
 
 

 بیان صحفي

 

 فروع جدیدة في الخلیج التجاري، ومدینة دبي لإلعالم، وتیكوم في دبي 3مع افتتاح 

 30شبكة فروع البنك العربي المتحد في اإلمارات العربیة المتحدة تصل إلى 

فرعًا  
 

 الشرق  منطقةالبنك األسرع نموا فيلبنك العربي المتحد، فتتح اا–  2014  دیسمبر،13الشارقة، 

  فرعا تتوزع في كافة أرجاء الدولة.30األوسط، ثالثة فروع جدیدة في دبي، لیصبح عدد فروع البنك 

 

 الخدمات إلدارةتنفیذي الرئیس  ال نائب،الفتتاح للفروع الثالثة بحضور توني غراهاماوجرت مراسم 

دارة الفروع في البنك العربي إلالمصرفیة لألفراد في البنك العربي المتحد، ویسرى باقي، نائب رئیس أول 

 تاور"، وفرع مدینة دبي لإلعالم في برج "كونكورد إكزیكتیف ج "ابرأالمتحد. ویقع فرع الخلیج التجاري في 

تاور"، وفرع تیكوم في برج "جروزفینر بیزنس تاور". 

 

تقدیم تسهیل  الفروع الجدیدة جزًء أساسیَا من سعي البنك لتوسیع نقاط تواجده في دبي، وافتتاحویشكل 

 في اإلمارة. هعمالئمنتجاته وخدماته ل

 

 التنفیذي للبنك العربي  الرئیس،تروبریدجپول وفي معرض تعلیقه على إطالق الفروع الجدیدة، قال 

المتحد: "في إطار سعینا الدائم للتوسع في السوق المحلیة، سیواصل البنك العربي المتحد تعزیز تواجده 

حیث نحرص دومًا وفي إطار  في كافة أرجاء اإلمارات. المتكاملة وتنمیة شبكته من الفروع المصرفیة

 في ملحوظة نمو معدالت تحقیق  في التي نتبعها المبنیة على الطموح والنهج الحكیمستراتیجیة النموا

بالقرب نكون كما نسعى أن  قویة للبنك، نتائج لتثمر عن خدمات مختلفة وفي سبیل تقدیم التحتیة البنیة

  المتكاملة المصرفیةناسنواصل افتتاح فروعوبالتالي ،  وتوفیر سبل الراحة لهمعمالئنا المتنامیةمن قاعدة 

 ".ضمن المناطق التجاریة والسكنیة الحیویة

 



 
نحن  الخدمات المصرفیة لألفراد في البنك العربي المتحد: "إلدارةتنفیذي الرئیس الوقال توني غراهام نائب 

، 2015سعداء الیوم بالوصول إلى الفرع الحادي عشر في إمارة دبي، ولدینا خطط توسعیة خالل العام 

 سیمكننا من عرض في دبيمن خالل فروعنا المصرفیة المتكاملة توسیع تواجدنا  نأنحن واثقون بو

، وبالتالي عمالءال  عالیة المستوى على أكبر شریحة من المتمیزة والحائزة على جوائزمنتجاتنا وخدماتنا

، القطاع المصرفيمنتجات وخدمات وفیما نقوم بقیادة مسیرة االبتكار في  الجدد. عمالئناقاعدة زیادة 

 اً  كبیراً الهاتف المحمول، ندرك بأن هناك عدد وأعبر اإلنترنت االلكترونیة تحسین خدماتنا المصرفیة و

في فروعنا، والتواصل وجها لوجه مع كوادرنا. التي یحظون بها من عمالئنا یقدرون أجواء األلفة 

بتكار ا، وة فروعنا المصرفیة المتكاملةواستجابة لهذه المطالب، فإننا نواصل إیالء األولویة لتنمیة شبك

  الحلول للمشاكل التي تهم عمالئنا".

