
 
 

 بيان صحفي
 

 

 في خدمة هي األولى من نوعها في اإلمارات

البنك العربي المتحد يبرم اتفاقية شراكة مع "َجست ويلز" لتقديم خدمة كتابة 

 وتوثيق الوصايا التقليدية والشرعية للعمالء

 
 

أعلن البنك العربي المتحد، البنك (: 4132مارس  13الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة )

 إلطالق خدمة ا في الشرق األوسط، عن إبرام اتفاقية شراكة مع "َجست ويلز"األسرع نمو  

 خدمةفي  ،المتعلقة بهاالمتطلبات  بكافةواالهتمام  كتابة وصايا العمالء وتسجيلهاعنى بت   جديدة

ادئ لمب يتم صياغتها وفق ااإلمارات، والوحيدة التي تقدم وصايا  دولة األولى من نوعها فيتعد 

 الشريعة اإلسالمية.وأحكام 

 

خدمة التوثيق، والتي  بما في ذلكتغطي الخدمة الجديدة كافة مراحل كتابة الوصايا وتسجيلها، 

 بتقديم هذه البنك العربي المتحد سيقوم .المحاكم في دبيديوان  لدىتم اعتمادها وتسجيلها ي

الخدمات لقسم زة التابع الممي المصرفية " للخدماتالصدارة" برنامجالخدمة كجزء من 

خدمات إدارة الثروات باإلضافة إلى  مميزةقدم خدمات مصرفية ي والذي المصرفية لألفراد، 

 للعمالء. 

 

قرها ويقع م ،القانونجمعية مسجلة في رسمية شركة  بكونها"َجست ويلز" تعرف شركة 

في رخصة تجارية قانونية  حاصلة على فهيأما عن نشاطها،  .الرئيسي في المملكة المتحدة

توزيع من كتابة وتسجيل وتوثيق باإلضافة إلى خدمة إدارة و الوصاياب المتعلقة اتخدمال تقديم

 ا النوع منت منح لشركة تقدم هذالتي وى من نوعها ولاألهي  تعد هذه الرخصة الميراث.

شهادة من دائرة  علىالحاصلة الشركة األولى هي "َجست ويلز"  كما ت عتبر الدولة، الخدمات في

مجال خبرة واسعة في الشركة تمتلك كما لمسلمين. اوصايا  وكتابة الشؤون اإلسالمية لصياغة



 النافذة واألحكام لقوانينتبعا  لذلك اإلسالمية وأو التقليدية  سواء   الوصايا وكتابة إصدار

 .الشرق األوسطواإلمارات  دولة في والمعمول بها

 

في  األمالكمحمد ماريا، مدير تخطيط ، قال الشراكة مع البنك العربي المتحدفي تعليق له حول 

البنك العربي المتحد و"َجست ويلز" "الوصية" )جي إل تي( يشرف كل من : ""َجست ويلز"

ولهم، والتأمين عليها ممتلكاتهم وأص إدارة علىمساعدة عمالئنا من أجل وذلك  العمل معا  ب

نستطيع من خاللها كة قوة ومصداقية تعد شرا هذه الشراكة إن يحددون بنودها. بموجب وصية

وإدارة ثرواتهم ووضع  تخطيط تساعدهم على لعمالئناحلول وتوصيات ومقترحات م يتقد

ير ظروف غأي حدوث التدابير الالزمة لعملية نقل ممتلكاتهم إلى الورثة الشرعيين في حال 

 ".البلد األم للعميلمتوقعة، سواء أكان الورثة داخل الدولة او في 

 

من جانبه قال توني غراهام، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في و

السيما للجميع، والملحة من الحاجات المصيرية أصبح كتابة الوصية  إن"البنك العربي المتحد: 

ستمكننا هذه الشراكة من مساعدة عمالئنا على إيجاد الحلول الالزمة ، أولئك الذين لديهم عائالت

صياغة في ومتمرسين كونهم خبراء بهذه الشراكة مع "َجست ويلز" إننا في غاية السعادة . لذلك

الوصايا خبرتهم في صياغة باإلضافة إلى وصايا متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  وكتابة

لمصرفية على خدماتنا اقيمة من أن هذه الخدمة ستشكل إضافة  نحن متأكدون .التقليدية

 إدارة الثروات". وخدمات صيةالشخ

 

وفقا  هيترك وصية، يتم توزيع ممتلكاتأن  دونفي حالة وفاة الشخص ": قائال   أضافكما 

على شمل أيضا توال يقتصر ذلك على العقار، بل يية المعمول بها داخل البلد، قانونلألحكام ال

الخدمة هذه  الشخصية. ستتيح همقتنياتمصرفية، وكافة ال هالنقدية المودعة في حسابات هلكاتممت

وإدارة عملية توزيع إصولهم  التحكمإمكانية العربي المتحد للعمالء  من المتكاملةالجديدة 

 . ىوفالمتجثمان تحديد طريقة التعامل مع  كلباإلضافة إلى  ،بشكل تاموممتلكاتهم 

 

 منبخبراء مدعوما  عالية، المؤهالت الذوي من  محامينال من "َجست ويلز" فريق  يعمل لدى 

واسعا   مهنيا   سجال   ، والتي تمتلكالشركة األم في المملكة المتحدة "َجست ويلز" )بي إل سي(



ية تنفيذ مهنية خدماتجي إل تي،  "َجست ويلز"شركة  تقدمس .عاما   41 ىعلى مد ةمتدمخبرة و

 هم.اياما يضمن راحة البال للعمالء فيما يتعلق بتنفيذ وص ،اياالوص في إدارة

 

 - انتهى -

 

 

 مالحظات للمحررين: 

 حول البنك العربي المتحد:

 

كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقا  من  3791تأسس البنك العربي المتحد في عام 

في مختلف أرجاء  4131فرعا  ومكتبا  بحلول نهاية العام  11مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 

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

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

 

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

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

دمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخ

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

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

 

بنكا  في دول  11ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  41يحتل البنك المركز 

مليون درهم للسنة  231ية صافية بلغت مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياس

، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه. 4133٪ مقارنة مع 42، بزيادة قدرها 4134ديسمبر  13المنتهية في 

 461بلغت ، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح نصف السنوية حيث 4131وفي النصف األول من عام 

 .4134٪ مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 11مليون درهم بزيادة قدرها 

 

، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك 4119وفي ديسمبر 

نك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام % من أسهم الب21للقطاع الخاص في قطر، على 

 مؤشرا  على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري . 4134

 

كبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة. كما وأبرم البنك التجاري القطري تحالفا  مماثال  مع بنك عمان الوطني األمر الذي مهد لمرحلة من النمو ال

% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة 92.42واستحوذ البنك التجاري القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 

بر الحدود للشركات المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا من مثل، الخدمات المصرفية ع

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

 المشتركة. 

 



ك تحقيقا  لمعدالت يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نموا  في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما أنه أحد أكثر البنو

 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

 

 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 

 

 ماريا تيم

 صحارى لإلستشارات اإلعالمية

 1179321477776هاتف: 

  501714347 971+جوال: 

maria@saharagcc.com 
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