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الزمالء الأعزاء،

ي�شعدين اأن اأرحب بكم يف هذا العدد من ن�شرة »التجاري اليوم«. 
كما تعلمون، فقد اأظهرت النتائج املالية لبنك دبي التجاري لعام 2013 حتقيقنا لأداء متميز، اإذ ارتفعت الأرباح 
ال�شافية بن�شبة 18% عن العام ال�شابق لتتجاوز حاجز املليار درهم للمرة الأولى يف تاريخ البنك، وبلغت م�شتوى 

قيا�شيًا قدره 1.01 مليار درهم. 
وياأتي ت�شجيل هذا النمو القوي يف اعقاب جناح البنك يف احلفاظ على زخم النمو امل�شتمر حتى خالل فرتات 

النكما�س القت�شادي. ويعود الف�شل يف حتقيق هذا النمو اإلى روؤية وتوجيهات جمل�س الإدارة، واجلهود الدوؤوبة 
التي يبذلها كل منكم لتنفيذ هذه الروؤية وموا�شلة الرتقاء باأداء البنك، وتطوير منتجاته وخدماته مبا ي�شاهم يف 

نيل الر�شا الكامل لعمالئه. 
ومع متتعنا اليوم بوفرة يف ال�شيولة وكفاية راأ�س املال، يحظى بنكنا بو�شع قوي لتحقيق املزيد من النمو يف مختلف 

اأن�شطته واأعماله وتعزيز قاعدة عمالئه. 
وقد قطعنا �شوطًا جوهريًا يف تنفيذ ا�شرتاتيجيتنا اجلديدة الرامية اإلى تعزيز تركيزنا على قطاع اخلدمات 

امل�شرفية لالأفراد، بالتزامن مع تركيزنا امل�شتمر على قطاعي اخلدمات امل�شرفية لل�شركات واأ�شحاب الرثوات، 
بهدف تنويع م�شادر اأرباحنا وتنمية ح�شتنا يف ال�شوق. ويف الوقت نف�شه، �شنوا�شل تنمية عالقاتنا مع عمالئنا من 

املوؤ�ش�شات الكبرية واملتو�شطة، وخا�شة ال�شركات العائلية، ل�شمان اأن نظل ال�شريك امل�شريف املف�شل بالن�شبة لهم 
يف ال�شنوات املقبلة. 

وبالإ�شافة اإلى ذلك، ركزنا خالل الأ�شهر الأولى من العام احلايل على تعزيز اخلدمات امل�شرفية الإلكرتونية 
يف اإطار ا�شرتاتيجيتنا لتعزيز اأن�شطتنا وعملياتنا يف قطاع للخدمات امل�شرفية لالأفراد. وقد ك�شف البنك موؤخرًا 

النقاب عن موقعه الإلكرتوين اجلديد للخدمات امل�شرفية عرب الإنرتنت، والذي يعد الأول من نوعه يف املنطقة 
نظرًا ملا يقدمه من خدمات فريدة، ت�شع اجليل القادم من اخلدمات امل�شرفية ال�شبكية يف متناول عمالئنا عرب 

الهواتف الذكية والكمبيوترات النقالة واملكتبية.
واأود اأن اأغتنم هذه الفر�شة لأهنئ الفريق الذي وقف وراء هذه النطالقة الرائدة اجلديدة، والتي من املقرر اأن 

حتدث ثورة يف اخلدمات امل�شرفية عرب الإنرتنت يف الإمارات وتوفر لبنك دبي التجاري ميزة ا�شرتاتيجية تف�شيلية 
على مناف�شينا. وت�شمل اأهم املزايا التي توفرها من�شة بنك دبي التجاري اجلديدة للخدمات امل�شرفية عرب الإنرتنت، 

ت�شمنها لأول م�شاعد م�شريف افرتا�شي، اإلى جانب اأداة الإدارة املالية ال�شخ�شية، التي تعد و�شيلة تتيح لعمالئنا 
حتليل اأمناط اإنفاقهم وتوفري خيارات اأكرث ذكاء لإدارة ميزانياتهم.

وكما لحظ بع�شكم ممن قد جربوا بالفعل املن�شة الإلكرتونية اجلديدة، فاإن اخلدمات اجلديدة تت�شم ب�شهولة 
ال�شتخدام، و�شت�شاعد عمالء بنك دبي التجاري على ت�شنيف جمالت اإنفاقهم، وو�شع ميزانيات لها، وحتديد 

اأهداف مالية اأكرث و�شوحًا، مع متكنهم من التمتع ب�شيطرة كاملة على اإدارة مواردهم املالية . وي�شكل اإطالق هذه 
املن�شة جزءًا من طموحاتنا لأن ن�شبح البنك الرائد يف منح العمالء جتربة م�شرفية مبتكرة ذات طابع �شخ�شي 

، وقد كانت ردود الفعل الأولية للعمالء ب�شاأن من�شتنا اجلديدة اإيجابية للغاية. وقد ان�شم هذا الإجناز اإلى �شل�شلة 
من برامج التطوير التي نفذناها خالل الأ�شهر القليلة املا�شية، واأخذت تعطي نتائج جيدة بالفعل. 

واإين لعلى ثقة اأننا يف بنك دبي التجاري نتمتع بفريق عمل يعد �شمن الأف�شل من نوعه، لي�س على م�شتوى دولة 
الإمارات العربية املتحدة فح�شب، واإمنا اأي�شًا على م�شتوى املنطقة. وكلي ثقة بقدرتنا على موا�شلة الرتقاء باأدائنا 

وتعزيز اإيراداتنا واأرباحنا خالل ال�شنوات املقبلة بالعتماد على تفانيكم وعملكم الدوؤوب، والتوجيهات احلكيمة 
ملجل�س الإدارة. 

وبينما نوا�شل التزامنا بقيمنا الأ�شا�شية، قمنا باعتماد هيكل تنظيمي جديد لقطاعات اخلدمات امل�شرفية 
التجارية واخلدمات امل�شرفية لل�شركات واخلدمات امل�شرفية لالأفراد، يف خطوة تتيح للبنك موا�شلة التطور والنمو 

يف عام 2014 وال�شنوات التالية. 
 

مع اأطيب الأمنيات،
بيرت بالتو�سن

بدر �شويدان
جون تيوك

�شم�شة ال�شويدي
اأريج اليو�شف
ح�شني القالف

ب�شار ديب

الت�شميم و الن�شر

يف هذا العدد
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فوز البنك بجائزة تنمية املوارد الب�رشية املواطنة لعام 2013 
اجلائزة جت�سد جناح ا�سرتاتيجية البنك يف التوطني

توج البنك ريادته يف جمال التوطني �شمن القطاع امل�شريف يف المارات، 
من خالل ح�شوله  على جائزة تنمية املوارد الب�شرية املواطنة لعام 2013.

وقد مت العالن عن هذه اجلائزة على هام�س املعر�س الوطني للتوظيف 
الذي اأقيم حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن محمد 

القا�شمي ع�شو املجل�س العلى حاكم ال�شارقة، ونظمته جلنة تنمية املوارد 
الب�شرية بالقطاع امل�شريف ومعهد المارات للدرا�شات امل�شرفية بالتعاون 

مع غرفة جتارة ال�شارقة. 
وقام �شمو ال�شيخ عبد اهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة بت�شليم 

اجلائزة للرئي�س التنفيذي بيرت بالتو�شن. كما قام �شموه بزيارة من�شة 
البنك خالل املعر�س، وا�شتمع من اإدارة البنك اإلى �شرح حول م�شاركة 

البنك ودوره يف تعزيز م�شرية التوطني يف القطاع امل�شريف.
وتن�شم هذه اجلائزة الرفيعة اإلى �شل�شلة من اجلوائز املتميزة التي 

ح�شدها البنك على مدى ال�شنوات املا�شية بف�شل تفوق اأدائه يف العديد من 
املجالت، مبا فيها التوطني.

