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يف هذا العدد

الرئي�س التنفيذي للبنك بيرت 

بالتو�شن ي�شارك يف ندوة 

جمموعة عمل امل�شرفيني

�س 8

البنك ي�شارك

بفعالية  يف معار�س 

التوظيف

�س 5

البنك يفوز بجائزة

الإمارات  يف  بنك  “اأف�شل 
لعام 2010”

�س 6

الأعـــــزاء، الـزمـالء 

 حتية طيبة،، 

اأن النظام امل�صريف يف دولة الإمارات   2011 ت�صري الأرقام ال�صادرة عن امل�صرف املركزي يف مار�س 

العربية املتحدة �صجل ارتفاعًا كبريًا يف ودائعه على مدى الثنى ع�صر �صهرًا الأخرية بن�صبة 14% لتبلغ 

1.100 مليار درهم بنهاية �صهر مار�س، فيما �صهد جمموع القرو�س والت�صليفات منوًا متوا�صعًا م�صجاًل 

1.048 مليار درهم، مما اأدى اإىل توافر مزيد من ال�صيولة يف ال�صوق هبطت معها معدلت الودائع. وهذه 

كلها تطورات م�صجعة وبوادر وا�صحة على عودة النتعا�س لالقت�صاد الإماراتي، واإنني على ثقة اأن بنك 

دبي التجاري يتمتع مبكانة ممتازة متكنه من ال�صتفادة من هذا القت�صاد املتنامي يف دولة الإمارات. 

وبالإ�صارة اإىل النتائج املبهرة التي حققها البنك خالل الربع الأول من العام 2011، فاإنه ي�صعدين اأن 

اأحيطكم علمًا باأن حمفظة قرو�س البنك قد عاودت النمو جمددًا واإن كان بن�صبة متوا�صعة بلغت 1%. اإل 

اأن هذا النمو يعترب جوهريًا اإذ اأنه يدل على حت�صن مركز ال�صيولة بالبنك، مما يتيح للبنك فر�صة البدء 

يف البحث عن فر�س جيدة لالإقرا�س يف قطاعات مثل التجارة، والنفط والغاز، والت�صنيع، واللوج�صتيات 

واخلدمات. عالوة على ذلك، فاإننا نهدف اأي�صًا اإىل زيادة حجم حمفظة اإقرا�س امل�صتهلكني يف العام 

اإقرا�س  املركزي حول عملية  للم�صرف  النظام اجلديد  �صي�صهل حتقيقه يف �صوء  الذي  الأمر   ،2011

اإقرا�س  ممار�صات  من  ذلك  �صيعزز  فيما  امل�صارف،  بني  للتناف�س  �صاحة  �صيوجد  مما  امل�صتهلكني 

امل�صتهلكني التي تت�صم بامل�صوؤولية. 

وكما تعلمون جميعًا، اأطلق على العام 2011 ا�صم "عام املبيعات". وخالل ملتقى املبيعات واخلدمات، 

وزيادة ما  املتقاطع  البيع  ال�صديد على  الرتكيز  البنك، مع  البيع لدى  ثقافة  اأكدنا على �صرورة تطوير 

زمالئنا  جميع  من  ونتوقع  البنك.  ومنتجات  خدمات  على  عمالئه  اإنفاق  اإجمايل  من  البنك  يجنيه 

الذين يلتقون بالعمالء اأن يبذلوا جهودًا اإ�صافية جللب اأعمال جديدة من العمالء احلاليني واملحتملني 

وامل�صي قدمًا يف حتقيق ذلك. لذا، يتعني علينا التاأكد من حتقيق موؤ�صرات الأداء الرئي�صة عند زيارة 

العمالء للبنك واإعداد التقارير الالزمة ل�صمان ا�صتمرار الت�صال مع عمالئنا. كما ينبغي على جميع 

زمالئنا الذين يعملون يف اأق�صام الدعم التاأكد اأنهم يلتزمون يف اأدائهم باتفاقيات م�صتوى اخلدمات، 

اأو يتجاوزون ذلك، ل�صمان حتقيق اأف�صل م�صتويات ر�صا العمالء. هذا �صيتطلب  منا جميعًا بذل جهود 

للعام  الرئي�صة  الأداء  وموؤ�صرات  باملوازنة  ب�صاأن  اأهدافنا  لتحقيق  الواحد  الفريق  روح  تعززها  حقيقية 

دعونا  والآن  ال�صاأن.  هذا  يف  بجهودكم  امل�صاهمة  يف  ال�صتمرار  يف  جميعًا  عليكم  اأعتمد  واإنني   ،2011

نوؤكد اأن العام 2011 �صوف ي�صهد تاأ�صي�س ثقافة الرتكيز على حت�صني اخلدمات واملبيعات يف بنك دبي 

التجاري. 

مع اأطيب التحيات ، 

 بيرت بالتو�سن

ر�شالة الرئي�س التنفيذي

في�صل كلداري

بدر �صويدان

�صم�صة ال�صويدي

بينا كباديا

اأريج اليو�صف

�صبا �صلطان

م�ست�سار التحرير:

حممود علياء

الت�سميم الفني:

اأ�شـرة

التحـريـر:
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ال�صيخ  ج��ائ��زة  على  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  ح�صل 

خليفة لالمتياز – الفئة الذهبية – وذلك خالل 

يف  لالمتياز"  خليفة  ال�صيخ  "جائزة  توزيع  حفل 

الفريق  رعاية  حتت  اأقيم  الذي  العا�صرة  دورتها 

ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، 

يف فندق ق�صر الإمارات باأبوظبي. وقد قام �صمو 

اآل نهيان، ممثل احلاكم  ال�صيخ حمدان بن زايد 

بيرت  اإىل  اجلائزة  بت�صليم  الغربية،  املنطقة  يف 

بالتو�صن، الرئي�س التنفيذي للبنك.

واع��ت��زازه  �صعادته  ع��ن  بالتو�صن  بيرت  واأع���رب 

بح�صول البنك على هذه اجلائزة املرموقة حيث 

ان ح�صول بنك دبي التجاري على جائزة ال�صيخ 

خليفة لالمتياز من الفئة الذهبية هو تاأكيد على 

نحو  احلثيث  و�صعينا  بالتميز  املتوا�صل  التزامنا 

حتقيقه يف كافة جمالت اأعمالنا واأن�صطتنا. 

وقال بيرت بالتو�صن: "ان الثقافة التي ا�صتحدثتها 

اأثر كبري يف تعزيز  اجلائزة منذ ن�صاأتها كان لها 

التميز يف املوؤ�ص�صات. ان اأداء البنك وا�صتثماره يف 

تدريب وتطوير موظفيه ومراعاة معايري اجلودة 

فوزنا  وراء  ك��ان��ت  اأع��م��ال��ه  ج��وان��ب  خمتلف  يف 

اإىل  قدما  نتطلع  اإننا  املرموقة.   اجلائزة  بهذه 

للجائزة  املثلى  القيم  العمل على حتقيق  موا�صلة 

وم�صاهمينا  عمالئنا  تزويد  موا�صلة  خ��الل  من 

رحلة  فالتميز  امل�صرفية،  اخل��دم��ات  باأف�صل 

الذي  التجاري  دبي  لبنك  دائم  وم�صعى  م�صتمرة 

بهدف  امل�صتمر  التطوير  ب�صيا�صة  اإدارت���ه  تلتزم 

وتلبية  لعمالئنا  متكاملة  م�صرفية  حلول  توفري 

كافة احتياجاتهم حيث تعد هذه اجلائزة ا�صافة 

جديدة اىل ر�صيد البنك احلافل بالجنازات".

واأ�صاف قائال: "اإننا نعمل با�صتمرار على مراجعة 

و�صهولة  فاعليتها  ل�صمان  واأن�صطتنا  عملياتنا 

ا�صتخدامها حيث ان عمالءنا هم اهتمامنا الأول. 

