
 

 

 خبر صحفي

 

 البنك العربي المتحد يفوز بجائزتين خالل

 حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست" 2014

 

 البنك يحصد جوائز "البنك األسرع نموا في الشرق األوسط"

 و"األسرع نموا في دولة اإلمارات العربية المتحدة"

 

عزز – (2014 يونيو 4) المتحدة العربية اإلمارات          الشارقة٬

الشرق منطقة في نموا األسرع البنك المتحد٬ العربي          البنك

         األوسط٬مكانتهبحصولهعلىجائزتينخاللأمسيةتوزيعجوائز

آي بي "سي لمجموعة التابعة إيست" ميدل "بانكر          مجلة

 فاينانشال" للعام 2014.

 

فازالبنكالعربيالمتحدبجائزة"أسرعالبنوكنموا           حيث

اإلمارات دولة في نموا البنوك و"أسرع األوسط"٬ الشرق          في

األرباح في ارتفاعًا تحقيقه أعقاب في المتحدة"٬         العربية

  الصافية بلغت نسبتها 35 بالمائة خالل العام 2013.

 

بول قال الجائزتين على البنك حصول حول تعليقه معرض           وفي

"أشعر المتحد: العربي للبنك التنفيذي الرئيس        تروبريدج٬

من المتحد العربي البنك حققه بما واالعتزاز الفخر          ببالغ

النمو تحقيق على البنك ويركز الماضي. العام خالل          أداء

خلق في األساسية أعمالنا قوة أسهمت حيث والمتواصل٬          القوي
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        منصةصلبةومستدامةلدعماالبتكاروخططالتوسعالمستقبلي.

إلىتقديمخدمةمنالدرجةاألولى السعي بأن نؤكد أن            ونود

لعمالئنا االمتنان بعظيم ونشعر استراتيجيتنا٬ محور        يمثل

  الذين أدركوا ذلك من خالل التصويت لنا".

 

آي بي سي التحرير٬ مدير آملوت٬ روبين علق          وبدوره

        فاينانشال٬عنأمسيةتوزيعالجوائز:"مازالالبنكالعربي

وهومايعكس استثنائية٬ وتيرة وفي قويًا نموًا يسجل          المتحد

تكلل والذي المستمر٬ للنمو الطموحة البنك        استراتيجية

 بالجوائز والتقدير التي حصل عليها اليوم".

 

العربي البنك مسيرة في مميزا عاما الماضي العام          ويُعتبر

زيادة صعيد على قياسي رقم تسجيل إلى فباإلضافة          المتحد٬

خالل %36 بنسبة التشغيلية العائدات ارتفعت فقد         األرباح٬

         العام٬2013فيماقفزتسلفياتوقروضوودائعالعمالءبنسبة

استثناءئية النتائج هذه تكن ولم التوالي. على و%50 %40         

األرباحبلغتنسبتها صافي في ارتفاعا لتعزز جاءت بل           فقط٬

           24%خاللالعام٬2012كماتبعهازيادةفياألرباحبنسبة%34

 خالل الربع األول من العام 2014.

 

         ويمثلالتوسعالمتواصلفيشبكةفروعالبنكالعربيالمتحد

وراء الرئيسية األسباب أحد المتحدة العربية اإلمارات         في

البنك27فرعا٬منها7أفرع يمتلك حيث األداء٬ هذا            تحقيق

ومدينةالعين٬و8 أبوظبي إمارة في و8 الشارقة٬ إمارة           في

           فيإمارةدبي٬وفرعانفيإمارةرأسالخيمة٬وفرعواحدفي

           كلمنعجمانوالفجيرة.ومنالمقررأنيرتفعهذاالعددإلى
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إلستراتجيتنا إمتدادًا 2014 العام نهاية مع فرعا 35        

  المتواصلة والمرتكزة على وضع العميل على رأس أولوياتنا.

 

        وقدواصلالبنكالعربيالمتحدمواكبتهاإلبتكارالتكنولوجي

أطلق حيث للعمالء٬ المصرفية الخدمات أفضل تقديم سبيل          في

من عمالءه تمنح إلكترونية تجارية بوابة مؤخرا         البنك

إنجاز في والمرونة والسرعة الراحة من المزيد         الشركات

         معامالتوطلباتالتمويلالتجاريبدونالحاجةإلىزيارةأي

          منفروعالبنك.ولراحةعمالءهمناألفراد٬أصدرالبنكالعام

الهاتف وخدمات بتطبيقات الخاصة المجانية منصته        الماضي٬

         المحمول٬والتيتعملمعأجهزةآبل٬وأندرويد٬وبالكبيري٬

الحاجة دون المصرفية المعامالت إنجاز للمستخدمين        ليتيح

 لزيارة أي من فروع البنك.

 

الجوائز من العديد على الحصول المتحد العربي للبنك          وسبق

         علىمنتجاتهوخدماتهالرائدةفيالقطاعالمصرفي٬حيثفاز

جوائز لتوزيع مماثلة أمسية وضمن 2014 مارس في          البنك

        "بانكرميدلإيست"للمنتجاتالمصرفيةفياإلماراتالعربية

         المتحدة٬بجائزةأفضلبرنامجوالءعمالء٬وللعامالثانيعلى

والذي المتحد٬ العربي البنك مكافآت برنامج عن         التوالي٬

البنك بطاقات باستخدام اإلنفاق عند نقاط ربح للعمالء          يتيح

        العربيالمتحداالئتمائية٬يمكناستبدالهاعبراإلنترنتمن

تأجير مكتب 150 و فندق 200,000 و طيران شركة 900            أكثر

والجهزة السلع من األآلف إلى باإلضافة العالم حول          سيارات

مزايا بطاقة أفضل جائزة على البنك حصل وقد          اإللكترونية.

