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بطاقات اخل�سم واالئتمان 
اأكرث اأمانا وراحة من 
النقد خالل العطالت

ترتيب ت�سهيالت متويلية 
بقيمة 200 مليون درهم 

لبنك م�سقط

الزمالء الأعزاء،

اأمتنى اأن تكونوا جميعًا قد ا�ضتمتعتم بف�ضل ال�ضيف وب�ضهر رم�ضان. واأود اأن اأرحب بزمالئنا الذين عادوا اإلينا 
بعد ق�ضاء عطالتهم ال�ضنوية، كما اأن لدينا ن�ضائح ومعلومات مفيدة نقدمها يف هذه الن�ضرة لزمالئنا الذين ينوون 

ق�ضاء عطالتهم ال�ضنوية خالل الفرتة املتبقية من ال�ضيف احلايل. 

اإن النتائج املتميزة التي حققناها خالل الن�ضف الأول من العام اجلاري تعك�س مدى قوة البنك وقدرته على 
موا�ضلة حتقيق النمو. وقد جاءت هذه النتائج بف�ضل عملكم اجلماعي وتنفيذكم باجتهاد ل�ضرتاتيجية الأعمال 

التي و�ضعها جمل�س اإدارة البنك. وكان لإخال�ضكم وتفانيكم يف تنفيذ هذه الروؤيا الأثر الأكرب يف حتقيق النمو 
والتو�ضع، ويف الوقت نف�ضه زيادة م�ضتويات الثقة والر�ضا لدى عمالئنا، وهو ما ن�ضكركم عليه �ضكرًا جزياًل. 

وكما تعلمون، فقد قام بنك دبي التجاري موؤخرًا بن�ضر قوائمه املالية عن الن�ضف الأول من العام اجلاري، وكان من 
اأبرز نتائجها حتقيق اأرباحًا �ضافية بقيمة 581 مليون درهم اإماراتي عن الن�ضف الأول من العام، اأي بزيادة ن�ضبتها 

17 باملائة مقارنًة بالأرباح ال�ضافية التي حققها البنك خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي. 

وَتَعٌد هذه الأرباح مبثابة عالمة فارقة يف تاريخ البنك كونها اأعلى اأرباح ن�ضف �ضنوية حققها البنك يف تاريخه. 
ولكن لي�س هذا هو كل ما لدينا، فقد حقق البنك اأي�ضًا اإجنازات اأخرى.

وكان فوز البنك بجائزة دبي للتنمية الب�ضرية لعام 2013 مبثابة اإحدى العالمات البارزة الأخرى يف رحلة بنك دبي 
التجاري )نحو النجاح(. ويعك�س ح�ضولنا على هذه اجلائزة اإلى اأننا ن�ضري على الطريق ال�ضحيح يف م�ضعانا لأن 

نكون اخليار الأول للباحثني عن عمل يف القطاع امل�ضريف. 

كما اأود اأي�ضًا اأن اأعرب عن �ضعادتي لأن البنك ا�ضتطاع حتقيق الريادة يف عامل الإنرتنت. فبعد اأن اأطلق البنك 
موقعه ال�ضبكي وم�ضاعدته الفرتا�ضية �ضارة، اأجبنا عما يزيد عن 56.000 �ضوؤال واأجرينا ما يزيد عن 22.000 

تفاعل مع عمالء بنك دبي التجاري. وفيما يتعلق باجليل اجلديد من املوقع ال�ضبكي لبنك دبي التجاري والذي ميكن 
الو�ضول اإليه من خالل اأجهزة الكومبيوتر العادية، املحمولة والهواتف الذكية فقد جعلنا اأكرث قربًا من عمالئنا 

يف قطاعات الأفراد، اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات، اخلدمات امل�ضرفية التجارية، وخا�ضة الأعمال وامل�ضروعات 
اململوكة لعائالت والتي متثل اأعمدة بنك دبي التجاري. وعالوة على ذلك، فقد جتاوز عدد املُعَجِبني ب�ضفحة البنك 

على برنامج التوا�ضل الجتماعي »في�س بوك« 100.000 معجب. 

واأود اأي�ضًا اأن اأنتهز هذه الفر�ضة للرتحيب بال�ضيد األن رينو. وقد ان�ضم ال�ضيد رينو اإلى البنك موؤخرًا لي�ضغل 
من�ضب مدير عام ح�ضابات ال�ضركات والأعمال التجارية وال�ضتثمار. وي�ضكل هذا التعيني اجلديد، الذي ياأتي جزءًا 
من عملية اإعادة الهيكلة التنظيمية للبنك، خطوة محورية لتنفيذ خطط النمو امل�ضتقبلي الطموحة التي يعتزم بنك 

دبي التجاري حتقيقها.

ويف النهاية، اأود اأن اأعرب عن تفاوؤيل ال�ضديد بامل�ضتقبل، لأنه بعملكم الدوؤوب وولئكم، والتوجيهات احلكيمة من 
جانب جمل�س الإدارة، �ضنوا�ضل تعزيز اأدائنا املايل خالل ال�ضنوات املقبلة.

مع اأطيب الأمنيات،
بيرت بالتو�سن

بدر �ضويدان
جون تيوك

�ضم�ضة ال�ضويدي
اأريج اليو�ضف
ح�ضني القالف

الت�ضميم و الن�ضر

يف هذا العدد
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جت�سيداً ملكانته الريادية يف تنمية املوارد الب�رشية وتوطني الوظائف
البنك يفوز بجائزة دبي للتنمية الب�رشية لعام

فاز بنك دبي التجاري، بجائزة دبي للتنمية 
الب�ضرية لعام 2013، ليج�ضد بذلك مكانته 

الريادية يف جمايل تنمية املوارد الب�ضرية وتوطني 
الوظائف يف القطاع امل�ضريف.

ومت الإعالن عن هذه اجلائزة خالل الحتفال 
بالدورة الع�ضرين جلوائز التميز لقطاع الأعمال 
الذي اأقيم يف قاعة مدينة اأرينا، مبدينة جمريا، 

دبي، حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ محمد بن 
را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«.
وقد قام �ضمو ال�ضيخ حمدان بن محمد بن را�ضد 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي، بت�ضليم اجلائزة لل�ضيد 

بيرت بالتو�ضن، الرئي�س التنفيذي لبنك دبي 
التجاري، وال�ضيد يعقوب يو�ضف، نائب الرئي�س 

التنفيذي، لتن�ضم هذه اجلائزة الرفيعة بذلك 
اإلى �ضل�ضلة اجلوائز املتميزة التي حظي بها 

بنك دبي التجاري عن متيز اأدائه يف العديد من 
املجالت.

وقال بيرت بالتو�ضن: »يج�ضد فوزنا بهذه اجلائزة 
الرفيعة النجاح الكبري الذي حققته ا�ضرتاتيجية 

التوطني يف البنك، واإذ ي�ضعدنا احل�ضول على 
جائزة دبي للتنمية الب�ضرية لعام 2013، نعترب 

الفوز بهذه اجلائزة مبثابة حافز اإ�ضايف لنا 
للم�ضي قدما يف خططنا الطموحة لتاأهيل 

وتدريب كوادر وطنية متخ�ض�ضة يف القطاع 
امل�ضريف«. 

واأ�ضاف بالتو�ضن بقوله: »تعد ق�ضية التوطني 
اإحدى اأبرز اأولوياتنا يف بنك دبي التجاري، وقد 

باإن�ضاء وحدة متخ�ض�ضة لتطوير  قمنا لذلك 
ت�ضتهدف  للتوطني  فعالة  ا�ضرتاتيجية  وتطبيق 

الكوادر  ب�ضكل م�ضتمر ل�ضتقطاب  ال�ضعي 
لتتبواأ  وتاأهيلها  وتدريبها  املتميزة  الوطنية 

مواقع قيادية يف البنك، حيث نحر�س يف هذا 
املجال على توفري بيئة حتفز على النمو الوظيفي 

للمواطنني«.
ومتنح اإدارة التميز لقطاع الأعمال بحكومة دبي 

هذه اجلوائز، تقديرًا منها للمبادرات املتميزة 
يف جمال املوارد الب�ضرية التي تطلقها املوؤ�ض�ضات 

الفردية لتحقيق اأهداف دبي للتنمية الب�ضرية. 
وقد مت اختيار بنك دبي التجاري، من بني فائزين 

اآخرين، من قائمة �ضمت 1.700 طلب م�ضاركة 
يف جوائز العام 2013. 

2013

4



البنك يدعم جهود التوطني يف معر�ض الإمارات للوظائف
بن  محمد  بن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  تف�ضل 

بزيارة  دبي،  نائب حاكم  مكتوم،  اآل  را�ضد 
»معر�س  يف  التجاري  دبي  بنك  جناح 

اأقيم  الذي   ،»2014 للوظائف  الإمارات 
للموؤمترات  الدويل  دبي  مركز  موؤخرًا يف 

واملعار�س.
من  بعدد  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  والتقى 

يف  العاملني  املواطنني  واملوظفني  امل�ضوؤولني 
يبذلها  التي  اجلهود  على  اأُِطَلع  كما  البنك، 

مواطني  وتوظيف  وتاأهيل  ل�ضتقطاب  البنك 
وخططه  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

ال�ضاأن. هذا  يف  امل�ضتقبلية 
التجاري  دبي  بنك  جهود  على  �ضموه  واأثنى 
بذل  على  املوظفني  التوطني وحث  يف جمال 

التنمية  م�ضرية  لدعم  اجلهد  من  املزيد 
الر�ضيدة. قيادتها  ظل  يف  البالد  يف  الزاهرة 

مبثابة  للوظائف  الإمارات  معر�س  وُيَعٌد 
اخلريجني  وتوظيف  ل�ضتقطاب  رائدة  من�ضة 

�ضواء. حد  على  املوؤهلني  واملوظفني  اجلدد 
املوارد  اإدارة  رئي�س  الر�ضا،  �ضروق  وقالت 
بدوره  التجاري  دبي  بنك  »يفخر  الب�ضرية: 

القطاع  التوطني يف  الريادي يف جمال 
يف  للبنك  الن�ضطة  امل�ضاركة  وتاأتي  امل�ضريف، 

اإطار  2014 يف  للوظائف  الإمارات  معر�س 
البالد،  يف  التوطني  م�ضرية  بدعم  التزامه 
مبادرات  العام  مدار  على  البنك  ينفذ  اإذ 

اخلريجيني  وا�ضتقطاب  ت�ضجيع  اإلى  ترمي 
امل�ضريف  القطاع  لدى  بالعمل  لاللتحاق 
ب�ضفٍة  التجاري  دبي  وبنك  عامة  ب�ضفٍة 

خا�ضة«.