تاأكيدا  لالمتياز  خليفة  ال�صيخ  لقد جاءت جائزة 

يتبعها  التي  الرا�صخة  وال�صيا�صات  املبادئ  على 

الأداء املايل املتني  التجاري ف�صال عن  بنك دبي 

والثابت على مدى ال�صنني".

وتابع بالتو�صن: "بالنيابة عن بنك دبي التجاري، 

اأود اأن اأعرب عن خال�س امتناين لأع�صاء اللجنة 

العليا للجائزة واع�صاء جلنة التحكيم على الثقة 

بهذه  لنا  بتكرميهم  لنا  منحوها  التي  الغالية 

اجلائزة املرموقة. اإن هذا الإجناز ما كان ليتحقق 

دون دعم م�صاهمينا وعمالئنا واجلهود املخل�صة 

ملوظفينا. اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�صكر مل�صاهمينا 

امل�صتمر،  ودعمهم  وم�صاندتهم  لثقتهم  وعمالئنا 

وجتاوزهم  للتزامهم  وموظفيه  البنك  ولإدارة 

لتوقعات العمالء".

واختتم بالتو�صن حديثه: "اإننا واإذ نفخر بالتقدير 

الذي ح�صلنا عليه، فاإننا �صنوا�صل م�صريتنا نحو 

اأعلى  م�صتويات  وحتقيق  جديدة  اآفاق  ا�صتك�صاف 

من التميز والنجاح يف ال�صنوات القادمة".

بنك دبي التجاري يفوز بجائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز

�صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ي�صلم جائزة البنك اإىل بيرت بالتو�صن
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الوطنية  الكوادر  وا�صتقطاب  التوطني  م�صرية  لدعم  التجاري  دبي  بنك  جهود  �صمن 

من اخلريجني واخلريجات لاللتحاق بالقطاع امل�صريف، �صارك البنك كراع ذهبي يف 

اإىل   23 الفرتة من  ال�صارقة يف  اك�صبو  اأقيم يف مركز  الذي  للتوظف  الوطني  املعر�س 

25 فرباير 2011. وقد افتتح املعر�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 

كان  البنك حيث  بزيارة جناح  وقام  ال�صارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�صمي، ع�صو 

اإبراهيم  وال�صيد  للبنك،  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ح�صن،  يو�صف  يعقوب  ا�صتقباله  يف 

والفروع  الإدارات  م��دراء  من  وعدد  واملالية  الإداري��ة  لل�صوؤون  العام  املدير  عبداهلل، 

وموظفي البنك. 

بزيارة  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  قام  كما 

جناح البنك مبعر�س الإمارات للوظائف الذي اأقيم يف مركز دبي الدويل للموؤمترات 

العاملني  باملواطنني  والتقى �صموه  23 مار�س 2011.  اإىل   21 الفرتة من  واملعار�س يف 

بالبنك وا�صتمع اإىل �صرح موجز حول جهود البنك يف جمال توطني الوظائف وخطط 

التوطني،  البنك يف جمال  �صموه بجهود  اأ�صاد  وقد  املجال .  امل�صتقبلية يف هذا  البنك 

وحث املواطنني على التفاين يف العمل من اأجل رفع عزة الوطن.

البنك ي�شارك

بفعالية  يف معار�س التوظيف
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اعرتافًا بجهوده الرامية اإىل دعم البتكار والإبداع يف الدولة، مت تكرمي بنك دبي 

"جائزة  بتوزيع  الفنون" وذلك خالل احلفل اخلا�س  "اأ�صدقاء  بجائزة  التجاري 

اأقيم  والذي  الثانية  دورته  الفنون" يف  لداعمي  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  رعاية �صاحب  حتت 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ونظمته هيئة دبي للثقافة والفنون يف فندق جمريا 

زعبيل �صراي.

وقَدم �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي اجلائزة ل� 

يعقوب يو�صف ح�صن، نائب الرئي�س التنفيذي، وذلك تقديرا لدور البنك يف اإثراء 

احلركة الثقافية والفنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث يقوم البنك بدعم 

العديد من املبادرات الفنية يف الدولة ك�"مهرجان دبي مل�صرح ال�صباب".

وتهدف "جائزة ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم لداعمي الفنون" اإىل تكرمي رعاة 

الفنون يف املنطقة، من اأفراد وموؤ�ص�صاٍت وهيئات حكومية من الذين قدموا دعمًا 

املكرمون  وقدم  م�صتمر.  ب�صكل  دبي  يف  الفنية  احلركة  تنمية  على  و�صجعوا  ماليًا 

جمتمعني خالل عام 2010، ما يزيد على 130 مليون درهم من امل�صاهمات املالية 

والعينية ملختلف مبادرات وفعاليات الفن والثقافة التي �صهدتها دبي، الأمر الذي 

ميثل اإجنازًا بحد ذاته مقارنة مع م�صاهمات املكرمني بالدورة الأوىل والتي بلغت 

250 مليون درهم على مدى 3 �صنوات خالل الفرتة 2007- 2009.

تكرمي البنك �شمن جائزة 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لداعمي الفنون

البنك يفوز بجائزة “اأف�شل بنك يف الإمارات لعام 2010”

الإمارات  دولة  بنك يف  »اأف�صل  بجائزة  البنك  فاز 

لعام 2010«، وذلك يف اإطار حفل جوائز الإجنازات 

الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  ال�صنوية  امل�صرفية 

2010، الذي تنظمه جملة اإمييا فاينان�س.

اإبراهيم عبداهلل، املدير العام  هذا وت�صّلم كل من 

لل�صوؤون الإدارية واملالية، وحممود هادي املدير العام 

للنظم والعمليات يف البنك اجلائزة �صمن فعاليات 

حفل اأقيم يف فندق �صاطئ 

اجل���م���ريا ب���دب���ي، وذل���ك 

بجوائز  الفائزين  لتكرمي 

يف  امل�صرفية  الإجن����ازات 

الأو���ص��ط.  ال�صرق  منطقة 

وتعد جوائز اإمييا فاينان�س 

من اأهم اجلوائز يف القطاع 

امل�صريف يف منطقة ال�صرق 

الأو�صط.

على  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 

ال��ف��وز ب��اجل��ائ��زة ق��ال بيرت 

�صعداء  »اإننا  للبنك:  التنفيذي  الرئي�س  بالتو�صن، 

للغاية بفوزنا بهذه اجلائزة املرموقة من جملة اإمييا 

فاينان�س. وياأتي تكرمينا بهذه اجلائزة تاأكيدًا على 

على  وقدرتنا  املا�صي،  العام  خالل  القوي  اأدائنا 

تعك�س  كما  ال�صعبة.  القت�صادية  الظروف  جتاوز 

احلكيمة  و�صيا�صاتنا  ا�صرتاتيجيتنا  اجلائزة  هذه 

 
ٍ
التي �صاهمت يف �صمان ا�صتقرارنا ومنونا يف عام

ال�صعوبات  الكثري من  العاملي  واجه فيه القت�صاد 

القا�صية«.

 ،2010 لعام  فاينان�س  اإمييا  جوائز  توزيع  وياأتي 

لتكرمي البنوك التي حققت نتائج مذهلة يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط من خالل حتقيق الأرباح والتو�صع 

من  الرغم  على  والعاملي،  الإقليمي  امل�صتويني  على 

العاملي يف  القت�صاد  اأزمات  اأعنف  اإحدى  مواجهة 

التاريخ.

واأ�صاف بالتو�صن: »لقد ا�صتطاع بنك دبي التجاري 

اأن يحافظ على قوة حمفظته الئتمانية خالل العام 

املا�صي وذلك بف�صل تركيزه على ال�صركات العائلية 

والأفراد من ذوي املالءة املالية العالية، حيث تعد 

املعدلت  اأعلى  من  حققناها  التي  الأرباح  معدلت 

الإم���ارات.  بدولة  امل�صريف  القطاع  �صهدها  التي 

اإليها يف بنك  وت�صمن الأ�ص�س ال�صلبة التي ن�صتند 

دبي التجاري، وب�صكٍل خا�س معدلت ال�صيولة القوية 

التي  الفر�س  من  ال�صتفادة  على  قدرتنا  لدينا، 

�صتظهر مع ت�صارع وترية النتعا�س القت�صادي«.
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للمرة اخلام�صة على التوايل، وا�صل بنك دبي التجاري رعايته ل�صباقات اخليل 

للخيول.  الدويل  دبي  كرنفال  فعاليات  �صمن  وذلك  ميدان  مب�صمار  تقام  التي 

الدانة لإدارة الرثوات وجمموعة من فعاليات  ال�صباق نخبة من عمالء  وح�صر 

املجتمع والدبلوما�صيني.

