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 مع البنك العربي المتحد رحلة إلى برشلونةواربح  ول راتبكح

كامب ملعب من  عرض يتيح الفرصة أمام عشاق النادي الكتالوني لربح رحالت مدفوعة التكاليف لمشاهدة مباريات الفريق مباشرة  
  نو
 

 عن فئة أفضل بنك محليوالحائز على جائزة " نموًا،بنوك الالمتحد أسرع طرح البنك العربي  (:3112نوفمبر  17الشارقة، إ.ع.م )
سبانيا إلى إالسفر  للفوز بفرصةعرضًا مميزًا يتيح الفرصة أمام العمالء  ،الشرق األوسط" في منطقة الخدمات المصرفية لألفراد

  .إلى البنك العربي المتحدعميل بتحويل راتبه الشهري أن يقوم ال بشرط، ملعب كامب نومن  ومشاهدة مباريات النادي الكتالوني مباشرةً 
لبنك إلى ا تبهموار  قاموا بتحويل الذين العمالء سماءأل تسجياًل تلقائياً  من ديسمبر القادم، ويضمن 51يستمر هذا العرض لغاية الـ 

   إلى إسبانيا. رحلة مدفوعة التكاليفوالحصول على فرصة الفوز بالسحب لدخول 
 

" ال أحتاج لقول الكثير عن  :قائالً  لألفراد الخدمات المصرفية - نائب الرئيس التنفيذي توني جراهام،ى هذا العرض، صرح تعليقًا عل
فالنادي أشهر من نار على علم وله قاعدة جماهيرية عريضة في العالم بشكل عام وفي دولة اإلمارات  ،نادي برشلونة لكرة القدم

من على أرض  الحصول على فرصة مشاهدة العبي نادي برشلونة يخوصون مبارياتهم مباشرةً العربية المتحدة بشكل خاص. إن 
الذي منحنا مع النادي الكتالوني و عقد الشراكة الذي وقعناه ون لسمتحم. إننا بحق تجربة استثنائية ليعد كامب نو في برشلونة ملعب

ثارتهاجعلهم يعشونها فرصة مشاركة هذه التجربة الفريدة مع عمالئنا و   ". بكل تفاصيلها وا 
 

نقاط مكافآت على إن هذا العرض لن يتيح الفرصة لعمالء البنك للفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى برشلونة فقط بل سيحصلون أيضًا 
حيث  ،"الشرق األوسطفي ل برنامج والء والحائز على جائزة "أفض برنامج الوالء المميز "مكافآت البنك العربي المتحد" من خالل

كما ألف فندق حول العالم  044من  أكثر، و شركة طيران 014 أكثر من متن على سفرذاكر يستطيع العميل استبدال هذه النقاط بت
  .على اإلنترنتمتجر البنك العربي المتحد متوفر في  جهاز إلكتروني 5444بين من ختيار اال يمكنه

 
على  0452ديسمبر  51ويل راتبه إلى البنك العربي المتحد في موعد أقصاه حتى يتمكن العميل من دخول السحب، عليه أن يقوم بتح

 . من الراتب درهم يتم تحويله 1,000ن كل ع العميل فرصة واحدة حيث سيمنح درهم 040444 المحول أن يكون الحد األدنى للراتب
 إسمًا فائزًا خالل هذا العرض. 04وسيتم اإلعالن عن 

 
برشلونة مباشرًة من ملعب كامب نو نادي تذكرة سفر لعمالئه لحضور مباريات  5444أكثر من  سيقدمحد يذكر أن البنك العربي المت

   سنوات من تاريخ توقيع العقد. 2والتي حددت بـ  الكتالوني النادي بينه وبينى طول فترة عقد الشراكة علبإسبانيا وذلك 
 

 
 -انتهى-

 
 
 
 



 
 
 

 مالحظات للمحررين: 
 المتحد:حول البنك العربي 

 
كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقًا من مقره الرئيسي الكائن في  5791تأسس البنك العربي المتحد في عام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته في مختلف أرجاء  0452فرعًا ومكتبًا بحلول نهاية العام  24إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 
جارية والصناعية عبر مختلف المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات الت

 اإلمارات السبع. 
 

، والخدمات المصرفية ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل التجاري
رات العربية المتحدة. ومع إطالق خدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات المؤسسية في دولة اإلما

ء األفراد، مع وضع المزيد "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمال
ميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك األداء المتمستوى من الخطط التوسعية في المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات و 

 نموًا في المنطقة. 
 

بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي  14ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  02يحتل البنك المركز 
، بزيادة قدرها 0450ديسمبر  25مليون درهم للسنة المنتهية في  054 قية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغتمن حيث القيمة السو 

 ، أعلن البنك العربي المتحد عن0452حتى تاريخه. وفي النصف األول من عام يسجله البنك ، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية 0455٪ مقارنة مع 00
 .0450٪ مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 21مليون درهم بزيادة قدرها  064تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت 

 
بر بنك للقطاع الخاص في ، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أك0449وفي ديسمبر 
مؤشرًا على الفوائد التي جناها من  0450% من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام 04قطر، على 

 . خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري
 

استحوذ البنك التجاري كما و الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة.  ك عمان الوطني األمروأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثاًل مع بن
% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول 94.00القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 

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

 
إلمارات العربية المتحدة، كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقًا لمعدالت الربحية. وفي إطار رؤيته يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نموًا في دولة ا

 طويلة األمد مع المساهمين.و عالقات قيمة لخلق  منه لبنك العربي المتحد جهوده سعياً لالفريق التنفيذي  يكثفالنمو،  مواصلةاالستراتيجية واإلصرار على 
 
 

 :االتصال بـ لمزيد من المعلومات، يرجى
 جهاد صالح 
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