
 

 

 خبر صحفي

 البنك العربي المتحد یمنح مكافآت وحوافز مجزیة

 على تحویل مدیونیّة البطاقات اإلئتمانیة
 سیكون بإمكان العمالء الحصول على رحالت طیران مجانیة ومكافآت●

 ممیزة من البنك العربي المتحد وبدون فائدة ألول 6 أشھر

 للعمالء المشاركین لغایة سبتمبر 2014

 
أعلن ،(2014 یولیو، 12) المتحدة العربیة اإلمارات         الشارقة،

األوسط، الشرق منطقة في نموًا األسرع البنك المتحد، العربي           البنك

عرضجدیدیمنحالعمالءبموجبھرحالتطیرانمجانیةمنخالل إطالق             عن

قیامھم عند وذلك المتمیز، المتحد العربي البنك مكافآت          برنامج

 بتحویل مدیونیّات بطاقاتھم االئتمانیة إلى البنك العربي المتحد.

فياألولمنیولیوویستمرلغایةالثالثینمنسبتمبر العرض            وسیبدأ

ھذاالعرضللعمالءالحصولعلىنقطةمنمكافأةالبنك ویتیح .2014           

بتحویلھ یقومون درھم كل مقابل بارسا مكافأة أو المتحد           العربي

سیكون حیث المتحد، العربي البنك من االئتمان بطاقات          إلى

طیران، شركة 900 من أكثر لدى النقاط ھذه استبدال           بإمكانھم

جمیع في السیارات لتأجیر مكتب 150 العالم، في فندق 200,000          

نمط تواكب وأخرى رائدة إلكترونیة ومنتجات العالم،         أنحاء

یمكن والتي بارسا"، "مكافآت نقاط على الحصول أو          الحیاة،

شعار تحمل التي والمنتجات السلع من بالعدید الحقًا          استبدالھا

باستخدام العمالء سیستمتع ذلك، إلى وباإلضافة برشلونة.         نادي

تحویل عند أشھر ستة لمدة فائدة بدون االئتمانیة          بطاقاتھم

 مدیونیّاتھم.

المصرفیة الخدمات رئیس غراھام، توني قال السیاق، ھذا          وفي

سیتیح الممیز العرض "ھذا المتحد: العربي البنك في          لألفراد

العمالء والء برنامج من المجانیة النقاط من المزید كسب           لعمالئنا

البنكالعربيالمتحد"،كماسیكونبإمكانھمأیضًا "مكافآت          الممیز

في القدم كرة أندیة أشھر أحد مع الفریدة شراكتنا من            االستفادة

یقومون الذین العمالء بإمكان سیكون كلھ، ھذا جانب وإلى           العالم.

المتحد العربي البنك إلى االئتمانیة بطاقاتھم مدیونیّات         بتحویل

البطاقات استخدام على الرسوم من إعفاء بفترة         االستمتاع

الخاصة األخرى المزایا من واإلستفادة أشھر، ستة لمدة          االئتمانیة

اإلئتمانیة بطاقاتنا توفرھا التي الراقي الحیاة ونمط         بالسفر

 لحاملیھا."

المدیونیّة تحویل عرض من اإلستفادة للعمالء یمكن العرض،          وبموجب

على بناءًا إئتمانیة بطاقة ألي المتحد العربي البنك          إلى
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من ألكثر تحویالت بعدة القیام أیضًا یمكنھم كما          الموافقات،

عن تحویلھ یتم ما قیمة تقل ال بحیث مختلفة، بطاقات إلى             مدیونیّة

للنقاط األقصى الحد یصل سوف أیضًا العرض ھذا وبموجب درھم. 2500           

 والمكافآت الترویجیة إلى 75,000 نقطة مجانیة.

العروض من العدید جانب إلى المفعول ساري سیكون العرض           وھذا

یقدمھاالبنكالعربيالمتحدلعمالئھ،بمافيذلكعرض التي            األخرى

شھر نھایة حتى یستمر والذي ،"1 في 5" واحد منتج في مزایا              خمسة

ھذاالعرضللعمالءالحصولعلىقرضشخصيبسعرفائدة ویتیح            یولیو،

إلى المجانیة الجویة الرحالت من االستفادة مع ،%4.88 من           یبدأ

سفر وتأمین مجانیة، ائتمان وبطاقة العالمیة، الوجھات         مختلف

 مجاني، واإلعفاء من رسوم تنفیذ المعاملة.

