
 

 
 خبر صحفي

 
  

في أبو ظبي لتقديم  "النادي"شراكة حصرية مع  تفاقيةاع قيو البنك العربي المتحد 
 خدمات مصرفية لألفراد

 عضواً  0333لـ أجيزة الصراف اآللي  متنوعة وسيوفر منتجات مصرفيةسيقدم البنك 
 

 في نمواً البنوك تحد، أسرع أعمن البنك العربي الم -( 4302مايو،  03الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة )
تفاقية شراكة حصرية مع النادي، أحد أعرق أندية العضوية الخاصة في أبوظبي إ، عن إبرام الشرق األوسط
لخدمات المصرفية لألفراد بصورة حصرية لعمالء اتقديم البنك ب سيقوماإلتفاقية  بموجبو  .وأكثرىا نجاحاً 

 .وبالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس حتفالً إ 4304عام تم بناؤه الذي ، رعاية برج الناديإلى جانب النادي، 
 

 سيقوملعمالئو،  لتوفير وسائل الراحة في خطوة تعزز إلتزام البنكو   ،التفاقية التي تمتد لثالثة أعوام بموجب
الوصول  وبالتالي سيولة النادي،  عدة أماكن منلي في اآلصراف البتركيب وتشغيل أجيزة  البنك العربي المتحد

جراء السحب النقديإلييا و  عمالء في المجمع الصحي التابع الركن خدمة  بإضافةأيضًا البنك ، كما سيقوم ا 
لمبنك العربي المتحد فرصة إقامة فعاليات حصرية تتيح التفاقية لمنادي لتقديم مجموعة من الخدمات. و 

 خالل فترة الشراكة.عضاء األتستيدف 
 

، المحافظة عمى النمو القوي الذي حققو مؤخراً يدف بحممة واسعة ينفذىا البنك  ضمنالتفاقية ىذه وتأتي 
حصتو السوقية في اإلمارات من خالل الوصول إلى شريحة واسعة من العمالء. ويمتمك النادي حوالي وزيادة 
من غير  اً آلف زائر  03يستقبل نحو بينما حول العالم،  بمداً  42 أنحاءدون األطفال في  من اً عضو  0333

النادي في قمب العاصمة أبوظبي، عمى مقربة من المركز المالي الجديد، والمنطقة مقر . ويقع األعضاء سنوياً 
 حسب الخطط المقررة. ب ألف نسمة 433الثقافية، والمنطقة السكنية الراقية التي من المتوقع أن تضم 

 
 األعالن عن  تحد: "يسر البنك العربي المتحدالرئيس التنفيذي لمبنك العربي الموقال السيد بول تروبريدج، 

إضافة فريدة ومميزة لموجيات الترفييية ونوادي لذي ُيعد األيقوني، ا ورعاية برجكذلك الشراكة مع النادي و 
لجميع  بكونو البيت الثانيلمتعدد الثقافي و  بكونو مقراً العضوية الخاصة الفاخرة في أبوظبي. ويشتير النادي 

لمواطني دولة اإلمارات والوافدين عمى حد سواء، وىي الفمسفة التي نشترك  قيمة مجتمعية ويضفيأعضائو، 



 

لف من آل من خالل تأييدنا لمتنوع. ويسرنا أن نحظى بفرصة عرض منتجاتنا المصرفية المتميزةمع النادي بيا 
البرنامج الذي اكتسب وىو "، "مكافآت البنك العربي المتحد المميزولء العمالء  سيما برنامج ، لأعضاء النادي
 "البنك العربي المتحد.بقاعدة عمالئنا سبب النمو المتواصل في  ما يعكسشيرة كبيرة، 

 
وقال مايك ماكجراث، مدير عام النادي: "يسرنا تواجد البنك العربي المتحد كشريك حصري لمخدمات المصرفية 

تتيح تقديم خدمات مصرفية التي س، و ئناألعضا وتأتي ىذه الشراكة كإضافة لمعروض التي نوفرىالألفراد. 
مالئمة لعمالئنا خالل ممارستيم الفعاليات الترفييية الممتعة في النادي. وتتكون قاعدة عمالئنا من أعضاء 

نخبة من كبار التنفيذيين الفاعمين من المواطنين والجاليات المقيمة في  بما فييمبارزين في مجتمع أبوظبي، 
لقدر من األىمية، فإن النادي سيتيح لألميات المنيمكات بأعمال البيت فرص إلستغالل وبنفس ا ،الدولة

  مضافة إلىقيمة سيعطي ، الجميع وضع الخدمات المصرفية في متناول وبالتالي فإنمميزات الشراكة. 
مع األىل  بممارسة نشاطات قّيمة يمارتيادىم النادي وشغل أوقات أثناءيزات التي يحصل عمييا األعضاء ملما

 واألصدقاء في رحاب النادي".    
 

