
 
 

 خبر صحفي

 

   في الدولة31 في دبي، والـ12وصوالً إلى الفرع الـ
 البنك العربي المتحد یفتتح فرعاً جدیداً في جمیرا

 

 عن افتتاح فرعه الثاني  البنك العربي المتحدأعلن – 2015 ینایر 12اإلمارات العربیة المتحدة، الشارقة، 

 فرعا تتوزع في كافة أرجاء الدولة. 31 جمیرا، ، لیصبح عدد فروع البنك عشر في دبي في شارع شاطئ

 

فرع جمیرا بحضور توني غراهام، نائب الرئیس التنفیذي إلدارة الخدمات ل االفتتاح الرسميوجرت مراسم 

المصرفیة لألفراد في البنك العربي المتحد، ویسرى باقي، نائب رئیس أول إلدارة الفروع في البنك العربي 

المتحد. 

 

ویقع الفرع الجدید في قلب جمیرا، إحدى المناطق األكثر ازدحاما ودینامیكیة في دبي، بالقرب من "سنست 

مول"، ویتمیز بسهولة الوصول وبتوافر مواقف واسعة لسیارات العمالء. ومع افتتاح الفرع الجدید یرتفع عدد 

 الفروع التي افتتحها البنك العربي المتحد في غضون شهر من الزمن إلى أربعة فروع.  

 

: "یتمیز توني غراهام، نائب الرئیس التنفیذي إلدارة الخدمات المصرفیة لألفراد في البنك العربي المتحدوقال 

هذا الفرع بموقعه الحیوي ضمن إحدى أشهر مناطق دبي وأكثرها تمیزا، وسیساعدنا في تقدیم خدماتنا بشكل 

أفضل لقائمة عمالئنا المتنامیة. ویأتي هذا الفرع الجدید انسجاما مع استراتیجیتنا الرامیة إلى تنمیة قدرات كافة 

قنوات الخدمات المصرفیة للعمالء، سواء الفروع المباشرة، أو عبر الهاتف أو الخدمات المصرفیة اإللكترونیة، 

 وذلك لخدمة عمالئنا بالطریقة المفضلة لهم". 
 

 



و�ان البنك العر�ي المتحد قد افتتح في د�سمبر 2014 ثالثة فروع جدیدة في دبي. وتقع الفروع الثالثة في 

�ل من الخلیج التجار� في أبراج " إكز��ت�ف تاور"، ومدینة دبي لإلعالم في برج "�ون�ورد تاور"، وفي 
وم  ت��

في برج "جروزفینر بیزنس تاور". و�اإلضافة إلى فروعه في دبي، �متلك البنك العر�ي المتحد س�عة فروع 
في 

ل من عجمان والفجیرة.  الشارقة، وثمان�ة فروع في ابو�بي، وفرعان في رأس الخ�مة، وفرع واحد في �

- ا نتهى - 
مالحظات للمحررین:  

حول البنك العربي المتحد: 
تأسس البنك العربي المتحد في عام 1975 كمشروع مشترك ضم العدید من المستثمرین اإلماراتیین ومؤسسة سوسیتیھ جنرال. وانطالقا ًم ن 

مقره الرئیسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعھ ومكاتبھ المقرر أن تصل إلى 30 فرعاً ومكتباً بحلول نھایة العام 2013 في مختلف أرجاء 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة، یقدم البنك خدماتھ المالیة لعمالئھ سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقدیریة باعتباره مزود 

الحلول الرائد لقاعدة متزایدة من المؤسسات التجاریة والصناعیة عبر مختلف اإلمارات السبع.  
ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفیة الشاملة التي یوفرھا البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفیة لألفراد، والتمویل 
التجاري، والخدمات المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وخدمات الخزینة، أصبح البنك الوجھة 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 

ھذه المبادرات ومستوى األداء المتمیز الذي یتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة.  یحتل 
البنك المركز 23 ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویعد ضمن قائمة أكبر 50 بنكاً في دول مجلس 

التعاون الخلیجي من حیث القیمة السوقیة. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قیاسیة صافیة بلغت 522 ملیون درھم للسنة المنتھیة في 
31 دیسمبر 203، بزیادة قدرھا 35٪ مقارنة مع 2012، وأعلى معدل لصافي األرباح السنویة یسجلھ البنك حتى تاریخھ. وفي النصف 

األول من عام 2014، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجیل صافي أرباح نصف سنویة بلغت قیمتھ 328 ملیون درھم بزیادة قدرھا ٪26 
 . مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسھا من عام 2013

وفي دیسمبر 2007، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقیة تحالف إقلیمي استراتیجي استحوذ من خاللھا البنك التجاري القطري، وھو أكبر بنك 
للقطاع الخاص في قطر، على 40% من أسھم البنك العربي المتحد. ویعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجلھ خالل 

السنوات الماضیة مؤشراً على الفوائد التي جناھا من خالل تحالفھ االستراتیجي مع البنك القطري . 
وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثًال مع بنك عمان الوطني والترناتیف بنك التركي األمر الذي مھد لمرحلة من النمو الكبیر للبنوك 

الثالثة عبر المنطقة.  
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