
NEWSLETTER PUBLISHED BY COMMERCIAL BANK OF DUBAI - ISSUE 32 - January 20122012 ô`jÉ`æ`j - 32 Oó©dG - …QÉéàdG »HO ∂æH øY Qó°üJ Iô°ûf

CBD opens the new
Al Ain Branch

Social diabetes 
awareness scheme 
initiated by CBD

Young UAE actors given 
sponsorship boost

øe á°ùeÉÿG IQhódG ≈Yôj ∂æÑdG

ÜÉÑ°ûdG ìô°ùŸ »HO ¿ÉLô¡e

Ú©dG ´ôa

ójó÷G √ô≤e ¤G π≤àæj

 á«©ªL"h "…QÉéàdG  »HO  ∂æH"
 ¿ÉcQÉ°ûàj "…ôµ°ù∏d äGQÉeE’G

…ôµ°ùdG ¢Vôe áëaÉµe ‘

»``æ`Wƒ``dG Ωƒ``«dÉ`H π``Ø`à`ë`j ∂``æ`Ñ`dG CBD gets into the spirit of UAE’s 40th National Day



بنــك دبـــي التجــاري - اإدارة اخلـــدمـات املـ�ســرفـيــة الإ�سـالمـيــة

نقاط  برنامج  ياأتي  لذا  معنا،  تعاملكم  نقدر  الإ�سالمي  التجاري  يف  اإننا 

الــروات  لإدارة  الإ�سالمي  الدانة  من  جديدة  كبادرة  للمكافاآت  التجاري 

ومثال اآخر على تقديرنا لولء عمالئنا.

غاية  يف  اأمــر  هو  املكافاآت  على  احل�سول  فــاإن  التجاري  نقاط  برنامج  مع 

بل  فقط،  الئتمانية  البطاقات  ا�ستخدام  على  يقت�سر  ل  حيث  ال�سهولة، 

�سيتم مكافاأتكم بالنقاط عند ا�ستخدامكم جمموعة متنوعة من اخلدمات 

امل�سرفية التي يقدمها البنك لالأفراد. كما ميكنكم احل�سول على النقاط 

من خالل زيادة متو�سط ر�سيد احل�ساب ال�سهري اأو زيادة مبالغ ال�ستثمار.

 

ميكنكم ا�ستبدال النقاط التي يف ر�سيدكم للح�سول على جمموعة متنوعة 

باإمكانكم  كما  ال�سراء.  ق�سائم  او  ال�سفر  كـتـذاكـر  واخلدمات  الهدايا  من 

ا�ستبدال نقاط التجاري باأميال �سكاي واردز.

للتعبري عن �سكرنا وتقديرنا  برنامج نقاط التجاري للمكافاآت هو طريقتنا 

لعمالئنا الكرام على ثقتهم ودعمهم املتوا�سل.

كما   .800  847 املجاين  الرقم  على  الت�سال  يرجى  التفا�سيل،  من  ملزيد 

www.cbdislami.ae ميكنكم زيارة موقعنا على النرتنت

نــقــــــــدم لـكــــــــم بـرنـامــــــــج نــقــــــــاط الـتـجــــــــاري لـلـمــــــــكـافــــــــاآت الــــــــذي �صــــــــمـم خــــ�صــــيــــ�صــــــــا لأجــــــــلــكــــــــم

تـعـبـيــــرًا عـن شــــكــــرنـا وتـقــــديـرنـا
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يف هذا العدد

بنك دبي التجاري و"ڤوي�س 

تر�ست" تطلقان بطاقة ڤيزا 

م�سبقة الدفع

�س 12

البنك يح�سل على عالمة

غرفة دبي للم�س�ؤولية 

االجتماعية للم�ؤ�س�سات

�س 5

تخريج دفعة جديدة من 

املتدربني امل�اطنني

�س 11

الأعـــــزاء، الـزمـالء 

 حتية طيبة،، 

املبادرات  من  العديد  اإطالق  ذلك  وت�ضمن  املبيعات"،  عام   -  2011" �ضعار  باإطالق  املا�ضي  العام  يف  قمنا 

والربامج الرامية اإىل تعزيز ثقافة املبيعات يف بنكنا، بدعم من جمموعة بو�ضطن لال�ضت�ضارات، وهي اإحدى 

ال�ضركات اال�ضت�ضارية الرائدة يف العامل. 

 

اإدارت��ي  من  كٍل  يف  للمبيعات  جديد  اإداري  هيكل  ا�ضتحداث  املجال  هذا  يف  املتخذة  االإج���راءات  وت�ضمنت 

اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات واخلدمات امل�ضرفية لالأفراد، كما مت و�ضع منهجية �ضاملة لتعزيز املبيعات يف 

كافة القطاعات. ومت الرتكيز ب�ضكل خا�ص على تعزيز مبيعات املنتجات واخلدمات املختلفة للعمالء احلاليني، 

اإىل جانب تطوير مفهوم عمل فريق خدمة العمالء يف اإدارة اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات. 

 

و�ضمل الربنامج حت�ضني الهيكل التنظيمي للبنك من خالل ا�ضتحداث منا�ضب جديدة متثلت يف مديري مبيعات 

للمناطق، مع الرتكيز ب�ضكٍل اأكرب على تو�ضيع ح�ضتنا يف اأ�ضواق اأبوظبي واالإمارات ال�ضمالية. وباالإ�ضافة اإىل 

ذلك، �ضعى البنك بداأب لتعزيز اأعماله مع ال�ضركات ال�ضناعية والتجارية العاملة يف املناطق احلرة، اعتمادًا 

على خرباته الكبرية يف جماالت التجارة واالإدارة النقدية. 

 

وعلى الرغم من اأن الن�ضف االأول من عام 2011 �ضهد تقدمًا طفيفًا يف اأعمالنا، اإال اأنه ي�ضعدين االإ�ضارة اإىل 

اأن حجم االأعمال �ضهد بعد ذلك حت�ضنًا ملحوظًا، وال �ضيما يف الربع االأخري من ال�ضنة، فيما يعد موؤ�ضرًا اإيجابيًا 

جليًا لعام 2012، والذي بداأناه ونحن نتمتع مبجموعة جيدة من الفر�ص التجارية اجلديدة. 

 

وبالطبع، نحن ندرك جميعًا ال�ضعوبات االقت�ضادية العاملية، ولكن يف ظل مراوحة اأ�ضعار النفط عند م�ضتويات 

مرتفعة، وتزايد حجم التجارة يف دولة االإمارات العربية املتحدة، واالأداء القوي لقطاعي ال�ضياحة والتجزئة، 

ن�ضعر بثقة تامة ب�ضاأن قدرة البنك على موا�ضلة حت�ضني حجم اأعماله. 

 

الطموحة  النمو  اأهداف  دعم  للم�ضاهمة يف  بداأب  العمل  �ضيوا�ضل  منكم  واحد  كل  اأن  من  ثقة  على  اأننا  كما 

لبنكنا، وامل�ضاركة بفعالية يف هذا املجال، من خالل التميز يف االأداء عند تقدمي اخلدمة لعمالئنا واالإدارات 

االأخرى. ولنعمل معًا على �ضمان اأن يكون عام 2012 هو عام "حتقيق النمو".

 

ويف اخلتام اأمتنى لكم ولعائالتكم عامًا �ضعيدًا وناجحًا يف 2012، واأن تنعموا فيه مبوفور ال�ضحة والعافية.

 

مع اأطيب التحيات، 

 بيرت بالتو�سن

ر�سالة الرئي�س التنفيذي

في�ضل كلداري

بدر �ضويدان

�ضم�ضة ال�ضويدي

اأريج اليو�ضف

�ضبا �ضلطان

م�ست�سار التحرير:

حممود علياء

الت�سميم الفني:

اأ�سـرة

التحـريـر:
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املجتمع  خدمة  على  القائمة  ر�ضالته  من  انطالقا 

منه  واإميانا  فيه،  الثقافية  احلركة  وتطوير  املحلي 

ال�ضابة،  الوطنية  امل��واه��ب  وت�ضجيع  دع��م  باأهمية 

"مهرجان  من  اخلام�ضة  الدورة  برعاية  البنك  قام 

رعاية  حت��ت  اأق��ي��م  وال���ذي  ال�ضباب"،  مل�ضرح  دب��ي 

مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�ضيخ  �ضمو 

رئي�ص هيئة دبي للثقافة والفنون. وقدم �ضمو ال�ضيخ 

من�ضور بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم جائزة البنك 

لفي�ضل كلداري، املدير العام لقطاع االأعمال.

كلداري:  في�ضل  ال�ضيد  ق��ال  احل��دث،  على  تعليقًا 

"تاأتي رعاية بنك دبي التجاري لهذا احلدث الثقايف 
يقت�ضر على كوننا  باأن دورنا ال  من منطلق امياننا 

موؤ�ض�ضة اقت�ضادية فح�ضب بل ي�ضمل التزامنا بخدمة 

املجتمع من خالل دعم االن�ضطة الريا�ضية والثقافية 

من  يحر�ص  وال��ت��ي  البنك  يقدمها  التي  املتنوعة 

خاللها على حتقيق روؤيته يف دعم املجتمع وال�ضباب. 

ت�ضع  التي  روؤيتنا  ومن خالل  وطنية،  كموؤ�ض�ضة  اإننا 

البنك،  اول��وي��ات  قائمة  على  املجتمعية  امل�ضوؤولية 

ملتزمون بتطوير ودعم املواهب 

املحلية املبدعة التي من �ضاأنها 

يف  وتنميته  باملجتمع  االرت��ق��اء 

الريا�ضية  امل��ي��ادي��ن  خمتلف 

والثقافية واالجتماعية". 

