
 

 

 

 قنوات متنوعة إلثراء تجربة متعامليه 4البنك يوفر 

 لعمالءا ربةتج" جينيسيس بجائزةالبنك العربي المتحد يعزز ريادته في خدمة المتعاملين بفوزه 
 "القنوات تعدد خدمة كأفضل – المبتكرة

 

  CX) قنواتكأفضل خدمة تعدد ال –بجائزة تجربة العمالء المبتكرة  المتحدفاز البنك العربي الشارقة _ 
Innovator Award)  تكريمًا وذلك  دبي،في  2019 االوسطساميت الشرق  –في معرض جينيسيس جي

عبر  )الدردشة( كالتواصل االلكترونيتوفير قنوات متنوعة ومبتكرة إلثراء تجربة متعامليه لجهود البنك في 
 .المات  الهاتفيةالرسائل النصية والمكإلى اإللكتروني باإلضافة  الموقع او عبر البريد

وزيع تخالل حفل تسلم الجائزة رافي باتيا، مدير الخدمات المصرفية الرقمية في البنك العربي المتحد قد و 
 " التي عقدت في دبي مؤخرًا.2019الجوائز الذي أقيم على هامش "قمة "جينيسيس الشرق األوسط 

يعكس  ةأن الفوز بهذه الجائزة المرموق إلىوأشار أحمد أبو عيده، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد 
ورة ثمصرفية في وقت تشهد فيه الخدمات ال األهمية الكبيرة التي يوليها البنك العربي المتحد لخدمة متعامليه،

 في اعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة.

ؤوب دنعمل بشكل  حيث بمهنية عالية، ناخدمة عمالئ ولويتنا على الدوام هيوأضاف أبو عيده قائاًل:" إن أ
فاءة مثالية لهم للتواصل معنا وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في الجودة والكعلى تهيئة بيئة 

 والسرعة والسالسة، حيث ان منظومتنا المتكاملة للتواصل مع العمالء بمختلف قنواتها ساهمت بتعزيز
 ام بماعتعاملين، واالرتقاء باألداء المؤسسي بشكل التواصل الرقمي مع العمالء، وتبسيط إجراءات خدمة الم
 ينسجم مع أهدافنا ورؤيتنا في العمل المصرفي المتميز."

أن البنك نجح عبر خطة  المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في البنك العربي المتحدوبدوره قال أيمن القدسي، 
عبر توفير خيارات متعددة تسهل من مهمة  وتعزيز رضاهممتكاملة في تطوير قنوات التواصل مع العمالء، 



 

عزز مكانته في عالم  العمالء في الحصول على الخدمات والبرامج المصرفية التي يريدونها، مؤكدًا أن البنك
كونه المؤسسة المصرفية الوحيدة التي تم تكريمها في جوائز "جينيسيس الشرق األوسط" لهذا المصارف ب

 العام.

بتكرة العمالء الم تجربةان جائزة : "األوسط الشرق  في جينيسيس لدى العام المدير عفيفي، محمد قال بدوره
(CX Innovator) من خاللتجربة زبائنهم عمالئنا لدعم يتخذها التي  اإلنجازات والخطوات جاءت لتكرم 

 ن جهودمحد وان ما قام به البنك العربي المت ن،جينيسيسالتي توفرها  الحديثة توظيف واستغالل التكنولوجيا
 وهذاثناء واليستحق التقدير  والمتطورةلتقنيات الذكية ه لمن خالل استخدام االتصال لديهمركز  لتطويردؤوبة 

 ."العمالء لخدمة القنوات متعددة تجربة أفضلفئة هله للفوز بجائزة تجربة العمالء المبتكرة عن ما أ 

خبة ننويًا سالسنوية الرائدة في المنطقة، التي تجمع  أهم الفعاليات أحدالشرق األوسط"  جينيسيس عتبر "قمةوت
 مجال يكبيرة من الخبراء وقادة الفكر العالميين، لمناقشة آخر تطورات مشهد االبتكار وأفضل الممارسات ف

 .خدمة العمالءحلول مراكز الجيل الجديد من المتعاملين متعددة القنوات و  تجارب
وات القن ددةعالمية الرائدة في مجال توفير حلول تجارب المتعاملين متع"جينيسيس" من أهم الشركات ال وتعتبر

يرة حول العالم ثقتها الكب دولة 100من  أكثر في شركة 11000من  ، وقد أبدت أكثروحلول مراكز االتصال
نشاء المرجوة األعمال نتائج لتحقيق نجينيسيس عمالء تجربة منصة في  .دائمة عالقات وا 

 انتهى


