
 

 بیان صحفي

 

 توطین الوظائف " لدعمریادة"البنك العربي المتحد یطلق برنامج 

 2020العلیا في البنك بحلول العام  من المناصب 50   لتشمل% من الوظائف25بهدف توطین 

  القطاع الماليضمننسبة التوطین في وظائف البنك حالیًا وهي األعلى % 44

 

  الشرق األوسط، منطقةالبنك األسرع نموا في البنك العربي المتحد، یقوم - 2014 نوفمبر ،01الشارقة، 

لجهود الرامیة إلى لتكثیف الدعم بهدف  ، البشريالتي تخدم الرأس المال من المبادرات الجدیدة اً  عددبمباشرة

 . تدریبي"ریادة" الإطالق برنامج  توطین الوظائف، ومن ضمنهاتعزیز

 

، مستقبالً  البنك العربي المتحد قیادیة فيلتبوء مناصب الكوادر اإلماراتیة وسیركز برنامج ریادة على تطویر 

 في البنك بحلول العام  العلیا من المناصب50  لتشملالوظائف % في 25بهدف تحقیق نسبة توطین قدرها 

الوطنیة وتطویرها، وٕابراز المواهب المتمیزة، وٕامدادهم الكفاءات . ویهدف البرنامج إلى تقییم واكتشاف 2020

 أعلى المستویات. إلىبالفرص الالزمة لتحقیق تطلعاتهم، واالرتقاء 

 

 القطاع المالي، وذلك نتیجة ضمن%، وهي األعلى 44وتبلغ نسبة التوطین في وظائف البنك العربي المتحد 

المواطنین اإلماراتیین. ویواصل البنك جهوده في جذب لتعزیز استقطاب تطبیق العدید من المبادرات مؤخرا 

مهاراتهم لدعم النمو السریع ألعماله، السیما مع ارتفاع وتطویر  المتمیزة واالحتفاظ بالمواهب اإلمارتیة

نمو . ویتوجب على البنك العربي المتحد تحقیق نسبة 2013% خالل العام 36العائدات التشغیلیة بنسبة 

 المركزي.  اإلمارات العربیة المتحدة% وفقًا للتعلیمات الصادرة عن المصرف4توطین تبلغ سنویة في ال

 



 
خضاعهم للمزید الذي سیتم ا مواطنا إماراتیا من المواهب الواعدة  50استقبل برنامج الریادة في هذا اإلطار، و

من التقییم والتدریب للمساعدة في بناء قاعدة من المواهب اإلماراتیة تضم أصحاب الكفاءات والمهارات العالیة 

لتزامه بضمان االقادرة على دفع عجلة النمو مستقبال، وتوجیه جهود البنك لتحقیق أهدافه الكبرى، بما في ذلك 

النمو االقتصادي المستدام في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

 

: "یمثل المتحد العربي للبنك التنفیذي الرئیس تروبریدج إطالق البرنامج ، قال پولوفي ضوء تعلیقه على 

توظیف مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة بالنسبة لنا في البنك العربي المتحد مجرد البدایة في 

 للمساعدة لمكثف واالمتقن والتطویر المهنيستراتیجیة التوطین، حیث نقدم لموظفینا العدید من برامج التدریب ا

مبادرات هذه ال مهاراتهم، بما یحقق في نهایة المطاف هدفنا في خلق رؤى الغد. ونطمح من خالل تعزیزعلى 

قیادیة لتبوء مناصب اإلماراتیة  قیادیة من المواهب اإلماراتیة المؤهلة مجموعة إلى إعداد "ریادة"برنامج مثل 

   ".مستقبالً  البنك العربي المتحد في

 

 في البنك العربي المتحد لتشمل المزید من المجاالت اإلماراتیینویهدف البرنامج التدریبي إلى توسیع مشاركة 

وورش قیادیة المتخصصة مثل إدارات المخاطر، والتمویل، والعملیات، والخزینة. ویتضمن البرنامج تدریبات 

 وكذلك تدریبات عملیة في ستشاري من خارج الدولة.اعمل متابعة، وتدریبات على الجوانب الفنیة بإشراف 

 موقع العمل.

 

وقام البنك العربي المتحد بإطالق العدید من المبادرات الجدیدة وتطویر المبادرات القائمة بهدف تنمیة وتطویر 

، من ضمنها برنامج تقدیر الموظفین، حیث أطلق البنك برنامج "جوائز البنك العربي اإلماراتیةالمواهب 

المتحد للموظفین المتمیزین"، كما أطلق جائزة "رئیس مجلس اإلدارة" والتي ُتمنح ألفضل موظف إماراتي 

 لتوطین الوظائف، الذي "التمیز"للعام. أما في إطار برامج التدریب الوظیفي، فیواصل البنك تنفیذه برنامج 

یركز على تعلیم مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ومنحهم فرص االرتقاء الوظیفي.  

