
 
 

 بيان صحفي
 

 

ذوي االحتياجات لنادي الثقة ل هدعميواصل البنك العربي المتحد 

 الخاصة
 

ا في منطقة البنك العربي المتحد، البنك األسرع نمو   يواصل : (6102مارس  62الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة )

رد  نحوالمستمر  سعيهع م لى مستوى الدولة،ع غير مسبوقةونتائج  نمو معدالتتحقيق الشرق األوسط، 

، وكجزء وفي إطار حرصه على تأدية واجبه نحو المجتمع. أولوياته وجعله من أهمالجميل للمجتمع المحلي 

لذوي شراكة قوية مع نادي الثقة  عالقةالبنك العربي المتحد  أقامالمسؤولية االجتماعية، ب المتعلقةه من مبادرات

 . الدولةا لذوي االحتياجات الخاصة في ا قيّم  دم دعم  المؤسسة التي تُق االحتياجات الخاصة،

 

الذي قدمه البنك  ماليالدعم ال لقد كان للبنك العربي المتحد العديد من المساهمات والمبادرات، كان آخرها

الرامية  وبرامج النادي وذلك بهدف دعم أنشطةألف درهم  052 بقيمة ،لنادي الثقة لذوي االحتياجات الخاصة

مقر لل وفد من نادي الثقةبها  قامزيارة عقب ذلك . جاء االحتياجات الخاصةمن ذوي  الدولةل أبناء إلى تأهي

ا عن، الرئيسي للبنك العربي المتحد وجهوده في  لمواقف البنك العربي المتحد إدارة النادي تقدير وذلك تعبير 

ذوي رئيس مجلس إدارة نادي الثقة ل م،من سعادة طارق سلطان بن خاد ضم الوفد كال  قد النادي. وأنشطة عم د

، وحيدر طالب إربيع، مدير عام مشاريع الثقة مجلس اإلدارة ار، نائب رئيسبّ ، وحميد العاالحتياجات الخاصة

 لتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة. 

 

ا  العربي المتحد حرص البنكلقد  ل وذلك من خالمع نادي الثقة للمعاقين،  األجلعالقة طويلة  إقامةعلى دوم 

 تتناسب مع إمكاناتهم، توفير فرص عملوالسعي ل من ذوي اإلحتياجات الخاصة النادي لطلبةدعم تقديم ال

على تقديم الرعاية  نكبكما حرص ال. 0222منذ العام وذلك  الناديألنشطة تقديم الدعم المادي باإلضافة إلى 

 ذوي االحتياجات الخاصةدمج لهدف التي تلنادي والتي يطلقها االحصرية لكافة البرامج والدورات التدريبية 

، باإلضافة إلى تخصيصه عددا  من الوظائف ليتم شغلها من قبل كأعضاء فاعلين ومنتجينالمحلي في المجتمع 

 .الناديطلبة 

 

البنك  إن: "دبنك العربي المتحالرئيس التنفيذي لل -ج قال بول تروبريد ،هذه المناسبةعلى في تعليق له و

كان والذي  ،االجتماعية تهمسؤوليو المحليجتمع للمدعم التقديم تاما  بواجبه نحو  إلتزاما   ملتزم دالعربي المتح



ي الذي يحققه البنك عاما هذا األداء اإلستثنائ إنال يتجزأ من سياسة البنك العربي المتحد.  على الدوام جزءا  

لهذه الفئة  دعمنا ومساندتنا إن ه.الي ميننتعلى رد بعض الجميل إلى المجتمع الذي  ناحرصيزيد من  بعد عام

وتأهلهم للتفاعل  تمكنهم لهم، يةوتدريب يةتأهيلتقديم برامج ودورات  عبر، من ذوي االحتياجات الخاصة

قوم بدورنا على أكمل بالرضى واإلطمئنان باننا نيمنحنا الشعور ة منتجة، ملاع ةقوالمجتمع كفي ندماج واال

 .وجه"

 

 - انتهى -

 

 

 للمحررين: مالحظات 

 حول البنك العربي المتحد:

 

كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقا  من  5795تأسس البنك العربي المتحد في عام 

في مختلف أرجاء  0252ة العام فرعا  ومكتبا  بحلول نهاي 22مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 

مزود دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره 

 الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع. 

 

ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل 

التجاري، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات 

رات العربية المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، المؤسسية في دولة اإلما

وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل. ورسّخت 

 ميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموا  في المنطقة. هذه المبادرات ومستوى األداء المت

 

بنكا  في دول  52ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  02يحتل البنك المركز 

مليون درهم للسنة  052قية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السو

، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه. 0255٪ مقارنة مع 00، بزيادة قدرها 0250ديسمبر  25المنتهية في 

 062تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت  ، أعلن البنك العربي المتحد عن0252وفي النصف األول من عام 

 .0250٪ مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 25مليون درهم بزيادة قدرها 

 

بر بنك ، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أك0229وفي ديسمبر 

% من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام 02للقطاع الخاص في قطر، على 

 مؤشرا  على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري . 0250

 

ك عمان الوطني األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة. كما وأبرم البنك التجاري القطري تحالفا  مماثال  مع بن

% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة 90.00واستحوذ البنك التجاري القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 

تعاون الخليجي وتركيا من مثل، الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس ال



وأسواق المال، وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى الخدمات المصرفية إلدارة الثروات و خدمات القروض 

 المشتركة. 

 

إلمارات العربية المتحدة، كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقا  لمعدالت يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نموا  في دولة ا

 الربحية. وفي إطار رؤيته االستراتيجية واإلصرار على مواصلة النمو، يكثف الفريق التنفيذي للبنك العربي المتحد جهوده سعيا  منه لخلق

 .عالقات قيمة وطويلة األمد مع المساهمين

 

 االتصال بـ:لمزيد من المعلومات، يرجى 

 جهاد صالح 

 البنك العربي المتحد

 5075481 6 971+هاتف مباشر:

   6314507 50 971+ هاتف متحرك:

jehad.saleh@uab.ae 

 

 ماريا تيم

 صحارى لإلستشارات اإلعالمية

 2279502077776هاتف: 

  501714347 971+جوال: 

maria@saharagcc.com 
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