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	� ا�������  

  

 ���� ���� ������ �� ���� �������ن  40ا� 
� ا����� ا�
  دره' إ��را�� $� أ��" �

  

1  030
�� ا/أ��" �، إ.ع.م (�أ��� ا��� ا��
�� ا�����، ا��� ا��
ع ���ًا �� : )2012أ��

� إ�� ��  ً!��" 
1 �� ��
� "0 "�%�ن دره, �� � 40ا+" رات ا��
�%) ا�����ة، �� أ�& �%$�#����

  ;�%� ا+" را:%%�. اوه� "  "� �67& أن �5�$ ����%� �
ص ��� �3��ة ���� ،أ����2

  

 ا�� م ��" >?� ��� ���E ل  �� ا+" رات ا��
�%) ا�����ة" "� ا�C �� 2011و�?�م ا���، ا�Bي @

5��� F%�� (ا��و� (�G � �� H�3ا�: I�I��� ،I�� :  &���5  ��J ��2وع �� أ��
�K �) ا�$�)، �

� �� ��L ن �� � �, ا�? ���.�%� M%Eإدار:& ا� N�O" N%Pور   :��ً  ��Q�N ا���

  


�UV 5ٍل ا��� ح أ@�ث �
وع ا��� ا��
�� ا����� �� أ��J ��2 ل �%&: ��� ��%� M%Eأد�� ا� �Jو

 ا��
�� ا�����، و:Qآ� ���%)���� �O%:ا
ا����1  "إن ا��
آ%I ��� أ����2 ه� ��# �) :�3& ا��

وا��� ح �
وع �3��ة ��� @]�ر ا��� وا��Iا"& :H O إ" رة أ�� ��2. ��� �
ى J �Yً  آ�%
ًة �����1 

".�K�$��� (K3ا��� 
آ ت أو :�E�� (K3اٌء �� أ�� ��  ا����� (�G ا�� ��  

  


ور �� "��� Yل � M%Eا� ��� ��J �" ،ر Lا�� ^�
; ��� 1Jا��ا ،���Oع ا�
C7%� ا��: ,: �Jو


H "` ت ا�7_ ص.  K% ن�[@ ,_a ا��� ح �C@ �� آ� � رو �%� � ��� bح ا� ���cا �C@ 
[@


 ا��U") ا��O ر�)"%C�" ، ,� آ6س ا�� ��� �G وا��  %� L�إ >_��" �P J2006م ، أ Jو  ً[�

�  ً%�_7�  1%J�� ���.ة ا�?�م "� ا��]�ر

ات وا�?�� ن ��E ق آbا�  

  

&� F��@ ا� و�� 
�:Qل ا��UV ل ��ل J ،���Oع ا�
Cا��� ح ا� U: يBا� �C��
��ج، ا����
 ا:
و�

ا���B%Cي ����  HءU�� _�ِّم�6ن � 
ع ا��O�� �� أ�� �� ��2�5�$ ����Cا�����، أن ا��� ح ا� ��
ا��
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� أ�]� ��$<؛ �� �%$�5 أ�]ً  �_�^ �
ص ��� �3��ة ����ا;�%� ا+" را:%%� �� �% ق bE�

 jP 2ا�� �%;�: (LVآ�  أآ�ا� .
و�&  �� ���� ه  ا���� (b�7 (�
$� 1��� 
و�
��ج أن ا���:

   .، :?�م K: "�V  �� آ� ا+" رات ا��20121�$
�ً  "K� 1 �) ا�� م  20وأ�& �%���

  


�� أن ���اF%@ �3 ���ا�3  � �
�� أن ��bن ��bً  وا�1 اE��c ر و�!�L آ� ا���اق، �� c ���"

� أ�]�. وU�� �Jؤ�  ا��$����Kن آ� �bE� ,K�"�V �" �bت�� �  
وع ا��O��ة ����Cا��� ح ا�

