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 البنك العربي المتحد

 
المعرض ضمن خطته المستقبلية لتوطين الوظائف وذلك في إطار فعاليات مبادرات جديدة  يستعرض 

 )إكسبو( مركز الشارقة للمعارض -الوطني السادس عشر للتوظيف 
  

المالي جائزة المرأة المتميزة في القطاع "تحصل على ، السيدة يسرا باقي رئيسة إدارة الفروع -نائب رئيس أول 
  "المصرفيو 

 
 أعلن البنك العربي المتحد، البنك األسرع نموا في الشرق األوسط، اليوم عن فوز :4192فبراير  91اإلمارات العربية المتحدة، 

المرأة المتميزة في القطاع "بجائزة الخدمات المصرفية لألفراد،  –رئيسة إدارة الفروع نائب رئيس أول، ، اريسرا عبد الغف السيدة

 .المصرفيةو  معهد اإلمارات للدراسات المالية " والمقدمة منالمصرفيالمالي و 

فعاليات المعرض الوطني للتوظيف  ضمنحاكم الشارقة، بتقديم الجائزة  نائبالقاسمي،  سالمبن  عبد اهللقام سمو الشيخ قد و 

إلحدى  سنويا   المرموقةوتمنح هذه الجائزة  للمعارض )إكسبو(، والذي ُيقام في دورته السادسة عشر في مركز الشارقة

 خالل التي حققتها المتميزةاالنجازات على  بناء   هذه الشخصية يتم اختيارو في القطاع المصرفي،  لةلعامالشخصيات النسائية ا

 تها المهنية.مسير 
 

، العديد من المناصب المختلفةفي  عاما  في القطاع المصرفي 51، خالل مسيرتها المهنية الممتدة على مدى يسراالسيدة تدرجت 

، وصياغة السياسات، والتخطيط اإلستراتيجي، المصرفية ، ومبيعات األصول، والعملياتالتسويقو  قسم خدمة العمالء،عملت في ف

دارة  سويق ت- الماجستير في إدارة األعمال فهي حاصلة على درجةها العلمي، تأما عن مؤهال. يةالمصرف قنواتالفروع و الوا 

رئيسة قسم الخدمات المصرفية الخاصة منها: صب امنالعديد من ال يسرا شغلتقد و من المملكة المتحدة. ، الخدمات المالية

أما األن فهي تشغل منصب رئيسة إدارة الفروع  يسة قسم إدارة الثروات.للسيدات، ورئيسة قسم العمليات المصرفية اإلسالمية، ورئ

  لدى البنك العربي المتحد.



 

 وعلى الرغم من حتياجات العمالء.والمصممة خصيصا  لتلبي افي تطوير عدد من المنتجات المصرفية المميزة يسرا شاركت لقد 

شاركت في  ، فقدهاال أنها ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير ، ربي المتحدمنذ التحاقها بالبنك العالعام بقليل  تتجاوز أن يسرا قد 

خالل  البنك فروع وعدد شبكةفي  علتوسيلمزيد من اتخطط  كموأبوظبي،  ودبي الشارقة كل من فيللبنك فروع  51افتتاح 

 السنوات الثالث القادمة.
 

الذي ُيقام سنويا  في مركز الشارقة للمعارض )إكسبو( و  لهذا العام في المعرض الوطني للتوظيفالبنك العربي المتحد  إن مشاركة

جائزة تنمية الموارد البشرية في " ، حصل البنك على2152في العام و . على التوالي لستة عشر سنة عشر ةالسادستعد مشاركته 

 المالي ة الموارد البشرية في القطاعلجنة تنمي سنوي من قبل بشكل ". ويتم منح هذه الجائزة المرموقةالمصرفيو المالي  القطاع

نجازاتها في مجال لجه تكريما  المالية أو المصرفية وذلك  شركاتالأو  مؤسساتالإلحدى وتقدم  ،المصرفيو  ، توطينالودها وا 

 الكوادر الوطنية. و المهارات وتوظيف 

القضايا  ةناقشبم والتي تختصفي لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي  الُ افع مساهما  البنك العربي المتحد  يعد

لقد كان للبنك التوطين. عملية  تركيز علىمع ال ،والتوظيف في قطاع المصارف الموارد البشرية المؤثرة في مجالالرئيسية 

مجلس الذي ضم الدولة البنك األول في رات، فهو دولة اإلما أبناءالعربي المتحد مبادرات سباقة في دعم العنصر النسائي من 

  نجالء المدفع. السيدة هيإماراتيا  إدارته عضوُا نسائيا  

معهد اإلمارات للدراسات م كر   ،" التي حصلت عليها السيدة يسراالمرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي"باإلضافة إلى جائزة 

الكوادر اإلماراتية التي  تكريمحملة المعهد ل إطار وذلك في فهد والسيدة جميلة ناصرالمصرفية والمالية كل من السيد سالم 

 مناصب إدارية عليا.تشغل 

المواهب  وتطويرتنمية بهدف  قائمةالمبادرات الر د من المبادرات الجديدة وتطويبإطالق العديالبنك العربي المتحد البنك  لقد قام

ُتمنح  التيو  "رئيس مجلس اإلدارة"جائزة  كما أطلق ،ك العربي المتحد للموظفين المتميزين""جوائز البناطلق برنامج ف ،الوطنية

حصل الموظفون الفائزون بهذه الجائزة على رحلة مدفوعة التكاليف لمشاهدة مباريات فريق حيث يألفضل موظف إماراتي للعام. 

