
 

 

 
 خبــــــر صحـفــــي

 

 مليون دوالر أمريكي 052بقيمة  مشتركالبنك العربي املتحد يحصل على قرض 
 

 في بنوكالأسرع  ،وقع البنك العربي املتحد  :(0202ديسمبر  00الشارقة، إ.ع.م )
ً
 على  نموا

ً
الشرق األوسط، مؤخرا

 ،للعربي املتحد هذا القرض في تقديمشارك  . مريكيمليون دوالر أ 052بقيمة  مشتركاتفاقية يحصل بموجبها على قرض 

  20عامين،  يتوجب سداده خالل والذي
ً
ًعامليمصرفا

ً
ًوإقليمي ا

ً
 022املطلوب كانت  قرضقيمة األصلية للاليذكر أن  . ا

ً ولكن، مليون دوالر،
ً
د العد والتي بلغت ضعف تم استالمها،التي  ضطلبات املشاركة في القًر للكم الهائل من  ونظرا

الشديدة باملساهمة في مليون دوالر. إن رغبة البنوك واملؤسسات املالية  052قرر البنك زيادة قيمة القرض إلى  توقع،امل

البنك من  ثقة الكبيرة التي يحظى بهاباإلضافة إلى ال البنك في السوق املحلييعكس املكانة القوية التي يحتلها هذا القرض 

ً.  ألغراض تجارية عامةستخدم يأن القرض س كًر. يذقبل هذه املؤسسات واملصارف

ً

التوثيق عمليات  يوكيل ليكوناأبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري  يبنككل من  وقع االختيار علىفقد وعلى صعيد آخر 

ل إدارة القرض ك املسؤولة عنتضم قائمة البنوك . و املساهمين فيهًو شاركة في إدارة القرضباإلضافة إلى املوالتسهيالت، 

أما قائمة البنوك بنك االتحاد الوطني. ًو بنك الخليج األوًلًوبنك أم القيوين الوطني ًواملؤسسة العربية املصرفية  :من

 الخليجيالتجاري بنك الًو  ًيقطًرالالبنك التجاري ًو بنك دبي التجاري كل من  فضمتالقرض  في تقديم املشاركة

ًميريل لينش.   وبنك أوف أمريكا  كوميرزبنكًوستاندرد تشارترد بنك ًو

ً

 على التوقيع على القرض، قال ًو
ً
الرئيس التنفيذي للبنك العربي املتحد: " أشعر بالسعادة الغامرة  ،بول تروبريدجتعليقا

املصارف  كباًر عدد منالذي حصلنا عليه من لدعم لذلك يعود الفضل في ًو ،إلنجاز هذا القرض واتمامه بنجاح

ً إن هذا ،ليةواملحالعاملية  واملؤسسات املالية،
ً
في  ي يتمتع بها البنك العربي املتحدالتاملكانة على صالبة ومتانة  يعد دليال

دفعنا لاللتزام والتمسك أكثر ا البنوك املشاركة في هذا القرض تنا إياهكما أن الثقة التي منحتالسوق املحلي والعالمي، 

ً". بمكانتنا كمحرك رئيس ي والعب أساس ي في السوق املالي املحلي

ً

ً لك البنك العربي املتحدتيم
ً
  02 مكونة من فروع شبكة حاليا

ً
ًموزعفرعا

ً
 أما عن أرباحه، فقد .الدولةجميع إمارات  على ا

ً وقد %،23إلى ارتفاع نسبة أرباح البنك لتصل إلى  0222لربع الثالث من لأشار  تقرير البنك املالي 
 
 وق

ً
ع البنك مؤخرا

 2 لـتمتد ة القدم، حيث تعد هذه الشراكة األولى من نوعها على مستوى الدولة، ًولكًر مع نادي برشلونة اتفاقية شراكة

ومن املتوقع أن يواصل البنك  خاللها عدد من املنتجات املصرفية املستوحاة من النادي الكتالوني. البنك يقدم  ،سنوات

 مع النت
ً
ًاد الدولة.تصالتي يحققها اق املذهلةائج العربي املتحد تقدمه ونموه بشكل مضطرد خالل السنوات القادمة تزامنا

 

 

 



 

 عن البنك العربي املتحد:

 
 من مقره الرئيس ي الكائن في إمارة  2395تأسس البنك العربي املتحد في عام 

ً
كمشروع مشترك ضم العديد من املستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقا

 بحلول نهاية العام  22رقة، وفروعه ومكاتبه املقرر أن تصل إلى الشا
ً
 ومكتبا

ً
في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية املتحدة، يقدم البنك خدماته املالية  0222فرعا

ملؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من ا

ًالسبع. 

