
 
 
 
 
 

 
 
 

 تماشيًا مع استراتيجية البنك بدعم مسيرة التوطين في دولة اإلمارات
 فيلمعرض الوطني للتوظل الراعي الذهبيبنك دبي التجاري 

   
كراع أعلن بنك دبي التجاري عن مشاركته : 5102فبراير  12دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

اكسبو الذي يقام في مركز  الحكوميفي القطاع المالي و  فيالوطني للتوظمعرض لل ذهبي
البنك بدعم مسيرة  ، تماشيًا مع استراتيجية5112 فبراير 11إلى  11في الفترة من  الشارقة

استقطاب الخريجين في التوطين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمساهمة بفعالية 
 .ريجات لاللتحاق بالقطاع المصرفيوالخ

حرص بنك دبي : "في بنك دبي التجاري  ارة الموارد البشريةشروق الرضا، رئيس إد توقال
 ، انطالقاً على وضع قضية التوطين ضمن صدارة أولوياتهالعقدين الماضيين التجاري على مدى 

تلعب دورًا متنامي األهمية في تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية  من دوره كمؤسسة وطنية رائدة
ساسيًا أرائدة تلتزم بجعل التوطين نهجًا انته كمؤسسة مصرفية مكنظرًا لو . واالجتماعية في البالد

ستقطاب وتههيل وتدريب الكوادر الوطنية وتسليمها مواقع ال في عملياتها، وتنفذ خططًا طموحة
بهعلى معدالت التوطين يتمتع اليوم  بنك دبي التجاري بات ، دارات والفروعقيادية في مختلف اإل

حيث تبلغ نسبة التوطين في البنك  ،العربية المتحدة االمارات ضمن القطاع المصرفي في دولة
14%". 

خطط على  دبي التجاري باعتماده بنكيمتاز مفهوم توطين الوظائف في : "شروق  توأضاف
جمالي العاملين، إلى إعداد المواطنين ونسبتهم أ تستهدف فقط تسجيل زيادة كمية في  منهجية ال

والمساهمة في خلق جيل مصرفي  ،تحقيق معدالت توطين فعالةيضا زيادة نوعية تستهدف أنما ا  و 
، وذلك من على تولي المسؤوليات القيادية واإلشرافية في مختلف أقسام البنكوقادر  وطني مؤهل
على تمتع موظفيه المواطنين بمستوى متميز من التههيل والتدريب يؤهلهم تسلم  هخالل حرص

 . "وازدهار البنكالمسؤوليات والمشاركة بفاعلية في نمو 

 
 خبر صحفي



عمليات تدريب وتههيل الموظفين المواطنين من الجنسين على  ال تقتصر هذا النهج، عوتماشيًا م
نما تظل مستمرة مع مشاركتهم بانتظام ا  السابقة لتسلم مهامهم الوظيفية، و  وليةعمليات التدريب األ

هم على مختلف المستجدات طالعا  مكاناتهم و ا  في برامج ودورات تدريبية مكثفة لتنمية قدراتهم و 
الدورات التدريبية المكثفة التي يتم تنظيمها في مركز  فإلى جانب. والتطورات في العمل المصرفي

التدريب والتطوير التابع للبنك، يتم إيفاد العديد من الموظفين المواطنين للمشاركة في دورات 
 .خارج الدولةو أرفي مارات للتدريب المصسواء في معهد اإل ،تدريبية عامة ومتخصصة

 ال يمكن تحقيقهخيار استراتيجي "بكونها بنك دبي التجاري في التوطين عملية ت شروق وصفو 
وعبر تنفيذ خطط طموحة للتدريب  ،المواطنة في الموارد البشرية المكثف االستثمارال من خالل إ

بسبب يل عنها، ليس فقط يعد قضية حيوية ال بدفي العمل المصرفي  فوجود المواطنين. والتههيل
نما أيضًا بسبب الطابع الحيوي لدور القطاع المصرفي ،لطبيعة السوق والعمالء متفهمه وها . وا 

نحن اليوم نحصد ثمار تخطيطنا، فلدينا أعداد ال يستهان بها من المسؤولين المواطنين في 
 كما باتتواطنين، ن معظم مدراء الفروع هم من المفضاًل عن أمختلف إدارات وأقسام البنك، 

 ."مراكز قيادية في البنك يشغلننسبة جيدة من المواطنات 

دارة البنك بههمية االستثمار في العنصر البشري، يقوم البنك بحمالت مباشرة إيمان إوانطالقا من 
وخاصة من خريجي المعاهد والجامعات، كما يتم وبشكل دوري تنظيم  ،الستقطاب المواطنين

لبة المعاهد والجامعات في الدولة بهدف تشجيعهم لالنضمام للقطاع المصرفي زيارات تعريفية لط
 .زايا العمل في هذا القطاع الحيوي وتعريفهم بآفاق وم

وتقديرًا للدور المتميز وجهود بنك دبي التجاري في مجال توطين الوظائف على مستوى دول 
كما فاز . دول مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي، نال البنك تقدير مجلس وزراء العمل ب

 . بجائزة دبي للتنمية البشرية، وجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي

أود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة كافة الشباب لزيارة جناح بنك : "ةً قائل احديثهت شروق واختتم
 ". رها البنكف للتعرف على فرص العمل التي يوفيدبي التجاري في المعرض الوطني للتوظ

 

 -انتهى-
 :نبذة عن بنك دبي التجاري 

، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، 4191تهسس البنك في دبي، اإلمارات العربية المتحدة في عام 
جدير بالذكر أن البنك مملوك بالكامل لمواطني دولة . ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي

(. ICD)٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي لالستثمار 02ذلك اإلمارات العربية المتحدة، بما في 
٪ منهم من مواطني دولة اإلمارات 14جنسية مختلفة،  91موظف من  4,022يعمل في البنك حوالي 



وهو يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية . العربية المتحدة
. مكاتب نقد 9فرعًا و  09سات واألفراد، من خالل شبكة فروع تضم لعمالئه من الشركات والمؤس

وعالوة على ذلك يتمتع البنك بشبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداعي النقدي يبلغ عددها 
 .جهاز 022
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