
  صحفيخبر

إلعداد "ریادة"الدفعة الثانیة من مرشحي برنامج ختاری"البنك العربي المتحد"

  الوطنیة اإلماراتیة في البنكالقادة من الكوادر 

تعزیز المهارات الوطنیة لدیه بهدفالموظفین اإلماراتیین تنمیةیواصل البنك االستثمار في 

  وتحقیق أهداف التوطین الخاصة به

جهودهعن البنك العربي المتحد أعلن–) 2016مایو 9اإلمارات العربیة المتحدة (الشارقة، 

من الوطنیةالدفعة الثانیة من المواهب تأهیلعبر ت الوطنیةالكفاءاتطویري سیاق المتواصلة ف

  . "ریادة"برنامج لالبنكموظفي

تطویر قادة إلىیهدفالذي، و 2014في نوفمبر من عام "ریادة"هذا وجرى إطالق برنامج 

15ضمت قد قادة برنامج "ریادة"في البنك. وكانت الدفعة األولى من من المواطنین المستقبل 

مكثفة ، حیث حضر المشاركون عدة برامج تدریبیةإماراتیًا من ذوي المهارات الواعدةظفاً مو 

ات عملیة مهار الوطنیة المؤهلة بمواهب اللتطویر مهاراتهم، مما أدى إلى خلق قاعدة من

  متخصصة.

إن نجاحنا وقال سامر تمیمي الرئیس التنفیذي باإلنابة للبنك العربي المتحد في هذا السیاق: "

كمؤسسة اعتمد بشكل أساسي على طاقات وٕامكانات فریقنا ومواردنا البشریة. لذلك نحن في البنك 

حقیق نسبة توطین العربي المتحد ننظر إلى التوطین كاستثمار في مواردنا ولیس كبرنامج لت

معینة. إن االستثمار في مواطنینا عبر تحدید مهاراتهم، وتدریبهم، وٕارشادهم، سیوفر لهم خیارات 

  عمل أوسع، كما یعطي البنك میزة تنافسیة لتحسین أدائه من خالل فریق قادة عال الكفاءة." 

ي دولة اإلمارات مواطنمواهب موظفیه من تقییم 2015متحد طوال عام وواصل البنك العربي ال

مرشحًا من ذوي اإلمكانات 30باختیار 2016وقام خالل الربع األول من عام ، العربیة المتحدة

على اختبار البرنامجییم المهارات القیادیة. واشتملتقخوض سلسلة من اختبارات لواعدةال

حول لمرشحین ولغویة، تبعها إجراء مقابالت مع اسلوكیةقائم على تقییمات عددیة و للشخصیة

  مستقبلیة.الهموأهدافهمطور تخططهم المهنیة ومسارات 

الدفعة الثانیة من المواهب اإلماراتیة التي یشكلوامرشحًا ل15وأسفرت عملیات التقییم عن تأهل 

ةالتقنیات إضافیة في المجاالت تدریببستشارك في برنامج "ریادة". وجرى تعزیز برنامج "ریادة" 



. وسیتم توفیر التجربة التعلیمیة من خالل قنوات متعددة من ضمنها تواصلالومهاراتةوالمهنی

الرقمیة. محاضىرات، سواءًا داخل البنك أو عبر مراكز تدریبیة أخرى، باإلضافة إلى المنصاتال

وتبادل لألفكار والخبرات منصة تعاون لتوفیرالتكنولوجیا "ریادة" باستخدامبرنامج ویتمیز

لهام والدروس المستقاه إل، إضافة إلى أفضل الممارسات والمالحظات المشاركینوالمعلومات بین

  اآلخرین. 

تنمیة الموارد البشریة واالستثمار في مستقبل البنك، ومن جهة أخرى، ویهدف هذا التوجه إلى 

لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنیة في سوق العملتنفیذ توصیات البنك المركزي یعمل على 

  في القطاع الخاص.

  

في البنك العربي فخر نوأضاف سامر تمیمي الرئیس التنفیذي باإلنابة للبنك العربي المتحد: "

حیث نوجه جهودنا ، ماليفي القطاع الالكوادر الوطنیةبمساهمتها في تنمیة وتطویر المتحد 

فیر بیئة عمل تطور من الموظفین بتو مواطنینا "، ونلتزم بدعم 2021بالتوافق مع "رؤیة اإلمارات

  وتكافئ المواهب واإلسهامات".الخبرات 

–انتهى

  

  المتحدالعربيالبنكعننبذة

العربیةاالماراتبدولةالشارقةإمارةفيمقّرهاخاصةمساهمةشركةك1975عامالمتحدالعربيالبنكتأسس

29بتاریخالشارقةحاكمالسموصاحبحضرةعنالصادر17/82رقماألمیريالمرسوموبموجب.المتحدة

فيللشركةالمصدرالمالرأسأدرجو عامةمساهمةشركةإلىللشركةالقانونيالشكلتحویلتم،1982یولیو

تجاریةلقاعدةحلولالتوفیرمجالفيرائداً البنكویعد.2005مارس21بتاریخالمالیةلألوراقظبيأبوسوق

  .تاإلماراأنحاءئرسافيومتنامیةعریضةوصناعیة

  

المصـرفیةوالخـدماتالخزینـةبخـدماتمدعمـةللشـركاتمتكاملـةمصـرفیةحلوللعمالئهالمتحدالعربيالبنكیقدم

فـيالعاملـةالشـركاتكبـرىلـدىمفضـالً شـریكاً جعلـهممـامتكاملـة،إسـالمیةمصـرفیةحلولإلىباإلضافةلألفراد

عـدةعلـىالحـائز"بـيإیـهیـومكافـآت"الـوالءببرنـامجالمتحـدالعربـيالبنـكویتمیزالمتحدة.العربیةاإلماراتدولة

  المتحدة.العربیةاإلماراتدولةفيلعمالئهقیمةأكبریقدموالءبرنامجكأفضلجوائز



العربیةاإلماراتدولةأسواقفيللتداولأسهمهاالمدرجةالبنوكبینعشرالحادیةالمرتبةفيالبنكتصنیفوتم

  .5201دیسمبر31تاریخحتى،ألسهمهالسوقیةالقیمةحیثمنالمتحدة

أسهممن%40علىقطر،فيالتجاریةالبنوكأكبروهوقطر،فيالتجاريالبنكاستحوذ،2007دیسمبرفي

البنكمعاالستراتیجيتحالفهصوابالالحقةالسنواتفيللبنكالقويالمالياألداءوأكد.المتحدالعربيالبنك

العمانيالوطنيالبنكمعمماثلةتحالفاتفيالتجاريالبنكدخلكما.سنةبعدسنةأرباحهارتفاعبدلیلالقطري

نحوقدماً مضیهامعالثالثةللبنوكالثابتالنموتضمنمتینةقاعدةبذلكلیؤمن(تركیا)،ألترناتیفوبنك

المستقبل.

  بحسب مودیز.  Baa2تصنیف البنك هو 

:االتصالیرجىاإلعالمیةلالستفسارات
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