
   

 

 ٢٠١٤بنك بروة يحصد جائزتين في حفم جوائز انصناعة من بانكر ميدل إيست 
 

رُ ئخز١بس ثٕه ثشٚح، أعشع ِمذِٟ اٌخذِبد اٌّصشف١خ اٌّزٛافمخ ِغ اٌشش٠ؼخ ًّٔٛا فٟ لطش، فبئضًا  – 2014  9ٛ١ٕ٠– اٌذٚؽخ 
ٌٍغٕخ اٌضبٌضخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، " أفضً ِٕظُ صىٛن"ٚ" اٌجٕه األعشع ًّٔٛا فٟ لطش" ػٓ فئخ 2014ثغٛائض ثبٔىش ١ِذي ئ٠غذ 

. ٚرٌه خالي ؽفً رٛص٠غ اٌغٛائض اٌزٞ ػمذ فٟ اٌضبٌش ِٓ شٙش ١ٔٛ٠ٛ فٟ فٕذق أثشاط اإلِبساد فٟ دثٟ

    

ُّٕظّخ ِٓ لجً  ، ِؼب١٠شًا ٌٍّإعغبد اٌّصشف١خ ٚاٌّب١ٌخ إٌبعؾخ فٟ CPI Financialرضغ عٛائض ثبٔىش ١ِذي ئ٠غذ اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌ

ػمذ ؽفً رٛص٠غ اٌغٛائض ثؾضٛس خجشاء ئل١ّ١ٍْٛ ٚػب١ٌّْٛ فٟ اٌمطبع اٌّصشفٟ أرٛا ِٓ ِخزٍف . ِٕطمخ اٌششق األٚعط
سئ١ظ لطبع األػّبي اٌّصشف١خ ٚاٌغ١ذ أؽّذ - أٔؾبء اٌؼبٌُ، ٚؽضش اٌغ١ذ خبٌذ ِٙذٞ ػغ١بْ األؽجبثٟ، اٌّذ٠ش اٌؼبَ اٌزٕف١زٞ 
. ػجذ اٌؼض٠ض اٌؼّبدٞ، سئ١ظ اٌخذِبد اٌّصشف١خ ٌٍششوبد ١ٔبثًخ ػٓ ثٕه ثشٚح

 

 ٚاٌزٟ CPI Financial ِٓ اٌغٛائض ٘زٖ ٔزغٍُ أْ وج١ش ٌششٌف ئٔٗ: " األؽجبثِٟٙذٞ ػغ١بْ ٚفٟ ٘زٖ إٌّبعجخ، لبي اٌغ١ذ خبٌذ 

 أؼىبعًب ئال ٘ٛ ِب االػزشاف ٚ٘زا. اٌصٕبػخ فٟ ٚاٌزفٛق اٌز١ّض رمذ٠ش فٟ رغبُ٘ اٌزٟ اٌّشِٛلخ اٌغٛائض أوضش ِٓ ٚاؽذح رؼذ
 اٌؼّالء خذِخ رمذ٠ُ ػٍٝ ٔغبؽٗ فٟ ٠ؼزّذ ِجزىش، اإلعال١ِخ اٌشش٠ؼخ ِغ ِزٛافك ثٕه ٚئٔشبء إٌّٛ ثّٛاصٍخ اٌزضإِب ػٍٝ

 ػٍٝ ٚاٌؾشص ٚاٌطّٛػ اٌذؤٚة اٌؼًّ ِغ أٔٗ ٌزإوذا اٌغبئضر١ٓ ٘بر١ٓ ٚرأرٟ. اٌّزٕبِٟ اٌمطبع ٘زا س٠بدح ٠ٚغزط١غ اٌّز١ّضح
 اٌغبئضربْ ٘بربْ ٚعزذفغ اٌٛلذ، ِٓ لص١شح فزشح فٟ ِغبٌٗ فٟ سائذًا ٠صجؼ أْ ؽذ٠ش ٌجٕه ٠ّىٓ اٌّز١ّضح اٌؼّالء خذِخ رمذ٠ُ

". أٔشطزٕب فٟ اٌزٛعغ خطخ ئٌٝ اٌضخُ ِٓ ثّض٠ذ اٌّشِٛلزبْ

 

 عٛائض ِٓ" صىٛن ِٕظُ أفضً "ٚ" لطش فٟ ًّٔٛا األعشعاٌجٕه " ٌمت ػٍٝ ثشٚح ثٕه ف١ٙب ؽصً اٌزٟ ٞاٌضبٌضخ اٌغٕخ ٟ٘ ٘زٖ
ٚعبء ٘زا االػزشاف ػٍٝ أصش اٌزٛعغ اٌؼظ١ُ ٌٍجٕه اٌزٞ ٠شًّ عزخ فشٚع فٟ . اٌّصشف١خ اٌصٕبػخ ِغبي فٟ ئ٠غذ ١ِذي ثبٔىش

ثبإلضبفخ ئٌٝ ِىبٔخ اٌّغّٛػخ - اٌّغزضّش األٚي، األٌٚٝ ٌٍز٠ًّٛ ٚاألٌٚٝ ٌإلعبسح- لطش، فضاًل ػٓ دِظ صالس ششوبد أخشٜ 
اٌم٠ٛخ ثبػزجبس٘ب الػجًب سئ١غ١ًب فٟ أعٛاق سأط اٌّبي اإلعالِٟ ِغ عٍغٍخ ِٓ ِٕبصت سف١ؼخ اٌّغزٜٛ ِٕظُ فٟ ألً ِٓ عذ 

. عٕٛاد ِٓ اٌؼ١ٍّخ