  هم على جهودهم وتفانيهم في العمل خالل العام.ل تقديرا  نادي برشلونة مباشرة  من ملعب كامب نو بإسبانيا وذلك 

ممن لديهم الرغبة بمواصلة تعليمهم الجامعي في إحدى  المواطنينلبناء عالقات قوية ومستمرة مع الطالب  هإطار سعيفي و 

الحصول على فرصة  المتميزينيضمن للطالب  ،برنامج رعاية تعليمية العربي المتحد يقدم البنكجامعات الدولة المتميزة، 



اثنين من موظفيه اإلماراتيين فرصة االلتحاق العربي المتحد  البنك نحيم، كما من الجامعة بمجرد تخرجهم لدى البنكوظيفة 

شغل ويفيذه بالتعاون مع جامعة كامبريدج. تنإدارته و البنك التجاري القطري يتولى  البرنامج الذيببرنامج "قادة المستقبل" 

ورئيس الخدمات المصرفية  نائب الرئيس التنفيذي،منصب  بينهاون معظم المناصب العليا في البنك، من اإلماراتي المواطنون

دارات ا لفروع، ورئيس ودائع األفراد، ما يدل للشركات )في الشارقة واإلمارات الشمالية(، ورئيس الخدمات المصرفية لألفراد، وا 

إلدارة ر اكاد يعتمدهبرنامج التوطين الذي  البالد، والدعم الكامل وااللتزام بتطبيقعلى انتشار المواهب اإلماراتية المتميزة في 

 . تهدار لبنك العربي المتحد وأعضاء مجلس إالتنفيذية في ا

 

للتوظيف فرصة ممتازة لدعم السنوي "ُيعتبر المعرض الوطني  وقال بول تروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد:

جعل البنك العربي إننا نسعى لاراتي وذلك بالمساعدة في رعاية وتوجيه الطموح الالمتناهي للشباب في بالدنا. المجتمع اإلم

نجازاته، وتسليط  الضوء على اآلفاق المستقبلية التي يوفرها البنك المتحد الوجهة المفضلة لإلماراتيين، وذلك بإبراز صورة البنك وا 

يجاد فرصة عمل لالتلبي طموحات الخريجين الساعين  التيو العديد من مجاالت األعمال في  نطالق في حياتهم المهنية وا 

 وذلك عن طريق عرضنا لقصصللباحثين عن عمل نكون غاية وهدف أن  كما نطمحمجزية ومستدامة في القطاع المصرفي. 

 ".اعلى هذيسرا دليال واضحا  الذي حققته  نجاحالوقد جاء  ،ناو موظف التي حققها نجاحال

العربي المتحد الدعم للخريجين اإلماراتيين الباحثين عن البنك يقدم ، لموظفيهها البنك منحيباإلضافة إلى جوائز التقدير التي 

 "التميز"البنك العربي المتحد للتوطين برنامج من أهمها مبادرات العدد من فرص عمل في القطاع المصرفي وذلك بإطالق 

ة ومنحهم فرص من أبناء الدولةلمواطنين وتطوير ايركز على تأهيل للكوادر الوطنية كما ي لمهنالجانب ا لتطويريهدف والذي 

 التفاعلية االجتماعية برامجالعمل، ركز البنك على المفضلة للباحثين عن وجهة ال ليكونوفي إطار سعيه  .لالرتقاء وظيفيا  

 نادي البنك العربي المتحد.  على المشاركة فيها وذلك من خالل إنشاء نادي اجتماعي تفاعلي أطلق عليه إسم لموظفينوشجع ا

منهم بالبنك كمكان  للعمل وذلك بهدف  المواطنينوباألخص الموظفين  وتمسك حول مدى ارتباط استفتاءيخطط البنك إلجراء 

 المواهب وأصحاب الخبراتاستقطاب  بهدفإطالق مبادرات أخرى  يضرور تقييم بيئة العمل الحالية وتحديد إن كان من ال

ولكن ، في المنطقة نموا   بنوكبفضل سمعته كأسرع ال خالل السنوات القادمة ا  سريع ا  نمو أن يشهد واإلبقاء عليهم. ويتوقع البنك 