2014
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توقيع مذكرة تعاون مع كليات التقنية العليا لتاأهيل وتدريب املزيد من املواطنني

وقع بنك دبي التجاري مذكرة تعاون مع كليات 
التقنية العليا، متا�ضيًا مع التزامه با�ضتقطاب 

وتدريب اخلريجني من مواطني دولة الإمارات 
العربية املتحدة، وتاأهيلهم للعب دور حيوي يف 

قيادة منو وتطور القطاع امل�ضريف يف البالد.
وقد وقع على مذكرة التعاون كاًل من الدكتور 

�ضعود املال، مدير كليات التقنية العليا يف دبي، 
ويعقوب يو�ضف ح�ضن، نائب الرئي�س التنفيذي 

لبنك دبي التجاري.
ومبوجب هذه التفاقية، �ضيفتتح البنك فرعا يف 
كليات التقنية العليا – كلية دبي للطالب والذي 

�ضي�ضعى اإلى تطوير قدرات الطالب املواطنني 
واإعدادهم مل�ضرية مهنية يف القطاع امل�ضريف، 
حيث �ضيوفر التدريب العملي واملهني لطالب 

الكلية، ويعزز فر�س ح�ضولهم على عمل يف هذا 
القطاع احليوي.

التجاري الرامية اإلى م�ضاعدة 
ال�ضباب الإماراتي على اكت�ضاب 

املهارات واخلربات القيمة 
والالزمة التي توؤهله للعمل �ضمن 

القطاع امل�ضريف واملايل.
 واأ�ضاف الدكتور �ضعود املال: 

»�ضت�ضهم هذه ال�ضراكة مع بنك 
دبي التجاري يف تزويد خريجينا 

باملعارف، املهارات والثقة الالزمة 
للم�ضاهمة بفعالية يف رفعة وتقدم 

هذا الوطن واقت�ضاده املتنامي، 
وكذلك ال�ضتفادة الق�ضوى 

من اإمكانياتهم وقيادتهم 
للو�ضول مل�ضرية مهنية ناجحة يف 

امل�ضتقبل.«
كما �ضيقوم البنك مبوجب مذكرة 
التعاون اأي�ضا بدفع ر�ضوم �ضنوية 

ل�ضندوق الطالب بالكلية من اأجل 
م�ضاعدة الطالب ماليا.

واإلى جانب تدريب الطالب، 
�ضيوفر فرع بنك دبي التجاري 

وقال يعقوب يو�ضف ح�ضن، نائب الرئي�س 
التنفيذي: »حر�س بنك دبي التجاري، ومنذ 

تاأ�ضي�ضه، على و�ضع عملية التوطني على راأ�س 
اأولوياته، انطالقا من دوره كموؤ�ض�ضة وطنية رائدة 

تلعب دورًا متنامي الأهمية يف تعزيز م�ضرية 
التنمية القت�ضادية والجتماعية يف البالد. 

ويوا�ضل البنك ا�ضرتاتيجيته املحورية املتمثلة يف 
تطوير وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية لإك�ضابهم 
املعارف التي يتطلبها العمل يف القطاع امل�ضريف«.

واأ�ضاف بقوله: »كجزء من هذا اللتزام، فاإننا 
نوا�ضل هذا التعاون الذي ينبع من رغبة الطرفني يف 

تطوير املهارات والقدرات، وتدريب الطالب للعمل 
يف جمال اخلدمات املالية والقطاعات امل�ضرفية يف 

دبي، وحتديدا للعمل يف بنك دبي التجاري«.
من جانبه اأ�ضاد الدكتور �ضعود املال، مدير 

كليات التقنية العليا يف دبي، مببادرات بنك دبي 

املوؤ�رشات املالية الرئي�سية لبنك دبي التجاري عن الربع الثاين من العام            :
  · ارتفعت الأرباح الت�ضغيلية للن�ضف الأول من 
عام 2014 بن�ضبة 4.3% لت�ضل اإلى 718 مليون 
درهم مقارنة بـ 688 مليون درهم لنف�س الفرتة 

من العام ال�ضابق.
 

من  الأول  للن�ضف  ال�ضافية  الأرباح  · ارتفعت 
عام 2014 بن�ضبة 17% لت�ضل اإلى 298 مليون 

درهم مقارنة بـ 251 مليون درهم لنف�س 
الفرتة من العام املا�ضي، فيما ُيَعٌد اأعلى 

اأرباح يحققها بنك دبي التجاري يف الن�ضف 
الأول من اأي عام.

 
البنك  ملوجودات  الإجمالية  القيمة  · بلغت 

46.3 مليار درهم اإماراتي يف تاريخ 30 يونيو 
2014، بزيادة ن�ضبتها 9.4 % عن اإجمايل 

قيمة املوجودات يف تاريخ 30 يونيو 2013، والتي 
بلغت 42.4 مليار درهم اإماراتي؛ واأي�ضًا بزيادة 

ن�ضبتها 4.2 % عن اإجمايل قيمة املوجودات يف 
تاريخ 31 دي�ضمرب 2013، والتي بلغت 44.5 مليار 

درهم اإماراتي.
 

 31.3 والبالغة  والت�ضليفات  القرو�س  · �ضجلت 
مليار درهم كما يف 30 يونيو 2014 ارتفاعا بن�ضبة 

6.8% مقارنة بـ 29.3 مليار درهم يف 30 يونيو 
2013 وارتفاعا بن�ضبة 3.4% مقارنة بـ 30.3 

مليار درهم كما يف 31 دي�ضمرب 2013.
 

 32.3 والبالغة  العمالء  ودائع  قيمة  · ارتفعت 
مليار درهم كما يف 30 يونيو 2014، بن�ضبة 

12.1% مقارنة بــــ28.8مليار درهم يف 30 يونيو 

2013 وارتفعت بن�ضبة 4.3% مقارنة بـ 30.9 
مليار درهم يف نهاية العام املا�ضي.

 
بنك  يف  املال  راأ�س  كفاية  ن�ضبة  · حافظت 

دبي التجاري على قوتها حيث بلغت20%. وقد 
بلغت ن�ضبة راأ�س املال من امل�ضتوى الأول لدى 

البنك 18.6 %، وهي ن�ضبة تفوق كثريًا احَلًدين 
التنظيميني الباِلَغني 12% و8 % على التوايل، 
واللَذين فر�ضهما م�ضرف الإمارات العربية 

املتحدة املركزي كمعدل لالعتماد على الذات 
ماليًا، وذلك طبقًا ملبادئ بازل 3.  

 
الى  املوجودات  معدل  العائدعلى  · ارتفع 
2.6% للن�ضف الأول من 2014 مقارنة  بـ 

2.4% للن�ضف الأول من العام املا�ضي.

جمموعته الكاملة من اخلدمات واملنتجات 
امل�ضرفية للطالب، وموظفي وخريجي كلية دبي 

للطالب باأ�ضعار تناف�ضية.
ومن بني املبادرات الأخرى التي �ضيطلقها بنك 

دبي التجاري مبوجب مذكرة التعاون، دعوة 
ورعاية الطالب لالأحداث واملوؤمترات يف القطاع 

امل�ضريف، حيثما كان ذلك ممكنًا. كما �ضيوفر 
البنك التدريب العملي للطالب يف فروع واإدارات 
البنك، والتدريب ال�ضيفي، وفر�س عمل بوظائف 

دائمة. كما �ضي�ضت�ضيف البنك، حيثما اأمكن، 
اخلرباء واملهنيني من قطاع اخلدمات املالية 

ليتحدثوا اإلى طالب الكلية. وبالإ�ضافة اإلى ذلك، 
�ضيقدم البنك للكلية فر�ضة ال�ضتفادة من مركز 
التدريب والتطوير التابع للبنك وال�ضتفادة اأي�ضًا 

من موظفي هذا املركز للم�ضاعدة يف مواكبة 
برامج الكلية مع معايري ال�ضناعة.
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قام بنك دبي التجاري برتتيب ت�ضهيالت متويلية 
بقيمة 200 مليون درهم حل�ضاب �ضندوق الدخل 

العقاري التابع لإدارة الأ�ضول يف بنك م�ضقط 
لتمويل عملية متلك فندق موفنبيك �ضاطئ 

اجلمريا يف دبي. 
ومتثل هذه ال�ضفقة التي تولى اإجنازها فريق 

اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات يف بنك دبي 
التجاري بالتعاون الوثيق مع اإدارة الأ�ضول 

يف بنك م�ضقط جناحًا اآخر يج�ضد العالقات 
امل�ضرفية القوية التي ميتلكها بنك دبي التجاري 

ومكانته الريادية يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية 
لل�ضركات يف دولة الإمارات واملنطقة ودوره يف 

مختلف القطاعات القت�ضادية التي باتت متثل 
محركات رئي�ضية للنمو يف البالد.

