
2012بنك بروة يفوز بجائزت! في حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست لعام 

ً في قطر على – 2012 مارس 31الدوحة –   حصل بنك بروة، أسرع ا#صارف ا#توافقة مع الشريعة نموا
  وهما جائزة أفضل منتج تأم$ وأفضل خدمة2012جائزت$ خ(ل حفل توزيع جوائز بانكر ميدل إيست لعام 

 عم(ء لقطاع الشركات الصغيرة وا#توسطة. وقد تسلم ممثلون عن بنك بروة الجائزت$ في حفل توزيع جوائز بانكر
  مارس الجاري، وهو الحفل السنوي الخامس27ميدل إيست الذي أقيم في فندق برج ا'مارات في دبي بتاريخ 

 الذي يقام لتكريم التميز في ا#نتجات والخدمات ا#صرفية من حيث ا)بتكار وتحقيق النتائج ا#الية والنمو في
الحصة السوقية.

 وقد ضم هذا الحفل ا#تميز عدداً من الخبراء ا'قليمي$ والعا#ي$ في القطاع ا#صرفي، وكان ب$ الحضور ممث(ً
 بنك بروة كل من السيد حس$ العبدا�، رئيس الخدمات ا#صرفية ل&فراد والسيد سامي خير الدين، رئيس

.الخدمات ا#صرفية للشركات الصغيرة وا#توسطة والسيد سمر قضاوي، رئيس ا#نتجات وا%داء

كان بنك:وفي تعليقه على جائزة أفضل منتج تأم$ قال السيد حس$ العبدا� رئيس الخدمات ا#صرفية ل&فراد  “ 
 بروة أول بنك إس(مي يقدم منتجات تأم$ التكافل ا#توافقة مع الشريعة ا'س(مية في قطر، وبوصفنا أحدث

 وأسرع البنوك ا#توافقة مع الشريعة نمواً في قطر، نسعى باستمرار لتقديم تجربة مصرفية متوافقة مع الشريعة
 تتجاوز توقعات عم(ئنا من خ(ل تقديم منتجات مبتكرة وخدمات متميزة ت(ئم احتياجات  عم(ئنا، وإن منتجات

"التأم$ التكافلي التي نقدمها هي واحدة من العديد من ا#نتجات التي طــورناها وفق هذا ا#فهوم

 وقد علق السيد سامي خير الدين رئيس الخدمات ا#صرفية للشركات الصغيرة وا#توسطة حول الفوز الثاني لبنك
إننا نعمل في بنك بروة على أن نكون:بروة بجائزة أفضل خدمة عم(ء لقطاع الشركات الصغيرة وا#توسطة قائ(ً  “ 

 في طليعة البنوك العاملة في قطر من خ(ل تقديم مستوى خدمات متميز لعم(ئنا في قطاع الشركات الصغيرة
 وا#توسطة، حيث كنا من أوائل البنوك ا#توافقة مع الشريعة التي انضمت لبرنامج الضم$ من مصرف قطر للتنمية

 لنتمكن من دعم الشركات الجديدة من خ(ل هذا البرنامج الذي يضمن تمويل البنوك لشركات القطاع الخاص،
 وهو ما يقدم فائدة كبيرة للشركات الجديدة  التي تفتقد لسج(ت ا)ئتمان أو الضمانات ا#طلوبة للحصول على

"تمويل لبداية نشاطها أو توسعة أعمال الشركة

إننا فخورون بالفوز بهات$ الجائزت$:وقد اختتم السيد ستيف تروب الرئيس التنفيذي #جموعة بنك بروة بالقول  “ 
 ا#رموقت$ وسعيدون بأن نحصل على اعتراف وتقدير جوائز بانكر ميدل إيست لجهودنا الرامية إلى تقديم أعلى

 مستويات الخدمة وأفضل قيمة #نتجاتنا إننا عازمون على ا)ستفادة من هذا التميز في توسعة نشاطاتنا لتمك$ .
 ا#زيد من العم(ء من ا)ستفادة من خدمات ومنتجات بنك بروة ذات الجودة ا#تميزة وا#صممة لت(ئم ا)حتياجات

"ا#تنوعة لعم(ئنا  

انتهى