بنك  يف  "ي�صعدنا  للبنك:  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ح�صن،  يو�صف  يعقوب  وقال 

دبي التجاري ان نوا�صل رعايتنا ل�صباقات اخليل يف م�صمار ميدان حيث تاأتي 

م�صاركتنا يف رعاية هذه ال�صباقات من منطلق امياننا باأن دورنا ليقت�صر على 

كوننا موؤ�ص�صة اقت�صادية فح�صب، بل ي�صمل اللتزام بخدمة املجتمع والنهو�س 

الريا�صية  اأن�صطته  دعم  على  ترتكز  والتي  الوطن  جتاه  الجتماعية  مب�صوؤوليته 

وبخا�صة الفرو�صية التي ترتبط ارتباطا وثيقا وت�صكل جزءا اأ�صا�صيا من احلياة 

والثقافة الإماراتية".

كما اأ�صاد يعقوب ب�صباقات اخليل التي تقام يف م�صمار "ميدان" والتي حققت 

حتى  وعامليا  حمليا  ال�صعد  كافة  على  والتقدير  ال�صادة  لقت  كبرية  طفرات 

ا�صبح ا�صم الإمارات عاليا وخفاقا يف جميع حمافل و�صباقات الفرو�صية.

البنك يرعى

فعاليات كرنفال 

دبي الدويل للخيول
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يف  بالتو�صن  بيرت  للبنك،  التنفيذي  الرئي�س  �صارك 

اأوىل ندوات جمموعة عمل امل�صرفيني التي انطلقت 

حديثا حتت مظلة غرفة جتارة و�صناعة دبي. و�صلطت 

امل�صريف  "القطاع  عنوان  حتت  ج��اءت  التي  الندوة 

يف فرتة ما بعد الأزمة املالية العاملية"، ال�صوء على 

القطاع املايل واأبرز الفر�س والتحديات التي تواجهه، 

وعر�صت اأبرز اآراء القادة العاملني يف القطاع.

للمهند�س  ورئي�صية  ترحيبية  كلمة  الندوة  و�صهدت 

و�صناعة  لغرفة جتارة  العام  املدير  بو عميم،  حمد 

عمل  جمموعة  رئي�س  امل��زروع��ي،  و�صليمان  دب��ي، 

كومار،  �صوري�س  النقا�س  جل�صة  واأدار  امل�صرفيني. 

كابيتال  الوطني  دب��ي  ل��الإم��ارات  التنفيذي  املدير 

بالتو�صن،  بيرت  امل�صاركني  لئحة  و�صمت  املحدودة. 

الرئي�س  ب��ودن��ر،  وري��ك  للبنك،  التنفيذي  الرئي�س 

و�صليمان  الوطني،  دبي  الإم���ارات  لبنك  التنفيذي 

للبنوك  التنفيذيني  الروؤ�صاء  من  وع��دد  املزروعي، 

وال�صركات املالية.

التعايف من  ب��وادر  ب��داأت  "لقد  بالتو�صن:  وق��ال بيرت 

�صهدت  فقد  بالظهور،  العاملية  الأزم���ة  ت��داع��ي��ات 

حيث  ملحوظا  حت�صنا  امل�صريف  القطاع  يف  الودائع 

بلغت ن�صبة الت�صليفات اإىل الودائع حوايل 95% بنهاية 

الربع الأول من العام 2011 مقارنة ب� 105%  بنهاية 

مار�س 2010. وقد عادت ال�صيولة يف القطاع امل�صريف 

وبوادر التح�صن وا�صحة".

واأكد بالتو�صن اأن نظام القرو�س ال�صخ�صية اجلديد 

الذي بداأ تطبيقه اإيجابي لأنه ينظم عملية الإقرا�س 

النمو  على  املايل  القطاع  ويحفز  م�صوؤولة،  بطريقٍة 

يف  احلوكمة  اأهمية  اإىل  بالتو�صن  واأ���ص��ار  والتطور. 

خالل  كثريًا  تطورت  اأنها  معتربًا  امل�صريف،  العمل 

موؤ�صٌر  ذلك  اأن  معتربًا  املا�صية،  الأخ��رية  ال�صنوات 

قوي على تناف�صية القطاع املايل يف الدولة.

كجزء من �صيا�صته الرامية اإىل تعزيز املزايا والمتيازات 

بنك  دع��ا  امل�صتهدفني،  عمالئه  �صريحة  اإىل  املقدمة 

احلفل  اإىل  الرثوات  اأ�صحاب  من  عمالءه  التجاري  دبي 

بنتلي  الر�صمي لإطالق �صيارة بنتلي اجلديدة من طراز 

جمريا،  مبدينة  اجلوهرة  قاعة  يف  تي  جي  كونتيننتال 

على  قرب  الط��الع عن  فر�صة  للح�صور  اأتيح  وقد  دبي. 

ال�صيارة اجلديدة وجتربتها.   

فنية  قطعة  املك�صوفة  تي  جي  كونتيننتال  البنتلي  وتعد 

مع  الكال�صيكية  بنتلي  عنا�صر  فيها  مت��ت��زج  مذهلة 

الت�صميم الع�صري والتكنولوجيا احلديثة؛ بل اأنها تعترب 

لأداء  مثايل  مزيج  من  حتتويه  مبا  ذاتها  حد  يف  ث��ورة 

ال�صيارة املتميز والكماليات امل�صنوعة يدويًا.

قيمة  ذات  بخدمات  عمالئه  تزويد  اإىل  البنك  وي�صعى 

حياتهم  واأ�صلوب  تتنا�صب  ح�صرية  وامتيازات  اإ�صافية 

الفريد.  

الرئي�س التنفيذي للبنك بيرت بالتو�شن ي�شارك يف ندوة

 جمموعة عمل امل�شرفيني

البنك ي�شارك يف رعاية حفل اإطالق "بنتلي" اجلديدة
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اأعلن البنك عن افتتاح فرعه اجلديد مبنطقة املحي�صنة يف دبي لي�صل عدد 

فروعه بذلك اإىل 28 فرعا. افتتح الفرع اجلديد الرئي�س التنفيذي للبنك، بيرت 

بالتو�صن، بح�صور اأع�صاء الإدارة العليا للبنك ومديرو الفروع والإدارات ونخبة 

من عمالء البنك.

وُيعد افتتاح هذا الفرع اجلديد خطوة بارزة اأخرى ت�صكل جزءًا من خطة البنك 

يف  بريوت  �صارع  على  ا�صرتاتيجي  مبوقع  يتمتع  حيث  التو�صعية  ال�صرتاتيجية 

الع�صري  بت�صميمه  ويتميز  بال�صارقة.  ال�صناعية  املنطقة  من  وبالقرب  دبي 

ويديره  املقدمة،  باإثراء جودة اخلدمات  الكفيلة  احلديثة  التقنية  وبتجهيزاته 

موظفون على درجة عالية من الكفاءة.

يتما�صى  الفرع اجلديد يف منطقة املحي�صنة  افتتاح  "اإن  بالتو�صن:  وقال بيرت 

مع روؤيتنا املرتكزة على تو�صيع انت�صارنا لنكون اأقرب من عمالئنا اأينما وجدوا 

حيث اإننا ل ندخر جهدًا يف �صبيل توفري اأق�صى درجات الراحة وال�صهولة لهم . 