وقد هناأ ال�ضيد بيرت بالتو�ضن، الرئي�س التنفيذي 
لبنك دبي التجاري، اإدارة الأ�ضول التابعة 

لبنك م�ضقط على جناح اأول �ضفقة ا�ضتحواذ 
هامة لل�ضندوق يف دبي، واأكد على اأن اآفاق 
النمو الكبرية التي تتمتع بها دولة الإمارات 

العربية املتحدة توفر فر�ضًا ا�ضتثمارية جذابة 
للم�ضتثمرين الإقليميني والدوليني. 

وقال بالتو�ضن: »وا�ضل اقت�ضاد دولة الإمارات 
العربية املتحدة منوه القوي، مع ت�ضدر قطاعي 

التجارة وال�ضياحة لأبرز محركات النمو، وقد 
�ضاهم ذلك يف تعزيز جاذبية دولة الإمارات 
بالن�ضبة لال�ضتثمارات الإقليمية والدولية، اإذ 
توؤكد عملية ال�ضتحواذ على فندق موفنبيك 
�ضاطئ اجلمريا ثقة امل�ضتثمرين بقوة ومتانة 

اقت�ضاد الإمارات«.
من جانبه، قال ال�ضيد �ضليمان محمد حميد 

اليحيائي، رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة بنك 

ترتيب ت�سهيالت متويلية بقيمة           مليون درهم لبنك م�سقط 

م�ضقط جي بي اآر العقارية املحدودة: »نحن 
ملتزمون بالعمل مع بنوك حتظى ب�ضمعة 

واحرتام كبريين ولديها القدرة على تقدمي حلول 
اخلا�ضة.  متطلباتنا  لتلبية  م�ضممة خ�ضي�ضا 

وي�ضعدنا اختيار بنك دبي التجاري، الذي دعمنا 
بكل قوة وفاعلية يف ترتيب التمويل لعملية 

ال�ضتحواذ«.

البنك يرعى امللتقى الأول للم�ستثمرين باملنطقة احلرة ملطار ال�سارقة 
قام البنك وباعتباره �ضريكًا ا�ضرتاتيجيًا لهيئة 
املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل، برعاية 
امللتقى الأول للم�ضتثمرين الذي نظمته الهيئة 

يف مركز اجلواهر للموؤمترات والأحداث. 
وقد اأُِقيَم هذا امللتقى املتخ�ض�س يف جمال 

الأعمال حتت رعاية ال�ضيخ خالد بن عبد اهلل 
بن �ضلطان القا�ضمي، رئي�س هيئة املناطق 

بال�ضارقة. احلرة 
واأ�ضار ال�ضيخ خالد اإلى اأن امللتقى الأول 

للم�ضتثمرين لعام 2014 ياأتي يف اإطار 
الفعاليات املتميزة التي تنفذها هيئة املنطقة 

احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل، حيث يتيح 
لتبادل اخلربات  للم�ضتثمرين  فر�ضًة حقيقية 

واملهارات يف جمالت تطوير الأعمال، 
اإلى كونه من�ضة مثالية للتفاعل  بالإ�ضافة 

وتبادل الأفكار واملعارف واملهارات العملية 
والفنية. 

وقد قدم بنك دبي التجاري خالل امللتقى 
الذي ح�ضره عدٌد كبري من امل�ضتثمرين 

من مختلف اأنحاء الدولة، عر�ضًا عن 
الوا�ضعة  والت�ضكيلة  واأهدافه  ا�ضرتاتيجياته 
للمنتجات واخلدمات التي يوفرها للقاعدة 

املتنامية من عمالئه. 
ومت خالل امللتقى تكرمي عبد الرحيم عبد 

العزيز النمر، نائب املدير العام- رئي�س الأعمال 
امل�ضرفية التجارية يف بنك دبي التجاري، وذلك 

تقديرًا جلهوده يف دعم تنظيم امللتقى. 
كما ُعِر�َس فيلم ت�ضجيلي عن اأن�ضطة هيئة 

ًمَن  املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل، َت�ضَ
�ضهادات اأدلى بها عدٌد كبري من امل�ضتثمرين.
واأكد م�ضوؤولون يف هيئة املنطقة احلرة ملطار 

ال�ضارقة الدويل اأنه �ضيتم تنظيم هذا امللتقى 
ب�ضفة منتظمة، كما �ضيجري تطويره بناًء على 

امل�ضتثمرين.  اقرتاحات 

وقد اأقيم بهذه املنا�ضبة حفل ا�ضتقبال يف فندق 
موفنبيك �ضاطئ جمريا، ح�ضره ال�ضيد بيرت 

بالتو�ضن، الرئي�س التنفيذي للبنك وال�ضيد 
�ضليمان محمد حميد اليحيائي، رئي�س جمل�س 

اإدارة �ضركة بنك م�ضقط جي بي اآر العقارية 
املحدودة، اإلى جانب عدد من كبار امل�ضوؤولني 

التنفيذيني من كال املوؤ�ض�ضتني.

200
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هل تعلم؟

البنك على �سبكات التوا�سل الجتماعي
 102،905 اإعجابًا على في�س بوك

 3.000 محادثة عن البنك
على @CBDUAE يف تويرت

امل�ساعد الفرتا�سي �سارة
22.000 تفاعل مع العمالء

56.000 �ضوؤال متت الإجابة عنه

افتتح بنك دبي التجاري موؤخرًا مكتبه اجلديد 
لل�ضرف يف مقر غرفة جتارة و�ضناعة دبي، يف 

خطوة �ضت�ضاهم يف دعم اجلهود املبذولة لتح�ضني 
م�ضتوى اخلدمات املقدمة اإلى جمتمع الأعمال 

يف دبي.

البنك يفتتح مكتباً لل�رشف يف غرفة دبي

وي�ضاهم افتتاح املكتب يف م�ضاعدة عمالء غرفة 
دبي يف التقدم بطلبات ا�ضت�ضدار بطاقة فيزا 

اأو  الدفع  دبي" م�ضبقة  غرفة   - التجاري  "دبي 
اإعادة تعبئتها، والتي باتت �ضرورية لإجناز 

املعامالت، بعد اأن اأوقفت غرفة دبي قبول املبالغ 

النقدية ل�ضداد ر�ضوم اأية معامالت اعتبارًا من 1 
ابريل 2014. 

و�ضهد حفل افتتاح مكتب ال�ضرف اجلديد يف 
مقر الغرفة كل من بيرت بالتو�ضن، الرئي�س 

التنفيذي لبنك دبي التجاري؛ وحمد بوعميم، 
مدير عام غرفة جتارة و�ضناعة دبي. 

ويتم ت�ضغيل مكتب ال�ضرف اجلديد وفقًا ملواعيد 
العمل يف غرفة دبي، والتي ت�ضتمر يف اأيام العمل 

العادية من ال�ضاعة الثامنة �ضباحًا وحتى الرابعة 
ع�ضرًا. كما ي�ضم املكتب جهاز �ضراف اآيل يعمل 

على مدار ال�ضاعة.
ومُيِكن لعمالء غرفة دبي التقدم بطلب ا�ضت�ضدار 

البطاقة م�ضبقة الدفع من مكتب ال�ضرف التابع 
لبنك دبي التجاري، والذي يقع بجوار اإدارة 

خدمات الع�ضوية والتوثيق يف الطابق الأر�ضي 
مبقر الغرفة. 

وميكن احل�ضول على البطاقة مبجرد تقدمي 
�ضورة من بطاقة الهوية الإماراتية والرخ�ضة 

التجارية اأو �ضهادة ع�ضوية غرفة دبي، بالإ�ضافة 
اإلى �ضداد املبلغ الذي �ضيتم تعبئة البطاقة به، 

والذي ميكن اأن ي�ضل اإلى 5.000 درهم اإماراتي، 
ومن ثم ا�ضتالم البطاقة املَُفًعَلة ورقم التعريف 

ال�ضخ�ضي ب�ضكل فوري.
بالكامل  ُموؤًَمَنة  البطاقة بكونها  وتتميز 
با�ضتخدام تقنية ذكية، اأي اأنها تعمل 

للتعريف  با�ضتخدام �ضريحة دقيقة ورقم 
ال�ضخ�ضي، كما مُيِكن للعمالء ال�ضتفادة 

من خدمة ال�ضتعالم عن الر�ضيد على مدار 
ال�ضاعة، وذلك من خالل الت�ضال برقم هاتفي 

جماين. 
ويتم تعبئة الأموال يف البطاقة جمانًا يف املرة 

الأولى، بينما تتم عمليات التعبئة الالحقة مقابل 
ر�ضم رمزي قدره 3 دراهم اإمارتية للعملية 

الواحدة.

اأن بنك دبي التجاري متكن خالل الفرتة املا�ضية من حتقيق اجنازات بارزة يف 
جمال اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية، متا�ضيًا مع حر�ضه الدائم على مواكبة اأحدث 

الجتاهات والتقنيات لتعزيز خدماته للعمالء.
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بطاقات ائتمان معززة مبزايا نوعية 

دخول جماين اإىل مركز تالي�ض ال�سحي بفندق مينا ال�سالم حلملة بطاقات 
اإنفينيت« »وورلد ما�سرتكارد« و»فيزا 

يف خطوة ريادية اأخرى لتزويد عمالئه باأف�ضل 
اخلدمات واملُنَتَجات املطروحة يف ال�ضوق، اأعلن 

بنك دبي التجاري عن تعزيز املزايا النوعية التي 
تتمتع بها بطاقاته الئتمانية، مبا يف ذلك اعتماد 

�ضعر فائدة مخف�س قدره 1.5 باملائة �ضهريًا فقط.
وقال موراي �ضيمز، مدير عام جمموعة اخلدمات 

امل�ضرفية لالأفراد يف البنك: »ملاذا ي�ضطر 
عميل اإلى �ضداد �ضعر فائدة �ضهري م�ضاعف، 
بينما ميكنه ب�ضهولة ا�ضتخدام بطاقة الئتمان 

ال�ضادرة من بنك دبي التجاري و�ضداد اأقل من 
ن�ضف املبلغ«. 