وبهذه املنا�شبة، قال بيرت بالتو�شن: »يعك�س فوزنا بهذه اجلائزة النجاح 
الكبري الذي حققته ا�شرتاتيجية التوطني يف البنك. اإذ نفخر باحل�شول 

على جائزة تنمية املوارد الب�شرية املواطنة 2013 التي تهدف يف املقام الأول 
اإلى حث ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة على ال�شتثمار يف اإعداد ال�شباب 
املواطن القادر على مواكبة التطور القت�شادي ال�شريع الذي ت�شهده دولة 

الإمارات ب�شكل عام. ومن هنا، فاإن هذه اجلائزة ت�شكل حافزًا لنا ملوا�شلة 

التطوير والعمل على تاأهيل كوادر وطنية متخ�ش�شة يف القطاع امل�شريف«. 
واأ�شاف بالتو�شن بقوله: »ياأتي التوطني �شمن �شدارة اأولويات بنك 

دبي التجاري. وقد قام البنك باإن�شاء وحدة متخ�ش�شة لتطوير وتنفيذ 
ا�شرتاتيجة فعالة لتوطني الوظائف يف القطاع، ت�شتهدف ا�شتقطاب وتدريب 

وتاأهيل الكوادر الوطنية املتميزة لتتبواأ مواقع قيادية يف مختلف اإدارات 
البنك. ونحن ملتزمون بتوفري بيئة تتيح ملواطني الدولة التمتع باآفاق متميزة 

للنمو الوظيفي«. 
ومن جانبها، قالت �شروق الر�شا رئي�س ادارة املوارد الب�شرية: »نفخر 

باحل�شول على هذه اجلائزة التي توؤكد التزام بنك دبي التجاري جتاه 
ق�شية التوطني، وعزمه على موا�شلة تعزيز مكانته الريادية يف هذا املجال 

على م�شتوى القطاع امل�شريف يف البالد«. 
واأ�شافت بقولها: »متتاز ا�شرتاتيجية البنك الطموحة يف جمال التوطني، 

بكونها تهدف اإلى حتقيق منو كمي وكيفي يف هذا املجال. اإذ نعمل على 
تنفيذ �شل�شلة وا�شعة النطاق من الربامج التدريبية �شمن كافة امل�شتويات 

والإدارات، ل�شمان تزويد املتدربني باملهارات والقدرات املهنية التي حت�شن 
من م�شتويات اأدائهم وتعزز كفاءتهم، كما توؤهلهم لتحقيق تطور �شريع 

يف حياتهم املهنية. وت�شتند هذه ال�شرتاتيجية اإلى اإمياننا بكون مواردنا 
الب�شرية اأثمن اأ�شولنا وحجر الأ�شا�س لنمونا امل�شتقبلي، اإلى جانب كونها 

تلعب دورًا حيويًا يف دعم م�شرية التقدم يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف ظل قيادتها الر�شيدة«. 
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الأرباح ال�سافية للبنك تتخطى حاجز املليار درهم للمرة الأوىل يف تاريخه

ارتفعت الأرباح ال�شافية لبنك دبي التجاري خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 
31 دي�شمرب 2013 بن�شبة 18%عن العام ال�شابق لتتجاوز حاجز املليار درهم 
اإماراتي للمرة الأولى، حيث بلغت م�شتوى قيا�شيًا قدره 1.010 مليار درهم. 

وقد مت حتقيق هذا النمو بف�شل منو مختلف اأن�شطة وعمليات البنك، اإذ 
ارتفعت الإيرادات الت�شغيلية بن�شبة 9.4% عن العام ال�شابق لت�شل اإلى 

م�شتوى غري م�شبوق قدره 2.03  مليار درهم، كما ارتفع اجمايل املوجودات 
بن�شبة 13.2% لي�شل اإلى 44.5 مليار درهم يف نهاية 2013 باملقارنة مع 

39.3 مليار درهم يف نهاية عام 2012.
ومبنا�شبة حتقيق هذه الإجنازات التي ت�شكل نقلة نوعية يف م�شرية البنك، 

اأقيم حفل ح�شره م�شوؤولو وموظفو البنك ونخبة من كبار م�شاهميه.
وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئي�س التنفيذي بيرت بالتو�شن: »ينتقل بنك 
دبي التجاري من جناح اإلى جناح، وقد ا�شتطعنا يف عام 2013 حتقيق رقم 

قيا�شي غري م�شبوق، حيث جتاوزت اأرباحنا ال�شافية حاجز املليار درهم 
اإماراتي. وقد �شكلت هذه الأرباح القيا�شية ح�شيلة الأداء القوي ملختلف 

قطاعات الأعمال«.
واأ�شاف بقوله: »متكنا ومن خالل ا�شرتاتيجيتنا لالأعمال امل�شرفية لالأفراد 

وتركيزنا املتجدد على قطاعي اخلدمات امل�شرفية لل�شركات واأ�شحاب 
الرثوات من تنويع محفظتنا وتعزيز ح�شتنا يف ال�شوق، يف الوقت الذي 

وا�شلنا فيه تعزيز عالقاتنا الوطيدة مع عمالئنا من املوؤ�ش�شات التجارية، 
وب�شكل خا�س ال�شركات العائلية ل�شمان بقائنا ال�شريك امل�شريف الأمثل لهم 

يف ال�شنوات القادمة. وكلنا ثقة بقدرة البنك على النمو جنبا اإلى جنب مع 
عمالئه مدعوما بتمتعه بن�شب �شيولة ومالءة مرتفعة«.

وقد اأظهرت النتائج املالية لعام 2013 حتقيق منو يف مختلف بنود امليزانية، 
اإذ ارتفعت القرو�س والت�شليفات بن�شبة 11.3% لت�شل اإلى 30.3  مليار 

درهم باملقارنة مع 27.2 مليار درهم يف نهاية عام 2012. كما وا�شل البنك 
تنمية اأعماله �شمن قطاع اخلدمات امل�شرفية لل�شركات حيث ارتفع اجمايل 

القرو�س والت�شليفات لل�شركات بن�شبة 9.7% لي�شل اإلى 29.5 مليار درهم 
باملقارنة مع 26.9 مليار درهم يف العام ال�شابق. 

و�شاعف البنك تركيزه خالل العام على اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، 
مما ادى اإلى ارتفاع اإجمايل القرو�س والت�شليفات لالأفراد بن�شبة %35 

لي�شل اإلى 3.3 مليار درهم باملقارنة مع 2.4 مليار درهم يف 31 دي�شمرب 
2012. وارتفعت ودائع العمالء بن�شبة 10.3% لت�شل اإلى 30.9 مليار درهم 

باملقارنة مع 28.1 مليار درهم يف عام 2012.
واأ�شاف بيرت بالتو�شن: »�شيوا�شل البنك خالل عام 2014 تعزيز 

ا�شرتاتيجيته يف قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، من خالل تقدمي 
منتجات وخدمات م�شرفية �شخ�شية مبتكرة توفر جتربة فريدة لعمالئنا«.

ويتمتع البنك مب�شتويات مالءة مرتفعة، تتمثل مب�شادر متويل راأ�شمالية 
بلغت 7.2 مليار درهم يف 31 دي�شمرب 2013. وبلغت ن�شبة كفاية راأ�س املال 

19% بح�شب معايري »بازل 2« وهو ما يزيد ب�شكل ملحوظ عن احلد الأدنى 
املحدد من قبل امل�شرف املركزي والبالغ %12.

وقد وافقت اجلمعية العمومية التي عقدت يف مار�س على اقرتاح جمل�س 
الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بن�شبة 30% واأ�شهم منحة بن�شبة 10% من راأ�س 

املال على امل�شاهمني عن عام 2013.
وقال بالتو�شن: »اأهدي هذا الإجناز اإلى موظفينا، الذين �شاهم داأبهم 

وولئهم واإخال�شهم يف متكني البنك من حتقيق هذه الجنازات 
والنجاحات«. واختتم بقوله: »مع متتعنا بقاعدة راأ�شمالية قوية، �شنوا�شل 
الرتكيز على تعزيز م�شتويات اأدائنا واإطالق مبادرات ا�شرتاتيجية جديدة 

من �شاأنها تقدمي خدمات اأف�شل لعمالئنا وحتقيق عائدات مرتفعة 
مل�شاهمينا«. 

�سايف الأرباح )مباليني الدراهم(
1.010
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التجاري الإ�سالمي يحتفل بفوزه بجائزة اأف�سل بنك اإ�سالمي يف الدولة

وا�شل »التجاري الإ�شالمي« تعزيز مكانته الريادية �شمن قطاع اخلدمات 
امل�شرفية الإ�شالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وم�شاهمته احليوية 
يف حتقيق نقلة نوعية يف �شناعة التمويل الإ�شالمي يف البالد مع جناحه يف 

تر�شيخ معايري متميزة جديدة يف هذا املجال، توجت بفوزه بجوائز رفيعة 
كان اآخرها ح�شوله على لقب اأف�شل بنك اإ�شالمي يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة لعام 2013 من جملة »ذا بانكر« الرائدة ال�شادرة عن جمموعة 
»فاينين�شيال تاميز«.

