
 خبر صحفي

ربعين عامًا على تأسيسهأضمن إحتفاالته بمناسبة بمرور 

ن الكنز" بحث عال"في مسابقة ن يالبنك العربي المتحد يعلن عن الفائز   

الفائزين بمسابقة "البحث عن  ن أسماءأعلن البنك العربي المتحد ع :1122فبراير  12اإلمارات العربية المتحدة،-رقةالشا
 الخليج منطقة فيللبنك في دبي  المستقبلي اإلقليمي مكتبمقر ال في البنك برجموقع ب قامها، والتي أالكنز"

 .يسهبمناسبة الذكرى األربعين لتأس التجاري 

في البنك  عليااإلدارة الأعضاء إلى جانب  من كافة أرجاء الدولة، ا  ومدعو  ا  موظف 052حضر الحفل  أكثر من و 
حالفهم الحظ في الفوز فائز  022 أسماء عنوالذي قام بإلعالن ، فيذيئيس التنالر السيد بول تروبريدج،يتقدمهم 
 مسابقة "البحث عن الكنز".بجوائز 

 شملتالتي  ى الكبر  وائزبالجكاثلين ماي سوليزا من الفلبين و اإليطالية جينيفار هوب مارلينو،  -األمريكية توفاز 
رافنيش ماهتا من  :همؤ فيما فاز الثالثة التالية أسما ،نهمالكل م ألف درهم 022إيجارين لمنزلين بقيمة تصل إلى 

ثالثة ، وهي عبارة عن بالجائزة الثانية الينيل وليامز من الواليات المتحدة، وبونيت براديب من الهند، و الهند
 ألف درهم. 035قيمة سية بمصاريف مدر 

 هذه وبفضل. درهم 022,222بجائزة  زو فيدة بالجدا  سع أنا: "الكبرى  الجائزةب الفائزينواحدة من  ،وقالت جينيفار
 أحد العمر من البالغجيسون،  ابنيأصبح بإمكاني اآلن جلب  المتحد العربي البنك قبل من للغاية السخية الجائزة
 غيرت لقد. معا   نعيش أن يمكننا حيث المنزل على والحصول له، الدراسية الرسومودفع  دبي، إلى ،عاما   عشر

 ".ياتيح هذه الجائزة

هدايا أخرى، ناتجة عن " لكرة القدم و لونةشإف سي بر "تذكارية موقعة من نادي  ابهدايمتسابقين  خمسةفاز كما 
الشراكة الحصرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  بين البنك العربي المتحد وواحد من أندية كرة القدم األكثر 

 همشتراكبمناسبة ا ضرا  في الحفل عمالت  ذهبية وقسائم تسوق حا 02أهدى البنك أكثر من و شهرة في العالم. 
 في هذه الفعالية.

 اإلقبال الكبيرب نحن في غاية السعادةتروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:"  لقال بو بهذه المناسبة و 
 حتفلنتليات التي لفعااوهي األولى في سلسلة من  ،مسابقة )البحث عن الكنز(على والهائل من المشاركين 
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