
 
 

 صحفي خبر

الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات يفوز بجائزتين مرموقتين عن خدماتهبنك دبي التجاري   

الصغيرة  تللمؤسساقرض  والمتوسطة و"أفضلالصغيرة  تمؤسساللجديد  "أفضل منتج جائزةالبنك حصل على 
 والمتوسطة"

مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات أن أعلن بنك دبي التجاري  -2016أبريل  12 اإلمارات العربية المتحدة في
جديد الصغيرة والمتوسطة" و"أفضل منتج  للمؤسسات"أفضل قرض  رة والمتوسطة حصلت على جائزتي  الصغي

وهي مجلة رائدة إقليميًا في الخدمات من مجلة "بانكر ميدل إيست"  2015 للعام "الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات 
 . جائزتين في حفل تكريم أقيم في المركز الرئيسي للبنك في دبيتم تسليم ال ." المصرفية والمالية

: مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بالبنكل العام التعليق على الجوائز، قال موري سيمز المدير وفي سياق
إيست يسعدنا أن يتم اختيارنا من قبل لجنة من أبرز الخبراء في قطاع الخدمات المالية وقراء مجلة بانكرز ميدل "
إن هذا التقدير الرفيع سوف يكون دافعا لنا للمضي قدما في االرتقاء بخدماتنا  لحصول على هذه الجوائز المرموقة،ل

ومنتجاتنا المالية والمصرفية كما سنواصل تقديم أفضل الحلول المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر 
  ."عمالئنان هذا اإلنجاز ما كان ليتحقق لوال دعم ووالء إحدى الركائز األساسية القتصاد الدولة . إ

من جهته قال هاني أبو دامس رئيس إدارة الحسابات التجارية بالبنك :" يولي بنك دبي التجاري أهمية كبيرة لقطاع 
يز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم كل أنواع الدعم واالستشارات لتمكينها من تنمية أعمالها وتعز 

استدامتها، وقد قام البنك باالستثمار في موارده البشرية وأحدث التقنيات االلكترونية لتطوير منتجات وخدمات مصممة 
نا. وتأتي هذه الجوائز كتكريم للجهود التي بذلناها في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة الئلتلبية احتياجات عم

 ".إن هذا اإلنجاز ما كان ليتحقق لوال دعم ووالء عمالئنا .رةديم الحلول المصرفية المبتكسطة من خالل تقو والمت

مما يجدر ذكره أن بنك دبي التجاري هو أحد الداعمين األساسين لبرنامج أفضل مائة مؤسسة صغيرة ومتوسطة في 
 إمارة دبي وهو برنامج يقوم بتصنيف أفضل المؤسسات أداء ونموا في هذا القطاع . 

" الجوائز على االبداع والنتائج المالية الممتازة التي تقوم بها المنتجات والخدمات المالية وعلى تقدم "بانكر ميدل إيست
 مدى مساهمتها في حصول بنوك المنطقة على حصة في السوق  
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ئيس موري سيمز المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية يتسلم الجائزة من روبن أملوت الر  :الصورة 
  .التنفيذي سي بي أي فاينتنشال

 نبذة عن بنك دبي التجاري:
، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على 1969تأسس البنك في دبي، اإلمارات العربية المتحدة في عام 

بالذكر أن البنك مملوك بالكامل لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة،  لوائح التداول في سوق دبي المالي. جدير
شخص من  1,100(. ويوظ ف البنك حوالى DCI٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي لالستثمار )20بما في ذلك 

لمصرفية %. ويقد م مجموعة واسعة من المنتجات الخدمات ا38جنسية مختلفة، تبلغ نسبة اإلماراتيين منهم  39
 3فرعًا و 27التقليدية واإلسالمية إلى عمالئه من الشركات والجهات التجارية واألفراد من خالل شبكة فروع تضم  

هزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع . وعالوة على ذلك، يمتلك البنك شبكة واسعة من أجتانرقمي تانب نقد ومنصمكات
 جهاز. 200ددها عالنقدي التي يبلغ 

 