وخالل حفل الع�شاء الذي اأقيم يوم 25 فرباير املا�شي بفندق جراند حياة 
دبي، احتفال بهذه املنا�شبة، قال نبيل طيب خوري، رئي�س اإدارة اخلدمات 

امل�شرفية الإ�شالمية: »يتوج الفوز بهذه اجلائزة الرفيعة م�شرية جناح 
ومنو م�شتمرة جنحنا خاللها يف تر�شيخ مكانة »التجاري الإ�شالمي« �شمن 

�شدارة املوؤ�ش�شات املالية العاملة وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية يف 
الدولة« 

واأ�شاف خوري بقوله: حقق التجاري الإ�شالمي منذ ن�شاأته وترية منو 
مت�شارعة، جت�شدت يف ت�شاعف قاعدة عمالئه من املوؤ�ش�شات والأفراد، 

وت�شجيله منوًا قويًا يف اأن�شطته وعملياته، وات�شاع نطاق منتجاته وخدماته. 
وقال: لقد التزم التجاري الإ�شالمي ومنذ البداية بنهج ي�شع العمالء يف 

�شدارة اأولوياتنا، وهو ما يتج�شد يف قيامنا بال�شتثمار املكثف يف مختلف 
جوانب اأن�شطتنا واأعمالنا ل�شمان متتع القاعدة املتنامية من عمالئها 

بتجربة م�شرفية متميزة نلبي من خاللها مختلف متطلباتهم وتطلعاتهم 
ومبا يتما�شى مع اأحكام ال�شريعة الغراء. كما يتج�شد ذلك يف حر�شنا على 

ال�شتثمار يف اأحدث التقنيات والرتقاء مب�شتوى خدماتنا، والعمل ب�شكل 

م�شتمر على تطوير ت�شكيلة منتجاتنا، وت�شميم حلول تلبي الحتياجات 
اخلا�شة بكل �شريحة من �شرائح عمالئنا.

واأكد خوري على ا�شتعداد »التجاري الإ�شالمي« ملواجهة حتديات املرحلة 
املقبلة وال�شتفادة من الفر�س التي حتملها حيث قال: نحن واعون حلجم 

التحديات التي تواجهنا، �شواء منها تلك املرتبطة بت�شاعد حدة املناف�شة يف 
ال�شوق، اأو املرتبطة بدورنا كموؤ�ش�شة م�شرفية رائدة يف دعم املبادرة التي 

اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، والرامية لرت�شيخ مكانة دبي كعا�شمة 

لالقت�شاد الإ�شالمي العاملي. وقد �شرعنا لذلك يف تنفيذ خطط طموحة، 
ت�شاهم يف الرتقاء ب�شناعة التمويل الإ�شالمي اإلى اآفاق جديدة، من خالل 

نهج يت�شم بالبتكار والتميز وي�شتند اإلى ال�شتثمار املكثف يف التقنيات 
واخلدمات وحتقيق املزيد من التو�شع اجلغرايف للو�شول اإلى العمالء يف 

مختلف اأنحاء الدولة، وتزويدهم بت�شكيلة متكاملة من املنتجات واخلدمات 
التي تتوافق ب�شكل تام مع مبادئ واأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

وعرب خوري عن ثقته باآفاق النمو امل�شتقبلية ودور العاملني يف حتقيق هذا 
النمو حيث قال: كلنا ثقة باأننا نتمتع بو�شع مثايل ملوا�شلة البناء على 

الإجنازات املتحققة وت�شجيل املزيد من النجاحات املتميزة.. ونود اأن نغتنم 
هذه الفر�شة للتوجه بال�شكر اإلى موظفينا على داأبهم واإخال�شهم، فهم 

اأ�شحاب الف�شل الأول يف النجاحات املتحققة، كما ن�شكر جمل�س الرقابة 
ال�شرعية يف البنك على توجيهاتهم احلكيمة.. ون�شكر عمالئنا الكرام على 

ثقتهم وولئهم، وجندد التزامنا لهم بالعمل بداأب بحيث يظل »التجاري 
الإ�شالمي« اخليار املف�شل لهم. 
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البنك يد�سن اجليل التايل من اخلدمات امل�رشفية ال�سبكية
تتيح للعمالء اإدارة �سوؤونهم املالية ب�سكل اأكرث �سهولة وكفاءة

ك�شف البنك عن موقعه ال�شبكي اجلديد cbd.ae الذي ميثل نقلة نوعية ترتقي 
باخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية عرب الإنرتنت اإلى م�شتويات جديدة، ليحتل 

بذلك مركز الريادة يف هذا املجال. 
واأ�شبح البنك اأول بنك يف املنطقة يقدم اجليل التايل من اخلدمات امل�شرفية 
ال�شخ�شية عرب الإنرتنت، حيث ي�شتخدم املوقع ال�شبكي اجلديد للبنك من�شة 

تقنية فائقة التطور، تتجاوز املفهوم التقليدي للخدمات امل�شرفية ال�شبكية 
التقليدية ال�شائدة، لتوفر خدمات ومزايًا تلبي متطلبات وتطلعات مختلف 
�شرائح العمالء، ومتنحهم جتربة م�شرفية �شاملة ومبتكرة عرب الهواتف 

الذكية، الكمبيوترات اللوحية والنقالة واملكتبية.
وت�شمل اأبرز مزايا املوقع اجلديد ت�شمنه لأول م�شاعدة م�شرفية افرتا�شية 

)تدعى »�شارة«( تقوم بالتفاعل ب�شكل ذكي مع العمالء وتقدمي الن�شح والإر�شاد 
لهم على مدار ال�شاعة، اإلى جانب توفري اأدوات متفوقة الأداء لتعزيز اإدارة 

ال�شوؤون املالية ال�شخ�شية، ومتكني كل عميل من حتليل اأمناط انفاقه وم�شاعدته 
على اتخاذ قرارات اأكرث ح�شافة يف هذا املجال، وبالتايل م�شاعدته على حتقيق 

اأهدافه املالية على املدى الطويل.
وتتيح امل�شاعدة ال�شخ�شية الإفرتا�شية »�شارة« )وهي على غرار امل�شاعد 

ال�شخ�شي واملت�شفح املعريف الذكي »�شريي« الذي ت�شتخدمه اآبل يف اأجهزتها( 
قدرات توا�شل اأف�شل مع العمالء، مبا ي�شاهم يف تعزيز الروابط معهم 

وخدمتهم ب�شكل اف�شل، وبالتايل زيادة م�شتوى ر�شائهم. اإذ يتيح امل�شاعد 
ال�شخ�شي »�شارة« اإجراء محادثة حية عرب املوقع ال�شبكي مع مركز الت�شال 

التابع لبنك دبي التجاري. 
ويقول موراي �شيمز، مدير عام جمموعة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد: »ميتاز 

املوقع ال�شبكي اجلديد لبنك دبي التجاري بقدراته ال�شتثنائية املبتكرة، فهو 
ي�شع �شبكة فروع البنك بكافة قدراتها بني يدي العميل وحتت ت�شرفه. كما 

ير�شخ املوقع ال�شبكي اجلديد معايري متفوقة جديدة للخدمات امل�شرفية عرب 
الإنرتنت، من خالل ت�شمنه جمموعة وا�شعة من اخل�شائ�س واملميزات املبتكرة 

التي يعزز منها الت�شميم اجلديد املطور للموقع«.
واأ�شاف بقوله: »جتلب املن�شة اجلديدة للبنك مزايا فريدة من نوعها يف جمال 

اخلدمات امل�شرفية ال�شبكية على م�شتوى املنطقة، وي�شعدنا م�شاعدة عمالئنا 
للتمتع بقدرات اأكرب يف اإدارة �شوؤونهم املالية من خالل هذه اخل�شائ�س 

واملميزات فائقة التطور، على غرار امليزة التي تتيح لكل عميل و�شع ميزانية 
وتتبع مدى التزامه بها، من خالل متابعة الإنفاق والدخل وامليزانية با�شتخدام 

اأ�شكال بيانية وتقارير متنوعة«. 
واأ�شاف �شيمز بقوله: »جت�شد من�شتنا ال�شبكية اجلديدة التزامنا بتوفري 

م�شتويات غري م�شبوقة من ال�شفافية والراحة لعمالئنا، وحر�شنا على اإ�شافة 
مزايا تلبي مختلف متطلباتهم وتطلعاتهم، حيث ا�شتندنا يف تطويرها اإلى 

درا�شات متعمقة لآرائهم ومالحظاتهم ب�شاأن اخلدمات امل�شرفية ال�شبكية، كما 
حر�شنا على تلبية تطلعاتهم يف هذا املجال«.  

