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  البنك العربي المتحد
يقدم باقات مصرفية حصرية لمواطني  " في دولة اإلمارات العربية المتحدةالحائز على جائزة "بنك العام

  دولة ال
  ألجــــلك" - برنامج "األحــــالم  

  
جائزة "بنك العام" والمقدمة من مجلة "فاينانشيال تايمز بانكر"، يسعد البنك العربي المتحد أن يعلن عن  بعد حصوله على

، حيث يعد هذا البرنامج األول ةألجلك" والمصمم خصيصًا لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحد –إطالق برنامج "األحالم 
  من نوعه في سوق الدولة.

  
خالل الـ  حرصنانائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد قائًال: "لقد  - وقد علق السيد توم سميث  

دومًا داعمين لمواطني الدولة وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات متطورة  عامًا من مسيرتنا على التمسك بجذورنا وآنا 37
" وآما يدل إسمه يمنح ألجلك -  التجارية منها أو الشخصية، إن برنامج "األحالمتتناسب مع احتياجاتهم المصرفية سواء 

  في الحصول على التمويل والخدمات المصرفية التي تجعل من أحالمهم حقيقة".عمالئنا المميزين الحرية 
  

قدم مجموعة متنوعة من يوصمم خصيصًا لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  هو برنامج" ألجلك - إن برنامج "األحالم
المنتجات والخدمات المصرفية تمكنهم من التمتع بأسعار فائدة تنافسية على القروض والبطاقات االئتمانية باإلضافة إلى 

ما مجموعة من االمتيازات التي تتناسب مع نمط حياتهم. آما يستطيع جميع مواطني الدولة والذين تتراوح رواتبهم الشهرية 
درهم  100,000درهم االستفادة من مزايا البرنامج وذلك من خالل االحتفاظ بوديعة مالية تعادل  40,000و  20,000بين 

  مع البنك.
  
علق السيد رامي جودة، رئيس الفروع والخدمات المصرفية اإلسالمية قائًال: " يعد هذا البرنامج األول من نوعه في سوق  وقد

 رفية مميزة"خبرات مصتقديم الدولة وهو مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات مواطني الدولة ومكافأتهم ب
 

  العروض المميزة التالية: ألجلك " – ويقدم برنامج "األحالم
  

  2.99قروض تمويل السيارات بفائدة ثابتة تعادل% 
  3القيمة المستردة من السحوبات على البطاقت االئتمانية تصل إلى% 
  3.99أقل نسبة فائدة على قروض التمويل العقاري في دولة اإلمارات والتي تعادل% 
  6.49مليون درهم بفائدة  2,5قروض شخصية تصل إلى% 
  السحب على المكشوفموافقات مسبقة على عمليات 
 بطاقات سحب وبطاقات ائتمانية مجانية 

  
آل عميل يتقدم بطلب قرض شخصي ويقوم بتحويل راتبه على البنك سيحصل على جهاز بالك بيري فإن باإلضافة إلى ذلك 

  أنحاء الدولة. جميع في يتم تحديدها أماآنمجانًا آما سيتمتع بالحصول على خدمة صف السيارات في 
  



مواطني الدولة ونعمل على  تعميق عالقاتنا معسيد توم سميث قائًال: "إننا وبتقديمنا لهذه الباقة المميزة نعمل على الأضاف و
آما أضاف السيد رامي جودة قائًال: "سنقوم بإطالق برنامج األحالم يوم تزويدهم بحلول مصرفية وتمويلية متطورة وشاملة". 

، ويسرنا أن ندعوا عمالءنا مساًء 5:30في تمام الساعة  سيتي ستنر""مرآز مردف في  مارس 2الجمعة الموافق 
 لالنضمام إلينا واالستمتاع بجو من الضيافة اإلماراتية األصيلة".

  
  

 مالحظات للمحرر
 

 صاحب السعادة البارزين بقيادةالمحليين على يد عدد من رجال األعمال  1975عام البنك العربي المتحد ش.م.ع. تأسس 
ي البنك العربي المتحد ف الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك. وأصبح

للقطاع أآبر بنك  البنك التجاري القطري مع وذلك بعد توقيع اتفاقية ستراتيجياالقليمي اإلتحالف ال طرفًا في 2007دسيمبر 
وآان البنك التجاري القطري قد أبرم منذ  .البنك العربي المتحدأسهم % من 40على استحوذ فيها السابق  رقطالخاص في 

  .يمهد لنمو آبير في البنوك الثالثة عبر المنطقةمما  عامين تحالفا مماثال مع بنك عمان الوطني
  

خدمات ال مجموعة واسعة منيقع المكتب الرئيسي للبنك العربي المتحد في إمارة الشارقة وتقدم شبكة فروعه العشرين 
توفير . وقد أثبت البنك ريادته في مجال من الشرآاتصممت خصيصا لتالئم احتياجات عمالئه  التي مختلفةالمصرفية ال

الصناعة وعرف أيضا آمقدم ألفضل الحلول فيما يتعلق بالقطاع التجاري والصناعي والخدمات المصرفية لقطاعي التجارة 
آما يقدم البنك  المعقدة.معامالت المصرفية لمن خالل تأمينه حلوال مالية مدروسة ومعدة لتسيير ا كوذلعبر اإلمارات 

برنامج "الصدارة" إلدارة لإطالقه مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات عمالتئه من األفراد أيضًا، وذلك ب
البنك توسعة قاعدة عمالئه من األفراد هادفًا لتحقيق  لها استطاعوالتي من خالالثروات وإطالق الخدمات المصرفية اإلسالمية، 

فرعًا بدًال  14فخالل الثالث سنوات السابقة نمت شبكة فروع البنك العربي المتحد لتصبح مؤلفة من  انتشار أآبر في المستقبل.
ة الفروع ليصل عدد فروعه إلى فروع موزعة في جميع أنحاء الدولة، ويخطط البنك لمزيد من التوسع على صعيد شبك 9من 
 10.8% ليصل إلى 40شهد البنك نموًا في إجمالي األصول قدر بـ  2011.  وخالل عام 2012فرعَا بحلول نهاية عام  20

   مليار درهم.
  

وقد خطى البنك العربي المتحد خطوة جديدة نحو تعزيز سمعته آواحد من أسرع البنوك نموًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
" والمقدمة من مجلة "ذا فاينانشيال 2011وذلك بعد حصوله على جائزة "أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 

  تايمز بانكر". 
 


