
 

 

 في سيتي سنتر مردف ةجديد ةرقمي منصةبنك دبي التجاري يفتتح 
 

 .في سيتي سنتر مردف ةرقمي منصةأعلن بنك دبي التجاري اليوم عن افتتاح : 5102أكتوبر،  12دبي، 
 تجربتهم لتبسيط المناسبة األدوات للعمالء توفرات رقمية سهلة االستخدام بتقني منصةال وتمتاز هذه
بأجهزة لوحية  ةالرقمي منصةال هذه تجهيز تم وقد. ومثيرة جديدة بطرق  البنك مع لتفاعلا لهمتتيح و  ،المصرفية

كما . للبنك اإللكتروني الموقع إلى لعمالءإمكانية دخول ا وتوفر المصرفية، والخدمات المنتجاتستعرا  ال
 .بجدار تفاعلي إلى جانب األجهزة اللوحية منصةتمتع الت

 التجزئة عرو  نم المزيدالتعرف على و  ،الحسابات من نوع أي فتح منصةال خالل هذهمن  للعمالء يمكنو 
تيح ت كما. لألفراد المصرفية المنتجات جميعالتسجيل للحصول على و المصرفية في بنك دبي التجاري، 

إطالقه الذي تم  Active Saverالجديدة، وتطبيق  سريعةبنك دبي التجاري ال تطبيقات تجربة عمالءلل منصةال
 .مؤخرا  

 إلى الرامية ،التوسعية خططهآخرا  حول جهود بنك دبي التجاري في سياق  مثاال   ويعد افتتاح هذه المنصة
 اآلونة وفي. المتحدة العربية اإلمارات دولة أنحاء جميع في العمالء خدمة وتعزيز البنكحضور  زيادة

وذلك بتوفير  ،المتنامية العمالء متطلبات لتلبية المصرفية هخدمات لتطوير كبيرةبذل البنك جهودا   األخيرة،
 ثالثةبنك دبي التجاري  افتتح ،5102 عام من األول النصف خاللو . لعمالئه المصرفية التقنيات أحدث
 ،الخيمة رأس، وفي بدبي قنية العلياالت كليات في ةالرقمي المنصة: ، هيالتقنيات أحدث تتضمن جديدة فروع
 .أبوظبيب مولالقرية  وفي

 المصرفية الخدمات مجموعة عام مدير سيمز، موراي، قال ةالجديد منصةوفي تعليقه على افتتاح ال
 لقاعدةاستثنائية  مصرفيةتجربة  لتقديم جديدة طرق  عن دائما   نبحث نحن": في بنك دبي التجاري  الشخصية
 آخردليال   مردف سنتر سيتيفي  ةالجديد منصةال افتتاحويعد . مبتكرة وخدمات منتجات خالل من ،عمالئنا



أن  ضمان مع ،أكثر سهولة وسرعة المصرفيةتهم تجرب تجعل مبتكرة حلولب عمالئنا بتزويد التزامنا على
 ".يتمتعوا بأفضل خدمة عمالء

 بدءا   ،المبتكرة والخدمات المنتجات من واسعة مجموعةبنك دبي التجاري  أطلق الماضية، السنوات مدى علىو 
 تطبيقاتالبنك  صدرأ كما. الفيسبوكعلى  فرعأول و " سارة"تدعى  ةافتراضيشخصية  ةمساعد أول إطالق من

ذي يكافئ عمالءه المهتمين بلياقتهم البدنية ال" Active Saver"مثل تطبيق  ،نقالال لهاتففريدة من نوعها ل
 .البدني همنشاطوفقا  ل مدخراتهم علىمرتفعة  فائدةبمعدالت 

 حساباتهم إدارة على العمالء لمساعدة مصممةللهاتف النقال  جديدة تطبيقاتثالثة  أيضا   البنك أطلقكما 
من ميزانية  تحققال للعمالء" Fast Balance"ويتيح تطبيق . النقالة هواتفهم من آمن وبشكل بسهولة الشخصية

وجز م حساب كشفواستعرا   حساباتهم،حول  منتظمة تحديثات وتلقي ،اتهم خالل تنقلهم وسفرهمحساب
 حساباتلألموال بين  سريعةتحويل  خدمات" Easy Transfer"بينما يوفر تطبيق . الحالية البيانات وتحميل

. الدوليةتحويالت ال عن فضال   ،العربية المتحدة اإلماراتدولة  في أخرى  حساباتأي و بنك دبي التجاري 
ضافة دفعات ل ،ةالنقال هماتفو هفواتير الخدمات من خالل  دفع للعمالء" Quick Pay"ويتيح تطبيق   فواتيروا 

 .الفواتير وتسديدتحويل  عمليات جدولة خيارهذا التطبيق  يقدم كما. المعلقةالفواتير  وتتبع بسهولة، جديدة

 -انتهى-

 
 :نبذة عن بنك دبي التجاري 

مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول ، وهو 0191تأسس البنك في دبي، اإلمارات العربية المتحدة في عام 
٪ من 51جدير بالذكر أن البنك مملوك بالكامل لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك . في سوق دبي المالي

سسة مصرفية ومع مرور السنوات، نجح البنك في بناء مكانته ليصبح مؤ (. ICD)أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي لالستثمار 
ويعد بنك دبي . متطورة وعصرية، تتسم بإدارة وهيكلية مالية قوية، إضافة إلى القاعدة المتنامية من العمالء والشركاء األوفياء

التجاري اليوم أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويوفر لعمالئه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات 
وعالوة على ذلك يتمتع البنك بشبكة واسعة من أجهزة الصراف . نقدمكتبي فرعا  و  59ن خالل شبكة فروع تضم مالمصرفية 

  .جهاز 511اآللي وأجهزة اإليداعي النقدي يبلغ عددها 
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