كما انه يعك�س التزامنا بتقدمي اأف�صل اخلدمات امل�صرفية للعمالء من الأفراد 

للموؤ�ص�صات  امل�صرفية  الحتياجات  تلبية  على  الفرع  �صيعمل  حيث  وال�صركات 

الأفراد  اإىل  اإ�صافة  املنطقة  تلك  يف  املنت�صرة  احلكومية  والدوائر  وال�صركات 

القاطنني هناك".

الفرع  افتتاح  "يتما�صى  العمال:  لقطاع  العام  املدير  كلداري،  في�صل  واأ�صار   

الدولة حيث  امارات  املدرو�س يف خمتلف  بالتو�صع  البنك  �صيا�صة  مع  اجلديد 

يقدم جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية وفقَا لأعلى املعايري 

يف بيئة رحبة وودية لنوفر بذلك الي�صر واملالءمة لعمالئنا الكرام. كما وي�صعدنا 

اأن ين�صم هذا الفرع اإىل جمموعة فروعنا لنخدم �صريحة اأكرب من العمالء".

خدمات  ت�صمل  التي  امل�صرفية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  الفرع  ويقدم 

لإدارة  الدانة  عمالء  خلدمة  خم�ص�صة  �صالة  يوفر  كما  وال�صركات.  الف��راد 

ردهة  اىل  ا�صافة  ال�صالمي،  التجاري  لعمالء  خم�ص�س  ومركز  ال���رثوات 

اآيل  �صراف  جهاز  ت�صم  التي  اللكرتونية  امل�صرفية  للخدمات  خم�ص�صة 

واأجهزة لإيداع النقد وال�صيكات متوفرة على مدار ال�صاعة. وجتدر ال�صارة اىل 

ان الفرع اجلديد يقدم خدماته للعمالء من الثامنة �صباحا حتى الثانية ظهرا 

من ال�صبت حتى اخلمي�س.

بنك دبي التجاري يفتتح فرعا 

جديدا يف املحي�شنة
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من منطلق ا�صرتاتيجيته الرامية اإىل الرتكيز على �صريحة عمالئه املف�صلني من 

خالل تقدمي عرو�س مبتكرة وجمزية، اأطلق البنك خدمة "الع�صوية الذهبية"، 

وامتيازات  اإ�صافية  قيمة  ذات  بخدمات  العمالء  تزويد  اإىل  تهدف  والتي 

ح�صرية اإ�صافة اإىل جذب عمالء جدد من �صرائح العمالء امل�صتهدفة لتعزيز 

قاعدة عمالء البنك.

وميكن للموظفني والعمالء احل�صول على الع�صوية الذهبية وذلك بعد ا�صتيفاء 

جميع املتطلبات املالية املطلوبة، حيث �صيتمتعون باملزايا واخلدمات التي تقدمها 

اخلدمة �صواء امل�صرفية اأو ال�صخ�صية وهي كالتايل:

املنافع ال�صخ�صية:

• الدخول اإىل �صالة مرحبا و�صالت ال�صرتاحة يف املطارات	

• امل�صاعدة على الطريق عند الطوارئ	

• التاأمني / التكافل �صد احلوادث املميتة	

اخلدمات امل�صرفية:

• بطاقة 	 على  ينطبق  )ل  �صنوية  ر�صوم  ب��دون  جمانية  ائتمانية  بطاقة 

التجاري الإ�صالمي(

• خدمة حتويل الأموال	

التزاما منه بخدمة املجتمع والنهو�س مب�صوؤوليته 

واملعنوي  امل��ادي  الدعم  خ��الل  من  الجتماعية 

دبي  بنك  قام  والإن�صانية،  اخلريية  للجمعيات 

التجاري بالتربع لعدد من هذه اجلمعيات كنادي 

الإم���ارات،  متطوعي  وجمعية  للمعاقني،  الثقة 

وجمعية  الإن�صانية،  للخدمات  ال�صارقة  ومدينة 

الإمارات لرعاية املكفوفني، وجمعية بيت اخلري، 

الفجرية  للثال�صيميا، وجمعية  الإمارات  وجمعية 

اخلريية.

لل�صوؤون  العام  املدير  ع��ب��داهلل،  اإبراهيم  وق��ال 

دب��ي  ب��ن��ك  يف  "ي�صعدنا  وامل���ال���ي���ة:  الإداري�������ة 

ت��وؤدي  التي  اجلمعيات  ه��ذه  ندعم  اأن  التجاري 

ومنذ  البنك  اإن  املجتمع.  يف  الأهمية  بالغ  دورا 

اجلمعيات  خمتلف  لدعم  دائما  ي�صعى  تاأ�صي�صه 

والجتماعية  واخل��ريي��ة  الإن�صانية  والأن�صطة 

روؤية  ت�صكل جزءا من  والتي  الإم��ارات،  دولة  يف 

البنك وقيمه انطالقًا من م�صوؤوليته الجتماعية 

هذا  ومن  اأولوياته.  �صدارة  �صمن  ي�صعها  التي 

ي�صخر  متوازنة  �صيا�صة  البنك  ينتهج  املنطلق، 

املجتمع  خلدمة  واإمكانياته  جهوده  خاللها  من 

وامل�صاهمة يف تنميته".

اإطالق خدمة "الع�شوية الذهبية" 

لعمالء دبي التجاري والتجاري الإ�شالمي

البنك يتربع لعدد من اجلمعيات اخلريية
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Join us in welcoming the new members 
of the CBD family