وت�شمل اخل�شائ�س واملميزات اجلديدة البارزة التي اأ�شافها البنك اإلى من�شته 
ال�شبكية اجلديدة، اأداة الإدارة املالية ال�شخ�شية التي متنح عمالء البنك قدرات 

�شمولية يف مراقبة عاداتهم يف الإنفاق وم�شاعدتهم على حتقيق اأهدافهم بدءًا 
من الإدخار ل�شراء �شيارة جديدة وانتهاء بالدخار للتقاعد اأو لتعليم الأطفال. 

وقال فران�س جان بوركينز، نائب املدير العام - جمموعة اخلدمات امل�شرفية 
لالأفراد: تتمتع اخل�شائ�س واملميزات اجلديدة التي يوفرها املوقع ال�شبكي 

اجلديد لبنك دبي التجاري باأهمية كبرية لكافة فئات العمالء، فعلى �شبيل املثال، 
تتيح خدمة »و�شع ميزانية وتتبعها« للعميل و�شيلة مريحة واآمنة لإدارة اأموره 

املالية دون احلاجة اإلى تذكر الكثري من التفا�شيل، مع التمتع مب�شتوى اأف�شل من 
التحكم يف دخله واإنفاقه. وقد روعي يف ت�شميم مزايا املن�شة اجلديدة �شهولة 

ال�شتخدام، واإمكانية تعديلها لتتنا�شب مع الحتياجات الفردية لكل عميل.
واأ�شاف بقوله: ي�شتطيع عمالء بنك دبي التجاري، ومن خالل اأي جهاز محمول 
اأو ثابث مت�شل بالإنرتنت الإطالع ب�شرعة على م�شروفاتهم، معامالتهم املالية 

ومدى قدرتهم على حتقيق اأهدافهم املالية.” 
اإذ ميكن مثاًل للم�شتخدمني و�شع حد لإنفاقهم على اأي وجه من اأوجه الإنفاق 

ال�شهري، مثل تناول الوجبات خارج املنزل على �شبيل املثال، والتمكن ب�شهولة من 
متابعة اإنفاقهم يف هذا املجال ومعرفة ما اإذا كانوا قد جتاوزوا امليزانية ال�شهرية 

املخ�ش�شة لهذا الغر�س ب�شهولة من خالل اإ�شارات تنبيه ملونة. وميكن للم�شتخدم 
اأي�شا معرفة اأدائه طوال ال�شهر )اأو اأي فرتة زمنية معينة(، من خالل قيا�س 

الإنفاق مقابل الدخل، حيث تقوم الأدوات املتاحة توفري مقيا�س لالأداء مبجرد نقرة 
زر واحدة. وتتيح هذه اخل�شائ�س واملميزات للعمالء مراقبة ميزانياتهم عن كثب.

وقال جا�شم التميمي، رئي�س اخلدمات امل�شرفية املبا�شرة والقنوات البديلة: 
»يج�شد املوقع ال�شبكي اجلديد التزام بنك دبي التجاري بالإ�شغاء اإلى عمالئه، 

والعمل بداأب على تلبية توقعاتهم وتطلعاتهم، حيث ي�شع املوقع اجلديد مزايا 
اجليل التايل للخدمات امل�شرفية ال�شبكية يف خدمة العمالء، بحيث مل تعد 

تقت�شر على املعامالت امل�شرفية التقليدية مثل الطالع على الر�شيد وعمليات 
�شداد الفواتري، بل باتت ت�شمل خدمات اكرث �شمولية وتكاماًل من اأي وقت 

م�شى«.
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وقع بنك دبي التجاري واملنطقة احلرة يف 
احلمرية بال�شارقة، على مذكرة تفاهم لتعزيز 
التعاون فيما بني اجلانبني، مبا ي�شاهم يف منو 

وتطور كل من البنك واملنطقة، ودورهما يف تعزيز 
عملية التنمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ووقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور را�شد 

الليم، مـديـر عـام دائـرة الـمـوانـئ الـبـحـريـة 
الـمـنـطـقـة  بـالـ�شـارقـة وهـيـئـة  والـجـمـارك 

الـحـرة بـالـحـمـريـة وهـيـئـة الـمـنـطـقـة الـحـرة 
لـمـطـار الـ�شـارقـة الـدولـي وعبد الرحيم عبد 

العزيز النمر، نائب املدير العام - رئي�س الأعمال 
امل�شرفية التجارية يف بنك دبـــــــي التجاري.

وتن�س مذكرة التفاهم على التعاون امل�شرتك 
يف جمالت عدة، مبا يف ذلك قيام بنك دبي 

التجاري بتزويد اخلدمات امل�شرفية لل�شركات 
القائمة يف املنطقة احلرة يف احلمرية اأو التي يتم 

تاأ�شي�شها بها، باعتباره مزود اخلدمات املالية 
املف�شل، اإلى جانب التو�شية باعتماد البنك 

لتمويل امل�شاريع التي يتم تنفيذها �شمن املنطقة 
احلرة يف احلمرية

و�شيقوم بنك دبي التجاري مبوجب املذكرة 
باإعطاء ال�شركات العاملة يف املنطقة احلرة يف 

احلمرية الأولوية يف احل�شول على اخلدمات 
امل�شرفية، مبا يتما�شى مع اأنظمته الداخلية 

وت�شريعات البنك املركزي بدولة الإمارات، اإلى 
جانب تزويدها مبنتجات وحلول م�شرفية متنوعة، 

مبا يف ذلك فتح ح�شابات م�شرفية يف دولة 
الإمارات، اخلدمات امل�شرفية اللكرتونية وترتيب 

التمويالت وكافة اخلدمات امل�شرفية الأخرى.
كما �شيقوم البنك بتقدمي جمموعة متكاملة من 
املنتجات واحللول واخلدمات امل�شرفية ملوظفي 

املنطقة احلرة وال�شركات العاملة فيها، مبا 
فيها اخلدمات امل�شرفية التقليدية واخلدمات 
املتوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية، والتي 

البنك يوقع مذكرة تفاهم مع املنطقة احلرة يف احلمرية بال�سارقة

�شيتم توفريها طبقًا لأرفع امل�شتويات وبر�شوم 
تناف�شية.

وقال الدكتور املهند�س را�شد الليم: “�شهدت 
املنطقة احلرة يف احلمرية منوا مت�شارعًا، 

وباتت تعد من اأ�شرع املناطق احلرة منوًا على 
م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط، بف�شل ما 

تتمتع به من مزايا نوعية ترتاوح بني املوقع 
اجلغرايف ال�شرتاتيجي، والبنية التحتية 

فائقة التطور، وامل�شاحات الف�شيحة التي تتيح 
ا�شتيعاب التو�شعات امل�شتقبلية اإلى جانب قربها 

من جمموعة من اأن�شط املوانئ على م�شتوى 
املنطقة”.

واأ�شاف الدكتور را�شد الليم بقوله: ي�شعدنا توقيع 
مذكرة التفاهم مع بنك دبي التجاري، الذي يعد 

من اأبرز البنوك الوطنية الرائدة يف الدولة، حيث 
يتزامن توقيع املذكرة مع دخول املنطقة احلرة 
يف احلمرية مرحلة جديدة من النمو والتطور، 

و�شت�شاهم اخلدمات واحللول امل�شرفية التي 
يقدمها البنك يف دعم منو وتو�شع ال�شركات 

القائمة �شمن املنطقة، وتعزيز الدور احليوي 
الذي تلعبه منطقة احلمرية يف ال�شارقة يف تعزيز 

النمو القت�شادي يف البالد وخا�شة يف جمالت 
التجارة وال�شناعة واخلدمات”.

وبدوره قال عبد الرحيم عبد العزيز النمر: 
“ي�شعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع املنطقة احلرة 

يف احلمرية، التي تعد من اأكرب املناطق احلرة 
يف الدولة حيث ت�شم اأكرث من 6000 �شركة، 

ونتطلع قدما لتقدمي ت�شكيلة وا�شعة ومتكاملة 
من اخلدمات امل�شرفية للقاعدة املتنامية من 

ال�شركات العاملة فيها. فقد ر�شخ بنك دبي 
التجاري مكانته ك�شريك م�شريف مف�شل لقطاع 

وا�شع من ال�شركات العاملة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، بف�شل اعتماده نهجًا ي�شتند 
اإلى تطوير حلول وخدمات م�شرفية م�شممة 

خ�شي�شًا لتلبية احتياجات ال�شركات مبختلف 
اأحجامها، ونحن نتطلع قدمًا خلدمة ال�شركات 
التي اختارت املنطقة احلرة يف احلمرية مقرًا 

لعملياتها”.

