خبــــــر صحـفــــي
البنك العربي املتحد يطلق بطاقات ائتمانية وبطاقات سحب مباشر "برشلونية" تعد الوى م
نوعها في املنطقة
بطاقتي فيزا سجنيتشر وبالتينيوم الئتمانية وبطاقة فيزا بالتينوم للسحب املباشر
ً
ً
 57فائزا بـ  57رحلة مدفوعة التكاليف ملشاهدة مباريات نادي برشلونة مباشرة م ملعب كامب نو

الشارقة ،إ.ع.م ( 41ديسمبر  :)3142أطلق البنك العربي املتحد ،أسرع البنوك نمواً في الشرق األوسط و"الشريك
املصرفي الرسمي لنادي برشلونة في دولة اإلمارات" بطاقات "إف س ي برشلونة" ،البطاقات األولى من نوعها في املنطقة .إن
هذه البطاقات املميزة ،االئتمانية منها أو بطاقات السحب املباشر ،ستجعل من عملية الشراء عملية ممتعة وشيقة
ي وذلك عن
بارشا" الحصر ً
خصوصا لعشاق النادي الكتالوني ،حيث ستمنح حامليها نقاط مكافآت من برنامج "مكافآت ً
كل عملية شرائية ،كما ستعطيهم فرصة الفوز برحلة ملشاهدة مباريات فريقهم املفضل مباشرةً من ملعب كامب نو،
بإسبانياً .
ً
لقد أصبح بإمكان عشاق نادي برشلونة من املقيمين في دولة اإلمارات التقدم بطلب الحصول على أي من بطاقات "إف
س ي برشلونة" املتوفرة وهي فيزا سجنيتشر /بالتينيوم االئتمانية أو بطاقة فيزا بالتينيوم الخاصة بالسحب املباشر .إن
أبرز ما يميز بطاقة "فيزا سجنيتشر" أنها تحمل توقيع مجموعة من كبار نجوم نادي برشلونة وهم :ميس ي ،نيمار ،تشافي،
بيكيه و بيولً ،كما أنها تمنح حامليها فرصة واحدة للفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى برشلونة ومشاهدة إحدى مباريات
النادي وذلك عن كل  055درهم يتم إنفاقها على املشتريات .أما بطاقتي "فيزا بالتيني ًوم االئتمانية" و "فيزا بالتينيوم
للسحب املباشر" فتحمل إحداهمها صورة اللعبين الخمسة أما األخرى فتحمل أرقام قمصانهم ،كما ستمنح ك ًال
البطاقتين حامليها فرصة واحدة للفوز بالرحلة إلى برشلونة عن كل  1,555درهم يتم إنفاقها على املشتريات .سيتم ربط
بارشا" والذي سيمنح حاملي هذه البطاقات نقاط مكافآت
جميع بطاقات "إف س ي برشلونة" بنظام برنامج "مكافآت ً
يمكن استبدالها الحقا بالعديد من السلع واملنتجات كهدايا تذكارية تحمل شعار نادي برشلونة أو رحالت سفر على متن
أكثر من  055شركة طيران أو اإلقامة في أكثر من  055ألف فندق حول العالم باإلضافة إلى آالف األجهزة اإللكترونية
بارشا" هو جزء من برنامج "مكافآت البنك
املتوفرة من خالل متجر البنك العربي املتحد على اإلنترنت .إن برنامج "مكافآت ً
جائزة أفضل برنامج والء في الشرق األوسطً .
العربي املتحد" البرنامج املكافآت الحائز على ً
ً
تعليقا على هذا الحدث ،صرح توني جراهام ،نائب الرئيس التنفيذي  -الخدمات املصرفية لألفراد قائالً" :يسعدنا أن
نقدم لعمالئنا ولعشاق النادي الكتالوني في دولة اإلمارات بطاقات "إف س ي برشلونة" االئتمانية وبطاقات السحب