Manal Sultan al 
Mrazouqi

Contact Center Agent
Contact Center

ayeSha Sudeer al 
BalooShi

Contact Center Agent
Contact Center

aSMa ahMad 
KadKhodaei

Contact Center Agent
Contact Center

anoud aBdulla 
MohaMMad

Contact Center Agent
Contact Center

SoPhia naGuiB
Sr. Relationship Manager, Al Dana

Attijari Al Islami - 
Umm Suqeim Branch

thuraya MohaMMed 
al BalooShi

Contact Center Agent
Contact Center

MaraM adel 
qaSSeM oMar

Al Dana Service Officer
Muhaisnah Branch

Ghada toni  JreiSSati
Al Dana Service Officer

Abu Dhabi Branch

ahlaM zaid SuWaid 
hilait SuWaidan 

al naSSiBi
Personal Sales Executive

Al Ain Branch

Cherelene PaSCoal  
MaSCarenhaS

Department Coordinator
Financial Control

JaMil haliM  aBou 
Ghali

Al Dana Center Manager
Sharjah Branch

hiBa JaBer
Department Coordinator

Credit & Risk - 
Risk Management

Sultan aBdallah aBdel 
MuSleh alSarhan

Relationship Manager, Al Dana
Ras Al Khaimah Branch

iSlaM ali elSheriF 
MohaMed ezzat haBiB

Relationship Manager, 
Commercial

Attijari Al Islami - Sharjah

JaSSiM ShariF Mohd 
Saleh al zarooni

Branch Service Representative
Al Maktoum Branch

haSSan ali MohSin 
BaraKat MohaMMad

Personal Sales Executive
Dubai Marina Branch

Souheil JoSePh  
yaMMine

Head of Card Management
Cards Services Centre

Syed WaSiF  Saeed
Sr. Team Leader, 

Financial Reporting
Financial Control - Financial 

Accounting & Reporting

FatMa qaSSiM aBBaS ali 
al BalooShi
Processor, COD

COD - Loans & Bills 
Discounting

SMith Mathai  MatheW
Commercial Support Officer

Abu Dhabi Branch

MaryaM JuMa KhaMiS 
KhalFan alMehairi

Sr. Processor, COD
COD - Loans & Bills Discounting

talal tareq aBdul 
rahMan al KhaJa

Relationship Manager, Commercial 
Dubai Main Region

dhananJay Sinha
Relationship Manager, Corporate 

Corporate Banking - 
Dubai Region

aBdul Moin 
MuhaMMad  younaS

Officer 
Corporate Banking - 
Transaction Banking

raShed haMad Buti al 
MaSood al MehairBi

Personal Sales Executive
Jumeirah - Burj Al Arab

Puneet Syal
Commercial Support Officer

Jabel Ali Branch

haya SaleM  al ali
Branch Service Representatice
Attijari Al Islami - Khalediya

Guha indranil
Head of Infrastructure

IT Infrastructure

MouStaFa MahFouz 
KhalaF alla haSSan

Branch Manager
Al Khalediya Branch

SaJid ahMed  rauF Gul
Officer, Transaction Banking

Corporate Banking - 
Transaction Banking

Khaled aMal 
SaliM daWani

Relationship Manager
Corporate Banking -
Abu Dhabi Region

adil   taWFiK
Head of Legal Services

Legal Services

raMzi iShaq SulaiMan 
MohaMed aBu ShouSha

Branch Manager, 
Musaffah Branch

haFSa daViS
Al Dana Service Officer
Dubai Marina Branch

Sidra ShaFiq  KhoKhar
Sr. Relationship Officer

Corporate Banking - 
Dubai Region

neVein GaMal  
GaMaleldin

Branch Coordinator
Main Branch

Saqar youSiF aBdalla 
Shaheen al haMMadi

Personal Sales Executive
Al Maktoum Branch

ahMad JuMa Bilal JuMa 
MohaMMad Bu JaMhoor

Teller
Attijari Al Islami - Immigration

Maitha aBdulla SaleM 
y n al yaqoot al yaSi

Financial Analyst Trainee
Corporate Credit Appraisal

aBdulla aBdulWahaB 
ahMed al MaShrea
Personal Sales Executive
Attijari Al Islami - Main

Ma. eliSa oh
Unit Coordinator

Cards Services Centre

Head Office

Branches
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نبذة عن حياة دكتورح�سني

ولد الدكتور ح�صني حامد يف اإحدى قرى حمافظة 

بني �صويف وبداأ بحفظ القراآن وتلقي العلم وهو يف 

�سن 15 �صنة، وتخرج من ثالث جامعات.

عمل بالتدري�س يف كلية حقوق القاهرة حتى �صار 

م�صت�صارا  كما عمل  ال�صريعة.  ق�صم  ورئي�س  اأ�صتاذ 

ل�صوؤون  الإ�صالمية  باك�صتان  جمهورية  لرئي�س 

جمهورية  لرئي�س  وم�صت�صارا  الإ�صالمية،  اجلامعة 

وزراء  ولرئي�س  القانونية،  لل�صوؤون  كازاخ�صتان 

جرج�صتان لل�صوؤون القت�صادية.

ي�صغل حاليا من�صب رئي�س الهيئة ال�صرعية املوحدة 

دول��ة  يف  الإ�صالمية  املالية  واملوؤ�ص�صات  للبنوك 

الفتوى  هيئة  ورئي�س  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 

واملوؤ�ص�صات  البنوك  من  لعدد  ال�صرعية  والرقابة 

ح�صني  وللدكتور  دول.  عدة  يف  الإ�صالمية  املالية 

والبحوث تزيد على  الكتب  حامد ح�صان عدد من 

وامل��ال  والأ���ص��ول  الفقه  يف  وبحثا  كتابا  اخلم�صني 

الفن  وحكم  الإن�صان  وحقوق  والتاأمني  والقت�صاد 

والدراما والبنوك والنظام املايل الإ�صالمي ب�صفة 

عامة.

ي�����س��األ ك��ث��ر م��ن ع��م��اء �ل��ب��ن��ك ع��ن ر�أ�����س م��ال 

�لتجاري �لإ�سامي �لذي هو من ر�أ�س مال بنك 

�أمو�له  معظم  تقليدي  بنك  وه��و  �لتجاري  دب��ي 

من عو�ئد �لفو�ئد. فهل ي�سح �أن يكون ر�أ�سمال 

�لتجاري �لإ�سامي من �أمو�ل معظمها ربوية؟

اإ�صالميا  اأو فرعا  نافذة  التقليدي  البنك  اأن�صاأ  اإذا 

خلط  ثم  معني،  مال  براأ�س  ح�صاباته  يف  م�صتقال 

الفرع راأ�س املال مع الودائع الإ�صالمية التي يقبلها 

راأ�س  وا�صتثمر  ا�صتثمار،  وكيل  اأو  م�صاربا  ب�صفته 

املال والودائع يف معامالت �صرعية، ثم وزع الأرباح 

راأ���س  مقابل  التقليدي  البنك  وب��ني  املودعني  بني 

ف��اإن ه��ذا الرتتيب ل يخالف  ق��دم��ه،  ال��ذي  امل��ال 

التقليدي  البنك  لأن  الإ�صالمية،  ال�صريعة  اأحكام 

على  اأج���ورا  ويتقا�صى  ح��الل،  م��ال  ب��راأ���س  يعمل 

ا�صتثمارات  وله  حالل،  وهي  امل�صرفية  اخلدمات 

حالل. فراأ�س املال الذي يدفعه للفرع الإ�صالمي ل 

يتمخ�س حراما، وال�صريعة ل متنع معاملة من كان 

ال�صريعة  اإن  بل  ح��رام،  وبع�صه  حالل  ماله  بع�س 

اأنه  مع  امل�صلم  غري  مع  وامل�صاربة  ال�صراكة  جتيز 

ل ي��ح��رتز م��ن احل���رام، م��ادام��ت ع��ق��ود ال�صركة 

يكون غري  اأن  ويجوز  واأن�صطتها حالل.  وامل�صاربة 

امل�صلم �صريكا مديرا اأو م�صاربا اإذا التزم باأحكام 

ال�صريعة الإ�صالمية، والنبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

تعامل مع يهودي فا�صرتى منه طعاما بثمن موؤجل 

ورهنه درعه، ومن املعلوم اأن اليهود ل يتورعون عن 

التعامل بالربا، وقد نهوا عنه كما جاء يف القراآن 

الكرمي.

وقد اتفق الفقهاء على اأن النقود ل تتعني بالتعيني، 

وميكن اعتبار اأن راأ�س مال الفرع الإ�صالمي قد دفع 

ا�صتثماراته  واأرباح  التقليدي  البنك  مال  راأ�س  من 

واأجور خدماته.

قرنا  ع�صر  اأربعة  منذ  الإ�صالمية  الأم��ة  زال��ت  ول 

امل�صلمني  غري  مع  اأ�صواقها  يف  تتعامل  الزمان  من 

دون  و�صراء  وبيعا  وت�صديرا  ا�صتريادا  اخلارج  يف 

�صوؤال امل�صرتي عن م�صدر الثمن الذي ي�صرتي به، 

ودون �صوؤال البائع عن م�صدر ال�صلعة التي باعها، 

وذلك تخفيف ورحمة بالعباد ورفع للحرج عنهم، 

وعدم تكليفهم مبا ل يطيقون.

�سحيحة  �إ�سامية  منتجات  هناك  تكون  ل  مل��اذ� 

منتجات  جم��رد  ولي�ست  �ل�سريعة  م��ع  ومتفقة 

حتاكي �أ�سلوب �لبنوك �لتقليدية )كما هو �حلال 

يف �لجاره و�مل�ساربة(؟

تكفلت  قد  الإ�صالمية  ال�صريعة  مبادئ  اأن  الواقع 

تطوير  ولكن  لها  ل ح�صر  و�صيغ  منتجات  باإيجاد 

العلماء  اجتهاد  اإىل  يحتاج  ال�صيغ  ه��ذه  وابتكار 

وقد  امليزانيات،  لها  تر�صد  بحوث  خطط  واإىل 

البنوك  باأن الدخل املجنب يف  العلماء  اأفتى بع�س 

الإ�صالمية ميكن �صرفه يف برامج البحث والتدريب 

امل�صريف  العمل  يف  متخ�ص�صني  خ��رباء  لإع���داد 

الإ�صالمي.