ً

، والخدمات املصرفية ومن خالل مجموعة الخدمات املصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي املتحد للشركات، والخدمات املصرفية لألفراد، والتمويل التجارًي

وجهة املفّضلة للعديد من القطاعات املؤسسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ومع إطالق خدمة للشركات الصغيرة واملتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك ال

ء األفراد، مع وضع املزيد من "صدارة" للخدمات املصرفية املتميزة، والخدمات املصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي املتحد"، وّسع البنك قاعدة العمال

ت هذه املبادرات ومستوى األداء املتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي املتحد كواحد من أسرع الالخطط التوسع
ّ
 في ية في املستقبل. ورسخ

ً
بنوك نموا

 املنطقة. 

ً

 في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث  52ضمن قائمة أكبر الشركات املدرجة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  02يحتل البنك املركز 
ً
بنكا

٪ مقارنة مع 00، بزيادة قدرها 0220ديسمبر  22مليون درهم للسنة املنتهية في  022 القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي املتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت

، أعلن البنك العربي املتحد عن تسجيل أعلى معدل لصافي 0222في النصف األول من عام ، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه. و0222

 .0220٪ مقارنة مع أرباح املسجلة في الفترة نفسها من عام 25مليون درهم بزيادة قدرها  062األرباح نصف السنوية حيث بلغت 

ً

قطر، على  ، أبرم البنك العربي املتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في0229وفي ديسمبر 

ً 0220% من أسهم البنك العربي املتحد. ويعد األداء املالي القوي للبنك العربي املتحد الذي سجله في عام 02
ً
على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي  مؤشرا

ً. مع البنك القطرًي

ً

 مع بنك عمان الوطني األمر الذي مهد ملرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر املنطق
ً
 مماثال

ً
ة. كما واستحوذ البنك التجاري وأبرم البنك التجاري القطري تحالفا

% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة املتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس 92.20ة القطري في اآلونة األخيرة على نسب

مات املصرفية إلضافة إلى الخدالتعاون الخليجي وتركيا من مثل، الخدمات املصرفية عبر الحدود للشركات وأسواق املال، وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار با

ًإلدارة الثروات و خدمات القروض املشتركة. 

ً

 ملعداًل
ً
 في دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقا

ً
ت الربحية. وفي إطار رييته االستراتيجية يعد البنك العربي املتحد املؤسسة املصرفية األسرع نموا

 منه لخلق عالقات قيمة وطويلة األمد مع املساهمين.واإلصرار على مواصلة النمو، يكثف الفًر
ً
 يق التنفيذي للبنك العربي املتحد جهوده سعيا

ً

 -انتهى-
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 مالحظات للمحررين: 
 حول البنك العربي المتحد:

 
يتيه جنرال. وانطالقًا من مقره الرئيسي الكائن في إمارة كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوس 5791تأسس البنك العربي المتحد في عام 

في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية  3350فرعًا ومكتبًا بحلول نهاية العام  03الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 
زة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائ

 السبع. 
 

ة للشركات ، والخدمات المصرفيومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل التجاري
مع إطالق خدمة "صدارة" الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. و 

البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع 
 األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في المنطقة. مستوى التوسعية في المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات و 

 
بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي من  13رجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر ضمن قائمة أكبر الشركات المد 30يحتل البنك المركز 

٪ مقارنة 30، بزيادة قدرها 3353ديسمبر  05مليون درهم للسنة المنتهية في  053 حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت
، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى معدل 3350حتى تاريخه. وفي النصف األول من عام يسجله البنك وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية ، 3355مع 

 .3353٪ مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 01مليون درهم بزيادة قدرها  363لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت 
 

قطر، على  ، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في3339يسمبر وفي د
الفوائد التي جناها من خالل تحالفه مؤشرًا على  3353% من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام 03

 . االستراتيجي مع البنك القطري
 

استحوذ البنك التجاري كما و الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة.  وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثاًل مع بنك عمان الوطني األمر
% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس 93.40القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 

تقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى الخدمات و التعاون الخليجي وتركيا من مثل، الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات وأسواق المال، 
  لمصرفية إلدارة الثروات و خدمات القروض المشتركة.ا
 

ت الربحية. وفي إطار رؤيته يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نموًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقًا لمعدال
 طويلة األمد مع المساهمين.و لخلق عالقات قيمة  منه لبنك العربي المتحد جهوده سعياً لتنفيذي الفريق ال يكثفالنمو،  مواصلةاالستراتيجية واإلصرار على 

 
 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ
 جهاد صالح 

 البنك العربي المتحد 
 5075481 6 971+هاتف مباشر: 
  6314507 50 971+هاتف متحرك: 

jehad.saleh@uab.ae 
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