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 البنك العربي المتحد 

 يعين هاورد كيتسون رئيسًا لوحدة العمليات المصرفية الدولية للشركات
 

لرئيس ل اً أعلن البنك العربي المتحد أسرع بنوك الدولة نموًا عن تعيين هاورد كيتسون نائب (:3102نوفمبر  10الشارقة، إ.ع.م )
سيتولى هاورد تطوير الخدمات المصرفية الدولية للشركات وتعزيزها لمواكبة حيث ات المصرفية الدولية للشركات، لعمليوحدة الالتنفيذي 

 التي يحققها البنك.  المتتاليةالنجاحات 
 

مناصب ال المجال وشغل العديد منعامًا في هذا  52كرر من أل، حيث عمل ةالدولي ةرفيصال في قطاع واسعةيمتلك هاورد خبرة 
 .الرائدة البنوك اإلقليمية ، باإلضافة إلى عدد من(HSBC)إتش إس بي سي  الـ بنك معفيعة ر ال
 

ومن قبلها  5002منذ عام في دولة قطر  بنك المشرقعام  مدير هاورد كيتسون منصب شغل، لذى البنك العربي المتحد قبيل تعيينه
 . 5002ولغاية  5002وطني، فرع لندن منذ عام شغل منصب رئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك قطر ال

 
صب احيث شغل من (HSBC) إتش إس بي سيالـ من خالل عمله لدى بنك ة الدولي ةرفيواسعة في قطاع الصال تههاورد خبر اكتسب 
التجارية في  رئيس الخدمات المصرفيةو  ،5002ولغاية  5003ذ عام األوروبية في لندن من يةئتمانالا مخاطرالرئيس وحدة  عديدة كـ

غير  يةمؤسسات التمويلالرئيس وحدة من قبل ذلك كان هاودر يشغل منصب ، و 5003إلى  5002رة ما بين العام لبنان في الفت
 . 5002حتى و  2991 ذمن  في سنغافورة المصرفية

عشر على مدى متدت التي او  (HSBC) إس بي سي شإتالـ بنك خالل فترة عمله مع  هاوردشغل إلى المناصب السابقة،  إضافةً 
 األمريكتينوأوروبا و  آسيا من مرلدول العالم وفي مختلف المناصب في سوق العمل المصرفي الكرير من ، 2991 عامحتى أعوام 

، يةسترمار االوتطوير الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية شتملت مسؤوياته على إدارة حيث ا ،ومنطقة الشرق األوسط
دارة المخاطروتطوير األع  ئتمان.إدارة االباإلضافة إلى  مال، وا 

 
الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: " نرحب بهارود في البنك العربي المتحد ونتمنى له  ،بول تروبريدجتعليقًا على تعين هاورد قال 

رابت وقوي البنك العربي المتحد في موقع . إن وحدة الخدمات المصرفية الدولية للشركات لدى والنجاح في منصبه الجديدكل التوفيق 
أن الخبرة الواسعة التي من على رقة نحن . بما يتناسب مع احتياجاتهم متميزة للشركات والمؤسسات ائتمانيةتقديم خدمات ب يسمح لها

استمرار نحاجات م في يساهسستمكنه من تطوير أداء البنك وتعزيز أعماله عالميًا مما  ةالدولي ةرفيفي قطاع الصيتمتع بها هاورد 
 . المميزة" بحث عن الخدمات المصرفية الدوليةالخيار األول لكل الشركات والمؤسسات التي ت يصبحمن أجل أن  البنك

 
في  نمواً سرع البنك األ ،جزءًا من البنك العربي المتحد كوني أصبحت: " أشعر بالسعادة الغامرة قائالً  هاورد كيتسونومن جانبه علق 

للمساهمة في هذا  أتطلعالماضية، كما حقق العديد من النجاحات على مدى السنوات األربع  والذي مارات العربية المتحدةدولة اإل
التي  المصرفية تعزيز دور الخدمات المصرفية الدولية للشركات وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات والمنتجات النمو من خالل 

  عمالء جدد وأسواق جديدة."  تستهدف
 
 
 



 
 شهادة في  باإلضافة إلىالمملكة المتحدة، بالقتصاد من جامعة ليفربول مع مرتبة الشرف في ا هاورد حاصل على شهادة جامعية
 ا.  دكن - الغربية اإلدارة التنفيذية من جامعة أونتاريو

 
 انتهى

  
 

 مالحظات للمحررين: 
 حول البنك العربي المتحد:

 
كمشروع مشترك ضم العديد من المسترمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقًا من مقره الرئيسي الكائن في  2912عام تأسس البنك العربي المتحد في 

دم البنك خدماته في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، يق 5023فرعًا ومكتبًا بحلول نهاية العام  30إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 
جارية والصناعية عبر مختلف المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات الت

 اإلمارات السبع. 
 

د للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل التجاري، والخدمات المصرفية ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتح
متحدة. ومع إطالق خدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلمارات العربية ال

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

 نموًا في المنطقة. 
 

بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي  20ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  53يحتل البنك المركز 
، بزيادة قدرها 5025ديسمبر  32درهم للسنة المنتهية في مليون  020 من حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت

، أعلن البنك العربي المتحد عن 5023حتى تاريخه. وفي النصف األول من عام يسجله البنك ، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية 5022٪ مقارنة مع 50
 .5025٪ مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 32دة قدرها مليون درهم بزيا 520تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت 

 
 ، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في5001وفي ديسمبر 
مؤشرًا على الفوائد التي جناها من  5025ألداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام % من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد ا00قطر، على 

 . خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري
 

استحوذ البنك التجاري كما و المنطقة. الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الرالرة عبر  وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماراًل مع بنك عمان الوطني األمر
% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول 10.20القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 

تقديم الدعم على خدمات التجارة واالسترمار باإلضافة إلى و المال،  مجلس التعاون الخليجي وتركيا من مرل، الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات وأسواق
  الخدمات المصرفية إلدارة الرروات و خدمات القروض المشتركة.

 
ة. وفي إطار رؤيته ت الربحييعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نموًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما أنه أحد أكرر البنوك تحقيقًا لمعدال

 طويلة األمد مع المساهمين.و عالقات قيمة لخلق  منه لبنك العربي المتحد جهوده سعياً لالفريق التنفيذي  يكرفالنمو،  مواصلةاالستراتيجية واإلصرار على 
 
 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ
 جهاد صالح 

 البنك العربي المتحد 
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