واأ�ضاف: "اإننا فخورون برعاية 

هذا املهرجان الثقايف، ملا ميثله 

االماراتية  للمواهب  دع��م  من 

امل�ضرحي  ال��ع��م��ل  يف  ال�����ض��اب��ة 

املحافظة  يف  ال��ري��ادي  ول��ل��دور 

ع��ل��ى ال����رتاث ال��ث��ق��ايف ل��دول��ة 

االمارات العربية املتحدة." 

من جهته، قال �ضعيد النابودة، املدير العام باالإنابة 

مهرجان  "يعترب  والفنون":  للثقافة  دبي  "هيئة  يف 

االإمارات  دولة  رائدة يف  بادرة  ال�ضباب  مل�ضرح  دبي 

اإطار  يف  للثقافة"  "دبي  اأطلقتها  املتحدة،  العربية 

املواهب  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  الرامية  جهودها 

الذي  امل�ضرحي  امل�ضهد  واإثراء  امل�ضرحية  االإماراتية 

يف  ع��راق��ة  الفني  التعبري  اأ�ضكال  اأك��ر  م��ن  يعترب 

هامًا  دورًا  امل�ضرح  رعاية  مبادرات  وتلعب  املنطقة. 

يف دعم اأهدافنا يف ت�ضجيع اأعداد اأكرب من ال�ضباب 

على لعب دور فاعل وبناء يف بناء احلركة امل�ضرحية، 

ومنحهم منطلقًا منوذجيًا لتقدمي روؤاهم واأفكارهم 

االإب���داع���ي���ة. وي��ت��ك��ام��ل دع���م ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري 

ح�ضور  تفعيل  اإىل  الرامية  جهودنا  مع  للمهرجان 

امل�ضرح يف امل�ضهد الفني والثقايف املحلي".

"اأف�ضل  ج��ائ��زة  على  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  ح�ضل 

لعام  االأو���ض��ط  ال�ضرق  يف  ال���روات  الإدارة  برنامج 

2011" وذلك خالل حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل 

اي�ضت" الذي اأقامته موؤ�ض�ضة �ضي بي اآي فاينان�ضال 

في�ضل  ال�ضيد  اجلائزة  ت�ضلم  وقد  للمجلة.  الراعية 

كلداري، املدير العام لقطاع االأعمال وال�ضيد فران�ص 

لالأفراد  امل�ضرفية  اخلدمات  رئي�ص  بركنز،  جان 

اأقيم يف فندق ريتز كارلتون  وذلك يف احلفل الذي 

مبركز دبي املايل العاملي. وتعد جوائز "بانكر ميدل 

اإي�ضت للمنتجات املالية" اإحدى اأهم جوائز القطاع 

املايل التي تقوم بتكرمي اخلدمات واملنتجات املالية 

وح�ضة  مالية  نتائج  حققت  التي  تلك  اأو  املبتكرة 

�ضوقية متميزة للعمالء يف ال�ضرق االأو�ضط.

واأعرب في�ضل كلداري عن �ضعادته بح�ضول البنك 

مكانته  تعزز  وال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على 

كبنك رائد يف ابتكار املنتجات واخلدمات امل�ضرفية 

مدى  تعك�ص  كما  ال���روات.   اأ�ضحاب  من  ل��الأف��راد 

الروات  اأ�ضحاب  من  عمالئنا  مب�ضاعدة  التزامنا 

خالل  من  امل�ضرفية  احتياجاتهم  كافة  تلبية  على 

احتياجاتهم  لتفهم  ج��اه��دًا  يعمل  م��ايل  �ضريك 

لتحقيق  ث��روات��ه��م  الإدارة  مبتكرة  ح��ل��ول  وت��ق��دمي 

اأهدافهم اال�ضتثمارية واملالية.

واأ�ضاف: "اإننا نتطلع قدما اإىل موا�ضلة العمل على 

موا�ضلة  خ��الل  م��ن  للجائزة  املثلى  القيم  حتقيق 

تزويد عمالئنا باأف�ضل اخلدمات امل�ضرفية، فالتميز 

التجاري  دب��ي  لبنك  دائ��م  وم�ضعى  م�ضتمرة  رحلة 

الذي تلتزم اإدارته ب�ضيا�ضة التطوير امل�ضتمر بهدف 

توفري حلول م�ضرفية متكاملة لعمالئنا وتلبية كافة 

احتياجاتهم حيث تعد هذه اجلائزة ا�ضافة جديدة 

اىل ر�ضيد البنك احلافل باالجنازات".

بالبنك:  اإدارة الروات  وقال وليد بن �ضلوم، رئي�ص 

النجاح  على  لربناجمنا  النمو  ا�ضرتاتيجية  "تعتمد 
بعني  اآخذين  املتنوعة  عمالئنا  احتياجات  تلبية  يف 

واأه���داف  تطلعات  منهم  واح���د  لكل  اأن  االع��ت��ب��ار 

تقدمي  على  نعمل  اأن��ن��ا  كما  االآخ����ر.  ع��ن  خمتلفة 

خ��دم��ات ت��وف��ر م�����ض��ت��وي��ات رف��ي��ع��ة م��ن اخل��دم��ات 

امل�ضرفية ال�ضخ�ضية كمدير عالقات خا�ص بالعميل 

املخ�ض�ضة  الدانة  ل�ضاالت  واال�ضتخدام احل�ضري 

جانب  اإىل  للعمالء  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  لت�ضريع 

املميزة  اال�ضتثمارية  وا�ضعة من اخلدمات  جمموعة 

لعمالئنا  املختلفة  االحتياجات  مع  تتنا�ضب  التي 

اأهدافهم  اإىل  ا�ضتنادًا  ال�ضندوق  اختيار  يتم  حيث 

املالية واال�ضتثمارية ومدى تقبلهم لال�ضتثمار واالأفق 

الزمني لال�ضتثمار الذي يريدونه".

بتزويد  قمنا  فاإننا  ذلك  اإىل  "باالإ�ضافة  واأ�ضاف: 

العمالء بخدمات ذات قيمة اإ�ضافية كع�ضوية رويال 

اإ�ضافة اإىل برنامج نقاط التجاري التي  وبالتينوم، 

حياة  اأ�ضلوب  مع  تتنا�ضب  ح�ضرية  امتيازات  توفر 

ال��ذي  بالتقدير  نفخر  اإذ  اإن��ن��ا  ال��ف��ري��د.  عمالئنا 

منتجاتنا  حت�ضني  �ضنوا�ضل  فاإننا  عليه،  ح�ضلنا 

وذلك ل�ضمان ر�ضى عمالئنا، الأن ر�ضى عمالئنا هو 

جائزتنا الكربى. اأخريا، اأنتهز هذه الفر�ضة الأتقدم 

بال�ضكر جلميع من �ضاهم يف هذا االإجناز".

البنك يرعى الدورة اخلام�سة من

مهرجان دبي مل�سرح ال�سباب

بنك دبي التجاري يف�ز بجائزة "اأف�سل برنامج الإدارة 

الرثوات يف ال�سرق االأو�سط " من جملة بانكر ميدل اي�ست
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امل�ضاريع  لتنمية  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  وقعت 

دائ��رة  موؤ�ض�ضات  اإح���دى   - واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

التنمية االإقت�ضادية يف دبي اتفاقية �ضراكة مع بنك 

املتميزة  اخلدمات  من  جملة  لتوفري  التجاري  دبي 

الأف�ضل مائة م�ضروع �ضغري ومتو�ضط �ضمن الربنامج، 

والتي تاأتي يف اإطار تطبيق خطة موؤ�ض�ضة حممد بن 

را�ضد الرامية اإىل تطوير برنامج املائة وتعزيز �ضبل 

التعاون مع كافة ال�ضركاء اال�ضرتاتيجيني.

التجاري  دبي  بنك  يقوم  االتفاقية،  هذه  ومبوجب 

بتقدمي الدعم لل�ضركات املندرجة حتت برنامج املئة 

عرب توفري جمموعة متميزة من اخلدمات واملنتجات 

الت�ضغيلية،  امل���ال  راأ����ص  خ��ط��وط  منها  امل�ضرفية 

امل��دى  على  وق��رو���ص  التجاري  التمويل  ومنتجات 

الطويل والق�ضري. 

العام  املدير  كلداري،  في�ضل  قال   املنا�ضبة،  وبهذه 

بالتعاون  "نحن فخورون  البنك:  االأعمال يف  لقطاع 

امل�ضاريع  لتنمية  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ض�ضة  م��ع 

عرب  امل��ائ��ة  برنامج  لتطوير  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

لل�ضركات  امل�ضرفية  اخلدمات  اأن��واع  اأرق��ى  تقدمي 

ال��ت��ي ت��ن��درج حت��ت ه���ذا ال��ربن��ام��ج، اإ���ض��اف��ة اإىل 

واملتو�ضطة.  ال�ضغرية  امل�ضاريع  بقطاع  النهو�ص 

تنمية  يف  امل�ضاهمة  على  بدورنا  ونحر�ص 

خارطة  ي�ضكل  الذي  الواعد  القطاع  هذا 

طريق للنهو�ص باالقت�ضاد الوطني". 

البا�ضط  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م��ن 

ملوؤ�ض�ضة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  اجل��ن��اح��ي، 

حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضاريع ال�ضغرية 

واملتو�ضطة: "ي�ضعدنا توقيع هذه االتفاقية 

مع بنك دبي التجاري، حيث ت�ضاهم هذه 

قطاع  ودفع  الربنامج  تطوير  يف  اخلطوة 

مزيد  اإىل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع 

اإىل  دوم��ًا  ونتطلع   . والتطور  التقدم  من 

االرت��ق��اء ب���اأداء ه��ذا القطاع ال��واع��د من 

االإ�ضرتاتيجيني  �ضركائنا  مع  التعاون  تعميق  خالل 

اأرق��ى  لتوفري  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  مقدمتهم  ويف 

يف  ال��ق��درات  لتعزيز  الهادفة  واخل��دم��ات  احل��ل��ول 

االإدارة املالية وعلى خمتلف امل�ضتويات". 