واأ�ضاف بقوله: »انطالقًا من اإمياننا بو�ضع 
العمالء يف �ضدارة اأولوياتنا، فقد حر�ضنا دومًا 

على التعرف اإلى متطلباتهم 
وتطلعاتهم، وتطوير 

منتجات وحلول منا�ضبة 
تلبي احتياجاتهم وتر�ضخ 

معايري متفوقة �ضمن القطاع 
امل�ضريف«.

وقال: ت�ضمل املزايا التي تتمتع 
بها بطاقات ائتمان بنك دبي 

التجاري اأي�ضًا اإمكانية حتويل 
الر�ضيد من بطاقات ائتمان 

�ضادرة عن بنوك اأخرى من دون اأية فوائد، 
وهي ميزة موؤثرة تتيح للعمالء ت�ضوية املديونيات 

امل�ضتحقة على بطاقات الئتمان اخلا�ضة بهم من 
دون اأية كلفة، الأمر الذي يتيح لهم تقلي�س الأعباء 

ال�ضهرية املرتتبة عليهم بف�ضل اأ�ضعار الفائدة 
املخف�ضة التي يعتمدها بنك دبي التجاري.

وقال فران�س جان بوركينز، نائب مدير عام - 
جمموعة اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد يف بنك 
دبي التجاري: »اإلى جانب اعتماد �ضعر فائدة 

يعد الأقل يف ال�ضوق، توفر بطاقات ائتمان بنك 
دبي التجاري جمموعة من املميزات ذات القيمة 
امل�ضافة العالية، منها عدم وجود ر�ضوم �ضنوية، 
اكت�ضاب نقاط مكافاآت غري محدودة، اإلى جانب 
اكت�ضاب اأميال �ضكاي واردز من طريان الإمارات 

واإمكانية ال�ضرتداد النقدي. ومع توفر كل هذه 
املزايا، فاإنه اأف�ضل وقٍت للتحول اإلى بطاقات 

ائتمان بنك دبي التجاري اأو لتقدمي طلب 
احل�ضول على بطاقة ائتمان جديدة من البنك«.  

واأ�ضاف بوركينز بقوله: »يعد العدد الكبري 
واملتنامي من حملة بطاقات الئتمان ال�ضادرة 

عن بنك دبي 
التجاري مبثابة ال�ضهادة 
احلية على املزايا الفريدة التي توفرها هذه 

البطاقات، كما اأنها توؤكد حر�ضنا يف بنك دبي 
التجاري على تزويد عمالئنا بحلول ومنتجات 

تعطيهم مزايا م�ضتمرة، ولي�س لفرتة زمنية 
محددة، فنحن ملتزمون بتطوير عالقة �ضراكة 

ت�ضتمر مدى احلياة مع عمالئنا، وهو ما يتج�ضد 
يف املزايا العديدة التي تتمتع بها بطاقات 

الئتمان التي نوفرها، وعلى راأ�ضها �ضعر الفائدة 
املخف�س البالغ 1.5 باملائة فقط«.  

وت�ضمل ت�ضكيلة بطاقات الئتمان التي يوفرها 
البنك كاًل من: »وورلد ما�ضرتكارد«، »فيزا 

اإنفينيت«، »فيزا �ضيجنيت�ضر«، »فيزا كال�ضيك«، 
»ما�ضرتدكارد الذهبية« وبطاقة »التجاري ويب 

كارد« امل�ضممة لتمكني العمالء من اإجناز 
م�ضرتياتهم عرب املواقع ال�ضبكية باأمان بالغ.
وقال بوركينز: »نحن نتوقع اأن يلقى عر�ضنا 

املميز على بطاقات الئتمان اهتمامًا كبريًا من 
جانب عمالء بنك دبي التجاري احلاليني واجلدد 

على حد �ضواء«.

اأعلن بنك دبي التجاري عن عر�س متميز يتيح للعمالء الذين يتقدمون 
بطلبات للح�ضول على بطاقات اإئتمان »وورلد ما�ضرتكارد«، »فيزا 

اإنفينيت« الئتمانية الدخول املجاين اإلى النادي ال�ضحي يف فندق مينا 
ال�ضالم ملدة �ضنة واحدة، وذلك يف بادرة تقدير متميزة لعمالء البنك.

وي�ضمل هذا العر�س التمتع بت�ضكيلة وا�ضعة من املميزات الَقٍيَمة، مبا فيها 
الدخول املجاين اإلى نخبة من املرافق الرائعة يف فندق مينا ال�ضالم، 

مبا فيها، ملعب ال�ضكوا�س، متارين الر�ضاقة اجلماعية، امل�ضبح اخلا�س 
بالنادي ال�ضحي، حمام البخار وال�ضاونا وخدمة �ضف ال�ضيارات يف 

الفندق. 
وعالوة على ذلك، �ضيحظى العمالء اجلدد الذين يتقدمون بطلبات 

للح�ضول على اإحدى هاتني البطاَقَتني الئتمانيتني امل�ضممَتني خ�ضي�ضًا 
للنخبة من عمالء بنك دبي التجاري، على خ�ضم قدره 20 باملائة يف 
منتجعات تالي�س ال�ضحية، وذلك لدى ا�ضتخدامهم لبطاقات ائتمان 

»وورلد ما�ضرتكارد« اأو »فيزا اإنفينيت« من بنك دبي التجاري يف ت�ضديد 
قيمة اخلدمات التي يح�ضلون عليها �ضمن هذه املرافق. 

وقال فران�س جان بوركينز، نائب مدير عام جمموعة اخلدمات امل�ضرفية 
لالأفراد يف بنك دبي التجاري: »ندعو العمالء لال�ضتفادة من هذه الفر�ضة 

ال�ضتثنائية، والتمتع مبجموعة اخلدمات عاملية امل�ضتوى التي توفرها 
بطاقات الئتمان ال�ضادرة من بنك دبي التجاري والتجاري الإ�ضالمي«. 

واأ�ضاف بقوله: »حر�ضنا على منح عمالئنا مزيدًا من الراحة واملرونة، 

من خالل اإ�ضافة ميزة التقدم بطلبات احل�ضول على بطاقات الئتمان عرب 
�ضبكة الإنرتنت، حيث ي�ضتطيع العمالء الآن التقدم بطلبات احل�ضول على 

البطاقات عرب املوقع ال�ضبكي: cbd.ae، كما توفر هذه البطاقات خيارات 
مرنة ل�ضداد املبالغ امل�ضتحقة عليها، حيث ميكن للعمالء �ضداد ما يرتاوح 

بني 5 باملائة و100 باملائة من املبالغ املُ�ضَتَحًقة«. 
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بالتو�سن: البنك يوا�سل منوه القوي 
يناق�س بيرت بالتو�ضن ال�ضرتاتيجية 

اجلديدة للبنك، يف �ضوء ا�ضتمرار النمو 
القوي لالقت�ضاد املحلي والإقليمي. 

�رتفع �سايف �أرباح بنك دبي 
�لتجاري يف عام 2013 بن�سبة 

18% ليتجاوز حاجز �ملليار درهم 
لأول مرة، كيف تنظرون �إىل هذ� 

�لتطور؟ 
كان عام 2013 �ضديد الأهمية للبنك، 

ذلك اأنه جاء يف اأعقاب اأربع �ضنوات من 
النمو البطيء ب�ضبب تداعيات الأزمة 

املالية العاملية، وقد ا�ضتطاع البنك يف عام 
2013 حتقيق منو من رقمني، فيما جتاوز 
�ضايف اأرباحه املليار درهم اإماراتي للمرة 

الأولى. وفيما يتعلق بنمو القرو�س، على 
�ضبيل املثال، فقد �ضجل زيادة بن�ضبة بلغت 

حتى 12 باملائة، وهي ن�ضبة ناهزت منو 
القرو�س خالل الأعوام الأربعة ال�ضابقة 

جمتمعة. ومما �ضبق، نفهم �ضبب اعتبارنا 
لعام 2013 عام حتّول.

وا�ضتنادًا اإلى النتائج الأولية التي حققها 
بنك دبي التجاري خالل الن�ضف الأول 

من املتوقع اأن يكون عام 2014 مبثابة 
ا�ضتمرار للنمو الإيجابي. 

وهناك ثالثة اأ�ضباب جتعلني اأ�ضعر اأن 
القطاع امل�ضريف �ضيحقق اأداًء جيدًا 

خالل هذا العام اأي�ضًا. اإذ يتمثل ال�ضبب 
الأول يف  ت�ضاعد زخم النمو القوي 

لالقت�ضاد املحلي. ويتمثل ال�ضبب الثاين 
يف تراجع ن�ضبة املخ�ض�ضات املجتنبة 
وانخفا�س كلَفة املَخاطر. اأما ال�ضبب 

الثالث فيتثمل باإمكانية حتول ن�ضبة هامة 
من الحتياطيات التي جنتها العديد 

من البنوك اإلى اأرباح، نتيجة عودة عدد 
كبري من العمالء الذين واجهوا �ضعوبات 

يف �ضداد قرو�ضهم بانتظام قبل 3 – 4 
�ضنوات اإلى الربحية الآن. وبراأيي، فاإن 

كافة هذه العوامل �ضتجعل من 2014 عامًا 
جيدًا للقطاع املايل. 