 

دارة الفروع – الخدمات المصرفیة لألفراد في البنك إلیسرا باقي، نائب رئیس أول ت قال ،اجهته ومن

من العمالء، ونسعى دائمًا ترمي استراتیجیة البنك العربي المتحد إلى جذب شریحة جدیدة :" العربي المتحد

 الخدمات متعاملو فروعنا المصرفیة المتواجدة في مناطق حیویة. یتطلعبأن نكون بالقرب منهم من خالل 

 الخدمات إلى الوصول لهم تضمن مالئمة خیارات على الحصول إلى الدولة في لألفراد المصرفیة

البدیلة  وتحسین قنواتنا تعزیز نواصل حین وفي. ویسر وكفیلة لإلستخدام السلس بسهولة المصرفیة

 الفروع وستعمل. التقلیدیة المصرفیة خدماتنا تطویر إلى قصوى أهمیة ذاته الوقت في نولي فإننا الفّعالة،

البنك العربي المتحد بما في ذلك  یقدمها التي المبتكرة والمنتجات الخدمات كافة توفیر على الثالثة الجدیدة

 برنامج والء "،مكافآت البنك العربي المتحد"صدارة" الخدمات المصرفیة المتمیزة، وخدمة إدارة الثروات، و"

متنوعة حصریة تحمل  الذي سبق وأن حاز على جوائز مرموقة، باإلضافة إلى سلع ومنتجات عمالءال

    .شعار نادي برشلونة"

 

البنك العربي المتحد سبعة فروع في الشارقة، وثمانیة فروع في ابوظبي، وفرعان في رأس الخیمة، وفرع 

 واحد في كل من عجمان والفجیرة.

 

،،، انتهى

 



 
 مالحظات للمحررین: 

 حول البنك العربي المتحد:

 كمشروع مشترك ضم العدید من المستثمرین اإلماراتیین ومؤسسة سوسیتیه جنرال. وانطالقًا 1975تأسس البنك العربي المتحد في عام 

 منتشرة في 2014 سبتمبر 31 فرعًا ومكتبًا كما في 27من مقره الرئیسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه التي بلغت 

مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة، یقدم البنك خدماته المالیة لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات. وقد حصل البنك على 

جائزة تقدیریة باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزایدة من المؤسسات التجاریة والصناعیة عبر مختلف اإلمارات السبع.  

ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفیة الشاملة التي یوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفیة لألفراد، والتمویل 

التجاري، والخدمات المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وخدمات الخزینة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعدید من القطاعات 

المؤسسیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفیة المتمیزة، والخدمات المصرفیة اإلسالمیة، 

وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزید من الخطط التوسعیة في المستقبل. 

ورسّخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتمیز الذي یتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في 

المنطقة.  

 بنكًا في 50 ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویعد ضمن قائمة أكبر 23یحتل البنك المركز 

 ملیون 552دول مجلس التعاون الخلیجي من حیث القیمة السوقیة. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قیاسیة صافیة بلغت 

، وهو أعلى معدل لصافي األرباح السنویة 2012٪ مقارنة مع 35، بزیادة قدرها 2013 دیسمبر 31درهم إماراتي للسنة المنتهیة في 

، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجیل صافي أرباح مرحلیة 2014التي یسجلها البنك حتى تاریخه. وفي النصف األول من عام 

. 2013٪ مقارنة مع األرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 26 ملیون درهم إماراتي بزیادة قدرها 328بلغت 

، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقیة تحالف إقلیمي استراتیجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر 2007وفي دیسمبر 

% من أسهم البنك العربي المتحد. ویعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله 40بنك للقطاع الخاص في قطر، على 

في السنوات الالحقة مؤشرًا على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتیجي مع البنك القطري . 

 

وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثًال مع بنك عمان الوطني وبنك ألترناتیف التركي، األمر الذي ساهم في توفیر أرضیة صلبة 

لتحقیق النمو في المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة. 

لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ: 
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البنك العربي المتحد 
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