مدير  خدمة  توفري  اأي�ضا  اخلدمات  باقة  وتت�ضمن 

هذه  احتياجات  تلبية  على  يعمل  متخ�ض�ص  عمالء 

ال�ضركات ومتكني اأ�ضحابها من التوا�ضل على اأكمل 

وجه، واإعطائهم االأولوية عند اإجراء عمليات الدفع 

ف�ضاَل عن االأ�ضعار التناف�ضية، واخلدمات امل�ضرفية 

ال��ق��رو���ص.  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��زة  والت�ضهيالت  االأخ����رى 

ال�ضمانات  تخفي�ص  اأي�ضا  اخل��دم��ات  ت�ضتمل  كما 

امل�ضرفية ور�ضوم املعامالت املتعلقة بالت�ضدير اإىل 

جانب خيارات �ضداد مرنة.

املئة  برنامج  خ��الل  م��ن  ال�ضركات  ت�ضنيف  ويتم 

وغري  املالية  امل��وؤ���ض��رات  ح�ضب  اأدائ��ه��ا  على  ب��ن��اًء 

ال�ضركات  لهذه  مثالية  من�ضة  مبثابة  ويعترب  املالية 

ال��الزم  التمويل  على  واحل�ضول  جهودها  لتعزيز 

لتنمية وتو�ضيع رقعة م�ضاريعها والو�ضول اإىل اأ�ضواق 

جديدة.

م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملت��سطة 

ت�قع اتفاقية تعاون مع البنك لتط�ير برنامج املئة

"عالمة غرفة دبي  ح�ضل بنك دبي التجاري على 

للم�ضوؤولية االجتماعية للموؤ�ض�ضات" من قبل غرفة 

جتاه  جلهوده  تقديرا  وذلك  دبي،  و�ضناعة  جتارة 

ملعايري  وتبنيه  للموؤ�ض�ضات،  االجتماعية  امل�ضوؤولية 

ه�ضام  �ضلم  وق��د  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  مرموقة  دولية 

عبداهلل ال�ضرياوي، نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة 

بالتو�ضن،  بيرت  اإىل  العالمة  دبي،  و�ضناعة  جتارة 

الرئي�ص التنفيذي للبنك، خالل حفل اأقامته الغرفة 

يف مقرها بدبي.

"تعد  ال�ضهادة:  ت�ضلم  عقب  بالتو�ضن،  بيرت  وق��ال 

امل�ضوؤولية االجتماعية جزءا من روؤية البنك املتمثلة 

اقت�ضادية  اآف���اق  اإىل  يتطلع  ال��ذي  البنك  اأن��ه  يف 

البنك  التزام  روؤيتنا  وتعك�ص  اأرح��ب.  واجتماعية 

للم�ضوؤولية  الرئي�ضية  العنا�ضر  ك��اف��ة  بتطبيق 

وامل�ضاهمة  ال�ضركات،  حوكمة  مثل  االجتماعية 

بال�ضحة  املرتبطة  الفعاليات  ودع��م  املجتمع،  يف 

عالمة  �ضاعدتنا  وقد  موظفينا.  ورعاية  والبيئة، 

يف  للموؤ�ض�ضات  االجتماعية  للم�ضوؤولية  دبي  غرفة 

حتديد وتطوير ا�ضرتاتيجية امل�ضوؤولية االجتماعية، 

املعايري  اأف�����ض��ل  وف��ق  ومم��ار���ض��ات��ه��ا  و�ضيا�ضاتها 

واملمار�ضات العاملية.

واأ�ضاف: "اإننا �ضعداء بح�ضولنا على عالمة غرفة 

تعد  والتي  للموؤ�ض�ضات  االجتماعية  للم�ضوؤولية  دبي 

تتويجا جلهود البنك يف جمال امل�ضوؤولية االجتماعية 

للموؤ�ض�ضات، وتعزيزا ملبادراتنا االجتماعية. اأود اأن 

اأتقدم بجزيل ال�ضكر والعرفان لغرفة دبي الإطالق 

االأدوات  اح���دى  م��ن  تعترب  وال��ت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

اأطلقتها لتعزيز وعي جمتمع االأعمال  التي  الفعالة 

�ضمن  امل�ضوؤولة  املمار�ضات  تطبيق  اأهمية  ح��ول 

ا�ضرتاتيجية ال�ضركات، وهي اول برنامج متطور يف 

ال�ضرق االأو�ضط مل�ضاعدة ال�ضركات على التاأكد من 

فعالية ممار�ضاتها امل�ضوؤولة". 

ال�ضعف  نقاط  اكت�ضاف  لل�ضركات  العالمة  وتتيح 

ت��اأث��ريات  الإدارة  العملية  توجهاتها  يف  وال��ق��وة 

حيث  واملجتمع،  البيئة  على  ال��ت��ج��اري  ن�ضاطها 

مراجعة  اإج��راء  يف  منها  اال�ضتفادة  باالإمكان  اأن��ه 

داخلية لل�ضيا�ضات االجتماعية امل�ضوؤولة املطبقة يف 

ال�ضركة، وتقييم االأداء وتطويره يف كافة النواحي.

البنك يح�سل على عالمة

غرفة دبي للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات
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حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 

اآل مكتوم ويل عهد دبي، يقوم بنك دبي التجاري 

اأكرب  باإطالق  الريا�ضي  دبي  جمل�ص  مع  بالتعاون 

هي   للنا�ضئني  ال��ق��وى  الأل��ع��اب  مدر�ضية  بطولة 

"بطولة بنك دبي التجاري الألعاب القوى للنا�ضئني 
الفرتة  تنظيمها خالل  �ضيتم  والتي   2012 " لعام 
19- 21 يناير 2012  وي�ضت�ضيف مناف�ضاتها نادي 

�ضباط �ضرطة دبي.

ريا�ضة  مم��ار���ض��ة  ت��ع��زي��ز  اىل  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ه��دف 

العربية  االإم��ارات  دولة  مدار�ص  يف  القوى  األعاب 

من  املزيد  ب��ذل  على  امل��دار���ص  وت�ضجيع  املتحدة 

االهتمام بالريا�ضة املدر�ضية وتطويرها من خالل 

املناف�ضات.

للبنك:  التنفيذي  الرئي�ص  بالتو�ضن،  بيرت  وق��ال 

الذي  الريا�ضي  احل��دث  لهذا  برعايتنا  "نفخر 
نقوم  ول��ذل��ك  املجتمع،  بخدمة  التزامنا  يعك�ص 

بالتعاون مع جمل�ص دبي الريا�ضي باإطالق بطولة 

لل�ضباب".  ال��ق��وى  الأل��ع��اب  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك 

دعم  يف  يتمثل  التزامنا  "اإن  بالتو�ضن:  واأ�ضاف 

اأ�ضلوب  لتعزيز  امل�ضتويات  الدولة يف جميع  طالب 

حياتهم وحت�ضني م�ضتويات اللياقة البدنية لديهم 

للمدار�ص،  التناف�ضية  البيئة  توفري  ع��ن  ف�ضاًل 

كما  للم�ضتقبل.  مواهب  اكت�ضاف  ذاته  الوقت  ويف 

عوامل  هم  االأم��ور  واأولياء  املعلمني  يكون  اأن  نود 

البدنية  اللياقة  م�ضتويات  لرفع  والتغيري  التحفيز 

لل�ضباب يف الدولة".

عام  بعد  عاما  البطولة  روؤية  تتنامى  اأن  "ناأمل 

اكت�ضاف  على  البطولة  ه��ذه  �ضت�ضاعدنا  حيث 

نهاية  يف  مت��ث��ل  اأن  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  امل���واه���ب 

امل��ط��اف دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 

البطوالت الدولية يف امل�ضتقبل. و�ضوف ت�ضارك يف 

فقط  املختارة  املدار�ص  االأول  عامها  يف  البطولة 

اأمام  البطولة متاحة  اإمارة دبي. و�ضوف تكون  يف 

جميع املدار�ص يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

يف ال�ضنوات الالحقة" 

يكون  �ضوف  بالقول:  ت�ضريحه  بالتو�ضن  واختتم 

مو�ضوع احلدث يف عام 2012 هو "ال�ضعي لتحقيق 

التميز" وهذا املو�ضوع م�ضتوحى من اأقوال �ضاحب 

نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة،  رئي�ص 

واحلاجة  التناف�ص  روح  لتج�ضيد  اهلل"  "رعاه 
لتحقيق الفوز.

وقال د. اأحمد ال�ضريف، االأمني العام ملجل�ص دبي 

الريا�ضي: " ياأتي تنظيم البطولة ترجمة لتو�ضيات 

دبي  جمل�ص  نظمه  الذي  الفردية  االألعاب  ملتقى 

الريا�ضي، و هي تاأتي �ضمن خطة مدرو�ضة لتطوير 

وتفعيل االألعاب الفردية حيث �ضبق واأن مت تنظيم 

الدور  ال�ضباحة وجاء  مناف�ضات وبرامج  لتطوير  

على األعاب القوى".

�ضمو  رعاية  "اإن  للمجل�ص:  العام  االأمني  واأ�ضاف 

ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل 

للبطولة   الريا�ضي  دب��ي  جمل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد 

الطموحة  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ملثل  �ضموه  دع��م  تثبت 

�ضموه  لتوجيهات  مطابقة  تاأتي  والتي  وال��واع��دة 

 ، للم�ضتقبل  واإعدادهم  النا�ضئني  ورعاية  يف دعم 

�ضوف حتفز  البطولة  باأن هذه  بقوة  نوؤمن  و نحن 

اأجل  من  تتناف�ص  اأن  تريد  التي  املدار�ص  خمتلف 

اأي�ضًا  ن�ضتخدم  و�ضوف  لديهم.  ما  اأف�ضل  تقدمي 

وبناء  والتوا�ضل  للتعليم  كمن�ضة  احل��دث  ه��ذا 

بع�ضهم  وم�ضاعدة  للطالب  الريا�ضية  القدرات 

يف حتقيق اأحالمهم لتمثيل دولة االإمارات العربية 

املتحدة يف املحافل الدولية الريا�ضية يف امل�ضتقبل. 

