
 بانكر ميدل إيست" ذاخالل حفل توزيع جوائز "

وجائزة  فرادلألأفضل بنك للخدمات المصرفية  ةبجائز يفوز البنك العربي المتحد 
 الدولةالصغيرة والمتوسطة في  للشركات أفضل بنك للخدمات المصرفية المبتكرة

  
 2015مايو  28الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة: 

 
 حيث تم، 2015يع جوائز "بانكر ميدل إيست" توز  حفلفاز البنك العربي المتحد بجائزتين مرموقتين خالل 

أفضل بنك للخدمات جائزة "، و "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد"اإلعالن عن حصول البنك على جائزة 
ويأتي هذا التقدير  في اإلمارات العربية المتحدة. "الصغيرة والمتوسطة للشركاتالمصرفية المبتكرة لقطاع 

 وجائزة ،"المتحد العربي البنك مكافآت" برنامج عن" العمالء لوالء برنامج أفضل" جائزةبعدما حصد البنك 
 أفضل" وجائزة ،"االئتمانية المتحد العربي البنك إنفينيتفيزا  " بطاقة عن "بريميوم" حصريةمزايا  بطاقة أفضل"

 ميدل بانكر ذا" مجلةمن  "برشلونة سي أف نادي المتحد العربي البنك بطاقة" عن" مشتركة ائتمان بطاقة
  ." في شهر مارس الماضيايست

  
قطاع في  النشاطاتأفضل لالحتفاء ب، سنوياً  الحفل هذا مجموعة "سي بي آي فايننشال" للنشرتقيم و 

تم اختيار ، حيث يمؤسسة مالية 200المصرفية في المنطقة، بحضور ممثلين عن أكثر من  الخدمات
في مجالت "بانكر ميدل إيست"، و"إسالميك بيزنس آند  مشتركينالقراء الاستفتاء عبر الفائزين بالجوائز 

آي  "سي بي منشورات مشتركي خالل"، و"ويلث آرابيا"، وكذلك من ميدل إيستفاينانس"، و"فاينانس 
 هذا الحفلعتبر يُ و  ،من كبار المتخصصين والخبراء في مجال الخدمات المالية اً التي تضم عدد ،فايننشال"

ي ، والذفي المنطقة من أبرز األحداث المدرجة على جدول فعاليات قطاع الخدمات المالية والمصرفية
 .هذه الجوائزعلى  ةنافسمفي ال آالف األصواتستقطب ي
  

تعد هذه  لجائزتين: "اب عن فوز البنك تروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، في تعليق لهپول وقال 
نشعر ببالغ  .لديناكامل أعضاء فريق عمل البنك  كفاءةمدى و  منتجاتناعروضنا و  جودة على دليألالجوائز 

فئتي الخدمات المصرفية لألفراد عروض البنك العربي المتحد في بهذا اإلنجاز الجديد لعتزاز الفخر واال
العربية  كأفضل خدمات في فئتها في دولة اإلمارات ،والخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ويعد هذا التقديرًا مؤشرًا على التقدم  .تقييم العديد من المشاركيين في التصويتبعد المتحدة، والذي جاء 



الثقة وتوطيد  بناءو  استدامة النموإال أن  .العقد الخامس منذ تأسيسه همع دخول البنك أحرزهالملحوظ الذي 
 .، تعد أحد أهم أولوياتنا في الوقت الحالي"العالقات الشخصية مع عمالئنا

  

فراد في البنك العربي المتحد: قال توني غراهام، نائب الرئيس التنفيذي إلدارة الخدمات المصرفية لألمن جهته 
لتركيزنا المطلق خالل العام الماضي  اً الجوائز التي تأتي تتويجنفوز بهذه "إنه لشرف عظيم بالنسبة لنا أن 

تبهم ارو المحولة  موظفينلا في اإلمارات العربية المتحدة على إبراز مكانة البنك العربي المتحد كأفضل بنك
عبر خدمات  حيث يتفوق البنك العربي المتحد على بقية البنوكرواد األعمال. ولتقديم خدمات مصرفية ل لدينا

والء العمالء، أفضل برنامج  جائزةعلى  الحاصلو  ،من البنك العربي المتحد "مكافآتال"برنامج متميزة مثل 
ئتمانية للمقترضين اط المدارس، وتقديم التسهيالت االلتمويل سداد اإليجارات وأقس "التدفقات النقدية"وحلول 

جاء فوزنا بجائزة أفضل قد ، أو عروض تحويل األرصدة. و "ألترا"من ذوي األعمال الخاصة، وحساب التوفير 
 ".بابتكارهاالفريدة التي قمنا  برامجلهذه العروض وال بنك للخدمات المصرفية لألفراد تقديراً 

  

الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك وقال سريرام سوبرامانيام، نائب أول للرئيس إلدارة 
العربي المتحد في معرض تعليقه على تكريم البنك بجائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية المبتكرة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يعود تأسيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي المتحد إلى 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة في خلق مناخ يدعم ستراتيجية مع الرؤية اال نسجاماً اذلك و  ،2012العام 
. وتركز البنك العربي المتحد ال يتجزأ من أعمال زءاً باتت اليوم ج التيو ، لمشاريع الصغيرة والمتوسطةا قطاع

نحو طليعة  المضي قدماً وعلى  ألمد مع العمالء،على بناء عالقات أعمال طويلة ا ياإلدارة بشكل رئيس
إلى قروض األعمال وغيرها  بتكار في مجاالت تبدأ بالتمويل التجاري، وتمويل رأس المال العامل، وصوالً اال

 من الخدمات المصرفية".
  

 -انتهى-