 



 
% في توطین منصب مدراء الفروع. 100، حافظ البنك العربي المتحد على نسبة 2013وفي العام 

وباإلضافة إلى ذلك، یشغل المواطنون اإلماراتیون معظم المناصب العلیا في البنك، من بینها منصب نائب 

ونائب رئیس خدمات المصرفیة للشركات (في الشارقة واإلمارات الشمالیة)، للونائب رئیس أول رئیس تنفیذي، 

المصرفیة واألعمال للمنتجات  ونائب رئیس أوللخدمات المصرفیة لألفراد،  التابعة لدارات الفروعأول إل

.   االلكترونیة

انتهى -  -
 مالحظات للمحررین: 

حول البنك العربي المتحد: 

 كمشروع مشترك ضم العدید من المستثمرین اإلماراتیین ومؤسسة سوسیتیه جنرال. وانطالقًا من 1975تأسس البنك العربي المتحد في عام 

 منتشرة في مختلف أرجاء 2014 سبتمبر 31 فرعًا ومكتبًا كما في 27مقره الرئیسي الكائن في إمارة الشارقة، وفروعه ومكاتبه التي بلغت 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة، یقدم البنك خدماته المالیة لعمالئه سواء من األفراد أو الشركات. وقد حصل البنك على جائزة تقدیریة 

باعتباره مزود الحلول الرائد لقاعدة متزایدة من المؤسسات التجاریة والصناعیة عبر مختلف اإلمارات السبع.  

ومن خالل مجموعة الخدمات المصرفیة الشاملة التي یوفرها البنك العربي المتحد للشركات، والخدمات المصرفیة لألفراد، والتمویل التجاري، 

والخدمات المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة، وخدمات الخزینة، أصبح البنك الوجهة المفّضلة للعدید من القطاعات المؤسسیة في 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ومع إطالق خدمة "صدارة" للخدمات المصرفیة المتمیزة، والخدمات المصرفیة اإلسالمیة، وبرنامج "مكافآت 

البنك العربي المتحد"، وّسع البنك قاعدة العمالء األفراد، مع وضع المزید من الخطط التوسعیة في المستقبل. ورسّخت هذه المبادرات 

ومستوى األداء المتمیز الذي یتقدم سنة بعد سنة، مكانة البنك العربي المتحد كواحد من أسرع البنوك نموًا في المنطقة.  

 بنكًا في دول 50 ضمن قائمة أكبر الشركات المدرجة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویعد ضمن قائمة أكبر 23یحتل البنك المركز 

 ملیون درهم إماراتي 552مجلس التعاون الخلیجي من حیث القیمة السوقیة. وقد أعلن البنك العربي المتحد عن أرباح قیاسیة صافیة بلغت 

، وهو أعلى معدل لصافي األرباح السنویة التي یسجلها البنك 2012٪ مقارنة مع 35، بزیادة قدرها 2013 دیسمبر 31للسنة المنتهیة في 

 ملیون درهم 328، أعلن البنك العربي المتحد عن تسجیل صافي أرباح مرحلیة بلغت 2014 األول من عام النصفحتى تاریخه. وفي 

. 2013٪ مقارنة مع األرباح المسجلة في الفترة نفسها من عام 26إماراتي بزیادة قدرها 

، أبرم البنك العربي المتحد اتفاقیة تحالف إقلیمي استراتیجي استحوذ من خاللها البنك التجاري القطري، وهو أكبر بنك 2007وفي دیسمبر 

% من أسهم البنك العربي المتحد. ویعد األداء المالي القوي للبنك العربي المتحد الذي سجله في 40للقطاع الخاص في قطر، على 

السنوات الالحقة مؤشرًا على الفوائد التي جناها من خالل تحالفه االستراتیجي مع البنك القطري . 

 



 
وأبرم البنك التجاري القطري تحالفًا مماثًال مع بنك عمان الوطني وبنك ألترناتیف التركي، األمر الذي ساهم في توفیر أرضیة صلبة لتحقیق 

النمو في المستقبل بالنسبة للبنوك األربعة. 

لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بـ: 

جھاد صالح  
البنك العربي المتحد 

 5075481 6 971+ھاتف مباشر:
    6314507 50 971+ ھاتف متحرك:

jehad.saleh@uab.ae   
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