خبر صحفي

ضمن أمسية توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل ايست" 5102

البنك العربي المتحد يحصد جوائز "أفضل برنامج لوالء العمالء" و"أفضل بطاقة
مزايا حصرية" و "أفضل بطاقة ائتمان مشتركة"

"مكافآت البنك العربي" وبطاقة "في از إنفينيت البنك العربي" في الصدارة مجددا ،وصعود بطاقة البنك
العربي المتحد – إف سي برشلونة إلى صدارة فئتها
الشارقة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ( 14مارس  :)5102حصل البنك العربي المتحد على جائزة "أفضل

برنامج لوالء العمالء" عن برنامج "مكافآت البنك العربي المتحد" ،وجائزة "أفضل بطاقة مزايا حصرية "بريميوم"
عن بطاقة "في از إنفينيت البنك العربي المتحد االئتمانية" ،وجائزة "أفضل بطاقة ائتمان مشتركة" عن "بطاقة البنك

العربي المتحد – نادي أف سي برشلونة" ،من مجلة "ذا بانكر ميدل ايست".
وقد صنفت هذه الجوائز من بين أهم الجوائز ضمن القطاع المصرفي ،حيث اعتمدت مجلة "ذا بانكر ميدل إيست"

في العام  5102على  000111صوت إلصدار النتائج ،من أصل إجمالي  010111شخص قاموا بعملية

التصويت .وقد حصد البنك العربي المتحد هذه الجوائز الثالثة بعد منافسة شديدة مع  52مصرف مشارك.

وتعليقا على هذه الجوائز ،قال السيد بول تروبريدج ،الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد" :إنه إلمتياز يدعو
للفخر واإلعتزاز بأن يبقى البنك العربي المتحد على الدوام محط تقدير وثناء من قبل عمالئنا في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بما يدل على مدى إبداع كوادر البنك العربي المتحد التي تواظب على اإلرتقاء بمنتجات البنك

لتحافظ على صدارتها عاما بعد عام .ومع احتفال البنك العربي المتحد بالذكرى السنوية األربعين لتأسيسه في دولة
وقيمة لعمالئنا".
اإلمارات ،فإننا نؤكد مجددا إلتزامنا بتقديم خدمات متميزة وعروض مجزية ّ
من جهته قال السيد طوني غراهام ،نائب الرئيس التنفيذي ،رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي
المتحد " :يشرفنا الفوز بهذه الجوائز عن بطاقة "في از إنفينيت" التي تقدم قيمة ال تضاهى ،وبطاقات إف سي برشلونة
التي ترمز إلى تطلعنا إلى النمو المستمر ،إلى جانب برنامج والء العمالء الرائد في السوق المصرفية "مكافآت

البنك العربي المتحد" ،حيث تؤكد هذه العروض جميعها بأن البنك العربي المتحد أفضل بنك لتحويل راتبك

الشهري".

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

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

طيران ،وحجز غرف في أكثر من  5110111فندق حول العالم ،واستئجار سيارات في أكثر من  021وجهة

عالمية ،أو إستبدال النقاط بمنتجات إلكترونية أو السلع والمنتجات التي تحمل شعار نادي برشلونة .وتُقدم مكافآت
البنك العربي المتحد قيمة ال تضاهى للعمالء ،حيث تتيح لألغلبية الساحقة من العمالء الذين يحولون رواتبهم

الشهرية إلى حساباتهم لدى البنك العربي المتحد ،ويستخدمون بطاقة إئتمان البنك العربي المتحد السفر إلى بلدانهم

مجانا مباشرة عبر فتح حساباتهم لدى البنك.

وفي نفس الوقت ،حصدت بطاقة "في از إنفينيت البنك العربي المتحد" االئتمانية على جائزة أفضل بطاقة مزايا
حصرية "بريميوم" للعام الثاني على التوالي .وهذه الخدمة تمكن العمالء من االستفادة الكاملة من مزايا برنامج
"مكافآت البنك العربي المتحد" .وتجمع بطاقة "في از إنفينيت البنك العربي المتحد" االئتمانية بين العروض اإلستثنائية

إلستبدال النقاط مع العديد من فوائد السفر وامتيازات أنماط الحياة ،مثل إمكانية دخول صاالت االستراحة في

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

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

مضي عام على اطالق البطاقة .حيث تجسد هذه البطاقة الشراكة الحصرية بين البنك العربي المتحد في دولة

اإلمارات العربية المتحدة ونادي برشلونة ،والذي يعد من ألمع أندية كرة القدم وأكثرها نجاحا على المستوى العالمي.

وتقدم البطاقة امتيازات حصرية لعشاق هذه اللعبة الشعبية ،فضال عن الكثير من فوائد بطاقة "في از إنفينيت البنك
العربي المتحد" االئتمانية ،حيث يحصل العمالء على نقاط لغاية " 5.2نقطة برشلونة" مقابل انفاقهم على

مشترياتهم.