املباشر ،البطاقات األولى من نوعها في املنطقة واملستوحاة من نادي برشلونة العريق .ستمنح هذه البطاقات حامليها
فرصة الفوز برحلة مدفوعة التكاليف ملشاهدة مباريات التادي الكتالوني مباشرة من استاد ملعب كامب نو بإسبانيا،
بارشا" والتي يمكن استبدالها بمئات
ليس هذا فحسب ،فبطاقاتنا تضمن لحامليها الحصول على نقاط برنامج "مكافآت ً
املنتجات التي تحمل شعار النادي ،واملصممة خصيصا لعشاق ومحبي برشلونة .إن طرحنا لهذه البطاقات هو املرحلة
الثانية في أجندة شراكتنا مع النادي ًوالتي ستمتد لثالث سنوات قادمة" ً .
ً
من جانبه علق ماريتشلو باريكوردي املدير العام لحسابات فيزا في اإلمارات العربية املتحد ومنطقة الشرق األوسط قائالً":
إننا وباإلضافة إلى كوننا أكبر شبكة دفع إلكتروني حول العالم ،فنحن أيضا من أقوى الداعمين للرياضة والرياضيين،
ومن هذا املبدأ رحبنا بفكرة التعاونً مع البنك العربي املتحد ًإلطالق بطاقات فيزا "إف س ي برشلونة" املميزة واملستوحاة
من نادي عريق كنادي برشلونة لكرة القدم ونحن على ثقة من أن هذه البطاقات ستحظى بإقبال كبير من عشاق كرة
القدم في الدولة .لقد حرصنا أن تلبي بطاقة فيزا سجنيتشر االئتمانية جميع احتياجات حامليها من عشاق كرة القدم،
حيث ستمنحهم باقة واسعة من املزايا واملكافآت والخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم .كما تتميز
عنصراألمان فيها مع كل
ً
البطاقات الجديدة بدرجة عالية من األمان ،فجميعها مزودة برقاقات وتقنيات أمنية لزيادة
عملية مصرفية"ً .
ً
سيقدم البنك العربي املتحد خالل املرحلة األولى من هذه الحملة 50 ،تذكرة من فئة كبار الشخصيات لعمالئه الفائزين
ممن يحملون بطاقات فيزا "إف س ي برشلونة " وذلك ليشاهدوا مباريات النادي الكتالوني مباشرةً من استاد ملعب كامب
نو ،حيث سيمنح حاملوا بطاقة "فيزا سيجنتشر" فرصة واحدة لدخول السحب عن كل  055درهم يتم إنفاقها على
املباشر فرصة واحدة لدحول
ً
املشتريات ،بينما سيمنح حاملوا كل من بطاقتي بالتينيوم االئتمانية وبالتينيوم للسحب
السحب عن كل  1,555درهم يتم إنفاقها على املشتريات .ستجري عملية السحب في كل من  11يناير ،و  05فبراير و 05
مارس  0512لإلعالن عن األسماء الفائزةً .
ً
على من يرغب بالحصول على أي من هذه البطاقات الحصرية مع إمكانية الفوزً بفرصة إضافية لدخول السحب على
الجائزة ،زيارة منصات البنك العربي املتحد املنتشرة في عدد من مراكز التسوق الرائدة بالدولة ،أو التسجيل عبر املوقع
اإللكتروني ً . www.uab-football.com
ً
سيحصل حاملوا بطاقات "إف س ي برشلونة " الجديدة ،باإلضافة إلى االمتيازات السابقة ،على مجموعة من املزايا
الحصرية كالدخول املجاني لصاالت كبار الزوار باملطارات ،وخدمة املساعدة ،وتأمين على السفر ،وخصومات على
الوجبات ،وخصومات خالل التسوق ،ودخول مالعب الجولف وغيرها الكثير ،ناهيك عن حصولهم على نقاط الوالء من
برنامج "مكافآت البنك العربي املتحد" برنامج الوالء ا ًألفضل في الشرق األوسط ،والتي يمكن استبدالها بتذاكر سفر مع
أكثر من  055شركة طيران و 055ألف فندق وآالف األجهزة االلكترونيةً .
ً
سيقدم البنك العربي املتحد لعمالئه خالل فترة شراكته مع نادي برشلونة والتي حددت بثالث سنوات ،أكثر من 1555
تذكرة سفر لحضور مباريات النادي مباشرة من ملعب كامب نو بإسبانياً .
ً