ما هي �ل�سرت�تيجية �لتي 
�سيعتمدها �لبنك يف هذ� �ملجال؟ 

�ضيوا�ضل البنك الرتكيز بقوة على قطاع 
ال�ضركات اإلى جانب اأ�ضحاب الرثوات، 

بالتزامن مع تعزيز تواجده يف �ضوق 
الإقرا�س ال�ضتهالكي ب�ضورة اأكرث 

ن�ضاطًا، حيث كان بنك دبي التجاري 
خالل عام 2013 من اأ�ضرع البنوك 
يف الدولة منوًا يف جمال الإقرا�س 

ال�ضتهالكي، اإذ ارتفعت قيمة محفظتنا 

الرئي�س التنفيذي بيرت بالتو�ضن، يتحدث عن اأبرز التطورات �ضمن القطاع امل�ضريف والقت�ضاد الإماراتي وكيف 
يتمتع البنك بو�ضع يوؤهله لتحقيق املزيد من النمو يف امل�ضتقبل القريب.  

القطاع امل�صريف بدولة  “�صهد 
الإمارات منوًا نوعيًا خالل العام 

لتحقيق  ُمَر�ًصح  املا�صي، وهو 
معدلت منو من رقمني خالل 

العام احلايل”

من القرو�س ال�ضتهالكية بن�ضبة %40 
مقارنة مع عام 2012، وهو ما ميثل قفزًة 

كبرية، اإل اأننا ن�ضعر بارتياٍح تام كوننا 
حققناها طبقًا للمبادئ والإر�ضادات 

امل�ضوؤولة التي و�ضعها م�ضرف الإمارات 
املركزي، ونتوقع حتقيق منو كبري جمددًا 

يف جمال القرو�س ال�ضتهالكية خالل 
هذا العام اأي�ضًا.

هل تعتقد �أن �لكفاية �لر�أ�سمالية 
يف �لقطاع �مل�سريف �لإمار�تي 

منا�سبة؟ وهل ترى �أن �لبنوك 
�لعاملة يف �لدولة م�ستعدة لتلبية 

متطلبات �تفاقية بازل 3؟
اأعتقد اأن م�ضطلح »كفاية« غري �ضحيح، 
لأن ر�ضملة البنوك الإماراتية جيدة جدًا 
وتبلغ ن�ضبة كفاية روؤو�س اأموالها حوايل 

19 باملائة وهي ن�ضبة مرتفعة جدًا، حيث 
يبلغ احلد الأدنى للن�ضبة التي حددها 

م�ضرف الإمارات املركزي 12باملائة، مبا 
يعني اأن ن�ضبة ر�ضملة البنوك تفوق احلد 

الأدنى بحوايل 7 نقاط مئوية. 
وميكنني القول باأن اأحد اأبرز متطلبات 
اتفاقية بازل 3 يتمحور حول ن�ضبة راأ�س 

املال والحتياطيات اإلى املوجودات والتي 
حتددها اتفاقية بازل 3 بن�ضبة 3%، يف 

حني تبلغ هذه الن�ضبة لدى بنك دبي 
التجاري مثال نحو 13% اأو ما يعادل 4 

اأمثال الن�ضبة املطلوبة. وت�ضمل املتطلبات 
الأخرى ن�ضبة ال�ضيولة، وهي مرتفعة 

لدينا. ولذلك ميكن القول باأن بنك دبي 
التجاري قادر على تلبية كافة معايري 
التفاقية، واأعتقد اأن غالبية البنوك 

الإماراتية قادرة على تلبية هذه املعايري، 
واأ�ضتبعد اأن تواجه م�ضكلة لاللتزام 

مبتطلبات تلك التفاقية.
فقد عملت بنوك الإمارات على 

مدار ال�ضنوات، على تعزيز قواعدها 
الراأ�ضمالية، وميثل بنك دبي التجاري 

منوذجا لتفوق البنوك الإماراتية يف هذا 
املجال. فتمتعنا بقاعدة راأ�ضمالية قوية 

يعني بو�ضوح اأننا يف و�ضٍع جيد للغاية 
يتيح لنا موا�ضلة حتقيق معدلت عالية 

من النمو امل�ضتقبلي. اإذ يتمتع البنك 
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يوم يف حياة الرئي�ض التنفيذي

مبعدل تغطية مرتفع لل�ضيولة املحت�ضب 
طبقًا ملبادئ واإر�ضادات اتفاقية بازل 3 

ويبلغ 111.6% بينما احلد الأدنى للمعدل 
املطلوب هو 50%، كما بلغ ا�ضتخدام معدل 

املوارد امل�ضتقرة 86.3%، مقابل احلد 
الأق�ضى املفرو�س وهو مائة باملائة.

ما هي �أبرز �لعو�مل ور�ء متتع 
�لبنك مبثل هذ� �لأد�ء؟ 

هناك �ضببان رئي�ضيان، يتمثل اأولهما يف 
النمو القوي يف اأرباحنا، اإذ يبلغ العائد 

على حقوق امل�ضاهمني يف بنك دبي 
التجاري على �ضبيل املثال حوايل %15، 

وهو معدل مرتفع باملقارنة مع ما هو 
�ضائد يف البنوك الأوروبية التي حتقق 

عائدات على حقوق امل�ضاهمني ترتاوح بني 
 .%10- 8

ويتمثل اأحد اأ�ضباب ارتفاع هوام�س 

اأرباحنا اإلى كفاءتنا العالية ومراوحة 
ن�ضبة الكلَفة الت�ضغيلية مقارنة بالدخل 
عند م�ضتويات منا�ضبة، حيث تبلغ هذه 

الن�ضبة لدى بنك دبي التجاري %30 
مقارنة مع 60% لدى البنوك الأوروبية. 

وهذا يعني اأن العمليات امل�ضرفية لدينا 
اأكرث كفاءة لأننا نحقق اإيرادات اأعلى 

مقابل تكلفة اأقل. 

قمتم يف �لعام �ملا�سي باإجر�ء 
عملية �إعادة هيكلة لقطاعات 
�لأعمال، فما �لذي ��ستهدفتم 

حتقيقه من ذلك؟
ت�ضمنت عملية اإعادة الهيكلة ت�ضكيل 

ثالث جمموعات عمل، خ�ض�ضنا اإحداها 
للخدمات امل�ضرفية ال�ضخ�ضية والثانية 

للخدمات التجارية املوجهة لل�ضركات 
املتو�ضطة والثالثة للخدمات امل�ضرفية 

املوؤ�ض�ضية املوجهة لل�ضركات الكبرية 
ويراأ�س كل منها م�ضوؤول مختلف وطاقم 

من املوظفني. واأ�ضبحت فرق عملنا 
قادرة الآن على الرتكيز ب�ضكل اأف�ضل 

على مهامها واأثبتت النتائج جناح 
ا�ضرتاتيجيتنا يف هذا املجال. 

كنتم �أكرث تركيزً� يف �ل�سابق على 
�خلدمات �مل�سرفية لل�سركات، و�أنتم 

تعملون �لآن على �لتو�سع يف قطاع 
�خلدمات �مل�سرفية �ل�سخ�سية. 
فما هي �أهد�ف منوذج �لأعمال 

�جلديد؟
كانت القرو�س ال�ضتهالكية ت�ضكل اأقل 

من 10% من اإجمايل قرو�ضنا يف ال�ضابق، 
ونحن نعمل على التو�ضع يف اخلدمات 

امل�ضرفية ال�ضخ�ضية وهو ما اأثمر عن 
ارتفاع ح�ضة القرو�س ال�ضتهالكية 

تعرف على الرئي�س التنفيذي

لت�ضكل 12 % من اإجمايل القرو�س، 
وهي حتقق منوا م�ضتمرًا، حيث نتطلع 
للو�ضول بها اإلى ن�ضبة 20%. واأما فيما 

يتعلق بالأرباح، فقد كانت اأرباح اخلدمات 
امل�ضرفية ال�ضخ�ضية ت�ضكل حوايل %15 

من اإجمايل اأرباحنا حتى 18 �ضهرًا 
م�ضت، اأما الآن فهي تقرتب من %20، 

ونتوقع لها اأن تبلغ 25%  يف غ�ضون 3 
�ضنوات من الآن. 

وقد حر�ضنا ويف اإطار ا�ضرتاتيجيتنا 
للتو�ضع يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية 

لالأفراد على اإطالق خدمات م�ضرفية 
�ضبكية، حتدث ثورة نوعية يف هذا املجال، 

حيث ت�ضمل مزايا واأدوات تتيح للعمالء 
حتليل اأمناط اإنفاقهم، وتعزيز قدرتهم 

على اإدارة �ضوؤونهم املالية بال�ضكل الأمثل. 
كما �ضريكز ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية 

ال�ضخ�ضية بالبنك على تعميق عالقاته 
بالعمالء، �ضواًء من ناحية زيادة البيع 

املتقاطع اأو تطوير حلول ومنتجات مبتكرة 
م�ضممة خ�ضي�ضًا لتلبية متطلبات 

ال�ضرائح املختلفة من العمالء؛ اإلى جانب 
توفري خدمات نوعية لتعزيز م�ضتويات 

ر�ضائهم.

يعمل �لبنك على تعزيز �أن�سطته 
وعملياته، فهل ي�سمل ذلك تعيني 

�ملزيد من �ملوظفني؟
نعم، فنحن لدينا الآن حوايل 1.500 

موظف مقابل 1.350 منذ حوايل عام 
ون�ضف. وت�ضتاأثر جمموعة اخلدمات 
امل�ضرفية ال�ضخ�ضية بن�ضيب الأ�ضد 

من املوظفني اجلدد. وعلى مدى الــ 18 
�ضهرًا قمنا بتعيني حوايل 150 �ضخ�ضًا، 

و�ضنوا�ضل بالقطع تعيني موظفني جدد يف 
امل�ضتقبل، طبقًا لحتياجات العمل، اإل اأننا 

نتوقع اأن ين�ضم اإلينا 50 موظفًا جديدًا 
على الأقل خالل الــ12 �ضهرًا املقبلة.

