
 

 
 بيان صحفي

 بمشاركة أربع بنوك محلية وإقليمية ونسبة تغطية ناهزت الضعف والسداد خالل 3
 أعوام

 البنك العربي المتحد يبرم اتفاقية أول مرابحة إسالمية مشتركة بقيمة 100 مليون
 دوالر أمريكي

 
العربي البنك أعلن  (2014 يوليو٬ 1) المتحدة العربية اإلمارات            الشارقة٬
مرابحة إجراءات استكمال عن األوسط٬ الشرق منطقة في نموًا األسرع البنك             المتحد٬
بمشاركة وذلك سنوات٬ 3 خالل سداده يتوجب أمريكي دوالر مليون 100 بقيمة              مشتركة
بذلك لتكون والكويت. والبحرين٬ المتحدة٬ العربية اإلمارات دولة في بنوك            أربع

 أول مرابحة إسالمية مشتركة يقوم البنك العربي المتحد بإتمامه.
 

له٬ تمتفويضمصرفالهالل٬الذييتخذمندولةاإلماراتالعربيةالمتحدةمقرًا               وقد
الموكلةبمسؤولية البنوك قائمة ضمت كما الصفقة. وإدارة اإلشراف مسؤولية            لتولي
ومصرف البحرين٬ ومقرها المصرفية العربية المؤسسة من كل أيضًا المرابحة            إدارة

 الشارقة اإلسالمي٬ بينما شارك بنك الكويت الوطني كمُنظم رئيسي.
 

تغطيةالمرابحةالمشتركة–الذيسيتماستخدامهألغراضتجاريةعامة– نسبة              وبلغت
الصفقة٬فيظل هذه في بالمساهمة اإلقليمية البنوك رغبة يعكس بما تقريبا٬ً              الضعف
المتحد العربي البنك حققها التي االستثنائية والنتائج المتميز المالي           األداء
أرباحه صافي ارتفاع مع وذلك قياسية٬ نمو وتيرة على الحفاظ في ومقدرته              مؤخرا٬ً
الربعاألولمنالعام2014 خالل بالمائة 34 و ٬2013 العام خالل بالمائة 35                بنسبة

  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 

األشهرالقليلة غضون في للبنك نوعها الثانية هي المشتركة التسهيالت صفقة             وتعتبر
حصل مماثلة٬ اتفاقية على التوقيع المتحد العربي للبنك سبق حيث            الماضية٬
وذلك عامين٬ لمدة أمريكي دوالر مليون 250 قيمته بلغت مشترك قرض على              بموجبها
مقارنة أيضًا الضعف من أكثر تغطية وبنسبة وإقليمياً. دوليًا بنكًا 12             بمشاركة

 بالقيمة األصلية المقررة وقدرها 200 مليون دوالر.
 

العربي للبنك التنفيذي الرئيس تروبريدج٬ بول السيد قال المناسبة٬           وبهذه
واسعة٬ مشاركة ظل في المشتركة٬ المرابحة هذه إتمام عن اإلعالن "يسرني             المتحد:
المتميزة والسمعة المتحد العربي البنك إليه وصل الذي المتقدم المستوى            عكست
صغيرة مالية مؤسسة من البنك تطور إن األوسط. الشرق منطقة في بها يحظى               التي
الشرق منطقة في نموًا البنوك أسرع أحد إلى لها مقرًا الشارقة من تتخذ               نسبيًا
وإعجابهم٬ العمالء باهتمام تحظى متنوعة خدمات بتقديم قيامنا جانب إلى            األوسط٬
فيالطريقالصحيحلتحقيقنموقويومستدام٬كما قدمًا نمضي أننا على واضحًا               دليًال
فيمجال الرائدة المؤسسات إحدى باعتباره الراسخة ومكانته البنك تميز على             يؤكد
في البنوك قيام في رئيسيًا عامًال كانت المتميزة المكانة وهذه المصرفي.             العمل
صفقة في المشاركة على الكبير والحرص الرغبة وإبداء الثقة بمنحنا            المنطقة

 المرابحة المشتركة".
 

الدور إن " الهالل: مصرف للمجموعة التنفيذي الرئيس برو٬ جميل محمد             وأضاف
المرابحة صفقة وإدارة اإلشراف مسؤولية لتولي الهالل مصرف لعبه الذي            الرئيسي
العربيالمتحد٬يعكسكفاءتناالمميزةبإدراةصفقاتبهذاالحجم. للبنك            المشتركة
يعود بما األخرى المالية المؤسسات مع وثيق بشكل العمل على عزمنا على يؤكد               كما
وأصحاب عمالئنا لصالح المطاف٬ نهاية في تَنصَّب والتي المتبادلة٬           بالمنفعة
إمتداد بالتأكيد هي الطويل٬ األجل ذات الجديدة التعاون صفقة إن            المصلحة.

