
 

 

 بیان صحفي

 

 یقدم نقاط مكافآت مضاعفة على المشتریات باستخدام بطاقات
 الخصم المباشر واالئتمان خالل المعرض باإلضافة إلى 10 تذاكر

 سفرلمتسوقي المعرض لمتابعة نادي برشلونة

 البنك العربي المتحد الشریك المصرفي
 الرسمیوالحصري لمعرض "جیتكس شوبر الخریف"

 

أعلن :(2014 سبتمبر، 29) المتحدة العربیة اإلمارات         الشارقة،

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

أخرى، مرة "2014 خریف - شوبر "جیتكس الحصریةلمعرض رعایتھ           عن

لقطاع مخصصة فعالیة الرسمیألكبر المصرفي الشریك        باعتباره

األوسط، الشرق منطقة في شعبیة واألكثر االستھالكیة         اإللكترونیات

التجاریة والعالمات التجزئة شركات كبار بمشاركة یُقام         والذي

  العالمیة.

التجاري دبي مركز في جیتكس معرض الخریفمن دورة فعالیات           وتجري

القادم، 4اكتوبر وحتى سبتمبرالجاري 27 من الفترة خالل          العالمي

لعمالئھ المثیرة العروض من قائمة البنك أعد الفترة، ھذه           وخالل

 الحالیین والجدد.

كافة على مضاعفة مكافآت نقاط المتحد العربي البنك          ویقدم

بطاقات باستخدام المعرض، في المشاركة المتاجر من         المشتریات

المتحد. العربي البنك من االئتمانیة والبطاقات المباشر         الخصم

"جیتكس خارج العارضین متاجر لیشمل أیضا العرض یمتد          كما

نقاط برنامج ذاتھا.ویُعد الفترة خالل الدولة مستوى         شوبر"وعلى

برنامج أفضل المنطقة مستوى وعلى المتحد العربي البنك          مكافآت

المنطقة،وسبقلھالفوزبجائزةأفضلبرنامجوالءعمالء في            مكافآت

  من مجلة "بانكر میدل إیست" لعامي 2013 و2014.

العربي البنك تربط التي الحصریة الشراكة وبفضل ذلك، على           وعالوة

برشلونةلكرةالقدمعلىمستوىدولةاإلمارات،ستُتاح بنادي          المتحد

الفوز فرصة شوبر" "جیتكس معرض زوار من محظوظین متسوقین           لخمسة

مندبيإلىبرشلونة،حیثسیتمتقدیمتذكرتینسفرلكل سفر             برحلة

كرة مباراة حضور وتذاكر الفندقیة، اإلقامة تشمل بالسحوبات          فائز

"كامب ملعب في العالم في القدم كرة أندیة أعظم من لواحد             قدم

 نو" االسطوري الذي یتسع لـ100 ألف متفرج.
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الصراف أجھزة خدمات بتزوید أیضا المتحد العربي البنك          وسیقوم

ھذه وتفخر "جیتكس". معرض في تسوقھم خالل العمالء لراحة           اآللي

لإللكترونیاتاالستھالكیةفيالمنطقة، مھرجان أكبر بكونھا         الفعالیة

أكثر الماضي العام فعالیات واستقطبت استثنائیة، نتائج حققت          حیث

 من 230 ألف زائراً، وحققت مبیعات ممیزة بلغت 245 ملیون درھم .

الخدمات رئیس التنفیذي، الرئیس نائب غراھام، توني         وقال

مواصلة "یسرنا المتحد: العربي البنك في لألفراد         المصرفیة

الكبیر النجاح بعد الخریف، ھذا شوبر" "جیتكس معرض مع           شراكتنا

أخرى مرة عمالئنا بوسع وسیصبح المعرض. ھذا من الربیع           لنسخة

من الخیارات آالف على إلنفاقھا مضاعفة مكافآت نقاط على           الحصول

الطیران،واإللكترونیاتبشتىعالماتھاالتجاریة. وشركات        الفنادق،

برشلونة لنادي رعایتنا من االستفادة أیضا المرة ھذه یسعدنا           كما

كرة مالعب أضخم إلى السفر فرصة جیتكس متسوقي ومنح القدم،            لكرة

 القدم في أوروبا لمتابعة فریق برشلونة مباشرة".

في أیام أربعة مدار على شوبر" "جیتكس من الربیع نسخة            وأقیمت

التجاريالعالمي،أیضا،فيوقتسابقمنالعامالحالي، دبي            مركز

  من 23- 26 ابریل.

 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

المقررأنتصلإلى ومكاتبھ وفروعھ الشارقة، إمارة في الكائن            الرئیسي

2013فيمختلفأرجاءدولةاإلمارات العام نھایة بحلول ومكتبًا فرعًا 30            

األفراد من سواء لعمالئھ المالیة خدماتھ البنك یقدم المتحدة،           العربیة

الرائد الحلول مزود باعتباره تقدیریة جائزة على وحصل الشركات،           أو

اإلمارات مختلف عبر والصناعیة التجاریة المؤسسات من متزایدة          لقاعدة

  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
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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

            المتحدعنأرباحقیاسیةصافیةبلغت522ملیوندرھمللسنةالمنتھیةفي

لصافي معدل وأعلى ،2012 مع مقارنة ٪35 قدرھا بزیادة ،203 دیسمبر 31            

            األرباحالسنویةیسجلھالبنكحتىتاریخھ.وفيالنصفاألولمنعام2014،

صافيأرباحنصفسنویةبلغتقیمتھ تسجیل عن المتحد العربي البنك            أعلن

مقارنةمعأرباحالمسجلةفيالفترة ٪26 قدرھا بزیادة درھم ملیون 328            

 نفسھا من عام 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

السنوات خالل سجلھ الذي المتحد العربي للبنك القوي المالي           األداء

مع االستراتیجي تحالفھ خالل من جناھا التي الفوائد على مؤشرًا            الماضیة

 البنك القطري .

الوطني عمان بنك مع مماثًال تحالفًا القطري التجاري البنك           وأبرم

منالنموالكبیرللبنوك لمرحلة مھد الذي األمر التركي بنك            والترناتیف

  الثالثة عبر المنطقة.

 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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