اإ�صالمي  بنك  ك��ل  يخ�ص�س  اأن  الأوان  اآن  وق��د 

ول  املنتجات،  وابتكار  وتطوير  للبحوث  ميزانية 

وابتكار  تطوير  على  ال��ق��ادرون  العلماء  ينق�صنا 

لل�صرف  الالزم  التمويل  ينق�صنا  ولكن  املنتجات 

تطوير  اأن  ه��ي  واحل��ق��ي��ق��ة  ال��ب��ح��وث.  ه���ذه  ع��ل��ى 

البنوك  الإ���ص��الم��ي��ة وجن���اح  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ة 

واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية رهن بتطوير وابتكار 

املنتجات، وهو الذي مييز ال�صريعة الإ�صالمية على 

النظم الو�صعية التي جعلت البنوك التقليدية تعمل 

مبنتج واحد وهو القر�س بفائدة، منذ ما يزيد على 

اأربعمائة عام.

على  جناحها  �أثبتت  �لإ�سامية  �لبنوك  �أن  رغم 

يهاجمها،  ز�ل  م��ا  �لبع�س  �أن  �إل  �ل��و�ق��ع  �أر����س 

فبماذ� تردون على هوؤلء؟

اأنه  ويزعمون  الإ�صالمية  البنوك  يهاجمون  الذين 

تنق�صهم  التقليدية   البنوك  وب��ني  بينها  ف��رق  ل 

معرفة عمل البنوك الإ�صالمية خ�صو�صا والنظام 

املايل الإ�صالمي عموما. فالنظام املايل الإ�صالمي 

وامل�صاركة  امللكية  بحقوق  التمويل  مبداأ  على  يقوم 

يف املخاطر والأرب��اح ول ينقل املخاطر اإىل طالب 

التمويل، والعالقة بني البنك الإ�صالمي واملودع فيه 

هي عالقة م�صاركة ولي�صت عالقة دائن ومدين كما 

هو يف البنوك التقليدية. وهذه تخالف خ�صائ�س 

النظام املايل التقليدي الذي يقوم على اأ�صا�س �صعر 

واخليارات  امل�صتقات  من  الغرر  وعقود  الفائدة، 

اأدى  مما  وغريها،  الهام�س  وبيع  الق�صري  والبيع 

مازال  التي  املتتالية  العاملية  الأزم��ات  اإىل  وي��وؤدي 

وكلما خرج من  املدمرة،  اآثارها  يعاين من  العامل 

اأخرى، وعالج  اأزمة  اأزمة عا�س حتت اخلوف من 

كل اأزمة يوؤدي اإىل اآثار جانبية هي اأزمة اأ�صد.

ويتهمونها  الإ�صالمية  البنوك  الذين يهاجمون  اأما 

باأنها تدعي تطبيق ال�صريعة وهي ل تطبقها، فالرد 

انها  على  ين�س  البنوك  هذه  نظام  اأن  هو  عليهم 

�صرعية  هيئات  ولديها  ال�صريعة،  باأحكام  تلتزم 

للفتوى والتوجيه والرقابة، ولديها اأجهزة واإدارات 

فيه  ت�صتد  م��ا  اأرب���اح  وجتنب  ال�صرعي،  للتدقيق 

املخالفات ال�صرعية، وت�صرفه يف وجوه اخلريات، 

وقد ترتكب اأخطاء يف التطبيق من العاملني يف هذه 

البنوك دون ق�صد، ب�صبب اأن املوؤ�ص�صات التعليمية 

يف  املتخ�ص�صني  تخرج  ل  الإ�صالمية  البالد  يف 

الذين  الإ���ص��الم��ي،  وامل���ايل  القت�صادي  النظام 

غري  و�صع  وه��ذا  الإ�صالمية،  البنوك  حتتاجهم 

مقابلة مع د. ح�شني حامد 

رئي�س هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية للتجاري ال�شالمي
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طبيعي، فالعاملون يف البنوك الإ�صالمية موظفون 

الربوية،  املعامالت  عن  البعد  اأرادوا  خمل�صون 

ال��ن��واح��ي  يف  ال��ك��اف��ي��ة  اخل���ربة  تنق�صهم  ول��ك��ن 

ال�صرعية. وتقوم البنوك الإ�صالمية برتتيب دورات 

تدريبية لهوؤلء، وت�صحح الأخطاء، وقد بداأت الآن 

عن  برامج  تقدمي  يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  بع�س 

و�صوف  الإ�صالمية،  واملالية  الإ�صالمي  القت�صاد 

واأك��ادمي��ي��ات  معاهد  ال��ع��اج��ل  ال��ق��ري��ب  يف  تن�صاأ 

لتقدمي برامج ومنح �صهادات يف البنوك الإ�صالمية 

والنظام املايل الإ�صالمي.

د�ئ��م��ا م��ا ي��دع��ي �ل��ع��ل��م��ان��ي��ون �أن �ل����س���ام دي��ن 

عبادة وتهذيب لاأخاق ول ينبغي �أن نفتحه يف 

�ملتجددة،  �حلياة  وم�سكات  �ملعامات  جم��الت 

فبماذ� تردون على هوؤلء؟

نظام  اأنه  يدرك  بالإ�صالم  معرفة  اأدن��ى  له  من  اإن 

وهو  وربه،  العبد  بني  العالقة  ينظم  للحياة،  كامل 

واأخيه  الإن�����ص��ان  ب��ني  العالقة  وينظم  ال��ع��ب��ادات، 

الإن�����ص��ان يف جم����الت احل��ي��اة ك��اف��ة، ك��الأ���ص��رة 

العالقة  وينظم  وال�صتثمار،  والتجارة  واملعامالت 

بني املواطنني يف داخل الدولة وويل اأمرهم الذين 

ال�صرع،  وافق  فيما  والطاعة  ال�صمع  على  يبايعونه 

اأخطاأ. وينظم هذه العالقة  اإذا  والن�صح والتوجيه 

والإداري،  الد�صتوري  القانون  احلديث  الع�صر  يف 

الإ�صالمية وغريها من  الدولة  العالقة بني  وينظم 

الدول يف زمن ال�صلم واحلرب، وهو القانون الدويل 

والكمال  ال�صمو  يف  غاية  قانون  وه��و  الإ���ص��الم��ي، 

والعدل والرحمة يحافظ على م�صالح النا�س مهما 

حماية  مثل  ولغاتهم،  واأعراقهم  اأديانهم  اختلفت 

واحلرب  وامل��ال،  والعر�س  والعقل  والنف�س  الدين 

فيه ل ت�صرع اإل لدفع ظلم اأو رد عدوان )وقاتلوا يف 

�صبيل اهلل الذين يقاتلونكم ول تعتدوا( البقرة 190. 

وقال تعاىل )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل 

)ل  تعاىل:  وقال   .194 البقرة  عليكم(  اعتدى  ما 

ومل  الدين  يقاتلوكم يف  الذين مل  ينهاكم اهلل عن 

يخرجوكم من دياركم اأن تربوهم وتق�صطوا اإليهم 

واحل��رب   .8 املمتحنة  املق�صطني(  يحب  اهلل  اإن 

اإل �صد املعتدين الذين يحملون  امل�صروعة ل تكون 

ال�صالح دون املدنيني والأطفال والن�صاء وال�صيوخ.

�لإقت�ساد �لإ�سامي له �سمات خا�سة متيزه عن 

هذه  �أه��م  فما  �لو�سعية  �لإقت�ساد�ت  من  غ��ره 

�ل�سمات؟ 

يتميز القت�صاد الإ�صالمي عن القت�صاد الو�صعي 

بخ�صائ�س  الراأ�صمايل  اأو  ال�صرتاكي  منه  �صواء 

اأهمها:

تكاليف  عليها  ي�صع  ولكنه  الفردية  امللكية  يقر 

مبا  ملكه  ا�صتخدام  يف  املالك  ويقيد  الزكاة،  هي 

العمل  ويوجب  واجلماعة،  الفرد  م�صلحة  يحقق 

والإنتاج ويجعل التنمية فري�صة، ويجعل القعود عن 

بدوره  وه��ذا  التعزير  توجب  مع�صية  ال��رزق  طلب 

النفاق  يحرم  اأنه  كما  ال�صاملة.  التنمية  اإىل  يقود 

ويجعل  والتبذير  الإ���ص��راف  ويحرم  املحرمات  يف 

على  ي�صاعد  وه��ذا  ال�صياطني،  اإخ���وان  املبذرين 

اإن��ه يوجب تنمية امل��ال والجت��ار فيه  الدخ��ار. ثم 

حتى ل تاأكله ال�صدقة الواجبة. ومن كان غري قادر 

على هذا ال�صتثمار ل�صيق وقته اأو قلة خربته، فعليه 

ان ي�صتثمره مع م�صارب، �صواء كان بنك اإ�صالمي اأو 

موؤ�ص�صة اإ�صالمية او فرد بح�صة من ربحه، ويتحمل 

مع امل�صارب الأمني خماطر هذا ال�صتثمار.

