
 

 في إطار جهوده المتواصلة الستقطاب الكفاءات المواطنة

من المعرض  22البنك العربي المتحد يشارك في النسخة الـ
 الوطني للتوظيف في الشارقة

 على إستقطاب الكفاءات  التركيزالوظيفية من خالل  تناالتوطين جزءا أساسيا من إستراتيجي :أحمد أبو عيده
 وصقل قدراتها

 :المواهب وتصقلبتوفير بيئة عمل تطور الخبرات  المواطنينمن  موظفيهبدعم التزام البنك  رحاب خلف. 

 

 2020فبراير  10،ةالشارق

مركز  فيفعالياتها تنعقد  التي، 22نسخته الـ بفي المعرض الوطني للتوظيف  المتحد، يشارك البنك العربي
في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك  فبراير الجاري، وذلك 11-9خالل الفترة  الشارقة، إكسبو

وصقل قدراتها عبر  دعم جهود توظيف وتطوير الكوادر الوطنية في الدولةالمواطنة، و  الكفاءات الستقطاب
 البنك. يقدمهاالتي  البرامج التدريبية المتخصصة

عبر هذه المشاركة إلى تعزيز قدرات المهارات القيادية لدى المواطنين  البنك العربي المتحديهدف كما 
العاملين في القطاع المصرفي واستقطاب المؤهلين والموهوبين منهم لشغل المناصب القيادية واإلدارية في 

 .أقسامه المختلفة

 جزءا من استراتيجيتنا

"إن للبنك العربي سجال حافال  :العربي المتحدالرئيس التنفيذي للبنك  أحمد أبو عيده قالوفي هذا السياق، 
، كما المواطنةبالنجاحات في دولة اإلمارات العربية المتحدة على صعيد بناء وتطوير الكوادر الوظيفية 

يعتبر البنك التوطين جزءا أساسيا من إستراتيجيته الوظيفية، من خالل تركيزه على إستقطاب الكفاءات 
قدراتها عبر البرامج التدريبية المتخصصة ودورات التدريب العملي الموجهة نحو بناء إمكانات  وتنمية

 .الموظفين ومهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات التطور الوظيفي



 

متميزة للقاء المواطنين الموهوبين والتفاعل معهم لتقديم  المعرض الوطني للتوظيف يعد فرصةن إلى أالفتا 
استطاع أن يحقق الذي  للبنك العربي المتحديساهمون من خاللها في بناء مستقبل واعد  فرص وظيفية لهم

 .نقطة في درجات توطين الوظائف المحددة من قبل البنك المركزي اإلماراتي 101

 المواهب المواطنة تطوير

، أن البنك عمل على البنك العربي المتحدفي  إدارة الثروات البشرية رئيسرحاب خلف  أكدتمن جانبها 
الذي  "ريادة" برنامجتنمية المواهب اإلماراتية، من ضمنها و تطوير إلى  الهادفةإطالق العديد من المبادرات 

الجدد الحاصلين على درجة  الشهادات العليا لموظفين من حملةيشمل ال تحديثه وتطويرهالعمل على تم ي
، إلى جانب ذلك فإن البنك يتخذ العديد من اإلجراءات المستقبلفي  القيادة لتأهيلهم للمناصبالبكالوريوس 

للحصول على ربع سنوية ال الدوريةالتي من شأنها رفع مهارات الكوادر المواطنة من خالل عمليات التقييم 
ة، المستحقين لتقلد مناصب قيادية رفيع وترقيةكافية عن األداء الوظيفي والعمل على تطويرها معلومات 
 وتصقلتوفير بيئة عمل تطور الخبرات من خالل  المواطنينمن  هموظفيبدعم ى التزام البنك مؤكدة عل
 منتعيين فريق عمل وضمن إجراءات إعادة الهيكلة الوظيفية التي أجراها البنك ب، حيث تم مؤخرا المواهب

قليميالديه   جنسيات مختلفةالمواطنين و  ، وذلك القياديةفي عدد من الوظائف  خبرة عمل واسعة محليا وا 
 القطاع المصرفي.بهدف إكساب موظفي البنك مهارات ومعارف أوسع في 

 

: موقعه اإللكتروني زيارة يرجى البنك، عن المزيد لمعرفة      
www.uab.ae 

  .هنا الضغط يرجى المعلومات، من للمزيد
 .هنا النقر يرجى ، المتحد العربي البنك أخبار من المزيد على لالطالع
 :مع التواصل يرجى المعلومات، من للمزيد
 المرعبي سيرين
 المؤسسية االتصاالت قسم

 +971 6 5075415: المباشر الهاتف
sirine.elmerhebi@uab.ae 
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