يتمتع بنك دبي �لتجاري باإحدى 
�أعلى ن�سب �لتوطني يف �لقطاع 
�مل�سريف بدولة �لإمار�ت. فهل 

تتطلعون �إىل زيادة هذه �لن�سبة؟
بالتاأكيد، اإذ ي�ضكل مواطنو دولة الإمارات 

العربية املتحدة اليوم ن�ضبة 41 % من 
اإجمايل عدد العاملني يف بنك دبي 

التجاري. وقد كنا حري�ضني على حتقيق 
منو نوعي وكمي يف هذا املجال، اإذ ي�ضغل 

املواطنون اليوم العديد من املنا�ضب 
القيادية يف مختلف اأق�ضام واإدارات 

البنك. ورغم اأننا ن�ضتطيع تعهيد بع�س 
خدمات الدعم لتح�ضني هذه الن�ضبة، اإل 
اأننا حر�ضنا على  العتماد على مواردنا 
الذاتية، واأن نعتمد ا�ضرتاتيجية طموحة 

يف جمال التوطني من خالل تنفيذ 
برامج �ضاملة على مدار العام ل�ضتقطاب 

وتوظيف وتاأهيل املواطنني. و�ضن�ضعى 
بالتاأكيد لزيادة ن�ضبة التوطني يف البنك 

اإلى اأق�ضى درجة ممكنة.  

6 �سباحًا
اأ�ضتيقظ على �ضوت 

جر�س املنبه.

�عتبارً� من �ل�ساعة 12 ظهرً� 6.30 �سباحًا
اأتناول الإفطار مع زوجتي 
وولداي ثم ا�ضتقل �ضيارتي 

متوجهًا اإلى العمل.

الجتماعات اليومية، �ضواًء مع الإدارة اأو 
ملناق�ضة ق�ضايا تتعلق بالعمل واملوا�ضيع 

ال�ضرتاتيجية واخلطط امل�ضتقبلية. 

6 م�ساًء7.30-7.45 �سباحًا

12-8 

اأغادر عملي اإما عائدًا اإلى الو�ضول اإلى مكتبي.
منزيل اأو متجها حل�ضور حفل 

ا�ضتقبال. 

اإجتماعات مع العمالء ومتابعة 
العمليات التجارية.

�س: كيف تق�ضي اأوقات فراغك 
خارج �ضاعات العمل؟

بيرت: اأنا اأ�ضتمتع باأداء عملي، 
ولو مل يكن الأمر كذلك ملا كنت 

هنا. ومن الرائع اأن يتفاعل 
املرء مع الآخرين، فنحن نتمتع 

باأم�ضيات  على �ضبيل املثال 
لطيفة مع العمالء وعائالتهم يف 

املجال�س. واأحاول قدر الإمكان 
اأن اأجتنب عقد اجتماعات عمل 

خالل عطالت اآخر الأ�ضبوع 
كي اأق�ضي الوقت مع اأ�ضرتي، 
ذلك اأنني اأهتم ب�ضدة بق�ضاء 

اأوقات عائلية متميزة. واأنا 
اأهوى ممار�ضة الريا�ضة، واأمتتع 

مبمار�ضتها مع ولداي وزوجتي، 
ومن اأهم الريا�ضات التي نحر�س 

على مزاولتها الغو�س، التزلج 
وال�ضكوا�س. 

�س: ما الذي حتبه وما الذي ل حتبه 
يف حياتك هنا بدولة الإمارات؟

بيرت: اأحب امل�ضاعر والبيئة 
الإيجابية ال�ضائدة يف البالد. كما 

ُتعِجُبِني البنية التحتية فائقة التطور، 
فما ا�ضتطاعت الدولة اإجنازه خالل 

فرتة ق�ضرية ن�ضبيًا يعد اأمرًا مذهال 
بالتاأكيد. كما اأحب اأي�ضًا املجتمع 

�ضديد التنوع الذي يعي�س يف البالد، 
فمن الرائع حقًا اأن يعي�س املرء يف 

بيئة متنوعة وناب�ضة باحلياة كدولة 
الإمارات التي تتميز اأي�ضًا بع�ضق 

اأهلها للحياة الأ�ضرية وبكونها بلدًا 
اآمنًا. اأما الأمر الذي ل اأحبه، فهو 

حرارة الطق�س وخا�ضًة يف ف�ضل 
ال�ضيف، اإذ افتقد حينها اجلبال 
وامل�ضطحات اخل�ضراء، وهذا ما 

يدفعني اإلى القيام بزيارة دول اأخرى 
برفقة اأ�ضرتي. 

�س: اأين عملت قبل التحاقك 
بالبنك

بيرت: اأعمل يف بنك دبي التجاري 
منذ 8 �ضنوات، و�ضغلت قبل ذلك 
للبنك  التنفيذي  الرئي�س  من�ضب 

ال�ضعودي الهولندي، كما عملت 
قبلها يف بنك اأيه بي اإن اأمرو. وقد 

انتقلت بني دول مختلفة قبل جميئي 
اإلى دبي، منها العا�ضمة الفرن�ضية 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  باري�س، 
اأمريكا اجلنوبية، جنوب  اأ�ضرتاليا، 
اأوروبا ودول اأخرى. وكانت م�ضرية 

النمو املتميزة التي حتققت يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة 
من اأبرز العوامل وراء انتقايل 
اإلى الإمارات، فقد اجتذبتني 

بقوة ومازلت اأ�ضعر بالإثارة اإزاء 
اآفاق النمو الكبرية التي تتمتع بها 

البالد.
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�ضارك بنك دبي التجاري وباعتباره 
اأحد ال�ضركاء املتميزين لهيئة راأ�س 

اخليمة لال�ضتثمار »راكيا«، يف 
اإطالق الهيئة ملن�ضة جديدة لقادة 

ورواد الأعمال يف ال�ضركات العاملة 
باملنطقة. 

وقد مت اإطالق »جلنة امل�ضتاأجرين« 
بحيث جَتَمع بني قادة ال�ضركات 

املتنوعة العاملة يف املَُجًمَعات 
ال�ضناعية يف اإمارة راأ�س اخليمة، 

وقد ا�ضتقطب اللقاء الأول للجنة ما 
يزيد عن 100 من الروؤ�ضاء واملدراء 

التنفيذيني يف ال�ضركات العاملة 
يف هيئة راأ�س اخليمة لال�ضتثمار 

»راكيا«.

وقال اإبراهيم الزعابي، املدير 
الإقليمي لالإمارات ال�ضمالية يف 

بنك دبي التجاري اأن هذه املبادرة 
جت�ضد اجلهود امل�ضتمرة التي تبذلها 
هيئة راأ�س اخليمة لال�ضتثمار لتوفري 

حلول متكاملة تلبي احتياجات 
وتطلعات مختلف امل�ضتثمرين.

وقال الزعابي يف الكلمة التي األقاها 
خالل الجتماع: »ميثل العمل على 

اإر�ضاء العمالء وتزويدهم بخدمات 
متميزة ذات قيمة م�ضافة، وتقلي�س 
املعامالت اإلى احلد الأدنى، وتوفري 

بيئة حتفز على منو وازدهار 
الأعمال، وتب�ضيط اإجرات ومتطلبات 

ال�ضتثمار يف راأ�س اخليمة، اأبرز 
العوامل التي تتيح للم�ضتثمرين 

التمتع بتجربة متميزة، وت�ضجعهم 
على ال�ضتثمار مبا ي�ضاهم يف تعزيز 
معدلت النمو يف اإمارة راأ�س اخليمة 

ودولة الإمارات العربية املتحدة 
ب�ضكل عام«. 

ومن جانبه، قال بروبري 
ت�ضاكرابورتي، رئي�س العمليات 

بهيئة راأ�س اخليمة لال�ضتثمار يف 
معر�س تعليقه على اأهمية »جلنة 
امل�ضتاأجرين«: »يخلق التبادل بني 

ال�ضركات الناجحة واملنظمات 
النا�ضئة اأ�ضا�ضًا للتنمية القت�ضادية 

وال�ضناعية«.

اأعلن بنك دبي التجاري عن تعيني 
ال�ضيد األن رينو مبن�ضب مدير 

عام ح�ضابات ال�ضركات والأعمال 
التجارية وال�ضتثمار، وذلك يف 

اإطار ا�ضرتاتيجية التو�ضع املدرو�س 
التي ينفذها البنك. 

 ويتمتع األن رينو بخربات 
عاملية طويلة متتد اإلى 23 
عامًا يف جمالت الأعمال 

امل�ضرفية لل�ضركات، واملعامالت 
ال�ضرتاتيجية واأ�ضواق راأ�س 

املال، و�ضريكز من خالل من�ضبه 
اجلديد على دعم اجلهود املبذولة 

لتعزيز مكانة بنك دبي التجاري 
يف ال�ضوق. 