دبي  �ضرطة  م��ع  �ضراكتنا  موا�ضلة  ي�ضعدنا  كما 

فّعالني  وموؤيدين  حري�ضني  دائما  كانوا  الذين 

لالأن�ضطة الريا�ضية يف مدينتنا.

حتت رعاية حمدان بن حممد

البنك وجمل�س دبي الريا�سي يطلقان

للنا�سئني" الق�ى  الألعاب  التجاري  دبي  بنك  "بط�لة 

وتــ�ــســم الــبــطــولــة �ــســبــاقــات يف املــ�ــســمــار واملــيــدان 

موزعة على النحو التايل: 

حتت  ذكور  �ضنة،   12 حتت  ذكور   - مرت   100 	•
 15 وان��اث حتت  �ضنة   17 �ضنة، ذكور حتت   15

�ضنة.  

حتت  ذكور  �ضنة،   15 حتت  ذكور   - مرت   200 	•
17 �ضنة و اناث حتت 15 �ضنة.  

حتت  واناث  �ضنة   12 حتت  ذكور   - مرت   600 	•
15 �ضنة.  

�ضنة.    15 حتت  ذكور   - مرت   1000 	•
�ضنة.    17 حتت  – ذكور  مرت   1500 	•

واناث  �ضنة   12 حتت  – ذكور  مرت   100 ×  4 	•
حتت 15 �ضنة.  

وذكور  �ضنة   15 حتت  – ذكور  مرت   200 ×  4 	•
حتت 17 �ضنة.  

ذكور  �ضنة،   12 حتت  ذكور   – الطويل  الوثب  	•
ان��اث  و  �ضنة   17 حت��ت  ذك���ور  �ضنة،   15 حت��ت 

حتت 15 �ضنة.  

ذكور  �ضنة،   12 حتت  ذكور   – العايل  الوثب  	•
حتت 15 �ضنة وذكور حتت 17 �ضنة.  

رمي اجللة – ذكور حتت 15 �ضنة، ذكور حتت  	•
17 �ضنة واناث 15 �ضنة.  

ال�ضنية،  املراحل  ح�ضب  املت�ضابقني  تق�ضيم  �ضيتم 

دون  وم��ا  للذكور   15 و   17 دون  ما  جمموعات  اأي 

التق�ضيم  اإج��راء هذا  وقد مت  واالن��اث.  للذكور   12

ل�ضمان وجود مناف�ضة متكافئة للم�ضاركني.
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التجاري  دب��ي  بنك  بطولة  متيمة  "ماهر"  ق��ام 

اإىل  بجولة   ،2012 للنا�ضئني  القوى  الألعاب 

ل��دع��وة الطالب  اإم����ارة دب��ي  امل��دار���ص يف 

للم�ضاركة فيها.

فرحة  و���ض��ط  "ماهر"  ال��ط��الب  وا�ضتقبل 

خ�ضو�ضا  كبري  ب�ضكل  معه  وتفاعلوا  كبرية 

البدنية  ال��ت��دري��ب��ات  ���ض��ارك��ه��م  اأن����ه 

اخلا�ضة  ال��ري��ا���ض��ي��ة  وامل�����ض��اب��ق��ات 

ن�ضائحه  ق��دم  كما  القوى.  باألعاب 

التدريبات  الأب��رز  واأر�ضدهم  للطالب 

لتح�ضني  ب��ه��ا  ي��ق��وم��وا  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

م�ضتويات اللياقة البدنية وم�ضاعدتهم على النمو 

ب�ضحة وقوة عقلية وبدنية.

يذكر اأن "ماهر" هو عبارة عن قط من �ضحراء دولة االإمارات العربية 

من  اإن��ه  ورغ��م  اجل��ري،  يف  وال�ضرعة  وال��ذك��اء  باملرونة  ميتاز  املتحدة 

ن�ضيطا  يكون  اأن  مينعه  مل  ذلك  اإن  اإال  باالنقرا�ص  املهددة  احليوانات 

"ماهر"  5-10 كلم بحثا عن الطعام. كما ان  اأي�ضا حيث يقطع م�ضافة 

اجتماعي ب�ضكل كبري وجميل ويحب اللعب واأهم �ضيء يحب االأطفال.

للمدار�س بزيارة  اتفاقية تعاون بني "ماهر" يق�م 

التجاري"  دبي  "بنك 
و"جمعية االإمارات 

لل�سكري" ملكافحة ال�سكري

اأعلن البنك عن دخوله يف �ضراكة مع "جمعية االإمارات لل�ضكري"، لتنظيم 

خمتلف  بني  ال�ضكري  مبر�ص  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف  جمتمعية  فعاليات 

�ضرائح املجتمع يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

االإ�ضالمي"،  "التجاري  رئي�ص  خ��وري،  طيب  نبيل  ال�ضيد  من  كل  قام  وقد 

االإم���ارات  "جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل���دين،  ال���رزاق  عبد  وال��دك��ت��ور 

التفاهم هذه  بتوقيع مذكرة  دبي،  مل�ضت�ضفى  التنفيذي  والرئي�ص  لل�ضكري"، 

الوعي حول  زيادة  التجاري يف  دبي  بنك  م�ضاهمة  على  ال�ضوء  ت�ضلط  التي 

مر�ص ال�ضكري.

املدين:  ال��رزاق  عبد  الدكتور  قال  التفاهم،  مذكرة  توقيع  على  تعليقه  ويف 

اأن  حيث  التجاري،  دبي  بنك  مع  ال�ضراكة  هذه  يف  الدخول  جدًا  "ي�ضعدنا 
دولة االإمارات العربية املتحدة حتتل املرتبة الثانية عامليًا يف معدل االإ�ضابة 

مبر�ص ال�ضكري، اإال اأن معدالت الوعي حول هذا املر�ص تعترب منخف�ضة جدًا 

يف الدولة. ونحن نهدف اإىل توعية وتثقيف املجتمع حول هذا املر�ص وكيفية 

الوقاية منه يف �ضن مبكرة، ون�ضعر بالفخر للدخول يف �ضراكة مع بنك دبي 

التجاري الذي يزودنا بكل الدعم ويعمل معنا يدًا بيد يف عملية ن�ضر الوعي 

مدار  على  التثقيفية  االأن�ضطة  من  بالعديد  معًا  و�ضنقوم  هذا  جمتمعنا.  يف 

العام."

الرئي�ضية  البنك  ر�ضالة  "ت�ضلط  خوري:  طيب  نبيل  ال�ضيد  قال  جانبه،  من 

�ضرائح  لكافة  االجتماعية  ال�ضحة  حتقيق  يف  امل�ضاهمة  اأهمية  على  ال�ضوء 

اأهداف  مواءمة  لتحقيق  لنا  منا�ضبة  فر�ضة  ال�ضراكة  هذه  وتعترب  املجتمع، 

ا�ضرتاتيجية امل�ضوؤولية االجتماعية لدينا يف هذا االجتاه. وكما اأعلنا �ضابقًا، 

لعام  للنا�ضئني  القوى  الألعاب  التجاري  دبي  بنك  "بطولة  باإطالق  �ضنقوم 

القائل  املبداأ  تقوم على  والتي  الريا�ضي،  بالتعاون مع جمل�ص دبي   ،"2012

باأن اإتباع اأ�ضلوب حياة �ضحي هو اأف�ضل وقاية �ضد مر�ص ال�ضكري وال�ضمنة. 

وخالل الفرتة التي ت�ضبق هذه البطولة، �ضتتوىل "جمعية االإمارات لل�ضكري" 

الوعي مبخاطر  م�ضتوى  رفع  امل�ضاهمة يف  �ضاأنها  من  فعاليات  ابتكار  مهمة 

اأمن��اط  ح��ول  اجلديد  باملحتوى  البنك  م��ب��ادرات  وتدعم  ال�ضكري،  مر�ص 

احلياة ال�ضحية واملعلومات واالأن�ضطة الريا�ضية، لت�ضل التوعية اإىل جميع 

�ضرائح املجتمع."
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بهدف  املحدودة  للخدمات  االإم���ارات  كوفا�ص  مع  �ضراكة  اتفاقية  البنك  وقع 

املوؤ�ض�ضيني  لعمالئه  بالتخ�ضيم،  يعرف  ما  اأو  املديونية،  �ضراء  خدمات  توفري 

والتجاريني. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن التخ�ضيم هو عبارة عن معاملة مالية تقوم 

اإىل  خمّف�ص  ب�ضعر  )الفواتري(  امل�ضتحقة  اأر�ضدتها  ببيع  مبوجبها  ال�ضركات 

طرف ثالث ي�ضمى امل�ضرتي، وهو يف هذه احلالة بنك دبي التجاري. ويتمثل دور 

امل�ضرتي يف توفري التمويل الالزم للطرف البائع على �ضكل �ضلفة نقدية ترتاوح 

ن�ضبتها غالبًا بني 70 و85٪ من قيمة االأر�ضدة امل�ضرتاة.

وقام بتوقيع هذه االتفاقية كّل من في�ضل كلداري، املدير العام لقطاع االأعمال 

للخدمات  االإم���ارات  لكوفا�ص  املنتدب  الع�ضو  فينيديجر،  وديفيد  البنك،  يف 

املحدودة.

ومبوجب �ضروط االتفاقية، �ضوف تتوىل كوفا�ص االإمارات للخدمات مهمة تقدمي 

الدعم الالزم لتنفيذ خدمات التخ�ضيم يف بنك دبي التجاري، وبالتايل متكني 

اأو  البنك من تزويد عمالئه بخدمات تخ�ضيم متكاملة، �ضواء مع حق الرجوع 

عدم الرجوع اإىل البائع يف حالة عدم التح�ضيل.

