
 

 
 

 خبر صحفي
 

 سافر إلى بلدك هذا الصيف مجاناً مع عرض البنك العربي
 المتحد5 ٬ في 1

 

 أحصل مع قرضك الشخصي على بطاقة ائتمان مجانية وتأمين
 مجاني على السفر باإلضافة إلى رحالت طيران مجانية من
 برنامج والء العمالء الحائز على العديد من الجوائز

  "مكافآت البنك العربي المتحد"
 

أطلق – (2014 3يونيو٬ ) المتحدة العربية اإلمارات          الشارقة٬
الشرق منطقة في نموًا األسرع البنك المتحد٬ العربي          البنك
والمستمر الشخصية القروض على الصيفي الترويجي عرضه         األوسط٬
31منيوليو.يقدمالبنكلعمالئهمنخاللهذاالعرض             لغايةاـل
            خمسةمزايافيمنتجواحد"5في1".ويمنحهذاالعرضالعميل
          فرصةالحصولعلىقرضشخصيبفائدةسنويةمنخفضةتبدأمن4,88
مجانية ائتمان وبطاقة مجانية طيران رحالت إلى باإلضافة %         
على محتسبة رسوم أي دون ذلك وكل السفر على مجاني            وتأمين

 المعامالت.
 

يقومون والذين شخصية قروض من المستفيدين العمالء يحصل          كما
          بتحويلرواتبهمالشهريةإلىالبنكالعربيالمتحدعلىعددمن
         نقاطبرنامجالوالءالمميز"مكافآتالبنكالعربيالمتحد"تصل
          لغاية60,000نقطةوالتييمكناستبدالهابتذاكرسفرعلىمتن

 العديد من خطوط الطيران.
 

الرئيس نائب غراهام٬ توني قال العرض٬ هذا على          تعليقًا
للخدماتالمصرفيةلألفرادفيالبنكالعربيالمتحد:         التنفيذي
          "يعدهذاالعرضمنالعروضالمدهشةذاتالقيمةالمميزة٬حيث
         يمنحالعمالءممنيقومونبتحويلرواتبهمالشهريةإلىالبنك٬
         إمكانيةالحصولعلىقروضشخصيةبفائدةتنافسيةباإلضافةإلى
والتأمين اإلئتمان كبطاقة الممنوحة المزايا من        العديد
لوالء البنك برنامج في ألسمائهم المباشر التلقائي         والتسجيل
البنك "مكافآت برنامج عديدة٬ جوائز على الحائز         العمالء
البنك مكانة من تعزز المزايا تلك كل إن المتحد".           العربي

 العربي المتحد كخيار مصرفي أول وأمثل لجميع العمالء".
 

150 قيمتها تبلغ التي الشخصية القروض على العرض هذا           يطبق
إنجاز على رسوم أي احتساب ودون أدنى٬ كحد درهم           ألف
من واحدة على العمالء سيحصل ذلك٬ إلى باإلضافة          المعامالت.
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         بطاقتيالبنكالعربيالمتحدالحصرية٬فيزاإنفينيتأوفيزا
         بالتينيوماالئتمانيةأوواحدةمنبطاقاتالبنكالعربيالمتحد

  والتي تحمل شعار
 

االئتمانية٬ بالتينيوم فيزا أو سيجنتشر فيزا برشلونة٬         نادي
علىالراتبالشهريللعميل.كماوسيحصلالعمالء          وذلكاعتمادًا
مجاني تأمين على يونيو من 30 اـل قبل بطلباتهم           المتقدمين

  على السفر لهم وألفراد عائلتهم.
 

          وسيتممنحالعميل٬وذلكباالعتمادعلىالدخلالشهريله٬عددًا
25,000 بين تتراوح المتحد" العربي البنك "مكافآت نقاط          من
اإلنترنت٬ طريق عن لالستبدال قابلة نقطة 60,000         ولغاية
          ويستطيعالعميلاستبدالهذهالنقاطبتذاكرسفرعلىمتن900
العالم٬ حول فندق 200,000 من أكثر في وإقامة طيران           شركة
          باإلضافةإلىخدمةتأجيرالسياراتلدى150وجهةعالمية٬وما
          يزيدعلى2,000منتجإلكترونيوسلعمتنوعةوالتيتحملشعار

 نادي برشلونة.
 

