
 

 خبر صحفي
 

  5102بانكر ميدل ايست" "ذا مجلة ضمن أمسية توزيع جوائز 
أفضل بطاقة البنك العربي المتحد يحصد جوائز "أفضل برنامج لوالء العمالء" و"

 "أفضل بطاقة ائتمان مشتركة" مزايا حصرية" و 
وصعود بطاقة البنك "مكافآت البنك العربي" وبطاقة "فيزا إنفينيت البنك العربي" في الصدارة مجددا، 

 إف سي برشلونة إلى صدارة فئتها –العربي المتحد 
 

(: حصل البنك العربي المتحد على جائزة "أفضل 5102مارس  14الشارقة، دولة اإلمارات العربية المتحدة )
ريميوم" "مكافآت البنك العربي المتحد"، وجائزة "أفضل بطاقة مزايا حصرية "ب لوالء العمالء" عن برنامج برنامج 

بطاقة "فيزا إنفينيت البنك العربي المتحد االئتمانية"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمان مشتركة" عن "بطاقة البنك عن 
 بانكر ميدل ايست"."ذا من مجلة نادي أف سي برشلونة"،  –العربي المتحد 

 
 بانكر ميدل إيست""ذا  مجلةحيث اعتمدت صنفت هذه الجوائز من بين أهم الجوائز ضمن القطاع المصرفي، وقد 

شخص قاموا بعملية  010111من أصل إجمالي  إلصدار النتائج،صوت  000111على  5102في العام 
 مصرف مشارك. 52مع  . وقد حصد البنك العربي المتحد هذه الجوائز الثالثة بعد منافسة شديدةالتصويت

 
إنه إلمتياز يدعو الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "، تروبريدج قال السيد بولهذه الجوائز،  وتعليقا على

وثناء من قبل عمالئنا في دولة اإلمارات  تقدير للفخر واإلعتزاز بأن يبقى البنك العربي المتحد على الدوام محط
البنك العربية المتحدة، بما يدل على مدى إبداع كوادر البنك العربي المتحد التي تواظب على اإلرتقاء بمنتجات 

لتحافظ على صدارتها عاما بعد عام. ومع احتفال البنك العربي المتحد بالذكرى السنوية األربعين لتأسيسه في دولة 
 اإلمارات، فإننا نؤكد مجددا إلتزامنا بتقديم خدمات متميزة وعروض مجزية وقّيمة لعمالئنا".

 

في البنك العربي  الخدمات المصرفية لألفرادمن جهته قال السيد طوني غراهام، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس 
يشرفنا الفوز بهذه الجوائز عن بطاقة "فيزا إنفينيت" التي تقدم قيمة ال تضاهى، وبطاقات إف سي برشلونة المتحد: "

، إلى جانب برنامج والء العمالء الرائد في السوق المصرفية "مكافآت المستمر التي ترمز إلى تطلعنا إلى النمو



 

لعربي المتحد"، حيث تؤكد هذه العروض جميعها بأن البنك العربي المتحد أفضل بنك لتحويل راتبك البنك ا
 الشهري". 

 
"مكافآت البنك العربي المتحد" كأفضل برنامج والء عمالء في دولة اإلمارات  اختياروللسنة الثالثة على التوالي يتم 

ئتمان، العربية المتحدة . ويرتبط البرنامج بحساب تحويل راتب لدى البنك العربي المتحد، وببطاقات خصم مباشر وا 
شركة  011ويتيح للعمالء إستبدال نقاط المكافآت بدون أي فترات توقف برحالت جوية على متن أكثر من 

ستئجار سيارات في أكثر  5110111طيران، وحجز غرف في أكثر من  وجهة  021من فندق حول العالم، وا 
. وتُقدم مكافآت تحمل شعار نادي برشلونة السلع والمنتجات التيعالمية، أو إستبدال النقاط بمنتجات إلكترونية أو 

البنك العربي المتحد قيمة ال تضاهى للعمالء، حيث تتيح لألغلبية الساحقة من العمالء الذين يحولون رواتبهم 
بطاقة إئتمان البنك العربي المتحد السفر إلى بلدانهم  المتحد، ويستخدمون الشهرية إلى حساباتهم لدى البنك العربي

 مجانا مباشرة عبر فتح حساباتهم لدى البنك. 
 

أفضل بطاقة مزايا  جائزة على بطاقة "فيزا إنفينيت البنك العربي المتحد" االئتمانيةوفي نفس الوقت، حصدت 
للعام الثاني على التوالي. وهذه الخدمة تمكن العمالء من االستفادة الكاملة من مزايا برنامج حصرية "بريميوم" 

العروض اإلستثنائية بين  بطاقة "فيزا إنفينيت البنك العربي المتحد" االئتمانية"مكافآت البنك العربي المتحد". وتجمع 
متيازات أنماط  ستراحة في إمكانية دخول صاالت االالحياة، مثل إلستبدال النقاط مع العديد من فوائد السفر وا 

، وتخفيضات كبيرة للفنادق والمطار، وبطاقة مكافآت هارودز، وامتيازات الطعام مجانا العالممختلف مطارات 
 والغولف في جميع أنحاء العالم على سبيل المثال ال الحصر.