البنوك  تطبقه  ال��ذي  الإ���ص��الم��ي  التمويل  نظام 

الإ�صالمية هو نظام امل�صاركة يف املخاطر وحتملها 

اإىل  نقلها  ولي�س  والأرب��اح  العوائد  اقت�صام  مقابل 

يتحمل  بحيث  امل�صاريع،  اأ�صحاب  التمويل  طالبي 

واخلربات  وذووالعقول  النافعة  امل�صاريع  اأ�صحاب 

املبدعة تكاليف التنمية وخماطرها وحدهم.

عر�صة  الفائدة  �صعر  على  القائم  امل��ايل  النظام 

اأزمة  العامل من  املتتالية ل يخرج  املالية  لالأزمات 

مالية اإل وهو ي�صتعد لأزمة مالية اأخرى، وكل عالج 

من  اأ�صد  جانبية  اآث��ار  عليه  يرتتب  مالية  لأزم��ة 

ال�صيولة  م�صكلة  العامل  عالج  فقد  نف�صها،  الأزم��ة 

املالية ب�صخ مليارات من النقود، وهذا ل�صك �صوف 

يقود اإىل ت�صخم قاتل، مامل تتخذ خطوات اأخرى 

ل�صحب هذه ال�صيولة بطريقة علمية مدرو�صة.

ونظام يقوم على �صعر الفائدة معر�س اإىل الهزات 

جميع  يف  وك��وارث  واأ���ص��رار  مفا�صد  عليه  وترتتب 

اإىل  ذلك  قاد  الفائدة  �صعر  ارتفع  فاإذا  احل��الت، 

اجلمود واإحجام امل�صتثمرين عن ال�صتثمار لرتفاع 

بفائدة  اأم��وال��ه��م  و���ص��ع  وف�صلوا  التمويل  تكلفة 

التقليدية،  البنوك  يف  امل��ال  ورا���س  هي  م�صمونة 

يف  البنوك  اأ�صرعت  الفائدة  �صعر  انخف�س  واإذا 

درا�صة  دون  القرو�س  على  للطلب  تلبية  الإقرا�س 

علمية لقدرة املقرت�س على ال�صداد.

اأن  الإ�صالمي  القت�صاد  خ�صائ�س  اأه��م  من  اإن   

والعقود  واملعامالت  القت�صادية  الأن�صطة  جميع 

ال�صريعة  و�صعتها  ب�صوابط  تلتزم  النظام  هذا  يف 

غنب  ل  ترا�س  عن  جت��ارة  تكون  حتى  الإ�صالمية 

فيها ول غرر ول غ�س ول ا�صتغالل، قال تعاىل:)ول 

تكون جتارة  اأن  اإل  بالباطل  بينكم  اأموالكم  تاأكلوا 

يعد  ك�صب  فكل   .29 الن�صاء  منكم(  ترا�س  عن 

حرة  اإرادة  ع��ن  خ��ال  اإذا  بالباطل  للمال  اأك���ال 

ر�صيدة واعية من مالك املال، ويقول عليه ال�صالة 

وال�صالم: )ل يحل مال امرئ م�صلم اإل بطيب نف�س 

منه( وقال تعاىل لالأزواج نا�صحا اإياهم بعدم اأخذ 

مع  الزوجات  من  نف�س  بطيب  اإل  زوجاتهم  اأموال 

والزوجة: )فاإن  الزوج  ال�صلة احلميمة بني  وجود 

طنب لكم عن �صيء منه نف�صا فكلوه هنيئا مريئا( 

النف�س  بطيب  الكرمي  القراآن  وقد عرب  الن�صاء4.  

ولي�س باملوافقة اأو الر�صا لأن هذا الأخري قد يكون 

ا�صتحياء  نتيجة  النف�س  ظاهرا ويخفى عدم طيب 

الزوجة عندما يطلب منها زوجها مد يد العون اإليه 

يف �صائقة مالية.

وامل���ايل  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن��ظ��ام  خ�صائ�س  وم���ن 

امللكية،  بحقوق  التمويل  على  يقوم  اأنه  الإ�صالمي 

ل  ال�صتثمار  يف  والوكالة  وامل�صاركة  فامل�صاربة 

�صاحب  املتعامل  الإ�صالمي  البنك  فيها  يقر�س 

وكيال  اأو  م��دي��را  �صريكا  اأو  م�����ص��ارب��ا  امل�����ص��روع 

يديه على  ي�صعه بني  ولكنه  املال  راأ�س  بال�صتثمار 

املال  ل��رب  فيه  ويتاجر  لي�صتثمره  الأم��ان��ة  �صبيل 

يف  معلوم  اأجر  اأو  امل�صاربة،  يف  ربحه  من  بح�صة 

الوكالة، ويتحمل رب املال وحده خماطر وخ�صائر 

ا�صتثمار هذا املال التي حتدث دون تعدي امل�صارب 

اأو ال�صريك املدير اأو وكيل ال�صتثمار.

وامل���ايل  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن��ظ��ام  خ�صائ�س  وم���ن 

البنك  لأن  الت�صخم  يف  ي�صاهم  ل  اأن��ه  الإ�صالمي 

ال�صريك  اأو  للم�صارب  التمويل  مينح  الإ�صالمي 

املتحقق،  ربحه  من  بح�صته  ال�صتثمار  وكيل  اأو 

اأو  م�صروعا  ميول  لن  البنك  اأن  يعني  بدوره  وهذا 

ن�صاطا اإل بناء على درا�صة جدوى توؤكد اأن امل�صروع 

عن  زاد  ما  هو  والربح  اأرباحا،  يحقق  الن�صاط  اأو 

راأ�س املال، وهذا يعني بدوره اأن كل متويل اإ�صالمي 

يقابله اإنتاج اأكرث منه، فال يقود التمويل الإ�صالمي 

اإىل ت�صخم ول ي�صارك يف هذا الت�صخم من جهة 

منح التمويل.



14

اأثبت فريقنا لكرة القدم جدارته بعد ت�صدره للمركز 

الأول يف دوري جبل علي ال�صباعية التي نظمها مركز 

جبل علي الدويل للتميز.

وقد عقد الدوري على مدى ثمانية اأ�صابيع و�صارك بها 

ثماين فرق بارز كل منهما الآخر مرتني يف الدوري 

الفرق. وقد  للنهائي ويت�صدر  يتاأهل فريقنا  اأن  قبل 

ح�صد فريقنا على 11 نقطة يف 14 مباراة.    

اإدارة التمويل  كما ا�صتحق زميلنا جالل خمي�س من 

التجاري على لقب "هداف الدوري" وذلك لت�صجيله 

21 هدفا يف 14 مباراة.

�صالة  يف  اأقيمت  التي  للبولينغ  البنك  ببطولة  "ما�صكتريز"  فريق  ف��از 

�صويت�س للبولينغ يف مركز ابن بطوطة بجبل علي على مدى ثالثة اأ�صابيع.

و�صارك بالبطولة 80 موظفا بالبنك ميثلون 16 فريقا حيث �صم كل فريق 

النهائي  اإىل  تاأهل  اإىل جمموعتني حيث  5 لعبني. وقد مت تق�صيم الفرق 

الأربع فرق الأوىل من كل جمموعة.

