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 خالل الفعالية واالئتمانالمباشر يقدم نقاط مكافآت مضاعفة على المشتريات باستخدام بطاقات الخصم 

" لربيع للمتسوقينالبنك العربي المتحد الشريك المصرفي الرسمي لمعرض "جيتكس 
  4102وخريف عام 

 
 
 

الشرق  منطقة البنك األسرع نموا فيبنك العربي المتحد، ال أعلن:(4102ابريل،  19الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة )

"، للمتسوقين القادمتين من معرض "جيتكس  للنسختين هالحصريلرعايته  الشريك المصرفي الرسميعن اعتماده األوسط، 

ة والعالمات بمشاركة كبار شركات التجزئالشرق األوسط  الكية األكبر واألكثر شعبية في منطقةمهرجان اإللكترونيات االسته

   التجارية العالمية.

 
إبريلل الجلاري،  32وحتى  32التجاري العالمي من  " في مركز دبي للمتسوقينوتجري فعاليات دورة الربيع من معرض "جيتكس 

باسلللتخدام بطاقلللات الخصلللم المباشلللر  ،وخلللالل  لللته الفتلللرة، يقلللدم البنلللك العربلللي المتحلللد نقلللاط مكافلللآت مضلللاعفة عللللى المشلللتريات
التلي سلبق لهلا الحصلول عللى جلوائز. العملالء" والء "إلضلافة إللى مزايلا برنلام  قات اإلئتمانية من البنك العربلي المتحلد، باوالبطا

  .خالل الفترة تاتها "للمتسوقين"جيتكس العارضين خارج وعالوة على تلك، يمتد العرض أيضا ليشمل متاجر 

 
علن برنلام  مكافلآت البنلك  ،عملالءالة "بانكر ميدل إيست" ألفضل برنلام  والء كان البنك العربي المتحد قد فاز مؤخرا بجائزة مجلو 

 3102العربللي المتحللد، ليصللبك البنللك الوحيللد فللي اإلمللارات العربيللة المتحللدة الللتي يحصللل علللى  للتا التكللريم لعللامين علللى التللوالي  
 (. 3102و
 

سليكون البنلك العربلي المتحلد الملزود الوحيلد ي "جيلتكس"، لضمان راحة المتعلاملين ومتسلوقوكجزء من خدمات البنك العربي المتحد 
شلعبية متزايلدة خلالل األعلوام الماضلية، واسلتقطبت أكثلر ملن  للمتسلوقينجيلتكس فعاليلات لخدمات أجهلزة الصلراا ايللي. وشلهدت 

رنلللة ملللع % مقا21مليلللون در لللم، بزيلللادة بل لللت نسلللبتها  322، وحققلللت مبيعلللات وصللللت إللللى 3102أللللا زائلللرا خلللالل العلللام  301
 مستوياتها قبل خمسة أعوام. 



 
قال توني غرا ام، نائب الرئيس التنفيتي، رئيس الخدمات المصرفية لألفلراد فلي البنلك العربلي المتحلد  ،  ته الرعايةتعليقًا على و 

رصللة "  للتا الربيللع والخريللا، وسللعداء جللدا بلل ن نح للى بف للمتسللوقين"جيللتكس  لمعللرضالحصللرية لرعايتنللا "نفخللر بللاإلعالن عللن 
شلللريحة متنوعلللة تقلللدر بمئلللات ايالا ملللن المتسلللوقين الناشلللطين أملللام  ،عديلللدة اسللتعراض منتجاتنلللا المتميلللزة والحلللائزة عللللى جلللوائز

بتكللار لتلزم فلي البنللك العربلي المتحلد باالوالللتين سليتواجدون فلي المعللرض عللى ملدار أربعلة أيللام. ون ،والبلارعين بل مور التكنولوجيلا
بتطبيقلللات ، حيلللم قمنلللا العلللام الماضلللي بلللةطالق منصلللة مجانيلللة خاصلللة المتعلللاملين لتلبيلللة متطلبلللات  ومواكبلللة التقلللدم التكنوللللوجي

ملن  المتعلاملينلمنك  ،بالكبيري وأندرويد، كما قمنا مؤخرا بةطالق بوابة تجارية إلكترونيةأبل و عمل مع أجهزة ت ،الهاتا المحمول
 ،امالت وطلبللات التمويللل التجللاري. ونسللتقبل جميللع زوار "جيللتكس"الشللركات المزيللد مللن الراحللة والسللرعة والمرونللة فللي إنجللاز معلل