دبي  بنك  يف  "ي�ضّرنا  كلداري:  في�ضل  قال  االتفاقية،  هذه  توقيع  على  وتعقيبًا 

التجاري اأن نطلق خدمات التخ�ضيم بالتعاون مع كوفا�ص االإمارات للخدمات، 

اإذ تتيح لنا هذه اخلطوة اإمكانية تزويد عمالئنا املوؤ�ض�ضيني والتجاريني باأف�ضل 

مهمة  تكون  و�ضوف  االأ�ضول.  على  القائمة  امل�ضتحقة  االأر�ضدة  متويل  خدمات 

مراقبة املدين يف عهدة كوفا�ص االإمارات للخدمات".

للدخول  للغاية  "نحن يف كوفا�ص متحم�ضون  فينيديجر:  من جانبه، قال ديفيد 

يف هذه ال�ضراكة مع بنك دبي التجاري. اإن منوذجنا خلدمات التخ�ضيم ميثل 

�ضراكة مبتكرة تربط بني البنوك املرموقة وخربة كوفا�ص يف جمال التخ�ضيم. 

ونحن عازمون على االرتقاء بخرباتنا يف جمال التخ�ضيم يف دول مثل الواليات 

وال��دمن��ارك  واأملانيا  واإيطاليا  املتحدة  واململكة  واأ�ضرتاليا  وال�ضني  املتحدة 

واإ�ضبانيا وغريها. وقد اأثبت منوذجنا التجاري لل�ضراكة يف خدمات التخ�ضيم 

جناحًا كبريًا مع كوفا�ص غرب اأفريقيا التي مت اإطالقها موؤخرًا".

من  امل�ضرفية  القرو�ص  عن  متامًا  يختلف  التخ�ضيم  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 

عدة نواح، اإذ يتم الرتكيز هنا على قيمة االأر�ضدة امل�ضتحقة )وهي يف االأ�ضا�ص 

االإجمالية  االأ�ضول  اأكرب على قيمة  ب�ضكل  البنوك  اأ�ضول مالية(، يف حني تركز 

بب�ضاطة عملية �ضراء  الأنه  التخ�ضيم قر�ضًا،  اعتبار  ثانيًا، ال ميكن  للمقرت�ص. 

الأ�ضول مالية )اأر�ضدة م�ضتحقة(.

التجاري" و"كوفا�س" دبي  "بنك 
يدخالن يف �سراكة خلدمات التخ�سيم

البنك ي�سارك يف رعاية مناف�سات التحدي ال�ست�ي

�ضارك بنك دبي التجاري يف رعاية ال�ضباق الثالث �ضمن مناف�ضات التحدي 

و�ضهد  "ميدان".  مب�ضمار  دي�ضمرب   8 اخلمي�ص  يوم  اأقيم  وال��ذي  ال�ضتوي، 

ال�ضباق �ضراعا �ضاخنا يف �ضتة اأ�ضواط مثرية.

يعقوب  وال�ضيد  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  بالتو�ضن،  بيرت  ال�ضيد  رحب  وقد 

الإدارة  الدانة  من عمالء  باحل�ضور  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  يو�ضف، 

الروات، وكبار م�ضوؤويل البنك، ومديري عالقات برنامج الدانة، وجمموعة 

ع�ضاق  من  كبري  ح�ضد  اإىل  اإ�ضافة  والدبلوما�ضيني،  املجتمع  فعاليات  من 

الفرو�ضية.

رعايتنا  نوا�ضل  ان  التجاري  دبي  بنك  يف  "ي�ضعدنا  يو�ضف:  يعقوب  وق��ال 

ل�ضباقات اخليل مب�ضمار "ميدان". هذا احلدث الذي حظي ب�ضهرة وا�ضعة 

البنك  اإميان  منطلق  من  الرعاية  هذه  وتاأتي  ال�ضنوات.  عرب  وعامليا  حمليا 

باأن دوره ال يقت�ضر على كونه موؤ�ض�ضة اقت�ضادية فح�ضب، بل ي�ضع امل�ضوؤولية 

االجتماعية �ضمن �ضدارة اأولوياته. ومن هذا املنطلق، ينتهج البنك �ضيا�ضة 

متوازنة ي�ضخر من خاللها جهوده واإمكانياته خلدمة املجتمع وامل�ضاهمة يف 

تنميته. ويتجلى هذا يف دعمه لالأن�ضطة الريا�ضية يف الدولة".

وتقديرنا  �ضكرنا  بخال�ص  لنتوجه  الفر�ضة  هذه  ننتهز  اأن  "نود  واأ�ضاف: 

وامتناننا لرئي�ص واأع�ضاء جمل�ص اإدارة نادي دبي ل�ضباق اخليل على اإتاحة 

الفرو�ضية  ع�ضاق  ي�ضتمتع  اأن  متمنني  بالرعاية  للم�ضاركة  لنا  الفر�ضة  هذه 

مبو�ضم �ضباقات هذا العام".
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الفرع  افتتح  العني.  مدينة  يف  اجلديد  فرعه  بافتتاح  البنك  قام 

اأع�ضاء  بالتو�ضن، بح�ضور  بيرت  للبنك،  التنفيذي  الرئي�ص  اجلديد 

االإدارة العليا للبنك ومديرو الفروع واالإدارات وجمموعة من عمالء 

البنك.

وُيعد افتتاح هذا الفرع اجلديد جزءًا من خطة البنك اال�ضرتاتيجية 

التو�ضعية حيث يتمتع مبوقع ا�ضرتاتيجي  يف مركز املدينة. ويتميز 

باإثراء  الكفيلة  احلديثة  التقنية  وبتجهيزاته  الع�ضري  بت�ضميمه 

من  عالية  درج��ة  على  موظفون  ويديره  املقدمة،  اخلدمات  ج��ودة 

الكفاءة.

واأكد بالتو�ضن باأن افتتاح الفرع اجلديد ياأتي يف اإطار خطة البنك 

على  املتزايد  الطلب  ولتلبية  الدولة،  ام��ارات  خمتلف  يف  للتواجد 

ال  اإننا  حيث  لعمالئه  البنك  يقدمها  التي  امل�ضرفية  اخل��دم��ات 

ندخر جهدًا يف �ضبيل توفري اأق�ضى درجات الراحة وال�ضهولة لهم.  

واأ�ضاف: "كما انه يعك�ص التزامنا بتقدمي خدماتنا امل�ضرفية اإىل 

اأكرب �ضريحة ممكنة من العمالء وتوفري اأف�ضل اخلدمات امل�ضرفية 

تلبية  على  الفرع  �ضيعمل  حيث  وال�ضركات  االأف��راد  من  لعمالئنا 

احلكومية  والدوائر  وال�ضركات  للموؤ�ض�ضات  امل�ضرفية  االحتياجات 

املنت�ضرة يف مدينة العني".

واأ�ضار ال�ضيد في�ضل كلداري، املدير العام لقطاع االعمال: "يتما�ضى 

يف  امل��درو���ص  بالتو�ضع  البنك  �ضيا�ضة  م��ع  اجل��دي��د  ال��ف��رع  افتتاح 

خمتلف امارات الدولة حيث يقدم جمموعة متكاملة من املنتجات 

واخلدمات امل�ضرفية وفقًا الأعلى املعايري يف بيئة رحبة وودية لنوفر 

ين�ضم  اأن  وي�ضعدنا  كما  الكرام.  لعمالئنا  واملالءمة  الي�ضر  بذلك 

هذا الفرع اإىل جمموعة فروعنا لنخدم �ضريحة اأكرب من العمالء".

ت�ضمل  التي  امل�ضرفية  اخلدمات  من  متكاملة  الفرع جمموعة  يقدم 

خدمات االفراد وال�ضركات. كما يوفر �ضالة خم�ض�ضة خلدمة عمالء 

الدانة الإدارة الروات ومركز خم�ض�ص لعمالء التجاري اال�ضالمي، 

التي  االلكرتونية  امل�ضرفية  للخدمات  خم�ض�ضة  ردهة  اىل  ا�ضافة 

ت�ضم جهاز �ضراف اآيل واأجهزة الإيداع النقد وال�ضيكات متوفرة على 

مدار ال�ضاعة.

فرع العني

ينتقل اىل مقره اجلديد
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لقيام  االأرب��ع��ني  ب��ال��ذك��رى  احتفاله  �ضياق  يف 

البنك  اأطلق  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

من  عاما   40" بعنوان  لعمالئه  ترويجية  حملة 

التي  رائعة"  �ضياحية  عطلة   40 االإجن����ازات، 

برحالت  البنك  عمالء  من  عميال   39 بها  فاز 

�ضياحية اإىل اجمل الوجهات يف العامل، ا�ضافة 

 40 اىل فائز واحد فاز برحلة حول العامل ملدة 

يومًا.

ويف �ضياق تعليقه على م�ضاركة البنك باحتفاالت 

ق��ال في�ضل  ال��دول��ة،  لقيام  االأرب��ع��ني  ال��ذك��رى 

"نحن  االأعمال:  لقطاع  العام  املدير  كلداري، 

احلبيبة  دولتنا  احتفال  يف  بامل�ضاركة  �ضعداء 

ب��اأرب��ع��ني ع��ام��ًا م��ن االإجن������ازات. وي��ع��د ه��ذا 

مع  ال��ف��رح��ة  فيها  نت�ضاطر  فر�ضة  االح��ت��ف��ال 

احتفاالت  جعل  خ��الل  م��ن  االأوف��ي��اء  عمالئنا 

الدولة باليوم الوطني االأربعني ذكرى ال ين�ضونها 

احتياجات  طبيعة  ونتفهم  ن��درك  نحن  اأب���دًا. 

ونقدر  حياتهم،  اأمن��اط  وخ�ضو�ضية  عمالئنا 

دعم قاعدة عمالئنا الكبرية ونقابلها باملكافاأة 

املنا�ضبة. ويتيح هذا العر�ص الرتويجي لعمالئنا 

من  واح��دة  يف  عائالتهم  ب�ضحبة  اال�ضتمتاع 

اأربعني عطلة �ضياحية حول العامل".

