
 

ً في قطر في حفل جوائز بانكر  بنك بروة يحصل على جائزة أسرع البنوك نموا
2012ميدل إيست 

 حصلت مجموعة بنك بروة، أسرع مقدمي الخدمات ا#صرفية ا#توافقة مع – 2012 يونيو 16الدوحة – 
ً في قطر على جائزت$ مرموقت$ في حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست لعام    وهي جائزة2012الشريعة نموا

. أفضل تكامل مؤسساتي ً في قطر وجائزة  "أسرع البنوك نموا " " "

سي بي آي فايننشال وتخصص الجوائز السنوية1999تم تأسيس جوائز بانكر ميدل إيست في العام  " من قبل  " 
 لتكريم ا#صارف وا#ؤسسات ا#الية ا#تميزة في منطقة الشرق ا%وسط وشمال أفريقيا، ويأتي فوز بنك بروة الذي

 بهات$ الجائزت$ ليرسخ مكانة البنك ونموه ا#ستمرين منذ تأسيسه.2008تأسس في العام 

  نحن فخورون بالفوز: “وقد علق السيد ستيف تروب، الرئيس التنفيذي #جموعة بنك بروة بهذه ا#ناسبة قائ*ً
ً وإضافة  بجائزتي أسرع البنوك نمواً في قطر وأفضل تكامل مؤسساتي، ونرى في هذا التكريم وا'نجاز حافزا
 قيمة لجهودنا الرامية إلى توسعة أعمالنا وتمك$ ا#زيد من العم*ء من ا(ستفادة من منتجاتنا وخدماتنا ا#تميزة

. "والتي نحرص على أن تستجيب (حتياجات عم*ئنا ا#تنوعة

 حصل بنك بروة على جائزة أسرع البنوك نمواً في قطر من بانكر ميدل إيست تقديراً للتوسع الكبير الذي حققه
  فروع في قطر، با'ضافة إلى تنويع وتوسعة نشاطاته من خ*ل6البنك من خ*ل توسعة شبكة فروعه لتشمل 

 تحقيق التكامل العملياتي الناجح مع شركات ا#ستثمر ا%ول وا%ولى للتمويل وا%ولى ل)جارة وذلك خ*ل أقل من
ً في الشرقأربع أعوام على تأسيس البنك.   والجدير بالذكر أن بنك بروة جاء في ا#ركز الثاني كأسرع البنوك نموا

ا%وسط.

ً ل*ستحواذ الناجح على عمليات اليسر  هذا وقد فاز بنك بروة أيضـاً بجائزة أفضل تكامل مؤسساتي تقديرا
 ا'س*مية ل&فراد من بنك قطر الدولي في شهر أغسطس من العام ا#اضي، وقد شملت الصفقة محافظ التمويل

.والودائع ل&فراد با'ضافة إلى فرع$ في منطقتي السد والريان وانتقال ا#وظف$ إلى بنك بروة

 وفي وقت سابق من هذا العام، حصد بنك بروة جائزت$ خ*ل حفل توزيع جوائز ا#نتجات من بانكر ميدل إيست
.وهي جائزة أفضل منتج تأميني وأفضل خدمة عم*ء لقطاع الشركات الصغيرة وا#توسطة

نحن:بدوره علق السيد خالد مهدي ا%حبابي، مدير الخدمات ا#صرفية للشركات على هذه ا#ناسبة قائ*ً  “ 
 فخورون بهذا التقدير من قبل  سي بي آي فايننشال متمث*ً بالجائزت$، ونرى في هذا الفوز دلي*ً على

 التزامنابالنمو وببناء بنك متوافق مع الشريعة ا'س*مية يتميز با(بتكار والتركيز على احتياجات العم*ء قادر على
"تحقيق الريادة في قطاع الخدماتا#الية ا#توافقة مع الشريعة ا'س*مية

انتهى