 واالستفادة منها". العديدة جوائزاللمعرفة المزيد عن منتجاتنا الحائزة على  0ونرحب بزيارتهم لجناحنا في قاعة الشيخ سعيد 
 

، الجهة المن مة لفعاليات "جيتكس ومن جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب األول للرئيس، مركز دبي التجاري العالمي
للمتسوقين"  "نرحب بالبنك العربي المتحد، الراعي والبنك الرسمي لفعاليات  تا العام من معرض "جيتكس للمتسوقين". وي تي 

دليال على مدى اال تمام بالفرص التي تقدمها  ته  4102مستوى  ته الرعاية من حيم دعم معرض "جيتكس للمتسوقين" 
دبي لمواكبة آخر اإلبتكارات التكنولوجية، ومن خالل عروض كبرى متاجر التجزئة   ، بفضل الرغبة القوية من إمارةالفعالية

المتخصصة باألجهزة اإللكترونية والعالمات التجارية من كافة أنحاء العالم، حيم باتت  ته الت ا رة منصة رئيسية لمزودي 
البنك العربي المتحد أحد أسرع البنوك نموا في المنطقة، ونتطلع من خالل  ته  التكنولوجيا وعشاقها على حد سواء. وُيعتبر

 . 4102الشراكة إلى نجاح كبير لنسخة  تا العام من معرض "جيتكس للمتسوقين" 

 
نللك ٪. كمللا فللاز الب22وقللد قفللزت األربللاح الصللافية التللي حققهللا البنللك العربللي المتحللد إلللى مسللتويات قياسللية، بزيللادة بل للت نسللبتها 

عللى محللي ، حيم حصل عللى جلائزة أفضلل بنلك المتعاملينمؤخرا بجائزتين مرموقتين بفضل األداء المتميز على صعيد خدمة 
أفضلل بطاقللة "جلائزة كلتلك ، و 3102الخلدمات المصلرفية لألفلراد، وتللك ضلمن جلوائز مجلللة بلانكر الشلرق األوسلط لعلام  مسلتوى

الشلريك   لو البنك العربلي المتحلدكما أن  البنك العربي المتحد. من  اإلئتمانية "عن بطاقة "فيزا إنفينيت ،بريميوم" -مزايا حصرية
 المصرفي األول والحصري في دولة االمارات لنادي اا سي برشلونة، أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم. 

 
 -انتهى  -

 
 مالحظات للمحررين: 

 حول البنك العربي المتحد:

 

كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقاً من  0791لبنك العربي المتحد في عام تأسس ا

في مختلف أرجاء  4100فرعاً ومكتباً بحلول نهاية العام  01مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 



لعربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره مزود دولة اإلمارات ا

 الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع. 

 

البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها 

التجاري، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات 

لمصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، المؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات ا

وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل. ورسّخت 

 كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة.  هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد

 

بنكاً في دول  11ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  40يحتل البنك المركز 

مليون درهم للسنة  201ية بلغت مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صاف

، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه. 4100٪ مقارنة مع 42، بزيادة قدرها 4104ديسمبر  00المنتهية في 

 401، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى معدل لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت 4100وفي النصف األول من عام 

 .4104٪ مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 01مليون درهم بزيادة قدرها 

 

، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك 4119وفي ديسمبر 

ربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام % من أسهم البنك الع21للقطاع الخاص في قطر، على 

 مؤشراً على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري . 4104

 

لبنوك الثالثة عبر المنطقة. كما وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثالً مع بنك عمان الوطني األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير ل

% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة 92.42واستحوذ البنك التجاري القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 

دود للشركات المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا من مثل، الخدمات المصرفية عبر الح

وأسواق المال، وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى الخدمات المصرفية إلدارة الثروات و خدمات القروض 

 المشتركة. 

 

قاً لمعدالت يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نمواً في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما أنه أحد أكثر البنوك تحقي

 الربحية. وفي إطار رؤيته االستراتيجية واإلصرار على مواصلة النمو، يكثف الفريق التنفيذي للبنك العربي المتحد جهوده سعياً منه لخلق

 .عالقات قيمة وطويلة األمد مع المساهمين
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