
 
 

 "2014  المصرفيةبانكر ميدل إيسث للمنتجات" من  جوائز3بنك بروة يحصد 
 

  بُك بشٔة، أسشع يضٔد خذيت يصشفٛت يخٕافمت يع انششٚعت اإلساليٛت ًًَٕا فٙ لطش،  فاص-2015 يناير 19-الدوحة، قطر 

 CPI "سي بي أي فاينانشيالانخابعت نًجًٕعت " 2014باَكش يٛذل ئٚسج نهًُخجاث انًصشفٛت "بزالد جٕائض يٍ لبم 

Financial"ٔ ،أفضم " ٔ"بشًٕٚٛو ئساليٛتائخًاٌأفضم بطالت "،ٔ"حطبٛك جٕال / يٕلع انكخشَٔٙأفضم ": نجٕائز ْي ا

 ". بطالت ائخًاٌ

، انسّيذ خانذ انسبيعئحضر انًُاسبت . 2014 يُاير 18انًصادف  يٕو األحذ انبُكجرث يراسى حسهيى انجائزة في يقر 

 . بشٔة بانٕكانت بُك نًجًٕعت انخُفٛز٘ انشئٛس

 

حسهٛط انضٕء  بٓذف نهسُت انسابعت عهٗ انخٕانٙ،" سٙ بٙ آ٘ فاُٚاَشال"انخابعت نًجًٕعت جٕائض باَكش يٛذل ئٚسج حماو

. عهٖانًُخجاث ٔانخذياث انًصشفٛت انًبخكشة ٔانًخًٛضة أٔ حهك انخٙ حممج َخائج يانٛت ًًَٕٔا يهحٕظا فٙ األسٕاق انًانٛت

 . حسخُذ انجٕائض عهٗ حصٕٚج يٍُٓٛٛ ٔيصشفٍٛٛ ٔخبشاء يعٍُٛٛ فٙ انمطاع

 

يٛذل اٚسج نهًُخجاث انًصشفٛت جٕائض باَكش جذًا نحصٕنُا عهٗ انخمذٚش يٍ لبم َحٍ سعذاء : "ٔركر بياٌ صادر عٍ انبُك

 ".نجٕدة ٔانخًٛضباسًعت عشٚمت حًخهك ، ٔانخٙ 2014 نعاو

 

انبُك اليت جعم ع ديج انخذياث انًخٕافمت يع انششٚعت اإلساليٛت يع يمخضٛاث انحذارت ْٔزا يا نمذ حًّكُا فٙ بُك بشٔةيٍ"

 بزنّ انز٘ انشاق نهعًم كزًشة انخكشٚى ْزاٚأحٙ . حجاسٚت سائذة فٙ لطاع انخذياث انًصشفٛت اإلساليٛت فٙ لطش ٔانًُطمتال

 ٔانًُخجاث انخٙ حٕفش أفضم حجشبت يصشفٛت نهعًالء بًا انخذياث حمذٚىعهٗ  ٚعًهٌٕ انزٍٚ ،بُك بشٔة عًم فشٚك أعضاء

 ".ٚخٕافك يع أحكاو انششٚعت اإلساليٛت

 

. عٍ كٛفٛت حطبٛك انبُك نشؤٚخّ يزال جٛذ رائساليٛت، ِٔائخًاٌلذو بطالت انز٘ ٘انٕحٛذ فٙ لطش َحٍ انبُك ":ٔأضاف انبٛاٌ

جٕال يجال انخذياث انًصشفٛت انشلًٛت، ٔححذٚذ انخذياث عهٗ شبكت االَخشَج ٔحطبٛماث الجٕٓدَا فٙ كزٛف لًُا يإخشًا بج

 ". عهٗ أفضم َحٕاحخٛاجاث انعًالء  نخهبٛت

 

ْا ءحخٕل عًالانبطاقت األٔنى انًخٕافقت يع انشريعت اإلسالييت ٔانخي " بالحيُيٕو فيزا"حعخبر بطاقت بُك برٔة اإلئخًاَيت 

انخطٕط انجٕيت يٍ ححٕيهٓا إنى كيٕيايهز  أٔ Ooredooيٍ " َجٕو " انخي يًكٍ اسخبذانٓا بُقاطاكخساب َقاط ٔالء بُك برٔة

حًج دراست رسٕو انبطاقت يٍ قبم .   انًشاركتانخجاريت في يجًٕعت يٍ انًحالث نالسخبذالانقطريت أٔ قسائى حسٕق قابهت 

. بأحكاو انخًٕيم اإلساليي نضًاٌ يٕافقت انًُخج يع أحكاو انشريعت اإلسالييت خبراء يخخّصصيٍ

 

  انًسخًر ِجٕال بخحذيثاحّ انجذيذة، كجزء يٍ انخزاوال حطبيقّ انًصرفي عبريؤخرًاأطهق حجذر اإلشارة أٌ بُك برٔة قذ 

 .بخقذيى خذياث يصرفيت يريحت ٔفعانت نهعًالء

 

ًّى انخطبٛك ، انبُكبدٌٔ انحاجت ئنٗ االحصال نٕٛفش نهعًالء فشصت انحصٕل عهٗ انخذياث انًصشفٛت انخاصت بحساباحٓى  ص

 انجٕال ئحًاو انًعايالث انًصشفٛت، ٔانخحٕٚالث انًانٛت ٔدفع انفٕاحٛش ٔانخذياث األخشٖ يٍ خالل انٓاحف ٚخٛح نٓى فٕٓ

 . ٔٚسشياٌبأ