انتهى،،،

ﻤﻼﺤ�ﺎت ﻟﻠﻤﺤرر� ن:

ﺤول اﻟﺒﻨك اﻟﻌر� ﻲ اﻟﻤﺘﺤد:

ﺘﺄﺴس اﻟﺒﻨك اﻟﻌر�ﻲ اﻟﻤﺘﺤد ﻓﻲ ﻋﺎم � 0002ﻤﺸروع ﻤﺸﺘرك ﻀم اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر�ن اﻹﻤﺎراﺘﯿﯿن وﻤؤﺴﺴﺔ ﺴوﺴﯿﺘ�ﻪ ﺠﻨرال .واﻨ�ﻼﻗﺎً ﻤن

ﻤﻘرﻩ اﻟرﺌ�ﺴﻲ اﻟﻛﺎﺌن ﻓﻲ إﻤﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،وﻓروﻋﻪ وﻤ�ﺎﺘ�ﻪ اﻟﻤﻘرر أن ﺘﺼل إﻟﻰ  31ﻓرﻋﺎً وﻤ�ﺘ�ﺎً �ﺤﻠول ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎم  2014ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أرﺠﺎء
دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة� ،ﻘدم اﻟﺒﻨك ﺨدﻤﺎﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﺴواء ﻤن اﻷﻓراد أو اﻟﺸر�ﺎت ،وﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة ﺘﻘدﯿر�ﺔ �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻩ ﻤزود
اﻟﺤﻠول اﻟراﺌد ﻟﻘﺎﻋدة ﻤﺘزاﯿدة ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋ�ﺔ ﻋﺒر ﻤﺨﺘﻠف اﻹﻤﺎرات اﻟﺴ� ﻊ.

وﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺼرﻓ�ﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿوﻓرﻫﺎ اﻟﺒﻨك اﻟﻌر�ﻲ اﻟﻤﺘﺤد ﻟﻠﺸر�ﺎت ،واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺼرﻓ�ﺔ ﻟﻸﻓراد ،واﻟﺘﻤو�ل اﻟﺘﺠﺎر�،

اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻟﻘ�ﺎﻋﺎت اﻟﻤؤﺴﺴ�ﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺼرﻓ�ﺔ ﻟﻠﺸر�ﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴ�ﺔ ،وﺨدﻤﺎت اﻟﺨز�ﻨﺔ ،أﺼ�ﺢ اﻟﺒﻨك اﻟوﺠﻬﺔ
ّ
اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة .وﻤﻊ إ�ﻼق ﺨدﻤﺔ "ﺼدارة" ﻟﻠﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺼرﻓ�ﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿزة ،واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺼرﻓ�ﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ،و�رﻨﺎﻤﺞ "ﻤ�ﺎﻓﺂت اﻟﺒﻨك

ورﺴﺨت ﻫذﻩ اﻟﻤ�ﺎدرات وﻤﺴﺘو�
وﺴﻊ اﻟﺒﻨك ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻤﻼء اﻷﻓراد ،ﻤﻊ وﻀﻊ اﻟﻤز�د ﻤن اﻟﺨطط اﻟﺘوﺴﻌ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
ّ
اﻟﻌر�ﻲ اﻟﻤﺘﺤد"ّ ،
اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﯿز اﻟذ� ﯿﺘﻘدم ﺴﻨﺔ �ﻌد ﺴﻨﺔ ،ﻤ�ﺎﻨﺔ اﻟﺒﻨك اﻟﻌر�ﻲ اﻟﻤﺘﺤد �واﺤد ﻤن أﺴرع اﻟﺒﻨوك ﻨﻤواً ﻓﻲ اﻟﻤﻨ� ﻘﺔ.

�ﺤﺘل اﻟﺒﻨك اﻟﻤر�ز  55ﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ أﻛﺒر اﻟﺸر�ﺎت اﻟﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ،و�ﻌد ﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ أﻛﺒر  21ﺒﻨ�ﺎً 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  522ﻤﻠﯿون درﻫم ﻟﻠﺴﻨﺔ

اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ﻓﻲ 50د�ﺴﻤﺒر  ،203ﺒز�ﺎدة ﻗدرﻫﺎ  ٪35ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ  ،5105وأﻋﻠﻰ ﻤﻌدل ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷر�ﺎح اﻟﺴﻨو�ﺔ �ﺴﺠﻠﻪ اﻟﺒﻨك ﺤﺘﻰ ﺘﺎر�ﺨﻪ .وﻓﻲ

اﻟﻨﺼف اﻷول ﻤن ﻋﺎم  ،5102أﻋﻠن اﻟﺒﻨك اﻟﻌر�ﻲ اﻟﻤﺘﺤد ﻋن ﺘﺴﺠﯿل ﺼﺎﻓﻲ أر�ﺎح ﻨﺼف ﺴﻨو �ﺔ ﺒﻠﻐت ﻗ�ﻤﺘﻪ  550ﻤﻠﯿون درﻫم ﺒز�ﺎدة ﻗدرﻫﺎ

 ٪52ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ أر�ﺎح اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن ﻋﺎم . 5105

وﻓﻲ د�ﺴﻤﺒر  ،5110أﺒرم اﻟﺒﻨك اﻟﻌر�ﻲ اﻟﻤﺘﺤد اﺘﻔﺎﻗ�ﺔ ﺘﺤﺎﻟف إﻗﻠ�ﻤﻲ اﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ اﺴﺘﺤوذ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨك اﻟﺘﺠﺎر� اﻟﻘطر� ،وﻫو أﻛﺒر ﺒﻨك

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

ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻤﻊ ﺒﻨك ﻋﻤﺎن اﻟو�ﻨﻲ واﻟﺘرﻨﺎﺘ�ف ﺒﻨك اﻟﺘر�ﻲ اﻷﻤر اﻟذ� ﻤﻬد ﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻟﻨﻤو اﻟﻛﺒﯿر ﻟﻠﺒﻨوك
ً
وأﺒرم اﻟﺒﻨك اﻟﺘﺠﺎر� اﻟﻘطر� ﺘﺤﺎﻟﻔﺎً

اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﺒر اﻟﻤﻨ� ﻘﺔ.
ﻟ

