
 
 
 
 
 

 
 
 

 تماشيًا مع استراتيجية البنك بدعم مسيرة التوطين في دولة اإلمارات
 5102وظائف لل اإلماراتلمعرض  الراعي الفضيبنك دبي التجاري 

   
معرض ل كراع فضيبنك دبي التجاري  يشارك: 5102 ابريل 52دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 ابريل 03إلى  82في الفترة من  تجاري العالميدبي الالذي يقام في مركز  فائللوظ ماراتاإل
البنك بدعم مسيرة التوطين في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  ، تماشيًا مع استراتيجية8302

 .ريجات لاللتحاق بالقطاع المصرفياستقطاب الخريجين والخفي والمساهمة بفعالية 

أتي مشاركة البنك في ت : "دبي التجاري في بنك  شروق الرضا، رئيس إدارة الموارد البشرية توقال
 همتأهيلو زيادة عدد المواطنين المتمثلة في ستراتيجية البنك معرض اإلمارات للوظائف لتحقيق ا

 ."تسلم المسؤوليات والمشاركة بفاعلية في نمو وازدهار البنكليؤهلهم بشكل  همتدريبو 

أعداد كبيرة من تستوجب توظيف ، التي يشهدها البنك حاليا التوسعات الكبيرة إن: "وأضافت
هذه فرصة لنا لاللتقاء بالكوادر معارض التوظيف  شكلتو ، مختلف المستوياتب اطنينالمو 

  ".المتميزة الوطنية

 أعلى معدالت التوطين ضمن القطاع المصرفي في دولة االماراتأحد ب بنك دبي التجاري ويتمتع 
 ."%14نك حيث تبلغ نسبة التوطين في الب ،العربية المتحدة

، والتي تعزيز التوطين في القطاع المصرفيلمبادرات التي اتخذها البنك بالشروق الرضا  تونوه
تأهيل المواطنين من مدراء اإلدارة العليا والمتوسطة بالبنك للحصول على شهادة أبرزها يعد 

دبي بنك ويعد  .معهد القيادة واإلدارة البريطانيالمستوى الخامس في التدريب والتأهيل من 
، وهو أعلى هذا النوع من الشهاداتيحصل على  ي أول بنك في منطقة الشرق األوسطالتجار 

 . مستوى للشهادات تحصل عليه مؤسسة في المنطقة 

 
 خبر صحفي



الكفاءات  نم عددبتوظيف كما قام البنك، وفي إطار مبادراته الخاصة بالمسؤولية االجتماعية، 
 .ات الخاصةمن ذوي االحتياج ةالمواطن

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

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

أود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة كافة الشباب لزيارة جناح بنك : "ةً قائل اثهحديت شروق واختتم
 ". ف للتعرف على فرص العمل التي يوفرها البنكيدبي التجاري في المعرض الوطني للتوظ

 

 -انتهى-
 :نبذة عن بنك دبي التجاري 

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

يعمل في البنك حوالي (. ICD)٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي لالستثمار 02المتحدة، بما في ذلك 
وهو يقدم . مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ٪ منهم من14جنسية مختلفة،  91موظف من  4,022

مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية لعمالئه من الشركات والمؤسسات 
وعالوة على ذلك يتمتع البنك بشبكة واسعة من . مكاتب نقد 9فرعًا و  09واألفراد، من خالل شبكة فروع تضم 

 .جهاز 022النقدي يبلغ عددها  ي وأجهزة اإليداعأجهزة الصراف اآلل
 

 لالتصاالت اإلعالمية
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 قسم العالقات العامة واالتصال المؤسسي
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