عمالء  جميع  الرتويجي  العر�ص  لهذا  وت��اأه��ل 

االإ�ضالمي"  والتجاري  التجاري"  دبي  "بنك 
اأو  االئتمانية  بطاقاتهم  ا�ضتخدموا  ال��ذي��ن 

"بنك  عن  ال�ضادرة  املبا�ضر  اخل�ضم  بطاقات 

يف  االإ�ضالمي"  "التجاري  اأو  التجاري"  دب��ي 

درهم.   500 بقيمة  ال�ضرائية  عملياتهم  اإجراء 

متويل  على  احل��ا���ض��ل��ون   ال��ع��م��الء  ت��اأه��ل  كما 

دبي  "بنك  م��ن  ال�ضيارة  مت��وي��ل  اأو  �ضخ�ضي 

التجاري" اأو "التجاري االإ�ضالمي" على فر�ضة 

5.000 درهم من  الدخول بال�ضحب مقابل كل 

قيمة التمويل.

رئي�ص  بركن�ص،  جان  فران�ص  قال  ناحيته،  من 

لالأفراد:"وب�ضفتنا  امل�ضرفية  اخلدمات  اإدارة 

امل��ن��ط��ق��ة، فنحن  ال���رائ���دة يف  ال��ب��ن��وك  اأح����د 

حري�ضون على دعم عمالئنا من خالل منحهم 

املزيد من القيمة، كما نوفر لهم من خالل هذه 

عطلة  بق�ضاء  رغبتهم  حتويل  فر�ضة  احلملة 

اأحالمهم اإىل حقيقة."

مبنا�سبة الذكرى االأربعني لقيام االحتاد ...

البنك يطلق حملة "40 عامًا من االجنازات، 40 عطلة �سياحية رائعة"

Riyas Aboo            
Jebel Ali Branch
Haidar M Jassim           
Dubai Branch
Taleb Almuhairi            
Jumeirah Branch
Zahra Jazayeri            
Sharjah Branch
Mohamed Rashid            
Al Maktoum Branch

Raed Ashour Shaat            
Al Ain Branch
Ibtesam Jaffar Rustom 
W.O Mohd A Alkhals            
Jumeirah Branch
Mohammed Abdul Hai Late 
Abdul Mannan           
Musaffa Branch
Mohamed Jamaleddin.
O. Hgaig         
Attijari Al Islami Jumeirah 
Center

Congratulations to the winners of the CBD 40th UAE National Day Consumer Products Promotion!
Winner of the grand prize (round-the-world holiday Package for two)
Abdul Karim Sultan M   Dubai Branch
Winners of the 39 holiday packages for two

Saber Ahmed Nezhadi            
Sharjah Branch
Mehemmed M.Shawesh           
Garhoud Branch
Barween Habib            
Sh. Zayed Road Branch
Muaatasem Z. Awda            
Abu Dhabi Branch
Munira Saeed Hassan            
Al Awir Branch
Abdul Karim Sultan M           
Dubai Branch
William A. Dias            
Al Maktoum Branch
Khaled A R Al Borno            
Sharjah Branch
Omar Saeed Yaqoob Hassan  
Ras Al Khaimah Branch
Sheikha Azza Sultan Ali R 
Alnoaimi           
Ajman Branch

Neamat Sleiman Ep.
Haitham Sleiman  
Main Branch
Ranya Z Doleh           
Jumeirah Branch
Mohd Khaliq           
Al Awir Branch
Barween Habib           
Sh. Zayed Road Branch
Juma Rashid Mohamed 
Alsaadi 
Sharjah Branch
Haider Ahmed Mohammed 
Al-Anssari 
Al Qusais Branch 
Mohamed Murtadha 
Mohamed Mukhtar Al Marz           
Muhaisnah Branch 
Edgar De Guzman Dutong           
Abu Dhabi Branch 
Ahmed Adhed Rashed 
Adhed           
Immigration Branch

Khalid Abdulla A. Abu Ghazzi          
Al Maktoum Branch
Bader Abdulrazzaq Marjan           
Sh. Zayed Road Branch
Salah Amin Abdelrhm             
Sh. Zayed Road Branch
Awad Mossad             
Al Maktoum Branch
Abdulla Mohd Almazrui           
Abu Dhabi Branch
Maryam Mohammed           
Umm Suqeim Branch
Zhanna Izalova             
Al Maktoum Branch
Hee Youl Lee             
Dubai Branch
Mohammad Alkamali             
Attijari Al Islami - Main Branch
Hassan Al Rostamani             
Main Branch
Khalid Ramadan Mohd            
harjah Branch

الفائز باجلائزة الكربى يت�ضلم جائزته من مدير الفرع
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اأعلن البنك عن تخريج دفعة جديدة من مواطني 

الدولة من برنامج التدريب االإداري املكثف الذي 

وق��درات  اإمكانيات  تطوير  بهدف  البنك  �ضممه 

منا�ضب  لت�ضلم  واإع��داده��م  االإم��ارات��ي  ال�ضباب 

قيادية يف البنك، يف اإطار توجهه لتعزيز وت�ضريع 

اأن�ضطته  وتطور  منو  مع  متا�ضيا  التوطني  عملية 

املوؤ�ض�ضات  اأب��رز  كاأحد  دوره  وت�ضاعد  وعملياته، 

العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  ال��رائ��دة  امل�ضرفية 

املتحدة.

بالتو�ضن،  بيرت  املنا�ضبة حفل ح�ضره  بهذه  واأقيم 

نائب  يو�ضف،  ويعقوب  للبنك  التنفيذي  الرئي�ص 

�ضهادات  بت�ضليم  قاما  الذين  التنفيذي،  الرئي�ص 

التقدير للخريجني، واأ�ضادا باجلهود التي بذلوها 

ال�ضتكمال العمليات التدريبية بداأب كبري. وح�ضر 

احلفل اأع�ضاء االإدارة العليا بالبنك. 

هذا  اأن  التنفيذي،  الرئي�ص  بالتو�ضن،  بيرت  واأك��د 

البنك  م��ب��ادرات  اأح��د  يعد  التدريبي  ال��ربن��ام��ج 

الرائدة لتنمية وتطوير موارده الب�ضرية وامل�ضاهمة 

يف خلق جيل م�ضريف وطني موؤهل يتمتع مب�ضتوى 

ت�ضلم  من  ميكنه  والتدريب  التاأهيل  من  متميز 

وازده��ار  منو  يف  بفعالية  وامل�ضاركة  امل�ضوؤوليات 

ال��ب��ن��ك، وال��ق��ط��اع امل�����ض��ريف يف دول���ة االإم����ارات 

العربية املتحدة ب�ضكل عام.

واأ�ضاف بقوله: يويل بنك دبي التجاري ا�ضتقطاب 

وتاأهيل وتدريب مواطني الدولة للعمل يف القطاع 

امل�ضريف اأهمية كبرية انطالقًا من دوره كموؤ�ض�ضة 

مكانة  باحتالله  ت��وج  ال��ذي  االأم��ر  رائ��دة،  وطنية 

املجال.  ه��ذا  يف  امل�ضريف  القطاع  �ضمن  ريادية 

م�ضريًا اإىل اأن البنك يقوم وعلى مدار العام بتنفيذ 

ال�ضباب  ا�ضتقطاب  ت�ضتهدف  وبرامج  م��ب��ادرات 

على  والعمل  امل�ضريف،  القطاع  يف  للعمل  املواطن 

تاأهيلهم طبقًا الأرفع امل�ضتويات.

التنفيذي:  الرئي�ص  نائب  يو�ضف،  يعقوب  واأو�ضح 

منذ بداياته االأوىل وبنك دبي التجاري ي�ضع توطني 

نهج  اإط��ار  يف  اأولوياته،  �ضدارة  �ضمن  الوظائف 

التدريب  توفري  على  يعتمد  مدرو�ص،  ا�ضرتاتيجي 

حققت  وقد  الوظيفي،  التطور  وفر�ص  والتاأهيل 

ارتفاع  يج�ضده  ملحوظا  جناحا  ا�ضرتاتيجيته 

ن�ضبة التوطني اإىل 40٪ من اإجمايل عدد العاملني 

يف  قيادية  مراكز  منهم  كبري  ق�ضم  يتبوؤ  بالبنك 

يف  الوظائف  توطني  مفهوم  ب��اأن  م��وؤك��دًا  البنك. 

البنك يعتمد على خطط منهجية ال ت�ضتهدف فقط 

ت�ضجيل زيادة كمية يف اعداد املواطنني ون�ضبتهم 

نوعية،  زيادة  اي�ضا  وامنا  العاملني،  اجمايل  اىل 

اإىل  متتد  فعالة  توطني  معدالت  حتقيق  ت�ضتهدف 

يف  وامل�ضاهمة  العليا  الوظيفية  امل�ضتويات  خمتلف 

خلق جيل م�ضريف وطني موؤهل.

ملدة  ميتد  ال��ذي  االإداري،  التدريب  برنامج  ويعد 

ع��ام واح���د، اأح���د اأب���رز ب��رام��ج ت��دري��ب وتاأهيل 

امل�ضرفيني فعالية ومتيزًا �ضمن القطاع امل�ضريف 

يف دول���ة االإم������ارات، وق���د ق���ام م��رك��ز ال��ت��دري��ب 

والتطوير يف بنك دبي التجاري بتطويره خ�ضي�ضًا 

الدولة،  مواطني  املتميزين من  للخريجني اجلدد 

والتدريبات  النظرية  ال��درو���ص  بني  يجمع  بحيث 

العملية يف خمتلف اإدارات وفروع البنك، ل�ضمان 

اإك�ضاب اخلريجني اخلربات واملهارات ال�ضرورية 

االأم��ث��ل،  بال�ضكل  الوظيفية  م�ضوؤولياتهم  الأداء 

وتعزيز معارفهم لتاأهيلهم لتحقيق التقدم املهني 

املن�ضود لت�ضلم م�ضوؤوليات اأكرب و�ضواًل اإىل احتالل 

املنا�ضب القيادية يف البنك.