وقد حظيت البطولة بنجاح باهر ولقت الدعم من الإدارة العليا بالبنك. 

وفي�صل  بالتو�صن،  بيرت  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  اخلتام  حفل  و�صهد 

كلداري، املدير العام لقطاع الأعمال واللذين توجا الفرق الثالثة الفائزة 

وهم كالتايل:

املركز الأول –  فريق ما�صكتريز: ح�صد على 1985 نقطة و�صم كل من 

فران�س جان بركنز، ووليد بن �صلوم، وجمال املطري، ومنتقى قنجاري، 

و�صريجي دو �صوزا.

املركز الثاين – فريق اأ�صود جبل علي: ح�صد على 1946 نقطة و�صم كل 

عمران،  وحممد  �صا�صا،  وحممد  اجلندي،  واأديب  هندي،  بن  عثمان  من 

وبونيت �صيال.

املركز الثالث – فريق ثاندر بولرز: ح�صد على 1938 نقطة و�صم كل من 

الهي �صتاري، وعا�صم اأحمد خان، وحممد نفيد، وخواجة حممد، وعامر 

حممد �صعيب. 

ت�شكيل فريق البنك للكريكيت

البنك. ومن هذا  قيم  اأهم  واحدة من  الفريق  بروح  والعمل  التعاون  يعد 

ان  حيث  للكريكيت،  فريقا  البنك  موظفي  من  جمموعة  �صكل  املنطلق، 

فوائدها  اإىل  اإ�صافة  والعمل اجلماعي  التعاون  على  الريا�صة حتفز  هذه 

الريا�صية ال�صحية على اجل�صم والعقل.

من  الكثري  دفع  مما  املجتمعات،  من  الكثري  يف  الكريكيت  لعبة  وتنت�صر 

اكت�صبت  وقد  بها.  خا�س  كريكيت  فريق  لت�صكيل  وال�صركات  املوؤ�ص�صات 

الدويل  املجل�س  انتقال  مع  خا�صة  دبي  يف  متزايدة  اأهمية  الريا�صة  هذه 

للكريكيت واأكادميية الكريكيت اإىل دبي واتخاذها مقرا لها يف مدينة دبي 

الريا�صية.

وقد �صارك فريقنا للكريكيت يف عدة مناف�صات واأبلى بالء ح�صنا، و�صوف 

ي�صارك يف مناف�صات اأخرى قريبا.

نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق!

انت�شار �شاحق 

لفريقنا لكرة 

القدم يف دوري 

جبل علي

جناح باهر لبطولة البنك للبولينغ
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وذلك  واخلدمات  باملبيعات  اخلا�س  ال�صنوّي  امللتقى  موؤخرًا  البنك  عقد 

من  موظف   400 من  اأك��رث  امللتقى  وح�صر  دب��ي.  يف  حياة  ب��ارك  فندق  يف 

واملوظفني  العمالء  وموظفي خدمة  الفروع  ومديري  العليا،  الإدارة  اأع�صاء 

التنفيذيني.

هذا وقد بداأ امللتقى فعالياته بكلمة ترحيبية لل�صيد في�صل كلداري، املدير 

العام لقطاع الأعمال. بعدها قام املوظفون بتمثيل م�صاهد حية متثل مواقف 

من واقع احلياة يف الفروع. ومتت من خالل هذه امل�صاهد ا�صتعرا�س كيفية 

تعامل موظفي خدمة العمالء ومديري العالقات مع عمالئهم، اإ�صافة اإىل 

بيان كيف ميكن للفروع تطوير اأدائها لتحقيق اأهدافها املن�صودة.

املبيعات  ملتقى  خالل  من  "ن�صعى  كلداري:  في�صل  قال  ال�صياق،  هذا  ويف 

فرق  وحتفيز  الرئي�صية،  العمل  توجهات  حتديد  اإىل   2011 واخل��دم��ات 

واأننا  خا�صة  اأهدافها  لتحقيق  اجلهد  من  املزيد  لبذل  البنك  يف  املبيعات 

امللتقى مبثابة  يعترب  املبيعات". كما  "2011 عام  العام  لهذا  �صعارنا  جعلنا 

الرئي�صية  البنك  توجهات  باإي�صال  خالله  من  الإدارة  تقوم  فعال  منتدًى 

البّناءة  الآراء  وتبادل  النظر  وجهات  ل�صتعرا�س  من�صة  وتوفري  وتوقعاته، 

بني الإدارة واملوظفني فيما يتعّلق باأو�صاع ال�صوق واملناف�صة".

ومتا�صيا مع �صعار امللتقى لهذا العام "2011 عام املبيعات"، حتدث فران�س 

رئي�س  ر�صا،  وعاطف  لالأفراد،  امل�صرفية  اخلدمات  رئي�س  بركنز،  جان 

تطوير الأعمال لقطاع ال�صركات، عن فر�س النمو التي ن�صتطيع من خاللها 

عن  كلداري  في�صل  ال�صيد  حتدث  كما  املبيعات.  وحتفيز  اأعمالنا  تطوير 

اأهمية خدمة العمالء وحث امل�صاركني على اللتزام الدائم مبعايري اخلدمة 

حتى ن�صمن ر�صا عمالئنا.

ومتّثلت اأهّم فعاليات امللتقى يف تنظيم معر�س املنتجات واخلدمات، جرى 

خالله عر�س كافة منتجات وخدمات البنك اأمام موظفي الفروع واملبيعات 

بطريقة تفاعلية، مع ت�صليط ال�صوء على املنتجات واخلدمات قيد التنفيذ. 

ي�صهدها  التي  التطورات  اآخر  على  الط��الع  هو  املعر�س  من  الهدف  وكان 

والتفاعل  واخل��دم��ات،  املنتجات  تطوير  فرق  على  الأ�صئلة  وط��رح  البنك، 

اجلماعي.       

وذلك   2011 ابريل   14 يوم اخلمي�س  �صنوي  الن�صف  موؤمتره  البنك  عقد 

عقب ملتقى اخلدمات واملبيعات. 

وقام م�صوؤولون من اإدارات الأعمال والدعم بتقدمي عرو�س عن الإح�صاءات 

البيانية املتعلقة بالنتائج املالية واخلدمات، و�صلطوا ال�صوء على املجالت 

التي حتتاج اإىل تطوير. وقد بني اأع�صاء الإدارة العليا اأنه بالرغم من منو 

ودائع العمالء، اإل اأننا يجب اأن نركز على تعزيز قاعدة اأ�صول البنك من 

خالل تكثيف اجلهود لزيادة القرو�س املقدمة لعمالئنا التجاريني.

2011 عام  العام  اأن يكون  التنفيذي يف كلمته على �صرورة  الرئي�س  واأكد 

اأداء بنك دبي  املبيعات واخلدمات. ويف معر�س املقارنة التي عقدها بني 

التجاري واأقرانه من البنوك، اعترب الرئي�س التنفيذي اأن بنك دبي التجاري 

ا�صتطاع جتاوز الأزمة القت�صادية اأف�صل بكثري من البنوك الأخرى التي 

تتخذ من دبي مقرًا لها.

التي  الق�صايا  ملناق�صة  الفر�صة  وامل�صاركني  للح�صور  اأتيحت  جهتهم  من 

ع�صاء جلميع  املوؤمتر مباأدبة  واختتم  العليا.  الإدارة  اأع�صاء  مع  تواجههم 

امل�صاركني و احلا�صرين. 

ويهدف الإجتماع الن�صف �صنوي للتوا�صل بني كافة مدراء الإدارات والفروع 

وتطلعاته  ال�صرتاتيجية  واأهدافه  احلالية  لل�صنة  البنك  اأولويات  ومناق�صة 

والحتفاء بالتطورات احلا�صلة.

البنك يعقد امللتقى ال�شنوّي اخلا�س باملبيعات واخلدمات

املوؤمتر الن�شف

ال�شنوي للبنك



16

ملتقى املبيعات واخلدمات
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