 ويف معر�س تعليقه على هذا 
التعيني، قال ال�ضيد بيرت بالتو�ضن، 

البنك ين�سم اإىل من�سة
»راكيا« اجلديدة لالأعمال

البنك يعني مديرا عاما جديدا حل�سابات  
ال�رشكات والأعمال التجارية وال�ستثمار

اخلل�سان ميثل البنك يف معر�ض وموؤمتر 
اخلليج لأمن املعلومات 2014

�ضارك بنك دبي التجاري يف الدورة 
الثانية من معر�س وموؤمتر اخلليج 

لأمن املعلومات 2014، والذي 
ٍثل اأكرث من 18  ح�ضرته وفود مُتَ

دولة. 
وقد قام ح�ضني اخلل�ضان مدير 

اإدارة حتليل واإدارة املخاطر بتمثيل 
البنك يف هذا احلدث الذي ح�ضره 
عدد كبري من اأبرز اخلرباء �ضمن 

قطاعات متنوعة يف جمال الأعمال.
وقد حتدث اخلل�ضان خالل املوؤمتر 
حول الكيفية التي ميكن من خاللها 

للموؤ�ض�ضات امل�ضرفية واملالية 
مكافحة اجلرائم الإلكرتونية.
وقال اخلل�ضان مخاطبًا كبار 

امل�ضوؤولني التنفيذيني يف ال�ضركات 
الأقليمية والعاملية الرائدة التي 

قامت بعر�س منتجاتها وخدماتها 
يف هذه الفعالية: »باتت البنوك 

هدفًا مرغوبًا ب�ضكٍل متزايد 
ملخرتقي املواقع ال�ضبكية وقرا�ضنة 

املعلومات. وقد �ضهدت ال�ضهور 
املا�ضية تعر�س موؤ�ض�ضات مالية 
عاملية و�ضرق اأو�ضطية لعدٍد من 

الهجمات الإلكرتونية«.
كما ركز اخلل�ضان خالل كلمته 

على �ضرورة قيام املوؤ�ض�ضات املالية 
با�ضتخدام مزيج من تقنيات 

وعمليات الوقاية الرامية ملكافحة 
الحتيال واجلرائم الإلكرتونية، 

واعتماد منهج يت�ضم بال�ضمولية يف 
جمال الأمن الإلكرتوين واملعلوماتي، 

مبا ي�ضاهم يف جعل القطاع املايل 
اأكرث اأمنًا. 

الرئي�س التنفيذي لبنك دبي 
التجاري: »ي�ضعدنا اأن نرحب بال�ضيد 

األن رينو يف البنك ونتمنى له 
النجاح يف من�ضبه اجلديد«. 

 واأ�ضاف بالتو�ضن بقوله: »مع متتعه 
بخربات وا�ضعة يف قطاع الأعمال 

امل�ضرفية لل�ضركات، فاإننا واثقون 
من اأنه �ضيمثل اإ�ضافًة هامًة لفريقنا 

الإداري و�ضي�ضاهم يف تعزيز 
جهودنا نحو حتقيق اأهداف البنك 

ال�ضرتاتيجية«. 
 واأو�ضح بالتو�ضن بقوله: »ت�ضتهدف 

عملية اإعادة الهيكلة تكثيف 
الرتكيز على العمالء وتوفري اأف�ضل 
اخلدمات واملنتجات واحللول لهم، 

مبا ي�ضاهم يف تعزيزالقدرات 
التناف�ضية للبنك يف مختلف 

القطاعات القت�ضادية امل�ضتهدفة«. 
 وكان األن رينو قد �ضغل قبل 

ان�ضمامه اإلى بنك دبي التجاري 
منا�ضب رئي�ضية عدة لدى نخبة من 

املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية الدولية الكربى 
يف نيويورك، لندن، باري�س ودبي، مبا 
فيها بنوك اإت�س اإ�س بي �ضي، وباريبا 

وكريديه �ضوي�س فري�ضت بو�ضطن. 
 وميتلك األن رينو ر�ضيدًا قويًا من 

اخلربات يف تقدمي امل�ضورة للعمالء 
ب�ضاأن املعامالت ال�ضرتاتيجية يف 

الأ�ضواق العاملية، خا�ضًة يف منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط التي �ضهدت قيامه 

بتزويد امل�ضورة لعمالء رئي�ضييني 
ب�ضاأن عمليات كربى بارزة.كما عمل 

اأي�ضًا م�ضت�ضارًا ملجموعة من اأكرب 
ال�ضركات يف منطقة اخلليج.
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متثل العطالت و�ضيلة مثالية لال�ضرتخاء، والبعد عن منط 
احلياة اليومية احلافل بال�ضغوط والتوتر، وق�ضاء اأوقات 

ممتعة برفقة الأهل اأو الأ�ضدقاء. وميثل الرتتيب ب�ضكل 
جيد للعطلة واحلر�س على املقتنيات ال�ضخ�ضية خالل 

ال�ضفر اأمرًا حيويًا ل�ضمان التمتع بعطلة خالية من امل�ضاكل.
ومن املالحظ اأن الكثري من امل�ضافرين من املنطقة 

مازالوا يف�ضلون حمل نفقات العطلة على �ضكل اوراق 
نقدية )بالدولر اأو اليورو يف غالب الأحيان( رغم ما 
قد يعنيه ذلك من مخاطر ترتاوح بني احتمال تعر�س 

هذه الأموال للفقدان اأو لل�ضرقة اأو حتى احتمال ت�ضرب 
عمالت مزًوَرة اإليها.

ونحن يف بنك دبي التجاري نن�ضح كافة امل�ضافرين 
بتجنب حمل مبالغ نقدية كبرية عند ال�ضفر، وال�ضتعا�ضة 

عنها ببطاقات اخل�ضم وبطاقات الئتمان، اإلى جانب 
مبلغ نقدي قليل، لأن ذلك كفيل مب�ضاعدتهم على التمتع 

بعطالتهم من دون ال�ضعور بالقلق لالأ�ضباب التالية:
 

�سهولة حملها ومتتعها بقدر كبري من الأمان:
تتميز بطاقات اخل�ضم والئتمان ب�ضهولة الحتفاظ بها 

وحملها وكونها اأكرث اأمانًا من النقد، فهي ت�ضغل حيزًا 
محدودًا للغاية ول تلفت انتباه محرتيف ال�ضرقة، على عك�س 

النقد، وحتى يف حال التعر�س لل�ضرقة ل ميكن لل�ضارق 
تخمني كم يوجد من املال يف ر�ضيد بطاقة اخل�ضم اأو 
الئتمان. وحتى اإذا متكن اأحدهم من �ضرقة بطاقتك، 
فلن يتمكن غالبًا من ا�ضتخدامها ب�ضهولة. كما ت�ضمل 

اأهم ميزات ا�ضتخدام البطاقات بدل من النقد جتنب 
احتمال ت�ضرب عمالت مزورة اإليك من خالل املتاجر 

ال�ضغرية عندما يتم رد املبالغ املتبقية لك بعد �ضراء بع�س 
احلاجيات من بع�س هذه املتاجر خالل عطلتك اخلارجية.

اإنتفاء احلاجة للذهاب اإىل مكاتب ال�رصافة: 
ي�ضاهم حمل بطاقات اخل�ضم والإئتمان يف جتنيبك 

احلاجة اإلى زيارة محالت �ضرافة العمالت اأو البنوك 
مرارا وتكرارًا خالل عطلتك لتحويل ما لديك من 

نقود اإلى العملة املحلية اخلا�ضة بالبلد التي تقوم فيه 
برحلتك ال�ضياحية. كما لن تكون بحاجة اأي�ضًا اإلى 

متابعة اأ�ضعار �ضرف العمالت ب�ضفة يومية وم�ضاومة 
املوظف يف مكتب ال�ضرافة ب�ضاأن �ضعر ال�ضرف، يف 

حني اأنه من �ضاأن ا�ضتخدام بطاقة اخل�ضم اأو الئتمان 
تلبية احتياجاتك من الأموال بالعملة املحلية للبلد الذي 

تزوره بكل راحة واأمان.
 

البطاقات ت�ساعدك على َتَتٌبع م�رصوفاتك:
يفقد الكثري من النا�س خالل قيامهم بعطالت خارجية، 

القدرة على تتبع انفاقهم اإذا كانوا ي�ضتخدمون املبالغ 
النقدية، يف حني اأنه ي�ضهل مع بطاقات اخل�ضم 

والئتمان تتبع امل�ضروفات ب�ضكل اكرث دقة، من دون 
احلاجة لالحتفاظ بالإي�ضالت وعد الأموال النقدية.

 
احل�سول على ت�سهيالت مالية من دون فوائد: 

ميثل الر�ضيد املتاح يف البطاقة الئتمانية مبثابة 
ت�ضهيل مايل بدون فائدة ميكنك اإنفاقه ثم اإعادته يف 
غ�ضون 30 يومًا. فلماذا ل ت�ضتفيد من هذا الت�ضهيل 

املايل خالل عطالتك اخلارجية؟ لكن يتعني عليك على 
الدوام اأن تتاأكد من قدرتك على رد املبلغ الذي اأنفقته 
يف غ�ضون الوقت املحدد كي تتجنب فر�س فوائد على 

املبالغ امل�ضتخدمة.
يذكر اأن بنك دبي التجاري يحر�س على اعتماد اأ�ضعار 

فائدة مخف�ضة تبلغ 1.5 باملائة فقط يف هذا املجال، 

وهو ما يقل ب�ضكل ملحوظ عن اأ�ضعار الفوائد ال�ضائدة 
على بطاقات الئتمان الأخرى يف ال�ضوق.

 
التمتع بحماية على امل�سرتيات:

توفر البطاقات الئتمانية ب�ضفٍة عامة اأنواعًا من 
احلماية وال�ضمانات الإ�ضافية على امل�ضرتيات التي تتم 

با�ضتخدامها. ويتيح ذلك حلملة البطاقات ال�ضعور بقدر 
اأكرب من راحة البال يف هذا املجال. وين�ضح ب�ضكل عام 
مبراجعة البنك ملعرفة م�ضتوى احلماية وال�ضمان الذي 

توفره بطاقتك الئتمانية.
 

احل�سول على مكافاآت:
لن حت�ضل على مكافاآت حينما ت�ضدد قيمة 

م�ضرتياتك نقدًا، لكنك قد حت�ضل عليها حينما 
ت�ضتخدم بطاقتك الئتمانية. و�ضواًء كنت ت�ضتخدم 

بطاقة تتيح لك التمتع با�ضرتداد نقدي، اأو نقاط 
اأو اأميال �ضفر، فاإنك �ضتك�ضب �ضيئًا ما مقابل قيمة 

امل�ضرتيات التي تقوم بها. ولهذا فاإنه من احل�ضافة 
احلر�س على احل�ضول على مثل هذه املكافاآت من 

خالل ا�ضتخدام بطاقتك الئتمانية بدًل من النقد يف 
ت�ضديد قيمة م�ضرتياتك.