رعاية ناجحة ملعر�ض »نك�ست موف ليف«

متا�شيا مع جهوده احلثيثة لتلبية الحتياجات املالية املتطورة لعمالئه، قام 
بنك دبي التجاري برعاية الدورة الأولى من معر�س »نك�شت موف ليف« 
العقاري، الذي اأقيم يف مدينة جمريا يف دبي خالل �شهر فرباير 2014. 

وقد �شهد املعر�س اإقباًل كبريًا من املطورين والوكالء العقاريني، والذين 
عر�شوا الكثري من م�شاريع التطوير العقاري املحلية والدولية.

وقام البنك خالل املعر�س برتويج خدماته النوعية يف جمال الإقرا�س 
العقاري، والتي تتيح للعمالء التمتع بالعديد من املزايا التي ترتاوح بني 

احل�شول على قرو�س عقارية باأ�شعار فائدة تناف�شية واآجال �شداد طويلة.
وقد �شكل املعر�س من�شة مثالية اأتاحت لآلف الزوار فر�شة التعرف اإلى فر�س 

ال�شتثمار العقاري املتاحة يف ال�شوق، حيث جمع املعر�س بني املطورين والوكالء 
العقاريني والعمالء ومزودي اخلدمات حتت �شقف واحد. واأتاح املعر�س ملمثلي 

املبيعات وعالقات العمالء يف بنك دبي التجاري التوا�شل مع اأعداد كبرية من 
العمالء املحتملني، وتقدمي الن�شح وامل�شورة لهم ب�شاأن اأف�شل اخليارات املتاحة 

لتمويل العقارات مبا يتما�شى مع اأو�شاعهم املالية.
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اإتفاقية ال�رشاكة مع نادي ال�سباب جت�سد املكانة الريادية للبنك يف توفري 
حلول مالية اإلكرتونية

 �شكلت اتفاقية ال�شراكة التي اأبرمها البنك مع نادي 
ال�شباب لتطوير حلول م�شرفية خا�شة بالنادي، 

خطوة نوعية جت�شد املكانة الريادية للبنك يف 
جمال توفري حلول مالية اإلكرتونية، ودوره املتنامي 
كموؤ�ش�شة مالية وطنية رائدة، تدعم بداأب م�شرية 

التنمية ال�شاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
مختلف املجالت.

وت�شمل التفاقية اإ�شدار بطاقة م�شبقة الدفع حتمل 
ا�شم و�شعار نادي ال�شباب، يف خطوة توفر حاًل غري 
نقدي ملوظفي وم�شجعي النادي، متا�شيًا مع التزام 
البنك بدعم احلركة الريا�شية يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة، وتوفري حلول مالية اإلكرتونية 
مبتكرة للقاعدة املتنامية من عمالئه، وحر�شه على 
دعم مبادرات احلكومة الإلكرتونية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة. 

وتتيح بطاقة »بنك دبي التجاري - نادي ال�شباب« 
م�شبقة الدفع لإدارة نادي ال�شباب حتقيق خف�س 

كبري يف املعامالت الإدارية الورقية مبا ي�شاهم يف 
تقلي�س التكاليف واحلد من احلاجة اإلى التعامل 
مببالغ نقدية كبرية، حيث ميكن حلاملي البطاقة 

احل�شول على رواتبهم من خاللها من دون تاأخري، 
اإلى جانب ا�شتخدامها ل�شداد ثمن م�شرتياتهم 

عرب جميع نقاط البيع يف املتاجر، و�شحب النقود 
من اأجهزة ال�شّراف الآيل يف جميع اأنحاء العامل، 
وعالوة على ذلك، تتيح البطاقة حلامليها خدمات 

متكاملة ت�شمل اإمكانية ال�شتف�شار عن الر�شيد 
وخدمة ك�شف احل�شاب ال�شهري. 

وقد وقع على التفاقية كل من فران�س جان بوركينز، 
نائب املدير العام للخدمات امل�شرفية لالأفراد يف 

البنك، وخليفة حارب، ع�شو جمل�س اإدارة نادي 

ال�شباب العربي، بح�شور مطر �شرور �شقر، املدير 
التفيذي للنادي، وجمال محيوة، املدير املايل 

والإداري لنادي ال�شباب العربي،  ومليكة الها�شمي، 
مدير تطوير الأعمال وال�شركات ال�شرتاتيجية 

بالبنك، وذلك خالل حفل اأقيم يف مقر النادي يف 
دبي.

ويعد نادي ال�شباب لكرة القدم، الذي يتخذ من 
دبي مقرًا له اأحد اأعرق الأندية الريا�شية يف دولة 

الإمارات، حيث تاأ�ش�س يف عام 1958. 
يذكر اأن دولة الإمارات تاأتي يف مركز ال�شدارة على 

م�شتوى املنطقة يف التحول من التعامالت النقدية 
اإلى املدفوعات الإلكرتونية، وقد لعبت احلكومة دورًا 
قياديًا يف تعزيز هذا التوجه يف اإطار خطط التنمية 

الطموحة التي تنفذها على امل�شتويني القت�شادي 
والجتماعي.
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البنك يطور بطاقات م�سبقة الدفع لأع�ساء غرفة دبي 

اأطلق البنك 
بطاقة م�شبقة الدفع توفر 

حلول مالية غري نقدية لأع�شاء غرفة دبي، 
لي�شبح بذلك اأول بنك يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي يزود غرفة للتجارة بحل 
غري نقدي.

وقد توقفت غرفة دبي عن قبول املبالغ 

البنك يفوز بجائزة خا�سة يف  قمة ال�رشق الأو�سط للبطاقات امل�سبقة الدفع

بات ا�شتخدام البطاقات م�شبقة الدفع من اأ�شرع 
الإجتاهات ال�شائدة منوًا يف القطاع امل�شريف 

ب�شبب �شهولة ا�شتخدامها، كفاءتها العالية، 
والأهم من ذلك كله، ما تتمتع به من اأمان. 

وقد �شارك البنك يف قمة ال�شرق الأو�شط 
للبطاقات م�شبقة الدفع لعام 2014، والتي 

انعقدت يوم 19 مار�س. وكان �شهيل جوزيف 
ميني، رئي�س اإدارة البطاقات واملدفوعات 

الإلكرتونية يف البنك اأحد املتحدثني يف القمة 
التي جمعت نخبة كبرية من اأبرز امل�شوؤولني 
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التنفيذيني �شمن قطاع املدفوعات يف املجال 
امل�شريف، و�شكلت من�شة مثالية للتعرف اإلى 

اأحدث الجتاهات �شمن قطاع البطاقات م�شبقة 
الدفع وفر�س النمو املتاحة به. 

وبف�شل دوره الريادي يف هذا املجال، فاز 
بنك دبي التجاري بجائزة مرموقة خالل قمة 

ال�شرق الأو�شط للبطاقات م�شبقة الدفع، حيث 
كان البنك اأحد ثالث موؤ�ش�شات مالية اإماراتية 

ح�شدت اجلوائز الرئي�شية للقمة.
وقال �شهيل جوزيف ميني: »ميثل تطوير املعامالت 

امل�شرفية غري النقدية اأحد اأبرز اأولويات البنك 
يف اإطار ا�شرتاتيجيته الرامية لدعم برنامج 

احلكومة الذكية وتقدمي منتجات وحلول مبتكرة 
م�شممة خ�شي�شًا لتلبية احتياجات ومتطلبات 

العمالء«. 
يذكر اأن البنك بات يلعب دورًا رياديًا يف 

جمال تطوير حلول غري نقدية للعمالء، حيث 
اأبرم اتفاقيات �شراكة مع العديد من الهيئات 

واملوؤ�ش�شات العاملة �شمن قطاعات مختلفة 
لتزويدها ببطاقات م�شبقة الدفع.

النقدية اإبتداء من 1 اأبريل، 
وبات باإمكان عمالء الغرفة 
احل�شول على بطاقة فيزا 

دبي التجاري– غرفة 
دبي م�شبقة الدفع، من 

مكتب بنك دبي التجاري 
الكائن اإلى جوار مكتب 

اإدارة خدمات الع�شوية 
والتوثيق يف الطابق 

الأر�شي يف مقر 
الغرفة. 