العربي البنك إنفينيت "فيزا بطاقة عن "بريميوم"         حصرية

 المتحد" االئتمانية.
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         وتُعتبرأمسيةتوزيعجوائز"بانكرميدلإيست"أبرزفعالية

مرشحين وتشمل المنطقة٬ في والمالي المصرفي القطاع         ضمن

المتحدة٬ العربية اإلمارات من مؤسسة 200 من أكثر          يمثلون

واألردن٬ والبحرين٬ والكويت٬ وعُمان٬ والسعودية٬       وقطر٬

          ولبنان.ويتماختيارالفائزينمنقبلقراءعددمنالمجالت

         فيالمنطقة.وتغطيالجائزةمختلفالخدماتالماليةبمافي

       ذلكالخدماتالمصرفيةلألفراد٬والخدماتالمصرفيةللشركات٬

      والخدماتالمصرفيةاالستثمارية٬والخدماتالمصرفيةالخاصة٬

وخدمات التمويل٬ وشركات الصناديق٬ وإدارة األصول٬        وإدارة

 االستشارات المالية.

 انتهى 

 

  مالحظات للمحررين:
 حول البنك العربي المتحد:

من العديد ضم مشترك كمشروع 1975 عام في المتحد العربي البنك             تأسس
مقره من وانطالقًا جنرال. سوسيتيه ومؤسسة اإلماراتيين         المستثمرين
27 بلغت التي ومكاتبه وفروعه الشارقة٬ إمارة في الكائن           الرئيسي
دولة أرجاء مختلف في منتشرة 2014 مارس 31 في كما ومكتبًا             فرعًا
سواء لعمالئه المالية خدماته البنك يقدم المتحدة٬ العربية          اإلمارات
باعتباره تقديرية جائزة على البنك حصل وقد الشركات. أو األفراد            من
         مزودالحلولالرائدلقاعدةمتزايدةمنالمؤسساتالتجاريةوالصناعية

  عبر مختلف اإلمارات السبع.

 

          ومنخاللمجموعةالخدماتالمصرفيةالشاملةالتييوفرهاالبنكالعربي
التجاري٬ والتمويل لألفراد٬ المصرفية والخدمات للشركات٬        المتحد
الخزينة٬ وخدمات والمتوسطة٬ الصغيرة للشركات المصرفية        والخدمات
دولة في المؤسسية القطاعات من للعديد المفضّلة الوجهة البنك           أصبح
خدمة"صدارة"للخدماتالمصرفية إطالق ومع المتحدة. العربية          اإلمارات
البنك "مكافآت وبرنامج اإلسالمية٬ المصرفية والخدمات        المتميزة٬
البنكقاعدةالعمالءاألفراد٬معوضعالمزيدمن وسّع المتحد"٬            العربي
األداء ومستوى المبادرات هذه ورسخّت المستقبل. في التوسعية          الخطط
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سنةبعدسنة٬مكانةالبنكالعربيالمتحدكواحد يتقدم الذي            المتميز
  من أسرع البنوك نمواً في المنطقة.

 

دولة في المدرجة الشركات أكبر قائمة ضمن 23 المركز البنك            يحتل
            اإلماراتالعربيةالمتحدة٬ويعدضمنقائمةأكبر50بنكًافيدولمجلس
العربي البنك أعلن وقد السوقية. القيمة حيث من الخليجي           التعاون
للسنة إماراتي درهم مليون 552 بلغت صافية قياسية أرباح عن            المتحد
            المنتهيةفي31ديسمبر٬2013بزيادةقدرها35٪مقارنةمع٬2012وهو
           أعلىمعدللصافياألرباحالسنويةالتييسجلهاالبنكحتىتاريخه.وفي
أعلى تسجيل عن المتحد العربي البنك أعلن ٬2014 عام من األول             الربع
إماراتي درهم مليون 161 بلغت والتي المرحلية األرباح لصافي           معدل
            بزيادةقدرها34٪مقارنةمعاألرباحالمسجلةفيالفترةنفسهامنعام

.2013 

 

إقليمي تحالف اتفاقية المتحد العربي البنك أبرم ٬2007 ديسمبر           وفي
بنك أكبر وهو القطري٬ التجاري البنك خاللها من استحوذ           استراتيجي
ويعد المتحد. العربي البنك أسهم من %40 على قطر٬ في الخاص             للقطاع
السنوات في سجله الذي المتحد العربي للبنك القوي المالي           األداء
الفوائدالتيجناهامنخاللتحالفهاالستراتيجيمع على مؤشرًا            الالحقة

 البنك القطري .

 

معبنكعمانالوطنيوبنك مماثًال            وأبرمالبنكالتجاريالقطريتحالفًا
لتحقيق صلبة أرضية توفير في ساهم الذي األمر التركي٬           ألترناتيف

 النمو في المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة.

 

 لمزيد من المعلومات٬ يرجى االتصال بـ:

 

  جهاد صالح

 البنك العربي المتحد

 هاتف مباشر:+5075481 6 971

  هاتف متحرك: +6314507 50 971

jehad.saleh@uab.ae 
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