستدامه بشكل نموه وازدهاروالعربي المتحد وي عز 

ً منصب هعيدأبو محمد أحمدالسيد  جانبه، أعربمن  لبنك  رئيس التنفيذيال، الذي شغل سابقا

باالنضمام وفخره عن اعتزازه ، ستاندرد تشارترد الشرق األوسط )األردن، مصر، العراق، لبنان(

تزيده إصراراً  مشيراً إلى أن هذه الثقةو، بهمثمناً ثقة مجلس إدارة البنك البنك العربي المتحد، إلى 

 تطلعات مساهميه ومتعامليه. ةلبيقيمته وتز يعزبتالطموحة  بنكتحقيق رؤية العلى 

للبنك العربي المصرفية  عمالاألة توسعووالربحية لنمو عزمه تحقيق مزيد من ا أبو عيدهكد وأ

 اءرضالمنتجات والخدمات التي تحظى على وتوفير أرقى  اإلمارات والمنطقةفي المتحد 

 البنك.إلشراف الكامل على تنمية وتوسيع نطاق قاعدة عمالء وا المتعاملين

قضى سنة،  27تزيد على  ةالماليو ةالمصرفيمجال األعمال في خبرة واسعة ب أبو عيده تمتعيو

مؤسسات  فيالع ليا مناصب من ال داً عدخالل مسيرة عمله د ل  سنة في دولة اإلمارات. وقد تق 15منها 

 المنطقة. مارات وعدد من دولفي اإلرائدة مالية 

 



 

 

 

 www.uab.ae لمعرفة المزيد عن البنك، يرجى زيارة موقعنا 

  

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
 سيرين المرعبي

 قسم االتصاالت المؤسسية

 +971 6 5075415الهاتف المباشر: 

sirine.elmerhebi@uab.ae 
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