افتتاح البنك لسبعة فروع جديدة في الوطنية، فعلى سبيل المثال، لم يمنع  المواهب دعم وتشجيعلن يأتي على حساب هذا النمو 

  % في توطين منصب مدراء الفروع.511من محافظته على نسبة  2152العام 



 

تمنح كل موظف ضمن بيئة سريعة اإليقاع وذلك : "نقدم في البنك العربي المتحد فرصا للنمو قائال   وأضاف بول تروبريدج

نبحث عن إننا . على حد سواء الفردية وأهداف البنكاألهداف  تحقيقالذاتية في اتخاذ القرارات الخاصة من أحل  السلطة

وبالمقابل، فإننا نتعهد أن نوفر بيئة عمل مواجهة التحديات،  ، ولديهم القدرة والتصميم علىخريجين يتمتعون بالقدرة على النمو

ا من موظفينصحية وسليمة لكل موظف تساعده على تحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية. إننا حريصون على المحافظة على 

 فضل".األتقديم أصحاب الخبرات واألداء الوظيفي المتميز، وسنعمل دوما  على تحفيزهم ليستمروا ب

 

 انتهى،،،

 حررين: الحظات للمم

 حول البنك العربي المتحد:

 

كمشروع مشترك ضم العديد من المستثمرين اإلماراتيين ومؤسسة سوسيتيه جنرال. وانطالقاً من  5791تأسس البنك العربي المتحد في عام 

في مختلف أرجاء  3350لعام فرعاً ومكتباً بحلول نهاية ا 03مقره الرئيسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه المقرر أن تصل إلى 

مزود دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك خدماته المالية لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات، وحصل على جائزة تقديرية باعتباره 

 الحلول الرائد لقاعدة متزايدة من المؤسسات التجارية والصناعية عبر مختلف اإلمارات السبع. 

 

عة الخدمات المصرفية الشاملة التي يوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفية لألفراد، والتمويل ومن خالل مجمو

التجاري، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الخزينة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعديد من القطاعات 

لمتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفية المتميزة، والخدمات المصرفية اإلسالمية، المؤسسية في دولة اإلمارات العربية ا

وبرنامج "مكافآت البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزيد من الخطط التوسعية في المستقبل. ورسّخت 

 م سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نمواً في المنطقة. هذه المبادرات ومستوى األداء المتميز الذي يتقد

 

بنكاً في دول  13ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعد ضمن قائمة أكبر  30يحتل البنك المركز 

مليون درهم للسنة  053البنك العربي المتحد عن أرباح قياسية صافية بلغت  مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وقد أعلن

، وأعلى معدل لصافي األرباح السنوية يسجله البنك حتى تاريخه. 3355٪ مقارنة مع 30، بزيادة قدرها 3353ديسمبر  05المنتهية في 

 363عدل لصافي األرباح نصف السنوية حيث بلغت ، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجيل أعلى م3350وفي النصف األول من عام 

 .3353٪ مقارنة مع أرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 01مليون درهم بزيادة قدرها 

 

، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقية تحالف إقليمي استراتيجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك 3339وفي ديسمبر 

% من أسهم البنك العربي المتحد. ويعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في عام 03الخاص في قطر، على  للقطاع

 مؤشراً على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتيجي مع البنك القطري . 3353

 



األمر الذي مهد لمرحلة من النمو الكبير للبنوك الثالثة عبر المنطقة. كما  وأبرم البنك التجاري القطري تحالفاً مماثالً مع بنك عمان الوطني

% من رأسمال الترناتيف بنك التركي، ما مكن البنوك األربعة 90.30واستحوذ البنك التجاري القطري في اآلونة األخيرة على نسبة 

وتركيا من مثل، الخدمات المصرفية عبر الحدود للشركات  المتحالفة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي

وأسواق المال، وتقديم الدعم على خدمات التجارة واالستثمار باإلضافة إلى الخدمات المصرفية إلدارة الثروات و خدمات القروض 

 المشتركة. 

 

العربية المتحدة، كما أنه أحد أكثر البنوك تحقيقاً لمعدالت يعد البنك العربي المتحد المؤسسة المصرفية األسرع نمواً في دولة اإلمارات 

 الربحية. وفي إطار رؤيته االستراتيجية واإلصرار على مواصلة النمو، يكثف الفريق التنفيذي للبنك العربي المتحد جهوده سعياً منه لخلق

 عالقات قيمة وطويلة األمد مع المساهمين.

 

 بـ:لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 

 جهاد صالح 

 البنك العربي المتحد

 5075481 6 971+هاتف مباشر:

    6314507 50 971+ هاتف متحرك:

jehad.saleh@uab.ae 

 

 ماريا تيم

 صحارى لإلستشارات اإلعالمية

ف  0097143298996 :هات

 00971501714347 :جوال

maria@saharagcc.com 
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