 للتعاون المثمر  والمستمر بين مصرف الهالل والبنك العربي المتحد"
 

المرموقةالتييتمتعبهاالبنكالعربيالمتحدخاللالشهرالجاري المكانة             وتعززت
في نموًا البنوك و"أسرع األوسط" الشرق في نموًا البنوك "أسرع جائزتي على              بحصوله
إيست" ميدل "بانكر مجلة جوائز توزيع حفل خالل المتحدة" العربية اإلمارات             دولة
في فرعًا 35 إلى البنك فروع عدد فيه يصل أن يتوقع الذي الوقت في ٬2014                 للعام
الدولةمعنهايةالعامالجاري٬وتُعدهذهالجوائزإضافةجديدةللبنك أنحاء              كافة
لتوزيع مماثل حفل ضمن الماضي مارس شهر في حصل أن سبق الذي المتحد٬               العربي
على المتحدة٬ العربية اإلمارات في المصرفية للمنتجات إيست" ميدل "بانكر            جوائز
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برنامجوالءعمالءللعامالثانيعلىالتوالي٬عنبرنامجمكافآتالبنك أفضل              جائزة
"فيزا بطاقة عن "بريميوم" حصرية مزايا بطاقة أفضل جائزة وعلى المتحد٬             العربي

 إنفينيت البنك العربي المتحد" االئتمانية.
 انتهى 

 
  مالحظات للمحررين:

 حول البنك العربي المتحد:

المستثمرين من العديد ضم مشترك كمشروع 1975 عام في المتحد العربي البنك              تأسس
إمارة في الكائن الرئيسي مقره من وانطالقًا جنرال. سوسيتيه ومؤسسة            اإلماراتيين
كمافي31مارس2014منتشرة ومكتبًا               الشارقة٬وفروعهومكاتبهالتيبلغت27فرعًا
المالية خدماته البنك يقدم المتحدة٬ العربية اإلمارات دولة أرجاء مختلف            في
جائزةتقديريةباعتباره على البنك حصل وقد الشركات. أو األفراد من سواء              لعمالئه
مختلف عبر والصناعية التجارية المؤسسات من متزايدة لقاعدة الرائد الحلول            مزود

  اإلمارات السبع.

المتحد العربي البنك يوفرها التي الشاملة المصرفية الخدمات مجموعة خالل            ومن
المصرفية والخدمات التجاري٬ والتمويل لألفراد٬ المصرفية والخدمات         للشركات٬
والمتوسطة٬وخدماتالخزينة٬أصبحالبنكالوجهةالمفضّلةللعديد الصغيرة           للشركات
المؤسسيةفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة.ومعإطالقخدمة"صدارة" القطاعات             من
المتميزة٬والخدماتالمصرفيةاإلسالمية٬وبرنامج"مكافآتالبنك المصرفية          للخدمات
الخطط من المزيد وضع مع األفراد٬ العمالء قاعدة البنك وسّع المتحد"٬             العربي
يتقدم الذي المتميز األداء ومستوى المبادرات هذه ورسخّت المستقبل. في            التوسعية
في نموًا البنوك أسرع من كواحد المتحد العربي البنك مكانة سنة٬ بعد              سنة

  المنطقة.

المركز23ضمنقائمةأكبرالشركاتالمدرجةفيدولةاإلماراتالعربية البنك              يحتل
حيث من الخليجي التعاون مجلس دول في بنكًا 50 أكبر قائمة ضمن ويعد               المتحدة٬
وقدأعلنالبنكالعربيالمتحدعنأرباحقياسيةصافيةبلغت552 السوقية.              القيمة
٪35 قدرها بزيادة ٬2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة إماراتي درهم             مليون
حتى البنك يسجلها التي السنوية األرباح لصافي معدل أعلى وهو ٬2012 مع              مقارنة
المتحدعنتسجيلأعلى العربي البنك أعلن ٬2014 عام من األول الربع وفي               تاريخه.
قدرها بزيادة إماراتي درهم مليون 161 بلغت والتي المرحلية األرباح لصافي             معدل

 34٪ مقارنة مع األرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 2013.

استراتيجي إقليمي تحالف اتفاقية المتحد العربي البنك أبرم ٬2007 ديسمبر            وفي
خاللهاالبنكالتجاريالقطري٬وهوأكبربنكللقطاعالخاصفيقطر٬على من               استحوذ
العربي للبنك القوي المالي األداء ويعد المتحد. العربي البنك أسهم من %40            
خالل من جناها التي الفوائد على مؤشرًا الالحقة السنوات في سجله الذي              المتحد

 تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري .

ألترناتيف وبنك الوطني عمان بنك مع مماثًال تحالفًا القطري التجاري البنك             وأبرم
الذيساهمفيتوفيرأرضيةصلبةلتحقيقالنموفيالمستقبلبالنسبة األمر              التركي٬

 للبنوك األربعة.

ـ:  لمزيد من المعلومات٬ يرجى االتصال ب

  جهاد صالح
 البنك العربي المتحد

 هاتف مباشر:+5075481 6 971
  هاتف متحرك: +6314507 50 971

jehad.saleh@uab.ae 
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