ومع متتعها بكل هذه املزايا، فاإن ا�ضتخدام بطاقات 
اخل�ضم والئتمان يعد بالتاأكيد اخليار الأمثل عند 

ال�ضفر. فحينما ت�ضتعد يف املرة القادمة لق�ضاء عطلة 
يف اخلارج، ل تن�س اأن حتمل معك بطاقات اخل�ضم 

والإئتمان ال�ضادرة من بنك دبي التجاري، بالإ�ضافة 
اإلى مبلغ ب�ضيط من املال. فاإلى جانب متتعك بقدر 

اأكرب من املرونة والأمان وراحة البال �ضتتمكن اأي�ضًا من 
تعزيز ر�ضيدك من نقاط املكافاآت.

االسترداد النقدي
Cash-Back

ال حدود لنقاط التجاري
No Cap on Attijari Points

مكافآت تسديد فواتير الخدمات
Utility Bill Payment Rewards

مكافآت سنوية
Anniversary Rewards

ANNIVERSARY POINTS

اميال طيران االمارات سكاي واردز
Emirates Skywards Miles

CBD Credit Cards

what you need...
is what you get

أكثر أمانا وراحة من النقد خالل العطالت

اخل�صم واالئتمان
بطاقات



امل�سوؤولية الجتماعية �سمن �سدارة اأولوياتنا

حفل وداع ل�سيد حممد الها�سمي ويف بي باتيا 

نحن نوؤمن يف بنك دبي التجاري اأنه مع منو اأي 
�ضركة اأو موؤ�ض�ضة تنمو اأي�ضًا م�ضوؤوليتها الجتماعية، 

ونحر�س تبعًا لذلك على العطاء للمجتمع.
ومتا�ضيًا مع هذا النهج قام البنك بدعم العديد 

من املنظمات غري الهادفة للربح، التي تتبنى 
ق�ضايا اجتماعية ُمَعًيَنة، وقام مب�ضاندتها 

ماديًا ومعنويًا للم�ضاهمة يف اإجناح م�ضروعاتها 
الإن�ضانية املتنوعة.

وُيَعٌد التربع جزءًا محوريًا من برنامج امل�ضوؤولية 
الجتماعية الذي يتبناه البنك. اإذ ت�ضمل قائمة 

قامت اإدارة وموظفو بنك دبي التجاري بتنظيم 
حفلني لوداع اثنني من م�ضوؤويل البنك، وهما �ضيد 
محمد الها�ضمي ويف بي باتيا، اللذين تقاعدا بعد 

اأن خدما البنك على مدى عدة عقود. 
ويف حفل الوداع املقام على �ضرفه، حتدث �ضيد 

محمد الها�ضمي عن رحلته مع البنك منذ اأن التحق 
للعمل به يف الأول من اأغ�ضط�س من عام 1973.
وقد حظيت اجلهود الدوؤوبة التي بذلها �ضيد 

الها�ضمي خالل عمله، بتقدير م�ضتمر من 
البنك  من خالل الرتقيات وامل�ضوؤوليات التي قام 

بتوليها، مبا يف ذلك ترقيته اإلى من�ضب املدير 
الإقليمي ملنطقة ديرة وتبوئه من�ضب م�ضت�ضار 
جمموعة الأعمال يف الفرتة ال�ضابقة لتقاعده. 

اأما »يف بي باتيا«، فقد التحق بالعمل لدى البنك 
يف الأول من مايو 1969، حيث عمل كم�ضاعد 
مدير يف غرفة التداولت. واأتاحت له كفاءته 

وتفانيه يف العمل التمتع مب�ضرية مهنية متميزة، 
حيث كافاأته اإدارة البنك على تفانيه من خالل 

�ضل�ضلة من الرتقيات امل�ضتمرة توجت بتوليه 
من�ضب رئي�س مبيعات اخلزينة يف الفرتة 

ال�ضابقة لتقاعده. 
وقد اأ�ضادت الإدارة والزمالء خالل احلفلني 

باجلهود املخل�ضة التي قدمها كل من �ضيد محمد 
الها�ضمي و»يف بي باتيا« خالل عملهما الطويل لدى 

البنك. كما مت اأي�ضًا تقدمي الهدايا التذكارية اإليهما.
وقال بيرت بالتو�ضن: »لقد �ضعدنا بالعمل مع 

كل من �ضيد ويف بي. اإذ �ضاهمت اجلهود التي 
قدماها يف دعم م�ضرية منو وازدهار البنك على 

مدار ال�ضنوات. و�ضوف نفتقد اإليهما بالتاأكيد، 
لكنني اأمتنى لهما كل النجاح والتوفيق.

الهيئات واملوؤ�ض�ضات اخلريية واملجتمعية التي 
تلقت تربعات من البنك هذا العام كاًل من الهالل 

الأحمر، موؤ�ض�ضة زايد العليا للرعاية الإن�ضانية 
ة، مركز امل�ضتقبل  وذوي الحتياجات اخلا�ضّ

للرعاية اخلا�ضة، موؤ�ض�ضة محمد بن را�ضد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�ضانية، نادي الثقة 

للمعاقني، مركز دبي للتوحد، مدينة ال�ضارقة 
للخدمات الإن�ضانية،  جمعية الإمارات للثال�ضيميا 

وجمعية بيت اخلري وغريها الكثري. 
ومن خالل هذه الأن�ضطة الجتماعية، ي�ضعى البنك 

اإلى امل�ضاهمة يف تعزيز قدرات هذه الهيئات 
واملوؤ�ض�ضات غري الهادفة للربح وم�ضاعدتها على 

تطوير اأن�ضطتها وعملياتها وت�ضجيع اأفراد املجتمع 
على الن�ضمام اإلى هذه الهيئات وامل�ضاركة يف 

التطوعية. اأن�ضطتها 
ويركز البنك يف نهجه الرامي اإلى دعم الهيئات 

واملوؤ�ض�ضات اخلريية واملجتمعية على بع�س 
القطاعات الرئي�ضية، ومنها التعليم، التنمية 
امل�ضتدامة خا�ضة، ال�ضحة العامة وخدمات 

الإغاثة الطبية. 
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اأقام بنك دبي التجاري حفل ع�ضاء ملوظفيه يف 
التا�ضع والع�ضرين من مايو 2014، يف فندق جيه 
دبليو ماريوت ماركيز، ح�ضره ما يزيد عن 800 

اأزواجهم وزوجاتهم.  من موظفي البنك مع 
ويرتقب العاملون هذا الحتفال يف كل عام، 

للتوا�ضل مع  يوفر فر�ضة مثالية  اأنه  اإلى  بالنظر 
اأوقات ممتعة. وق�ضاء  زمالئهم 

وت�ضرف احلفل بح�ضور ال�ضيد �ضعيد اأحمد 
غبا�س، رئي�س جمل�س الإدارة؛ وال�ضيد خالد عبد 
الواحد الر�ضتماين، نائب رئي�س جمل�س الإدارة، 

اإلى جانب عدد من اأع�ضاء جمل�س الإدارة. 
الرئي�س  بالتو�ضن،  بيرت  ال�ضيد  كما ح�ضر احلفل 

نائب  يو�ضف ح�ضن،  يعقوب  وال�ضيد  التنفيذي؛ 
التنفيذي. الرئي�س 

حفل ع�ساء ملوظفي البنك
يف اأجواء دافئة من املتعة واملرح

املتميز الذي حققه موظفو  بالأداء  واعرتافًا 
وبيرت  غبا�س  �ضعيد  ال�ضيد  تف�ضل  البنك، 

العاملني. كما مت  بالتو�ضن بتكرمي عدد من 
اإجراء جمموعة من ال�ضحوبات  خالل احلفل 

على جوائز قيمة، حيث �ضملت اجلوائز بطاقات 
تبلغ  لل�ضفر من دناتا  هدايا من ماف، ق�ضائم 

اإماراتي؛ اأجهزة  قيمة كل ق�ضيمة 2.000 درهم 
اإلكرتونية مثل اأجهزة اأبل اآي باد ميني، اآي 

تلفزيون.  اأجهزة  اأجهزة م�ضارح منزلية،  فون، 
اإقامة  ل�ضخ�ضني مع  �ضفاري  �ضملت رحلة  كما 

ملدة ليلة واحدة يف فندق يا�س فاي�ضروي 
اأبوظبي. 

ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بني  ومن خالل عالقة 
التجاري ودناتا، ت�ضمنت اجلوائز  بنك دبي 

ملدة  لالإقامة  ل�ضخ�ضني  كاملة  باقات  الكربى 
ليلتني يف اأحد فنادق هوجن كوجن، رحلة �ضاملة 
ل�ضخ�ضني مع الإقامة ملدة ثالث ليال يف جزر 

اإلى  املالديف، وتذكرة �ضفر ذهاب وعودة 
لندن. 

البارز،  البحريني  الكوميدي  واأحيا احلفل 
عمران العرادي، الذي ا�ضتهر من خالل فقراته 

التي ُتَبث عرب اإذاعة البحرين 96.5 اإف اإم. 
وقد نال العر�س الذي قدمه عمران اإعجاب 

احل�ضور. وا�ضتح�ضان 
وكان هذا احلفل الذي ات�ضم باأجواء غري 

بالفخر  ال�ضعور  الإثارة،  باملتعة،  ر�ضمية حافاًل 
وروح الفريق، وهي الأجواء التي ي�ضعى بنك دبي 

تر�ضيخها دومًا لدى موظفيه.  اإلى  التجاري 
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