وقال فران�س جان 
بوركينز، نائب املدير 

العام للخدمات 
امل�شرفية لالأفراد يف 

البنك: »تعد بطاقة دبي التجاري– غرفة 
دبي م�شبقة الدفع خطوة نوعية ت�شاهم يف تعزيز 

ا�شتخدام القاعدة املتنامية لأع�شاء غرفة دبي 
للخدمات واحللول الإلكرتونية، كما ت�شاهم يف 
تي�شري اأعمال اأع�شاء الغرفة، وحت�شني م�شتوى 

الكفاءة يف تعامالتهم«. 
يذكر اأن غرفة دبي تخدم 153.000 ع�شوًا من 
جمتمع الأعمال يف دبي والذي ينتمي اأفراده اإلى 
جن�شيات وثقافات متنوعة. و�شتوفر بطاقة دبي 

التجاري– غرفة دبي م�شبقة الدفع خدمة 
نوعية تت�شم بكفاءة عالية لكافة الأطراف ذات 

العالقة. 
وتتميز هذه البطاقة اجلديدة بكونها �شديقة 

للبيئة، وميكن احل�شول عليها من خالل طلب 
ب�شيط يتم تقدميه اإلى مكتب بنك دبي التجاري 
مبقر الغرفة، بعد اإبراز �شور الهوية الإماراتية 

والرخ�شة التجارية اأو �شهادة الع�شوية يف 
غرفة دبي، وذلك بالإ�شافة اإلى مبلغ 5.000 
درهم اإماراتي )يتم حتميلها �شمن البطاقة( 

ومن ثم ا�شتالم البطاقة املفعلة والرمز ال�شري 
للبطاقة ب�شكل فوري. 

وبدورها، قالت مليكة الها�شمي رئي�س تطوير 
الأعمال وال�شراكات الإ�شرتاتيجية: »جت�شد 

هذه البطاقة املكانة الريادية التي يتمتع بها 
بنك دبي التجاري يف جمال تطوير منتجات 

مبتكرة  ملجتمع الأعمال. و�شتحقق ال�شراكة مع 
غرفة دبي املزيد من الراحة، املرونة والأمان 

يف املعامالت التجارية لأع�شاء الغرفة. وناأمل 
اأن تعزز هذه ال�شراكة الروابط القوية التي 

نتمتع بها بالفعل مع غرفة دبي، التي تلعب دورا 
محوريًا يف دعم منو وازدهار الأعمال والأن�شطة 

التجارية يف دبي ودولة الإمارات العربية 
املتحدة«. 
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تخريج دفعة جديدة من مواطني الإمارات من برنامج التدريب الإداري 

حقق برنامج التوطني الذي ينتهجه البنك جناحا 
ملمو�شا، مع ت�شكيل مواطني دولة الإمارات 

العربية املتحدة 40% من اإجمايل العاملني يف 
البنك، وتبوء الكثري منهم ملنا�شب رئي�شية. 

وقد �شهد البنك موؤخرا تخرج دفعة جديدة من 
مواطني دولة الإمارات من »برنامج التدريب 

الإداري«، وهو برنامج تدريبي مكثف ميتد على 
مدى عام كامل، ي�شتهدف تاأهيل اخلريجني 

لت�شلم منا�شب اإ�شرافية. 
وقال الرئي�س التنفيذي بيرت بالتو�شن، خالل حفل 

تخريج الدفعة، والذي ح�شره اأي�شًا نخبة من 
كبار مدراء البنك: »ُيبِدي بنك دبي التجاري، 
وب�شفته موؤ�ش�شة مالية وطنية رائدة، اهتماما 

خا�شا با�شتقطاب وتاأهيل وتدريب املواطنني 
الإماراتيني للعمل بالقطاع امل�شريف«. 

وقام بيرت بالتو�شن ويعقوب يو�شف، نائب الرئي�س 
التنفيذي، بت�شليم ال�شهادات اإلى اخلريجني. 

يذكر اأن هذا الربنامج التدريبي م�شمم للم�شاعدة 
على تطوير اإمكانيات وقدرات ال�شباب الإماراتي 
واإعداده لتويل منا�شب قيادية يف البنك، وذلك 

بهدف تعزيز عملية التوطني، ودور مواطني الدولة 
يف منو وتطور اأن�شطة وعمليات البنك. 

واأكد يعقوب يو�شف على اأهمية ا�شتقطاب 
وتاأهيل وتدريب مواطني الدولة للعمل يف 

القطاع امل�شريف انطالقا من واجبنا كموؤ�ش�شة 
وطنية رائدة، ومتا�شيا مع ر�شالتنا القائمة على 

خدمة املجتمع، حيث يعد هذا الربنامج اأحد 
املبادرات الرائدة لتنمية وتطوير موارده الب�شرية 

وامل�شاهمة يف خلق جيل م�شريف وطني موؤهل 
يتمتع مب�شتوى متميز من التدريب يوؤهله لت�شلم 

م�شوؤوليات قيادية وامل�شاركة بفعالية يف منو 
وازدهار البنك.

واأ�شاف: »و�شع بنك دبي التجاري، ومنذ 
بداياته الأولى توطني الوظائف �شمن �شدارة 

اأولوياته، حيث يوا�شل البنك تنفيذ مهمته 
الإ�شرتاجتيةالرامية ل�شتقطاب وتعيني وتطوير 

الكفاءات الوطنية، الأمر الذي توج ببلوغ 
ن�شبة التوطني 40% من اإجمايل عدد العاملني 
بالبنك«. واأكد اأن مفهوم توطني الوظائف يف 
البنك يعتمد على خطط منهجية ل ت�شتهدف 
فقط ت�شجيل زيادة كمية يف اأعداد املواطنني 
ون�شبتهم اإلى اجمايل العاملني، واإمنا اأي�شا 

حتقيق زيادة نوعية، ت�شتهدف حتقيق معدلت 
توطني فعالة وامل�شاهمة يف خلق جيل م�شريف 

وطني موؤهل.
ويعد برنامج التدريب الإداري، الذي ميتد ملدة 

عام واحد، برناجما مكثفا للخريجني اجلدد 
من مواطني الدولة يجمع بني التعليم النظري 

واخلربة العملية يف مختلف اإدارات وفروع البنك 
حيث يوؤهل اخلريجني لت�شلم منا�شب قيادية يف 

البنك.

مدد البنك برناجمه التدريبي اخلا�س بتاأهيل العاملني يف الإدارة العليا 
واملتو�شطة لنيل �شهادات التدريب والتاأهيل من معهد القيادة والإدارة 

الذي يقع مقره يف اململكة املتحدة ملدة عام اآخر، يف خطوة توؤكد التزامه 
بال�شتثمار املكثف يف موارده الب�شرية، والرتقاء بقدراتها ومهاراتها من 

خالل برامج تدريب وتاأهيل نوعية.

متديد برنامج التدريب املوؤ�س�سي حتى عام 2015
وكان 75 من مدراء الإدارة العليا واملتو�شطة بالبنك قد اجتازوا بنجاح 

الربنامج التدريبي الذي اأهلهم للح�شول على �شهادة امل�شتوى الـخام�س 
يف التدريب والتاأهيل من معهد القيادة والإدارة. ومن املنتظر اأن ين�شم 

املزيد من العاملني اإلى هذا الربنامج خالل الأ�شهر املقبلة. 
ويجري تنفيذ برنامج امل�شتوى الثالث يف التدريب والتاأهيل من معهد 

القيادة والإدارة يف اإطار ا�شرتاتيجية بنك دبي التجاري الرامية لتعزيز 
قدرات ومهارات واأداء العاملني به، وحتفيزهم على حتقيق التطور املهني 

اإلى جانب تعزيز م�شاهمتهم يف منو وتطور البنك. 
كما ي�شكل برنامج امل�شتوى الثالث يف التدريب والتاأهيل جزءًا حيويًا من 

تطوير املوارد الب�شرية يف اإطار ا�شرتاتيجيات »قيادة الطريق«، »قيادة 
التغيري والنمو« التي ينفذها البنك.