ا��
�� ا����� أ@� ا��E ; ت ا��
و�O%) ا�� �%) ����، c�%�  وأن و�3د آ ��� �
�^ � 6b� IPس 


 "� ا���Eد،" ا�� �,%#bب دو"ً  ا�BO�  �: %� �� �� .ج��

و�: j%[�  

  

��� ا�����، آ�� أ��� أ�� ����� آ����رو ��� �ل: "أ�� ���ٌ� ���*��� ()ءًا �% $# �"�ح و��� ا� �� ا

".#������  �% ز��8% ا� �� أ67ً�، ور45 أ�, ��� �23� إ0 أ��� أ�ر /���ً� .��-, رو-, ا

  

�C7 ا���Bر، وا�Aي ��*�ن أ67ً� ���ًا ?دارة ا� �� �� أ��> �، �;ن . DE/ �7�"��ع اG�إ��Hً# إ�D ا

 �������� ا���/ً� ا� �� ا� �E�7� �IJ رع�K L�K��ى ��  G�EI3# آ�� MBN7 ����0ح اIوع أ��

.#�P��ا-#  7�Q� R# ا��47 وS.�T ا���7# و()7�ة ا�N���� ا����� ��*�ن أول ���  ا��آ�� أن ا� �� ا

.47��7�ة ا() �� Uً��/ �ً��J �ًا��3 �E�7  

  

�و���7ج: "W ق ��7ل��P����و�� هAا ا�� ��أ ا� �� ا ���������Z ?/�دة  R 3 ا� A�G�W �� ات���

 #G/�6� %� ��*�W #�H���ه�*E# ا� �� ���^ ��7*% �% ا���� �� ا��R ��P. وUIل ا���Pات ا�[Uث ا

 # P�� #8("���Bع ا �� ���ٍ̀ (�ي �� 300/�د ��و/�� و���W# أ/�� /Uآ �� E� �ً�% آ�� -")�� ��

".#P�����  ��ق ���Wم ��, ا

  

��������Eن دره4 إ��را�W، آ��  330وcE3 إ�D  2011ا����� أر��-ً� ����# �� ا���م  �"R ا� �� ا

 ,W��E�/ ع أر��ح�GWار d� �� E���d اfول eWآ� /MI DE ا���� ا��$�/�ي �أن ���Z8 ا� �� UIل ا

 # P��38.�H����ة ذا�QW �% ا���م ا�G�  % ���ر�ً# ��

  



3 

 

�وW آ�e7او MBN� %��" :Uً8� �����ة �% ا�W����7ج /DE ��# ا� �� �� ا�����DE/ #i هhA ا�

��G/�6# -"4 ��)ا����� UIل ا���Pات ا�j�N ا���د�#. %�- �G� ا��)ا0ً  ��ت �� �% ا� ��ك أآ[�]*�ا

�ً-��. R���#؛ W ��� وأ�����# ا��� /DE ا��*��G�� #ً���� �ً���W j# وأ.R< ��� ���E اfز�# ا

".d7�P�����E ا #ً�"�Wا�  ا��

  

��7# �آK��آ) /DE اW ل ���)ة�E�� �ً���� ,PG� � ��7 �������� ا���و���7ج إ�D أن ا� �� اW ر�Tأ �

.%����2���ون وا�����رون �% ا����  ا��� �Q��Q�P7، أ0 وه� ا���ا.��ن ا?��را��Wن ا

  

�� A�� دارةm� ���� ا����� ه�7ً#  ��2009 ا���م  ا����لBI#  ء"ا?�"�ز اfآ ��ه� ��n ا� �� ا

 .hورA) d� R3ا������ ���)ة، �*�cَّ ا� �� �% إ/�دة ا %� �ً���W ن �7ركqوه� ا #����r #ٍE��� �� �� ا�

�و���7ج ���d B.ه� ه� و�% هU�/ 4ؤh و�� ���ى Iًة أ�  ا����Nت ا��� �Q��)���7،" ا�*Uم �

  