برنامجمكافآتالبنكالعربيالمتحدحائزعلىالعدیدمن أن            یذكر

منھاأفضلبرنامجوالءللعمالءفيمنطقةالشرق المرموقة،           الجوائز

 األوسط لمدة عامین متتالیین من قبل مجلة "بانكر میدل إیست".

 انتھى --

  مالحظات للمحررین:
 حول البنك العربي المتحد:

من العدید ضم مشترك كمشروع 1975 عام في المتحد العربي البنك             تأسس
مقره من وانطالقًا جنرال. سوسیتیھ ومؤسسة اإلماراتیین         المستثمرین
التيبلغت26فرعًا ومكاتبھ وفروعھ الشارقة، إمارة في الكائن            الرئیسي
اإلمارات دولة أرجاء مختلف في منتشرة 2014 مارس 31 في كما             ومكتبًا
األفراد من سواء لعمالئھ المالیة خدماتھ البنك یقدم المتحدة،           العربیة
الحلول مزود باعتباره تقدیریة جائزة على البنك حصل وقد الشركات.            أو
مختلف عبر والصناعیة التجاریة المؤسسات من متزایدة لقاعدة          الرائد

  اإلمارات السبع.
 

العربي البنك یوفرھا التي الشاملة المصرفیة الخدمات مجموعة خالل           ومن
التجاري، والتمویل لألفراد، المصرفیة والخدمات للشركات،        المتحد
أصبح الخزینة، وخدمات والمتوسطة، الصغیرة للشركات المصرفیة         والخدمات
اإلمارات دولة في المؤسسیة القطاعات من للعدید المفضّلة الوجھة           البنك
المتمیزة، المصرفیة للخدمات "صدارة" خدمة إطالق ومع المتحدة.          العربیة
المتحد"، العربي البنك "مكافآت وبرنامج اإلسالمیة، المصرفیة         والخدمات
وضعالمزیدمنالخططالتوسعیةفي مع األفراد، العمالء قاعدة البنك             وسّع
یتقدمسنة الذي المتمیز األداء ومستوى المبادرات ھذه ورسخّت           المستقبل.
في نموًا البنوك أسرع من كواحد المتحد العربي البنك مكانة سنة،             بعد

  المنطقة.
 

دولة في المدرجة الشركات أكبر قائمة ضمن 23 المركز البنك            یحتل
مجلس دول في بنكًا 50 أكبر قائمة ضمن ویعد المتحدة، العربیة             اإلمارات
العربي البنك أعلن وقد السوقیة. القیمة حیث من الخلیجي           التعاون
للسنة إماراتي درھم ملیون 552 بلغت صافیة قیاسیة أرباح عن            المتحد
وھو ،2012 مع مقارنة ٪35 قدرھا بزیادة ،2013 دیسمبر 31 في             المنتھیة
وفي تاریخھ. حتى البنك یسجلھا التي السنویة األرباح لصافي معدل            أعلى
أعلى تسجیل عن المتحد العربي البنك أعلن ،2014 عام من األول             الربع
إماراتي درھم ملیون 161 بلغت والتي المرحلیة األرباح لصافي           معدل
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عام من نفسھا الفترة في المسجلة األرباح مع مقارنة ٪34 قدرھا             بزیادة
.2013 

 
إقلیمي تحالف اتفاقیة المتحد العربي البنك أبرم ،2007 دیسمبر           وفي
بنك أكبر وھو القطري، التجاري البنك خاللھا من استحوذ           استراتیجي
ویعد المتحد. العربي البنك أسھم من %40 على قطر، في الخاص             للقطاع
           األداءالماليالقويللبنكالعربيالمتحدالذيسجلھفيالسنواتالالحقة
البنك مع االستراتیجي تحالفھ خالل من جناھا التي الفوائد على            مؤشرًا

 القطري .
 

وبنك الوطني عمان بنك مع مماثًال تحالفًا القطري التجاري البنك            وأبرم
أرضیةصلبةلتحقیقالنمو توفیر في ساھم الذي األمر التركي،            ألترناتیف

 في المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة.
 

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ:

 

  جھاد صالح

 البنك العربي المتحد

 ھاتف مباشر:+971 6 5075481

  ھاتف متحرك: +971 50 6314507

jehad.saleh@uab.ae 
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