تخريج دفعة جديدة من املتدربني امل�اطنني

خطط منهجية للت�طني ت�ستهدف حتقيق زيادات كمية ون�عية

اأف�ضل  �ضمن  التجاري  دبي  بنك  براندز" العاملية  "�ضوبر  موؤ�ض�ضة  اختارت 

العالمات التجارية اعرتافا بامتالكه اأحد اأقوى العالمات التجارية يف دولة 

رئي�ص  �ضويدان،  بدر  البنك  جائزة  ت�ضلم  وقد  املتحدة.   العربية  االإم��ارات 

الت�ضويق واالت�ضال املوؤ�ض�ضي بالبنك من مايك اجنلي�ص، مدير �ضوبر براندز 

دبي  انرتكونتيننتال يف  اأقيم يف فندق  تكرميي  االأو�ضط خالل حفل  ال�ضرق 

ف�ضتيفال �ضيتي.

الدولة  يف  جتارية  عالمة   3.000 بني  من  التجاري  دبي  بنك  اختيار  ومت 

تاأهلت لنيل هذه اجلائزة الرفيعة. وقام بالت�ضويت على هذا القرار، جلنة 

رفيعة ت�ضم �ضخ�ضيات معروفة يف عامل العالمات التجارية. 

الهوية  اجل��ائ��زة  ه��ذه  "تعك�ص  بقوله:  �ضويدان  ب��در  علق  املنا�ضبة  وبهذه 

املوؤ�ض�ضية لبنك دبي التجاري حيث ي�ضعى البنك ب�ضكل متوا�ضل اإىل التميز 

يف اإر�ضاء عمالئه، وتقدمي منتجات وخدمات م�ضرفية مبتكرة وفعالة، تلبي 

متطلبات جميع عمالئه".

بنك دبي التجاري يف�ز بجائزة "�س�بر براندز"

الأف�سل العالمات التجارية للعام 2011
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تر�ضت"  و"ڤوي�ص  ال��ت��ج��اري  دب���ي  ب��ن��ك  اأع���ل���ن 

عامليًا  ال��رائ��دة  ال�ضركات  اإح��دى   ،VoiceTrust
وخدمات  الرقمي  الت�ضديد  حلول  توفري  جمال  يف 

يف  دخولهما  عن  ال�ضوتي  التعريف  عرب  التوثيق 

ال�ضراكة،  ه��ذه  ومب��وج��ب  ا�ضرتاتيجية.  �ضراكة 

التجاري"  دبي  "بنك  مع  تر�ضت"  "ڤوي�ص  تتعاون 

بهدف اإطالق برنامج بطاقة ڤيزا "ڤوي�ص تر�ضت" 

امل�ضبقة الدفع واخلا�ضة بالرواتب. ويقدم برنامج 

بطاقة ڤيزا "ڤوي�ص تر�ضت" م�ضبقة الدفع اخلا�ضة 

الرواتب  لدفع  خم�ض�ضًا  �ضاماًل  ح��اًل  بالرواتب 

�ضمن ال�ضركات، يلبي احتياجات كل من اأ�ضحاب 

العمل واملوظفني.

و�ضيتم اإ�ضدار بطاقات ڤيزا م�ضبقة الدفع امل�ضرتكة 

التجاري"  دب���ي  و"بنك  تر�ضت"  "ڤوي�ص  ب��ني 

بتحويل  العمل  اأ�ضحاب  �ضيقوم  حيث  للموظفني، 

الرواتب وفق مواعيدها با�ضتخدام هذا الربنامج، 

اأو  �ضهري  ن�ضف  اأو  اأ�ضبوعيًا  ذل��ك  اأك���ان  ���ض��واء 

وال�ضركات  العمل  اأ�ضحاب  �ضي�ضتفيد  كما  �ضهري. 

ب�ضكل فوري من ا�ضتخدام هذه البطاقة باعتبارها 

يف  واآمنة  للكلفة  وموفرة  و�ضريعة  مريحة  و�ضيلة 

توزيع  عملية  تنظيم  اإىل  اإ�ضافة  الرواتب،  ت�ضديد 

الرواتب دون اأية ر�ضوم خفية، وتاأمني ح�ضاب خا�ص 

تر�ضت"  "ڤوي�ص  بوابة  من  واال�ضتفادة  بالرواتب 

االإلكرتونية اخلا�ضة بالعمالء، اإ�ضافة اإىل اإمكانية 

تلك  كل  اأن  علمًا  ال��رات��ب،  ت�ضديد  اإ�ضعار  طباعة 

االإجراءات متوافقة مع معايري نظام حماية االأجور 

�ضمن كل من البنك املركزي ووزارة العمل.

املوظفون  �ضيحظى  للبطاقة،  ا�ضتالمهم  وع��ن��د 

واإمكانية  والفوائد،  املزايا  من  مميزة  مبجموعة 

عرب  رواتبهم  على  للح�ضول  واآمنة  و�ضهلة  مالئمة 

اأي جهاز �ضّراف اآيل داخل دولة االإمارات العربية 

املتحدة، اإ�ضافة اإىل اأنها مقبولة ومعتمدة عامليا. 

كما تتوفر مراكز خدمة العمالء على مدار ال�ضاعة 

اأ�ضحاب  واإر���ض��اد  مل�ضاعدة  االأ���ض��ب��وع  اأي���ام  ط��وال 

البطاقات، باالإ�ضافة اإىل ميزة تلقي ر�ضائل ن�ضية 

ق�ضرية حول ح�ضاب اأر�ضدتهم عندما يتم اإر�ضال 

تاأمني  يف  ي�ضاعد  مما  البطاقة،  حل�ضاب  رواتبهم 

راحة املوظفني.

ويف هذا ال�ضدد، قال فران�ص جان بريكينز، رئي�ص 

"ي�ضعدنا  اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد، يف البنك: 

عمالئنا  تزويد  نوا�ضل  اأن  التجاري  دبي  بنك  يف 

واملبتكرة  املتميزة  الدفع  حلول  من  باملزيد  الكرام 

واأق�ضى  االأداء  يف  العالية  اجل���ودة  تعك�ص  ال��ت��ي 

ويعك�ص  ال��دف��ع.  عند  واالأم���ان  ال��راح��ة  م�ضتويات 

"ڤوي�ص  م��ن  ال��دف��ع  م�ضبقة  ڤ��ي��زا  بطاقة  اإط���الق 

يف  البنك  التجاري" التزام  دبي  "بنك  تر�ضت" و 

احتياجات  تلبي  الت�ضديد  يف  رائ��دة  حلول  تقدمي 

عمالئنا وتتجاوز توقعاتهم."

الرئي�ص  حبيب،  ط��ارق  قال  التوقيع،  حفل  وخ��الل 

عقد  "ي�ضرنا  تر�ضت":  "ڤوي�ص  ل�ضركة  التنفيذي 

التجاري"  دب��ي  "بنك  مع  املميزة  ال�ضراكة  ه��ذه 

بهدف طرح هذا املنتج اجلديد اخلا�ص بالرواتب 

يف االأ�ضواق، والذي يعد بتقدمي اأحد احللول االأكر 

�ضمولية يف جمال ت�ضديد الرواتب، لنلبي من خالله 

متطلبات خمتلف اأنواع ال�ضركات، ولنمّد املوظفني 

مريحة  بطريقة  رواتبهم  على  احل�ضول  باإمكانية 

واآمنة."

تر�ضت"يف  "ڤوي�ص  �ضركة  "تتفانى  قائاًل:  واأ�ضاف 

تقدمي احللول املبتكرة يف جمال الت�ضديد الرقمي، 

العمالء  ل�ضالح  ال��ف��ائ��دة  حتقيق  ت�ضمن  وال��ت��ي 

ب�ضكل فوري. وت�ضهم بطاقة ڤيزا م�ضبقة الدفع من 

دعم  التجاري" يف  دبي  "بنك  تر�ضت" و  "ڤوي�ص 
اجلهود املتوا�ضلة من جانب املوؤ�ض�ضات واحلكومات 

على  يعتمد  ال  جمتمع  اإىل  الو�ضول  بهدف  املحلية 

الدفع النقدي."

تطوير  مدير  اإ�ضتيد،  �ضتيوارت  ق��ال  جهته،  م��ن 

االأو�ضط  وال�ضرق  اأوروب��ا  و�ضط   - ل�"ڤيزا  االأعمال 

هذه  تقدمي  "يعترب  واأفريقيا":  ال�ضرقية  واأوروب���ا 

تقنية  توظيف  ق��درة  يبنّي  ه��ام��ًا  ت��ط��ورًا  البطاقة 

واالأف����راد  ال�����ض��رك��ات  اإف����ادة  على  امل�ضبق  ال��دف��ع 

حلول  عن  دائمًا  "ڤيزا"  وتبحث  �ضواء.  حد  على 

االأفراد  كاًل من  الت�ضديد متّد  ومتنوعة يف  جديدة 

واالقت�ضادات وال�ضركات بحلول مالية اأف�ضل، وهذا 

متامًا ما �ضيقدمه نظام البطاقة امل�ضرتكة م�ضبقة 

الدفع اخلا�ضة بالرواتب من خالل تعزيز اإمكانية 

احل�ضول على فوائد �ضبكة الدفع من "ڤيزا"".

بنك دبي التجاري و"ڤ�ي�س تر�ست" تطلقان بطاقة ڤيزا 

م�سبقة الدفع خا�سة بالرواتب
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بح�ضور �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب 

مركز  اأق��ام  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص 

حممد بن را�ضد الإعداد القادة يف فندق جراند حياة بدبي حفل 

�ضمو  وق��ام  القادة.  الإع��داد  را�ضد  بن  حممد  لربنامج  التخرج 

دبي،  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ 

الزميل  اىل  الواعدة  القيادات  فئة  من  التخرج  �ضهادة  بت�ضليم 

عامر حممد مكي.

