بيان صحفي

العضو المؤسس "عوني العلمي" يتقاعد بعد  04عاما
البنك العربي المتحد يعين نائبا جديدا للرئيس التنفيذي
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ( 13يونيو .)2015

أعلن السيد عوني العلمي ،نائب الرئيس التنفيذي وأحد األعضاء التنفيذيين الذين ساهموا في تأسيس البنك
العربي المتحد ،عن تقاعده بعد مسيرة من العطاء على مدى  04عاما أمضاها في البنك.
وقال السيد العلمي في تعليق له" :أنا فخور بمسيرة تطور البنك على مدى العقود األربعة الماضية ،في رحلة
كانت حافلة بالتحديات والنتائج المجزية في نهاية المطاف .وأتطلع إلى رؤية النجاح المستمر للبنك العربي
المتحد مع دخوله المرحلة المقبلة من مسيرة تطوره".
وقال السيد پول تروبردج ،الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد" :بالنيابة عن جميع موظفي البنك العربي
المتحد ،أود أن أشكر السيد العلمي على الدور الكبير والمحوري الذي قام به خالل رحلة البنك على مدى
السنوات الـ  04الماضية .حيث كان له دور فعال في المساعدة على صياغة استراتيجية البنك العربي المتحد،
ودفع نموها ،مع ضمان التزام البنك بالقيم األصيلة التي ساهم في غرسها منذ البداية .ونتمنى له كل التوفيق في
تقاعده".
وقام البنك العربي المتحد بتعيين السيد سامر تميمي نائبا جديدا للرئيس التنفيذي خلفا للسيد عوني العلمي .وقد
عمل السيد تميمي في مناصب قيادية ضمن القطاع المصرفي في مؤسسات إقليمية وعالمية ،كان آخرها رئيسا
لقطاع الخدمات المصرفية للشركات الدولية وعضو مجلس إدارة .ولدى السيد تميمي خبرة تمتد على مدار 23
عاما في قطاع الخدمات المالية ،تعكس نجاحه االستثنائي في مهارات اإلدارة وتحقيق النتائج واإلنجازات على
نطاق أوسع .ويأت ي تعيين السيد تميمي ليؤكد مواصلة البنك العربي المتحد اإلستعانة بخبرات رفيعة من ذوي
السجل المهني الحافل بالنجاح في الصناعة المالية لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.
وتابع السيد تروبردج" :يسعدني الترحيب بالسيد تميمي وانضمامه إلى فريق العمل في البنك العربي المتحد.
حيث يتمتع السيد سامر بمهارات وخبرات ضمن القطاع المصرفي أهلته لكي يحتل مناصب قيادية بارزة ،وهو
تماما ما نحتاجه في البنك العربي المتحد ونحن نتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا في العقد الخامس من
عمر البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة".
من جهته قال السيد سامر تميمي" :أود أن اغتنم هذه الفرصة ألعبر عن سعادتي باالنضمام للبنك العربي المتحد
وأن أكون جزءا من قصة النجاح التي يمثلها .وأتطلع إلى تقديم كل ما لدي من خبرات ومهارات اكتسبتها على

مدى السنوات الـ  23الماضية للمساهمة في دعم النمو المستمر للبنك ،وتوسيع وجوده في دولة اإلمارات
العربية المتحدة".
*انتهى*
مالحظات للمحررين:
حول البنك العربي المتحد:
تأسس البنك العربي المتحد في عام  5791كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال .وانطالقاً من مقره الرئيسي

الكائن في إمارة الشارقة ،وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى  03فرعاً ومكتباً بحلول نهاية العام  2014في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات ،وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود 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
المفضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلمارات العربية
المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وخدمات الخزينة ،أصبح البنك الوجهة
ّ
وسع البنك
المتحدة .ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة ،والخدمات المصرفية اإلسالمية ،وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"ّ ،
ورسخت هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة،
قاعدة العمالء األفراد ،مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل.
ّ
مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في المنطقة.

يحتل البنك المركز  20ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويعد ضمن قائمة أكبر  13بنكاً في دول مجلس التعاون

الخليجي من حيث القيمة السوقية .وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت  605مليون درهم للسنة المنتهية في  05ديسمبر

 ،2014بزيادة بلغت نسبتها  ٪53مقارنة مع نتائج العام  ،3350وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه.
وفي ديسمبر  ، 3339أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري ،وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في
قطر ،على  %03من أسهم البنك العربي المتحد .ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله خالل السنوات الماضية مؤش اًر على الفوائد
التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري.

وأبرم البنك التجاري تحالفاً مماثالً مع بنك عمان الوطني والترناتيف بنك التركي األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة.

