
 

 
 خبر صحفي

 

 ياإلمارات قتصاداللالنظرة المستقبلية لمناقشة  دبي في ندوةيعقد  التجاري دبي  بنك

 التجاري  دبي بنك (CBD )التجارية المصرفية الخدماتحول  ندوة ستضيفي 

 خالل ندوة اإلماراتي لالقتصاد المستقبلية النظرةالضوء على ( CBD)بنك دبي التجاري  سلط   :1025 يناير 12 دبي،
أن مكانة دولة اإلمارات المتنامية كمالذ إلى  متحدثون ال وأشار. بنك لعمالئهالنظ مها  التجارية التي المصرفية الخدمات

 التنافسيةفي تعزيز مزايا  يةاالستثمار  تدفقاتلل مطردال رتاا اال وأسهم. آمن أدت إلى بروزها كمركز استثمار رائد عالميا  
 ومن. الكلي االقتصاد من٪ 06حوالي  اآلن مثلي يذوال الناطي، غير هااقتصاد نمو دعمللدولة، فضال  عن  العالمية
٪ 2.5بنسبة  البالد في المتوقع اإلجمالي المحلي الناتج نمو في رئيسيا   دورا  نمو االقتصاد غير الناطي  يلعب أن المتوقع

 .5602 عامفي 
 

 االحتياجات تلبيةالكايلة ب الرئيسيةالبنك  وحلول منتجات البنك، عمالء من 566 حضوروناقشت الندوة، التي شهدت 
 المصرفية الخدمات قسم يقدمها التي الرئيسيةتسهيالت التمويلية ال أيضا   الحدثواستعرض . للعمالء التجارية المصرفية

 إلى باإلضافة لبنك،دى ال التجارةصندوق تمويل و  إلجارةا تمويل صندوق  ذلك في بمافي بنك دبي التجاري،  االستثمارية
 ".اإلسالمي التجاري " اإلسالمية المصرفية الخدمات قسم ضمن لبنكدى ال الرئيسية والتمويل ستثمارمنتجات اال

. التجارة وتمويل األساسية السلع تمويلمنتجات  من مجموعة الندوةتناولتها  التي التجارية المصرفية المنتجات شملوت
 ،االعتمادخطابات من  المستايدين ستهدفي الصادرات تمويلمخصص ل منتج وهو ،"ويل التصديرتم"ة خير تضمنت األو 

 االعتماد خطاباتو  والضمانات، ،(LC) االستيراد اعتماد خطابات مثل التقليدية التجارية المنتجات إلى إضافة
 فواتيرخصومات و  ،وخدمات التحصيل الشحن، بعدو  قبلالتصدير  وتمويل التجاري، التمويل وقروض االحتياطية،

 بمالدى بنك دبي التجاري،  دفعال وحلول النقد إدارةكال  من  الندوةاألخرى التي تناولتها  المنتجاتكما تضمنت . التجارة
وتناولت الندوة . والمشتريات الناقات إدارةعلى  عمالءال ساعدت يتالو  ،مؤخرا   إطالقها تم المؤسسية التي بطاقةال ذلك في

التمويل  من تتراوح منتجاتوالتي تشمل  ،التي يقدمها بنك دبي التجاري  اإلسالمية المصرفيةالخدمات أيضا  عروض 
 بيع وا عادة استئجار ذلك في بما ،اإلجارة المنزلية منتجات من وسلسلة الصكوك، خالل من ق لتور  با "أبشر"الشخصي 
 .العقارات

في بنك  التجارية المصرفية الخدمات رئيس -نائب المدير العام  نمر،ال الرحيم عبد قالالندوة،  على هتعليقفي سياق و 
ستضيف الندوات بشكل منتظم لبنك دبي التجاري، حيث نبالنسبة  األولويةهم  ما  و د العمالءلطالما كان ": دبي التجاري 



 

 المصرفيةالخدمات  ندوة وتهدف. همأعمال دعمعلى  وخدماتنا منتجاتناقدرة  حولهامة  علوماتبهدف تزويدهم بم لعمالئنا
 كيايةحول  مستنيرة قرارات اتخاذعلى  عمالئنا ةساعدلم التجارية المصرفية عروضناالرؤى حول توفير إلى  التجارية

 ".بالشكل األمثل منتجاتنااالستاادة من 

 مديري  من لخبرةعالي ا اريقب مدعومة، التجارية المصرفية الحلول من كاملة جموعةبنك دبي التجاري م قدمي: "وأضاف
 مصممةال ،التجارية المصرفية الحلولويعتبر توفر . ينموثوق كشركاءعملون ي الذين المنتجات ومتخصصي العالقات
عت وس  وقد . اإلمارات دولة في ةيالتجار نمو األعمال  لتسريع ا  حيويعامال   المحلية، الشركات احتياجات لتلبية خصيصا  
 فيو . الماضي العام خالل ياإلمارات األعمال لمجتمع دعمهامن  ملحوظ بشكل لدينا التجارية المصرفية الخدماتوحدة 

 فريقياإ بين ربطوت سريعا   نموا   تشهد التي التجارية الممراتفي  نشاطال نمو لدعم منتجاتنا توجيه تم األخيرة، السنوات
 ".وآسيا األوسط والشرق 

 شيا  اتم وذلك البنك،مختلف وحدات تي تقدمها ال عروضالتتناول  سنوية عمل ورش سلسلةويستضيف بنك دبي التجاري 
 .ءعمالال مع العالقات تعزيز إلىرامية ال المستمرة البنك جهود مع

 -انتهى-