امل�ضتقبلية  والطموحات  اال�ضرتاتيجية  اخلطط  مع  ومتا�ضيًا 

البعيدة املدى الإمارة دبي، يقدم "مركز حممد بن را�ضد الإعداد 

ال�ضباب  من  جيل  وتاأهيل  اإع���داد  اإىل  تهدف  برامج  القادة" 

وموؤ�ض�ضات  دوائ��ر  يف  القيادة  دف��ة  ت��ويل  على  ال��ق��ادر  امل��واط��ن 

العربية  االإم����ارات  ودول���ة  دب��ي  واخل��ا���ص يف  ال��ع��ام  القطاعني 

املتحدة بكل كفاءة وجدارة، وذلك عرب تزويدهم بكل ما يلزم 

من معرفة ومهارات وخربات.

تبداأ م�ضرية النجاح بخطوة ناجحة تتبعها خطوات 

املبادرة  بني  جامعًا  النجاح  ه��ذا  فيتواىل  اخ��رى، 

يبدو  بالقطاف  واذا  املن�ضود،  وال��ه��دف  واملنهج، 

يانعًا، واالأرقام ترتفع ت�ضاعدًا، والطموح بال حدود.

والتميز  النجاح  م�ضرية  توجز  م��ع��دودات  كلمات 

لرجل االأعمال املعروف يف الفجرية واالمارات ودول 

ولد  ال��ذي  املال  علي  حممد  �ضعادة  التعاون  جمل�ص 

يف العام 1948، وبداأ حياته التجارية يف ابوظبي يف 

العام 1969، حيث افتتح بقالة، ومن ثم افتتح مكتب 

خلدمات التاك�ضي يف العام 1970.

يقول �ضعادة حممد علي املال رجل االأعمال املعروف: 

اىل  ا�ضافة  النجاح،  ا�ضا�ص  هما  واملثابرة  اجلد  اإن 

الطموح الذي حذا بي بعد ذلك اىل اإن�ضاء موؤ�ض�ضة 

يف  وذلك  الفجرية،  واملقاوالت" يف  للتجارة  "املال 
العام 1973.

املقاوالت،  قطاع  يف  العمل  وا�ضلت  وق��د  وي�ضيف: 

وال�ضحية،  الكهربائية  امل��واد  جت��ارة  جانبها  واىل 

ا�ضافة اىل التمديدات الكهربائية حتى العام 1996.

وا�ضري هنا اىل انني عملت اىل جانب ذلك يف جمال 

ال�ضيارات حيث قمت بتاأ�ضي�ص "املال لل�ضيارات" يف 

العام 1984، ثم اإن�ضاء م�ضنع الورق يف الفجرية يف 

العام 1996، ثم ان�ضاء م�ضنع البال�ضتيك يف العام 

2004 اىل جانب االعمال التجارية اخلا�ضة.

الدرا�ضة الوافية ا�ضا�ص النجاح

ويوؤكد �ضعادة ال�ضيد حممد علي املال باملنا�ضبة على 

اأن الدرا�ضة الوافية الأي م�ضروع هي اأ�ضا�ص جناحه، 

و�ضرورة   خطوة،  خطوة  التفا�ضيل  بكل  العناية  مع 

للمفاجاآت  والتح�ضب  ال�ضوق،  يف  امل�ضتجدات  وعي 

وكذلك للمناف�ضات.

االآب��اء  رع��اي��ة  اهمية  على  امل��ال  �ضعادة  ي��وؤك��د  كما 

ناجحني  ليكونوا  لديهم  احلوافز  واذك��اء  الأبنائهم، 

وال�ضبا  الطفولة  من  بدءًا  االآباء  م�ضرية  وليوا�ضلوا 

وذلك  وال�ضلوك،  والتعليم  الرتبية  واهمية  وال�ضباب 

باأ�ضلوب الليونة، واحلمد هلل فاإنني اتعامل مع ابنائي 

وكذلك  �ضبب جناحهم  وهذا هو  كاأ�ضدقاء،  جميعًا 

وعيهم ل�ضوؤون االعمال واحلياة والنا�ص.

واملتابعة  االهتمام  يوا�ضلوا  باأن  لالآباء  ون�ضيحتي 

الأبنائهم �ضواء قبل الزواج اأو بعد الزواج، مع احلث 

وكذلك  ال�ضالح،  والعمل  اخللقي  االل��ت��زام  على 

النجاح والتميز، فالعلم هو اأ�ضا�ص التطور واالزدهار، 

ونفتخر باالإمارات اليوم باالأجيال اجلديدة املتعلمة 

واملزيد  املزيد  لتحقيق  االآب��اء  م�ضرية  توا�ضل  التي 

من االزدهار والتطور يف رحاب النه�ضة ال�ضاملة مع 

�ضرورة التنويع يف التخ�ض�ضات، واالإتقان عند اأداء 

اي عمل، واالإخال�ص يف كل خطوة.

ال�ضباب  من  ولدينا جيل جديد  القول:  اىل  وخل�ص 

يف الفجرية واالإمارات واحلمد هلل ح�ضلوا على اأعلى 

درجات العلم، ويتمتعون باأف�ضل الكفاءات، ويوؤدون 

دورهم احل�ضاري واالن�ضاين البناء على اكمل وجه. 

االزده��ار  وت��واىل  اجل�ضد،  �ضلح  الراأ�ص  �ضلح  ف��اإذا 

وكذلك القطاف ملا فيه خري اجلميع.

واالجتهاد،  االخ��الق  اهمية  على  باملنا�ضبة  واأوؤك���د 

واجلدية والهدف وقيمة الوقت، والكرامة االن�ضانية، 

اأنفعهم  النا�ص  وخري  واجبات،  وعليه  حقوق،  فلكل 

للنا�ص واأمتنى التوفيق للجميع.

حممد علي املال:

اأمتنى من اجلميع الدرا�سة ال�افية الأي م�سروع قبل البدء بتنفيذه

يف حفل تخرج"برنامج حممد بن را�سد الإعداد القادة" 

ويل عهد دبي ي�سلم �سهادة التخرج للزميل عامر مكي
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يف اطار احتفاالته بالذكرى ال�40 لتاأ�ضي�ص الدولة، 

وامل��ب��ادرات  الفعاليات  م��ن  بالعديد  البنك  ق��ام 

العيد،  لهذا  الوطنية  الروح  تعك�ص  التي  املجتمعية 

االإم���ارات  ب��اأع��الم دول��ة  ف��روع��ه  ق��ام بتزيني  فقد 

متميز  ب�ضكل  واإ�ضاءتها  الوطني،  العيد  و�ضعارات 

وفريد. 

هناأ  االحتفاالت،  ه��ذه  مبنا�ضبة  األقاها  كلمة  ويف 

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  يو�ضف،  يعقوب  ال�ضيد 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  للبنك، 

�ضاحب  واأخ��اه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ص  نهيان 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص 

الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 

حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�ص  اأع�ضاء  واخوانهما 

االإمارات، واأولياء العهود، واأبناء ال�ضعب االإماراتي 

مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�40 لدولة االإمارات العربية 

املتحدة.

الوطني  باليوم  االحتفال  منا�ضبة  يعقوب  وانتهز 

دور  بلعب  التجاري  دب��ي  بنك  ال��ت��زام  على  ليوؤكد 

وخدمة  الوطني،  االقت�ضاد  وتعزيز  دعم  يف  فعال 

اأر�����ص ال��دول��ة وتلبية  امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى 

احتياجاتهم امل�ضرفية.

على  التجاري  دبي  بنك  "يحر�ص  قائاًل:  واأ�ضاف 

امل�ضاركة يف هذه املنا�ضبة الوطنية الغالية على قلب 

م�ضريًا  الدولة،  هذه  ار�ص  على  ومقيم  مواطن  كل 

البنك  نظمها  التي  واالأن�ضطة  الفعاليات  ان  اإىل 

اأبناء  الوطنية يف قلوب  املنا�ضبة  جت�ضد مكانة هذه 

هذا الوطن املعطاء، الذين يحملون كل معاين احلب 

والوالء والعرفان له".

تالها  الوطني،  بال�ضالم  االحتفال  مرا�ضم  وب��داأت 

موظفي  من  عدد  األقاها  �ضعرية  وق�ضائد  كلمات 

امل�ضابقات  من  عددا  االحتفال  ت�ضمن  كما  البنك. 

ومعر�ص  ال�ضعبية  للماأكوالت  وم�ضابقة  الثقافية 

لوحات فنية م�ضتوحى من املنا�ضبة.

البنك يحتفل بالي�م ال�طني



CBD gets into the spirit of UAE’s 
40th National Day
During the celebration of the recent UAE’s 40th National Day, 
Commercial Bank of Dubai (CBD) launched a number of 
community initiatives that reflected the spirit of this special 
occasion.

The bank decorated all its branches with UAE flags and the 
national day slogan, using distinct lighting and a unique style. The 
bank also invited its entire staff to national day celebration, which 
was held in the CBD headquarters and other branches.

In a speech, CBD Executive Vice President, Yacoub Yousef, 
congratulated UAE President His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum, UAE Vice-President and Prime Minister and 
Ruler of Dubai, and members of the Supreme Council of Rulers, 
Crown Princes and people of the UAE on the occasion of the 40th 
National Day.

Yousef confirmed CBD's commitment in playing an active role 
in supporting and promoting the national economy, serving the 
citizens and residents of the country, and fulfilling their banking 
needs. He stressed that as one of the oldest local banks, CBD is 
proud of its participation in the UAE’s economic development, 
where it has played a vital role – especially in financing trade and 
infrastructure projects.
 