 
بعد "أفضل بطاقة ائتمان مشتركة" جائزة  على "نادي أف سي برشلونة –"بطاقة البنك العربي المتحد وجاء حصول 

دولة  في لشراكة الحصرية بين البنك العربي المتحدحيث تجسد هذه البطاقة ا مضي عام على اطالق البطاقة.
 .وأكثرها نجاحا على المستوى العالمي أندية كرة القدم من ألمعوالذي يعد  نادي برشلونة،و  اإلمارات العربية المتحدة

بطاقة "فيزا إنفينيت البنك  الكثير من فوائدالشعبية، فضال عن  هذه اللعبة لعشاقحصرية  امتيازات طاقةبوتقدم ال
على مقابل انفاقهم  برشلونة" نقطة 5.2يحصل العمالء على نقاط لغاية " حيث، العربي المتحد" االئتمانية

 .مشترياتهم
 

 انتهى،،،



ن:   مالح�ات للمحرر�
ي المتحد:  حول البنك العر�

تأسس البنك العر�ي المتحد في عام 0002 �مشروع مشترك ضم العدید من المستثمر�ن اإلماراتیین ومؤسسة سوسیت�ه جنرال. وان�القًا من 
مقره الرئ�سي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه وم�ات�ه المقرر أن تصل إلى 31 فرعًا وم�ت�ًا �حلول نها�ة العام 2014 في مختلف أرجاء 
دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، �قدم البنك خدماته المال�ة لعمالئه سواء من األفراد أو الشر�ات، وحصل على جائزة تقدیر�ة �اعت�اره مزود 

ع.   الحلول الرائد لقاعدة متزایدة من المؤسسات التجار�ة والصناع�ة عبر مختلف اإلمارات الس�
ومن خالل مجموعة الخدمات المصرف�ة الشاملة التي یوفرها البنك العر�ي المتحد للشر�ات، والخدمات المصرف�ة لألفراد، والتمو�ل التجار�، 
والخدمات المصرف�ة للشر�ات الصغیرة والمتوس�ة، وخدمات الخز�نة، أص�ح البنك الوجهة المفّضلة للعدید من الق�اعات المؤسس�ة في دولة 
اإلمارات العر��ة المتحدة. ومع إ�الق خدمة "صدارة" للخدمات المصرف�ة المتمیزة، والخدمات المصرف�ة اإلسالم�ة، و�رنامج "م�افآت البنك 

العر�ي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المز�د من الخطط التوسع�ة في المستقبل. ورسّخت هذه الم�ادرات ومستو� 
قة.   األداء المتمیز الذ� یتقدم سنة �عد سنة، م�انة البنك العر�ي المتحد �واحد من أسرع البنوك نموًا في المن�

�حتل البنك المر�ز 55 ضمن قائمة أكبر الشر�ات المدرجة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، و�عد ضمن قائمة أكبر 21 بن�ًا في دول 
مجلس التعاون الخلیجي من حیث الق�مة السوق�ة. وقد أعلن البنك العر بي المتحد عن أر�اح ق�اس�ة صاف�ة بلغت 522 ملیون درهم للسنة 

المنته�ة في50  د�سمبر 203، بز�ادة قدرها 35٪ مقارنة مع 5105، وأعلى معدل لصافي األر�اح السنو�ة �سجله البنك حتى تار�خه. وفي 
النصف األول من عام 5102، أعلن البنك العر�ي المتحد عن تسجیل صافي أر�اح نصف سنو �ة بلغت ق�مته 550 ملیون درهم بز�ادة قدرها 

 . 52٪ مقارنة مع أر�اح المسجلة في الفترة نفسها من عام 5105
وفي د�سمبر 5110، أبرم البنك العر�ي المتحد اتفاق�ة تحالف إقل�مي استراتیجي استحوذ من خاللها البنك التجار� القطر�، وهو أكبر بنك 

للق�اع الخاص في قطر، على 21% من أسهم البنك العر�ي المتحد. و�عد األداء المالي القو� للبنك العر�ي المتحد الذ� سجله خالل السنوات 
الماض�ة مؤشرًا على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتیجي مع البنك القطر� . 

وأبرم البنك التجار� القطر� تحالفًا مماثًال مع بنك عمان الو�ني والترنات�ف بنك التر�ي األمر الذ� مهد لمرحلة من النمو الكبیر للبنوك 
قة.   الثالثة عبر المن�
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