وقال الرئي�س التنفيذي بيرت بالتو�شن: »نوؤمن اأن جناح البنك يتوقف 
بدرجة كبرية على مواردنا الب�شرية باعتبارها اأثمن اأ�شولنا. ونحن 

ملتزمون مبوا�شلة توفري برامج التدريب والتاأهيل املنا�شبة لكافة العاملني 
لالرتقاء بقدراتهم ومتكينهم من حتقيق التطور املهني، مبا ي�شاهم يف 

تعزيز قدرة البنك يف احلفاظ على الكفاءات املتميزة«.
وكان قد مت بدء الربنامج التدريبي املوؤٍهل للح�شول على �شهادة امل�شتوى 

الثالث من معهد القيادة والإدارة يف فرباير 2014، و�شيتم تنظيمه ب�شفة 
�شهرية حتى عام 2015، وذلك لتدريب 300 موظف من كافة امل�شتويات 

الوظيفية يف البنك. 
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تنظيم الجتماع ال�سنوي لفريق املبيعات بالبنك لعام 2014 يف خميم �سحراوي
�سمل تكرمي املوظفني الأف�سل اأداءا يف فريق املبيعات

احتفل البنك باإجنازات فريق املبيعات لديه، وذلك �شمن 
الجتماع ال�شنوي لفريق املبيعات لعام 2014، والذي اأقيم 
يف مخيم لما ال�شحراوي يف مدينة العني. وقد �شارك يف 
هذا الجتماع نحو 300 من اأع�شاء الإدارة العليا، مدراء 

الفروع، مدراء وموظفي املبيعات. 
ويعقد البنك هذا الجتماع ب�شفة �شنوية، لتقدير جهود 

املوظفني الأف�شل اأداء �شمن فريق املبيعات ومكافاأتهم، اإلى 
جانب حتفيز كافة اأفراد الفريق على تعزيز اأدائهم وحتديد 

اأهداف العام املقبل. 
وقد بداأ الجتماع مبفاجاأة متثلت يف ح�شور فران�س جان 

بوركينز، نائب املدير العام لإدارة اخلدمات امل�شرفية 
لالأفراد يف البنك اإلى الإجتماع ممتطيا جماًل ومرتديا 

الزي الوطني )الكندورة(. 
وقال بوركينز: »يهدف الجتماع ال�شنوي لفريق املبيعات اإلى 

حتديد اجتاهات الأعمال للعام املقبل وما يليه. كما يلعب 
هذا الجتماع دورًا حيويًا يف حتفيز فريق املبيعات على 
حتقيق وجتاوز الأهداف املحددة للمبيعات والأعمال«. 
وقد حاز فريق املبيعات الذي حقق اأف�شل اأداء يف عام 
2013 على جائزة »فريق املبيعات املتميز« وح�شل كل 

ع�شو بالفريق على رحلة �شياحية اإلى باري�س ملدة 3 اأيام و4 
ليايل، �شاملة كافة التكاليف مبا يف ذلك تذكرة �شفر ذهاب 
وعودة، الإقامة،  بالإ�شافة اإلى تذاكر لدخول مدينة األعاب 

ديزين لند ال�شهرية. 
واأ�شاف بوركينز بقوله: »ُيَعد هذا الإجتماع اأي�شا مبثابة 

من�شة فعالة ت�شتطيع اإدارة البنك من خاللها تعريف 
العاملني بالجتاهات والتوقعات الرئي�شية يف جمال 

الأعمال، واأي�شا احل�شول على اآراء وردود فعل العاملني 
ب�شاأن الأو�شاع ال�شائدة يف ال�شوق«. 

ومن جانبه، وجه يو�شف �شامل ال�شويدي، رئي�س مبيعات 
اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، كلمة اإلى موظفي املبيعات 
امل�شاركني يف الجتماع قال فيها: »يقولون اأن رحلة الألف 

ميل تبداأ بخطوة. واأنا اأقول لكم اأن رحلتنا نحو حتقيق اأرباح 
قيمتها 1،6 مليار درهم اإماراتي قد بداأت بـــ 250 موظف 

مبيعات«.  
وبدوره، وجه موراي �شيمز، مدير عام جمموعة اخلدمات 

امل�شرفية لالأفراد، كلمة اإلى احل�شور، حثهم فيها على 
اأهمية اللتزام بنهج التميز لتحقيق التفوق. كما حتدث 

�شيمز عن اأهمية تقدمي خدمات رفيعة للعمالء، واللتزام 
مبعايري اخلدمة املحددة ل�شمان تلبية متطلبات العمالء 

بال�شكل الأمثل وجتاوز توقعاتهم. 
واأكد �شيمز اأن الأداء اجليد الذي حتقق يف عام 2013 

يعك�س جناح ال�شرتاتيجية التي ينتهجها البنك واملتمثلة 
يف تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة وعالية اجلودة لكافة 
قطاعات العمالء. كما اأعرب عن �شكره جلميع املوظفني 

على التزامهم وداأبهم وجهودهم املخل�شة.
ومت بعد ذلك تق�شيم موظفي املبيعات اإلى جمموعات يتكون 
كل منها من خم�شة اأفراد، تناف�شت فيما بينها بهدف غر�س 

روح العمل اجلماعي، امل�شاندة والتعاون يف نفو�شهم. 
وقد �شاهم الإجتماع يف بث روح احلما�س بني موظفي 

املبيعات بحيث باتوا اأكرث حتفزا لتحقيق وجتاوز الأهداف 
املحددة للعام احلايل. 

12



13



فريق »ذا اأنتات�سابلز« يفوز ببطولة البولينغ ال�سنوية 

�شارك ح�شد من م�شوؤويل الإدارة العليا واملوظفني يف دورة العام 
احلايل من بطولة البولينغ ال�شنوية، والتي اأقيمت فعالياتها يف �شالة 

»�شويت�س بولينغ«، يف مركز اإبن بطوطة للت�شوق.
وقد بلغ اإجمايل عدد العاملني الذين �شاركوا يف البطولة 120 موظفا 

مت تق�شيمهم اإلى 24 فريقًا، تناف�شوا خالل الفرتة بني 23 و27 فرباير، 
وقد تاأهل 12 فريقًا )60 موظفًا( للمناف�شات النهائية التي اأقيمت يوم 

9 مار�س 2014. 
وح�شر الرئي�س التنفيذي بيرت بالتو�شن، املباريات النهائية التي اأقيمت 
�شمن اأجواء حما�شية. واأكد بالتو�شن على اأهمية مثل هذه الأن�شطة يف 

حتفيز روح الفريق بني العاملني وتعزيز العالقات فيما بينهم �شمن 
اأجواء مريحة.

وقد فاز فريق »ذا اأنتات�شابلز«، بقيادة اأكرم �شكيك، رئي�س اإدارة 
الفروع، يف املناف�شات النهائية. وكان املركز الثاين من ن�شيب فريق 

»التجاري الإ�شالمي« بقيادة جمال املطري، رئي�س فروع التجاري 
الإ�شالمي، فيما انتزع فريق »املجهول«، بقيادة عا�شم اأحمد، املركز 

الثالث.

الفائزون

يف اإطار احلملة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ محمد بن را�شد َال مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل«، للتربع بالدم ل�شالح مر�شى الثال�شيميا 

يف الدولة، نظم بنك دبي التجاري حملة للتربع 
بالدم يف مقره الرئي�شي بدبي، بالتعاون مع مركز 

خدمات نقل الدم والأبحاث بوزارة ال�شحة.
وقد ج�شدت احلملة حر�س البنك على امل�شاركة 
املجتمعية والتفاعل مع كافة الق�شايا والأحداث 

التي يعي�شها الوطن وت�شجيع املوظفني على 
امل�شاركة الفاعلة يف هذه الق�شايا التي تعك�س 
ال�شعور بامل�شوؤولية ودعم وم�شاعدة الآخرين.

وقد حققت احلملة جناحًا كبريًا، حيث 
ا�شتقطبت مئات العاملني من مختلف 

اجلن�شيات واملراكز الوظيفية، الذين �شاهموا 
يف دعم اجلهود الرامية اإلى �شد النق�س 

يف مخزونات بنك الدم يف دولة الإمارات، 
والتي متثل م�شدرًا حيويًا مل�شاعدة مر�شى 

الثال�شيميا واملر�شى وامل�شابني.
ومن املعروف اأن مر�س الثال�شيميا هو 

ا�شطراب وراثي يف الدم ينت�شر بني �شكان 

البنك يطلق حملة للتربع بالدم ل�سالح مر�سى الثال�سيميا
حو�س البحر املتو�شط. ويعاين امل�شابون بهذا 
الداء من انخفا�س عدد كرات الدم احلمراء 
لديهم عن املعتاد، مما يعني انخفا�س ن�شبة 

و�شول الأك�شجني الذي حتمله هذه الكرات اإلى 
اجل�شم. 

