بيان صحفي

موظفو البنك العربي المتحد يحتفلون بالذكرى السنوية األربعين لتأسيسه
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي يحضران حفل جوائز التكريم للتميز في البنك

الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة 29 ،ابريل  :2015أقام البنك العربي المتحد حفله السنوي الخاص للموظفين يوم الجمعة
الماضي ،الموافق  24ابريل ،كجزء من احتفاالت البنك بالذكرى السنوية األربعين النطالقته في العام .1975

وأقيم الحفل في فندق أتالنتس – النخلة ،وتخلله توزيع جوائز على المتميزين من أفراد فريق العمل لدى البنك العربي المتحد.
وشملت قائمة الجوائز جائزة "أفضل موظف إماراتي للعام" ،و"أفضل موظف وافد للعام" ،والجوائز الفصلية األخيرة ،إلى جانب
تقليد الموظفين القدامى بأوسمة الخدمة الطويلة.

وحضر الحفل ،سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي ،المؤسس ورئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد ،والذي
ألقى بهذه المناسبة كلمة ،توجه خاللها بالتهنئة والشكر إلى العاملين في البنك على تحقيق هذا اإلنجاز الهام.

وفي كلمة له خالل الحفل ،استعرض بول تروبريدج ،الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد ،بعض الجوانب المضيئة في تاريخ
البنك العربي المتحد على مدى العقود األربعة الماضية ،وقال" :من الذكريات التي تبقى على الدوام عزيزة في وجداننا في البنك
العربي المتحد هي تلك السمات المميزة التي طبعت أداء البنك خالل بداياته المتواضعة ،وتتمثل بالمعرفة واأللفة باألسواق
المحلية ،والنكهة اإلماراتية الخالصة ،والتي ساعدت في الوقت ذاته في تحويل الطريقة التي ينتهجها األفراد والشركات في كافة
أرجاء دولة اإلمارات في تعامالتهم المصرفية".

وأضاف تروبريدج" :كنا على الدوام وبفضل الدعم الراسخ من رئيس مجلس إدارتنا ،ومجلس اإلدارة ،وكافة العاملين في البنك،
نكتسب القوة في المضي قدما لنبدو أكثر جاهزية وأكثر استعدادا لمواجهة تحديات المستقبل .ويبدو البنك العربي المتحد بالنسبة
لي أكثر من مجرد مؤسسة ،فنحن أقرب إلى أسرة واحدة .ومثل هذه الفعاليات كالحفل السنوي للموظفين تهدف إلى التجمع،
القيمة والدور الحاسم الذي لعبوه في نجاحات البنك".
وبناء وتطوير عالقات جديدة ،وتكريم المتميزين على مساهماتهم ّ

وتأسس البنك العربي المتحد كشركة عامة في إمارة الشارقة في العام  ،1975بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ،وذلك بعد أقل من أربعة أعوام على تأسيس
دولة اإلمارات العربية المتحدة .واليوم ،توسع البنك ،وبات يزاول أعماله المصرفية عبر  30فرعا منتشرة في كافة أرجاء الدولة،
ونجح البنك في تعزيز تركيزه ب بداياته األولى على قطاع الخدمات المصرفية للشركات ،ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات
والخدمات للعمالء من األفراد ،والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية.

-

انتهى -

مالحظات للمحررين:

حول البنك العربي المتحد:
تأسس البنك العربي المتحد في عام  1975كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال .وانطالقا من مقره الرئيسي
الكائن في إمارة الشارقة ،وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى  31فرعا ومكتبا 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 نموا في المنطقة.

يحتل البنك المركز  20ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويعد ضمن قائمة أكبر  50بنكا في دول مجلس التعاون

الخليجي من حيث القيمة السوقية .وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت  605مليون درهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر

 ،2014بزيادة بلغت نسبتها  ٪10مقارنة مع نتائج العام  ،2013وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه.
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