ً
ً

ع البنك العربي املتحد:
تأسس البنك العربي املتحد في عام  1050كمشروع مشترك ضم العديد من املستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال .وانطالقا من مقره الرئيس ي الكائن في إمارة
الشارقة ،وفروعه ومكاتبه املقرر أن تصل إلى  05فرعا ومكتبا بحلول نهاية العام  0510في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يقدم البنك خدماته املالية
لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات ،وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من املؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات
السبعً .
ً
ومن خالل مجموعة الخدمات املصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي املتحد للشركات ،والخدمات املصرفية لألفراد ،والتمويل التجاريً ،والخدمات املصرفية
ّ
املفضلة للعديد من القطاعات املؤسسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة .ومع إطالق خدمة
للشركات الصغيرة واملتوسطة ،وخدمات الخزينة ،أصبح البنك الوجهة
ّ
"صدارة" للخدمات املصرفية املتميزة ،والخدمات املصرفية اإلسالمية ،وبرنامج "مكافآت البنك العربي املتحد" ،وسع البنك قاعدة العمالء األفراد ،مع وضع املزيد من
ّ
الخطط التوسعية في املستقبل .ورسخت هذه املبادرات ومستوى األداء املتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة ،مكانة البنك العربي املتحد كواحد من أسرع البنوك نموا في
املنطقة.
ً
ن
ل
يحتل البنك املركز  00ضمن قائمة أكبر الشركات املدرجة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويعد ضمن قائمة أكبر  05بنكا في دو مجلس التعاو الخليجي من حيث
القيمة الس ًوقية .وقد أعلن البنك العربي املتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت  215مليون درهم للسنة املنتهية في  01ديسمبر  ،0510بزيادة قدرها  ٪02مقارنة مع
 ،0511وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه .وفي النصف األول من عام  ،0510أعلن البنك العربي املتحد عن تسجيل أعلى معدل لصافي
األرباح نصف السنوية حيث بلغت  015مليون درهم بزيادة قدرها  ٪00مقارنة مع أرباح املسجلة في الفترة نفسها من عام .0510
ً
وفي ديسمبر  ،0555أبرم البنك العربي املتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري ،وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر ،على
 %25من أسهم البنك العربي املتحد .ويعد األداء املالي القوي للبنك العربي املتحد الذي سجله في عام  0510مؤشرا على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي
مع البنك القطريًً .
ً
وأبرم البنك التجاري القطري تحالفا مماثال مع بنك عمان الوطني األمر الذي مهد ملرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر املنطقة .كما واستحوذ البنك التجاري
القطري في اآلونة األخيرة على نسبة  %55.02من رأسمال الترناتيف بنك التركي ،ما مكن البنوك األربعة املتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس
التعاون الخليجي وتركيا من مثل ،الخدمات املصرفية عبر الحدود للشركات وأسواق املال ،وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار با ًإلضافة إلى الخدمات املصرفية
إلدارة الثروات و خدمات القروض املشتركةً .
ً
يعد البنك العربي املتحد املؤسسة املصرفية األسرع نموا في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقا ملعدالت الربحية .وفي إطار رؤيته االستراتيجية
واإلصرار على مواصلة النمو ،يكثف الفريق التنفيذي للبنك العربي املتحد جهوده سعيا منه لخلق عالقات قيمة وطويلة األمد مع املساهمين.
ً

-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  3350في 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 خ الل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات ،والخدمات المصرفية لألفراد ،والتمويل التجاري ،والخدمات المصرفية للشركات
المفضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلمارات ا لعربية المتحدة .ومع إطالق خدمة "صدارة"
الصغيرة والمتوسطة ،وخدمات الخزينة ،أصبح البنك الوجهة
ّ
وسع البنك قاعدة العمالء األف ارد ،مع وضع المزيد من الخطط
للخدمات المصرفية المتميزة ،والخدمات المصرفية اإلسالمية ،وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"ّ ،

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

يحتل البنك المركز  30ضمن 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  053مليون درهم للسنة المنتهية في  05ديسمبر  ،3353بزيادة قدرها  ٪30مقارنة

مع  ،3355وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه .وفي النصف األول من عام  ،3350أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى معدل
لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت  363مليون درهم بزيادة قدرها  ٪01مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام .3353

وفي ديسمبر  ، 3339أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري ،وهو أكبر بنك للقطاع الخاص في قطر ،على

 % 03من أسهم البنك العربي المتحد .ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام  3353مؤش اًر على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه
االستراتيجي مع البنك القطري.

وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثالً مع بنك عمان الوطني األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة .كما واستحوذ البنك التجاري
القطري في اآلونة األخيرة على نسبة  % 93.00من رأسمال الترناتيف بنك التركي ،ما مكن البنوك األربعة المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس

التعاون الخليجي وتركيا من مثل ،الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات وأسواق المال ،وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى الخدمات
المصرفية إلدارة الثروات و خدمات القروض المشتركة.

يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نمواً في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقاً لمعدالت الربحية .وفي إطار رؤيته
االستراتيجية واإلصرار على مواصلة النمو ،يكثف الفريق التنفيذي للبنك العربي المتحد جهوده سعياً منه لخلق عالقات قيمة وطويلة األمد مع المساهمين.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:

جهاد صالح
البنك العربي المتحد
هاتف مباشر+971 6 5075481 :
هاتف متحرك+971 50 6314507 :
jehad.saleh@uab.ae