وقال يعقوب يو�شف، نائب الرئي�س التنفيذي: 
»ياأتي تنظيم هذه احلملة من منطلق وعي البنك 

باأهمية م�شاهمته يف خدمة املجتمع واأفراده، 
ومن حر�س امل�شوؤولني بالبنك على دعم املبادئ 
الإن�شانية وم�شاعدة املحتاجني، وم�شاهمًة منهم 

لتغطية النق�س يف بنك الدم الذي يوفر الدم 
الالزم ملر�شى الثال�شيميا يف الدولة، ولإنقاذ 

حياة امل�شابني يف حالت احلوادث والطوارئ«.
واأ�شاف باأن بنك دبي التجاري قد داأب وب�شكل 

دوري على تنظيم مثل هذه احلمالت حيث 
يحر�س البنك على امل�شاركة با�شتمرار يف 

مختلف الربامج واملبادرات الداعمة للق�شايا 
التي تهم املجتمع. وتعد امل�شوؤولية الجتماعية يف 
�شدارة اأولويات البنك القائمة على التما�شي مع 

قيم ومبادئ املجتمع واحتياجاته«.
وتوجه يعقوب يو�شف بال�شكر والتقدير اإلى كل من 

�شاهم يف هذه احلملة واإلى بنك الدم الذي وفر 
�شيارة مخ�ش�شة للتربع مع كادر طبي موؤهل.

وقال يو�شف: »ينظم البنك هذا النوع من 
احلمالت ب�شفة م�شتمرة، وذلك من نابع 

حما�شه للم�شاركة الدائمة يف مختلف الربامج 
واملبادرات التي ت�شاند الق�شايا التي حتقق 

ال�شالح العام للمجتمع«.

�ملركز �لأول: فريق »ذ� �أنتات�سابلز«
1- اأكرم �شكيك

2- عثمان بن هندي
3- وليد بن �شلوم
4- فرا�س عدنان
5- معاوية اأحمد 

�ملركز �لثاين: فريق »�لتجاري 
�لإ�سالمي«

1- جمال املطري
2- ح�شن املرزوقي

3- ب�شام حليم 
4- اإ�شالم علي ال�شريف حبيب 

5- �شرهاد كي كي

�ملركز �لثالث: فريق »�ملجهول«
1- عا�شم اأحمد 

2- اأنوج كومار باندي
3- األطاف الأمني
4- را�شد علي موغ

5- بي. نافني 
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اأقيمت الدورة الثالثة لبطولة بنك دبي التجاري 
لألعاب القوى للنا�شئني على مالعب كلية البنني يف 
كلية التقنية العليا، مبدينة دبي الأكادميية، وذلك 

بتاريخ 15 فرباير. ومت اإطالق هذا احلدث الريا�شي 
الذي نظمه بنك دبي التجاري بال�شراكة مع جمل�س 

دبي الريا�شي يف عام 2012، بهدف تعزيز الريا�شة 
والرتويج ملفاهيم اللياقة البدنية ومنط احلياة 

ال�شحية بني طالب املدار�س يف دولة الإمارات، 
ف�شاًل عن غر�س روح املناف�شة بينهم. 

وكانت هذه البطولة قد �شهدت منوًا كبريًا منذ البدء 
يف تنظيمها يف عام 2012، حيث �شارك يف الدورة 
الأولة منها 1000 طالب من 42 مدر�شة، وارتفعت 
اأعداد امل�شاركني يف دورة العام املا�شي اإلى 1650 

طالبًا من 65 مدر�شة، وبلغ عدد امل�شاركني يف بطولة 
العام احلايل اأكرث من 1,800 طالب من 82 مدر�شة، 

تناف�شوا يف ريا�شات األعاب القوى. وقد تاأهل 500 
طالب و طالبة تقريبًا من 60 مدر�شة للنهائيات، التي 

اأقيمت بتاريخ 15 فرباير.
واإلى جانب منو اأعداد امل�شاركني متيزت بطولة 

العام احلايل باإ�شافة فئة عمرية جديدة هي 
16 عامًا”. كما مت ا�شتخدام  �شن  حتت  “الفتيات 

تقنية الت�شجيل الإلكرتوين عرب �شبكة الإنرتنت، 
والتي ت�شتخدم لأول مرة يف املنطقة لهذا النوع من 

البطولت.
وقد حققت البطولة جناحًا �شاحقًا بكل املقايي�س، 
�شواء من حيث عدد الالعبني واملدار�س امل�شاركة 

اأو من حيث م�شتويات الأداء امل�شجلة بها. حيث 
�شهدت بطولة هذا العام حتقيق رقم قيا�شي وطني 

جديد للنا�شئني خالل الدور الن�شف النهائي يف 
ريا�شة الوثب العايل لفئة الفتيان دون 17 عامًا، كما 

مت ت�شجيل عدة اأرقام قيا�شية اأخرى على م�شتوى 
البطولة نف�شها.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز النقدية املقدمة 
للفرق الفائزة 500 األف درهم، مت توزيعها على 

�شكل جوائز نقدية للمدار�س وجوائز نقدية فردية 
وميداليات وكوؤو�س للطالب الفائزين. واحتلت 

مدر�شة وين�ش�شرت-جبل علي مراكز ال�شدارة يف 5 
فئات من الفئات الـ6 التي �شملتها بطولة هذا العام. 

وبالن�شبة جلوائز اأف�شل املدربني، فقد كانت من 
ن�شيب مدر�شي الريا�شة من مدر�شتي “جيم�س اأور 

اأون �شكول” و”مدر�شتنا الإجنليزية الثانوية”، ويعود 
الف�شل يف ذلك لالأداء املمتاز لفرقهم يف البطولة. 

كما فاز الطالب عبد العزيز �شالح املخدوم من 
مدر�شة دبي الوطنية- الرب�شاء بلقب اأف�شل ريا�شي 

 الن�سخة الثالثة من بطولة بنك دبي التجاري لألعاب قوى النا�سئني حتقق جناحاً باهراً

ملخ�ض النتائج

اإماراتي، يف حني حازت الطالبة مرمي البلو�شي من 
مدر�شة ند احلمر على لقب اأف�شل ريا�شية اإماراتية.

وقد حظي احلدث بدعم اأكرث من 50 متطوع من 
موظفي بنك دبي التجاري، بذلوا جهودًا كبرية 

ج�شدت تفانيهم والتزامهم على مدار اأيام البطولة 
ال�شتة. وياأتي تنظيم هذا احلدث يف اإطار اإلتزام 

بنك دبي التجاري باأرفع معايري امل�شوؤولية املوؤ�ش�شية، 
وحر�شه على خدمة املجتمع ودعم م�شرية التنمية يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف مختلف املجالت. 

وتعد بطولة بنك دبي التجاري لألعاب القوى 

للنا�شئني هي الأولى من نوعها على م�شتوى املنطقة، 
وقد ر�شخت مكانتها كحدث حيوي ي�شاهم يف حتفيز 

التفوق يف املجال الريا�شي بني النا�شئني، وت�شجيعهم 
على تنمية مواهبهم ومهاراتهم، اإلى جانب كونها 

من�شة للتقاء الطالب من مختلف الثقافات 
واجلن�شيات، وتناف�شهم على حتقيق التميز يف املجال 

الريا�شي. 
ويفخر بنك دبي التجاري بامل�شاهمة يف دعم تطور 

الريا�شة والريا�شيني، واكت�شاف املواهب امل�شتقبلية 
وترويج منط احلياة ال�شحي بني النا�شئني.

حتت 11 �سنة: 
بننيبننيبنني

حتت 14 �سنة: 

بناتبنات بنات

حتت 16 و 17�سنة:

-1 مدر�شة محمد بن را�شد
-2 مدر�شتنا الثانوية اخلا�شة

-3 مدر�شة وين�ش�شتـــر- جبل علي

-1 مدر�شة ند احلمر الثانوية 
-2 مدر�شة وين�ش�شتـــر- جبل علي 
-3 مدر�شتنا الثانوية الإجنليزية 

-1 مدر�شة دبي الوطنية- فرع الرب�شاء 
-2 مدر�شتنا الثانوية اخلا�شة 

-3 مدر�شة وين�ش�شتـــر- جبل علي 

-1 مدر�شتنا الثانوية اخلا�شة 
-2 مدر�شة دلهي اخلا�شة 

-3 مدر�شة دبي الثانوية 

-1 مدر�شتنا الثانوية الإجنليزية
-2 مدر�شة وين�ش�شتـــر- جبل علي 

-3 مدر�شة ند احلمر الثانوية 

-1 مدر�شتنا الثانوية الإجنليزية  
-2 مدر�شة وين�ش�شتـــر- جبل علي 

-3 مدر�شة ميلينيوم دبي 
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