تحت عنوان "أمسية مع طابع كرة القدة  تأخذ ولإلعالن عن اإلتفاقية، أقام البنك العربي المتحد فعالية شاطئية
فابيو كانافارو والبنك العربي المتحد". وحضر الفعالية سفير العالمة التجارية لمبنك العربي المتحد كانافارو، قائد 

بجائزة التحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( و  ،4332الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام و  سابقاً  نتخب اإليطاليالم
من حالفيم الحظ من لتوزيع العديد من الجوائز  األمسية ، وشيدت4332ألفضل لعب كرة قدم في العالم لعام 

المتقدمين لمنتجات البنك العربي المتحد. وشممت قائمة الجوائز رحمة مدفوعة التكاليف بالكامل لشخصين لمتابعة 
مباراة كرة قدم لنادي برشمونة في ممعب "كامب نو". والبنك العربي المتحد الشريك المصرفي الحصري منذ العام 

 لمنادي اإلسباني األبرز.  4300
 

مترا  00تصميم برج النادي من قبل الميندس المعماري السويسري البارز أندريو ميرىانس، ويعمو عمى ارتفاع  وتم
 يتم استخداميا كشرفة،متر  2.6منصة بقطر البرج  ويضم .لناديعمى ضفة اتصف كاسر األمواج في من

وسكنية رئيسية في أبوظبي. وتم  مواقع تجاريةة لفعاليات الترفييية. ويمكن مشاىدة البرج من عدا لستضافةو 
 .0624بناؤه احتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس النادي الذي تعود إنطالقتو إلى العام 

 
 -انتيى  -

 مالحظات لممحررين: 
 حول البنك العربي المتحد:



 
ومؤسسة سوسيتيو جنرال. وانطالقًا من مقره كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين  9;=5تأسس البنك العربي المتحد في عام 

منتشرة في مختمف أرجاء دولة  6158مارس  75فرعًا ومكتبًا كما في  :6الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعو ومكاتبو التي بمغت 
ل البنك عمى جائزة تقديرية باعتباره مزود اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماتو المالية لعمالئو سواء من األفراد أو الشركات. وقد حص

 الحمول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختمف اإلمارات السبع. 
 

، ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاممة التي يوفرىا البنك العربي المتحد لمشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل التجاري
الخدمات المصرفية لمشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجية المفّضمة لمعديد من القطاعات المؤسسية في دولة و 

ك اإلمارات العربية المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" لمخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البن
المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل. ورسّخت ىذه المبادرات ومستوى األداء  العربي

 المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في المنطقة. 
 

بنكًا في دول مجمس  91بر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر ضمن قائمة أك 67يحتل البنك المركز 
مميون درىم إماراتي لمسنة  996التعاون الخميجي من حيث القيمة السوقية. وقد أعمن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بمغت 

، وىو أعمى معدل لصافي األرباح السنوية التي يسجميا البنك حتى 6156٪ مقارنة مع 79ىا ، بزيادة قدر 6157ديسمبر  75المنتيية في 
مميون  5:5، أعمن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعمى معدل لصافي األرباح المرحمية والتي بمغت 6158تاريخو. وفي الربع األول من عام 

 .6157مسجمة في الفترة نفسيا من عام ٪ مقارنة مع األرباح ال78درىم إماراتي بزيادة قدرىا 
 

، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقميمي استراتيجي استحوذ من خالليا البنك التجاري القطري، وىو أكبر بنك ;611وفي ديسمبر 
المتحد الذي سجمو في السنوات  % من أسيم البنك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي لمبنك العربي81لمقطاع الخاص في قطر، عمى 

 الالحقة مؤشرًا عمى الفوائد التي جناىا من خالل تحالفو االستراتيجي مع البنك القطري .
 

يق النمو وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثاًل مع بنك عمان الوطني وبنك ألترناتيف التركي، األمر الذي ساىم في توفير أرضية صمبة لتحق
 بل بالنسبة لمبنوك األربعة.في المستق

 
 لمزيد من المعمومات، يرجى التصال بـ:

 
 جياد صالح 

 البنك العربي المتحد
 5075481 6 971+ىاتف مباشر<
    6314507 50 971+ ىاتف متحرك<

jehad.saleh@uab.ae 
 

 ماريا تيم
 صحارى لإلستشارات اإلعالمية

 :==>=5876;=11ف< ىات
  501714347 971+جوال< 

maria@saharagcc.com 
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