، ��� وdH �$` /���, ا����ل إ�D ا���Nر اfول �t�<��E ا��� W ��ه� ا� �� ا����ل�% BI#  ")ٍءوآ

�7"�% ا?��را��W% ا�K �بNE� # P��7� ا���ارد ���B�� �� �����Z ا�R��K ا�Aي h�� W ا �، و�R6G ا

 �������� ا����� 7 �و ا���م إ��را�Wً� ������ز. ��� -�ص ا� �� ا���7# �;ن ا��(, ا���م �E �� اK �ا

���Iر .�4 ا�$t اfول �% ��>�P*�7 ^��� ,�Gن �3رة ا���Uء ا�Aي ا����� دو�ً� /DE ا

.4Q���N� ن������  

  

" :UًP J 0�د
�_�^ ا��� ا��
�� ا����� �
ص ��ٍ� ����ا;�%� ا+" را:%%�، وه� "  �Qآ� ��%& :
و�

� @أا��� ا��
�� ا����� ه�  .�%m?� N �� أ����2 �� �� آ� أ�� ء ا+" رات ا��
�%) ا�����ة

 �%O�
_�� (�$�� � j%2���� ا�_% رات ا�و�� �" n: � ع ا�_ ص ا��� L?آ ت ا�?�%�) �� ا�
Eا�


ًة وا�
ا�o%� �� :�?%^ :?�ٍم �� �V 
ا+" را:%%� ا��E ب � +a �) إ�� ا���ا;�%� ا+" را:%%� ا�آ#

".(%�Kا�� ,K:
%$"  

  

�%  ���ا;�%� إ" را:%%�، ��%J (�$� n: � F م ا��� أ�]ً  � ����ال "�J ; ,p, ا+دارة ا����L وا��

� إ�� ا���ا;�%� ا+" را:%%� �% "� إ�C2�" �� �3 ا��� (وه� أ@� أ��� ا��$< �� ا����ك 41:

  ا+" را:%)).
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  املتحداملتحداملتحداملتحد العريبالعريبالعريبالعريب البنكالبنكالبنكالبنك عنعنعنعن

  
وعة من رجال االٔعامل البارزين 89و6 عىل رٔاسهم الشـيخ فيصل بن سلطان بن سامل القامسي ، من قبل مجم1975تأسس البنك العريب املتحد عام 

%، من البنك كام 40قطر عىل  –، حيث اسـتحوذ البنك التجاري 2007واVي يرتٔاس جملس إالدارة. انضم البنك لتحالف خليجي يف ديسمرب 
حتالفًا قوpً وn مسـتقبل واعد يف املنطقة. يقع املقر الرئييس للبنك يف ٕامارة الشارقة ويقدم انضم لهذا التحالف فg بعد بنك َعامن الوطين ليكونوا 

سات 89و6 سلس| كبرية من اخلدمات للمؤسسات وأالفراد عرب فروعه املنترشة 89و6. يقدم البنك خدماته املالية املتطورة واملتقدمة لاكفة املؤس 
ي ليتناسب مع متطلبات العمالء عىل ٕاختالفها. ومن جانب آخر فٕان البنك اطلق ايضًا خدمة الصدارة ٕالدارة ويسعى لتقدمي لك ما هو جديد وعرص 

خالل السـنوات  14ٕاىل  9الرثوات وخدمة الصريفة إالسالمية ليواكب تطورات السوق. يمنو البنك بشلك مضطرد حيث ارتفع عدد فروعه من 
مليار درمه. كام ان  10.8% لتصل لـ40، 2011مع هناية العام اجلاري. ارتفعت اصول البنك يف  20د لـالثالث املاضية، ومن ا�طط ان يصل العد

   منوًا 89و6.البنك رخس وجوده 9لسوق احمليل عرب حصوn عىل جائزة "بنك العام" من جم| 9نكر التابعة جلريدة فاينانشال ¢ميز لندن �ٔرسع البنوك 
 