 انتهى 

  مالحظات للمحررين:

 حول البنك العربي المتحد:

 

من العديد ضم مشترك كمشروع 1975 عام في المتحد العربي البنك             تأسس

الرئيسي مقره من وانطالقًا جنرال. سوسيتيه ومؤسسة اإلماراتيين          المستثمرين

كما ومكتبًا إمارةالشارقة٬وفروعهومكاتبهالتيبلغت26فرعًا في             الكائن

المتحدة٬ العربية اإلمارات دولة أرجاء مختلف في منتشرة 2014 مارس 31             في

حصل وقد الشركات. أو األفراد من سواء لعمالئه المالية خدماته البنك             يقدم

           البنكعلىجائزةتقديريةباعتبارهمزودالحلولالرائدلقاعدةمتزايدةمن

  المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع.

 

العربي البنك يوفرها التي الشاملة المصرفية الخدمات مجموعة خالل           ومن

والخدمات التجاري٬ والتمويل لألفراد٬ المصرفية والخدمات للشركات٬         المتحد

         المصرفيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة٬وخدماتالخزينة٬أصبحالبنكالوجهة

دولةاإلماراتالعربيةالمتحدة. في المؤسسية القطاعات من للعديد           المفضّلة

المصرفية والخدمات المتميزة٬ المصرفية للخدمات "صدارة" خدمة إطالق          ومع

          اإلسالمية٬وبرنامج"مكافآتالبنكالعربيالمتحد"٬وسّعالبنكقاعدةالعمالء

هذه ورسخّت المستقبل. في التوسعية الخطط من المزيد وضع مع            األفراد٬
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البنك مكانة سنة٬ بعد سنة يتقدم الذي المتميز األداء ومستوى            المبادرات

  العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة.

 

 

 

 

اإلمارات دولة في المدرجة الشركات أكبر قائمة ضمن 23 المركز البنك             يحتل

التعاون مجلس دول في بنكًا 50 أكبر قائمة ضمن ويعد المتحدة٬             العربية

السوقية.وقدأعلنالبنكالعربيالمتحدعنأرباح القيمة حيث من             الخليجي

مليوندرهمإماراتيللسنةالمنتهيةفي31ديسمبر 552 بلغت صافية             قياسية

األرباح لصافي معدل أعلى وهو ٬2012 مع مقارنة ٪35 قدرها بزيادة ٬2013            

  السنوية التي يسجلها البنك حتى

             تاريخه.وفيالربعاألولمنعام٬2014أعلنالبنكالعربيالمتحدعنتسجيل

إماراتي درهم مليون 161 بلغت والتي المرحلية األرباح لصافي معدل            أعلى

            بزيادةقدرها34٪مقارنةمعاألرباحالمسجلةفيالفترةنفسهامنعام2013

. 

 

إقليمي تحالف اتفاقية المتحد العربي البنك أبرم ٬2007 ديسمبر           وفي

للقطاع بنك أكبر وهو القطري٬ التجاري البنك خاللها من استحوذ            استراتيجي

على40%منأسهمالبنكالعربيالمتحد.ويعداألداءالمالي قطر٬ في              الخاص

على مؤشرًا الالحقة السنوات في سجله الذي المتحد العربي للبنك            القوي

 الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري .

 

وبنك الوطني عمان بنك مع مماثًال تحالفًا القطري التجاري البنك            وأبرم

ساهمفيتوفيرأرضيةصلبةلتحقيقالنموفي الذي األمر التركي٬             ألترناتيف

 المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة.

 
 لمزيد من المعلومات٬ يرجى االتصال بـ:

 
  جهاد صالح

 البنك العربي المتحد
 هاتف مباشر:+5075481 6 971

  هاتف متحرك: +6314507 50 971
jehad.saleh@uab.ae 
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